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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสืบค้นอตัลกัษณ์ เฉพาะเจาะจงมสุลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เทา่นัน้ คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบเลขนศลิป์  ให้
สามารถสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมประเพณีได้อยา่งชดัเจน ซึง่จะชว่ยสง่เสริม
ภาพลกัษณ์ของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เกิดความชดัเจนขึน้ มีความเป็นเอกภาพ 

แนวทางการศกึษาหารูปแบบ การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมใน
ประเทศไทย มีวิธีการวิจยัโดยเร่ิมจากการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทางเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั
มสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และการสมัภาษณ์
เชิงลกึ เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูทางด้านเชือ้ชาต ิวิถีการด าเนินชีวิต อาชีพ ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ชาวบ้านจากกลุม่ตวัอยา่งผู้ เช่ียวชาญทางด้านวฒันธรรมจ านวน 3 ทา่น จากนัน้สรุปผลการ
วิเคราะห์ศลิปวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมสุลิม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบ จากนัน้น าผลงานออกแบบไปประเมินผลโดยกลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ และประชากรทัว่ไป เพ่ือประเมินประสิทธิผลของผลงานการออกแบบ ในแง่ของการ
ออกแบบ และการใช้งาน หาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษารวมทัง้
เป็นข้อมลูส าหรับการอ้างอิงให้แก่ผู้สนใจการออกแบบเลขนศลิป์ ท่ีแสดงถึงศลิปวฒันธรรม และ
ประเพณี อนัเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินได้อยา่งเหมาะสม 

ผลงานการวิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นผลงานออกแบบได้ดงันี ้
ตวัอกัษร การใช้สี ตราสญัลกัษณ์ ตวัอยา่ง ส่ือสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาประฃาสมัพนัธ์

ตวัอยา่งเลขนศลิป์บนบรรจภุณัฑ์ ตวัอยา่งเลขนศลิป์สิ่งแวดล้อม   
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 The purpose of this study was to search and design the graphic design identity 
specifically, the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat for using 
in the graphic design show clearly of their fine and prominent arts, culture and tradition which 
will promote image of the three Muslim southernmost provinces more clearly and unity. 
 In studying to find the form of the graphic design for showing the Mulim culture in 
Thailand, the researcher ahd studied and collected data from documented information about 
the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and indept interview 
in order to study the race, attitudes, occupation, cultural wisdom from 3 culture expertors.  
Latterly, the researcher had concluded the culture art analyze the unity of the three Muslim 
southernmost provinces for guiding in design.  Then access the design to the design exporter 
and general population evaluate the designing and usability for bugs, suggestion and 
beneficial for studying and reference to the interests of the graphic arts which showing the 
unique culture and traditions of the local tradition. 
 As a result of the study, there are the product of letter format, color using, symbol, 
sample of printing, advertisement, graphic design on packaging and the environment graphic 
design. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่าย ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ 
อาจารย์อนชุา    โสภาคย์วิจิตร์   และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วฒันพนัธุ์    ครุฑะเสน  ท่ีได้กรุณาเป็น    
ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้และให้ค าแนะน าในการศกึษาค้นคว้าอนัเป็นประโยชน์ยิ่ง  
อาจารย์ธนาทร  เจียรกลุ ประธานหลกัสตูรปริญญาศลิปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศลิป์ ผู้ให้การดแูลในการท าวิทยานิพนธ์และการด าเนินการให้ส าเร็จลลุว่งเป็นอยา่งดี รอง
ศาสตราจารย์ชยันนัท์   ชะอุม่งาม ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้ให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ คณะ
มณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ทกุทา่นท่ีกรุณาให้ความชว่ยเหลือ และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 

นอกจากนีผู้้วิจยัขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญ  คณุไพโรจน์ ธีระประภา , คณุกาจก าแหง จร
มาศ, คณุทิวากร นาวารัตน์ , คณุสมิชฌน์ สมนัเลาะ , คณุก่อนกาล ตณิสลูานนท์ , ร.ท.นรเศรษฐ์ 
องัศวุฒักกลุ ,  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปิยลกัษณ์ เบญจดล ,  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อบัดลุรอซะ วรรณ
อาลี, คณุวชัรี ถ้วนถวิล  และคณุอนนั วาโซะ ท่ีเสียสละเวลาให้ข้อคดิเห็นและให้ข้อมลูในการตอบ
แบบสอมถามและสมัภาษณ์ท าให้งานวิจยัครัง้นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์ไปได้ด้วยดี  

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบตั ิส าหรับทกุ โอกาส ทกุ
ค าแนะน า และทกุความชว่ยเหลือท่ีทา่นมอบให้ด้วยดีตลอดมา ผู้วิจยัซาบซึง้ในความกรุณาท่ีทา่น
มอบให้เป็นอยา่งยิ่ง ขอบคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วลกัษณ์มล จา่งกมล คณบดีคณะวิทยาการ
ส่ือสารมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ส าหรับก าลงัใจ และความชว่ยเหลือ ท่ีดี
ตลอดมา รวมถึงพี่ๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือทกุคน 

 ท้ายนี ้ผู้วิจยัขอขอบคณุครอบครัวตว่นศริิ และนงัคลา ท่ีคอ่ยให้ก าลงัใจ ให้
ค าปรึกษา ให้การสนบัสนนุเป็นอยา่งดีในทกุๆ  ด้านแก่ผู้วิจยั ขอขอบคณุคณาจารย์และเพ่ือนๆ 
สาขาออกแบบนิเทศศลิ ป์ มหาลยัรังสิต ขอบคณุ   กริช แปม ซึง่คอ่ยหว่งใยและให้ความชว่ยเหลือ
เป็นอยา่งดี ขอขอบคณุเพื่อนๆ  พ่ีๆ สาขาออกแบบนิเทศศลิป์ รุ่น 11 คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ทกุคน ท่ีคอยแนะน า ให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั ขอบคณุพ่ีโต้ง ปัม้ พ่ีนิด และนก 

ส าคญัท่ีสดุขอบคณุครอบครัว มจัดี,้ อญัญ่า, และมามา ท่ีเป็นก าลงัใจให้มาโดย
ตลอด 
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