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This research aims to find the guideline for designing visual symbol
appropriate for children at the age of 6-9. This is to represent the information and
conditions of sample case of earthquake in order to communicate to target group for
easier understanding. Since children of this age are young and they lack of
concentration, to communicate with these children successfully, one must make the
media interesting and very attractive. Moreover, some children cannot read, so they
do not receive correct information or they might misunderstand the meaning of the
image. This might cause danger due to misunderstanding.
In the study to find designing guideline, documents and manuals related to
visual symbol design, behavior, cognition, child psychology, earthquake information,
survey data, interview, and the test from sketch design were collected. This is to
study on cognition and understanding of the target group. Conclusion and evaluation
were conducted collectively with experts. The test was revised to make the visual
design applicable. In the research, the design for each ease was chosen as follows.
1. Visual symbol for case 1 : When earthquake occurs, duck under the
table immediately.
2. Visual symbol for case2 : When earthquake stops, leave the building
quickly.
3. Visual symbol for case3 : Walk out of the building orderly.
4. Visual symbol for case4 : Gather at rendezvous point or safe point
(open space).
From the result, the designing guideline can be concluded as follows:
1.Line: Children like medium-size line, not very thick. The line must be clear and not
too complex. 2.Image alignment: They like medium and big pictures at similar size,
which can be clearly seen. They do not like small picture. 3.Color: They like shading
and realistic paint like modern cartoon style. They like that colors that are distinct and
outstanding.
In this research, the test was conducted with children using different visual
symbols. In result, children mostly responded to animal symbols. However, about
visual symbol cognition, the children must be explained by their teachers or adults to
understand the meaning because these symbols are new designing guideline, which
might not be universal. Therefore, one must choose the place to apply. In the future,
visual symbols for children might be available. One must design properly
corresponding to the situation and practically. Interested modern designers might
apply the methods from this research as guideline or inspiration in your design.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บ ัน โลกได้วิ ว ฒ
ั นาการไปอย่า งรวดเร็ ว มี ก ารใช้ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น มี ก ารกระจายข้อ มู ล ไปอย่า งรวดเร็ ว โดยอาจจะเป็ นการกระจายข้อ มู ล
จากที่ ห นึ่ งไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง การเข้า ใจความหมายจึ ง เป็ นเรื่ องที่ ไ ม่ ง่ า ยนั ก เนื่ อ งมาจากความ
แตกต่ า งกัน
ทั้ง ทางด้า น สั ง คมวัฒ นธรรม ความเชื่ อ ของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ดัง นั้น การใช้ง าน
กราฟิ กที่ ดี สามารถส◌ื ◌่อความหมายได้ชัดเจนถูก ต้อง จะช่ ว ยให้มนุ ษ ย์สามารถสื่ อสารกัน ได้
เข้าใจกันได้ เกิ ดจิ นตนาการ ร่ วมกัน ในการนําสื่ อกราฟิ กมาใช้งานนั้นไม่ว่า จะเป็ นการสื่ อสาร
ทางใด ผูท้ ี่นาํ เอาสื่ อกราฟฟิ ก มาใช้ตอ้ งคํานึ งถึงเงื่อนไขและปั ญหาเหล่านี้ ดว้ ย คือ เพื่อนํามาใช้ใน
การขบคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญหา จั ด ระบบข้ อ มู ล ถ่ า ยทอด และการนํ า เอาศิ ล ปะมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการสื่ อสาร มากที่สุด
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะ
สมสําหรั บเด็กอายุ 6-9 ปี เพื่อแสดงข้อมูลและเงื่ อนไขต่างๆ ในกรณี แผ่นดิ นไหวที่ยกขึ้นมาเป็ น
ตัวอย่างในการสื่ อสารเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่ องจากเด็กในวัยนี้ มีอายุค่อน
ข้างน้อย สมาธิ ส้ ัน มักจะให้ความสนใจกับภาพการ์ ตูนมากกว่าสิ่ งอื่ นๆ ดังนั้นการที่ จะสื่ อสาร
ให้เด็กวัยนี้เข้าใจ จึงจําเป็ นที่จะต้องทําสื่ อให้น่าสนใจและ ดึงดูดเด็กเป็ นอย่างมากโดยการนําภาพมา
ใช้สื่ อ สารเป็ นหลัก รวมทั้ง ปั ญ หาการอ่ า นหนัง สื อ ไม่ อ อกของเด็ก บางคนจึ ง ทํา ให้เ ด็ ก ไม่ ไ ด้
รับข้อมูลที่ถูกต้อง หรื ออาจไม่เข้าใจความหมายของภาพที่สื่อสารจนทําให้เกิ ดอันตรายจากการ
ที่ไม่รู้ได้ เช่ น จากเหตุการณ์แผ่นดิ นไหวในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจี น
วัดแรงสั่นสะเทื อนได้ถึง 7.8 ริ กเตอร์ เกิ ดการสู ญเสี ยโดยเฉพาะเด็กเป็ นจํานวนมาก เหตุการณ์
แผ่นดิ นไหวครั้ งนี้ มีผลทําให้อาคารพังถล่มทับร่ างเด็กนักเรี ยนกว่า 900 คน และเด็กนักเรี ยน
เสี ยชีวิตอย่างน้อย 50 คน จะเห็นได้ว่าผลจากการไม่รู้ ไม่เตรี ยมพร้อม และไม่ได้ซอ้ มรับมือสําหรับ
ภัยที่จะเกิดขึ้น จึงทําให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินได้
เด็กเป็ นวัยที่ควรจะได้รับการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน สภาพ
ของโลกในปั จจุบนั เด็กควรได้รับการปลูกฝังสิ่ งที่ถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่ตน้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็ น
ช่วงวัยที่ สามารถรับสารและมีการพัฒนาทางสมองได้มากที่สุดของทุกวัย การเอาตัวรอดของเด็ก
ในยาม ที่เกิดภัยจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่เด็กควรจะได้รับรู ้ความหมายภาพสัญลักษณ์ที่ติดอยูต่ ามจุดต่างๆ
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ของอาคารได้อย่างถูกต้อง แต่ภาพสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มีในปั จจุบนั ไม่ได้ถูกออกแบบขึ้นโดย
คํานึ งถึงเด็ก ทําให้ตวั เด็กเองไม่เข้าใจความหมายของป้ ายที่ตอ้ งการสื่ อสาร ทําให้เด็กไม่สนใจ มอง
ผ่าน ข้อนี้ จึงเป็ นปั ญหาที่ควรตระหนักถึงในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ เพราะในการออกแบบ
ถ้าเด็ก สามารถเข้าใจความหมายของภาพสัญลักษณ์ได้ คนกลุ่มอื่น รวมทั้งกลุ่มคนที่อ่านหนังสื อ
ไม่ออกก็สามารถเข้าใจได้เช่นกัน การสื่ อสารด้วยภาพจึงเป็ นการแสดงออกถึงความคิดในทางที่ง่าย
ที่สุด ตรงไปตรงมา การถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่าง ประเทศที่ใช้ภาษาต่างกัน ภาพเป็ นสิ่ งสําคัญที่
ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ดังคําพูดที่วา่ "ภาพเขียนภาพหนึ่ งมีค่าเท่ากับคําพูดแสนคํา","ภาพสัญลักษณ์
ภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับภาพเขียนพันภาพ" (เลอสม สถาปิ ตานนท์ 2536 : 2)
จากข้อ มู ล ที่ ก ล่ า วมา ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการออกแบบภาพ
สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 6-9 ปี ในกรณี ศึกษาที่ทาํ การสื่ อสารกับเด็ก คือ เรื่ องการเอาตัวรอด
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อเป็ นแนวทางให้นักออกแบบหรื อผูท้ ี่สนใจ นําไปปรับใช้ในการ
ออกแบบสื่ อรู ปแบบอื่นๆ หรื อในเหตุการณ์อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะ องค์ ป ระกอบของภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ั น และ
ปรับปรุ งเพื่อ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างภาพที่สามารถสื่ อสารให้เด็กเข้าใจ และสามารถ
เอาตัวรอดในสภาวะที่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึนได้
3. นําข้อมู ลที่ ไ ด้ม าเป็ นแนวทางในการออกแบบภาพสัญ ลัก ษณ์ กรณี ก ารเตื อ นภัย
แผ่นดินไหว ให้สามารถสื่ อความหมายที่ชดั เจนแก่กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กหรื อ กลุ่มผูท้ ี่อ่านหนังสื อ
ไม่ออกให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
สมมติฐานของการวิจัย
ภาพสัญลักษณ์ที่เมาะสมกับเด็ก จะช่วยทําให้เด็กเข้าใจความหมายและปฎิบตั ิตามข้อมูล
ที่กาํ หนดไว้ได้ถูกต้อง
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะรู ปแบบของสัญลักษณ์ภาพ 2 มิติ ได้แก่ เส้น
การจัดองค์ประกอบ สี และภาพสัญลักษณ์เท่านั้น โดยไม่เน้นการออกแบบทางด้านโครงสร้างใน
ระบบป้ ายสัญลักษณ์
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2. การวิ จ ัย นี้ เป็ นการศี ก ษาเพื่ อ หาแนวทางการออกแบบภาพสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เ หมาะสม
สําหรับเด็กอายุ 6-9 ปี เนื้อหาที่สาํ คัญ คือ
2.1 ศึกษาเรื่ องพัฒนาการการรับรู ้ จิตวิทยาเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น เด็กประถมต้น
อายุต้ งั แต่ 6 ถึง 9 ปี
2.2 สอดแทรกเนื้ อหาเรื่ องภัยแผ่นดินไหวมาใช้ในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ โดย
ยกตัวอย่างกรณี การเอาตัวรอดจากภัยแผ่นดินไหวมาเป็ นกรณ◌ศี ึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งทางด้านพัฒนาการ ลักษณะการรั บรู ้ของเด็ก และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กในช่วงอายุ 6-9 ปี
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และรู ปแบบการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เป็ นมาตรฐาน
3. สร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามการรับรู ้ การตีความหมายของเด็กในช่วงอายุ 6-9 ปี
ที่มีต่อภาพสัญลักษณ์เตือนภัยที่ใช้ในปั จจุบนั
4. สรุ ปผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสอบถามทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณ เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก อายุ
6-9 ปี
5. ทําการออกแบบร่ างและนําผลการออกแบบร่ างไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
6. ทดสอบงานออกแบบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความพึงพอใจ วิเคราะห์ผลการทดสอบ
เพื่อหาบทสรุ ปว่าตรงตามสมมุติฐานหรื อไม่
7. สรุ ป อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ภาพสั ญลักษณ์ (Symbolism) หมายถึง ภาพที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึนเป็ นลักษณะของ
สัญลักษณ์แทนสิ่ งที่เรามองเห็นจริ งโดยทําให้ดูง่ายขึ้นและมีความหมายชัดเจน การแสดงด้วยภาพ
มัก จะแสดงออกถึ ง ความคิ ด ในทางที่ ง่ ายที่ สุ ด ตรงไปตรงมา การถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมระหว่ า ง
ประเทศที่ใช้ภาษาต่างกัน ภาพเป็ นสิ่ งสําคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยพิบตั ิมีความหมายครอบคลุมถึงภัยที่รุนแรง เหตุการณ
ร ายที่เกิดขึ้น ส งผลกระทบต อบุคคลเดียวหรื อกระทบต อผู คนในวงกว าง คือ
กระทบต อความมัน่ คงและความปลอดภัย ทําให เกิดป ญหาต อจิตใจอย างรุ นแรง ซึ่ ง
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อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เช น แผ นดิ นไหว นํ้าท่วม คลื่นสึ นามิ หรื อเกิ ดจากการกระทําของ
มนุษย เช น การก อการร้าย สงคราม การข่มขืน เป็ นต้น
ภัยพิบตั ิสามารถส งผลกระทบต อความเสี ยหายทางกายภาพที่เห็นได ชัดเจน เช
น เสี ยชี วิตบาดเจ็บ ไร ที่อยู ขาดที่ทาํ กิน พิการอุปกรณ การทํางานสู ญหาย กระทบต
อสภาพสังคม วัฒนธรรม การดําเนิ นชีวิตรวมทั้งมีผลกระทบต อจิตใจของผูป้ ระสบภัยทั้งๆที่ภยั
พิบตั ิเกิดขึ้นได ทั้งในประเทศรํ่ารวยพอๆกับประเทศยากจน แต ความหายนะที่เกิดกับคนใน
ประเทศยากจนสู งกว ามาก
แผ่ นดินไหว (Earthquake) หมายถึง ปรากฏการณ์ การสั่นสะเทือนหรื อเขย่าของ
พื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสี ยหายและภัย
พิบตั ิต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่ งมีชีวิต ส่ วนสาเหตุของการเกิ ดแผ่นดิ นไหวนั้นส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
ธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ได้ แต่มีความรุ นแรง
น้อยกว่าที่เกิ ดขึ้นเองจากธรรมชาติ นักธรณี วิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ ง ๆ จะเกิ ดแผ่นดินไหว
ประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คน
ทัว่ ไปไม่รู้สึก
วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childwood) หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 6-9 ปี แรกของ
ชีวิต การศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นปี ที่ 1-3
การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่ มตั้งแต่ การมี
สิ่ งเร้ามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่ งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ
พัฒนาการ มีความหมายอยู่ 2 คํา คือ Growth และ Development
Growth น่ าจะแปลว่างอกงามหรื อเติบโตซึ่ งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ปริ มาณ เช่ นเปลี่ยนแปลง ทางด้านขนาดและรู ปร่ างคือโตขึ้น สู งขึ้น ใหญ่ข้ ึน ยาวออก มากขึ้น
และหมายรวมถึงการเพิ่มขนาดและรู ปร่ างของอวัยวะภายในและขนาดของสมอง ฯลฯ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณและสัดส่ วนของความสามรถทางสมองเช่น จําได้มากขึ้น เรี ยนรู ้ได้มาก
ขึ้น ความคิดหาเหตุผลมีมากขึ้น
Development หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ ยวกับ คุณภาพเป็ นใหญ่
และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องสื บสายกันไปเป็ นลําดับเพื่อบรรลุจุดเจริ ญ
บริ บูรณ์ของพัฒนาการที่เรี ยกว่า วุฒิภาวะ ซึ่งหมายความว่าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและ
ทางสมองจะบรรลุขีดสู งสุ ด จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่ วนปลีกย่อยมากมายติดต่อกันมาไม่ขาด
ตอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้ จะเป็ นการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็ นแนวทางและมีผลต่อการ
ศึ ก ษาภาพสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก อายุ 6-9 ปี ในการศึ ก ษานี้ จะยกเนื้ อ หาเรื่ อง
ภัยแผ่นดินไหวมาใช้ในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ โดยยกตัวอย่างกรณี การเอาตัวรอดจากภัย
แผ่นดินไหวมาเป็ นกรณ◌ศี ึกษาในการวิเคราะห์ภาพสัญลักษณ์ให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้ าหมาย
สําหรั บการเตื อนภัย พิบตั ิ ผูว้ ิ จยั ได้นําเสนอข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยแบ่งข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญ ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุ 6-9 ปี
เด็กปฐมวัยตอนต้น
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลเรื่ องภัยพิบตั ิ (กรมทรัพยากรธรณี วิทยา 2548 : 1) ใช้เป็ นกรณี ศึกษา
เพื่อออกแบบภาพสัญลักษณ์
ความหมายของภัยพิบตั ิ / แผ่นดินไหว
ลักษณะความเป็ นมา
ข้อมูลเรื่ องแผ่นดินไหวในประเทศไทย และสถิติการเกิดแผ่นดินไหว
วิธีการ การรับมือ และการเอาตัวรอด
ส่ วนที่ 3 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภาพสัญลักษณ์
หลักเกณฑ์ในการออกแบบภาพสัญลักษณ์
หลักเกณฑ์ในการใช้สีในการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับเด็กอายุ 6-9 ปี
ความหมายของ "เด็ก" และ "เยาวชน"
พระราชบัญ ญัติ จ ัด ตั้ง ศาลและวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2534
(ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า พ.ร.บ. เยาวชนฯ) ให้นิยามของคําว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
"เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่เกินสิ บสี่ ปีบริ บูรณ์ "เยาวชน"
หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิ บสี่ ปีบริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่ถึงสิ บแปดปี บริ บูรณ์
ความหมายของ "เยาวชน" ใน พ.ร.บ. เยาวชนฯ เปลี่ ย นแปลงจากความหมายใน
กฎหมายเด็กและเยาวชนเดิ ม เพราะตามกฎหมายเดิ ม ไม่ให้หมายรวมถึง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
แล้ว ด้ว ยการสมรสซึ่ ง กฎหมายแพ่ ง กํา หนดว่ า บุ ค คลที่ มี อ ายุต้ ัง แต่ สิ บ เจ็ด ปี บริ บู ร ณ์ ส ามารถ
ทํา การสมรสได้ แ ละถื อ ว่ า เป็ นผู ้บ รรลุ นิ ติ ภ าวะด้ว ย การสมรส หรื อบุ ค คลที่ มี อ ายุ ต่ ํา กว่ า
สิ บ เจ็ ด ปี บริ บู ร ณ์ ท ํา การสมรสโดยได้รั บ อนุ ญ าตจากศาล ซึ่ งบุ ค คล เหล่ า นี้ ถ้า ได้ก ระทํา การ
อั น เป็ นความผิ ด แม้ อ ายุ ย ัง ไม่ ถึ ง สิ บแปดปี บริ บู ร ณ์ กฎหมาย เดิ ม ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นเยาวชน
และต้อ งถู ก ฟ้ องยัง ศาลธรรมดา แต่ ใ นกฎหมายใหม่ เ ห็ น ว่ า บุ ค คลที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะโดยการ
สมรสนั้น ยัง มี ส ภาพจิ ตใจ และสภาพร่ า งกายที่ ค วรต้อ งได้รั บ การคุ ม้ ครอง เช่ น เดี ย วกับ บุ ค คล
ที่ ย งั ไม่ ไ ด้สมรส จึ ง ไม่ บญ
ั ญัติ ย กเว้น มิ ใ ห้อ ยู่ใ นความหมายของเยาวชน ดังนั้น บุ คคลที่ อ ายุย งั
ไม่ เ กิ น สิ บ แปดปี บริ บู รณ์ แม้ว่าจะบรรลุ นิติภาวะโดยการสมรส แล้ว จึ งอยู่ใ น ความหมายของ
เยาวชนตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ นี้
การที่กฎหมายมิได้รวมเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี บริ บูรณ์เข้าไว้ในความหมายของ " เด็ก"
ด้วยนั้น เพราะเหตุว่าหลักในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติว่า เด็กที่มีอายุไม่เกิ น 7 ปี
กระทํา การอัน กฎหมายบัญ ญัติว่า เป็ นความผิด ผูก้ ระทํา ไม่ ต ้อ งรั บ โทษ และศาลจะใช้วิธี ก าร
สําหรั บเด็กไม่ ได้ ซึ่ งต่ างจากเด็กที่ มีอายุกว่า 7 ปี แต่ไ ม่ เกิ น 14 ปี บริ บูรณ์ แม้ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 74 จะบัญญัติว่าผูน้ ้ ันไม่ตอ้ งรับโทษ แต่ศาลอาจใช้วิธีการสําหรับเด็กได้ ดังนั้นจึง
ไม่มีความจําเป็ นอะไรที่จะมาดําเนิ นกระบวนพิจารณาแก่เด็กที่มีอายุยงั ไม่เกินเจ็ดปี บริ บูรณ์ พ.ร.บ.
เยาวชนฯ จึงมิได้รวมเด็กอายุยงั ไม่เกิน 7 ปี บริ บูรณ์ไว้ดว้ ย
พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
เล่ ม 127 ตอนที่ 72 ก
ครอบครั ว พ.ศ. 2553 ให้ ไ ว้ ณ วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553
ราชกิจจานุ เบกษา 22 พฤศจิกายน 2553 มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด
หนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน
นับ แต่ ว ัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ นต้น ไป มาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
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“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยงั ไม่เกิน สิ บห้าปี บริ บูรณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิ บห้าปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่ถึงสิ บแปดปี บริ บูรณ์
จริ ยา จิราธิ วฒั น์ (2548) กล่าวว่า สถานการณ์การอ่านของเด็กไทยยังน่าเป็ นห่ วง เพราะ
จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ เมื่อปี 2548 ระบุว่าเด็กไทยมีอตั ราการอ่านหนังสื อโดยเฉลี่ย
เพียงคนละ 5 เล่มต่อปี ขณะที่ประเทศที่พฒั นาแล้วอย่างอเมริ กามีอตั ราการอ่านเฉลี่ยต่อปี ถึงคนละ
50 เล่ม ซึ่งส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะเด็กไทยขาดแรงกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการอ่านก็เป็ นได้
การอ่านหนังสื อของเด็กเล็ก ในที่น้ ีหมายถึงการอ่านหนังสื อในช่วงนอกเวลาเรี ยน
ซึ่ งเด็กเล็กอ่านด้วยตัวเอง รวมทั้งการที่ผูใ้ หญ่อ่านให้ฟังด้วย จากผลการสํารวจ
พบว่า เด็กเล็กมีอตั ราการ อ่านหนังสื อ 36% เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงมีอตั ราการอ่านหนังสื อใกล้เคียง
กันคือ 36.7% และ 35.2%
ความถี่ของการอ่าน เด็กเล็กที่อ่านหนังสื อมีท้ งั สิ้ น 2.1 ล้านคนในจํานวนนี้ เป็ นผู ้
ที่อ่านหนังสื อสัปดาห์ละ 2-3 วันมากที่สุด (39.6%) รองลงมาคือ อ่านทุกวัน และอ่านสัปดาห์ละ 4-6
วัน ใกล้เคียงกัน (18.5% และ 17.3% ตามลําดับ) และพบว่ามีเด็กเล็กที่อ่านหนังสื อ นานๆ ครั้งมี
14.9% โดยเวลาเฉลี่ยในการอ่าน พบ ว่า กลุ่มเยาวชนอ่านเฉลี่ย 46 นาที คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสื อ
ปี ละไม่เกิน 2 เล่ม เด็กไทยอ่านหนังสื อวันละไม่เกิน 8 บรรทัด จึงนับว่าเป็ นปั ญหาระดับชาติที่
ควรเร่ งแก้ไขให้เด็กไทยสนใจอ่านหนังสื อเพื่อให้มีความรู ้มากยิง่ ขึ้น
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ แ ละพัฒ นาการของผูเ้ รี ย นนั้น ต้อ งทํา ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับคําต่างๆ ที่มีความสําคัญและเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจธรรมชาติพฒั นาการผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. การเจริญเติบโต( growth ) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
สุ ชา จันเอม (2541 : 34 ) หมายถึง การเพิ่มขนาดของส่ วนต่างๆของร่ างกาย เช่น ขนาด
รู ปร่ าง สัดส่ วน กระดูก กล้ามเนื้อและอื่นๆ
ปรางค์ทิพย์ ทรงวุฒิศีล (2544 : 87) หมายถึง กระบวนการเปลี่ ยนแปลงไปสู่
วุฒิภาวะ(maturation ) ทางด้านการเพิ่มขนาด ซึ่ง อาจเกิดเพียงเฉพาะที่หรื อทุกส่ วนของร่ างกายก็ได้
สามารถวัดได้เป็ นนํ้าหนัก ความยาว ความกว้าง ความหนา เช่ น นํ้าหนักของร่ างกายหรื ออวัยวะ
ต่างๆหรื อขนาดรอบศรี ษะ เป็ นต้น
Young(1986 : 15) หมายถึ ง การเพิ่ ม ของนํ้ าหนั ก ส่ วนสู ง หรื อส่ วนต่ า งๆ
ทางด้านร่ างกายที่เพิม่ ตามอายุ โดยไม่มีการส่ วนใดของร่ างกายเพิม่ ขึ้น
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สรุ ปการเจริ ญเติ บโต หมายถึง การเพิ่มขนาดของส่ วนต่ างๆของร่ างกาย เช่ น ขนาด
รู ปร่ าง สัดส่ วน กระดูก กล้ามเนื้อและอื่นๆ โดยเพิม่ ตามอายุ
2. วุฒิภาวะ ( maturity ) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
กัน ยา สุ ว รรณแสง (2536
: 4) กล่ า วว่า วุฒิ ภ าวะ หมายถึ ง ภาวะที่ บุค คลเจริ ญ
เติ บ โตโดยส่ ว นรวม เจริ ญ เติ บ โตเต็ม ที่ ท้ งั ทางกายภาพและจิ ต ภาพ ทํา ให้บุ ค คลสามารถที่ จ ะ
แสดงออก ได้ตามธรรมชาติตามช่วงอายุที่พึงควรจะแสดงออกได้ตาม ครรลองของบุคคลที่เป็ นไป
เฉพาะตน
พรรณี ชู ทยั เจนจิ ต( 2538
: 49 ) กล่ า วถึ ง วุฒิภ าวะหมายถึ ง เป็ นกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงซึ่ งจะนํ า ไปสู่ การมี วุ ฒิ ภ าวะ(maturity ) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ร่ างกายทางกรรมพันธุ์เป็ นไปโดยธรรมชาติ ไม่ตอ้ งมีการฝึ กฝนหรื อการเตรี มตัวเช่ น การคลาน
การนัง่ การเดิน ฯลฯ
สรุ ป ได้ว่ า วุ ฒิ ภ าวะ หมายถึ ง กระบวนการการเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลที่ เ จริ ญ ถึ ง
ภาวะที่ บุคคลมี ความเปลี่ ยนแปลงในด้า นหน้าที่ และความสามารถ ที่ จะแสดงออกได้ตาม
ธรรมชาติในแต่ละช่วงวัย โดยไม่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้หรื อการฝึ กฝน
3. ความพร้ อม ( readiness ) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเบิ ร์ต (Robert , R Reilly, 1983: 33 ) หมายถึ ง ผลรวมของพัฒนาการของบุคคล
ประสบการณ์ แ รงจู ง ใจ ความสามารถ และความสนใจที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานของการเรี ยนรู ้
ความพร้อมของมนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั
1. วุฒิภาวะของเด็ก
2. ประสบการณ์ของเด็ก
3. แรงจูงใจและความสนใจ
4. ความวิตกกังวลใจของเด็ก
5. วิธีสอนที่มีคุณภาพ
ความพร้ อ ม หมายถึ ง ผลรวมของวุ ฒิ ภ าวะ พัฒ นาการการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ความพร้อมเป็ นช่วงของ
วิกฤติซ่ ึ งเป็ นช่วงที่สามารถหรื อเป็ นเวลาที่จะทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง พรรณี ชูทยั เจนจิต ( 2538 ,หน้า 47)
กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง เป็ นสภาวะที่สมบูรณ์ของบุคคลที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใดสิ่ งอย่างบังเกิดผล
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
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1. วุฒิภาวะ
2. การได้รับการฝึ กฝน การเตรี ยมตัว
3. ความสนใจหรื อแรงจูงใจ
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ความหมายของความพร้ อ มได้ว่ า เป็ นสภาวะที่ บุ ค คลจะเรี ย นรู ้
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยความพร้ อ มมี ผ ลมาจากวุฒิ ภ าวะ พัฒ นาการ แรงจู ง ใจ
และการได้รั บ การฝึ กฝนดัง นั้น การนํา ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ความพร้ อ มไปใช้ใ นการเรี ย นการสอน
จะต้องศึกษาช่วงวิกฤติและค้นพบเวลาที่เหมาะสมหรื อวิกฤติของนักเรี ยนที่จะเรี ยนรู ้รายวิชาต่างๆ
แนวคิดความพร้อมในการเรี ยนรู ้ แสงเดือน ทวีสิน(2545 : 52-53) ได้เสนอแนวคิดความพร้อม
ในการเรี ยนรู ้มี 2 แนวทางได้แก่
1. ความพร้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Readiness Approach)
2. ความพร้อมเกิดจากการกระตุน้ (Guided Experience Approach )
4. พัฒนาการ (development) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
มัสเซ็นและคณะ (Mussen 1954 อ้างถึงใน Woolfolk, 2004 :24 ) ได้ให้ความหมายของ
พัฒนาการว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมนุ ษย์หรื อสัตว์ต้ งั แต่เกิดจนตาย แต่ไม่ได้หมายถึง
การเปลี่ ย นแปลงทุ ก อย่ า งของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ พัฒ นาการค่ อ นข้ า งจะเกิ ด ขึ้ นตามลํา ดั บ
และต่ อ เนื่ องเป็ นระยะยาว การเปลี่ ย นแปลงชั่ ว คราวเกิ ด จากการเจ็ บ ป่ วยไม่ พิ จ ารณา
ว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของพัฒ นาการ การปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ในช่ ว งแรกของชี วิ ต ที่ ดี จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
ปรับตัวและจัดระบบได้มากกว่า มีประสิ ทธิภาพมากกว่าและมีความซับซ้อนมากขึ้นของมนุษย์
พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งใช้เวลา นักจิตวิทยาได้อภิปรายความหมาย
ของพัฒนาการใน 3 แนวคิดดังนี้
1. ตามลําดับขั้น (sequence ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ตามลําดับ
2. อัต ราการเปลี่ ย นแปลง (rate) หมายถึ ง อัต ราความเร็ ว หรื อช้ า ในการ
เปลี่ยนแปลง
3. รู ปร่ าง (form) หมายถึ ง รู ป ร่ างหรื อการปรากฏของพัฒ นาการในช่ ว ง
เวลาใดก็ได้ ลําดับขั้นพัฒนาการที่แท้จริ งจะมีความคงที่และเป็ นสากล (fix and universal ) หมายถึง
A ต้องเกิดก่อน B และ B จะเกิดก่อน C ตามลําดับขั้น
(Kohlberg & Ryncare, 1990 อ้างถึงใน Good : 29) พัฒนาการ (development)
หมายถึ ง พัฒนาการทางด้านสติ ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่ างกายที่เป็ นความก้าวหน้าตามลําดับ
ที่ จ ะเพิ่ ม ระดับ ที่ สู ง ขึ้ นของความแตกต่ า ง และการบู ร ณาการขององค์ป ระกอบของระบบ
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พัฒ นาการของมนุ ษ ย์เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในช่ ว งเวลานั้น เช่ น เด็ ก ในวัย เดี ย วกัน
และมีขนาดรู ปร่ างเท่าๆกัน อาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน
Young (1986 : 15) กล่ า วว่ า พัฒ นาการหมายถึ ง กระบวนการตามลํา ดับ ขั้น ตอน
ของความแตกต่างที่เพิ่มระดับสู งขึ้นหรื อการจัดระบบการทํางานร่ วมกันในทิศทางที่ไม่เกิดขึ้นก่อน
หน้านี้ การพัฒนาหรื อการจัดระบบสามารถเกิ ดขึ้นได้ไม่ว่าร่ างกายจะมี การเจริ ญเติ บโตหรื อไม่
พัฒนาการจะหมายถึงการพัฒนาด้านติปัญญาและด้านอารมณ ◌์ไม่ได้พฒั นาเฉพาะด้านร่ างกายเท่า
นั้น แสงเดือน ทวีสิน (2545 : 51) กล่าวว่า พัฒนาการหมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรื อ การงอกงาม
ทั้ง ในโครงสร้ า ง(structure) แบบแผน(pattern)ของอิ น ทรี ย ์ทุ ก ส่ ว น มนุ ษ ย์ทุ ก คนต้อ งการ
พัฒนาการตลอดชี วิต พัฒนาการเป็ นกระบวนการพัฒนาของมนุ ษย์ในทุกๆ ด้านของชี วิตตั้งแต่
จุดเริ่ มต้น ของชีวิตจนกระทัง่ วาระสุ ดท้ายของชีวิต
พัฒนาการเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นตลอดชี วิตของมนุ ษย์ที่มีท้ งั การเจริ ญเติบโต
(growth) ทางด้านร่ างกายรู ปร่ าง ขนาดและนํ้าหนัก และในขณะเดียวกันจะมีวุฒิภาวะ(maturation )
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ แ ละมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง (naturally and spontaneously ) และเป็ นไปตาม
พันธุ กรรมซึ่ งเป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ได้เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม ยกเว้นกรณี การขาดโภชนาการ
หรื อการเจ็ บ ป่ วยที่ รุ นแรง พั ฒ นาการทางด้ า นร่ างกายของมนุ ษย์ จ ะมี ส่ วนเกี่ ยวข้ อ ง
อย่ า งมากกั บ วุ ฒิ ภ าวะ ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงด้ า นๆอื่ น ๆ จะเกิ ด จากการเรี ยนรู ้ ที่ บุ ค คลมี
ปฎิ สัมพัน ธ์ (interaction
ั นาการทางด้า นสัง คม ส่ ว นพัฒ นาการ
) กับ สิ่ ง แวดล้อม ได้แ ก่ พ ฒ
ทางด้านสติ ปัญญาและบุ คลิ กภาพ สําหรั บการพัฒนาความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ครู สามารถพัฒนา
ให้ เ กิ ด ได้ ด้ ว ยการคํา นึ ง ถึ ง การมี วุ ฒิ ภ าวะ การฝึ กหั ด ฝึ กฝนและสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู ้เ รี ยน
มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
พัฒนาการตามอายุ 6-9 ปี (วัยเด็กตอนกลาง)
พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มไม่มากนัก มี พฒ
ั นาการอย่างช้าๆ
ได้แก่
1. พัฒนาการทางด้านร่ างกาย เด็กจะมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าเดิม
เป็ นผลของพัฒนาการที่ผา่ นมาจากวัยเด็กตอนต้น
2. พัฒนาการทางอารมณ์ เด็กจะเริ่ มมี การควบคุ มทางอารมณ์ ไ ด้บา้ งแล้ว ลัก ษณะ
อารมณ์ของเด็กวัยนี้ จะเต็มไปด้วยความสนุ กสนาน มีความสุ ขกับการได้ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับ
เพื่ อ น จนบางครั้ งขาดความรั บ ผิด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ผูใ้ หญ่ จึ ง มัก เรี ย กเด็ ก ในวัย นี้ ว่ า วัย
สนุกสนาน
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3. พัฒนาการทางสังคม เด็กจะยังไม่มีการแบ่งกลุ่มทางเพศในการทํากิ จกรรมอย่าง
ชัด เจน แต่ จ ะเริ่ ม ลดการยึ ด ตัว เองเป็ นศู น ย์ก ลางแห่ ง ความคิ ด และการกระทํา ลง และเริ่ ม ให้
ความสําคัญกับกลุ่มเพื่อน รั กพวกพ้อง แต่ท้ งั นี้ เพื่อนในวัยเดี ยวจะเริ่ มมี บทบาทต่ อทัศนคติ และ
ความคิดของเด็กมากขึ้นมากเดิม
4. พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กจะเริ่ มเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น รู ้จกั ใช้
เหตุผลในการตัดสิ นใจ เลือกทําในสิ่ วที่ตนสนใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถจดจําสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ไปแล้วได้อย่างแม่นยํา สามารถเรี ยงลําดับตัวเลขไม่มากนักได้ รู ้จกั แยกแยะสี ได้มากกว่าวัย
เด็กตอนต้น โดยแบ่งลักษณะพัฒนาการตามอายุได้ดงั นี้
พัฒนาการช่ วง 6 ปี เริ่ มต้ นวัยประถม มี ความสนใจในกิ จกรรมและงานของตนเอง
ยาวนาน ขึ้น มีความกระตือรื อร้ นและสนใจสิ่ งของแปลกๆ ใหม่ๆ แต่ว่าหากมีสิ่งที่น่าสนใจกว่า
ก็ อ าจจะหั น ไปสนใจของอี ก อย่ า งได้ท ัน ที นอกจากนั้น เด็ ก วัย นี้ เริ่ มสามารถจับ เอกลัก ษณ์
ของสิ่ งของได้บา้ ง
พัฒนาการช่ วง 7 ปี วัยประถมเต็มตัว เมื่อสนใจสิ่ งใดแล้วจะพยายามทําให้สาํ เร็ จ ทั้งยัง
มี ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น เข้า ใจเรื่ องเหตุ และผล มากขึ้ น สามารถจดจําระยะเวลาหรื ออดี ตและ
ปั จจุ บนั ได้ จะมี ความสนใจในเรื่ องที่ ทาํ ได้ยาวนานขึ้น แต่ไม่สามารถทําอะไรหลายๆ อย่างได้
พร้อมกัน
พัฒนาการช่ วง 8 ปี วัยแห่ งการเรียนรู้ เด็กวัยประถมจะสนใจและจดจ่อกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย และหมกหมุ่นจนกว่าจะทํางานนั้นได้ สําเร็ จ เข้าใจคําสัง่ และหวังให้ชิ้นงาน ทําคะแนน
ได้ดีกว่าเดิ ม เด็กจะเริ่ มแยกแยะการเล่นกิ จกรรม ระหว่างเพศ เช่ น เด็กผูช้ ายอาจจะ เลียนแบบ
หุ่ นยนต์ใน Transformer ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะสนใจ ละคร วาดรู ป และการอ่านนิทาน
พัฒนาการช่ วง 9 ปี ซึ มซั บความรู้ วิธีการพูดของด็กวัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปมีการ
ใช้ภ าษาที่ ซับซ้อ นขึ้ น รู ้ จ ัก ถามตอบอย่างมี เ หตุ ผล เต็มไปด้ว ยความรู ้ รอบตัว อยากรู ้ อ ยากเห็ น
สามารถหาคํา ตอบเองได้ จ ากการสั ง เกต เด็ ก วั ย นี้ จะต้ อ งการความเป็ นส่ วนตั ว มากขึ้ น
มีของสะสมส่ วนตัว และเลียนแบบการกระทําของพี่ๆ ที่โตกว่า (mothersdigest, บันทึกคุณแม่
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http:// wwww.mothersdigest.in.th)
การเรี ยนรู ้ (Window Of Opportunity) แต่ละเรื่ องจะเกิ ดขึ้นไม่พร้ อมกัน เช่ น ภาษา
รู ปธรรมเด็ก สามารถเรี ยนรู ้ใน 6-7 ปี แรกของชีวิต หลังจากนั้นจะเริ่ มเรี ยนรู ้ภาษาแบบ นามธรรม
ในขณะที่ภาษาที่สองเด็กจะเรี ยนได้ดีในช่วง 6 ปี แรก
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พัฒนาการวัยเรียน (School Age Child) อายุ 6 –12 ปี
วัย เรี ย นเป็ นวัย ที่ เ ด็ ก อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 6 – 12 ปี วัย นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลายอย่ า ง
ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปจากวัย อนุ บ าล เช่ น เด็ ก วัย นี้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ช้า ลง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางสั ด ส่ วนมากขึ้ น มี ก ารเข้ า กลุ่ ม เพื่ อ นมากขึ้ น มี ค วามจํา ดี ข้ ึ น มี เ หตุ ผ ลมากขึ้ น ฯลฯ
นัก จิ ต วิ ท ยาได้ใ ห้ ค วามสนใจกับ เด็ ก ในวัย นี้ เป็ นวัย หนึ่ ง ซึ่ งมี ล ัก ษณะ พัฒ นาการด้า นต่ า งๆ
ที่ เ ฉพาะตัว อี ริ ค อี ริ คสั น (Erik Erikson) เรี ย กวัย นี้ ว่ า เป็ นวัย พัฒ นาความ ขยัน ขัน แข็ ง กับ
ความรู ้สึกด้อย (Industry V.S. Feeling of Inferiority)
ซึ่ งอี ริคสันเชื่ อว่าวัยนี้ เป็ นวัยของการวางรากฐานบุคลิกภาพอย่างหนึ่ งคือ ความรู ้ สึก
ภาคภู มิ ใ จในตัว เองหรื อ ความรู ้ สึ ก ด้อย โดยเด็ก วัย นี้ จะมี ก ารแข่ง ขัน ด้า นต่ า งๆ สู ง และถ้า เด็ก
ประสบความล้มเหลวทางด้านการแข่งขัน เด็กจะพัฒนาความรู ้ สึกมีปมด้อย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะติ ด
เป็ นบุคลิกภาพเด็กต่อไป ส่ วนซิ กมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เรี ยกเด็กระยะนี้ ว่า อยู่ในระยะ
ขั้นแฝง (Latency Stage) โดย ฟรอยด์เชื่ อว่า เด็กวัยนี้ จะหันความสนใจจากความสนใจทางเพศ
ไปสู่ ค วามสนใจทางด้า นการแข่ง ขัน อิ ทธิ พ ลของบุ คคลใกล้ชิ ดและสภาพแวดล้อมจะมี ผลต่ อ
บุคลิกภาพของเด็กในวัยนี้
การพัฒนาด้ านสติปัญญา
ความสัมพันธ์ของจินตนาการกับจินตภาพ จินตนาการ เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับจินตภาพ
คือการสร้างภาพในสมอง หรื อนึ กคิดเป็ นภาพ จึงเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์อย่างเลี่ยงไม่ได้
ถื อ เป็ นทัก ษะเบื้ อ งต้น ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ก็ น่ า จะได้ ส่ ว นมากการฝึ กหัด การพัฒ นาการ
จิ นตนาการ เน้นความคิดสร้ างสรรค์ด้วยถ้อยคํา เป็ นการคิ ดที่ ผิดแผกไป เป้ าหมายเพื่อเปลี่ ย น
ทิ ศ ทางมากกว่ า กรรมวิ ธี คิ ด หนั ง สื อแบบฝึ กหั ด จึ ง เป็ นลั ก ษณะถ้ อ ยคํา เป็ นส่ วนมาก
หารู ปภาพประกอบ ปรากฏน้อยมาก จนบางทีกลายเป็ นการฝึ กการแก้ปริ ศนาและเล่นเกมอัจฉริ ยะ
ทั้งหมดเป็ นเรื่ องถ้อยคําโวหารทั้งสิ้ น ส่ วนมากเป็ นการให้แสดงการเปรี ยบเทียบ หรื อเปรี ยบเปรย
ของสิ่ งหนึ่งไปกับสิ่ งอื่น เช่น
ความโง่ดุจดัง…..ความอ่อนนุ่ มเหมือน....... ความรวดเร็ วปาน.... .เป็ นต้น หรื อไม่ก็
ขยายคุ ณ สมบัติของสิ่ งหนึ่ งที่ มีประโยชน์ เฉพาะไปสู่ ประโยชน์อื่นที่ เ ป็ น ไปได้ เช่ น
ก◌าํ หนดประโยชน์อื่นของหมวก ของเครื่ องเหลาดินสอ หรื อของอิฐก่อสร้าง เป็ นต้น งานค้นคว้า
วิจยั จึงสะท้อนเรื่ องของสัญญาหมายรู ้ (cognition) มากกว่า
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การรับรู้ (perception)
Sommer (2002) กล่าวถึงการรับรู ้ว่ามีส่วนน้อยที่มุ่งเน้นโดยตรงเรื่ องการฝึ กฝน
จิ นตภาพในความคิ ด ข้อมูลการรั บรู ้ รับทราบ เชิ งประจักษ์เกิ ดขึ้นจากสิ่ งชี้ นํา (visual cues)
การได้เห็นสิ่ งที่คุน้ เคย เช่นปกหนังสื อ หรื อสิ่ งขีดเขียน ในสมุดโน้ต ช่วยให้มองเห็ นภาพถ้อยค
◌ํ า ข อ ง เ นื้ อ ห า ใ น สิ่ ง นั้ น ๆ ไ ด้ ใ น ใ จ ก า ร นึ ก คิ ด เ ป็ น ภ า พ ใ น ใ จ เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ
ความสามารถในการมองเห็น ผลเป็ นภาพในจิตใจ เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ การคิดด้วย ภาษาภาพในใจ
และเห็ น ความสํา คัญ ในการ
ใช้ม ัน อธิ บ าย
สิ่ งต่ า งได้เ พิ่ม จากภาษาเขี ย นจะสามารถ
สื่ อ สารกั น ได้ส ะดวก แต่ สํ า หรั บ ผู ้มี ท ัก ษะ
ด้า นนี้ น้ อ ย
ก็ จ ํา เป็ นต้อ งใช้สื่ อ
ของความคิดที่เป็ นรู ปธรรม เชิงสามมิติมากๆ เช่นหุ่นจําลอง หรื อภาพวาด เหมือนจริ ง
พัฒนาการทางด้ านร่ างกาย (Physical Development)
เด็ ก ในวัย นี้ มี พ ัฒ นาการทางร่ างกายช้ า ๆ ทั้ง ทางด้ า นส่ ว นสู ง และนํ้ าหนั ก การ
เปลี่ยนแปลงส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสัดส่ วน ในวัยนี้ ช้ นั ไขมันตามแก้ม อก
ท้อ ง ก้น และต้น ขาจะน้ อ ยลง ทํา ให้ เ ด็ ก ดู ผ อมและสู ง ขึ้ น พัฒ นาการของกล้า มเนื้ อ กระดู ก
ละประสาทดี ข้ ึ น ซึ่ งจะทํา ให้ เ ด็ ก ในวัย นี้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวส่ ว นต่ า งๆ ของร่ างกายอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น มีความ แม่นตรงทางการเคลื่อนไหว มีความคล่องตัวและว่องไว และสามารถ
ทํากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวได้ดี อย่างไรก็ตามความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง กัน ขึ้นอยูก่ บั การฝึ กฝนหรื อโอกาสที่เด็กจะได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ตลอดจนความรู ้สึกเชื่อมัน่ ในตัวเอง
พัฒนาการทางเชาว์ ปัญญา (Intellicutal Development )
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็กในวัยนี้ จะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั เด็กมี
ความคิดที่สลับซับซ้อน มีการให้เหตุผลมากขึ้นในการตัดสิ นใจ ลดการยึดตนเองเป็ นจุดศูนย์กลาง
ทําให้สามารถคิดแก้ปัญหาในแง่มุมของคนอื่นได้มากขึ้น พีอาร์ เจ (Piaget) เรี ยกระยะพัฒนาการเด็ก
ในวัยนี้ว่า ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผล กับสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete operations) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงอายุ
7-11 ปี ระยะนี้ เด็กจะสามารถแก้ ปั ญหา โดยนําประสบการณ์ ตางๆ และเหตุผลมาประกอบ
เพื่อพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสม
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พัฒนาการทางปัญญาของเด็ก
ลักษณะความจํา เด็กในวัยนี้จะมีความจําดีข้ ึน มีการจัดกลุ่มของสิ่ งของเพื่อช่วยให้จาํ ได้
ดีข้ ึน ความจําจะพัฒนาการดีข้ ึนเมื่อมีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตามในเด็กวัยเรี ยนความจําจะดีข้ ึน
อย่างเห็นได้ชดั ดังนั้นเด็กในวัยนี้ สามารถใช้ความจําในการเรี ยนสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ จําโคลง
หรื อกลอนได้ดีกว่าเด็กวัยอนุบาล
เด็กในวัยนี้ยงั สามารถมองเหตุการณ์ต่างๆ ได้กว้างมากขึ้น ซึ่ งจะทําให้เด็กมีการรับรู ้
ดีข้ ึนและถูกต้องมากขึ้น ความสามารถในการมองสิ่ งต่างๆได้กว้างขึ้นนําไปสู่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เด็กวัยนี้ จะสามารถแก้ปัญหาได้รอบคอบขึ้นและรู ้จกั การวิธีแก้ปัญหาที่ดีจาก
ประสบการณ์ของตนที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา
พัฒนาการทางสติ ปัญญาของเด็กวัยเรี ยนจะก้าวหน้าอย่างเห็ นได้ชัด เด็กในวัยนี้ จะมี
ความคิ ด ที่ ก ว้า งขึ้ น มี เ หตุ ผ ลมากขึ้ น มี ค วามคิ ด รวบยอดพื้ น ฐานที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ข้า ใจสิ่ ง ต่ า งๆ
ในสภาพแวดล้อม สามารถเข้าใจจํานวนของตัวเลข การเรี ยงลํากับของตัวเลข การย้อนกลับไป
ของตัวเลข มี ความจําดี ข้ ึน ซึ่ งความสามารถเหล่านี้ จะเป็ นพื้นฐานที่สําคัญในการเรี ยนรู ้ การคิด
และการแก้ปัญหาต่อไปเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ (ประไพพรรณ ภูมิวฒ
ุ ิสาร 2533: 188-191)
บุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคม (Personality and social development)
เด็ ก ในวัย เรี ย นจะเป็ นวัย ที่ เ ด็ ก ใช้ชี วิ ต อยู่ใ นโรงเรี ย นเป็ นส่ ว นใหญ่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
กับครู และ กลุ่มเพื่อน เพราะฉะนั้นเด็กจะได้รับอิทธิ พลจากครู และกลุ่มสู ง ลักษณะพฤติกรรม
ทางสั ง คมของ เด็ ก วัย นี้ คื อ การจับ กลุ่ ม เด็ ก เพศเดี ย วกั น อย่ า งแน่ น แฟ้ นและตั้ง เป็ นกลุ่ ม
สั ง คมเฉพาะของตน มี แ นวคิ ด กิ จ กรรม กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ต้ ัง ขึ้ นเฉพาะกลุ่ ม นั ก จิ ต วิ ท ยา
เรี ยกลักษณะทางสังคมของ เด็กวัยนี้วา่ สังคมความลับ (Secret Society) โดยเด็กจะหันหลังให้ผใู ้ หญ่
และรวมกลุ่มกับเด็ก ด้วยกัน ความลับภายในกลุ่มจะถูกรั กษาไว้อย่างเคร่ งครั ด ไม่มีการบอก
ผูใ้ หญ่ เ ป็ นอัน ขาด เด็ก ในวัย นี้ จะเริ่ ม คิ ด เงี ย บๆ มี ก ารตั้ง ความเชื่ อ ในเรื่ อ งลึ ก ลับ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น
ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม เท่านั้น
Smith
(1967)
กล่ า วว่ า อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ นจะมี ต่ อ เด็ ก ในวัย นี้ มาก
โดยเฉพาะในวัย นี้ เป็ นวัย ที่ เ ด็ ก จะชอบ เปรี ยบเที ย บกั น ทางสั ง คม (Social comparison)
ซึ่ งการชอบเปรี ยบเทียบกันกับเพื่อนจะส่ งผลต่อ ความรู ้สึกต่อความมีคุณค่า ในตัวของเด็กเอง
Ruble
(1976) ศึ ก ษาพบว่ า ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนมี ค วามสามารถหรื อ ความมี คุ ณ ค่ า ของเด็ ก
จะเกิ ดจากการที่ เด็กได้เปรี ยบเทียบ กับเพื่อนในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เพราะฉะนั้น
จะเห็ น ได้ว่า การมี ปฏิ สัมพัน ธ์ กับ เพื่อ นจะมี ผลต่ อพัฒนาการทางบุ คลิ ก ภาพของเด็ก เช่ น
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การเกิ ดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความรู ้สึกมีคุณค่าของ ตนเอง หรื อการทําให้เกิ ดปมด้อยในจิ ตใจ
เป็ นต้น นอกจากนั้ น การยอมรั บ และการไม่ ย อมรั บ จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพของเด็ ก มาก
โดยเด็ ก ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ จะเติ บ โตเป็ นผู ใ้ หญ่ ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตัว เอง สามารถปรั บ ตัว
เข้ า กั บสั ง คมด้ ว ยดี ส่ วนเด็ ก ที่ ไ ม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในกลุ่ ม เพื่ อ นมั ก จะไม่ ม ั่ น ใจในตั ว เอง
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก รวมทั้งการสร้างปมด้วยต่างๆ ในจิตใจ
อิทธิ พลของเพื่อนจะมีต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก ทั้งทางด้านความคิด และการ กระทํา
เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมให้กลุ่มอย่างเหมาะสม เป็ นสิ่ งที่ควรกระทําอย่างยิ่งกับเด็กใน วัยนี้
พ่อ แม่ ห รื อครู ค วรเปิ ดโอกาสให้เ ด็ก ได้แ สดงออกในทางที่ เ หมาะสม เช่ น เปิ ดโอกาสให้มีก าร
จัดกลุ่มผูด้ ูแลความเรี ยบร้อยในโรงเรี ยนกลุ่มผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ซึ่ งกิ จกรรมเหล่านี้ จะช่ วย
เสริ มให้เด็กรู ้ จกั การแข่งสังคม และทําประโยชน์แก่ สังคม นอกจากนั้น ยังช่ วยสร้ างทัศนคติ
ค่านิยมในทางที่ดีต่อสังคมอีกด้วย
พัฒนาการทางเพศ เด็กปฐมวัย 6-8 ขวบ
เด็ ก จะเริ่ ม เรี ย นรู ้ ค วามแตกต่ า งระหว่า งหญิ ง และชายในด้า นบทบาททางสัง คมเด็ก
วัย 6-8 ขวบ ร่ า งกายกํา ลัง เจริ ญ เติ บ โต มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นรู ้ ส่ิ ง ใหม่ ๆ ด้ว ยตนเอง
ชอบซักถาม ชอบลองทําในสิ่ งที่ทา้ ทายความ สามารถ ต้องการเพื่อน ชอบแข่งขัน ชอบเล่นเป็ นกลุ่ม
ชอบแสดงออกในรู ป แบบต่ า ง ๆ ต้อ งการให้ ค นสนใจ ชอบคนยกย่ อ งชมเชย และต้อ งการ
การยอมรั บจากครู และเพื่อน แต่ยงั ต้องการความสนับสนุ นจากพ่อแม่ ทั้งด้านการเรี ยน การเล่น
การเข้าสังคม การปรับตัว การควบคุมอารมณ์ และการสร้าง จริ ยธรรม เด็กจะมีการเล่น โดยแยกเพศ
เด็กจะรวมกลุ่มในเพศเดียวกัน ความสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันนี้ ช่วยเน้นเอกลักษณ์ทางเพศของเด็ก
เด็กผูช้ ายสนใจการเล่นที่ ใช้แรง ให้ความสนใจในการเข้า สังคม น้อยกว่าเด็กผูห้ ญิ งซึ่ งชอบอยู่
รวมกลุ่มกัน ชอบเล่นเกมที่ใช้แรงน้อย และให้ความสนใจใน การเข้าสังคม การที่แยกกลุ่มจะทําให้
เด็กแต่ละเพศเริ่ มเรี ยนรู ้พฤติกรรมเฉพาะเพศจากเพื่อน ๆ
เมื่ อผ่านวัยที่ แล้วมาเด็กจะมี ความรู ้ สึกว่าตนเป็ นเพศใด และเริ่ มบทบาทที่ เหมาะสม
กั บ เพศของตน และรู ้ จ ั ก พั ฒ นาตนเองให้ เ ข้ า กั บ เพื่ อ นเพศเดี ย วกั น โดยสามารถสนใจ
มี กิ จ กรรมรวมทั้ง มี ค วาม คิ ด ฝั น ทางเพศร่ ว มกับ เพื่ อ นได้ กิ จ กรรมทางเพศของเด็ก ในวัย นี้ คื อ
เขาจะมีการเล่นสมมุติ โดยแสดง เป็ นพ่อแม่หรื อสามีภรรยาในหมู่เพื่อน
เด็กวัยนี้ ถูกแนะนําเข้ามาในโลกทางเพศของผูใ้ หญ่โดยหนังสื อนวนิ ยาย ภาพยนตร์
โทรทัศ น์ และการสั ง เกตสิ่ ง แวดล้อ มประจํา วัน รอบ ๆ ตัว ความสนใจเกี่ ย วกับ เรื่ องเพศ
จะค่อยเกิดขึ้นภายในจิตใจ เด็กจะเรี ยนรู ้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด มีการใช้ dirty word
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dirty action เพิ่ ม มากขึ้ น ความรู ้ ที่ ไ ด้ ม าคล้า ยกั บ การต่ อ ภาพจิ๊ ก ซอว์ คื อ เด็ ก จะค้น พบ
ความเป็ นจริ งไปทีละเล็กทีละน้อย
เป็ นช่ ว งที่ มี ค วามสํ า คัญ ในการสอนทั ก ษะ การใช้ ชี วิ ต 12 องค์ ป ระกอบ คื อ
มี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ สํ า รวจความคิ ด สร้ า งสรรค์ สร้ า งสั ม พัน ธภาพ กั บ ผู ้อื่ น ได้
มีการสื่ อสารที่ดี ตัดสิ นใจด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถ
จั ด การกั บ อารมณ์ แ ละความเครี ยด ประกอบกั บ รู ้ จ ั ก ตนเอง ภู มิ ใ จในตนเอง มี วิ นั ย และ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามเห็ น ใจผู ้อื่ น และรู ้ จ ัก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ งทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมา
จะเป็ นภู มิ คุ ้ม กั น ให้ เ ด็ ก เข้ม แข็ ง ดู แ ลตนเอง พอใจในเพศของตนเอง ปรั บ ตัว และพึ่ ง พา
ตนเองได้ในที่สุด
จิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายของงานวิจยั ในครั้งนี้ คือ วัยที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
1-3 ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 6 – 9 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ น กลุ◌่มเป้ าหมายหลัก
ของการศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยนี้ จําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาหลักจิตวิทยา
และพัฒนาการในการรับรู ้ของเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้การศึกษา ภาพสัญลักษณ์มีความเหมาะสม
ต่อกลุ่ มเป้ าหมายมากที่ สุด ข้อมูลทางที่ เกี่ ยวกับ เด็กมี ความสําคัญมากเพราะจะเป็ นพื้นฐาน
ที่ช่วยสร้างความเข้าใจทั้งทางด้านจิตวิทยา พัฒนาการ ทางด้านต่างๆ ของเด็ก เพื่อทราบความสนใจ
ความชอบ ไม่ ชอบของเด็ก เพื่อ จะนํามาเป็ นประโยชน์ ในการศึ ก ษาเพื่ออหารู ปแบบของ
ภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมต่อเด็ก
เด็กอายุ 6 – 9 ปี จะอยู่ในช่ วงระดับการศึ กษาช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 – 3
จัด อยู่ใ นช่ ว งของวัย เด็ก ตอนกลาง (Middle Childhood) ซึ่ ง อยู่ใ นช่ ว งอายุป ระมาณ 6 – 12 ปี
เป็ นช่ ว งที่ เ ด็ก เริ่ ม เข้า โรงเรี ย น พัฒ นาการทางกายภาพของเด็ ก วัย น◌ี◌้ มี ประสิ ทธิ ภ าพดี ย่ิงขึ้ น
พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาเจริ ญ เติ บ โต พัฒ นาการทางสั ง คมขยายขอบข่ า ยกว้า งขวาง เด็ ก โต
มัก ใช้เ วลากับ ผูใ้ หญ่ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ พ่ อ แม่ ห รื อ บุ ค คลในบ้า นยาวนานขึ้ น บุ ค คลที่ เ ป็ นผูใ้ หญ่ อื่ น ๆ
นอกบ้านเริ่ มมีบทบาทสําคัญในการอบรมดูแลเด็กพอๆ กับพ่อแม่ผปู ้ กครองที่บา้ น และรู ้จกั คบหา
กับเพื่อนร่ วมรุ่ นได้ดีกว่าในวัยเด็กตอนต้น (กุลชาฌัช เติมประยูร 2549 : 28)
จิตวิทยาของเด็กอายุ 6-9 ปี
อายุ 6 ปี
เด็ ก ในวัย นี้ ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นโรงเรี ยนระดับ อนุ บ าลมาแล้ว บางคนอาจจะมี ปั ญ หา
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เกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ในการเรี ย นระดับ ประถม เพราะในระดับ อนุ บ าลไม่ ต ้อ งเรี ย นอะไรมาก
เพี ย งแต่ ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม ร้ อ งรํ า ทํา เพลง แต่ เ มื่ อ ต้อ งเข้า สู่ ร ะบบที่ ใ หญ่ ก ว่ า อาจจะทํา ให้
เด็ ก ในวัย นี้ รู ้ สึ ก อึ ด อัด จนเกิ ด ความเครี ย ด ไม่ อ ยากมาโรงเรี ย น หรื อ ทํา เป็ นไข้ไ ม่ ส บายหรื อ
เป็ นโรคปวดท้องขึ้นได้ดงั นั้นในการเรี ยนคําสอนนั้น เราจะต้องสร้างบรรยากาศของห้องคําสอนให้
แตกต่างไปจากห้องเรี ยนเด็กในวัยนี้ยงั ยึดคุณพ่อคุณแม่เป็ นวีรบุรุษอยูอ่ ย่างมาก
อายุ 7 ปี
เด็ ก วัย นี้ ชอบฟั ง เรื่ อ งเล่ า ต่ า งๆ เขาจะสนุ ก ไปกับ เรื่ อ งเล่ า ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งไม่ รู้ เ บื่ อ
ครู จึ ง ต้อ งพยายามตอบสนองต่ อ ความต้อ งการโดยพยายามที่ จ ะเป็ นนั ก เล่ า เรื่ องที่ ดี อ ย่ า ง
เช่นพระเยซูเจ้าเด็กในวัยนี้ยงั อยูใ่ นวัยที่โน้มน้าวจิตใจได้ง่ายและเริ่ มที่จะยอมรับความคิดของผูใ้ หญ่
อื่นที่ไม่ใช่พอ่ หรื อแม่หรื อคนในครอบครัวของตน มีความต้องการที่จะรับคําชมเชยสูง
อายุ 8 ปี
ในวัย นี้ เหมาะที่ ค รู จะฝึ กอบรมพวกเขาให้ มี สํ า นึ ก แห่ ง การรู ้ จ ัก ตนเอง (Self –
awareness) ต่อสังคม ความสนใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่น ที่อยูร่ อบข้าง การยอมรับตนเอง
และความหมายของอิสรภาพ ลักษณะเด่นของเด็กในวัยนี้คือการเข้าสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนสนิ ทขอ
งตนหรื อ มี จิ ต ตารมณ์ ก ลุ่ ม ที่ เ หนี ย วแน่ น มาก การเข้า สั ง กัด กลุ่ ม เพื่ อ นนี้ เป็ นโอกาสให้ เ ด็ ก ๆ
ได้รับประสบการณ์แห่งคําว่ามิตรภาพ ยังเป็ นการตรวจสอบความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม
การรู ้จกั ทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นและเป็ นการประเมินตนเองในการมี ความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ ของเขา
เด็กในวัยนี้ ตอ้ งการการยอมรั บเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มและการประกาศ อย่างสาธารณะ
ถึงความสําเร็ จหรื อการได้รับเกียรติที่เป็ น เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ พวกเขาต้องการการสรรเสริ ญ
การชื่นชมจากคนอื่นๆ ในกลุ่มโดยการแสดง ออกมาให้ เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรบางสิ่ งได้อย่างดี
เด็กในช่วงวัยนี้เริ่ มรู ้สึก ได้ถึงความแตกต่าง ของผูค้ น รอบข้าง เขาอยากรู ้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
มากขึ้ น คนแปลกหน้า คนต่ า งชาติ ต่ า งศาสนา
และเผ่า พัน ธุ์ สนใจ เกี่ ย วกับ ผูค้ นต่ า งๆ
สถานที่และสิ่ งใหม่ๆ จากสิ่ งต่างเหล่านี้ พวกเขาสามารถ เสริ มสร้างได้
อายุ 9 ปี
เด็ ก วัย 9 ขวบต้อ งการที่ จ ะเป็ นอิ ส ระ แม้ว่ า เขายัง ต้อ งพึ่ ง พาผูใ้ หญ่ อ ยู่ บางวัน เขา
ก็ ดู เหมื อ นว่ า จะเป็ นผูใ้ หญ่ อ ย่ า งน่ า ประหลาดใจ แต่ อี ก บางวัน เขากลับ ทํา เหมื อ นเด็ ก ทารก
ถ้าหากเขาถูกดุด่าว่ากล่าวอย่างไม่เหมาะสมหรื อแสดงความไม่พอใจเขาก็จะกลับเป็ นกบฏและไม่
ยอมสมาคมด้ว ยในสายตาของเขาเขารู ้ สึกว่าตนเองโตแล้วและอยากให้ เคารพความเป็ นอิ สระ
ของเขา วัยนี้ มีลกั ษณะเด่นอยู่กบั การผูกพันอยู่กบั กลุ่มเพื่อน การรับอิทธิ พลจากเพื่อน นักจิตวิทยา
จํานวนมากยอมรั บว่า เด็กในวัยนี้ สามารถใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจได้แล้ว เด็กๆ เริ่ มที่จะเข้าใจ
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หลักศีลธรรมที่เป็ นนามธรรมได้บา้ ง โดยจะตัดสิ นเรื่ องคุณธรรม ได้เป็ นกรณี ๆ ตามสถานการณ์
ที่เคยได้รับการเรี ยนรู ้มาแล้ว เขาสามารถตัดสิ นเรื่ อง “ถูก” หรื อ “ผิด” ได้ตามเนื้ อหาแต่ยงั ขาดการ
ตริ ตรองหรื อการเชื่อมโยงกับสภาพ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเรื่องภัยพิบตั ิ
ลักษณะความเป็ นมา
นับตั้งแต่เริ่ มกําเนิดโลกมาโลกของเราได้ประสบกับวิกฤติการณ์ความรุ นแรงและการเป
ลี่ยนแปลงอย่างมากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาตที่เกิดขึ้นและนับวันจะยิง่ ทวีความรุ นแรงเพิ่มมา
กขึ้ นเรื่ อยๆ ภั ย ธรรมชาติ น้ ี เป็ น กระบวนการทางธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ งในบรรยากาศ
ภาคพื้ น สมุ ท รและ ภาคพื้ น ดิ น ภัย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น สร้ า งความเสี ย หายได้ท้ ัง ต่ อ มนุ ษ ย์
ทรัพย์สินและสิ่ งก่อสร้าง ต่าง ๆ
สําหรับประเทศไทยถือว่ายังโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเอเซี ยและแปซิฟิกเพราะ
ตั้ งอยู่ ใ น เป็ นภู มิ ป ระเทศที่ มี ล ั ก ษณะดิ น ฟ้ าอากาศค่ อ นข้ า งดี มี ฝ นตกต้ อ งตามฤดู ก าล
เป็ นส่ ว นมากและ มี ป ริ ม าณฝนเพี ย งพอแก่ ก สิ ก รรม ภัย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเกิ ด จาก
สภาวะอากาศหรื อเกิ ด จากธรรมชาติ เ องก็ต ามจึ ง มัก ไม่ เ กิ ด ได้บ่อ ยนัก ถึ ง แม้จ ะเกิ ด ขึ้ น แต่ ก็ไ ม่
รุ นแรงมากเท่าไร สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยมีอยู่หลายรู ปแบบที่สําคัญ
และที่ สามารถสร้ างความเสี ยหายได้เป็ นอย่างมาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภยั และแผ่นดิ นไหว
วาตภั ย และอุ ท กภั ย มี ส าเหตุ ห ลั ก จาก พายุ ห มุ น เขตร้ อ นและพายุ ฝ นฟ้ าคะนองรุ นแรง
ในขณะที่อคั คีภยั และแผ่นดินไหว มนุษย์มีส่วน กระทําให้เกิดขึ้น
แต่ปัจจุบนั ลักษณะดิ น ฟ้ า อากาศเริ่ มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ฤดูกาลเริ่ มเปลี่ยนต่าง
จาก เดิ ม ในช่ วงหน้าหนาว อากาศหนาวก็จะมาเร็ วกว่าปกติ หน้าร้อนก็ร้อนมากขึ้น สภาพอากาศ
แปรปรวนเร็ ว ทั้งนี้ ก็เป็ นผลที่เกิ ดมาจากสภาวะโลกร้ อน ดังจะเห็ นได้จากตัวอย่างปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยเกิ ดนํ้าท่ วมอย่างหนัก และกิ นวงกว้างในหลายพื้น ที่ ของหลายจังหวัด ที่ สําคัญคื อ
นํ้าท่วมกรุ งเทพฯ สร้างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจ และทรัพย์สินเป็ นจํานวนมาก หรื อ แผ่นดินไหว
แม้จะเป็ นภัยธรรมชาติซ่ ึ งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่มนุ ษย์ก็มีส่วนทําให้เกิดภัยดังกล่าว
ขึ้น เช่น การทดลองระเบิดนัวเคลียร์ การทําสงคราม ฯลฯ มีส่วนในก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้
เพราะฉะนั้นภัยพิบตั ิเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั เรามากขึ้น สามารถเกิ ดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตวั
และสามารถสร้ า งความเสี ย หายได้เ ป็ นจํา นวนมาก คนทุ ก วัย จึ ง ควรตระหนั ก ใส่ ใ จปั ญ หา
ภัยธรมชาติ มากขึ้น ดังนั้นการบรรเทาความรุ นแรงและการป้ องกันภัยพิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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สู งสุ ดจึงขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของทุก ๆ ฝ่ ายในการประสานงานความร่ วมมือ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
รวมทั้งลดปั ญหาการสูญเสี ยทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ

ข้ อมูลเรื่องแผ่ นดินไหวในประเทศไทย และสถิติการเกิดแผ่ นดินไหว
ภูมิประเทศของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อน พื้นที่ส่วนบนเป็ นภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่ส่วนกลางเป็ นที่
ราบลุ่ ม พื้ น ที่ ท างใต้เ ป็ นแหลมยื่ น ลงไปในทะเล สามารถแบ่ ง ภู มิ ป ระเทศออกตามลัก ษณะ
อุตุนิยมวิทยาได้เป็ น ภาคเหนื อ , ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคใต้
และภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ของประเทศไทย

ลั ก ษณะอากาศทั่ ว ไป
จากลัก ษณะภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศของภาคต่ า ง ๆ
ที่ได้กล่าวมาแล้ว ทําให้ประเทศไทยมีลกั ษณะอากาศทัว่ ไป ดังนี้
อุ ณ หภู มิ อุ ณ หภู มิ โ ดยทั่ ว ไปอยู่ ใ นเกณฑ์ ร้ อ นและไม่ เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ทั่ว ประเทศประมาณ 27 องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า สู ง สุ ด เฉลี่ ย 32 องศาเซลเซี ย ส
และและตํ่าสุ ด 22 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิผนั แปรตามสภาพภูมิประเทศ
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ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8
ชนิด ดังนี้
1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones)
2. แผ่นดินไหว (Earthquakes)
3. อุทกภัย (Floods)
4. พายุฟ้าคะนองหรื อพายุฤดูร้อน (Thunderstorms)
5. แผ่นดินถล่ม (Land Slides)
6. คลื่นพายุซดั ฝั่ง (Storm Surges)
7. ไฟป่ า (Fires)
8. ฝนแล้ง (Droughts)
ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาภัยธรรมชาติประเภทแผ่นดิ นไหว ขึ้นมาเป็ น
กรณี ศึกษา เนื้ อหาในการวิเคราะห์ภาพสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสม และเด็กสามารถเข้าใจ
ตีความหมายของภาพสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง
สมศักดิ์ โพธิ สัตย์ (2549) เนื่ องจากประเทศไทยมีความเสี่ ยงที่จะเกิ ด ภัยนี้ ข้ ึนได้
โดยความเสี่ ย งภัย แผ่ น ดิ น ไหวในประเทศไทยมี ข ้อ มู ล ทาง
ธรณี วิ ท ยารายงานว่ า
สาเหตุของการเกิ ดแผ่นดิ นไหวในประเทศไทย เกิ ดจากแผ่นดิ นไหวขนาด ใหญ่ที่มีแหล่งกําเนิ ด
จากภายนอกประเทศส่ งแรงสั่น สะเทือนมายังประเทศไทย โดยมีแหล่งกําเนิ ดบริ เวณตอนใต้ของ
ประเทศจี น พม่ า ลาว ทะเลอัน ดามัน ตอนเหนื อ ของเกาะสุ ม าตรา โดยบริ เ วณที่ จ ะรู ้ สึ ก ถึ ง
แรงสั่นสะเทือนได้แก่ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ กรุ งเทพฯ
โดยบริ เวณที่มีความเสี่ ยง ต่อภัยแผ่นดินไหวสู งในประเทศไทย ได้แก่
1. บริ เวณอยู่ใกล้แหล่งกําเนิ ดแผ่นดิ นไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณภาคเหนือและตะวันตก
2. บริ เวณที่ เคยมี ประวัติหรื อสถิติแผ่นดิ นไหวในอดี ตและมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้น
จากนั้ นเว้น ช่ ว งการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวเป็ นระยะเวลานานๆ จะมี โ อกาสการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
ที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถิติเดิมได้อีก
3. บริ เวณที่เป็ นดินอ่อนซึ่ งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ดี เช่น บริ เวณที่มีดินเหนี ยว
อยูใ่ ต้พ้ืนดินเป็ นชั้นหนา บริ เวณที่ลุ่มหรื ออยูใ่ กล้ปากแม่น้ าํ เป็ นต้น โดยเฉพาะแถบจังหวัดนนทบุรี
อยุธยา ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เนื่องจากชั้นดินมีความอ่อนตัวมากกว่าแถบอื่น
ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่แนวตะเข็บของเปลือกโลกที่เกิดแผ่นดินไหว ซึ่ งมีโอกาสที่จะ
ขยับตัวได้ แต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะเกิ ดแผ่นดินไหวเมื่อไร และจากการสํารวจทําแผนที่
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บริ เ วณเสี่ ย งภัย แผ่น ดิ น ไหวในปี 2548 ของกรมทรั พ ยากรธรณี พบว่ ามี 4จังหวัด ที่ อยู่ใ นพื้ น ที่
เสี่ ยงภัยมากที่สุด คือ กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน และเชี ยงราย โดยมีความเสี่ ยงที่ 7-8 เมอร์ คลั ลี่
เพราะเป็ นพื้นที่ใกล้รอยเลื่อนศรี สวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียส์ ามองค์ ซึ่งมีความเสี่ ยงสูง ที่สาํ คัญ
คลื่นแผ่นดินไหว (Seismic wave) แบ่งเป็ น 3 ประเภท
1. P-waves หรื อ Primary waves (คลื่นปฐมภูมิ)
2. S-waves หรื อ Secondary waves (คลื่นทุติยภูมิ)
3. Surface waves (คลื่นพื้นผิว)
ความรู้เรื่องแผ่ นดินไหว
ปรากฎการณ์แผ่นดิ นไหวเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิ ดหนึ่ งที่พ้ืนดินมีการสั่น ไหว
ด้ว ยอิ ทธิ พลบางอย่างที่ อยู่ใ ต้ผิวโลก ซึ่ งเมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ น้ ี คลื่ นใต้แ ผ่น ดิ น จะพุ่งไปสู่ บริ เ วณ
ทุกส่ วนของโลก และถ้าการสั่นไหวของแผ่นดินรุ นแรง อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นที่อยูห่ ่ างไกลออกไป
นับหมื่นกิโลเมตร ก็ยงั สามารถรับคลื่นแผ่นดินไหวได้
แผ่น ดิ น ไหว หมายถึ ง การสั่ น สะเทื อ นของพื้ น ดิ น ซึ่ งมี ส าเหตุ ม าจากการเคลื่ อ นที่
อย่ า งฉั บ พลัน ของเปลื อ กโลก เนื่ อ งจากพลัง งานความร้ อ นภายในโลกทํา ให้ เ กิ ด แรงเครี ย ด
แรงเครี ยดที่ ส ะสมอยู่ ใ นโลกทํ า ให้ เ กิ ด การแตกหั ก ของหิ น เมื่ อ หิ นแตกออกเป็ นแนว
จะเกิ ด เป็ นรอยเลื่ อ นและการเคลื่ อ นที่ อ ย่ า งฉั บ พลัน ของรอยเลื่ อ นนี้ เป็ นสาเหตุ ห ลัก ของ
การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว แผ่ น ดิ น ไหวนอกจากจะเกิ ด จากปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ แล้ว ยัง เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ซ่ ึงทําให้สภาพสมดุลของเปลือกโลกบางส่ วนเปลี่ยนไปและไปกระตุน้
ให้เกิดอาการดังกล่าว แต่จะมีความรุ นแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แผ่นดินไหวอาจเกิด
จากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถล่ม หรื อการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน เป็ นต้น
คนในสมัยโบราณมี ความกลัวเหตุการณ์ แผ่นดิ นไหวมาก กวีโฮเมอร์ ของกรี กเชื่ อว่า
แผ่นดิ นไหวเกิ ดจากการที่เทพเจ้า "โพเซดอน” แห่ งท้องทะเลลึกทรงพิโรธ ขณะที่คนจีนโบราณ
คิ ด ว่ า แผ่ น ดิ น ไหวเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ พญามัง กรที่ อ าศั ย อยู่ ใ ต้พ้ื น ดิ น ขยับ และเคลื่ อ นไหวลํา ตัว
พร้ อมกันนั้นก็ได้ส่งเสี ยงคํารามด้วย ส่ วนคนญี่ปุ่นนั้นเชื่ อว่า เวลาเทพเจ้าแห่ งปลาชื่ อ "นามาซึ ”
สะบัดหางไปมาจะทําให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ เธลิส (Thales) ผูเ้ ป็ นปราชญ์กรี กในสมัย
พุ ท ธกาลได้ก ล่ า วโจมตี ค วามเชื่ อ ที่ ว่ า อะไรก็ ต ามที่ เ กิ ด จะต้อ งมี เ ทพเจ้า สิ ง สถิ ต อยู่ ภ ายใน
โดยเขาคิ ด ว่ า การไหลของคลื่ น ในมหาสมุ ท รอย่ า งรุ น แรงต่ า งหากที่ เ ป็ นต้น เหตุ ท ํา ให้ เ กิ ด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว
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สาเหตุของการเกิดแผ่ นดินไหว
สาเหตุ ของการเกิ ดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิ ด ชนิ ดที่หนึ่ ง เกิ ดจากการกระทํา
ของมนุ ษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิ ดปรมาณู การกัก เก็บนํ้าในเขื่อนและแรงระเบิ ดของการทํา
เหมืองแร่ เป็ นต้น ชนิ ดที่สองเป็ นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่ งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหว
อันเป็ นที่ยอมรับกันในปั จจุบนั 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory)
อันเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งโก่งงออย่างฉับ พลัน และเมื่อวัตถุขาด
ออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปคลื่นแผ่นดินไหว
2. ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory)
เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการสัน่ สะเทือนอันเป็ นเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัว ของรอยเลื่อน (Fault)

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นลักษณะของการเลื่อนของลอยเลื่อน
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html

รอยเลือ่ น ของเปลือกโลก
เปลื อ กโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอทั้ง การเปลี่ ย นแปลงอย่า งช้า ๆ และรวดเร็ ว
ซึ่ งแรงที่ทาํ ให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนั้นเรี ยกว่า “แรงเทคโทนิ ก” (Tectonic
Force) หรื อ “แรงแปรสั ณ ฐาน” อัน เกิ ด จากความร้ อ นภายในโลก การขยายตัว และหดตัว
รวมถึ งการเคลื่ อนไหวของแมกมา (Magma) จากที่ แห่ งหนึ่ งไปยั ง ที่ อี กแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งแรงเทคโทนิ กแบ่งออกเป็ น 2 พวก คือ “กระบวนการไดแอสโตรฟิ ซึ ม" (Diastrophism) คือ
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รอยเลื่ อ นของผื น โลก ได้ แ ก่ การโค้ ง งอ โก่ งตั ว และการแตกหั ก ของผื น โลก และ
“กระบวนการโวลคานีซึม” (Volcanism) หรื อการระเบิดของภูเขาไฟนัน่ เอง

ภาพที่ 3 ชนิดของรอยเลื่อน
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html

รอยเลือ่ น ทางธรณีวทิ ยา
ในทางธรณี วิ ท ยานั้น รอยเลื่ อ น (fault) หรื อ แนวรอยเลื่ อ น
(fault
line)
เ ป็ น ร อ ย แ ต ก ร ะ น า บ ( p l a n a r f r a c t u r e ) ใ น หิ น ที่ หิ น ด้ า น ห นึ่ ง ข อ ง ร อ ย แ ต ก
นั้น เคลื่ อนที่ ไ ปบนหิ น อี ก ด้า นหนึ่ ง รอยเลื่ อ นขนาดใหญ่ ใ นชั้น เปลื อ กโลกเป็ นผลมาจากการ
เคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน หรื อเฉื อนกันและเขตรอยเลื่อนมีพลัง (active fault zone) เป็ นตําแหน่งที่ไม่
แน่ นอนของการ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวทั้ งหลาย แผ่ น ดิ น ไหวเกิ ด จากการปล่ อ ยพลั ง งาน
ออกมาระหว่างการเลื่ อนไถล อย่างรวดเร็ วไป ตามรอยเลื่ อน รอยเลื่อนหนึ่ งๆตามแนวตะเข็บ
รอยต่ อ ระหว่า งแผ่น เปลื อ กโลก ของการแปรสัณ ฐาน (tectonic) สองแผ่น เรี ย กว่ า รอยเลื่ อ น
แปรสภาพขนาดใหญ่ (transform fault) ด้วยปรกติแล้วรอยเลื่อนมักจะไม่เกิ ดขึ้นเป็ นรอยเลื่อน
เดี่ยวๆอย่างชัดเจน คําว่า “เขตรอยเลื่อน” (fault zone) จึงถูกนํามาใช้เมื่อกล่าวอ้างถึงเขตที่มีการ
เปลี่ ย นลัก ษณะ ที่ ซับ ซ้อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกับ ระนาบรอยเลื่ อ น ด้า นทั้ง สองของรอยเลื่ อ นที่ ไ ม่
วางตัว อยู่ ใ นแนวดิ่ ง เรี ยกว่ า “ผนั ง เพดาน” (hanging wall) และ “ผนั ง พื้ น ” (foot wall)
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โดยนิ ยามนั้นหิ นเพดานอยู่ ด้านบนของรอยเลื่ อนขณะที่ หิ นพื้น นั้น อยู่ด้านล่ าง ของรอยเลื่ อน
นิ ยามศัพท์เหล่านี้ มาจาก การทําเหมือง กล่าวคือเมื่อชาวเหมืองทํางานบนมวลสิ นแร่ รูปทรงเป็ น
แผ่นเมื่อเขายืนบนหิ นพื้น ของเขาและมีหินเพดานแขวนอยูเ่ หนือเขานัน่ เอง

ภาพที่ 4 รอยเลื่อยในหิ นดินดานใกล้กบั เมือง Adelaide ของประเทศออสเตรเลีย
ที่มา: fault [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.wikipedia.com

ภาพที่ 5 การตัดกันของรอยเลื่อนได้แบ่งที่ราบสู ง Allegheny และ เทือกเขา Appalachian ใน เพนซิลวาเนีย
สหรัฐอเมริ กา
ที่มา: fault [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.wikipedia.com
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ระยะเลือ่ น ระยะเลือ่ นแนวนอน และระยะเลือ่ นแนวยืน

ภาพที่ 6 รอยเลื่อนใน Bédarieux ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: fault [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.wikipedia.com

ประเภทของรอยเลือ่ น
รอยเลื่อนทั้งหลายสามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่มตามลักษณะของระยะเลื่อน (sense
of slip) รอยเลื่ อ นที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ สั ม พัท ธ์ (หรื อระยะเลื่ อ น) บนระนาบรอยเลื่ อ นอยู่
ในแนวดิ่ ง จะเรี ยกว่ า “รอยเลื่ อ นตามแนวมุ ม เท” (dip-slip fault) แต่ ห ากว่ า ระยะเลื่ อ นอยู่
ในแนวระดับ จะเรี ยกว่ า “รอยเลื่ อ นตามแนวระดับ ” (transcurrent หรื อ strike-slip fault)
ส่ วนรอยเลื่อนที่มีระยะเลื่อนไปตามแนวเฉี ยงจะเรี ยกว่า “รอยเลื่อนตามแนวเฉี ยง” (oblique-slip
fault) สํ า หรั บ ความแตกต่ า งในการเรี ยกชื่ อ ทั้ งหมดนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ มุ ม เอี ย งเทสุ ทธิ แ ละ
ลักษณะของระยะเลื่อนของรอยเลื่อนซึ่งไม่ได้ พิจารณาการวางตัวในปั จจุบนั ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
จากการโค้งงอหรื อการเอียง ระดับในระดับท้องถิ่นหรื อในระดับภูมิภาคได้
รอยเลือ่ นตามแนวมุมเท
สามารถจํา แนกแยกย่อยได้เ ป็ นชนิ ด “รอยเลื่ อนย้อน”
(reversefault)
และ
“รอยเลื่ อนปรกติ ” (normal fault) รอยเลื่ อนปรกติ เ กิ ดขึ้ นเมื่ อเปลื อกโลก ถู กดึ งออกจากกัน ซึ่ ง
สามารถเรี ยกรอยเลื่ อ นชนิ ด นี้ ว่ า “รอยเลื่ อ นที่ เ กิ ด จากการยื ด หรื อดึ ง ” (extensional fault)
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โดยด้านผนังเพดานของรอยเลื่ อนจะเคลื่ อนที่ลงสัมพัทธ์กับด้านผนังพื้น มวลหิ นที่ เคลื่ อนที่ ลง
ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งรอยเลื่ อ นปรกติ ส องรอยที่ มี มุ ม เอี ย งเท เข้า หากัน เรี ย กว่ า “กราเบน” (graben)
ส่ วนมวลหิ นทั้งสองที่ เคลื่ อนที่ ข้ ึนตามรอยเลื่ อนปรกติ ติดกับ กราเบนดังกล่ าวเรี ยกว่า “ฮอสต์”
(horst) รอยเลื่ อ นปรกติ มุ ม ตํ่า (low-angle normal fault) ที่ มีนัย สํา คัญ ทางเทคโทนิ ก ในระดับ
ภูมิภาคที่อาจเรี ยกว่า detachment fault
รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) จะกลับกันกับรอยเลื่อนปรกติกล่าวคือ ผนังเพดานจะ
เคลื่ อนที่ ข้ ึนสัมพัทธ์กับผนังพื้น รอยเลื่อนย้อนบ่งชี้ ถึงมีการหดตัวลงของเปลือกโลก มุมเทของ
รอยเลื่อนย้อนจะมีความชันสู งมากกว่า 45 องศา รอยเลื่อนย้อนมุมตํ่า (thrust fault) มีลกั ษณะการ
เคลื่ อ นที่ เ หมื อ นกัน กับ รอยเลื่ อ นย้อ นแต่ มี มุ ม เทของระนาบรอย เลื่ อ นจะน้ อ ยกว่ า 45 องศา
รอยเลื่อนย้อนมุมตํ่าทําให้เกิดลักษณะของการพัฒนาไปในแนวลาดชัน (ramp) flats และ fault bend
fold รอยเลื่อนย้อนมุมตํ่าก็ให้เกิ ดเป็ นชั้นหิ นทบตัว (nappe) และมวลหิ นโดดรอยเลื่อน (klippe)
ในแนวย้อ นมุ ม ตํ่ า (thrust belt) ขนาดใหญ่ ร ะนาบรอยเลื่ อ นเป็ นระนาบ ของพื้ น ผิ ว
รอยแตกของรอยเลื่อน ส่ วนที่ราบของรอยเลื่อนย้อนมุมตํ่าจะเรี ยกว่า “flats” และส่ วนที่ลาดเอียง
เรี ยกว่า “แนวลาดชัน” แบบฉบับของรอยเลื่อนย้อนมุมตํ่าจะเคลื่อน อยูภ่ ายในหมวดหมู่เกิดเป็ น flats
และก่ า ยขึ้ นไปด้ว ยแนวลาดชั น Fault-bend fold เกิ ด ขึ้ นโดยการเคลื่ อ นที่ ข องผนั ง เพดาน
บนผิวรอยเลื่ อนที่ไม่ราบเรี ยบและเกิ ด ร่ วมสัมพันธ์กนั กับทั้งรอยเลื่ อนย้อนมุมตํ่าและรอยเลื่ อน
ที่ เ กิ ด จากการยื ด และ ดึ ง รอยเลื่ อ นอาจกลับ มามี พ ลัง อี ก ครั้ งในภายหลัง ได้ด้ว ยการเคลื่ อ นที่
ในทิ ศ ทาง ตรงกัน ข้า มกับ การเคลื่ อ นที่ ด้ ัง เดิ ม (fault inversion) ดัง นั้น รอยเลื่ อ นปรกติ ห นึ่ ง ๆ
อาจกลายเป็ น รอยเลื่อนย้อนได้หรื อในทางกลับกัน

ภาพที่ 7 แสดงภาพตัดขวางของรอยเลื่อนปรกติและรอยเลื่อนย้อน
ที่มา: การตัดขวางของรอยเลื่อน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.
wikipedia.com
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รอยเลือ่ นตามแนวระดับ

ภาพที่ 8 รอยเลื่อนซานอันเดรี ยสเป็ น หนึ่งของรอยเลื่อนที่มีชื่อเสี ยงของสหรัฐอเมริ กา
ที่มา: รอยเลื่อนตามแนวระดับ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.
wikipedia.com

รอยเลือ่ นตามแนวเฉียง

ภาพที่ 9 รอยเลื่อนตามขอบเขตทางใต้ของ Makhtesh Ramon ใน Negev อิสราเอลตอนใต้
ที่มา: รอยเลื่อนตามแนวเฉี ยง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.
wikipedia.com
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รอยเลื่อนหนึ่ งๆที่มีองค์ประกอบที่เป็ นทั้งรอยเลื่อนปรกติและรอยเลื่อนตามแนวระดับ
จะเรี ยกว่า “รอยเลื่อนตามแนวเฉี ยง” รอยเลื่อนเกือบทั้งหมดจะมีองค์ประกอบ ทั้งการเลื่อนปรกติ
และการเลื่ อ นตามแนว ระดั บ ดั ง นั้ นการจะนิ ย ามให้ ร อยเลื่ อ น เป็ นแบบตามแนวเฉี ย ง
นั้น ต้อ งมี ก ารเลื่ อ นทั้ง ตามแนวปรกติ แ ละตามแนวระดับ ที่ มี ข นาดที่ ว ัด ได้แ ละมี นั ย สํ า คัญ
รอยเลื่ อนตามแนวเฉี ยงบางรอยพบอยู่ในแนวเฉื อนแบบ transtensional และในแนวเฉื อนแบบ
transpressional หรื อในลั ก ษณะอื่ น ที่ ทิ ศ ทางของ การเปลี่ ย นแปลงของการแผ่ ข ยายตัว
ออกหรื อการหด สั้นลงในระหว่างการเสี ยรู ป แต่ในช่วงแรกๆที่เกิดเป็ นรอยเลื่อนนั้นยังคงมี พลังอยู่
มุมกลับ (hade) ถือเป็ นมุมก้มโดยเป็ น มุมระหว่างระนาบรอยเลื่อนกับระนาบแนวดิ่งที่มีแนวระดับ
ขนานไปกับรอย เลื่อนนั้น
รอยเลือ่ นในประเทศไทย
ปริ ญญา นุ ตาลัย (2533) กล่ าวว่ารอยเลื่ อน (faults) หรื อรอยแตกในเปลื อกโลก
เป็ นแหล่ ง กํ า เนิ ดของแผ่ น ดิ น ไหว ประเทศไทยมี ร อยเลื่ อ นมี พ ลั ง 9 รอยเลื่ อ น ได้ แ ก่
รอยเลื่อนเชียงแสน แม่ทา เถิน แพร่ เมย-อุทยั ธานี ศรี สวัสดิ์ เจดียส์ ามองค์ ระนอง และ คลองมะรุ่ ย
ส่ วนกรมทรัพยากรธรณี ระบุว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลัง 13 รอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จนั
แม่ ฮ่ อ งสอน พะเยา แม่ ท า ปั ว เถิ น อุ ต รดิ ต ถ์ เมย ท่ า แขก ศรี สวัส ดิ์ เจดี ย ์ส ามองค์ ระนอง
และคลองมะรุ่ ย
ประเทศไทยมี ร อยเลื่ อ นกระจายตั้ง แต่ เ หนื อ จรดใต้ นับ ร้ อ ยรอยเลื่ อ น มี ค วามยาว
ตั้งแต่ไม่ถึงสิ บกิโลเมตร ไปจนนับร้อยกิโลเมตร ในอดีตได้เกิดแผ่นดินไหวบริ เวณ รอยเลื่อนเหล่านี้
บ้า งก็ ท ํา ให้ ป ระชาชนรู ้ สึ ก สั่ น สะเทื อ น บ้า งก็ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ อ าคาร บ้า นเรื อน
แผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศไทย เกิ ดขึ้ นเมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2526
มี ศูน ย์ก ลางที่ อาํ เภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วัดขนาดได้ 5.9 ริ คเตอร์ แผ่นดิ นไหวนี้ ทาํ ให้
รู ้สึกสั่นสะเทือนเป็ นบริ เวณกว้าง มีความเสี ยหายเล็กน้อยบริ เวณศูนย์กลางและกรุ งเทพมหานคร
การระบุ ว่ารอยเลื่ อนใดเป็ น “รอยเลื่ อนมีพลัง” (active fault) อาศัยนิ ยามศัพท์จากหน่ วยสํารวจ
ธรณี วิทยา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States Geological Survey: USGS) ที่ว่า “รอยเลื่อนมีพลัง
หมายถึง รอยเลื่อนที่จะมีแผ่นดิ นไหวเกิ ดขึ้นอีกในอนาคต รอยเลื่อนที่จดั ว่าเป็ นรอยเลื่อนมีพลัง
ต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่ง ครั้งภายในระยะเวลา 10,000 ปี ” (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 25)
จากการตรวจสอบพบว่า ประเทศไทยมี รอยเลื่ อนมี พลังจํานวน 45 รอยเลื่ อนได้แ ก่
รอยเลื่ อ นเชี ย งแสน แม่ จ ัน แม่ อิ ง มู ล าว หนองเขี ย ว เชี ย งดาว เมื อ งแหง แม่ ฮ่ อ งสอน ขุน ยวม
แม่ลาหลวง แม่สะเรี ยง พร้าว ปั ว ดอยหมอก วังเหนือ แม่งดั แม่ปิง ดอยปุย แม่ทา อมก๋ อย เมืองปาน
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แม่ ห ยวก แม่ ท ะ เถิ น แม่ ว งั ท่ า สี งาว แม่ ติ ป สามเงา ผาแดง ดอยหลวง แม่ ย ม แม่ ก ลอง แพร่
อุทยั ธานี อุตรดิตถ์ นํ้าปาด เขาดํา ท่าอุเทน ศรี สวัสดิ์ เจดียส์ ามองค์ เขาราวเทียน ระนอง อ่าวลึก และ
คลองมะรุ่ ย (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 27)

ภาพที่ 10 แผนที่รอยเลื่อนในประเทศไทย
ที่มา: “ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์,” สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มกราคม 2545) : 32.
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ภาพที่ 11 แผนที่บริ เวณเสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html

ภาพที่ 12 แผนภาพแสดงการเกิดแผ่นดินไหวในจุดต่างๆ ทัว่ โลก
ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, การเกิดแผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ
21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html
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จากภาพ 12 จะแสดงจุดต่างๆ มีความหมายดังนี้
สี เหลือง = แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นลึกลงไปไม่เกิน 25 กิโลเมตรจากผิวโลก,
สี แดง = แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นลึกลงไปที่ 26-75 กิโลเมตรจากผิวโลก,
สี ดํา = แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นลึกลงไปที่ 76-660 กิโลเมตรจากผิวโลก

ภาพที่ 13 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั
ที่มา: สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วิทยา, ย้อนประวัติศาสตร์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://earthquake.usgs.gov

ภาพที่ 14 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั
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ภัยทีเ่ กิดจากแผ่ นดินไหว
ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ภั ย จากการสั่ น ไหวของพื้ นดิ น ก่ อให้ เ กิ ดการปรั บตั ว ของดิ นที่ ต่ า งกั น
การพังทลายของดิน และโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเป็ นของเหลว
2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินในบริ เวณรอยเลื่อน
3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ าํ ที่เรี ยกว่า “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
ขนาดใหญ่ ในทะเล และมหาสมุทร ทําให้เกิดนํ้าท่วมบริ เวณชายฝั่ง
4. ภัยจากไฟไหม้หลังการเกิดแผ่นดินไหว
มาตราวัดขนาดและความรุนแรงของแผ่ นดินไหว
นักธรณี วิทยาประมาณว่า ทุกวันจะมีเหตุการณ์แผ่นดิ นไหวเกิ ดขึ้นบนโลกนับ 1,000
ครั้ ง แต่ ค นส่ ว นมากจะไม่ รู้ สึ ก เพราะมัน สั่น และแผ่ว เบาจนเกิ น ไปเมื่ อเหตุ ผ ลเป็ นเช่ น นี้ นั่น ก็
หมายความว่า 50% ของคลื่นแผ่นดินไหวอาจจะมีคนตรวจรับได้ แต่อีก 50%ที่เหลือที่เกิดในบริ เวณ
ที่ไม่มีคนอาศัยก็จะไม่มีใครรู ้สึกอะไรเลย
ขนาด ( M a gn i t ud e ) เ ป็ นปริ มาณที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ลั ง ง า น ที่ พื้ น โ ล ก
ปลดปล่ อ ยออกมา ในรู ปของการสั่ น สะเทื อ น คํา นวณได้ จ ากการตรวจวั ด ค่ า ความสู ง
ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ดว้ ยเครื่ องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็ นค่าปริ มาณที่บ่งชี้ขนาด
ณ บริ เวณศูนย์กลางแผ่นดิน ไหว มีหน่วยเป็ น " ริ กเตอร์"
ในปี พ.ศ. 2178 ริ กเตอร์ (C.F. Richter) ได้ เ สนอมาตรการระบุ ค วามรุ นแรง
ของภัย แผ่ น ดิ น ไหวที่ ผูค้ นทั่ว ไปรู ้ จ ัก กัน จนทุ ก วัน นี้ โดยริ ก เตอร์ ไ ด้แ บ่ ง สเกลความรุ น แรง
ออกหลายระดับ เช่ น ระดับ 2 แสดงว่า ดังและเป็ นภัยได้มาก เท่าๆ กับเหตุการณ์ ฟ้าผ่า ระดับ 4
แสดงว่า มี ความเสี ยหายเล็กน้อย เกิ ดขึ้น ระดับ 6 คื อรุ นแรง เที ยบเท่าการระเบิ ดของลูกระเบิ ด
ปรมาณูที่สหรัฐฯ ทิ้งลงฮิโรชิมา และระดับ 8.5 คือระดับโลกแตก ซึ่งแยกเป็ นตารางได้ดงั นี้
มาตราวัดขนาด(Magnitude) : ริกเตอร์
ขนาดของแผ่ น ดิ น ไหว (Magnitude) คื อ ปริ มาณพลัง งานซึ่ งปล่ อ ยออกมาจาก
ศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยวัดความสูงของคลื่นแล้วนํามาคํานวณ ในสู ตรการหาขนาดซึ่งคิดค้นโดย
“ริ คเตอร์” จึงเรี ยกว่า “มาตราริ คเตอร์”

33
ตารางที่ 1 มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหว (Magnitude) : ริ กเตอร์
ขนาด

ความสั มพันธ์ ของขนาดโดยประมาณกับความสั่ นสะเทือนใกล้ ศูนย์ กลาง

1-2.9

เกิดการสัน่ ไหวเล็กน้อย ผูค้ นเริ่ มมีความรู ้สึกถึงการสัน่ ไหว บางครั้ง รู ้สึกเวียน ศีรษะ

3-3.9

เกิดการสัน่ ไหวเล็กน้อย ผูค้ นที่อยูใ่ นอาคารรู ้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน

4-4.9

เกิดการสัน่ ไหวปานกลาง ผูท้ ี่อาศัยอยูท่ ้ งั ภายในอาคาร และนอกอาคาร รู ้สึกถึงการ
สัน่ สะเทือน วัตถุหอ้ ยแขวนแกว่งไกว

5-5.9

เกิดการสัน่ ไหวรุ นแรงเป็ นบริ เวณกว้าง เครื่ องเรื อน และวัตถุมีการเคลื่อนที่

6-6.9

เกิดการสัน่ ไหวรุ นแรงมาก อาคารเริ่ มเสี ยหาย พังทลาย

7.0 ขึ้นไป

เกิดการสัน่ ไหวร้ายแรง อาคาร สิ่ งก่อสร้างมีความเสี ยหายอย่างมาก แผ่นดินแยก
วัตถุที่อยูบ่ นพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html

มาตราวัดความรุนแรง (Intensity) : เมอร์ แคลลี่
ความรุ นแรงแผ่ นดินไหว (Intensity) แสดงถึงความรุ นแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ที่ เ กิ ด ขึ้ น วัด ได้จ ากปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะเกิ ด และหลัง เกิ ด แผ่น ดิ นไหว เช่ น ความรู ้ สึ ก
ของผู ้ค น ลัก ษณะที่ ว ัต ถุ ห รื ออาคารเสี ย หายหรื อสภาพภู มิ ป ระเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลง เป็ นต้น
ในกรณี ของประเทศไทยใช้ มาตราเมอร์ แคลลี สําหรับเปรี ยบเทียบอันดับ ซึ่ งมีท้ งั หมด 12 อันดับ
เรี ยงลําดับความรุ นแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก ดังนี้
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ตารางที่ 2 มาตราวัดความรุ นแรง (Intensity) : เมอร์แคลลี่
อันดับที่

ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ

1

เป็ นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่ องมือ

2

พอรู ้สึกได้สาํ หรับผูท้ ี่อยูน่ ิ่ง ๆ ในอาคารสู ง ๆ

3

พอรู ้สึกได้สาํ หรับผูอ้ ยูใ่ นบ้าน แต่คนส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้สึก

4

ผูอ้ ยูใ่ นบ้านรู ้สึกว่าของในบ้านสัน่ ไหว

5

รู ้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่ มแกว่งไกว

6

รู ้สึกได้กบั ทุกคนของหนักในบ้านเริ่ มเคลื่อนไหว

7

ทุกคนต่างตกใจ สิ่ งก่อสร้างเริ่ มปรากฎความเสี ยหาย

8

เสี ยหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา

9

สิ่ งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดี เสี ยหายมาก

10

อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ

11

อาคารสิ่ งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็ นคลื่นบน
พื้นดินอ่อน

12

ทําลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็ นคลื่นบนแผ่นดิน

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html
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ภาพที่ 15 ภาพอธิบายความรุ นแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , แผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/tsunami/index.php/earthquake.html

ข้ อควรปฎิบัตเิ มื่อเกิดแผ่ นดินไหว/สึ นามิ
ก่ อนการเกิดแผ่ นดินไหว
1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ ายาเตรี ยมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนทราบว่า
อยูท่ ี่ไหน
2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ควรมีเครื่ องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่ องดับเพลิง ถุงทราย เป็ นต้น
4. ควรทราบตําแหน่ งของวาล์วปิ ดนํ้า วาล์วปิ ดก๊าซ สะพานไฟฟ้ า สําหรับตัดกระแส
ไฟฟ้ า
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5. อย่าวางสิ่ งของหนักบนชั้น หรื อหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็ นอันตรายได้
6. ผูกเครื่ องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน
7.
ควรมี ก ารวางแผนเรื่ องจุ ด นั ด หมาย ในกรณี ที่ ต ้อ งพลัด พรากจากกั น
เพื่อมารวมกันอีกครั้ง ในภายหลัง
8. สร้ างอาคารบ้านเรื อนให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนด สําหรั บพื้นที่เสี่ ยงภัย
แผ่นดินไหว
ตัวอย่างการเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น

ภาพที่16 การเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , รวบรวมข้อมูลเตรี ยมตัวรับมือกับภัยพิบตั ิ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม
2554. เข้าถึงได้จาก http://nip0.wordpress.com

ของที่ควรมีติดตัว
1 เงินสด
2 บัตรประจําตัว บัตรคนต่างด้าว
3 ตราปั้มญี่ปุ่น / บัตรประกันสุ ขภาพ
4 นํ้าดื่ม (คนละ 3 ลิตร ต่อวัน)
5 อาหารสํารอง(เครื่ องกระป๋ อง,ขนม)
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6 มือถือ & ที่ชาร์จยามฉุกเฉิน
7 ทิชชู่
8 ผ้าขนหนู ประมาณ 5 ผืน
9 ไฟฉาย
10 วิทยุ
11 ร่ ม หรื อ เสื้ อกันฝน
12 เสื้ อหนาว เครื่ องป้ องกันความหนาวต่างๆ
13 ถุงมือทหารหรื อถุงมือ
14 หน้ากาก เพื่อป้ องกันหนาว หรื อ เพื่อไม่ให้สูดควัน
15 ถุ ง ขยะ(ขนาดใหญ่ ๆ ดี ก ว่ า ) เพื่ อ ป้ องกัน ความหนาวหรื อป้ องกั น นํ้ า
หรื ออาจใช้แทนถังได้ ใช้เวลาฉุกเฉิ น
16 saran wrap หรื อพลาสติกครอบอาหาร
17 ยางรัด (5-6 เส้น)
18 ผ้าห่ม
19 หนังสื อพิมพ์ (ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาว)
20 รู ปถ่ายของครอบครัว (เพื่อยืนยันและหาครอบครัวเมื่อพรากกัน)
21 นกหวีด (เพื่อส่ งสัญญาณว่ายังมีชีวติ รอด)
22 แว่นตา
23 ยาที่กินประจํา
24 ผ้าอนามัย(ขาดไม่ได้)
25 เครื่ องเล่ น เพลง(เพื่ อ ฟั ง ธรรรม-เพลงให้ ส งบ ในบางผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าจมี
ระบบวิทยุดว้ ย)
26 เทปผ้า(ถ้ามี จะสะดวกขึ้น)
27 เบาะ (ถ้ามี เบาะใช้แทนหมวกกันน้อคได้)
28 เครื่ องเปิ ดกระป๋ องและมีดเล็กๆ (เผือ่ ต้องอยูใ่ นห้องหลบภัยเป็ นเวลานาน)
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ภาพที่17 การเตรี ยมเป้ ฉุกเฉิ นในที่พกั อาศัย
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , รวบรวมข้อมูลเตรี ยมตัวรับมือกับภัยพิบตั ิ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม
2554. เข้าถึงได้จาก http://nip0.wordpress.com

รายละเอียด
1. เป้ หลัก Lowe alipne(สําเนา) สี แดงสด มีแถบสะท้อนแสงชัดเจน ประมาณ 900
บาท
2. เป้ สํารองแบบย่ามมีหูรูด เผื่อใช้ยามเป้ หลักชํารุ ดหรื อมีสิ่งของต้องขนมากขึ้น
หรื อใช้แยกของเป็ นสัดส่ วนได้ประมาณ 50 บาท
3. กล่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน SurvivalKit (ใส่ ไว้ในเป้ หลัก) ประมาณ 300 บาท
4. นํ้าหนักกระเป๋ าฉุกเฉิน
ประมาณ 4 กิโลกรัม ไม่รวมเสื้ อผ้าและอาหาร
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ประมาณ 5 กิโลกรัม รวมเสื้ อผ้าและอาหารสําหรับ 3 ถึง 5 วัน
ระหว่ างเกิดแผ่ นดินไหว
1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน
ถ้าท่านอยูน่ อกบ้านก็ให้อยูน่ อกบ้าน เพราะส่ วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน
2.
ถ้า อยู่ใ นบ้า นให้ ยื น หรื อ มอบอยู่ใ นส่ ว นของบ้า นที่ มี โ ครงสร้ า งแข็ง แรง
ที่สามารถรับนํ้าหนัก ได้มาก และให้อยูห่ ่ างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง
3. หากอยูใ่ นอาคารสู ง ควรตั้งสติให้มน่ั และรี บออกจากอาคารโดยเร็ ว หนี ให้ห่างจาก
สิ่ งที่จะล้มทับได้
4. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้ า และสิ่ งห้อยแขวนต่าง ๆ ที่ปลอดภัย
ภายนอกคือที่โล่งแจ้ง
5. อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดเปลวหรื อประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่ว
อยูบ่ ริ เวณนั้น
6. ถ้าท่านกําลังขับรถให้หยุดรถและอยูภ่ ายในรถ จนกระทัง่ การสัน่ สะเทือนจะหยุด
7. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
8. หากอยูช่ ายหาดให้อยูห่ ่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซดั เข้าหาฝั่ง
หลังเกิดแผ่ นดินไหว
1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรื อไม่ ให้ทาํ การปฐมพยาบาล
ขั้นต้นก่อน
2. ควรรี บออกจากอาคารที่เสี ยหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดิ นไหวตามมา อาคาร
อาจพังทลายได้
3. ใส่ รองเท้าหุ ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรื อวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่ งหัก
พังแทง
4.
ตรวจสายไฟ ท่ อ นํ้า ท่ อ แก๊ ส ถ้า แก๊ ส รั่ ว ให้ปิ ดวาล์ว ถัง แก๊ ส ยกสะพานไฟ
อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรื อก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว
5. ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิ ดประตูหน้าต่างทุกบาน
6. ให้ออกจากบริ เวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
7. เปิ ดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจําเป็ นจริ ง ๆ
8. สํารวจดูความเสี ยหายของท่อส้วม และท่อนํ้าทิ้งก่อนใช้
9. อย่าเป็ นไทยมุงหรื อเข้าไปในเขตที่มีความเสี ยหายสูง หรื ออาคารพัง
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10. อย่าแพร่ ข่าวลือ
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อควรปฎิบตั ิเมื่อเกิดแผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม
2554. เข้าถึงได้จาก http://www.dmr.go.th
การรับมืออย่ างไม่ ตื่นตระหนกเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
1. ระดับความสั่ นสะเทือนของแผ่ นดินไหว ระดับใช้แสดงความรุ นแรงของแผ่นดินไหว
ปั จจุบนั มี 10 ระดับ ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เป็ นถึงการสั่นสะเทือนที่รุนแรง นอกจากนี้
หลังแผ่นดิ นไหวรุ นแรง(แผ่นดิ นไหวจริ ง) แล้วหลังจากนั้นจะเกิ ดการสั่นสะเทือนอี กหลาย
ครั้ งตามมา เรี ยกว่า(อาฟเตอร์ ช็อค) ซึ่ งอาจจะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงเท่ากับแผ่นดิ นไหวจริ ง
อีกหลายครั้งจึงต้องระวัง
2. เมื่อเกิดแผ่ นดินไหว (คู่มอื การปฏิบัต)ิ
ตารางที่ 3 คู่มือการปฏิบตั ิเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

สภาพตอนเกิด

คู่มือการปฏิบตั ิ

ภายในห้อง

1. เมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอัน ดั บ แรกจะต้อ งเข้า ไปหลบในที่ ป ลอดภัย เช่ น
งอตัวอยูใ่ ต้โต๊ะ เป็ นต้น
2. เมื่อเริ่ มไหวให้ปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนทั้งหมด
3. เปิ ดประตูไว้เพื่อให้ออกไปด้านนอกได้
4. ตอนออกไปด้านนอกอย่าตื่นตระหนกให้ระวังของตก สิ่ งที่จะล้มพังลงมา
5. เดินเท้าไปยังที่หลบภัย
6. ให้ความร่ วมมือกับ คนที่อยู่ใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ (การปฐมพยาบาล
ฉุกเฉิ น) ถ้าเป็ นไปได้ควรฟังข้อมูลใหม่ๆ จากวิทยุหรื อ จากแหล่งอื่น

ในลิฟต์

1. ลองกดปุ่ มให้ลิฟต์เปิ ดทุกชั้น
2. เมื่ อลิ ฟ ต์หยุดให้ทดสอบดู ว่าออกจากลิ ฟต์ไ ด้หรื อไม่ (ถ้ามี อุปกรณ์ ยึด
อัตโนมัติลิฟต์กจ็ ะหยุดที่ช้ นั ใกล้ๆ)
3. กรณี ที่ไฟดับเปิ ดประตูไม่ได้ ให้กด [ปุ่ มติดต่อสําหรับกรณี ฉุกเฉิน]
อย่างต่อเนื่อง และรอการติดต่อ

นอกตัวอาคาร 1. ต้องระวังเนื่องจากมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากป้ ายที่ตกลงมาหรื อจากอิฐที่ก
ระเด็นออกมาเนื่องมาจากผนังล้มพัง
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2. ตรวจสอบดู ด้า นซ้ า ย,ขวา,ด้า นบนและด้า นล่ า ง เข้า ไปหลบในสถานที่
ที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย
ระหว่างขับรถ 1. จับพวงมาลัยให้แน่นค่อยๆ ลดความเร็ วแล้วให้รถจอด
2. เปิ ดทางให้ถนนตรงกลางว่างเพื่อที่รถพยาบาลและรถดับเพลิงสามารถแล่น
ผ่านไปได้
3. เสี ยบกุญแจค้างเอาไว้ ไม่ลอ็ กประตูรถแล้วอพยพหนีดว้ ยการเดินเท้า
สภาพตอนเกิด
ในรถไฟ

คู่มือการปฏิบตั ิ
1. จับราวหรื อที่จบั ด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น
2. ถึงแม้ว่ารถไปจะหยุดกะทันหันกลางทางก็ห้ามเปิ ดประตูฉุกเฉิ นแล้วออกไป
เองหรื อเปิ ดหน้าต่างแล้วกระโดดลงเอง
3. ทําตามคําแนะนะของพนักงานควบคุมรถ หรื อเจ้าหน้าที่บนรถ

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี , คู่มือการปฏิบตั ิเมื่อเกิดแผ่นดินไหว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554.
เข้าถึงได้จาก http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/

3. เตรี ย มสํ า หรั บ ความเสี ย หายหลัง จากเกิด แผ่ น ดิ น ไหว
ความเสี ย หายที่ ห ลัง
แผนดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ นมากคื อ ไฟไหม้ เพื่ อ ป้ องกั น ไฟไหม้สิ่ ง ที่ สํ า คัญ ก็ คื อ การปิ ดอุ ป กรณ์
ที่ ใ ห้ ค วามร้ อ นโดยทัน ที เมื่ อ แผ่ น ดิ น ไหวลดความรุ น แรงลงแล้ว ให้ ปิ ด เช่ น เตาแก๊ ส หรื อ
อุปกรณ์ แก๊สที่กาํ ลังใช้งานอยู่ บิดปิ ดวาล์วแก๊ส,ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าออก ในกรณี ตอ้ งอพยพ
ให้ ปิ ดเบรคเกอร์ ก่ อ นแล้ว อพยพออกไป ถ้า เกิ ด ไฟประทุ ข้ ึ นมาควรเรี ยกเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ
ร่ วมแรงช่ วยกันดับไฟในระยะแรก นอกจากนี้ อาจเกิ ดคลื่นยักษ์(สึ นามิ)ได้หลังเกิ ดแผนดิ นไหว
คลื่นยักษ์อาจมาเร็ วกว่าข้อมูลทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ดงั นั้นเมื่อรู ้สึกว่าแผ่นดินไหวให้รีบออกจาก
ชายทะเลอพยพไปยัง ที่ ป ลอดภั ย เช่ น ที่ สู ง เป็ นต้ น คลื่ น ยั ก ษ์ อ าจซั ด เข้ า มา 2,3 ครั้ ง
ถ้าคลื่นยักษ์พดั เข้ามาครั้ งแรกแล้วอย่าวางใจ อย่าเข้าใกล้บริ เวณชายทะเลจนกว่าจะมียกเลิกการ
ประกาศระวังอันตราย
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการออกแบบภาพสั ญลักษณ์
การสื่ อความหมายด้ วยภาพ ( VISUAL COMMUNICATION)
การสื่ อความหมาย (Communication) ที่ใช้กนั มาตั้งแต่สมัยก่อนจะประกอบด้วยภาษา
พูด รู ปภาพ เครื่ องหมายต่างๆ จากสิ่ งเหล่านี้ การติดต่อสื่ อความหมาย ที่ใช้สายตายังสามารถรักษา
หลักฐานให้ยนื ยงอยูไ่ ด้หลายสมัยในทางศิลปะอาจจะเรี ยกว่า เป็ นภาษาสัญลักษณ์ หมาย ถึง ภาษาที่
เกิดจากการมองเห็นด้วยรู ปร่ าง รู ปทรง และลักษณะ ซึ่ งแตกต่างจากภาษาพูดที่จะเปลี่ยแปลงไปได้
เสมอ การแสดงด้ว ยภาพมักจะแสดงออกถึ งความคิดในทางที่ ง่ ายที่ สุด ตรงไปตรงมา การถ่ าย
ทอดวัฒนธรรมระหว่าง ประเทศที่ใช้ภาษาต่างกัน ภาพเป็ นสิ่ งสําคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ภาพเหมือน (Representation)
หมายถึ ง ภาพที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ เ รามองเห็ น และสั ง เกตได้จ ากสภาพแวดล้อ ม และ
ประสบการณ์
ภาพสั ญลักษณ์ (Symbolism)
หมายถึง มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึนเป็ นลักษณะของสัญลักษณ์แทนสิ่ งที่เรามองเห็นจริ งโดย
ทําให้ดูง่ายขึ้นและมีความหมายชัดเจน
ภาพนามธรรม (Abstract)
คือ การลดรายละเอียดจากสิ่ งที่มองเห็นไปสู่ องค์ประกอบในการมองขั้นพื้นฐาน ซึ่ ง
ความจริ งแล้วการที่จะเข้าใจในโครงสร้างขององค์ประกอบต่างๆ ที่มองเห็น มีความสําคัญมาก และ
การวาดภาพเหมือนให้เหมือนของจริ งมากเท่าใด ความหมายของภาพจะอธิ บายถึงสิ่ งในภาพอย่าง
เฉพาะเจาะจงเท่ า นั้ นแต่ ถ ้า วาดให้ เ ป็ นภาพลัก ษณะนามธรรม ภาพจะครอบคลุ ม และบ่ ง ถึ ง
ความหมายโดยทัว่ ไปอย่างกว้างๆการวาดภาพนามธรรมนี้ จะคงอยูไ่ ม่เพียงแต่ในการถ่ายทอดความ
บริ สุทธิ์ของสภาพที่มองเห็นไปจนกระทัง่ ขั้นตํ่าสุ ดของสภาพเหมือนจริ งเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงการ
ย่อหรื อสรุ ปอย่างชัดเจน การแสดงถึงความจริ งที่มองเห็นโดยการเน้นด้วยสี และแสง และพยายาม
รั ก ษาความเป็ นจริ ง จากข้อมู ลที่ จ าํ ได้ การแสดงออกถึ ง ความรู ้ สึก โดยใช้การจัด องค์ป ระกอบ
ผสมผสานกับอารมณ์ เพื่อเน้นให้ความหมายของภาพตรงจุดประสงค์ข้ ึน (เลอสม สถาปิ ตานนท์
2536:8)

43
การวาดภาพ
เป็ นสื่ อที่ใช้ในการติดต่อระหว่างมนุษย์ที่พูดคนละภาษาได้เป็ นอย่างดีภาษาภาพจะเป็ น
สิ่ งที่ สืบทอดข่าวคราว หรื อประวัติ ศาสตร์ ใ ห้คงไว้สืบต่ อไปในอนาคต (เลอสม สถาปิ ตานนท์
2536:1)
การย่ อ หรื อสรุ ปภาพในลัก ษณะสั ญ ลัก ษณ์ น้ ั น ต้อ งการความเรี ยบง่ า ย และลด
รายละเอียดที่เห็ นจากสภาพ จริ ง ภาพสัญลักษณ์ที่ประสบผลสําเร็ จ เมื่อมองดูแล้วจะรู ้ได้ว่าความ
หมายถึงอะไร รวมไปถึงการจําได้ง่ายและการ ผลิตได้ง่ายดูแล้วจะรู ้ได้ว่าหมายความถึงอะไร รวม
ไปถึงการจําได้ง่ายและการผลิตได้ง่ายด้วยสัญลักษณ์เป็ นสิ่ งสําคัญ จะส่ งผลต่อการสื่ อความหมายถึง
ลักษณะงานนั้นๆ (เลอสม สถาปิ ตานนท์2536:2) ดังคําพูดที่ว่า "ภาพเขียนภาพหนึ่ งมีค่าเท่ากับคําพูด
แสนคํา","ภาพสัญลักษณ์ภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับภาพเขียนพันภาพ"
การออกแบบภาพสั ญลักษณ์
ภาพสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายภาพ เป็ นสื่ อที่ มีบทบาทอย่างมากในชี วิตประจําวัน
ถ้า เรามองไปรอบ ๆ ตัว จะเห็ น สื่ อ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งหมายภาพปรากฏอยู่ท ั่ว ไป การออกแบบภาพ
สัญลักษณ์ที่ดี มีผอู ้ ธิบายถึงหลายท่านด้วยกันที่น่าสนใจ เช่น
ทองเจือ เขียดทอง (2542 : 85) กล่าวว่าในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่ องหมายที่ดี
ควรจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ให้เป็ นมาตรฐาน โดยเสนอไว้ 11 ข้อ คือ
1. ความหมาย (Mean) สั ญลัก ษณ์ ค วรมี ค วามหมายหรื อเนื้ อ หา และสามารถทําให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าใจหรื อรู ้สึกจากภาพที่ปรากฏ
2. ความเหมาะสมกับเนื้ อหา (Suitability to media) หมายถึง ความงาม ความลงตัว
ความเป็ นไปได้ที่จะใช้กบั สื่ อนั้นๆ
3. ความร่ วมสมัย (Contemporaneity) หมายความว่า สามารถเข้าถึงคนในสมัยนั้นๆ ได้
คือ มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา สัญลักษณ์ที่ดีควรมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น 5-10 ปี ก็ยงั คงดู
ทันสมัยอยู่
4. ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) รู ปแบบของสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายควีให้คนมอง
แล้วเกิดความศรัทธา น่าเชื่อถือ
5. เอกลักษณ์ (Distinctiveness) นัน่ คือ นักออกแบบจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ แบบใคร คือ มีความแตกต่างไปจากเครื่ องหมายของหน่วยงาน / สิ นค้าอื่น
6. เอกลักษณ์ของสี (Color individuality) ควรเลือกสี ที่เหมาะสมกับธุรกิจ / การค้า และ
การกําหนดสี ควรเป็ นเอกลักษณ์ และแตกต่างไปจากธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน นอกจากนั้นยังต้อง
คํานึงถึงความสวยงามของคู่สี และความเด่นชัด สะดูดความสนใจ
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7. ความเรี ยบง่าย (Simplification) หมายถึงการออกแบบตัดทอนให้เหลือน้อย ไม่รก
รุ งรัง จะสามารถสร้างความประทับใจ (Impression) และความทรงจํา (Memorability) ได้ดี
8. ความเป็ นสากล (Regionality) หมายถึ ง ความสามารถในการออกแบบ ให้
เครื่ องหมายสามารถสื่ อสารได้กบั คนทัว่ โลก โดยเฉพาะเครื่ องหมายในที่สาธารณะจะต้องมีความ
เป็ นสากลมากกว่าเครื่ องหมายอื่นๆ
9. ความเป็ นประโยชน์ (Utility) คือ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น เป็ น
ตราประทับหัวจดหมาย ซอง นามบัตร ติดบนสิ นค้า เลื้อผ้า ฯลฯ หรื อเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
สะดวกในการจัดวาง คือ เวลานําไปใช้ตอ้ งสังเกตได้ง่ายว่าด้านใดคือด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย
ด้านขวา องศาที่เอียงมีแนวในการตรวจสอบ
10. เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ที่ก่อให้เกิดความงามแก่
เครื่ องหมาย การจะเกิดเอกภาพได้ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบของการออกแบบและหลักการออกแบบ
11. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและบริ ษทั ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค เป้ าหมายทางธุรกิจ ทั้งแบบอย่าง (Style) ระดับการสื่ อความหมาย เข้าใจยากง่ายกับกลุ่มสู ง
ตํ่า และต้องคํานึงถึงสถานภาพของบริ ษทั ด้วย เครื่ องหมายที่ดีจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ
จะต้องมีระดับความเป็ นนามธรรม ที่ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้า เช่น ผูท้ ี่มีความคิด ความรู ้
ฐานะทางการเงินและสังคมสู ง จะสามารถรับรู ้ถึงเครื่ องหมายที่เป็ นนามธรรมสู ง ส่ วนในทางตรง
ข้ามก็จะต้องใช้เครื่ องหมายที่มีระดับนามธรรมตํ่า
การนําหลักทฤษฎีมาประยุกต์ ในการออกแบบสื่ อสั ญลักษณ์
พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์ (2548 : 52) กล่าวว่านักออกแบบจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ
อย่า งยิ่ง ในการวิ เ คราะห์ เนื้ อ หา ของสาร ที่ จ ะต้อ งการสื่ อ ความหมาย และสั ง เคราะห์ ใ ห้เ ป็ น
รู ปลักษณ์ที่ใช้เป็ นสิ่ งแทนอันสามารถจะบอกได้ถึง ความหมาย ทั้งยังต้องใช้ความสามารถในการ
เขียนภาพ หรื อผลิตภาพสัญลักษณ์ ให้ประณี ตคมชัด เพื่อสื่ อความหมายได้ถูกต้องชัดเจนในการ
ออกแบบสัญลักษณ์ นักออกแบบจะมีแหล่ง บันดาลใจสําคัญ 2 ประการคือ
1. จากธรรมชาติส่ิ งแวดล้อม (Natural Form) ได้แก่ ภาพดอกไม้ ใบไม้ ภูเขา ทะเล สัตว์
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฯลฯ จัดเป็ นสัญลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol)
2. จากรู ปแบบที่มนุ ษย์สร้าง (Manmade Form) ได้แก่ อาคารบ้านเรื อน เครื่ องใช้
สิ่ งของต่างๆ
สั ญลักษณ์ ทมี่ นุษย์ สร้ างขึน้ (Conventional Symbol)
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นอกจากนี้ การออกแบบสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย นั ก ออกแบบควรคํา นึ ง ถึ ง
หลักสําคัญ 3 ประการคือ
1. ความงามของสั ญ ลัก ษณ์ จะต้อ งเกี่ ย วโยงกับ สุ น ทรี ยภาพ (Aesthetic Form)
คือความงดงามของรู ปแบบของสัญลักษณ์ไม่วา่ จะเป็ น Representation หรื อ Abstract ก็ตาม
2. ต้องเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่ งที่เป็ นความนิยมชัว่ คราว
3. ต้อ งนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ห ลายประการ สามารถลอกเลี ย นด้ว ยวิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น
การย่อหรื อขยายได้
จากการพิจารณาถึงสื่ อสัญลักษณ์ที่มีอยูท่ วั่ ไปแล้ว พอจะแยกประเภทตามลักษณะเฉพาะ
อาจแบ่งได้เป็ น
1. ภาพเครื่ องหมายจราจร เป็ นกติกาสากลซึ่ งเข้าใจร่ วมกันทัว่ ไป เพื่อความปลอดภัย
ในการ ใช้ยานพาหนะ เครื่ องหมายภาพจราจรจะแสดงถึงสัญลักษณ์การใช้รถ ใช้ถนนในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน การออกแบบจะเน้นความชัดเจนของการสื่ อความหมาย เข้าใจง่าย สี สนั สะดุดตา
2. เครื่ องหมายสถาบัน สมาคม และกลุ่มต่ าง ๆ ซึ่ งกําหนดรู ปแบบเพื่อแทนหรื อเป็ น
สัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ
3. เครื่ อ งหมายบริ ษั ท สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ◌์ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความเชื่ อ มั่น
กระตุ ้น ความ น่ า สนใจในบริ ษ ัท การค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ และยัง เป็ นการเน้น ถึ ง คุ ณ ภาพที่
น่าเชื่อถือด้วย รู ปลักษณ์ของเครื่ องหมายที่ปรากฏ
4. ภาพเครื่องหมายสถานที่ เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงสัญลักษณ์สถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงให้
เข้า ใจร่ ว มกัน ได้โ ดยไม่ ต ้อ งใช้ต ัว หนัง สื อ หรื อ ข้อ ความ ซึ่ ง บางครั้ งอาจสื่ อ ได้ย ากกว่ า การใช้
สัญลักษณ์ เช่น โรงพยาบาล สนามบิน สถานีรถไฟ ห้องนํ้า
5. ภาพเครื่องหมายกิจกรรมต่ าง ๆ เช่น การกีฬา การก่อสร้าง การประชุม
6. เครื่องหมายทีใ่ ช้ ในการออกแบบ เขียนแบบ เป็ นเครื่ องหมายภาพที่ใช้สื่อความหมาย
ร่ วมกันระหว่างผูอ้ อกแบบเขียนแบบแปลน และผูอ้ ่านแบบหรื อบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
ลัก ษณะของสั ญ ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วแบ่ ง ตามลัก ษณะของประเภทหรื อเครื่ องหมาย
แต่ ถ ้า เราพิ จ ารณาถึ ง การออกแบบสั ญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ ทุ ก ลัก ษณะ อาจแบ่ ง เป็ นประเภทใหญ่ ๆ
ตามลักษณะและวิธีการออกแบบได้ 3 ประเภท คือ
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1. ลักษณะแบบตัวอักษร (Letter marks) ได้แก่ การออกแบบสัญลักษณ์ โดยอาศัย
รู ปแบบ ตัวอักษรมาประดิษฐ์จดั วางให้สวยงาม ชัดเจน การออกแบบอาจจะใช้เฉพาะตัวอักษรหรื อ
คําย่อ ของหน่วยงาน บริ ษทั หรื อสถาบันองค์การต่าง ๆ มาใช้
2. ลัก ษณะแบบภาพ (Pictograph)
คื อ การออกแบบสัญ ลัก ษณ์ โ ดยใช้รู ป ภาพ
เป็ นแนวคิดในการออกแบบ ภาพอาจเป็ นการแสดงทิศทางกิจกรรม การกระทํา หรื อภาพสัญลักษณ์
ต่าง ๆ
3. ลักษณะแบบผสมผสาน (Combination Marks) คือการออกแบบภาพสัญลักษณ์
โดย นํา เอารู ป แบบตัว อัก ษรกับ รู ป ภาพมาประกอบกัน ในการออกแบบอย่า งสัม พัน ธ์ กัน และ
เหมาะสม
แนวคิดในการออกแบบ
แบบสัญลักษณ์ ควรจะยึดหลักกว้าง ๆ เพือ่ เป็ นแนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความงาม
2. แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
3. แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ
4. ความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน
วิธีการออกแบบสั ญลักษณ์
สัญลักษณ์ในทุกลักษณะที่ทาํ การออกแบบ ผูอ้ อกแบบควรจะพิจารณาให้ชดั เจนก่อนว่า
งานออกแบบนั้นมีวตั ถุประสงค์อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานออกแบบสามารถสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจได้โดยง่าย มีความชัดเจน สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ภาพเครื่ องหมายสามารถ นําไป
ใช้ง านได้ห ลายลัก ษณะ มี รู ป แบบที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด จากความเชื่ อ มั่น และยอมรั บ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ซ่ ึงปั จจัยต่าง ๆ ผูอ้ อกแบบจะละเลยไม่ได้
ขั้นตอนการออกแบบ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็ นแนวคิดในการออกแบบ
2. กําหนดแนวคิดหลักโดยใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นเป็ นบรรทัดฐาน
3. เลือกหาสิ่ งดลใจในการออกแบบ อาจเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงอิสระ หรื อสิ่ งใน
ธรรมชาติ
4. กําหนดรู ปร่ างภายนอก
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5. ร่ างภาพเพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมโดยการร่ างไว้หลาย ๆ แบบ
6. ลดทอนรายละเอียด
7. ร่ างแบบเขียนสี
8. เขียนแบบจริ ง
ในความเป็ นจริ ง เราพบเห็ น สัญ ลัก ษณ์ ที่มีผูอ้ อกแบบไว้แ ล้ว และมี การนํามาใช้อ ยู่
โดยทั่ว ไป ซึ่ ง เราอาจนํา ภาพสั ญ ลัก ษณ์ เ หล่ า นั้น มาใช้ห รื อ ประยุก ต์ หรื อ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบสร้ าง ภาพสัญลักษณ์ เพื่อสื่ อความหมายในการเรี ยนการสอนได้ สัญลักษณ์ ที่นาํ มาใช้
อาจเป็ นรู ปภาพ ตัว หนั ง สื อ ตัว เลข และเครื่ องหมายต่ า ง ๆ เรานํา มาใช้ ไ ด้ทุ ก เนื้ อ หาวิ ช า
ให้เหมาะสมและ สามารถ สื่ อความหมายได้ตรงจุดประสงค์ที่สุด (พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์ 2548 : 21)
การจัดองค์ ประกอบของงานกราฟิ ก
1. จัดให้ เป็ นเอกภาพ ในที่น้ ี หมายถึง สิ่ งที่ช่วยทําให้ชิ้นงานเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน
ซึ้ งต้อ งขึ้ นอยู่ กับ วัต ถุ ป ระสงค์ น้ ั นๆ ความเป็ นเอกภาพจะครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ องของความคิ ด
และการออกแบบ
2. ความสมดุ ล ความสมดุ ล ในงานกราฟิ กเป็ นเรื่ อ งของความงาม ความน่ า สนใจ
เป็ นการจัดสมดุลกันทั้งในด้านรู ปแบบและสี มีอยู่ 2 ลักษณะที่สาํ คัญ คือ
2.1 ความสมดุลในรู ปทรงหรื อความเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน คือเมื่อมองดูภาพแล้ว
เห็นได้ทนั ทีว่าภาพที่ปรากฎนั้นเท่ากัน ลักษณะภาพแบบนี้ จะทําให้ความรู ้สึกที่มนั่ คง เป็ นทางการ
แต่อาจทําให้ดูน่าเบื่อได้ง่าย
2.2
ความสมดุ ล ในความรู ้ สึ ก หรื อ ความสมดุ ล ที่ ส องข้า งไม่ เ หมื อ นกัน
เป็ นความแตกต่ างกัน ทั้ง ในด้า นรู ปแบบ สี หรื อพื้ น ผิว แต่ เ มื่ อ มองดู โ ดยรวม ขะเห็ น ว่า เท่ ากัน
ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง ความสมดุลในลักษณะนี้ ทําให้เกิดความรู ้สึกเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยน
ไม่เป็ นทางการ และไม่น่าเบื่อ
3. การจั ด ให้ มี จุ ด สนใจ ภายในเนื่ อ หาที่ จ าํ กัด จะต้อ งมี ก ารเน้น การเน้น จะเป็ น ณ
จุดใดจุดหนึ่ งที่เห็ นว่ามีความสําคัญ อาจทําได้ดว้ ยภาพหรื อข้อความก็ได้ โดยมีหลักว่า “ความคิด
เดี ยวและจุดสนใจเดี ยว” การ มีหลายความคิด หรื อมีจุดสนใจหลายจุด จะทําให้การออกแบบเกิด
ความล้ม เหลวเพราะหาจุ ด เด่ น ชัด ไม่ ไ ด้ ภาพรวมจะไม่ ชัด เจน ขาดเอกลัก ษณ์ ข องความเป็ น
ผูน้ าํ ในตัวชิ้นงาน
สําหรับวิธีการที่จะทําให้มีจุดสนใจอาจเน้นด้วย สี ขนาด สัดส่ วน และรู ปร่ างที่แปลกไป
กว่าส่ วนอื่นๆในภาพ ส่ วนตําแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดสนใจนั้นสามารถกระทําได้ดงั นี้
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นํ า ภาพมาแบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น บริ เวณที่ เ ส้ น ตั ด กั น นั้ นก็ คื อ ตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสม
จากผลการวิจยั หลายๆครั้ง พบว่า ตรงจุดตัดกันที่มุมบนซ้ายนั้นเป็ นตําแหน่ งที่ดีที่สุด เหตุผลหนึ่ ง
ที่สนับสนุ นก็คือ ในการอ่านหนังสื อนั้น เรามักอ่านจากมุมซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ฉะนั้น
ตําแหน่งนี้จะเป็ นจุดแรกที่สายตาเรามอง เพื่ออ่านหรื อดูภาพบน แผ่นภาพนั้นเอง

ภาพที่ 18 ตําแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดสนใจ
ที่มา: พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์, เทคนิคการออกแบบกราฟิ ก (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ลิปประภา, 2548),
25

องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยทําให้งานออกแบบมีความโดดเด่นน่ าสนใจ นักออกแบบ
จําเป็ นต้องใช้หลักและวิธีการทางศิลปะเป็ นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้
1. รู ปแบบตัวอักษรและขนาด
การสร้ า งรู ป แบบตัว อัก ษรให้มี รู ป แบบแปลกตา สวยงามจะช่ ว ยเร่ ง เร้ า ความรู ้ สึ ก
ตอบสนองไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี โ ด ย เ น้ น ค ว า ม ชั ด เ จ น ส ว ย ง า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์
สํ า หรั บ ข้ อ ความนํ า เรื่ องและ ข้ อ ความรายละเอี ย ด นอกจากนั้ นขนาดของตั ว อั ก ษรก็ มี
ความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย
สื่ อ ความหมายได้ดี ไ ม่ ต ้อ งคิ ด มาก นอกจากนั้น แล้ว การจัด วางรู ป แบบข้อ ความที่ ดี ก็ จ ะช่ ว ย
ให้การสื่ อความหมายเป็ น ไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพด้วย
2. การกําหนดระยะห่ างและพืน้ ทีว่ ่ าง
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การจัดพื้นที่ว่างในการออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล
ช่ วยเน้นความเป็ นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่ าง หรื อพื้นที่ว่างจะช่วยพักสายตาในการอ่าน
ทําให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพ ให้เหมาะสมและสวยงาม
3. การกําหนดสี
สี มีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน ทําให้สะดุดตา สร้างสรรค์ ความสวยงาม
การกํา หนดสี ใ ดๆ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทของงานนั้น ๆ ข้อ สํา คัญ ที่ ควรคํา นึ ง ถึ ง คื อ สี บ นตัว ภาพ
พื้นภาพและตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่งมี ความชอบที่แตกต่าง
กัน นักออกแบบจะพยายามใช้สีเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์มากที่สุด
4. การจัดวางตําแหน่ ง
เป็ นการจัด วางโครงร่ างทั้ง หมดที่ จ ะกํา หนดตํา แหน่ ง ขนาดของ ภาพประกอบ
ตําแหน่ งของข้อความทั้งหมด และส่ วนประกอบอื่นๆที่ปรากฎ ซึ่ งต้องคํานึ งถึง จุดเด่นที่ควร เน้น
ความสมดุ ล ต่ า งๆ ความสบายตาในการมอง นัก ออกแบบต้อ งให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ ทุ ก ๆส่ ว นที่
ปรากฎบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีช่วยให้งานออกแบบมี ความน่ าเชื่ อถือและ
น่าสนใจ
แนวคิดในการสร้ างสรรค์ งาน
งานกราฟฟิ กที่ น่ าสนใจจะต้ อ งมี เ อกลั ก ษณ์ ข องตั ว เองที่ ชั ด เจนภายในงาน
การออกแบบจะเป็ นตัว สนั บ สนุ น ให้ ดู มี ค วามน่ า สนใจหรื อมี ค วามสํ า เร็ จ ทางธุ ร กิ จ เกิ ด ขึ้ น
การออกแบบจึงมีความจําเป็ นอย่างมาก
ที่ เ รี ย บเรี ย งมาในงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการรวบรวมข้อ มู ลบางส่ ว นที่ สามารถนําไปใช้
ในการทํางานออกแบบได้จริ ง
การใช้ เส้ น หรือ ลวดลายต่ างๆ
เส้ น (Line) คื อ ร่ องรอยที่ เกิ ดจากเคลื่ อนที่ ของจุ ด หรื อถ้าเรานําจุ ดมาวางเรี ยงต่อ ๆ
กันไป ก็จะเกิ ดเป็ นเส้นขึ้น เส้นมี มิติเดี ยว คือ ความยาว ไม่ มีความกว้าง ทําหน้าที่ เป็ นขอบเขต
ของที่ ว่ า ง รู ปร่ าง รู ปทรง นํ้ าหนั ก สี ตลอดจนกลุ่ ม รู ปทรงต่ า ง ๆ รวมทั้ ง เป็ นแกนหรื อ
โครงสร้ างของรู ปร่ าง รู ปทรง เส้นเป็ นพื้ นฐานที่ สําคัญของงานศิ ลปะทุ ก ชนิ ด เส้นสามารถให้
ความหมายแสดงความรู ้ สึก และแสดงถึ งอารมณ์ ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการสร้ างเป็ นรู ปทรงต่ าง ๆ
เส้นมี 2 ลักษณะ คือ
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1. เส้นตรง (Straight Line)
2. เส้นโค้ง (Curve Line)
เส้นทั้งสองชนิ ดนี้ เมื่ อนํามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ และให้
ความหมาย ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 19 ลักษณะของเส้นแบบต่างๆ
ที่มา: มาโนช กงกะนันท์, ศิลปะการออกแบบ (กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิ ชย์, 2538), 35.

ลักษณะและความหมายของเส้ น
1. เส้ นตั้ ง หรื อ เส้ นดิ่ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก ทางความสู ง สง่ า มั่น คง แข็ง แรง หนัก แน่ น
เป็ นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง
2. เส้ นนอน ให้ความรู ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย
3. เส้ นเฉียง หรือ เส้ นทะแยงมุม ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ ว ไม่มน่ั คง
4. เส้ นหยัก หรื อ เส้ นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู ้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็ น จังหวะ
มีระเบียบ ไม่ราบเรี ยบ น่า กลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุ นแรง
5. เส้ นโค้ ง แบบคลื่น ให้ความรู ้ สึก เคลื่ อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่ น ไหล ต่ อเนื่ อง สุ ภ าพ
อ่อนโยน นุ่มนวล
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6. เส้ นโค้ ง แบบก้ น หอย ให้ความรู ้ สึกเคลื่ อนไหว คลี่ คลาย หรื อเติ บโตในทิ ศทางที่
หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุ ด
7. เส้ นโค้ งวงแคบ ให้ความรู ้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง
ที่รวดเร็ ว ไม่หยุดนิ่ง
8. เส้ นประ ให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชดั เจน ทําให้เกิดความเครี ยด

ความสํ าคัญของเส้ น
1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็ นส่ วน ๆ และเป็ นการกําหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง
ทําให้เกิดเป็ นรู ปร่ าง (Shape) ขึ้นมา
2. กําหนดเส้นรอบนอกของรู ปทรง ทําให้มองเห็นรู ปทรง (Form) ชัดขึ้น
3. ทําหน้าที่เป็ นนํ้าหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น
4. ให้ความรู ้สึกด้วยการเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ป และโครงสร้างของภาพ
การกําหนดรูปภาพ และการกําหนดตัวอักษร
ภาพประกอบของสื่ อเป็ นสิ่ งที่ช่วยเร้าความสนใจ และทําให้ส่ิ งพิมพ์น่าสนใจ มากยิง่ ขึ้น
เพราะผูด้ ูจะให้ความสนใจในเบื้องแรกต่อภาพมากกว่าข้อความที่ตอ้ งอ่านเพราะใช้เวลาในการทํา
ความเข้าใจน้อยกว่า ฉะนั้นหากภาพที่ ใช้ประกอบในการออกแบบมี คุณภาพ สามารถสื่ อความ
หมายได้ดี และมีความเหมาะสมกับเนื้ อหา กลุ่มเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อนั้นๆ
จะทําให้สื่อนั้นได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการยิง่ ขึ้น
การถ่ ายทอดภาพมีอยู่ 3 ประเภท
1. ภาพที่ถ่ายทอดตามคามเป็ นจริ ง (Realistic) คือภาพที่เหมือนจริ งในธรรมชาติ ใช้องค์
ประกอบต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง
2. ภาพลักษณะตัดทอน (Distortion) เป็ นภาพที่ดดั แปลง เสริ มแต่งตัดทอนแต่ยงั คง
มีเค้าเดิมอยู่
3. ภาพที่ถ่ายทอดตามคามรู ้สึก (Abstraction) ถ่ายทอดจากความรู ้สึกภายใน หรื อจาก
อารมณ์ผสู ้ ร้าง ภาพที่ดีจะสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา
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ภาพที่ ดู แ ล้ว ก่ อ ให้เ กิ ด ความไม่ ส บายใจ (Negative feeling) จะเรี ย กความสนใจได้
ก่ อนภาพอื่ น แต่จะสนใจไม่ นานเท่าภาพที่ดูแล้วสบายใจ (Positive feeling) ซึ่ งเป็ นภาพที่เรี ยก
ความสนใจเป็ นอันดับรองลงมา แต่ดึงดูดความสนใจได้นาน และภาพที่ดูแล้วไม่เกิ ดความรู ้ สึก
อะไร (Neutral feeling) จะเรี ย กความสนใจได้น้อ ยที่ สุ ด และภาพที่ มี ล ัก ษณะง่ า ย (Simple)
ที่ไม่แฝงแนวคิดสลับซับซ้อนจะได้รับการสนใจง่ายกว่าแต่จะดูไม่นานต่างกบภาพที่มีลกั ษณะยุง่
ยาก (Complicate) ที่ มี รายละเอี ย ดประกอบมากมายแฝงแนวคิ ด คนจะไม่ ค่อ ยดู แต่ เ มื่ อดู แ ล้ว
จะให้ความสนใจเป็ นเวลานาน

การกําหนดตัวอักษร
จะไม่มีความหลากหลายมากนักแต่อาจมีความแตกต่างกันระหว่างตัวที่เป็ นหัวเรื่ องหรื อ
พาดหัว กับตัวที่ เป็ นรายละเอี ยดเท่านั้น อย่างไรก็ตามในเรื่ องขนาดของตัวรายละเอี ยด จะต้อง
พิจารณาใช้ในขนาดที่เหมาะสมกับผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย หากเป็ นผูม้ ีอายุมากหรื อเด็ก อาจจะ
ต้องเลือกตัวอักษรที่มี ◌ขี นาดใหญ่กว่าตัวอักษรที่ใช้ สําหรับ วันรุ่ นหรื อผูใ้ หญ่ทวั่ ไป
1. ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรที่ปรากฏในงานออกแบบแผ่นป้ ายโฆษณาโดยทัว่ ไปมีอยู่ 3
ขนาดด้วยกันคือ ขนาดใหญ่สาํ หรับข้อความพาดหัว(Heading)จะเน้นความโดดเด่น(Display face)
ขนาดกลางสําหรับข้อความรองพาดหัว(Sub Heading) และขนาดเล็กสําหรับข้อความ รายละเอียด
เน้นให้อ่านง่าย (Book face)
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัยของผูอ้ ่าน
อายุ
ขนาดอักษรโรมัน(พอยต์ )
5-7
18
7-8-9
12-14
10-12
11-12
12ขึ้นไป
11-12
ผูใ้ หญ่ปกติ
10-11-12
คนสู งอายุ 60ปี ขึ้นไป
11-12

ขนาดอักษรไทย(พอยต์ )
20 - 30
18-30
16-18
16-18
14-16
16-18
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบฟ้ อนท์ในงานออกแบบ
ประเภทงาน
สําหรับโทรทัศน์
งานป้ ายภายนอก
(Outdoor side)
งานป้ ายภายนอก
(ระยะมองป้ าย)
โปสเตอร์
(ระยะการมองเห็นป้ าย)
งานสื่ อสิ่ งพิมพ์
(ภาษาอังกฤษ)
งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ (ภาษาไทย)

การใช้
ใช้แบบตัวที่ไม่มีเส้นยืน่ (Suns serif) )
หรื อถ้าใช้ตวั มีเส้นยืน่ ก็ควรใช้เป็ นตัวหนา
ควรใช้ตวั หนา สําหรับภาษาอังกฤษไม่นิยมใช้เกิน 7 คํา
ไม่ควรใช้ตวั ใหญ่ท้ งั หมดในคําเดียว หลีกเลี่ยงตัวแบบเขียน
สําหรับระยะทางการมองเห็น 100 ฟุต ใช้ขนาด 3 นิ้ว
สําหรับระยะทางการมองเห็น 20 นิ้ว ใช้ขนาด 1/8 นิ้ว และเพิ่ม 1/8 ทุกๆ 5
นิ้ว
ภาษาอังกฤษใช้ขนาด 9 -12 พอยท์ , ตัวพิมพ์เล็กใช้ขนาด 11-12 พอยท์ ,
ตัวแบบ centuryใช้ขนาด 11-12 พอยท์
ใช้ขนาด 12,14,16 พอยท์ , 8 -14 เป็ นทีนิยมใช้ทวั ไป , 12-16
ผูใ้ หญ่อ่านได้ดี บรรจุเนื้อความได้มาก

2. รู ปแบบตัวอักษร การสร้างสรรค์ตวั อักษรให้สวยงามแปลกตา และสอดคล้องกับ
ลักษณะข้อความมีความชัดเจน ทําให้เกิดความน่ าสนใจมากขึ้น เทคนิ คการออกแบบและตกแต่ง
ตัวอักษรให้สวยงามและเป็ นแรงบันดาลใจให้อยากรู ้ อยากดู อยากเห็น มากกว่ารู ปแบบตัวอักษร
แบบธรรมดา
ตัวมีเส้นยืน่ Serif
ตัวไม่มีเส้นยืน่ sans serif (No serif)
ตัวแบบเขียน script
ตัวอาลักษณ์ text letters
3. รู ปร่ าง ลักษณะของตัวอักษร (Type calacter) ได้แก่
3.1 ประเภทตัวเอน (italic)
3.2 ประเภทตัวธรรมดา (Normal)
3.3 ประเภทตัวบางพิเศษ (Extra Light)
3.4 ประเภทตัวแคบ (Condensed)
3.5 ประเภทตัวบาง (light)
3.6 ประเภทตัวหนา (Bold)
3.7 ประเภทตัวเส้นขอบ (Outline)
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3.8 ประเภทตัวหนาพิเศษ (Extra Bold)
3.9 ประเภทตัวดํา (Black)
ระบบวัดตัวอักษร
12 พอยท์

=

1 ไพก้า

6 ไพก้า

=

1 นิ้ว (25 ซม.)

72 พอยท์

=

1 นิ้ว

มาตรฐานการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
กรณี การติดผนัง และมีความสู งกว่า 180 เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ตวั หนังสื อที่มีขนาด
ไม่ต่ากว่า 150 (ตามขนาดแบบตัวอักษรในคอมพิวเตอร์)
การจัดวางตําแหน่ ง และการจัดวางองค์ ประกอบของภาพ
1. จัดให้ เป็ นเอกภาพ (Unity)
ในที่ น้ ี หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ช่ ว ยทํา ให้ชิ้ น งานเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ซึ่ ง ต้อ งขึ้ น อยู่กับ
วัต ถุ ป ระสงค์น้ ั น ๆ ความเป็ นเอกภาพจะคลอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งของความคิ ด และการออกแบบ
เป็ นการทําให้ทุกส่ วนสมพันธ์คล้องจองกัน จัดองค์ประกอบย่อยต่างๆ ให้รวมกันไม่กระจัดกระจาย
สร้ างจุ ดรวมสายตาและเน้นให้มีความโดดเด่ นยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการสร้ างต่างๆ เช่ นการสร้ างด้วยสี
การใช้ ที่ ว่ า ง การกํา หนดขนาดของข้อ ความ โดยรวมเอาส่ ว นทั้ง หมดนี้ ให้ เ ป็ นส่ ว นใหญ่
ใช้องค์ประกอบที่เป็ นส่ วนเดียวกัน กําหนดหน้าที่ของกรอบเนื้อหาสาระ
2. ความสมดุล (Balance)
ความสมดุลย์ในงานกราฟิ กเป็ นเรื่ องของความงาม ความน่ าสนใจ เป็ นการจัดการ
สมดุลกันทั้งในด้านรู ปแบบและสี มีอยู่ 2 ลักษณะ
2.1 ดุ ล ยภาพแบบสมมาตร หรื อ ความสมดุ ล แบบซ้ า ยขวาเหมื อ นกัน คื อ
การวางรู ป ทั้ง สอง ข้า งของแกนสมดุ ล เป็ นการสมดุ ล แบบธรรมชาติ เมื่ อ มองดู ภ าพแล้ว
เห็ น ได้ท ัน ที ว่ า ภาพที่ ปรากฏนั้ นเท่ า กัน ในความรู ้ สึ ก มี ล ัก ษณะเป็ นระเบี ย บเหมาะกับ สื่ อ
ที่เป็ นทางการ Formal style
2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) เป็ นความแตกต่างใน
รู ป แบบของสี หรื อ พื้ น ผิว แต่ เ มื่ อ มองดู โ ดนรวมแล้ว จะเห็ น ว่า เท่ า กัน ความสมดุ ล ในลัก ษณะ
นี้ จะทํา ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหว แปรเปลี่ ย น ไม่ เ ป็ นทางการ ไม่ น่ า เบื่ อ สมดุ ล แบบอสมมาตร
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อาจทํา ได้โดย เลื่ อ นแกนสมดุ ล ไปทางด้า นที่ มี น้ ําหนัก มากว่า หรื อเลื่ อนรู ป ที่ มีน้ ําหนัก มากว่ า
เข้าหาแกน จะทําให้ เกิ ดความสมดุ ลขึ้น หรื อใช้หน่ วยที่ มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจ
ถ่วงดุ ลกับรู ปลักษณะที่มี ขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา มีความเป็ นอิสระให้ความรู ้สึกตื่นเต้น
ท้าทาย ดูเคลื่อนไหว เหมาะกับสื่ อที่ไม่เป็ นทางการมากนัก Infomal Style
3. การจัดให้ มีจุดสนใจ (Point of Interest)
ภายในเนื้ อ หาที่ จ ํา กัด ต้อ งมี ก ารเน้ น การเน้ น จะเป็ นจุ ด ใดจุ ด หนึ่ งที่ เ ห็ น ว่ า มี
ความสําคัญ อาจทําด้วยภาพหรื อข้อความก็ได้ สําหรับวิธีการที่จะทําให้มีจุดสนใจอาจเน้นด้วยสี
ขนาด สั ด ส่ ว นและรู ป ภาพที่ แ ปลกไปกว่ า ส่ ว นอื่ น ๆ ในภาพส่ ว นตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสมในการ
วางจุดสนใจ ในภาพนั้นสามารถทําได้ดงั นี้

ภาพที่ 20 จุดวางภาพที่เหมาะสมที่สุด

สั ดส่ วน (Proportion)
คํานึ งทางด้านความงาม ความสัมพนธ์ระหว่างกัน การจัดตําแหน่ งสัดส่ วนกับพื้นที่ว่าง
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1. สั ด ส่ วนที่ เ ป็ นมาตรฐาน จากรู ปลัก ษณะตามธรรมชาติ ข อง คน สั ต ว์ พื ช
ซึ่ งโดยทัว่ ไป ถือว่า สัดส่ วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่ เหมาะสมที่สุด หรื อจากรู ปลักษณะ
ที่ เ ป็ นการ สร้ างสรรค์ของมนุ ษ ย์ เช่ น Gold section เป็ นกฎในการสร้ างสรรค์รูปทรงของกรี ก
ซึ่ งถือว่า "ส่ วนเล็กสัมพันธ์กบั ส่ วนที่ใหญ่กว่า ส่ วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กบั ส่ วนรวม" ทําให้สิ่งต่าง
ๆ ที่สร้ างขึ้นมี สัดส่ วนที่ สัมพันธ์กบั ทุกสิ่ งอย่างลงตัว เช่ น กรี ก นิ ยมในความงามตามธรรมชาติ
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เป็ นอุดมคติเน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรู ปทรงจึงแสดงถึงความ เหมือนจริ ง
ตามธรรมชาติ
2. สั ดส่ วนจากความรู้ สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรู ปทรงเพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ ย ัง สร้ า งขึ้ น เพื่ อ แสดงออกถึ ง เนื้ อ หาเรื่ องราวความรู ้ สึ ก ด้ว ย สั ด ส่ ว นจะช่ ว ย
เน้นอารมณ์ ความรู ้ สึก ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่ องราวที่ ศิลปิ นต้องการ ลักษณะเช่ นนี้
ทํา ให้ ง านศิ ล ปะของชนชาติ ต่ า ง ๆ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากมี เ รื่ อ งราว อารมณ์ และ
ความรู ้ สึ ก ที่ ต ้อ งการแสดงออกต่ า ง ๆ กัน ไป เช่ น ศิ ล ปะแอฟริ กัน ดั้ง เดิ ม เน้น ที่ ค วามรู ้ สึ ก ทาง
วิญญานที่น่ากลัวดังนั้น รู ปลักษณะจึงมีสดั ส่ วนที่ผดิ แผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทวั่ ไป
การเน้ น (Emphasis)
การสร้ า งจุ ด สนใจตามเป้ าหมาย ต้อ งกํา หนว่ า ส่ ว นใดเป็ นส่ ว นสํา คัญ ส่ ว นใดเป็ น
องค์ประกอบเสริ ม อาจเน้นที่รูปแบบตัวอักษร เนื้อหา ภาพประกอบ
1. การเน้ นด้ วยการใช้ องค์ ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่ งที่แปลกแตก
ต่างไปจากส่ วนอื่ นๆ ของงาน จะเป็ นจุดสนใจ ดังนั้น การใช้องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะแตกต่าง
หรื อขัด แย้ง กับส่ ว นอื่ น ก็จ ะทํา ให้เ กิ ด จุ ด สนใจขึ้ น ในผลงานได้แ ต่ ท้ งั นี้ ต้อง พิ จ ารณาลัก ษณะ
ความแตกต่ า งที่ นํา มาใช้ด้ว ยว่ า ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง กัน ในส่ ว นรวม และทํา ให้เ นื้ อ หาของ
งานเปลี่ยนไปหรื อไม่ โดยต้องคํานึ งว่าแม้มีความขัดแย้ง แตกต่างกันในบางส่ วนและในส่ วนรวม
ยังมีความกลมกลืนเป็ นเอกภาพเดียวกัน
2. การเน้ นด้ วยการด้ วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อสิ่ งหนึ่ งถูกแยก
ออกไปจากส่ วนอื่น ๆ ของภาพหรื อกลุ่มของมัน สิ่ งนั้นก็จะเป็ นจุดสนใจ เพราะเมื่อแยกออกไป
แล้ว ก็ จ ะเกิ ด ความสํา คัญ ขึ้ น มา ซึ่ ง เป็ นผลจากความแตกต่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ตกต่ า งด้ว ย รู ป ลัก ษณะ
แต่ เ ป็ นเรื่ องของตํา แหน่ ง ที่ จ ัด วาง ซึ่ งในกรณี น้ ี รู ป ลัก ษณะนั้ นไม่ จ ํา เป็ นต้อ งแตกต่ า งจาก
รู ปอื่น แต่ตาํ แหน่งของมันได้ดึงสายตาออกไป จึงกลายเป็ นจุดสนใจขึ้นมา
3. การเน้ น ด้ ว ยการจั ด วางตํ า แหน่ ง (Emphasis by Placement) เมื่ อ องค์ป ระกอบ
อื่นๆ ชี้นาํ มายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็ นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมา และการจัดวางตําแหน่งที่เหมาะสม
ก็ ส ามารถทํา ให้ จุ ด นั้น เป็ นจุ ด สํา คัญ ขึ้ น มาได้เ ช่ น กัน พึ ง เข้า ใจว่ า การเน้น ไม่ จ าํ เป็ นจะต้อ งชี้
แนะให้เห็ นเด่ นชัดจนเกิ นไป สิ่ งที่ จะต้องระลึกถึ งอยู่เสมอ คือ เมื่ อจัดวางจุ ดสนใจแล้ว จะต้อง
พยายามหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ สิ่ ง อื่ น มาดึ ง ความสนใจออกไปจนทํา ให้ เ กิ ด ความสั บ สน การเน้ น
สามารถกระทําได้ดว้ ยองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ น เส้น สี แสง-เงา รู ปร่ าง รู ปทรง
หรื อ พื้นผิว ทั้งนี้ข้ ึนอยูค่ วามต้องการในการนําเสนอของศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์
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การใช้ สี และ แสง
แม่ สี นักปราชญ์ทางศิลปะค้นพบว่าสี ต่างๆ ที่มองเห็นตามธรรมชาติน้ ี ย่อมมีบ่อเกิดมา
จากการผสมสี ต่างๆ โดยสามารถจําแนกตามลักษณะของการใช้งานประเภทใหญ่ๆได้ดงั นี้
1. สี ช่างเขียน
2. สี วิทยาศาสตร์
3. สี จิตวิทยา
1. สี ช่างเขียน
คําว่าช่างเขียน หมายถึงผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ เช่น ช่างเขียนภาพที่เกี่ยวกับศิลปะ
การค้า ได้แก่ ภาพโฆษณา ภาพประกอบเรื่ องราว ฯลฯ สี ของช่างเขียนนี้นกั เคมีได้เป็ นผูก้ าํ หนดชื่อ
เรี ยกว่า แม่สีวตั ถุธาตุ มี 3 สี ได้แก่ แดง เหลือง นํ้าเงิน

ภาพที่ 21 แม่สีวตั ถุธาตุ

2. สี วทิ ยาศาสตร์
นัก ฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ก ํา หนดขึ้ น และนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ต ามเทคนิ ค วิ ธี ก ารและทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ในวงการทางศิลปะและการแสดงละครก็ยงั ได้นาํ สี น้ ี ไปใช้ประกอบการ
แสดงเพราะเป็ นสี ที่มีการผสมผสานกันด้วยแสง สี ที่เกิดขึ้นเหมือนจริ งตามธรรมชาติสีน้ ีเรี ยกว่า “แม่
สี วิทยาศาสตร์” ได้แก่สีสม้ สี ม่วง สี เขียว

ภาพที่ 22 แม่สีวิทยาศาสตร์
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3. สี จิตวิทยา
นักจิตวิทยาได้กาํ หนดขึ้นเป็ นสี ที่มีอิทธิพลต่อความรู ้สึกของมนุษย์ มีดว้ ยกัน4 สี เรี ยกว่า
แม่สีจิตวิทยาได้แก่ แดง เหลือง นํ้าเงิน เขียว คนทัว่ ไปมักจะรู ้สึกชอบสี หนึ่ งมากกว่าอีกสี หนึ่ง ทั้งนี้
อาจจะเกิดจากความเคยชินในสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็ก จึงทําให้ชอบสี น้ นั ๆเป็ นพิเศษ และทําให้เกิด
ความรู ้สึกต่างๆได้ นอกจากนี้ สี ยงั ทําให้เกิดความรู ้สึกในด้านของขนาด นํ้าหนัก ความแข็งแรง
อุญหภูมิ
สี วตั ถุธาตุ
นักปราชณ์ ทางศิ ลปะได้จ ัดหมวดหมู่ของสี ไว้อย่างเป็ นระเบี ย บและได้คน้ พบว่าใน
บรรดาสี ท้ งั หลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีบ่อเกิดมาจากการผสมสี เพียง 3 สี จึงเรี ยกว่า “แม่สี” หรื อ
“ สี ข้ นั ที่ 1” ที่เรี ยกว่าแม่สีน้ นั หมายถึง สี ที่ได้จากธรรมชาติเป็ นสี ที่นาํ มาผสมกันในจานสี ได้ และ
จากการผสมของแม่สี และสี ข้ นั ที่ 1 นี้ จะได้เป็ นสี ข้ นั ที่ 2 จํานวน 3 สี และจากการผสมสี ของสี ข้ นั ที่
1 กับสี ข้ นั ที่ 2 จะได้สีข้นั ที่ 3 อีก 6 สี รวมทั้งหมด 12 สี

ภาพที่ 23 แม่สีข้นั ที่ 1

สี ข้ันที่ 1ได้แก่ แม่สีวตั ถุธาตุ มี สี เหลือง สี แดง สี น้ าํ เงิน หากนําสี วตั ถุธาตุท้ งั 3 สี ใน
ปริ มาณที่เท่ากันมาผสมเข้าด้วยกันก็จะเกิดเป็ น สี กลาง ซึ่งแยกไม่ออกว่าเป็ นสี อะไร
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ภาพที่ 24 แม่สีข้นั ที่ 2

สี ข้นั ที่ 2 เป็ นการนําสี ข้ นั ที่ 1หรื อแม่สีมาผสมกันที่ละคู่ในปริ มาณที่เท่ากัน จนครบทุกสี
จะได้สีเกิดใหม่อีก 3 สี คือ
สี เหลือง ผสมกับ สี แดง จะได้ สี สม้
สี แดง ผสมกับ สี น้ าํ เงิน จะได้ สี ม่วง
สี น้ าํ เงิน ผสมกับ สี เหลือง จะได้ สี เขียว
สี ข้ันที่ 3 เป็ นการนําเอาสี ข้ นั ที่ 1 หรื อแม่สีมาผสมกันในปริ มาณที่ไม่เท่ากันประมาณ
70:30 จะได้สีที่เกิดขึ้นใหม่ 6 สี คือ
สี เหลือง 70% ผสมกับ สี น้ าํ เงิน 30% จะได้ สี เขียวเหลือง
สี เหลือง 70% ผสมกับ สี แดง 30% จะได้ สี สม้ เหลือง
สี แดง 70% ผสมกับ สี เหลือง 30% จะได้ สี สม้ แดง
สี แดง 70% ผสมกับ สี น้ าํ เงิน 30% จะได้ สี ม่วงแดง
การกําหนดสี สี มี บ ทบาทอย่ า งมากที่ จ ะช่ ว ยเน้ น ความชั ด เจน ทํา ให้ ส ะดุ ด ตา
สร้างสรรค์ ความสวยงาม การกําหนดสี ใด ๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงานนั้น ๆ
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วรรณะของสี (TONES) วรรณะของสี ห มายถึ ง กลุ่ มสี ที่ ปรากฎให้ความรู ้ สึก ที่
แตกต่างกัน สังเกตจากวงล้อสี ปรากฏเป็ น 2 วรรณะ คือ
1. วรรณะสี ร้อน (Warm Tone) ซึ่ งประกอบด้วย สี เหลือง สี ส้ม สี แดง สี ม่วง
สี เหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู ้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็ นวรรณะร้อน
2. วรรณะสี เย็น (Cool Tone) ประกอบด้วย สี เหลือง สี เขียว สี น้ าํ เงิน สี ม่วง
สี เหล่ า นี้ ดู เย็ น ตา ให้ ค วามรู ้ สึ ก สงบ สดชื่ น (สี เหลื อ งกั บ สี ม่ ว งอยู่ ไ ด้ ท้ ั งสองวรรณะ)
การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้ สี วรรณะเดี ยวในภาพทั้งหมด เพราะจะทําให้ภาพความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก

ภาพที่ 25 วรรณะสี ร้อน (Warm Tone) ,วรรณะสี เย็น (Cool Tone)
ที่มา: มาโนช กงกะนันท์, ศิลปะการออกแบบ (กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิ ชย์, 2538), 38.

การใช้ สีต่างวรรณะ หลักการทัว่ ไป ใช้อตั ราส่ วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี คือ
ถ้า ใช้สี ว รรณธร้ อ น 80% สี ว รรณะเย็น ก็ 20% เป็ นต้น ซึ่ ง การใช้แ บบนี้ สร้ า งจุ ด สนใจของผูด้ ู
ไม่ควรใช้อตั ราส่ วนที่เท่ากัน เพราะจะทําให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ
การใช้ สี ต รงกั น ข้ า ม สี ต รงข้า มจะทํา ให้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ ต ัด กัน รุ น แรง สร้ า งความเด่ น
และเร้ า ใจได้ม ากแต่ ห ากใช้ไ ม่ ถู ก หลัก หรื อ ไม่ เ หมาะสม หรื อ ใช้จ ํา นวนสี ม ากสี จ นเกิ น ไป
ก็ จ ะทํา ให้ ค วามรุ ้ สึ ก พร่ ามัว ลายตา ขัด แย้ง ควรใช้สี ต รงข้า ม ในอัต ราส่ ว น 80% ต่ อ 20%
หรื อหากมีพ้ืนที่เท่ากันที่จาํ เป็ นต้องใช้ ควรนําสี ขาว หรื อสี ดาํ เข้ามาเสริ ม เพื่อ ตัดเส้นให้แยกออก
จาก กันหรื ออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสี ตรงข้ามให้หม่นลงไป
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ภาพที่ 26 วงล้อของสี
ที่มา: (bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.bcoms.
net/photoshop/colorbasic.asp)

สี ตรงข้ามมี 6 คู่ ได้แก่
1. สี เหลือง ตรงข้ามกับ สี ม่วง
2. สี แดง ตรงข้ามกับ สี เขียว
3. สี น้ าํ เงิน ตรงข้ามกับ สี สม้
4. สี เขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สี ม่วงแดง
5. สี สม้ เหลือง ตรงข้ามกับ สี ม่วงนํ้าเงิน
6. สี สม้ แดง ตรงข้ามกับ สี เขียวนํ้าเงิน
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หลักการใช้ สี
สี ร้อน (สี อุ่น) Warm Colors นับจากโทนสี เหลื อง ชมพู แดง ส้ม ม่วง นํ้าตาล
สี เหล่านี้ ให้ความหมายที่เร่ าร้อน ก้าวร้าว มีอิทธิพลต่อการดึงดูดและกระตุน้ อารมณ์ได้ มากมายกว่า
โทนสี อื่ น ๆ สี เ หล่ า นี้ จะใช้ม ากกับ งาน ประเภท หัว หนัง สื อ นิ ต ยาสาร แคตตาล◌็อคตลอดจน
ป้ ายโฆษณาต่างๆซึ่งจะกระตุน้ ความสนใจ ต่อผูพ้ บเห็นได้เร็ ว

ภาพที่ 27 สี ร้อน (สี อุ่น) Warm Colors
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี เย็น (Cool Colors) เริ่ มจากสี เทา ฟ้ า นํ้าเงิน เขียว สี โทนนี้ จดั อยู่ในสี โทนเย็นให้
อารมณ์ความรู ้สึก สงบ สะอาด เย็นสบาย

ภาพที่ 28 สี เย็น (Cool Colors)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี ขาว (White) คือสี แห่ งความสะอาด บริ สุทธิ์ ไร้เดี ยงสา เหมือนกับสํานวนที่ชอบ
พูดว่า "เด็กที่เกิดมาเหมือนผ้าขาวที่ยงั ไม่มีรอยแปดเปื้ อน"

ภาพที่ 29 สี ขาว (White)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี ดํา (Black) คือ สัญลักษณ์แห่ งความโศกเศร้าและความตาย และบางความหมายใช้
แทนความชัว่ ร้าย ในความหมายของคนยุโรป อเมริ กา แทนความเป็ นผูด้ ี ขรึ ม มัน่ คง

ภาพที่ 30 สี ดาํ (Black)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี แดง (Red) คือสี แห่ งความกระตือรื อร้น เร่ าร้อน รุ นแรง สะเทือนอารมณ์ มีพลังความ
สว่างโชติช่วง เป็ นสัญลักษณ์ แห่ งความรั ก ดึ งดูดความสนใจ หากเป็ นสี ชมพู ซึ่ งความเข้มของสี
จะจางลงจะให้ความรู ้สึกหวานโรแมนติก

ภาพที่ 31 สี แดง (Red)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี เหลือง (Yellow) คือสี แห่ งความสุ ขสดชื่น ร่ าเริ งมีชีวิตชีวา เป็ นสี ที่เข้าได้กบั ทุกสี

ภาพที่ 32 สี เหลือง (Yellow)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี เขียว (Green) คื อสี ของต้นไม้ ใบหญ้า เป็ นสัญลักษณ์ ของความสงบ เรี ยบง่ าย
ความเข้มของสี เขียวให้ ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ 33 สี เขียว (Green)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี ฟ้า (Blue) คือ สี แห่งท้องฟ้ าและนํ้าทะเล เป็ นสัญลักษณ์ของความสงบ เยือกเย็น มัน่ คง
แต่เต็มไปด้วยพลัง หากเป็ นสี ฟ้าอ่อนจะให้ความรู ้สึก สดชื่น สวยงาม กระฉับกระเฉงเป็ นหนุ่มสาว

ภาพที่ 34 สี ฟ้า (Blue)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี ม่วง (Purpke) คือสี แห่ งความลึกลับ ซ่ อนเร้น เป็ นสี ที่มีอิทธิ พลต่อจิตนาการและ
ความอยากรู ้อยากเห็น หับเด็ก เช่น เรื่ องเทพนิยายต่างๆ

ภาพที่ 35 สี ม่วง (Purpke)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี นํ้ า ตาล (Brown)
เป็ นสี สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ความร่ ว งโรยเปรี ย บเสมื อ นต้น ไม้มี
ใบร่ ว งหล่ น เมื่ อ ถึ ง อายุ ข ัย เป็ นสี ที่ ใ ห้ ค วามหมายดู เ หมื อ นธรรมชาติ เช่ น สี น้ ํา ตาลอ่ อ นและ
สี แก่นของลายไม้เป็ นต้น

ภาพที่ 36 สี น้ าํ ตาล (Brown)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี สดใส (Vivid Colors) คือสี ที่สะดุดตาเร็ วมองเห็นได้ไกล โทนสี ตดั กัน แบบตรงข้าม
เช่ น แดงกั บ ดํ า เหลื อ งกั บ นํ้ าเงิ น เขี ย วกั บ แดง ดํา กั บ เหลื อ งเป็ นต้ น สี จํา พวกนี้ นิ ย มใช้
กันมากในงานของเด็กเล่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร ประเภทฟาสท์ฟู้ด ค่าเฟ่ ข้อเสี ยของสี ประเภทนี้
หากใช้จาํ นวนสี มาก จะดูลายตา พร่ า วิธีใช้ที่ดีควรใช้หนึ่งหรื อสองสี เป็ นตัวเน้นหนัก

ภาพที่ 37 สี สดใส (Vivid Colors)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี จาง (สี อ่อน) Light Colors ให้ความหมายที่ดูอ่อนโยน เบาหวิวเหมือนคลื่นเมฆ
หรื อปุยฝ้ าย ช่ วยทําให้พ้ืนที่ ที่ แคบดู ให้กว้างขึ้น โทนสี จาํ พวกนี้ จะใช้กนั มากกับเสื้ อผ้า สตรี
ชุ ด ชั้น ใน แฟชั่น ชุ ด นอน ในงานศิ ล ปะบางอย่า งใช้สีอ่ อน เป็ นพื้ น ฉากหลัง เพื่ อ ขับ ให้รู ป ทรง
ลอยเด่นขึ้น

ภาพที่ 38 สี จาง (สี อ่อน) Light Colors
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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สี ทบึ (Dull Color) คือ สี อ่อนที่ค่อนข้างเข้มหรื อสี ที่เจือจางลง ให้ความรู ้สึกที่ สลัวลาง
มัว บางครั้งดูเหมือนฝัน และดูคลายเครี ยด

ภาพที่ 39 สี ทึบ (Dull Color)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp

สี มืดทีบ (Dark Colors) ให้ความรู ้สึกหนัก แข็งแกร่ ง เข้ม มีพลัง สังเกตดูได้จาก
สี เครื่ องแต่งกายของทหาร สี สูทของผูช้ าย ชุดฟอร์มของช่าง เป็ นต้น

ภาพที่ 40 สี มืดทีบ (Dark Colors)
ที่มา: bcoms.net, หลักการใช้สี [ออนไลน์], http://www.bcoms.net/photoshop/colorbasic.asp
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จิตวิทยาในการใช้ สี
แม้ว่าจะมีทฤษฎี เกี่ ยวกับสี อย่างมากมาย แตกต่างกันไปตามลักษณะ แต่คุณค่าเฉพาะ
ของแต่ ละสี ย่อ มจะเป็ นตัว แทนของอารมณ์ ต่ าง ๆ ในวัตถุ ที่มีสี ปรากฏขึ้ น ในตัว เมื่ อสายตาได้
สัม ผัส จะเห็ น ความแตกต่ า งหลากหลายและสี ใ นวัตถุ ย่อ มเกิ ด ความรู ้ สึก ต่ าง ๆ ได้แ ก่ ตื่ น เต้น
อ่อนหวาน อบอุ่น ฯลฯ การมีความรู ้ประสบการณ์ในการเลือกใช้สีของนักออกแบบจึงมีส่วนสําคัญ
ที่จะทําให้เอกสารเหล่านั้นบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ไม่ยากนัก การเรี ยนรู ้ ถึงอิทธิ พลสี ที่มีต่อ
ความรู ้สึกของการมองแต่ละสี จึงเป็ นสิ่ งที่น่าศึกษายิง่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 6 จิตวิทยาการใช้สี

สี แดง

สี นํา้ เงิน

สี เขียว
สี ม่วง
สี ทอง

สี ดาํ

เป็ นสี ข องไฟ การปฎิ ว ตั ิ วามรู้ สึ ก ทางกามรมณ์ ความปรารถนา สี ข องความ
อ่อนเยาว์ จึงเป็ นที่ชอบมากสําหรับเด็กเล็ก ๆ ไม่เหมาะที่จะใช้เป็ นสี ของ ฉากหลัง
เพราะจะมีอิทธิพลบดบังสี อื่น
เป็ นสี ที่ เ ก็ บ กด ช่ า งฝั น เปล่ า เปลี่ ย ว ถึ ง แม้ว่ า จะทํา ให้ ใ สขึ้ นโดยการผสม
สี ขาวลงไปก็ตาม สี น้ าํ เงินเป็ นสี ที่ให้ความประทับใจเกี่ยวกับความสะอาด บริ สุทธิ์
จึงมักใช้ในที่ ๆ ต้องการแสดงสุ ขอนามัย
เป็ นสี ท างชี ว วิ ท ยา ซึ่ งใกล้เ คี ย งกับ ธรรมชาติ และช่ ว ยให้ค วามคิ ด พลุ่ ง พล่ า น
สงบลง เป็ นสี ก ลาง ๆ ไม่ เ ย็น ไม่ ร้ อ น แต่ ถ ้า เข้ม ไปทางสี น้ ําเงิ น จะดู เ ป็ นนํ้า
สี เขียวอมฟ้ า สี ฟ้าพลอยเป็ นสัญลักษณ์ของนํ้าและอาการเคลื่อนไหว
แสดงถึ ง ความรู้ สึ ก ใคร่ ค รวญ การทํา สมาธิ ความลึ ก ลับ ความเก่ า แก่ โ บราณ
สี ม่วงครามซึ่ งใกล้เคียงกับสี น้ าํ เงินมากจะดูเกี่ยวข้องกับโลกมากกว่าสี ม่วงแดง
มี ตาํ แหน่ งใกล้เคี ยงกับสี ส้ม นับว่าเป็ นสี อุ่นอีกประเภทหนึ่ ง ในขณะที่ สีเงิ นจัด
ให้อยู่ในสี เย็น และมี ความคล้ายคลึ งกับสี เทากลาง การใช้สีเงิ นออกจะยากกว่า
เนื่องจากต้องมีสีอุ่นเข้ามาใช้ดว้ ยหากว่าต้องการ ผลของความรู้สึกในทางบวก
สี ดาํ ซึ่ งเรี ยกว่า "อรงค์" คือถือว่าไม่ใช่สีดาํ เป็ นสัญลักษณ์ของความมืด ความว่าง
ในการตี พิม พ์สี ดาํ มี ค่าทางบวกมาก เนื่ อ งจากเมื่ อเราใช้สีอื่ น ๆ ไม่ ว่าภาพหรื อ
ตัวอักษรลงไปก็จะทําให้สีเหล่านั้นเจิดจ้า สะดุดตา

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา. ระบบป้ ายสัญลักษณ์ (กรุ งเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 11
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หลักการพิจารณาเกีย่ วกับการใช้ สี
การใช้ สี ในงานออกแบบกราฟิ ก มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ ง านนั้ นน่ า ดู
ความสวยงาม ความตื่นตาส่ งเสริ มให้เนื้ อหาสาระที่ นาํ เสนอมีความสมบูรณ์ ย่ิงขึ้น คนแต่ละวัย
มี ความสนใจในกลุ่มสี ที่แตกต่ างกัน เด็กเล็ก ๆ จะสนใจสี สด เข้าสะดุ ดตา ไม่ชอบสี อ่อน และ
จะสังเกตได้วา่ เมื่ออายุมาก ๆ ยิง่ ไม่ชอบสี สดใสมาก ๆ กลับนิยมสี อ่อนหวาน นุ่มนวล
ดัง น◌ั ◌้ น การวางโครงสร้ า งของสี ใ นงานออกแบบกราฟิ กจึ ง ต้อ งเน้น เรื่ อ งวัย ของ
กลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นสํ า คัญ เด็ ก เล็ ก ๆ ควรใช้สี ป ฐมภู มิ ( Primary)หรื อสี ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary)
ส่ ว นผู ้ใ หญ่ อ าจจะใช้ สี แ ท้( Hue)ผสมกับ กลุ่ ม สี ข าว หรื อ ดํา หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Tint and shade
การใช้ สี ขาวหรื อสี ดํ า มาผสม กั บ สี แท้ จะช่ ว ยลดความสดใสของสี เดิ ม ลงตามขนาด
และสัดส่ วนมากน้อยตามต้องการ ดังนั้นก่อนจะวางโครงสี ในการทํางาน จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับ
การใช้สีทางจิตวิทยาด้วย ดังนี้
1. ใช้สีสดสําหรั บกระตุน้ ให้เห็ นเด่ นชัด เพื่อการมองเห็ นในระยะเวลาสั้น ๆ
เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการทําสื่ อโฆษณา
2. พึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้สีมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อต้องการเน้นให้เห็ นเด่ นชัด
มุ่งส่ งเสริ มเนื้ อหาสาระให้มีความชัดเจนมากขึ้ น บางครั้ งการใช้สีของนัก ออกแบบจะสามารถ
ใช้สี ไ ด้อ ย่า งอิ ส ระเพื่ อ ความสวยงาม บางครั้ งจํา เป็ นต้อ งนึ ก ถึ ง หลัก ความเป็ นจริ ง และความ
เหมาะสมด้วย
3. การออกแบบเชิ ง พาณิ ช ย์ศิ ล ป์ งานกราฟิ กต่ า ง ๆ อาจจะไม่ จ ํา เป็ นต้อ ง
ใช้สีเสมอไป ผูอ้ อกแบบจึงจําเป็ นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยว่าควรใช้อย่างไร เพียงไร
4. ควรใช้สีให้เหมาะกับวัยของผูบ้ ริ โภค
5. ก า ร ใ ช้ สี ม า ก เ กิ น ไ ป ไ ม่ เ กิ ด ผ ล ดี กั บ ง า น ที่ อ อ ก แ บ บ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง
เพราะการใช้สีหลาย ๆ สี อาจจะทําให้ลดความเด่นชัดของงานและเนื้อหาที่ตอ้ งการนําเสนอ
6. เมื่อใช้สีสด เข้มจัด คู่กบั สี อ่อนมาก ๆ จะทําให้ดูชดั เจน น่าสนใจ
7. การใช้สี พ้ื น ในงานออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ที่ มี พ้ื น ที่ ว่ า งมาก ๆ ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผล
ในการเร้าใจ เท่าที่ควร จึงควรหลีกเลี่ยง
8. ข้อ พิ จ ารณาสํา หรั บ การใช้สี บ นตัว อัก ษรข้อ ความ คื อ จะต้อ งให้ ชัด เจน
อ่านง่ าย ควรงดเว้นสี ตรงข้ามในปริ มาณเท่า ๆ กัน บนพื้นที่เดี ยวกันหรื อใกล้เคียง เพราะจะทํา
ให้ผดู ้ ูตอ้ งเพ่งมองอย่างมาก ทําให้เกิดภาพซ้อนพร่ ามัว
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การกําหนดสี ในการใช้ ตัวอักษรให้ ยดึ หลัก 3 ประการ คือ
1. ค่านํ้าหนักของสี (Tone Of color)สี ของตัวอักษรควรมีค่านํ้าหนักที่ตดั กับสี พ้ืน
และควรเป็ นสี ที่ขดั แย้ง กับสี พ้ืนมากที่สุด การตัดกันมากจะทําให้ตวั อักษรดูเด่นมากขึ้น
2. สี ของตัวอักษรต้องไม่ใช้หลายสี จนเกินไป ภายใน 1 ชิ้นงานข้อความเดียวกันควรใช้
สี เดียวกันและไม่ควรใช้สีตดั กันระหว่างสี พ้ืนกับ สี ของตัวอักษรเพราะจะทําให้ลายตา
3. ควรใช้สีที่เหมาะสมกับคําหรื อข้อความนั้น ๆ ข้อความที่เน้นความเร่ าร้อน ตื่นเต้น
อาจจะใช้สีแดง สี สม้ ข้อความที่กล่าวถึงความสงบนิ่ง ความเย็นอาจจะใช้ขอ้ ความสี น้ าํ เงิน หรื อสี ฟ้า
สี กบั การสื่ อความหมายในแง่ มุมต่ างๆ
เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543 : 37) ได้อธิบายเรื่ องการใช้สีในแง่มุมต่างๆ ไว้ดงั นี้
1. สี เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ กเกี่ ย วกั บ ขนาด สี อ่ อ นจะให้ ค วามรู ้ สึ กกว้า งใหญ่ ก ว่ า
สี เข้มหรื อสี เข้มหรื อสี มืด ที่จะทําให้รู้สึกแคบหรื อเล็กลง และทําให้ดูมีน้ าํ หนักกว่าสี อ่อน
2. สี กบั ความรู ้สึกเกี่ยวกับความสะอาด สี ที่ผสมขาวหรื อสี นวลให้ความรู ้ สึ กสะอาด
น่าใช้ น่าจับต้องมากกว่าสี แท้หรื อสี เข้ม การใช้สีเดียวจะดูสะอาดตากว่าการใช้หลายสี
3. สี กั บ ค ว า ม รู ้ สึ ก เ กี่ ย ว กั บ พ ลั ง สี แ ท้ ห รื อ สี ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ผ ส ม กั บ สี อื่ น
จะให้พลังสดใสแข็งแกร่ งมากกว่าสี ผสม เช่น สี แดง จะดูมีพลังมากกว่าสี ชมพู และสี ในวรรณะร้อน
จะมีพลังมากกว่าสี ในวรรณะเย็น
4. สี กับ ความรู ้ สึ ก เคลื่ อ นไหว สี ที่ อ ยู่ใ นวรรณะร้ อ น จะแสดงถึ ง ความเคลื่ อ นไหว
ได้ดีกว่าสี ในวรรณะเย็น
5. สี กบั ความรู ้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกล สี แต่ละสี ให้ความรู ้สึกในเรื่ องระยะ ที่ต่างกัน
เมื่อนําสี แท้มาเปรี ยบเทียบในระนาบเดี ยวกัน สามารถให้ความรู ้สึกในด้านระยะ แตกต่างกัน
แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะหน้า (Foreground) เหลือง ส้ม แดง
ระยะกลาง (Middleground) ส้ม แดง เขียว นํ้าเงิน
ระยะหลัง (Background) ม่วง ม่วงนํ้าเงิน
อิทธิพลของสี และการอ่าน (Legibility)
Kari Borggrafe ได้ ท ํ า การทดสอบ โดยให้ ใ นขนาด 10 – 25 เซนติ เ มตร
ที่มีตวั หนังสื อขนาด 1.5 เซนติเมตร บนพื้นสี ต่างที่ต่างกัน แล้วทําการวัดเวลาในการอ่าน ปรากฎคู่
ที่มีคนอ่านได้เร็ ว ที่สุดตามลําดับดังนี้ (Borggrafe, อ้างถึงใน สายชนนี รัศมีไพฑูรย์ 2547 : 45)
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบคู่สีที่อ่านง่ายที่สุด ของ Kari Borggrafe
ลําดับสี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตัวอักษร
ดํา
เหลือง
เขียว
แดง
ดํา
ขาว
นํ้าเงิน
นํ้าเงิน
ขาว
เขียว
ดํา
แดง
ส้ม
เหลือง
ขาว
ดํา
นํ้าเงิน
เหลือง
ฟ้ า
เหลือง
ขาว
แดง
ขาว
ดํา
ส้ม
ส้ม
เหลือง

พืน้ หลัง
เหลือง
ดํา
ขาว
ขาว
ขาว
นํ้าเงิน
เหลือง
ขาว
ดํา
เหลือง
ส้ม
เหลือง
ดํา
นํ้าเงิน
เขียว
แดง
ส้ม
เขียว
แดง
แดง
แดง
ดํา
ส้ม
เขียว
ขาว
นํ้าเงิน
ส้ม
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลําดับสี
28
29
30

ตัวอักษร
แดง
แดง
เขียว

พืน้ หลัง
ส้ม
เขียว
ส้ม

ที่มา : ศิ ริ มาส เรื องเดชวรชัย , “การออกแบบเลขนิ เ ทศสิ่ ง แวดล้อ มสถานี ร ถไฟฟ้ าหั ว ลํา โพง”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิต ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), ภาคผนวก.

เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543 : 36) กล่าวว่าค◌ู ◌่สีที่ไม่แนะนําในการใช้กบั ป้ าย
สัญลักษณ์ คือ ส้มบนขาว แดงบนเขียว และดําบนม่วง ความชัดเจนของสี จึงมีความสําคัญต่อการ
ใช้รูป ภาพถ่ า ยหรื อ อื่ น ๆ ที่ จ ะอยู่บ นป้ ายที่ ต อ้ งมองจากระยะไกล การตัด กัน ของสี จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ความชัดเจน และเป็ น สิ่ งที่มีผลต่อการสื่ อความหมายของป้ าย
แสงและเงา
1. แสง คือ ส่ วนที่ทาํ ให้สีของภาพดูเจือจางลงและทําให้เกิดจุดเด่น ในภาพมากขึ้น
2. เงา คือ ส่ วนที่ทาํ ให้สีของภาพดูหนักแน่นขึ้น บอกทิศทาง และมุมของแสง
การที่ ภ าพเขี ย นภาพหนึ่ งจะมี ล ัก ษณะเฉพาะตัว หรื อที่ เ ราเรี ยกกัน ว่ า "STYLE"
ได้น้ ันมันไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั การใช้สีเพียงอย่างเดี ยวไม่แต่ มันจะขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบอีกมากมาย
หลายอย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ น ฝี แปรง เนื้ อ หาของภาพ เทคนิ ค และอื่ น ๆ อี ก มากมายหลายอย่ า ง
แต่องค์ประกอบ ที่สาํ คัญมากในงานศิลปะนัน่ ก็คือ "แสง"
แสงในงานศิลปะนั้นมีมากมายหลายแบบไม่วา่ จะเป็ น Specific Light , Universal Light ,
Reflection Light และอื่นๆ แต่เราจะแบ่ง แสงในงานศิลปะได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆให้เห็ นได้
อย่าชัดเจนก็คือ
1. แสงที่เนียนเรี ยบ นุ่มนวล สมําเสมอและสงบนิ่งของ Raphael
2. แสงที่วูบวาบตัดกันอย่างรุ นแรงของความมืดกับความสว่าง และ เต็มไปด้วยความ
เคลื่อนไหวในแบบ Mannerist ของ El Greco
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ลักษณะความชอบภาพของเด็ก
จากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจตต์ (Piaget 1969 : 152 - 159) ได้กล่าวว่า
เด็ ก อายุ 7 – 11 ปี เป็ นระยะที่ เ ด็ ก สามารถคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ สิ่ งต่ า งๆ ที่ ไ ม่ เ คย
เข้าใจมาก่อนเป็ นระยะที่เด็กสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขปั ญหาในเหตุการ
ณ์ใหม่ได้ มีการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ (Transfer of Leaning) แต่ปัญหาหรื อเหตุการณ์น้ นั จะต้อง
เกี่ ย วข้อ งกับ วัต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม ารที่ จ ะทํา ให้เ ด็ ก เข้า ใจเรื่ อ งได้ถู ก ต้อ งจะต้อ งใช้ภ าพ
เข้า มาประกอบ เพราะเด็ ก ชอบภาพมากกว่ า ตัว หนัง สื อ (ภิ ญ ญาพร นิ ต ยะประภา 2534 : 63,
อ้างถึงใน กุลชาฌัช เติมประยูร 2549 : 16)
(Dale 1969 : 323 - 346) เดล กล่าวว่าในเรื่ องของความชอบกับไม่ชอบสี น้ นั เป็ น
คนละเรื่ องกับความสําเร็ จในการสื่ อสาร และจากผลสรุ ปของการวิจยั ในระดับชั้นอนุ บาลถึง ป.6
กล่ าวว่า เด็กจะชอบรู ปสี ที่มีความเหมื อนจริ งมากกว่ารู ปสี ที่ไ ม่ เหมื อนจริ ง และเด็กจะชอบรู ป
ขาวดํามากกว่ารู ปสี ที่ไม่เหมือนจริ ง จากงานวิจยั เรื่ องความชอบสี มีดงั นี้
เด็ก ชอบภาพที่ มี ล ัก ษณะง่ า ยๆ ไม่ ซับ ซ้อ น แต่ เ มื่ อ อายุศู ง ขึ้ น จะชอบภาพที่ ซับ ซ้อ น
ขึ้นด้วย เด็กชอบภาพที่แสดงการกระทําและการผจญภัย ชอบภาพสี มากกว่าขาวดํา เด็กอายุ 8 ปี
สนใจการ์ ตูนประกอบวรรณคดี หรื อนิ ทานมากที่สุด อายุ 9 ปี และ 10 ปี ชอบการ์ ตูนตลกขบขัน
ชอบภาพที่ มี ขนาดใหญ่ ม ากกว่ า ภาพขนาดเล็ ก เด็ ก ไม่ ว่ า จะเป็ นเพศชายหรื อหญิ ง
อ่ า นเก่ งหรื อไม่ เ ก่ ง ก็ช อบภาพลัก ษณะเดี ย วกัน (สํานัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ,
[ออนไลน์], http://www.culture.go.th/knowledge/ book.html)
ความสนใจของเด็ก เป็ นสากล เด็ก ก่ อนวัย เรี ย นสนใจเรื่ อ งราวแบบนิ ท านเทพนิ ย าย
พอโตขึ้นมาก็จะชอบนิ ทานเกี่ยวกับสัตว์ และต่อมาจะชอบเรื่ องการต่อสู ้ผจญภัย เด็กชอบดู อยากรู ้
อยากเห็ น เด็กทุกคนชอบความสนุ กสนาน ขบขัน เด็กมีจินตนาการ เรื่ องที่ชอบจึ งควรเป็ นเรื่ อง
ที่เด็กสามารถนึ กฝั นต่อได้ เด็กชอบกิน ดังนั้นเรื่ องที่จบด้วยรู ปการกินหรื อจบด้วยการกินเลี้ยงก็ดี
เด็ ก จะชอบมากเป็ นพิ เ ศษ เด็ ก ชอบดู ภ าพมากกว่ า อ่ า นหนัง สื อ เด็ ก จะดู ทุ ก อย่ า งในภาพอย่า ง
ละเอียดละออ ในป้ ายจึ งไม่จาํ เป็ นต้องมีตวั หนังสื อ เพราะเด็กทั้งที่อ่านหนังสื อออกหรื อไม่ออก
ก็จะทําความเข้าใจความหมายจากภาพ
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ตารางที่ 8 แสดงความแตกต่างเรื่ องความชอบสี ระหว่างเด็กชาย - หญิง อายุ 7 – 9 ปี และผูใ้ หญ่
อายุ 18 – 22 ปี

อายุ

สี สดๆ

สี กลางๆ

สี หม่ นๆ

7 - 9 ปี
18 – 22 ปี

ชอบมากที่สุด
ไม่ชอบเลย

ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง

ไม่ชอบเลย
ชอบมากที่สุด

ที่มา : E Dale,Audiovisual Method in Teaching (New York : Holt Rinehart and Publishers, 1969), 323346, อ้างถึงใน กุลชาฌัช เติมประยูร, การออกแบบภาพสําเร็ จรู ปเพื่อใช้ประกอบบทเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
สําหรับเด็ก ในระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (2549), 26.

จากตารางสรุ ปได้ ว่ า เด็ ก อายุ 7 – 9 ปี ชอบสี สดๆ และผู ้ใ หญ่ อ ายุ 18 – 22 ปี
ชอบสี ห ม่ น ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วัย เด็ ก จะเป็ นวัย ที่ ช อบภาพที่ สี สั น สดใส ดึ ง ดู ด ความสนใจ
ในขณะที่เมื่อวัยสู งขึ้น จะชอบสี ที่มีความฉู ดฉาดน้อยลง แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นความชอบกับเรื่ องการรับรู ้
เป็ นคนละเรื่ อ งกัน กล่ า วคื อ ภาพที่ เ ด็ ก ชอบไม่ จ าํ เป็ นเสมอไปที่ ภ าพๆ นั้น จะทํา ให้เ ด็ ก เข้า ใจ
ความหมาย จากที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ถึ ง แม้ เ ด็ ก จะชอบภาพสี มากกว่ า ภาพขาวดํ า
แต่จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าสี ไม่มีความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญในการเรี ยนรู ้ (กุลชาฌัช
เติมประยูร 2549 : 26)
ภาพประกอบ
เด็กชอบภาพสี มากกว่าภาพดํา-ขาว ชอบภาพสวยงาม ภาพที่ให้ชีวิต เด็กชอบฝั นว่า
สิ่ งมีชีวิตอื่นๆ สามารถทําอะไรได้เหมือนเขา เช่น กระต่ายนุ่ งกางเกงได้ แมวพูดคุยได้ ทั้งนี้ เป็ น
เพราะความรู ้สึกเฉพาะของเด็กซึ่งผูใ้ หญ่มกั ไม่เข้าใจคิดว่า เป็ นนิทานโกหก ผิดธรรมชาติ นอกจากนี้
เด็กยังชอบภาพที่ดูง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน ชอบภาพลูกสัตว์ เกือบทุกชนิด
ลักษณะของภาพประกอบ แบ่ งออกได้ เป็ น ๖ ชนิด
1. ลักษณะเหมือนจริ ง ให้ลกั ษณะเป็ นจริ งซึ่ งศึกษามาจากธรรมชาติท้ งั สิ้ น อาจจะใช้
ลักษณะขาวดํา เป็ นสื่ อในการแสดงออก ดูแล้วรู ้สึกเหมือนจริ ง จับต้องได้
2. ลักษณะสร้างสรรค์หรื อจินตนาการ ไม่มีลกั ษณะเหมือนจริ งมากนัก เช่น เส้นหรื อ
รู ปทรงของสัตว์ต่างๆ ประกอบขึ้นมาจากจินตนาการมากขึ้น
3. ลักษณะการเขี ยนภาพแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต ผิดจากรู ปทรงเหมื อนจริ งและ
จินตนาการคือใช้รูปทรงหรื อเส้นลักษณะวงกลม สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยมมาประกอบกันขึ้นเป็ นรู ป
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4. ลักษณะการใช้รูปทรงซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์มาแทนค่าความหมายในภาพ อาจจะเป็ น
เรื่ องยากสําหรับเด็กแต่ในขั้นสู งจําเป็ นจะต้องให้เด็กเรี ยนรู ้บา้ ง เช่น ดวงอาทิตย์แทนค่าสี เป็ นเรื่ อง
สว่าง โลกอาจจะหมายถึงทุกสิ่ งหรื อมวลสิ่ งต่างๆ ในดลกเช่น ภาพลูกดลกมีหมวกคลุมแสดงว่า
หมวกมีพลังเหนือลูกโลกในการแทนค่าให้คิดในลักษณะเป็ นสัญลักษณ์ มากกว่าลักษณะเหมือนจริ ง
หรื อลักษณะเรขาคณิ ต
5. ลักษณะการเขียนภาพการ์ตูน
6. ลักษณะการเขียนภาพสัตว์ นักวาดภาพประกอบต้องมีความชํานาญหรื อศึกษา
เกี่ยวกับรู ปทรงของสัตว์ในลักษณะที่เป็ นจริ งก่อน แล้วจึงแทนค่าออกมาในลักษณะซึ่ งเปลี่ยนแปลง
แล้วเป็ นลักษณะสมจริ งก็ได้ รู ปทรงเรขาคณิ ตก็ได้ หรื อ สัญลักษณ์กไ็ ด้
ส่ วนประกอบของการออกแบบทีด่ ี
1. ผูอ้ อกแบบต้องเข้าถึงเนื้อหาอย่างกระจ่าง
2. ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความแจ่มชัดของจิตใจที่ครุ่ นคํานึงอยูใ่ นงานนั้น
3. ต้องมีความรู ้ทางด้านวิชาการอย่างยอดเยี่ยมในการใช้สื่อ ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นสี น้ าํ สี
นํ้ามัน หรื อสี ผสม
4. รู ้จกั ใช้สีสะดุดตา
5. ความคล่องแคล่วในการวาดภาพและการมีเทคนิ คในการจับอารมณ์ตามเนื้ อหาตาม
แบบที่เหมาะสม
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ตัวอย่ างภาพประกอบหนังสื อสํ าหรับเด็ก

ภาพที่ 41 ตัวอย่างหนังสื อเด็กที่ได้รับรางวัล
ที่มา: รักลูก, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จากhttp://www.raklukeaward.com/
news_detail

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางการออกแบบ
เป็ นการรวบรวมข้อมูลก่ อนนํามาสร้ างสรรค์ โดยที่ ผูว้ ิจยั สื่ อความคิดโดยการผนวกความรู ้ ทาง
ศิ ล ปะการออกแบบและ เทคนิ ค การสร้ า งสรรค์เ พ◌ื ◌่ อให้ เ กิ ด ความเข้า ใจได้อ ย่ า งมี ร ะบบ
รวมทั้ งเป็ นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจหรื อ แนวทางให้ นั ก ออกแบบนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในงานออกแบบสื่ อที่เหมาะสําหรับเด็ก โดยมีข้ นั ตอน เนื้อหาในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ดังนี้
การศึกษางานภาคเอกสารและภาคสนาม
1. ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานจากเอกสาร บทความ งานวิ จ ัย ทั้ง ทางด้า น
พัฒนาการ ลักษณะการรับรู ้ของเด็ก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กในช่วงอายุ 6-9 ปี
2. ศึ ก ษารู ป แบบของภาพสัญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน เพื่ อ มาเป็ นเกณฑ์ใ นการ
ออกแบบภาพสัญลักษณ์
3. ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยการสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก โดยการนําภาพ
ตัวอย่างสัญลักษณ์ ที่ใช้ในปั จจุบนั มาทดสอบ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย และหา
แนวทาง วิธีการในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 6-9 ปี
4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่
ถูกต้องตามหลักการออกแบบ อันได้แก่ เส้น การจัดวาง สี และภาพสัญลักษณ์
การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้คือ เด็ก ชายและหญิง อายุ 6 - 9 ปี
กลุ่มตัวอย่ างประชากร
1. กลุ่มตัวอย่างประชากรในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มด็กประถมตอนต้นชั้นปี ที่ 1-3 อายุ
ระหว่าง 6-9 ปี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนทั้งรัฐบาล / โรงเรี ยนเอกชน รวมทั้งเด็กที่ไม่ได้เรี ยน
หนังสื อ ที่ไม่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น และสามารถตีความหมายจากการมองเห็นได้ จึงเห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างประชากรนี้มีความเหมาะสมต่อการทดสอบ เพื่อสรุ ปงานวิจยั ในครั้งนี้
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2. ในการวิจยั ครั้งนี้ จะไม่พิจารณาถึงความรู ้ทางด้านศิลปะ รวมถึงความสามารถในการ
รับรู ้ การเรี ยนรู ้ และระดับสติปัญญา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnairs) เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากร
ตัวอย่างทั้ง 30 คน เพื่อดูการรับรู ้ความหมายของภาพสัญลักษณ์บนป้ ายที่ใช้ในปั จจุบนั รวมทั้ง
ความคิดเห็นต่อภาพสัญลักษณ์ที่เด็กเห็น เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
2. แบบทดสอบ (Test) รวมถึงผลงานออกแบบภาพสัญลักษณ์ (โดยใช้กรณี การเอาตัว
รอดจากภัยแผ่นดินไหวมาใช้เป็ นกรณี ศึกษา) ที่ผวู ิจยั ออกแบบขึ้น โดยจะนําผลงานนี้ ไปทดสอบกับ
กลุ่มประชากรตัวอย่าง เพื่อสรุ ปผลการวิจยั ว่าตรงตามผลการวิเคราะห์และเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
วิธีการออกแบบ
เป็ นการนํา ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ลต่ า งๆ นํา มาศึ ก ษาและออกแบบตามขั้น ตอนและ
กระบวนการต่างๆ ตามที่ได้ศึกษามา โดยมีข้ นั ตอนต่างๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เป็ นขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมผลการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ในด้า นต่ า งๆ เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวางขอบเขตในการใช้ ง านป้ ายภาพสั ญ ลัก ษณ์
โดยศึกษาว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร ต้องการอะไร
2. ขั้นตอนการทําแบบทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Questionnaire) เป็ นการนําภาพป้ าย
สัญลักษณ์เตือนภัยที่มีใช้ในปั จจุบนั ไปทําการทดสอบความเข้าใจการตีความหมายของภาพ ในป้ าย
ได้ถู ก ต้อ งหรื อไม่ เพื่ อ ดู ผ ลที่ ไ ด้ว่ า กลุ่ ม เป้ าหมายสามารถเข้า ใจความหมายของป้ ายเตื อ น
ได้ถูกต้องหรื อไม่
3. ขั้นเตรี ยมการผลิต (Preproduction) เป็ นการนําข้อมูลจากผลสรุ ปของแบบทดสอบ
โดยนําผลที่ ได้มา ทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ หารู ปแบบที่ เหมาะสมในการออกแบบภาพ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ก ร ณี ก า ร เ ตื อ น ภั ย แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ที่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ด้วยการสร้างแบบร่ าง (Sketch Design) โดยใช้โปรแกรมการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop ออกแบบจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไว้มากที่สุด ศึกษาหลักการ
ออกแบบ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการออกแบบภาพสัญลักษณ์ เพื่อกําหนดองค์ประกอบในการ
ออกแบบไว้ดงั นี้
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3.1 กําหนดลักษณะของเส้นที่ใช้ในการออกแบบ
3.2 กําหนดขนาดของภาพ และการจัดวางภาพในการออกแบบ
3.3 กําหนดรู ปแบบของสี ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3.4 กําหนดรู ปแบบของภาพสัญลักษณ์
4. ขั้นตอนการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Testing) เป็ นการนําเอาแบบร่ าง (Sketch
Design) ไปทดสอบกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ สรุ ปรู ปแบบที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย
และหาจุดบกพร่ อง เพื่อนํามาแก้ไขให้ดีที่สุด
5. ให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และประเมินงานออกแบบ รวมถึงความเข้าใจในสัญลักษณ์
ที่ออกแบบว่ามีความเหมาะสม ชัดเจนมากน้อยเพียงไร เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
6. ออกแบบครั้ งสุ ดท้ าย เมื่อปรับแก้ไขภาพสัญลักษณ์ กรณี การเตือนภัยและการเอาตัว
รอดจากภัยแผ่นดินไหว ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดแล้ว
การออกแบบภาพร่ างต้ นแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ทําการวิเคราะห์โดยประเมินจากการศึกษาข้อมูล
เอกสาร แบบสอบถาม กับ กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ นํา มาวิ เ คราะห์ ห ารู ป แบบที่ เ หมาะสมในการ
ออกแบบป้ ายสัญลักษณ์เตือนภัย โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ ข้อมูลภาคเอกสาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์ การใช้สี
เส้น การจัดวาง เพื่อสื่ อความหมาย พฤติกรรมการรั บรู ้ และการตี ความหมายของกลุ่มเป้ าหมาย
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและเงื่อนไขของการใช้ป้ายต่างๆ
ใช้การทดสอบแบบโดยการสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์
หาองค์ประกอบศิ ลป์ ในเรื่ องการใช้เส้น สี การจัดวาง รวมทั้งลักษณะ ความชอบสัญลักษณ์
ของกลุ่มเป้ าหมาย ว่าเป็ นไปตามทฤษฎีที่ศึกษาหรื อไม่
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1.1 ขนาดของเส้น

ลายเส้นที่ 1 แบบร่ างภาพสัญลักษณ์เพื่อสอบถามขนาดของเส้น ที่กลุ่มเป้ าหมายชอบ
ตารางที่ 9 สรุ ปจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามขนาดเส้น
ลักษณะเส้ น

1 ไม่ มีเส้ น

2 เส้ นขอบเล็ก

3 เส้ นขอบปานกลาง

4 เส้ นขอบใหญ่

5 เส้ นขอบลายภู่กนั

ํา
จ◌นวน

2

1

17

8

2

การสอบถามจากกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นเด็กอายุ 6-9 ปี จํานวน 30 คน ผลออกมาว่าเด็ก
ส่ ว นใหญ่ ช อบภาพที่ มี ล ายเส้ น ปานกลางไม่ ใ หญ่ ม าก ซึ่ งก็ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วไว้ว่ า
เด็กชอบภาพที่มีเส้นใหญ่ เมื่อโตขึ้นเรื่ อยๆ ก็จะชอบเส้นที่เล็กลง
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1.2 ขนาดในการวางภาพ

ลายเส้นที่ 2 แบบร่ างภาพสัญลักษณ์เพื่อสอบถามขนาดของการวางภาพ ที่กลุ่มเป้ าหมายชอบ
ตารางที่ 10 สรุ ปจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามขนาดของการวางภาพ
การวางภาพ

1 เล็ก อยู่กลางภาพ

2 เล็ก
อยู่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของภาพ

3 ปานกลาง

4 ใหญ่

จํานวน

5

0

11

14

จากการสอบถามเรื่ อ งขนาดของรู ป ภาพสั ญ ลัก ษณ์ จํา นวน 30 คน กลุ่ ม เป้ าหมาย
ส่ ว นใหญ่ ช อบภาพที่ มี ข นาดปานกลาง และขนาดใหญ่ ใ กล้เ คี ย งกัน สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ที่ ว่ า
เด็กชอบภาพที่มีขนาดใหญ่มากกว่าภาพที่มีขนาดเล็ก
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1.3 สี

ลายเส้นที่ 3 แบบร่ างภาพสัญลักษณ์เพื่อสอบถามเรื่ องสี ที่กลุ่มเป้ าหมายชอบ
ตารางที่ 11 สรุ ปจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ องสี
ลักษณะสี

1 ป้ ายปัจจุบัน

2 ตัดชัดเจน

จํานวน

1

1

3 สี จาง
2

4 คู่สีตดั กัน
สี แจ๊ ด
8

5 ตัดกัน
เส้ นขอบสี
4

6 ลงเงา
แบบการ์ ตูน
14

จากการสอบถามเรื่ องสี ที่กลุ่มเป้ าหมายชอบ มากที่สุดได้แก่การลงสี แบบแรเงา สมจริ ง
ลักษณะแบบการ์ ตูน รองลงมาคือสี แจ๊ด คือสี ที่มีคู่สีที่ตดั กัน มองเห็นชัดเจน สะดุดตา ผลแสดงให้
เห็นว่าเด็กชอบภาพที่ให้สีแรเงา ดูสมจริ ง มีความละเอียดในระดับหนึ่งมากที่สุด
จากการทดสอบความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบศิลป์ จากกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก 30 คน
อายุ 6 – 9 ปี ที่ มี ต่ อ แบบร่ าง ผู ้วิ จ ัย จะนํ า เอาข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ เ หล่ า นี้ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
และพัฒนาตัวอย่างงานออกแบบ ภาพสัญลักษณ์ ที่เหมาะสําหรับเด็ก ให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. ข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรั บทราบข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
ข้อดี ของการใช้แบบสอบถาม คือ สามารถทําให้ผูว้ ิจยั หรื อผูท้ ี่ศึกษาได้รับทราบข้อมูลจากบุคคล
หลากหลายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว แต่ขอ้ เสี ยคือ ผูต้ อบแบบสอบถามในงานวิจยั นี้อาจจะไม่สามารถ
อ่านหนังสื อ หรื อเขียนหนังสื อได้ เนื่ องจากเป็ นลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายหลักในงานวิจยั ซึ่ งเป็ น
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เด็กประถมต้น จึ งต้องมี เครื่ องมื อช่ วยในการอ่านแบบสอบถาม ทําให้เสี ยเวลาในการรั บข้อมูล
ไปบ้ า งโดยการทดสอบจะเลื อ กภาพป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ ก ารเตื อ นภั ย ประเภทต่ า งๆ แล้ ว ให้
กลุ่มเป้ าหมายดูวา่ เข้าใจความหมายของภาพสัญลักษณ์น้ นั ได้ถูกต้องหรื อไม่
3. การวิเคราะห์ ข้อมู ลจากแบบทดสอบ โดยการนําเอาข้อมูลที่ ได้มาเพื่อทํา
การออกแบบร่ าง แล้ว นํ า เอาแบบร่ างไปทดสอบเกี่ ย วกับ กา รรั บ รู ้ และ ความเข้า ใจของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ เป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง งานออกแบบ ป้ ายให้เ หมาะสมกับ การ
ใช้งานจริ ง
การทดสอบโดยนําภาพป้ ายสัญลักษณ์เตือนภัยที่มีอยู่ในปั จจุบนั ทําการสอบถามจาก
กลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นเด็กว่าเข้าใจความหมายของภาพนั้นๆ หรื อไม่ เพื่อดู พฤติ กรรมการรั บรู ้ สื่อ
การตีความของกลุ่มเป้ าหมาย ทดสอบจํานวน 30 คน ได้ผลการทดสอบดังต่อไปนี้

ภาพที่ 42 ภาพป้ ายสัญลักษณ์เตือนภัยที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ทําการสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมาย
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จากการสอบถามจากกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก ส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของป้ ายเลย
มีแค่เด็กบางคนที่เข้าใจภาพสัญลักษณ์ที่ง่ายๆ เช่น ภาพสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์ ภาพไฟ เป็ นต้น
ในขณะที่บางภาพดูง่ายแต่เด็กก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้จกั เช่น ถังดับเพลิง เป็ นต้น
จากผลการทดสอบจึงแสดงให้เห็นว่าภาพสัญลักษณ์ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ได้ทาํ ขึ้นมา
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เด็กเลย ทําให้เมื่อเกิดภัยขึ้นมา เด็กไม่สามารถทําความเข้าใจ หรื อหาทางช่วย
ตัวเองได้ เนื่ องจากไม่เข้าใจความหมายของภาพที่สื่อออกมา จึงเหมาะที่จะสร้างภาพสัญลักษณ์ที่
สามารถสื่ อกับเด็กยามเกิดเหตุฉุกเฉิ น เพื่อให้เด็กรู ้จกั เข้าใจ วิธีการเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่ง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบร่ าง (Sketch Design) เป็ นการแบ่งข้อมูลที่วิเคราะห์
จากเรื่ องพัฒนาการเด็กและองค์ประกอบศิ ลป์ มาพิจารณาเพื่อทําแบบร่ างขั้นต้น โดยใส่ เนื้ อหา
เรื่ อ งภัย พิ บ ัติ เ ข้า ไปเพื่ อ เป็ นการสอนให้ เ ด็ ก รู ้ จ ัก ภัย แผ่น ดิ น ไหวและรู ้ วิ ธี ปฎิ บ ัติ เ บื้ อ งต้น เมื่ อ
เกิ ด ภัย ขึ้ น เมื่ อได้แ บบร่ างขั้น ต้นเรี ย บร้ อยแล้ว จึ งนําแบบร่ างที่ ไ ด้ไปทดสอบ เกี่ ยวกับการรั บรู ้
และความเข้าใจของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อหาจุดบกพร่ องและนํากลับมาแก้ไข ปรับปรุ งให้ได้รูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
การทดสอบแบบร่ างกับกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 30 คน โดยใส่ เนื้อหาเรื่ องภัยแผ่นดินไหว
เข้าไปเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา ได้ผลการทดสอบดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ในกรณี ที่ 1 : เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้มุดลงใต้โต๊ะ

ลายเส้นที่ 4 แบบร่ างสัญลักษณ์กรณี ที่ 1 : เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้มุดลงใต้โต๊ะ
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กลุ่ ม ทดสอบให้ ค วามเห็ น ว่ า ภาพสั ญ ลัก ษณ์ เ มื่ อ เกิ ด แผ่น ดิ น ไหว ให้มุ ด ลงใต้โ ต๊ ะ
เด็กชอบภาพที่ 3 มากที่สุด แต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไร รองลงมา คือภาพที่ 5 และภาพที่ 4 ซึ่ งมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มเป้ าหมายให้ความเห็นว่า ชอบภาพ แต่ไม่เข้าใจ ความหมายถ้ายังไม่ได้เรี ยนรู ้
ซึ่งรายละเอียดบางจุดในภาพสัญลักษณ์ยงั ไม่ชดั เจน ต้องปรับปรุ งเพิ่ม
4.2 สัญลัก ษณ์ ใ นกรณี ที่ 2 : ขณะที่ หลบอยู่ใ ต้โต๊ะ เมื่ อแผ่น ดิ น ไหวสงบ
ให้รีบไปที่ประตูฉุกเฉินเพื่อออกจากตัวอาคารด้วยความระมัดระวัง

ลายเส้นที่ 5 แบบร่ างสัญลักษณ์กรณี ที่ 2 : เมื่อแผ่นดินไหวสงบ ให้รีบออกจากตัวอาคาร
กลุ่ ม ทดสอบให้ ค วามเห็ น ว่ า ภาพสั ญ ลัก ษณ์ เ มื่ อ แผ่น ดิ น ไหวสงบ ให้รี บ ออกจาก
ตัวอาคาร เด็กชอบภาพที่ 3 มากที่สุด รองลงมา คือภาพที่ 2 และภาพที่ 5 ตามลําดับ โดยภาพที่ 2,3
มี ค ะแนนใกล้เ คี ย งกั น โดยกลุ่ ม เป้ าหมายให้ ค วามเห็ น ว่ า ชอบภาพ และเข้า ใจได้ ดี ที่ สุ ด
แต่ในรายละเอียดบางจุดยังไม่ชดั เจน ต้องปรับปรุ งเพิ่ม
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4.3
สั ญ ลัก ษณ์ ใ นกรณี ที่ 3 : ขณะที่ เ ดิ น ออกนอกอาคารให้เ ดิ น ออกตาม
ทางฉุกเฉินให้เป็ น ระเบียบ อย่างระมัดระวัง อย่าวิง่ เพราะจะทําให้เกิดอันตราย

ลายเส้นที่ 6 แบบร่ างสัญลักษณ์กรณี ที่ 3 : เดินออกนอกตัวอาคารอย่างเป็ นระเบียบ
จากการทดสอบกับเด็กพบว่า ภาพสัญลักษณ์ให้เดินออกนอกตัวอาคารอย่างเป็ นระเบียบ
เด็ ก ชอบภาพที่ 5 มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ซึ่ งผลคะแนนที่ ไ ด้อ อกมา
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มเป้ าหมายให้ความเห็นว่า ชอบภาพ และเข้าใจได้ดีที่สุด
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4.4 สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นกรณี ที่ 4 : เมื่ อ ออกมานอกอาคารให้ ไ ปรวมกลุ่ ม กั น
ที่จุดรวมพล หรื อจุดที่ปลอดภัย (ที่โล่ง)

ลายเส้นที่ 7 แบบร่ างสัญลักษณ์กรณี ที่ 4 : รวมกลุ่มกัน ณ จุดรวมพล
จากการทดสอบกั บ เด็ ก พบว่ า ภาพสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ ม ารวมกลุ่ ม กั น ณ จุ ด รวมพล
เด็ ก ชอบภาพที่ 3 มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ภาพที่ 5 ซึ่ งผลคะแนนที่ ไ ด้ อ อกมาใกล้เ คี ย งกัน
โดยกลุ่มเป้ าหมายให้ความเห็นว่าเข้าใจได้ดีที่สุด
แ บ บ ร่ า ง ภ า พ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ ชิ้ น นี้ จ ะ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 5
กลุ่มภาพสัญลักษณ์
1. ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้เป็ นเงาตัวคน แบบมาตรฐานที่พบเห็นได้ทวั่ ไป
2. ใช้สัตว์ม าสื่ อ ให้เ ป็ นตัว แทนของเด็ก ทํา ตามคําสั่งต่ า ง (ลัก ษณะค่ อ นข้า งเหมื อ น
สัตว์จริ งแต่ลดทอนบางส่ วนลง) ซึ่ง สัตว์แต่ละอย่างก็จะซ่อนความหมายไว้ดว้ ย เช่น
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ตารางที่ 12 แสดงคําอธิบายภาพสัญลักษณ์ในงานออกแบบ
ประเภทของสัตว์
เต่า
กระต่าย
ช้าง

ลักษณะเฉพาะ
การมุดเข้ากระดองเพื่อหลบภัย
ว่องไว รี บเร่ ง
การอพยพ ย้ายถิ่น

วัว

อยูใ่ นฝูง เป็ นกลุ่ม สงบ

ภาพสั ญลักษณ์ สื่อถึง
การมุดลงใต้โต๊ะเพื่อหลบภัย
รี บออกจากจุดนั้นให้เร็ วที่สุด
เดินออกจากจุดนั้นให้เป็ นระเบียบ
จับมือกันเดินไปตามทางออก
ออกมารวมกัน ณ จุดรวมพลอย่างสงบ

3. ใช้สัตว์มาสื่ อให้เป็ นตัวแทนของเด็กทําตามคําสั่งต่ าง ๆ เช่ นกัน แต่ จะมี ลกั ษณะ
เหมือนคน
4. ภาพสัญลักษณ์ที่ลดตัดทอนมากที่สุด สื่ อด้วยหน้าและมือ
5. ภาพลักษณะเป็ นตัวการ์ตูนเด็ก แบบลดตัดทอน
สรุ ปการวิเคราะห์ ข้อมู ล การทดสอบในเรื่ องของความเหมาะสมในการออกแบบภาพสั ญลักษณ์
สํ าหรับเด็ก
จากการยกตัว อย่า งกรณี ก ารเอาตัว รอดจากภัย ทั้ง 4 ข้อ เพื่ อ ทดสอบความคิ ด เห็ น
ของกลุ่ ม ทดสอบที่ มี ต่ อ แบบร่ า งภาพสั ญ ลัก ษณ์ พบว่ า เริ่ ม แรกเด็ ก จะยัง มองไม่ อ อกว่ า ภาพ
สื่ อ ถึ ง อะไร นั่น เป็ นเพราะเด็ ก ยัง ไม่ มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งภัย พิ บ ัติ มาก่ อ น ยัง ไม่ รู้ จ ัก แผ่น ดิ น ไหว
แต่ เ มื่ อ อธิ บ ายเกี่ ย วกับวิ ธี ก ารหลัก ๆ ในการเอาตัว รอดจากภัย เด็ก ๆ ให้ค วามสนใจและเข้า ใจ
ความหมายของภาพ นั่น ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่าถ้า เด็ก ไม่ ไ ด้รับ การปลูก ฝั ง ไม่ ไ ด้ปฎิ บตั ิ บ่ อ ยๆ เด็ก ก็จ ะไม่
สามารถเข้ า ใจความหมายของภาพที่ เ ราต้ อ งการจะสื่ อได้ จึ ง ควรมี ก ารเรี ยน การสอน
วิ ธี ก ารเอาตัว รอดรวมทั้ง การฝึ กซ้ อ มหนี ภ ัย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจในการเอาตัว รอด
เพราะในปั จจุบนั นี้ภยั ธรรมชาติไม่ใช่เรื่ องที่ไกลตัวอีกต่อไป
จากการทดสอบเด็ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะชอบภาพที่ ใ ช้สั ต ว์สื่ อ การกระทํา เหมื อ นมนุ ษ ย์
มากที่สุด ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการณ์ที่กล่าวไว้ในเรื่ อง ลักษณะภาพที่เด็กชอบว่า เด็กเล็ก 6 – 9 ปี
จะชอบภาพนิ ทานสัตว์ ที่ใส่ จินตนาการเข้าไป ว่าสัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนคนทําอะไร
ได้เช่นเดียวกับคน ซึ่งทั้งเด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ายก็จะมีลกั ษณะความชอบที่ไม่แตกต่างกัน
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โดยเกณฑ์ สํ า คั ญ ในการใช้ ป้ ายนี้ ก็ คื อ ป้ ายจะมี นั ย สํ า คัญ ก็ ต่ อ เมื่ อ เวลาที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ ข้ ึ นจริ ง ซึ่ งในสภาวะปกติ ไม่ ได้ใช้แต่ สามารถมองเห็ นได้ง่าย ตลอดเวลา เพื่อให้เด็ก
เกิดการจดจําภาพสัญลักษณ์น้ นั
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กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบสัญลักษณ์ / กการรับรู ้ของเด็ก 6-9 ปี / ข้อมูลภัยพิบตั ิ / ตัวอย่างป้ ายเตือนภัย

ข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
โดยใช้แบบสอบถาม

ออกแบบป้ ายโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่รวบรวมจากเอกสารให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมาย

- ขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
งานออกแบบ
- ปรับปรุ งแบบร่ างเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการออกแบบต่อไป

สรุ ปผลงานวิจยั และงานออกแบบ

นําเสนอผลงาน
แผนภูมิ แสดงกระบวนการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและผลการออกแบบ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั นี้ ได้รรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์เตือนภัยแผ่นดินไหว โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก ทั้งทางด้านการรั บรู ้ ด้านจิ ตวิทยาสําหรั บเด็ก ศึ กษาเรื่ องภัยแผ่นดิ นไหว และการศึ กษา
หลักการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์ รวมถึงจิตวิทยาการใช้สีในการออกแบบ ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบป้ าย
สัญลักษณ์เตือนภัยแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ การตีความหมายของกลุ่มเป้ าหมายต่อแบบป้ ายสัญลักษณ์
เตือนภัยที่ใช้ในปั จจุบนั
3. เลือกวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาํ คัญในการเอาตัวรอดจากภัยแผ่นดินไหว เพื่อเป็ นเงื่อนไข
สําคัญในการจัดทําสื่ อให้เด็ก สามารถเอาตัวรอดจากภัยได้อย่างเหมาะสม
4. ผลการออกแบบ
1. ผลวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ หาแนวทางในการออกแบบป้าย
สั ญลักษณ์ เตือนภัยแผ่ นดินไหวทีเ่ หมาะสมสํ าหรับเด็ก
ลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ในงานชิ้ น นี้ คื อ เด็ ก อายุ 6-9 ปี
โดยส่ ว นใหญ่ เด็ก จะใช้เวลาอยู่ที่บา้ น และที่ โรงเรี ย น เพื่ อหาข้อสรุ ปในการออกแบบป้ าย
ให้เหมาะสมสําหรับเด็ก ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านพัฒนาการของเด็ก เด็กอายุ 6-9
ปี (วัยเด็กตอนกลาง ,ช่วงชั้นที่ 1) โดยสามารถสรุ ปข้อมูลต่างๆ ออกมาได้ดงั นี้
ร่ างกาย มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว ชอบเล่ น ไม่ ค่ อ ยอยู่นิ่ ง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การ
ควบคุมกล้ามเนื้อ มักติดโรคง่าย
อารมณ์ อ่ อ นไหวง่ า ยต่ อ การติ เ ตี ย น และการเยาะเย้ย ชอบการชมเชยต้อ งการสร้ า ง
ความพอใจให้ครู ชอบปรนนิบตั ิครู ทําหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
สั งคม ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด ไม่มีการยืดหยุน่ ทุกสิ่ งเป็ นจริ งเป็ นจัง

92

93
สติปัญญา มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ชอบพูดมากกว่าเขียนกระบวนการ
คิดขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ตามที่เห็น
1. ผลการวิเคราะห์ การรั บรู้ การตีความหมายของกลุ่มเป้าหมายต่ อแบบป้ายสั ญลักษณ์ เตือนภัย
ทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
จากภาคสนาม
ตารางที่ 13 แสดงถึงการแบ่งกลุ่มของป้ ายสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ISO
สี

สี แดง

สี เหลือง

สี เขียว

สี ฟ้า

ภาพสั ญลักษณ์
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จะเห็ น ได้ว่ า ลัก ษณะของป้ ายเตื อ นตามมาตรฐานที่ ใ ช้อ ยู่ จะแบ่ ง ออกได้เ ป็ นกลุ่ ม
โดยใช้สีเป็ นเกณฑ์ ซึ่งสี เหล่านี้กค็ ือการกําหนดประเภทของป้ ายในปั จจุบนั
จากการทดสอบกลุ่มเป้ าหมายด้วยแบบสอบถาม ทําให้ได้ผลว่าทั้งความคิด ความเข้าใจ
การรั บรู ้และการตีความหมายในลักษณะต่างๆ กัน เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน แต่ความเข้าใจและ
การตีความหมายจากภาพยังไม่ชดั เจน เด็กส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจความหมายของภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดจากการมองป้ ายเตือนภัยไม่ เห็น
เนื่ อ งจากป้ ายเตื อ นภั ย ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน นี้ เป็ นสิ่ งที่ อ าคาร ห้ า งสรรพสิ นค้า
โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ จํา เป็ นต้อ งมี แต่ ไ ม่ ไ ด้อ อกแบบโดยคํา นึ ง ถึ ง การใช้ง านของเด็ ก
ทําให้ลกั ษณะการติด จึงติดในมุมสู ง ไม่ได้อยู่ในระยะการมองของเด็ก ทําให้เด็กไม่ทนั ได้สังเกตุ
เมื่ อ เกิ ด ภัย ขึ้ นเด็ ก จึ ง ไม่ สามารถช่ ว ยตัว เองได้ อาจผลัด หลงกับ ผู ้ป กครอง หาทางออกมา
รวมกลุ่ ม ไม่ ไ ด้เ พราะมัน แต่ ก ลัว และดู สัญลัก ษณ์ ไ ม่ เ ข้าใจ เด็ก จึ งถื อว่า เป็ นกลุ่ มที่ มีค วามเสี่ ย ง
มากในการเอาตั ว รอดจากภั ย ต่ า งๆ ดั ง จะเห็ นได้ จ ากข่ า วแผ่ น ดิ นไหวที่ เกิ ดขึ้ นใน
มณฑลเสฉวนประเทศจีน มีรายงานว่า เด็กนักเรี ยน กว่า 900 คนติดอยูใ่ นซากอาคาร โดยมีรายงาน
ยื น ยัน ว่ า มี นั ก เรี ยนเสี ย ชี วิ ต อย่ า งน้ อ ย 50 คน ปั ญ หาที่ เ กิ ด เนื่ อ งมาจากไม่ ไ ด้มี ก ารซั ก ซ้ อ ม
การหนี ภ ัยแบบในประเทศญี่ ปุ่นที่ มีนําการซ้อ มหนี ภ ัยแผ่น ดิ นไหวมาอยู่ในแบบแผนการเรี ย น
ให้เด็กตั้งแต่อนุ บาล เพื่อให้เกิดความคุน้ เคย และไม่ ตื่นตระหนกเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ข้ ึน รวมทั้ง
การไม่มีป้ายเตือนภัยที่เหมาะสมกับเด็ก
ปัญหาเรื่องสี ของป้ายและภาพสั ญลักษณ์ เล็กไม่ ชัดเจน
ปั ญหาเรื่ องสี ของป้ ายไม่ ดึงดู ใ ห้เด็กเกิ ดการจดจํา และภาพสัญลัก ษณ์ เ ล็ก ไม่ชัดเจน
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ป้ ายติ ด ไว้แ ต่ ถ ้า สี ไม่ น่ า สนใจเด็ ก ก็ จ ะไม่ จ ดจํา เรื่ องวุ ฒิ ภ าวะของเด็ ก เองก็
เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการทําความเข้าใจภาพ เช่ น เด็กที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จะมีความเข้าใจภาพที่มี
สิ่ งแนะแนวของการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่านั้น (กิดานันท์ มะลิทอง 2540 : 47)
เด็ ก ชอบภาพสี ม ากกว่ า ภาพขาวดํา ภาพจะต้อ งดู ง่ า ยไม่ ซับ ซ้อ น ควรมี สี สั น สดใส
ประเภทแม่สี แต่การให้สีควรเป็ นไปตามธรรมชาติบา้ ง และมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชดั เจน
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2. เลื อ กวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ในการเอาตั ว รอดจากภั ย แผ่ น ดิ น ไหว เพื่ อ เป็ นเงื่ อ นไขสํ า คั ญ
ในการจัดทําสื่ อให้ เด็ก สามารถเอาตัวรอดจากภัยได้ อย่ างเหมาะสม
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ด็ ก และป้ ายเตื อ นภัย ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน จะเห็ น ได้ว่ า ป้ ายที่ มี อ ยู่ไ ม่ ไ ด้เ อื้ อ
ต่ อ การใช้ ง านสํ า หรั บ เด็ ก จึ ง ควรที่ จ ะออกแบบป้ ายเตื อ นภั ย ขึ้ นใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยผู ้วิ จ ัย ได้เ ลื อ กสรุ ป สาระคํา คัญ จากข้อ มู ล การเอาตัว รอดจากภัย พิ บ ัติ
เพื่ อ นํา มาออกแบบป้ ายที่ มี ค วามเหมาะสมในการใช้ง านสํา หรั บ เด็ ก เมื่ อ เกิ ด ภัย แผ่น ดิ น ไหว
โดยได้รวบรวมสาระสําคัญไว้ เป็ นข้อๆ ดังนี้
2.1 ขณะที่เกิดแผ่นดินไหว หาที่กาํ บังที่ใกล้ตวั ที่สุด อันดับแรกให้มองหา โต๊ะใหญ่ๆ
มุดลงไปอยูใ่ ต้โต๊ะหรื อบริ เวณ สามเหลี่ยมชีวิต และหาเครื่ องป้ องกันศรี ษะ ให้อยูใ่ นลักษณะ หมอบ
หมุดที่กาํ บัง ยึดไว้ให้มนั่
2.2 เมื่ อ สงบ ค่ อ ยๆ ออกจากตั ว อาคารอย่ า งระมั ด ระวั ง และเป็ นระเบี ย บ
อย่ า พยายามวิ่ ง หนี เพราะอาจสะดุ ด วัส ดุ ที่ ร ะเนระนาดและอาจเหยี ย บกั น ขณะเดิ น ระวัง
ถูกวัสดุหล่นใส่
2.3 ห้ า มใช้ ลิ ฟ ท์ ข นาดเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวโดยเด็ ด ขาด และห้ า มใช้ เ ที ย น หรื อทํา
ให้เกิดประกายไฟ เพราะอาจมีไฟรั่ว ให้ใช้ไฟฉายส่ องเพื่อนําทาง
2.4 ให้ ม ารวมตั ว กั น ยัง จุ ด รวมพล สํ า รวจคนในครอบครั ว ว่ า ครบหรื อเปล่ า
ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บ หรื อไม่ ให้ทาํ การปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน
3. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการรับรู้และการตีความของกลุ่มเป้าหมาย
จากการทดสอบกลุ่มเป้ าหมายด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์พดู คุย ทําให้ได้ทราบ
แนวคิด การรับรู ้และการตีความของเด็กต่อภาพสัญลักษณ์เตือนภัยที่ใช้ในปั จจุบนั เด็กจะตีความใน
ลักษณะต่างๆ กัน ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกันคือไม่เข้าใจความหมายของภาพ เช่ น
ภาพสัญลักษณ์เตือนภัยสึ นามิ เด็กส่ วนใหญ่เข้าใจว่าในภาพสั่งให้ว่ิง แต่ไม่รู้ว่าวิ่งเพื่ออะไรและวิ่ง
ไปที่ไหน ด้วยเหตุน้ ี ภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับเด็กจึงควรดึงดูดความสนใจ และสื่ อให้เด็กเข้าใจ
ได้ง่ายและอยากทําตาม
การตีความหมายเพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายนั้นจะตีความหมายจากท่าทาง
ที่ภาพสื่ อ และภาพนั้นจะต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 14 สรุ ปการตีความหมายต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเป้ าหมาย
สถานการณ์ ตวั อย่าง

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขณะอยู่
ในอาคาร
เมื่อแผ่นดินไหวสงบ ให้รีบ
ออกนอกอาคาร
เดินออกนอกอาคารอย่างเป็ น
ระเบียบ
รวมกลุ่ม ณ จุดรวมพล

การตีความหมายของ
กลุ่มเป้ าหมาย

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ สื่อ
(สั ตว์ )

แนวทางการออกแบบ
ภาพสั ญลักษณ์

รี บหลบ

เต่า / แมว

เต่า

รวดเร็ ว

กระต่าย / ม้า

กระต่าย

เดินแถว

ช้าง / ลิง

ช้าง

อยูเ่ ป็ นกลุ่ม / เรี ยบร้อย

วัว / แกะ

วัว

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวสามารถนํานั้นมาเป็ นแนวทางในการออกแบบขั้นต้น
ได้ดงั นี้
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4. ผลการออกแบบ

ภาพที่ 43 แบบภาพสัญลักษณ์ที่เด็กเลือกในแต่ละเหตุการณ์

ภาพที่ 44 ตัวอย่างสี ที่เด็กเลือกในการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์
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ภาพที่ 45 ตัวอย่างสี ที่เหมาะสมในการออกแบบป้ ายสัญลักษณ์

ภาพที่ 46 ภาพออกแบบสัญลักษณ์กรณี ที่ 1 : เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้มุดลงใต้โต๊ะ

ภาพที่ 47 ภาพออกแบบสัญลักษณ์กรณี ที่ 2 : เมื่อแผ่นดินไหวสงบ ให้รีบออกจากตัวอาคาร
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ภาพที่ 48 ภาพออกแบบสัญลักษณ์กรณี ที่ 3 : เดินออกนอกตัวอาคารอย่างเป็ นระเบียบ

ภาพที่ 49 ภาพออกแบบสัญลักษณ์กรณี ที่ 4 : รวมกลุ่มกัน ณ จุดรวมพล
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ภาพที่ 50 ตัวอย่างการนําภาพสัญลักษณ์ไปใช้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาภาพสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก อายุ 6-9 ปี เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะ
องค์ประกอบของภาพสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และปรับปรุ งเพื่อ เป็ นแนวทางในการออกแบบ
ภาพสั ญ ลัก ษณ์ กรณี ก ารเตื อ นภัย แผ่น ดิ น ไหว เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สามารถเข้า ใจเรื่ อ งภัย ธรรมชาติ ที่
อยูใ่ กล้ตวั และรู ้ถึงวิธีการการเอาตัวรอดที่สาํ คัญๆ เมื่อเกิดภัยขึ้นจะได้ไม่ตื่นตกใจจนทําอะไร ไม่ถูก
และเป็ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาแนวทางในการออกแบบภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ ส ามารถสื่ อ
ความหมายที่ชดั เจนแก่กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กหรื อ กลุ่มผูท้ ี่อ่านหนังสื อไม่ออกให้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 30 คนได้แก่
เด็ ก นัก เรี ย นโรงเรี ย นจัน ทร์ ท องเอี่ ย ม หมู่ ที่ 4 ถนนคลองถนน ตํา บลบางรั ก ใหญ่
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน อายุ 6 – 9 ปี
ในด้านการออกแบบ ผูว้ ิจยั ทําการประมวลผลสรุ ปจากการวิเคราะห์ จากข้อมูลที่ ไ ด้
รวบรวม มาทั้งหมด ทั้งทางทุ ติ ย ภู มิและปฐมภู มิ เพื่อหารู ปแบบแนวทางในการสื่ อสารเนื้ อ หา
ที่ยกมาเป็ นกรณี ศึกษาเรื่ องภัยแผ่นดินไหวโดยสื่ อผ่านภาพสัญลักษณ์เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจได้มา
กที่ สุ ด แล้ว จึ ง ทํา การออกแบบตามข้อ มู ล ที่ ไ ด้ส รุ ป มา หลัง จากนั้น จึ ง นํา เสนอแบบร่ า งจริ ง
ต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน การออกแบบ นิ เทศศาสตร์ และทางด้านเด็ก เพื่อทําการแนะนํา ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการ ออกแบบ เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขผลงานเรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง นํา ไปทดสอบกับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้แบบ ทดสอบ
สรุ ปผลการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบสร้ า งสรรค์เ พื่ อ หาแนวทางการออกแบบ
เป็ นการรวบรวมข้อมูล ก่ อนนํามาสร้างสรรค์ภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรบเด็กอายุ 6 – 9 ปี
โดยมี ข้ นั ตอนตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งการออกแบบต้นแบบ คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเอกสาร การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ผ่านการสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จนออกมาเป็ นผลงานออกแบบ
ต้นแบบ ซึ่งจากการวิจยั สามารถสรุ ปเป็ นผลการออกแบบได้ดงั นี้
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1. ส่ วนประกอบของป้ ายสัญลักษณ์ เพื่อเตือนภัยในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิ (แผ่นดินไหว)
สําหรับเด็ก อายุ 6-9 ปี ประกอบด้วย
1.1 ภาพสัญลักษณ์
1.1.1 ลักษณะของภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบป้ าย
ภาพ สัญลักษณ์ ตามผลการวิ เคราะห์ ขอ้ มูล คือ รู ปแบบของภาพที่ เป็ นสัญลักษณ์ ที่ดูง่าย น่ ารั ก
และไม่ละเอียดจนเกินไป โดยในการออกแบบจําเป็ นต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ดงั นี้
1.1.1.1 เส้น มีขนาดปานกลางไม่ใหญ่มาก ภาพเหมือนภาพจริ งแต่
ลดตัดทอนให้ดูไม่รก ยังคงความชัดเจนในความเข้าใจ
1.1.1.2 ขนาดของภาพควรมีขนาดใหญ่ชดั เจน เด็กไม่ชอบภาพที่มี
ขนาดเล็ก เพราะดูไม่น่าสนใจ
1.1.1.3 ทิ ศ ทางในการวางภาพที่ เ หมาะสมคื อ บริ เ วณกลางภาพ
จะเป็ นจุดที่มีผลต่อการมองเห็นของเด็ก มากกว่าจุดอื่นๆ
1.1.2 รู ป แบบของภาพสัญ ลัก ษณ์ ที่ จ ะนํา มาใช้ทาํ ป้ ายเตื อ นภัย ควรจะ
ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ รวมไปถึงข้อความด้วย แต่สําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก ภาพเพียง
อย่างเดียวก็สามารถสร้างความสนใจ และความเข้าใจของเด็กได้
1.2 สี ของป้ ายสัญลักษณ์ ที่ใช้เป็ นสี หลัก คือ สี เหลือง สี แดง สี น้ าํ เงิน และสี เขียว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 สี เหลือง เป็ นสี พ้ืนของภาพที่สื่อความหมายในการเตือน
1.2.2 สี แดง เป็ นสี ขอบป้ ายสัญลักษณ์ และสี เครื่ องหมายกากบาทในส่ วน
ที่ตอ้ งการห้าม สื่ อความหมายในเรื่ องการห้าม
1.2.3 สี น้ าํ เงิน ใช้เป็ นสี ของภาพสัญลักษณ์ย่อย เป็ นการสื่ อความหมาย
แบบบังคับ
1.2.4 สี เขียว เป็ นสี พ้ืนของภาพสัญลักษณ์หลัก ให้ความหมายในเรื่ องการ
ให้ขอ้ มูล
1.3 สี ของภาพสัญลักษณ์ คือ สี ในกลุ่มโทนสี สดใส ที่อยู่ในกลุ่มแม่สี ปนกับสี
ที่ ดู เ ป็ นธรรมชาติ โดยสี ข องภาพสั ญ ลัก ษณ์ จ ะต้อ งมี ก ารลงสี แ รเงา เพื่ อ ให้ดู มี มิ ติ น่ า รั ก แบบ
การ์ตูนด้วย
1.4 รู ปแบบของป้ ายสัญลักษณ์ จะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่ วน คือ
เส้น ,ขนาด/การจัดวาง, สี , ภาพ
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2. เนื้ อ หาของภาพสั ญ ลัก ษณ์ เ ตื อ นภัย กรณี ศึ ก ษาเรื่ อ งแผ่น ดิ น ไหว สําหร◌ั บ เด็ ก
อายุ 6 – 9 ปี จะมี ลกั ษณะของการสื่ อสารเนื้ อหาของป้ าย เป็ นการสื่ อสารโดยการใช้สัตว์เป็ น
ตัวสัญลักษณ์ ที่ดาํ เนิ นเรื่ องราวเหมือนมนุษย์ และให้ความรู ้ในการเอาตัวรอดรวมถึงการเตือนภัย
ในกรณี ที่ภยั เกิดขึ้น
จากการศึ ก ษาภาพสั ญ ลัก ษณ์ เ ตื อ นภัย บนป้ ายที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน จะเห็ น ได้ว่ า ภาพจะมี
ลักษณะเป็ นแนวทางเดียวกัน คือ เป็ นภาพเงา ลดทอนมากจนไม่เห็นรายละเอียด ซึ่งไม่มีจุดเด่น และ
ดูไม่น่าสนใจและไม่เหมาะสําหรั บเด็ก จึ งทําให้เกิ ดเป็ นแนวคิดในการศึ กษาหาแนวทางในการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กมากขึ้น

ภาพที่ 51 ตัวอย่างภาพสัญลักษณ์ในปัจจุบนั
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ตัวอย่ างงานออกแบบ

ภาพที่ 52 แสดงรู ปแบบภาพสัญลักษณ์ป้ายเตือนกรณี ที่ 1 ในลักษณะของการตัดทอนแบบมีรายละเอียด

ภาพที่ 53 แสดงลักษณะการปฎิบตั ิตามป้ ายเตือน ซึ่งจะติดอยูด่ า้ นบนโต๊ะ
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ภาพที่ 54 แสดงรู ปแบบภาพสัญลักษณ์ป้ายเตือนกรณี ที่ 2 ในลักษณะของการตัดทอนแบบมีรายละเอียด

ภาพที่ 55 แสดงลักษณะการปฏิบตั ิตามป้ ายเตือน ซึ่งจะติดอยูใ่ ต้โต๊ะ หรื อเป็ นป้ ายห้อยเตือน
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ภาพที่ 56 แสดงรู ปแบบภาพสัญลักษณ์ป้ายเตือนกรณี ที่ 2 ในลักษณะของการตัดทอนแบบมีรายละเอียด

ภาพที่ 57 แสดงลักษณะการปฏิบตั ิตามป้ ายเตือน ซึ่งจะติดอยูท่ ี่กาํ แพง เป็ นวอลเปเปอร์ของห้อง โดยที่
ภาพจะต้องหันหน้าไปสู่ ทางออก
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ภาพที่ 58 แสดงรู ปแบบภาพสัญลักษณ์ป้ายเตือนกรณี ที่ 2 ในลักษณะของการตัดทอนแบบมีรายละเอียด

ภาพที่ 59 แสดงลักษณะการปฏิบตั ิตามป้ ายเตือน ซึ่งจะติดบริ เวณนอกอาคาร ที่เป็ นจุดรวมพล

จากการทดสอบผลการออกแบบภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ก รณี ศึ ก ษาเรื่ องแผ่ น ดิ น ไหว
สําหรบเด็กอายุ 6 – 9 ปี จํานวน 30 คน ที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบขึ้น โดยทําการสมมติว่าเกิด
แผ่นดิ นไหวขึ้น และจะต้องปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งต่างๆ ตามขั้นตอนทั้ง 4 ผลทดสอบปรากฎว่า
ผลงานออกแบบที่ นํ า เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บ ั ติ เ ข้ า มาสอดแทรกเพื่ อ สื่ อสารให้ เ ด็ ก เข้า ใจ
ถึงการเอาตัวรอดในครั้งนี้ สามารถช่ วยสร้ างความเข้าใจเรื่ องการเอาตัวรอด และทําให้เด็กๆ
รู ้ จ ัก กับ ภัย แผ่น ดิ น ไหวได้อี ก ด้ว ย โดยจากผลสรุ ป ของการทดสอบพบว่ า การนํา สั ต ว์ม าเป็ น
สัญลักษณ์และการใช้สีที่สดใส ในการทําภาพสัญลักษณ์เตือนภัย เป็ นส่ วนที่สําคัญที่สุดในการ
กระตุน้ และดึงดูดให้เด็ก เกิดความสนใจและจดจําได้มากขึ้น เด็กส่ วนใหญ่สนใจภาพสามารถเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามได้
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
จากงานวิจยั เพือ่ ศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรบเด็กอายุ 6 – 9 ปี ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั
มีขอ้ เสนอแนะ โดยแยกออกเป็ น ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นเกีย่ วกับการนําผลการวิจัยไปใช้
ผลงานวิจยั เรื่ องการศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรบเด็กอายุ 6 – 9 ปี ที่จดั ทําขึ้น
ชิ้นนี้ ถือเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาคเอกสาร และทางภาคสนาม คือ
การสอบถามจากกลุ่ ม เป้ าหมาย จนได้เ ป็ นผลงานออกแบบซึ่ งเป็ นต้น แบบที่ ใ ห้ ผ ลตรงตาม
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาไว้ท้ งั ก่อนทําการ
ออกแบบและหลังการทดสอบผลงานออกแบบที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ ไว้น้ นั มีหลายประเด็นที่สามารถเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในการนําไปพัฒนาต่อ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่
เหมาะสมสําหรับเด็ก ทั้งในด้านอื่นๆ และสามารถนําไปปรับใช้กบั เด็กในช่วงอายุอื่นได้ดว้ ย รวมถึง
งานวิจยั ชิ้นนี้ น่าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่สนใจ นําไปพัฒนาต่อเพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบใน
สื่ อรู ปแบบอื่ นๆ ที่ ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็ นป้ ายสัญลักษณ์ เตือนภัยเท่านั้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่าง
ประเด็นที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ คือ การสื่ อสารในปั จจุบนั เป็ นเรื่ อง
สําคัญมาก การเลือกรู ปแบบเครื่ องมือที่จะสร้างความเข้าใจในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
มีหลายปัจจัยที่จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึง ทั้งอายุ การศึกษา เนื้อหาที่ตอ้ งการจะสื่ อ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการสอบถามจากกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก พบว่า ภาพมีความสําคัญในการสื่ อสารกับเด็กมาก
ที่สุด เพราะฉะนั้นภาพที่ ใช้จึงควรเหมาะสม และสี ที่ใช้ก็ควรจะดึ งดู ดความสนใจ เพราะถ้าเด็ก
สามารถเข้าใจความหมายของภาพได้ ผูใ้ หญ่ก็น่าจะเข้าใจได้เช่ นกัน เพราะเด็กก็เปรี ยบเหมื อน
ตัวแทนของคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสื อด้วย นอกจากนี้ ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ก็พบว่าการ
สื่ อสารด้วยเนื้ อหาที่เหมาะกับเด็ก อายุ 6-9 ปี มากที่สุด คือการนําเอาสัตว์มาเป็ นสัญลักษณ์ในการ
สื่ อสารเรื่ องราวกับเด็ก จากข้อวิเคราะห์น้ ี ผูว้ ิจยั เชื่อว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาต่อใน
การออกแบบสื่ อประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมสําหรับเด็กไม่มากก็นอ้ ย
2. ประเด็นเกีย่ วกับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุ 6-9 ปี ในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั พบว่ามีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการทําวิจยั ครั้งต่อไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในการ
นําไปพัฒนาศึกษาต่อ ดังนี้
2.1 การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ก ํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งประชากร คื อ วัย เด็ ก
ตอนกลาง อายุระหว่าง 6-9 ปี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนทั้งรัฐบาล / โรงเรี ยนเอกชน รวมทั้งเด็กที่
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ที่ไม่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น และสามารถตีความหมายจากการมองเห็นได้
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เนื่องจากผูว้ ิจยั เห็นว่าเด็กในวัยนี้จะเป็ นวัยที่ค่อนข้างมีสมาธิส้ ัน และต้องใช้สื่อที่ดึงดูดใจเท่านั้น จึง
จะให้ความสนใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่โตกว่านี้จะเข้าใจสื่ อได้ง่าย ผูว้ ิจยั จึง
เห็นว่าผลงานออกแบภาพสัญลักษณ์น้ ี สามารถนําไปพัฒนาในการศึกษาต่อไปได้ ในเรื่ องอายุของ
กลุ่มเป้ าหมาย ก็น่าจะเลือกที่กลุ่มอายุ 10-12 ปี เพราะในช่วงอายุ 10-12 ก็เป็ นวัยที่เตรี ยมเข้าสู่ การ
เป็ นวัยรุ่ น ข้อจํากัดที่มีในการเลือกรับสื่ อก็จะมีมากขึ้น จึงเป็ นประเด็นที่สามารถนําไปศึกษาต่อได้
2.2 เนื่ องจากในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษา คือ เลือก
ศึกษาเฉพาะรู ปแบบของภาพสัญลักษณ์ 2 มิติ ได้แก่ เส้น การจัดวาง สี และภาพสัญลักษณ์เท่านั้น
โดยไม่เน้นที่การออกแบบโครงสร้างในระบบป้ ายสัญลักษณ์ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าผลงานออกแบบป้ าย
สัญลักษณ์ น้ ี สามารถนําไปพัฒนาในการศึ กษาต่ อไปได้ในเรื่ องของการจัดทําระบบของป้ ายทั้ง
โครงสร้าง ขนาด รู ปแบบ วัสดุในการทําป้ ายจริ งตามสถานที่ต่างๆ ที่พบว่ามีปัญหาเนื่องจากป้ ายที่มี
อยู่ ถ้าสังเกตดูตวั ป้ ายบางประเภทอาจจะไม่สัมพันธ์กบั สถานที่ หรื อการติดตั้งป้ ายอาจไม่คาํ นึ งถึง
การใช้งานจริ ง จึงเป็ นประเด็นที่สามารถนําไปศึกษาพัฒนาต่อไป
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แบบสอบถามเพือ่ งานวิจยั
เรื่อง การศึกษาภาพสั ญลักษณ์ ทเี่ หมาะสมสํ าหรับเด็กอายุ 6-9 ปี
A STUDY OF VISUAL SYMBOL FOR CHILDREN 6-9 YEARS.
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนีส้ ํ าหรับเด็กอายุ 6-9 ปี
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาแนวทางการออกแบบ
ภาพสั ญลักษณ์ ทเี่ หมาะสมกับเด็กอายุ 6-9 ปี โดยการยกกรณีเรื่องการเอาตัวรอดจาก
ภั ย แผ่ น ดิ น ไหวมาเป็ นกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ สํ า หรั บ เด็ ก สามารถนํ า เอา
แนวทางทีไ่ ด้ ไปสร้ างสื่ อได้ อย่ างเหมาะสม
3. แบบสอบถามนี้ ใช้ ถามเด็กทีม่ ีอายุน้อย จึงจําเป็ นต้ องมีคนช่ วยอ่าน เพือ่ ให้ เด็กเข้ าใจ
คําถามได้ อย่ างถูกต้ อง
แบบสอบถามฉบับนีม้ ี 3 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเด็กทีม่ ีต่อภาพสั ญลักษณ์ ในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเด็กเกีย่ วกับลักษณะของภาพสั ญลักษณ์ ทเี่ ข้ าใจง่ าย
ผู้วิจัยต้ องขอขอบคุณนักเรี ยนและคุณครู ทุกท่ านที่ได้ ให้ ความร่ วมมือในการทําวิจัยครั้ง
นีเ้ ป็ นอย่ างดียงิ่ มา ณ โอกาสนีด้ ้ วย
(จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ใู หญ่ ช่วยเขียนตอบให้ )
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน (
1. เพศ
( ) หญิง
2. อายุ ..............................ปี

) ตามความเป็ นจริ ง
(

) ชาย
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3. ศึกษาในระดับใด
( ) ประถมศึกษาปี ที่ 1
( ) ประถมศึกษาปี ที่ 3

(
(

) ประถมศึกษาปี ที่ 2
) ประถมศึกษาปี ที่ 4

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเด็กทีม่ ีต่อภาพสั ญลักษณ์ ในปัจจุบัน
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นมากที่สุด
4. เคยเห็นภาพเหล่านี้หรื อไม่
( ) เคย

(

) ไม่เคย
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5. เข้าใจความหมายของภาพเหล่านี้หรื อไม่ (จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ใู หญ่ ช่วยประเมิน)
( ) เข้าใจ
( ) เข้าใจบ้าง
( ) ไม่เข้าใจ
6. เคยเห็นภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ที่ใดบ้าง (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) บ้าน
( ) โรงเรี ยน
( ) ห้างสรรพสิ นค้า
( ) ตามข้างทาง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................................
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเด็กเกีย่ วกับลักษณะของภาพสั ญลักษณ์ ทเี่ ข้ าใจง่ าย
7. ลักษณะรู ปแบบหรื อภาพที่ชอบ / เข้าใจง่าย เป็ นอย่างไร

(

) สัญลักษณ์เป็ นเงา (คล้ายคน)

(

) สัตว์แบบการ์ตูน ลดทอนมาก

(

) สัตว์แบบการ์ตูน ลดทอนน้อย

(

) การ์ตูนลักษณะเป็ นเด็ก
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8. ลักษณะภาพแบบใดที่ชอบมากที่สุด
( ) ภาพถ่าย
( ) ภาพลายเส้นเหมือนจริ ง
( ) ภาพลายเส้นอย่างง่าย
( ) ภาพการ์ตูน
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................

ภาคผนวก ข
แบบทดสอบผลงานออกแบบ (Test)
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แบบทดสอบ

ป้ายที่ 1

ป้ายที่ 2
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ป้ายที่ 3

ป้ายที่ 4
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ตอนที่ 1 ความเข้ าใจในภาพสั ญลักษณ์ (จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ใู หญ่ ช่วยเขียนตอบให้ )
ป้ายที่

ภาพสั ญลักษณ์ แต่ ละภาพ ต้ องการบอกว่ าให้ ทาํ อะไร?
(เขียนอธิบายความเข้ าใจเมื่อดูภาพสั ญลักษณ์ )

1
2
3
4
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน (
1. เพศ
( ) หญิง
2. อายุ ..............................ปี

) ตามความเป็ นจริ ง
(

) ชาย

ภาคผนวก ค
SKETCH DESIGN
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SKETCH DESIGN

ภาพที่ 60 ภาพ SKETCH 1

ภาพที่ 61 ภาพ SKETCH 2
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SKETCH DESIGN

ภาพที่ 62 ภาพ SKETCH 3

ภาพที่ 63 ภาพ SKETCH 4
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

นางสาวลัดดาวรรณ์ ลัมภเวช
เลขที่ 2/1 หมู่ 6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นทบุรี 11130

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550

สําเร็ จการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรี ยนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง
สําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สําเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาออกแบบโฆษณา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548-2551
Graphic Design บริ ษทั PJ Design Co.,Ltd. กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2553-ปั จจุบนั Graphic Design Frelance โรงเรี ยนคอมพิวเตอร์อจั ฉริ ยภาพ
(Edukids Planet) โรงเรี ยนในเครื อของกระทรวงศึกษาธิการ
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจุบนั
Graphic Design บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี ชานเนล กรุ งเทพมหานคร

