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This qualitative research is to search for identity of Prachin Buri province.
The researcher has collected data to find remarkable things of Prachin Buri from books,
important documents and field work interviewing with people who live in Prachin Buri

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

province for at least 20 years. The researcher analyses all the information to make a 99set questionnaire and then collect more information from community leaders of Prachin
Buri province to find identity of Phachin Buri province which are divided into 9 categories:
1. topographical and related resources 2. cultural and traditions 3. way of life (including
local wisdom and cuisine) 4. tourist attractions 5. sacred sites 6. architecture 7. scultures
artifacts 8. music performing arts language and literature 9. handicrafts and famous local
products. Two-most-chosen lists in each category would be used in the questionnaire to
interview further with 9 experts in order to identify identity. The outcome from the experts
would be later applied for making the environmental graphic design of Prachin Buri
province.
The research shows that Chao Phraya Abhaibhubate Building is the main
element reflected most clearly of the identity. The experts suggest that using Phra Sri
Mahabodhi Tree from Wat Ton Phra Sri Mahabodhi, Prachin Buri province, the oldest
bodhi tree in Thailand, the second-most-chosen from the questionnaire to be integrated
in environmental graphic design of Prachin Buri province would make the identity more
clearly.
In this research, the researcher has designed samples of environmental
graphic design for Prachin Buri province that show identity of this province, such as
Identification Sign, Gateway, Information Sign, Directory Sign, Direction Sign, Street
Light, Planter.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็ นจังหวัดแห่ง
มรดกโลกเนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติทเ่ี ป็ นมรดกโลกถึง 3 แห่ง และเป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ยาวนานมีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติหลายแห่ง ทัง้ ยังเป็ นจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีป่ า่ มากทีส่ ุดในภาคตะวันออกอีกด้วย จังหวัด
ปราจีนบุรมี แี หล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มชี ่อื เสียงมากมาย และหลากหลายรูปแบบทัง้ ในด้านของ
ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมประเพณีวถิ ชี วี ติ และแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โดยแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีน่ ่ าสนใจ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทบั ลาน แก่งหินเพิง ตึกเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร โบราณสถาน เมืองศรีมโหสถ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ฯลฯ
เนื่ องจาก ในจังหวัดปราจีนบุรมี คี วามอุดมสมบูรณ์ ท างธรรมชาติ และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทําให้การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุ รมี ีการเติบโตมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ จัดกิจกรรมนวดไทยอภัยภูเบศร
เป็ น บริก ารใหม่ ล่ า สุ ด ของมู ล นิ ธิโ รงพยาบาลอภัย ภู เบศรหลังสร้า งชื่อ เสีย งจากผลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรไทย
และในวันที่ 31 มีนาคม 2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ได้นําเสนอโครงการ “อภัยภูเบศรเวชนคร” และพร้อมขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณ 36 ล้านบาทต่อนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการแหล่ง
เรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ และสุขภาพวิถีไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีสญ
ั จรที่จงั หวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับการบริการด้านการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรครบวงจร และมีมาตรฐานขึ้นพร้อมพัฒ นาสู่การเป็ น “ศูน ย์กลางสุขภาพแผนไทย”
(Thai Traditional Medical Hub) ในระดับอาเซียน เพื่อทําให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
และจังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นศูนย์กลางทางด้านสมุนไพร และแพทย์แผนไทยของประเทศไทย และ
กลุ่มอาเซียนต่อไป (เว๊บไซต์สมุนไพรอภัยภูเบศร, 2556)
ในปจั จุบนั นัน้ เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรนี นั ้ ยังไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน
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เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่มเี อกลักษณ์ทจ่ี ะสื่อถึงจังหวัดปราจีนบุรกี ารนํ าเอาเอกลักษณ์
ของจังหวัดใส่ไปในเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม เช่น ป้ายแสดงข้อมูล ป้ายแสดงทิศทาง ฯลฯ จะเป็ น
การเพิม่ คุณค่าทางด้านงานศิลปะการออกแบบทําให้เกิดความน่ าสนใจอยู่ในความทรงจําของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ท่ีพ บเห็น และช่ ว ยส่ ง เสริม ให้เกิด ภาพลัก ษณ์ ท่ีดีก ับ จัง หวัด ซึ่ง จะเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของจังหวัดปราจีนบุรอี กี ด้วย ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ฉบับนี้ เพื่อใช้ศกึ ษาหาแนวทางในการ
ออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ วิเคราะห์หาลักษณะความเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อออกแบบเลขนศิลป์ สิ่งแวดล้อ มที่เหมาะสมและสะท้อนถึงอัต ลักษณ์ ข อง
จังหวัดปราจีนบุร ี
สมมติ ฐานของการศึกษา
องค์ประกอบของการออกแบบเลขศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของ
จังหวัดปราจีนบุร ี สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดได้
ขอบเขตของการศึกษา
1. การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งศึกษาเฉพาะเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดปราจีนบุร ี
2. กลุ่มตัวอย่างจํานวน 99 คน ผูท้ ่มี อี งค์ความรูเ้ กี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี คือ ผูร้ ู้
และผูน้ ําชุมชนในหมูบ่ า้ นต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี
3. ออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี มี
ดังนี้
3.1 ป้ายแสดงข้อมูลสถานทีแ่ บบที่ 1 แม่น้ํา ซอย ตรอก ลําคลอง ฯลฯ
3.2 ป้ายแสดงข้อมูลสถานทีแ่ บบที่ 2 ตามแหล่งท่องเทีย่ ว
3.3 ซุม้ ประตูเมือง
3.4 ป้ายแสดงข้อมูลสถานที่
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3.5
3.6
3.7
3.8

ป้ายแสดงแผนที่
ป้ายแสดงทิศทาง
โคมไฟถนน
กระถางต้นไม้

ขัน้ ตอนของการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วิเคราห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างแบบสอบถาม
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างแบบสัมภาษณ์
4. วิเคราห์ขอ้ มูลเพือ่ หาแนวทางในการออกแบบ
5. สร้างผลงานออกแบบ
6. ประเมินผล
7. อภิปรายผล
8. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ได้ผ ลงานการออกแบบเลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ มที่ส ะท้ อ นอัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด
ปราจีนบุร ี
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม (Environmentel Graphic) หมายถึง งานออกแบบเลขน
ศิลป์ท่มี กี ารติดตัง้ ในสภาพแวดล้อมจริง มีลกั ษณะเป็ นงาน 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว
และความหนา มีวตั ถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูล และสร้างความสวยงามน่ าสนใจให้กบั สถานที่ท่ี
ติดตัง้ มีทงั ้ แบบใช้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
2. อัต ลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Corporate Identity) หมายถึง การสร้า งความเป็ น
เอกลักษณ์แก่องค์กร โดยอาศัยเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ทส่ี ามารถสะท้อนภาพทีอ่ งค์กรนัน้
ต้องการนําเสนอต่อสังคม เพือ่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ
3. ป้ายสัญลักษณ์ (Signage) หมายถึง ป้ายที่ใช้ในการบอกบังคับแจ้งเตือนชีห้ รือ
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ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ
4. ระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage System) หมายถึง ระบบมาตราฐานทีใ่ ช้ในการ
วางแผนออกแบบ และใช้งานป้ายสัญ ลักษณ์ เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับป้ ายหลายรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เฟอร์นิเจอร์ถนน (Street furniture) หมายถึง วัตถุหรืออุปกรณ์ ท่ตี ิดตัง้ บนทาง
เท้า หรือริมถนน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มตี ่อความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
6. การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อ
หาความสนุ กสนาน การประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการศึกษา เพือ่ การติดต่อธุรกิจ
ตลอดจนการเยีย่ มญาติมติ รภายในจังหวัดปราจีนบุรี
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บทที่ 2
เอกสารข้อมูลและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ทีห่ าเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ หาสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเด่น
และสิง่ ทีน่ ํ ามาประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุรี โดยการนํ าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อหาอัต
ลักษณ์ ของจังหวัด และทําการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่สะท้อนจังหวัดปราจีนบุรี โดย
การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอข้อมูลออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของจั
่
งหวัดปราจีนบุรี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรที ใ่ี ช้ในปจั จุบนั
ส่วนที่ 3 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
ส่วนที่ 4 การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ถนน
ส่วนที่ 5 การออกแบบเครือ่ งหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพ
ส่วนที่ 6 แนวคิดทฤษฎีดา้ นการท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี
1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 คําขวัญจังหวัดปราจีนบุรี
“ศรีมหาโพธิ ์คูบ่ า้ นไผ่ตรงหวานคูเ่ มืองผลไม้ลอื เลื่องเขตเมืองทวารวดี“
1.2 ตราจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพที่ 1 ตราจังหวัดปราจีนบุร ี
5
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เป็ น รูป ต้ น โพธิ ์ ศรีม หาโพธิ ์ ปลู ก ไว้ท่ีตํ า บลโคกปี บ อํ า เภอศรีม โหสถ เป็ น
สัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาทีเ่ ชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่าเป็ นต้นโพธิ ์
ที่สมณฑูตจากอินเดีย ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นําพันธุ์พระศรีมหาโพธิ ์
มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็ นต้นโพธิ ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบําเพ็ญธรรมจนสําเร็จเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ ์ศรีมหาโพธิ ์นี้เป็ นทีน่ ับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่ และ
ต่างท้องทีแ่ ละมีการจัดงานนมัสการเป็ นประจําทุกปี
1.3 ดอกไม้ประจําจังหวัด

ภาพที่ 2 ดอกไม้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
ต้นปี บ (MILLINGTONIA HORTENSISLINN) เป็ นต้นไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 5-25
เมตร เรือนยอดเป็ นพุ่มทึบกิ่งมักห้อยลง เปลือกเป็ นสีเทา แตกเป็ นร่องลึก ใบเป็ นรูปไข่หรือ
กระเดียดไปทางรูปใบหอก ลักษณะดอกเป็ นดอกไม้สขี าว กลิน่ หอมดอกแห้งใช้ผสมยาสูบ
1.4 ต้นไม้ประจําจังหวัด

ภาพที่ 3 ต้นไม้ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
2. ประวัติจงั หวัดปราจีนบุรี
2.1 ประวัตจิ งั หวัดปราจีนบุรโี ดยสังเขป
จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็ นดินแดนทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัยทวาร

7

วดีปรากฏหลักฐาน เป็ น ซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีม โหสถ” ตํ าบลโคกปี บ อําเภอ
ศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถทีบ่ ริเวณบ้านโคกขวาง อําเภอศรีมหา
โพธิยงั มีชุมชนโบราณมีอายุรว่ มสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย
ั ่ น้ํ าปราจีนบุรี
ในสมัยต่อมา ศูนย์กลางความเจริญได้ยา้ ยมาตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
เช่น ปจั จุบนั ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็ยงั
เรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบ
ต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิกคงมีฐานะเป็ นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นคําว่าเมืองเป็ นจังหวัดจึงมีช่อื เรียกใหม่วา่ “จังหวัดปราจีนบุร”ี
2.2 การตัง้ ถิน่ ฐาน
จังหวัดปราจีนบุรมี ชี นเชื้อชาติใหญ่ ๆ คือไทยกลางร้อยละ 30 ไทยอีสาน
และไทยพวนร้อยละ 60 คนไทยเชือ้ สายจีนร้อยละ 10 ถ้าแบ่งตามพืน้ ทีแ่ ล้ว อาจกล่าวได้ว่าชาว
ไทยกลางจะอาศัยอยู่มากในแถบอําเภอบ้านสร้าง และอําเภอเมืองปราจีนบุรี ไทยอีสาน ซึง่ ส่วน
ใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอาศัยอยู่มากแถบอําเภอนาดี อําเภอกบินทร์บุรี
และอําเภอประจันตคาม กลุ่มชาวไทยพวน ซึง่ ถูกต้อนมาจากเมืองสกลทวาปี (จังหวัดสกลนคร)
เมื่อ พ.ศ. 2370 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ศรีมโหสถทีต่ ําบลโคกปี บ
3. ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ตัง้ อยู่ท างภาคตะวัน ออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูด ที่ 13 องศา 39
ลิปดาถึงละติจดู ที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจดู ที่ 101 องศา 90 ลิปดาถึงลองติจูด
ที่ 102 องศา 07 ลิป ดาตะวัน ออกห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร 136 กิโลเมตรตามทางหลวง
หมายเลข 33, 305 ใช้เวลาเดิน ทางเพีย ง 1.30 ชัว่ โมง เป็ น จุ ด เชื่อ มโยงการคมนาคมจาก
กรุงเทพมหานครภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศกัมพูชาในรัศมี
100 กว่ากิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายก
ทิศใต้ตดิ กับจังหวัดฉะเชิงเทรา
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4. ขนาดพืน้ ที่
จังหวัดปราจีนบุ ร ี มีขนาดพื้นที่ 4,753.42 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 426.76 ตารางกิโลเมตรอําเภอกบินทร์บุรี 1290.55 ตาราง
กิโลเมตร อําเภอนาดี 1176.09 ตารางกิโลเมตร อําเภอประจันตคาม 902.05 ตารางกิโลเมตร
อําเภอศรีมหาโพธิ 392.99 ตารางกิโลเมตร อําเภอศรีมโหสถ 125.48 ตารางกิโลเมตร อําเภอ
บ้านสร้าง 345.22 ตารางกิโลเมตร
5. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภู มิป ระเทศของจัง หวัด ปราจีน บุ รี ตอนบนเป็ น ที่ ร าบสู ง และป่ า ทึ บ
สลับ ซับ ซ้อน มียอดเขาสูง 1,326 เมตร และเป็ นแหล่งกําเนิ ดต้นนํ้ าหลายสาย มีธรรมชาติท่ี
สวยงาม ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขา และตอนล่างเป็ นทีร่ าบลุ่มแม่น้ําเหมาะแก่การเพาะปลูก
ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ํ าบางปะกงสูงกว่าระดับนํ้ าทะเล 5 เมตร แม่น้ํ าปราจีนบุรเี กิดจากแควหนุ
มาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกันทีอ่ าํ เภอกบินทร์บุรี และไหลลงสูอ่ ่าวไทยทีอ่ าํ เภอบางปะ
กง ฉะเชิงเทรา
6. ลักษณะภูมิอากาศและปริ มาณนํ้าฝน
6.1 ลักษณะภูมอิ ากาศ
จังหวัด ปราจีน บุ รมี ีภู มิอากาศร้อ นชื้น แถวศูน ย์สูต ร มีร้อนจัด ในฤดูร้อ น
เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาว
เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
6.2 ปริมาณนํ้าฝน
ในช่วงระหว่างปี 2545-2554 จังหวัดปราจีนบุรมี ปี ริมาณนํ้าฝนอยู่ในช่วง
1,676.3 -2,468.5 ม.ม. มีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ 2,017.76 ม.ม./ปี และปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ 168.15
ม.ม./เดือน ฝนตกมากที่สุดในปี 2554 วัดได้ 2,468.5 ม.ม. และมีจํานวนวันที่มฝี นตกเท่ากับ
149 วัน และปริมาณฝนตกน้อยทีส่ ุดในปี 2547 วัดได้ 1,460.9 ม.ม. จํานวนวันทีม่ ฝี นตกจํานวน
107 วัน
7. การปกครองและประชากร
7.1 การปกครองแบ่ งออกเป็ น 7 อําเภอ 64 ตํ าบล 708 หมู่บ้าน 1 องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และ 171,228
ครัวเรือน
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7.2 ประชากร
ณ สิงหาคม 2554 จังหวัดปราจีนบุ รี มีประชากรทัง้ สิ้น 468,342 คนเป็ น
ชาย 232,303 คนเป็ นหญิง 236,039 คน เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของกิจกรรม พบว่า
การที่จงั หวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมากในเขตกบินทร์บุรี อําเภอเมืองและอําเภอศรี
มหาโพธิ ทําให้มปี ระชากรมาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ดงั กล่าวจํานวนมากกว่าในบริเวณอื่นๆ
ของจังหวัด
บริเวณที่มปี ระชากรอาศัยอยู่มากที่สุด คือ อําเภอกบินทร์บุรี คือ อําเภอ
ศรีมโหสถมีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 18,257 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.90 ของประชากรทัง้ จังหวัด
พื้นที่อําเภอนอกเขตเทศบาล มีความหนาแน่ นของประชากรเฉลี่ย 85.22
คนต่อตารางกิโลเมตร อําเภอทีม่ ปี ระชากรรวมกันหนาแน่ นมากทีส่ ุด คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
คิดเป็ น 199.81 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ อําเภอศรีมหาโพธิคดิ เป็ น 150.19 คน
ต่อตารางกิโลเมตร และอําเภอกบินทร์บุรคี ดิ เป็ น 100.09 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนอําเภอทีม่ ี
ความหนาแน่นของประชากรน้อยทีส่ ดุ คืออําเภอนาดีคดิ เป็ น 36.29 คนต่อตารางกิโลเมตร
8. เศรษฐกิ จและการประกอบอาชีพ
8.1 สภาพเศรษฐกิจ ในปี 2553 ผลิต ภัณ ฑ์ จ ัง หวัด ปราจีน บุ รี (GPP) ราคา
ประจําปี 2553 จําแนกตามสาขาการผลิต มีมูล ค่า 75,676 ล้านบาทประชากรมีรายได้เฉลี่ย
165,872 บาทต่อคนต่อปี จดั อยูใ่ นลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออกและลําดับที่ 11 ของประเทศเมื่อ
เปรียบเทียบสาขาการผลิตต่างๆ จะเห็นได้ว่าสาขาการผลิตที่มสี ดั ส่วนสูงเป็ นอันดับหนึ่ง คือ
สาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมลู ค่า 24,865 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.86 รองลงมา คือ สาขา
การขายส่งการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัว เรือ น มีมูล ค่ า 24,493 ล้านบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 32.37 และสาขาการผลิต ภาคเกษตรมี
สัดส่วนเป็ นอันดับที่ 3 มีมลู ค่า 9,788 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12,93
8.2 การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนทัง้ หมด นอกนัน้ ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมรับจ้าง และด้านอุตสาหกรรมซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะประกอบกิจการเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะการ
ประกอบการประเภทหัตถกรรม
8.2.1 การเกษตรกรรม
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การทํานาพื้น ที่การทํานามีอยู่ท วไปทุ
ั่
กอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอ
บ้านสร้างที่มแี ต่ท่ลี ุ่มจึงเป็ นพื้นนาทัง้ หมด แต่ต่อมาก็ได้ปรับไปทําอย่างอื่นบ้าง เช่น เลี้ยงกุ้ง
เลีย้ งปลา และทําไร่นาสวนผสม วิธกี ารทํานาของจังหวัดปราจีนบุรมี อี ยู่ 2 รูปแบบตามลักษณะ
ของพืน้ ที่ ได้แก่ การทํานาดํา และนาหว่าน
การทําไร่พ้นื ที่การทําไร่อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดทัง้ หมด
โดยใช้พน้ื ทีด่ อน ไม่มแี หล่งนํ้ า อาศัยนํ้ าฝนแต่เพียงอย่างเดียว อําเภอทีม่ พี น้ื ทีท่ ําไร่มาก ได้แก่
อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอนาดี พืชทีป่ ลูกส่วนใหญ่เป็ น
มันสําปะหลัง รองลงมาได้แก่ขา้ วโพด ถัวเหลื
่ อง ถัวเขี
่ ยว และพืชอื่นๆ
การทําสวนหรือการปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น พืน้ ทีท่ ําสวนส่วนใหญ่เป็ น
พืน้ ทีด่ อนอยู่ทางตอนเหนือบริเวณแถบเขาใหญ่ และทางด้านตะวันออกของจังหวัดถึงแม้พน้ื ที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะเป็ นที่ดอน แต่กไ็ ม่สามารถทําสวนได้ทงั ้ หมดเพราะถูกจํากัดด้วยแหล่ง
นํ้าเนื่องจากยังไม่มแี หล่งนํ้าขนาดใหญ่เกษตรกรยังอาศัยนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติทงั ้ ห้วยหนอง
คลองบึงและนํ้าใต้ดนิ
การปลูกผัก การปลูกผักของจังหวัดปราจีนบุรนี นั ้ ยังไม่มแี หล่งปลูก
ที่สําคัญ พื้น ที่ป ลูก มากน้ อ ยแต่ ล ะปี ไม่แ น่ น อน มีก ารปลูก ในพื้น ที่ใกล้แ หล่งนํ้ าต่ างๆ หลาย
รูปแบบ เช่น การปลูกพืชไร่พชื ผักหลังการทํานา การปลูกพืชผักชายแม่น้ํ าในฤดูแล้ง และการ
ปลูกผักตามร่องสวน
การเลี้ยงสัตว์ จังหวัดปราจีนบุรมี กี ารเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น เพื่อการพาณิชย์ เพื่อใช้แรงงานและเลี้ยงเป็ นสัตว์เลี้ยง ตามบ้านเรือน
สัตว์ทน่ี ิยมเลีย้ ง ได้แก่ ไก่เป็ ดเป็ ดเทศห่านสุกรโคกระบือม้านกกระทาสุนชั และแมว
ประมง จังหวัดปราจีนบุรไี ด้มผี ลผลิตนํ้าจากการทําประมงสองแหล่ง
คือ ผลผลิตตามแหล่งธรรมชาติ และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่เี ป็ นแหล่ง
ผลิตสัตว์น้ํ า ได้แก่ แม่น้ํ าปราจีนบุรี และห้วยหนองคลองบึงต่างๆ สัตว์น้ํ าที่จบั ที่สําคัญได้แก่
ปลาม้า ปลาตะโกก ปลาเค้า ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสร้อย กุง้ ก้ามกรามและกุง้ ฝอย
เป็ นต้น
อุ ต สาหกรรม จากการที่จ งั หวัด ปราจีน บุ รีเป็ น แหล่ งผลิต ผลทาง
เกษตรกรรมทีส่ าํ คัญทัง้ ข้าวและไม้ผลทีส่ ามารถเป็ นวัตถุดนิ ป้อนโรงงานได้ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ คือ
ราคาที่ดิน ยัง ไม่ สูง นั ก ทํ า ให้จ ังหวัด ปราจีน บุ รีอ ยู่ในความสนใจของนั ก ลงทุ น และจัง หวัด
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ปราจีนบุรกี ค็ อ่ ยๆ พัฒนาเข้าสูก่ ารเป็ นเมืองอุตสาหกรรม
หัต ถกรรมและอุ ต สาหกรรมในครัว เรือ น จัง หวัด ปราจีน บุ รีเป็ น
จังหวัดที่ประชาชนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็ นจํานวนมาก เป็ นทัง้ อาชีพหลัก
และอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้และลดปญั หาการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว บางท้องที่มี
วัตถุดบิ มากชาวบ้านจึงนําวัตถุดบิ นัน้ มาคิดประดิษฐ์ดดั แปลงให้เกิดประโยชน์ เช่น ทําไม้กวาด
ดอกหญ้า สานหมวกใบลาน ทอเสือ่ กก สานเข่ง สานหมวกพลาสติก ทอผ้าและผ้าไหม
ด้านการท่องเทีย่ วจังหวัดปราจีนบุรมี แี หล่งท่องเทีย่ วทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีรวมทัง้ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมที่ทางจังหวัดร่วมกันจัดขึน้ เป็ นประจําทุกปี ในปี
2553 ด้านการท่องเทีย่ วก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ วถึง 1,683.44 ล้านบาทต่อปี
9. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
9.1 ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็ นป่าดิบป่าแดง และป่าเบญจพรรณ
พันธุ์ไม้สําคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็งไม้รงั ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่
ไม้ตะแบก ไม้พะยูง และไม้ชงิ ชัง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีไม้ไผ่ทส่ี ามารถทํารายได้ให้กบั จังหวัด
ในการผลิตหัตถกรรมส่งออกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
9.2 ทรัพยากรแร่ธาตุ แร่ธาตุสาํ คัญทีพ่ บได้ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ทองแดง
นิเกิล โครไมท์ บอลเคลย์ ดินขาว หินปูนเหล็กและทองคํา
ั่
9.3 ทรัพยากรนํ้า จังหวัดปราจีนบุรตี งั ้ อยู่ใกล้ฝงทะเลตะวั
นออกของอ่าวไทย
จึงได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทพ่ี ดั พาไอนํ้าจากอ่าวไทย ปะทะภูเขาทางเหนือของ
จังหวัดลอยตัวตกมาเป็ นฝน และได้รบั อิทธิพลจากพายุโซนร้อนปี ละ 2-3 ลูกทําให้ปริมาณนํ้าฝน
มีค่ อ นข้า งมาก เหมาะแก่ ก ารกสิก รรมจัง หวัด มีแ หล่ ง นํ้ า ตามธรรมชาติท่ีสํา คัญ คือ แม่ น้ํ า
ปราจีนบุร ี
9.4 ทรัพ ยากรดิน จังหวัดปราจีนบุ รมี กี ลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ กลุ่มดินนา
เหมาะสมกับการปลูกข้าว และไม้ผลกลุ่มดินไร่ทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินนาเหมาะสมกับ
การปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลังและพืชไร่อ่นื ๆ จากลักษณะดินดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมกับการทํานาปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นและพืชไร่
10. มรดกทางธรรมชาติ
10.1 พืน้ ทีป่ า่ จังหวัดปราจีนบุรมี พี น้ื ทีปา่ ประมาณ 1,415,205 ไร่ ซึง่ คิดเป็ น
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ร้อยละ 47.54 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัดส่วนใหญ่จะเป็ นปา่ ดิบปา่ เต็งรัง และปา่ เบญจพรรณ ประกอบไป
ด้วยปา่ สงวนแห่งชาติ 5 แห่งและอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งดังนี้
10.1.1 ปา่ สงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าทุ่งโพธิ ์ ปา่ ห้วยไคร้ ปา่ นํ้าตกเขาอีโต้
ปา่ แก่งดินสอแก่งใหญ่ และปา่ เขาสะโตน
10.1.2 อุทยานแห่งชาติ
10.1.2.1 อุ ท ยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ นับ เป็ น อุ ทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยพันธุพ์ ฤกษชาติ ทัง้ ปา่ เบญจพรรณแล้ง ปา่ ดงดิบแล้ง
ปา่ ดงดิบชืน้ ปา่ ดงดิบเขา ทุง่ หญ้าและปา่ รุน่ หรือปา่ เหล่า สัตว์ปา่ นก 293 ชนิด และผีเสือ้
สวยงามอีกประมาณ 5,000 ชนิด
10.1.2.2 อุทยานแห่งชาติทบั ลาน
เป็ นปา่ ลานทีข่ น้ึ เองตาม
ธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศ ในฤดูทต่ี น้ ลานออกดอกบริเวณปา่ ลานจะมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงาม
มาก
10.1.2.3 อุทยานแห่งชาติปางสีดา ประกาศจัดตัง้ เป็ นอุทยาน
แห่งชาติเมือ่ พ.ศ. 2525 สภาพอุทยานเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน บางตอนเป็ นทุง่ หญ้าบางแห่งเป็ น
หน้าผาประกอบด้วย ปา่ ดินชืน้ ปา่ ดินแห้ง มีตน้ ไม้ทส่ี าํ คัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้พยุง ไม้ชงิ ชัน
ไม้มะค่าโมง ไม้ยาง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดูแ่ ดง นอกจากนี้ยงั มีตน้ กฤษณาและต้นลาน
10.2 พืช พรรณไม้
พืช พรรณไม้ท่ีถือ ว่าเป็ น มรดกทางธรรมชาติของ
จัง หวัดปราจีนบุรมี อี ยูห่ ลายชนิดด้วยกันพืชพรรณไม้เหล่านี้ขน้ึ อยูท่ วไป
ั่
ในปา่ สงวนแห่งชาติ
ั่
ไป ได้แก่ ไม้
และอุทยานแห่งชาติพรรณไม้เหล่านี้เป็ นไม้ทพ่ี บได้ในปา่ สงวนแห่งชาติทวๆ
ตะเคียน ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็งรัง ไม้พยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้พลอง และไม้
ชิงชัง แต่พรรณไม้ทน่ี อกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ นอกจากเป็ นมรดกทางธรรมชาติแล้ว ยัง
เป็ นพรรณไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงของจังหวัด เช่น ต้นกฤษณา หรือไม้หอม ต้นลาน ต้นปีบ
10.3 สัตว์นานาชนิด สัตว์ทพ่ี บในจังหวัดปราจีนบุรสี ว่ นใหญ่จะพบในเขตปา่
สงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จงั หวัดปราจีนบุรยี งั มีสตั ว์ทม่ี ชี อ่ื เสียง และเป็ น
ลักษณะเฉพาะ คือ ค้างค้าวแม่ไก่ ปลาตะโกกและปลาอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นแม่น้ําปราจีนบุรี
10.4 แร่ธาตุและรัตนชาติ จังหวัดปราจีนบุรมี แี ร่ธาตุทม่ี ปี ริมาณและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือ มีดนิ ขาวซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นดินเหนียวขาวแต่สไี ม่
ขาวจัด พอล้างแต่งเนื้อแล้ว เนื้อดินจะมีความละเอียดและเหนียวมาก ใกล้เคียงกับจังหวัด
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นราธิวาสเหมาะสําหรับใช้เป็ นส่วนผสมในอุตสาหกรรม วัสดุทนไฟกระเบือ้ งเครือ่ งถ้วยชาม ส่วน
ั ้ นเผา และเป็น
แร่ธาตุทส่ี าํ คัญอีกชนิดหนึ่ง คือ บอลเคลย์นํามาใช้ในอุตสาหกรรมทําเครือ่ งปนดิ
ส่วนผสมของอิฐทนไฟ
10.5 ต้นนํ้าลําธารและแหล่งนํ้าทีส่ าํ คัญ จังหวัดปราจีนบุรมี ที รัพยากรนํ้าที่
สําคัญ คือ แม่น้ําปราจีนบุรเี ป็ นแม่น้ําสายสําคัญทีห่ ล่อเลีย้ งประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี มีตน้
นํ้าอยูใ่ นเขตอําเภอกบินทร์บุร ี เกิดจากการไหลรวมกันของแควพระปรงและแควหนุมาน
11. มรดกทางวัฒนธรรม
11.1 โบราณวัต ถุ โบราณวัต ถุ ท่ีสาํ คัญ ในจัง หวัด ปราจีน บุ ร ีส่ว นใหญ่ ไ ด้มา
จากบริเวณเมืองโบราณ ซึ่งมีช่อื เรียกว่าเมืองศรีมโหสถหรือเมืองพระรถ ตัง้ อยู่ในเขตอําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี โบราณวัตถุส่วนหนึ่งได้มาจากการสํารวจขุดแต่งโบราณสถานและ
ขุดค้นทางโบราณคดี อีกส่วนหนึ่งเป็ นของทีม่ ผี ขู้ ดุ ได้และนํามามอบให้แก่ทางราชการ
11.1.1 โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญในเขตอําเภอศรีมโหสถ
11.1.1.1 พระพุทธรูปปางสมาธิ
11.1.1.2 วิษณุจตุรภุชหรือพระวิษณุ 4 กร
11.1.1.3 พระกฤษณะยกภูเขาโครรธนะ
11.1.1.4 ศิวลึงค์
11.1.1.5 ตรีศลู
11.1.1.6 พระคเณศ
11.1.1.7 พระพุทธรูปยืนปางอหูยมุทรา
11.1.1.8 พระพุทธรูปปางประทานธรรม
11.1.1.9 ธรรมจักร
11.1.1.10 ภาพสลักพระพุทธรูปปางสมาธิ
11.1.1.11 ภาพสลักพระพุทธรูปนาคปรก
11.1.1.12 พระนิรนั ตราย
11.1.1.13 เชิงเทียน
11.1.1.14 เศียรนาค
11.1.2 โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญในเขตอําเภอเมือง
11.1.2.1 พระพุทธรูปปางประทานอภัย
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11.1.3 โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญในเขตอําเภอบ้านสร้าง
11.1.3.1 พระพุทธรูปหลวงพ่อคุม้ ปางมารวิชยั
11.2 โบราณสถานจังหวัด ปราจีน บุร ี เป็ น จังหวัด หนึ่งในภาคตะวันออกที่มี
โบราณสถานเป็ นจํานวนมาก ได้แก่
11.2.1 โบราณสถานทีส่ าํ คัญในเขตอําเภอศรีมโหสถ
11.2.1.1 โบราณสถานสระมรกต (รอยพระพุทธบาทคู่) ที่ตงั ้
่
ตัง้ อยู่ในเขตบ้านสระข่อย ตําบลโคกไทย อําเภอ
และสภาพโดยทัวไปโบราณสถานสระมรกต
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี ห่างจากเมืองศรีมโหสถไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3
กิโลเมตร
กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สร้างขึน้ ใน
สมัยแรก ประกอบด้วย วิหารพระพุทธบาท ลานประทักษิณศิลาแลง อาคารก่ออิฐ อาคารสีเ่ หลื่
ยมผืนผ้า กําแพงแก้วล้อมรอบวิหารพระพุทธบาท และกําแพงแก้วชัน้ นอกทีย่ งั คงเหลือร่องรอย
แต่เพียงบางส่วน สิง่ สําคัญของโบราณสถานกลุ่มนี้คอื รอยพระพุทธบาทคู่
กลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สร้างทับ
ลงไปบนโบราณสถานกลุ่มแรก ประกอบไปด้วย ซุม้ ประตูหน้า ปรางค์ประธานทีม่ แี ผนผังเป็ นรูป
กากบาทสองอันต่อกัน บรรณาลัยมีแผนผังเป็ นรูปสีเ่ หลื่ยม ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้วถัดจากซุม้
ด้านหน้า ทําเป็ นทางเดินทอดยาวออกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะของโบราณสถานกลุ่มทีส่ อง
นี้มแี ผนผังแบบเดียวกับอโรคยาศาลาทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
11.2.2.2 โบราณสถานสระแก้ ว ที่ต ัง้ และสภาพโดยทัว่ ไป
สระแก้วจัดได้ว่าเป็ นสระนํ้าโบราณทีส่ วยทีส่ ุดเพราะมีรปู สลักภาพสัตว์ทข่ี อบสระ สระแก้วตัง้ อยู่
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคูเมืองโบราณสถานศรีมโหสถ
11.2.2.3 วัดแสงสว่าง โบราณสถานสําคัญภายในวัดคือเจดีย์
สร้างด้วยอิฐก่อเป็ นเจดียร์ ปู 16 เหลีย่ มวัดโดยรอบฐานเจดียไ์ ด้ 11 วา 2 ศอกสูงจากฐานถึงยอด
6 วาเศษ บนยอดเป็ นรูปฉัตรทําด้วยทองแดง ปลายยอดมีลกู แก้ว
11.2.2 โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญในเขตอําเภอศรีมหาโพธิ
11.2.2.1 โบราณสถานลายพระหัต ถ์ เดิม โบราณสถานลาย
พระหัตถ์เป็ นโบราณสถาน (ปรางค์หรือเทวาลัย) สมัยลพบุรอี ายุราวศตวรรษที่ 12-13 หลังจาก
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งนี้เมื่อวันที่ 18
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ธันวาคม 2451 (ร.ศ. 127) และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อว่า “จ.ป.ร. ร.ศ. 127” บนแผ่นหิน
11.2.2.2 ห ลุ ม เมื อ ง ห ลุ ม เมื อ งมี ล ั ก ษ ณ ะเป็ น ห ลุ ม รู ป
ทรงกระบอกขุ ด ลงไปบนพื้ น ศิ ล าแลงธรรมชาติ ดั ง ปรากฎในพระราชหั ต ถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ คราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี พ.ศ. 2451
11.2.2.3 โบราณสถานพานหิน โบราณสถานพานหินนัน้ เป็ น
ลักษณะของฐานอาคารทําด้วยศิลาแลง ลักษณะเป็ นอาคารทรงสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั กว้างยาวด้านละ
15.50 เมตร มีบนั ไดทางขึน้ ทัง้ 4 ด้าน ยื่นออกมาจากตัวอาคารด้านละ 4.10 เมตร ผนังอาคาร
บนฐานชัน้ ที่ 2 หนาประมาณ 1.10 เมตรกลางอาคารมีลกั ษณะเป็ นหลุมลึกลงไปมีกอ้ นศิลาแลง
ขนาดใหญ่อาจเป็ นส่วนยอดของอาคาร
11.2.2.4 บ่ อ นํ้ าโบราณบ้า นหัว ซา สัน นิ ษ ฐานว่ามีอ ายุ ร่ว ม
สมัย กับ เมือ งศรีม โหสถ คือ ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 12-19 ประโยชน์ โบราณสถานบ่ อ นํ้ า
โบราณบ้านหัวซานี้ จากข้อสันนิษฐานน่าจะมีความสัมพันธ์กบั เมืองศรีมโหสถ และชุมชนโบราณ
บ้านโคกขวาง เพราะบ่ อนํ้ านี้ ต งั ้ อยู่ระหว่างกลางของระยะทางจากเมืองศรีมโหสถไปชุมชน
โบราณบ้านโคกขวาง
11.2.3 โบราณสถานทีส่ าํ คัญในเขตอําเภอกบินทร์บุรี
11.2.3.1 โบราณสถานบ้ า นปราสาท ปราสาทแห่ ง นี้ ต ัง้ อยู่
ตรงที่ลุ่มอันเป็ นทุ่งนา ตัวปราสาทเป็ นศิลาแลงหักพังหมดเหลือเพียงฐานพอให้เห็นได้ว่าเป็ น
ปราสาทองค์เดียวขนาดย่อม ตัง้ อยู่ในกําแพงแลงทีก่ ่อล้อมรอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ที่
เห็นปจั จุบนั ประกอบด้วย แนวกําแพงศิลาแลงรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาดประมาณ 32 คูณ 32 เมตร
ตัวกําแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้คอ่ นข้างสมบูรณ์ภายในบริเวณกําแพงมีฐานอาคารก่อด้วยศิลา
แลงขนาดกว้างประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร
11.2.4 โบราณวัตถุทส่ี าํ คัญในเขตอําเภอเมืองปราจีนบุรี
11.2.4.1 วัด ท้า วอู่ ท อง ประวัติว ัด ท้า วอู่ ท องนั น้ ไม่ ป รากฎ
หลักฐานทีแ่ น่ชดั มีแต่เรือ่ งเล่าทีเ่ ล่าสืบต่อกันมาว่าวัดท้าวอูท่ องได้สร้างเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2000
โดยราษฎรทีอ่ พยพหนีโรคอหิวาห์มาจากเมืองอู่ทอง โบราณสถานทีส่ าํ คัญ คือ มณฑปวัดท้าวอู่
ทองภายในตัวอาคารเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธปฏิมากร 4 องค์มพี ทุ ธลักษณะทีง่ ดงาม
11.3 แหล่งโบราณคดี
11.3.1 แหล่งโบราณคดีเขาด้วน เขาด้วนมีลกั ษณะเป็ นภูเขาหินทราย
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ขนาดย่อม สันนิษฐานว่าเขาด้วนคงเป็ นแหล่งหินทรายทีส่ าํ คัญอีกแหล่งหนึ่ง ทีช่ ุมชนโบราณใน
แถบนี้รจู้ กั และนํ าเอาหินนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปเคารพ เช่น เทวรูปพระพุทธรูป และ
เครือ่ งใช้ประจําวัน เช่น หินบด เป็ นต้น
11.3.2 แหล่ ง โบราณคดีบ้ า นดอยลํ า ภู ตั ง้ อยู่ ห่ า งจากเชิง เขาด้ ว น
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บ้านดอยลําภูส่วนที่พ บหลักฐานด้านโบราณคดีมสี ภาพเป็ นเนิ นดิน
ขนาดใหญ่เนื้อทีก่ ว่า 100 ไร่ ปจั จุบนั ชาวบ้านใช้ประโยชน์พน้ื ทีใ่ นการทําเกษตรกรรมโดยปลูก
พืชไร่ประเภทมันสําปะหลัง
11.4 เมืองประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดปราจีนบุรนี ัน้ มีเมืองประวัติศาสตร์ท่มี ี
การทิง้ ร้างไป (Dead Historic City) คือ เมืองศรีมโหสถและเมืองปราจีนบุรเี ก่า
11.4.1 เมืองศรีมโหสถตัง้ อยู่ในเขต 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระมะเขือ
บ้านโคกวัด และบ้านหนองสะแก ตําบลโคกปีป อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะของเมืองศรีม โหสถเมืองศรีม โหสถเป็ น เมืองโบราณ
ขนาดใหญ่รูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ามุมมนขนาด 700 คูณ 1,550 เมตร มีเนื้อที่ภายในเมือง 742 ไร่ 2
งาน 25 ตารางวา ตัวเมืองวางตัวตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้มคี ูน้ํา และ
คันดินล้อมรอบซึง่ คูน้ําส่วนใหญ่ขดุ ตัดลงไปในชัน้ ดินของศิลาแลงธรรมชาติตอนกลางของเมืองมี
คูน้ํ าที่ขุด เชื่อ มคูเมือ งด้านทิศ เหนื อและทิศ ใต้เข้าด้ว ยกัน ทํ าให้ดูเหมือนว่าตัว เมืองถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นสองส่วนชาวบ้านเรียกคูน้ําแห่งนี้วา่ “คูลกู ศร”
ประวัตชิ ่อื เมืองศรีมโหสถ เมืองศรีมโหสถแห่งนี้แต่เดิมเรียกกัน
ว่า เมืองพระรถ เป็ นชื่อของเจ้าชายหรือกษัตริยท์ ป่ี รากฎในปญั ญาสชาดก เรือ่ งรถเสนชาดกหรือ
ทีร่ จู้ กั กันในส่วนทีเ่ ป็ นนิทานพืน้ บ้านเรื่องนางสิบสองหรือพระรถ-เมรีชาดก เรื่องดังกล่าวเป็ นที่
นิยมในกลุ่มคนไทยเชือ้ สายลาว การเรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ว่าเมืองพระรถจึงมีความสัมพันธ์
กับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในปจั จุบนั เพราะกลุ่มคนในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่สบื เชื้อสายมาจาก
กลุ่ ม ลาวพวน ซึ่ง ถู ก กวาดต้ อ นมาจากเมือ งพวน และเขตเมือ งใกล้ เคีย งเมื่อ ครัง้ แผ่ น ดิน
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั
11.4.2 เมืองปราจีน บุ รเี ก่ า เมืองปราจีน บุ รเี ก่าป จั จุบ ัน เป็ น พื้น ที่ราช
พัสดุมหี น่ วยงานราชการและเอกชนใช้พน้ื ที่ดงั กล่าว เช่น สหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี สถานี
สือ่ สาร สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็ นต้น
11.5 แหล่ งอุ ต สาหกรรมในเขตปราจีน บุ รมี ีแ หล่ งอุ ต สาหกรรมที่สําคัญ คือ
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เหมืองทองที่ ตําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุรี เมื่อ พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระปรีชากลการ (สําอางอมาตยกุล) ไปทําเหมืองทองที่
เมืองกบินทร์บุร ี ต่อมาพ.ศ. 2419 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นผูว้ า่ ราชการเมืองปราจีนบุรี
11.6 สถาป ตั ยกรรมดีเด่ น ในจังหวัด ปราจีน บุ รมี ีส ถาป ตั ยกรรมดีเด่น ที่ค วร
กล่าวถึง 2 แห่งคือ
11.6.1 พระอุโบสถวัดแก้วพิจติ รวัดแก้วพิจติ ร วัดนี้สร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.
2422 ในรัช สมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั โดยนางประมูล โภคา (แก้ว
ประสังสิต) พระอุโบสถหลังนี้จําลองแบบมาจากวัดพระเจ้าช้างเผือกทีเ่ มืองพระตะบองประเทศ
กัมพูชา
11.6.2 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่มอภัยวงศ์)
สร้างตึกหลังนี้เมื่อ พ.ศ. 2452 ตามศิลปะบาโร้คของตะวันตก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่างเสด็จมาประพาสมณฑลปราจีน
แต่ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน
ั ้ สาวรีย์
11.7 รูปปนอนุ
11.7.1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่ในภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณวง
เวียนสี่แยกนเรศวรหรือสี่แยกเนิ นหอม เมื่อครัง้ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงกรีฑาทัพไปปราบพระยาละแวก “เจ้าเขมร” ทีเ่ ป็ นกบฏ โดยเสด็จพระราช
ดําเนินยกทัพผ่านจังหวัดปราจีนบุรี สันนิษฐานว่าได้ประทับแรมที่บริเวณเนินหอม ตําบลบ้าน
พระแขวง เมืองปราจีนบุร ี คือตรงบริเวณทีส่ ร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้
11.7.2 พระบรมราชานุ สาวรีย์ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่ห วั สมเด็จพระพุ ท ธเจ้าหลวงทรงมีพ ระปรีช าสามารถอัน ลํ้าเลิศ และทรงมีพ ระวิรยิ ะ
อุตสาหะ ทํานุ บํารุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ได้เสร็จประพาสเมือง
ปราจีนบุร ี 2 ครัง้ ในการเสด็จฯ ครัง้ ที่ 2 ได้ทรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาแลงเป็ นพระปรมาภิไธยย่อ
ว่า “จ.ป.ร. ร.ศ. 127” ชาวจังหวัดปราจีนบุรตี ่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกันสร้าง
พระบรมราชานุ สาวรียป์ ระดิษฐานไว้ เพือ่ เคารพสักการะและเฉลิมพระเกียรติชวกาลนาน
ั่
11.7.3 พระอนุ สาวรีย์จ อมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ าจัก ร
พงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุ โลกประชานาถพระอนุ สาวรียฯ์ นี้ตงั ้ อยู่บริเวณค่ายจักรพงษ์ จอม
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พลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ทรงประกอบพิธเี ปิ ดค่าย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2462
นับเป็ นค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบกพร้อมกับประทานชื่อค่ายว่า “ค่ายจักรพงษ์” มีตราจักร
กับกระบอง ซึง่ เป็ นเครือ่ งหมายประจําพระองค์เป็ นสัญลักษณ์ของค่าย
11.7.4 อนุ สาวรียเ์ จ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่มอภัยวงศ์) เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร (ชุ่มอภัยวงศ์) เป็ น บุ ต รเจ้าพระยาคทาธรธรณิ น ทร์ (เยีย) ผู้สําเร็จราชการเมืองพระ
ตะบอง เมื่อแรกรับราชการเป็ นมหาดเล็กหลวงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้
เลื่อนบรรดาศัก ดิเ์ ป็ น พระอภัย พิท ัก ษ์ สําเร็จราชการเมืองพระตะบอง เมื่อ พ.ศ. 2449 เมื่อ
พระราชทานคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราฐให้แก่กรุงกัมพูชาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม
อภัยวงศ์) ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตอพยพครอบครัวบุตรหลานและ
บริว ารเข้า มารับ ราชการในอาณาจัก รสยาม ต่ อ มาจึง ย้า ยไปตัง้ หลัก แหล่ ง เป็ น การถาวรที่
ปราจีนบุร ี ต่อมาจึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ ์เป็ น “เจ้าพระยา”
ั้
11.7.5 รูปปนพระปรี
ชากลการ (สําอางอมาตยกุล) พระปรีชากลการได้
ถวายตัว เป็ น มหาดเล็ก ในแผ่ น ดิน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่ห วั ต่ อมาในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ ์เป็ นพระปรีชากลการ
เมือ่ พระยาอุไทยมนตรีถงึ แก่กรรมลงเมือ่ พ.ศ. 2419 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระปรีชา
กลการเป็ นเจ้าเมืองปราจีนบุรแี ทน ถึงแม้ว่าพระปรีชากลการจะต้องราชทัณฑ์ถูกประหารชีวติ
แต่ทา่ นก็ได้ทาํ คุณประโยชน์ไว้แก่เมืองปราจีนบุรไี ว้อย่างมากมาย
11.8 สิง่ สําคัญคูบ่ า้ นคูเ่ มือง
11.8.1 ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ ต้นศรีมหาโพธิ ์ตัง้ อยู่ภายในวัดต้นโพธิ ์ศรี
มหาโพธิ ์ ตําบลโคกปี ป อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ต้นศรีมหาโพธิ ์นี้ เชือว่าเป็ นต้นโพธิ ์
เก่ าแก่ อายุ 1,000 ปี โดยเป็ น พัน ธุ์ต้น พระศรีม หาโพธิ ์ ซึ่งนํ าหน่ อมาจากประเทศลังกาหรือ
อินเดียในสมัยวัฒนธรรมทวารดีเป็ นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาทีส่ าํ คัญจนทําให้บริเวณนี้เรียกว่า
ดงศรีมหาโพธิ ์ตามต้นโพธิ ์เก่าแก่ตน้ นี้
11.8.2 ศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ทําการก่อสร้างศาลและฝงั เสาพระ
ั ่ ศเหนือของแม่น้ํ าปราจีนบุรี ทําให้ศาลหลักเมืองเป็ นปูชนียสถานที่
หลักเมือง ณ บริเวณฝงทิ
สําคัญ และเป็ นทีเ่ คารพสักการะของประชาชนจังหวัดปราจีนบุรตี งั ้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา
11.8.3 พระทวารวดีคน้ พบในบริเวณเมืองศรีมโหสถ พุทธลักษณะเป็ น
พระพุท ธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ ลักษณะงดงามมากเป็ นฝื มอื ช่างสมัยทวารวดีรุ่นแรก ซึ่ง
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ได้รบั อิทธิพลจากรูปแบบทางศิลปะอินเดียสมัยราชวงค์คุปตะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13
ชาวบ้า นเรีย กพระพุ ท ธรูป องค์น้ี ว่ าหลวงพ่ อ ทวารวดี และถือ ว่ า เป็ น พระพุ ท ธรูป ศัก ดิส์ ิท ธิ ์
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองมีประชาชนจากทีต่ ่างๆ เดินทางมาชมและนมัสการเป็ นประจํา
11.9 ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิน่ แม้ว่าจังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นดินแดนที่
มีความเจริญ รุ่งเรืองมาตัง้ แต่ โบราณกาล ดังปรากฎหลักฐานเป็ นเมืองโบราณในเขตอําเภอ
ศรีมโหสถ และศรีมหาโพธิ แต่สาํ หรับงานช่างนัน้ ไม่ปรากฎว่ามีการสืบทอดกันมาจากยุคก่อน
ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิน่ ทีพ่ บจะเป็ นศิลปะรุน่ ใหม่และมีอยูไ่ ม่มากนัก
11.9.1 งานประติมากรรม
11.9.1.1 ศิ ล ปะงานแกะสลัก มี อ ยู่ ท่ี ห มู่ 2 ตํ า บลสํ า พัน ตา
อําเภอนาดี ได้มกี ารประกอบอาชีพแกะสลักปูน ซึง่ ได้มกี ารสืบทอดงานดังกล่าวจากคนรุน่ ก่อน
ั ้ อยู่ทห่ี มู่ 12 บ้านโคกเขื่อน ตําบลหนอง
11.9.1.2 งานปูนปนมี
ั้
นรูปพระรูปคนและรูปอื่นๆ โดยเป็ นศิลปะที่คนในบ้านโคกเขื่อนได้ทําเป็ น
แก้ว โดยปนแบบเป็
อาชีพตกทอดกันมาถึงปจั จุบนั
11.9.1.3 งานป นั ้ ตุ๊ ก ตาเซรามิค ส่ ง จํ า หน่ า ยตามห้ า งและ
ร้านค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีโรงงานส่วนตัว มีคนงาน 20 คน ซึ่งนายเอกชัยเป็ นผู้คดิ ค้น
แบบต่างๆ เพิม่ จากเดิมทีไ่ ด้รบั ตกทอดจากบรรพบุรษ
11.9.1.4 งานแกะสลักหินอ่อนยังปรากฎที่บ้านหัวเขา ตําบล
บ้านพระ โดยมีการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านนี้โดยแกะเป็ นรูปพระและสัตว์น้ํา
11.9.2 งานจิต รกรรม ซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปะการวาดรูป ระบายสีใ นจัง หวัด
ปราจีนบุร ี จะไม่ค่อยพบเห็นกันเท่าใดนัก ส่วนใหญ่ทพ่ี บเห็นจะเป็ นงานจิตรกรรมสมัยใหม่หรือ
เป็ นจิตรกรรมประยุกต์ ซึง่ เท่าทีร่ วบรวมได้จะมีอยูใ่ นเขตอําเภอศรีมโหสถและอําเภอบ้านสร้าง
11.9.3 งานสถาปตั ยกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็ นจังหวัดทีม่ อี ารยธรรม
ทีเ่ ก่าแก่จงั หวัดหนึ่ง งานสถาปตั ยกรรมในอดีตทีเ่ ด่นชัด ได้แก่ เมืองโบราณทีอ่ ําเภอศรีมโหสถ
ซึ่งเป็ นสถาปตั ยกรรมในยุคขอมเรืองอํานาจ นอกจากนัน้ แล้วยังมีสงิ่ ก่อสร้างในเขตอําเภอศรี
มหาโพธิและตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึง่ เป็ นสถาปตั ยกรรมแบบยุโรป
11.9.4 งานจักสานและงานหัตถกรรม งานหัตถกรรมของชาวบ้านใน
จังหวัดปราจีนบุรที ไ่ี ด้นําวัสดุในท้องถิน่ มาประดิษฐ์เป็ นเครือ่ งใช้สอยต่างๆ มีกระจายอยูใ่ นท้องที่
ต่างๆ ดังนี้
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11.9.4.1 อํา เภอเมือ งปราจีน บุร ี กลุ ่ม ทอเสื่อ กกอยู่ที่บ ้า น
สันทรีย์ ตําบลวัดโบสถ์
11.9.4.2 อําเภอบ้านสร้าง กลุ่มทอเสื่อกก ราษฎรในอําเภอ
บ้านสร้างมีการทําเสื่อกกกันมานานประมาณ 100 ปี เศษมาแล้ว การทอเสื่อหรือผลิตภัณฑ์จาก
กกได้มกี ารทํากันทุกตําบล เช่น ตําบลบ้านสร้าง ตําบลบางพลวง ตําบลบางแตน เป็ นต้น
11.9.4.3 อําเภอศรีมโหสถ กลุ่มสานหมวกไม้ไผ่ เดิมมีการถัก
โค้งไม้ไผ่ ซึง่ ทํากันอยูท่ วไปในจั
ั่
งหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะทีอ่ าํ เภอประจันตคาม อําเภอศรีมหา
โพธิ และอําเภอศรีมโหสถ
11.9.4.4 อํา เภอศรีม หาโพธิ กลุ ่ม ถัก ตะกร้อ ตะแกรงลวก
ก๋วยเตีย๋ ว อยูท่ ต่ี ําบลดงกระทงยาม
11.9.4.5 อําเภอประจันตคาม กลุ่มจักสานเสื่อลําแพน อยู่ท่ี
บ้า นค้อหมู่ท่ี 1 และ 2 ตําบลเกาะลอย กลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่ท่ี 6 ตําบลโพธิ ์งาม กลุ่มผลิตโต๊ะ
เก้าอีจ้ ากไม้ไผ่ ทีบ่ า้ นต้น หมู่ท่ี 8 ตําบลโพธิ ์งาม กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าใน อําเภอประจันตคาม
มีกลุ่มถักไม้กวาดกระจายอยู่ 7 ตําบล
11.9.4.6 อําเภอกบินทร์บุรี กลุ่มทอผ้าไหม หมูท่ ่ี 2 ตําบลลาด
ตะเคียน
11.9.4.7 อํ า เภอนาดี กลุ่ ม จัก สานหมวกใบลาน กลุ่ ม สาน
หมวกใบลาน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 ตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ 160 หมู่ท่ี 1 ตําบลบุพราหมณ์ ประธาน
กลุ่ม คือ นางยุพนิ สายแวว กลุ่มที่ 2 ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที่ 168 หมูท่ ่ี 1 ตําบลบุพราหมณ์ ประธาน
กลุ่ม คือ นางเจน มีสขุ
11.10 ภาษา ปราจีนบุรเี ป็ นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกของประเทศ ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร คือภาษาไทยกลางเหมือนเช่นชาวภาคกลางโดยทัวไป
่ แต่ในจังหวัดปราจีนบุรี
ยังมีกลุ่มชนที่อพยพมาจากถิ่นอื่นที่ใช้ภาษาถิ่นของตนเองประจํากลุ่มชน หรือประจําหมู่บ้าน
ภาษาทีใ่ ช้ส่อื สารนอกเหนือจากภาษากลางทัวไป
่ คือภาษาไทยอีสานหรือลาว ซึง่ เป็ นภาษาทีใ่ ช้
โดยชาวอีสานทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐานในหลายหมูบ่ า้ น
ภาษาไทยพวน เป็ นภาษาหนึ่งทีม่ กี ลุ่มชนบางหมู่บา้ นใช้ส่อื สารทางการ
พูดและใช้ภ าษาเขียนด้วยตัวอักษรไทยน้ อย ซึ่งชาวพวนเหล่านี้ บ รรพบุ รุษ ได้อพยพมาจาก
ประเทศลาว
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11.11 วรรณกรรม วรรณกรรมทีพ่ บในจังหวัดปราจีนบุรมี ที งั ้ วรรณกรรมทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งเป็ นวรรณกรรมทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่
สร้างเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ กัน เช่น วรรณกรรมลายลักษณ์ใช้สาํ หรับการบันเทิงและสอนให้คน
ทําความดี ส่วนวรรณกรรมมุขปาฐะใช้ทงั ้ เพือ่ การบันเทิงและเพือ่ กิจกรรมบางอย่าง
11.12 จารึก จารึก หลักสําคัญ ของจังหวัดปราจีน บุ รี ได้แก่ จารึกเนิ น สระบัว
และจารึกบนวัตถุสาํ ริด ทีพ่ บบริเวณเมืองศรีมโหสถ
11.13 การละเล่นพื้นบ้าน สภาพการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี มี
ลักษณะผสมผสานกันระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน การละเล่นของทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ มอี ยู่
หลายประเภททัง้ ทีเ่ ลิกเล่นกันไปแล้ว และยังมีการเล่นอยูต่ ามชนบททัวไป
่
11.14 ดนตรี
11.14.1 พิณ-แคนประยุกต์ เล่นมากในอําเภอนาดี การละเล่นนี้มคี วาม
เป็ นมาจากดนตรีพ้นื บ้าน ซึ่งเรียกว่า หมอลํา ต่อมาระยะหลังความนิยมของคนรุ่นใหม่ได้ลด
น้อยลง ประกอบกับไม่มผี ูส้ บื ทอด ทัง้ ผูข้ บั ร้องและนักดนตรี ต่อมาได้มผี ูร้ เิ ริม่ นํ าพิณและแคน
ซึง่ เป็ นดนตรีพน้ื บ้านมาใช้กบั เพลงลูกทุง่ และสตริงซึง่ ทําให้ได้รบั ความนิยมอยูใ่ นระดับหนึ่ง และ
เป็ นการรักษาวัฒนธรรมพืน้ บ้านให้คงอยู่
11.14.2 การเล่นซออูแ้ ละเพลงพืน้ บ้าน การเล่นซออูแ้ ละเพลงพืน้ บ้าน มี
การสืบสานกันมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั เป็ นการละเล่นเพื่อความสนุ กสนานเพลิดเพลินผ่อน
คลายความเครียด โดยผูเ้ ล่นจะสีซออูส้ ลับกับการร้องเพลงพืน้ บ้าน
11.14.3 เพลงร้องเล่น เป็ นเพลงทีช่ าวบ้านร้องเล่น ซึ่งอาจจะเป็ นผูใ้ หญ่
ใช้รอ้ งกล่อมเด็ก และเด็กร้องเล่นกัน
11.14.4 เพลงล้ อ เพลงล้ อ เป็ นเพลงที่ เ ด็ ก ๆ มัก ใช้ ร้อ งล้ อ เพื่ อ นใน
ลักษณะต่างๆ
11.14.5 เพลงประกอบการเล่นของเด็ก เป็ นเพลงที่เด็กๆ จะร้องเพลง
ประกอบการละเล่นในเรือ่ งต่างๆ
11.14.6 เพลงกล่อมเด็กเป็ นเพลงทีผ่ ใู้ หญ่ใช้รอ้ งกล่อมลูกหลานให้นอน
11.15 นาฎดุรยิ างคศิลป์
11.15.1 เซิ้งเสื่อบ้านสร้างโรงเรียนชิดใจชื่น เนื่องจากท้องที่อําเภอบ้าน
สร้างประชาชนทอเสื่อเป็ นอาชีพเสริมเกือบทุกครัวเรือน วิถชี วี ติ ของคนบ้านสร้างจึงผูกพันกับ
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การทอเสือ่ มาตัง้ แต่เกิดจนตาย ทําให้เกิดแนวคิดทีน่ ํามาเป็ นท่ารําในเซิง้ เสือ่ บ้านสร้างขึน้
11.15.2 ระบําพืน้ บ้านบางแตน ตําบลบางแตน และตําบลใกล้เคียง ของ
อําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุร ี มีการละเล่นพืน้ บ้านทีส่ บื ทอดกันมาแต่โบราณ เรียกว่า ระบํา
พื้นบ้านเป็ นการละเล่นพื้นบ้านที่มพี ่อเพลง แม่เพลง อย่างน้อย 2 คู่ และลูกคู่ฝ่ายละ 3-4 คน
คอยปรบมือให้จงั หวะพ่อเพลง แม่เพลง ซึง่ กําลังขับร้องและร่ายรําการขับร้องจะขับขานเนื้อร้อง
เป็ นเรือ่ งต่างๆ ตามเหตุการณ์
11.15.3 ระบํ าบรรพปราจีน จังหวัด ปราจีน บุ รเี คยได้รบั ขนานนามว่า
เป็ นอัญมณีตะวันออก ด้วยเหตุว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาที่แสนยาวนาน ล้วนสะท้อนให้
เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองในอดีต กลุ่มผูม้ คี วามรูท้ างนาฏดุรยิ างคศิลป์ จากโรงเรียนปราจีน
กัลยาณี นํามาสร้างเป็ นระบําเพือ่ สะท้อนสภาพความเป็ นมาของบรรพชนในท้องถิน่
11.15.4 ระบํ า โยครัก ษ์ โรงเรีย นปราจีน กัล ยานี จัง หวัด ปราจีน บุ รี
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุ รกั ษ์สง่ เสริมและเผยแพร่วชิ าฤาษีดดั ตนให้เป็ นมรดกแก่
อนุ ชนรุน่ หลังต่อไป จึงได้ประดิษฐ์ท่ารําขึน้ โดยนําท่าฤาษีดดั ตนมาแปลงเป็ นท่ารําใช้ช่อื ว่าระบํา
โยครักษ์
12. ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
12.1 งานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ ์และบุญบัง้ ไฟ เป็ นงานประจําปี ทจ่ี ดั ขึน้ ทุกปี
ในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี โดยงานจะจัดขึน้ 13-14-15 คํ่า ภายในงานมีกจิ กรรม
หลัก คือนมัสการต้นพระศรีม หาโพธิ ์ เพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่ อสัญ ลัก ษณ์ ท างพุท ธ
ศาสนาและบุญบัง้ ไฟจะมีกจิ กรรมแข่งขันบุญบัง้ ไฟจากในชุมชนและใกล้เคียง เพื่อขอฟ้าฝนให้
ตกต้องตามฤดูกาลและมีการรําเซิง้ บัง้ ไฟเพือ่ ขอฝน
12.2 งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งานนี้จดั ขึ้นที่วดั สระมรกต ในบริเวณ
โบราณสถานสระมรกต อําเภอศรีมโหสถ ตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี มูลเหตุทจ่ี ดั งานนี้ขน้ึ นัน่
คือ เนื่องจากกรมศิลปากรได้เข้ามาค้นคว้าแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุในเขตอําเภอ
ศรีมโหสถ ซึ่งเป็ นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และได้ขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ ทางจังหวัดได้
เห็นความสําคัญ ของสถานที่แห่งนี้ จึงได้ดําริให้มกี ารจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศ รีปราจีนขึ้น
ตัง้ แต่ พ.ศ 2530 เป็ นต้นมา
12.3 งานวันเกษตรปราจีนบุรี งานนี้จดั ทีห่ น้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรหี ลัง
เก่า เกษตรกรจะนํ าผลผลิตมาจําหน่ ายแล้วยังมีกจิ กรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวด
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คุณภาพผลไม้ ผลไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ
12.4 ประเพณี การแข่งเรือยาวปราจีนบุ รจี ดั เป็ น งานประจําปี มาตัง้ แต่ พ.ศ.
2528 โดยจัดทีแ่ ม่น้ํ าปราจีนบุร ี งานแข่งเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรี ได้รบั ความสนใจจากจังหวัด
ต่างๆ ทัง้ ภาคเหนือ อีสานและกลาง ได้สง่ เรือมาร่วมแข่งขันร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรี
12.5 ประเพณีการแห่ปราสาทผึง้ เทศกาลนี้เริม่ จัดขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2528 งานนี้
จัดในช่วงหลังวันออกพรรษา โดยมีวดั ต่างๆ หน่ วยงานและประชาชนทัวไปร่
่ วมกันจัดงานด้วย
ความศรัทธา เพราะเชื่อว่าการถวายปราสาทดอกผึ้งเป็ นพุทธบูชาธรรมบูชา และสังฆบูชา มี
อานิ ส งส์ม ากจะได้ ไปสวรรค์ มีค วามสุ ข พบทางไปนิ พ พานอยู่ ในโลกป จั จุ บ ัน ก็มีแ ต่ ค วาม
เจริญก้าวหน้า
12.6 สัปดาห์ล่องแก่งหินเพิง แก่งหินเพิงเป็ นแก่งนํ้ าของแควใสใหญ่ ซึ่งเป็ น
ลัก ษณะลํานํ้ าที่มีแก่ งหิน เป็ น จํานวนมากในฤดูฝ น นํ้ าจะเชี่ย ว จึงเป็ น ภูมิล กั ษณะที่ท้าทาย
ความสามารถในการล่องแก่งเป็ นอย่างมากระดับความยากจัดว่าอยูใ่ นระดับ 4-5
12.7 ประเพณีทําบุญข้าวหลาม การทําบุญข้าวหลามนี้เป็ นประเพณีของชาว
ปราจีนบุรที ม่ี รี ปู แบบมาจากชุมชนภาคอีสาน แต่มลี กั ษณะเฉพาะในท้องถิน่ คือ มีการเผาข้าว
หลามกันอย่างพร้อมเพรียงกันในแต่ละหลังคาเรือน เมือ่ เผาข้าวหลามเสร็จแล้วก็จะนํามาแบ่งปนั
แจกจ่ายให้แก่บา้ นข้างเคียง ในเช้าวันรุง่ ขึน้ ชาวบ้านก็จะนําข้าวหลามไปทําบุญทีว่ ดั ใกล้บา้ น
13. ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่ น
ชาวปราจีนบุรไี ด้ใช้ภูมปิ ญั ญาและเทคโนโลยีทอ้ งถิน่ อันเป็ นองค์ความรูท้ ่เี กิด
จากความรู้ ความสามารถ สติปญั ญาและจินตนาการในการเรียนรูข้ องชาวบ้านมาสร้างสรรค์ขน้ึ
เป็ นวัฒนธรรมมีการสังสมถ่
่ ายทอดและปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ
13.1 การทํามาหากิน
13.1.1 ผักกระเฉดชะลูดนํ้า ผักกระเฉดชะลูดนํ้ามีปลูกตลอดปีในอําเภอ
กบินทร์บุรเี ป็ นผักกระเฉดที่มลี กั ษณะปล้องยาวชะลูด ไม่มนี มกรอบ เกิดจากภูมปิ ญั ญาของ
ชาวบ้านเนื่องจากในพื้นที่เป็ นที่ลุ่ม ในฤดูฝนนํ้ าจะหลากและท่วมเป็ นประจําทุกปี เกษตรกร
สังเกตเห็นว่านํ้ าหลากท่วมผักกระเฉดจนมิดยอดผักกระเฉดจะงอกหนีน้ํ าอย่างรวดเร็ว ทําให้
ยอดทีเ่ จริญขึน้ มาใหม่เป็ นยอดอ่อนที่ยาวไม่อวบนิ่ม ไม่มนี มน่ ารับประทานเกษตรกรจึงใช้วธิ นี ้ี
มาปลูก
13.1.2 การทํานาหว่านนํ้ าตม การหว่านนํ้ าตมหรือการหว่านข้าวงอก
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ของชาวปราจีนบุรกี เ็ ป็ นอีกรูปแบบหนึ่งทีแ่ ตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ทีเ่ รียกว่า การหว่านนํ้าตม
เพราะตอนไถคราดนํ้าจะขุน่ เป็ นตม แต่เมื่อทิง้ ไว้น้ํ าก็จะใส การหว่านนานํ้ าตมจะให้ได้ผลดีต้อง
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ร่ี ะบบชลประทานดีสามารถระบายนํ้าเข้า-ออกได้ตามต้องการ
13.1.3 หัตถกรรมเกษตรกรรม เป็ นอาชีพ หลักของชาวปราจีนบุ รมี า
ตัง้ แต่อดีต ยามหน้ าแล้งเมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการทํานาพวกเขาก็ได้หนั มาสร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้าน และเมื่อความเจริญเข้ามาทําให้วถิ ชี วี ติ ของชาวปราจีนบุรเี ปลีย่ นแปลง
ไปจากสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่ผลิตขึน้ มาใช้ในชีวติ ประจําวันได้กลายเป็ นการผลิตเพื่อเป็ น
สินค้าเป็ นจํานวนมาก บางส่วนเป็ นสินค้าทีร่ ะลึกสําหรับนักท่องเทีย่ ว
13.1.3.1 เสื่อกกบ้านสร้าง กกเป็ นพืชที่ชอบขึน้ ในที่ราบลุ่ม มี
นํ้าขัง ซึง่ เป็ นลักษณะพืน้ ทีท่ วไปของอํ
ั่
าเภอบ้านสร้าง กกมีหลายชนิด เช่น กกลังกาก กกลม กก
กระจูด ชาวอําเภอบ้านสร้างนํ ามาทอเป็ นเสื่อกก มีทงั ้ เสื่อขาวลายธรรมดา และเสื่อกกทีย่ อ้ มสี
แล้วทอเป็ นลวดลายยกดอก ในปจั จุบนั มีศนู ย์ทอเสือ่ กกทีต่ ําบลบางปลาร้า
13.1.3.2 หมวกสานจากไม้ ไ ผ่ ห รื อ เส้ น พลาสติ ก จั ง หวั ด
ปราจีนบุร ี เป็ นแหล่งทีม่ ไี ม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึน้ อยูต่ ามธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นสิง่ ธรรมดา
ที่ชาวบ้านจะนํ ามาทําเครื่องจักสานไว้ใช้ในครัวเรือน เมื่อมีจํานวนมากจึงส่งออกจําหน่ ายเป็ น
รายได้พเิ ศษ
13.1.3.3 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นัน้
เกษตรกรทีบ่ า้ นต้นตําบลโพธิ ์งาม อําเภอประจันตคาม ผลิตกันมาช้านานแล้ว โดยใช้ไม้ไผ่ตาม
หมู่บ้านหรือจากหมู่บา้ นใกล้เคียง ซึ่งได้รบั ความนิยมจากผูซ้ ้อื อย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ทผ่ี ลิตอยูใ่ นปจั จุบนั นี้ ได้แก่ ชุดรับแขก ชัน้ วางของ บันได และแคร่
13.1.3.4 ผ้ า ไหมกบิ น ทร์บุ รี แหล่ ง ผลิ ต ผ้ า ไหมทอมื อ ของ
จังหวัดปราจีนบุรอี ยู่ท่อี ําเภอกบินทร์บุรี แหล่งผลิตใหญ่ คือ ร้านนันทวันไหมไทย ตัง้ อยู่เลขที่
90 หมู่ 2 ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
13.1.3.5 ไม้กวาดดอกหญ้า ชาวบ้านอําเภอประจันตคามนิยม
ทําไม้กวาดขายเป็ นรายได้เสริมเกือบทุกครัวเรือน
13.1.3.6 หมวกใบลาน มี ก ารผลิ ต กั น มากในท้ อ งที่ น าดี
เนื่องจากสภาพพืน้ ที่เป็ นป่าลาน มีต้นลานเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เกษตรกรได้นําใบของต้น
ลานทีเ่ รียกว่า ใบลาน ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีห่ าง่ายและมีอยูม่ ากมายในท้องถิน่
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13.2 การรักษาโรค
13.2.1 ภูมปิ ญั ญาไทยกับการรักษาโรคแบบดัง้ เดิม จังหวัดปราจีนบุรกี ็
เช่น เดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่มกี ารรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รักษาตาม
ความเชื่อทีเ่ ชื่อสืบทอดกันมา
13.2.2 การพัฒ นาสมุ น ไพรไทยของจังหวัด ปราจีน บุ รี โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้มคี วามสนใจในเรื่องสมุนไพร และมีการฟื้ นฟูส่งเสริมและศึกษาการ
ผลิตยาแผนไทย เพื่อนํ ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาโรคแผนปจั จุบนั โดย
ศึกษาค้นคว้าอาศัยเทคโนโลยีทงั ้ เก่าและใหม่ เพื่อทีจ่ ะนําศักยภาพและความรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพร
ทีม่ สี รรพคุณการรักษาโรคทีช่ ดั เจนออกเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนอยูด่ มี สี ุขและมีคุณภาพชีวติ ที่
ดี
13.2.3 หัตถบําบัด-การนวดแบบไทย ในช่วงทีผ่ า่ นมาจังหวัดปราจีนบุรี
ได้เป็ นผูน้ ําในการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย ซึง่ อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียว
ในประเทศไทยที่ให้บ ริก ารด้า นการแพทย์แ ผนไทยอย่ างต่ อ เนื่ อ งและจริงจัง ซึ่งสํานั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรไี ด้ให้บริการนวดแผนไทยและอบสมุนไพร
13.2.4 การประคบสมุนไพรการประคบสมุนไพรเป็ นวิธกี ารบําบัดรักษา
ของการแพทย์แผนไทย ซึง่ สามารถนําไปใช้ควบคูก่ บั การนวดแบบไทย โดยการประคบหลังจาก
การนวดแบบไทย
13.2.5 การอบสมุนไพร การอบสมุนไพรเป็ นวิธกี ารบําบัดและบรรเทา
อาการของโรคของการแพทย์แ ผนไทยโรคหรืออาการที่สามารถบํ าบัด รักษาได้ด้วยการอบ
สมุนไพร
13.3 การกินอยู่
13.3.1 อาหารคาว อาหารคาวที่เป็ น ที่นิ ย มและมีช่ือ ของชาวจังหวัด
ปราจีนบุรสี ่วนใหญ่ปรุงมาจากหน่ อไม้ไผ่ตง และปลาตะโกก ที่มาของคําขวัญของจังหวัดที่ว่า
“ไผ่ตงหวานคูเ่ มือง”
13.3.2 อาหารที่ผ ลิต จากหน่ อ ไม้ไผ่ ต งหวาน ได้แ ก่ หน่ อ ไม้ ต้ ม จิ้ม
นํ้าพริก ผัดหน่อไม้ ต้มหน่อไม้ใส่กระดูกหมู แกงเปรอะ แกงเผ็ดหน่อไม้ ซุปหน่อไม้
13.3.3 อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาร้าเป็ นอาหารที่ชาวปราจีนบุรนี ิยม
รับประทานกันทุกครัวเรือน
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13.3.4 อาหารหวาน อาหารหวานหรือของหวานของชาวปราจีนบุรที ่ี
เกิดจากภูมปิ ญั ญาของผูส้ ร้างสรรค์คดิ ค้น ซึง่ มีหลากหลายชนิด ซึง่ จะเหมือนๆ กับขนมในภาค
อื่นๆ แต่เป็ นของหวานที่เด่นของชาวปราจีนบุรี ได้แก่ ขนมเขียวมรกต กระยาสารทบ้านสร้าง
ขนมหน่อไม้ขนมบุก ข้าวเกรียบฟกั ทอง ข้าวเหนียวกลอย ขนมเขียวมรกต ขนมข้าวตู
13.3.5 อาหารอื่นๆ ชาวปราจีนบุรไี ด้ใช้ภูมปิ ญั ญาในการผลิตอาหาร
ประเภทอื่นๆ อีก ได้แก่ ชาข้าวกล้อง ข้าวทองคํา
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และพิจารณาถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเด่น ข้อดี
หรือสิง่ ที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรี ในแง่มุมต่างๆ สามารถจัดข้อมูลได้เป็ น 9 หมวดย่อย
ดังนี้
1. ภูมศิ าสตร์และทรัพยากร
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน
4. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
5. สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
6. สถาปตั ยกรรม
7. ประติมากรรม
8. ดนตรี นาฎศิลป์ ภาษา และวรรณกรรม
9. หัตถกรรม งานฝี มอื และของดีประจําจังหวัด
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรี
จากการศึกษาของผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเลขศิลป์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัด
ปราจีนบุรที ่ใี ช้อยู่ในปจั จุบนั ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และได้จําแนกชนิดของเลขนศิลป์
สิง่ แวดล้อมได้ ดังนี้
1. ป้ ายแสดงสถานที่ (Identification Sign) ป้ ายแสดงสถานที่ มี ล ัก ษณะที่
แตกต่างกันไป เช่น

ภาพที่ 4 ตัวอย่างป้ายแสดงสถานทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
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ป้ ายบอกชื่อ ถนน ตรอกซอย สวนสาธารณะ แม่ น้ํ า จัด ทํ า โดย เทศบาลเมือ ง
ปราจีนบุร ี มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนี้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างป้ายแสดงสถานที่ แบบที่ 1-8 ทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
แบบที่ 1 โครงเหล็กขึน้ รูปตามแบบแผ่นเหล็ก ทาสีตวั อักษร พ่นสีลงบนแผ่นป้ายสี
นํ้าเงิน พ่นสีกนั สนิม
แบบที่ 2 โครงเหล็กขึน้ รูปตามแบบแผ่นเหล็ก ทาสีตวั อักษร พ่นสีลงบนแผ่นป้ายสี
นํ้าเงิน
แบบที่ 3 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะ พ่นกันสนิม สีพ้ืนสีขาวตัวอักษรสีดํา ทําจาก
สติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้ง
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แบบที่ 4 ตัวป้ายทําจากแผ่นเหล็กทาสีขาว ตัวอักษรสีน้ํ าเงินเข้มยึดติดกับเหล็ก
กลมฝงั ดิน
แบบที่ 5 ตัวป้ายทําจากแผ่นเหล็กทาสีเทา ตัวอักษรสีสม้ ยึดติดกับเหล็กกลมฝงั ดิน
โดยใช้หว่ ง
แบบที่ 6 ตัวป้ายทําจากแผ่นเหล็กห้าเหลี่ยม ตัวอักษรสีขาว เชื่อมติดกับเสาเหล็ก
ฝงั ดิน
แบบที่ 7 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิม สีพน้ื สีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาวทําจาก
สติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 8 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิม สีพน้ื สีขาวตัวอักษรสีน้ํ าเงินทําจาก
สติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็กทรงกลม
2. ป้ ายแสดงข้อมูลสถานที่ (Information Sign) ป้ายแสดงข้อมูลสถานที่ในเขต
เทศบาล จัดทําโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและเจ้าของสถานทีเ่ ป็ นคนจัดทําขึน้ มา มีอยู่
หลายรูปแบบด้วยกัน นอกจากนี้ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ มีรปู แบบแตกต่างกันไป ได้แก่

ภาพที่ 6 ตัวอย่างป้ายแสดงข้อมูลสถานทีแ่ บบที่ 1-3 และรูปแบบอื่นๆ 1-2 ทีใ่ ช้ในจังหวัด
ปราจีนบุร ี
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แบบที่ 1 ตัวป้ ายทําจากคอนกรีตทาสีน้ํ าตาล สลักตัวอักษรลงบนคอนกรีต ฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
แบบที่ 2 ทําโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ตัวป้ายทําจากโลหะทัง้ ป้ายรูปทรง
สีเ่ หลี่ยมผืนผ้า ทําสีน้ํ าตาลเข้ม ตัวอักษรสีขาว มีกรอบโลหะทําสีดําหุม้ ตัวป้ายยื่นลงมาเป็ นขา
ทัง้ สองข้างฝงั ลงในพืน้ คอนกรีต
แบบที่ 3 ทําโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ตัวป้ายเป็ นงานพิมพ์องิ ค์เจ็ต พิมพ์
บนสติก๊ เกอร์ตดิ บนแผ่นโลหะสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ยึดด้วยเสาเหล็กสีดาํ
แบบอื่นๆ 1 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิม สีพน้ื สีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาว ทํา
จากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสีเ่ หลีย่ ม
แบบอื่นๆ 2 ฐานบัวคอนกรีตขึน้ รูปตามแบบ ปิ ดทับหน้าด้วยหินอ่อนแกะสลัก ปิ ด
ทองเป็ นตัวหนังสือ
3. ป้ ายแสดงแผนที่ (Directory Sign) ป้ายแสดงแผนทีใ่ นเขตเทศบาล จัดทําโดย
เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง
(กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม)ิ และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้แก่

ภาพที่ 7 ตัวอย่างป้ายแผนทีแ่ บบที่ 1-5 และแบบอื่นๆ ทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
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แบบที่ 1 ทํ า โดยเทศบาลเมือ งปราจีน บุ รี ตัว ป้ ายเป็ น งานพิม พ์ อิง ค์ เจ็ท ลงบน
กระดาษติดบนโครงเหล็ก ปิ ดทับด้วยอะคริลคิ ใส ฐานแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 2 ทําโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ป้ายทําจากแผ่นเหล็กพ่นกัน
สนิม ตัวงานสกรีนลงบนแผ่นเหล็กยึดติดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 3 ทําโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม)ิ ตัว
ป้ายเป็ นงานพิมพ์องิ ค์เจ็ท ปิ ดทับหน้าด้วยพลาสติกลงบนแผ่นเหล็ก กรอบป้ายโครงเหล็กปิ ดทับ
ด้วยกรอบบัวไม้ หลังคาทรงไทย แปลนเกล็ดไม้ยดึ ด้วยเสาเหล็กกลม
แบบที่ 4 ทํ าโดยการท่ อ งเที่ย วแห่งประเทศไทย ตัว ป้ ายสกรีน ลงบนแผ่น โลหะ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า มีแผ่นอลูมเิ นียมด้านบนและล่างยึดกับเสาสีดาํ
แบบที่ 5 ทําโดยสํานักงานโยธาและผังเมืองปราจีนบุรี ป้ายข้อมูลเป็ นงานพิมพ์องิ ค์
เจ็ทพิมพ์บนกระดาษติดไว้ดา้ นในของโครงเหล็กและปิดทับด้วยแผ่นอะคริลคิ ใส
แบบอื่นๆ ตัวป้ายทําจากไวนิลยึดบนแผ่นไม้ตดิ กับเสาเหล็ก ด้านบนทําเป็ นจัวทรง
่
ไทย
4. ป้ ายแสดงทิ ศ ทาง (Direction Sign) ทําโดยเทศบาลเมืองปราจีน บุ รแี ละอีก
ส่วนทําโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอยู่หลาย
รูปแบบด้วยกัน ได้แก่
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างป้ายแสดงทิศทางแบบที่ 1-15 ทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
แบบที่ 1 ตัว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม สี่เหลี่ย มผืน ผ้า สีพ้ืน สีข าวและ
ตัวอักษรสีดาํ ทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 2 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิ มรูป ทรงห้าเหลี่ยม ลักษณะเหมือน
ลูกศรสีพน้ื สีขาวตัวหนังสือสีดาํ สําหรับงานกลางแจ้งยึดด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 3 ตั ว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม ทรงสี่เ หลี่ ย มผืน ผ้ า พื้ น สีข าว
ตัวหนังสือสีดาํ ทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 4 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมรูปทรงสีเ่ หลีย่ มสีพน้ื สีขาว ตัวหนังสือ
สีดาํ ทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
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แบบที่ 5 ตั ว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม ทรงสี่เ หลี่ ย มผื น ผ้ า พื้ น สีข าว
ตัวหนังสือสีดาํ ทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสีเ่ หลีย่ ม
แบบที่ 6 ตัวป้ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิมทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า พืน้ สีแดงตัวอักษร
สีขาวและลูกศรสีเหลืองทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็ก
แบบที่ 7 ตัว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม ทรงสี่เ หลี่ ย มผืน ผ้ า พื้ น สีเขีย ว
ตัวอักษรสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็ก
แบบที่ 8 ตัว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม ทรงสี่เหลี่ย มผืน ผ้า สีพ้ืน สีเขีย ว
ตัวอักษรสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดติดกับโครงทรัสเหล็กฐานคอนกรีตเสริม
เหล็ก
แบบที่ 9 ตัว ป้ ายทํ า จากแผ่ น โลหะพ่ น กัน สนิ ม ทรงสี่เหลี่ย มผืน ผ้า สีพ้ืน สีเขีย ว
ตัวอักษรสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดติดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 10 ตัวป้ ายทําจากแผ่น โลหะพ่น กัน สนิ ม ทรงสี่เหลี่ย มจัตุ รสั สีพ้ืน สีน้ํ าเงิน
ตัวหนังสือสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 11 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิ มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพ้ืนสีน้ํ าเงิน
ตัวหนังสือสีขาวทําจากสติ๊กเกอร์สําหรับงานกลางแจ้ง สกรีนรูปสถานที่ท่องเที่ยวลงบนแผ่น
เหล็กยึดติดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 12 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิ มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพ้ืนสีน้ํ าเงิน
ตัวหนังสือสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดติดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 13 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิ มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพ้ืนสีน้ํ าเงิน
ตัวหนังสือสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งยึดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 14 ตัวป้ ายทําจากแผ่นโลหะพ่นกันสนิ มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพ้ืนสีน้ํ าเงิน
ตัวหนังสือสีขาวทําจากสติก๊ เกอร์สาํ หรับงานกลางแจ้งสกรีนรูปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วลงบนแผ่นเหล็ก
ยึดติดกับเสาเหล็กทรงกลม
แบบที่ 15 ตัวป้ายทําจากโลหะทัง้ ป้ายรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทําสีน้ํ าเงิน ตัวอักษรสี
ขาวมีกรอบโลหะทําสีดาํ หุม้ ตัวป้ายยืนลงมาเป็ นขาทัง้ สองข้างฝงั ลงในพืน้ คอนกรีต
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5. โคมไฟถนน (Street Light) โคมไฟถนนทีใ่ ช้อยูม่ อี ยู่ 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่

ภาพที่ 9 ตัวอย่างโคมไฟถนนแบบที่ 1-2 ทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
แบบที่ 1 โคมไฟเป็ นแบบมาตราฐานใช้กนั ทัวไปฝ
่ งั ลงบนพืน้
แบบที่ 2 ด้านบนทําจากไฟเบอร์กลาสสีทอง เป็ นรูปพระวิษณุ 4 กร เสาเป็ นโลหะ
ทรงกลมพ่นสีดาํ
6. ซุ้มประตูเมือง (Gateway) ซุม้ ประตูเมืองเป็ นไฟเบอร์กลาสขึน้ รูปตามแบบยึด
กับโครงสร้างเหล็กตัง้ อยูบ่ นตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพที่ 10 ตัวอย่างซุม้ ประตูเมืองทีใ่ ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
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7. กระถางต้นไม้ (Planter) มีทงั ้ หมด 3 แบบ ได้แก่

ภาพที่ 11 ตัวอย่างกระถางต้นไม้ทใ่ี ช้ในจังหวัดปราจีนบุรี
แบบที่ 1 กระถางปูนทําจากปูนขึน้ รูปตามแบบ ทาสีขาว
แบบที่ 2 บ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 3 อิฐแดงก่อขึน้ รูปตามแบบ
ส่วนที่ 3 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
ในการดําเนิ น กิจการใดๆ ทุ ก หน่ ว ยงานหรือ องค์ก รต่ างก็มีค วามมุ่งหวังที่จ ะให้
หน่ วยงานหรือองค์กรของตนมีภาพลักษณ์ ท่ดี ี มีความเป็ นอัตลักษณ์ เฉพาะตัวที่แตกต่างจาก
ผูอ้ ่นื รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับและเชื่อถือจากบุคคลทัวไป
่ และการทีอ่ งค์กรจะได้มาซึง่ สิง่ เหล่านี้
นอกเหนื อ จากการมีระบบการบริห ารงานที่ดีมีบุ ค ลากรและสภาพแวดล้อ มที่ดีแ ล้ว สิ่งที่มี
ความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ก็คอื การมีระบบอัตลักษณ์องค์กรทีด่ ซี ่งึ จะ
เป็ นส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่องค์กร
1. ความหมายของเอกลักษณ์องค์กร
คําว่า “อัตลักษณ์องค์กร” หรือ Corporate Identity (Ci) หมายถึง การแสดงออก
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ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ (Image) ทีป่ รากฎในสายตาผูอ้ ่นื พร้อมๆ กับแสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์
(Identity) ขององค์กรนัน้ โดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิ ก (DeNeve, 1922: 3) หรืออาจกล่าวให้
เข้าใจง่ายๆ ก็คอื หมายถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็ นระบบ และเป็ นรูปธรรมที่
ชัดเจน เพือ่ สร้างความเป็ นเอกลักษณ์และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทัง้ สร้างความเข้าใจ
อันดีให้เกิดแก่องค์กรบุคลากร ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนัน้ ๆ จะเห็นได้ว่า
เอกลักษณ์องค์กรเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ กับองค์กร โดยเฉพาะในโลกทีม่ กี ารแข่งขันกัน
อย่างมากเช่นปจั จุบนั
2. ความสําคัญของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
การออกแบบอัต ลัก ษณ์ ข ององค์ก รมีส่ว นสร้างสรรค์ส ญ
ั ลัก ษณ์ และข้อตกลง
ร่วมกัน ของคนในสังคม โดยเข้ามามีส่วนช่วยเสริมการรับ รู้ท างการมองเห็น เป็ นลู่ท างหรือ
สื่อกลางช่วยการรับรูแ้ ห่งข้อตกลงต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมีความชัดเจน มีผลกระทบทางด้าน
จิตวิทยาในอันที่จะระลึกถึง และเป็ นเครื่องหมายแห่งความทรงจํา ข้อเตือนใจ ข้อควรระวังใน
ระบบระเบียบของกฎเกณฑ์และความเชื่อที่จะปฎิบตั ิต่อกันไป เพื่อความคงอยู่ของสังคมที่สงบ
ร่มเย็น ดังเช่นที่ปรากฎอยู่บนเครื่องหมายสัญลักษณ์ และข้อตกลงต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ แทน
ศาสนาลัทธิ เครื่องหมายจราจร เป็ นต้น ซึ่งเครื่องหมายสัญ ลักษณ์ ต่างๆ ทางอัตลักษณ์ ของ
องค์ ก รนี้ จํ า เป็ น ต้อ งอาศัย การออกแบบให้มีข นาดรูป ทรงที่ช ัด เจนเรีย บร้อ ย สวยงามและ
เหมาะสมกับอํานาจทางการมอง (Visual Percertion) ของมนุ ษย์
3. ภาพลักษณ์องค์กรคืออะไร
องค์ ก รต่ า งๆ เปรีย บได้ ก ับ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ต่ า งก็ มีบุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า ง มี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัว และมีประวัตคิ วามเป็ นมาอันน่ าภาคภูมใิ จ รวมถึงมีปรัชญาในการดําเนิน
ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน องค์กรต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มคี วามแตกต่างกันทัง้ สิน้ ดังนัน้ การ
ทีบ่ ุคคลทัวไปจะได้
่
มโี อกาสรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความเป็ นองค์กรนัน้ ๆ จึงต้องอาศัยการแสดงออก
อย่างเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนและแสดงถึงภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กรนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี
วิล เลีย มโกลเดน (William Golden) ผู้อ อกแบบสัญ ลัก ษณ์ รูป ดวงตาให้ก ับ เครือ ข่า ยซีบีเอส
(CBS) เมื่อ ปี ศ .ศ.1959 กล่ าวว่ า “ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร” (Corporate Image) คือ ภาพที่อ งค์ก ร
ปรากฎต่ อ สาธารณชนผ่ านทางผลิต ภัณ ฑ์ นโยบายการโฆษณา ฯลฯ เครื่อ งหมายการค้า
(Trademark) มิ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ง ที่ ส ร้า งภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร แต่ เ ป็ น เพี ย งสิ่ง ยํ้ า เตื อ นให้ ร ะลึ ก ถึ ง
ภาพลักษณ์องค์กรเท่านัน้ (Deneve, 1992: 3)
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4. ผลที่ องค์กรจะได้รบั จากการมีอตั ลักษณ์ ที่ดีภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ ที่ดี
ขององค์กรจะให้ประโยชน์ แก่องค์กร ดังนี้
4.1 องค์กรนัน้ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
4.2 แสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ขององค์กร
4.3 ความรูส้ กึ เชื่อมันในความมี
่
ประสบการณ์และความเก่าแก่ขององค์กร
4.4 แสดงให้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
4.5 กระตุน้ ให้บุคลากรมีสว่ นร่วม
4.6 ได้บุคลากรทีเ่ ป็ นบุคคลชัน้ หัวกระทิ
4.7 สร้างเครือข่ายได้งา่ ย
4.8 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะขององค์กร
5. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขององค์กรกับรูปแบบของระบบอัตลักษณ์
คนส่ ว นใหญ่ ม ัก เข้ า ใจว่ า อัต ลัก ษณ์ ขององค์ ก ร (CI) คื อ สัญ ลั ก ษณ์ สี ต ั ว อัก ษร รวมถึ ง
องค์ป ระกอบกราฟิ ก ต่ างๆ หรือ อีก นัย หนึ่ งก็คือ การออกแบบรูป ลัก ษณ์ ท งั ้ หมดที่ส ามารถ
มองเห็นได้นนเอง
ั่
อันทีจ่ ริงความเข้าใจนัน้ ถูกต้องเพียงบางส่วน เพราะแท้จริงแล้ว CI ยังเป็ นสิง่
ทีแ่ สดงให้บุคคลทัวไปได้
่
ทราบถึงลักษณะ ขนาด โครงสร้าง และรูปแบบในการบริหารงานของ
องค์กรรวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กรนัน้ ๆ ด้วย
องค์กรแต่ละแห่งต่างก็มวี ธิ ที จ่ี ะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในการบริหารงานในแต่
ละองค์กรนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรนัน้ มี 5 สาขา และมีการใช้ช่อื สัญลักษณ์ สีตวั อักษร
และองค์ประกอบกราฟิกทีเ่ หมือนกันทุกสาขา ก็จะสามารถสื่อสารให้บุคคลทัวไปทราบว่
่
าองค์กร
นัน้ มีลกั ษณะการบริหารงานแบบรวมอํานาจในส่วนกลาง (Centralized) แต่ถา้ องค์กรนัน้ ยินยอม
ให้แต่ละสาขาใช้ช่อื สัญลักษณ์สแี ละองค์ประกอบกราฟิกทีแ่ ตกต่างกันออกไปได้กจ็ ะแสดงให้เห็น
ถึงการกระจายอํานาจในการบริหารงานขององค์กรนัน้ หรือที่รูจ้ กั กันในชื่อว่าการบริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ (Decentralized) เป็ นต้น
การบริหารงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็ นแบบรวมอํานาจในส่วนกลาง หรือแบบ
กระจายอํานาจต่ างก็มีโครงสร้างขององค์ก รที่แ ตกต่ างกัน การสร้างระบบ CI ให้แ ก่ อ งค์ก ร
เหล่านัน้ ก็ย่อมทีจ่ ะต้องมีความแตกต่างกันด้วย ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะนํ ามาพิจารณาเป็ นลําดับ
แรกในการสร้างระบบ CI ก็คอื โครงสร้างขององค์กรนันเอง
่
5.1 โครงสร้างขององค์กร (Corporate Structure) ดังได้กล่าวแล้วว่าการสร้าง
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ระบบ CI จําเป็ นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้สามารถสื่อสารถึง
ผู้บริโภคผ่านทางชื่อตัวอักษรสัญ ลักษณ์ หรือองค์ประกอบกราฟิ กอื่นๆ ได้ ซึ่งโครงสร้างของ
องค์กรโดยทัวไปแล้
่
วแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
5.1.1 บริษทั ทีม่ โี ครงสร้างเดียว (Monolithic Companies) บริษทั ประเภทนี้
มักเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเพียงประเภทเดียว โดยเมื่อมีการขยายกิจการจะขยายกิจการใน
รูปแบบของบริษทั สาขาและมีการบริหารงานแบบรวมอํานาจในส่วนกลาง
5.1.2 บริษั ท ที่ ข ยายกิ จ การโดยการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ (Diversified
Companies) บริษทั ส่วนใหญ่มกั เติบโตในลักษณะนี้ คือเป็ นการเติบโตด้วยการลงทุนในสินค้า
หรือบริการในธุรกิจใหม่ทแ่ี ตกต่างจากธุรกิจทีบ่ ริษทั เคยทํามาก่อน
5.1.3 บริษัทรวมธุรกิจ (Conglomerate Companies) บริษัทประเภทนี้คือ
บริษทั หรือกลุ่มบริษทั ซึ่งมีบริษทั ในเครือประกอบธุรกิจหลายประเภท โดยธุรกิจเหล่านัน้ อาจมี
ความเกีย่ วข้องกันหรือไม่กไ็ ด้ บริษทั ประเภทนี้ตอ้ งการสร้างอัตลักษณ์อนั ทรงพลังสําหรับตนเอง
และแผ่ขยายความเป็ นอัตลักษณ์น้ีไปสู่บริษทั สาขาภายใต้ช่อื และอัตลักษณ์ของบริษทั เดียวกัน
บริษทั ประเภทนี้ ได้แก่ ชินคอร์ปอเรชัน่ เครือเซ็นทรัลกรุป๊ เป็ นต้น
5.2 รูป แบบของอัต ลักษณ์ องค์กร เมื่อเราได้เข้าใจถึงรูป แบบโครงสร้างของ
องค์กรแล้วการทีเ่ ราจะสื่อสารให้บุคคลทัวไปได้
่
ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือการบริหารงาน
ของบริษัท จําเป็ นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของระบบอัตลักษณ์ด้วยเช่นกัน วอลลี่โอลินส์
(Wally Olins) ได้แบ่งระบบเอกลักษณ์ขององค์กรออกได้ 3 ลักษณะคือ (Olins, 1989: 82-128)
5.2.1 อัตลักษณ์ แบบเดียว (Monolithic Identity) เป็ นการวางระบบ CI ที่
กําหนดให้บริษทั สาขาทุกแห่ง รวมทัง้ บริษทั แม่ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ และองค์ประกอบกราฟิ ก
แบบเดียวกันทัง้ หมดในการสื่อสารภาพลักษณ์เดียวกันไปสู่ผบู้ ริโภคระบบ CI ประเภทนี้จะเป็ น
การแสดงออกถึงความเป็ นอัตลักษณ์ ท่ชี ดั เจนที่สุดและประหยัดที่สุดในการที่แสดงให้เห็นถึง
มาตราฐานเดียวกันของสินค้าหรือบริการทีใ่ ห้กบั ผูบ้ ริโภค ผูค้ า้ ปลีกตลอดจนบุคลากรของบริษทั
และคุณภาพทีน่ ่ าเชื่อถือ รวมทัง้ ไม่หยุดยัง้ ในการพัฒนาตนเองด้วย บริษทั ทีใ่ ช้ระบบอัตลักษณ์
ั ้ ้ามันต่างๆ เป็ นต้น
เดียว ได้แก่ วันทูคอลล์ พิซซ่าฮัท เทสโก้โลตัส ปมนํ
5.2.2 อัต ลัก ษณ์ แ บบมีก ารรองรับ (Endorsed Identity) เป็ น รูป แบบของ
การสร้างระบบ CI ให้กบั องค์กรที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท หรือเป็ นลักษณะกลุ่มบริษัท
(Conglomerate Companies) การสร้า งระบบ CI แบบนี้ มีรากฐานมาจากแนวคิด ที่ว่า แต่ ล ะ
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บริษทั ในเครือควรมีอตั ลักษณ์ของตนเอง โดยทีอ่ ตั ลักษณ์นนั ้ จะต้องแสดงถึงความเป็ นส่วนหนึ่ง
ของภาพรวมขององค์กรนัน้ ๆ
5.2.3 อัตลักษณ์ทใ่ี ช้ตราหรือชื่อของสินค้าเป็ นตัวสร้างอัตลักษณ์ (Branded
Identity) ระบบอัตลักษณ์ประเภทนี้จะใช้กบั บริษทั ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตสินค้าหลายๆ ชนิด ซึง่ อาจอยู่ใน
สายผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือไม่ก็ได้และมักนิยมใช้กบั สินค้าอุปโภคบริโภคเป็ นหลัก การใช้ช่อื
ของสินค้าเป็ นตัวสร้างอัตลักษณ์นนั ้ เริม่ ต้นขึน้ ในราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เมื่อการศึกษาและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมสี ่วนช่วยยกระดับมาตราฐานการครองชีพให้สูงขึน้ จนก่อให้เกิด
ตลาดขนาดใหญ่ได้
6. องค์ประกอบของอัตลักษณ์และเครื่องหมายการค้า
โดยทัวไปแล้
่
วการสร้างอัตลักษณ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 2 ส่วนคือ
ชื่อ และเครื่อ งหมาย แต่ ในการวางระบบอัต ลัก ษณ์ ให้ส มบู ร ณ์ นั น่ ยัง มีอ งค์ป ระกอบอื่น ที่มี
ความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าชื่อและเครื่องหมาย ได้แก่ ตัวอักษร (Typography) สีอตั ลักษณ์
(Color Signature) ข้ อ ความ ป ระกอบ (Tag Line) รวมถึ ง รู ป แบ บ เพื่ อสร้ า งอั ต ลั ก ษ ณ์
(Signatured Format) ซึง่ องค์ประกอบทัง้ หมดนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าองค์ประกอบหลัก (Main
Identity) หรือองค์ประกอบพืน้ ฐาน (Core Identity) ในการสร้างอัตลักษณ์
6.1 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ (Elements of Identity)
6.1.1 ชื่อ (Names) ชื่อของบริษทั เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญนับเป็ นลําดับแรกก็
่
ว หลักในการตัง้ ชื่อ
ว่าได้ ดังนัน้ จึงใคร่ขอทําความเข้าใจถึงที่มาของชื่อต่างๆ ว่าโดยทัวไปแล้
องค์กรอย่างไรและชื่อแต่ละแบบมีขอ้ ได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร แบ่งการตัง้ ชื่อออกได้เป็ น
ประเภทต่างๆ ดังนี้
6.1.1.1 ชื่อบุคคล (Personal Names) แบ่งออกได้เป็ น
6.1.1.1.1 ชื่อผูก้ ่อตัง้ (Founder Names) บริษทั ทีเ่ กิดในยุค
ต้นๆ มักจะนิยมตัง้ ชื่อตามชื่อผูก้ ่อตัง้ เช่น ซอสมะเขือเทศไฮนส์ (Heinz) มีดโกนหนวดยิลเล็ต
(Gillete) สบู่ดร.มนตรี เป็ นต้น บางบริษัทอาจใช้ลายเซ็นหรือลายมือที่เขียนโดยผู้ก่อตัง้ มาใช้
เป็ นสัญลักษณ์กไ็ ด้
6.1.1.1.2 ชื่ อ บุ ค คลในประวัติ ศ าสตร์ เช่ น รถลิ น คอร์น
(Lincoln) นํ้าพริกเผาพันท้านนรสิงห์ เป็ นต้น
6.1.1.1.3 ชื่ อ ในเทพนิ ย ายหรือ วรรณคดี เช่ น เอแจกซ์
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(Ajax) ป๊อปอาย (Popeye) ยาอ้วนวันทอง ยาดองขุนแผน เป็ นต้น
6.1.1.2 ชื่ อ ที่ อ ธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะ (Descriptive Names) ชื่ อ
ประเภทนี้จะเป็ นชื่อที่บ่งบอกถึงลักษณะธุรกิจของบริษทั ซึ่งข้อดีคอื เข้าใจได้ง่าย แต่บางครัง้ ก็
อาจก่อให้เกิดปญั หาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนัน้ เป็ นชื่อทัวไป
่ (Generic
Name) ซึง่ หมายถึง ชื่อทีแ่ สดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินค้า เช่น ใช้ช่อื นํ้าปลาตราไส้ตนั
ไม่ได้ เพราะแสดงถึงส่วนผสมที่น้ํ าปลาทุ กยี่ห้อต้องใช้ การตัง้ ชื่อจึงต้องใช้ช่ืออย่างอื่น เช่น
นํ้าปลาตราตาชัง่ นํ้าปลาทิพรส เป็ นต้น
สํา หรับ ชื่อ ที่เป็ น ตัว อย่ า งของชื่อ ที่อ ธิบ ายคุ ณ ลัก ษณะนี้
ได้แก่ แป้งเด็กน่ารัก นํ้ายาปรับผ้านุ่มฟูฟู เป็ นต้น
6.1.1.3 ชื่อ ที่ เ กิ ด จากการสร้า งคํ า ขึ้น ใหม่ (Coined Names) ชื่ อ
ลัก ษณะนี้ จ ะเป็ น การนํ า สระพยัญ ชนะมาผสมกัน เป็ น คําใหม่ ที่แ ม้จ ะไม่ มีค วามหมายแต่ ก็
สามารถสร้างข้อกําหนดเฉพาะได้ เช่นเป็ นคําสัน้ ๆ จดจําง่าย มีพลัง อ่านออกเสียงได้ไพเราะ
หรือเป็ นคําทีเ่ มื่อนํ าตัวอักษรมาเรียงกันแล้วดูน่าสนใจ หรือสามารถออกแบบจัดวางให้สวยงาม
ได้เป็ น ต้น ข้อ พึง ระวัง สําหรับ การสร้า งคํ าก็คือ พยายามหลีก เลี่ย งการพ้อ งเสีย งกับ คํ า ที่มี
ความหมายทีไ่ ม่ดใี นภาษาอื่น ซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของสินค้าได้ นอกจากนัน้ การ
สร้างคําขึ้นมาใหม่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการที่จะทําให้ช่อื ของสินค้านัน้ เป็ นที่รูจ้ กั
แพร่หลายอีกด้วย ซึ่งชื่อประเภทนี้ ได้แก่ โกดัก (Kodak) เอสโซ่ (Esso) โซนี่ (Sony) ซีรอ็ กซ์
(Xerox) เป็ นต้น
6.1.1.4 ชื่อที่มีค วามหมาย (Dictionary Words) ชื่อประเภทนี้ เป็ น
ชื่อทีม่ คี วามหมายหรือคําแปลทีช่ ดั เจนตามพจนานุกรม ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบคือ มีความหลากหลาย
และสามารถจดจําได้งา่ ย เช่น สบู่ไดอัล (Dial) บะหมีค่ วิก (Quick) เป็ นต้น
6.1.1.5 ชื่อตามสถานที่ทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Names) ชื่อ
ประเภทนี้จะเป็ นชื่อทีเ่ รียกตามชื่อเมือง อําเภอ หรือตําบล ทีม่ กี ารผลิตสินค้านัน้ ๆ เช่น ฟิ ลาเดล
เฟียครีมชีส (Philadelphia Cream Cheese) ชาแม่ระมิงค์ กาแฟเขาช่อง ผลิตภัณฑ์ดอยคํา เป็ น
ต้น
6.1.1.6 ชื่อทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวสินค้า (Associative Names) ชื่อ
ประเภทนี้ จ ะแสดงให้เห็น ถึงคุ ณ สมบัติข องสิน ค้า นั น้ ซึ่ง ง่า ยต่ อ การทํ าให้เห็น ภาพและสื่อ
ความหมายให้เข้าใจได้ เช่น รถจาร์กวั (Jaguar) เป็ นต้น
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6.1.1.7 ชื่อทีต่ ดั ทอนจากชื่อเต็ม (Associative Names) ชื่อลักษณะ
นี้จะเป็ นชื่อทีน่ ํ าชื่อเต็มขององค์กรมาตัดทอน เพื่อให้เรียกได้งา่ ยขึน้ ซึ่งถึงแม้ช่อื เหล่านี้จะมิใช่
ชื่อ ที่จ ดทะเบีย นแต่ เราสามารถใช้ช่ือ ลัก ษณะนี้ ใ นการสร้า งเอกลัก ษณ์ ไ ด้ เช่ น แพนแอม
(PanAm) แทนชื่อ แพนอเมริก ัน แอร์ไลน์ (Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนชื่อ
เคนตักกี
๊ ฟ้ รายชิคเกน (Kentucky Fried Chicken) อย. แทนชื่อองค์การอาหารและยา เป็ นต้น
6.1.1.8 ชื่อย่อและตัวเลข (Initials and Numbers) คือ การนํ าชื่อย่อ
ของสินค้าหรือตัวเลขใดๆ มาใช้เป็ นชื่อของสินค้า ซึ่งการตัง้ ชื่อประเภทนี้นับเป็ นรูปแบบที่ยาก
ที่สุดในการสร้างให้เกิดการรับรูแ้ ละจดจํา เช่น อาร์ซเี อ (RCA) เจวีซี (JVC) นํ้ าหอม 4711 กย
15 เป็ นต้น
6.1.2 เครือ่ งหมาย (Marks)
ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่หรือเล็ก เครื่องหมายนับเป็ นกุญแจ
สําคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดระบบอัตลักษณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เครือ่ งหมายทีส่ ร้างขึน้ อาจเป็ นเพียงการใช้
ชื่อตัวอักษรหรืออาจเป็ นการผสมผสานระหว่างภาพกับตัวอักษรหรือภาพทีเ่ กิดจากองค์ประกอบ
กราฟิกเพียงลําพังก็ได้ เครือ่ งหมายนัน้ อาจสือ่ ความหมายโดยตรงถึงชื่อหรือลักษณะของธุรกิจที่
บริษัทนัน้ ดําเนินการอยู่หรืออาจเป็ นภาพนามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่มคี วามหมายใดๆ ก็ได้
นับเป็ นเรื่องที่ถกเถียงกันพอสมควรถึงเรื่องของการออกแบบและสัมฤทธิ ์ผลในการใช้งานของ
เครื่องหมายในเชิงจิตวิทยาทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค หลายคนยอมรับว่าสิง่ ทีเ่ รียบง่ายและดูธรรมดาทีส่ ุด
มักจะประสบความสําเร็จในการใช้งานมากกว่าสิง่ ทีด่ ูซบั ซ้อนวุ่นวาย ในขณะเดียวกันสิง่ ทีด่ ูแล้ว
สมเหตุสมผลกว่าก็สามารถสร้างให้เกิดการยอมรับได้งา่ ยกว่าเช่นกัน
6.1.3 ตัวอักษร (Typography) ในการวางระบบอัตลักษณ์ จําเป็ นต้องมีการ
่
วนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษร
กําหนดแบบตัวอักษรที่ใช้ในงานทัง้ ระบบ โดยทัวไปแล้
(Font) ที่ใช้กบั สัญลักษณ์ และเลือกแบบอื่นๆ ที่เข้ากันได้ดกี บั แบบตัวอักษรนัน้ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เตรียมเผื่อไว้สําหรับการใช้งานร่วมกับตัวอักษรทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์อกี 3-4 แบบ
เพือ่ กําหนดโครงสร้างรวมในการสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่องค์กร
6.1.4 สีอตั ลักษณ์ (Color Signature) สี จัดว่าเป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งที่ใช้
เป็ นตัวแทนองค์กรได้เป็ นอย่างดี มักมีท่มี าจากสีของสัญลักษณ์ท่นี ักออกแบบสร้างให้เกิดการ
ั ลักษณ์ รูปหอย
จดจําขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค เช่น เมื่อนึกถึงนํ้ ามันเชลล์เราจะมิได้นึกถึงเพียงแค่สญ
เชลล์เท่านัน้ แต่ยงั นึกถึงสีเหลืองและสีแดงทีใ่ ช้กบั สัญลักษณ์นนั ้ ด้วย
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6.1.5 ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความประกอบนี้ จะเป็ น ข้อ ความ
สัน้ ๆ ที่อธิบ ายถึงความเป็ นองค์กรที่วางอยู่ใต้ช่อื หรือสัญ ลักษณ์ เพื่อเป็ นการอธิบายถึงคุณ
ลัก ษณะเฉพาะขององค์กรสิน ค้าหรือการบริก ารนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น “รักคุ ณ เท่ าฟ้ า” หรือ
“Smooth as Silk” ใต้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ของการบิ น ไทย “ความรู้ คู่ ค วามดี ” ใต้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็ นต้น
7. กระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์องค์กร
การที่จะสร้างเอกลักษณ์ องค์กรให้กบั องค์ก รใดๆ นัน้ สิ่งสําคัญ ที่จําเป็ นต้อง
ศึกษาเป็ น ลําดับ แรกคือ ต้องรู้ว่าลูก ค้าขององค์กรคือใคร ประกอบธุ รกิจการขายสินค้าหรือ
บริการ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือตลาดเป็ น อย่างไร ธรรมชาติของธุ รกิจรวมถึงธรรมเนี ย มปฎิบ ัติและ
วัฒ นธรรมขององค์ก รเป็ น อย่างไร สิ่งเหล่ านี้ ล้ว นเป็ น ข้อ มูล ที่มีค วามสําคัญ ยิ่งต่ อการสร้าง
เอกลักษณ์องค์กรให้กบั องค์กรเรา ต้องยอมรับความจริงทีว่ ่าการสร้างเอกลักษณ์องค์กรมีความ
เกีย่ วข้องอย่างมากกับนโยบายการบริหารงานในองค์กร ดังนัน้ จึงไม่แปลกอะไรทีน่ กั ออกแบบจะ
พบว่าตนเองได้กลายเป็ นทีป่ รึกษาในการบริหารงานให้กบั องค์กรนัน้ ๆ ด้วย
การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั องค์กรสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี้
7.1 ศึก ษาวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ขัน้ ตอนนี้ เป็ น
ขัน้ ตอนทีน่ กั ออกแบบจะต้องศึกษาข้อมูลทัง้ หมดของลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของขัน้ ตอนนี้กค็ อื
การหาข้อมูลให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ข้อมูลทีไ่ ด้จะทําให้เราทราบถึงปญั หาและนํามาวิเคราะห์
เพือ่ หาแนวทางในการแก้ปญั หาในการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่องค์กรได้
7.2 พัฒนาการออกแบบ (Design Development) ถ้ากล่าวว่าการวิจยั เป็ นราก
ฐานสํ า หรับ กระบวนการสร้า งเอกลัก ษณ์ อ งค์ ก ร การพัฒ นาการออกแบบก็ คือ การสร้า ง
เอกลัก ษณ์ อ งค์ ก ร โดยอาศัย ความคิด สร้า งสรรค์ บ นรากฐานของการวิจ ัย การที่จ ะสร้า ง
เอกลักษณ์อย่างเป็ นระบบให้แก่องค์กรนัน้ มักจะเป็ นการทํางานใน 3 ลักษณะ ดังนี้คอื
ลักษณะที่ 1 ปรับปรุงสัญลักษณ์เดิมทีใ่ ช้งานมาเป็ นเวลานาน
ลักษณะที่ 2 สร้างเอกลักษณ์ ใหม่สําหรับองค์กรที่มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง
ใหม่
ลักษณะที่ 3 สร้างเอกลักษณ์สาํ หรับองค์กรทีต่ งั ้ ขึน้ มาใหม่
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ส่วนที่ 4 การออกแบบระบบป้ ายสัญลักษณ์และเฟอร์นิเจอร์ถนน
1. ระบบป้ ายสัญลักษณ์
เป็ นระบบที่ใช้การออกแบบ เพื่อแก้ไขปญั หา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์หลัก
สุนทรียภาพ ความรูค้ วามชํานาญในสายงาน คือการเลือกใช้วสั ดุและการติดตัง้ รวมทัง้ ควรทีจ่ ะ
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมระบบป้ายสัญลักษณ์ทใ่ี ช้กบั สถานทีท่ ม่ี กี ารสัญจรมาก ได้แก่ สนามกีฬา
สนามบิน ระบบรถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้ า ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล
อาคารสํานักงาน เพื่อช่วยจัดระเบียบและควบคุมการสัญจรให้มปี ระสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยไม่
ทําลายสภาพแวดล้อมเดิม มีส่วนสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและแสดงความภาคภูมใิ จของผู้
เป็ นเจ้าของ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 43)
2. ป้ ายสัญลักษณ์ (signage)
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบนํ า ทาง (wayfinding system) หรือ ระบบภาพชี้ท าง
(Graphic Directional) เพื่อทําให้มวลชนสามารถเดินทางไปสู่สถานทีต่ ่างๆ ตามต้องการในการ
จัดทําเครื่องมือ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายได้นัน้ นักออกแบบกราฟิ กเพื่อสภาพแวดล้อมได้จํากัด
ความให้แคบลง โดยสร้างเครื่องมือเพื่อบอกทิศทางระบุสถานทีแ่ ละบอกคําสัง่ เป็ นการให้ขอ้ มูล
อย่างมีระเบียบและเป็ นรูปธรรม โดยจัดทําในลักษณะของแผ่นป้ายและคํานึงถึงการใช้งานอย่าง
มีมาตรฐานเรียกว่าระบบป้ ายสัญ ลักษณ์ (Signage System) ระบบป้ายสัญ ลักษณ์ ท่ดี ีจะต้อง
คํานึ งถึงสภาพแวดล้อม เพื่อทํ าให้เกิดประสิท ธิภ าพในการใช้ (เอื้อเอ็น ดู ดิศ กุ ล ณ อยุธ ยา
2543:23)
3. การออกแบบแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ (A Sign Symbol System)
การออกแบบแผ่นป้ายสัญลักษณ์ เป็ นการออกแบบทางกราฟิ กอย่างหนึ่งที่ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ขององค์การหรือกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการออกแบบสัญ ลัก ษณ์ และครื่อ งหมายนํ ามาผสมผสานออกแบบเข้าด้วยกัน การ
ออกแบบแผ่นป้ายสัญลักษณ์นอกจากจะได้รบั รูท้ างด้านความงามจากการมองเห็นแล้ว ยังได้
ประโยชน์จากสัญลักษณ์ต่างๆ ทีเ่ ข้าใจกันในสังคมอีกด้วยเช่นกัน
4. จุดมุ่งหมายของป้ ายสัญลักษณ์
จุดมุ่งหมายของป้ายสัญลักษณ์ ควรพิจารณาจากประสิทธิภาพของส่วนที่เป็ น
สัญลักษณ์ภาพทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบสําคัญในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ คือ
4.1 เพือ่ การสือ่ สารทีด่ แู ล้วเกิดความเข้าใจได้งา่ ยและชัดเจน
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4.2 เพือ่ ช่วยในการเรียนรูค้ วามหมายของสัญลักษณ์ทาํ ให้เกิดการจดจํา
4.3 เพื่อการใช้งาน โดยใช้ดดั แปลงแก้ไขได้งา่ ยเมื่อมีปญั หาทางการออกแบบ
วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
4.4 เพื่อให้ได้รูปแบบทีส่ วยงาม โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม สถาปตั ยกรรม
และวัฒนธรรม (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 23)
5. วัตถุประสงค์ของป้ ายสัญลักษณ์
การใช้เครื่องหมายภาพ ในลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ มีวตั ถุประสงค์คอื เพื่อ
ถ่ ายทอดข้อ มูล ข่า วสาร (Sign Transmit Information) ต้ อ งสามารถเข้า กัน ได้ดีต ามลัก ษณะ
หน้าทีแ่ ละการใช้งานและควรช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมจัดเป็ นกลุ่มได้ ดังนี้
5.1 แจ้งข่าวสารบริเวณพืน้ ทีว่ า่ ง (Information on Space Area)
5.1.1 แนะนํ าเส้นทาง (Guidance) การแจ้งข่าวสารในบริเวณพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ที่
หนึ่ง ซึง่ แสดงการจัดตําแหน่งของพืน้ ทีน่ นั ้ ไว้ทเ่ี ดียวกัน เพือ่ อํานวยความสะดวก
5.1.2 บอกทิศทาง (Directional) การแจ้งข่าวสาร โดยใช้ลกั ษณะของเส้น
เพื่อแสดงทิศ ทางและบอกจุด หมายปลายทาง เช่ น ป้ ายลู ก ศรบอกทิศ ทาง ป้ ายบอกสถานี
รถไฟฟ้า
5.1.3 ระบุ ส ถานที่ด้ว ยเครื่อ งหมาย (Identifying) การแจ้ง ข่า วสาร โดย
แสดงเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์เป็ นการระบุรายละเอียดทีส่ าํ คัญเฉพาะจุด เพือ่ ใช้เป็ นจุดสังเกต
ไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่น ป้ายบอกชื่อเมือง ตัวเลขถนน ป้ายแบ่งเขตสําหรับสถานที่ ป้าย
หน้าประตู ป้ายโบราณสถาน
5.2 แจ้งข่าวสารให้ปฏิบตั ติ าม (Operational Information)
5.2.1 ควบคุ ม บั ง คั บ (Control) การควบคุ ม บั ง คั บ และเตื อ นภั ย ในที่
สาธารณะเพือ่ ให้เกิดระเบียบและความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายควบคุมทิศทาง
5.2.2 อ ธิ บ า ย ค ว า ม (Explanations) ก า ร ชี้ แ จ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ เช่น ป้ายแนะนํ าวิธกี ารใช้ ป้ายอธิบายวิธใี ช้ป้าย
ตัวอย่างการใช้
5.2.3 การเตือนประกาศ (Notices) การแจ้งข่าวล่วงหน้าเกีย่ วกับเหตุการณ์
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ธง
5.2.4 โฆษณา (Advertisement) การแจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วสารที่มุ่ ง ให้เกิด การ

45

ดึงดูดใจยอมรับและจดจําได้ง่าย เพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจการค้า เช่น ป้ายโฆษณาบนหลังตึก
ป้ายโฆษณาติดตัง้ ริมถนน (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 23-25)
6. ลักษณะของป้ ายสัญลักษณ์ที่ดี
การสร้างป้ายสัญลักษณ์ ถือเป็ นสิง่ ที่สําคัญในการสื่อความหมายให้กบั คนหมู่
มาก ดังนัน้ การออกแบบจึงต้องอาศัยการวางแผนที่ดแี ละทําจากปญั หาที่เกิดขึน้ จริง จะทําให้
สามารถแสดงความหมายของสัญลักษณ์ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิง่ ที่ต้องคํานึงถึงคือ
เป้ าหมายของการออกแบบเพื่อ สร้า งเครื่อ งหมายสํ า หรับ ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ แนวทางการใช้
สัญลักษณ์และการแสดงความหมายในการสือ่ สาร
เป้ าหมายของการออกแบบเพื่อ สร้างเครื่อ งหมายสําหรับ ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ สิ่ง
สําคัญและจุดเด่นต่างๆ ในการสร้างเครือ่ งหมายและป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่
6.1 การถ่ายทอดข้อมูล (Transmission) ต้องทําการคัดเลือกข้อมูลที่ต้อง
การสื่อสาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายและจุดมุ่งหมายของข้อมูลทีต่ ้องการถ่ายทอดอย่าง
ชัดเจน เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจและตีความหมาย
6.2 ประโยชน์ใช้สอย (Usage) ป้ายสัญลักษณ์ควรจะง่ายแก่การเข้าใจและมี
จุดเด่นในตัว ควรมีความหมายสูง ง่ายต่อการควบคุม ซ่อมแซมและรักษา อีกทัง้ สามารถคุม
ราคาต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
6.3 วัตถุดบิ อุปกรณ์ในการจัดสร้าง (Materials) ควรเลือกใช้วสั ดุทเี่ หมาะสม
และปลอดภัยในการสร้างป้ายสัญลักษณ์ วัสดุควรมีความคงทนถาวรและมีคุณภาพสูง สามารถ
ส่งเสริมป้ายให้เห็นได้ชดั เจน
6.4 สร้างอารมณ์และความรูส้ กึ (Emotins) ป้ายสัญลักษณ์อาจมีจุดเด่นสร้าง
ภาพลักษณ์อารมณ์และความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกัน สร้างความประทับใจแก่ผพู้ บเห็น อาจเป็ นด้าน
การใช้สหี รือการสร้างรูปแบบทีด่ งึ ดูด
6.5 ความต่ อเนื่ อง (Continuity) การสร้างสัญ ลัก ษณ์ ภาพ ต้องคํานึงถึงความ
ต่อเนื่องกับสัญลักษณ์ภาพอื่นๆ ในชุดเดียวกันและต้องคํานึงถึงแผนงานในอนาคตที่เกี่ยวข้อง
กับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ควรคํานึงถึงองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องหลายอย่างทีจ่ ะมีผล
ในระยะยาว
6.6 ลักษณะเฉพาะตัว (Individuality) การสร้างสัญลักษณ์ภาพใดภาพหนึ่งนัน้
ควรจะสร้างให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมควรสร้างให้มเี อกลักษณ์ทช่ี ดั เจน เพื่อให้
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เป็ นสิง่ น่ าสนใจและมีการเตรียมแผนไว้รองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ
อยุธยา, 2543: 41)
7. แนวทางการใช้สญ
ั ลักษณ์
7.1 การใช้สญ
ั ลักษณ์แบบเส้นในการบอกเส้นทางใช้ในพืน้ ทีม่ อี าคารสิง่ ปลูก
ั ลักษณ์แบบเส้น แสดงให้เห็น
สร้างมากกว่าหนึ่งแห่งและมีทต่ี งั ้ ซึง่ อยู่ในแนวเดียวกันการใช้สญ
ทิศทางทีต่ งั ้ ของสถานที่ สิง่ ก่อสร้าง ส่วนข้อจํากัดคือเหมาะสําหรับบอกเส้นทางเท่านัน้ เช่น ป้าย
เส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS ป้ายข้อมูลฉุกเฉินทางไปห้องพยาบาล
7.2 การใช้ส ญ
ั ลัก ษณ์ ภ าพแบบภาพบอกอาณาเขตที่แ น่ น อน แสดงให้เห็น
ทิศ ทาง โดยมุ่งเน้ น ไปยังรูป เหมือ นที่ส ามารถดึงดู ด ความสนใจของผู้ค นได้ส่ ว นมากใช้ก ับ
นิทรรศการห้องพักผูโ้ ดยสาร เป็ นวิธงี า่ ยแก่การเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ใช้ในงานหรือสถานที่
ทีม่ คี นหนาแน่นและคนมีความต้องการรับรูข้ อ้ มูลจากสัญลักษณ์
7.3 การใช้สญ
ั ลักษณ์แบบแผนทีใ่ นการบอกทิศทาง ใช้สาํ หรับหาทิศทางหรือ
แหล่งทีต่ งั ้ โดยศึกษาข้อมูลจากแผนทีม่ กั ใช้ในชุมชนเมืองแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและสถานทีต่ ่างๆ ผูท้ ่ี
ต้ อ งการหาข้ อ มู ล สามารถตรวจสอบเส้ น ทางและระยะทางได้ จ ากแผนที่ ช่ ว ยให้ ค วาม
สะดวกสบายและความรวดเร็วในการหาข้อมูล (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยาม 2543: 41-42)
8. การแสดงความหมายในการสื่อสาร
การสื่อสารความหมาย สามารถทําได้หลายทาง จากลักษณะท่าทางการพูดคุย
จดหมาย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ วีดโี อ ตัวอักษร สัญลักษณ์ทจ่ี นิ ตนาการมาจากธรรมชาติ การ
ใช้สญ
ั ลักษณ์เหล่านี้จงึ สามารถพบเห็นได้โดยทัวไป
่ ได้แก่
8.1 การสื่อสารด้วยคํา (Word Messages) ตัวอักษรสื่อถึงความหมายของ
ความคิด และข้อ มู ล ได้ เช่ น บอกชื่อ อธิบ ายขนาดคํ าเตือ น ซึ่งเมื่อ ออกจากสถานที่ท่ีมีป้ าย
สัญ ลักษณ์ เหล่านี้ ไปแล้วจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจความของสัญ ลักษณ์ ท่ีเป็ นตัวอักษรได้
เพราะสายตาของคนและความจดจํามีข ีด จํากัด ตัว อัก ษรที่ท ัน สมัย หลายชนิ ด ที่ใช้ก ัน อยู่ใน
ปจั จุบนั เช่น ตัวพิมพ์หนาและตัวอักษรที่เกิดจากการผสมผสานกับการเขียนด้วยแปรง การ
เขียนด้วยลายมือเป็ นลักษณะการเขียนที่มเี อกลักษณ์ ดังนัน้ ป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายควร
เป็ นตัวอักษรทีอ่ า่ นง่ายและใช้เป็ นตัวอักษรสากล คือ ใช้ภาษาอังกฤษ
8.2 สัญ ลัก ษณ์ภ าพ (Symbols) เป็ น สัญ ลัก ษณ์ให้ข อ้ มูล ทีง่ ่า ยแก่ก ารเข้า ใจ
และเป็ นรูปแบบทีก่ ระทัดรัดสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เป็ นรูปภาพทีก่ ลุ่มเป้าหมายสามารถ
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เข้าใจได้ เนื่ องจากสัญ ลัก ษณ์ รูปภาพมีความสากลอยู่ในตัว เช่น การใช้สญ
ั ลักษณ์ ภาพของ
องค์การขนส่งของสหรัฐ (DOT) เป็ นทีร่ จู้ กั และรับไปใช้กนั อย่างแพร่หลายในสนามบินนานาชาติ
องค์การขนส่งและการจราจรทุกประเภทสัญลักษณ์ ภาพส่วนใหญ่ทน่ี ํ าไปใช้เป็ นภาพมาตรฐาน
จึงเป็ นรูปภาพทีท่ ุกคนสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ เพราะการสร้างสัญลักษณ์ภาพต้องอาศัย
มาตรฐานความคิดของคนทัวไปเป็
่
นหลัก มีความชัดเจนและควรหลีกเลีย่ งการใช้รหัสต่างๆ ทีค่ น
ทัวไปไม่
่
สามารถเข้าใจได้
8.3 ภาพถ่ าย (Photo Image) ภาพที่ม องเห็น สามารถอธิบ ายข้อ มูล ได้ เช่ น
ภาพถ่ายรูปภาพกราฟและแผนทีเ่ ป็ นสิง่ ทีท่ ําให้เข้าใจความหมายได้โดยตรง เพราะการอธิบาย
ความหมายด้วยภาพสามารถใช้อธิบายข้อมูลระดับพืน้ ฐานที่พบเห็นได้โดยทัวไป
่ ได้แก่ กราฟ
เหมาะสําหรับแสดงข้อมูลที่เป็ นสถิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในชนบท แผนที่
แสดงข้อมูลทางด้านพืน้ ทีม่ หี ลายแบบและในแต่ละแบบใช้แตกต่างกัน
8.4 ภาพบนจอ (Screen) เป็ นการสื่อข้อมูลทีด่ งึ ดูดคนได้งา่ ยช่วยให้นกั เดินทาง
นั ก ท่ อ งเที่ย วสามารถหาข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ต้ อ งการได้ง่า ยขึ้น เช่ น การแสดงภาพแบบ Side
Multivision และการใช้ขอ้ มูลทางสถิติ (Data Bases) เป็ นการพัฒนาของระบบสือ่ สารโดยเฉพาะ
ระบบการสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์โดยการใช้เทคนิคต่างๆ ในการแสดงข้อมูล
8.5 สัญลักษณ์ รหัสสี (Color Coding) เป็ นการใช้สี เพื่อช่วยส่งเสริมระบบการ
นํ าทาง ได้แก่ รหัสแถบสีนําทางบนพื้น แถบสีป้ายสัญ ลักษณ์ รหัสสีท่ใี ช้ในการแบ่งแยกเขต
พื้นที่หรือการจัด Zoning เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของบริเวณพื้นที่หรือสถานที่
สาธารณะ
การสร้า งป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ถื อ เป็ นจุ ด สํ า คั ญ ในการสื่ อ ความหมายต่ อ
สาธารณชน ดังนัน้ การจัดเตรียมการสื่อข้อมูลหรือการสร้างสัญลักษณ์ จะต้องมีการวางแผน
ปฏิบตั งิ านซึ่งต้องจัดทําอย่างเป็ นระบบต้องเป็ นการศึกษาที่ตงั ้ อยู่บนเหตุผลและมีพน้ื ฐานทีม่ า
จากความเป็ นจริง (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 42-43)
9. เกณฑ์ ก ารออกแบบระบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์ (Design Criteria for Signage
System)
9.1 ระบบป้ายสัญลักษณ์ท่ดี ตี ้องมีความสามารถนํ ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนใช้
งาน เพื่อรองรับโครงการแผนงานทีเ่ ปลีย่ นไป แต่ตอ้ งมีบางส่วนทีย่ งั คงไว้ไม่เปลีย่ นแปลงและมี
ลักษณะเป็ นถาวร ซึ่งสามารถควบคุมลักษณะที่เป็ นส่วนร่วมสําคัญเพื่อคงระบบให้ดําเนินได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ระบบป้ายสัญ ลักษณ์ ต้องมีความเป็ นเอกภาพมีความสัมพันธ์ท่เี ชื่อมโยง
และต่อเนื่องถึงกัน โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นรูปร่าง ขนาด สีตวั หนังสือ ดังนัน้
ป้ายทีย่ อ่ ยเล็กลงมาจะต้องมีรปู แบบทีค่ งเดิมเช่นเดียวกับป้ายหลัก
9.3 ระบบป้ า ยสัญ ลัก ษณ์จ ะต้อ งสามารถส่ง เสริม และสร้า งเอกลัก ษณ์ข อง
สถานทีน่ นั ้ ให้ชดั เจนและมีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ งั ้ ภายนอกและภายใน
9.4 ระบบป้ายสัญลักษณ์จะต้องมีความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับเนื้อหาของข้อมูล
คือจากป้ายขนาดใหญ่ท่เี ป็ นหลักแล้ว จึงเกิดการแยกย่อยเป็ นป้ายขนาดเล็กและจะต้องมีการ
กําหนดจํานวนป้ายให้เหมาะสมกับเนื้อหา
9.5 ระบบป้ายสัญลักษณ์จะต้องมีความชัดเจนใหญ่สะดุดตา สามารถดูแลรักษา
ได้งา่ ย เพื่อให้ป้ายคงไว้ ซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตลอดเวลา เพราะป้ายทีเ่ สียหายจาก
การขาดการบํารุงรักษา เช่น สีของป้ายตก ป้ายฉีกขาด ป้ายเก่า ตัวหนังสือไม่ชดั จะทําให้การสื่อ
ความหมายและการตีความหมายผิดไป นอกจากนัน้ ความสําคัญของป้ายถือเป็ นการแสดงออก
ถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานทีน่ นั ้
9.6 ระบบป้ายสัญลักษณ์ จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหาถ้าเป็ นข้อความ
เดียวกันก็ให้จดั เป็ นสัญลักษณ์เดียวกัน เพือ่ ไม่ก่อให้เกิดความสับสน
9.7 ระบบป้ายสัญลักษณ์ท่ดี จี ะต้องมีความสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่และใช้รว่ มกันกับสื่ออื่นได้อย่างดี คือ การประยุกต์ใช้กบั พืน้ เพดานเสา
กําแพงของสถานที่นัน้ และยังใช้ร่วมกับสิง่ อื่น เพื่อเสริมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การนํ าไปใช้
ร่วมกับหนังสือคูม่ อื ท่องเทีย่ วแผนทีห่ รือเสียงพูดอัดเทปนําทางในการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
9.8 ระบบป้ายสัญลักษณ์ท่ดี จี ะต้องมีความสากลอยู่เหนือภาษาและวัฒนธรรม
เข้าใจได้ในวงกว้าง (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 46)
10. เกณฑ์การแบ่งประเภทป้ ายสัญลักษณ์
ป้ายสัญลักษณ์แบ่งตามประโยชน์ใช้สอย ดังนี้
10.1 บอกทิศทาง (Directional) คือ ป้ายประเภทพืน้ ฐาน ได้แก่ ป้ายแผนทีไ่ ป
จนถึงป้ายชีท้ าง
10.2 ระบุ ช่ือ สถานที่ห รือสิ่งของ (Identifying) คือ ป้ ายบอกชื่อและตํ าแหน่ ง
ของสถานทีห่ รือสิง่ ของ ได้แก่ ป้ายชื่อเมือง ป้ายชื่อห้อง จนถึงป้ายเครือ่ งดับเพลิง
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10.3 ให้ข อ้ มูล ข่า วสาร (Informational) คือ ป้ า ยเพื่อ บอกข้อ มูล ข่า วสาร
จนถึงการให้รายละเอียดถือเป็ นส่วนแตกต่างของสถานที่ ได้แก่ ป้ายบอกข้อมูลของนิทรรศการ
ป้ายประกาศ
10.4 ควบ คุ ม ห รื อ บั ง คั บ (Restrictive or Prohibitive) คื อ ป้ ายเพื่ อบ อก
ข้อจํากัด ข้อห้าม ได้แก่ กฎข้อบังคับ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ จนถึงป้ายเขตหวงห้าม (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล
ณ อยุธยา, 2543: 25)
11. ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ แบ่ ง ตามลั ก ษณ ะของแผ่ น ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ (Sign
Classification) ดังนี้
11.1 ป้ า ยบอกทิศ ทาง (Direction Sign) เป็ น ป้ า ยที ่ใ ช้บ อกทิศ ทางหรือ
เส้น ทางระหว่างตําแหน่ งของสถานที่ต่างๆ เช่น บอกทางไปประชุมหรือทางไปที่ตงั ้ ของห้อง
แสดงนิทรรศการ ป้ายบอกทิศทางจะใช้ลกู ศรเป็ นสัญลักษณ์ไปยังตําแหน่งทีต่ อ้ งการบอก
11.2 ป้ า ยบอกตํา แหน่ ง สถานที่ (Identification Sign) เป็ น ป้ า ยที่ใ ช้บ อก
ตํ า แหน่ งที่ต ัง้ ของสถานที่ต่ างๆ เช่น จุ ด นี้ คือ โทรศัพ ท์ส าธารณะ จุ ด นี้ คือ ห้อ งนํ้ า ป้ ายบอก
ตําแหน่ งสถานทีจ่ ะใช้การออกแบบสัญลักษณ์ทส่ี ่อื ความหมายเป็ นทีเ่ ข้าใจได้โดยทัวไปควบคู
่
่ไป
กับตัวอักษรบอกชื่อของสถานทีน่ นั ้ ๆ
11.3 ป้ายบอกรายละเอียด (Information Sign) ใช้บอกรายละเอียดของสถานที่
นัน้ ๆ ว่ามีอะไรบ้างในแต่ละองค์การทีไ่ ปพบเห็นหรือติดต่อประสานงาน ป้ายบอกรายละเอียดจะ
ไม่นิยมใช้สญ
ั ลักษณ์เท่าใดนัน้ แต่จะเน้นการใช้ขอ้ ความบอกรายละเอียดมาจัดวางให้ดเู หมาะสม
12. ป้ ายสัญ ลักษณ์ จดั แบ่งตามข้อมูล (Classification Towns) โดยคํานึ งถึง
สถานที่ใช้งาน ดังนี้
12.1 ป้ายสัญลักษณ์ในเมือง (Sign in Towns) เป็ นป้ายชืท้ างในเมือง
12.2 ป้ ายสั ญ ลั ก ษ ณ์ แสดงตํ าแห น่ งข องแห ล่ ง ที่ พ ั ก อาศั ย (Housing
Connected Sign) เป็ นป้ายแสดงตําแหน่งทีพ่ กั อาศัยเขตชุมชนต่างๆ
12.3 ป้ายสัญลักษณ์ภายในสวนสาธารณะ (Sing in Parks) เป็ นป้ายทีร่ วมถึง
การดูแลรักษา การควบคุม และการจัดการในลักษณะทีเ่ ป็ นแหล่งสาธารณะ
12.4 ป้ายสัญลักษณ์แสดงข้อมูลการจราจร (Information on Traffic) เป็ นป้าย
สําหรับผูใ้ ช้รถใช้ถนน ป้ายสําหรับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
12.5 ป้ ายสัญ ลักษณ์ แสดงธุรกิจการค้า (Commercial/Business Signs) เป็ น
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ป้ายในเขตการค้าเพือ่ แจ้งข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
12.6 ป้ายสัญลักษณ์การบริการชุมชน (Signs for Public Facilities) เป็ นป้าย
จัดทําในเขตชุมชนเพือ่ อํานวยความสะดวกทางสาธารณะให้แก่สว่ นรวม
12.7 ป้ายสัญลักษณ์แสดงลักษณะเด่นของสถานทีภ่ มู สิ ญ
ั ลักษณ์ (Landmarks)
เป็ นป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรืออนุ สาวรีย์ประติมากรรมรูปสลักแกะสลักในบริเวณพื้นที่
หนึ่ง (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 27)
13. ชนิ ดของป้ ายสัญลักษณ์
ป้ายสัญ ลักษณ์ ควรคํานึ งถึงการจํากัดความหมายของข้อมูล (Terminology)
และการแบ่งขอบเขตของการให้บริการ (Massage Area) โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
13.1 Public Service การให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการสิง่ อํานวย
ความสะดวกทางคมนาคมขนส่ง
13.2 Concession การให้บริการธุรกิจเกีย่ วกับกิจกรรมทางธุรกิจ
13.3 Processing Activities กิจกรรมทีม่ ขี นั ้ ตอนเกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญทีม่ ี
ผูโ้ ดยสารเข้ามาเกีย่ วข้อง
13.4 Regulations กฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมต้องห้าม (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ
อยุธยา, 2543: 27)
14. องค์ประกอบหลักของป้ ายสัญลักษณ์มีดงั นี้
14.1 รูปร่าง
มีผ ลต่ อ ความรู ้ส ึก ในการตีค วามหมาย ดัง เช่น ป้ า ยที ่เ ป็ น รูป ร่า ง
่ บผูม้ องเหมาะจะใช้เป็ น
สี่เ หลี่ย ม จะให้ความรูส้ กึ มันคงแน่
่
นหนา ทําให้เกิดความรูส้ กึ เชื่อมันกั
ป้ายชื่อหรือให้ขา่ วสาร ป้ายทีเ่ ป็ นรูปร่างกลมจะให้ความรูส้ กึ มันคงแต่
่
ความสามารถลื่นไหลไปได้
เหมาะสําหรับป้ายทีเ่ ป็ นข้อควรปฏิบตั ติ ามต่างๆ ป้ายสามเหลีย่ มหรือขนมเปี ยกปูนให้ความรูส้ กึ
ทีไ่ ม่แน่ นอนเหมาะสําหรับป้ายข้อห้าม ข้อควรระวัง ข้อฉุ กเฉิน ส่วนป้ายทีม่ รี ูปร่างอื่นๆ เหมาะ
สําหรับเป็ นป้ายเฉพาะจะใช้สถานทีน่ นั ้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบให้ความรูท้ แ่ี ตกต่างกันออกไป
ตามข้อจํากัดทีอ่ าจเกิดจากงบประมาณหรือเทคนิคการสร้าง เช่น ป้ายสีเ่ หลีย่ มจะมีราคาถูกกว่า
ป้ายชนิดอื่นหรือข้อจํากัดจากการใช้งาน เช่น ป้ายอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกจํากัดจากรูปร่างของ
หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็ นต้น
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แสดงรูปร่างรูปทรงต่างๆ ถึงผลต่อความรูส้ กึ
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแนวนอน = ให้ความรูส้ กึ กว้างขวาง สงบมันคง
่
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแนวตัง้ = ให้ความรูส้ กึ สูงเด่น สง่างาม
รูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั = ให้ความรูส้ กึ สมดุลแข็งแรง ไม่เอนเอียง
รูปสีเ่ หลีย่ มคางหมู = ให้ความรูส้ กึ หนักแน่น มันคง
่ ปลอดภัย
รูปสามเหลีย่ ม = ให้ความรูส้ กึ สูงเด่น สง่างาม รุนแรง
รูปทรงกลม = ให้ความรูส้ กึ กลมกลืน ไม่มนคง
ั่
รูปทรงอิสระ = ให้ความรูส้ กึ เคลื่อนไหว ไม่แน่นอน
14.2 วัสดุ
การเลือ กวัส ดุค วรคํา นึงถึง ความคงทนต่อ สภาพดิน ฟ้ า อากาศ การผุ
กร่อนจากแมลงสัตว์ต่างๆ ขโมยหรือผูบ้ ุกรุกทีอ่ าจมาทําลายป้ายหรือขโมยไป ปริมาณการดูแล
รักษาทีต่ อ้ งการและประการสุดท้ายความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ วัสดุทท่ี าํ ป้ายไม่ควรจะ
เป็ นวัสดุทม่ี ผี วิ มันสะท้อนแสง จะทําให้อ่านข้อความได้ยาก บางครัง้ อาจใช้ความแตกต่างของผิว
วัสดุของป้าย ของตัวอักษรในการทําให้ผูอ้ ่านอ่านได้ง่ายในลักษณะเดียวกันกับการใช้สตี ดั กัน
ตัวอย่างของวัสดุทใ่ี ช้คอื (คณะมัณฑนศิลป์, 2549: 12)
14.2.1 ป้ายไม้ ไม้เป็ นที่นิยมใช้มาเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากป้ายไม้
เหมาะสมที่จะใช้งานกลางแจ้งให้ความรูส้ กึ ที่เป็ นธรรมชาติหรือใช้กบั สภาพภายนอกที่มแี สง
สว่างพอ และป้ ายไม้ยงั ใช้ได้ดีภายในอาคาร แต่ ไม้จะมีความแข็งแรงทนทานน้ อยกว่าโลหะ
พลาสติก
14.2.2 โลหะป้าย โลหะมีความแข็งแรงทนทานให้ความรู้สกึ แน่ นหนา
มันคงและมี
่
ความทันสมัย แต่โลหะมีปญั หาในการใช้งานอีกหลายประการ คือ เรื่องนํ้ าหนักและ
ปญั หาในเรือ่ งการสะท้อนแสง
14.2.3 พลาสติกป้ าย พลาสติกเป็ นวัสดุท่ีเหมาะสมจะใช้กบั หลอดไฟ
และระบบไฟฟ้า สามารถติดตัง้ ไฟฟ้าไว้ด้านหลังหรือภายในกล่องพลาสติก สามารถเลือกได้
หลายสีและมีน้ําหนักเบา ป้ายพลาสติกสามารถปรับใช้งานได้กว้างกว่าวัสดุอ่นื ทัง้ ยังไม่มปี ญั หา
ในเรือ่ งการมอง
14.2.4 กระดาษป้าย กระดาษมีราคาถูก มีความทนทานน้อย อายุการใช้
งานไม่มาก ป้ายทีท่ ําด้วยกระดาษจะต้องมีการป้องกันนํ้าและต้องใช้ไขเชื่อมทีล่ ะลายได้เร็วและ

52

แห้งเร็วหลังจากได้สงิ่ พิมพ์หรือคําบรรยายแล้ว การใช้ขผ้ี ง้ึ หรือไขจะช่วยป้องกันเชือ้ ราทีเ่ กาะบน
กระดาษหรือชะงักการเจริญเติบโตของเชือ้ ราได้ การใช้แผ่นพลาสติกทีซ่ อ้ นกันเป็ นอีกวิธหี นึ่งที่
จะป้องกันป้ายทีเ่ ป็ นกระดาษ (คณะมัณฑนศิลป 2549:13)
14.2.5 คอนกรีตป้าย คอนกรีตมีความทนทานราคาถูก
14.2.6 หินแกรนิตป้าย หินแกรนิตมีความแข็งแรงดีไม่ต้องทาสีมคี วาม
ทนทานมาก แต่ตวั อักษรทีแ่ กะสลักจะมองเห็นได้ไม่ชดั เจนนัก วัสดุในลักษณะนี้เหมาะในการทํา
ป้ายสถานทีท่ ส่ี าํ คัญหรืออนุ สาวรีย์
14.3 สี สีมีผ ลในเชิงจิต วิท ยา มีผ ลต่ อ อารมณ์ และการรับ รู้ข องมนุ ษ ย์ ซึ่งมี
ความเคยชินกับการตีความหมายของสีอยู่แล้วการใช้คู่สตี ่างๆ มีผลต่อการรับรูท้ างสายตาจาก
การศึกษาเรือ่ งการอ่านป้ายบนสีต่างๆ สรุปได้วา่ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือกการตัดกันระหว่างสีพน้ื และสี
ของตัวอักษร
14.3.1 รายชื่อของคู่สที ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการใช้งานจัดลําดับจากคูท่ เ่ี ห็น
และอ่านได้งา่ ยทีส่ ุดไปตามลําดับ ทีอ่ ่านยากขึน้ ได้แก่ ดําบนเหลือง, ดําบนขาว, เหลืองบนดํา,
ขาวบนนํ้าเงิน, เหลืองบนนํ้าเงิน, เขียวบนขาว, นํ้าเงินบนเหลือง, ขาวบนเขียว, ขาวบนนํ้าตาล,
นํ้ าตาลบนเหลือ ง, นํ้ าตาลบนขาว, เหลืองบนนํ้ าตาล, แดงบนขาว, เหลืองบนแดง, แดงบน
เหลือง, ขาวบนแดง
14.3.2 คู่สที ่ไี ม่แนะนํ าให้ใช้กบั ป้ายสัญลักษณ์ คือ ส้มบนขาว แดงบน
เขียวและดําบนม่วง ความชัดเจนของสีจงึ มีความสําคัญต่อการใช้กบั รูปภาพถ่ายหรื่ออื่นๆ ทีจ่ ะ
อยูบ่ นป้ายทีต่ อ้ งมองจากระยะไกล การตัดกันของสีชว่ ยเพิม่ ความชัดเจนและเป็ นสิง่ สําคัญทีม่ ผี ล
ต่อการสือ่ สารของป้าย นอกจากนัน้ การแปลความหมายมีผลในทางจิตวิทยา ดังนี้
14.3.2.1 สีแดง ทําให้เกิดความรูส้ กึ ชัดเจน รวดเร็ว แข็งแกร่ง มี
พลัง และมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทก่ี ระตุน้ ประสาทตาและดึงดูดความสนใจ
จากผูท้ พ่ี บเห็นได้มากทีส่ ดุ แต่จะทําให้เมือ่ ยตาได้งา่ ย
14.3.2.2 สีเหลือง ทําให้ความรูส้ กึ แน่ นอน ชัดเจน สว่างสดใส
ไม่เกิดความสงสัย ไม่ตอ้ งตัดสินใจผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทไ่ี วต่อการมองของมนุ ษย์ และ
เมือ่ อยูใ่ กล้กบั สีอ่นื จะเปล่งพลังข่มสีเหล่านัน้
14.3.2.3 สีเขียว ทําให้ความรูส้ กึ แน่ นอนชัดเจน สว่างสดใส ไม่
เกิดความสงสัย ไม่ตอ้ งตัดสินใจ ผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทท่ี าํ ให้ประสาทและกล้ามเนื้อผ่อน
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คลายจากความตึงเครียด เป็ นสีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ พักผ่อนได้มากทีส่ ดุ
14.3.2.4 สีน้ํ าเงิน ทําให้เกิดความรูส้ กึ สงบเรียบร้อยมันคงเงี
่
ยบ
ผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทท่ี าํ ให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นระเบียบ
14.3.2.5 สีม่ ว ง ทํ า ให้เกิ ด ความรู้สึก เร้น ลับ สู ง ส่ ง หรูห รา ไร้
เดียงสาผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทท่ี าํ ให้เกิดความรูส้ กึ ถึงความสําคัญ
14.3.2.6 สีข าว ทําให้เกิด ความรู้สึก บริสุท ธิ ์ เบาใสสะอาด ไร้
เดียงสา ผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีท่ไี ม่ก่อให้เกิดความรําคาญหรือเกิดข้อโต้แย้งใดๆ ถ้าใช้
กับป้ายสัญลักษณ์ทาํ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย
14.3.2.7 สีดํา ทํ าให้เกิด ความรู้สึก แข็งแกร่ง หนั ก แน่ น สุ ขุม
ผลกระทบทางจิตวิทยาเป็ นสีทเ่ี ป็ นตัวแทนของความเคร่งเครียด มีพธิ รี ตี อง เมื่อใช้คู่กบั สีอ่นื จะ
ช่วยส่งเสริมให้สอี ่นื เด่นชัดขึน้
14.3.2.8 สีฟ้ า ให้ค วามรู้สึก กว้างไกล มีค วามหมายเกี่ย วกับ
ท้องฟ้านํ้ าสวรรค์ หมายถึง ความฉลาด ความสิน้ หวัง ความอาลัย ความกว้างไพศาล สีฟ้าอ่อน
ทําให้กระชุม่ กระชวยบรรเทาความเศร้าเบิกบานสงบเรียบร้อย
ทัง้ นี้ การใช้ สีท่ี แ ตกต่ า งในเรื่อ งค่ า นํ้ า หนั ก (Value) วรรณะ
(Tone) และพืน้ ทีก่ ารใช้สจี ะก่อให้เกิดการรับรูท้ เ่ี ปลีย่ นไป รวมถึงอายุและเพศ อาจมีผลต่อการ
รับรูท้ ่เี ปลี่ยนไป คนมีอายุชอบสีน้ํ าเงิน ผูช้ ายชอบโทนสีเข้ม และผูห้ ญิงชอบโทนสีสว่างสดใสสี
จึง มีผ ลกระทบในทางจิต วิท ยา เพราะสีมี ค วามสามารถในการสื่อ ความหมายโดยซ่ อ น
ความหมายอยูใ่ นแต่ละสี สีจงึ ใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนเรือ่ งต่างๆ ได้
14.3.3 สีกบั การสือ่ ความรูส้ กึ ในแง่มมุ ต่างๆ
14.3.3.1 สีก บั ความรูส้ กึ เกี่ย วกับ ขนาดสีอ่อนจะให้ค วามรูส้ กึ
กว้างใหญ่กว่าสีเข้มหรือสีมดื ทีจ่ ะทําให้รสู้ กึ แคบหรือเล็กลงและทําให้ดมู นี ้ําหนักกว่าสีออ่ น
14.3.3.2 สีกบั ความรูส้ กึ เกีย่ วกับความสะอาดสีทผ่ี สมขาวหรือสี
นวลให้ความรูส้ กึ สะอาดตาน่ าใช้น่าจับต้องมากกว่าสีแท้หรือสีเข้มการใช้สเี ดียวจะดูสะอาดกว่า
การใช้หลายสี
14.3.3.3 สีกบั ความรูส้ กึ เกี่ยวกับพลังสีแท้หรือสีท่ยี งั ไม่ได้ผสม
กับสีอ่นื จะให้พลังสดใส แข็งแกร่งมากกว่าสีผสม เช่น สีแดงจะดูมพี ลังมากกว่าสีชมพู และสีใน
วรรณะร้อนจะให้พลังงานมากกว่าสีในวรรณะเย็น
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14.3.3.4 สีกบั ความรูส้ กึ เคลื่อนไหวสีทอ่ี ยูใ่ นวรรณะร้อนจะแสดง
ถึงความเคลื่อนไหวได้ดกี ว่าสีวรรณะเย็น
14.3.3.5 สีก ับ ความรู้สึ ก เกี่ ย วกับ ระยะใกล้ ไ กลสี แ ต่ ล ะสีใ ห้
ความรู้ส ึก เกี่ย วกับ ระยะต่ า งกัน เมื่อ นํ าสีแ ท้ม าเปรีย บเทีย บในระนาบเดีย วกัน สามารถให้
ความรูส้ กึ ในด้านระยะแตกต่างกันแบ่งเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะหน้า (Foreground) เหลือง ส้ม แดง
ระยะกลาง (Middle ground) ส้ม แดง เขียว นํ้าเงิน
ระยะหลัง (Background) ม่วง ม่วงนํ้าเงิน
14.3.4 หลักเกณฑ์การใช้สกี บั แผ่นป้าย (Colour Coding)
่
กเกณฑ์
สีพ้ืนฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเข้าใจกันโดยทัวไปในหลั
การใช้สกี บั แผ่นป้ายนี้จะแบ่งเป็ น 3 สีใหญ่ๆ คือ
สีแดงจะใช้สาํ หรับป้ายบอกทิศทาง
สีน้ําเงินจะใช้สาํ หรับป้ายบอกรายละเอียด
สีเขียวจะให้สาํ หรับป้ายตําแหน่งสถานที่
เมื่อ เราจะออกแบบแผ่น ป้ า ยสัญ ลัก ษณ์ อ อกมาในหลาย
รูป แบบ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคหรือสัญลักษณ์หรือวัสดุใดๆ ก็ตามหลักเกณฑ์ การใช้สกี บั แผ่นป้ายนี้
จะช่วยสื่อความหมายให้เป็ นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไป
่ แต่กไ็ ม่ใช่ว่าการออกแบบแผ่นป้ายสัญลักษณ์
ในแต่ละงานนัน้ จะให้ได้เพียงสีแดงนํ้าเงินเขียวเท่านัน้ เพราะสามสีน้ีเป็ นเพียงตัวบอกเราเท่านัน้
ว่าป้ายทีเ่ ราเห็นนี้เป็ นลักษณะของป้ายทีใ่ ช้บอกอะไรทีก่ ล่าวเช่นนี้ ก็เพราะว่าสีทุกชนิดมีอทิ ธิพล
ต่อจิตใจมนุ ษย์ทาํ ให้เกิดอารมณ์และความรูส้ กึ ต่างๆ กันสีเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งที่
จะนํ ามาใช้ในการออกแบบ การทําความเข้าใจในเรื่องอิทธิพลของสีท่มี ตี ่อจิตใจมนุ ษย์ย่อมจะ
นําไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบได้
14.4 ตัวอักษร
ตั ว อั ก ษรรวมถึ ง รายละเอี ย ดของตั ว อั ก ษรบนป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ มี
ความสําคัญในการถ่ายทอดข้อความไปสูค่ นอ่านมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
14.4.1 รูป แบบตัว อัก ษรมีห ลายรูป แบบให้เลือ กและแต่ ล ะแบบก็ใ ห้
ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปและอ่านได้ยาก ง่ายต่างกัน ตัวอักษรแบบเรียบง่ายทีด่ ธู รรมดาจะ
อ่านได้งา่ ยทีส่ ดุ
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14.4.2 ความหนาบางตัวอักษร ความหนาของตัวอักษรจะช่วยเน้ นยํ้า
ข้อความทีม่ คี วามสําคัญมากกว่าตัวอักษรทีบ่ างกว่า
14.4.3 การใช้ตวั อักษรที่เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ ในภาษาอังกฤษเหมือนกับ
การใช้ความหนาบางของตัวอักษร เพื่อเน้นความสําคัญมากกว่าตัวพิมพ์เล็กและการใช้ตวั พิมพ์
ใหญ่รว่ มกับตัวพิมพ์เล็กจะทําให้อา่ นได้งา่ ยขึน้
14.4.4 ระยะความห่างของช่องไฟระหว่างตัวอักษร ทําให้เกิดความยาก
ง่ายทีแ่ ตกต่างกันและยังให้ความรูส้ กึ ทีต่ ่างกันด้วยการใช้ช่องไฟห่างจะให้ความรูส้ กึ สบายผ่อน
คลายกว่าการใช้ชอ่ งไฟแคบทีจ่ ะทําให้รสู้ กึ ทึบและแน่น
14.4.5 รูป ร่างของตัว อัก ษรทํ า ให้เกิด ความรู้สึก ที่แ ตกต่ า งกัน รูป ร่า ง
สามเหลีย่ มความแหลมจะให้ความรูส้ กึ ถึงพลังและความรวดเร็ว ตัวกลมให้ความรูส้ กึ นุ่มนวล ตัว
แหลมให้ความรูส้ กึ รุนแรง ก้าวร้าว ตัวกลมมากให้ความรูส้ กึ เชื่องช้า
ดังนัน้ การเลือกใช้ตวั อักษรก็ต้องดูให้เหมาะสมกับอารมณ์ ของ
สถานที่นัน้ เป็ นสําคัญ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อมหรือยังอาจ
ส่งเสริมบรรยากาศให้ดขี น้ึ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 37)
14.5 รูปแบบและบุคลิกของตัวอักษร
ตัว อัก ษรแต่ล ะแบบนั น้ มีล กั ษณะแตกต่า งกัน ตัว อัก ษรบางชนิด มี
ลัก ษณะที่อ่านง่ายเหมาะที่จะนํ ามาใช้เป็ นส่วนของเนื้อหา ขณะที่ตวั อักษรบางชนิดนัน้ เด่นชัด
สะดุดตาจึงเหมาะที่จะนํ าไปใช้เป็ นหัวข้อหรือข้อความสําคัญที่ต้องการเน้น นอกเหนือจากนัน้
ตัวอัก ษรแต่ ละชนิ ดก็มีบุ คลิกที่แตกต่างกัน ตัวอักษรบางชนิ ดดูเป็ นทางการให้ค วามรู้สกึ ถึง
อํานาจหน้าที่ขณะที่ตวั อักษรอื่นอาจดูสบายๆ ไม่เคร่งครัดนัก ความหลากหลายของตัวอักษร
รวมกับวิธีจดั รูปแบบข้อความที่ดสี ามารถเสริมความหมายของข้อความให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น การ
เลือ กใช้อ ัก ษรจึง เป็ น ป จั จัย สํ า คัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่จ ะช่ ว ยสื่อ สารให้ผู้อ่ า นเข้า ใจถึ ง เนื้ อ หาและ
ความหมายทีต่ อ้ งการสือ่ สารได้ดยี งิ่ ขึน้ (ธวัชชัย ศรีสเุ ทพ, 2549: 22)
ลักษณะแบบตัวอักษรในแต่ละบุคคลิกลักษณะ
14.5.1 ลํ า ลองแบบตัว อัก ษรมีล ัก ษณะที่ดู เรีย บง่า ยสบายๆ ซึ่ง แบบ
ตัวอักษรในกลุ่มนี้เป็ นแบบทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนในเรื่องของเส้น และนํ้าหนักตัวอักษรมากนักอาจ
เป็ นตัวเนื้อความเป็ นแบบทีน่ ิยมใช้ในการงานออกแบบทัวไป
่
14.5.2 ทัน สมัย แบบตัว อัก ษร มีล ัก ษณะที่ดู มีค วามทัน สมัย มีค วาม
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ชัดเจนในรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยดูรว่ มสมัย ไม่ดเู ก่าโบราณ
14.5.3 ชวนฝนั แบบตัวอักษร มีลกั ษณะนุ่ มนวล หวานชวนฝนั มีเสน่ ห์
ดึงดูดใจ ดูพลิว้ ไหว เส้นและนํ้าหนักตัวอักษรมีความเป็ นแบบเฉพาะตัว
14.5.4 เป็ น ธรรมชาติแบบตัวอัก ษรมีล กั ษณะที่ดูเรีย บง่ายพื้น ๆ ไม่ดู
แปลกตามาก ดูอบอุ่นตรงข้ามกับความทันสมัยรูปร่างลักษณะ อาจมีแบบคล้ายตัวอักษรแบบ
ลําลองบ้างในเรือ่ งเส้นและนํ้าหนักตัวอักษรโดยมากใช้เป็ นตัวเนื้อความ
14.5.5 สะโอดสะองแบบตัวอักษรมีลกั ษณะสะโอดสะอง ละเอียดอ่อน
เฉยเมย ในด้านอารมณ์เสน่หแ์ ละความรูส้ กึ อาจมีลกั ษณะทีม่ รี ปู ร่างผอมหรือเป็ นตัวบีบ
14.5.6 เก๋แบบตัวอักษรมีลกั ษณะดูเก๋ไม่ฉูดฉาด ฉาบฉวย มีเล่หเ์ หลีย่ ม
เล็กน้อย ดูเป็ นผูใ้ หญ่ ตัวอักษรกลุ่มนี้เป็ นตัวตกแต่งทีส่ ามารถแสดงอารมณ์ตามบุคลิกลักษณะที่
ต้องการอาจเป็ นตัวอ้วนหรือตัวขยาย
14.5.7 ได้รบั ความนิยมแบบตัวอักษรมีลกั ษณะที่ดูมคี วามรอบคอบ มี
ความเป็ นทางการเต็มไปด้วยสุนทรียภ์ าพให้ความรูส้ กึ เป็ นแบบแผนมีความคุณภาพ และความ
สมบูรณ์แบบตัวอักษรกลุ่มนี้ เป็ นได้ทงั ้ ตัวเนื้อความและตัวตกแต่งและสามารถใช้งานในปจั จุบนั
ได้อย่างไม่ขดั เขิน
14.5.8 โอ่อ่าแบบตัวอักษรมีลกั ษณะเต็มไปด้วยความมันใจ
่ มันคงดู
่
เป็ น
ผู้ชายเป็ นผู้ใหญ่ ดูเรียบง่ายและสบายๆ เป็ นแบบตัวอักษรที่มคี วามันคงในเรื
่
่องของเส้นและ
นํ้าหนักไม่ออ่ นหรือพลิว้ ไหวมากจนเกินไป (ธีรวัฒน์ พจน์พบิ ลู ย์ศริ ,ิ 2543: 141)
15. สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
เครื่องหมายและสัญ ลักษณ์ ภ าพเป็ น การติดต่ อสื่อสาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนเป็ นการให้ข่าวสารการให้บริการการแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อเป็ นการถ่ายทอด
ข้อความจากผูส้ ่งไปถึงผูร้ บั ภาพ ในสภาวะแวดล้อม โดยใช้การมองเห็นสามารถสร้างอารมณ์
และความรูส้ กึ ให้กบั บรรยากาศภายในสภาพแวดล้อมนัน้ สัญลักษณ์ ภาพจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นใน
ชีวติ ประจําวัน เพื่อสนองความต้องการของคนในสังคม ดังนัน้ การเลือกข้อความเพื่อใช้กบั
สัญลักษณ์ตอ้ งทําการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสื่อความหมายข้อความนัน้ ได้สญ
ั ลักษณ์ทด่ี ี
ต้องมองเห็น ได้ง่าย สามารถเข้าใจได้ไม่ก่อเกิดความสงสัย ความหมายไม่ค ลุ มเครือควรใช้
สัญลักษณ์เดียวแทนข้อความหนึ่งข้อความเพือ่ สามารถเรียนรูแ้ ละจดจําได้งา่ ยในเวลาอันรวดเร็ว
15.1 สัญลักษณ์ลูกศรเครื่องหมายและสัญลักษณ์ภาพทีเ่ ป็ นการสื่อความหมาย
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แทนการบอกทิศทางคือ ลูกศรถือเป็ นส่วนสําคัญในการออกแบบป้าย สัญลักษณ์มตี ําแหน่ งใน
การจัด วางดังนี้ (Follis and Hammer, 1979: 69-71, อ้า งถึง ในเอื้อ เอ็น ดู ดิศ กุ ล ณ อยุ ธ ยา,
2543: 38)
15.2 ลู ก ศรทิศ ทางเดีย ว (Single Direction) แบ่ ง ออกเป็ น ลู ก ศรวางเหนื อ
ข้อมูล ลูกศรวางระดับเดียวกับข้อมูล ลูกศรวางให้ขอ้ มูลตําแหน่ งลูกศรและข้อความจัดเรียงชิด
ซ้าย ตําแหน่งลูกศรและข้อความจัดเรียงซ้าย-ขวา-บน-ล่างตามทิศทางของลูกศร
15.3 ลูก ศรหัก มุ ม (Angled Arrow) ใช้บ อกการเปลี่ย นทิศ ทาง เพื่อไปให้ถึง
จุดหมาย เช่น ลูกศรหักมุมซ้ายหมายความว่าให้เลีย้ วซ้ายแยกถัดไป
15.4 ลูก ศรบอกทิศ ทางตรงไปข้า งหน้า (Directing Straight Ahead) ลูก ศร
ประเภทนี้สร้างการรับรูท้ ค่ี ลุมเครือ ทําให้ไม่แน่ใจเพราะปญั หาจากหนึ่งสัญลักษณ์ทอ่ี าจหมายถึง
สองทิศทาง คือล่างหรือบนแทนที่จะแสดงความหมายถึงทิศทางตรงไปข้างหน้า ป้ายอยู่เหนือ
ระดับสายตาให้ใช้ลูกศรชีล้ งล่าง (Down Arrow) ป้ายระดับสายตาหรือตํ่ากว่าระดับสายตาให้ใช้
ลูกศรชีข้ น้ึ ข้างบน (Up Arrow)
15.5 ป้ายสัญลักษณ์แสดงถึงหลายจุดหมายที่แสดงทิศทางเดียวกัน (Two
Ways to Indicate Order of Destination) มี 2 วิธกี าร ดังนี้
15.5.1 ป้ายเหนือระดับสายตาและตํ่ากว่าระดับสายตานิยมใช้การเรียง
ชื่อตามลําดับอักษรจากบนลงล่าง
15.5.2 ป้ายเหนือระดับสายตาใช้การเรียงชื่อตามระยะทาง จัดตามชื่อ
จุดหมายทีม่ รี ะยะทางใกล้ทส่ี ุดในกลุ่มไว้บรรทัดล่างสุด และใส่ช่อื ตามระยะจากล่างขึน้ บนสําหรับ
ป้ายระดับสายตาและตํ่ากว่าระดับสายตาให้ใช้วธิ ตี รงข้าม คือไล่ตามระยะทางใกล้-ไกลจากบน
ลงล่าง
16. การจัดวาง
การจัดวางทุกอย่างลงบนแผ่นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์
ภาพตัวอักษรและส่วนประกอบอื่นๆ การจัดองค์ประกอบให้กบั สิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมากเป็ นลําดับ
แรกและควรจะมีพ้ืนที่ว่างในป้าย เพราะถ้าพยายามจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ที่มากเกินไป
ภายในพื้ น ที่ อ ัน จํ า กัด จะมีผ ลเสีย ทํ า ให้ เ กิ ด ความสับ สนและจะทํ า ให้ ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ข าด
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร เครื่องหมายและสัญลักษณ์ภาพจึงมีความสากลอยู่เหนือภาษาและ
วัฒนธรรม เพราะความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจภาพมีมากกว่าตัวอักษร การสร้างระบบ
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ป้ายสัญลักษณ์จงึ ควรเน้นการพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ภาพเป็ นอันดับแรก เพื่อเป็ นส่วนในการ
สร้างระบบป้ายสัญลักษณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 40)
17. ข้อจํากัดของระบบป้ ายสัญลักษณ์
แผนที่บอกทาง (Map Direction) เป็ นเครื่องมือสําคัญในระบบการนํ าทางด้วย
ตัวเอง แต่นกั ออกแบบมักให้ความสําคัญกับการออกแบบทีม่ ากเกินกว่าการใช้งาน เพราะแผนที่
ต้องใช้ความสามารถในการอ่านและปฏิบตั ติ ามและแผนทีม่ กั จะติดตัง้ อยูป่ ระจําตําแหน่ง ซึง่ ต้อง
อาศัยการนึกทบทวนและการจดจําทาง ดังนัน้ จึงควรเพิม่ ประสิทธิภาพในการออกแบบ ดังนี้
18.1 แสดงข้อมูลด้วยภาพหรือคําอธิบายทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย
18.2 วาดภาพแบบมีมติ ิ
18.3 การจัดวางแผนทีแ่ นวราบและแสดงถึงทิศ
18.4 ให้ผูด้ ูแลทีส่ ามารถเชื่อมโยงสถานทีเ่ ด่นชัด (Landmark) ทีร่ ะบุในแผน
ทีก่ บั ของจริง
18.5 ไม่แสดงสถานทีด่ อ้ ยความสําคัญให้เด่นชัด
18. รหัสสี (Color Coding)
หรือการใช้ส ี เพื่อ ช่ว ยส่งเสริม ระบบการนํ าทางเพีย งอย่างเดีย วเป็ น สิ่งที่ไม่
ประสบความสําเร็จ เพราะคนไม่สามารถจดจําว่าสีใดเป็ นตัวแทนของอะไรจึงควรจะให้สคี ู่กบั
เครื่องมือสื่อสารด้วยภาพและตัวอักษร (ตัวเลขคําชื่อ) และควรใช้สที ่ชี ดั เจน เช่น แดง เหลือง
เขียว แสด ทีท่ าํ ให้ระบุได้ว่า คือสีอะไรไม่ควรใช้สที บ่ี ุคคลไม่แน่ใจ เช่น สีมว่ งมีความหลากหลาย
ของสี ได้แก่ Purple Violet Lavender
19. สัญลักษณ์จราจร (Traffic Sign)
เป็ นเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพสูงได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็ นระบบ
เช่นป้ายสัญลักษณ์บนทางหลวงของการทางสหรัฐฯ ซึง่ คํานึงถึงประเภทของตัวอักษรทีใ่ ช้พน้ื ที่
ระหว่างตัวอักษรตําแหน่ งการจัดวางองค์ประกอบบนป้ายสัญลักษณ์ สี ขนาด ตําแหน่ งติดตัง้
และองศาของมุมมอง
ตัวอย่างหลักเกณฑ์ของ FHWA หลักการใช้ป้ายสัญลักษณ์ เมื่อมีความจําเป็ น
โดยคํานึงถึงการเรียงลําดับความสําคัญของข้อมูลอย่างมีเหตุผล ดังนี้
19.1 ป้ายสัญลักษณ์บอกการเตือนล่วงหน้า
19.2 ป้ายสัญลักษณ์บอกช่องทางเดินรถทีก่ าํ หนดไว้เมือ่ ออกจากถนนหลวง
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19.3 ป้ายสัญลักษณ์บอกจุดหมายหลังจากออกจากถนนใหญ่
19.4 กําหนดข้อความหรือจุดหมายเพียง 2 ข้อความ ถ้ามีมากกว่าให้จดั ตัง้
ป้ายแยกไว้ต่างหาก
19.5 การเขีย นข้อ ความควรให้อ่ านได้ง่าย และสวยงามมีพ้ืน ที่ว่ างช่ อ งไฟ
ระหว่างตัวอักษรและคําพืน้ ทีว่ ่างโดยรอบควรใช้ตวั อักษรทีอ่ ่านได้ชดั เจนทีส่ ุด (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล
ณ อยุธยา, 2543: 45-46)
20. เกณฑ์การออกแบบระบบป้ ายสัญลักษณ์
20.1 Performance Requirements
ข้อควรปฏิบตั ใิ นการนําป้ายสัญลักษณ์ไปใช้ต้องมีความสัมพันธ์กบั เขต
พืน้ ทีใ่ ช้งานนัน้ โดยสร้างระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ุดให้เข้ากับบริเวณพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกกําหนด และอาจ
เสริม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยจัด พนั ก งานไว้ ต ามตํ า แหน่ ง หลัก เช่ น บริเ วณห้ อ งโถงรับ รอง
ประชาสัมพันธ์ต้อนรับป้ายสัญลักษณ์ นอกจากจะเป็ นเครื่องมือช่วยการสื่อสารแล้ว ยังใช้เป็ น
ตกแต่งพื้นที่และสภาพแวดล้อม โดยเพิม่ ความน่ าสนใจด้วยรูปทรงทางศิลปะหรือขยายขนาด
ป้ายเพื่อเน้ นความหมาย ดังนัน้ นักออกแบบต้องทําการวิเคราะห์ โดยคํานึงถึงความต้องการ
ั หาโครงสร้า งทาง
ของลู ก ค้า หลัก การจัด ควบคุ ม การสัญ จรข้อ จํา กัด ในการติด ตัง้ จากป ญ
สถาปตั ยกรรมและข้อกําหนดในการนําไปใช้งานขัน้ พืน้ ฐานของระบบป้ายสัญลักษณ์ทด่ี ี
มาตรการความปลอดภัยในการติดตัง้ ป้ายโฆษณาปี 2538 ของสํานักงาน
การโยธากําหนดข้อปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
20.1.1 ต้อ งไม่มีผ ลกระทบต่ อสภาพแวดล้อ มของบริเวณนั น้ มีค วาม
ปลอดภัยต่อสาธารณชน
20.1.2 สําหรับป้ายบนอาคาร ต้องมีขนาดและออกแบบทีก่ ลมกลืนกับตัว
อาคาร
20.1.3 ต้องไม่ทาํ ให้บริเวณนัน้ ดูรกรุงรังและไม่กดี ขวางจราจร
20.1.4 การติดตัง้ ป้ายตามสถานที่โบราณสถานต้องไม่ทําให้อาคารนัน้
รวมทัง้ บริเวณใกล้เคียงต้องสูญเสียทัศนียภาพของสถาปตั ยกรรมเดิม
20.2 Usage Consideration
สิ่ง ที่ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการนํ า ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ไ ปใช้ คื อ ลัก ษณะทาง
สถาปตั ยกรรมของตึกทีจ่ ะเป็ นตัวกําหนดป้ายสัญลักษณ์ทางด้านรูปร่าง วัสดุทเ่ี หมาะสม สี การ
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ติดตัง้ รวมทัง้ ลักษณะที่เป็ นถาวรหรือชัวคราว
่
ดังนัน้ นักออกแบบจึงมีหน้าที่กําหนดชนิดของ
ป้ายกับการใช้งานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ต้องกลมกลืนกับความงามของภูมิ
ประเทศและไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม
20.3 Durability Requirements
ข้อกําหนดด้านความแข็งแรงทนทานของป้ายสัญ ลักษณ์ ต้องพิจารณา
เลือ กวัส ดุ ท่ีเหมาะสมก่ อ นทํ า การออกแบบระบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ต้ อ งไม่ ได้เป็ น ผลเสีย หรือ
ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทัง้ สิน้ ต่อสาธารณชน นักออกแบบจึงมีหน้าทีก่ าํ หนดการ
ใช้งานของวัสดุให้เหมาะสมกับแบบและต้องมีความรูใ้ นเรื่องของวัสดุใหม่ๆ ซึ่งวัสดุมใี ห้เลือก
ตัง้ แต่พลาสติกอ่อนจนถึงโลหะส่วนที่เป็ นตัวหนังสือและส่วนที่เป็ นพื้นที่ป้ายอาจเลือกวัสดุท่ี
แตกต่างกัน โดยพิจารณาร่วมกับวิศวกรในเรื่องของความทนทานและจะต้องมีการแสดงการ
รับรองจากวิศวกรด้วย
20.4 Vandalism Considerations
ข้อควรคํานึงถึงภัยที่อาจเกิดจากการบ่อนทําลายและการเสื่อมสภาพ
ของสัญลักษณ์ ภาพไม่แตกหักง่าย เมื่อโดนลมฝนการติดตัง้ ป้ายสัญลักษณ์ ในที่สาธารณะ นัก
ออกแบบควรเลือ กใช้ว ัส ดุ เทคนิ ค กรรมวิธีก ารออกแบบและการติด ตัง้ ที่ส ามารถป้ องกัน
สัญลักษณ์จากการนี้ได้
20.5 Flexibility to Accommodate Changes and Additions
ข้อกําหนดในด้านการประยุกต์ปรับเปลีย่ นหรือเพิม่ เติมป้ายสัญลักษณ์ได้
ในภายหลัง นักออกแบบควรคํานึงถึงเรื่องการเลือกใช้วสั ดุเทคนิคกรรมวิธกี ารออกแบบและการ
ติดตัง้ ทีเ่ ป็ นการวางแผน การเปลีย่ นแปลงในอนาคต
20.6 Readability Factor
ตัวแปลของการอ่านความยากง่ายของการอ่านได้กําหนดรูป แบบของ
ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร ดังนี้
20.6.1 Letter Style รูปแบบของตัวอักษร
ตั ว อัก ษรที่ ไ ม่ มี ฐ าน (Sans Serif) ชื่ อ ตั ว อัก ษร Helvetica มี
รูปแบบทีเ่ รียบง่าย ร่วมสมัยมากกว่าตัวอักษรกลุ่มมีฐาน (Serif)
การใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กร่วมกันช่วยในการอ่านได้
ดีกว่าการใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด
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คําทีใ่ ช้ตวั พิมพ์เล็กนัน้ ส่วนของตัวอักษรทีย่ าวกว่าระดับบรรทัด
ทําให้มรี ปู แบบทีเ่ ด่นชัดน่าสนใจช่วยในการใช้พน้ื ทีว่ า่ งจะเป็ นการช่วยในการอ่านและจดจํา
20.6.2 Readability การอ่าน การอ่านขึน้ อยูก่ บั ขนาดตัวอักษร
การอ่านที่เกิดขึ้น ขณะเดินมีหลักกําหนด ดังนี้ ตัวอักษรที่ไม่มี
ฐานเช่น Helvetica Medium สูง 1 นิ้ว สามารถอ่านจากระยะห่าง 25 ฟุต ดังนัน้ ความสามารถ
ในการอ่านสามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างขนาดของตัวอักษรกับระยะทาง
การจัด ทํ าป้ ายควรคํานึ งถึงการคัด เลือกรูป แบบตัว อัก ษรจาก
ข้อมูลทีย่ าวทีส่ ดุ จํานวนบรรทัด จะช่วยกําหนดขนาดของป้ายเพือ่ การอ่านได้งา่ ย
20.6.3 Letter and Line Spacing ตัวอักษรและพืน้ ทีร่ ะหว่างบรรทัด
ขนาดของพื้นที่ว่างระหว่างอักษรและระหว่างบรรทัด ต้องเป็ น
สัดส่วนที่เหมาะสมกับการมองเห็น และการอ่านถ้าตัวอักษรจัดวางชิดกันมากจะทําให้อ่านได้
ยาก แต่ถ้าห่างกันมาก จะทําให้ขอ้ ความไม่ต่อเนื่อง การอ่านจากระยะที่ใกล้จะให้ช่องไฟน้อย
กว่าการอ่านจากระยะไกล การจัดช่องไฟขึน้ อยู่กบั มุมมองของการมอง มุมองศาของการมอง
กว้างจะต้องเพิม่ ช่องไฟระหว่างตัวอักษร เพือ่ ไม่ให้ตวั อักษรแลดูทบั ซ้อนกัน
20.6.4 Copy Position ตําแหน่งการจัดวางข้อมูล
ตําแหน่ งตัวอักษรที่เป็ นข้อมูลบนป้ายมีบทบาทที่สําคัญกับการ
อ่านออก ควรเว้นพืน้ ทีว่ ่างโดยรอบตัวอักษรให้พอเหมาะทําให้ป้ายสามารถอ่านได้งา่ ยสบายตา
และควรแยกข้อมูลให้โดดเด่นออกจากสภาพแวดล้อม ควรเลือกขนาดของป้ายให้เหมาะสมกับ
จํานวนข้อมูล 9 รูปแบบ คือ Upper Left บนซ้าย Upper Centered บนกลาง Lower Left ล่าง
ซ้าย Lower Centered ล่างกลางและ Lower Right ล่างขวา
20.6.5 ควรใช้ตารางแสดงการจัดช่องไฟตัวอักษรมาตรฐานของระบบ
New York City Transit Authority
20.7 color สี
20.7.1 สีของตัวอักษรและสีของพืน้ ป้ายมีผลต่อการอ่านออก
20.7.2 การใช้ค่สู ที ต่ี ดั กันจะทําให้อ่านได้งา่ ยควรให้สอี ยูใ่ นขอบเขตพืน้ ที่
ทีเ่ หมาะสมไม่รบกวนสายตาไม่ควรใช้สสี ะท้อนแสงและสีทเ่ี คลือบมุก
20.7.3 ตัวอักษรขาวบนพืน้ ป้ายดําเป็ นคูส่ ตี ดั กันทีอ่ า่ นได้งา่ ยทีส่ ดุ
20.7.4 ตัวอักษรขาวบนพืน้ ป้ายดําจะดูมขี นาดใหญ่กว่าตัวอักษรด้านบน
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พืน้ ป้ายขาว
20.7.5 สีทใ่ี ช้กบั ระบบป้ายสัญลักษณ์ ควรมีความกลมกลืนกันกับสีของ
สถาปตั ยกรรมและควรใช้สที เ่ี ข้ากันได้ดกี บั สภาพแวดล้อม
20.7.6 การให้ คู่ สี ท่ี ต ั ด กั น หรื อ การใช้ แ ม่ สี อ าจใช้ ใ ห้ ต ั ด กั บ สี ข อง
สถาปตั ยกรรม
20.8 The Viewing Angle องศาของมุมมอง
20.8.1 องศาของมุมมองมีผลต่อการจัดช่องไฟของตัวอักษร
20.8.2 องศาของมุมมองมีผลต่อการใช้ป้ายสัญลักษณ์ภายนอกมากกว่า
ป้ายสัญลักษณ์ภายใน
20.8.3 ป้ายสัญลักษณ์ทใ่ี ช้กบั รถยนต์เคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วแตกต่างกัน
มีผลต่อการจัดช่องไฟของตัวอักษร
20.9 Legibility
มาตรฐานในการอ่านการมองเห็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็ นรูปภาพตัวอักษร
การจัด วางสีส นั แสงช่ อ งว่ า งและมุ ม มอง ล้ว นแต่ มีผ ลต่ อ การอ่ า นและการมองเห็น ได้ต าม
ธรรมชาติควรหลีกเลี่ยงการหักเหของมุมทีเ่ กินกว่า 10 องศา จากระดับสายตา ซึ่งหลักการนี้มี
ประโยชน์ ม ากกับ การกํ าหนดความสูงถ้ ามุ ม มองต้อ งหัก เหเกิน กว่า 10 องศาระดับ สายตา
ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างขนาดป้ายและระยะห่างจะต้องปรับเปลี่ยนไป เช่น แผ่นป้าย
ระดับพืน้ ดิน 15 ฟุต ควรจะใหญ่กว่าแผ่นป้ายเหนือพืน้ ดิน 8 ฟุต นอกจากนัน้ สัญลักษณ์ทอ่ี ยูบ่ น
ฉากโปร่งแสง ควรลดความแรงหรือความเข้มของแสงลง เพือ่ เป็ นการกระจายแสงทําให้อา่ นออก
ได้อย่างชัดเจน
20.9.1 สัญ ลัก ษณ์ และตัว อัก ษรการตัด สิน รูป แบบและขนาดของป้ าย
สัญลักษณ์ทเ่ี หมาะสมทําจากการทดสอบการอ่านในระยะทางทีไ่ กลทีส่ ุดทีส่ ามารถมองเห็นได้มี
หลักการ ดังนี้
20.9.2 สัญลักษณ์ อาจมีขนาดใหญ่ กว่าตัวอักษรได้ แต่ไม่ควรเล็กกว่า
มาตรฐานการมองเห็น
20.9.3 ขนาดของตัว อัก ษรควรจะได้ร บั การทดสอบให้ เหมาะสมคือ
ตัวอักษรต้องเพิม่ ความสูงขึน้ 1 นิ้ว ในระยะทางการมองทุกๆ 50 ฟุต
20.9.4 สัญลักษณ์และตัวอักษรต้องมีขนาดทีส่ มดุลกันเพือ่ การมอง
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20.9.5 ไม่ควรใช้ตวั อักษรควบคู่กบั สัญลักษณ์ภาพ เพื่อให้มอี สิ ระในการ
สือ่ ความหมาย
20.9.6 รูปแบบของตัวอักษรทีใ่ ช้ควรง่ายต่อการอ่านมีรปู แบบทีส่ มั พันธ์
กับสัญลักษณ์ภาพและสภาพแวดล้อมตัวอักษรและช่องว่างระหว่างคํามีผลต่อการอ่านออก
20.9.7 รูปแบบของตัวอักษร ระยะทางสีและแสง มีผลต่อการจัดช่องไฟ
ของตัวอักษรโดยทัวไปจะใช้
่
กฎการจัดระยะด้วยนิ้วมือ (The Rules of Thumb)
20.9.8 ตัวอักษรสีข าวบนฉากสีดํา ต้องใช้ช่องไฟระหว่างคํามากกว่า
ตัวอักษรสีดาํ บนฉากสีขาว
20.9.9 ช่องไฟระหว่างตัวอักษรจะขึน้ อยูก่ บั ความเข้มของแสง
20.9.10 Multilingual Need
ความต้องการสื่อสารข้ามชาติกบั คนหลายชาติหลายภาษา โดย
ใช้ภาษาสากลในยุคสื่อสารไร้พรมแดน เพื่อให้บริการสิง่ อํานวยประโยชน์ทางสาธารณะและการ
คมนาคมขนส่งทําให้นกั ออกแบบเลือกใช้ป้ายสัญลักษณ์ทส่ี ามารถสื่อความหมายแทนคําพูดโดย
กําหนดสัญ ลักษณ์ ท่ีเป็ นภาพและอาจใช้ร่วมกับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาหลักที่เป็ น
ภาษาใดภาษาหนึ่งประกอบอยูใ่ นแผ่นป้าย
20.9.11 Regulatory Consideration
ข้อควรคํานึงเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ป้ายสัญลักษณ์การติดตัง้ ป้ายต้องขออนุ ญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเป็ นหน้าทีข่ อง
นักออกแบบที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของหน่ วยราชการ ทีม่ หี น้าที่ควบคุมการติดตัง้
ป้ าย ตัว อย่า งเช่ น พื้น ที่เขตกทม. มีห ลายหน่ ว ยงานที่ร บั ผิด ชอบ คือ สํานั ก การโยธาและ
สํานักงานเขตที่มรี ายละเอียดการยื่นขอติดตัง้ ป้าย ได้แก่ ขนาดสัดส่วนของป้าย ได้แก่ ขนาด
สัดส่วนของป้าย รายละเอียดของวัสดุและสีป้ายทีต่ ้องใช้แสงไฟ ต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและการติดตัง้ ด้วย การแสดงส่วนประกอบด้านข้างของป้าย ภาพวาดของป้ายที่แสดงให้
เห็นถึงสัดส่วนทีแ่ ท้จริง วัสดุทจ่ี ะใช้ สีสว่ นทีจ่ ะใช้ แสง รวมทัง้ สัญลักษณ์ต่างๆ และตัวหนังสือที่
ปรากฎบนป้ายสัญลักษณ์ เป็ นต้น
20.9.12 Need for lllumination
ความจําเป็ น ในการให้แ สงสว่าง เพื่อ ใช้ในเวลากลางวัน หรือ
กลางคืนเป็ นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดความต้องการแสงและไฟฟ้า ขนาดของพื้นที่
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ติดตัง้ และกรรมวิธใี นการให้แสงสว่าง โดยอาจใช้ดวงไฟทีใ่ ห้แสงจากภายนอกตัวแผ่นป้าย เช่น
การติดตัง้ ไฟสปอตไลท์ต้องสามารถตัง้ โชว์ให้สวยงามในช่วงกลางวันได้ ด้วยการออกแบบให้
เหมาะสมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดการรบกวนสายตากับผูส้ ญ
ั จรรวม ทัง้ การเดินสายไฟจะต้องเก็บซ่อนให้
เรีย บร้อย เพื่อป้ องกันอัน ตรายส่ว นการเปิ ด ใช้ไฟฟ้ านัน้ จะสามารถเปิ ด ในช่วงเวลาทางการ
กําหนดและในกรณีทไ่ี ฟฟ้าอยูภ่ ายในตัวกล่องป้ายจะนิยมใช้แสดงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
20.9.13 Need for Graphic Manual
เป็ น หน้ าที่ข องนักออกแบบที่จะกําหนดให้มีการใช้และจัดทํา
หนังสือคู่มอื การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ให้กบั ลูกค้า เพื่อใช้ร่วมกับป้ายสัญลักษณ์เพราะ
ต้องคํานึงถึงการใช้งานที่มคี วามต่อเนื่องและจะต้องมีการวางแผนไว้เผื่อการปรับแต่งป้ายใน
อนาคต หนังสือคู่มอื ระบบป้ายมักใช้กบั สถาบันบริษทั ขนาดใหญ่ท่มี รี ายละเอียดของป้ายมาก
และซับซ้อน ซึง่ รายละเอียดจะอยูใ่ นหนังสือคูม่ อื การใช้งานนี้
20.9.14 Budget Consideration and Cost Effectiveness
ข้อควรคํานึ งถึงในเรื่องงบประมาณและรายจ่ายที่จําเป็ น การ
วางแผนเพื่อกําหนดงบประมาณ ซึง่ รวมทัง้ ค่าวัสดุและวิธกี ารผลิตรวมถึงการวิเคราะห์รายจ่ายที่
อาจเกิดขึน้ ในระยะยาว เป็ นหน้ าที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดงบประมาณในแต่ละระบบให้
ลูกค้าพิจารณา ซึ่งอาจจัดเป็ นงบประมาณทีส่ ดั ส่วนจากงบประมาณทัง้ หมดของโครงการ (เอื้อ
เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 2543:46-50)
21. ความหมายของเฟอร์นิเจอร์ถนน (Street Furniture)
คําว่าเฟอร์นิเจอร์ถนน (Street Furniture) เป็ นศัพท์เฉพาะสําหรับสิง่ ของหรือ
อุปกรณ์ ท่ตี ิดตัง้ บนทางเดินหรือริมถนน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์ถนน
ได้แก่ ม้านัง่ ป้ายเตือน ตูจ้ ดหมาย ตูโ้ ทรศัพท์ ไฟถนน สัญญาณจราจร ป้ายรถเมล์ ถังขยะ ป้าย
รถแท็กซี่ บันไดเลื่อน สาธารณะ บ่อนํ้ าพุ อนุ สาวรีย์ ความสําคัญ ของการพิจารณาเกี่ยวกับ
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ถนน คือการคํานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อความปลอดภัยบนท้องถนน
21.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของเฟอร์นิเจอร์ถนน
ตามทีเ่ ราทราบกันมาว่าชาวโรมัน เป็ นผูร้ เิ ริม่ ในการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์
ถนน ในช่วงเวลานัน้ เฟอร์นิเจอร์ถนนส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นหินหรือป้ายบอกหลักกิโลเมตร
ทีท่ าํ จากไม้รวมทัง้ รางนํ้าสําหรับม้าและเสาสําหรับผูกม้า
ความจริงแล้วเฟอร์นิเจอร์ถนนถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเดินทางทุกรูปแบบ

65

เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึน้ บวกกับจํานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ วิธกี ารใหม่ๆ ในการควบคุม
การเดินทางรูปแบบต่างๆ จึงมีความจําเป็ นมากขึน้ เมือ่ การทําสงครามทางเรือเริม่ ล้าหลังการทํา
สงครามโดยใช้ปืนใหญ่ เกิดขึน้ เมื่อกระสุนตกลงและฝงั จมลงไปในพื้นดิน ป้ายเตือนจึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะมีไว้บอกและแยกว่านี่คอื ทางเดินและนี่คอื ทางรถม้าและมีไว้ป้องกันอาคารจากความ
เสียหายจากการยิงปืนใหญ่
การใช้แสงไฟบอกตําแหน่ งก่อนจะเป็ นเสาไฟเกิดขึน้ ครัง้ แรกจากการใช้
กระสุนปื นใหญ่ ลูกกระสุนปืนใหญ่จะถูกฝงั ลงในพืน้ ดินและสูด่ นิ และทรายลงในลูกกระสุนจากนัน้
ก็ใส่ท่อนํ้ ามันเพื่อจุดไฟและใช้เป็ นตะเกียง ในระยะแรกลูกไฟตะเกียงนี้จะถูกใช้เพื่อช่วยป้อง
อาชญากรหรือขโมยทีซ่ ่อนตัวอยู่ในทีม่ ดื เมื่อมีคนรูถ้ งึ วิธกี ารใช้งานและประโยชน์ของมันลูกไฟ
ตะเกียงนี้จงึ เริม่ เป็ นที่แพร่หลายมากขึน้ ตะเกียงก๊าซที่ตดิ ตัง้ บนถนนครัง้ แรก คือเมื่อช่วงต้นปี
1800 ใน Pall Mall, Westminster แสงสว่างอาจจะไม่ค่อยสว่างมากนักแต่ ประโยชน์ ท่ไี ด้จาก
การใช้กส็ ร้างชื่อมากพอทีจ่ ะทําให้เมืองใหญ่ๆ ทัวสหราชอาณาจั
่
กรใช้ตะเกียงก๊าซนี้การตกแต่ง
เล็กๆ น้ อยๆ บนตัวตะเกียงในตอนแรกถูกใช้เพื่อบังลมที่จะพัดมาและทําให้ตะเกียงดับ แต่ใน
ปจั จุบนั การตกแต่งบนตัวตะเกียงมีจุดประสงค์เพือ่ ความสวยงามเท่านัน้
ที่นัง่ หรือม้านัง่ เริม่ เป็ นที่นิยม เมื่อมีรถไฟเกิดขึน้ จํานวนผูค้ นที่มากมาย
ซึง่ จําเป็ นต้องนังรอ
่ ดังนัน้ ม้านังจึ
่ งเริม่ มีความจําเป็ นเพือ่ ให้ผโู้ ดยสารได้พกั ผ่อน
การริเริม่ การมีถงั ขยะนัน้ ยากต่อการบอกว่าเกิดขึน้ เมื่อใดมันมีอยู่ทวไป
ั่
ในปลายปี 1800 แต่ไม่ได้เป็ นทีน่ ิยมแต่อย่างใด ถึงขยะทีม่ อี ยูม่ ากมายมีแบบผสมผสานของถึงที่
ใส่ขยะและใส่เศษก้อนกรวด แต่แยกส่วนไว้อุปกรณ์ ท่ใี ช้ทําถึงขยะส่วนใหญ่ทําด้วยไม้ซุงและ
เหล็กถังขยะเริม่ เป็ นทีน่ ิยมแพร่หลายเมื่อเมืองใหญ่ต่างๆ เริม่ มีผคู้ นมากขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของ
อาหารฟาสท์ฟ๊ ูด
กระถางที่เป็ นฐานต้นไม้ ถือเป็ นสิง่ ใหม่สําหรับ สิง่ แวดล้อมในเขตชาน
เมือง เชื่อกันว่าชาวฝรังเศสเป็
่
นชาติแรกทีใ่ ช้กระถางฐานต้นไม้น้ี เพือ่ ป้องกันฐานตัวต้นไม้ต่อมา
มีการนําเหล็กหล่อเข้ามาใช้แทนซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากและยังคงพบเห็นได้จนถึงปจั จุบนั
เฟอร์นิเจอร์ถนนส่วนใหญ่คาํ นึงถึงธรรมชาติของประโยชน์การใช้งานเป็ น
สําคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความทันสมัยอยู่ต ลอดเวลาหรือปรับ ให้เข้ากัน กับ
สัญญาณจราจรป้ายความปลอดภัยต่างๆ ด้วยเหตุน้ีสงิ่ ที่เก่าล้าสมัยหรือหมดหน้าที่การใช้งาน
เหล่านี้กลายเป็ นสิง่ ทีห่ าชมได้ยากทีม่ มี นต์เสน่หด์ ลใจให้ถวิลหาสิง่ เก่าๆ ต่อผูค้ นมากมาย เช่นที่
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สวนสาธารณะไทเออการ์เต็น ในเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน เป็ นสถานที่รวบรวมสะสมโคมไฟ
ถนนโบราณจากทัวโลก
่
ซึง่ มีทงั ้ ทีใ่ ช้แก๊สและไฟฟ้า
21.2 การคัดเลือกและการติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์ถนน
ด้วยความต้องการที่จะได้รบั ข้อมูลที่มองเห็นได้เพิม่ มากขึน้ ของผูข้ บั ขี่
และความต้องการทีจ่ ะได้รบั มาตรฐานทีส่ งู ขึน้ ของการติดตัง้ โคมไฟตามท้องถนน ได้นําไปสูก่ าร
พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ถนนในแทบจะทุกชนิด ซึง่ เฟอร์นิเจอร์ถนนบางชนิดก็ได้รบั การออกแบบตาม
หลักการออกแบบที่ถูกต้องแต่จริงๆ แล้วโดยส่วนใหญ่ จะได้รบั การออกแบบให้เข้ากับสภาพ
ภูมศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ทีจ่ ะดําเนินการติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์ถนน การร่วมมือกันในการเลือกเฟอร์นิเจอร์
ถนนมาติดตัง้ นัน้ ภายนอกอาจจะดูเหมือนง่ายไม่มอี ะไรยุ่งยากแต่จริงๆ แล้วมันเป็ นธุรกิจที่
ยุง่ ยากและซับซ้อนมากและจําเป็ นต้องติดต่อกับองค์กรเอกชนและภาครัฐทัง้ ส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น กฎระเบียบในการติดตัง้ และกําหนดรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ถนนที่ออกโดยกระทรวง
คมนาคมนัน้ องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ของแต่ละท้องถิน่ จะต้องนํ าไปตีความและดําเนินการให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ป้ายรถเมล์ ทีจ่ อดรถเมล์ รวมทัง้ ศาลาทีร่ อรถของผูโ้ ดยสาร ปกติจะเป็ น
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของฝ่ายคมนาคมขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ แต่จะมีหน่ วยงานอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยอีกหลายหน่ วยงาน การดําเนินการร่วมกัน ด้านช่างเทคนิคต่างๆ นัน้ เป็ นส่วนที่
ยุ่งยากมากทีส่ ุด การขออนุ ญาตขุดถนนทีจ่ ําเป็ นต้องได้รบั การอนุ มตั โิ ดยด่วน รวมทัง้ การสร้าง
ถนนใหม่และการสร้างทางเดินเท้าใหม่ ภายหลังการขุดสิง่ เหล่านี้ล้วนยุ่งยากและซับซ้อนมาก
ทีส่ ดุ
สิง่ ที่สําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ คือความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของ
การเลือกและติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์ถนนทีท่ างองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ จะต้องเข้าใจ เพื่อปรับเข้า
หาความคิด เห็น ที่อ าจจะขัด แย้ง กับ ฝ่า ยบริษัท ตัว แทนที่เสนอชนิ ด ประเภทและการติด ตัง้
เฟอร์นิเจอร์ถนนทีเ่ หมาะสม
ความละเอีย ดอ่ อ นที่ว่านี้ หมายถึง การติด ตัง้ และบริเวณที่เหมาะสม
สําหรับการติดตัง้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะเกิดช่องว่างของความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างสองฝ่ายนี้
ซึง่ เราอาจจะพบเห็นได้จากป้ายแสดงทีจ่ อดรถสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า ทีไ่ ด้รบั การออกแบบมาเป็ น
อย่างดี แต่ กลับ ถูกติดตัง้ อยู่ท่ีสุดขอบทางเดิน แทนที่จะติดตัง้ อยู่ในบริเวณอาคารที่สามารถ
มองเห็น ได้ช ดั เจนกว่ า ซึ่งบริเวณอาคารนี้ อาจจะไม่ได้รบั อนุ ญ าตให้ติด ตัง้ เนื่ องจากความ
คิด เห็น ที่แ ตกต่ างกัน เพีย งเล็ก น้ อ ยเห็น ได้ช ัด ว่าองค์ก ารบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ใส่ใจกับ ความ
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เหมาะสมของการออกแบบและการนําไปใช้น้อยมาก การพิจารณาสิง่ เหล่านี้กลับไปตกอยูก่ บั ผูท้ ่ี
ไม่มคี วามเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้
มีปจั จัยอย่างน้อย 5 ประการ ในการคํานึงถึงการคัดเลือกและการติดตัง้
เฟอร์นิเจอร์ถนน หนึ่ง คือความเหมาะสม สอง คืออัตราส่วน สาม คือวัสดุท่ใี ช้ สี่ คือการซ่อม
บํารุง และห้า คือจํานวน ทัง้ นี้เชื่อมโยงกันโดยมีความจําเป็ นเท่าๆ กัน แต่โดยมากมักจะไม่ได้
รับการคํานึงทัง้ หมด
ความเหมาะสมที่มกั ได้รบั การพิจารณาอย่างหละหลวม คือระดับ แสง
สว่างของโคมไฟ ความชัดเจนของป้ าย หรือความสะดวกสบายและความสวยงามของที่นัง่
ขนาดและอัตราส่วน มักจะไม่ได้รบั การพิจารณาอย่างเพียงพอ เมื่อมีการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์
ถนนการคัดเลือกจากสมุดภาพอาจจะสร้างปญั หาเมื่อนํ าไปติดตัง้ ในสถานที่ท่แี ตกต่างจากที่
ั ่ ส่ ร้างจากปูนอาจจะดูคงทนแน่ น
แสดงไว้ในภาพวัสดุทใ่ี ช้นบั เป็ นสิง่ สําคัญอีกประการหนึ่ง ทีน่ งที
หนากว่าทีน่ งที
ั ่ ท่ าํ จากไม้ถงึ แม้ว่าจะมีขนาดเท่ากัน เมื่อเราเลือกวัสดุนนั ้ ขนาดก็มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
อยู่ดว้ ยเสาทีท่ าํ จากเหล็กปูนหรือไม้ให้ภาพทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ อาจมีผลต่อความเหมาะสม
ในการมองเห็นการซ่อมบํารุงก็นับว่าเป็ นส่วนที่สําคัญเช่นกัน การหาที่ติดตัง้ ที่เหมาะสมที่จะ
สามารถป้องกันการรือ้ ทําลายสําหรับการซ่อมแซมนัน้ จําเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาถึงวิธีท่ี
หลากหลายและยืดหยุน่ ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานทีแ่ ต่ละทีก่ ารออกแบบให้งา่ ยต่อ
การซ่อมบํารุงนัน้ จําเป็ นมากพอๆ กับการออกแบบรูปทรงทัวไป
่
การพิจารณาถึงผูท้ ใ่ี ช้เฟอร์นิเจอร์ถนนนับเป็ นสิง่ สําคัญ โดยเฉพาะความ
ต้องการของคนพิการ เช่น คนตาบอดมักจะถูกมองข้าม ในอดีตนัน้ ป้ายบอกชื่อถนนมักจะทํา
จากเหล็กและมีอกั ษรตัวนูน และในชนบทบางแห่งป้ายเหล่านี้กอ็ ยูส่ งู เกินกว่าทีจ่ ะเอือ้ มมือจับถึง
หากเราจะมองข้ามความจริงทีว่ า่ ป้ายบอกถนนทีใ่ หญ่เทอะทะอาจจะดูไม่งดงามแต่ความเป็ นจริง
มันมีประโยชน์ มากมายต่อคนตาบอด เราก็อาจจะสร้างมันขึ้นมาได้โดยอาจใช้พลาสติกหรือ
อลูมเิ นียม เพื่อให้ป้ายที่ใหญ่ เทอะทะนัน้ ดูสวยงามและทันสมัยขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดทัง้ ความ
สวยงามและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ (Dougherty, 1979: 6)
ส่วนที่ 5 การออกแบบและการออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพ
1. การออกแบบได้มีผใู้ ห้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้
1.1 มาโนช กงกะนัน ทน์ (2538: 27) กล่าวว่า คือ กระบวนการสร้างสรรค์
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ประเภทหนึ่งของมนุ ษย์โดยมีทศั นธาตุ และลักษณะของทัศนธาตุ เป็ นองค์ประกอบใช้ทฤษฎี
ต่างๆ เป็ นแนวทางและใช้วตั ถุนานาชาติเป็ นวัตถุดบิ ในการสร้างสรรค์ โดยทีน่ กั ออกแบบจะต้อง
มีขนั ้ ตอนในการปฎิบตั งิ านหลายขัน้ ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์นนั ้ ผลงานออกแบบจะเกิดขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการในการดํารงชีวิต ประจําวัน ให้มคี วามสะดวกสบายขึ้นหรือเพื่อ
แก้ปญั หาที่เกิดขึ้นทางกายภาพหรือเพื่อพัฒ นาวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ให้มคี ุณ ภาพ
สูงขึน้ กว่าเดิม
1.2 วิรุณ ตัง้ เจริญ (2539: 5) กล่าวว่า คือการวางแผนหรือการจัดระบบไว้ใน
ความคิดคํานึ ง หรือวางแผนแล้วสร้างให้ปรากฎเป็ นแผนงานหรือรูป แบบที่รบั รู้ได้รูปแบบที่
ปรากฎขึน้ อาจจะเป็ นรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ ใหม่หรือรูปแบบทีป่ รับปรุงขึน้ ใหม่กไ็ ด้
1.3 ทํานอง จัน ทิมา (2542: 2) กล่าวว่า คือการใช้ความคิด ในการเลือกใช้
วัสดุ
ในทางศิลปะให้คําจํากัดความการออกแบบว่า คือการรวมข้อมูลฐานของ
ศิลปะทัง้ หลายเข้าด้วยกันด้วยการเลือกหรือการจัดไม่ว่าจะจัดด้วยวัสดุอะไรผูอ้ อกแบบจะต้อง
นําเอาสิง่ นัน้ ไปใช้คอื เส้นรูปร่างรูปทรงสีชอ่ งว่างและความงามของพืน้ ผิว
2. ความจําเป็ นที่ต้องมีการออกแบบ
2.1 เป็ นเครือ่ งมือช่วยให้การถ่ายทอดความคิดและความรูส้ กึ ของนักออกแบบ
ให้ผอู้ ่นื ทราบและเข้าใจ
2.2 เป็ นการช่วยให้การวางรูปหรือโครงสร้างนัน้ ๆ ให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
การใช้สอย
2.3 ช่วยให้ผพู้ บเห็นเกิดความรูส้ กึ คล้อยตามความงามและคุณค่า
2.4 เป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้เกิดการค้นคว้าทดลอง ทัง้ ในด้านวัสดุและวิธกี าร
ใหม่ๆ
3. เลขนศิ ลป์
เป็ น ลัก ษณะผลงานในสาขาของงานนิ เทศศิลป์ หมายถึง ศิล ปะในผลงานที่
ต้องการสือ่ ความหมายกับมวลชน ซึง่ ต้องมีการออกแบบทัง้ สิน้ ผลงานมีอยู่ 3 สาขาด้วยกัน คือ
3.1 เลขนศิลป์สงิ่ พิมพ์ (Printing Graphics)
3.2 เลขนศิลป์ในสิง่ แวดล้อม (Environmental Graphics)
3.3 เลขนศิลป์ ในภาพยนตร์โทรทัศน์ และแถบบันทึกภาพ (Film, T.V. and
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Video Graphics) (มาโนช กงกะนันทน์, 2538: 202)
“เลขนศิล ป์ ” (Graphics Art) “เลขนะรวมกับ ศิล ป์ ” หมายถึง ศิล ปะที่มี
ลักษณะเป็ น “รอยเขียน, ตัวอักษรหรือลวดลาย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2493: 812)
เลขนศิลป์สงิ่ พิมพ์ คือผลงานออกแบบสิง่ พิมพ์ต่างๆ โดยเริม่ ต้นจากการ
ออกแบบตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ การจัดรูปเล่ม หนังสือ การออกแบบปกภาพประกอบใน
หนั งสือ พิม พ์ นิ ต ยสาร วารสาร และหนั งสือ ภาพโฆษณา เครื่อ งหมายการค้า บัต รอวยพร
นามบัตร ฯลฯ
เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม คือผลงานออกแบบตัวอักษรรูปสัญลักษณ์ทต่ี ดิ อยู่
บนตัวอาคารและสถานที่ต่างๆ แผ่นป้ายการจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ที่ติดอยู่ในสาธารณะและ
รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งด้วย
เลขนศิลป์ในภาพยนตร์โทรทัศน์และแถบบันทึกภาพ คือผลงานออกแบบ
ตัวอักษร พร้อมทัง้ ภาพนําเรือ่ ง (Title) และลงท้ายเรือ่ ง (มาโนช กงกะนันทน์, 2538: 202)
4. การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
การออกแบบสัญ ลักษณ์ และเครื่องหมาย คือการออกแบบที่แสดงถึงการสื่อ
ความหมายให้รบั รูร้ ว่ มกันได้ในสังคม โดยเป็ นการสือ่ ความหมายทีแ่ สดงนัยหรือเงือ่ นความคิดที่
แฝงไว้ในรูปแบบไม่ใช่ภาษาหรือแสดงเป้าหมายไว้ตรงๆ ผูท้ จ่ี ะทําความเข้าใจกับสื่อความหมาย
นัน้ อาจจะต้องพบเห็นบ่อยๆ หรือเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงจะสื่อความหมายกัน
ได้ดี งานออกแบบสือ่ ความหมายตามทีก่ ล่าวถึงนี้ พอจะสรุปแยกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
4.1 เครื่ อ งห มาย (Sign) เป็ น งาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ้ง ในแง่ ก ารออกแบ บ
มนุ ษยวิทยาและจิตวิทยา เครือ่ งหมายถูกแยกออกเป็ นหลายลักษณะ คือ
4.1.1 เครื่อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbol) เป็ นเครื่อ งหมายที่ ไ ม่ มี
ตัวอักษรใช้แสดงบริษทั ห้างร้าน สถาบัน มีลกั ษณะกลมกลืนเป็ นเอกภาพ
4.1.2 เครื่อ งหมายภาพ (Pictograph) ภาพแสดงให้เป็ น สัญ ลัก ษณ์
ทางด้านสาธารณประโยชน์ใช้แก้ปญั หาอุปสรรคในด้านสื่อความเข้าใจทางภาษาหรือตัวอักษรใน
ด้านบอกทิศทางยานพาหนะความปลอดภัย ควรมีลกั ษณะเป็ นสากลเข้าใจง่ายและไม่สบั สน
สําหรับทางด้านวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
4.1.3 เครื่องหมายอักษร (Lettermark) จะแสดงตัวอักษรย่อในลักษณะ
เป็ น ตัว ย่ อ ที่ไม่ อ่ านออกเสีย งเป็ น คําส่ว นมาก จะใช้เป็ น เครื่องหมายบริษัท ห้าง ร้าน นิ ย ม
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ออกแบบให้เป็ นตัวอักษรทีเ่ ด่นชัด
4.1.4 เครื่องหมายภาษา (Logo) แสดงภาษาตัว อัก ษรที่เป็ น คําอ่าน
ออกเสียง เป็ นคําตามความต้องการของผูถ้ อื สิทธิ ์ ใช้แสดงบริษทั ห้าง ร้าน หรือเป็ นตราลักษณะ
ทีส่ าํ คัญ คืออ่านได้มเี อกภาพเด่นชัด
4.1.5 เครื่องหมายผสม (Combination mark) เมื่อออกแบบสัญลักษณ์
และเครื่องหมายภาษา (Logo) เข้าไว้ดว้ ยกัน จะเรียกว่าครื่องหมายผสม หรือบางครัง้ ก็เรียกว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษร
4.1.6 เครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็ นเครื่องหมายทีส่ ามารถจด
ทะเบียนถือลิขสิทธิ ์เป็ นเครือ่ งหมายการค้าได้ตามกฎหมายคุม้ ครองลิขสิทธิ ์
4.2 สัญ ลักษณ์ (Symbol) คือ สื่อความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิด
เพื่อ เป็ น การบอกให้ท ราบถึงสิ่งหนึ่ ง ซึ่งจะไม่ มีผ ลในทางปฏิบ ัติ แต่ มีผ ลงานด้า นการรับ รู้
ความคิด หรือ ทัศ นคติ การสื่อ ความหมายเป็ น การสื่อ สารระหว่ างนัก ออกแบบกับ ผู้ช มหรือ
ผู้บ ริโภคการออกแบบสัญ ลักษณ์ ควรออกแบบโดยใช้รูปลักษณะที่ปรากฎอยู่และจากสภาพ
สิง่ แวดล้อมเป็ นทีม่ ใี นการออกแบบแล้ว ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็ นผลงานออกมาซึ่งมี
อยู่ 2 ส่วน คือรูป กับความหมาย ผู้บ ริโภคดูสญ
ั ลักษณ์ แล้วแปลความหมายได้ ต่อเมื่อมีการ
เชื่อมโยงความคิดกับความจริง โดยมีอทิ ธิพลจากสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์ต่างๆ พอจะแยกได้ ดังนี้
4.2.1 สัญลักษณ์ของชาติและองค์การต่างๆ ระหว่างชาติ เช่น ธงชาติ
สัญลักษณ์ขององค์การนาโต
4.2.2 สัญ ลัก ษณ์ ข ององค์ก ารต่ างๆ ในสังคม เช่น สัญ ลัก ษณ์ พ รรค
การเมือง กระทรวง สถาบันการศึกษา
4.2.3 สัญ ลักษณ์ บ ริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ เช่น สัญ ลักษณ์ ของธนาคาร
บริษทั ห้าง ร้านต่างๆ
4.2.4 สัญ ลัก ษณ์ สิน ค้า และผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ คือ ตราของสิน ค้า และ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตออกจําหน่ายในตลาด
4.2.5 สัญ ลัก ษณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ กิจ การต่ า งๆ ในสัง คม เช่ น ความ
ร่วมมือกันในสังคม การทํางาน การกีฬา
สัญ ลักษณ์ ไม่ได้เป็ นเพียงรูป แบบที่มนุ ษ ย์สร้างขึ้นเท่านัน้ แต่
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ยังคงเกิดจากการนํ าธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมมาใช้เป็ นสัญลักษณ์รว่ มกันอีกด้วย เช่น ดอกกุหลาบ
เป็ นสัญลักษณ์ของความรัก นกพิราบเป็ นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็ นต้น
4.3 การออกแบบเครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ควรพิจารณา
4.3.1 รูปแบบควรเรียบง่ายและสือ่ ความหมายได้เร็วตรงวัตถุประสงค์
4.3.2 มี เ อกภ าพ ซึ่ ง หมายถึ ง ในความหมายที่ จ ะสื่ อ นั ้ น ควรมี
จุดมุง่ หมายเดียวไม่ควรแปลได้หลายความหมาย
4.3.3 รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
4.3.4 รูปแบบควรสะดุดตาเพือ่ เรียกร้องความสนใจ
4.3.5 กรรมวิธแี ละวัสดุงา่ ยต่อการผลิตและราคาประหยัด
4.3.6 การติดตัง้ ควรเหมาะสมกับการมองเห็น
4.4 ความหมายของเครือ่ งหมายภาพ
ในการศึก ษาเรื่อ งระบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์ กลุ่ ม คํ า ศัพ ท์ ท่ีมีค วามหมาย
เกีย่ วข้องและใกล้เคียงได้ถูกใช้ประโยชน์ปะปนกันอยู่มาก แต่ถงึ แม้จะหาความหมายทีแ่ ตกต่าง
กันอย่างเด็ดขาดไม่ได้ก็ตาม อาจตัง้ เป็ นข้อสังเกตไว้ตามลักษณะของคําแปลและความหมาย
ดังนี้
4.4.1 Sing แปลว่ า เครื่อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ แสดงมี ข อบเขตของ
ความหมายทีค่ รอบคลุมกว้างจากทฤษฎี Semiotic คํา Sing แปลว่า สัญญะ
Signage ถ้าเป็ นลักษณะของแผ่นป้ายสัญลักษณ์ ท่มี กี ารจัดทํา
และผลิ ต อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม Paul Arthur นั ก ออกแบบกราฟิ ก เพื่ อ สภาพแวดล้ อ มเป็ น ผู้
บัญญัตศิ พั ท์อย่างไม่เป็ นทางการเรียกว่า Signage
4.4.2 Symbol แปลว่า สัญลักษณ์ คือสัญลักษณ์ของสิง่ ใดๆ ที่กําหนด
หรือนิยามขึน้ เองเป็ นคําแทนสัญลักษณ์ทวไปไม่
ั่
เจาะจง
4.4.3 Symbol Sign แปลว่ า สัญ ลัก ษณ์ ส่ ว นที่ เ ป็ นภาพสํ า หรับ ใช้
ประกอบในแผ่นป้ายสัญลักษณ์
4.4.4 Pictorial แปลว่า รูปภาพทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกราฟแผนภูมแิ ยกศัพท์
ได้เป็ น Picto มาจาก Picture แปลว่ารูปภาพ Graph แปลว่า แผนภูมกิ ราฟ
4.4.5 Pictorial Symbol แปลว่ า สั ญ ลั ก ษ ณ์ รู ป ภาพ มี รู ป ร่ า งและ
เลียนแบบสิง่ ทีเ่ ห็นจริงจากธรรมชาติ
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4.4.6 Pictogram การสื่อสารด้วยสัญ ลักษณ์ ภาพในลักษณะของกลุ่ม
ภาพทีเ่ ป็ นชุดต่อเนื่องเลียนแบบสิง่ ทีเ่ ห็นตามจริงและยังพาดพิงถึงวัตถุกริ ยิ าท่าทางตลอดจนถึง
ความคิดถือเป็ นภาษาภาพ
4.4.7 Ideogram แปลว่า นัยสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทแ่ี ฝงความคิดทีเ่ ป็ น
นามธรรม
4.4.8 Icon แปลว่ า วัต ถุ รู ป บู ช ามีท่ี ม าจากศาสนาราชวงศ์ โ บราณ
ปจั จุบนั นิยมใช้กบั สัญลักษณ์ภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543:
16)
เครื่อ งหมายภาพ (Sign) เครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ ท่ีเป็ น ภาพมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวันเป็ นอย่างมากนับตัง้ แต่สมัยโบราณเป็ นต้นมา จะเห็นได้ว่า
เครื่องหมายสัญลักษณ์ เป็ นสื่อสําคัญให้เกิดความเข้าใจระหว่างมนุ ษย์ทม่ี คี วามแตกต่างกันทาง
เผ่าพันธ์ภาษาการดํารงชีวติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แต่มนุษย์กย็ งั ติดต่อสือ่ สารกันได้
ั ลักษณ์ทช่ี ่วยให้มนุ ษย์ทุกภาษาสามารถเข้าใจ
โดยใช้วธิ กี ารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้สญ
ได้ดี
ขอบเขตคําว่าเครื่องหมายหรือ Sign อาจแยกออกได้เป็ น 3 กลุ่ม
คือ Symbol, Singal และ Signage จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายสัญ ลักษณ์ ในรูปของสัญ ลักษณ์
เครื่องหมายสัญลักษณ์และป้ายสัญลักษณ์มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วเนื่องกันและเป็ นสิง่ แยกออกจาก
กันได้ยากใช้สอ่ื สารในลักษณะทีเ่ ป็ นสากล คือใช้แทนคําพูดยาวและยากได้ ปญั หาจึงอาจมาจาก
สัญลักษณ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมบางประเทศและบางครัง้ ก็ยงั สร้างความสับสน โดยเข้าใจ
ว่าป้ายสัญลักษณ์เป็ นตราสัญลักษณ์ขององค์กร โครงการหรือกลุ่มได้เหมือนกัน ป้ายสัญลักษณ์
โดยรวมมีหน้าทีห่ ลักคือ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในลักษณะของการชีท้ างแนะนํ าสถานทีห่ รือบังคับ
ั ลัก ษณ์ ภ าพใน
ควบคุ ม เพื่อ ใช้ก ับ คนหมู่ม าก ดังนั น้ ป้ ายสัญ ลัก ษณ์ จึงควรต้อ งมีก ารใช้ส ญ
ลักษณะของภาษา เพื่อสื่อความหมายกับสาธารณชน ซึ่งแตกต่างจากตราสัญลักษณ์ท่ใี ช้เพื่อ
การสร้างภาพลักษณ์แทนหน่วยงานกิจการหรือบุคคล (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 17)
4.5 ประเภทของเครือ่ งหมายภาพ (Sign)
สามารถแบ่งตามลักษณะการสือ่ ความหมายได้เป็ น 3 ประเภท คือ
4.5.1 Representational Design เครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ ท่ี มี รู ป ร่ า ง
ลัก ษณะที่เป็ น ตัว แทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ งมัก ใช้ก ารเลีย นแบบจากสิ่งที่เห็น ได้แก่ สัญ ลัก ษณ์
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รูปภาพ (Pictorial Symbol) รูปคน สัตว์ สิง่ ของ ทีเ่ ป็ นรูปร่างพืน้ ฐานเหมือนจริง
4.5.2 Non - Representational Design เครื่องหมายสัญลักษณ์ทด่ี แู ล้ว
ไม่เป็ นตัวแทนของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งโดยเฉพาะรูปทรงทีต่ อ้ งค้นหา เพื่อสื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์
อันสอดคล้องกับกิจกรรมหรือบุคลิกภาพลักษณะของสิง่ นัน้ ๆ เช่น การออกแบบเครื่องหมาย
จราจรมีลกั ษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับทิศทางและความปลอดภัยของการขับรถเป็ นส่วนใหญ่ หรือ
การออกแบบตราสัญลักษณ์สายการบินมักใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ป็ นสิง่ แทนความเร็วพุ่งไปในอากาศ
เช่น เป็ นรูปนก
4.5.3 Abstract Design เครื่องหมายสัญลักษณ์ท่ดี ูแล้วไม่เป็ นตัวแทน
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ งเลยเป็ น รูป ทรงที่ห าเหตุ ผ ลไม่ได้ได้แก่ ต ัว โน๊ ต ตัว เลข (เอื้อ เอ็น ดู ดิศ กุ ล ณ
อยุธยา, 2543: 19)
4.6 ที่มาของสัญลักษณ์ ภาพเครื่องหมายภาพ (Sign) ที่มกี ารใช้สญ
ั ลักษณ์
ภาพทีม่ รี ปู ร่างทางเรขาคณิตในการสื่อความหมาย อาจเรียกโดยรวมว่าสัญลักษณ์ภาพเรขศิลป์
(Graphic Symbols) มีหลักการแบ่งประเภทได้หลายวิธอี าจทําการแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
4.6.1 Phonogram ภ าษ าเขี ย น ก ลุ่ ม แรก เป็ น ก ลุ่ ม เค รื่ อ งห ม าย
สัญลักษณ์ ท่สี ่อื สารด้วยภาพ เพื่อการอ่านออกเสียงภาพจะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมและมีท่มี า
จากสัญลักษณ์ภาพ ซึง่ เน้นการใช้ในเชิงสัญลักษณ์แต่ไม่เน้นตามความหมายของภาพเนื่องจาก
ภาพสื่อสารได้จํากัด ไม่สามารถอธิบายลักษณะทีม่ เี ป็ นนามธรรมและความรูส้ กึ ได้ ดังนัน้ จึงใช้
การเปล่งเสีย งจากปากและการรับ รู้จากหูในการพัฒ นาให้เป็ น ภาพในลักษณะของตัวอักษร
(letters) พยัญชนะ (Alphabets) เป็ นพยางค์เป็ นคําจึงจัดให้เป็ นกลุ่มของสัญลักษณ์ภาพที่ต้อง
อาศัยซึ่งกันและต้องใช้การลําดับความให้ต่อเนื่ อง เพื่อการอ่านเอาความและช่วยในการรับรู้
ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่วนสัญลักษณ์ภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ คือ สัญลักษณ์ภาพ
ดังนัน้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ภาพจึงไม่ใช้เป็ นสมบัติขององค์กรได้
ที่ใช้บนท้องถนนทัวโลก
่
องค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็ นทีย่ อมรับของคนทัง้ โลกให้ใช้งานเพื่อการสื่อสารถือเป็ นงาน
สาธารณประโยชน์
4.6.2 Logogram ภาษาภาพกลุ่มทีส่ องเป็ นกลุ่มเครือ่ งหมายสัญลักษณ์
ที่ส่ือ สารความหมายในลัก ษณะของทัศ นสัญ ลัก ษณ์ คือ การมองเห็น ได้โดยตรงจากภาพ
สัญลักษณ์จะมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมจนถึงนามธรรม แต่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ใช้มอื แสดง
ท่าทางและตาในการสื่อสารและรับรูม้ กี ารสื่อความหมายเป็ นเอกเทศอยู่ได้ดว้ ยตนเองเป็ นกลุ่ม
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ภาษาภาพแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
4.6.2.1 Image-Related เป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ รู ป ภ าพ (Pictorial
Symbol) ประเภทพืน้ ฐานเข้าใจได้งา่ ยทีส่ ดุ มีรปู ร่างถ่ายทอดลอกเลียนแบบจากสิง่ ของทีเ่ ห็นโดย
มีระดับของความเหมือนกันจนถึงความคล้ายกันจนถึงลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ รูป
คน สัตว์ สิง่ ของ รวมทัง้ อากัปกิรยิ า
4.6.3.2 Concept-Related เป็ นสัญ ลักษณ์ ภาพที่พฒ
ั นารูปร่าง
โดยการถ่ายทอดมาจากความคิด (Ideogram) จากการทีม่ นุ ษย์มกี ารรับรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ห็นคล้ายกันจึง
ใช้การสื่อสารโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่มอี ยู่ร่วมกัน ได้แก่ เส้นโค้งทาง
แนวนอน 2 เส้นเป็ นสัญลักษณ์แทนคําว่านํ้า
4.6.3.3 Arbitrary เป็ นสัญลักษณ์ภาพทีไ่ ม่ใช้การลอกเลียนแบบ
จากต้นแบบหรือจากความคิดมีรปู ร่างทีไ่ ม่มกี ฎเกณฑ์ (Abtract) ไม่อาจหาทีม่ าและเหตุผลไม่ได้
อันเกิดจากการสมมุติขน้ึ เอง ได้แก่ ตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายคณิตศาสตร์บวกลบคูณ หาร
เครือ่ งหมายวรรคตอน (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 19-21)
4.7 ลักษณะทัวไปของสั
่
ญลักษณ์ภาพทีด่ ี
สัญลักษณ์ภาพทีด่ ตี อ้ งสามารถสื่อความหมายและมีการออกแบบทีด่ ตี าม
หลักเกณฑ์ของการออกแบบมีหลักควรคํานึง 3 ประการ คือ
4.7.1 ความหมายของสัญลักษณ์ จะต้องเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพของ
รู ป ท รง (Aesthetic Form) ข องสั ญ ลั ก ษ ณ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ป ระเภ ท Image-Related ห รื อ
Representation เป็ น ประเภท Concept Related หรือ Non-Representational หรือ ประเภท
Arbitrary หรือ Abstract ก็ตาม
4.7.2 สัญลักษณ์ทด่ี ตี อ้ งเหมาะสมกับเวลาของทุกยุคทุกสมัย ทัง้ นี้ตอ้ ง
ไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ิยมเพียงชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
4.7.3 สัญ ลักษณ์ ท่ดี ีต้องนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้หลายประการสามารถ
ผลิตและประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ (Reproduction) เช่น อาจนําไปย่อหรือขยายได้
สรุป ได้ว่าภาษาภาพ (Logogram) คือ สัญ ลัก ษณ์ ท่ีพ าดพิงถึง
วัตถุอากัปกิรยิ ากระบวนการคิดรวบยอดที่เป็ นประโยชน์ต่อปญั หาทางภาษา เพราะใช้ได้ดกี บั
การจราจร สนามบินระหว่างประเทศ ศูนย์ท่องเทีย่ ว ซึ่งต้องสื่อสารกับคนจํานวนมากทีม่ หี ลาย
ชนิดหลายภาษา และมีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่วนสัญลักษณ์ภาพที่ได้รบั การยอมรับมาก
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ที่สุดคือสัญ ลักษณ์ ภ าพที่ใช้บ นท้องถนนทัง้ โลก ดังนัน้ เครื่องหมายสัญ ลักษณ์ ภ าพจึงไม่ใช่
สมบัติขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็ นที่ยอมรับของคนทัง้ โลกให้ใช้งาน เพื่อ
การสือ่ สารถือเป็ นงานสาธารณประโยชน์ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 21-22)
4.8 บทบาทและความสําคัญของภาษาภาพ
4.8.1 ภาษาภาพเป็ น สิ่ง ที่ ใ ช้ ส่ื อ สารเพื่ อ จู ง ใจในบางกรณี ใช้ เ ป็ น
เครื่อ งมือ ในการบังคับ เช่ น สัญ ลัก ษณ์ ภ าพชุ ด ที่ใช้ก ารจราจรถือได้ว่าชุ ด เครื่อ งหมายหรือ
สัญลักษณ์นนั ้ เป็ นคําสังทางกฎหมาย
่
4.8.2 ภาษาภาพที่ดจี ะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคเก่าแก่ตามกาลเวลา
วัฒนธรรมและภาษาทําให้ยากต่อการออกแบบข้ามชาติ (Multicultural Design) แบบอย่างที่ดี
ของภาษาภาพ คือ สัญลักษณ์ จราจรสนามบิน กีฬาโอลิมปิ ก ซึ่งมักออกแบบให้สอดคล้องกับ
สถานที่หรือวัฒ นธรรมเจ้าภาพ ดังนัน้ นักออกแบบจึงควรคํานึงถึงรูปแบบและองค์ประกอบ
หลายอย่างทีเ่ ป็ นข้อจํากัดและอุปสรรค
4.8.3 ภาษาภาพที่ดี คือการออกแบบกลุ่มสัญ ลักษณ์ ภาพให้เป็ นชุด
เดียวกัน มีความต่อเนื่องกับสัญลักษณ์ภาพอื่นและมีความสมํ่าเสมอในการสื่อความหมาย และ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพดีกว่าการออกแบบสัญลักษณ์ภาพทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์รปู เดียว เพราะภาษา
ต้องมีการรวบรวมแนวคิดให้เป็ นระบบสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างประเทศ เพื่อให้เป็ น
สือ่ ภาษาทีท่ ุกคนเข้าใจได้ทนั ที (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2542: 22)
4.9 ข้อจํากัดของการใช้สญ
ั ลักษณ์ภาพ
ประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในแผ่นป้ายสัญลักษณ์ขน้ึ อยูก่ บั ข้อจํากัด
ดังนี้ คือ
4.9.1 สัญลักษณ์ภาพจะใช้ได้ดกี บั การสื่อสารที่เป็ นการให้บริการหรือ
เป็ นการสื่อสารการกระทําที่ใช้วตั ถุเป็ นตัวแทน เช่น สัญลักษณ์ภาพประจําทางโทรศัพท์ แก้ว
เหล้าบางครัง้ อาจใช้ไม่ได้ผลเมื่อสื่อแทนกิจกรรมที่มขี นั ้ ตอนและกรรมวิธี เช่น สถานที่ซ้อื ตั ๋ว
เพราะเป็ นการกระทําที่มปี ฏิกริ ยิ าได้โต้ตอบ ซึ่งต้องอาศัยตัวแทนผู้รบั ส่งผู้แสดงอาการทําให้
สือ่ สารได้ยาก
4.9.2 สัญ ลักษณ์ ภ าพจะใช้ได้ดีต่อเมื่อมีการวางแผนงานให้เป็ นส่วน
หนึ่ งในระบบสั ญ ลั ก ษ ณ์ (Signage System) ที่ ดี คื อ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับป้ายอื่นเพราะบางครัง้ การใช้สญ
ั ลักษณ์ภาพเพียงอย่างเดียวโดย
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ไม่ใช้ขอ้ ความเป็ นการเพิม่ ความสับสน
4.9.3 การใช้ป้ายสัญลักษณ์ มากเกินความจําเป็ นอาจทําให้เกิดความ
เสียหายได้มากกว่าการใช้ป้ายสัญลักษณ์น้อยกว่าความต้องการ เพราะเป็ นการให้ขอ้ มูลทีป่ ะปน
กันโดยนํ าสิง่ สําคัญน้อยกว่าที่เป็ นกิจกรรมและสิง่ ที่เป็ นการบริหารธุรกิจมาใช้ร่วมกับข้อความ
สําคัญ คือ การบริการสาธารณะ กฎระเบียบที่ต้องการสื่อสารกับสาธารณชน ทําให้การสื่อสาร
ทัง้ หมดโดยรวมไร้ประสิทธิภาพ
ดัง นั ้น จึ ง ต้ อ งกํ า หนดวิธี ก าร (Methodology) วิเ คราะห์ แ ละ
ประเมิน สัญ ลัก ษณ์ ภ าพมาตราฐานให้ได้เกณฑ์ท่ีเป็ น สากลที่เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ
สมบู รณ์ ป ระการแรก คือ ความสามารถสื่อ ความหมายจากภาพ (Visual Content) โดยการ
เลียนแบบเหมือนจริงหรือสื่อความคิด เพื่อให้ได้ผลทางความเข้าใจและรับรูท้ ่เี หมือนกันทุกคน
ซึง่ เป็ นเรื่องยากเพราะต้องขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์รวมทัง้ เวลาในการเรียนรูแ้ ละรับรู้ และยังต้อง
คํานึงถึงลักษณะทีเ่ ป็ นกายภาพ ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน ประการทีส่ อง คือความหมาย
ของภาพจะต้องเชื่อมโยงถึงหลักฐานในการออกแบบ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 29)
4.10 ปญั หาของสัญลักษณ์ภาพ
ปญั หาความผิดพลาดทีเ่ ป็ นอุปสรรคของสัญลักษณ์ภาพทีพ่ บมากมี 5 ข้อ
ดังนี้
4.10.1 ปญั หาจากการสื่อความหมายสัญลักษณ์ ภาพที่ต้องสื่อสาร โดย
ใช้ความคิดเป็ นนามธรรมไม่สามารถบ่งบอกความหมายของวัตถุสงิ่ ของหรือบอกความคิดได้
4.10.2 การออกแบบทีข่ าดประสิทธิภาพสัญลักษณ์ภาพทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
ออกแบบมาตราฐาน
4.10.3 การขัด แย้ ง ของความหมายมีก ารออกแบบสัญ ลัก ษณ์ ภ าพ
รูปแบบต่างๆ หลายสัญลักษณ์ภาพ เพื่อใช้สําหรับสื่อความหมายเดียวกันและในทางกลับกันมี
สัญลักษณ์ภาพเดียวทีถ่ ูกใช้สาํ หรับสือ่ ความหมายเพือ่ ควบคุมให้ได้หลายความหมาย
4.10.4 การใช้พน้ื ที่ดา้ นหลังของสัญลักษณ์ภาพอย่างขาดประสิทธิภาพ
การใช้พน้ื ทีข่ องภาพและพืน้ ภาพอย่างไม่สมํ่าเสมอการสื่อความหมายลงบนพืน้ ทีด่ า้ นหลังอย่าง
ไม่สมํ่าเสมอ เป็ นต้น
4.10.5 การใช้ ส ัญ ลั ก ษณ์ ภาพอย่ า งพรํ่ า เพรื่อ หรือ ในบางกรณี ที่
สัญลักษณ์ภาพไม่อาจสือ่ ความหมายได้ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 9)
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4.11 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ คือ การวางแผนการกําหนดแนวทางออกแบบ
เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ สามารถใช้ในการจัดระเบียบของสือ่ ป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์
ทีใ่ ช้ในเมือง ซึง่ ประกอบด้วย ป้ายระบุสถานที่ ป้ายบอกทิศทาง ป้ายข้อมูล จนถึงป้ายควบคุมให้
ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์เป็ น
การออกแบบเพื่อสร้างระบบสําหรับป้ายสัญลักษณ์การออกแบบไม่ใช่งานศิลปะและไม่ถอื เป็ น
วิทยาศาสตร์แต่ต้องใช้ความสามารถดังกล่าวควบคู่กนั คือ ต้องใช้ปญั ญาความคิดสร้างสรรค์
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและความรูใ้ นวิธกี ารผลิตผลที่ได้จงึ เป็ นการสังเคราะห์ (Synthesis)
ที่ อ อกมาเป็ น ป้ ายและระบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ท่ี ส ามารถสื่อ สารได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพใน
ขณะเดียวกันสามารถที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา,
2543: 32)
4.12 เกณฑ์ ก ารออกแบบเครื่อ งหมายภาพและสัญ ลัก ษณ์ ภ าพ (Design
Criteria for Sign and Symbols)
เครื่องหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพเป็ นการสื่อความหมายแทนการใช้
คําพูดหรือประโยคยาวๆ เพื่อใช้ในป้ายสัญลักษณ์ หรือเพื่อใช้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร หรือ
หน่วยงานจึงมีหลักการทีใ่ ช้ได้รว่ มกัน ดังนี้
4.12.1 สื่อ ความหมายออกมาในทางบวก สัญ ลัก ษณ์ ค วรจะแสดง
ภาพลักษณ์ของบริษทั องค์กรและสถานทีใ่ นทางทีด่ ที ส่ี ดุ และดึงดูดใจมากทีส่ ดุ
4.12.2 แสดงถึงความแปลกแตกต่างสัญลักษณ์ท่จี ะสร้างเอกลักษณ์ได้
นัน้ ต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีลกั ษณะเด่นของตนเองจึงจะเป็ นทีร่ จู้ กั ได้อย่างรวดเร็ว
ทําให้เป็ นทีจ่ ดจําและระลึกถึงได้เป็ นอย่างดี
4.12.3 มีจุดสนใจที่ช ดั เจนต้องมีจุดที่รวมสายตาหรือจุดที่ดึงดูดความ
สนใจได้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ
4.12.4 มีความเป็ นนามธรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสัญลักษณ์ต้อง
สามารถเป็ นทีเ่ ข้าใจในระดับความคิดของกลุ่มเป้าหมายได้
4.12.5 การลด-ย่อสัญ ลักษณ์ ท่ีออกแบบต้องคํานึงถึงการนํ าไปใช้งาน
จริงและการย่อการขยายตัวต้องไม่มสี ว่ นใดได้รบั ความเสียหายเมือ่ นําไปใช้งาน
4.12.6 สีเดีย ว สัญ ลัก ษณ์ ท่ีอ อกแบบด้ว ยสีเดีย ว เพราะเป็ น ผลทาง
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เศรษฐกิจในการนําไปใช้และสัญลักษณ์ทด่ี ยี อ่ มไม่พง่ึ ประสิทธิภาพของสีเพียงอย่างเดียว
4.12.7 พื้นที่ว่างสัญลักษณ์ ท่ดี ยี ่อมต้องมีลกั ษณะพื้นที่ว่างที่เหมาะสม
การใช้พน้ื ทีส่ ขี าวหรือพืน้ ทีว่ า่ งย่อมสามารถออกแบบให้เกิดความเข้าใจได้
4.12.8 นํ้ าหนักสัญลักษณ์ท่ปี ระสบความสําเร็จนัน้ ให้ความรูส้ กึ หนักอยู่
ด้วยมีผลดีต่อการย่อขนาดเล็ก เพราะจะให้ความรูส้ กึ ตัดกันอย่างชัดเจนกับตัวหนังสือทีป่ ระกอบ
เครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ ท่ี มีน้ํ า หนั ก เบานั ้น นอกจากจะทํ า ให้ รู้สึก อ่ อ นแอแล้ ว ยัง ประสบ
ความสําเร็จทางความรูส้ กึ น้อยกว่า
4.12.9 การลื่น ไหลบริเวณพื้น ที่สีข าวหรือ พื้น ที่ว่ า งเนกาตีฟ ไม่ ค วร
ออกแบบเหมือนปิ ดตาย ควรมีการออกแบบให้เกิดความรูส้ กึ ผ่านได้สะดวกไม่หยุดอยูแ่ ค่นนั ้
ั หาที่ สํ า คัญ ของการออกแบบสัญ ลัก ษณ์ ท่ี ดี คื อ
4.12.10 ทิ ศ ทางป ญ
ทิศทางของรูปทรงทีจ่ ะทําให้เกิดความรูส้ กึ น่าสนใจ มีขอ้ สรุปทัวไป
่ คือ ทิศทางทีช่ ไ้ี ปทางขวามือ
และทิศข้างบนจะเป็ นทิศทีม่ ผี ลต่อการมองเห็นมากกว่าทิศทางทีช่ ไ้ี ปทางซ้ายมือและล่าง
4.12.11 การผสมผสานของการออกแบบเครื่อ งหมายต้ อ งกํ า หนด
โครงสร้างในบริเวณพืน้ ทีว่ ่างให้มคี วามสัมพันธ์กนั โดยไม่เกิดความสับสนขึน้ (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล
ณ อยุธยา, 2543: 34)
ส่วนที่ 6 แนวคิ ดทฤษฎีด้านการท่องเที่ยว
1. ความหมายของการท่องเที่ยว
คําว่าการท่ อ งเที่ย ว (Tourism) เป็ น คําที่มีค วามหมายกว้างขวาง มิได้ห มาย
เฉพาะเพียงการเดิน ทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุ ก สนานบันเทิงเริงรมย์ ดังที่
ส่วนมากเข้าใจกันการเดินทางเพือ่ การประชุมสัมมนาเพือ่ ศึกษาหาความรู้ เพือ่ การกีฬา เพือ่ การ
ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ตลอดจนการเยี่ย มเยีย นญาติ พ่ี น้ อ งก็ นั บ ว่ า เป็ น การท่ อ งเที่ ย วทัง้ สิ้น ฉะนั ้น
ปรากฎการณ์ เกี่ย วกับ การท่ อ งเที่ย วในป จั จุ บ ัน จึง เป็ น ภาพใหญ่ ท่ีมีก ารขยายตัว เพิ่ ม ขึ้น
ตามลําดับจนกระทังมี
่ ผูก้ ล่าวว่า ธุรกิจทางการท่องเทีย่ วในทุกวันนี้เป็ นธุรกิจทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
หากเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ ป็ นรายการเดีย่ วๆ (Single item) ด้วยกัน
1.1 ความหมายของคําว่า การท่องเที่ยวในหลักการแล้วอาจจะกําหนดได้โดย
เงือ่ นไข 3 ประการ ดังต่อไปนี้
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1.1.1 ต้องเป็ นการเดินทางจากทีอ่ ยู่อาศัยปกติไปยังทีอ่ ่นื เป็ นการชัวคราว
่
(Temporary)
1.1.2 ต้องเป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ (Voluntary)
1.1.3 ต้องเป็ นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามทีม่ ใิ ช่เพื่อประกอบ
อาชีพ
ในปี พ.ศ. 2506 องค์กรสหประชาติได้จดั ประชุม ว่าด้วยการเดินทาง
และท่องเทีย่ วระหว่างประเทศขึน้ ทีก่ รุงโรม ประเทศอิตาลีทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาเห็นว่า เนื่องจาก
คําว่าการท่องเทีย่ วเป็ นคําทีม่ คี วามหมายกว้างขวางดังกล่าวแล้วจึงสมควรกําหนดคําจํากัดความ
ของคํ า ว่า นัก ท่อ งเที ่ย วระหว่า งประเทศที ่ค า้ งคืน (Internaional Tourist) ให้เ ป็ น คํ า ที ่ก นิ
ความหมายกว้างขวางขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วที่
จะสามารถใช้เปรียบเทียบซึง่ กันและกันได้ต่อไป โดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คําว่า “ผูม้ า
เยือน (Visitors)” แทนคําว่า “นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน (Tourist)” ซึ่งคําว่าผูม้ าเยือน ให้หมายถึง
บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศทีต่ นมิได้พกั อาศัยอยู่เป็ นประจําด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่มใิ ช่ไป
ประกอบอาชีพหารายได้
1.2 คําว่า “ผูม้ าเยือน” จะหมายรวมถึงผูเ้ ดินทาง 2 ประเภท ดังนี้
1.2.1 นักท่องเทีย่ วทีค่ า้ งคืน (Tourists) ได้แก่ ผูเ้ ดินทางมาเยือนชัวคราว
่
ซึ่งพักอยู่ในประเทศที่มาเยือนตัง้ แต่ 24 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปและเดินทางมาเยือนเพื่อพักผ่อนพักฟื้ น
ทัศนศึกษาประกอบศาสนกิจร่วมการแข่งขันกีฬาติดต่อธุรกิจร่วมการประชุมสัมมนา ฯลฯ เป็ น
ต้น
1.2.2 นักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่คา้ งคืน (Excursionists) ได้แก่ ผูเ้ ดินทางมาเยือน
ชัวคราวและอยู
่
ใ่ นประเทศทีม่ าเยือนน้อยกว่า 24 ชัวโมง
่
1.3 สําหรับประเทศไทยก็ได้ยดึ ถือคําจํากัดความทีไ่ ด้กําหนดขึน้ ทีก่ รุงโรมนี้เป็ น
หลัก ในการจดนั บ สถิติจํ านวน “นั ก ท่ อ งเที่ย วระหว่า งประเทศ” ซึ่งสรุป แล้ว ก็ห มายถึง ชาว
ต่ างประเทศที่เดิน ทางเข้ามาในประเทศไทยและพํานักอยู่ค รัง้ หนึ่ งๆ ไม่น้ อยกว่า 1 คืน (24
ชัวโมง)
่
และไม่มากกว่า 60 วัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาเพือ่
1.3.1 มาท่องเทีย่ วพักผ่อน มาเยีย่ มญาติหรือเพือ่ มาพักฟื้น ฯลฯ
1.3.2 มาร่วมประชุมหรือเป็ นตัวแทนของสมาคมผูแ้ ทนทางศาสนา นักกีฬา
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ฯลฯ
1.3.3 มาเพือ่ ติดต่อธุรกิจแต่ไม่ใช่เพือ่ ทํางานหารายได้
1.3.4 มากับเรือเดินสมุทรทีแ่ วะจอด ณ ท่าเรือแม้วา่ จะแวะน้อยกว่า 1 คืน
พร้อมกันนี้กไ็ ด้กําหนดคํานิยามของ “นักท่องเทีย่ วภายในประเทศที่
ค้างคืน (Domestic Tourist)” ไว้ว่าคือคนไทยหรือคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเดินทางจาก
จังหวัด ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยปกติของตนไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง อะไร
ก็ตามทีม่ ใิ ช่ไปทํางานหารายได้และระยะเวลาทีพ่ าํ นักอยูไ่ ม่เกิน 60 วัน
2. ความสําคัญของการท่องเที่ยว
การเดินทางท่องเทีย่ วเป็ นกิจกรรมธรรมชาติของมนุ ษย์ทม่ี มี าแต่โบราณกาลและ
ได้มพี ฒ
ั นาการมาเป็ นลําดับยิง่ มีความเจริญก้าวหน้ าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการ
คมนาคมขนส่งก็ยงิ่ ทําให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายวงกว้างขวางออกไป โดยมีวตั ถุประสงค์
ต่างๆ หลากหลายกันไม่ว่าเพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรูใ้ นสิง่ ที่ไม่เคยรู้
เคยเห็น การเดินทางท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นกิจกรรมอันเป็ นส่วนบุคคลเหล่านี้ได้เติบโตขึน้ รวมกันเป็ น
กลุ่มก้อนขึน้ จนกระทังต้
่ องอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ (Technique) การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (0rganization) และการตลาด (Marketing) รวมเข้าแล้วเรียกว่า “อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว” (Tourism Industry) ซึง่ จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของนานาประเทศในปจั จุบนั
นอกจากนี้ ท างด้านสังคมการท่ อ งเที่ย วก็เป็ น การพัก ผ่ อ นที่ช่ ว ยลดความตึง
เครีย ดพร้อมๆ กับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมีบทบาทสําคัญทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
3. ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource)
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว หมายถึง สิง่ ดึงดูดใจทีก่ ่อให้เกิดการเดินทางท่องเทีย่ ว
ซึง่ นอกจากจะเป็ นทัง้ วัตถุดบิ และเป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ยังเป็ นปจั จัยสําคัญที่
จะ “ขาย” ให้แก่นักท่องเที่ยวอาจจะกล่าวได้ว่าเป็ น “สินค้า” ที่มคี ุณ ลักษณะพิเศษที่สามารถ
ดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามา “ซือ้ ” กันถึงทีต่ งั ้ อยูข่ องสินค้า
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วจะสามารถแบ่งย่อยเป็ นประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ
ตามแต่แนวความคิดและวัตถุประสงค์ แต่ในทีน่ ้ีขอแบ่งประเภททรัพยากรการท่องเทีย่ ว เพื่อให้

81

เกิดความเข้าใจในภาพรวมของการท่องเทีย่ ว โดยยึดเป้าหมายการไปชมของนักท่องเทีย่ วเป็ น
หลัก ดังนี้
3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพ
ของธรรมชาติท่ีมีความสวยงามหรือน่ าสนใจต่ อการเดิน ทางไปเที่ยวชม ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้
นํ้ าตก แม่น้ํ าลําธาร ชายทะเล เกาะ แก่ง ภูมทิ ศั น์ และสภาพภูมศิ าสตร์อ่ืนๆ นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงบริเวณซึ่งมนุ ษ ย์เราได้เข้าไปปรับ ปรุงตกแต่ งเพิ่ม เติม ในบางส่ว นให้ค วามงามของ
ธรรมชาติเด่นชัดยิง่ ขึน้ ได้แก่ อ่างเก็บนํ้า เขือ่ น และสถานทีต่ ากอากาศต่างๆ
3.2 ทรัพยากรท่องเทีย่ วประเภทประวัตศิ าสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา
หมายถึง สิง่ ต่างๆ ที่มนุ ษย์เราได้สร้างสรรค์ขน้ึ ตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของมนุ ษย์
เอง ทัง้ ที่เป็ น มรดกของอดีต และได้ส ร้า งเสริม ขึ้น ในสมัย ป จั จุ บ ัน แต่ มีผ ลดึงดู ด ใจทางการ
ท่องเทีย่ ว ได้แก่ พระราชวังศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถานอนุ สรณ์สถาน และพิพธิ ภัณฑ์
3.3 ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วประเภทศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี แ ละกิจ กรรม
หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูค้ นในสังคมและการประพฤติปฏิบตั ทิ ย่ี ดึ ถือและสืบทอด
ต่อกันมา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทีม่ ผี ลการดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว ได้แก่ สภาพชีวติ ไทยริม
คลอง ตลาดนํ้ า เรือนแพ หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านประมง งานเทศกาลประเพณี ศูน ย์แ สดง
วัฒนธรรม ประเพณี และสวนสนุ ก เป็ นต้น
4. ผลกระทบของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มปี ระโยชน์ มาก นอกจากตัวผู้เดินทาง
ท่ อ งเที่ย วเองจะได้ร บั ความรอบรู้ค วามเพลิด เพลิน และการพัก ผ่อ นหย่อ นใจแล้ว ยัง จะเกิด
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศอีกนานัปการ ซึ่งพอจะสรุปแยก
กล่าวได้ 2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ผลกระทบด้านดี
4.1.1 เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้ดขี ้นึ โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในประเทศ ซึ่งจะเป็ นการช่วยแก้การ
เสียดุลการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแขนงต่างๆ
เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมบริการประเภทเดียวที่ยงั จําเป็ นต้องใช้แรงงาน
มากทีส่ ุด จึงเป็ นการสร้างงานทีช่ ่วยแก้ปญั หาการว่างงานได้ดมี าก นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ในลักษณะทวีคูณ (Multiplier Effect) กล่าวคือ จะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตและ
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การบริการในด้านอื่นๆ อันเป็ นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของส่วนรวม
4.1.2 การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูค้ น การเดินทางท่องเที่ยวของ
ผูค้ นเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ไปมาหาสู่ ได้คบค้าสมาคม ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสิง่ ต่างๆ ต่อ
กัน จึงยังผลให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี ภาพพจน์ทด่ี แี ละความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ใน
หลายกลุ่มผู้คน ตัง้ แต่ ผู้คนที่ต่างภาษา หรือแม้ผู้คนในประเทศเดียวกัน แต่ต่ างจังหวัด ต่ าง
ท้องถิ่นกัน ดังที่องค์การสหประชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว โดยประกาศปี
พ.ศ. 2510 เป็ นปี ทอ่ งเทีย่ วสากลและให้คาํ ขวัญไว้วา่ “Touriam : Passport to Peace”
4.1.3 เกิด ความสามัค คีใ นสัง คม และความร่ว มมือ ร่ ว มใจกัน อนุ ร กั ษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เมื่อได้เห็นนักท่องเที่ยวอุตส่าห์เดินทางข้ามนํ้ า ข้ามทะเลมาชื่นชม
สถานทีท่ ่องเทีย่ วและสมบัตวิ ฒ
ั นธรรมของตนก็ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จความรักและความ
หวงแหนในสิง่ ซึ่งแสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติตน และสิง่ ที่ตามมาคือความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติอนั ยังผลดีทางความมันคงของประเทศชาติ
่
นอกจากนี้ ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของสถานที่ท่ อ งเที่ย วและสมบัติ
วัฒ นธรรมที่มีอ ยู่ ทํ า ให้เกิด สํ า นึ ก ในความจํ า เป็ น ที่จ ะต้ อ งร่ว มมือ ร่ว มใจในการอนุ ร กั ษ์ ใ ห้
ทรัพยากรเหล่านัน้ คงอยูส่ บื ไป
4.1.4 การกระตุน้ ให้เกิดการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ การ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนใจในความสวยงามของภู มิ ท ั ศ น์ ศิ ล ปกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อคุณภาพชีวติ ทําให้ทงั ้ นักท่องเที่ยวและชาวท้องถิน่ เจ้าของสถานที่
ท่องเที่ยวหันมาสนใจที่จะรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตนเองให้ดขี ้นึ และหากเกิด
ปญั หามลภาวะต่างก็จะช่วยกันแก้ไขและป้องกันปญั หาด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง และ
พร้อมเพรียง
4.2 ผลกระทบด้านเสีย
4.2.1 ความขัดแย้งระหว่างนักท่องเทีย่ วกับชาวท้องถิน่ นักท่องเทีย่ วส่วน
ใหญ่มกั ไม่เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ ที่ไปเยือนจึงไปเผอเรอปฏิบตั ิตวั ตาม
ความเคยชิน จนบางครัง้ กลายเป็ นการผิดกาลเทศะหรือการดูหมิน่ ดูแคลนเจ้าของท้องถิน่ เช่น
การแต่งการไม่สุภาพ การประพฤติปฏิบตั ิตามธรรมเนียมตะวันตก เป็ นต้น ทําให้ชาวท้องถิ่น
เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจ ไม่ยนิ ดีตอ้ นรับและเกิดการต่อต้านในทีส่ ดุ
4.2.2 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของท้องถิ่น เดิมชาวท้องถิ่นเคยมีความ
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เป็ นอยู่ในสังคมชนบทที่เรียบง่าย ต่อมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เกิด
ความชื่นชมและเลียนแบบเอาอย่างตาม ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และค่านิยมทีม่ มี าแต่
ดัง้ เดิม เช่ น การเปลี่ย นเครื่อ งแต่ งกายพื้น เมือ งมาเป็ น แบบสมัย ใหม่ เกิด ค่ า นิ ย มในสิน ค้า
ต่างประเทศ และการเอาเครื่องจักรกลมาผลิตสินค้าพื้นเมืองแทนแรงงานมือ เป็ นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้หากมองการณ์ ไกลแล้วก็จะเป็ นการทําลายเอกลักษณ์ ของตนเองอันเป็ น
เสน่หท์ เ่ี คยดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้าไปเยือนท้องถิน่ ตนและทําให้คา่ ใช้จา่ ยในการครองชีพสูง
4.2.3 การทําลายสภาพแวดล้อม และโบราณวัตถุสถาน หากการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ไม่ถูกวิธีหรือนักท่องเที่ยวเองไม่มวี นิ ัยในการท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิดการทําลาย
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ทัง้ ทีเ่ จตนาและรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ เช่น การทําความสกปรกตามสถานที่
ท่องเที่ยวการขีดเขียนตามผนังถํ้า การขโมยเก็บ ดอกไม้ และพันธุ์พืช และล่าสัตว์ป่าในเขต
อุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น
4.2.4 ความประณีตทางศิลปะเสื่อมลงเกิดการผลิตสินค้าหัตถกรรมเป็ น
ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นแต่ปริมาณสินค้าและกําไรเป็ นหลักทําให้คุณค่าของ
ศิล ปหัต ถกรรมที่มีแ ต่ ด งั ้ เดิม ลดลงกลายเป็ น ศิล ปพาณิ ช ย์ไปตลอดจนการแสดงต่ างๆ ทาง
ศิลปะวัฒ นธรรมก็ทําให้ลกั ษณะการค้า เพื่อให้บ ริการแก่นักท่องเที่ยวเกิดการประยุกต์และ
ดัดแปลงจนผิดเพีย้ นไปจากของดัง้ เดิม ทําให้ขาดเอกลักษณ์ของศิลปะดัง้ เดิมและด้อยคุณค่าไป

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อหาเอกลักษณ์ จุดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรใี น
ด้านต่ างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาอัต ลักษณ์ ของจังหวัดปราจีนบุ รี และนํ ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีขนั ้ ตอนต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบสอบถาม และนํ าไปเก็บ ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 99 คน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ และนําไปเก็บข้อมูลกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีม่ ี
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 9 ท่าน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ หาแนวทางในการออกแบบ
5. ออกแบบตัวอย่างเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
6. ประเมิน ผลการออกแบบตัว อย่า งเลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ มสํา หรับ จัง หวัด
ปราจีนบุร ี โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 9 ท่าน
1. รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ได้แก่
1.1.1 ข้อมูลทัวไปของจั
่
งหวัดปราจีนบุรี
1.1.2 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
1.1.3 การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ถนน
1.1.4 การออกแบบเครือ่ งหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพ
1.1.5 แนวคิดทฤษฎีดา้ นการท่องเทีย่ ว
1.2 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่
1.2.1 ข้อมูลเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรที ใ่ี ช้ในปจั จุบนั
1.2.2 การสอบถามเพื่อหาสิง่ ทีส่ ามารถแสดงจุดเด่น และสิง่ ทีน่ ่ าสนใจของ
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จังหวัดปราจีนบุร ี
2. วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง แบบสอบถาม และนํ าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
99 คน
2.1 ขัน้ ตอนการสร้างแบบสอบถาม เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร คือ
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้ อหา และข้อมูล ภาคสนาม คือ การสอบถามเพื่อหาสิง่ ที่เป็ น
จุ ด เด่ น หรือ สิ่งที่น่ า สนใจของจัง หวัด ปราจีน บุ รี จากผู้ท่ีอ าศัย อยู่ ใ นจัง หวัด ปราจีน บุ รี เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 20 ปี ขน้ึ ไป จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถจัดได้เป็ น 9 หมวดย่อย ได้แก่
1. ภูมศิ าสตร์และทรัพยากร
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน
4. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
5. สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
6. สถาปตั ยกรรม
7. ประติมากรรม
8. ดนตรีนาฎศิลป์ภาษาและวรรณกรรม
9. หัตถกรรมงานฝีมอื และของดีประจําจังหวัด
นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ได้ 9 หมวดนําไปสร้างเป็ นแบบสอบถาม สําหรับ
ใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 99 คน
2.2 ขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูลนํ าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 99 คน มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในทีน่ ้ี หมายถึง ผูท้ ม่ี อี งค์
ความรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุร ี โดยอนุ มานว่าในแต่ละหมูบ่ า้ นในจังหวัดปราจีนบุรี มีผทู้ ม่ี อี งค์
ความรู้เกี่ย วกับ จังหวัด ปราจีน บุ รี จํา นวน 10 คน จังหวัด ปราจีน บุ รี มีห มู่บ้านทัง้ หมด 708
หมู่บ้าน ดังนัน้ จํานวนผูท้ ่มี อี งค์ความรูเ้ กี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรที งั ้ หมดจะมีประมาณ 7,000
คน และเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของยามาเน่ท่ี
ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่าความคาดเคลื่อน ±6%) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 99 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในทีน่ ้ีหมายถึง ผูท้ ม่ี อี งค์ความรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุรี ทีอ่ ยู่ในหมู่บา้ นทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
คือ เป็ นหมู่บ้านทีเ่ ข้าข่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือจะต้องเป็ นหมู่บ้านทีม่ คี วามโดดเด่น
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ทางด้ า นวัฒ นธรรมประเพณี วิถีชีวิต หรือ จะต้ อ งเป็ น หมู่ บ้ า นที่มีค วามโดดเด่ น ทางด้า น
ศิลปะหัตถกรรมงานฝี มอื หรือจะต้องเป็ นหมู่บ้านทีม่ คี วามโดดเด่นทางด้านการท่องเทีย่ ว โดย
จะเลือกมาหมูบ่ า้ นละ 5-10 คน จาก 10-20 หมูบ่ า้ น รวมเป็ นจํานวนทัง้ หมด 99 ท่าน

ภาพที่ 12 แสดงเกณณ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
3. วิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้าง แบบสัมภาษณ์ และนํ าไปเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ ยวชาญที่ มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 9 ท่าน
3.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ โดยการแจก

87

แจงความถี่จากแบบสอบถามทัง้ 99 ชุด เพื่อนําผลทีไ่ ด้ไปใช้ในแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วร
นํ ามาเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์จงั หวัดและทัศนคติแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์
สิง่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
3.2 นํ าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับจังหวัด
ปราจีนบุร ี จํานวน 9 ท่าน
4. วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ท่ไี ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญความคิดเห็น เพื่อหาปจั จัย
องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็ นแนวทางในการออกแบบ
เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
5. ออกแบบตัวอย่างงานเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
5.1 ขัน้ การวางแผนการออกแบบ
5.2 ขัน้ เตรียมการผลิตนําผลจากการวิเคราะห์มาทําการร่าง (Sketch Design)
5.3 ขัน้ การผลิต ทํ า การออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ก ราฟิ ก คือ
Photoshop และ illustrator
5.4 ขัน้ บันทึกรวบรวมผลงานออกแบบและบันทึกข้อมูลเป็ นรูปแบบดิจติ อล
6. ประเมิ นผลการออกแบบตัวอย่างเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน
นํ าผลงานตัวอย่างการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่ได้ของจังหวัดปราจีนบุรที ่ี
ออกแบบเสร็จแล้วไปประเมินผลกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในแง่มมุ ต่างๆ
7. รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒินักวิ ชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี
7.1 นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
7.2 นายนิคม กล่าวสุนทร ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุรี
7.3 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
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7.4 นายจําเริญ ลือคํางาม ผูอ้ าํ นวยการหนังสือพิมพ์เสียงปราจีน
7.5 อาจารย์ สุ บ รรณ ตาคํ า วัน หัว หน้ า ภาควิช าเทคโนโลยีก ารออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนื อวิทยาเขต
ปราจีนบุร ี
7.6 อาจารย์สมลักษณ์ บุณณรงค์ อาจารย์ประจําวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
และบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
7.7 นายบูรณศักดิ ์ ฤกษ์สํารวจ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครนายก (นครนายก-ปราจีนบุร-ี สระแก้ว)
7.8 นางสุบงกช ธงทองทิพย์ ผูอ้ าํ นวยการพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
7.9 นายชคัทพล ใจน้อม หัวหน้าภาพถ่ายกองผลิตอุปกรณ์การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการสอบถามจาก
บุคคลทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหาสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเด่นและสิง่ ทีน่ ่ าสนใจต่างๆ ของจังหวัด
ปราจีนบุรแี ล้วนํ าสิง่ ต่างๆ ที่ได้มาใช้ในแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกับผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน
ต่างๆ เพื่อหาสิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดในหมวดต่างๆ แล้วนําไปสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ความรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุร ี ว่าสิง่ ใดทีค่ วรนํามาประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุรี และนํามา
ปรับใช้กบั การออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรี สามารถแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในหมวดต่างๆ ทัง้ 9 หมวด
2. การวิเคราะห์หาสิง่ ทีค่ วรนํามาเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์จงั หวัด ทัศนคติ
และแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
3. การวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
4. แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
5. ตัวอย่างผลงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
6. การประเมินผลการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
1. การวิ เคราะห์หาเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในหมวดต่างๆ ทัง้ 9 หมวด
จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสอบถามจากบุคคลได้จําแนกจุดเด่น
และสิง่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรอี อกเป็ น 9 หมวด ดังต่อไปนี้
1. ภูมศิ าสตร์และทรัพยากร
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน
4. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
5. สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
6. สถาปตั ยกรรม
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7. ประติมากรรม
8. ด้านดนตรีนาฎศิลป์ การละเล่นภาษาและวรรณกรรม
9. ด้านหัตถกรรมงานฝีมอื และของดีประจําจังหวัด
ผลการวิเคราะห์จากการทําแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 99 คน ได้ผล
ดังต่อไปนี้
1.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ต่ี อบแบบสอบถาม
1.1.1 เพศ

แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงสัดส่วนเพศของผูท้ าํ แบบสอบถาม
1.1.2 อายุ

แผนภูมทิ ่ี 2 แสดงสัดส่วนช่วงอายุของผูท้ าํ แบบสอบถาม

91

1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด

แผนภูมทิ ่ี 3 แสดงสัดส่วนระดับการศึกษาสูงสุดของผูท้ าํ แบบสอบถาม
1.1.4 อาชีพ

แผนภูมทิ ่ี 4 แสดงสัดส่วนอาชีพของผูท้ าํ แบบสอบถาม
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1.2 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของจังหวัด
ปราจีนบุรใี นแต่ละหมวด
1.2.1 หมวดภูมศิ าสตร์และทรัพยากร

แผนภูมทิ ่ี 5 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดภูมศิ าสตร์และทรัพยากร
หมวดภูมศิ าสตร์และทรัพยากร อันดับ 1 คือ แม่น้ําปราจีนบุรี อันดับ 2 คือ ปา่ ทับลาน
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1.2.2 หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี

แผนภูมทิ ่ี 6 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดขนบธรรมเนียมประเพณี
หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดับ 1 คือ งานมาฆปูรมีศรีปราจีน อันดับ 2 คือ
งานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ ์และบุญบัง้ ไฟ
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1.2.3 หมวดวิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน

แผนภูมทิ ่ี 7 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดวิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน
หมวดวิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน อันดับ 1 คือ สมุนไพรโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อันดับ 2 คือ การทํานา
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1.2.4 หมวดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

แผนภูมทิ ่ี 8 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
หมวดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อันดับ 1 คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันดับ 2 คือ แก่ง
หินเพิง
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1.2.5 หมวดสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์

แผนภูมทิ ่ี 9 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
หมวดสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ อันดับ 1 คือ รอยพระพุทธบาทคู่ อันดับ 2 คือ ต้นพระศรีมหา
โพธิ ์
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1.2.6 หมวดสถาปตั ยกรรม

แผนภูมทิ ่ี 10 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดสถาปตั ยกรรม
หมวดสถาปตั ยกรรม อันดับ 1 คือ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อันดับ 2 คือ กลุ่ม
สถาปตั ยกรรมวัดแก้วพิจติ ร
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1.2.7 หมวดประติมากรรม

แผนภูมทิ ่ี 11 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดประติมากรรม
หมวดประติมากรรม อันดับ 1 คือ พระพุทธรูปแสดงธรรม (หลวงพ่อทวารวดี) หอ
พระหน้าทีว่ า่ การอําเภอศรีมโหสถ อันดับ 2 คือ พระพุทธอภัยทาน (หลวงพ่ออภัยวงศ์) วัดแก้ว
พิจติ ร
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1.2.8 หมวดดนตรีนาฏศิลป์การละเล่นภาษาและวรรณกรรม

แผนภูมทิ ่ี 12 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดดนตรีนาฏศิลป์การละเล่นภาษาและ
วรรณกรรม
หมวดดนตรีนาฏศิลป์การละเล่นภาษาและวรรณกรรม อันดับ 1 คือ ภาษาไทยพวน
อันดับ 2 คือ พิณ-แคนประยุกต์
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1.2.9 หมวดหัตถกรรมงานฝีมอื และของดีประจําจังหวัด

แผนภูมทิ ่ี 13 แสดงจํานวนครัง้ ทีถ่ ูกเลือกในหมวดหัตถกรรมงานฝีมอื และของดีประจําจังหวัด
หมวดหัตถกรรมงานฝีมอื และของดีประจําจังหวัด อันดับ 1 คือ หน่อไม้ไผ่ตง อันดับ
2 คือ ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านโง้ง
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1.3 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามรายการทีถ่ ูกเลือกมากทีส่ ุดอันดับที่ 1 และ
อันดับที่ 2 ทีแ่ สดงถึงจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรใี นแต่ละหมวดคือ
ตารางที่ 1 แสดงรายการทีถ่ ูกเลือกมากทีส่ ดุ เป็ นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละหมวด
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2. การวิ เคราะห์หาสิ่ งที่ควรนํ ามาเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์จงั หวัด ทัศนคติ และ
แนวทางในการออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
2.1 การวิเ คราะห์ผ ลเกี่ย วกับ สิ่ง ที่จ ะนํ า มาประชาสัม พัน ธ์จ งั หวัด ปราจีน บุ รี
จัดลําดับรายการต่างๆ ทีถ่ ูกเลือก ผูเ้ ชีย่ วชาญจากรายการทีม่ ากทีส่ ุดไปน้อยทีส่ ุด (จาก 18
รายการ ในแบบสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ) ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงลําดับรายการทีถ่ ูกเลือกจากมากไปหาน้อยทีส่ ุดจาก 18 รายการ ทีร่ ะบุในแบบ
สัมภาษณ์
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2.2 ข้อสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญของจังหวัดปราจีนบุรี จากคําถามทีว่ ่า
“ท่านคิดว่าเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมมีความสําคัญกับการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
อย่างไร”
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม มี
ความสําคัญกับการท่องเทีย่ วของจังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นอย่างมากเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมเป็ นตัวที่
สื่อถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรที ไ่ี ม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ และบอกถึงตัวตน
ของจัง หวัด ปราจี น บุ ร ีใ ห้ ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ย วในจัง หวัด ปราจี น บุ รี เป็ น การ
ประชาสัมพัน ธ์การท่ องเที่ย วทําให้นักท่ องเที่ย วเกิด การรับ รู้เ กี่ย วกับ จังหวัดปราจีน บุ รีและ
นักท่องเที่ยวได้รูค้ ุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจและจดจํา
รวมทัง้ เป็ นการสร้างแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วให้เดินทางกลับมาท่องเทีย่ วในจังหวัดปราจีนบุรี
อีกครัง้ หนึ่ง
2.3 ข้อสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญของจังหวัดปราจีนบุรี จากคําถามทีว่ ่า
“ท่านคิดว่าเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั มีจาํ นวนและรูปแบบเพียงพอหรือไม่อย่างไร
ต่อนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในจังหวัดปราจีนบุร”ี ทางด้านจํานวนและรูปแบบของ
เลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั นัน้ ผู้เชี่ยวชาญของจังหวัดปราจีนบุรมี คี วามคิดเห็น
เหมือนกันคือทางด้านจํานวนและรูปแบบนัน้ ยังไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
จัง หวัดปราจีนบุ ร ีย งั ขาดหน่ ว ยงานที่ร บั ผิด ชอบโดยตรง จึงทําให้ก ารบริห ารจัด การไม่เ ต็ม
ประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.3.1 ทางด้านจํานวน คือ
2.3.1.1 ป้ายบอกทิศทาง ป้ายบอกทางมาจังหวัดปราจีนบุรยี งั มี
น้อย และป้ายบอกแหล่งท่องเทีย่ วและสถานทีต่ ่างๆ ภายในจังหวัดปราจีนบุรมี นี ้อยมากควรเพิม่
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทิศทางตามสถานที่ต่างๆ ควรมี
ป้ายบอกทางที่ชดั เจนเป็ นระยะและมีระยะทางกํากับ เพื่อทําให้นักท่องเที่ยวไม่สบั สนในการ
เดินทาง
2.3.2 ทางด้านรูปแบบ คือ
2.3.2.1 ทางด้านรูปแบบยังขาดความเป็ นเอกลักษณ์ ของจังหวัด
ปราจีนบุรรี ูปแบบทัวไปเหมื
่
อนกันหมด กล่าวคือ มีรูปแบบเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ส่วนมาก
จัดทําโดยกรมทางหลวง ควรสร้างรูปแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
2.3.2.2 ป้ายแหล่งท่องเทีย่ ว (ภายในแหล่งท่องเทีย่ ว) มีความทับ
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ซ้อนกันหลากหลาย เนื่องจากมีหลายหน่ วยงานสนับสนุ นในการจัดทําป้ายลักษณะเดียวกันและ
ติดตัง้ บริเวณเดียวกันทําให้บดบังภูมทิ ศั น์และทําให้เกิดมลพิษทางสายตาได้
2.4 ข้อสรุป ความคิดเห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญของจัง หวัด ปราจีนบุ รี จากคํา ถาม
“ท่านคิดว่าเลขนศิลป์ สงิ่ แวดล้อมที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ ของจังหวัด
ปราจีนบุรไี ด้ดหี รือไม่อย่างไร” ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นเหมือนกันว่าเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมทีใ่ ช้
อยูใ่ นปจั จุบนั ไม่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรไี ด้เลย
2.5 ข้อสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญของจังหวัดปราจีนบุรี จากคําถามทีว่ ่า
“ท่ า นมีค วามคิด เห็น อย่า งไรต่ อ การออกแบบเลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ มของจัง หวัด ปราจีน บุ รี”
สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.5.1 การสือ่ ความหมาย
2.5.1.1 ควรสือ่ ความหมายให้เข้าใจและถูกต้องชัดเจนไม่เกิดความ
สับสน
2.5.1.2 ควรหาเอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รีใ ห้ช ัด เจนแล้ว
ออกแบบให้เหมือนกันทัง้ ระบบมีความเป็ นเอกภาพ
2.5.2 ความสะดวกในการใช้งาน
2.5.2.1 ใช้งานง่าย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
2.5.2.2 ป้ายแสดงข้อมูลต่างๆ ควรอยูใ่ นระดับสายตา
2.5.2.3 หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลสามารถแก้ไขได้งา่ ย
2.5.3 ความสวยงามโดดเด่นน่ าสนใจควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เป็ นสิง่ ดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี
2.5.4 สถานทีต่ ดิ ตัง้
2.5.4.1 ควรติด ตัง้ ในตํ า แหน่ ง ที่เ หมาะสมสามารถมองเห็น ได้
ชัดเจน
2.5.4.2 ไม่บดบังทัศนียภาพเข้ากับสภาพแวดล้อม
2.5.4.3 ติดตัง้ ในเขตรอยต่อของจังหวัดเพื่อแสดงอาณาเขตของ
จังหวัด
2.5.4.4 ทางแยกถนนสายสําคัญๆ หรือย่านชุมชน
2.5.4.5 ต้องมีความโดดเด่นและเป็ นทีส่ นใจ
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2.5.4.6 สถานทีต่ ดิ ตัง้ ไม่ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุคาํ นึงถึงความปลอดภัย
2.5.5 วัสดุทอ้ งถิน่ ไม้ไผ่ แต่ขอ้ จํากัดของไม้ไผ่ คือ ไม่มคี วามคงทนควร
ใช้วสั ดุทม่ี คี วามคงทนถาวร ทนแดดทนฝน
2.5.6 องค์ประกอบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม
2.5.6.1 ภาพประกอบควรเป็ นรูปภาพของสถานที่จริง ภาพต้อง
ชัดเจนสวยงามดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ ว
2.5.6.2 ตัวอักษร
2.5.6.2.1 ชัดเจนและอ่านง่ายสบายตา
2.5.6.2.2 ตัวอักษรควรเหมือนกันทัง้ ระบบ
2.5.6.2.3 มีความเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
2.5.6.2.4 ควรมีภาษาอังกฤษ
2.5.6.2.5 กระชับเข้าใจง่าย
2.5.6.2.6 โทนสีของตัวอักษรควรใช้คสู่ ที อ่ี า่ นง่าย
2.5.6.2.7 ควรมีภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษดูว่า
มีนกั ท่องเทีย่ วชาติใดมายังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ บ่อยๆ
2.5.6.2.8 ตัวอักษรคล้ายตัวอักษรสมัยทวารวดีแต่อ่านได้
ง่าย
2.5.7 อื่นๆ
2.5.7.1 รู ป แบบของเลขนศิ ล ป์ สิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและมาตรฐาน
2.5.7.2 บางครัง้ ผูอ้ อกแบบมองในแนวศิลปะมากเกินไป ควรมอง
ถึงหลักความเป็ นจริงและใช้งานได้จริง
2.6 ข้อสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญของจังหวัดปราจีนบุรี จากคําถามทีว่ ่า
“ท่ า นคิด ว่ า เลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ มที่ใ ช้อ ยู่ใ นป จั จุ บ ัน ควรปรับ ปรุ ง ในด้า นใดบ้า ง เพื่อ ทํ า ให้
นักท่องเที่ยวทีม่ าเทีย่ วในจังหวัดปราจีนบุรจี ดจําและเกิดความประทับใจ” ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญของจังหวัดปราจีนบุรสี ามารถสรุปได้ ดังนี้
2.6.1 ควรออกแบบให้มคี วามเป็ นเอกภาพหาเอกลักษณ์ ท่ชี ดั เจนแล้ว
ออกแบบให้เหมือนกันทัง้ ระบบ
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2.6.2 ป้ายแผนทีต่ อ้ งมีความละเอียดง่ายต่อการใช้งาน
2.6.3 ความเหมาะสมในการจัด วาง เช่ น รู ป สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.6.4 ควรมีสญ
ั ลักษณ์ QR Code หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
ผูใ้ ช้ Tablet และ Smartphone สามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่ วบนป้ายได้
2.6.5 ควรมีการศึกษาจุดติดตัง้ ป้ายต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกัน
และเป็ นมลพิษทางสายตาทําให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการติดตัง้
2.6.6 ความถูกต้องของข้อมูลบนแผ่นป้าย การสะกดคํา คําผิดตามหลัก
ไวยากรณ์
2.6.7 ในส่วนของป้ายบอกทางควรบอกรายละเอียดให้ครบถ้วนบอกชื่อ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษระยะทาง
2.6.8 ป้ายแผนทีต่ อ้ งมีความละเอียดและง่ายต่อการใช้งาน
2.6.8 ตราสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํ า จัง หวัด ควรติด บนเลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ ม
เพือ่ ให้เกิดการจดจํา เช่น ป้ายแสดงข้อมูล สถานทีป่ ้ าย แผนที่ เป็ นต้น
2.7 ข้อสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญของจังหวัดปราจีนบุรเี กี่ยวกับความ
คิดเห็นเพิม่ เติม
2.7.1 ควรมีการดูแลและปรับปรุงเลขนศิลป์ สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
โดยแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ นการดูแล และควรดูเรื่องต้นไม้ ควรตัดแต่งต้นไม้ทอ่ี ยูร่ อบๆ เพื่อไม่ให้บดบัง
ป้ายจนทําให้นกั ท่องเทีย่ วไม่สามารถมองเห็นได้
2.7.2 ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินทางมาท่องเทีย่ วทีอ่ ุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ถา้ เดินทางมาทางจังหวัดปราจีนบุรี จะเดินทางมาได้ใกล้กว่ามาทางจังหวัดนครราชสีมา
2.7.3 ควรปลูกต้นปี ปตามไหล่ทางให้มากขึน้ เนื่องจากเป็ นต้นไม้ประจํา
จังหวัดปราจีนบุร ี
2.7.4 ควรพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ควรจะขยายถนนทีเ่ ข้าสูต่ วั เมือง
ปราจีนบุร ี เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ปราจีนบุร ี
2.7.5 ควรนํ าเสนองานวิจยั ทีไ่ ด้ให้ทางผูบ้ ริหารระดับสูงของจังหวัดได้รบั
ทราบ เพือ่ นํางานวิจยั ทีไ่ ด้มาปรับใช้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
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2.7.6 ตามแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญควรออกแบบภูมทิ ศั น์ทางด้านทางเข้าออก เช่นซุม้ ประตู เป็ นต้น เพือ่ เป็ นเอกลักษณ์ของพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ๆ
2.7.7 ในอนาคตควรมีการวิจยั มุง่ เน้นไปในทาง Universal Design เพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่ม
2.7.8 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรมีการวางมาสเตอร์แปลน เพื่อบ่ง
บอกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วย่อยในแหล่งนัน้ ๆ
2.7.9 อนุ รกั ษ์ย่านเก่าในจังหวัด เช่น ตลาดเรือนแถวไม้ อาคารเก่า เพื่อ
สร้า งความเป็ น เอกลัก ษณ์ ข องพื้น ที่แ ละจัด กิจ กรรมต่ า งๆ เป็ น การสร้า งจุ ด เด่น เพื่อ ดึง ดูด
นักท่องเทีย่ วมาท่องเทีย่ วในจังหวัดให้มากยิง่ ขึน้
2.7.10 ควรจัดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรใี ห้
มากขึน้ เพื่อทําให้นักท่องเทีย่ วทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเทีย่ วของจังหวัด
ปราจีนบุ รี เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวภายนอกจังหวัดได้ทราบและสร้างแรงจูงใจในการมา
ท่องเทีย่ วในจังหวัดปราจีนบุร ี
2.7.11 สถานทีท่ ่องเทีย่ วทางโบราณสถาน ควรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับให้
สวยงาม เพือ่ สร้างจุดสนใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
2.7.12 ทางด้านป้ายโฆษณาต่างๆ ควรมีการกําหนดพื้นที่ในการติดตัง้
เพือ่ ไม่ให้เป็ นมลภาวะทางสายตา
2.7.13 ควรประชาสัมพันธ์และพัฒนา Land Mark ทีม่ อี ยู่ในจังหวัด
ปราจีนบุร ี เช่น พระบรมราชานุ สาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ให้เป็ นที่รูจ้ กั
ของนักท่องเทีย่ ว
2.7.14 ควรบูรณาการร่วมกันทุกหน่ วยงานในจังหวัดกับการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมให้เป็ นไปในรูปแบบเดียวกันในปจั จุบนั ยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา
หลากหลายรูปแบบทําให้เกิดความสับสนรวมทัง้ ไม่เกิดประโยชน์สงู สุด
3. การวิ เคราะห์หาอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
การวิเ คราะห์ห าอัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รีไ ด้ม าจากแบบสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 99 คน และแบบสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุรี 9
ท่าน โดยการนํารายการในแต่ละหมวดทีถ่ ูกเลือกให้เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของ
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จังหวัดปราจีนบุรที ถ่ี ูกเลือกมากทีส่ ุดอันดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละหมวดทัง้ หมด 9 หมวด รวม 18
รายการ นํามาให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับจังหวัดปราจีนบุรี 9 ท่าน ทําการเลือก (โดย
สามารถเลือกได้หลายรายการ) ผลทีไ่ ด้คอื อันดับหนึ่ง ได้แก่ 1. ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็ นสิง่ ทีก่ ลุ่มตัวอย่าง 99 คน จากแบบสอบถามเลือกเป็ นคะแนนมาก
ทีส่ ดุ โดยถูกเลือกทัง้ สิน้ 91 คะแนน
สรุปสิง่ ทีค่ วรนํ ามาประชาสัมพันธ์ปราจีนบุรี และนํ ามาออกแบบ เพื่อนํ ามาเป็ นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุร ี คือ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะนํ ามาเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบ
4. แนวทางในการออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
การออกแบบเลขนศิ ล ป์ สิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป็ นการใช้
องค์ประกอบทางด้านศิลปะเพื่อทําการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ เช่น
สีรูปร่างรูปทรง ตัวอักษร วัสดุทใ่ี ช้โดยนํ าองค์ประกอบต่างๆ นัน้ มาทําการออกแบบเลขนศิลป์
สิ่ง แวดล้อ มที่แ สดงอัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รี จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล ในส่ ว นต่ า งๆ
สามารถสรุปแนวทางในการออกแบบได้ ดังนี้
4.1 ความเป็ นเอกภาพใช้รูปแบบสถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เป็ นองค์ประกอบในการออกแบบตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็ นสถานทีแ่ ละเป็ นสถาปตั ยกรรมทีม่ ี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
รูจ้ กั กันอย่างมากเป็ นตึกทีเ่ จ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ อภัยวงศ์) สร้างเพือ่ ถวายเป็ นทีป่ ระทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนในปจั จุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์
แพทย์แผนไทยและเป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีม่ คี นรูจ้ กั
่ จ้ กั สมุนไพรอภัยภูเบศรและจังหวัดปราจีนบุรี เพราะว่า
กันอย่างกว้างขวาง ซึง่ ทําให้ผคู้ นทัวไปรู
มีตึก เจ้ า พระยาอภัย ภู เ บศรเป็ น สัญ ลัก ษณ์ นั น้ เอง นั บ ว่ า ตึก เจ้ า พระยาอภัย ภู เ บศร เป็ น
เอกลักษณ์ทางด้านสถาปตั ยกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี (ความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ) แล้วทํา
การออกแบบให้มคี วามเป็ นเอกภาพเหมือนกันทัง้ ระบบ
4.2 รูปร่าง รูปทรง ใช้รูปร่าง ใช้รูปทรงของสถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร มาผสมผสานในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
4.3 วัสดุในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรใี นครัง้ นี้
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ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วสั ดุทม่ี คี วามเหมาะสมต่อการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม ได้แก่ คอนกรีต
โลหะ ไฟเบอร์กลาส ซึง่ มีความแข็งแรงทนทาน
4.4 ตัวอักษร ใช้ตวั อักษรคล้ายตัวอักษรสมัยทวารวดี (ความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ) ในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรนี ้ี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
ตัวอักษรทีค่ ล้ายตัวอักษรสมัยทวารวดี คือตัวอักษรชื่อ BLK Pohchang เป็ นหัวเรื่องและ
ตัวอักษรชื่อ TH Niramit AS เป็ นข้อความลงไปในเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมด้วย

ตัวอักษร (หัวเรือ่ ง)

ตัวอักษร (ข้อความ)

ภาพที่ 13 แสดงตัวอักษรทีใ่ ช้ในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
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4.5 การหาสีประจําจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพที่ 14 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอเมืองและกลุ่มโทนสีประจําอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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ภาพที่ 15 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอกบินทร์บุรแี ละกลุ่มโทนสีประจําอําเภอกบินทร์บุรี
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ภาพที่ 16 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอประจันตคามและกลุม่ โทนสีประจําอําเภอประจันตคาม
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ภาพที่ 17 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอศรีมหาโพธิและกลุ่มโทนสีประจําอําเภอศรีมหาโพธิ
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ภาพที่ 18 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอศรีมโหสถและกลุ่มโทนสีประจําอําเภอศรีมโหสถ
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ภาพที่ 19 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอบ้านสร้างและกลุ่มโทนสีประจําอําเภอบ้านสร้าง
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ภาพที่ 20 ภาพเอกลักษณ์ อําเภอนาดีและกลุ่มโทนสีประจําอําเภอนาดี

ภาพที่ 21 ภาพรวมของสีประจําจังหวัดปราจีนบุรี
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สีหลักทีใ่ ช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม สําหรับจังหวัดปราจีนบุรมี กี ารปรับ
ค่าสี เพือ่ ให้เหมาะสมในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพที่ 22 ภาพสีหลักทีใ่ ช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างผลงานการออกแบบป้ายแสดงสถานที่ แบบที่ 1

5. ตัวอย่างผลงานออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
5.1 การออกแบบป้ายแสดงสถานทีแ่ บบที่ 1 (Indentification Sign) แม่น้ํา ซอย
ตรอก ลําคลอง ฯลฯ
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ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบป้ายแสดงสถานที่ แบบที่ 1
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5.2 การออกแบบป้ายแสดงสถานทีแ่ บบที่ 2 (Indentification Sign) ตามแหล่ง

ภาพที่ 25 ตัวอย่างผลงานการออกแบบป้ายแสดงสถานที่ แบบที่ 2

ท่องเทีย่ วสําคัญ

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบป้ายแสดงสถานที่ แบบที่ 2
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างผลงานการออกแบบซุม้ ประตูเมือง
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5.3 การออกแบบซุม้ ประตูเมือง (Gateway)

ภาพที่ 28 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบซุม้ ประตูเมือง
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างผลงานการออกแบบป้ายแสดงข้อมูลสถานที่

5.4 การออกแบบป้ายแสดงข้อมูลสถานที่ (Information Sign)
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ภาพที่ 30 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบป้ายแสดงข้อมูลสถานที่
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างผลงานการออกแบบป้ายแสดงแผนที่

5.5 การออกแบบป้ายแสดงแผนที่ (Directory Sign)
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ภาพที่ 32 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบป้ายแสดงแผนที่

ภาพที่ 33 แสดงรายละเอียดบนป้ายแสดงแผนที่

129

130

ภาพที่ 34 ตัวอย่างผลงานการออกแบบป้ายแสดงทิศทาง

5.6 การออกแบบป้ายแสดงทิศทาง (Direction Sign)
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ภาพที่ 35 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบป้ายแสดงทิศทาง
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5.6.1 การออกแบบสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) ที่ใช้ในเลขนศิลป์
สิง่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
สัญ ลัก ษณ์ ภ าพที่ใ ช้เ ป็ น การตัด ทอน รู ป ร่ า ง รู ป ทรงของสถานที่
ท่องเทีย่ วให้สามารถเข้าใจได้งา่ ย และสือ่ ความหมายได้ดี

ภาพที่ 36 ตัวอย่างผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับ
จังหวัดปราจีนบุร ี

ภาพที่ 37 ตัวอย่างผลงานการออกแบบโคมไฟถนน
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5.7 การออกแบบโคมไฟถนน (Street Light)
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ภาพที่ 38 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบโคมไฟถนน
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6. การประเมิ นผลการออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากที่ผวู้ จิ ยั ได้ทําการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วนัน้ ก็ได้ทําการนํ าเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อทําการประเมินผลกับผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้ทราบ
ถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
ดังมีความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
6.1 ป้ ายแสดงสถานที่แบบที่ 1 แม่นํ้า ซอย ตรอก ลําคลอง ฯลฯ
6.1.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสวยงามโดดเด่น น่ าสนใจดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับป้ายทีม่ อี ยู่เดิม ดูน่าสนใจมาก เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามแปลกใหม่ไม่ซ้ําแบบกับจังหวัด
อื่นๆ ดูเป็ นศิลปะยุโรปบวกกับตัวอักษรทวารวดีดสู วยงามลงตัวดี
6.1.2 การสือ่ ความหมาย
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า มีก ารสื่อ ความหมายที่ช ัด เจนดี
เข้าใจง่าย มีการลดทอน โดยใช้องค์ประกอบของสถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
แต่มคี วามคิดเห็นทีต่ ่างไปของผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนี้ ควรสื่อให้ชดั เจนมากกว่านี้ รูปแบบของป้ายยัง
เหมือนป้ายทัวไปๆ
่
อาจจะออกแบบให้มคี วามชัดเจนมากกว่านี้
6.1.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า มีค วามสะดวกในการใช้ง านดี
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับสเกลของมนุ ษย์มองเห็นได้ดใี นระยะไกล เรียบง่ายผลิตได้
ไม่ยากตัวอักษรอ่านง่าย สามารถติดตัง้ ได้ทุกพืน้ ทีใ่ นจังหวัดปราจีนบุรี
6.1.4 วัสดุ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า วัสดุท่ใี ช้แข็งแรงทนทานดี ตัวเสา
อาจหาวัสดุอ่นื ๆ มาทดแทน เนื่องจากตัวเสาของป้ายใช้โลหะพ่นกันสนิม แต่ดา้ นในก็ยงั สามารถ
เกิดสนิมขึน้ มาได้ควรหาวัสดุทไ่ี ม่เป็ นสนิมและควรหาวัสดุทไ่ี ม่เป็ นทีต่ ้องตาต้องใจ เพื่อป้องกัน
การโดนขโมยได้ และสติ๊กเกอร์องิ ค์เจ็ทไม่แน่ ใจว่ามีความคงทนมากน้ อยแค่ไหน อาจหาวัสดุ
อื่นๆ ทดแทนได้
6.1.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า สามารถสะท้อ นอัต ลัก ษณ์ ข อง
จังหวัดปราจีนบุรไี ด้ โดยการใช้รปู ทรงของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาทําการออกแบบ ซึง่ เป็ น
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เอกลักษณ์ทส่ี าํ คัญของจังหวัดปราจีนบุรี
6.1.6 อื่นๆ ดังนี้
6.1.6.1 สีของตัวอักษรบนป้ายสีเขียวอ่อน อาจจะกลืนกับสีพน้ื ได้
อาจเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองเข้ม
6.1.6.2 ควรมีก ารติด ตัง้ โดยถาวรทํ า ให้ย ากต่ อ การขโมยและ
สติก๊ เกอร์ทใ่ี ช้บนป้ายควรเป็ นสติก๊ เกอร์สะท้อนแสง
6.2 ป้ ายแสดงสถานที่แบบที่ 2 ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
6.2.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสวยงามโดดเด่นน่ าสนใจดีมองเห็น
สะดุดตาไม่เหมือนป้ายตามแหล่งท่องเทีย่ วทัวไปที
่ ม่ อี ยูเ่ ดิมในจังหวัดปราจีนบุรี
6.2.2 การสือ่ ความหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความชัดเจนดีทราบถึงจังหวัด
ปราจีน บุ ร ีด้ ว ยรู ป ร่ า ง รู ป ทรงของตัว ป้ าย โดยการใช้ ตึ ก เจ้ า พระยาอภัย ภู เ บศรมาเป็ น
องค์ประกอบในการออกแบบ
6.2.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสะดวก สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนดีไม่ใหญ่จนเกินไป คนสามารถถ่ายรูปและเห็นข้อความได้ทงั ้ หมด ถ่ายรูปครึ่งตัวและ
มองเห็นได้ชดั เจนดี ตัวอักษรใหญ่ขนาดพอเหมาะ ตัวหนังสือบนป้ายดูอ่านยากไปนิดหน่อยแต่
โดยรวมถือว่าใช้ได้
6.2.4 วัสดุ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความแข็งแรงทนทานดี แต่ในเรื่อง
วัสดุอาจเปลี่ยนจากอลูมเิ นียมคอมโพสิต เป็ นวัสดุอย่างอื่นๆ ทดแทน เพื่อป้องกันการขโมยใน
เรือ่ งของสติก๊ เกอร์ อาจเปลีย่ นวัสดุอ่นื เพือ่ ให้คงทนมากขึน้ เช่น การกัดกรด หรือเซาะร่อง
6.2.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ ได้โดย
การนํ าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเป็ นส่วนประกอบในการออกแบบและตัวอักษรทีส่ ะท้อนถึง
ศิลปะทวารวดีแสดงถึงตัวตนของจังหวัดปราจีนบุรี
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6.2.6 อื่นๆ ดังนี้
6.2.6.1 การออกแบบอาจจะผสานศิลปะแบบอื่นเข้าไปด้วย
6.2.6.2 ใส่ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ส ากลตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั ้น เพื่ อ ให้
ชาวต่างชาติได้ทราบถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ปเยีย่ มชม
6.2.6.3 การติดตัง้ ป้ายควรติดตัง้ ให้อยู่ในตําแหน่ งที่เหมาะสม จะ
สามารถเชิดชูสถานที่นัน้ ๆ ได้ไม่รบกวนทัศนียภาพ ต้องอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไป
ถ่ายรูปได้
6.2.6.4 ควรติดตัง้ ระบบไฟ เพือ่ สามารถใช้ตอนกลางคืนได้
6.3 ซุ้มประตูเมือง
6.3.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า สวยงามโดดเด่ น น่ า สนใจดีไ ม่
เหมือนประตูเมืองทัวไปดู
่ ใหญ่โตมีความเป็ นเอกลักษณ์
6.3.2 การสือ่ ความหมาย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า สื่อความหมายได้ชดั เจนดี โดยการ
ใช้รูปร่าง รูปทรงของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาออกแบบดูยงิ่ ใหญ่ ดูลงตัว และสื่อให้เห็นว่า
จังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นเมืองโบราณทีม่ อี ารยธรรมทีม่ คี วามเจริญมาแต่โบราณ
6.3.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า อ่านง่ายมองเห็นได้ชดั เจนดีจาก
ระยะไกล ตัวหนังสือชัดเจน สะดวกใช้งานกับผูท้ ่ขี บั รถสัญจรไปมา ออกแบบได้เหมาะสมกับ
ความสูงของตัวคน
6.3.4 วัสดุ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า แข็งแรง ทนทานดี ทัง้ ตัวฐาน และ
โครงสร้างทนแดด ทนฝน วัสดุ หาง่ายในการก่อสร้าง แต่อาจศึกษาเพิม่ เติม เลือกใช้วสั ดุท่ี
สามารถนํ า มาทดแทนกัน ได้ เมื่อ มีก ารซ่ อ มแซมก็ส ามารถซ่ อ มแซมได้โ ดยง่ า ยไม่ เ ปลือ ง
งบประมาณ อาจลดต้นทุนด้วยการเปลีย่ นวัสดุจากอลูมเิ นียมเป็ นวัสดุอ่นื ทีถ่ ูกกว่า
6.3.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีความคิดเห็นว่า สะท้อนอัตลัก ษณ์ ได้ โดยการใช้
สถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทีโ่ ดดเด่นของจังหวัดมาออกแบบสะท้อนถึงความ
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สง่างามและผสมผสานตัวอักษรทวารวดี ซึง่ เป็ นอารยธรรมทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมในจังหวัดปราจีนบุรี
6.3.6 อื่นๆ ดังนี้
6.3.6.1 การติดตัง้ ควรติดตัง้ ในเขตรอยต่อจังหวัด
6.3.6.2 กํ า หนดจุ ด ติ ด ตั ง้ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ แ ละพระบรม
สาทิศลักษณ์ และกําหนดจุดติดตัง้ พืน้ ทีใ่ ช้ประชาสัมพันธ์บนซุม้ ประตูเมือง
6.3.6.3 ถ้าเป็ นไปได้ซุ้มประตูเมืองควรเปิ ดปิ ดได้ เพราะจังหวัด
ปราจีนบุรเี ป็ นจุดยุทธศาสต์ทางการทหารอาจมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ทาํ ให้ไม่ไปกีดขวาง
6.3.6.4 ในการก่ อ สร้ า งควรกํ า หนดจุ ด ที่ แ น่ น อน เพราะเป็ น
โครงสร้างถาวร และถ้าต้องย้ายตําแหน่งอาจทําให้สน้ิ เปลืองงบประมาณ
6.3.6.5 ดูเรือ่ งระบบไฟทีใ่ ช้กบั ซุม้ ประตูเมืองจะทําให้ดนู ่าสนใจขึน้
6.3.6.6 รอบตัวหนังสือบนซุม้ ประตูเมืองน่ าจะมีกรอบหรือลวดลาย
ใส่เข้าไป เพือ่ ทําให้ดยู งิ่ ใหญ่ขน้ึ และควรมีภาษาอังกฤษด้วย
6.4 ป้ ายแสดงข้อมูลสถานที่
6.4.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า มีค วามสวยงามโดดเด่ น ดู น่ า
ประทับใจนํามาใช้กบั สถานทีต่ ่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
6.4.2 การสือ่ ความหมาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สื่อความหมายได้ชดั เจนดี เข้าใจ
ง่าย ตรงประเด็น โดยการใช้ตกึ เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาออกแบบ แต่การนํามาใช้งานต้องดูถงึ
ความเหมาะสมต่อสถานทีเ่ ป็ นแห่งๆ ไป
6.4.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สะดวก ใช้งานมองเห็นได้ชดั เจน
การจัดวางตัวอักษรอ่านง่าย เมื่อเทียบกับสเกลคนกําลังดี สีตวั อักษรตัดกับสีพน้ื ได้ดี แต่ต้องดู
เรือ่ งตัวอักษรทีใ่ ช้บนป้ายว่ามีขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่ ใช้ได้ดใี นทุกสถานที่
6.4.4 วัสดุ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า วัสดุดูแข็งแรงทนทานดี แต่ไม่แน่ใจ
เรือ่ งสติก๊ เกอร์ทใ่ี ช้บนป้ายจะมีความคงทนหรือเปล่าอาจหาวัสดุอ่นื ทีม่ คี วามคงทนมาทดแทนได้
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6.4.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สะท้อนอัตลักษณ์ ได้ชดั เจนดีมอง
ภาพรวมของงานออกแบบมีกลิน่ อายความเป็ นจังหวัดปราจีนบุรี โดยการใช้องค์ประกอบของตึก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาออกแบบเป็ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับสภาพท้องถิน่
6.4.6 อื่นๆ ดังนี้
6.4.6.1 ข้อมูลบนป้ายควรใส่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญเพิม่ เติม เช่น เบอร์
โทรติดต่อ สอบถามเพิม่ เติม เบอร์โทรสําคัญๆ
6.4.6.2 นอกเหนื อ จากภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ควรมี
ภาษาอื่นๆ อีก โดยดูกลุ่มเป้าหมายและภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรแบ่งครึง่ อยู่คนละด้าน
ของป้ายทําให้สะดวกในการอ่าน
6.4.6.3 ตําแหน่งของ QR Code ควรย้ายจากล่างมาข้างบนทํา
ให้งา่ ยต่อการใช้งาน
6.4.6.4 ด้านหลังของป้ายน่ าจะใช้ประโยชน์ ได้ เช่น ใส่เบอร์
โทรศัพท์หรือศูนย์ชว่ ยเหลือต่างๆ
6.5 ป้ ายแสดงแผนที่
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า ป้ า ยแสดงแผนที่ และป้ า ยแสดงข้อ มูล
สถานทีค่ วรเป็ นป้ายเดียวกันอยูด่ า้ นหน้าและหลัง ทําให้เกิดความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ วในการ
ใช้งาน เนื่องจากป้ายแสดงแผนที่และป้ายแสดงข้อมูลสถานที่มลี กั ษณะรูปทรงเหมือนกันอาจ
ก่อให้เกิดการสับสนได้
6.5.1 แผนที่
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า สีส ัน สวยงาม ดู ง่ า ย ควรบอก
ตําแหน่งทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของผูอ้ า่ นบนป้ายเพิม่ รายละเอียดของสถานทีท่ ส่ี าํ คัญในแต่ละพืน้ ที่
6.5.2 อื่นๆ
6.5.2.1 น่ า ที่ จ ะศึ ก ษา เรื่ อ งเชิ ง สัญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ ให้ มี รู ป แบบ
สัญ ลัก ษณ์ ท่ีมีรู ป แบบเฉพาะเป็ น ของจัง หวัด ปราจีน บุ รี เพื่อ ทํ า ให้ส ัญ ลัก ษณ์ มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์และน่าสนใจมากขึน้
6.5.2.2 ควรมีการกําหนดจุดติดตัง้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกัน
ควรติดตัง้ ตามแหล่งคมนาคม เช่น รถไฟ รถบัส
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6.5.2.3 บนป้ายแผนที่ควรมีลูกศรบอกทิศทาง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ
6.6 ป้ ายบอกทิ ศทาง
6.6.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีความสวยงามโดดเด่นน่ าสนใจดี
ให้ความรูส้ กึ เก่าแก่เหมาะสมกับจังหวัดปราจีนบุรลี งตัวน่าทีจ่ ะนํามาใช้จริง
6.6.2 การสือ่ ความหมาย
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า สื่อ ความหมายได้ช ัด เจนดี ดึง
องค์ประกอบของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาใช้ได้เป็ นอย่างดีลดทอนรูปร่างรูปทรงได้ดี
6.6.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า สะดวกดี อักษรชัดเจน มองเห็นได้
ง่าย อ่านง่าย อยู่ในระดับที่มองเห็นง่าย เมื่อเทียบกันสเกลคนมีความเหมาะสมที่จะนํ ามาใช้
ติดตัง้ สําหรับบอกทิศทางทีจ่ ะไปยังสถานทีต่ ่างๆ ได้เป็ นอย่างดี แต่ป้ายบอกทิศทางควรบอก
ทุกทิศทางเป็ นกากบาท เพือ่ ทําให้เกิดประโยชน์และทําให้น่าสนใจมากขึน้
6.6.4 วัสดุ
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า วัส ดุ ค งทนดีเ หมาะสมดีมีค วาม
สวยงามมันคง
่ แต่ควรดูเรื่องการก่อสร้างให้แน่ นหนาไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันการ
ขโมยเรือ่ งสติก๊ เกอร์บนป้ายไม่แน่ใจว่าทนทานหรือไม่อาจหาวัสดุอ่นื มาทดแทน
6.6.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ ได้เป็ น
การถ่ายทอดการออกแบบ โดยใช้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาใช้ดูเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ปราจีนบุร ี โดยใช้รปู ร่างผสานกับสี
6.6.6 อื่นๆ ดังนี้
6.6.6.1 ดูเรื่องความปลอดภัยในการติดตัง้ ความแหลมคมของป้าย
เพือ่ ไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ จุดทีต่ ดิ ตัง้ ควรมีการตัดแต่งกิง่ ไม้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายกับป้าย
6.6.6.2 ควรมีโลโก้จงั หวัดติดอยู่ เพื่อเป็ นตัวบอกว่าด้านไหนคือ
ด้านหน้าของป้าย
6.6.6.3 สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวบนป้าย ควรใช้ภาพถ่าย เพื่อ
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แสดงให้เห็นภาพแหล่งท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจน
6.7 โคมไฟถนน
6.7.1 ความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจ
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า ออกแบบได้ส วยงามโดดเด่ น
น่าสนใจ เนื่องจากออกแบบโคมไฟกับฐานรองรับได้อย่างลงตัว
6.7.2 การสือ่ ความหมาย
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่า สื่อ ความหมายได้ช ดั เจนดี เป็ น
รูปแบบเฉพาะสือ่ ถึงตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สือ่ ได้ชดั เจนดี
6.7.3 ความสะดวกในการใช้งาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า สะดวกในการใช้งานตามสเกล และ
รูปทรง สามารถทําหน้าทีเ่ ป็ นไฟส่องสว่างให้กบั ถนน ใช้งานง่ายการขับรถเห็นตัวธง และไฟก็ทาํ
หน้าทีส่ อ่ งป้ายโฆษณาเห็นได้ชดั เจนตอนกลางคืน
6.7.4 วัสดุ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า วัสดุดูแข็งแรง เหมาะสมดี คงทน
ถาวร
6.7.5 สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรหี รือไม่
ผู้เ ชี่ย วชาญ มีค วามคิด เห็น ว่ า สามารถสะท้อ นอัต ลัก ษณ์ ข อง
จังหวัดได้เป็ นอย่างดีเกิดจากรูปทรงของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพราะเป็ นสถาปตั ยกรรมที่
สําคัญของจังหวัดออกแบบมาได้กลิน่ อายของจังหวัดปราจีนบุรี อารมณ์อยูใ่ นช่วงพีเรียดรัชกาล
ที่ 5 - รัชกาลที่ 6
6.7.6 อื่นๆ ดังนี้
6.7.6.1 ดูเรือ่ งการติดตัง้ อาจจะเป็ นตามสะพานสวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ ส่วนราชการแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ดูเรือ่ งกิง่ ไม้ เพราะเมืองปราจีนบุรเี ป็ นเมืองร่มครืม้ มี
ต้นไม้มากต้องดูเรือ่ งความเสียหายจากต้นไม้
6.7.6.2 ดูเรื่องอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ หาวัสดุท่ใี ช้
ทดแทนกันได้ไม่แพง
6.7.6.3 ติดตัง้ ในพื้นที่ๆ มีการใช้สอยบ่อย อยู่ในเขตเมือง จัดตัง้
งบประมาณดูแลซ่อมแซมการติดนอกเมืองอาจจะโดนขโมยได้

142

6.8 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ (Pictogram) ที่ใช้ในงานออกแบบ
เลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบสวยงามดีมองเห็นได้ชดั เจนดี สื่อ
ความหมายถึงแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ควรทําเพิม่ แหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติจ ะทํ า ให้ม องเห็น ภาพได้ช ัด ขึ้น หรือ อาจจะใช้ส ัญ ลัก ษณ์ ท างสากลหรือ อาจจะใช้
ภาพถ่ายก็ทําให้ป้ายดูน่าสนใจขึน้ สัญลักษณ์มคี วามสําคัญอาจจะศึกษาเพิม่ เติม โดยการหา
รูป แบบหรือ เอกลัก ษณ์ ท่ีช ดั เจนมากขึ้น การออกแบบไม่จําเป็ นต้อ งถอดมาทัง้ หมดควรหา
เอกลักษณ์ทส่ี าํ คัญของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ แล้วนํามาออกแบบหรือตัดทอนลง
6.9 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับตัวอักษร (Letter) ที่ใช้ในงานออกแบบเลขน
ศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า ฟอนต์ Blk Porchang หัวเรื่องมีความ
สวยงาม โบราณเก่าแก่ ชัดเจนสะดุดตา ตัวอักษรเหมือนตัวอักษรสมัยทวารวดีเข้ากับอัตลักษณ์
ของจังหวัดปราจีนบุรที เ่ี ป็ นเมืองโบราณมาแต่สมัยโบราณฟอนต์ TH Niramit AS ข้อความอ่าน
ง่าย
6.9 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสี (Color) ที่ ใช้ในงานออกแบบเลขนศิ ลป์
สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า สีทใ่ี ช้ส่อื ถึงจังหวัดปราจีนบุรไี ด้เป็ นอย่างดี
สีน้ําตาลดูโบราณเป็ นเมืองเก่าศิลาแลง สีเขียวสื่อถึงธรรมชาติความเป็ นเมืองแห่งผลไม้และกรีน
ซิต้ี อาจใส่สที องและสีเหลืองสีแดงลงไปด้วยเพราะว่าเป็ นสีประจําจังหวัด
6.10 ท่านมีความคิ ดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของการออกแบบเลขนศิ ลป์
สิ่ งแวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นว่า ภาพรวมทีอ่ อกแบบมานัน้ สามารถนําไปใช้
งานได้ จ ริง เป็ น งานออกแบบที่มีคุ ณ ภาพเป็ น เรื่อ งที่ ดีท่ี จ ะมี เ ลขนศิ ล ป์ สิ่ง แวดล้ อ มที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะของจัง หวัด ปราจีน บุ รี สื่อ ถึง อัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รี เป็ น สื่อ ที่ใ ช้
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดได้ในระดับนึง ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทุกคนสามารถรับรูแ้ ละ
เข้าใจในสิง่ ทีอ่ อกแบบ เพราะคนในพืน้ ทีจ่ ะรูว้ ่าคือสิง่ ใด แต่คนทีอ่ ยู่นอกพืน้ ทีห่ รือนักท่องเทีย่ ว
อาจจะไม่ทราบว่าคือสิง่ ใด การออกแบบมานี้เป็ นการนําสถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยามาเป็ น
องค์ประกอบหลักในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม แต่จะเป็ นการดีถา้ ผสมผสานต้นพระศรี
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มหาโพธิ ์ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี (ตราจังหวัด) เข้าไปในงานออกแบบด้วย จะ
ทําให้เกิดอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจนมากขึน้ การออกแบบส่วนใหญ่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดทีเ่ ป็ น
เมืองเก่าแก่หรือโบราณสถานได้ แต่ภายในจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ซึ่ง อาจจะไม่ เ หมาะสมต่ อ สถานที่ อย่ า งไรก็ต ามภาพรวมของการออกแบบดู แ ล้ว มีค วาม
เหมาะสมทีจ่ ะนํามาใช้งานได้จริง
6.11 ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ ม ดังนี้
6.11.1 ควรนํ าเสนองานวิจยั ที่สมบูรณ์ต่อผูใ้ หญ่ของจังหวัด เพื่อนํ าไปใช้
ประโยชน์สงู สุด
6.11.2 ดูเรือ่ งการประเมินราคาก่อสร้าง เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจ
6.11.3 การติดตัง้ ควรมีการศึกษาจุดทีต่ ดิ ตัง้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกัน
และทําให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
6.12 สรุปสิ่ งที่ ควรปรับปรุง การออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมสําหรับ
จังหวัดปราจีนบุรี มีดงั นี้
6.12.1 ควรนํ าต้นพระศรีมหาโพธิ ์มาผสมผสาน กับองค์ประกอบหลัก คือ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพือ่ ให้เกิดอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจนมากขึน้
6.12.2 วัสดุทใ่ี ช้ควรใช้วสั ดุท่ไี ม่เป็ นที่ต้องตาต้องใจ เพื่อป้องกันการ
โจรกรรม เช่น อลูมเิ นียม ควรหาวัสดุอ่นื มาทนแทน และสติก๊ เกอร์และการพิมพ์องิ ค์เจ็ท น่ าจะ
เป็ นวัสดุทไ่ี ม่คงทนถาวร อาจจะหาวัสดุหรือวิธกี ารผลิตทีม่ คี วามคงทนมากกว่า
6.12.3 สําหรับป้ ายที่แสดงข้อมูล ควรมีการติดตัง้ ระบบไฟ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในเวลากลางคืน
6.13.4 สติ๊ ก เกอร์ ท่ีใ ช้ บ นป้ ายควรเป็ น สติ๊ ก เกอร์ ส ะท้ อ นแสงเพื่อ
สามารถใช้ในเวลากลางคืนได้
6.13.5 สัญลักษณ์บนป้ายทีใ่ ช้ตามสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ควรเป็ นสัญลักษณ์ท่ี
เป็ นสากลเข้าใจได้งา่ ย
6.12 ออกแบบเลขนศิ ลป์ สิ่ งแวดล้อมเพิ่ มเติ มหลังจากนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ได้ประเมิ นผล
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทําการออกแบบตัวอย่างเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับ
จัง หวัด ปราจีนบุ ร ีแ ล้ว ก็ได้นํา ไปประเมิน ผลกับ ผู้เ ชี่ย วชาญ เพื่อให้ท ราบถึงสิ่งที่ค วรนํ า มา
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ปรับปรุงเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี ผูว้ จิ ยั จึงได้ทําการออกแบบเลขนศิลป์
เพิม่ เติม เพื่อให้เป็ นทางในการออกแบบต่อไป มีแนวทางในการออกแบบดังนี้ จากความคิดเห็น
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามคิ ด เห็ น และแนะนํ า ว่ า ให้ นํ า ตึ ก เจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร
กั บ
ใน

แนวทางในการออกแบบ คือ
นํ าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (อันดับ 1) มาผสมผสานกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ (อันดับ 2)
ตัวอย่างผลงานออกแบบเพิม่ เติม คือ กระถางต้นไม้

ภาพที่ 39 ตัวอย่างผลงานการออกแบบกระถางต้นไม้
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6.12.1 การออกแบบกระถางต้นไม้ (Planter)
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ภาพที่ 40 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบกระถางต้นไม้

บทที่ 5
สรุปอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั สามารถสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1.1 เอกลักษณ์ในด้านต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี
ด้า นภู มิศ าสตร์แ ละทรัพ ยากร คือ แม่ น้ํ า ปราจีน บุ รี และป่ า ทับ ลาน ด้า น
ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ งานมาฆปูรมีศรีปราจีน และงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ ์ และ
บุญบัง้ ไฟ ด้านวิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญา และอาหารการกิน คือสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร์ และการทํานา ด้านสถานทีท่ ่องเทีย่ ว คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแก่งหินเพิง ด้าน
สิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ คือ รอยพระพุ ท ธบาทคู่ และต้ น พระศรีม หาโพธิ ์ ด้า นสถาป ตั ยกรรม คือ ตึก
เจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร และกลุ่ ม สถาป ตั ยกรรม วัด แก้ ว พิ จิ ต ร ด้ า นประติ ม ากรรม คื อ
พระพุทธรูปแสดงธรรม (หลวงพ่อทวารวดี) และพระพุทธอภัยทาน (หลวงพ่ออภัยวงศ์) ด้าน
ดนตรีนาฎศิลป์ การละเล่นภาษา และวรรณกรรม คือ ภาษาไทยพวน และพิณแคนประยุกต์
ด้านหัตถกรรม งานฝี มอื และของดีประจําจังหวัด คือ หน่ อไม้ไผ่ตง และไม้กวาดดอกหญ้า บ้าน
โง้ง
1.2 อัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
อัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรนี ัน้ สามารถสื่อสารได้จากสิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
ของจังหวัด ผลสรุปจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พบว่า สิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์หลักทีค่ วร
นํ า ไปประชาสัม พัน ธ์ จ ัง หวัด ปราจีน บุ รี คือ ตึ ก เจ้า พระยาอภัย ภู เ บศร (อัน ดับ ที่ 1) เป็ น
องค์ประกอบหลักที่ส่อื ถึงอัตลักษณ์ ท่ชี ดั เจนที่สุด หลังจากนํ าผลงานการออกแบบเลขนศิลป์
สิง่ แวดล้อมไปประเมินผลกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูเ้ ชีย่ วชาญแนะนําว่า ให้นําต้นพระศรีมหาโพธิ ์ (อันดับ
ที่ 2) มาผสมผสานในงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรดี ว้ ย จะทําให้
เกิดอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจนมากขึน้
1.3 แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
1.3.1 ความเป็ นเอกภาพใช้รปู ร่าง รูปทรงของสถาปตั ยกรรมของตึกเจ้าพระยา
อภัยภู เบศร เป็ นองค์ประกอบหลัก และผู้เชี่ยวชาญแนะนํ าว่าการนํ าต้นพระศรีม หาโพธิ ์ มา
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ผสมผสานกันในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมด้วย จะทําให้เกิดอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจนมากขึน้
1.3.2 วัสดุ ใช้วสั ดุท่มี คี วามเหมาะสมต่อการออกแบบ ได้แก่ คอนกรีต โลหะ
ไฟเบอร์กลาส ซึง่ มีความแข็งแรงทนทาน
1.3.3 ตัวอักษรใช้ตวั อักษร 2 ประเภท ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
BLK Pohchang เป็ นหัวเรือ่ งและตัวอักษรชื่อ TH Niramit AS เป็ นข้อความ
1.3.4 สี ใ นการออกแบ บ ใช้ สี ห ลั ก ได้ แ ก่ สี น้ํ าตาล (#4a2c1a) สี เ ขี ย ว
(#457021) สีดาํ (#28261d)
1.3.5 ตัว อย่ า งผลงานการออกแบบเลขนศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ ม สํ า หรับ จัง หวัด
ปราจีนบุร ี ได้แก่ ป้ายแสดงสถานที่แบบที่ 1 แม่น้ํ า ซอย ตรอก ลําคลอง ฯลฯ (Indentification
Sign) ป้ ายแสดงสถานที่แบบที่ 2 ตามแหล่งท่องเที่ยว (Indentification Sign) ซุ้ม ประตู เมือง
(Gateway) ป้ ายแสดงข้อ มู ล สถานที่ (Information Sign) ป้ ายแสดงแผนที่ (Directory Sign)
ป้ายแสดงทิศทาง (Direction Signage) โคมไฟถนน (Street Light) กระถางต้นไม้ (Planter)
2. อภิ ปรายผล
จากการนํ า ตัว อย่ า งผลงานการออกแบบเลขนศิล ป์ สิ่งแวดล้อ ม สําหรับ จังหวัด
ปราจีนบุ รไี ปประเมินผลกับ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มคี วามรู้เกี่ยวกับ จังหวัดปราจีนบุ รี โดยการใช้ตึก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (อันดับที่ 1) เป็ นองค์ประกอบหลักในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม
พบว่ามีทศั นคติความคิดในเรื่องความสวยงามโดดเด่น น่ าสนใจไปในทิศทางเดียวกัน คือ มี
ความสวยงามโดดเด่น น่ าสนใจดี โดดเด่นสะดุ ดตา เป็ นสิง่ ที่มีความแปลกใหม่ มีความเป็ น
เอกลักษณ์ ดี ส่วนในเรื่องการสื่อความหมายมีความคิดเห็นว่าสื่อความหมายได้ชดั เจนดีเข้าใจ
ง่าย โดยการลดทอนรูปร่าง รูปทรงของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ดี แต่ยงั มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน คือ ป้ายแสดงสถานทีแ่ บบที่ 1 แม่น้ํา ซอย ตรอก ลําคลอง ฯลฯ รูปแบบยังดูเหมือน
ป้ายทัวไปยั
่ งไม่ชดั เจนเท่าที่ควร ควรจะปรับปรุงให้มคี วามชัดเจนมากกว่านี้ ส่วนในเรื่องของ
ความสะดวกในการใช้งานมีความคิดเห็นทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน คือมีความสะดวกในการใช้งาน
ได้ดมี องเห็นได้อย่างชัดเจนดี ออกแบบได้เหมาะสมกับความสูงของมนุ ษย์ มองได้ดใี นระยะไกล
ตัวหนังสือตัดกับสีพ้ืนได้ดี อ่านง่าย ส่วนในเรื่องของวัสดุ มีความคิดเห็นว่า วัสดุท่ใี ช้มคี วาม
แข็งแรงทนทานดี ทนแดด ทนฝน แต่ยงั มีความคิดเห็นเพิม่ เติม อาจจะหาวัสดุทไ่ี ม่เป็ นสนิม ซึง่
เหล็กพ่นกันสนิมด้านในอาจจะขึน้ สนิมได้ หาวัสดุท่ไี ม่เป็ นที่ต้องตาต้องใจ เพื่อป้องกันการถูก
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ขโมย เลือกใช้วสั ดุท่สี ามารถนํ ามาทดแทนกันได้เหมือนมีการซ่อมแซม ส่วนในเรื่องของการ
สะท้ อ นอัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รี มีค วามคิด เห็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ว่ า สามารถ
สะท้ อ นอัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รีไ ด้เป็ น อย่ า งดี โดยการนํ า สถาป ตั ยกรรมของตึก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โดดเด่นของจังหวัดมาใส่ในงานออกแบบและผสมผสาน ตัวอักษรที่มี
ลักษณะคล้ายตัวอักษรทวารวดี ซึ่งเป็ นอารยธรรมที่มอี ยู่แต่เดิมของจังหวัดปราจีนบุรสี ่วนใน
เรื่องของตัวอักษรที่ใช้ในงานนัน้ มีความคิดเห็น ที่ไปในทิศ ทางเดียวกัน คือมีความสวยงาม
โบราณเก่าแก่ สะดุดตาดี เข้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรไี ด้เป็ นอย่างดี ส่วนความเห็น
เรื่องสีทใ่ี ช้ในงานออกแบบนัน้ มีความคิดเห็นว่าสีทใ่ี ช้นัน้ แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
ได้เป็ นอย่างดี สีน้ําตาลสือ่ ถึงความโบราณเป็ นเมืองเก่าศิลาแลง สีเขียวสือ่ ถึงธรรมชาติความเป็ น
เมืองผลไม้และกรีนซิต้ี แต่อาจใส่สที อง และสีเหลืองสีแดงลงไปด้วยเพราะว่าเป็ นสีประจําจังหวัด
โดยภาพรวมของงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี ทีใ่ ช้ตกึ เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร (อันดับที่ 1) เป็ นองค์ประกอบหลักในการออกแบบนี้ มีความคิดเห็นว่าสามารถ
นํ าไปใช้งานได้จริง เป็ นงานออกแบบที่มคี ุณภาพ เป็ นสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุรี
และสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ ของจังหวัดปราจีนบุรไี ด้ แต่หลังจากที่นํางานออกแบบโดยใช้ตึก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (อันดับที1่ ) เป็ นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ นํ าไปประเมินผลกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยทางผูเ้ ชีย่ วชาญแนะนํ าว่า ให้นําต้นพระศรีมหาโพธิ ์ (อันดับที่ 2) มาผสมผสาน
ในงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรดี ้วย จะทําให้เกิดอัตลักษณ์ ท่ี
ชัดเจนมากขึน้ และทําให้งานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีความ
น่าสนใจ และเป็ นทีจ่ ดจํามากขึน้ และจากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรยี งั ไม่มี
ความชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นๆ แต่โดยภาพรวมของการ
ออกแบบจากการศึกษาและเก็บ ข้อมูล ในการวิจยั ถ้าทางจังหวัด ทุ กภาคส่ว น ประชาชนใน
จังหวัดร่วมมือกันใช้อตั ลักษณ์น้ีส่งเสริมการใช้งานในสื่อต่างๆ หรือประชาสัมพันธ์ ก็สามารถที่
จะสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ได้ในอนาคต
3. ข้อเสนอแนะ
จากการทําวิจยั ฉบับนี้ ปญั หา คือ เวลาและงบประมาณที่มขี อ้ จํากัดในการทําวิจยั
ซึง่ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นจังหวัดได้ ส่วนข้อมูลเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมทีใ่ ช้
อยูใ่ นปจั จุบนั ของจังหวัดปราจีนบุรดี ว้ ยข้อจํากัดดังกล่าวนัน้ จึงไม่สามารถทําได้ทวถึ
ั ่ งทัง้ จังหวัด
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ผู้วจิ ยั จึงได้จํากัดขอบเขตของการศึกษาเพียงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรเี ท่านัน้ ซึ่งถ้า
สามารถเก็บข้อมูลได้ทวถึ
ั ่ งทัง้ จังหวัดจะเป็ นสิง่ ทีด่ มี ากและจะทําให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนมากขึน้
จากการทํ า วิจ ัย โดยการลงพื้น ที่เก็บ ข้อ มู ล การสอบถาม การสัม ภาษณ์ จ าก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒพิ ดู คุยกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่างๆ ปรากฎว่าได้รบั การสนับสนุ นเป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีความเห็นว่าการหาอัตลักษณ์ ให้กบั จังหวัดนัน้ เป็ นสิง่ ที่ดแี ละมีประโยชน์ เป็ นอย่าง
มาก เพือ่ เป็ นการสร้างสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเด่นทีส่ าํ คัญให้กบั จังหวัดทําให้คนในพืน้ ทีเ่ องนัน้ ได้รถู้ งึ คุณค่า
ในสิง่ ที่มอี ยู่ในพื้นที่และส่งเสริม ทําให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการจดจําและในการออกแบบเลข
นศิลป์สงิ่ แวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนัน้ เป็ นความคิดที่ดหี ากแต่การออกแบบเลข
นศิลป์สงิ่ แวดล้อมเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์หรือสร้างให้เกิดภาพลักษณ์
เป็ นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนได้ หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ในจังหวัดใน
การร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ให้สอดคล้องและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดขึน้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดให้ความสําคัญของการออกแบบอัต
ลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Coporate Identity) เพื่อ ความเป็ น หนึ่ ง เดีย วกัน ทัง้ จัง หวัด ทํ า ให้เกิด ความ
เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เกิดขึน้ มาได้
จากการได้พูดคุยและสัมภาษณ์ กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ จิ ยั ได้พบว่าการออกแบบเลขน
ศิล ป์ สิ่ง แวดล้อ ม สําหรับ จังหวัด ปราจีน บุ รีนั น้ นอกเหนื อ จากการออกแบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์
(Signage System) และเฟอร์นิเจอร์ถนน (Street Furniture) นัน้ สัญลักษณ์ท่ใี ช้บนป้ายต่างๆ
นัน้ ก็มคี วามสําคัญเช่นกัน ควรมีการศึกษาถึงการออกแบบสัญลักษณ์ให้มจี ุดเด่นและมีความเป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุร ี ซึง่ จะทําให้มคี วามน่าสนใจและส่งเสริมป้ายสัญลักษณ์ต่างๆได้
เป็ นอย่างดีและอีกประการหนึ่ งที่มคี วามสําคัญ คือ การใช้งานของป้ายสัญ ลักษณ์ (Signage
System) และเฟอร์นิ เจอร์ถ นน (Street Furniture) ควรมีก ารศึก ษาหรือวิจยั ถึงการออกแบบ
เพือ่ คนทุกคน (Universal Design) เพือ่ เป็ นประโยชน์กบั คนทุกคนในสังคม เพราะมีความสําคัญ
เป็ นอย่างมาก นอกเหนือจากความสวยงามและการสื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดจะทํา
ให้เกิดประโยชน์สงู ทีส่ ดุ ในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมอีกด้วย
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