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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 จงัหวดัปราจนีบุรเีป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย นับเป็นจงัหวดัแห่ง

มรดกโลกเน่ืองจากมอุีทยานแห่งชาตทิีเ่ป็นมรดกโลกถงึ 3 แห่ง และเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานมกีารพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจงัหวดั นอกจากน้ี ยงัมแีหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาตหิลายแหง่ ทัง้ยงัเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีป่า่มากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกอกีดว้ย จงัหวดั

ปราจนีบุรมีแีหล่งท่องเที่ยวสําคญัที่มชีื่อเสยีงมากมาย และหลากหลายรูปแบบทัง้ในด้านของ

ประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมประเพณีวถิชีวีติและแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิโดยแหล่งท่องเทีย่ว

ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ อุทยานแห่งชาตทิบัลาน แก่งหนิเพงิ ตกึเจา้พระยา

อภยัภเูบศร โบราณสถาน เมอืงศรมีโหสถ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบุร ีฯลฯ 

 เน่ืองจาก ในจงัหวดัปราจนีบุรมีคีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทําให้การท่องเที่ยวในจงัหวดัปราจนีบุรมีีการเติบโตมากขึ้น  

นอกจากน้ียงัได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยว อาท ิจดักจิกรรมนวดไทยอภยัภูเบศร

เป็นบริการใหม่ล่าสุดของมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศรหลังสร้างชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์

สมนุไพรไทย 

 และในวนัที ่31 มนีาคม 2556 นพ.ประดษิฐ สนิธวณรงค ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ได้นําเสนอโครงการ “อภยัภูเบศรเวชนคร” และพรอ้มขอรบัการสนับสนุน

งบประมาณ 36 ล้านบาทต่อนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีภายใต้โครงการแหล่ง

เรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี์ และสุขภาพวถิีไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศรต่อที่ประชุม

คณะรฐัมนตรสีญัจรที่จงัหวดัปราจนีบุร ีเพื่อยกระดบัการบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย และ

สมุนไพรครบวงจร และมีมาตรฐานขึ้นพร้อมพฒันาสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพแผนไทย”  

(Thai Traditional Medical Hub) ในระดบัอาเซยีน เพื่อทาํใหโ้รงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

และจงัหวดัปราจนีบุรเีป็นศูนยก์ลางทางดา้นสมุนไพร และแพทยแ์ผนไทยของประเทศไทย และ

กลุ่มอาเซยีนต่อไป (เว๊บไซตส์มนุไพรอภยัภเูบศร, 2556)  

 ในปจัจุบนันัน้เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มของจงัหวดัปราจนีบุรนีัน้ยงัไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจน
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เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และไม่มเีอกลกัษณ์ทีจ่ะสื่อถงึจงัหวดัปราจนีบุรกีารนําเอาเอกลกัษณ์

ของจงัหวดัใส่ไปในเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม เช่น ป้ายแสดงขอ้มูล ป้ายแสดงทศิทาง ฯลฯ จะเป็น

การเพิม่คุณค่าทางด้านงานศลิปะการออกแบบทําใหเ้กดิความน่าสนใจอยู่ในความทรงจําของ

นักท่องเที่ยวผู้ที่พบเห็นและช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัด ซึ่งจะเป็นการ

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วของจงัหวดัปราจนีบุรอีกีดว้ย ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของ

เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มดงักล่าว จงึเป็นที่มาของงานวจิยัฉบบัน้ี เพื่อใชศ้กึษาหาแนวทางในการ

ออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม  

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1. เพือ่วเิคราะหห์าลกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

 2. เพื่อออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ของ

จงัหวดัปราจนีบุร ี

 
สมมติฐานของการศึกษา 

 องค์ประกอบของการออกแบบเลขศลิป์สิง่แวดล้อมที่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของ

จงัหวดัปราจนีบุร ีสามารถสะทอ้นถงึอตัลกัษณ์ของจงัหวดัได ้

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 1. การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัมุ่งศกึษาเฉพาะเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัรปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ

จงัหวดัปราจนีบุร ี

 2. กลุ่มตวัอย่างจํานวน 99 คน ผูท้ี่มอีงค์ความรูเ้กี่ยวกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีคอื ผูรู้้

และผูนํ้าชุมชนในหมูบ่า้นต่างๆ ในจงัหวดัปราจนีบุร ี

 3. ออกแบบเลขนศิลป์สิง่แวดล้อมที่สะท้อนถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีมี

ดงัน้ี 

  3.1 ป้ายแสดงขอ้มลูสถานทีแ่บบที ่1 แมน้ํ่า ซอย ตรอก ลาํคลอง ฯลฯ 

  3.2 ป้ายแสดงขอ้มลูสถานทีแ่บบที ่2 ตามแหล่งทอ่งเทีย่ว 

  3.3 ซุม้ประตูเมอืง 

  3.4 ป้ายแสดงขอ้มลูสถานที ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.5 ป้ายแสดงแผนที ่

  3.6 ป้ายแสดงทศิทาง 

  3.7 โคมไฟถนน 

  3.8  กระถางตน้ไม ้

 
ขัน้ตอนของการศึกษา 

 1. รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. วเิคราหข์อ้มลูเพือ่สรา้งแบบสอบถาม 

 3. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่สรา้งแบบสมัภาษณ์ 

 4. วเิคราหข์อ้มลูเพือ่หาแนวทางในการออกแบบ 

 5. สรา้งผลงานออกแบบ 

 6. ประเมนิผล 

 7. อภปิรายผล 

 8. สรปุผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ได้ผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด

ปราจนีบุร ี

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. เลขนศลิป์สิง่แวดล้อม (Environmentel Graphic) หมายถึง งานออกแบบเลขน

ศลิป์ที่มกีารติดตัง้ในสภาพแวดล้อมจรงิ มลีกัษณะเป็นงาน 3 มติิ คอื มคีวามกวา้ง ความยาว 

และความหนา มวีตัถุประสงค์ในการใหข้อ้มูล และสรา้งความสวยงามน่าสนใจใหก้บัสถานที่ที่

ตดิตัง้มทีัง้แบบใชภ้ายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

 2. อตัลกัษณ์องค ์กร  (Corporate Identity) หมายถ ึง  การสร ้างความเป็น

เอกลกัษณ์แก่องคก์ร โดยอาศยัเครื่องหมาย หรอืสญัลกัษณ์ทีส่ามารถสะทอ้นภาพทีอ่งคก์รนัน้

ตอ้งการนําเสนอต่อสงัคม เพือ่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและการยอมรบั 

 3. ป้ายสญัลกัษณ์ (Signage) หมายถงึ ป้ายที่ใชใ้นการบอกบงัคบัแจง้เตอืนชีห้รอื

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานทีต่่างๆ 

 4. ระบบป้ายสญัลกัษณ์ (Signage System) หมายถงึ ระบบมาตราฐานทีใ่ชใ้นการ

วางแผนออกแบบ และใช้งานป้ายสญัลกัษณ์ เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกบัป้ายหลายรูปแบบได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เฟอรนิ์เจอรถ์นน (Street furniture) หมายถึง วตัถุหรอือุปกรณ์ที่ติดตัง้บนทาง

เท้า หรอืรมิถนน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มต่ีอความปลอดภยับนท้อง

ถนน 

 6. การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถงึ การเดนิทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ หรอืเพื่อ

หาความสนุกสนาน การประชุมสมัมนา เพื่อศกึษาหาความรู ้เพื่อการศกึษา เพือ่การตดิต่อธุรกจิ

ตลอดจนการเยีย่มญาตมิติรภายในจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

เอกสารข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 งานวจิยัน้ี เป็นงานวจิยัทีห่าเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีเพือ่หาสิง่ทีเ่ป็นจุดเด่น

และสิง่ทีนํ่ามาประชาสมัพนัธ์จงัหวดัปราจนีบุร ีโดยการนําขอ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห ์เพื่อหาอตั

ลกัษณ์ของจงัหวดั และทําการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมที่สะท้อนจงัหวดัปราจนีบุร ีโดย

การวจิยัผูว้จิยัไดแ้บ่งการนําเสนอขอ้มลูออกเป็น 6 สว่น ดงัน้ี 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัปราจนีบุร ี

 สว่นที ่2 ขอ้มลูเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มของจงัหวดัปราจนีบุรทีีใ่ชใ้นปจัจุบนั 

 สว่นที ่3 การออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร 

 สว่นที ่4 การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์เฟอรนิ์เจอรถ์นน 

 สว่นที ่5 การออกแบบเครือ่งหมายภาพและสญัลกัษณ์ภาพ 

 สว่นที ่6 แนวคดิทฤษฎดีา้นการทอ่งเทีย่ว 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูจงัหวดัปราจีนบรีุ 

 1. ข้อมลูทัว่ไป 

  1.1 คาํขวญัจงัหวดัปราจนีบุร ี

   “ศรมีหาโพธิค์ูบ่า้นไผต่รงหวานคูเ่มอืงผลไมล้อืเลื่องเขตเมอืงทวารวด“ี 

  1.2 ตราจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ตราจงัหวดัปราจนีบุร ี
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  เป็นรูปต้นโพธิ ์ศรีมหาโพธิ ์ปลูกไว้ที่ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ เป็น

สญัลกัษณ์ทางดา้นพุทธศาสนาทีเ่ชดิหน้าชตูาของจงัหวดัปราจนีบุร ีเพราะเชื่อกนัว่าเป็นตน้โพธิ ์

ที่สมณฑูตจากอนิเดยี ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราว พ.ศ. 500 ไดนํ้าพนัธุ์พระศรมีหาโพธิ ์

มาจากพุทธคยา ประเทศอนิเดยี เป็นต้นโพธิท์ี่พระพุทธเจา้ประทบับําเพญ็ธรรมจนสําเรจ็เป็น

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตน้โพธิศ์รมีหาโพธิน้ี์เป็นทีน่ับถอืบูชากราบไหวข้องราษฎรในทอ้งที ่และ

ต่างทอ้งทีแ่ละมกีารจดังานนมสัการเป็นประจาํทุกปี 

  1.3 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 ตน้ปีบ (MILLINGTONIA HORTENSISLINN) เป็นตน้ไมผ้ลดัใบ สงูประมาณ 5-25 

เมตร เรอืนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งมกัห้อยลง เปลอืกเป็นสเีทา แตกเป็นร่องลึก ใบเป็นรูปไข่หรอื

กระเดยีดไปทางรปูใบหอก ลกัษณะดอกเป็นดอกไมส้ขีาว กลิน่หอมดอกแหง้ใชผ้สมยาสบู 

  1.4 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัปราจนีบุร ี

 
 2. ประวติัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

  2.1 ประวตัจิงัหวดัปราจนีบุรโีดยสงัเขป 

   จงัหวดัปราจนีบุร ีเคยเป็นดนิแดนทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัทวาร
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วดีปรากฏหลกัฐาน เป็นซากเมืองโบราณที่เรยีกว่า “เมืองศรมีโหสถ” ตําบลโคกปีบ อําเภอ

ศรมีโหสถ และทางดา้นทศิตะวนัออกของเมอืงศรมีโหสถทีบ่รเิวณบา้นโคกขวาง อําเภอศรมีหา

โพธยิงัมชีุมชนโบราณมอีายรุว่มสมยัเดยีวกนักบัเมอืงศรมีโหสถอกีดว้ย  

   ในสมยัต่อมา ศูนยก์ลางความเจรญิได้ยา้ยมาตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําปราจนีบุร ี

เช่น ปจัจุบนัในสมยักรุงศรอียุธยาเรยีกว่า “เมอืงปราจนี” ในสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้น กย็งั

เรยีกว่า “เมอืงปราจณิ” หรอื “มณฑลปราจณิ” จวบจนในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้

เจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหจ้ดัระเบียบการปกครองแผ่นดนิตามแบบ

ต่างประเทศ มณฑลปราจณิไดถู้กยุบเลกิคงมฐีานะเป็นเพยีงหวัเมอืงหน่ึง ต่อมาทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นคาํวา่เมอืงเป็นจงัหวดัจงึมชีื่อเรยีกใหมว่า่ “จงัหวดัปราจนีบุร”ี 

  2.2 การตัง้ถิน่ฐาน 

   จงัหวดัปราจนีบุรมีชีนเชื้อชาติใหญ่ๆ คอืไทยกลางรอ้ยละ 30 ไทยอสีาน

และไทยพวนรอ้ยละ 60 คนไทยเชือ้สายจนีรอ้ยละ 10 ถา้แบ่งตามพืน้ทีแ่ลว้ อาจกล่าวไดว้่าชาว

ไทยกลางจะอาศยัอยู่มากในแถบอําเภอบา้นสรา้ง และอาํเภอเมอืงปราจนีบุร ีไทยอสีาน ซึง่สว่น

ใหญ่อพยพมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะอาศยัอยู่มากแถบอําเภอนาด ีอําเภอกบนิทรบุ์ร ี

และอาํเภอประจนัตคาม กลุ่มชาวไทยพวน ซึง่ถูกตอ้นมาจากเมอืงสกลทวาปี (จงัหวดัสกลนคร) 

เมื่อ พ.ศ. 2370 ในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่3) อาศยัอยูใ่นพืน้ที่

ศรมีโหสถทีต่ําบลโคกปีบ 
 3. ท่ีตัง้และอาณาเขต 

  ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 39 

ลปิดาถงึละตจิดูที ่14 องศา 27 ลปิดาเหนือ และเสน้ลองตจิดูที ่101 องศา 90 ลปิดาถงึลองตจิูด

ที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตรตามทางหลวง

หมายเลข 33, 305 ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชัว่โมง เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจาก

กรุงเทพมหานครภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศกมัพูชาในรศัม ี

100 กวา่กโิลเมตร และมอีาณาเขตตดิต่อดงัน้ี 

  ทศิเหนือตดิกบัจงัหวดันครราชสมีา 

  ทศิตะวนัออกตดิกบัจงัหวดัสระแกว้ 

  ทศิตะวนัตกตดิกบัจงัหวดันครนายก 

  ทศิใตต้ดิกบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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 4. ขนาดพืน้ท่ี 

  จงัหวดัปราจนีบุร ีมขีนาดพื้นที่  4,753.42 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 

อาํเภอ ไดแ้ก่ อําเภอเมอืงปราจนีบุร ี426.76 ตารางกโิลเมตรอําเภอกบนิทรบุ์ร ี1290.55 ตาราง

กโิลเมตร อําเภอนาด ี1176.09 ตารางกโิลเมตร อําเภอประจนัตคาม 902.05 ตารางกโิลเมตร 

อําเภอศรมีหาโพธ ิ392.99 ตารางกโิลเมตร อําเภอศรมีโหสถ 125.48 ตารางกโิลเมตร อําเภอ

บา้นสรา้ง 345.22 ตารางกโิลเมตร 
 5. ลกัษณะภมิูประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ตอนบนเป็นที่ราบสูงและป่าทึบ

สลบัซบัซ้อน มียอดเขาสูง 1,326 เมตร และเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําหลายสาย มีธรรมชาติที่

สวยงาม ทศิเหนือเตม็ไปดว้ยเทอืกเขา และตอนล่างเป็นทีร่าบลุ่มแม่น้ําเหมาะแก่การเพาะปลูก 

ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ําบางปะกงสูงกว่าระดบัน้ําทะเล 5 เมตร แม่น้ําปราจนีบุรเีกดิจากแควหนุ

มาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกนัทีอ่าํเภอกบนิทรบุ์ร ีและไหลลงสูอ่่าวไทยทีอ่าํเภอบางปะ

กง ฉะเชงิเทรา 
 6. ลกัษณะภมิูอากาศและปริมาณน้ําฝน 

  6.1 ลกัษณะภมูอิากาศ 

   จงัหวดัปราจีนบุรมีีภูมิอากาศร้อนชื้นแถวศูนย์สูตร มีร้อนจดัในฤดูร้อน 

เน่ืองจากได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และฤดูหนาวจะมอีากาศค่อนขา้งหนาว 

เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  6.2 ปรมิาณน้ําฝน 

   ในช่วงระหว่างปี 2545-2554 จงัหวดัปราจนีบุรมีปีรมิาณน้ําฝนอยู่ในช่วง 

1,676.3 -2,468.5 ม.ม. มปีรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ 2,017.76 ม.ม./ปี และปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ 168.15 

ม.ม./เดือน ฝนตกมากที่สุดในปี 2554 วดัได้ 2,468.5 ม.ม. และมจีํานวนวนัที่มฝีนตกเท่ากบั 

149 วนั และปรมิาณฝนตกน้อยทีสุ่ดในปี 2547 วดัได ้1,460.9 ม.ม. จาํนวนวนัทีม่ฝีนตกจาํนวน 

107 วนั 
 7. การปกครองและประชากร 

  7.1 การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อําเภอ 64 ตําบล 708 หมู่บ้าน 1 องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 13 เทศบาล 56 องค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) และ 171,228 

ครวัเรอืน 
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  7.2 ประชากร 

   ณ สงิหาคม 2554 จงัหวดัปราจนีบุร ีมปีระชากรทัง้สิ้น 468,342 คนเป็น

ชาย 232,303 คนเป็นหญิง 236,039 คน เมื่อพจิารณาจากการกระจายตวัของกจิกรรม พบว่า

การที่จงัหวดัมโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากในเขตกบนิทรบุ์ร ีอําเภอเมอืงและอําเภอศรี

มหาโพธ ิทําใหม้ปีระชากรมาอาศยัอยู่รวมกนัในพื้นที่ดงักล่าวจํานวนมากกว่าในบรเิวณอื่นๆ 

ของจงัหวดั 

   บรเิวณที่มปีระชากรอาศยัอยู่มากที่สุด คอื อําเภอกบินทร์บุร ีคอื อําเภอ

ศรมีโหสถมปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 18,257 คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.90 ของประชากรทัง้จงัหวดั 

   พื้นที่อําเภอนอกเขตเทศบาล มคีวามหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 85.22 

คนต่อตารางกโิลเมตร อําเภอทีม่ปีระชากรรวมกนัหนาแน่นมากทีสุ่ด คอื อาํเภอเมอืงปราจนีบุร ี

คดิเป็น 199.81 คนต่อตารางกโิลเมตร รองลงมา ไดแ้ก่ อําเภอศรมีหาโพธคิดิเป็น 150.19 คน 

ต่อตารางกโิลเมตร และอําเภอกบนิทรบุ์รคีดิเป็น 100.09 คนต่อตารางกโิลเมตร ส่วนอําเภอทีม่ี

ความหนาแน่นของประชากรน้อยทีส่ดุ คอือาํเภอนาดคีดิเป็น 36.29 คนต่อตารางกโิลเมตร 
 8. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

  8.1 สภาพเศรษฐกิจในปี 2553 ผลิตภัณฑ์จังหวัดปราจีนบุรี (GPP) ราคา

ประจําปี 2553 จําแนกตามสาขาการผลิตมีมูลค่า 75,676 ล้านบาทประชากรมีรายได้เฉลี่ย 

165,872 บาทต่อคนต่อปีจดัอยูใ่นลาํดบัที ่4 ของภาคตะวนัออกและลาํดบัที ่11 ของประเทศเมื่อ

เปรยีบเทยีบสาขาการผลติต่างๆ จะเหน็ได้ว่าสาขาการผลติที่มสีดัส่วนสูงเป็นอนัดบัหน่ึง คอื 

สาขาการผลติอุตสาหกรรมมมีลูค่า 24,865 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.86 รองลงมา คอื สาขา

การขายส่งการขายปลกีการซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใชส้่วนบุคคล และของใชใ้น

ครวัเรือน มีมูลค่า 24,493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.37 และสาขาการผลิตภาคเกษตรมี

สดัสว่นเป็นอนัดบัที ่3 มมีลูคา่ 9,788 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12,93  

  8.2 การประกอบอาชพี 

   ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของ

จํานวนครวัเรอืนทัง้หมด นอกนัน้ประกอบอาชพีพาณิชยกรรมรบัจา้ง และดา้นอุตสาหกรรมซึ่ง

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ในลกัษณะประกอบกจิการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลกัษณะการ

ประกอบการประเภทหตัถกรรม 

   8.2.1 การเกษตรกรรม 
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    การทํานาพื้นที่การทํานามีอยู่ทัว่ไปทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอ

บ้านสรา้งที่มแีต่ที่ลุ่มจงึเป็นพื้นนาทัง้หมด แต่ต่อมาก็ได้ปรบัไปทําอย่างอื่นบ้าง เช่น เลี้ยงกุ้ง 

เลีย้งปลา และทําไร่นาสวนผสม วธิกีารทํานาของจงัหวดัปราจนีบุรมีอียู่ 2 รปูแบบตามลกัษณะ

ของพืน้ที ่ไดแ้ก่ การทาํนาดาํ และนาหวา่น 

    การทําไร่พื้นที่การทําไร่อยู่ทางด้านตะวนัออกของจงัหวดัทัง้หมด 

โดยใชพ้ืน้ทีด่อน ไม่มแีหล่งน้ํา อาศยัน้ําฝนแต่เพยีงอย่างเดยีว อําเภอทีม่พีืน้ทีท่ําไร่มาก ไดแ้ก่ 

อําเภอศรมีโหสถ อําเภอศรมีหาโพธ ิอําเภอกบนิทรบุ์ร ีและอําเภอนาด ีพชืทีป่ลูกส่วนใหญ่เป็น

มนัสาํปะหลงั รองลงมาไดแ้ก่ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว และพชือื่นๆ 

    การทําสวนหรอืการปลูกไมผ้ลไมย้นืต้น พืน้ทีท่ําสวนส่วนใหญ่เป็น

พืน้ทีด่อนอยู่ทางตอนเหนือบรเิวณแถบเขาใหญ่ และทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัถงึแมพ้ืน้ที่

ส่วนใหญ่ของจงัหวดัจะเป็นที่ดอน แต่กไ็ม่สามารถทําสวนไดท้ัง้หมดเพราะถูกจํากดัดว้ยแหล่ง

น้ําเน่ืองจากยงัไมม่แีหล่งน้ําขนาดใหญ่เกษตรกรยงัอาศยัน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาตทิัง้หว้ยหนอง

คลองบงึและน้ําใตด้นิ 

    การปลูกผกั การปลูกผกัของจงัหวดัปราจนีบุรนีัน้ ยงัไมม่แีหล่งปลูก

ที่สําคญัพื้นที่ปลูกมากน้อยแต่ละปีไม่แน่นอน มีการปลูกในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําต่างๆ หลาย

รปูแบบ เช่น การปลูกพชืไร่พชืผกัหลงัการทํานา การปลูกพชืผกัชายแม่น้ําในฤดูแลง้ และการ

ปลกูผกัตามรอ่งสวน 

    การเลี้ยงสตัว ์จงัหวดัปราจนีบุรมีกีารเลี้ยงสตัว ์เพื่อใชป้ระโยชน์ใน

ลกัษณะต่างๆ กนั เช่น เพื่อการพาณิชย ์เพื่อใชแ้รงงานและเลี้ยงเป็นสตัวเ์ลี้ยง ตามบ้านเรอืน

สตัวท์ีนิ่ยมเลีย้ง ไดแ้ก่ ไก่เป็ดเป็ดเทศหา่นสกุรโคกระบอืมา้นกกระทาสนุชัและแมว 

    ประมง จงัหวดัปราจนีบุรไีดม้ผีลผลติน้ําจากการทาํประมงสองแหล่ง 

คอื ผลผลติตามแหล่งธรรมชาต ิและผลผลติจากการเพาะเลี้ยง แหล่งน้ําธรรมชาตทิี่เป็นแหล่ง

ผลติสตัว์น้ํา ได้แก่ แม่น้ําปราจนีบุร ีและห้วยหนองคลองบึงต่างๆ สตัว์น้ําที่จบัที่สําคญัได้แก่ 

ปลามา้ ปลาตะโกก ปลาเคา้ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพยีน ปลาสรอ้ย กุง้กา้มกรามและกุง้ฝอย 

เป็นตน้ 

    อุตสาหกรรม จากการที่จงัหวดัปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตผลทาง

เกษตรกรรมทีส่าํคญัทัง้ขา้วและไมผ้ลทีส่ามารถเป็นวตัถุดนิป้อนโรงงานได ้ทีส่าํคญัอย่างยิง่คอื

ราคาที่ดินยังไม่สูงนัก ทําให้จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในความสนใจของนักลงทุน และจังหวัด
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ปราจนีบุรกีค็อ่ยๆ พฒันาเขา้สูก่ารเป็นเมอืงอุตสาหกรรม 

    หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครวัเรือน จังหวัดปราจีนบุรีเป็น

จงัหวดัที่ประชาชนประกอบอาชพีอุตสาหกรรมในครวัเรอืนเป็นจํานวนมาก เป็นทัง้อาชพีหลกั

และอาชพีเสรมิที่ช่วยสรา้งรายได้และลดปญัหาการว่างงานหลงัฤดูกาลเกบ็เกี่ยว บางท้องที่มี

วตัถุดบิมากชาวบา้นจงึนําวตัถุดบินัน้มาคดิประดษิฐด์ดัแปลงใหเ้กดิประโยชน์ เช่น ทําไมก้วาด

ดอกหญา้ สานหมวกใบลาน ทอเสือ่กก สานเขง่ สานหมวกพลาสตกิ ทอผา้และผา้ไหม 

    ดา้นการท่องเทีย่วจงัหวดัปราจนีบุรมีแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีรวมทัง้แหล่ง

ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมประเพณี และกจิกรรมที่ทางจงัหวดัร่วมกนัจดัขึน้เป็นประจําทุกปีในปี 

2553 ดา้นการทอ่งเทีย่วก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วถงึ 1,683.44 ลา้นบาทต่อปี 
 9. ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  9.1 ทรพัยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดบิป่าแดง และป่าเบญจพรรณ

พนัธุ์ไมส้ําคญั ไดแ้ก่ ไมต้ะเคยีน ไมย้าง ไมม้ะค่าโมง ไมเ้ต็งไมร้งั ไมพ้ะยอม ไมแ้ดง ไมป้ระดู ่

ไมต้ะแบก ไมพ้ะยงู และไมช้งิชงั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมไีมไ้ผ่ทีส่ามารถทํารายไดใ้หก้บัจงัหวดั

ในการผลติหตัถกรรมสง่ออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

  9.2 ทรพัยากรแรธ่าตุ แรธ่าตุสาํคญัทีพ่บไดใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ีไดแ้ก่ ทองแดง

นิเกลิ โครไมท ์บอลเคลย ์ดนิขาว หนิปนูเหลก็และทองคาํ 

  9.3 ทรพัยากรน้ํา จงัหวดัปราจนีบุรตีัง้อยู่ใกลฝ้ ัง่ทะเลตะวนัออกของอ่าวไทย 

จงึไดร้บัอทิธพิลจากมรสมุตะวนัออกเฉียงใตท้ีพ่ดัพาไอน้ําจากอา่วไทย ปะทะภเูขาทางเหนือของ

จงัหวดัลอยตวัตกมาเป็นฝน และไดร้บัอทิธพิลจากพายโุซนรอ้นปีละ 2-3 ลูกทาํใหป้รมิาณน้ําฝน

มีค่อนข้างมาก เหมาะแก่การกสิกรรมจังหวัดมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญ คือแม่น้ํา

ปราจนีบุร ี

  9.4 ทรพัยากรดิน จงัหวดัปราจนีบุรมีกีลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ กลุ่มดินนา

เหมาะสมกบัการปลูกขา้ว และไมผ้ลกลุ่มดนิไรท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์น้อยกว่าดนินาเหมาะสมกบั

การปลูกพชืไร่ เช่น ขา้วโพด มนัสําปะหลงัและพชืไร่อื่นๆ จากลกัษณะดนิดงักล่าวจงึมคีวาม

เหมาะสมกบัการทาํนาปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้และพชืไร ่
 10. มรดกทางธรรมชาติ 

  10.1 พืน้ทีป่า่จงัหวดัปราจนีบุรมีพีืน้ทปีา่ประมาณ 1,415,205 ไร ่ ซึง่คดิเป็น
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รอ้ยละ 47.54 ของพืน้ทีจ่งัหวดัสว่นใหญ่จะเป็นปา่ดบิปา่เตง็รงั และปา่เบญจพรรณ ประกอบไป

ดว้ยปา่สงวนแหง่ชาต ิ5 แหง่และอุทยานแหง่ชาต ิ3 แหง่ดงัน้ี 

   10.1.1 ปา่สงวนแหง่ชาต ิไดแ้ก่ ป่าทุ่งโพธิ ์ปา่หว้ยไคร ้ปา่น้ําตกเขาอโีต ้

ปา่แก่งดนิสอแก่งใหญ่ และปา่เขาสะโตน 

   10.1.2 อุทยานแหง่ชาต ิ

    10.1.2.1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกของประเทศไทย ประกอบดว้ยพนัธุพ์ฤกษชาต ิ ทัง้ปา่เบญจพรรณแลง้ ปา่ดงดบิแลง้ 

ปา่ดงดบิชืน้ ปา่ดงดบิเขา ทุง่หญา้และปา่รุน่หรอืปา่เหล่า สตัวป์า่นก 293 ชนิด และผเีสือ้

สวยงามอกีประมาณ 5,000 ชนิด 

    10.1.2.2 อุทยานแหง่ชาตทิบัลาน เป็นปา่ลานทีข่ ึน้เองตาม

ธรรมชาตแิหง่สดุทา้ยของประเทศ ในฤดทูีต่น้ลานออกดอกบรเิวณปา่ลานจะมทีวิทศัน์ทีส่วยงาม

มาก 

    10.1.2.3 อุทยานแห่งชาตปิางสดีา ประกาศจดัตัง้เป็นอุทยาน

แหง่ชาตเิมือ่ พ.ศ. 2525 สภาพอุทยานเป็นภเูขาสลบัซบัซอ้น บางตอนเป็นทุง่หญา้บางแหง่เป็น

หน้าผาประกอบดว้ย ปา่ดนิชืน้ ปา่ดนิแหง้ มตีน้ไมท้ีส่าํคญัทางเศรษฐกจิ เชน่ ไมพ้ยงุ ไมช้งิชนั 

ไมม้ะคา่โมง ไมย้าง ไมต้ะเคยีนทอง ไมป้ระดูแ่ดง นอกจากน้ียงัมตีน้กฤษณาและตน้ลาน 

  10.2 พืชพรรณไม้ พืชพรรณไม้ที่ถือว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติของ

จงัหวดัปราจนีบุรมีอียูห่ลายชนิดดว้ยกนัพชืพรรณไมเ้หล่าน้ีขึน้อยูท่ ัว่ไป ในปา่สงวนแหง่ชาต ิ

และอุทยานแหง่ชาตพิรรณไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท้ีพ่บไดใ้นปา่สงวนแหง่ชาตทิัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ ไม้

ตะเคยีน ไมย้าง ไมม้ะคา่โมง ไมเ้ตง็รงั ไมพ้ยอม ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมต้ะแบก ไมพ้ลอง และไม้

ชงิชงั แต่พรรณไมท้ีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้น้ี นอกจากเป็นมรดกทางธรรมชาตแิลว้ ยงั

เป็นพรรณไมท้ีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดั เชน่ ตน้กฤษณา หรอืไมห้อม ตน้ลาน ตน้ปีบ 

  10.3 สตัวน์านาชนิด สตัวท์ีพ่บในจงัหวดัปราจนีบุรสีว่นใหญ่จะพบในเขตปา่

สงวนแหง่ชาต ิ และอุทยานแหง่ชาต ิ นอกจากน้ีจงัหวดัปราจนีบุรยีงัมสีตัวท์ีม่ชีือ่เสยีง และเป็น

ลกัษณะเฉพาะ คอื คา้งคา้วแมไ่ก่ ปลาตะโกกและปลาอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นแมน้ํ่าปราจนีบุร ี

  10.4 แร่ธาตุและรตันชาต ิ จงัหวดัปราจนีบุรมีแีร่ธาตุทีม่ปีรมิาณและมูลค่า

ทางเศรษฐกจิสงูแตกต่างจากจงัหวดัอื่นๆ คอื มดีนิขาวซึง่มคีุณสมบตัเิป็นดนิเหนียวขาวแต่สไีม่

ขาวจดั พอลา้งแต่งเน้ือแลว้ เน้ือดนิจะมคีวามละเอยีดและเหนียวมาก ใกลเ้คยีงกบัจงัหวดั
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นราธวิาสเหมาะสาํหรบัใชเ้ป็นสว่นผสมในอุตสาหกรรม วสัดุทนไฟกระเบือ้งเครือ่งถว้ยชาม สว่น

แรธ่าตุทีส่าํคญัอกีชนิดหน่ึง คอื บอลเคลยนํ์ามาใชใ้นอุตสาหกรรมทาํเครือ่งป ัน้ดนิเผา และเป็น

สว่นผสมของอฐิทนไฟ 

  10.5 ตน้น้ําลาํธารและแหล่งน้ําทีส่าํคญั จงัหวดัปราจนีบุรมีทีรพัยากรน้ําที่

สาํคญั คอื แมน้ํ่าปราจนีบุรเีป็นแมน้ํ่าสายสาํคญัทีห่ล่อเลีย้งประชาชนในจงัหวดัปราจนีบุร ี มตีน้

น้ําอยูใ่นเขตอาํเภอกบนิทรบุ์ร ีเกดิจากการไหลรวมกนัของแควพระปรงและแควหนุมาน 
 11. มรดกทางวฒันธรรม 

  11.1 โบราณวตัถุ โบราณวตัถุที่สาํคญัในจงัหวดัปราจีนบุรีส่วนใหญ่ได้มา

จากบรเิวณเมอืงโบราณ ซึ่งมชีื่อเรยีกว่าเมอืงศรมีโหสถหรอืเมอืงพระรถ ตัง้อยู่ในเขตอําเภอ

ศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบุร ีโบราณวตัถุส่วนหน่ึงไดม้าจากการสาํรวจขดุแต่งโบราณสถานและ

ขดุคน้ทางโบราณคด ีอกีสว่นหน่ึงเป็นของทีม่ผีูข้ดุไดแ้ละนํามามอบใหแ้ก่ทางราชการ 

   11.1.1 โบราณวตัถุทีส่าํคญัในเขตอาํเภอศรมีโหสถ 

    11.1.1.1 พระพทุธรปูปางสมาธ ิ

    11.1.1.2 วษิณุจตุรภุชหรอืพระวษิณุ 4 กร 

    11.1.1.3 พระกฤษณะยกภเูขาโครรธนะ 

    11.1.1.4 ศวิลงึค ์

    11.1.1.5 ตรศีลู 

    11.1.1.6 พระคเณศ 

    11.1.1.7 พระพทุธรปูยนืปางอหยูมทุรา 

    11.1.1.8 พระพทุธรปูปางประทานธรรม 

    11.1.1.9 ธรรมจกัร 

    11.1.1.10 ภาพสลกัพระพทุธรปูปางสมาธ ิ

    11.1.1.11 ภาพสลกัพระพทุธรปูนาคปรก 

    11.1.1.12 พระนิรนัตราย 

    11.1.1.13 เชงิเทยีน 

    11.1.1.14 เศยีรนาค 

   11.1.2 โบราณวตัถุทีส่าํคญัในเขตอาํเภอเมอืง 

    11.1.2.1 พระพทุธรปูปางประทานอภยั 
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   11.1.3 โบราณวตัถุทีส่าํคญัในเขตอาํเภอบา้นสรา้ง 

    11.1.3.1 พระพทุธรปูหลวงพอ่คุม้ปางมารวชิยั 

  11.2 โบราณสถานจงัหวดัปราจนีบุร ีเป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคตะวนัออกที่มี

โบราณสถานเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ 

   11.2.1 โบราณสถานทีส่าํคญัในเขตอาํเภอศรมีโหสถ 

    11.2.1.1 โบราณสถานสระมรกต (รอยพระพุทธบาทคู่) ที่ตัง้

และสภาพโดยทัว่ไปโบราณสถานสระมรกต ตัง้อยู่ในเขตบ้านสระข่อย ตําบลโคกไทย อําเภอ

ศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบุร ีห่างจากเมอืงศรมีโหสถไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 3 

กโิลเมตร 

     กลุ่มแรก เป็นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สรา้งขึน้ใน

สมยัแรก ประกอบดว้ย วหิารพระพุทธบาท ลานประทกัษิณศลิาแลง อาคารก่ออฐิ อาคารสีเ่หลื่

ยมผนืผา้ กําแพงแกว้ลอ้มรอบวหิารพระพุทธบาท และกําแพงแกว้ชัน้นอกทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอย

แต่เพยีงบางสว่น สิง่สาํคญัของโบราณสถานกลุ่มน้ีคอื รอยพระพทุธบาทคู ่

     กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สรา้งทบั

ลงไปบนโบราณสถานกลุ่มแรก ประกอบไปดว้ย ซุม้ประตูหน้า ปรางคป์ระธานทีม่แีผนผงัเป็นรปู

กากบาทสองอนัต่อกนั บรรณาลยัมแีผนผงัเป็นรปูสีเ่หลื่ยม ลอ้มรอบดว้ยกําแพงแกว้ถดัจากซุม้

ดา้นหน้า ทาํเป็นทางเดนิทอดยาวออกไปทางทศิตะวนัออก ลกัษณะของโบราณสถานกลุ่มทีส่อง

น้ีมแีผนผงัแบบเดยีวกบัอโรคยาศาลาทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 

    11.2.2.2 โบราณสถานสระแก้ว ที่ตัง้และสภาพโดยทัว่ไป

สระแกว้จดัไดว้่าเป็นสระน้ําโบราณทีส่วยทีสุ่ดเพราะมรีปูสลกัภาพสตัวท์ีข่อบสระ สระแกว้ตัง้อยู่

บรเิวณทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องคเูมอืงโบราณสถานศรมีโหสถ 

    11.2.2.3 วดัแสงสว่าง โบราณสถานสําคญัภายในวดัคอืเจดยี์

สรา้งดว้ยอฐิก่อเป็นเจดยีร์ปู 16 เหลีย่มวดัโดยรอบฐานเจดยีไ์ด ้11 วา 2 ศอกสงูจากฐานถงึยอด 

6 วาเศษ บนยอดเป็นรปูฉตัรทาํดว้ยทองแดง ปลายยอดมลีกูแกว้ 

   11.2.2 โบราณวตัถุทีส่าํคญัในเขตอาํเภอศรมีหาโพธ ิ

    11.2.2.1 โบราณสถานลายพระหตัถ์ เดิมโบราณสถานลาย

พระหตัถ์เป็นโบราณสถาน (ปรางคห์รอืเทวาลยั) สมยัลพบุรอีายุราวศตวรรษที ่12-13 หลงัจาก

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสดจ็ทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งน้ีเมื่อวนัที ่18 
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ธนัวาคม 2451 (ร.ศ. 127) และไดท้รงลงพระปรมาภไิธยยอ่วา่ “จ.ป.ร. ร.ศ. 127” บนแผน่หนิ 

    11.2.2.2 ห ลุม เมือ ง  ห ลุม เมือ งมีลักษณ ะเป็ นห ลุม รูป

ทรงกระบอกขุดลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ ดังปรากฎในพระราชหัตถเลขาของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเมือ่คราวเสดจ็ประพาสมณฑลปราจนีบุร ีพ.ศ. 2451 

    11.2.2.3 โบราณสถานพานหนิ โบราณสถานพานหนินัน้เป็น

ลกัษณะของฐานอาคารทําดว้ยศลิาแลง ลกัษณะเป็นอาคารทรงสีเ่หลี่ยมจตุัรสักวา้งยาวดา้นละ 

15.50 เมตร มบีนัไดทางขึน้ทัง้ 4 ดา้น ยื่นออกมาจากตวัอาคารดา้นละ 4.10 เมตร ผนังอาคาร

บนฐานชัน้ที ่2 หนาประมาณ 1.10 เมตรกลางอาคารมลีกัษณะเป็นหลุมลกึลงไปมกีอ้นศลิาแลง

ขนาดใหญ่อาจเป็นสว่นยอดของอาคาร 

    11.2.2.4 บ่อน้ําโบราณบ้านหัวซา สนันิษฐานว่ามีอายุร่วม

สมยักับเมืองศรีมโหสถ คือ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-19 ประโยชน์โบราณสถานบ่อน้ํา

โบราณบา้นหวัซาน้ี จากขอ้สนันิษฐานน่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัเมอืงศรมีโหสถ และชุมชนโบราณ

บ้านโคกขวาง เพราะบ่อน้ําน้ีตัง้อยู่ระหว่างกลางของระยะทางจากเมืองศรมีโหสถไปชุมชน

โบราณบา้นโคกขวาง 

   11.2.3 โบราณสถานทีส่าํคญัในเขตอาํเภอกบนิทรบุ์ร ี

    11.2.3.1 โบราณสถานบ้านปราสาท ปราสาทแห่งน้ีตัง้อยู่

ตรงที่ลุ่มอนัเป็นทุ่งนา ตวัปราสาทเป็นศลิาแลงหกัพงัหมดเหลอืเพยีงฐานพอใหเ้หน็ได้ว่าเป็น

ปราสาทองคเ์ดยีวขนาดย่อม ตัง้อยู่ในกําแพงแลงทีก่่อลอ้มรอบหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก ที่

เหน็ปจัจุบนัประกอบดว้ย แนวกาํแพงศลิาแลงรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัขนาดประมาณ 32 คณู 32 เมตร 

ตวักาํแพงดา้นทศิเหนือและทศิใตค้อ่นขา้งสมบรูณ์ภายในบรเิวณกาํแพงมฐีานอาคารก่อดว้ยศลิา

แลงขนาดกวา้งประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร  

   11.2.4 โบราณวตัถุทีส่าํคญัในเขตอาํเภอเมอืงปราจนีบุร ี

    11.2.4.1 วัดท้าวอู่ทอง ประวัติว ัดท้าวอู่ทองนัน้ไม่ปรากฎ

หลกัฐานทีแ่น่ชดั มแีต่เรือ่งเล่าทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาวา่วดัทา้วอูท่องไดส้รา้งเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2000 

โดยราษฎรทีอ่พยพหนีโรคอหวิาหม์าจากเมอืงอู่ทอง โบราณสถานทีส่าํคญั คอื มณฑปวดัทา้วอู่

ทองภายในตวัอาคารเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธปฏมิากร 4 องคม์พีทุธลกัษณะทีง่ดงาม 

  11.3 แหล่งโบราณคด ี

   11.3.1 แหล่งโบราณคดเีขาดว้น เขาดว้นมลีกัษณะเป็นภูเขาหนิทราย
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ขนาดยอ่ม สนันิษฐานว่าเขาดว้นคงเป็นแหล่งหนิทรายทีส่าํคญัอกีแหล่งหน่ึง ทีชุ่มชนโบราณใน

แถบน้ีรูจ้กัและนําเอาหนินัน้ไปใชป้ระโยชน์ในการสรา้งรปูเคารพ เช่น เทวรูปพระพุทธรูป และ

เครือ่งใชป้ระจาํวนั เชน่ หนิบด เป็นตน้ 

   11.3.2 แหล่งโบราณคดีบ้านดอยลําภู ตัง้อยู่ห่างจากเชิงเขาด้วน

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บ้านดอยลําภูส่วนที่พบหลกัฐานด้านโบราณคดีมสีภาพเป็นเนินดิน

ขนาดใหญ่เน้ือทีก่ว่า 100 ไร่ ปจัจุบนัชาวบา้นใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่นการทําเกษตรกรรมโดยปลูก

พชืไรป่ระเภทมนัสาํปะหลงั 

  11.4 เมอืงประวตัิศาสตรใ์นเขตจงัหวดัปราจนีบุรนีัน้มเีมอืงประวตัิศาสตรท์ี่มี

การทิง้รา้งไป (Dead Historic City) คอื เมอืงศรมีโหสถและเมอืงปราจนีบุรเีก่า 

   11.4.1 เมอืงศรมีโหสถตัง้อยู่ในเขต 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระมะเขอื 

บา้นโคกวดั และบา้นหนองสะแก ตําบลโคกปีป อาํเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบุร ี

    ลกัษณะของเมืองศรมีโหสถเมืองศรมีโหสถเป็นเมืองโบราณ

ขนาดใหญ่รูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้มุมมนขนาด 700 คูณ 1,550 เมตร มเีน้ือที่ภายในเมอืง 742 ไร่ 2 

งาน 25 ตารางวา ตวัเมอืงวางตวัตามแนวทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใตม้คีูน้ํา และ

คนัดนิลอ้มรอบซึง่คน้ํูาสว่นใหญ่ขดุตดัลงไปในชัน้ดนิของศลิาแลงธรรมชาตติอนกลางของเมอืงมี

คูน้ําที่ขุดเชื่อมคูเมืองด้านทิศเหนือและทิศใต้เข้าด้วยกัน ทําให้ดูเหมือนว่าตัวเมืองถูกแบ่ง

ออกเป็นสองสว่นชาวบา้นเรยีกคน้ํูาแหง่น้ีวา่ “คลูกูศร” 

    ประวตัชิื่อเมอืงศรมีโหสถ เมอืงศรมีโหสถแห่งน้ีแต่เดมิเรยีกกนั

วา่ เมอืงพระรถ เป็นชื่อของเจา้ชายหรอืกษตัรยิท์ีป่รากฎในปญัญาสชาดก เรือ่งรถเสนชาดกหรอื

ทีรู่จ้กักนัในส่วนทีเ่ป็นนิทานพืน้บา้นเรื่องนางสบิสองหรอืพระรถ-เมรชีาดก เรื่องดงักล่าวเป็นที่

นิยมในกลุ่มคนไทยเชือ้สายลาว การเรยีกชื่อเมอืงโบราณแหง่น้ีว่าเมอืงพระรถจงึมคีวามสมัพนัธ์

กบักลุ่มคนที่อาศยัอยู่ในปจัจุบนั เพราะกลุ่มคนในบรเิวณดงักล่าวส่วนใหญ่สบืเชื้อสายมาจาก

กลุ่มลาวพวน ซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเมืองพวน และเขตเมืองใกล้เคียงเมื่อครัง้แผ่นดิน

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

   11.4.2 เมืองปราจีนบุรเีก่า เมืองปราจีนบุรเีก่าปจัจุบันเป็นพื้นที่ราช

พสัดุมหีน่วยงานราชการและเอกชนใชพ้ืน้ที่ดงักล่าว เช่น สหกรณ์การเกษตรปราจนีบุร ีสถานี

สือ่สาร สถานีตํารวจภธูรจงัหวดัปราจนีบุร ีโรงฆา่สตัวเ์ทศบาลเมอืงปราจนีบุร ีเป็นตน้ 

  11.5 แหล่งอุตสาหกรรมในเขตปราจีนบุรมีีแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ 
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เหมอืงทองที ่ตําบลบ่อทอง อําเภอกบนิทรบุ์ร ีเมื่อ พ.ศ. 2416 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระปรชีากลการ (สาํอางอมาตยกุล) ไปทาํเหมอืงทองที่

เมอืงกบนิทรบุ์ร ีต่อมาพ.ศ. 2419 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นผูว้า่ราชการเมอืงปราจนีบุร ี

  11.6 สถาปตัยกรรมดีเด่นในจงัหวดัปราจีนบุรมีีสถาปตัยกรรมดีเด่นที่ควร

กล่าวถงึ 2 แหง่คอื 

   11.6.1 พระอุโบสถวดัแก้วพจิติรวดัแก้วพจิติร วดัน้ีสรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 

2422 ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยนางประมูลโภคา (แก้ว

ประสงัสติ) พระอุโบสถหลงัน้ีจําลองแบบมาจากวดัพระเจา้ชา้งเผอืกทีเ่มอืงพระตะบองประเทศ

กมัพชูา 

   11.6.2 ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร เจา้พระยาอภยัภูเบศร (ชุ่มอภยัวงศ์) 

สรา้งตกึหลงัน้ีเมื่อ พ.ศ. 2452 ตามศลิปะบาโรค้ของตะวนัตก โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นที่

ประทบัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ระหว่างเสดจ็มาประพาสมณฑลปราจนี 

แต่ปรากฏวา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้สดจ็สวรรคตเสยีก่อน 

  11.7 รปูป ัน้อนุสาวรยี ์

   11.7.1 พระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระบรมรปูสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราชประดษิฐานอยู่ในภายในศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณวง

เวียนสี่แยกนเรศวรหรอืสี่แยกเนินหอม เมื่อครัง้สมยักรุงศรอียุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชทรงกรฑีาทพัไปปราบพระยาละแวก “เจา้เขมร” ทีเ่ป็นกบฏ โดยเสดจ็พระราช

ดําเนินยกทพัผ่านจงัหวดัปราจนีบุร ีสนันิษฐานว่าไดป้ระทบัแรมที่บรเิวณเนินหอม ตําบลบ้าน

พระแขวง เมอืงปราจนีบุร ีคอืตรงบรเิวณทีส่รา้งศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชไว ้

   11.7.2 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระปรชีาสามารถอนัลํ้าเลิศ และทรงมีพระวิรยิะ

อุตสาหะ ทํานุบํารุงประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าทดัเทยีมนานาอารยประเทศ ไดเ้สรจ็ประพาสเมอืง

ปราจนีบุร ี2 ครัง้ในการเสดจ็ฯ ครัง้ที ่2 ไดท้รงจารกึไวบ้นแผ่นศลิาแลงเป็นพระปรมาภไิธยย่อ

วา่ “จ.ป.ร. ร.ศ. 127” ชาวจงัหวดัปราจนีบุรต่ีางสาํนึกในพระมหากรณุาธคิุณ จงึพรอ้มใจกนัสรา้ง

พระบรมราชานุสาวรยีป์ระดษิฐานไว ้เพือ่เคารพสกัการะและเฉลมิพระเกยีรตชิัว่กาลนาน 

   11.7.3 พระอนุสาวรยี์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจกัร

พงษ์ภูวนาถกรมหลวงพษิณุโลกประชานาถพระอนุสาวรยีฯ์ น้ีตัง้อยู่บรเิวณค่ายจกัรพงษ์ จอม
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พลสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถฯ ทรงประกอบพธิเีปิดค่าย เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2462 

นบัเป็นคา่ยทหารแหง่แรกของกองทพับกพรอ้มกบัประทานชื่อค่ายวา่ “ค่ายจกัรพงษ์” มตีราจกัร

กบักระบอง ซึง่เป็นเครือ่งหมายประจาํพระองคเ์ป็นสญัลกัษณ์ของคา่ย 

   11.7.4 อนุสาวรยีเ์จา้พระยาอภยัภูเบศร (ชุ่มอภยัวงศ์) เจา้พระยาอภยั

ภูเบศร (ชุ่มอภัยวงศ์) เป็นบุตรเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ผู้สําเร็จราชการเมืองพระ

ตะบอง เมื่อแรกรบัราชการเป็นมหาดเลก็หลวงในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และได้

เลื่อนบรรดาศักดิเ์ป็นพระอภัยพิทักษ์ สําเร็จราชการเมืองพระตะบอง เมื่อ พ.ศ. 2449 เมื่อ

พระราชทานคนืเมอืงพระตะบองและเมอืงเสยีมราฐใหแ้ก่กรุงกมัพชูาเจา้พระยาอภยัภูเบศร (ชุ่ม

อภยัวงศ)์ ไดก้ราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอพยพครอบครวับุตรหลานและ

บริวารเข้ามารบัราชการในอาณาจักรสยาม ต่อมาจึงย้ายไปตัง้หลักแหล่งเป็นการถาวรที่

ปราจนีบุร ีต่อมาจงึไดเ้ลื่อนบรรดาศกัดิเ์ป็น “เจา้พระยา”  

   11.7.5 รปูป ัน้พระปรชีากลการ (สาํอางอมาตยกุล) พระปรชีากลการได้

ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ต่อมาในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระปรชีากลการ 

เมือ่พระยาอุไทยมนตรถีงึแก่กรรมลงเมือ่ พ.ศ. 2419 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระปรชีา

กลการเป็นเจา้เมอืงปราจนีบุรแีทน ถงึแมว้่าพระปรชีากลการจะต้องราชทณัฑถ์ูกประหารชวีติ 

แต่ทา่นกไ็ดท้าํคุณประโยชน์ไวแ้ก่เมอืงปราจนีบุรไีวอ้ยา่งมากมาย 

  11.8 สิง่สาํคญัคูบ่า้นคูเ่มอืง 

   11.8.1 ต้นพระศรมีหาโพธิ ์ต้นศรมีหาโพธิต์ ัง้อยู่ภายในวดัต้นโพธิศ์รี

มหาโพธิ ์ตําบลโคกปีป อาํเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบุร ีตน้ศรมีหาโพธิน้ี์ เชอืว่าเป็นตน้โพธิ ์

เก่าแก่อายุ 1,000 ปี โดยเป็นพันธุ์ต้นพระศรมีหาโพธิ ์ซึ่งนําหน่อมาจากประเทศลังกาหรอื

อนิเดยีในสมยัวฒันธรรมทวารดเีป็นสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาทีส่าํคญัจนทาํใหบ้รเิวณน้ีเรยีกว่า 

ดงศรมีหาโพธิต์ามตน้โพธิเ์ก่าแก่ตน้น้ี 

   11.8.2 ศาลพระหลกัเมอืงปราจนีบุร ีทําการก่อสรา้งศาลและฝงัเสาพระ

หลกัเมอืง ณ บรเิวณฝ ัง่ทิศเหนือของแม่น้ําปราจนีบุร ีทําให้ศาลหลกัเมอืงเป็นปูชนียสถานที่

สาํคญั และเป็นทีเ่คารพสกัการะของประชาชนจงัหวดัปราจนีบุรตีัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

   11.8.3 พระทวารวดคีน้พบในบรเิวณเมอืงศรมีโหสถ พุทธลกัษณะเป็น

พระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ ลกัษณะงดงามมากเป็นฝืมอืช่างสมยัทวารวดีรุ่นแรก ซึ่ง
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ไดร้บัอทิธพิลจากรปูแบบทางศลิปะอนิเดยีสมยัราชวงคค์ุปตะสรา้งในราวพุทธศตวรรษที ่11-13 

ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์น้ีว่าหลวงพ่อทวารวดี และถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงมปีระชาชนจากทีต่่างๆ เดนิทางมาชมและนมสัการเป็นประจาํ 

  11.9 ศลิปหตัถกรรมและงานช่างทอ้งถิน่ แมว้่าจงัหวดัปราจนีบุรเีป็นดนิแดนที่

มีความเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่โบราณกาล ดงัปรากฎหลกัฐานเป็นเมืองโบราณในเขตอําเภอ

ศรมีโหสถ และศรมีหาโพธ ิแต่สาํหรบังานช่างนัน้ ไม่ปรากฎว่ามกีารสบืทอดกนัมาจากยุคก่อน

ศลิปหตัถกรรมและงานชา่งทอ้งถิน่ทีพ่บจะเป็นศลิปะรุน่ใหมแ่ละมอียูไ่มม่ากนกั 

   11.9.1 งานประตมิากรรม 

    11.9.1.1 ศิลปะงานแกะสลักมีอยู่ที่หมู่ 2 ตําบลสําพันตา 

อาํเภอนาด ีไดม้กีารประกอบอาชพีแกะสลกัปนู ซึง่ไดม้กีารสบืทอดงานดงักล่าวจากคนรุน่ก่อน 

    11.9.1.2 งานปูนป ัน้มอียู่ทีห่มู่ 12 บา้นโคกเขื่อน ตําบลหนอง

แก้ว โดยป ัน้แบบเป็นรูปพระรูปคนและรูปอื่นๆ โดยเป็นศลิปะที่คนในบ้านโคกเขื่อนไดท้ําเป็น

อาชพีตกทอดกนัมาถงึปจัจุบนั 

    11.9.1.3 งานป ัน้ ตุ๊กตาเซรามิค ส่งจําหน่ายตามห้างและ

รา้นค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยมโีรงงานส่วนตวั มคีนงาน 20 คน ซึ่งนายเอกชยัเป็นผู้คดิค้น

แบบต่างๆ เพิม่จากเดมิทีไ่ดร้บัตกทอดจากบรรพบุรษ 

    11.9.1.4 งานแกะสลกัหนิอ่อนยงัปรากฎที่บ้านหวัเขา ตําบล

บา้นพระ โดยมกีารสบืสานวฒันธรรมทางดา้นน้ีโดยแกะเป็นรปูพระและสตัวน้ํ์า 

   11.9.2 งานจิตรกรรม ซึ่งเป็นศิลปะการวาดรูประบายสีในจังหวัด

ปราจนีบุร ีจะไม่ค่อยพบเหน็กนัเท่าใดนัก ส่วนใหญ่ทีพ่บเหน็จะเป็นงานจติรกรรมสมยัใหม่หรอื

เป็นจติรกรรมประยกุต ์ซึง่เทา่ทีร่วบรวมไดจ้ะมอียูใ่นเขตอาํเภอศรมีโหสถและอาํเภอบา้นสรา้ง 

   11.9.3 งานสถาปตัยกรรมจงัหวดัปราจนีบุร ีเป็นจงัหวดัทีม่อีารยธรรม

ทีเ่ก่าแก่จงัหวดัหน่ึง งานสถาปตัยกรรมในอดตีทีเ่ด่นชดั ไดแ้ก่ เมอืงโบราณทีอ่ําเภอศรมีโหสถ 

ซึ่งเป็นสถาปตัยกรรมในยุคขอมเรอืงอํานาจ นอกจากนัน้แล้วยงัมสีิง่ก่อสรา้งในเขตอําเภอศรี

มหาโพธแิละตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศรซึง่เป็นสถาปตัยกรรมแบบยโุรป 

   11.9.4 งานจกัสานและงานหตัถกรรม งานหตัถกรรมของชาวบ้านใน

จงัหวดัปราจนีบุรทีีไ่ดนํ้าวสัดุในทอ้งถิน่มาประดษิฐเ์ป็นเครือ่งใชส้อยต่างๆ มกีระจายอยูใ่นทอ้งที่

ต่างๆ ดงัน้ี  



 

 
 

20

    11.9.4.1 อําเภอเมอืงปราจนีบุร  ีกลุ่มทอเสื่อกกอยู่ที ่บ ้าน

สนัทรยี์ ตําบลวดัโบสถ ์

    11.9.4.2 อําเภอบ้านสร้าง กลุ่มทอเสื่อกก ราษฎรในอําเภอ

บา้นสรา้งมกีารทําเสื่อกกกนัมานานประมาณ 100 ปีเศษมาแลว้ การทอเสื่อหรอืผลติภณัฑจ์าก

กกไดม้กีารทาํกนัทุกตําบล เชน่ ตําบลบา้นสรา้ง ตําบลบางพลวง ตําบลบางแตน เป็นตน้ 

    11.9.4.3 อาํเภอศรมีโหสถ กลุ่มสานหมวกไมไ้ผ ่เดมิมกีารถกั

โคง้ไมไ้ผ ่ซึง่ทาํกนัอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัปราจนีบุร ีโดยเฉพาะทีอ่าํเภอประจนัตคาม อาํเภอศรมีหา

โพธ ิและอาํเภอศรมีโหสถ 

    11.9.4.4 อําเภอศรมีหาโพธ  ิกลุ่มถกัตะกรอ้ ตะแกรงลวก

ก๋วยเตีย๋ว อยูท่ีต่ําบลดงกระทงยาม 

    11.9.4.5 อาํเภอประจนัตคาม กลุ่มจกัสานเสื่อลําแพน อยู่ที่

บ้านค้อหมู่ที่ 1 และ 2 ตําบลเกาะลอย กลุ่มจกัสานไมไ้ผ่หมู่ที่ 6 ตําบลโพธิง์าม กลุ่มผลติโต๊ะ 

เกา้อีจ้ากไมไ้ผ ่ทีบ่า้นตน้ หมู่ที ่8 ตําบลโพธิง์าม กลุ่มไมก้วาดดอกหญา้ใน อําเภอประจนัตคาม 

มกีลุ่มถกัไมก้วาดกระจายอยู ่7 ตําบล 

    11.9.4.6 อาํเภอกบนิทรบุ์ร ีกลุ่มทอผา้ไหม หมูท่ี ่2 ตําบลลาด

ตะเคยีน 

    11.9.4.7 อําเภอนาดี กลุ่มจักสานหมวกใบลาน กลุ่มสาน

หมวกใบลาน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มที ่1 ตัง้อยู่ทีบ่า้นเลขที ่160 หมู่ที ่1 ตําบลบุพราหมณ์ ประธาน

กลุ่ม คอื นางยุพนิ สายแวว กลุ่มที ่2 ตัง้อยูท่ีบ่า้นเลขที ่168 หมูท่ี ่1 ตําบลบุพราหมณ์ ประธาน

กลุ่ม คอื นางเจน มสีขุ 

  11.10  ภาษา ปราจนีบุรเีป็นจงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกของประเทศ ภาษาที่

ใชใ้นการสื่อสาร คอืภาษาไทยกลางเหมอืนเช่นชาวภาคกลางโดยทัว่ไป แต่ในจงัหวดัปราจนีบุรี

ยงัมกีลุ่มชนที่อพยพมาจากถิ่นอื่นที่ใชภ้าษาถิ่นของตนเองประจํากลุ่มชน หรอืประจําหมู่บ้าน 

ภาษาทีใ่ชส้ื่อสารนอกเหนือจากภาษากลางทัว่ไป คอืภาษาไทยอสีานหรอืลาว ซึง่เป็นภาษาทีใ่ช้

โดยชาวอสีานทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานในหลายหมูบ่า้น 

   ภาษาไทยพวน เป็นภาษาหน่ึงทีม่กีลุ่มชนบางหมู่บา้นใชส้ื่อสารทางการ

พูดและใช้ภาษาเขยีนด้วยตัวอกัษรไทยน้อย ซึ่งชาวพวนเหล่าน้ีบรรพบุรุษได้อพยพมาจาก

ประเทศลาว 
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  11.11  วรรณกรรม วรรณกรรมทีพ่บในจงัหวดัปราจนีบุรมีที ัง้วรรณกรรมทีเ่ป็น

ลายลกัษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งเป็นวรรณกรรมทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์องชาวบา้นที่

สรา้งเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ กนั เช่น วรรณกรรมลายลกัษณ์ใชส้าํหรบัการบนัเทงิและสอนใหค้น

ทาํความด ีสว่นวรรณกรรมมขุปาฐะใชท้ัง้เพือ่การบนัเทงิและเพือ่กจิกรรมบางอยา่ง 

  11.12 จารกึ จารกึหลกัสําคญัของจงัหวดัปราจีนบุร ีได้แก่ จารกึเนินสระบัว 

และจารกึบนวตัถุสาํรดิ ทีพ่บบรเิวณเมอืงศรมีโหสถ 

  11.13  การละเล่นพื้นบ้าน สภาพการละเล่นพื้นบ้านของจงัหวดัปราจนีบุร ีมี

ลกัษณะผสมผสานกนัระหว่างภาคกลางและภาคอสีาน การละเล่นของทัง้เด็กและผูใ้หญ่มอียู่

หลายประเภททัง้ทีเ่ลกิเล่นกนัไปแลว้ และยงัมกีารเล่นอยูต่ามชนบททัว่ไป 

  11.14 ดนตร ี

   11.14.1 พณิ-แคนประยุกต์ เล่นมากในอําเภอนาด ีการละเล่นน้ีมคีวาม

เป็นมาจากดนตรพีื้นบ้าน ซึ่งเรยีกว่า หมอลํา ต่อมาระยะหลงัความนิยมของคนรุ่นใหม่ได้ลด

น้อยลง ประกอบกบัไม่มผีูส้บืทอด ทัง้ผูข้บัรอ้งและนักดนตร ีต่อมาได้มผีูร้เิริม่นําพณิและแคน 

ซึง่เป็นดนตรพีืน้บา้นมาใชก้บัเพลงลกูทุง่และสตรงิซึง่ทาํใหไ้ดร้บัความนิยมอยูใ่นระดบัหน่ึง และ

เป็นการรกัษาวฒันธรรมพืน้บา้นใหค้งอยู ่

   11.14.2 การเล่นซออูแ้ละเพลงพืน้บา้น การเล่นซออูแ้ละเพลงพืน้บา้น มี

การสบืสานกนัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลดิเพลนิผ่อน

คลายความเครยีด โดยผูเ้ล่นจะสซีออูส้ลบักบัการรอ้งเพลงพืน้บา้น 

   11.14.3 เพลงรอ้งเล่น เป็นเพลงทีช่าวบา้นรอ้งเล่น ซึ่งอาจจะเป็นผูใ้หญ่

ใชร้อ้งกล่อมเดก็ และเดก็รอ้งเล่นกนั 

   11.14.4 เพลงล้อ เพลงล้อเป็นเพลงที่ เด็กๆ  มักใช้ร้องล้อเพื่อนใน

ลกัษณะต่างๆ 

   11.14.5 เพลงประกอบการเล่นของเด็ก เป็นเพลงที่เด็กๆ จะรอ้งเพลง

ประกอบการละเล่นในเรือ่งต่างๆ 

   11.14.6 เพลงกล่อมเดก็เป็นเพลงทีผู่ใ้หญ่ใชร้อ้งกล่อมลกูหลานใหน้อน 

  11.15 นาฎดุรยิางคศลิป์ 

   11.15.1 เซิ้งเสื่อบ้านสรา้งโรงเรยีนชดิใจชื่น เน่ืองจากทอ้งที่อําเภอบ้าน

สรา้งประชาชนทอเสื่อเป็นอาชพีเสรมิเกอืบทุกครวัเรอืน วถิชีวีติของคนบ้านสรา้งจงึผูกพนักบั
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การทอเสือ่มาตัง้แต่เกดิจนตาย ทาํใหเ้กดิแนวคดิทีนํ่ามาเป็นทา่ราํในเซิง้เสือ่บา้นสรา้งขึน้ 

   11.15.2 ระบําพืน้บา้นบางแตน ตําบลบางแตน และตําบลใกลเ้คยีง ของ

อาํเภอบา้นสรา้งจงัหวดัปราจนีบุร ีมกีารละเล่นพืน้บา้นทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ เรยีกว่า ระบํา

พื้นบ้านเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มพี่อเพลง แม่เพลง อย่างน้อย 2 คู่ และลูกคู่ฝ่ายละ 3-4 คน

คอยปรบมอืใหจ้งัหวะพอ่เพลง แมเ่พลง ซึง่กําลงัขบัรอ้งและรา่ยราํการขบัรอ้งจะขบัขานเน้ือรอ้ง

เป็นเรือ่งต่างๆ ตามเหตุการณ์ 

   11.15.3 ระบําบรรพปราจีน จงัหวดัปราจีนบุรเีคยได้รบัขนานนามว่า

เป็นอญัมณีตะวนัออก ดว้ยเหตุว่ามปีระวตัิศาสตรค์วามเป็นมาที่แสนยาวนาน ล้วนสะท้อนให้

เหน็ภาพความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี กลุ่มผูม้คีวามรูท้างนาฏดุรยิางคศลิป์ จากโรงเรยีนปราจนี

กลัยาณ ีนํามาสรา้งเป็นระบาํเพือ่สะทอ้นสภาพความเป็นมาของบรรพชนในทอ้งถิน่ 

   11.15.4 ระบําโยครักษ์  โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี

ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัในการอนุรกัษ์สง่เสรมิและเผยแพร่วชิาฤาษดีดัตนใหเ้ป็นมรดกแก่

อนุชนรุน่หลงัต่อไป จงึไดป้ระดษิฐท์่าราํขึน้โดยนําท่าฤาษดีดัตนมาแปลงเป็นท่าราํใชช้ื่อว่าระบํา

โยครกัษ์ 
 12. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  12.1 งานนมสัการต้นศรมีหาโพธิแ์ละบุญบัง้ไฟ เป็นงานประจําปีทีจ่ดัขึน้ทุกปี 

ในวนัวสิาขบูชา วนัเพญ็เดอืน 5 ของทุกปี โดยงานจะจดัขึน้ 13-14-15 คํ่า ภายในงานมกีจิกรรม

หลกั คือนมสัการต้นพระศรมีหาโพธิ ์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสญัลกัษณ์ทางพุทธ

ศาสนาและบุญบัง้ไฟจะมกีจิกรรมแข่งขนับุญบัง้ไฟจากในชุมชนและใกลเ้คยีง เพื่อขอฟ้าฝนให้

ตกตอ้งตามฤดกูาลและมกีารราํเซิง้บัง้ไฟเพือ่ขอฝน 

  12.2 งานเทศกาลมาฆปูรมศีรปีราจนี งานน้ีจดัขึ้นที่วดัสระมรกต ในบรเิวณ

โบราณสถานสระมรกต อําเภอศรมีโหสถ ตรงกบัวนัมาฆบูชาของทุกปี มลูเหตุทีจ่ดังานน้ีขึน้นัน่

คอื เน่ืองจากกรมศิลปากรได้เขา้มาค้นคว้าแหล่งโบราณสถาน และโบราณวตัถุในเขตอําเภอ

ศรมีโหสถ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และได้ขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ ทางจงัหวดัได้

เห็นความสําคญัของสถานที่แห่งน้ี จึงได้ดํารใิห้มกีารจดังานเทศกาลมาฆปูรมีศรปีราจีนขึ้น 

ตัง้แต่ พ.ศ 2530 เป็นตน้มา 

  12.3 งานวนัเกษตรปราจนีบุร ีงานน้ีจดัทีห่น้าศาลากลางจงัหวดัปราจนีบุรหีลงั

เก่า เกษตรกรจะนําผลผลติมาจําหน่ายแล้วยงัมกีจิกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวด
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คุณภาพผลไม ้ผลไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุ 

  12.4 ประเพณีการแข่งเรอืยาวปราจีนบุรจีดัเป็นงานประจําปีมาตัง้แต่ พ.ศ. 

2528 โดยจดัทีแ่ม่น้ําปราจนีบุร ีงานแข่งเรอืยาวจงัหวดัปราจนีบุร ีไดร้บัความสนใจจากจงัหวดั

ต่างๆ ทัง้ภาคเหนือ อสีานและกลาง ไดส้ง่เรอืมารว่มแขง่ขนัรว่มกบัทางจงัหวดัปราจนีบุร ี

  12.5 ประเพณีการแห่ปราสาทผึง้ เทศกาลน้ีเริม่จดัขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2528 งานน้ี

จดัในช่วงหลงัวนัออกพรรษา โดยมวีดัต่างๆ หน่วยงานและประชาชนทัว่ไปร่วมกนัจดังานดว้ย

ความศรทัธา เพราะเชื่อว่าการถวายปราสาทดอกผึ้งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา และสงัฆบูชา มี

อานิสงส์มากจะได้ไปสวรรค์ มีความสุขพบทางไปนิพพานอยู่ในโลกปจัจุบันก็มีแต่ความ

เจรญิกา้วหน้า 

  12.6 สปัดาห์ล่องแก่งหนิเพงิ แก่งหนิเพงิเป็นแก่งน้ําของแควใสใหญ่ ซึ่งเป็น

ลกัษณะลําน้ําที่มีแก่งหินเป็นจํานวนมากในฤดูฝน น้ําจะเชี่ยว จึงเป็นภูมิลกัษณะที่ท้าทาย

ความสามารถในการล่องแก่งเป็นอยา่งมากระดบัความยากจดัวา่อยูใ่นระดบั 4-5  

  12.7 ประเพณีทําบุญขา้วหลาม การทําบุญขา้วหลามน้ีเป็นประเพณีของชาว

ปราจนีบุรทีีม่รีปูแบบมาจากชุมชนภาคอสีาน แต่มลีกัษณะเฉพาะในทอ้งถิน่ คอื มกีารเผาขา้ว

หลามกนัอยา่งพรอ้มเพรยีงกนัในแต่ละหลงัคาเรอืน เมือ่เผาขา้วหลามเสรจ็แลว้กจ็ะนํามาแบ่งปนั

แจกจา่ยใหแ้ก่บา้นขา้งเคยีง ในเชา้วนัรุง่ขึน้ชาวบา้นกจ็ะนําขา้วหลามไปทาํบุญทีว่ดัใกลบ้า้น 
 13. ภมิูปัญญาชาวบา้นและเทคโนโลยีท้องถ่ิน 

  ชาวปราจนีบุรไีดใ้ชภู้มปิญัญาและเทคโนโลยทีอ้งถิน่อนัเป็นองคค์วามรูท้ี่เกดิ

จากความรู ้ความสามารถ สตปิญัญาและจนิตนาการในการเรยีนรูข้องชาวบา้นมาสรา้งสรรคข์ึน้

เป็นวฒันธรรมมกีารสัง่สมถ่ายทอดและปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติ 

  13.1 การทาํมาหากนิ 

   13.1.1 ผกักระเฉดชะลูดน้ํา ผกักระเฉดชะลดูน้ํามปีลกูตลอดปีในอาํเภอ

กบินทร์บุรเีป็นผกักระเฉดที่มลีกัษณะปล้องยาวชะลูด ไม่มนีมกรอบ เกิดจากภูมปิญัญาของ

ชาวบ้านเน่ืองจากในพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ในฤดูฝนน้ําจะหลากและท่วมเป็นประจําทุกปี เกษตรกร

สงัเกตเหน็ว่าน้ําหลากท่วมผกักระเฉดจนมดิยอดผกักระเฉดจะงอกหนีน้ําอย่างรวดเรว็ ทําให้

ยอดทีเ่จรญิขึน้มาใหม่เป็นยอดอ่อนที่ยาวไม่อวบน่ิม ไม่มนีมน่ารบัประทานเกษตรกรจงึใชว้ธิน้ีี

มาปลกู 

   13.1.2 การทํานาหว่านน้ําตม การหว่านน้ําตมหรอืการหว่านขา้วงอก
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ของชาวปราจนีบุรกีเ็ป็นอกีรปูแบบหน่ึงทีแ่ตกต่างไปจากจงัหวดัอื่นๆ ทีเ่รยีกวา่ การหวา่นน้ําตม

เพราะตอนไถคราดน้ําจะขุน่เป็นตม แต่เมื่อทิง้ไวน้ํ้ากจ็ะใส การหว่านนาน้ําตมจะใหไ้ดผ้ลดตี้อง

อยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ะบบชลประทานดสีามารถระบายน้ําเขา้-ออกไดต้ามตอ้งการ 

   13.1.3 หตัถกรรมเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลกัของชาวปราจีนบุรมีา

ตัง้แต่อดตี ยามหน้าแล้งเมื่อเกษตรกรว่างเวน้จากการทํานาพวกเขากไ็ดห้นัมาสรา้งสรรค์งาน

ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น และเมื่อความเจรญิเขา้มาทําใหว้ถิชีวีติของชาวปราจนีบุรเีปลีย่นแปลง

ไปจากสนิคา้หตัถกรรมพื้นบ้านที่ผลติขึน้มาใชใ้นชวีติประจําวนัไดก้ลายเป็นการผลติเพื่อเป็น

สนิคา้เป็นจาํนวนมาก บางสว่นเป็นสนิคา้ทีร่ะลกึสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

    13.1.3.1 เสื่อกกบ้านสรา้ง กกเป็นพชืที่ชอบขึน้ในที่ราบลุ่ม มี

น้ําขงั ซึง่เป็นลกัษณะพืน้ทีท่ ัว่ไปของอาํเภอบา้นสรา้ง กกมหีลายชนิด เชน่ กกลงักาก กกลม กก

กระจูด ชาวอําเภอบา้นสรา้งนํามาทอเป็นเสื่อกก มทีัง้เสื่อขาวลายธรรมดา และเสื่อกกทีย่อ้มสี

แลว้ทอเป็นลวดลายยกดอก ในปจัจุบนัมศีนูยท์อเสือ่กกทีต่ําบลบางปลารา้ 

    13.1.3.2 หมวกสานจากไม้ไผ่หรือ เส้นพลาสติกจังหวัด

ปราจนีบุร ีเป็นแหล่งทีม่ไีมไ้ผช่นิดต่างๆ ขึน้อยูต่ามธรรมชาตเิป็นจาํนวนมาก จงึเป็นสิง่ธรรมดา

ที่ชาวบ้านจะนํามาทําเครื่องจกัสานไวใ้ช้ในครวัเรอืน เมื่อมจีํานวนมากจงึส่งออกจําหน่ายเป็น

รายไดพ้เิศษ 

    13.1.3.3 ผลติภณัฑ์จากไมไ้ผ่ การทําผลติภณัฑ์จากไมไ้ผ่นัน้ 

เกษตรกรทีบ่า้นตน้ตําบลโพธิง์าม อําเภอประจนัตคาม ผลติกนัมาชา้นานแลว้ โดยใชไ้มไ้ผ่ตาม

หมู่บ้านหรอืจากหมู่บา้นใกลเ้คยีง ซึ่งไดร้บัความนิยมจากผูซ้ื้ออย่างกวา้งขวาง ผลติภณัฑจ์าก

ไมไ้ผท่ีผ่ลติอยูใ่นปจัจุบนัน้ี ไดแ้ก่ ชุดรบัแขก ชัน้วางของ บนัได และแคร ่

    13.1.3.4 ผ้าไหมกบินทร์บุรี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือของ

จงัหวดัปราจนีบุรอียู่ที่อําเภอกบนิทรบุ์ร ีแหล่งผลติใหญ่ คอื รา้นนันทวนัไหมไทย ตัง้อยู่เลขที ่

90 หมู ่2 ตําบลลาดตะเคยีน อาํเภอกบนิทรบุ์ร ีจงัหวดัปราจนีบุร ี

    13.1.3.5 ไมก้วาดดอกหญ้า ชาวบา้นอําเภอประจนัตคามนิยม

ทาํไมก้วาดขายเป็นรายไดเ้สรมิเกอืบทุกครวัเรอืน 

    13.1.3.6 หมวกใบลาน  มีการผลิตกันมากในท้องที่นาดี

เน่ืองจากสภาพพืน้ที่เป็นป่าลาน มตี้นลานเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเกษตรกรไดนํ้าใบของต้น

ลานทีเ่รยีกวา่ ใบลาน ซึง่เป็นวตัถุดบิทีห่างา่ยและมอียูม่ากมายในทอ้งถิน่ 
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  13.2 การรกัษาโรค 

   13.2.1 ภูมปิญัญาไทยกบัการรกัษาโรคแบบดัง้เดมิ จงัหวดัปราจนีบุรกี็

เช่น เดยีวกบัจงัหวดัอื่นๆ ที่มกีารรกัษาโรคโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รกัษาตาม

ความเชื่อทีเ่ชื่อสบืทอดกนัมา 

   13.2.2 การพัฒนาสมุนไพรไทยของจังหวดัปราจีนบุรี โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภยัภูเบศรได้มคีวามสนใจในเรื่องสมุนไพร และมกีารฟ้ืนฟูส่งเสรมิและศึกษาการ

ผลติยาแผนไทย เพื่อนํามาใช้ในการรกัษาผู้ป่วยควบคู่ไปกบัการรกัษาโรคแผนปจัจุบนั โดย

ศกึษาคน้ควา้อาศยัเทคโนโลยทีัง้เก่าและใหม่ เพื่อทีจ่ะนําศกัยภาพและความรูเ้กีย่วกบัสมุนไพร

ทีม่สีรรพคุณการรกัษาโรคทีช่ดัเจนออกเผยแพร ่เพื่อใหป้ระชาชนอยูด่มีสีุขและมคีุณภาพชวีติที่

ด ี

   13.2.3 หตัถบําบดั-การนวดแบบไทย ในช่วงทีผ่า่นมาจงัหวดัปราจนีบุรี

ไดเ้ป็นผูนํ้าในการฟ้ืนฟูการแพทยแ์ผนไทย ซึง่อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นจงัหวดัแรกและจงัหวดัเดยีว

ในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั ซึ่งสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัปราจนีบุรไีดใ้หบ้รกิารนวดแผนไทยและอบสมนุไพร 

   13.2.4 การประคบสมุนไพรการประคบสมุนไพรเป็นวธิกีารบําบดัรกัษา

ของการแพทยแ์ผนไทย ซึง่สามารถนําไปใชค้วบคูก่บัการนวดแบบไทย โดยการประคบหลงัจาก

การนวดแบบไทย 

   13.2.5 การอบสมุนไพร การอบสมุนไพรเป็นวธิกีารบําบดัและบรรเทา

อาการของโรคของการแพทย์แผนไทยโรคหรอือาการที่สามารถบําบัดรกัษาได้ด้วยการอบ

สมนุไพร 

  13.3 การกนิอยู ่

   13.3.1 อาหารคาว อาหารคาวที่เป็นที่นิยมและมีชื่อของชาวจงัหวดั

ปราจนีบุรสี่วนใหญ่ปรุงมาจากหน่อไมไ้ผ่ตง และปลาตะโกก ที่มาของคําขวญัของจงัหวดัที่ว่า 

“ไผต่งหวานคูเ่มอืง” 

   13.3.2 อาหารที่ผลิตจากหน่อไม้ไผ่ตงหวาน ได้แก่ หน่อไม้ ต้มจิ้ม

น้ําพรกิ ผดัหน่อไม ้ตม้หน่อไมใ้สก่ระดกูหม ูแกงเปรอะ แกงเผด็หน่อไม ้ซุปหน่อไม ้

   13.3.3 อาหารจากปลา ได้แก่ ปลารา้เป็นอาหารที่ชาวปราจนีบุรนิียม

รบัประทานกนัทุกครวัเรอืน 
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   13.3.4 อาหารหวาน อาหารหวานหรอืของหวานของชาวปราจนีบุรทีี่

เกดิจากภูมปิญัญาของผูส้รา้งสรรคค์ดิคน้ ซึง่มหีลากหลายชนิด ซึง่จะเหมอืนๆ กบัขนมในภาค

อื่นๆ แต่เป็นของหวานที่เด่นของชาวปราจนีบุร ีไดแ้ก่ ขนมเขยีวมรกต กระยาสารทบ้านสรา้ง 

ขนมหน่อไมข้นมบุก ขา้วเกรยีบฟกัทอง ขา้วเหนียวกลอย ขนมเขยีวมรกต ขนมขา้วตู 

   13.3.5 อาหารอื่นๆ ชาวปราจนีบุรไีด้ใช้ภูมปิญัญาในการผลิตอาหาร

ประเภทอื่นๆ อกี ไดแ้ก่ ชาขา้วกลอ้ง ขา้วทองคาํ 

 

 จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร และพจิารณาถงึสิง่ทีเ่ป็นจุดเด่น ขอ้ด ี

หรอืสิง่ที่น่าสนใจของจงัหวดัปราจนีบุร ีในแง่มุมต่างๆ สามารถจดัขอ้มูลได้เป็น 9 หมวดย่อย

ดงัน้ี 

 1. ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร 

 2. ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 3. วถิชีวีติ ภมูปิญัญาและอาหารการกนิ 

 4. สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 5. สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 6. สถาปตัยกรรม 

 7. ประตมิากรรม 

 8. ดนตร ีนาฎศลิป์ ภาษา และวรรณกรรม 

 9. หตัถกรรม งานฝีมอื และของดปีระจาํจงัหวดั 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมของจงัหวดัปราจีนบรีุ 
 จากการศกึษาของผูว้จิยั ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเลขศลิป์สิง่แวดลอ้มของจงัหวดั

ปราจนีบุรทีี่ใช้อยู่ในปจัจุบนัในเขตเทศบาลเมอืงปราจนีบุร ีและได้จําแนกชนิดของเลขนศลิป์

สิง่แวดลอ้มได ้ดงัน้ี 

 1. ป้ายแสดงสถานท่ี  (Identification Sign) ป้ายแสดงสถานที่มีลักษณะที่

แตกต่างกนัไป เชน่ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 ตวัอยา่งป้ายแสดงสถานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี
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 ป้ายบอกชื่อ ถนน ตรอกซอย สวนสาธารณะ แม่น้ํา จัดทําโดย เทศบาลเมือง

ปราจนีบุร ีมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งป้ายแสดงสถานที ่แบบที ่1-8 ทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 แบบที ่1 โครงเหลก็ขึน้รปูตามแบบแผ่นเหลก็ ทาสตีวัอกัษร พ่นสลีงบนแผ่นป้ายสี

น้ําเงนิ พน่สกีนัสนิม 

 แบบที ่2 โครงเหลก็ขึน้รปูตามแบบแผ่นเหลก็ ทาสตีวัอกัษร พ่นสลีงบนแผ่นป้ายสี

น้ําเงนิ 

 แบบที่ 3 ตวัป้ายทําจากแผ่นโลหะ พ่นกนัสนิม สพีื้นสขีาวตวัอกัษรสดีํา ทําจาก

สติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ 
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 แบบที่ 4 ตวัป้ายทําจากแผ่นเหล็กทาสขีาว ตวัอกัษรสน้ํีาเงนิเขม้ยดึติดกบัเหล็ก

กลมฝงัดนิ 

 แบบที ่5 ตวัป้ายทําจากแผ่นเหลก็ทาสเีทา ตวัอกัษรสสีม้ยดึตดิกบัเหลก็กลมฝงัดนิ 

โดยใชห้ว่ง 

 แบบที่ 6 ตวัป้ายทําจากแผ่นเหลก็หา้เหลี่ยม ตวัอกัษรสขีาว เชื่อมตดิกบัเสาเหลก็

ฝงัดนิ 

 แบบที ่7 ตวัป้ายทาํจากแผน่โลหะพน่กนัสนิม สพีืน้สน้ํีาเงนิ ตวัหนงัสอืสขีาวทาํจาก

สติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที่ 8 ตวัป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิม สพีืน้สขีาวตวัอกัษรสน้ํีาเงนิทําจาก

สติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 

 2. ป้ายแสดงข้อมูลสถานท่ี (Information Sign) ป้ายแสดงขอ้มูลสถานที่ในเขต

เทศบาล จดัทําโดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยและเจา้ของสถานทีเ่ป็นคนจดัทําขึน้มา มอียู่

หลายรปูแบบดว้ยกนั นอกจากน้ีตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ มรีปูแบบแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 ตวัอยา่งป้ายแสดงขอ้มลูสถานทีแ่บบที ่1-3 และรปูแบบอื่นๆ 1-2 ทีใ่ชใ้นจงัหวดั        

            ปราจนีบุร ี
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 แบบที่ 1 ตวัป้ายทําจากคอนกรตีทาสน้ํีาตาล สลกัตวัอกัษรลงบนคอนกรตี ฐาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็หล่อในที ่

 แบบที ่2 ทําโดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ตวัป้ายทําจากโลหะทัง้ป้ายรปูทรง

สีเ่หลี่ยมผนืผา้ ทําสน้ํีาตาลเขม้ ตวัอกัษรสขีาว มกีรอบโลหะทําสดีําหุม้ตวัป้ายยื่นลงมาเป็นขา

ทัง้สองขา้งฝงัลงในพืน้คอนกรตี 

 แบบที ่3 ทาํโดยการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย ตวัป้ายเป็นงานพมิพอ์งิคเ์จต็ พมิพ์

บนสติก๊เกอรต์ดิบนแผน่โลหะสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยดึดว้ยเสาเหลก็สดีาํ 

 แบบอื่นๆ 1 ตวัป้ายทาํจากแผน่โลหะพน่กนัสนิม สพีืน้สน้ํีาเงนิ ตวัหนงัสอืสขีาว ทาํ

จากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ทรงสีเ่หลีย่ม 

 แบบอื่นๆ 2 ฐานบวัคอนกรตีขึน้รูปตามแบบ ปิดทบัหน้าดว้ยหนิอ่อนแกะสลกั ปิด

ทองเป็นตวัหนงัสอื 

 

 3. ป้ายแสดงแผนท่ี (Directory Sign) ป้ายแสดงแผนทีใ่นเขตเทศบาล จดัทาํโดย

เทศบาลเมอืงปราจนีบุร ีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปราจนีบุร ีกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง ตอนกลาง 

(กลุ่มเบญจบรูพาสวุรรณภมู)ิ และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 ตวัอยา่งป้ายแผนทีแ่บบที ่1-5 และแบบอื่นๆ ทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี
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 แบบที่ 1 ทําโดยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตัวป้ายเป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบน

กระดาษตดิบนโครงเหลก็ ปิดทบัดว้ยอะครลิคิใส ฐานแทน่คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที ่2 ทาํโดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปราจนีบุร ีป้ายทาํจากแผ่นเหลก็พ่นกนั

สนิม ตวังานสกรนีลงบนแผน่เหลก็ยดึตดิกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที ่3 ทําโดยกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง (กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม)ิ ตวั

ป้ายเป็นงานพมิพอ์งิคเ์จท็ ปิดทบัหน้าดว้ยพลาสตกิลงบนแผน่เหลก็ กรอบป้ายโครงเหลก็ปิดทบั

ดว้ยกรอบบวัไม ้หลงัคาทรงไทย แปลนเกลด็ไมย้ดึดว้ยเสาเหลก็กลม 

 แบบที่ 4 ทําโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวป้ายสกรนีลงบนแผ่นโลหะ

สีเ่หลีย่มผนืผา้ มแีผน่อลมูเินียมดา้นบนและล่างยดึกบัเสาสดีาํ 

 แบบที ่5 ทําโดยสาํนกังานโยธาและผงัเมอืงปราจนีบุร ีป้ายขอ้มลูเป็นงานพมิพอ์งิค์

เจท็พมิพบ์นกระดาษตดิไวด้า้นในของโครงเหลก็และปิดทบัดว้ยแผน่อะครลิคิใส 

 แบบอื่นๆ ตวัป้ายทําจากไวนิลยดึบนแผ่นไมต้ดิกบัเสาเหลก็ ดา้นบนทําเป็นจัว่ทรง

ไทย 

 

 4. ป้ายแสดงทิศทาง (Direction Sign) ทําโดยเทศบาลเมืองปราจีนบุรแีละอีก

ส่วนทําโดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มอียู่หลาย

รปูแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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ภาพที ่8 ตวัอยา่งป้ายแสดงทศิทางแบบที ่1-15 ทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 แบบที่ 1 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีพื้นสีขาวและ

ตวัอกัษรสดีาํทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึดว้ยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที่ 2 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมรูปทรงห้าเหลี่ยม ลกัษณะเหมือน

ลกูศรสพีืน้สขีาวตวัหนงัสอืสดีาํสาํหรบังานกลางแจง้ยดึดว้ยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที่ 3 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว 

ตวัหนงัสอืสดีาํทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที ่4 ตวัป้ายทําจากแผน่โลหะพ่นกนัสนิมรปูทรงสีเ่หลีย่มสพีืน้สขีาว ตวัหนงัสอื

สดีาํทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึดว้ยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
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 แบบที่ 5 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว 

ตวัหนงัสอืสดีาํทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึดว้ยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ทรงสีเ่หลีย่ม 

 แบบที ่6 ตวัป้ายทาํจากแผน่โลหะพน่กนัสนิมทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้สแีดงตวัอกัษร

สขีาวและลกูศรสเีหลอืงทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ 

 แบบที่ 7 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเขียว 

ตวัอกัษรสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ 

 แบบที่ 8 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสีเขียว 

ตวัอกัษรสขีาวทําจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึตดิกบัโครงทรสัเหลก็ฐานคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ 

 แบบที่ 9 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสีเขียว 

ตวัอกัษรสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึตดิกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที่ 10 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมทรงสี่เหลี่ยมจตุัรสัสีพื้นสีน้ําเงนิ 

ตวัหนงัสอืสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที่ 11 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสน้ํีาเงนิ 

ตวัหนังสอืสขีาวทําจากสติ๊กเกอร์สําหรบังานกลางแจ้ง สกรนีรูปสถานที่ท่องเที่ยวลงบนแผ่น

เหลก็ยดึตดิกบัเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที่ 12 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสน้ํีาเงนิ 

ตวัหนงัสอืสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึตดิกบัเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที่ 13 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสน้ํีาเงนิ 

ตวัหนงัสอืสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้ยดึกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที่ 14 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกนัสนิมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นสน้ํีาเงนิ 

ตวัหนงัสอืสขีาวทาํจากสติก๊เกอรส์าํหรบังานกลางแจง้สกรนีรปูสถานทีท่อ่งเทีย่วลงบนแผน่เหลก็

ยดึตดิกบัเสาเหลก็ทรงกลม 

 แบบที ่15 ตวัป้ายทําจากโลหะทัง้ป้ายรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ทําสน้ํีาเงนิ ตวัอกัษรสี

ขาวมกีรอบโลหะทาํสดีาํหุม้ตวัป้ายยนืลงมาเป็นขาทัง้สองขา้งฝงัลงในพืน้คอนกรตี 
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 5. โคมไฟถนน (Street Light) โคมไฟถนนทีใ่ชอ้ยูม่อียู ่2 รปูแบบดว้ยกนัไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่9 ตวัอยา่งโคมไฟถนนแบบที ่1-2 ทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 แบบที ่1 โคมไฟเป็นแบบมาตราฐานใชก้นัทัว่ไปฝงัลงบนพืน้ 

 แบบที่ 2 ดา้นบนทําจากไฟเบอรก์ลาสสทีอง เป็นรูปพระวษิณุ 4 กร เสาเป็นโลหะ

ทรงกลมพน่สดีาํ 

 

 6. ซุ้มประตูเมือง (Gateway) ซุม้ประตูเมอืงเป็นไฟเบอรก์ลาสขึน้รูปตามแบบยดึ

กบัโครงสรา้งเหลก็ตัง้อยูบ่นตอมอ่คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ตวัอยา่งซุม้ประตูเมอืงทีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี
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 7. กระถางต้นไม้ (Planter) มทีัง้หมด 3 แบบ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 ตวัอยา่งกระถางตน้ไมท้ีใ่ชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 แบบที ่1 กระถางปนูทาํจากปนูขึน้รปูตามแบบ ทาสขีาว 

 แบบที ่2 บ่อวงคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 แบบที ่3 อฐิแดงก่อขึน้รปูตามแบบ 

 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร 

 ในการดําเนินกิจการใดๆ ทุกหน่วยงานหรอืองค์กรต่างก็มีความมุ่งหวงัที่จะให้

หน่วยงานหรอืองค์กรของตนมภีาพลกัษณ์ที่ด ีมคีวามเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัที่แตกต่างจาก

ผูอ้ื่น รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัและเชื่อถอืจากบุคคลทัว่ไป และการทีอ่งคก์รจะไดม้าซึง่สิง่เหล่าน้ี 

นอกเหนือจากการมีระบบการบริหารงานที่ดีมีบุคลากรและสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว สิ่งที่มี

ความสาํคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าสิง่ทีก่ล่าวมาแลว้นัน้กค็อื การมรีะบบอตัลกัษณ์องคก์รทีด่ซีึ่งจะ

เป็นสว่นเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร 

 1. ความหมายของเอกลกัษณ์องคก์ร 

  คําว่า “อตัลกัษณ์องคก์ร” หรอื Corporate Identity (Ci) หมายถงึ การแสดงออก
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ใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ (Image) ทีป่รากฎในสายตาผูอ้ื่นพรอ้มๆ กบัแสดงถงึความเป็นอตัลกัษณ์ 

(Identity) ขององคก์รนัน้ โดยอาศยัองค์ประกอบกราฟิก (DeNeve, 1922: 3) หรอือาจกล่าวให้

เขา้ใจงา่ยๆ กค็อื หมายถงึการสื่อสารภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งเป็นระบบ และเป็นรปูธรรมที่

ชดัเจน เพือ่สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจ

อนัดใีห้เกดิแก่องค์กรบุคลากร ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรนัน้ๆ จะเหน็ได้ว่า

เอกลกัษณ์องคก์รเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่กบัองคก์ร โดยเฉพาะในโลกทีม่กีารแขง่ขนักนั

อยา่งมากเชน่ปจัจุบนั 
 2. ความสาํคญัของการออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร 

  การออกแบบอตัลกัษณ์ขององค์กรมีส่วนสร้างสรรค์สญัลักษณ์และข้อตกลง

ร่วมกนัของคนในสงัคม โดยเข้ามามีส่วนช่วยเสรมิการรบัรู้ทางการมองเห็น เป็นลู่ทางหรอื

สื่อกลางช่วยการรบัรูแ้ห่งขอ้ตกลงต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมคีวามชดัเจน มผีลกระทบทางดา้น

จติวทิยาในอนัที่จะระลกึถึง และเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจํา ขอ้เตือนใจ ขอ้ควรระวงัใน

ระบบระเบยีบของกฎเกณฑ์และความเชื่อที่จะปฎิบตัิต่อกนัไป เพื่อความคงอยู่ของสงัคมที่สงบ

ร่มเยน็ ดงัเช่นที่ปรากฎอยู่บนเครื่องหมายสญัลกัษณ์และขอ้ตกลงต่างๆ เช่น สญัลกัษณ์แทน

ศาสนาลทัธิ เครื่องหมายจราจร เป็นต้น ซึ่งเครื่องหมายสญัลกัษณ์ต่างๆ ทางอตัลกัษณ์ของ

องค์กรน้ีจําเป็นต้องอาศัยการออกแบบให้มีขนาดรูปทรงที่ชัดเจนเรียบร้อย สวยงามและ

เหมาะสมกบัอาํนาจทางการมอง (Visual Percertion) ของมนุษย ์

 3. ภาพลกัษณ์องคก์รคืออะไร 

  องค์กรต่างๆ  เปรียบได้กับมนุษย์ ซึ่งต่างก็มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่าง มี

คุณสมบตัเิฉพาะตวั และมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัน่าภาคภูมใิจ รวมถงึมปีรชัญาในการดําเนิน

ชวีติทีแ่ตกต่างกนั องคก์รต่างๆ กเ็ช่นเดยีวกนั ลว้นแลว้แต่มคีวามแตกต่างกนัทัง้สิน้ ดงันัน้การ

ทีบุ่คคลทัว่ไปจะไดม้โีอกาสรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึความเป็นองคก์รนัน้ๆ จงึต้องอาศยัการแสดงออก

อย่างเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนและแสดงถึงภาพลกัษณ์ (Image) ขององค์กรนัน้ๆ ได้เป็นอย่างด ี   

วิลเลียมโกลเดน (William Golden) ผู้ออกแบบสญัลักษณ์รูปดวงตาให้กับเครือข่ายซีบีเอส 

(CBS) เมื่อปีศ.ศ.1959 กล่าวว่า “ภาพลักษณ์องค์กร” (Corporate Image) คือภาพที่องค์กร

ปรากฎต่อสาธารณชนผ่านทางผลิตภัณฑ์ นโยบายการโฆษณา ฯลฯ เครื่องหมายการค้า 

(Trademark) มิได้เป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นเพียงสิ่งยํ้าเตือนให้ระลึกถึง

ภาพลกัษณ์องคก์รเทา่นัน้ (Deneve, 1992: 3) 
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 4. ผลท่ีองคก์รจะได้รบัจากการมีอตัลกัษณ์ท่ีดีภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีดี

ขององคก์รจะให้ประโยชน์แก่องคก์ร ดงัน้ี 

  4.1 องคก์รนัน้ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 

  4.2 แสดงใหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ขององคก์ร 

  4.3 ความรูส้กึเชื่อมัน่ในความมปีระสบการณ์และความเก่าแก่ขององคก์ร 

  4.4 แสดงใหเ้หน็ถงึการดาํเนินธุรกจิอยา่งต่อเน่ือง 

  4.5 กระตุน้ใหบุ้คลากรมสีว่นรว่ม 

  4.6 ไดบุ้คลากรทีเ่ป็นบุคคลชัน้หวักระท ิ

  4.7 สรา้งเครอืขา่ยไดง้า่ย 

  4.8 แสดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะขององคก์ร 
 5. ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสร้างขององคก์รกบัรปูแบบของระบบอตัลกัษณ์ 

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าอัตลักษณ์ขององค์กร (CI) คือ สัญลักษณ์สีตัวอักษร รวมถึง

องค์ประกอบกราฟิกต่างๆ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การออกแบบรูปลักษณ์ทัง้หมดที่สามารถ

มองเหน็ไดน้ัน่เอง อนัทีจ่รงิความเขา้ใจนัน้ถูกตอ้งเพยีงบางสว่น เพราะแทจ้รงิแลว้ CI ยงัเป็นสิง่

ทีแ่สดงใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบถงึลกัษณะ ขนาด โครงสรา้ง และรปูแบบในการบรหิารงานของ

องคก์รรวมทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานในองคก์รนัน้ๆ ดว้ย 

  องคก์รแต่ละแหง่ต่างกม็วีธิทีีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งในการบรหิารงานในแต่

ละองค์กรนัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่น ถ้าองค์กรนัน้ม ี5 สาขา และมกีารใช้ชื่อสญัลกัษณ์ สตีวัอกัษร

และองคป์ระกอบกราฟิกทีเ่หมอืนกนัทุกสาขา กจ็ะสามารถสื่อสารใหบุ้คคลทัว่ไปทราบวา่องคก์ร

นัน้มลีกัษณะการบรหิารงานแบบรวมอาํนาจในสว่นกลาง (Centralized) แต่ถา้องคก์รนัน้ยนิยอม

ใหแ้ต่ละสาขาใชช้ื่อสญัลกัษณ์สแีละองคป์ระกอบกราฟิกทีแ่ตกต่างกนัออกไปไดก้จ็ะแสดงใหเ้หน็

ถึงการกระจายอํานาจในการบรหิารงานขององค์กรนัน้ หรอืที่รูจ้กักนัในชื่อว่าการบรหิารงาน

แบบกระจายอาํนาจ (Decentralized) เป็นตน้ 

  การบรหิารงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นแบบรวมอํานาจในส่วนกลาง หรอืแบบ

กระจายอํานาจต่างก็มีโครงสร้างขององค์กรที่แตกต่างกันการสร้างระบบ CI ให้แก่องค์กร

เหล่านัน้กย็่อมทีจ่ะต้องมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราควรจะนํามาพจิารณาเป็นลําดบั

แรกในการสรา้งระบบ CI กค็อื โครงสรา้งขององคก์รนัน่เอง 

  5.1 โครงสรา้งขององค์กร (Corporate Structure) ดงัได้กล่าวแล้วว่าการสรา้ง
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ระบบ CI จําเป็นต้องอาศยัความเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้งขององค์กร เพื่อใหส้ามารถสื่อสารถึง

ผู้บรโิภคผ่านทางชื่อตวัอกัษรสญัลกัษณ์หรอืองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ ได้ ซึ่งโครงสรา้งของ

องคก์รโดยทัว่ไปแลว้แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

   5.1.1 บรษิทัทีม่โีครงสรา้งเดยีว (Monolithic Companies) บรษิทัประเภทน้ี

มกัเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเพยีงประเภทเดยีว โดยเมื่อมกีารขยายกจิการจะขยายกจิการใน

รปูแบบของบรษิทัสาขาและมกีารบรหิารงานแบบรวมอาํนาจในสว่นกลาง 

   5.1.2 บริษัทที่ขยายกิจการโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ  (Diversified 

Companies) บรษิทัส่วนใหญ่มกัเตบิโตในลกัษณะน้ี คอืเป็นการเตบิโตดว้ยการลงทุนในสนิคา้

หรอืบรกิารในธุรกจิใหมท่ีแ่ตกต่างจากธุรกจิทีบ่รษิทัเคยทาํมาก่อน 

   5.1.3 บรษิัทรวมธุรกิจ (Conglomerate Companies) บรษิัทประเภทน้ีคือ

บรษิทัหรอืกลุ่มบรษิทั ซึ่งมบีรษิทัในเครอืประกอบธุรกจิหลายประเภท โดยธุรกจิเหล่านัน้อาจมี

ความเกีย่วขอ้งกนัหรอืไมก่ไ็ด ้บรษิทัประเภทน้ีตอ้งการสรา้งอตัลกัษณ์อนัทรงพลงัสาํหรบัตนเอง

และแผ่ขยายความเป็นอตัลกัษณ์น้ีไปสู่บรษิทัสาขาภายใต้ชื่อและอตัลกัษณ์ของบรษิทัเดยีวกนั

บรษิทัประเภทน้ี ไดแ้ก่ ชนิคอรป์อเรชัน่ เครอืเซน็ทรลักรุป๊ เป็นตน้ 

  5.2 รูปแบบของอตัลกัษณ์องค์กร เมื่อเราได้เข้าใจถึงรูปแบบโครงสร้างของ

องคก์รแลว้การทีเ่ราจะสื่อสารใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบถงึลกัษณะโครงสรา้งหรอืการบรหิารงาน

ของบรษิัท จําเป็นต้องอาศยัความเขา้ใจในเรื่องของระบบอตัลกัษณ์ด้วยเช่นกนั วอลลี่โอลนิส ์

(Wally Olins) ไดแ้บ่งระบบเอกลกัษณ์ขององคก์รออกได ้3 ลกัษณะคอื (Olins, 1989: 82-128) 

   5.2.1 อตัลกัษณ์แบบเดียว (Monolithic Identity) เป็นการวางระบบ CI ที่

กําหนดใหบ้รษิทัสาขาทุกแห่ง รวมทัง้บรษิทัแม่ใช้รูปแบบสญัลกัษณ์และองค์ประกอบกราฟิก

แบบเดยีวกนัทัง้หมดในการสื่อสารภาพลกัษณ์เดยีวกนัไปสู่ผูบ้รโิภคระบบ CI ประเภทน้ีจะเป็น

การแสดงออกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ที่ชดัเจนที่สุดและประหยดัที่สุดในการที่แสดงให้เหน็ถึง

มาตราฐานเดยีวกนัของสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่หก้บัผูบ้รโิภค ผูค้า้ปลกีตลอดจนบุคลากรของบรษิทั

และคุณภาพทีน่่าเชื่อถอื รวมทัง้ไม่หยุดยัง้ในการพฒันาตนเองดว้ย บรษิทัทีใ่ชร้ะบบอตัลกัษณ์

เดยีว ไดแ้ก่ วนัทคูอลล ์พซิซ่าฮทั เทสโกโ้ลตสั ป ัม้น้ํามนัต่างๆ เป็นตน้ 

   5.2.2 อตัลักษณ์แบบมีการรองรบั (Endorsed Identity) เป็นรูปแบบของ

การสร้างระบบ CI ให้กบัองค์กรที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท หรอืเป็นลกัษณะกลุ่มบรษิัท 

(Conglomerate Companies) การสร้างระบบ CI แบบน้ีมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่าแต่ละ
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บรษิทัในเครอืควรมอีตัลกัษณ์ของตนเอง โดยทีอ่ตัลกัษณ์นัน้จะตอ้งแสดงถงึความเป็นส่วนหน่ึง

ของภาพรวมขององคก์รนัน้ๆ 

   5.2.3 อตัลกัษณ์ทีใ่ชต้ราหรอืชื่อของสนิคา้เป็นตวัสรา้งอตัลกัษณ์ (Branded 

Identity) ระบบอตัลกัษณ์ประเภทน้ีจะใชก้บับรษิทัทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้หลายๆ ชนิด ซึง่อาจอยู่ใน

สายผลติภณัฑ์เดยีวกนัหรอืไม่ก็ได้และมกันิยมใช้กบัสนิค้าอุปโภคบรโิภคเป็นหลกั การใช้ชื่อ

ของสนิคา้เป็นตวัสรา้งอตัลกัษณ์นัน้ เริม่ตน้ขึน้ในราวช่วงกลางศตวรรษที ่19 เมื่อการศกึษาและ

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยมีสี่วนช่วยยกระดบัมาตราฐานการครองชพีใหสู้งขึน้จนก่อใหเ้กดิ

ตลาดขนาดใหญ่ได ้

 6. องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์และเครื่องหมายการค้า 

  โดยทัว่ไปแลว้การสรา้งอตัลกัษณ์ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบทีส่าํคญั 2 สว่นคอื

ชื่อและเครื่องหมาย แต่ในการวางระบบอัตลักษณ์ให้สมบูรณ์นัน่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่มี

ความสําคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าชื่อและเครื่องหมาย ไดแ้ก่ ตวัอกัษร (Typography) สอีตัลกัษณ์ 

(Color Signature) ข้อความประกอบ  (Tag Line) รวมถึงรูป แบบ เพื่ อสร้างอัตลักษ ณ์ 

(Signatured Format) ซึง่องคป์ระกอบทัง้หมดน้ีอาจเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่าองคป์ระกอบหลกั (Main 

Identity) หรอืองคป์ระกอบพืน้ฐาน (Core Identity) ในการสรา้งอตัลกัษณ์ 

  6.1 องคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ (Elements of Identity) 

   6.1.1 ชื่อ (Names) ชื่อของบรษิทัเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญันบัเป็นลาํดบัแรกก็

ว่าได ้ดงันัน้ จงึใคร่ขอทําความเขา้ใจถึงที่มาของชื่อต่างๆ ว่าโดยทัว่ไปแล้ว หลกัในการตัง้ชื่อ

องคก์รอยา่งไรและชื่อแต่ละแบบมขีอ้ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอยา่งไร แบ่งการตัง้ชื่อออกไดเ้ป็น

ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

    6.1.1.1 ชื่อบุคคล (Personal Names) แบ่งออกไดเ้ป็น 

     6.1.1.1.1 ชื่อผูก่้อตัง้ (Founder Names) บรษิทัทีเ่กดิในยุค

ต้นๆ มกัจะนิยมตัง้ชื่อตามชื่อผูก่้อตัง้ เช่น ซอสมะเขอืเทศไฮนส ์(Heinz) มดีโกนหนวดยลิเลต็ 

(Gillete) สบู่ดร.มนตร ีเป็นต้น บางบรษิัทอาจใช้ลายเซ็นหรอืลายมอืที่เขยีนโดยผู้ก่อตัง้มาใช้

เป็นสญัลกัษณ์กไ็ด ้

     6.1.1.1.2 ชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ เช่น รถลินคอร์น 

(Lincoln) น้ําพรกิเผาพนัทา้นนรสงิห ์เป็นตน้ 

     6.1.1.1.3 ชื่อในเทพนิยายหรือวรรณคดี เช่น เอแจกซ ์
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(Ajax) ป๊อปอาย (Popeye) ยาอว้นวนัทอง ยาดองขนุแผน เป็นตน้ 

    6.1.1.2 ชื่ อที่ อธิบายถึงคุณ ลักษณะ  (Descriptive Names) ชื่ อ

ประเภทน้ีจะเป็นชื่อที่บ่งบอกถงึลกัษณะธุรกจิของบรษิทั ซึ่งขอ้ดคีอืเขา้ใจไดง้่าย แต่บางครัง้ก็

อาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ได ้หากชื่อนัน้เป็นชื่อทัว่ไป (Generic 

Name) ซึง่หมายถงึ ชื่อทีแ่สดงคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ เช่น ใชช้ื่อน้ําปลาตราไสต้นั

ไม่ได้ เพราะแสดงถึงส่วนผสมที่น้ําปลาทุกยี่ห้อต้องใช้ การตัง้ชื่อจึงต้องใช้ชื่ออย่างอื่น เช่น 

น้ําปลาตราตาชัง่ น้ําปลาทพิรส เป็นตน้ 

     สําหรบัชื่อที่เป็นตัวอย่างของชื่อที่อธิบายคุณลักษณะน้ี 

ไดแ้ก่ แป้งเดก็น่ารกั น้ํายาปรบัผา้นุ่มฟูฟู เป็นตน้ 

    6.1.1.3 ชื่อที่ เกิดจากการสร้างคําขึ้นใหม่ (Coined Names) ชื่อ

ลักษณะน้ีจะเป็นการนําสระพยญัชนะมาผสมกันเป็นคําใหม่ ที่แม้จะไม่มีความหมายแต่ก็

สามารถสรา้งขอ้กําหนดเฉพาะได้ เช่นเป็นคําสัน้ๆ จดจําง่าย มพีลงั อ่านออกเสยีงได้ไพเราะ 

หรอืเป็นคําทีเ่มื่อนําตวัอกัษรมาเรยีงกนัแลว้ดูน่าสนใจ หรอืสามารถออกแบบจดัวางใหส้วยงาม

ได้เป็นต้น ข้อพึงระวงัสําหรบัการสร้างคําก็คือ พยายามหลีกเลี่ยงการพ้องเสียงกับคําที่มี

ความหมายทีไ่ม่ดใีนภาษาอื่น ซึง่อาจส่งผลกระทบถงึภาพลกัษณ์ของสนิคา้ได ้นอกจากนัน้การ

สรา้งคําขึ้นมาใหม่ต้องใช้งบประมาณค่อนขา้งสูงในการที่จะทําให้ชื่อของสนิค้านัน้เป็นที่รูจ้กั

แพร่หลายอกีด้วย ซึ่งชื่อประเภทน้ี ไดแ้ก่ โกดกั (Kodak) เอสโซ่ (Esso) โซน่ี (Sony) ซรีอ็กซ ์

(Xerox) เป็นตน้ 

    6.1.1.4 ชื่อที่มีความหมาย (Dictionary Words) ชื่อประเภทน้ีเป็น

ชื่อทีม่คีวามหมายหรอืคาํแปลทีช่ดัเจนตามพจนานุกรม ซึง่มขีอ้ไดเ้ปรยีบคอื มคีวามหลากหลาย

และสามารถจดจาํไดง้า่ย เชน่ สบู่ไดอลั (Dial) บะหมีค่วกิ (Quick) เป็นตน้ 

    6.1.1.5 ชื่อตามสถานที่ทางภูมศิาสตร ์(Geographical Names) ชื่อ

ประเภทน้ีจะเป็นชื่อทีเ่รยีกตามชื่อเมอืง อาํเภอ หรอืตําบล ทีม่กีารผลติสนิคา้นัน้ๆ เช่น ฟิลาเดล

เฟียครมีชสี (Philadelphia Cream Cheese) ชาแมร่ะมงิค ์กาแฟเขาชอ่ง ผลติภณัฑด์อยคาํ เป็น

ตน้ 

    6.1.1.6 ชื่อทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัสนิคา้ (Associative Names) ชื่อ

ประเภทน้ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้านัน้ ซึ่งง่ายต่อการทําให้เห็นภาพและสื่อ

ความหมายใหเ้ขา้ใจได ้เชน่ รถจารก์วั (Jaguar) เป็นตน้ 
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    6.1.1.7 ชื่อทีต่ดัทอนจากชื่อเตม็ (Associative Names) ชื่อลกัษณะ

น้ีจะเป็นชื่อทีนํ่าชื่อเต็มขององคก์รมาตดัทอน เพื่อใหเ้รยีกไดง้า่ยขึน้ ซึ่งถงึแมช้ื่อเหล่าน้ีจะมใิช่

ชื่อที่จดทะเบียนแต่เราสามารถใช้ชื่อลักษณะน้ีในการสร้างเอกลักษณ์ได้ เช่น แพนแอม 

(PanAm) แทนชื่อแพนอเมริกันแอร์ไลน์ (Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนชื่อ

เคนตัก๊กีฟ้รายชคิเกน (Kentucky Fried Chicken) อย. แทนชื่อองคก์ารอาหารและยา เป็นตน้ 

    6.1.1.8 ชื่อย่อและตวัเลข (Initials and Numbers) คอื การนําชื่อย่อ

ของสนิคา้หรอืตวัเลขใดๆ มาใชเ้ป็นชื่อของสนิคา้ ซึ่งการตัง้ชื่อประเภทน้ีนับเป็นรปูแบบที่ยาก

ที่สุดในการสรา้งใหเ้กดิการรบัรูแ้ละจดจํา เช่น อารซ์เีอ (RCA) เจวซี ี(JVC) น้ําหอม 4711 กย 

15 เป็นตน้ 

   6.1.2 เครือ่งหมาย (Marks) 

    ไม่ว่าจะเป็นองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่หรอืเลก็ เครื่องหมายนบัเป็นกุญแจ

สาํคญัทีจ่ะก่อใหเ้กดิระบบอตัลกัษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ เครือ่งหมายทีส่รา้งขึน้อาจเป็นเพยีงการใช้

ชื่อตวัอกัษรหรอือาจเป็นการผสมผสานระหวา่งภาพกบัตวัอกัษรหรอืภาพทีเ่กดิจากองคป์ระกอบ

กราฟิกเพยีงลําพงักไ็ด ้เครือ่งหมายนัน้อาจสือ่ความหมายโดยตรงถงึชื่อหรอืลกัษณะของธุรกจิที่

บรษิัทนัน้ดําเนินการอยู่หรอือาจเป็นภาพนามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่มคีวามหมายใดๆ ก็ได้

นับเป็นเรื่องที่ถกเถยีงกนัพอสมควรถงึเรื่องของการออกแบบและสมัฤทธิผ์ลในการใชง้านของ

เครื่องหมายในเชงิจติวทิยาทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค หลายคนยอมรบัว่าสิง่ทีเ่รยีบงา่ยและดูธรรมดาทีสุ่ด

มกัจะประสบความสาํเรจ็ในการใชง้านมากกว่าสิง่ทีดู่ซบัซอ้นวุ่นวาย ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีดู่แลว้

สมเหตุสมผลกวา่กส็ามารถสรา้งใหเ้กดิการยอมรบัไดง้า่ยกวา่เชน่กนั 

   6.1.3 ตวัอกัษร (Typography) ในการวางระบบอตัลกัษณ์ จาํเป็นตอ้งมกีาร

กําหนดแบบตวัอกัษรที่ใชใ้นงานทัง้ระบบ โดยทัว่ไปแล้วนักออกแบบจะกําหนดแบบตวัอกัษร 

(Font) ที่ใช้กบัสญัลกัษณ์และเลอืกแบบอื่นๆ ที่เขา้กนัได้ดกีบัแบบตวัอกัษรนัน้ ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เตรยีมเผื่อไวส้ําหรบัการใชง้านร่วมกบัตวัอกัษรทีใ่ชส้ญัลกัษณ์อกี 3-4 แบบ

เพือ่กาํหนดโครงสรา้งรวมในการสรา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัแก่องคก์ร 

   6.1.4 สีอตัลกัษณ์ (Color Signature) สี จดัว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ใช้

เป็นตวัแทนองค์กรไดเ้ป็นอย่างด ีมกัมทีี่มาจากสขีองสญัลกัษณ์ที่นักออกแบบสรา้งใหเ้กดิการ

จดจําขึน้ในใจผูบ้รโิภค เช่น เมื่อนึกถึงน้ํามนัเชลล์เราจะมไิด้นึกถึงเพยีงแค่สญัลกัษณ์รูปหอย

เชลลเ์ทา่นัน้แต่ยงันึกถงึสเีหลอืงและสแีดงทีใ่ชก้บัสญัลกัษณ์นัน้ดว้ย 
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   6.1.5 ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความประกอบน้ีจะเป็นข้อความ

สัน้ๆ ที่อธิบายถึงความเป็นองค์กรที่วางอยู่ใต้ชื่อหรอืสญัลกัษณ์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงคุณ

ลกัษณะเฉพาะขององค์กรสินค้าหรอืการบรกิารนัน้ๆ ยกตัวอย่างเช่น “รกัคุณเท่าฟ้า” หรอื 

“Smooth as Silk” ใต้สัญลักษณ์ของการบินไทย  “ความรู้คู่ความดี” ใต้สัญลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยักรงุเทพ เป็นตน้ 

 7. กระบวนการในการสร้างเอกลกัษณ์องคก์ร 

  การที่จะสร้างเอกลกัษณ์องค์กรให้กบัองค์กรใดๆ นัน้ สิ่งสําคญัที่จําเป็นต้อง

ศึกษาเป็นลําดบัแรกคือ ต้องรู้ว่าลูกค้าขององค์กรคือใคร ประกอบธุรกิจการขายสินค้าหรอื

บรกิาร ผลิตภัณฑ์หรอืตลาดเป็นอย่างไร ธรรมชาติของธุรกิจรวมถึงธรรมเนียมปฎิบัติและ

วฒันธรรมขององค์กรเป็นอย่างไร สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นข้อมูลที่มีความสําคญัยิ่งต่อการสร้าง

เอกลกัษณ์องคก์รใหก้บัองคก์รเรา ตอ้งยอมรบัความจรงิทีว่่าการสรา้งเอกลกัษณ์องคก์รมคีวาม

เกีย่วขอ้งอยา่งมากกบันโยบายการบรหิารงานในองคก์ร ดงันัน้จงึไมแ่ปลกอะไรทีน่กัออกแบบจะ

พบวา่ตนเองไดก้ลายเป็นทีป่รกึษาในการบรหิารงานใหก้บัองคก์รนัน้ๆ ดว้ย 

  การสรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัองคก์รสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ดงัน้ี 

  7.1 ศึกษาวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ขัน้ตอนน้ีเป็น

ขัน้ตอนทีน่กัออกแบบจะตอ้งศกึษาขอ้มลูทัง้หมดของลูกคา้ วตัถุประสงคห์ลกัของขัน้ตอนน้ีกค็อื

การหาขอ้มลูใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะทาํใหเ้ราทราบถงึปญัหาและนํามาวเิคราะห์

เพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหาในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์รได ้

  7.2 พฒันาการออกแบบ (Design Development) ถา้กล่าววา่การวจิยัเป็นราก 

ฐานสําหรบักระบวนการสร้างเอกลักษณ์องค์กร การพัฒนาการออกแบบก็คือการสร้าง

เอกลักษณ์องค์กร โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานของการวิจัย การที่จะสร้าง

เอกลกัษณ์อยา่งเป็นระบบใหแ้ก่องคก์รนัน้มกัจะเป็นการทาํงานใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ีคอื 

   ลกัษณะที ่1 ปรบัปรงุสญัลกัษณ์เดมิทีใ่ชง้านมาเป็นเวลานาน 

   ลกัษณะที่ 2 สรา้งเอกลกัษณ์ใหม่สําหรบัองค์กรที่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง

ใหม ่

   ลกัษณะที ่3 สรา้งเอกลกัษณ์สาํหรบัองคก์รทีต่ ัง้ขึน้มาใหม ่
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ส่วนท่ี 4 การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์และเฟอรนิ์เจอรถ์นน 

 1. ระบบป้ายสญัลกัษณ์ 

  เป็นระบบที่ใช้การออกแบบ เพื่อแก้ไขปญัหา โดยใช้ความคดิสรา้งสรรค์หลกั 

สุนทรยีภาพ ความรูค้วามชาํนาญในสายงาน คอืการเลอืกใชว้สัดุและการตดิตัง้ รวมทัง้ควรทีจ่ะ

คาํนึงถงึสภาพแวดลอ้มระบบป้ายสญัลกัษณ์ทีใ่ชก้บัสถานทีท่ีม่กีารสญัจรมาก ไดแ้ก่ สนามกฬีา

สนามบิน ระบบรถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล 

อาคารสํานักงาน เพื่อช่วยจดัระเบยีบและควบคุมการสญัจรใหม้ปีระสทิธภิาพต่อเน่ือง โดยไม่

ทําลายสภาพแวดล้อมเดมิ มสี่วนสะท้อนใหเ้หน็ถึงวฒันธรรมและแสดงความภาคภูมใิจของผู้

เป็นเจา้ของ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 43) 
 2. ป้ายสญัลกัษณ์ (signage) 

  เป็นส่วนหน่ึงของระบบนําทาง (wayfinding system) หรือระบบภาพชี้ทาง 

(Graphic Directional) เพื่อทําใหม้วลชนสามารถเดนิทางไปสู่สถานทีต่่างๆ ตามตอ้งการในการ

จดัทําเครื่องมอื เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายได้นัน้ นักออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อมได้จํากดั

ความใหแ้คบลง โดยสรา้งเครื่องมอืเพื่อบอกทศิทางระบุสถานทีแ่ละบอกคาํสัง่ เป็นการใหข้อ้มลู

อยา่งมรีะเบยีบและเป็นรปูธรรม โดยจดัทาํในลกัษณะของแผน่ป้ายและคาํนึงถงึการใชง้านอย่าง

มมีาตรฐานเรยีกว่าระบบป้ายสญัลกัษณ์ (Signage System) ระบบป้ายสญัลกัษณ์ที่ดีจะต้อง

คํานึงถึงสภาพแวดล้อม เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 

2543:23) 
 3. การออกแบบแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ (A Sign Symbol System) 

  การออกแบบแผ่นป้ายสญัลกัษณ์ เป็นการออกแบบทางกราฟิกอย่างหน่ึงที่ให้

ความสําคญัเกี่ยวกบัสถานที่ขององค์การหรอืกจิกรรมต่างๆ โดยอาศยัความรู ้ความสามารถ

ทางด้านการออกแบบสญัลกัษณ์และครื่องหมายนํามาผสมผสานออกแบบเข้าด้วยกัน การ

ออกแบบแผ่นป้ายสญัลกัษณ์นอกจากจะได้รบัรูท้างดา้นความงามจากการมองเหน็แล้ว ยงัได้

ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีเ่ขา้ใจกนัในสงัคมอกีดว้ยเชน่กนั 
 4. จดุมุ่งหมายของป้ายสญัลกัษณ์ 

  จุดมุ่งหมายของป้ายสญัลกัษณ์ ควรพจิารณาจากประสทิธภิาพของส่วนที่เป็น

สญัลกัษณ์ภาพทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบสาํคญัในการออกแบบป้ายสญัลกัษณ์ คอื 

  4.1 เพือ่การสือ่สารทีด่แูลว้เกดิความเขา้ใจไดง้า่ยและชดัเจน 
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  4.2 เพือ่ชว่ยในการเรยีนรูค้วามหมายของสญัลกัษณ์ทาํใหเ้กดิการจดจาํ 

  4.3 เพื่อการใชง้าน โดยใชด้ดัแปลงแกไ้ขไดง้า่ยเมื่อมปีญัหาทางการออกแบบ

วสัดุและกรรมวธิกีารผลติ 

  4.4 เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบทีส่วยงาม โดยคํานึงถงึสภาพแวดลอ้ม สถาปตัยกรรม

และวฒันธรรม (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 23) 

 5. วตัถปุระสงคข์องป้ายสญัลกัษณ์ 

  การใช้เครื่องหมายภาพ ในลกัษณะของป้ายสญัลกัษณ์ มวีตัถุประสงค์คอืเพื่อ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร (Sign Transmit Information) ต้องสามารถเข้ากันได้ดีตามลักษณะ

หน้าทีแ่ละการใชง้านและควรชว่ยสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มจดัเป็นกลุ่มได ้ดงัน้ี 

  5.1 แจง้ขา่วสารบรเิวณพืน้ทีว่า่ง (Information on Space Area) 

   5.1.1 แนะนําเสน้ทาง (Guidance) การแจง้ข่าวสารในบรเิวณพืน้ทีใ่ดพืน้ที่

หน่ึง ซึง่แสดงการจดัตําแหน่งของพืน้ทีน่ัน้ไวท้ีเ่ดยีวกนั เพือ่อาํนวยความสะดวก 

   5.1.2 บอกทศิทาง (Directional) การแจ้งข่าวสาร โดยใช้ลกัษณะของเส้น

เพื่อแสดงทิศทางและบอกจุดหมายปลายทาง เช่น ป้ายลูกศรบอกทิศทาง ป้ายบอกสถานี

รถไฟฟ้า 

   5.1.3 ระบุสถานที่ด้วยเครื่องหมาย (Identifying) การแจ้งข่าวสาร โดย

แสดงเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์เป็นการระบุรายละเอยีดทีส่าํคญัเฉพาะจุด เพือ่ใชเ้ป็นจุดสงัเกต

ไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่น ป้ายบอกชื่อเมอืง ตวัเลขถนน ป้ายแบ่งเขตสําหรบัสถานที่ ป้าย

หน้าประตู ป้ายโบราณสถาน 

  5.2 แจง้ขา่วสารใหป้ฏบิตัติาม (Operational Information)  

   5.2.1 ควบคุมบังคับ  (Control) การควบคุมบังคับและเตือนภัยในที่

สาธารณะเพือ่ใหเ้กดิระเบยีบและความปลอดภยั เชน่ ป้ายหา้ม ป้ายเตอืน ป้ายควบคุมทศิทาง 

   5.2.2 อ ธิ บ า ย ค ว าม  (Explanations) ก า รชี้ แ จ งค ว าม ห ม าย แ ล ะ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจ เช่น ป้ายแนะนําวธิกีารใช ้ป้ายอธบิายวธิใีชป้้าย 

ตวัอยา่งการใช ้

   5.2.3 การเตอืนประกาศ (Notices) การแจง้ขา่วล่วงหน้าเกีย่วกบัเหตุการณ์ 

เชน่ ป้ายประชาสมัพนัธ ์ป้ายประกาศ ธง 

   5.2.4 โฆษณา (Advertisement) การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มุ่งให้เกิดการ
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ดงึดูดใจยอมรบัและจดจําได้ง่าย เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิการค้า เช่น ป้ายโฆษณาบนหลงัตึก 

ป้ายโฆษณาตดิตัง้รมิถนน (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 23-25) 

 6. ลกัษณะของป้ายสญัลกัษณ์ท่ีดี 

  การสรา้งป้ายสญัลกัษณ์ ถือเป็นสิง่ที่สําคญัในการสื่อความหมายให้กบัคนหมู่

มาก ดงันัน้การออกแบบจงึต้องอาศยัการวางแผนที่ดแีละทําจากปญัหาที่เกดิขึน้จรงิ จะทําให้

สามารถแสดงความหมายของสญัลกัษณ์ภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสิง่ที่ต้องคํานึงถงึคอื 

เป้าหมายของการออกแบบเพื่อสร้างเครื่องหมายสําหรบัป้ายสัญลักษณ์ แนวทางการใช้

สญัลกัษณ์และการแสดงความหมายในการสือ่สาร 

  เป้าหมายของการออกแบบเพื่อสร้างเครื่องหมายสําหรบัป้ายสญัลกัษณ์ สิ่ง

สาํคญัและจุดเดน่ต่างๆ ในการสรา้งเครือ่งหมายและป้ายสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ 

  6.1 การถ่ายทอดขอ้มูล (Transmission) ต้องทาํการคดัเลอืกขอ้มูลที่ต้อง 

การสื่อสาร เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความหมายและจุดมุ่งหมายของขอ้มูลทีต่้องการถ่ายทอดอย่าง

ชดัเจน เพือ่ใหง้า่ยต่อการเขา้ใจและตคีวามหมาย 

  6.2 ประโยชน์ใชส้อย (Usage) ป้ายสญัลกัษณ์ควรจะง่ายแก่การเขา้ใจและมี

จุดเด่นในตวั ควรมคีวามหมายสูง ง่ายต่อการควบคุม ซ่อมแซมและรกัษา อกีทัง้สามารถคุม

ราคาตน้ทุนการผลติใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  6.3 วตัถุดบิอุปกรณ์ในการจดัสรา้ง (Materials) ควรเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสม

และปลอดภยัในการสรา้งป้ายสญัลกัษณ์ วสัดุควรมคีวามคงทนถาวรและมคีุณภาพสงู สามารถ

สง่เสรมิป้ายใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 

  6.4 สรา้งอารมณ์และความรูส้กึ (Emotins) ป้ายสญัลกัษณ์อาจมจีุดเด่นสรา้ง

ภาพลกัษณ์อารมณ์และความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั สรา้งความประทบัใจแก่ผูพ้บเหน็ อาจเป็นดา้น

การใชส้หีรอืการสรา้งรปูแบบทีด่งึดดู 

  6.5 ความต่อเน่ือง (Continuity) การสรา้งสญัลกัษณ์ภาพ ต้องคํานึงถึงความ

ต่อเน่ืองกบัสญัลกัษณ์ภาพอื่นๆ ในชุดเดยีวกนัและต้องคํานึงถงึแผนงานในอนาคตที่เกี่ยวขอ้ง

กบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง ดงันัน้ ควรคํานึงถงึองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งหลายอย่างทีจ่ะมผีล

ในระยะยาว 

  6.6 ลกัษณะเฉพาะตวั (Individuality) การสรา้งสญัลกัษณ์ภาพใดภาพหน่ึงนัน้ 

ควรจะสรา้งใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มควรสรา้งใหม้เีอกลกัษณ์ทีช่ดัเจน เพื่อให้
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เป็นสิง่น่าสนใจและมกีารเตรยีมแผนไว้รองรบัการปรบัเปลี่ยนในอนาคต (เอื้อเอน็ดู ดศิกุล ณ 

อยธุยา, 2543: 41) 

 7. แนวทางการใช้สญัลกัษณ์ 

  7.1 การใชส้ญัลกัษณ์แบบเสน้ในการบอกเสน้ทางใชใ้นพืน้ทีม่อีาคารสิง่ปลูก

สรา้งมากกว่าหน่ึงแห่งและมทีีต่ ัง้ ซึง่อยู่ในแนวเดยีวกนัการใชส้ญัลกัษณ์แบบเสน้ แสดงใหเ้หน็

ทศิทางทีต่ ัง้ของสถานที ่สิง่ก่อสรา้ง สว่นขอ้จาํกดัคอืเหมาะสาํหรบับอกเสน้ทางเทา่นัน้ เชน่ ป้าย

เสน้ทางเดนิรถไฟฟ้า BTS ป้ายขอ้มลูฉุกเฉินทางไปหอ้งพยาบาล 

  7.2 การใช้สญัลักษณ์ภาพแบบภาพบอกอาณาเขตที่แน่นอน แสดงให้เห็น

ทิศทาง โดยมุ่งเน้นไปยงัรูปเหมือนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ส่วนมากใช้กับ

นิทรรศการหอ้งพกัผูโ้ดยสาร เป็นวธิงีา่ยแก่การเขา้ใจและมปีระสทิธภิาพ ใชใ้นงานหรอืสถานที่

ทีม่คีนหนาแน่นและคนมคีวามตอ้งการรบัรูข้อ้มลูจากสญัลกัษณ์ 

  7.3 การใชส้ญัลกัษณ์แบบแผนทีใ่นการบอกทศิทาง ใชส้าํหรบัหาทศิทางหรอื

แหล่งทีต่ ัง้ โดยศกึษาขอ้มลูจากแผนทีม่กัใชใ้นชุมชนเมอืงแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและสถานทีต่่างๆ ผูท้ี่

ต้องการหาข้อมูลสามารถตรวจสอบเส้นทางและระยะทางได้จากแผนที่ช่วยให้ความ

สะดวกสบายและความรวดเรว็ในการหาขอ้มลู (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยาม 2543: 41-42) 
 8. การแสดงความหมายในการส่ือสาร 

  การสื่อสารความหมาย สามารถทําไดห้ลายทาง จากลกัษณะท่าทางการพูดคุย 

จดหมาย โทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์วดีโีอ ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ทีจ่นิตนาการมาจากธรรมชาต ิการ

ใชส้ญัลกัษณ์เหล่าน้ีจงึสามารถพบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

  8.1 การสื่อสารดว้ยคาํ (Word Messages) ตวัอกัษรสื่อถงึความหมายของ 

ความคิดและข้อมูลได้ เช่น บอกชื่ออธิบายขนาดคําเตือน ซึ่งเมื่อออกจากสถานที่ที่มีป้าย

สญัลกัษณ์เหล่าน้ีไปแล้วจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจความของสญัลกัษณ์ที่เป็นตวัอกัษรได้

เพราะสายตาของคนและความจดจํามีขีดจํากัดตัวอกัษรที่ทันสมยัหลายชนิดที่ใช้กันอยู่ใน

ปจัจุบนั เช่น ตวัพมิพ์หนาและตวัอกัษรที่เกิดจากการผสมผสานกบัการเขยีนด้วยแปรง การ

เขยีนด้วยลายมอืเป็นลกัษณะการเขยีนที่มเีอกลกัษณ์ ดงันัน้ ป้ายสญัลกัษณ์เครื่องหมายควร

เป็นตวัอกัษรทีอ่า่นงา่ยและใชเ้ป็นตวัอกัษรสากล คอื ใชภ้าษาองักฤษ 

  8.2 สญัลกัษณ์ภาพ (Symbols) เป็นสญัลกัษณ์ใหข้อ้มูลทีง่ ่ายแก่การเขา้ใจ

และเป็นรปูแบบทีก่ระทดัรดัสามารถมองเหน็ไดใ้นระยะไกล เป็นรปูภาพทีก่ลุ่มเป้าหมายสามารถ
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เข้าใจได้ เน่ืองจากสญัลกัษณ์รูปภาพมคีวามสากลอยู่ในตวั เช่น การใช้สญัลกัษณ์ภาพของ

องคก์ารขนสง่ของสหรฐั (DOT) เป็นทีรู่จ้กัและรบัไปใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในสนามบนินานาชาติ

องคก์ารขนส่งและการจราจรทุกประเภทสญัลกัษณ์ ภาพส่วนใหญ่ทีนํ่าไปใชเ้ป็นภาพมาตรฐาน

จงึเป็นรูปภาพทีทุ่กคนสามารถมองเหน็และเขา้ใจได ้เพราะการสรา้งสญัลกัษณ์ภาพต้องอาศยั

มาตรฐานความคดิของคนทัว่ไปเป็นหลกั มคีวามชดัเจนและควรหลกีเลีย่งการใชร้หสัต่างๆ ทีค่น

ทัว่ไปไมส่ามารถเขา้ใจได ้

  8.3 ภาพถ่าย (Photo Image) ภาพที่มองเห็นสามารถอธิบายข้อมูลได้ เช่น

ภาพถ่ายรปูภาพกราฟและแผนทีเ่ป็นสิง่ทีท่ําใหเ้ขา้ใจความหมายไดโ้ดยตรง เพราะการอธบิาย

ความหมายดว้ยภาพสามารถใชอ้ธบิายขอ้มูลระดบัพืน้ฐานที่พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ กราฟ

เหมาะสําหรบัแสดงขอ้มูลที่เป็นสถิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในชนบท แผนที่

แสดงขอ้มลูทางดา้นพืน้ทีม่หีลายแบบและในแต่ละแบบใชแ้ตกต่างกนั 

  8.4 ภาพบนจอ (Screen) เป็นการสื่อขอ้มลูทีด่งึดดูคนไดง้า่ยช่วยใหน้กัเดนิทาง

นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น การแสดงภาพแบบ Side 

Multivision และการใชข้อ้มลูทางสถติ ิ(Data Bases) เป็นการพฒันาของระบบสือ่สารโดยเฉพาะ

ระบบการสรา้งภาพจากคอมพวิเตอรโ์ดยการใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการแสดงขอ้มลู 

  8.5 สญัลกัษณ์รหสัส ี(Color Coding) เป็นการใชส้ ีเพื่อช่วยส่งเสรมิระบบการ

นําทาง ได้แก่ รหสัแถบสนํีาทางบนพื้น แถบสป้ีายสญัลกัษณ์ รหสัสทีี่ใช้ในการแบ่งแยกเขต

พื้นที่หรอืการจดั Zoning เพื่อแสดงออกถึงบุคลกิลกัษณะเฉพาะของบรเิวณพื้นที่หรอืสถานที่

สาธารณะ 

   การสร้างป้ายสัญลักษณ์ถือเป็นจุดสําคัญในการสื่อความหมายต่อ

สาธารณชน ดงันัน้ การจดัเตรยีมการสื่อขอ้มูลหรอืการสรา้งสญัลกัษณ์จะต้องมกีารวางแผน

ปฏบิตังิานซึ่งต้องจดัทําอย่างเป็นระบบต้องเป็นการศกึษาที่ตัง้อยู่บนเหตุผลและมพีืน้ฐานทีม่า

จากความเป็นจรงิ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 42-43) 

 9. เกณฑ์การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์ (Design Criteria for Signage 

System)  

  9.1 ระบบป้ายสญัลกัษณ์ที่ดตี้องมคีวามสามารถนํามาประยุกต์ปรบัเปลี่ยนใช้

งาน เพื่อรองรบัโครงการแผนงานทีเ่ปลีย่นไป แต่ตอ้งมบีางส่วนทีย่งัคงไวไ้ม่เปลีย่นแปลงและมี

ลกัษณะเป็นถาวร ซึ่งสามารถควบคุมลกัษณะที่เป็นส่วนร่วมสําคญัเพื่อคงระบบให้ดําเนินได้
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อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  9.2 ระบบป้ายสญัลกัษณ์ต้องมคีวามเป็นเอกภาพมคีวามสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยง

และต่อเน่ืองถงึกนั โดยใชรู้ปแบบใดรูปแบบหน่ึงไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ขนาด สตีวัหนังสอื ดงันัน้

ป้ายทีย่อ่ยเลก็ลงมาจะตอ้งมรีปูแบบทีค่งเดมิเชน่เดยีวกบัป้ายหลกั 

  9.3 ระบบป้ายสญัลกัษณ์จะต้องสามารถส่งเสรมิและสรา้งเอกลกัษณ์ของ

สถานทีน่ัน้ใหช้ดัเจนและมคีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ ัง้ภายนอกและภายใน 

  9.4 ระบบป้ายสญัลกัษณ์จะตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัเน้ือหาของขอ้มลู

คอืจากป้ายขนาดใหญ่ที่เป็นหลกัแล้ว จงึเกดิการแยกย่อยเป็นป้ายขนาดเลก็และจะต้องมกีาร

กาํหนดจาํนวนป้ายใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 

  9.5 ระบบป้ายสญัลกัษณ์จะตอ้งมคีวามชดัเจนใหญ่สะดุดตา สามารถดแูลรกัษา

ไดง้า่ย เพื่อใหป้้ายคงไว ้ซึ่งประสทิธภิาพในการใชง้านไดต้ลอดเวลา เพราะป้ายทีเ่สยีหายจาก

การขาดการบาํรงุรกัษา เชน่ สขีองป้ายตก ป้ายฉีกขาด ป้ายเก่า ตวัหนงัสอืไมช่ดัจะทาํใหก้ารสื่อ

ความหมายและการตคีวามหมายผดิไป นอกจากนัน้ความสาํคญัของป้ายถอืเป็นการแสดงออก

ถงึบรรยากาศสภาพแวดลอ้มของสถานทีน่ัน้ 

  9.6 ระบบป้ายสญัลกัษณ์จะต้องมคีวามชดัเจนในเรื่องเน้ือหาถ้าเป็นขอ้ความ

เดยีวกนักใ็หจ้ดัเป็นสญัลกัษณ์เดยีวกนั เพือ่ไมก่่อใหเ้กดิความสบัสน 

  9.7 ระบบป้ายสญัลกัษณ์ที่ดจีะต้องมคีวามสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้หเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่และใชร้ว่มกนักบัสื่ออื่นไดอ้ย่างด ีคอื การประยุกต์ใชก้บัพืน้เพดานเสา

กําแพงของสถานที่นัน้และยงัใช้ร่วมกบัสิง่อื่น เพื่อเสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้การนําไปใช้

รว่มกบัหนงัสอืคูม่อืทอ่งเทีย่วแผนทีห่รอืเสยีงพดูอดัเทปนําทางในการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

  9.8 ระบบป้ายสญัลกัษณ์ที่ดจีะต้องมคีวามสากลอยู่เหนือภาษาและวฒันธรรม

เขา้ใจไดใ้นวงกวา้ง (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 46) 
 10. เกณฑก์ารแบง่ประเภทป้ายสญัลกัษณ์ 

  ป้ายสญัลกัษณ์แบ่งตามประโยชน์ใชส้อย ดงัน้ี 

  10.1 บอกทศิทาง (Directional) คอื ป้ายประเภทพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ป้ายแผนทีไ่ป

จนถงึป้ายชีท้าง 

  10.2 ระบุชื่อสถานที่หรอืสิ่งของ (Identifying) คือ ป้ายบอกชื่อและตําแหน่ง

ของสถานทีห่รอืสิง่ของ ไดแ้ก่ ป้ายชื่อเมอืง ป้ายชื่อหอ้ง จนถงึป้ายเครือ่งดบัเพลงิ 
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  10.3 ใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informational) คอื ป้ายเพื่อบอกขอ้มูลข่าวสาร

จนถงึการใหร้ายละเอยีดถอืเป็นสว่นแตกต่างของสถานที ่ไดแ้ก่ ป้ายบอกขอ้มลูของนิทรรศการ 

ป้ายประกาศ 

  10.4 ควบคุ มหรือบังคับ  (Restrictive or Prohibitive) คือ  ป้ าย เพื่ อบอก

ขอ้จาํกดั ขอ้หา้ม ไดแ้ก่ กฎขอ้บงัคบั ป้ายหา้มสบูบุหรี ่จนถงึป้ายเขตหวงหา้ม (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล 

ณ อยธุยา, 2543: 25) 
 11. ป้ ายสัญลักษณ์ แบ่ งตามลักษณะของแผ่น ป้ายสัญลักษณ์  (Sign 

Classification) ดงัน้ี 

  11.1 ป้ายบอกทศิทาง (Direction Sign) เป็นป้ายที ่ใช ้บอกทศิทางหรอื

เสน้ทางระหว่างตําแหน่งของสถานที่ต่างๆ เช่น บอกทางไปประชุมหรอืทางไปที่ตัง้ของห้อง

แสดงนิทรรศการ ป้ายบอกทศิทางจะใชล้กูศรเป็นสญัลกัษณ์ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการบอก 

  11.2 ป้ายบอกตําแหน่งสถานที่ (Identification Sign) เป็นป้ายที่ใช้บอก

ตําแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ต่างๆ เช่น จุดน้ีคือโทรศัพท์สาธารณะ จุดน้ีคือห้องน้ํา ป้ายบอก

ตําแหน่งสถานทีจ่ะใชก้ารออกแบบสญัลกัษณ์ทีส่ ื่อความหมายเป็นทีเ่ขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไปควบคู่ไป

กบัตวัอกัษรบอกชื่อของสถานทีน่ัน้ๆ 

  11.3 ป้ายบอกรายละเอยีด (Information Sign) ใชบ้อกรายละเอยีดของสถานที่

นัน้ๆ ว่ามอีะไรบา้งในแต่ละองคก์ารทีไ่ปพบเหน็หรอืตดิต่อประสานงาน ป้ายบอกรายละเอยีดจะ

ไมนิ่ยมใชส้ญัลกัษณ์เทา่ใดนัน้ แต่จะเน้นการใชข้อ้ความบอกรายละเอยีดมาจดัวางใหด้เูหมาะสม 
 12. ป้ายสญัลกัษณ์จดัแบ่งตามข้อมูล (Classification Towns) โดยคาํนึงถึง

สถานท่ีใช้งาน ดงัน้ี 

  12.1 ป้ายสญัลกัษณ์ในเมอืง (Sign in Towns) เป็นป้ายชืท้างในเมอืง 

  12.2 ป้ ายสัญ ลักษ ณ์ แสดงตํ าแห น่ งของแหล่ งที่ พักอาศัย  (Housing 

Connected Sign) เป็นป้ายแสดงตําแหน่งทีพ่กัอาศยัเขตชุมชนต่างๆ 

  12.3 ป้ายสญัลกัษณ์ภายในสวนสาธารณะ (Sing in Parks) เป็นป้ายทีร่วมถงึ

การดแูลรกัษา การควบคุม และการจดัการในลกัษณะทีเ่ป็นแหล่งสาธารณะ 

  12.4 ป้ายสญัลกัษณ์แสดงขอ้มูลการจราจร (Information on Traffic) เป็นป้าย

สาํหรบัผูใ้ชร้ถใชถ้นน ป้ายสาํหรบัการคมนาคมขนสง่สาธารณะ 

  12.5 ป้ายสญัลกัษณ์แสดงธุรกิจการค้า (Commercial/Business Signs) เป็น
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ป้ายในเขตการคา้เพือ่แจง้ขา่วกจิกรรมความเคลื่อนไหวทางธุรกจิ 

  12.6 ป้ายสญัลกัษณ์การบรกิารชุมชน (Signs for Public Facilities) เป็นป้าย

จดัทาํในเขตชุมชนเพือ่อาํนวยความสะดวกทางสาธารณะใหแ้ก่สว่นรวม 

  12.7 ป้ายสญัลกัษณ์แสดงลกัษณะเดน่ของสถานทีภ่มูสิญัลกัษณ์ (Landmarks) 

เป็นป้ายสญัลกัษณ์เครื่องหมาย หรอือนุสาวรยี์ประติมากรรมรูปสลกัแกะสลกัในบรเิวณพื้นที่

หน่ึง (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 27)  
 13. ชนิดของป้ายสญัลกัษณ์ 

  ป้ายสญัลกัษณ์ ควรคํานึงถึงการจํากดัความหมายของขอ้มูล (Terminology) 

และการแบ่งขอบเขตของการใหบ้รกิาร (Massage Area) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

  13.1 Public Service การใหบ้รกิารสาธารณะเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารสิง่อํานวย

ความสะดวกทางคมนาคมขนสง่ 

  13.2 Concession การใหบ้รกิารธุรกจิเกีย่วกบักจิกรรมทางธุรกจิ 

  13.3 Processing Activities กจิกรรมทีม่ขี ัน้ตอนเกี่ยวกบักจิกรรมสําคญัทีม่ี

ผูโ้ดยสารเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

  13.4 Regulations กฎระเบยีบเกี่ยวกบักจิกรรมต้องหา้ม (เอือ้เอน็ดู ดศิกุล ณ 

อยธุยา, 2543: 27) 
 14. องคป์ระกอบหลกัของป้ายสญัลกัษณ์มีดงัน้ี 

  14.1 รปูรา่ง 

   ม ีผลต่อความรู ้ส ึกในการต ีความหมาย  ดงัเช่นป้ายที ่เป็นรูปร่าง

สี่เหลี่ยม จะใหค้วามรูส้กึมัน่คงแน่นหนา ทําใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมัน่กบัผูม้องเหมาะจะใชเ้ป็น

ป้ายชื่อหรอืใหข้า่วสาร ป้ายทีเ่ป็นรปูรา่งกลมจะใหค้วามรูส้กึมัน่คงแต่ความสามารถลื่นไหลไปได้

เหมาะสาํหรบัป้ายทีเ่ป็นขอ้ควรปฏบิตัติามต่างๆ ป้ายสามเหลีย่มหรอืขนมเปียกปนูใหค้วามรูส้กึ

ทีไ่ม่แน่นอนเหมาะสําหรบัป้ายขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ขอ้ฉุกเฉิน ส่วนป้ายทีม่รีูปร่างอื่นๆ เหมาะ

สาํหรบัเป็นป้ายเฉพาะจะใชส้ถานทีน่ัน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบใหค้วามรูท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป

ตามขอ้จาํกดัทีอ่าจเกดิจากงบประมาณหรอืเทคนิคการสรา้ง เช่น ป้ายสีเ่หลีย่มจะมรีาคาถูกกว่า 

ป้ายชนิดอื่นหรอืขอ้จํากดัจากการใชง้าน เช่น ป้ายอเิลก็ทรอนิกส์อาจถูกจํากดัจากรูปร่างของ

หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 
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   แสดงรปูรา่งรปูทรงต่างๆ ถงึผลต่อความรูส้กึ 
   รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้แนวนอน = ใหค้วามรูส้กึกวา้งขวาง สงบมัน่คง 

   รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้แนวตัง้  = ใหค้วามรูส้กึสงูเดน่ สงา่งาม 

   รปูสีเ่หลีย่มจตุรสั = ใหค้วามรูส้กึสมดุลแขง็แรง ไมเ่อนเอยีง 

   รปูสีเ่หลีย่มคางหม ู= ใหค้วามรูส้กึหนกัแน่น มัน่คง ปลอดภยั 

   รปูสามเหลีย่ม = ใหค้วามรูส้กึสงูเดน่ สงา่งาม รนุแรง 

   รปูทรงกลม = ใหค้วามรูส้กึกลมกลนื ไมม่ัน่คง 

   รปูทรงอสิระ = ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว ไมแ่น่นอน 

  14.2 วสัดุ 

   การเลอืกวสัดุควรคํานึงถงึความคงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศ การผุ

กร่อนจากแมลงสตัวต่์างๆ ขโมยหรอืผูบุ้กรุกทีอ่าจมาทําลายป้ายหรอืขโมยไป ปรมิาณการดูแล

รกัษาทีต่อ้งการและประการสุดทา้ยความสวยงามกลมกลนืกบัธรรมชาต ิวสัดุทีท่าํป้ายไมค่วรจะ

เป็นวสัดุทีม่ผีวิมนัสะทอ้นแสง จะทาํใหอ้่านขอ้ความไดย้าก บางครัง้อาจใชค้วามแตกต่างของผวิ

วสัดุของป้าย ของตวัอกัษรในการทําใหผู้อ้่านอ่านไดง้่ายในลกัษณะเดยีวกนักบัการใชส้ตีดักนั

ตวัอยา่งของวสัดุทีใ่ชค้อื (คณะมณัฑนศลิป์, 2549: 12)  

   14.2.1 ป้ายไม ้ไมเ้ป็นที่นิยมใชม้าเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากป้ายไม้

เหมาะสมที่จะใช้งานกลางแจ้งให้ความรูส้กึที่เป็นธรรมชาติหรอืใช้กบัสภาพภายนอกที่มแีสง

สว่างพอ และป้ายไม้ยงัใช้ได้ดีภายในอาคาร แต่ไม้จะมคีวามแขง็แรงทนทานน้อยกว่าโลหะ 

พลาสตกิ 

   14.2.2 โลหะป้าย โลหะมคีวามแขง็แรงทนทานให้ความรู้สกึแน่นหนา 

มัน่คงและมคีวามทนัสมยั แต่โลหะมปีญัหาในการใชง้านอกีหลายประการ คอื เรื่องน้ําหนักและ

ปญัหาในเรือ่งการสะทอ้นแสง 

   14.2.3 พลาสติกป้าย พลาสติกเป็นวสัดุที่เหมาะสมจะใช้กบัหลอดไฟ

และระบบไฟฟ้า สามารถติดตัง้ไฟฟ้าไว้ด้านหลงัหรอืภายในกล่องพลาสติก สามารถเลอืกได้

หลายสแีละมน้ํีาหนกัเบา ป้ายพลาสตกิสามารถปรบัใชง้านไดก้วา้งกว่าวสัดุอื่น ทัง้ยงัไมม่ปีญัหา

ในเรือ่งการมอง 

   14.2.4 กระดาษป้าย กระดาษมรีาคาถูก มคีวามทนทานน้อย อายกุารใช้

งานไมม่าก ป้ายทีท่ําดว้ยกระดาษจะตอ้งมกีารป้องกนัน้ําและตอ้งใชไ้ขเชื่อมทีล่ะลายไดเ้รว็และ
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แหง้เรว็หลงัจากไดส้ิง่พมิพห์รอืคาํบรรยายแลว้ การใชข้ีผ้ ึง้หรอืไขจะชว่ยป้องกนัเชือ้ราทีเ่กาะบน

กระดาษหรอืชะงกัการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราได ้การใชแ้ผ่นพลาสตกิทีซ่อ้นกนัเป็นอกีวธิหีน่ึงที่

จะป้องกนัป้ายทีเ่ป็นกระดาษ (คณะมณัฑนศลิป 2549:13) 

   14.2.5 คอนกรตีป้าย คอนกรตีมคีวามทนทานราคาถูก 

   14.2.6 หนิแกรนิตป้าย หนิแกรนิตมคีวามแขง็แรงดไีม่ต้องทาสมีคีวาม

ทนทานมาก แต่ตวัอกัษรทีแ่กะสลกัจะมองเหน็ไดไ้มช่ดัเจนนกั วสัดุในลกัษณะน้ีเหมาะในการทาํ

ป้ายสถานทีท่ีส่าํคญัหรอือนุสาวรยี ์

  14.3 สี สีมีผลในเชิงจิตวิทยา มีผลต่ออารมณ์และการรบัรู้ของมนุษย์ ซึ่งมี

ความเคยชนิกบัการตคีวามหมายของสอียู่แลว้การใชคู้่สต่ีางๆ มผีลต่อการรบัรูท้างสายตาจาก

การศกึษาเรือ่งการอา่นป้ายบนสต่ีางๆ สรปุไดว้า่สิง่สาํคญัทีส่ดุคอืกการตดักนัระหวา่งสพีืน้และสี

ของตวัอกัษร 

   14.3.1 รายชื่อของคู่สทีีม่ปีระสทิธภิาพในการใชง้านจดัลําดบัจากคูท่ีเ่หน็

และอ่านไดง้า่ยทีสุ่ดไปตามลําดบั ทีอ่่านยากขึน้ ไดแ้ก่ ดําบนเหลอืง, ดําบนขาว, เหลอืงบนดํา, 

ขาวบนน้ําเงนิ, เหลอืงบนน้ําเงนิ, เขยีวบนขาว, น้ําเงนิบนเหลอืง, ขาวบนเขยีว, ขาวบนน้ําตาล, 

น้ําตาลบนเหลือง, น้ําตาลบนขาว, เหลืองบนน้ําตาล, แดงบนขาว, เหลืองบนแดง, แดงบน

เหลอืง, ขาวบนแดง 

   14.3.2 คู่สทีี่ไม่แนะนําให้ใช้กบัป้ายสญัลกัษณ์ คอื ส้มบนขาว แดงบน

เขยีวและดําบนม่วง ความชดัเจนของสจีงึมคีวามสําคญัต่อการใชก้บัรปูภาพถ่ายหรื่ออื่นๆ ทีจ่ะ

อยูบ่นป้ายทีต่อ้งมองจากระยะไกล การตดักนัของสชีว่ยเพิม่ความชดัเจนและเป็นสิง่สาํคญัทีม่ผีล

ต่อการสือ่สารของป้าย นอกจากนัน้การแปลความหมายมผีลในทางจติวทิยา ดงัน้ี 

    14.3.2.1 สแีดง ทาํใหเ้กดิความรูส้กึชดัเจน รวดเรว็ แขง็แกรง่ มี

พลงั และมปีระสทิธภิาพ ผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีก่ระตุน้ประสาทตาและดงึดดูความสนใจ

จากผูท้ีพ่บเหน็ไดม้ากทีส่ดุแต่จะทาํใหเ้มือ่ยตาไดง้า่ย 

    14.3.2.2 สเีหลือง ทําให้ความรูส้กึแน่นอน ชดัเจน สว่างสดใส 

ไม่เกดิความสงสยั ไมต่อ้งตดัสนิใจผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีไ่วต่อการมองของมนุษย ์และ

เมือ่อยูใ่กลก้บัสอีื่นจะเปล่งพลงัขม่สเีหล่านัน้ 

    14.3.2.3 สเีขยีว ทําใหค้วามรูส้กึแน่นอนชดัเจน สว่างสดใส ไม่

เกดิความสงสยั ไมต่อ้งตดัสนิใจ ผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีท่าํใหป้ระสาทและกลา้มเน้ือผอ่น
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คลายจากความตงึเครยีด เป็นสทีีใ่หค้วามรูส้กึพกัผอ่นไดม้ากทีส่ดุ 

    14.3.2.4 สน้ํีาเงนิ ทําใหเ้กดิความรูส้กึสงบเรยีบรอ้ยมัน่คงเงยีบ

ผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึเป็นระเบยีบ 

    14.3.2.5 สีม่วง ทําให้เกิดความรู้สึกเร้นลับสูงส่ง หรูหรา ไร้

เดยีงสาผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึถงึความสาํคญั 

    14.3.2.6 สีขาว ทําให้เกิดความรู้สึกบรสิุทธิ ์เบาใสสะอาด ไร้

เดยีงสา ผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีี่ไม่ก่อใหเ้กดิความรําคาญหรอืเกดิขอ้โต้แยง้ใดๆ ถ้าใช้

กบัป้ายสญัลกัษณ์ทาํใหเ้กดิความสะอาดเรยีบรอ้ย 

    14.3.2.7 สีดํา ทําให้เกิดความรู้สึกแข็งแกร่ง หนักแน่น สุขุม

ผลกระทบทางจติวทิยาเป็นสทีีเ่ป็นตวัแทนของความเครง่เครยีด มพีธิรีตีอง เมื่อใชคู้่กบัสอีื่นจะ

ชว่ยสง่เสรมิใหส้อีื่นเดน่ชดัขึน้ 

    14.3.2.8 สีฟ้า ให้ความรู้สึกกว้างไกล มีความหมายเกี่ยวกับ

ทอ้งฟ้าน้ําสวรรค ์หมายถงึ ความฉลาด ความสิน้หวงั ความอาลยั ความกวา้งไพศาล สฟ้ีาอ่อน

ทาํใหก้ระชุม่กระชวยบรรเทาความเศรา้เบกิบานสงบเรยีบรอ้ย 

    ทัง้น้ี การใช้สีที่แตกต่างในเรื่องค่าน้ําหนัก (Value) วรรณะ 

(Tone) และพืน้ทีก่ารใชส้จีะก่อใหเ้กดิการรบัรูท้ีเ่ปลีย่นไป รวมถงึอายุและเพศ อาจมผีลต่อการ

รบัรูท้ี่เปลี่ยนไป คนมอีายุชอบสน้ํีาเงนิ ผูช้ายชอบโทนสเีขม้ และผูห้ญงิชอบโทนสสีว่างสดใสส ี

จึงมีผลกระทบในทางจิตวิทยา เพราะสีมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยซ่อน

ความหมายอยูใ่นแต่ละส ีสจีงึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนเรือ่งต่างๆ ได ้

   14.3.3 สกีบัการสือ่ความรูส้กึในแงม่มุต่างๆ 

    14.3.3.1 สกีบัความรูส้กึเกี่ยวกบัขนาดสอี่อนจะใหค้วามรูส้กึ

กวา้งใหญ่กวา่สเีขม้หรอืสมีดืทีจ่ะทาํใหรู้ส้กึแคบหรอืเลก็ลงและทาํใหด้มูน้ํีาหนกักวา่สอีอ่น 

    14.3.3.2 สกีบัความรูส้กึเกีย่วกบัความสะอาดสทีีผ่สมขาวหรอืสี

นวลใหค้วามรูส้กึสะอาดตาน่าใชน่้าจบัต้องมากกว่าสแีทห้รอืสเีขม้การใชส้เีดยีวจะดูสะอาดกว่า

การใชห้ลายส ี

    14.3.3.3 สกีบัความรูส้กึเกี่ยวกบัพลงัสแีท้หรอืสทีี่ยงัไม่ได้ผสม

กบัสอีื่นจะใหพ้ลงัสดใส แขง็แกร่งมากกว่าสผีสม เช่น สแีดงจะดูมพีลงัมากกว่าสชีมพู และสใีน

วรรณะรอ้นจะใหพ้ลงังานมากกวา่สใีนวรรณะเยน็ 
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    14.3.3.4 สกีบัความรูส้กึเคลื่อนไหวสทีีอ่ยูใ่นวรรณะรอ้นจะแสดง

ถงึความเคลื่อนไหวไดด้กีวา่สวีรรณะเยน็ 

    14.3.3.5 สีกับความรู้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกลสีแต่ละสีให้

ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะต่างกันเมื่อนําสีแท้มาเปรียบเทียบในระนาบเดียวกัน สามารถให้

ความรูส้กึในดา้นระยะแตกต่างกนัแบ่งเป็น 3 ระยะคอื 

     ระยะหน้า (Foreground) เหลอืง สม้ แดง 

     ระยะกลาง (Middle ground) สม้ แดง เขยีว น้ําเงนิ 

     ระยะหลงั (Background) มว่ง มว่งน้ําเงนิ 

   14.3.4 หลกัเกณฑก์ารใชส้กีบัแผน่ป้าย (Colour Coding) 

    สพีื้นฐานที่เป็นที่ยอมรบัและเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปในหลกัเกณฑ์

การใชส้กีบัแผน่ป้ายน้ีจะแบ่งเป็น 3 สใีหญ่ๆ คอื 

    สแีดงจะใชส้าํหรบัป้ายบอกทศิทาง 

    สน้ํีาเงนิจะใชส้าํหรบัป้ายบอกรายละเอยีด 

    สเีขยีวจะใหส้าํหรบัป้ายตําแหน่งสถานที ่

    เมื่อ เราจะออกแบบแผ่นป้ายสญัลกัษณ์ออกมาในหลาย

รูปแบบ ไมว่่าจะใชเ้ทคนิคหรอืสญัลกัษณ์หรอืวสัดุใดๆ กต็ามหลกัเกณฑ ์การใชส้กีบัแผน่ป้ายน้ี

จะชว่ยสื่อความหมายใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป แต่กไ็มใ่ชว่่าการออกแบบแผน่ป้ายสญัลกัษณ์

ในแต่ละงานนัน้จะใหไ้ดเ้พยีงสแีดงน้ําเงนิเขยีวเทา่นัน้ เพราะสามสน้ีีเป็นเพยีงตวับอกเราเทา่นัน้

วา่ป้ายทีเ่ราเหน็น้ีเป็นลกัษณะของป้ายทีใ่ชบ้อกอะไรทีก่ล่าวเชน่น้ี กเ็พราะวา่สทีุกชนิดมอีทิธพิล

ต่อจติใจมนุษยท์าํใหเ้กดิอารมณ์และความรูส้กึต่างๆ กนัสเีป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอย่างหน่ึงที่

จะนํามาใช้ในการออกแบบ การทําความเขา้ใจในเรื่องอทิธพิลของสทีี่มต่ีอจติใจมนุษย์ย่อมจะ

นําไปใชใ้หถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคใ์นการออกแบบได ้

  14.4 ตวัอกัษร 

   ตัวอักษรรวมถึงรายละเอียดของตัวอักษรบนป้ายสัญลักษณ์  มี

ความสาํคญัในการถ่ายทอดขอ้ความไปสูค่นอา่นมหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   14.4.1 รูปแบบตัวอักษรมีหลายรูปแบบให้เลือกและแต่ละแบบก็ให้

ความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัออกไปและอา่นไดย้าก งา่ยต่างกนั ตวัอกัษรแบบเรยีบงา่ยทีด่ธูรรมดาจะ

อา่นไดง้า่ยทีส่ดุ 
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   14.4.2 ความหนาบางตวัอกัษร ความหนาของตวัอกัษรจะช่วยเน้นยํ้า

ขอ้ความทีม่คีวามสาํคญัมากกวา่ตวัอกัษรทีบ่างกวา่ 

   14.4.3 การใช้ตวัอกัษรที่เป็นตวัพิมพ์ใหญ่ในภาษาองักฤษเหมือนกบั

การใชค้วามหนาบางของตวัอกัษร เพื่อเน้นความสาํคญัมากกว่าตวัพมิพเ์ลก็และการใชต้วัพมิพ์

ใหญ่รว่มกบัตวัพมิพเ์ลก็จะทาํใหอ้า่นไดง้า่ยขึน้ 

   14.4.4 ระยะความห่างของช่องไฟระหว่างตวัอกัษร ทําใหเ้กดิความยาก

งา่ยทีแ่ตกต่างกนัและยงัใหค้วามรูส้กึทีต่่างกนัดว้ยการใชช้่องไฟห่างจะใหค้วามรูส้กึสบายผ่อน

คลายกวา่การใชช้อ่งไฟแคบทีจ่ะทาํใหรู้ส้กึทบึและแน่น 

   14.4.5 รูปร่างของตัวอักษรทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันรูปร่าง

สามเหลีย่มความแหลมจะใหค้วามรูส้กึถงึพลงัและความรวดเรว็ ตวักลมใหค้วามรูส้กึนุ่มนวล ตวั

แหลมใหค้วามรูส้กึรนุแรง กา้วรา้ว ตวักลมมากใหค้วามรูส้กึเชื่องชา้ 

    ดงันัน้ การเลอืกใชต้วัอกัษรก็ต้องดูใหเ้หมาะสมกบัอารมณ์ของ

สถานที่นัน้เป็นสําคญั เพื่อให้เกิดความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดยีวกบัสภาพแวดล้อมหรอืยงัอาจ

สง่เสรมิบรรยากาศใหด้ขีึน้ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 37)  

  14.5 รปูแบบและบุคลกิของตวัอกัษร 

   ตวัอกัษรแต่ละแบบนัน้มลีกัษณะแตกต่างกนัตวัอกัษรบางชนิดมี

ลกัษณะที่อ่านง่ายเหมาะที่จะนํามาใชเ้ป็นส่วนของเน้ือหา ขณะที่ตวัอกัษรบางชนิดนัน้เด่นชดั 

สะดุดตาจงึเหมาะที่จะนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้หรอืขอ้ความสําคญัที่ต้องการเน้น นอกเหนือจากนัน้ 

ตวัอกัษรแต่ละชนิดก็มีบุคลิกที่แตกต่างกนั ตวัอกัษรบางชนิดดูเป็นทางการให้ความรู้สกึถึง

อํานาจหน้าที่ขณะที่ตวัอกัษรอื่นอาจดูสบายๆ ไม่เคร่งครดันัก ความหลากหลายของตวัอกัษร

รวมกบัวธิีจดัรูปแบบขอ้ความที่ดสีามารถเสรมิความหมายของขอ้ความให้ชดัเจนยิง่ขึ้น การ

เลือกใช้อักษรจึงเป็นปจัจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเน้ือหาและ

ความหมายทีต่อ้งการสือ่สารไดด้ยีิง่ขึน้ (ธวชัชยั ศรสีเุทพ, 2549: 22) 

   ลกัษณะแบบตวัอกัษรในแต่ละบุคคลกิลกัษณะ 

   14.5.1 ลําลองแบบตัวอักษรมีลักษณะที่ดูเรียบง่ายสบายๆ ซึ่งแบบ

ตวัอกัษรในกลุ่มน้ีเป็นแบบทีไ่มม่คีวามซบัซอ้นในเรื่องของเสน้ และน้ําหนกัตวัอกัษรมากนกัอาจ

เป็นตวัเน้ือความเป็นแบบทีนิ่ยมใชใ้นการงานออกแบบทัว่ไป 

   14.5.2 ทันสมัยแบบตัวอักษร มีลักษณะที่ดูมีความทันสมัย มีความ
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ชดัเจนในรปูแบบและประโยชน์ใชส้อยดรูว่มสมยั ไมด่เูก่าโบราณ 

   14.5.3 ชวนฝนัแบบตวัอกัษร มลีกัษณะนุ่มนวล หวานชวนฝนั มเีสน่ห์

ดงึดดูใจ ดพูลิว้ไหว เสน้และน้ําหนกัตวัอกัษรมคีวามเป็นแบบเฉพาะตวั 

   14.5.4 เป็นธรรมชาติแบบตัวอกัษรมีลกัษณะที่ดูเรยีบง่ายพื้นๆ ไม่ดู

แปลกตามาก ดูอบอุ่นตรงขา้มกบัความทนัสมยัรูปร่างลกัษณะ อาจมแีบบคล้ายตวัอกัษรแบบ

ลาํลองบา้งในเรือ่งเสน้และน้ําหนกัตวัอกัษรโดยมากใชเ้ป็นตวัเน้ือความ 

   14.5.5 สะโอดสะองแบบตวัอกัษรมลีกัษณะสะโอดสะอง ละเอียดอ่อน 

เฉยเมย ในดา้นอารมณ์เสน่หแ์ละความรูส้กึอาจมลีกัษณะทีม่รีปูรา่งผอมหรอืเป็นตวับบี 

   14.5.6 เก๋แบบตวัอกัษรมลีกัษณะดูเก๋ไม่ฉูดฉาด ฉาบฉวย มเีล่หเ์หลีย่ม

เลก็น้อย ดเูป็นผูใ้หญ่ ตวัอกัษรกลุ่มน้ีเป็นตวัตกแต่งทีส่ามารถแสดงอารมณ์ตามบุคลกิลกัษณะที่

ตอ้งการอาจเป็นตวัอว้นหรอืตวัขยาย 

   14.5.7 ได้รบัความนิยมแบบตวัอกัษรมลีกัษณะที่ดูมคีวามรอบคอบ มี

ความเป็นทางการเตม็ไปดว้ยสุนทรยีภ์าพใหค้วามรูส้กึเป็นแบบแผนมคีวามคุณภาพ และความ

สมบูรณ์แบบตวัอกัษรกลุ่มน้ี เป็นไดท้ัง้ตวัเน้ือความและตวัตกแต่งและสามารถใชง้านในปจัจุบนั

ไดอ้ยา่งไมข่ดัเขนิ 

   14.5.8 โอ่อ่าแบบตวัอกัษรมลีกัษณะเตม็ไปดว้ยความมัน่ใจ มัน่คงดูเป็น

ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ดูเรยีบง่ายและสบายๆ เป็นแบบตวัอกัษรที่มคีวามัน่คงในเรื่องของเส้นและ

น้ําหนกัไมอ่อ่นหรอืพลิว้ไหวมากจนเกนิไป (ธรีวฒัน์ พจน์พบิลูยศ์ริ,ิ 2543: 141) 
 15. สญัลกัษณ์และเครื่องหมาย 

  เครื่องหมายและสญัลกัษณ์ภาพเป็นการติดต่อสื่อสาร เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคนเป็นการให้ข่าวสารการให้บรกิารการแลกเปลี่ยนสนิค้า เพื่อเป็นการถ่ายทอด

ขอ้ความจากผูส้่งไปถึงผูร้บัภาพ ในสภาวะแวดล้อม โดยใช้การมองเหน็สามารถสรา้งอารมณ์

และความรูส้กึให้กบับรรยากาศภายในสภาพแวดล้อมนัน้ สญัลกัษณ์ภาพจงึเป็นสิง่จําเป็นใน

ชีวติประจําวนั เพื่อสนองความต้องการของคนในสงัคม ดงันัน้ การเลือกข้อความเพื่อใช้กบั

สญัลกัษณ์ตอ้งทาํการศกึษา เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถสื่อความหมายขอ้ความนัน้ไดส้ญัลกัษณ์ทีด่ี

ต้องมองเห็นได้ง่าย สามารถเข้าใจได้ไม่ก่อเกิดความสงสยั ความหมายไม่คลุมเครอืควรใช้

สญัลกัษณ์เดยีวแทนขอ้ความหน่ึงขอ้ความเพือ่สามารถเรยีนรูแ้ละจดจาํไดง้า่ยในเวลาอนัรวดเรว็ 

  15.1 สญัลกัษณ์ลูกศรเครื่องหมายและสญัลกัษณ์ภาพทีเ่ป็นการสื่อความหมาย
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แทนการบอกทศิทางคอื ลูกศรถอืเป็นส่วนสําคญัในการออกแบบป้าย สญัลกัษณ์มตีําแหน่งใน

การจัดวางดังน้ี (Follis and Hammer, 1979: 69-71, อ้างถึงในเอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 

2543: 38)  

  15.2 ลูกศรทิศทางเดียว (Single Direction) แบ่งออกเป็น ลูกศรวางเหนือ

ขอ้มูล ลูกศรวางระดบัเดยีวกบัขอ้มูล ลูกศรวางใหข้อ้มูลตําแหน่งลูกศรและขอ้ความจดัเรยีงชดิ

ซา้ย ตําแหน่งลกูศรและขอ้ความจดัเรยีงซา้ย-ขวา-บน-ล่างตามทศิทางของลกูศร 

  15.3 ลูกศรหกัมุม (Angled Arrow) ใช้บอกการเปลี่ยนทิศทาง เพื่อไปให้ถึง

จุดหมาย เชน่ ลกูศรหกัมมุซา้ยหมายความวา่ใหเ้ลีย้วซา้ยแยกถดัไป 

  15.4 ลูกศรบอกทศิทางตรงไปขา้งหน้า (Directing Straight Ahead) ลูกศร

ประเภทน้ีสรา้งการรบัรูท้ีค่ลุมเครอื ทาํใหไ้มแ่น่ใจเพราะปญัหาจากหน่ึงสญัลกัษณ์ทีอ่าจหมายถงึ

สองทศิทาง คอืล่างหรอืบนแทนที่จะแสดงความหมายถงึทศิทางตรงไปขา้งหน้า ป้ายอยู่เหนือ

ระดบัสายตาใหใ้ชลู้กศรชีล้งล่าง (Down Arrow) ป้ายระดบัสายตาหรอืตํ่ากว่าระดบัสายตาใหใ้ช้

ลกูศรชีข้ ึน้ขา้งบน (Up Arrow) 

  15.5 ป้ายสญัลกัษณ์แสดงถงึหลายจุดหมายที่แสดงทศิทางเดยีวกนั (Two 

Ways to Indicate Order of Destination) ม ี2 วธิกีาร ดงัน้ี 

   15.5.1 ป้ายเหนือระดบัสายตาและตํ่ากว่าระดบัสายตานิยมใชก้ารเรยีง

ชื่อตามลาํดบัอกัษรจากบนลงล่าง 

   15.5.2 ป้ายเหนือระดบัสายตาใช้การเรยีงชื่อตามระยะทาง จดัตามชื่อ

จุดหมายทีม่รีะยะทางใกลท้ีสุ่ดในกลุ่มไวบ้รรทดัล่างสดุ และใสช่ื่อตามระยะจากล่างขึน้บนสาํหรบั

ป้ายระดบัสายตาและตํ่ากว่าระดบัสายตาใหใ้ชว้ธิตีรงขา้ม คอืไล่ตามระยะทางใกล-้ไกลจากบน

ลงล่าง 
 16. การจดัวาง 

  การจดัวางทุกอยา่งลงบนแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์

ภาพตวัอกัษรและสว่นประกอบอื่นๆ การจดัองคป์ระกอบใหก้บัสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมากเป็นลําดบั

แรกและควรจะมพีื้นที่ว่างในป้าย เพราะถ้าพยายามจดัวางองค์ประกอบต่างๆ ที่มากเกินไป

ภายในพื้นที่อันจํากัดจะมีผลเสียทําให้เกิดความสับสนและจะทําให้ป้ายสัญลักษณ์ขาด

ประสทิธภิาพในการสื่อสาร เครื่องหมายและสญัลกัษณ์ภาพจงึมคีวามสากลอยู่เหนือภาษาและ

วฒันธรรม เพราะความสามารถในการรบัรูแ้ละเขา้ใจภาพมมีากกว่าตวัอกัษร การสรา้งระบบ
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ป้ายสญัลกัษณ์จงึควรเน้นการพฒันาการใชส้ญัลกัษณ์ภาพเป็นอนัดบัแรก เพื่อเป็นส่วนในการ

สรา้งระบบป้ายสญัลกัษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 40)  

 17. ข้อจาํกดัของระบบป้ายสญัลกัษณ์ 

  แผนที่บอกทาง (Map Direction) เป็นเครื่องมอืสําคญัในระบบการนําทางดว้ย

ตวัเอง แต่นกัออกแบบมกัใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบทีม่ากเกนิกว่าการใชง้าน เพราะแผนที่

ตอ้งใชค้วามสามารถในการอ่านและปฏบิตัติามและแผนทีม่กัจะตดิตัง้อยูป่ระจาํตําแหน่ง ซึง่ตอ้ง

อาศยัการนึกทบทวนและการจดจาํทาง ดงันัน้ จงึควรเพิม่ประสทิธภิาพในการออกแบบ ดงัน้ี 

  18.1 แสดงขอ้มลูดว้ยภาพหรอืคาํอธบิายทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 

  18.2 วาดภาพแบบมมีติ ิ

  18.3 การจดัวางแผนทีแ่นวราบและแสดงถงึทศิ 

  18.4 ใหผู้ดู้แลทีส่ามารถเชื่อมโยงสถานทีเ่ด่นชดั (Landmark) ทีร่ะบุในแผน

ทีก่บัของจรงิ 

  18.5 ไมแ่สดงสถานทีด่อ้ยความสาํคญัใหเ้ดน่ชดั 
 18. รหสัสี (Color Coding)  

  หรือการใช้สี เพื่อช่วยส่งเสรมิระบบการนําทางเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่

ประสบความสําเรจ็ เพราะคนไม่สามารถจดจําว่าสใีดเป็นตวัแทนของอะไรจงึควรจะใหส้คีู่กบั

เครื่องมอืสื่อสารดว้ยภาพและตวัอกัษร (ตวัเลขคําชื่อ) และควรใช้สทีี่ชดัเจน เช่น แดง เหลอืง 

เขยีว แสด ทีท่าํใหร้ะบุไดว้่า คอืสอีะไรไมค่วรใชส้ทีีบุ่คคลไมแ่น่ใจ เช่น สมีว่งมคีวามหลากหลาย

ของส ีไดแ้ก่ Purple Violet Lavender 
 19. สญัลกัษณ์จราจร (Traffic Sign) 

  เป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพสูงได้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบ 

เช่นป้ายสญัลกัษณ์บนทางหลวงของการทางสหรฐัฯ ซึง่คํานึงถงึประเภทของตวัอกัษรทีใ่ชพ้ืน้ที่

ระหว่างตวัอกัษรตําแหน่งการจดัวางองค์ประกอบบนป้ายสญัลกัษณ์ ส ีขนาด ตําแหน่งติดตัง้

และองศาของมมุมอง 

  ตวัอย่างหลกัเกณฑข์อง FHWA หลกัการใชป้้ายสญัลกัษณ์ เมื่อมคีวามจําเป็น

โดยคาํนึงถงึการเรยีงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลูอยา่งมเีหตุผล ดงัน้ี 

  19.1 ป้ายสญัลกัษณ์บอกการเตอืนล่วงหน้า 

  19.2 ป้ายสญัลกัษณ์บอกชอ่งทางเดนิรถทีก่าํหนดไวเ้มือ่ออกจากถนนหลวง 
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  19.3 ป้ายสญัลกัษณ์บอกจุดหมายหลงัจากออกจากถนนใหญ่ 

  19.4 กําหนดขอ้ความหรอืจุดหมายเพยีง 2 ขอ้ความ ถ้ามมีากกว่าใหจ้ดัตัง้

ป้ายแยกไวต่้างหาก 

  19.5 การเขียนข้อความควรให้อ่านได้ง่าย และสวยงามมีพื้นที่ว่างช่องไฟ

ระหว่างตวัอกัษรและคาํพืน้ทีว่่างโดยรอบควรใชต้วัอกัษรทีอ่่านไดช้ดัเจนทีสุ่ด (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล 

ณ อยธุยา, 2543: 45-46) 
 20. เกณฑก์ารออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์ 

  20.1 Performance Requirements 

   ขอ้ควรปฏบิตัใินการนําป้ายสญัลกัษณ์ไปใชต้้องมคีวามสมัพนัธ์กบัเขต

พืน้ทีใ่ชง้านนัน้โดยสรา้งระบบทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดใหเ้ขา้กบับรเิวณพืน้ทีท่ีถู่กกําหนด และอาจ

เสริมประสิทธิภาพ  โดยจัดพนักงานไว้ตามตําแหน่งหลัก เช่น บริเวณห้องโถงรับรอง

ประชาสมัพนัธ์ต้อนรบัป้ายสญัลกัษณ์ นอกจากจะเป็นเครื่องมอืช่วยการสื่อสารแล้ว ยงัใชเ้ป็น

ตกแต่งพื้นที่และสภาพแวดล้อม โดยเพิม่ความน่าสนใจดว้ยรูปทรงทางศลิปะหรอืขยายขนาด

ป้ายเพื่อเน้นความหมาย ดงันัน้ นักออกแบบต้องทําการวเิคราะห์ โดยคํานึงถึงความต้องการ

ของลูกค้า หลักการจัดควบคุมการสัญจรข้อจํากัดในการติดตัง้ จากปญัหาโครงสร้างทาง

สถาปตัยกรรมและขอ้กาํหนดในการนําไปใชง้านขัน้พืน้ฐานของระบบป้ายสญัลกัษณ์ทีด่ ี

   มาตรการความปลอดภยัในการตดิตัง้ป้ายโฆษณาปี 2538 ของสาํนกังาน

การโยธากาํหนดขอ้ปฏบิตัไิว ้ดงัน้ี 

   20.1.1 ต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของบริเวณนัน้ มีความ

ปลอดภยัต่อสาธารณชน 

   20.1.2 สาํหรบัป้ายบนอาคาร ตอ้งมขีนาดและออกแบบทีก่ลมกลนืกบัตวั

อาคาร 

   20.1.3 ตอ้งไมท่าํใหบ้รเิวณนัน้ดรูกรงุรงัและไมก่ดีขวางจราจร 

   20.1.4 การติดตัง้ป้ายตามสถานที่โบราณสถานต้องไม่ทําใหอ้าคารนัน้

รวมทัง้บรเิวณใกลเ้คยีงตอ้งสญูเสยีทศันียภาพของสถาปตัยกรรมเดมิ 

  20.2 Usage Consideration 

   สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการนําป้ายสัญลักษณ์ไปใช้ คือ ลักษณะทาง

สถาปตัยกรรมของตกึทีจ่ะเป็นตวักําหนดป้ายสญัลกัษณ์ทางดา้นรปูรา่ง วสัดุทีเ่หมาะสม ส ีการ
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ตดิตัง้ รวมทัง้ลกัษณะที่เป็นถาวรหรอืชัว่คราว ดงันัน้ นักออกแบบจงึมหีน้าที่กําหนดชนิดของ

ป้ายกบัการใช้งานให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ต้องกลมกลนืกบัความงามของภูมิ

ประเทศและไมท่าํลายสภาพแวดลอ้ม 

  20.3 Durability Requirements 

   ขอ้กําหนดด้านความแขง็แรงทนทานของป้ายสญัลกัษณ์ต้องพจิารณา

เลือกวสัดุที่เหมาะสมก่อนทําการออกแบบระบบป้ายสญัลักษณ์ต้องไม่ได้เป็นผลเสียหรือ

ผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆ ทัง้สิน้ต่อสาธารณชน นกัออกแบบจงึมหีน้าทีก่าํหนดการ

ใช้งานของวสัดุให้เหมาะสมกบัแบบและต้องมคีวามรูใ้นเรื่องของวสัดุใหม่ๆ ซึ่งวสัดุมใีห้เลอืก

ตัง้แต่พลาสติกอ่อนจนถึงโลหะส่วนที่เป็นตวัหนังสอืและส่วนที่เป็นพื้นที่ป้ายอาจเลือกวสัดุที่

แตกต่างกนั โดยพจิารณาร่วมกบัวศิวกรในเรื่องของความทนทานและจะต้องมกีารแสดงการ

รบัรองจากวศิวกรดว้ย 

  20.4 Vandalism Considerations 

   ขอ้ควรคํานึงถึงภยัที่อาจเกดิจากการบ่อนทําลายและการเสื่อมสภาพ

ของสญัลกัษณ์ภาพไม่แตกหกัง่าย เมื่อโดนลมฝนการตดิตัง้ป้ายสญัลกัษณ์ในที่สาธารณะ นัก

ออกแบบควรเลือกใช้วัสดุเทคนิค กรรมวิธีการออกแบบและการติดตัง้ที่สามารถป้องกัน

สญัลกัษณ์จากการน้ีได ้

  20.5 Flexibility to Accommodate Changes and Additions 

   ขอ้กําหนดในดา้นการประยุกตป์รบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิป้ายสญัลกัษณ์ได้

ในภายหลงั นกัออกแบบควรคาํนึงถงึเรื่องการเลอืกใชว้สัดุเทคนิคกรรมวธิกีารออกแบบและการ

ตดิตัง้ทีเ่ป็นการวางแผน การเปลีย่นแปลงในอนาคต 

  20.6 Readability Factor 

   ตวัแปลของการอ่านความยากง่ายของการอ่านได้กําหนดรูปแบบของ

ตวัอกัษรและขนาดตวัอกัษร ดงัน้ี 

   20.6.1 Letter Style รปูแบบของตวัอกัษร 

    ตัวอักษรที่ ไม่มีฐาน  (Sans Serif) ชื่อตัวอักษร Helvetica มี

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ย รว่มสมยัมากกวา่ตวัอกัษรกลุ่มมฐีาน (Serif) 

    การใช้ตวัพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กร่วมกนัช่วยในการอ่านได้

ดกีวา่การใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด 
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    คาํทีใ่ชต้วัพมิพเ์ลก็นัน้ ส่วนของตวัอกัษรทีย่าวกว่าระดบับรรทดั

ทาํใหม้รีปูแบบทีเ่ดน่ชดัน่าสนใจชว่ยในการใชพ้ืน้ทีว่า่งจะเป็นการชว่ยในการอา่นและจดจาํ 

   20.6.2 Readability การอา่น การอา่นขึน้อยูก่บัขนาดตวัอกัษร 

    การอ่านที่เกิดขึ้นขณะเดินมหีลกักําหนด ดงัน้ี ตวัอกัษรที่ไม่มี

ฐานเช่น Helvetica Medium สงู 1 น้ิว สามารถอ่านจากระยะห่าง 25 ฟุต ดงันัน้ ความสามารถ

ในการอา่นสามารถหาไดจ้ากอตัราสว่นระหวา่งขนาดของตวัอกัษรกบัระยะทาง 

    การจดัทําป้ายควรคํานึงถึงการคดัเลือกรูปแบบตัวอกัษรจาก

ขอ้มลูทีย่าวทีส่ดุ จาํนวนบรรทดั จะชว่ยกาํหนดขนาดของป้ายเพือ่การอา่นไดง้า่ย 

   20.6.3 Letter and Line Spacing ตวัอกัษรและพืน้ทีร่ะหวา่งบรรทดั 

    ขนาดของพื้นที่ว่างระหว่างอกัษรและระหว่างบรรทดั ต้องเป็น

สดัส่วนที่เหมาะสมกบัการมองเหน็ และการอ่านถ้าตวัอกัษรจดัวางชดิกนัมากจะทําใหอ้่านได้

ยาก แต่ถ้าห่างกนัมาก จะทําใหข้อ้ความไม่ต่อเน่ือง การอ่านจากระยะที่ใกล้จะใหช้่องไฟน้อย

กว่าการอ่านจากระยะไกล การจดัช่องไฟขึน้อยู่กบัมุมมองของการมอง มุมองศาของการมอง

กวา้งจะตอ้งเพิม่ชอ่งไฟระหวา่งตวัอกัษร เพือ่ไมใ่หต้วัอกัษรแลดทูบัซอ้นกนั 

   20.6.4 Copy Position ตําแหน่งการจดัวางขอ้มลู 

    ตําแหน่งตวัอกัษรที่เป็นขอ้มูลบนป้ายมบีทบาทที่สําคญักบัการ

อ่านออก ควรเวน้พืน้ทีว่่างโดยรอบตวัอกัษรใหพ้อเหมาะทําใหป้้ายสามารถอ่านไดง้า่ยสบายตา 

และควรแยกขอ้มูลใหโ้ดดเด่นออกจากสภาพแวดลอ้ม ควรเลอืกขนาดของป้ายใหเ้หมาะสมกบั

จํานวนขอ้มูล 9 รูปแบบ คอื Upper Left บนซ้าย Upper Centered บนกลาง Lower Left ล่าง

ซา้ย Lower Centered ล่างกลางและ Lower Right ล่างขวา 

   20.6.5 ควรใช้ตารางแสดงการจดัช่องไฟตวัอกัษรมาตรฐานของระบบ 

New York City Transit Authority 

  20.7 color ส ี

   20.7.1 สขีองตวัอกัษรและสขีองพืน้ป้ายมผีลต่อการอา่นออก 

   20.7.2 การใชคู้่สทีีต่ดักนัจะทาํใหอ้่านไดง้า่ยควรใหส้อียูใ่นขอบเขตพืน้ที่

ทีเ่หมาะสมไมร่บกวนสายตาไมค่วรใชส้สีะทอ้นแสงและสทีีเ่คลอืบมกุ 

   20.7.3 ตวัอกัษรขาวบนพืน้ป้ายดาํเป็นคูส่ตีดักนัทีอ่า่นไดง้า่ยทีส่ดุ 

   20.7.4 ตวัอกัษรขาวบนพืน้ป้ายดาํจะดมูขีนาดใหญ่กว่าตวัอกัษรดา้นบน
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พืน้ป้ายขาว 

   20.7.5 สทีีใ่ชก้บัระบบป้ายสญัลกัษณ์ ควรมคีวามกลมกลนืกนักบัสขีอง

สถาปตัยกรรมและควรใชส้ทีีเ่ขา้กนัไดด้กีบัสภาพแวดลอ้ม 

   20.7.6 การให้คู่ สีที่ ตัดกันหรือการใช้แม่สีอาจใช้ให้ตัดกับสีของ

สถาปตัยกรรม 

  20.8 The Viewing Angle องศาของมมุมอง 

   20.8.1 องศาของมมุมองมผีลต่อการจดัชอ่งไฟของตวัอกัษร 

   20.8.2 องศาของมุมมองมผีลต่อการใชป้้ายสญัลกัษณ์ภายนอกมากกว่า

ป้ายสญัลกัษณ์ภายใน 

   20.8.3 ป้ายสญัลกัษณ์ทีใ่ชก้บัรถยนตเ์คลื่อนทีด่ว้ยความเรว็แตกต่างกนั

มผีลต่อการจดัชอ่งไฟของตวัอกัษร 

  20.9 Legibility 

   มาตรฐานในการอ่านการมองเหน็สญัลกัษณ์ไมว่่าจะเป็นรปูภาพตวัอกัษร

การจดัวางสีสนั แสงช่องว่างและมุมมอง ล้วนแต่มีผลต่อการอ่านและการมองเห็นได้ตาม

ธรรมชาตคิวรหลกีเลี่ยงการหกัเหของมุมทีเ่กนิกว่า 10 องศา จากระดบัสายตา ซึ่งหลกัการน้ีมี

ประโยชน์มากกับการกําหนดความสูงถ้ามุมมองต้องหักเหเกินกว่า 10 องศาระดับสายตา

ธรรมชาติความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดป้ายและระยะห่างจะต้องปรบัเปลี่ยนไป เช่น แผ่นป้าย

ระดบัพืน้ดนิ 15 ฟุต ควรจะใหญ่กว่าแผน่ป้ายเหนือพืน้ดนิ 8 ฟุต นอกจากนัน้สญัลกัษณ์ทีอ่ยูบ่น

ฉากโปรง่แสง ควรลดความแรงหรอืความเขม้ของแสงลง เพือ่เป็นการกระจายแสงทาํใหอ้า่นออก

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

   20.9.1 สญัลกัษณ์และตัวอกัษรการตัดสินรูปแบบและขนาดของป้าย

สญัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมทําจากการทดสอบการอ่านในระยะทางทีไ่กลทีสุ่ดทีส่ามารถมองเหน็ไดม้ี

หลกัการ ดงัน้ี 

   20.9.2 สญัลกัษณ์อาจมขีนาดใหญ่กว่าตวัอกัษรได้ แต่ไม่ควรเล็กกว่า

มาตรฐานการมองเหน็ 

   20.9.3 ขนาดของตัวอักษรควรจะได้รบัการทดสอบให้เหมาะสมคือ

ตวัอกัษรตอ้งเพิม่ความสงูขึน้ 1 น้ิว ในระยะทางการมองทุกๆ 50 ฟุต 

   20.9.4 สญัลกัษณ์และตวัอกัษรตอ้งมขีนาดทีส่มดุลกนัเพือ่การมอง 
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   20.9.5 ไมค่วรใชต้วัอกัษรควบคู่กบัสญัลกัษณ์ภาพ เพื่อใหม้อีสิระในการ

สือ่ความหมาย 

   20.9.6 รปูแบบของตวัอกัษรทีใ่ชค้วรงา่ยต่อการอ่านมรีปูแบบทีส่มัพนัธ์

กบัสญัลกัษณ์ภาพและสภาพแวดลอ้มตวัอกัษรและชอ่งวา่งระหวา่งคาํมผีลต่อการอา่นออก 

   20.9.7 รปูแบบของตวัอกัษร ระยะทางสแีละแสง มผีลต่อการจดัช่องไฟ

ของตวัอกัษรโดยทัว่ไปจะใชก้ฎการจดัระยะดว้ยน้ิวมอื (The Rules of Thumb)  

   20.9.8 ตัวอกัษรสีขาวบนฉากสดีํา ต้องใช้ช่องไฟระหว่างคํามากกว่า

ตวัอกัษรสดีาํบนฉากสขีาว 

   20.9.9 ชอ่งไฟระหวา่งตวัอกัษรจะขึน้อยูก่บัความเขม้ของแสง 

   20.9.10 Multilingual Need 

    ความต้องการสื่อสารขา้มชาตกิบัคนหลายชาตหิลายภาษา โดย

ใชภ้าษาสากลในยุคสื่อสารไรพ้รมแดน เพื่อใหบ้รกิารสิง่อาํนวยประโยชน์ทางสาธารณะและการ

คมนาคมขนสง่ทาํใหน้กัออกแบบเลอืกใชป้้ายสญัลกัษณ์ทีส่ามารถสื่อความหมายแทนคาํพดูโดย

กําหนดสญัลกัษณ์ที่เป็นภาพและอาจใช้ร่วมกบัตวัอกัษรภาษาองักฤษหรอืภาษาหลกัที่เป็น

ภาษาใดภาษาหน่ึงประกอบอยูใ่นแผน่ป้าย 

   20.9.11  Regulatory Consideration 

    ขอ้ควรคํานึงเกี่ยวกบัระเบยีบกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบั

ป้ายสญัลกัษณ์การตดิตัง้ป้ายตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเป็นหน้าทีข่อง

นักออกแบบที่จะหาขอ้มูลเกี่ยวกบักฎขอ้บงัคบัของหน่วยราชการ ทีม่หีน้าที่ควบคุมการตดิตัง้

ป้าย ตัวอย่างเช่น พื้นที่เขตกทม. มีหลายหน่วยงานที่รบัผิดชอบ คือ สํานักการโยธาและ

สํานักงานเขตที่มรีายละเอยีดการยื่นขอติดตัง้ป้าย ได้แก่ ขนาดสดัส่วนของป้าย ได้แก่ ขนาด

สดัส่วนของป้าย รายละเอยีดของวสัดุและสป้ีายทีต่้องใชแ้สงไฟ ต้องมรีายละเอยีดของอุปกรณ์

ไฟฟ้าและการตดิตัง้ดว้ย การแสดงส่วนประกอบดา้นขา้งของป้าย ภาพวาดของป้ายที่แสดงให้

เหน็ถงึสดัส่วนทีแ่ทจ้รงิ วสัดุทีจ่ะใช ้สสีว่นทีจ่ะใช ้แสง รวมทัง้สญัลกัษณ์ต่างๆ และตวัหนังสอืที่

ปรากฎบนป้ายสญัลกัษณ์ เป็นตน้ 

   20.9.12  Need for lllumination 

     ความจําเป็นในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในเวลากลางวนัหรือ

กลางคนืเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดความต้องการแสงและไฟฟ้า ขนาดของพื้นที่
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ตดิตัง้และกรรมวธิใีนการใหแ้สงสว่าง โดยอาจใชด้วงไฟทีใ่หแ้สงจากภายนอกตวัแผ่นป้าย เช่น 

การตดิตัง้ไฟสปอตไลท์ต้องสามารถตัง้โชว์ใหส้วยงามในช่วงกลางวนัได ้ด้วยการออกแบบให้

เหมาะสมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนสายตากบัผูส้ญัจรรวม ทัง้การเดนิสายไฟจะตอ้งเกบ็ซ่อนให้

เรยีบร้อย เพื่อป้องกนัอนัตรายส่วนการเปิดใช้ไฟฟ้านัน้จะสามารถเปิดในช่วงเวลาทางการ

กาํหนดและในกรณทีีไ่ฟฟ้าอยูภ่ายในตวักล่องป้ายจะนิยมใชแ้สดงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

   20.9.13  Need for Graphic Manual 

     เป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดให้มีการใช้และจดัทํา

หนังสอืคู่มอื การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์ใหก้บัลูกคา้ เพื่อใชร้่วมกบัป้ายสญัลกัษณ์เพราะ

ต้องคํานึงถึงการใช้งานที่มคีวามต่อเน่ืองและจะต้องมกีารวางแผนไว้เผื่อการปรบัแต่งป้ายใน

อนาคต หนังสอืคู่มอืระบบป้ายมกัใชก้บัสถาบนับรษิทัขนาดใหญ่ที่มรีายละเอยีดของป้ายมาก

และซบัซอ้น ซึง่รายละเอยีดจะอยูใ่นหนงัสอืคูม่อืการใชง้านน้ี 

   20.9.14 Budget Consideration and Cost Effectiveness 

     ข้อควรคํานึงถึงในเรื่องงบประมาณและรายจ่ายที่จําเป็นการ

วางแผนเพื่อกาํหนดงบประมาณ ซึง่รวมทัง้คา่วสัดุและวธิกีารผลติรวมถงึการวเิคราะหร์ายจ่ายที่

อาจเกดิขึน้ในระยะยาว เป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดงบประมาณในแต่ละระบบให้

ลูกคา้พจิารณา ซึ่งอาจจดัเป็นงบประมาณทีส่ดัส่วนจากงบประมาณทัง้หมดของโครงการ (เอื้อ

เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา 2543:46-50) 

 21. ความหมายของเฟอรนิ์เจอรถ์นน (Street Furniture) 

  คําว่าเฟอรนิ์เจอรถ์นน (Street Furniture) เป็นศพัท์เฉพาะสําหรบัสิง่ของหรอื

อุปกรณ์ที่ติดตัง้บนทางเดนิหรอืรมิถนน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ตวัอย่างของเฟอร์นิเจอร์ถนน

ไดแ้ก่ มา้นัง่ ป้ายเตอืน ตูจ้ดหมาย ตูโ้ทรศพัท ์ไฟถนน สญัญาณจราจร ป้ายรถเมล ์ถงัขยะ ป้าย

รถแท็กซี่ บันไดเลื่อน สาธารณะ บ่อน้ําพุ อนุสาวรยี์ ความสําคญัของการพิจารณาเกี่ยวกบั

รปูแบบของเฟอรนิ์เจอรถ์นน คอืการคาํนึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอความปลอดภยับนทอ้งถนน 

  21.1 ประวตัคิวามเป็นมาของเฟอรนิ์เจอรถ์นน 

   ตามทีเ่ราทราบกนัมาว่าชาวโรมนั เป็นผูร้เิริม่ในการประดษิฐเ์ฟอรนิ์เจอร์

ถนน ในช่วงเวลานัน้เฟอรนิ์เจอรถ์นนส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นหนิหรอืป้ายบอกหลกักโิลเมตร 

ทีท่าํจากไมร้วมทัง้รางน้ําสาํหรบัมา้และเสาสาํหรบัผกูมา้ 

   ความจรงิแลว้เฟอรนิ์เจอรถ์นนถูกเชื่อมโยงเขา้กบัการเดนิทางทุกรปูแบบ 
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เมื่อเทคโนโลยเีจรญิกา้วหน้าขึน้ บวกกบัจํานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้วธิกีารใหม่ๆ ในการควบคุม

การเดนิทางรปูแบบต่างๆ จงึมคีวามจาํเป็นมากขึน้ เมือ่การทาํสงครามทางเรอืเริม่ลา้หลงัการทาํ

สงครามโดยใช้ปืนใหญ่เกิดขึน้เมื่อกระสุนตกลงและฝงัจมลงไปในพื้นดนิ ป้ายเตือนจงึจําเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะมไีวบ้อกและแยกวา่น่ีคอืทางเดนิและน่ีคอืทางรถมา้และมไีวป้้องกนัอาคารจากความ

เสยีหายจากการยงิปืนใหญ่ 

   การใชแ้สงไฟบอกตําแหน่งก่อนจะเป็นเสาไฟเกดิขึน้ครัง้แรกจากการใช้

กระสนุปืนใหญ่ ลกูกระสนุปืนใหญ่จะถูกฝงัลงในพืน้ดนิและสูด่นิและทรายลงในลกูกระสนุจากนัน้

ก็ใส่ท่อน้ํามนัเพื่อจุดไฟและใช้เป็นตะเกียง ในระยะแรกลูกไฟตะเกียงน้ีจะถูกใช้เพื่อช่วยป้อง

อาชญากรหรอืขโมยทีซ่่อนตวัอยู่ในทีม่ดื เมื่อมคีนรูถ้งึวธิกีารใชง้านและประโยชน์ของมนัลูกไฟ

ตะเกยีงน้ีจงึเริม่เป็นที่แพร่หลายมากขึน้ ตะเกยีงก๊าซที่ตดิตัง้บนถนนครัง้แรก คอืเมื่อช่วงต้นปี 

1800 ใน Pall Mall, Westminster แสงสว่างอาจจะไม่ค่อยสว่างมากนักแต่ประโยชน์ที่ได้จาก

การใชก้ส็รา้งชื่อมากพอทีจ่ะทําใหเ้มอืงใหญ่ๆ ทัว่สหราชอาณาจกัรใชต้ะเกยีงก๊าซน้ีการตกแต่ง

เลก็ๆ น้อยๆ บนตวัตะเกยีงในตอนแรกถูกใชเ้พื่อบงัลมที่จะพดัมาและทําใหต้ะเกยีงดบั แต่ใน

ปจัจุบนัการตกแต่งบนตวัตะเกยีงมจุีดประสงคเ์พือ่ความสวยงามเทา่นัน้ 

   ที่นัง่หรอืมา้นัง่เริม่เป็นที่นิยม เมื่อมรีถไฟเกดิขึน้จํานวนผูค้นที่มากมาย 

ซึง่จาํเป็นตอ้งนัง่รอ ดงันัน้ มา้นัง่จงึเริม่มคีวามจาํเป็นเพือ่ใหผู้โ้ดยสารไดพ้กัผอ่น 

   การรเิริม่การมถีงัขยะนัน้ ยากต่อการบอกว่าเกดิขึน้เมื่อใดมนัมอียู่ทัว่ไป

ในปลายปี 1800 แต่ไมไ่ดเ้ป็นทีนิ่ยมแต่อยา่งใด ถงึขยะทีม่อียูม่ากมายมแีบบผสมผสานของถงึที่

ใส่ขยะและใส่เศษก้อนกรวด แต่แยกส่วนไวอุ้ปกรณ์ที่ใช้ทําถึงขยะส่วนใหญ่ทําด้วยไม้ซุงและ

เหลก็ถงัขยะเริม่เป็นทีนิ่ยมแพรห่ลายเมื่อเมอืงใหญ่ต่างๆ เริม่มผีูค้นมากขึน้และการเพิม่ขึน้ของ

อาหารฟาสทฟู๊์ด 

   กระถางที่เป็นฐานต้นไม้ ถือเป็นสิง่ใหม่สําหรบัสิง่แวดล้อมในเขตชาน

เมอืง เชื่อกนัวา่ชาวฝรัง่เศสเป็นชาตแิรกทีใ่ชก้ระถางฐานตน้ไมน้ี้ เพือ่ป้องกนัฐานตวัตน้ไมต่้อมา

มกีารนําเหลก็หล่อเขา้มาใชแ้ทนซึง่เป็นทีนิ่ยมมากและยงัคงพบเหน็ไดจ้นถงึปจัจุบนั 

   เฟอรนิ์เจอรถ์นนสว่นใหญ่คาํนึงถงึธรรมชาตขิองประโยชน์การใชง้านเป็น

สําคญัหรอืมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาหรอืปรบัให้เข้ากนักบั

สญัญาณจราจรป้ายความปลอดภยัต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีสิง่ที่เก่าลา้สมยัหรอืหมดหน้าที่การใชง้าน

เหล่าน้ีกลายเป็นสิง่ทีห่าชมไดย้ากทีม่มีนตเ์สน่หด์ลใจใหถ้วลิหาสิง่เก่าๆ ต่อผูค้นมากมาย เชน่ที่
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สวนสาธารณะไทเออการเ์ต็น ในเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั เป็นสถานที่รวบรวมสะสมโคมไฟ

ถนนโบราณจากทัว่โลก ซึง่มทีัง้ทีใ่ชแ้ก๊สและไฟฟ้า 

  21.2 การคดัเลอืกและการตดิตัง้เฟอรนิ์เจอรถ์นน 

   ด้วยความต้องการที่จะได้รบัขอ้มูลที่มองเหน็ได้เพิม่มากขึน้ของผูข้บัขี ่

และความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัมาตรฐานทีส่งูขึน้ของการตดิตัง้โคมไฟตามทอ้งถนน ไดนํ้าไปสูก่าร

พฒันาเฟอรนิ์เจอรถ์นนในแทบจะทุกชนิด ซึง่เฟอรนิ์เจอรถ์นนบางชนิดกไ็ดร้บัการออกแบบตาม

หลกัการออกแบบที่ถูกต้องแต่จรงิๆ แล้วโดยส่วนใหญ่จะได้รบัการออกแบบให้เขา้กบัสภาพ

ภูมศิาสตรท์อ้งถิน่ทีจ่ะดาํเนินการตดิตัง้เฟอรนิ์เจอรถ์นน การรว่มมอืกนัในการเลอืกเฟอรนิ์เจอร์

ถนนมาติดตัง้นัน้ ภายนอกอาจจะดูเหมอืนง่ายไม่มอีะไรยุ่งยากแต่จรงิๆ แล้วมนัเป็นธุรกิจที่

ยุง่ยากและซบัซอ้นมากและจําเป็นตอ้งตดิต่อกบัองคก์รเอกชนและภาครฐัทัง้สว่นกลางและส่วน

ทอ้งถิ่น กฎระเบยีบในการติดตัง้และกําหนดรูปแบบของเฟอรนิ์เจอรถ์นนที่ออกโดยกระทรวง

คมนาคมนัน้ องคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่ของแต่ละทอ้งถิน่จะตอ้งนําไปตคีวามและดําเนินการให้

ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ ป้ายรถเมล ์ทีจ่อดรถเมล ์รวมทัง้ศาลาทีร่อรถของผูโ้ดยสาร ปกตจิะเป็น

หน้าทีร่บัผดิชอบของฝ่ายคมนาคมขององคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ แต่จะมหีน่วยงานอื่นเขา้มา

เกี่ยวขอ้งดว้ยอกีหลายหน่วยงาน การดําเนินการร่วมกนั ดา้นช่างเทคนิคต่างๆ นัน้ เป็นส่วนที่

ยุ่งยากมากทีสุ่ด การขออนุญาตขุดถนนทีจ่ําเป็นต้องไดร้บัการอนุมตัโิดยด่วน รวมทัง้การสรา้ง

ถนนใหม่และการสรา้งทางเดนิเท้าใหม่ ภายหลงัการขุดสิง่เหล่าน้ีล้วนยุ่งยากและซบัซ้อนมาก

ทีส่ดุ 

   สิง่ที่สําคญัและจําเป็นอย่างยิง่ คอืความเขา้ใจในความละเอยีดอ่อนของ

การเลอืกและตดิตัง้เฟอรนิ์เจอรถ์นนทีท่างองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งเขา้ใจ เพื่อปรบัเขา้

หาความคิดเห็นที่อาจจะขดัแย้งกับฝ่ายบริษัทตัวแทนที่เสนอชนิดประเภทและการติดตัง้

เฟอรนิ์เจอรถ์นนทีเ่หมาะสม 

   ความละเอียดอ่อนที่ว่าน้ี หมายถึง การติดตัง้และบรเิวณที่เหมาะสม

สําหรบัการตดิตัง้ แต่ส่วนใหญ่มกัจะเกดิช่องว่างของความคดิเหน็ที่แตกต่างระหว่างสองฝ่ายน้ี 

ซึง่เราอาจจะพบเหน็ไดจ้ากป้ายแสดงทีจ่อดรถสีเ่หลี่ยมผนืผา้สฟ้ีา ทีไ่ดร้บัการออกแบบมาเป็น

อย่างดี แต่กลบัถูกติดตัง้อยู่ที่สุดขอบทางเดิน แทนที่จะติดตัง้อยู่ในบรเิวณอาคารที่สามารถ

มองเห็นได้ชดัเจนกว่า ซึ่งบริเวณอาคารน้ีอาจจะไม่ได้รบัอนุญาตให้ติดตัง้ เน่ืองจากความ

คิดเห็นที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใส่ใจกับความ
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เหมาะสมของการออกแบบและการนําไปใชน้้อยมาก การพจิารณาสิง่เหล่าน้ีกลบัไปตกอยูก่บัผูท้ี่

ไมม่คีวามเขา้ใจรายละเอยีดเหล่าน้ี 

   มปีจัจยัอย่างน้อย 5 ประการ ในการคํานึงถงึการคดัเลอืกและการตดิตัง้

เฟอรนิ์เจอรถ์นน หน่ึง คอืความเหมาะสม สอง คอือตัราส่วน สาม คอืวสัดุที่ใช ้สี ่คอืการซ่อม

บํารุง และหา้ คอืจํานวน ทัง้น้ีเชื่อมโยงกนัโดยมคีวามจําเป็นเท่าๆ กนั แต่โดยมากมกัจะไม่ได้

รบัการคาํนึงทัง้หมด 

   ความเหมาะสมที่มกัได้รบัการพิจารณาอย่างหละหลวม คือระดบัแสง

สว่างของโคมไฟ ความชดัเจนของป้าย หรอืความสะดวกสบายและความสวยงามของที่นัง่ 

ขนาดและอตัราส่วน มกัจะไม่ไดร้บัการพจิารณาอย่างเพยีงพอ เมื่อมกีารคดัเลอืกเฟอรนิ์เจอร์

ถนนการคดัเลือกจากสมุดภาพอาจจะสรา้งปญัหาเมื่อนําไปติดตัง้ในสถานที่ที่แตกต่างจากที่

แสดงไวใ้นภาพวสัดุทีใ่ชน้บัเป็นสิง่สาํคญัอกีประการหน่ึง ทีน่ัง่ทีส่รา้งจากปนูอาจจะดคูงทนแน่น

หนากว่าทีน่ัง่ทีท่าํจากไมถ้งึแมว้่าจะมขีนาดเท่ากนั เมื่อเราเลอืกวสัดุนัน้ ขนาดกม็สีว่นเกีย่วขอ้ง

อยู่ดว้ยเสาทีท่าํจากเหลก็ปนูหรอืไมใ้หภ้าพทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่อาจมผีลต่อความเหมาะสม

ในการมองเหน็การซ่อมบํารุงก็นับว่าเป็นส่วนที่สําคญัเช่นกนั การหาที่ติดตัง้ที่เหมาะสมที่จะ

สามารถป้องกนัการรือ้ทําลายสําหรบัการซ่อมแซมนัน้ จําเป็นต้องได้รบัการพจิารณาถึงวธิีที่

หลากหลายและยดืหยุน่ ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสถานทีแ่ต่ละทีก่ารออกแบบใหง้า่ยต่อ

การซ่อมบาํรงุนัน้จาํเป็นมากพอๆ กบัการออกแบบรปูทรงทัว่ไป 

   การพจิารณาถงึผูท้ีใ่ชเ้ฟอรนิ์เจอรถ์นนนบัเป็นสิง่สาํคญั โดยเฉพาะความ

ต้องการของคนพกิาร เช่น คนตาบอดมกัจะถูกมองขา้ม ในอดตีนัน้ป้ายบอกชื่อถนนมกัจะทํา

จากเหลก็และมอีกัษรตวันูน และในชนบทบางแหง่ป้ายเหล่าน้ีกอ็ยูส่งูเกนิกว่าทีจ่ะเอือ้มมอืจบัถงึ 

หากเราจะมองขา้มความจรงิทีว่า่ป้ายบอกถนนทีใ่หญ่เทอะทะอาจจะดไูมง่ดงามแต่ความเป็นจรงิ

มนัมปีระโยชน์มากมายต่อคนตาบอด เราก็อาจจะสรา้งมนัขึ้นมาได้โดยอาจใช้พลาสติกหรอื

อลูมเินียม เพื่อให้ป้ายที่ใหญ่เทอะทะนัน้ดูสวยงามและทนัสมยัขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดทัง้ความ

สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้(Dougherty, 1979: 6) 
 

ส่วนท่ี 5 การออกแบบและการออกแบบเครื่องหมายภาพและสญัลกัษณ์ภาพ 

 1. การออกแบบได้มีผูใ้ห้ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปน้ี 

  1.1 มาโนช กงกะนันทน์ (2538: 27) กล่าวว่า คือ กระบวนการสร้างสรรค์
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ประเภทหน่ึงของมนุษย์โดยมทีศันธาตุ และลกัษณะของทศันธาตุเป็นองค์ประกอบใช้ทฤษฎี

ต่างๆ เป็นแนวทางและใชว้ตัถุนานาชาตเิป็นวตัถุดบิในการสรา้งสรรค ์โดยทีน่กัออกแบบจะตอ้ง

มขี ัน้ตอนในการปฎบิตังิานหลายขัน้ตลอดกระบวนการสรา้งสรรคน์ัน้ ผลงานออกแบบจะเกดิขึน้

เพื่อตอบสนองความต้องการในการดํารงชวีิตประจําวนั ให้มคีวามสะดวกสบายขึ้นหรอืเพื่อ

แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพหรอืเพื่อพฒันาวถิีชวีติความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มคีุณภาพ

สงูขึน้กวา่เดมิ 

  1.2 วริุณ ตัง้เจรญิ (2539: 5) กล่าวว่า คอืการวางแผนหรอืการจดัระบบไวใ้น

ความคิดคํานึง หรอืวางแผนแล้วสรา้งให้ปรากฎเป็นแผนงานหรอืรูปแบบที่รบัรู้ได้รูปแบบที่

ปรากฎขึน้ อาจจะเป็นรปูแบบทีส่รา้งขึน้ใหมห่รอืรปูแบบทีป่รบัปรงุขึน้ใหมก่ไ็ด ้

  1.3 ทํานอง จนัทิมา (2542: 2) กล่าวว่า คือการใช้ความคิดในการเลือกใช้

วสัดุ 

   ในทางศลิปะใหค้ําจํากดัความการออกแบบว่า คอืการรวมขอ้มลูฐานของ

ศลิปะทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเลอืกหรอืการจดัไม่ว่าจะจดัดว้ยวสัดุอะไรผูอ้อกแบบจะต้อง

นําเอาสิง่นัน้ไปใชค้อืเสน้รปูรา่งรปูทรงสชีอ่งวา่งและความงามของพืน้ผวิ 

 2. ความจาํเป็นท่ีต้องมีการออกแบบ 

  2.1 เป็นเครือ่งมอืชว่ยใหก้ารถ่ายทอดความคดิและความรูส้กึของนกัออกแบบ

ใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจ 

  2.2 เป็นการช่วยใหก้ารวางรปูหรอืโครงสรา้งนัน้ๆ ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ

การใชส้อย 

  2.3 ชว่ยใหผู้พ้บเหน็เกดิความรูส้กึคลอ้ยตามความงามและคุณคา่ 

  2.4 เป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการคน้ควา้ทดลอง ทัง้ในดา้นวสัดุและวธิกีาร

ใหม่ๆ  
 3. เลขนศิลป์ 

  เป็นลกัษณะผลงานในสาขาของงานนิเทศศิลป์ หมายถึง ศิลปะในผลงานที่

ตอ้งการสือ่ความหมายกบัมวลชน ซึง่ตอ้งมกีารออกแบบทัง้สิน้ ผลงานมอียู ่3 สาขาดว้ยกนั คอื 

  3.1 เลขนศลิป์สิง่พมิพ ์(Printing Graphics) 

  3.2 เลขนศลิป์ในสิง่แวดลอ้ม (Environmental Graphics) 

  3.3 เลขนศิลป์ในภาพยนตร์โทรทศัน์และแถบบนัทึกภาพ (Film, T.V. and 
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Video Graphics) (มาโนช กงกะนนัทน์, 2538: 202) 

   “เลขนศิลป์” (Graphics Art) “เลขนะรวมกับศิลป์” หมายถึง ศิลปะที่มี

ลกัษณะเป็น “รอยเขยีน, ตวัอกัษรหรอืลวดลาย” (ราชบณัฑติยสถาน, 2493: 812) 

   เลขนศลิป์สิง่พมิพ ์คอืผลงานออกแบบสิง่พมิพต่์างๆ โดยเริม่ตน้จากการ

ออกแบบตัวอกัษรที่ใช้ในการพิมพ์ การจดัรูปเล่มหนังสือ การออกแบบปกภาพประกอบใน

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือภาพโฆษณา เครื่องหมายการค้า บัตรอวยพร 

นามบตัร ฯลฯ 

   เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม คอืผลงานออกแบบตวัอกัษรรปูสญัลกัษณ์ทีต่ดิอยู่

บนตวัอาคารและสถานที่ต่างๆ แผ่นป้ายการจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ที่ติดอยู่ในสาธารณะและ

รวมถงึแผน่ป้ายโฆษณากลางแจง้ดว้ย 

   เลขนศลิป์ในภาพยนตรโ์ทรทศัน์และแถบบนัทกึภาพ คอืผลงานออกแบบ

ตวัอกัษร พรอ้มทัง้ภาพนําเรือ่ง (Title) และลงทา้ยเรือ่ง (มาโนช กงกะนนัทน์, 2538: 202) 
 4. การออกแบบสญัลกัษณ์และเครื่องหมาย 

  การออกแบบสญัลกัษณ์และเครื่องหมาย คือการออกแบบที่แสดงถึงการสื่อ

ความหมายใหร้บัรูร้ว่มกนัไดใ้นสงัคม โดยเป็นการสือ่ความหมายทีแ่สดงนยัหรอืเงือ่นความคดิที่

แฝงไวใ้นรปูแบบไมใ่ช่ภาษาหรอืแสดงเป้าหมายไวต้รงๆ ผูท้ีจ่ะทาํความเขา้ใจกบัสื่อความหมาย

นัน้อาจจะต้องพบเหน็บ่อยๆ หรอืเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในระดบัหน่ึง จงึจะสื่อความหมายกนั

ไดด้ ีงานออกแบบสือ่ความหมายตามทีก่ล่าวถงึน้ี พอจะสรปุแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 

  4.1 เครื่อ งหมาย  (Sign) เป็ น งานที่ เกี่ ย วข้องทั ้งในแง่การออกแบบ

มนุษยวทิยาและจติวทิยา เครือ่งหมายถูกแยกออกเป็นหลายลกัษณะ คอื 

   4.1.1 เครื่องหมายสัญลักษณ์  (Symbol) เป็นเครื่องหมายที่ ไม่มี

ตวัอกัษรใชแ้สดงบรษิทั หา้งรา้น สถาบนั มลีกัษณะกลมกลนืเป็นเอกภาพ 

   4.1.2 เครื่องหมายภาพ (Pictograph) ภาพแสดงให้เป็นสัญลักษณ์

ทางดา้นสาธารณประโยชน์ใชแ้กป้ญัหาอุปสรรคในดา้นสื่อความเขา้ใจทางภาษาหรอืตวัอกัษรใน

ด้านบอกทศิทางยานพาหนะความปลอดภยั ควรมลีกัษณะเป็นสากลเขา้ใจง่ายและไม่สบัสน

สาํหรบัทางดา้นวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 

   4.1.3 เครื่องหมายอกัษร (Lettermark) จะแสดงตวัอกัษรย่อในลกัษณะ

เป็นตัวย่อที่ไม่อ่านออกเสียงเป็นคําส่วนมาก จะใช้เป็นเครื่องหมายบรษิัท ห้าง ร้าน นิยม
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ออกแบบใหเ้ป็นตวัอกัษรทีเ่ดน่ชดั 

   4.1.4 เครื่องหมายภาษา (Logo) แสดงภาษาตัวอกัษรที่เป็นคําอ่าน

ออกเสยีง เป็นคาํตามความตอ้งการของผูถ้อืสทิธิ ์ใชแ้สดงบรษิทั หา้ง รา้น หรอืเป็นตราลกัษณะ

ทีส่าํคญั คอือา่นไดม้เีอกภาพเดน่ชดั 

   4.1.5 เครื่องหมายผสม (Combination mark) เมื่อออกแบบสญัลกัษณ์

และเครื่องหมายภาษา (Logo) เขา้ไวด้ว้ยกนั จะเรยีกว่าครื่องหมายผสม หรอืบางครัง้กเ็รยีกว่า 

มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งภาพและตวัอกัษร 

   4.1.6 เครื่องหมายการคา้ (Trademark) เป็นเครื่องหมายทีส่ามารถจด

ทะเบยีนถอืลขิสทิธิเ์ป็นเครือ่งหมายการคา้ไดต้ามกฎหมายคุม้ครองลขิสทิธิ ์

  4.2 สญัลกัษณ์ (Symbol) คือ สื่อความหมายที่แสดงนัยหรอืเงื่อนความคิด

เพื่อเป็นการบอกให้ทราบถึงสิ่งหน่ึง ซึ่งจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ แต่มีผลงานด้านการรบัรู้

ความคิดหรอืทัศนคติ การสื่อความหมายเป็นการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับผู้ชมหรือ

ผู้บรโิภคการออกแบบสญัลกัษณ์ควรออกแบบโดยใช้รูปลกัษณะที่ปรากฎอยู่และจากสภาพ

สิง่แวดลอ้มเป็นทีม่ใีนการออกแบบแลว้ ผ่านกระบวนการคดิสรา้งสรรคเ์ป็นผลงานออกมาซึ่งมี

อยู่ 2 ส่วน คือรูปกบัความหมาย ผู้บรโิภคดูสญัลกัษณ์แล้วแปลความหมายได้ ต่อเมื่อมกีาร

เชื่อมโยงความคดิกบัความจรงิ โดยมอีทิธิพลจากสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

สญัลกัษณ์ต่างๆ พอจะแยกได ้ดงัน้ี 

   4.2.1 สญัลกัษณ์ของชาตแิละองค์การต่างๆ ระหว่างชาต ิเช่น ธงชาติ

สญัลกัษณ์ขององคก์ารนาโต 

   4.2.2 สญัลักษณ์ขององค์การต่างๆ ในสงัคม เช่น สญัลกัษณ์พรรค

การเมอืง กระทรวง สถาบนัการศกึษา 

   4.2.3 สญัลกัษณ์บรษิัท ห้างรา้น ธุรกิจ เช่น สญัลกัษณ์ของธนาคาร 

บรษิทั หา้ง รา้นต่างๆ 

   4.2.4 สญัลักษณ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือ ตราของสินค้าและ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติออกจาํหน่ายในตลาด 

   4.2.5 สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ในสังคม เช่น ความ

รว่มมอืกนัในสงัคม การทาํงาน การกฬีา 

    สญัลกัษณ์ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านัน้ แต่
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ยงัคงเกดิจากการนําธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มมาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์รว่มกนัอกีดว้ย เช่น ดอกกุหลาบ

เป็นสญัลกัษณ์ของความรกั นกพริาบเป็นสญัลกัษณ์ของเสรภีาพ เป็นตน้ 

  4.3 การออกแบบเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ควรพจิารณา 

   4.3.1 รปูแบบควรเรยีบงา่ยและสือ่ความหมายไดเ้รว็ตรงวตัถุประสงค ์

   4.3.2 มีเอกภาพ  ซึ่ งหมายถึงในความหมายที่ จะสื่ อนั ้นควรมี

จุดมุง่หมายเดยีวไมค่วรแปลไดห้ลายความหมาย 

   4.3.3 รปูแบบควรเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

   4.3.4 รปูแบบควรสะดุดตาเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจ 

   4.3.5 กรรมวธิแีละวสัดุงา่ยต่อการผลติและราคาประหยดั 

   4.3.6 การตดิตัง้ควรเหมาะสมกบัการมองเหน็ 

  4.4 ความหมายของเครือ่งหมายภาพ 

   ในการศึกษาเรื่องระบบป้ายสัญลักษณ์  กลุ่มคําศัพท์ที่มีความหมาย

เกีย่วขอ้งและใกลเ้คยีงไดถู้กใชป้ระโยชน์ปะปนกนัอยู่มาก แต่ถงึแมจ้ะหาความหมายทีแ่ตกต่าง

กนัอย่างเด็ดขาดไม่ได้ก็ตาม อาจตัง้เป็นขอ้สงัเกตไว้ตามลกัษณะของคําแปลและความหมาย 

ดงัน้ี 

   4.4.1 Sing แปลว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ แสดงมีขอบเขตของ

ความหมายทีค่รอบคลุมกวา้งจากทฤษฎ ีSemiotic คาํ Sing แปลวา่ สญัญะ 

    Signage ถ้าเป็นลกัษณะของแผ่นป้ายสญัลกัษณ์ที่มกีารจดัทํา

และผลิตอย่างเป็นรูปธรรม Paul Arthur นักออกแบบกราฟิก เพื่อสภาพแวดล้อมเป็นผู้

บญัญตัศิพัทอ์ยา่งไมเ่ป็นทางการเรยีกวา่ Signage 

   4.4.2 Symbol แปลว่า สญัลกัษณ์ คอืสญัลกัษณ์ของสิง่ใดๆ ที่กําหนด

หรอืนิยามขึน้เองเป็นคาํแทนสญัลกัษณ์ทัว่ไปไมเ่จาะจง 

   4.4.3 Symbol Sign แปลว่า สัญลักษณ์ส่วนที่ เป็นภาพสําหรับใช้

ประกอบในแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ 

   4.4.4 Pictorial แปลว่า รปูภาพทีม่ลีกัษณะเป็นกราฟแผนภูมแิยกศพัท์

ไดเ้ป็น Picto มาจาก Picture แปลวา่รปูภาพ Graph แปลวา่ แผนภมูกิราฟ 

   4.4.5 Pictorial Symbol แปลว่า  สัญ ลักษ ณ์ รูปภาพมีรูป ร่างและ

เลยีนแบบสิง่ทีเ่หน็จรงิจากธรรมชาต ิ
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   4.4.6 Pictogram การสื่อสารด้วยสญัลกัษณ์ภาพในลกัษณะของกลุ่ม

ภาพทีเ่ป็นชุดต่อเน่ืองเลยีนแบบสิง่ทีเ่หน็ตามจรงิและยงัพาดพงิถงึวตัถุกริยิาท่าทางตลอดจนถงึ

ความคดิถอืเป็นภาษาภาพ 

   4.4.7 Ideogram แปลวา่ นยัสญัลกัษณ์ สญัลกัษณ์ทีแ่ฝงความคดิทีเ่ป็น

นามธรรม 

   4.4.8 Icon แปลว่า วัตถุรูปบูชามีที่มาจากศาสนาราชวงศ์โบราณ

ปจัจุบนันิยมใชก้บัสญัลกัษณ์ภาพบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์(เอือ้เอน็ดู ดศิกุล ณ อยุธยา, 2543: 

16) 

    เครื่องหมายภาพ (Sign) เครื่องหมายสญัลักษณ์ที่เป็นภาพมี

บทบาทเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนัเป็นอย่างมากนับตัง้แต่สมยัโบราณเป็นต้นมา จะเหน็ไดว้่า

เครื่องหมายสญัลกัษณ์ เป็นสื่อสาํคญัใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างมนุษยท์ีม่คีวามแตกต่างกนัทาง

เผา่พนัธภ์าษาการดาํรงชวีติตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แต่มนุษยก์ย็งัตดิต่อสือ่สารกนัได้

โดยใชว้ธิกีารต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชส้ญัลกัษณ์ทีช่่วยใหม้นุษยท์ุกภาษาสามารถเขา้ใจ

ไดด้ ี

    ขอบเขตคาํวา่เครื่องหมายหรอื Sign อาจแยกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม

คือ Symbol, Singal และ Signage จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายสญัลกัษณ์ในรูปของสญัลกัษณ์

เครื่องหมายสญัลกัษณ์และป้ายสญัลกัษณ์มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนัและเป็นสิง่แยกออกจาก

กนัไดย้ากใชส้ือ่สารในลกัษณะทีเ่ป็นสากล คอืใชแ้ทนคาํพดูยาวและยากได ้ปญัหาจงึอาจมาจาก

สญัลกัษณ์ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมบางประเทศและบางครัง้กย็งัสรา้งความสบัสน โดยเขา้ใจ

วา่ป้ายสญัลกัษณ์เป็นตราสญัลกัษณ์ขององคก์ร โครงการหรอืกลุ่มไดเ้หมอืนกนั ป้ายสญัลกัษณ์

โดยรวมมหีน้าทีห่ลกัคอื เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลในลกัษณะของการชีท้างแนะนําสถานทีห่รอืบงัคบั

ควบคุม เพื่อใช้กับคนหมู่มาก ดังนัน้ป้ายสญัลักษณ์จึงควรต้องมีการใช้สญัลักษณ์ภาพใน

ลกัษณะของภาษา เพื่อสื่อความหมายกบัสาธารณชน ซึ่งแตกต่างจากตราสญัลกัษณ์ที่ใชเ้พื่อ

การสรา้งภาพลกัษณ์แทนหน่วยงานกจิการหรอืบุคคล (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 17) 

  4.5 ประเภทของเครือ่งหมายภาพ (Sign) 

   สามารถแบ่งตามลกัษณะการสือ่ความหมายไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

   4.5.1 Representational Design เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่มีรูปร่าง

ลกัษณะที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมกัใช้การเลียนแบบจากสิ่งที่เห็น ได้แก่ สญัลกัษณ์
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รปูภาพ (Pictorial Symbol) รปูคน สตัว ์สิง่ของ ทีเ่ป็นรปูรา่งพืน้ฐานเหมอืนจรงิ 

   4.5.2 Non - Representational Design เครื่องหมายสญัลกัษณ์ทีด่แูลว้

ไมเ่ป็นตวัแทนของสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยเฉพาะรปูทรงทีต่อ้งคน้หา เพื่อสื่อแสดงออกถงึความสมัพนัธ์

อนัสอดคล้องกบักจิกรรมหรอืบุคลกิภาพลกัษณะของสิง่นัน้ๆ เช่น การออกแบบเครื่องหมาย

จราจรมลีกัษณะเฉพาะตวัเกี่ยวกบัทศิทางและความปลอดภยัของการขบัรถเป็นส่วนใหญ่ หรอื

การออกแบบตราสญัลกัษณ์สายการบนิมกัใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสิง่แทนความเรว็พุ่งไปในอากาศ

เชน่ เป็นรปูนก 

   4.5.3 Abstract Design เครื่องหมายสญัลกัษณ์ที่ดูแล้วไม่เป็นตวัแทน

ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเลยเป็นรูปทรงที่หาเหตุผลไม่ได้ได้แก่ตัวโน๊ตตัวเลข (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ 

อยธุยา, 2543: 19) 

  4.6 ที่มาของสญัลกัษณ์ภาพเครื่องหมายภาพ (Sign) ที่มกีารใช้สญัลกัษณ์

ภาพทีม่รีปูรา่งทางเรขาคณิตในการสื่อความหมาย อาจเรยีกโดยรวมว่าสญัลกัษณ์ภาพเรขศลิป์ 

(Graphic Symbols) มหีลกัการแบ่งประเภทไดห้ลายวธิอีาจทาํการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

   4.6.1 Phonogram ภาษ าเขียนก ลุ่ ม แรก เป็ นก ลุ่ ม เค รื่ อ งหมาย

สญัลกัษณ์ที่สื่อสารดว้ยภาพ เพื่อการอ่านออกเสยีงภาพจะมลีกัษณะเป็นนามธรรมและมทีี่มา

จากสญัลกัษณ์ภาพ ซึง่เน้นการใชใ้นเชงิสญัลกัษณ์แต่ไม่เน้นตามความหมายของภาพเนื่องจาก

ภาพสื่อสารไดจ้ํากดั ไม่สามารถอธบิายลกัษณะทีม่เีป็นนามธรรมและความรูส้กึได ้ดงันัน้ จงึใช้

การเปล่งเสียงจากปากและการรบัรู้จากหูในการพฒันาให้เป็นภาพในลกัษณะของตัวอกัษร 

(letters) พยญัชนะ (Alphabets) เป็นพยางค์เป็นคําจงึจดัใหเ้ป็นกลุ่มของสญัลกัษณ์ภาพที่ต้อง

อาศยัซึ่งกนัและต้องใช้การลําดบัความให้ต่อเน่ือง เพื่อการอ่านเอาความและช่วยในการรบัรู้

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัสว่นสญัลกัษณ์ภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีส่ดุ คอื สญัลกัษณ์ภาพ

ที่ใช้บนท้องถนนทัว่โลก ดงันัน้ เครื่องหมายสญัลกัษณ์ภาพจงึไม่ใช้เป็นสมบตัิขององค์กรได้

องคก์รหน่ึงโดยเฉพาะ หากแต่เป็นทีย่อมรบัของคนทัง้โลกใหใ้ชง้านเพื่อการสื่อสารถอืเป็นงาน

สาธารณประโยชน์ 

   4.6.2 Logogram ภาษาภาพกลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มเครือ่งหมายสญัลกัษณ์

ที่สื่อสารความหมายในลักษณะของทัศนสัญลักษณ์ คือ การมองเห็นได้โดยตรงจากภาพ

สญัลกัษณ์จะมลีกัษณะเป็นรปูธรรมจนถงึนามธรรม แต่ไม่สามารถอ่านออกเสยีงไดใ้ชม้อืแสดง

ท่าทางและตาในการสื่อสารและรบัรูม้กีารสื่อความหมายเป็นเอกเทศอยู่ไดด้ว้ยตนเองเป็นกลุ่ม
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ภาษาภาพแบ่งออกได ้3 ชนิด คอื 

    4.6.2.1 Image-Related เป็ น สัญ ลักษ ณ์ รูป ภ าพ  (Pictorial 

Symbol) ประเภทพืน้ฐานเขา้ใจไดง้า่ยทีส่ดุมรีปูรา่งถ่ายทอดลอกเลยีนแบบจากสิง่ของทีเ่หน็โดย

มรีะดบัของความเหมอืนกนัจนถงึความคลา้ยกนัจนถงึลกัษณะที่แตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ รูป

คน สตัว ์สิง่ของ รวมทัง้อากปักริยิา 

    4.6.3.2 Concept-Related เป็นสญัลกัษณ์ภาพที่พฒันารูปร่าง

โดยการถ่ายทอดมาจากความคดิ (Ideogram) จากการทีม่นุษยม์กีารรบัรูใ้นสิง่ทีเ่หน็คลา้ยกนัจงึ

ใช้การสื่อสารโดยอาศยัความคิดสรา้งสรรค์และจนิตนาการที่มอียู่ร่วมกนั ได้แก่ เส้นโค้งทาง

แนวนอน 2 เสน้เป็นสญัลกัษณ์แทนคาํวา่น้ํา 

    4.6.3.3 Arbitrary เป็นสญัลกัษณ์ภาพทีไ่มใ่ชก้ารลอกเลยีนแบบ

จากตน้แบบหรอืจากความคดิมรีปูรา่งทีไ่มม่กีฎเกณฑ ์(Abtract) ไมอ่าจหาทีม่าและเหตุผลไมไ่ด้

อนัเกิดจากการสมมุติขึน้เอง ได้แก่ ตวัอกัษรตวัเลขเครื่องหมายคณิตศาสตร์บวกลบคูณหาร

เครือ่งหมายวรรคตอน (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 19-21) 

  4.7 ลกัษณะทัว่ไปของสญัลกัษณ์ภาพทีด่ ี

   สญัลกัษณ์ภาพทีด่ตีอ้งสามารถสื่อความหมายและมกีารออกแบบทีด่ตีาม

หลกัเกณฑข์องการออกแบบมหีลกัควรคาํนึง 3 ประการ คอื 

   4.7.1 ความหมายของสญัลกัษณ์จะต้องเกี่ยวโยงกบัสุนทรยีภาพของ

รูป ท รง  (Aesthetic Form) ของสัญ ลักษ ณ์ ไม่ ว่ าจะ เป็ นป ระเภท  Image-Related หรือ 

Representation เป็นประเภท Concept Related หรือ Non-Representational หรือประเภท 

Arbitrary หรอื Abstract กต็าม 

   4.7.2 สญัลกัษณ์ทีด่ตีอ้งเหมาะสมกบัเวลาของทุกยุคทุกสมยั ทัง้น้ีตอ้ง

ไมใ่ชส่ิง่ทีนิ่ยมเพยีงชัว่ครัง้ชัว่คราว 

   4.7.3 สญัลกัษณ์ที่ดีต้องนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการสามารถ

ผลติและประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ (Reproduction) เชน่ อาจนําไปยอ่หรอืขยายได ้

    สรุปได้ว่าภาษาภาพ (Logogram) คือ สญัลกัษณ์ที่พาดพิงถึง

วตัถุอากปักริยิากระบวนการคดิรวบยอดที่เป็นประโยชน์ต่อปญัหาทางภาษา เพราะใชไ้ดด้กีบั

การจราจร สนามบนิระหว่างประเทศ ศูนยท์่องเทีย่ว ซึ่งตอ้งสื่อสารกบัคนจํานวนมากทีม่หีลาย

ชนิดหลายภาษา และมรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัส่วนสญัลกัษณ์ภาพที่ไดร้บัการยอมรบัมาก
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ที่สุดคือสญัลกัษณ์ภาพที่ใช้บนท้องถนนทัง้โลก ดงันัน้ เครื่องหมายสญัลกัษณ์ภาพจึงไม่ใช่

สมบตัิขององค์กรใดองค์กรหน่ึงโดยเฉพาะ หากแต่เป็นที่ยอมรบัของคนทัง้โลกใหใ้ช้งาน เพื่อ

การสือ่สารถอืเป็นงานสาธารณประโยชน์ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 21-22) 

  4.8 บทบาทและความสาํคญัของภาษาภาพ 

   4.8.1 ภาษาภาพเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารเพื่อจูงใจในบางกรณี  ใช้เป็น

เครื่องมือในการบังคบั เช่น สญัลกัษณ์ภาพชุดที่ใช้การจราจรถือได้ว่าชุดเครื่องหมายหรือ

สญัลกัษณ์นัน้เป็นคาํสัง่ทางกฎหมาย 

   4.8.2 ภาษาภาพที่ดจีะสามารถขา้มพ้นอุปสรรคเก่าแก่ตามกาลเวลา

วฒันธรรมและภาษาทําใหย้ากต่อการออกแบบขา้มชาติ (Multicultural Design) แบบอย่างที่ดี

ของภาษาภาพ คอื สญัลกัษณ์จราจรสนามบนิ กฬีาโอลมิปิก ซึ่งมกัออกแบบใหส้อดคล้องกบั

สถานที่หรอืวฒันธรรมเจ้าภาพ ดงันัน้ นักออกแบบจงึควรคํานึงถึงรูปแบบและองค์ประกอบ

หลายอยา่งทีเ่ป็นขอ้จาํกดัและอุปสรรค 

   4.8.3 ภาษาภาพที่ดี คือการออกแบบกลุ่มสญัลกัษณ์ภาพให้เป็นชุด

เดยีวกนั มคีวามต่อเน่ืองกบัสญัลกัษณ์ภาพอื่นและมคีวามสมํ่าเสมอในการสื่อความหมาย และ

ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพดกีว่าการออกแบบสญัลกัษณ์ภาพทีเ่ป็นสญัลกัษณ์รปูเดยีว เพราะภาษา

ตอ้งมกีารรวบรวมแนวคดิใหเ้ป็นระบบสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นงานต่างประเทศ เพื่อใหเ้ป็น

สือ่ภาษาทีทุ่กคนเขา้ใจไดท้นัท ี(เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2542: 22) 

  4.9 ขอ้จาํกดัของการใชส้ญัลกัษณ์ภาพ 

   ประสทิธภิาพของสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ขึน้อยูก่บัขอ้จาํกดั 

ดงัน้ี คอื 

   4.9.1 สญัลกัษณ์ภาพจะใชไ้ดด้กีบัการสื่อสารที่เป็นการใหบ้รกิารหรอื

เป็นการสื่อสารการกระทําที่ใชว้ตัถุเป็นตวัแทน เช่น สญัลกัษณ์ภาพประจําทางโทรศพัท์ แก้ว

เหล้าบางครัง้อาจใช้ไม่ได้ผลเมื่อสื่อแทนกิจกรรมที่มขี ัน้ตอนและกรรมวธิ ีเช่น สถานที่ซื้อตัว๋ 

เพราะเป็นการกระทําที่มปีฏิกริยิาได้โต้ตอบ ซึ่งต้องอาศยัตวัแทนผู้รบัส่งผู้แสดงอาการทําให้

สือ่สารไดย้าก 

   4.9.2 สญัลกัษณ์ภาพจะใช้ได้ดีต่อเมื่อมีการวางแผนงานให้เป็นส่วน

ห น่ึ งในระบบสัญ ลักษณ์  (Signage System) ที่ ดี คือ  ต้องคํ านึ งถึงความสัมพันธ์และ

ประสทิธภิาพเมื่อใชง้านรว่มกบัป้ายอื่นเพราะบางครัง้การใชส้ญัลกัษณ์ภาพเพยีงอยา่งเดยีวโดย
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ไมใ่ชข้อ้ความเป็นการเพิม่ความสบัสน 

   4.9.3 การใช้ป้ายสญัลกัษณ์มากเกินความจําเป็นอาจทําให้เกิดความ

เสยีหายไดม้ากกว่าการใชป้้ายสญัลกัษณ์น้อยกว่าความตอ้งการ เพราะเป็นการใหข้อ้มลูทีป่ะปน

กนัโดยนําสิง่สําคญัน้อยกว่าที่เป็นกจิกรรมและสิง่ที่เป็นการบรหิารธุรกจิมาใชร้่วมกบัขอ้ความ

สําคญั คอื การบรกิารสาธารณะ กฎระเบยีบที่ต้องการสื่อสารกบัสาธารณชน ทําใหก้ารสื่อสาร

ทัง้หมดโดยรวมไรป้ระสทิธภิาพ 

    ดังนั ้น  จึงต้องกําหนดวิธีการ (Methodology) วิเคราะห์และ

ประเมินสญัลกัษณ์ภาพมาตราฐานให้ได้เกณฑ์ที่เป็นสากลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สมบูรณ์ประการแรก คือ ความสามารถสื่อความหมายจากภาพ (Visual Content) โดยการ

เลยีนแบบเหมอืนจรงิหรอืสื่อความคดิ เพื่อใหไ้ดผ้ลทางความเขา้ใจและรบัรูท้ี่เหมอืนกนัทุกคน 

ซึง่เป็นเรื่องยากเพราะตอ้งขึน้อยู่กบัประสบการณ์รวมทัง้เวลาในการเรยีนรูแ้ละรบัรู ้และยงัต้อง

คํานึงถงึลกัษณะทีเ่ป็นกายภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน ประการทีส่อง คอืความหมาย

ของภาพจะตอ้งเชื่อมโยงถงึหลกัฐานในการออกแบบ (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 29) 

  4.10 ปญัหาของสญัลกัษณ์ภาพ 

   ปญัหาความผดิพลาดทีเ่ป็นอุปสรรคของสญัลกัษณ์ภาพทีพ่บมากม ี5 ขอ้ 

ดงัน้ี 

   4.10.1 ปญัหาจากการสื่อความหมายสญัลกัษณ์ภาพที่ต้องสื่อสาร โดย

ใชค้วามคดิเป็นนามธรรมไมส่ามารถบ่งบอกความหมายของวตัถุสิง่ของหรอืบอกความคดิได ้

   4.10.2 การออกแบบทีข่าดประสทิธภิาพสญัลกัษณ์ภาพทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์

ออกแบบมาตราฐาน 

   4.10.3 การขัดแย้งของความหมายมีการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ

รปูแบบต่างๆ หลายสญัลกัษณ์ภาพ เพื่อใชส้ําหรบัสื่อความหมายเดยีวกนัและในทางกลบักนัมี

สญัลกัษณ์ภาพเดยีวทีถู่กใชส้าํหรบัสือ่ความหมายเพือ่ควบคุมใหไ้ดห้ลายความหมาย 

   4.10.4 การใชพ้ืน้ที่ดา้นหลงัของสญัลกัษณ์ภาพอย่างขาดประสทิธภิาพ

การใชพ้ืน้ทีข่องภาพและพืน้ภาพอย่างไมส่มํ่าเสมอการสื่อความหมายลงบนพืน้ทีด่า้นหลงัอยา่ง

ไมส่มํ่าเสมอ เป็นตน้ 

   4.10.5 การใช้สัญลักษณ์ภาพอย่างพรํ่ าเพรื่อ  หรือในบางกรณีที่

สญัลกัษณ์ภาพไมอ่าจสือ่ความหมายได ้(เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา, 2543: 9) 
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  4.11 กระบวนการออกแบบ 

   กระบวนการออกแบบ คือ การวางแผนการกําหนดแนวทางออกแบบ 

เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏบิตั ิสามารถใชใ้นการจดัระเบยีบของสือ่ป้ายสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ป้ายสญัลกัษณ์

ทีใ่ชใ้นเมอืง ซึง่ประกอบดว้ย ป้ายระบุสถานที ่ป้ายบอกทศิทาง ป้ายขอ้มลู จนถงึป้ายควบคุมให้

ใชง้านร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุ่นสามารถปรบัใชใ้นแต่ละสถานการณ์เป็น

การออกแบบเพื่อสรา้งระบบสําหรบัป้ายสญัลกัษณ์การออกแบบไม่ใช่งานศลิปะและไม่ถอืเป็น

วทิยาศาสตรแ์ต่ต้องใช้ความสามารถดงักล่าวควบคู่กนั คอื ต้องใชป้ญัญาความคดิสรา้งสรรค์

การวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผลและความรูใ้นวธิกีารผลติผลที่ไดจ้งึเป็นการสงัเคราะห ์(Synthesis) 

ที่ออกมาเป็นป้ายและระบบป้ายสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

ขณะเดยีวกนัสามารถที่จะส่งเสรมิสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างด ี(เอื้อเอน็ดู ดศิกุล ณ อยุธยา, 

2543: 32) 

  4.12 เกณฑ์การออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพ  (Design 

Criteria for Sign and Symbols) 

   เครื่องหมายภาพและสญัลกัษณ์ภาพเป็นการสื่อความหมายแทนการใช้

คาํพดูหรอืประโยคยาวๆ เพื่อใชใ้นป้ายสญัลกัษณ์ หรอืเพื่อใชส้รา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรอื

หน่วยงานจงึมหีลกัการทีใ่ชไ้ดร้ว่มกนั ดงัน้ี 

   4.12.1 สื่อความหมายออกมาในทางบวก สัญลักษณ์ควรจะแสดง

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัองคก์รและสถานทีใ่นทางทีด่ทีีส่ดุและดงึดดูใจมากทีส่ดุ 

   4.12.2 แสดงถึงความแปลกแตกต่างสญัลกัษณ์ที่จะสรา้งเอกลกัษณ์ได้

นัน้ตอ้งมคีวามแตกต่างจากคู่แข่ง และมลีกัษณะเด่นของตนเองจงึจะเป็นทีรู่จ้กัไดอ้ย่างรวดเรว็

ทาํใหเ้ป็นทีจ่ดจาํและระลกึถงึไดเ้ป็นอยา่งด ี

   4.12.3 มจุีดสนใจที่ชดัเจนต้องมจุีดที่รวมสายตาหรอืจุดที่ดึงดูดความ

สนใจไดอ้ยา่งชดัเจนทีส่ดุ 

   4.12.4 มคีวามเป็นนามธรรมเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายสญัลกัษณ์ต้อง

สามารถเป็นทีเ่ขา้ใจในระดบัความคดิของกลุ่มเป้าหมายได ้

   4.12.5 การลด-ย่อสญัลกัษณ์ที่ออกแบบต้องคํานึงถึงการนําไปใช้งาน

จรงิและการยอ่การขยายตวัตอ้งไมม่สีว่นใดไดร้บัความเสยีหายเมือ่นําไปใชง้าน 

   4.12.6 สีเดียว สัญลักษณ์ที่ออกแบบด้วยสีเดียว เพราะเป็นผลทาง
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เศรษฐกจิในการนําไปใชแ้ละสญัลกัษณ์ทีด่ยีอ่มไมพ่ึง่ประสทิธภิาพของสเีพยีงอยา่งเดยีว 

   4.12.7 พื้นที่ว่างสญัลกัษณ์ที่ดยี่อมต้องมลีกัษณะพื้นที่ว่างที่เหมาะสม

การใชพ้ืน้ทีส่ขีาวหรอืพืน้ทีว่า่งยอ่มสามารถออกแบบใหเ้กดิความเขา้ใจได ้

   4.12.8 น้ําหนักสญัลกัษณ์ที่ประสบความสําเรจ็นัน้ใหค้วามรูส้กึหนักอยู่

ดว้ยมผีลดต่ีอการยอ่ขนาดเลก็ เพราะจะใหค้วามรูส้กึตดักนัอยา่งชดัเจนกบัตวัหนงัสอืทีป่ระกอบ

เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่มีน้ําหนักเบานั ้น นอกจากจะทําให้รู้สึกอ่อนแอแล้วยังประสบ

ความสาํเรจ็ทางความรูส้กึน้อยกวา่ 

   4.12.9 การลื่นไหลบริเวณพื้นที่สีขาวหรือพื้นที่ว่างเนกาตีฟไม่ควร

ออกแบบเหมอืนปิดตาย ควรมกีารออกแบบใหเ้กดิความรูส้กึผา่นไดส้ะดวกไมห่ยดุอยูแ่คน่ัน้ 

   4.12.10 ทิศทางปญัหาที่สําคัญของการออกแบบสัญลักษณ์ที่ดี คือ 

ทศิทางของรปูทรงทีจ่ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึน่าสนใจ มขีอ้สรปุทัว่ไป คอื ทศิทางทีช่ีไ้ปทางขวามอื

และทศิขา้งบนจะเป็นทศิทีม่ผีลต่อการมองเหน็มากกวา่ทศิทางทีช่ีไ้ปทางซา้ยมอืและล่าง 

   4.12.11 การผสมผสานของการออกแบบเครื่องหมายต้องกําหนด

โครงสรา้งในบรเิวณพืน้ทีว่่างใหม้คีวามสมัพนัธก์นัโดยไม่เกดิความสบัสนขึน้ (เอือ้เอน็ดู ดศิกุล 

ณ อยธุยา, 2543: 34) 

 
ส่วนท่ี 6 แนวคิดทฤษฎีด้านการท่องเท่ียว 

 1. ความหมายของการท่องเท่ียว 

  คําว่าการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นคําที่มีความหมายกว้างขวาง มิได้หมาย

เฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรอืเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเรงิรมย์ ดงัที่

สว่นมากเขา้ใจกนัการเดนิทางเพือ่การประชุมสมัมนาเพือ่ศกึษาหาความรู ้เพือ่การกฬีา เพือ่การ

ติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทัง้สิ้น ฉะนั ้น

ปรากฎการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปจัจุบันจึงเป็นภาพใหญ่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ตามลําดบัจนกระทัง่มผีูก้ล่าวว่า ธุรกจิทางการท่องเทีย่วในทุกวนัน้ีเป็นธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก

หากเทยีบกบัธุรกจิอื่นๆ ทีเ่ป็นรายการเดีย่วๆ (Single item) ดว้ยกนั 

  1.1 ความหมายของคําว่า การท่องเที่ยวในหลกัการแล้วอาจจะกําหนดได้โดย

เงือ่นไข 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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   1.1.1 ตอ้งเป็นการเดนิทางจากทีอ่ยู่อาศยัปกตไิปยงัทีอ่ื่นเป็นการชัว่คราว 

(Temporary) 

   1.1.2 ตอ้งเป็นการเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary) 

   1.1.3 ตอ้งเป็นการเดนิทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็ามทีม่ใิช่เพื่อประกอบ

อาชพี 

            ในปีพ.ศ. 2506 องคก์รสหประชาตไิดจ้ดัประชุม ว่าดว้ยการเดนิทาง

และท่องเทีย่วระหว่างประเทศขึน้ทีก่รุงโรม ประเทศอติาลทีีป่ระชุมไดพ้จิารณาเหน็ว่า เน่ืองจาก

คาํวา่การทอ่งเทีย่วเป็นคาํทีม่คีวามหมายกวา้งขวางดงักล่าวแลว้จงึสมควรกาํหนดคาํจาํกดัความ

ของคําว่าน ักท่องเที ่ยวระหว่างประเทศที ่คา้งคนื (Internaional Tourist) ใหเ้ป็นคําที ่กนิ

ความหมายกวา้งขวางขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติเิกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วที่

จะสามารถใชเ้ปรยีบเทยีบซึง่กนัและกนัไดต่้อไป โดยเสนอแนะใหป้ระเทศสมาชกิใชค้ําว่า “ผูม้า

เยอืน (Visitors)” แทนคําว่า “นักท่องเที่ยวที่ค้างคนื (Tourist)” ซึ่งคําว่าผูม้าเยอืน ให้หมายถึง 

บุคคลที่เดนิทางไปยงัประเทศทีต่นมไิดพ้กัอาศยัอยู่เป็นประจําดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่มใิช่ไป

ประกอบอาชพีหารายได ้

  1.2 คาํวา่ “ผูม้าเยอืน” จะหมายรวมถงึผูเ้ดนิทาง 2 ประเภท ดงัน้ี 

   1.2.1 นักท่องเทีย่วทีค่า้งคนื (Tourists) ไดแ้ก่ ผูเ้ดนิทางมาเยอืนชัว่คราว 

ซึ่งพกัอยู่ในประเทศที่มาเยอืนตัง้แต่ 24 ชัว่โมงขึน้ไปและเดนิทางมาเยอืนเพื่อพกัผ่อนพกัฟ้ืน

ทศันศกึษาประกอบศาสนกจิร่วมการแข่งขนักฬีาตดิต่อธุรกจิร่วมการประชุมสมัมนา ฯลฯ เป็น

ตน้ 

   1.2.2 นักท่องเทีย่วทีไ่ม่คา้งคนื (Excursionists) ไดแ้ก่ ผูเ้ดนิทางมาเยอืน

ชัว่คราวและอยูใ่นประเทศทีม่าเยอืนน้อยกวา่ 24 ชัว่โมง 

  1.3 สาํหรบัประเทศไทยกไ็ดย้ดึถอืคําจํากดัความทีไ่ดก้ําหนดขึน้ทีก่รุงโรมน้ีเป็น

หลักในการจดนับสถิติจํานวน “นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ” ซึ่งสรุปแล้วก็หมายถึงชาว

ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพํานักอยู่ครัง้หน่ึงๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน (24 

ชัว่โมง) และไมม่ากกวา่ 60 วนั โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเขา้มาเพือ่ 

   1.3.1  มาทอ่งเทีย่วพกัผอ่น มาเยีย่มญาตหิรอืเพือ่มาพกัฟ้ืน ฯลฯ 

   1.3.2 มารว่มประชุมหรอืเป็นตวัแทนของสมาคมผูแ้ทนทางศาสนา นกักฬีา 
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ฯลฯ 

   1.3.3 มาเพือ่ตดิต่อธุรกจิแต่ไมใ่ชเ่พือ่ทาํงานหารายได ้

   1.3.4 มากบัเรอืเดนิสมทุรทีแ่วะจอด ณ ทา่เรอืแมว้า่จะแวะน้อยกวา่ 1 คนื 

     พรอ้มกนัน้ีกไ็ดก้ําหนดคาํนิยามของ “นกัท่องเทีย่วภายในประเทศที่

คา้งคนื (Domestic Tourist)” ไวว้่าคอืคนไทยหรอืคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเดนิทางจาก

จงัหวดั ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัปกตขิองตนไปยงัจงัหวดัอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง อะไร

กต็ามทีม่ใิชไ่ปทาํงานหารายไดแ้ละระยะเวลาทีพ่าํนกัอยูไ่มเ่กนิ 60 วนั 

 2. ความสาํคญัของการท่องเท่ียว 

  การเดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรมธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่มีาแต่โบราณกาลและ

ได้มพีฒันาการมาเป็นลําดบัยิง่มคีวามเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะการ

คมนาคมขนส่งกย็ิง่ทําใหก้ารเดนิทางท่องเที่ยวขยายวงกวา้งขวางออกไป โดยมวีตัถุประสงค์

ต่างๆ หลากหลายกนัไม่ว่าเพื่อธุรกจิ เพื่อนันทนาการ และเพื่อศกึษาหาความรูใ้นสิง่ที่ไม่เคยรู้

เคยเหน็ การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็นกจิกรรมอนัเป็นสว่นบุคคลเหล่าน้ีไดเ้ตบิโตขึน้รวมกนัเป็น

กลุ่มก้อนขึน้จนกระทัง่ต้องอาศยัเทคนิควชิาการเฉพาะ (Technique) การวางแผน (Planning) 

การจดัองค์การ (0rganization) และการตลาด (Marketing) รวมเขา้แล้วเรยีกว่า “อุตสาหกรรม

การท่องเทีย่ว” (Tourism Industry) ซึง่จะมบีทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกจิสงัคมและ

การเมอืงของนานาประเทศในปจัจุบนั 

  นอกจากน้ีทางด้านสงัคมการท่องเที่ยวก็เป็นการพักผ่อนที่ช่วยลดความตึง

เครยีดพร้อมๆ กบัสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้มาเยอืนและเจ้าของท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่า

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วมบีทบาทสาํคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืง 

 3. ทรพัยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) 

  ทรพัยากรการท่องเทีย่ว หมายถงึ สิง่ดงึดูดใจทีก่่อใหเ้กดิการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ซึง่นอกจากจะเป็นทัง้วตัถุดบิและเป็นสว่นหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ยงัเป็นปจัจยัสาํคญัที่

จะ “ขาย” ให้แก่นักท่องเที่ยวอาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “สนิค้า” ที่มคีุณลกัษณะพิเศษที่สามารถ

ดงึดดูให ้“ลกูคา้” หรอืนกัทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มา “ซือ้” กนัถงึทีต่ ัง้อยูข่องสนิคา้ 

  ทรพัยากรการท่องเทีย่วจะสามารถแบ่งย่อยเป็นประเภทต่างๆ ไดห้ลายรปูแบบ

ตามแต่แนวความคดิและวตัถุประสงค ์แต่ในทีน้ี่ขอแบ่งประเภททรพัยากรการท่องเทีย่ว เพื่อให้
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เกดิความเขา้ใจในภาพรวมของการท่องเทีย่ว โดยยดึเป้าหมายการไปชมของนักท่องเทีย่วเป็น

หลกั ดงัน้ี 

  3.1 ทรพัยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพ

ของธรรมชาติที่มีความสวยงามหรอืน่าสนใจต่อการเดินทางไปเที่ยวชม ได้แก่ ภูเขา ป่าไม ้

น้ําตก แม่น้ําลําธาร ชายทะเล เกาะ แก่ง ภูมทิศัน์ และสภาพภูมศิาสตร์อื่นๆ นอกจากน้ี ยงั

รวมถึงบริเวณซึ่งมนุษย์เราได้เข้าไปปรบัปรุงตกแต่งเพิ่มเติมในบางส่วนให้ความงามของ

ธรรมชาตเิดน่ชดัยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ อา่งเกบ็น้ํา เขือ่น และสถานทีต่ากอากาศต่างๆ 

  3.2 ทรพัยากรท่องเทีย่วประเภทประวตัศิาสตร ์โบราณวตัถุสถาน และศาสนา

หมายถงึ สิง่ต่างๆ ที่มนุษยเ์ราไดส้รา้งสรรค์ขึน้ตามวตัถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของมนุษย์

เอง ทัง้ที่เป็นมรดกของอดีตและได้สร้างเสริมขึ้นในสมัยปจัจุบัน แต่มีผลดึงดูดใจทางการ

ทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก่ พระราชวงัศาสนสถาน โบราณวตัถุ สถานอนุสรณ์สถาน และพพิธิภณัฑ ์

  3.3 ทรพัยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรม 

หมายถงึ รูปแบบการดําเนินชวีติของผูค้นในสงัคมและการประพฤตปิฏบิตัทิีย่ดึถอืและสบืทอด

ต่อกนัมา ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ทีม่ผีลการดงึดดูใจทางการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ สภาพชวีติไทยรมิ

คลอง ตลาดน้ํา เรอืนแพ หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านประมง งานเทศกาลประเพณี ศูนย์แสดง

วฒันธรรม ประเพณ ีและสวนสนุก เป็นตน้ 
 4. ผลกระทบของการท่องเท่ียว 

  การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่มปีระโยชน์มาก นอกจากตวัผู้เดนิทาง

ท่องเที่ยวเองจะได้รบัความรอบรู้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยงัจะเกิด

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงของประเทศอกีนานัปการ ซึ่งพอจะสรุปแยก

กล่าวได ้2 ประเดน็ ดงัน้ี 

  4.1 ผลกระทบดา้นด ี

   4.1.1 เสรมิสรา้งระบบเศรษฐกิจให้ดขีึ้น โดยการดงึดูดนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศใหเ้ดนิทางเขา้มาใช้จ่ายเงนิตราต่างประเทศในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้การ

เสยีดุลการเงนิระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัส่งผลใหเ้กดิการสรา้งงานสรา้งอาชพีแขนงต่างๆ 

เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบรกิารประเภทเดยีวที่ยงัจําเป็นต้องใชแ้รงงาน

มากทีสุ่ด จงึเป็นการสรา้งงานทีช่่วยแกป้ญัหาการวา่งงานไดด้มีาก นอกจากนัน้ยงัก่อใหเ้กดิการ

กระจายรายไดใ้นลกัษณะทวคีูณ (Multiplier Effect) กล่าวคอื จะไปกระตุ้นใหเ้กดิการผลติและ
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การบรกิารในดา้นอื่นๆ อนัเป็นผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิของสว่นรวม 

   4.1.2 การสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูค้น การเดนิทางท่องเที่ยวของ

ผูค้นเป็นโอกาสทีจ่ะไดไ้ปมาหาสู่ ไดค้บคา้สมาคม ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็และสิง่ต่างๆ ต่อ

กนั จงึยงัผลใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ ีภาพพจน์ทีด่แีละความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดใ้น

หลายกลุ่มผู้คน ตัง้แต่ผู้คนที่ต่างภาษา หรอืแม้ผู้คนในประเทศเดียวกนั แต่ต่างจงัหวดั ต่าง

ท้องถิ่นกนั ดงัที่องค์การสหประชาติได้เล็งเหน็ความสําคญัของการท่องเที่ยว โดยประกาศปี 

พ.ศ. 2510 เป็นปีทอ่งเทีย่วสากลและใหค้าํขวญัไวว้า่ “Touriam : Passport to Peace” 

   4.1.3 เกิดความสามัคคีในสังคม และความร่วมมือ ร่วมใจกันอนุรกัษ์

ทรพัยากรการท่องเที่ยว เมื่อได้เห็นนักท่องเที่ยวอุตส่าห์เดนิทางข้ามน้ํา ขา้มทะเลมาชื่นชม

สถานทีท่่องเทีย่วและสมบตัวิฒันธรรมของตนกก่็อใหเ้กดิความรูส้กึภาคภูมใิจความรกัและความ

หวงแหนในสิง่ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติตน และสิง่ที่ตามมาคอืความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของคนในชาตอินัยงัผลดทีางความมัน่คงของประเทศชาต ิ

    นอกจากน้ีความตระหนักในคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวและสมบัติ

วัฒนธรรมที่มีอยู่ทําให้เกิดสํานึกในความจําเป็นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจในการอนุรกัษ์ให้

ทรพัยากรเหล่านัน้คงอยูส่บืไป 

   4.1.4 การกระตุน้ใหเ้กดิการรกัษาและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ การ

เดินทางท่องเที่ยวก่อให้เกิดความสนใจในความสวยงามของภูมิทัศน์ศิลปกรรมและ

สภาพแวดลอ้มที่เหมาะต่อคุณภาพชวีติ ทําใหท้ัง้นักท่องเที่ยวและชาวทอ้งถิน่เจา้ของสถานที่

ท่องเที่ยวหนัมาสนใจที่จะรกัษาและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของตนเองให้ดขีึ้น และหากเกิด

ปญัหามลภาวะต่างกจ็ะชว่ยกนัแกไ้ขและป้องกนัปญัหาดว้ยความรว่มมอืรว่มใจอยา่งจรงิจงั และ

พรอ้มเพรยีง 

  4.2 ผลกระทบดา้นเสยี 

   4.2.1 ความขดัแยง้ระหว่างนักท่องเทีย่วกบัชาวทอ้งถิน่ นักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่มกัไม่เขา้ใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ที่ไปเยอืนจงึไปเผอเรอปฏบิตัิตวัตาม

ความเคยชนิ จนบางครัง้กลายเป็นการผดิกาลเทศะหรอืการดูหมิน่ ดูแคลนเจา้ของทอ้งถิน่เช่น 

การแต่งการไม่สุภาพ การประพฤตปิฏบิตัิตามธรรมเนียมตะวนัตก เป็นต้น ทําใหช้าวท้องถิ่น

เกดิความรูส้กึไมพ่อใจ ไมย่นิดตีอ้นรบัและเกดิการต่อตา้นในทีส่ดุ 

   4.2.2 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของท้องถิ่น เดิมชาวท้องถิ่นเคยมคีวาม
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เป็นอยู่ในสงัคมชนบทที่เรยีบง่าย ต่อมาเมื่อมนีักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้ไปเกี่ยวขอ้งด้วยก็เกดิ

ความชื่นชมและเลยีนแบบเอาอยา่งตาม ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติและค่านิยมทีม่มีาแต่

ดัง้เดิม เช่น การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเป็นแบบสมัยใหม่เกิดค่านิยมในสินค้า

ต่างประเทศ และการเอาเครื่องจกัรกลมาผลติสนิค้าพื้นเมอืงแทนแรงงานมอื เป็นต้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีหากมองการณ์ไกลแล้วก็จะเป็นการทําลายเอกลกัษณ์ของตนเองอนัเป็น

เสน่หท์ีเ่คยดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้ไปเยอืนทอ้งถิน่ตนและทาํใหค้า่ใชจ้า่ยในการครองชพีสงู 

   4.2.3 การทําลายสภาพแวดลอ้ม และโบราณวตัถุสถาน หากการเดนิทาง

ท่องเที่ยวที่ไม่ถูกวธิีหรอืนักท่องเที่ยวเองไม่มวีนิัยในการท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิดการทําลาย

ทรพัยากรการท่องเทีย่ว ทัง้ทีเ่จตนาและรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ เช่น การทําความสกปรกตามสถานที่

ท่องเที่ยวการขดีเขยีนตามผนังถํ้า การขโมยเก็บดอกไม้ และพนัธุ์พืช และล่าสตัว์ป่าในเขต

อุทยานแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

   4.2.4 ความประณีตทางศิลปะเสื่อมลงเกดิการผลิตสนิค้าหตัถกรรมเป็น

ของที่ระลกึใหแ้ก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นแต่ปรมิาณสนิคา้และกําไรเป็นหลกัทําใหคุ้ณค่าของ

ศิลปหตัถกรรมที่มีแต่ดัง้เดิมลดลงกลายเป็นศิลปพาณิชย์ไปตลอดจนการแสดงต่างๆ ทาง

ศิลปะวฒันธรรมก็ทําให้ลกัษณะการค้า เพื่อให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยวเกิดการประยุกต์และ

ดดัแปลงจนผดิเพีย้นไปจากของดัง้เดมิ ทาํใหข้าดเอกลกัษณ์ของศลิปะดัง้เดมิและดอ้ยคุณคา่ไป 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

 งานวจิยัฉบบัน้ี เป็นการศึกษาเพื่อหาเอกลกัษณ์ จุดเด่นของจงัหวดัปราจนีบุรใีน

ด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจีนบุร ีและนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ีมขีัน้ตอนต่อไปน้ี 

 1. รวบรวมขอ้มลู 

 2. วเิคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบสอบถาม และนําไปเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 99 คน 

 3. วเิคราะหข์อ้มลู เพื่อสรา้งแบบสมัภาษณ์ และนําไปเกบ็ขอ้มลูกบัผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ี

องคค์วามรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีจาํนวน 9 ทา่น 

 4. วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่หาแนวทางในการออกแบบ 

 5. ออกแบบตวัอยา่งเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 6. ประเม ินผลการออกแบบต ัวอย่างเลขนศิลป์สิ ่งแวดล้อมสําหรบัจงัหวดั

ปราจนีบุร ีโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 9 ทา่น 
 

1. รวบรวมข้อมลู 

 รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแบ่งเป็น 2 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 รวบรวมขอ้มลูภาคเอกสาร ไดแ้ก่ 

   1.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัปราจนีบุร ี

   1.1.2 การออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร 

   1.1.3 การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์เฟอรนิ์เจอรถ์นน 

   1.1.4 การออกแบบเครือ่งหมายภาพและสญัลกัษณ์ภาพ 

   1.1.5 แนวคดิทฤษฎดีา้นการทอ่งเทีย่ว 

  1.2 รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม ไดแ้ก่ 

   1.2.1 ขอ้มลูเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มของจงัหวดัปราจนีบุรทีีใ่ชใ้นปจัจุบนั 

   1.2.2 การสอบถามเพื่อหาสิง่ทีส่ามารถแสดงจุดเด่น และสิง่ทีน่่าสนใจของ
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จงัหวดัปราจนีบุร ี
 

2. วิเคราะหข้์อมูลเพ่ือสร้าง แบบสอบถาม และนําไปเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

99 คน 

  2.1 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร คือ 

การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เน้ือหา และข้อมูลภาคสนาม คือ การสอบถามเพื่อหาสิง่ที่เป็น

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรี จากผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 20 ปีขึน้ไป จากการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถจดัไดเ้ป็น 9 หมวดยอ่ย ไดแ้ก่ 

   1. ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร 

   2. ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

   3. วถิชีวีติภมูปิญัญาและอาหารการกนิ 

   4. สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

   5. สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

   6. สถาปตัยกรรม 

   7. ประตมิากรรม 

   8. ดนตรนีาฎศลิป์ภาษาและวรรณกรรม 

   9. หตัถกรรมงานฝีมอืและของดปีระจาํจงัหวดั 

      นําขอ้มลูจากการวเิคราะหไ์ด ้9 หมวดนําไปสรา้งเป็นแบบสอบถาม สาํหรบั

ใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 99 คน 

  2.2 ขัน้ตอนในการเก็บขอ้มูลนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 99 คน มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มตวัอย่างในทีน้ี่ หมายถงึ ผูท้ีม่อีงค์

ความรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีโดยอนุมานว่าในแต่ละหมูบ่า้นในจงัหวดัปราจนีบุร ีมผีูท้ีม่อีงค์

ความรู้เกี่ยวกับจงัหวดัปราจีนบุร ีจํานวน 10 คน จงัหวดัปราจีนบุร ีมีหมู่บ้านทัง้หมด 708 

หมู่บ้าน ดงันัน้ จํานวนผูท้ี่มอีงค์ความรูเ้กี่ยวกบัจงัหวดัปราจนีบุรทีัง้หมดจะมปีระมาณ 7,000 

คน และเกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง คอื กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของยามาเน่ที ่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% (คา่ความคาดเคลื่อน ±6%) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 99 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ในทีน้ี่หมายถงึ ผูท้ีม่อีงคค์วามรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีทีอ่ยู่ในหมู่บา้นทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

คอื เป็นหมู่บ้านทีเ่ขา้ข่ายอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี คอืจะต้องเป็นหมู่บ้านทีม่คีวามโดดเด่น
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ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต หรือจะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้าน

ศลิปะหตัถกรรมงานฝีมอื หรอืจะต้องเป็นหมู่บ้านทีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นการท่องเทีย่ว โดย

จะเลอืกมาหมูบ่า้นละ 5-10 คน จาก 10-20 หมูบ่า้น รวมเป็นจาํนวนทัง้หมด 99 ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่12 แสดงเกณณ์ในการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้าง แบบสมัภาษณ์ และนําไปเกบ็ข้อมูลกบัผู้เช่ียวชาญท่ีมีองค์

ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัปราจีนบรีุ จาํนวน 9 ท่าน 

  3.1 ขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสถิติ โดยการแจก
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แจงความถี่จากแบบสอบถามทัง้ 99 ชุด เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัสิง่ทีค่วร

นํามาเป็นตวัแทนในการประชาสมัพนัธ์จงัหวดัและทศันคตแินวทางในการออกแบบเลขนศลิป์

สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

  3.2 นําแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ชี่ยวชาญที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัจงัหวดั

ปราจนีบุร ีจาํนวน 9 ทา่น 

 
4. วิเคราะหข้์อมลูเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ 

 วเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ที่ไดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญความคดิเหน็ เพื่อหาปจัจยั

องคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีเป็นแนวทางในการออกแบบ

เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 
5. ออกแบบตวัอย่างงานเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

  5.1 ขัน้การวางแผนการออกแบบ 

  5.2 ขัน้เตรยีมการผลตินําผลจากการวเิคราะหม์าทาํการรา่ง (Sketch Design)  

  5.3 ขัน้การผลิตทําการออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก คือ 

Photoshop และ illustrator 

  5.4 ขัน้บนัทกึรวบรวมผลงานออกแบบและบนัทกึขอ้มลูเป็นรปูแบบดจิติอล 

 
6. ประเมินผลการออกแบบตวัอย่างเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบุรี โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 ท่าน 

 นําผลงานตวัอย่างการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มที่ไดข้องจงัหวดัปราจนีบุรทีี่

ออกแบบเสรจ็แล้วไปประเมนิผลกบัผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน เพื่อใหท้ราบถึงความคดิเหน็

จากผูเ้ชีย่วชาญในแงม่มุต่างๆ 

 

7. รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

  7.1 นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุร ี

  7.2 นายนิคม กล่าวสนุทร ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัปราจนีบุร ี

  7.3 นายวชัรพงศ ์สภุรณ์ไพจติ นายกสมาคมผูส้ือ่ขา่วจงัหวดัปราจนีบุร ี
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  7.4 นายจาํเรญิ ลอืคาํงาม ผูอ้าํนวยการหนงัสอืพมิพเ์สยีงปราจนี 

  7.5 อาจารย์สุบรรณ  ตาคําวัน หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์และจดัการอุตสาหกรรมก่อสรา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระนครเหนือวทิยาเขต

ปราจนีบุร ี

  7.6 อาจารยส์มลกัษณ์ บุณณรงค ์อาจารยป์ระจําวชิาคอมพวิเตอรช์่วยออกแบบ

และบรหิารงานก่อสรา้ง ภาควชิาเทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์และจดัการอุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง 

  7.7 นายบูรณศกัดิ ์ฤกษ์สํารวจ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานนครนายก (นครนายก-ปราจนีบุร-ีสระแกว้) 

  7.8 นางสบุงกช ธงทองทพิย ์ผูอ้าํนวยการพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบุร ี

  7.9 นายชคทัพล ใจน้อม หวัหน้าภาพถ่ายกองผลติอุปกรณ์การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 งานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดค้น้ควา้รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและจากการสอบถามจาก

บุคคลทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัปราจนีบุร ีเพื่อหาสิง่ทีเ่ป็นจุดเด่นและสิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ ของจงัหวดั

ปราจนีบุรแีล้วนําสิง่ต่างๆ ที่ได้มาใช้ในแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกบัผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน

ต่างๆ เพื่อหาสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัในหมวดต่างๆ แลว้นําไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี

ความรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีว่าสิง่ใดทีค่วรนํามาประชาสมัพนัธจ์งัหวดัปราจนีบุร ีและนํามา

ปรบัใชก้บัการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมของจงัหวดัปราจนีบุร ีสามารถแบ่งการวเิคราะห์

ออกเป็น 6 สว่น ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะหห์าเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีในหมวดต่างๆ ทัง้ 9 หมวด 

 2. การวเิคราะหห์าสิง่ทีค่วรนํามาเป็นตวัแทนในการประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ทศันคติ

และแนวทางในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 3. การวเิคราะหห์าอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

 4. แนวทางในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 5. ตวัอยา่งผลงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 6. การประเมนิผลการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

 
1. การวิเคราะหห์าเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจีนบรีุ ในหมวดต่างๆ ทัง้ 9 หมวด 

 จากการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และการสอบถามจากบุคคลได้จําแนกจุดเด่น

และสิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ ของจงัหวดัปราจนีบุรอีอกเป็น 9 หมวด ดงัต่อไปน้ี 

 1. ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร 

 2. ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 3. วถิชีวีติภมูปิญัญาและอาหารการกนิ 

 4. สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 5. สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 6. สถาปตัยกรรม 
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 7. ประตมิากรรม 

 8. ดา้นดนตรนีาฎศลิป์ การละเล่นภาษาและวรรณกรรม 

 9. ดา้นหตัถกรรมงานฝีมอืและของดปีระจาํจงัหวดั 

  ผลการวเิคราะหจ์ากการทาํแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 99 คน ไดผ้ล

ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 หมวดที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูท้ีต่อบแบบสอบถาม 

   1.1.1 เพศ 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่1 แสดงสดัสว่นเพศของผูท้าํแบบสอบถาม 

 1.1.2 อาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่2 แสดงสดัสว่นชว่งอายขุองผูท้าํแบบสอบถาม 
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 1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่3 แสดงสดัสว่นระดบัการศกึษาสงูสดุของผูท้าํแบบสอบถาม 

 

   1.1.4 อาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่4 แสดงสดัสว่นอาชพีของผูท้าํแบบสอบถาม 
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  1.2 หมวดที ่ 2 สว่นที ่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ปราจนีบุรใีนแต่ละหมวด 

   1.2.1 หมวดภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่5 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร 

 

 หมวดภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากร อนัดบั 1 คอื แมน้ํ่าปราจนีบุร ีอนัดบั 2 คอื ปา่ทบัลาน 
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   1.2.2 หมวดขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่6 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 

 หมวดขนบธรรมเนียมประเพณ ีอนัดบั 1 คอื งานมาฆปรูมศีรปีราจนี อนัดบั 2 คอื 

งานนมสัการตน้พระศรมีหาโพธิแ์ละบุญบัง้ไฟ 
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   1.2.3 หมวดวถิชีวีติภมูปิญัญาและอาหารการกนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่7 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดวถิชีวีติภมูปิญัญาและอาหารการกนิ 

 

 หมวดวถิชีวีติภมูปิญัญาและอาหารการกนิ อนัดบั 1 คอื สมนุไพรโรงพยาบาล

เจา้พระยาอภยัภเูบศร อนัดบั 2 คอื การทาํนา 
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   1.2.4 หมวดสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่8 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 

 หมวดสถานทีท่อ่งเทีย่ว อนัดบั 1 คอื อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ อนัดบั 2 คอื แก่ง

หนิเพงิ 
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   1.2.5 หมวดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่9 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 

 หมวดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์อนัดบั 1 คอื รอยพระพทุธบาทคู ่อนัดบั 2 คอื ตน้พระศรมีหา

โพธิ ์
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   1.2.6 หมวดสถาปตัยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่10 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดสถาปตัยกรรม 

 

 หมวดสถาปตัยกรรม อนัดบั 1 คอื ตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร อนัดบั 2 คอื กลุ่ม

สถาปตัยกรรมวดัแกว้พจิติร 
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   1.2.7 หมวดประตมิากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่11 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดประตมิากรรม 

 

 หมวดประตมิากรรม อนัดบั 1 คอื พระพทุธรปูแสดงธรรม (หลวงพอ่ทวารวด)ี หอ

พระหน้าทีว่า่การอาํเภอศรมีโหสถ อนัดบั 2 คอื พระพทุธอภยัทาน (หลวงพอ่อภยัวงศ)์ วดัแกว้

พจิติร 
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   1.2.8 หมวดดนตรนีาฏศลิป์การละเล่นภาษาและวรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่12 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดดนตรนีาฏศลิป์การละเล่นภาษาและ     

             วรรณกรรม 

 

 หมวดดนตรนีาฏศลิป์การละเล่นภาษาและวรรณกรรม อนัดบั 1 คอื ภาษาไทยพวน 

อนัดบั 2 คอื พณิ-แคนประยกุต ์
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   1.2.9 หมวดหตัถกรรมงานฝีมอืและของดปีระจาํจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่13 แสดงจาํนวนครัง้ทีถู่กเลอืกในหมวดหตัถกรรมงานฝีมอืและของดปีระจาํจงัหวดั 

 

 หมวดหตัถกรรมงานฝีมอืและของดปีระจาํจงัหวดั อนัดบั 1 คอื หน่อไมไ้ผต่ง อนัดบั 

2 คอื ไมก้วาดดอกหญา้ บา้นโงง้ 
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  1.3 ผลการวเิคราะหจ์ากแบบสอบถามรายการทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 และ

อนัดบัที ่2 ทีแ่สดงถงึจุดเดน่หรอืเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรใีนแต่ละหมวดคอื 

 

ตารางที ่1 แสดงรายการทีถู่กเลอืกมากทีส่ดุเป็นอนัดบัที ่1 และ 2 ของแต่ละหมวด 
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2. การวิเคราะหห์าส่ิงท่ีควรนํามาเป็นตวัแทนในการประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ทศันคติและ

แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

  2.1 การวิเคราะห์ผลเกี่ยวกบัสิ่งที่จะนํามาประชาสมัพนัธ์จงัหวดัปราจีนบุรี

จดัลําดบัรายการต่างๆ ทีถู่กเลอืก ผูเ้ชีย่วชาญจากรายการทีม่ากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด (จาก 18 

รายการ ในแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ) ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 แสดงลําดบัรายการทีถู่กเลอืกจากมากไปหาน้อยทีสุ่ดจาก 18 รายการ ทีร่ะบุในแบบ     

   สมัภาษณ์ 
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  2.2 ขอ้สรุปความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญของจงัหวดัปราจนีบุร ีจากคําถามทีว่่า 

“ท่านคดิว่าเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมมคีวามสําคญักบัการท่องเที่ยวของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม่

อย่างไร” ผู้เชี่ยวชาญมคีวามคดิเห็นไปในทศิทางเดียวกนั คือเลขนศิลป์สิง่แวดล้อม มี

ความสาํคญักบัการท่องเทีย่วของจงัหวดัปราจนีบุรเีป็นอยา่งมากเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มเป็นตวัที่

สื่อถงึเอกลกัษณ์และจุดเด่นของจงัหวดัปราจนีบุรทีีไ่ม่เหมอืนกบัจงัหวดัอื่นๆ และบอกถงึตวัตน

ของจังหวัดปราจีนบุรีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการ

ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการรบัรู้เกี่ยวกบัจงัหวดัปราจีนบุรีและ

นักท่องเที่ยวไดรู้คุ้ณค่าของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ ทําใหน้ักท่องเที่ยวเกดิความเขา้ใจและจดจํา

รวมทัง้เป็นการสรา้งแรงจูงใจของนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบุรี

อกีครัง้หน่ึง 

  2.3 ขอ้สรุปความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญของจงัหวดัปราจนีบุร ีจากคําถามทีว่่า 

“ทา่นคดิวา่เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั มจีาํนวนและรปูแบบเพยีงพอหรอืไมอ่ยา่งไร

ต่อนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบุร”ี ทางดา้นจํานวนและรปูแบบของ

เลขนศิลป์สิง่แวดล้อมที่ใช้อยู่ในปจัจุบนันัน้ ผู้เชี่ยวชาญของจงัหวดัปราจนีบุรมีคีวามคดิเหน็

เหมอืนกนัคอืทางด้านจํานวนและรูปแบบนัน้ยงัไม่เพยีงพอต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน

จงัหวดัปราจีนบุรียงัขาดหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง จึงทําให้การบริหารจดัการไม่เต็ม

ประสทิธภิาพสามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

   2.3.1 ทางดา้นจาํนวน คอื 

    2.3.1.1 ป้ายบอกทิศทาง ป้ายบอกทางมาจงัหวดัปราจีนบุรยีงัมี

น้อย และป้ายบอกแหล่งทอ่งเทีย่วและสถานทีต่่างๆ ภายในจงัหวดัปราจนีบุรมีน้ีอยมากควรเพิม่ 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหก้บันักท่องเที่ยว ป้ายบอกทศิทางตามสถานที่ต่างๆ ควรมี

ป้ายบอกทางที่ชดัเจนเป็นระยะและมรีะยะทางกํากบั เพื่อทําให้นักท่องเที่ยวไม่สบัสนในการ

เดนิทาง 

   2.3.2 ทางดา้นรปูแบบ คอื 

    2.3.2.1 ทางด้านรูปแบบยงัขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ปราจนีบุรรีูปแบบทัว่ไปเหมอืนกนัหมด กล่าวคอื มรีูปแบบเหมอืนกบัจงัหวดัอื่นๆ ส่วนมาก

จดัทาํโดยกรมทางหลวง ควรสรา้งรปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

    2.3.2.2 ป้ายแหล่งท่องเทีย่ว (ภายในแหล่งท่องเทีย่ว) มคีวามทบั
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ซอ้นกนัหลากหลาย เน่ืองจากมหีลายหน่วยงานสนบัสนุนในการจดัทําป้ายลกัษณะเดยีวกนัและ

ตดิตัง้บรเิวณเดยีวกนัทาํใหบ้ดบงัภมูทิศัน์และทาํใหเ้กดิมลพษิทางสายตาได ้

  2.4 ข้อสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของจงัหวดัปราจีนบุรี จากคําถาม 

“ท่านคิดว่าเลขนศิลป์สิง่แวดล้อมที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัสามารถถ่ายทอดเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ปราจนีบุรไีดด้หีรอืไมอ่ยา่งไร” ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัวา่เลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มทีใ่ช้

อยูใ่นปจัจุบนัไมส่ามารถถ่ายทอดเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรไีดเ้ลย 

  2.5 ขอ้สรุปความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญของจงัหวดัปราจนีบุร ีจากคําถามทีว่่า 

“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรี” 

สามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

   2.5.1 การสือ่ความหมาย 

    2.5.1.1 ควรสือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจและถูกตอ้งชดัเจนไมเ่กดิความ

สบัสน 

    2.5.1.2 ควรหาเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีให้ชัดเจนแล้ว

ออกแบบใหเ้หมอืนกนัทัง้ระบบมคีวามเป็นเอกภาพ 

   2.5.2 ความสะดวกในการใชง้าน 

    2.5.2.1 ใชง้านงา่ย สะดวก งา่ยต่อการใชง้าน 

    2.5.2.2 ป้ายแสดงขอ้มลูต่างๆ ควรอยูใ่นระดบัสายตา 

    2.5.2.3 หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูสามารถแกไ้ขไดง้า่ย 

   2.5.3 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจควรใหค้วามสําคญัเป็นอย่างมาก 

เป็นสิง่ดงึดดูความสนใจไดเ้ป็นอยา่งด ี

   2.5.4 สถานทีต่ดิตัง้ 

    2.5.4.1 ควรติดตัง้ในตําแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน 

    2.5.4.2 ไมบ่ดบงัทศันียภาพเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

    2.5.4.3 ติดตัง้ในเขตรอยต่อของจงัหวดัเพื่อแสดงอาณาเขตของ

จงัหวดั 

    2.5.4.4 ทางแยกถนนสายสาํคญัๆ หรอืยา่นชุมชน 

    2.5.4.5 ตอ้งมคีวามโดดเดน่และเป็นทีส่นใจ 
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    2.5.4.6 สถานทีต่ดิตัง้ไมก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุคาํนึงถงึความปลอดภยั 

   2.5.5 วสัดุทอ้งถิน่ไมไ้ผ่ แต่ขอ้จํากดัของไมไ้ผ่ คอื ไม่มคีวามคงทนควร

ใชว้สัดุทีม่คีวามคงทนถาวร ทนแดดทนฝน 

   2.5.6 องคป์ระกอบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม 

    2.5.6.1 ภาพประกอบควรเป็นรูปภาพของสถานที่จรงิ ภาพต้อง

ชดัเจนสวยงามดงึดดูความสนใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

    2.5.6.2 ตวัอกัษร 

     2.5.6.2.1 ชดัเจนและอา่นงา่ยสบายตา 

     2.5.6.2.2 ตวัอกัษรควรเหมอืนกนัทัง้ระบบ 

     2.5.6.2.3 มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

     2.5.6.2.4 ควรมภีาษาองักฤษ 

     2.5.6.2.5 กระชบัเขา้ใจงา่ย 

     2.5.6.2.6 โทนสขีองตวัอกัษรควรใชคู้ส่ทีีอ่า่นงา่ย 

     2.5.6.2.7 ควรมภีาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาองักฤษดวู่า

มนีกัทอ่งเทีย่วชาตใิดมายงัสถานทีท่อ่งเทีย่วนัน้บ่อยๆ 

     2.5.6.2.8 ตวัอกัษรคลา้ยตวัอกัษรสมยัทวารวดแีต่อ่านได้

งา่ย 

   2.5.7 อื่นๆ 

    2.5.7.1 รูปแบบของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมต้องถูกต้องตาม

กฎหมายและมาตรฐาน 

    2.5.7.2 บางครัง้ผูอ้อกแบบมองในแนวศลิปะมากเกนิไป ควรมอง

ถงึหลกัความเป็นจรงิและใชง้านไดจ้รงิ 

  2.6 ขอ้สรุปความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญของจงัหวดัปราจนีบุร ีจากคําถามทีว่่า 

“ท่านคิดว่าเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปจัจุบันควรปรบัปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อทําให้

นักท่องเที่ยวทีม่าเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบุรจีดจําและเกดิความประทบัใจ” ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญของจงัหวดัปราจนีบุรสีามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

   2.6.1 ควรออกแบบให้มคีวามเป็นเอกภาพหาเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนแล้ว

ออกแบบใหเ้หมอืนกนัทัง้ระบบ 
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   2.6.2 ป้ายแผนทีต่อ้งมคีวามละเอยีดงา่ยต่อการใชง้าน 

   2.6.3 ความเหมาะสมในการจัดวาง เช่น รูปสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์

   2.6.4 ควรมสีญัลกัษณ์ QR Code หรอือื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนั เพื่อให้

ผูใ้ช ้Tablet และ Smartphone สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของแหล่งทอ่งเทีย่วบนป้ายได ้

   2.6.5 ควรมกีารศกึษาจุดตดิตัง้ป้ายต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิการซ้อนทบักนั

และเป็นมลพษิทางสายตาทาํใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการตดิตัง้ 

   2.6.6 ความถูกต้องของขอ้มูลบนแผ่นป้าย การสะกดคํา คําผดิตามหลกั

ไวยากรณ์ 

   2.6.7 ในส่วนของป้ายบอกทางควรบอกรายละเอยีดใหค้รบถ้วนบอกชื่อ

ภาษาไทย-ภาษาองักฤษระยะทาง 

   2.6.8 ป้ายแผนทีต่อ้งมคีวามละเอยีดและงา่ยต่อการใชง้าน 

   2.6.8 ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดควรติดบนเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 

เพือ่ใหเ้กดิการจดจาํ เชน่ ป้ายแสดงขอ้มลู สถานทีป้่าย แผนที ่เป็นตน้ 

  2.7 ขอ้สรุปความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญของจงัหวดัปราจนีบุรเีกี่ยวกบัความ

คดิเหน็เพิม่เตมิ 

   2.7.1 ควรมีการดูแลและปรบัปรุงเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 

โดยแบ่งเขตพืน้ทีใ่นการดแูล และควรดเูรื่องตน้ไม ้ควรตดัแต่งตน้ไมท้ีอ่ยูร่อบๆ เพื่อไมใ่หบ้ดบงั

ป้ายจนทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วไมส่ามารถมองเหน็ได ้

   2.7.2 ควรประชาสมัพนัธเ์รื่องการเดนิทางมาท่องเทีย่วทีอุ่ทยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ถา้เดนิทางมาทางจงัหวดัปราจนีบุร ีจะเดนิทางมาไดใ้กลก้วา่มาทางจงัหวดันครราชสมีา 

   2.7.3 ควรปลูกต้นปีปตามไหล่ทางใหม้ากขึน้ เน่ืองจากเป็นตน้ไมป้ระจํา

จงัหวดัปราจนีบุร ี

   2.7.4 ควรพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ควรจะขยายถนนทีเ่ขา้สูต่วัเมอืง

ปราจนีบุร ีเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดั

ปราจนีบุร ี

   2.7.5 ควรนําเสนองานวจิยัทีไ่ดใ้หท้างผูบ้รหิารระดบัสงูของจงัหวดัไดร้บั

ทราบ เพือ่นํางานวจิยัทีไ่ดม้าปรบัใช ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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   2.7.6 ตามแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัควรออกแบบภมูทิศัน์ทางดา้นทางเขา้-

ออก เชน่ซุม้ประตู เป็นตน้ เพือ่เป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ทีท่อ่งเทีย่วนัน้ๆ 

   2.7.7 ในอนาคตควรมกีารวจิยัมุง่เน้นไปในทาง Universal Design เพื่อ

เป็นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่ม 

   2.7.8 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรมกีารวางมาสเตอร์แปลน เพื่อบ่ง

บอกถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วยอ่ยในแหล่งนัน้ๆ 

   2.7.9 อนุรกัษ์ย่านเก่าในจงัหวดั เช่น ตลาดเรอืนแถวไม ้อาคารเก่า เพื่อ

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และจดักิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างจุดเด่น เพื่อดึงดูด

นกัทอ่งเทีย่วมาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัใหม้ากยิง่ขึน้ 

   2.7.10 ควรจดัการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวของจงัหวดัปราจนีบุรใีห้

มากขึน้ เพื่อทําใหน้ักท่องเทีย่วทราบถงึแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรมการท่องเทีย่วของจงัหวดั

ปราจีนบุร ีเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวภายนอกจงัหวดัได้ทราบและสร้างแรงจูงใจในการมา

ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบุร ี

   2.7.11 สถานทีท่่องเทีย่วทางโบราณสถาน ควรปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัให้

สวยงาม เพือ่สรา้งจุดสนใจใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว 

   2.7.12 ทางด้านป้ายโฆษณาต่างๆ ควรมกีารกําหนดพื้นที่ในการติดตัง้ 

เพือ่ไมใ่หเ้ป็นมลภาวะทางสายตา 

   2.7.13 ควรประชาสมัพนัธ์และพฒันา Land Mark ทีม่อียู่ในจงัหวดั

ปราจนีบุร ีเช่น พระบรมราชานุสาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัใหเ้ป็นที่รูจ้กั

ของนกัทอ่งเทีย่ว 

   2.7.14 ควรบูรณาการรว่มกนัทุกหน่วยงานในจงัหวดักบัการบรหิารจดัการ

เกีย่วกบัเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปในรปูแบบเดยีวกนัในปจัจุบนัยงัมลีกัษณะต่างคนต่างทาํ

หลากหลายรปูแบบทาํใหเ้กดิความสบัสนรวมทัง้ไมเ่กดิประโยชน์สงูสดุ 

 
3. การวิเคราะหห์าอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจีนบรีุ 

 การวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีได้มาจากแบบสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 99 คน และแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ี 9 

ท่าน โดยการนํารายการในแต่ละหมวดทีถู่กเลอืกใหเ้ป็นสิง่ทีแ่สดงถงึจุดเด่นหรอืเอกลกัษณ์ของ
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จงัหวดัปราจนีบุรทีีถู่กเลอืกมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 และ 2 ในแต่ละหมวดทัง้หมด 9 หมวด รวม 18 

รายการ นํามาใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัจงัหวดัปราจนีบุร ี 9 ท่าน ทําการเลอืก (โดย

สามารถเลอืกไดห้ลายรายการ) ผลทีไ่ดค้อือนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ 1. ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร และ

ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรเป็นสิง่ทีก่ลุ่มตวัอยา่ง 99 คน จากแบบสอบถามเลอืกเป็นคะแนนมาก

ทีส่ดุโดยถูกเลอืกทัง้สิน้ 91 คะแนน  

 สรุปสิง่ทีค่วรนํามาประชาสมัพนัธ์ปราจนีบุร ีและนํามาออกแบบ เพื่อนํามาเป็นอตั

ลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีคอื ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรจะนํามาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ

ออกแบบ 

 
4. แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

 การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี เ ป็นการใช้

องคป์ระกอบทางดา้นศลิปะเพื่อทาํการออกแบบโดยใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ในการออกแบบ เช่น 

สรีูปร่างรูปทรง ตวัอกัษร วสัดุทีใ่ชโ้ดยนําองคป์ระกอบต่างๆ นัน้มาทําการออกแบบเลขนศลิป์

สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ 

สามารถสรปุแนวทางในการออกแบบได ้ดงัน้ี 

  4.1 ความเป็นเอกภาพใชรู้ปแบบสถาปตัยกรรมของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

เป็นองคป์ระกอบในการออกแบบตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศรเป็นสถานทีแ่ละเป็นสถาปตัยกรรมทีม่ี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัปราจนีบุร ีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว

รูจ้กักนัอยา่งมากเป็นตกึทีเ่จา้พระยาอภยัภเูบศร (ชุม่อภยัวงศ)์ สรา้งเพือ่ถวายเป็นทีป่ระทบัของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัแต่เสดจ็สวรรคตเสยีก่อนในปจัจุบนั เป็นพพิธิภณัฑ์

แพทยแ์ผนไทยและเป็นแหล่งผลติสมุนไพรทีม่ชีื่อเสยีงทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่คีนรูจ้กั

กนัอยา่งกวา้งขวาง ซึง่ทาํใหผู้ค้นทัว่ไปรูจ้กัสมุนไพรอภยัภูเบศรและจงัหวดัปราจนีบุร ีเพราะว่า

มีตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นสัญลักษณ์นัน้เอง นับว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็น

เอกลกัษณ์ทางดา้นสถาปตัยกรรมของจงัหวดัปราจนีบุร ี (ความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ) แลว้ทาํ

การออกแบบใหม้คีวามเป็นเอกภาพเหมอืนกนัทัง้ระบบ 

  4.2 รูปร่าง รูปทรง ใช้รูปร่าง ใช้รูปทรงของสถาปตัยกรรมของตึกเจ้าพระยา

อภยัภเูบศร มาผสมผสานในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

  4.3 วสัดุในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุรใีนครัง้น้ี 
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ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามเหมาะสมต่อการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คอนกรตี 

โลหะ ไฟเบอรก์ลาส ซึง่มคีวามแขง็แรงทนทาน 

  4.4 ตวัอกัษร ใช้ตวัอกัษรคล้ายตวัอกัษรสมยัทวารวด ี (ความคดิเหน็จาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ) ในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุรน้ีี ผูว้จิยัไดใ้ช้

ตวัอกัษรทีค่ลา้ยตวัอกัษรสมยัทวารวด ีคอืตวัอกัษรชื่อ BLK Pohchang เป็นหวัเรื่องและ

ตวัอกัษรชื่อ TH Niramit AS เป็นขอ้ความลงไปในเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มดว้ย 

 

       

      ตวัอกัษร (หวัเรือ่ง)  

 

 

 

 

 

 

 

      ตวัอกัษร (ขอ้ความ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13 แสดงตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี
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  4.5 การหาสปีระจาํจงัหวดัปราจนีบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่14 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอเมอืงและกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอเมอืงจงัหวดัปราจนีบุร ี
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ภาพที ่15 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอกบนิทรบุ์รแีละกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอกบนิทรบุ์ร ี
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ภาพที ่16 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอประจนัตคามและกลุม่โทนสปีระจาํอาํเภอประจนัตคาม 
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ภาพที ่17 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอศรมีหาโพธแิละกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอศรมีหาโพธ ิ
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ภาพที ่18 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอศรมีโหสถและกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอศรมีโหสถ 
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ภาพที ่19 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอบา้นสรา้งและกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอบา้นสรา้ง 
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ภาพที ่20 ภาพเอกลกัษณ์ อาํเภอนาดแีละกลุ่มโทนสปีระจาํอาํเภอนาด ี
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 สหีลกัทีใ่ชใ้นงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม สาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุรมีกีารปรบั

คา่ส ีเพือ่ใหเ้หมาะสมในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี
 

 

 

 

ภาพที ่22 ภาพสหีลกัทีใ่ชใ้นงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี
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5. ตวัอย่างผลงานออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

  5.1 การออกแบบป้ายแสดงสถานทีแ่บบที ่ 1 (Indentification Sign) แมน้ํ่า ซอย 

ตรอก  ลาํคลอง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 ภา
พท

ี ่2
3 
ตวั

อย
า่ง
ผล

งา
นก

าร
ออ

กแ
บบ

ป้า
ยแ

สด
งส
ถา
นท

ี ่แ
บบ

ที ่
1 



 

 
 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่24 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบป้ายแสดงสถานที ่แบบที ่1 
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  5.2 การออกแบบป้ายแสดงสถานทีแ่บบที ่2 (Indentification Sign) ตามแหล่ง

ทอ่งเทีย่วสาํคญั 
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  5.3 การออกแบบซุม้ประตูเมอืง (Gateway) 
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  5.4 การออกแบบป้ายแสดงขอ้มลูสถานที ่(Information Sign) 
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ภาพที ่30 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบป้ายแสดงขอ้มลูสถานที ่
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  5.5 การออกแบบป้ายแสดงแผนที ่(Directory Sign) 
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ภาพที ่32 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบป้ายแสดงแผนที ่
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  5.6 การออกแบบป้ายแสดงทศิทาง (Direction Sign) 
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ภาพที ่35 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบป้ายแสดงทศิทาง 
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   5.6.1 การออกแบบสญัลกัษณ์ภาพ (Pictogram) ที่ใช้ในเลขนศลิป์

สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

    สญัลักษณ์ภาพที่ใช้เป็นการตัดทอน รูปร่าง รูปทรงของสถานที่

ทอ่งเทีย่วใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ย และสือ่ความหมายไดด้ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่36 ตวัอยา่งผลงานการออกแบบสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบั 

             จงัหวดัปราจนีบุร ี
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  5.7 การออกแบบโคมไฟถนน (Street Light) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภา
พท

ี ่3
7 
ตวั

อย
า่ง
ผล

งา
นก

าร
ออ

กแ
บบ

โค
มไ
ฟถ

นน
 



 

 
 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่38 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบโคมไฟถนน 
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6. การประเมินผลการออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

 หลงัจากที่ผูว้จิยัไดท้ําการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุรี

แลว้นัน้ กไ็ดท้ําการนําเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อทําการประเมนิผลกบัผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหท้ราบ

ถงึความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่องานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

ดงัมคีวามคดิเหน็ ดงัต่อไปน้ี 
  6.1 ป้ายแสดงสถานท่ีแบบท่ี 1 แม่น้ํา ซอย ตรอก ลาํคลอง ฯลฯ 

   6.1.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

   ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามสวยงามโดดเด่น น่าสนใจดี เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัป้ายทีม่อียู่เดมิ ดูน่าสนใจมาก เป็นสิง่ทีม่คีวามแปลกใหม่ไม่ซํ้าแบบกบัจงัหวดั

อื่นๆ ดเูป็นศลิปะยโุรปบวกกบัตวัอกัษรทวารวดดีสูวยงามลงตวัด ี

   6.1.2 การสือ่ความหมาย 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนดี

เขา้ใจง่าย มกีารลดทอน โดยใชอ้งคป์ระกอบของสถาปตัยกรรมของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

แต่มคีวามคดิเหน็ทีต่่างไปของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี ควรสื่อใหช้ดัเจนมากกว่าน้ี รปูแบบของป้ายยงั

เหมอืนป้ายทัว่ไปๆ อาจจะออกแบบใหม้คีวามชดัเจนมากกวา่น้ี 

   6.1.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสะดวกในการใช้งานดี

มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อเทยีบกบัสเกลของมนุษยม์องเหน็ไดด้ใีนระยะไกล เรยีบงา่ยผลติได้

ไมย่ากตวัอกัษรอา่นงา่ย สามารถตดิตัง้ไดทุ้กพืน้ทีใ่นจงัหวดัปราจนีบุร ี

   6.1.4 วสัดุ 

    ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า วสัดุที่ใช้แขง็แรงทนทานด ีตวัเสา

อาจหาวสัดุอื่นๆ มาทดแทน เน่ืองจากตวัเสาของป้ายใชโ้ลหะพน่กนัสนิม แต่ดา้นในกย็งัสามารถ

เกดิสนิมขึน้มาไดค้วรหาวสัดุทีไ่ม่เป็นสนิมและควรหาวสัดุทีไ่ม่เป็นทีต่้องตาตอ้งใจ เพื่อป้องกนั

การโดนขโมยได ้และสติ๊กเกอรอ์งิค์เจท็ไม่แน่ใจว่ามคีวามคงทนมากน้อยแค่ไหน อาจหาวสัดุ

อื่นๆ ทดแทนได ้

   6.1.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของ

จงัหวดัปราจนีบุรไีด ้โดยการใชร้ปูทรงของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรมาทาํการออกแบบ ซึง่เป็น
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เอกลกัษณ์ทีส่าํคญัของจงัหวดัปราจนีบุร ี

   6.1.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.1.6.1 สขีองตวัอกัษรบนป้ายสเีขยีวอ่อน อาจจะกลนืกบัสพีืน้ได้

อาจเปลีย่นเป็นสเีหลอืงเขม้ 

    6.1.6.2 ควรมีการติดตัง้ โดยถาวรทําให้ยากต่อการขโมยและ

สติก๊เกอรท์ีใ่ชบ้นป้ายควรเป็นสติก๊เกอรส์ะทอ้นแสง 
  6.2 ป้ายแสดงสถานท่ีแบบท่ี 2 ตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 

   6.2.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

   ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามสวยงามโดดเด่นน่าสนใจดมีองเหน็

สะดุดตาไมเ่หมอืนป้ายตามแหล่งทอ่งเทีย่วทัว่ไปทีม่อียูเ่ดมิในจงัหวดัปราจนีบุร ี

   6.2.2 การสือ่ความหมาย 

    ผู้เชี่ยวชาญ  มคีวามคดิเห็นว่า มคีวามชดัเจนดทีราบถึงจงัหวดั

ปราจีนบุรีด้วยรูปร่าง รูปทรงของตัวป้าย โดยการใช้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเป็น

องคป์ระกอบในการออกแบบ 

   6.2.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามสะดวก สามารถมองเหน็ได้

ชดัเจนดไีม่ใหญ่จนเกนิไป คนสามารถถ่ายรูปและเหน็ขอ้ความได้ทัง้หมด ถ่ายรูปครึ่งตวัและ

มองเหน็ไดช้ดัเจนด ีตวัอกัษรใหญ่ขนาดพอเหมาะ ตวัหนังสอืบนป้ายดอู่านยากไปนิดหน่อยแต่

โดยรวมถอืวา่ใชไ้ด ้

   6.2.4 วสัดุ 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็วา่ มคีวามแขง็แรงทนทานด ีแต่ในเรื่อง

วสัดุอาจเปลี่ยนจากอลูมเินียมคอมโพสติ เป็นวสัดุอย่างอื่นๆ ทดแทน เพื่อป้องกนัการขโมยใน

เรือ่งของสติก๊เกอร ์อาจเปลีย่นวสัดุอื่น เพือ่ใหค้งทนมากขึน้ เชน่ การกดักรด หรอืเซาะรอ่ง 

   6.2.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ได้โดย

การนําตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบและตวัอกัษรทีส่ะทอ้นถงึ

ศลิปะทวารวดแีสดงถงึตวัตนของจงัหวดัปราจนีบุร ี

 



 

 
 

137

   6.2.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.2.6.1 การออกแบบอาจจะผสานศลิปะแบบอื่นเขา้ไปดว้ย 

    6.2.6.2 ใส่สัญลักษณ์สากลตามแหล่งท่องเที่ยวนั ้น  เพื่อให้

ชาวต่างชาตไิดท้ราบถงึแหล่งทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยีย่มชม 

    6.2.6.3 การตดิตัง้ป้ายควรตดิตัง้ใหอ้ยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม จะ

สามารถเชดิชูสถานที่นัน้ๆ ได้ไม่รบกวนทศันียภาพ ต้องอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไป

ถ่ายรปูได ้

    6.2.6.4 ควรตดิตัง้ระบบไฟ เพือ่สามารถใชต้อนกลางคนืได ้
  6.3 ซุ้มประตเูมือง 

   6.3.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สวยงามโดดเด่น น่าสนใจดีไม่

เหมอืนประตูเมอืงทัว่ไปดใูหญ่โตมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 

   6.3.2 การสือ่ความหมาย 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สื่อความหมายไดช้ดัเจนด ีโดยการ

ใชรู้ปร่าง รูปทรงของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรมาออกแบบดูยิง่ใหญ่ ดูลงตวั และสื่อใหเ้หน็ว่า

จงัหวดัปราจนีบุรเีป็นเมอืงโบราณทีม่อีารยธรรมทีม่คีวามเจรญิมาแต่โบราณ 

   6.3.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามคิดเห็นว่า อ่านง่ายมองเห็นได้ชดัเจนดีจาก

ระยะไกล ตวัหนังสอืชดัเจน สะดวกใชง้านกบัผูท้ี่ขบัรถสญัจรไปมา ออกแบบไดเ้หมาะสมกบั

ความสงูของตวัคน 

   6.3.4 วสัดุ 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า แขง็แรง ทนทานด ีทัง้ตวัฐาน และ

โครงสร้างทนแดด ทนฝน วสัดุหาง่ายในการก่อสร้าง แต่อาจศึกษาเพิม่เติม เลือกใช้วสัดุที่

สามารถนํามาทดแทนกันได้ เมื่อมีการซ่อมแซมก็สามารถซ่อมแซมได้โดยง่ายไม่เปลือง

งบประมาณ อาจลดตน้ทุนดว้ยการเปลีย่นวสัดุจากอลมูเินียมเป็นวสัดุอื่นทีถู่กกวา่ 

   6.3.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สะท้อนอตัลกัษณ์ได้ โดยการใช้

สถาปตัยกรรมของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรทีโ่ดดเด่นของจงัหวดัมาออกแบบสะทอ้นถงึความ
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สงา่งามและผสมผสานตวัอกัษรทวารวด ีซึง่เป็นอารยธรรมทีม่อียูแ่ต่เดมิในจงัหวดัปราจนีบุร ี

   6.3.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.3.6.1 การตดิตัง้ควรตดิตัง้ในเขตรอยต่อจงัหวดั 

    6.3.6.2 กําหนดจุดติดตัง้พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรม

สาทศิลกัษณ์ และกาํหนดจุดตดิตัง้พืน้ทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธบ์นซุม้ประตูเมอืง 

    6.3.6.3 ถ้าเป็นไปได้ซุ้มประตูเมอืงควรเปิดปิดได้ เพราะจงัหวดั

ปราจนีบุรเีป็นจุดยทุธศาสตท์างการทหารอาจมกีารขนยา้ยยทุโธปกรณ์ทาํใหไ้มไ่ปกดีขวาง 

    6.3.6.4 ในการก่อสร้างควรกําหนดจุดที่แน่นอน เพราะเป็น

โครงสรา้งถาวร และถา้ตอ้งยา้ยตําแหน่งอาจทาํใหส้ิน้เปลอืงงบประมาณ 

    6.3.6.5 ดเูรือ่งระบบไฟทีใ่ชก้บัซุม้ประตูเมอืงจะทาํใหด้นู่าสนใจขึน้ 

    6.3.6.6 รอบตวัหนงัสอืบนซุม้ประตูเมอืงน่าจะมกีรอบหรอืลวดลาย

ใสเ่ขา้ไป เพือ่ทาํใหด้ยูิง่ใหญ่ขึน้และควรมภีาษาองักฤษดว้ย 
  6.4 ป้ายแสดงข้อมลูสถานท่ี 

   6.4.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสวยงามโดดเด่นดูน่า

ประทบัใจนํามาใชก้บัสถานทีต่่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

   6.4.2 การสือ่ความหมาย 

    ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สื่อความหมายได้ชดัเจนด ีเขา้ใจ

งา่ย ตรงประเดน็ โดยการใชต้กึเจา้พระยาอภยัภูเบศรมาออกแบบ แต่การนํามาใชง้านตอ้งดูถงึ

ความเหมาะสมต่อสถานทีเ่ป็นแหง่ๆ ไป 

   6.4.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สะดวก ใช้งานมองเหน็ได้ชดัเจน

การจดัวางตวัอกัษรอ่านง่าย เมื่อเทยีบกบัสเกลคนกําลงัด ีสตีวัอกัษรตดักบัสพีืน้ไดด้ ีแต่ต้องดู

เรือ่งตวัอกัษรทีใ่ชบ้นป้ายวา่มขีนาดใหญ่เพยีงพอหรอืไม ่ใชไ้ดด้ใีนทุกสถานที ่

   6.4.4 วสัดุ 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า วสัดุดูแขง็แรงทนทานด ีแต่ไมแ่น่ใจ

เรือ่งสติก๊เกอรท์ีใ่ชบ้นป้ายจะมคีวามคงทนหรอืเปล่าอาจหาวสัดุอื่นทีม่คีวามคงทนมาทดแทนได ้
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   6.4.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สะท้อนอตัลกัษณ์ได้ชดัเจนดมีอง

ภาพรวมของงานออกแบบมกีลิน่อายความเป็นจงัหวดัปราจนีบุร ีโดยการใชอ้งคป์ระกอบของตกึ

เจา้พระยาอภยัภเูบศรมาออกแบบเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 

   6.4.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.4.6.1 ขอ้มลูบนป้ายควรใส่ขอ้มลูทีส่าํคญัเพิม่เตมิ เช่น เบอร์

โทรตดิต่อ สอบถามเพิม่เตมิ เบอรโ์ทรสาํคญัๆ 

    6.4.6.2 นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ภาษาอื่นๆ อกี โดยดูกลุ่มเป้าหมายและภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรแบ่งครึง่อยู่คนละดา้น

ของป้ายทาํใหส้ะดวกในการอา่น 

    6.4.6.3 ตําแหน่งของ QR Code ควรยา้ยจากล่างมาขา้งบนทาํ

ใหง้า่ยต่อการใชง้าน 

    6.4.6.4 ด้านหลงัของป้ายน่าจะใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใส่เบอร์

โทรศพัทห์รอืศนูยช์ว่ยเหลอืต่างๆ 
  6.5 ป้ายแสดงแผนท่ี 

   ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า ป้ายแสดงแผนที่ และป้ายแสดงข้อมูล 

สถานทีค่วรเป็นป้ายเดยีวกนัอยูด่า้นหน้าและหลงั ทาํใหเ้กดิความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในการ

ใชง้าน เน่ืองจากป้ายแสดงแผนที่และป้ายแสดงขอ้มูลสถานที่มลีกัษณะรูปทรงเหมอืนกนัอาจ

ก่อใหเ้กดิการสบัสนได ้

   6.5.1 แผนที ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สีสันสวยงาม ดูง่าย ควรบอก

ตําแหน่งทีอ่ยูป่จัจุบนัของผูอ้า่นบนป้ายเพิม่รายละเอยีดของสถานทีท่ีส่าํคญัในแต่ละพืน้ที ่

   6.5.2 อื่นๆ 

    6.5.2.1 น่าที่จะศึกษา  เรื่องเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้มีรูปแบบ

สัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทําให้สัญลักษณ์มีความเป็น

เอกลกัษณ์และน่าสนใจมากขึน้ 

    6.5.2.2 ควรมกีารกําหนดจุดติดตัง้ เพื่อไม่ให้เกดิการซ้อนทบักนั

ควรตดิตัง้ตามแหล่งคมนาคม เชน่ รถไฟ รถบสั 
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    6.5.2.3 บนป้ายแผนที่ควรมลีูกศรบอกทิศทาง เพื่อให้เกิดความ

เขา้ใจ 
  6.6 ป้ายบอกทิศทาง 

   6.6.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

    ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามสวยงามโดดเด่นน่าสนใจดี

ใหค้วามรูส้กึเก่าแก่เหมาะสมกบัจงัหวดัปราจนีบุรลีงตวัน่าทีจ่ะนํามาใชจ้รงิ 

   6.6.2 การสือ่ความหมาย 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สื่อความหมายได้ชัดเจนดี ดึง

องคป์ระกอบของตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศรมาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดลีดทอนรปูรา่งรปูทรงไดด้ ี

   6.6.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผูเ้ชีย่วชาญ  มคีวามคดิเหน็ว่า สะดวกด ีอกัษรชดัเจน มองเหน็ได้

ง่าย อ่านง่าย อยู่ในระดบัที่มองเหน็ง่าย เมื่อเทยีบกนัสเกลคนมคีวามเหมาะสมที่จะนํามาใช้

ตดิตัง้ สําหรบับอกทศิทางทีจ่ะไปยงัสถานทีต่่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ป้ายบอกทศิทางควรบอก

ทุกทศิทางเป็นกากบาท เพือ่ทาํใหเ้กดิประโยชน์และทาํใหน่้าสนใจมากขึน้ 

   6.6.4 วสัดุ 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าวัสดุคงทนดีเหมาะสมดีมีความ

สวยงามมัน่คง แต่ควรดูเรื่องการก่อสรา้งใหแ้น่นหนาไม่สามารถเคลื่อนยา้ยได ้เพื่อป้องกนัการ

ขโมยเรือ่งสติก๊เกอรบ์นป้ายไมแ่น่ใจวา่ทนทานหรอืไมอ่าจหาวสัดุอื่นมาทดแทน 

   6.6.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามคิดเหน็ว่า สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ได้เป็น

การถ่ายทอดการออกแบบ โดยใชต้ึกเจา้พระยาอภยัภูเบศรมาใชดู้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ปราจนีบุร ีโดยใชร้ปูรา่งผสานกบัส ี

   6.6.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.6.6.1 ดเูรื่องความปลอดภยัในการตดิตัง้ความแหลมคมของป้าย 

เพือ่ไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุ จุดทีต่ดิตัง้ควรมกีารตดัแต่งกิง่ไม ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบัป้าย 

    6.6.6.2 ควรมโีลโก้จงัหวดัติดอยู่ เพื่อเป็นตวับอกว่าด้านไหนคือ

ดา้นหน้าของป้าย 

    6.6.6.3 สญัลกัษณ์แหล่งท่องเที่ยวบนป้าย ควรใช้ภาพถ่าย เพื่อ
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แสดงใหเ้หน็ภาพแหล่งทอ่งเทีย่วทีช่ดัเจน 
  6.7 โคมไฟถนน 

   6.7.1 ความสวยงามโดดเดน่น่าสนใจ 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า ออกแบบได้สวยงามโดดเด่น

น่าสนใจ เน่ืองจากออกแบบโคมไฟกบัฐานรองรบัไดอ้ยา่งลงตวั 

   6.7.2 การสือ่ความหมาย 

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สื่อความหมายได้ชดัเจนดี เป็น

รปูแบบเฉพาะสือ่ถงึตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร สือ่ไดช้ดัเจนด ี

   6.7.3 ความสะดวกในการใชง้าน 

    ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สะดวกในการใชง้านตามสเกล และ

รปูทรง สามารถทาํหน้าทีเ่ป็นไฟสอ่งสวา่งใหก้บัถนน ใชง้านงา่ยการขบัรถเหน็ตวัธง และไฟกท็าํ

หน้าทีส่อ่งป้ายโฆษณาเหน็ไดช้ดัเจนตอนกลางคนื 

   6.7.4 วสัดุ 

    ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า วสัดุดูแขง็แรง เหมาะสมด ีคงทน

ถาวร 

   6.7.5 สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรหีรอืไม ่

    ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของ

จงัหวดัไดเ้ป็นอย่างดเีกดิจากรูปทรงของตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร เพราะเป็นสถาปตัยกรรมที่

สาํคญัของจงัหวดัออกแบบมาไดก้ลิน่อายของจงัหวดัปราจนีบุร ีอารมณ์อยูใ่นช่วงพเีรยีดรชักาล

ที ่5 - รชักาลที ่6 

   6.7.6 อื่นๆ ดงัน้ี 

    6.7.6.1 ดเูรือ่งการตดิตัง้อาจจะเป็นตามสะพานสวนสาธารณะ สวน

สขุภาพ สว่นราชการแหล่งทอ่งเทีย่วต่างๆ ดเูรือ่งกิง่ไม ้เพราะเมอืงปราจนีบุรเีป็นเมอืงรม่ครืม้ มี

ตน้ไมม้ากตอ้งดเูรือ่งความเสยีหายจากตน้ไม ้

    6.7.6.2 ดูเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ หาวสัดุที่ใช้

ทดแทนกนัไดไ้มแ่พง 

    6.7.6.3 ติดตัง้ในพื้นที่ๆ มกีารใช้สอยบ่อย อยู่ในเขตเมอืง จดัตัง้

งบประมาณดแูลซ่อมแซมการตดินอกเมอืงอาจจะโดนขโมยได ้
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  6.8 ความคิดเหน็เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ (Pictogram) ท่ีใช้ในงานออกแบบ

เลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

   ผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า รูปแบบสวยงามดมีองเหน็ไดช้ดัเจนด ีสื่อ

ความหมายถงึแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ ควรทําเพิม่แหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเทีย่วทาง

ธรรมชาติจะทําให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นหรืออาจจะใช้สัญลักษณ์ทางสากลหรืออาจจะใช้

ภาพถ่ายก็ทําใหป้้ายดูน่าสนใจขึน้ สญัลกัษณ์มคีวามสําคญัอาจจะศกึษาเพิม่เติม โดยการหา

รูปแบบหรือเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนมากขึ้น การออกแบบไม่จําเป็นต้องถอดมาทัง้หมดควรหา

เอกลกัษณ์ทีส่าํคญัของแหล่งทอ่งเทีย่วนัน้ๆ แลว้นํามาออกแบบหรอืตดัทอนลง 

  6.9 ความคิดเหน็เก่ียวกบัตวัอกัษร (Letter) ท่ีใช้ในงานออกแบบเลขน

ศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

   ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า ฟอนต์ Blk Porchang หวัเรื่องมคีวาม

สวยงาม โบราณเก่าแก่ ชดัเจนสะดุดตา ตวัอกัษรเหมอืนตวัอกัษรสมยัทวารวดเีขา้กบัอตัลกัษณ์

ของจงัหวดัปราจนีบุรทีีเ่ป็นเมอืงโบราณมาแต่สมยัโบราณฟอนต ์TH Niramit AS ขอ้ความอ่าน

งา่ย 

  6.9 ความคิดเหน็เก่ียวกบัสี (Color) ท่ีใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์

ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

   ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า สทีีใ่ชส้ื่อถงึจงัหวดัปราจนีบุรไีดเ้ป็นอย่างด ี

สน้ํีาตาลดโูบราณเป็นเมอืงเก่าศลิาแลง สเีขยีวสื่อถงึธรรมชาตคิวามเป็นเมอืงแหง่ผลไมแ้ละกรนี

ซติี ้อาจใสส่ทีองและสเีหลอืงสแีดงลงไปดว้ยเพราะวา่เป็นสปีระจาํจงัหวดั 

  6.10 ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรต่อภาพรวมของการออกแบบเลขนศิลป์

ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัจงัหวดัปราจีนบรีุ 

   ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็วา่ ภาพรวมทีอ่อกแบบมานัน้ สามารถนําไปใช้

งานได้จริง เป็นงานออกแบบที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่มี

ลักษณะเฉพาะของจังหวัดปราจีนบุรี สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสื่อที่ใช้

ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัไดใ้นระดบันึง  ควรจะมกีารประชาสมัพนัธ์ใหค้นทุกคนสามารถรบัรูแ้ละ

เขา้ใจในสิง่ทีอ่อกแบบ เพราะคนในพืน้ทีจ่ะรูว้่าคอืสิง่ใด แต่คนทีอ่ยู่นอกพืน้ทีห่รอืนักท่องเทีย่ว

อาจจะไม่ทราบว่าคอืสิง่ใด การออกแบบมาน้ีเป็นการนําสถาปตัยกรรมของตกึเจา้พระยามาเป็น

องคป์ระกอบหลกัในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม แต่จะเป็นการดถีา้ผสมผสานตน้พระศรี
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มหาโพธิ ์ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี(ตราจงัหวดั) เขา้ไปในงานออกแบบดว้ย จะ

ทําใหเ้กดิอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้ การออกแบบส่วนใหญ่สะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัทีเ่ป็น

เมอืงเก่าแก่หรอืโบราณสถานได ้แต่ภายในจงัหวดัปราจนีบุร ียงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานที่ อย่างไรก็ตามภาพรวมของการออกแบบดูแล้วมีความ

เหมาะสมทีจ่ะนํามาใชง้านไดจ้รงิ 

  6.11 ความคิดเหน็เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

   6.11.1 ควรนําเสนองานวจิยัที่สมบูรณ์ต่อผูใ้หญ่ของจงัหวดั เพื่อนําไปใช้

ประโยชน์สงูสดุ 

   6.11.2 ดเูรือ่งการประเมนิราคาก่อสรา้ง เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ 

   6.11.3 การตดิตัง้ควรมกีารศกึษาจุดทีต่ดิตัง้ เพื่อไม่ใหเ้กดิการซอ้นทบักนั

และทาํใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ 

  6.12 สรุปส่ิงท่ีควรปรบัปรุง การออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมสาํหรบั

จงัหวดัปราจีนบรีุ มีดงัน้ี 

   6.12.1 ควรนําต้นพระศรมีหาโพธิม์าผสมผสาน กบัองคป์ระกอบหลกั คอื 

ตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร เพือ่ใหเ้กดิอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้  

   6.12.2  วสัดุทีใ่ช้ควรใช้วสัดุที่ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจ เพื่อป้องกนัการ

โจรกรรม เช่น อลูมเินียม ควรหาวสัดุอื่นมาทนแทน และสติก๊เกอรแ์ละการพมิพอ์งิคเ์จท็ น่าจะ

เป็นวสัดุทีไ่มค่งทนถาวร อาจจะหาวสัดุหรอืวธิกีารผลติทีม่คีวามคงทนมากกวา่ 

   6.12.3 สําหรบัป้ายที่แสดงข้อมูล ควรมีการติดตัง้ระบบไฟ เพื่ออํานวย

ความสะดวกในเวลากลางคนื  

   6.13.4  สติ๊กเกอร์ที่ใช้บนป้ายควรเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อ

สามารถใชใ้นเวลากลางคนืได ้

   6.13.5 สญัลกัษณ์บนป้ายทีใ่ชต้ามสถานทีท่่องเทีย่ว ควรเป็นสญัลกัษณ์ที่

เป็นสากลเขา้ใจไดง้า่ย 
  6.12 ออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติมหลงัจากนําไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ได้ประเมินผล  

   หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดท้ําการออกแบบตวัอย่างเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสําหรบั

จงัหวดัปราจีนบุรีแล้ว ก็ได้นําไปประเมินผลกบัผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ควรนํามา
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ปรบัปรุงเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ีผูว้จิยัจงึไดท้ําการออกแบบเลขนศลิป์

เพิม่เตมิ เพื่อใหเ้ป็นทางในการออกแบบต่อไป มแีนวทางในการออกแบบดงัน้ี จากความคดิเหน็
ของผู้ เชี่ยวชาญ  มีความคิดเห็นและแนะนําว่า  ให้นํา ตึก เจ้าพระยาอภัย ภู เบศร��

�������กับ�����������������  ใน���

��������������������������������

����������������� ��������������
���������������������� แนวทางในการออกแบบ คอื 

นําตึกเจ้าพระยาอภยัภูเบศร (อนัดบั 1) มาผสมผสานกบั ต้นพระศรมีหาโพธิ ์(อนัดบั 2) 

ตวัอยา่งผลงานออกแบบเพิม่เตมิ คอื กระถางตน้ไม ้ 
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  6.12.1 การออกแบบกระถางตน้ไม ้(Planter) 
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ภาพที ่40 แสดงรายละเอยีดผลงานการออกแบบกระถางตน้ไม ้
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บทท่ี 5 

สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรปุผลการวิจยั 

  จากการวจิยัสามารถสรปุเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1.1 เอกลกัษณ์ในดา้นต่างๆ ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

   ด้านภูมิศาสตร์และทรพัยากร คือ แม่น้ําปราจีนบุรี และป่าทับลาน ด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณี คอื งานมาฆปูรมศีรปีราจนี และงานนมสัการตน้พระศรมีหาโพธิ ์และ

บุญบัง้ไฟ ดา้นวถิชีวีติภูมปิญัญา และอาหารการกนิ คอืสมุนไพร โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยั

ภูเบศร ์และการทํานา ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว คอือุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และแก่งหนิเพงิ ดา้น

สิ่งศักดิส์ ิทธิ ์คือ รอยพระพุทธบาทคู่ และต้นพระศรีมหาโพธิ ์ด้านสถาปตัยกรรม คือตึก

เจ้าพระยาอภัยภู เบศร และกลุ่มสถาปตัยกรรม วัดแก้วพิจิตร ด้านประติมากรรม คือ 

พระพุทธรูปแสดงธรรม (หลวงพ่อทวารวด)ี และพระพุทธอภยัทาน (หลวงพ่ออภยัวงศ์) ด้าน

ดนตรนีาฎศิลป์ การละเล่นภาษา และวรรณกรรม คอื ภาษาไทยพวน และพณิแคนประยุกต ์

ดา้นหตัถกรรม งานฝีมอืและของดปีระจําจงัหวดั คอื หน่อไมไ้ผ่ตง และไมก้วาดดอกหญ้า บา้น

โงง้ 

  1.2 อตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

   อตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรนีัน้ สามารถสื่อสารไดจ้ากสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของจงัหวดั ผลสรุปจากแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์พบว่า สิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์หลกัทีค่วร

นําไปประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี คือ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (อันดับที่ 1) เป็น

องค์ประกอบหลกัที่สื่อถึงอตัลกัษณ์ที่ชดัเจนที่สุด หลงัจากนําผลงานการออกแบบเลขนศิลป์

สิง่แวดลอ้มไปประเมนิผลกบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูเ้ชีย่วชาญแนะนําวา่ ใหนํ้าตน้พระศรมีหาโพธิ ์(อนัดบั

ที ่2) มาผสมผสานในงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุรดีว้ย จะทําให้

เกดิอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

  1.3 แนวทางในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

   1.3.1 ความเป็นเอกภาพใชร้ปูรา่ง รปูทรงของสถาปตัยกรรมของตกึเจา้พระยา

อภยัภูเบศร เป็นองค์ประกอบหลกั และผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าการนําต้นพระศรมีหาโพธิ ์มา
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ผสมผสานกนัในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มดว้ย จะทาํใหเ้กดิอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

   1.3.2 วสัดุ ใชว้สัดุที่มคีวามเหมาะสมต่อการออกแบบ ไดแ้ก่ คอนกรตี โลหะ 

ไฟเบอรก์ลาส ซึง่มคีวามแขง็แรงทนทาน 

   1.3.3 ตวัอกัษรใชต้วัอกัษร 2 ประเภท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 

BLK Pohchang เป็นหวัเรือ่งและตวัอกัษรชื่อ TH Niramit AS เป็นขอ้ความ 

   1.3.4 สีในการออกแบบใช้สีหลัก  ได้แ ก่  สี น้ํ าตาล  (#4a2c1a) สีเขียว 

(#457021) สดีาํ (#28261d) 

   1.3.5 ตัวอย่างผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม สําหรบัจังหวัด

ปราจนีบุร ีไดแ้ก่ ป้ายแสดงสถานที่แบบที่ 1 แม่น้ํา ซอย ตรอก ลําคลอง ฯลฯ (Indentification 

Sign) ป้ายแสดงสถานที่แบบที่ 2 ตามแหล่งท่องเที่ยว (Indentification Sign) ซุ้มประตูเมือง 

(Gateway) ป้ายแสดงข้อมูลสถานที่ (Information Sign) ป้ายแสดงแผนที่ (Directory Sign) 

ป้ายแสดงทศิทาง (Direction Signage) โคมไฟถนน (Street Light) กระถางตน้ไม ้(Planter) 
 

2. อภิปรายผล 

  จากการนําตัวอย่างผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม สําหรบัจงัหวดั

ปราจนีบุรไีปประเมนิผลกบัผู้เชี่ยวชาญ ที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัจงัหวดัปราจนีบุร ีโดยการใช้ตึก

เจา้พระยาอภยัภูเบศร (อนัดบัที ่1) เป็นองคป์ระกอบหลกัในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม 

พบว่ามทีศันคติความคดิในเรื่องความสวยงามโดดเด่น น่าสนใจไปในทิศทางเดยีวกนั คอื มี

ความสวยงามโดดเด่น น่าสนใจดี โดดเด่นสะดุดตา เป็นสิง่ที่มีความแปลกใหม่ มีความเป็น

เอกลกัษณ์ด ีส่วนในเรื่องการสื่อความหมายมคีวามคดิเหน็ว่าสื่อความหมายไดช้ดัเจนดเีขา้ใจ

ง่าย โดยการลดทอนรูปร่าง รูปทรงของตึกเจา้พระยาอภยัภูเบศรได้ด ีแต่ยงัมคีวามคดิเห็นที่

แตกต่างกนั คอื ป้ายแสดงสถานทีแ่บบที ่1 แมน้ํ่า ซอย ตรอก ลาํคลอง ฯลฯ รปูแบบยงัดเูหมอืน

ป้ายทัว่ไปยงัไม่ชดัเจนเท่าที่ควร ควรจะปรบัปรุงใหม้คีวามชดัเจนมากกว่าน้ี ส่วนในเรื่องของ

ความสะดวกในการใชง้านมคีวามคดิเหน็ทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั คอืมคีวามสะดวกในการใชง้าน

ไดด้มีองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนด ีออกแบบไดเ้หมาะสมกบัความสงูของมนุษย ์มองไดด้ใีนระยะไกล

ตวัหนังสอืตดักบัสพีื้นได้ด ีอ่านง่าย ส่วนในเรื่องของวสัดุ มคีวามคิดเห็นว่า วสัดุที่ใช้มคีวาม

แขง็แรงทนทานด ีทนแดด ทนฝน แต่ยงัมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิ อาจจะหาวสัดุทีไ่ม่เป็นสนิม ซึง่

เหลก็พ่นกนัสนิมดา้นในอาจจะขึน้สนิมได ้หาวสัดุที่ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจ เพื่อป้องกนัการถูก
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ขโมย เลอืกใช้วสัดุที่สามารถนํามาทดแทนกนัได้เหมอืนมกีารซ่อมแซม ส่วนในเรื่องของการ

สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสามารถ

สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นอย่างดี โดยการนําสถาปตัยกรรมของตึก

เจา้พระยาอภยัภูเบศรที่โดดเด่นของจงัหวดัมาใส่ในงานออกแบบและผสมผสาน ตวัอกัษรที่มี

ลกัษณะคล้ายตวัอกัษรทวารวด ีซึ่งเป็นอารยธรรมที่มอียู่แต่เดมิของจงัหวดัปราจนีบุรสี่วนใน

เรื่องของตัวอกัษรที่ใช้ในงานนัน้ มีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกนั คือมีความสวยงาม

โบราณเก่าแก่ สะดุดตาด ีเขา้กบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรไีดเ้ป็นอย่างด ีส่วนความเหน็

เรื่องสทีีใ่ชใ้นงานออกแบบนัน้ มคีวามคดิเหน็ว่าสทีีใ่ชน้ัน้แสดงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรี

ไดเ้ป็นอยา่งด ีสน้ํีาตาลสือ่ถงึความโบราณเป็นเมอืงเก่าศลิาแลง สเีขยีวสือ่ถงึธรรมชาตคิวามเป็น

เมอืงผลไมแ้ละกรนีซติี ้แต่อาจใสส่ทีอง และสเีหลอืงสแีดงลงไปดว้ยเพราะว่าเป็นสปีระจาํจงัหวดั 

โดยภาพรวมของงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ีทีใ่ชต้กึเจา้พระยา

อภยัภูเบศร (อนัดบัที่ 1) เป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบน้ี มคีวามคิดเห็นว่าสามารถ

นําไปใชง้านไดจ้รงิ เป็นงานออกแบบที่มคีุณภาพ เป็นสื่อที่ใชป้ระชาสมัพนัธ์จงัหวดัปราจนีบุร ี

และสามารถสื่อถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรไีด้ แต่หลงัจากที่นํางานออกแบบโดยใช้ตึก

เจา้พระยาอภยัภูเบศร (อนัดบัที1่) เป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบ นําไปประเมนิผลกบั

ผูเ้ชีย่วชาญ โดยทางผูเ้ชีย่วชาญแนะนําว่า ใหนํ้าตน้พระศรมีหาโพธิ ์(อนัดบัที ่2) มาผสมผสาน

ในงานออกแบบเลขนศิลป์สิง่แวดล้อมสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุรดี้วย จะทําให้เกิดอตัลกัษณ์ที่

ชดัเจนมากขึน้ และทําใหง้านออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ีมคีวาม

น่าสนใจ และเป็นทีจ่ดจาํมากขึน้ และจากการศกึษาพบวา่อตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุรยีงัไมม่ี

ความชดัเจน เมื่อเปรยีบเทียบกบัจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืจงัหวดัอื่นๆ แต่โดยภาพรวมของการ

ออกแบบจากการศึกษาและเก็บข้อมูลในการวิจยั ถ้าทางจงัหวดัทุกภาคส่วน ประชาชนใน

จงัหวดัร่วมมอืกนัใชอ้ตัลกัษณ์น้ีส่งเสรมิการใชง้านในสื่อต่างๆ หรอืประชาสมัพนัธ ์กส็ามารถที่

จะสรา้งใหเ้กดิอตัลกัษณ์ไดใ้นอนาคต 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

  จากการทําวจิยัฉบบัน้ี ปญัหา คอื เวลาและงบประมาณที่มขีอ้จํากดัในการทําวจิยั 

ซึง่ไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูไดค้รอบคลุมทุกพืน้ทีใ่นจงัหวดัได ้สว่นขอ้มลูเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มทีใ่ช้

อยูใ่นปจัจุบนัของจงัหวดัปราจนีบุรดีว้ยขอ้จาํกดัดงักล่าวนัน้ จงึไมส่ามารถทาํไดท้ัว่ถงึทัง้จงัหวดั 
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ผู้วจิยัจงึได้จํากดัขอบเขตของการศึกษาเพยีงพื้นที่เขตเทศบาลเมอืงปราจนีบุรเีท่านัน้ ซึ่งถ้า

สามารถเกบ็ขอ้มลูไดท้ัว่ถงึทัง้จงัหวดัจะเป็นสิง่ทีด่มีากและจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นมากขึน้ 

  จากการทําวิจัย โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การสอบถาม การสัมภาษณ์จาก

ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒพิดูคุยกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ปรากฎว่าไดร้บัการสนับสนุนเป็นอย่างด ี

เน่ืองจากมคีวามเหน็ว่าการหาอตัลกัษณ์ใหก้บัจงัหวดันัน้เป็นสิง่ที่ดแีละมปีระโยชน์เป็นอย่าง

มาก เพือ่เป็นการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นจุดเด่นทีส่าํคญัใหก้บัจงัหวดัทาํใหค้นในพืน้ทีเ่องนัน้ไดรู้ถ้งึคุณค่า

ในสิง่ที่มอียู่ในพื้นที่และส่งเสรมิ ทําให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการจดจําและในการออกแบบเลข 

นศลิป์สิง่แวดลอ้มที่สะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดันัน้ เป็นความคดิที่ดหีากแต่การออกแบบเลข 

นศลิป์สิง่แวดลอ้มเพยีงอย่างเดยีวคงไม่สามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์หรอืสรา้งใหเ้กดิภาพลกัษณ์

เป็นรูปธรรมไดอ้ย่างชดัเจนได ้หากแต่ต้องอาศยัความร่วมมอืกนัในทุกภาคส่วน ในจงัหวดัใน

การรว่มกนัประชาสมัพนัธส์รา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งและสะทอ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัขึน้ 

ผูว้จิยัจงึมคีวามคดิเหน็ว่าควรมกีารส่งเสรมิใหแ้ต่ละจงัหวดัใหค้วามสาํคญัของการออกแบบอตั

ลักษณ์องค์กร (Coporate Identity) เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกันทัง้จังหวัด ทําให้เกิดความ

เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัใหเ้กดิขึน้มาได ้

  จากการไดพู้ดคุยและสมัภาษณ์กบัผูเ้ชี่ยวชาญ ผูว้จิยัได้พบว่าการออกแบบเลขน

ศิลป์สิ่งแวดล้อม สําหรบัจงัหวดัปราจีนบุรีนัน้ นอกเหนือจากการออกแบบป้ายสญัลักษณ์ 

(Signage System) และเฟอรนิ์เจอรถ์นน (Street Furniture)  นัน้ สญัลกัษณ์ที่ใชบ้นป้ายต่างๆ 

นัน้กม็คีวามสาํคญัเช่นกนั ควรมกีารศกึษาถงึการออกแบบสญัลกัษณ์ใหม้จุีดเดน่และมคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีซึง่จะทาํใหม้คีวามน่าสนใจและส่งเสรมิป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆได้

เป็นอย่างดีและอกีประการหน่ึงที่มคีวามสําคญั คือ การใช้งานของป้ายสญัลกัษณ์ (Signage 

System) และเฟอร์นิเจอร์ถนน (Street Furniture) ควรมีการศึกษาหรอืวิจยัถึงการออกแบบ 

เพือ่คนทุกคน (Universal Design) เพือ่เป็นประโยชน์กบัคนทุกคนในสงัคม เพราะมคีวามสาํคญั

เป็นอยา่งมาก นอกเหนือจากความสวยงามและการสื่อความหมายถงึอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจะทาํ

ใหเ้กดิประโยชน์สงูทีส่ดุในการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 
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รายการอ้างอิง 
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