การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในพื้นที่ศนู ยแสดงงาน

โดย
นายพุทธิ เทพประทุม

วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2548
ISBN 974 – 11 – 5420 - 8
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION CENTER TRAFFIC

BY
Puddhi Dheppratum

A Thesis Submitted in Partial fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF FINE ARTS
Department of Visual Communication Design
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2005
ISBN 974 – 11 – 5420 - 8

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติวิทยานิพนธเรื่อง “การออกแบบเลขนศิลป
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในพื้นทีศ่ ูนยแสดงงาน” เสนอโดย นายพุทธิ เทพประทุม เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
…………………………………………………
(รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ……. เดือน ………… พ.ศ. ……..

ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. อาจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน
2. อาจารยยอดขวัญ สวัสดี
คณะกรรมการการตรวจสอบวิทยานิพนธ
…………………………………..……..ประธานกรรมการ
( อาจารยธนาทร เจียรกุล )
………../………../………..
…………………………………..……..กรรมการ
( รองศาสตราจารย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา)
………../………../………..

…………………………………..……..กรรมการ
( อาจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน)
………../………../………..

……………………..……..กรรมการ
( อาจารยยอดขวัญ สวัสดี )
………../………../………..

K 44151307 : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
คําสําคัญ : การออกแบบเลขณศิลปสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วของกับการจราจรในพื้นที่ศนู ยแสดงงาน
พุทธิ เทพประทุม : การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในพื้นที่
ศูนยแสดงงาน ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION CENTER TRAFFIC)
ผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน และ อ.ยอดขวัญ สวัสดี 108 หนา. ISBN 974 – 11 –
5420 - 8

การวิจยั ครั้งนีม้ ุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยทีม่ ีผลตอการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการจราจรในพืน้ ที่ศูนยแสดงงาน
โดยทําการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในดาน
ตาง ๆ
ทําการทดสอบการจัดทําแผนปายจราจร ซึ่งเปนแผนปายจราจรแบบใหมที่ยังไมเคยมี
ผูใดจัดทํามากอน โดยจะทําการทดสอบกับสถานที่จริง ณ บริเวณศูนยแสดงงาน ซึง่ การจัดทําแผน
ปายจราจรดังกลาว ยังคงยึดคุณสมบัติในดานสี และตัวอักษรของปายจราจรเดิมทุกประการ และ
เพิ่มเติมเลขนศิลปที่เกี่ยวของกับงานแสดงสินคา โดยจะทําการทดสอบหาความพึงพอใจ และ
ประสิทธิภาพในการรับรูเพือ่ หารูปแบบที่เปนผลลัพธใหมของปายจราจร เพื่อเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง
การใชแผนปายจราจรแบบเดิม เพื่อเปนการสรางความโดดเดน และความเปนเอกลักษณ ใหกับ
สถานที่นั้น ๆ นอกเหนือจากที่ปายจราจรจะทําหนาที่ในการชวยควบคุมใหยานพาหนะบนทอง
ถนนเปนไปดวยความสะดวกปลอดภัย
ผลของการวิจัยสรุปไดวา
1. ปายจราจรรูปแบบใหมทําใหเกิดความพึงพอใจกับผูใ ชงาน
2. ปายจราจรรูปแบบใหมมปี ระโยชนตอพื้นที่จัดแสดงงาน สามารถประชาสัมพันธและ
ใหขอมูลเกีย่ วกับงานแสดง ณ ศูนยแสดงงานนั้น รวมทัง้ สามารถอํานวยความสะดวกในการจัดการ
จราจร ไดเปนอยางดี

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2548
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………………
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. …………………………….. 2. ……………………………….

ง

K 44151307 : MAJOR VISUAL COMMUNICATION DESIGN
KEY WORD : ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION CENTER TRAFFIC
PUDDHI DHEPPRATUM: ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION
CENTER TRAFFIC. THESIS ADVISORS: WATTANAPHAN KRUTHASEN AND YODKWAN
SAWASDEE 108 pp. ISBN 974 – 11 – 5420 - 8
The objective of this research is to study about the factors that affect the Environmental Graphic
Design for Exhibition Traffic by compiling the information regarding the environmental graphic concerning
the traffic in various environments.
The test is conducted by creating a traffic signage which is of the new design that has never been
created before and we will place the sign in the real venue which is at the exhibition hall. The production of the
traffic signage follows the same colour and font as the old signage and we add some graphics which are
relevant to the exhibition. Our test is to find the satisfaction and the effectiveness of viewers'
acknowledgement in order to find out the new output from the traffic signage so that we can change the vision
in using the old type traffic signage. In addition, we can make that place uniquely prominent and the traffic
signage will help control the safety flow of vehicles on the road.
The research's result can be concluded as:
1. The new traffic signage can create the satisfaction to the user.
2. The new traffic signage is useful for the exhibition area as it can publicize and give information
regarding that particular exhibition as well as manage the good flow of traffic.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา และความสําคัญ
ป จ จุ บั น ป ญ หาการจราจรในเมื อ งสํ า คั ญ ต า งๆในประเทศ โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดกลายเปนปญหาสําคัญมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากสาเหตุ
สําคัญที่คลายคลึงกันหลายประการ เชน ความเจริญทางดานเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วในชุมชน
เมืองมากกวาในชุมชนชนบท กอใหเกิดการอพยพเขามาหาแหลงงานทําในเมือง การเขามาศึกษา
อบรม การเปลี่ยนแปลงลักษณะการคมนาคมขนสงจากประเภทอื่น ๆ มาเปนการคมนาคมขนสง
ทางบกโดยรถยนตเปนหลัก เกิดจํานวนรถยนตที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว การขาดการกําหนด
นโยบายคมนาคมขนสงทางบกที่ชัดเจน ความลาชาในโครงการแกไขปญหาการจราจรที่สําคัญ ๆ
การขาดงบประมาณในการดําเนินการ ขาดการวางแผนควบคุมการใชที่ดินใหเหมาะสม (จํารูญ
ตั้งไพศาลกิจ 2533 : 25)
ปญหาการจราจรไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กลาวคือ ใน
ดานเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (2537) ไดเคยศึกษาพบวา เฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครแหงเดียว จากสภาพปญหาการจราจร กอใหเกิดการเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิง
และเสียเวลาในการเดินทาง และการประกอบธุรกิจรวมเปนมูลคาความสูญเสียถึง 40,000 ลานบาท
ตอป ในดานสังคม สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน กอใหเกิดความเครียด และมี
ปญหาดานสุขภาพจิต ตลอดจนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลภาวะ มีฝุนละออง และ
กาซพิษในอากาศอยูที่ระดับเกินมาตรฐาน เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน สวน
ทางดานการเมือง ก็สงผลตอความความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายสิ่ง และทําใหเกิดขอขัดแยง
ทางการเมืองเชนเดียวกัน
นอกจากนั้นแลว ยังมีความสูญเสียอื่นๆ อันเนื่องจากปญหาจราจร เชน ความสูญเสียดาน
การลงทุน ความสูญเสียดานการทองเที่ยว ความสูญเสียดานภาพพจนของประเทศ ความสูญเสียดาน
อุบัติเหตุการจราจรก็สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเชนกัน ความสูญเสียตาง ๆ
เหลานี้ถือเปนความสูญเสียที่ตอเนื่อง เคยมีผูประมาณการไววา ปญหาการจราจรไดกอใหเกิดความ
เสียหายมากกวาภัยพิบัติ หรือการตอสูกับผูกอการรายทุกปรวมกันเสียอีก (สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองวิจัยและพัฒนา 2544 : 5 )
1

2
ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทวั่ ประเทศประจําป พ.ศ. 2540-2545
ป
พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545

จํานวน : ราย

เสียชีวิต : คน

บาดเจ็บ : คน

ทรัพยสินเสียหาย : ลานบาท

82,336
73,725
67,800
73,737
77,616
83,155

13,836
12,234
12,040
11,988
11,652
12,434

48,711
52,538
47,770
53,111
53,960
65,329

1,571.79
1,378.67
1,345.99
1,242.21
1,240.80
1,420.34

ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ, สถิติอุบัติเหตุประจําป พ.ศ. 2540 – 2545 (กรุงเทพมหานคร : 2546), 10.
จากขอมูลจะเห็นไดวามีผูเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเฉลีย่ ปละประมาณ 12,000 คน สวน
ผูที่ไดรับบาดเจ็บปละประมาณ 53,000 คน (ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2543)
เปนมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจเกือบแสนลานบาทตอป (กองบังคับการตํารวจจราจร
กองบัญชาการตํารวจนครบาล, 2542 : 29 - 31)
ตารางที่ 2 สถิติอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2540-2545
ป
พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545

จํานวน :ราย

เสียชีวิต : คน

บาดเจ็บ : คน

ทรัพยสินเสียหาย : ลานบาท

55,324
46,800
37,868
42,032
44,466
40,590

903
732
594
673
695
756

20,933
18,920
17,104
19,870
19,566
18,192

531.39
363.55
257.73
299.63
326.22
426.16

ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ, สถิติอุบัติเหตุประจําป พ.ศ. 2540 – 2545 (กรุงเทพมหานคร :
2546), 11.

3
จากสถิติตัวเลขดังกลาว จะเห็นไดวาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนความเสียหาย
ถึงแกชีวิตและบาดเจ็บอยูในสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนอุบัติเหตุทั่วประเทศในปเดียวกัน
ทั้งนี้ยังไมนับรวมถึงอุบัติเหตุเล็กนอยที่คูกรณีสามารถตกลงกันไดโดยไมแจงความที่สถานีตํารวจ
ซึ่งยังมีจํานวนมาก
เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและอุบัติเหตุอื่น
จากขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บจากจังหวัดตาง ๆ 12 จังหวัด พบวาอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรมากกวาอุบัติเหตุอื่น เทากับรอยละ 4.04 และ 1.45 ตามลําดับ อัตราผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรเปนประมาณครึ่งหนึ่งของการบาดเจ็บทั้งหมดและพบวาอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรสูงถึงรอยละ 73.38 ของการบาดเจ็บทั้งหมด จาก 19 สาเหตุตาม ICD10 (กระทรวง
สาธารณสุข , ศูนยนเรนทร 2546 : 20)
จากการศึกษาถึงสาเหตุหลักของปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจร ทางบก (2536) พบวาเกิดจากสาเหตุหลัก 6 ประการ คือ
1. ระบบโครงขายถนนไมสมบูรณและถนนขาดประสิทธิภาพ
2. ระบบขนสงสาธารณะไมเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
3. ระบบการจัดผังเมือง และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง
4. การเพิ่มขึ้นของรถและประชากร
5. ปญหาพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนและความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมาย
6. การวางแผนและอํานวยการจราจรไมมีประสิทธิภาพ
นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตน ยังพบสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด ขาด
ความคลองตัวในการเดินทาง นั่นคือปญหาในเรื่องการขาดมาตรฐานในการติดตั้ง และความไม
เพียงพอในเรื่องของปายบอกทาง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร (เสถียร วงศวิเชียร 2532 : 22)
อีกทั้งยังมีปญหาในเรื่องของการจัดการทางดานระบบปายขอมูล ปายชี้ทางไปยังแหลงทองเที่ยว
และความไมเพียงพอ และไมเปนระเบียบ ในเรื่องการจัดระบบที่จอดรถในพื้นที่ตอเนื่องจาก
เสนทางหลวง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ศูนยบริการวิชาการ 2546 : 10)
การแกไขอุบัติภัยจราจรบนทองถนนจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ทั้งนี้ประเทศไทยมีการควบคุม
และจัดการจราจรโดยใชหลักการพื้นฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ หลักการ “Three E’s” ของ O.w.
Wilson and R.C. Mclaren (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กองวิจัยและพัฒนา 2544 : 124) ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับเรื่องวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) การใหการศึกษาเกี่ยวกับการจราจร
(Traffic Education) การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร (Traffic Enforcement) ทั้งนี้ปจจัย
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สําคัญที่ควรใหความสนใจและศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเปนแนวทางในการปองกัน และแกไขปญหา
จราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน เพิ่มศักยภาพในดานการลงทุน และการทองเที่ยวใหกับประเทศ
ไดอยางแทจริงคือผูขับขี่ และผูใชถนน เนื่องจากผูขับขี่ และผูใชถนนเปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุ
โดยตรง จากการขับขี่ที่ไมชํานาญ การไมปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนปราศจากความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขับขี่ แมวาจะไดรับใบอนุญาตขับรถจากเจาพนักงานแลวก็ตาม แตก็เปนเพียง
สิ่งแสดงความสามารถในการขับรถไดตามกฎหมายเทานั้น มิใชรับรองวาจะขับรถไดโดยปลอดภัย
ผูขับขี่ที่ดีตองรอบรูกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก คําสั่ง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ตลอดจน
วิธีขับรถที่ถูกตองและมีความชํานาญในการขับขี่เปนอยางดี (ศราวุฒิ พนัสขาว 2528 : 22)
ปจจุบันเครื่องหมายจราจรที่ใชมี 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่ออกโดยขอกําหนดกรมตํารวจ
ตามกฎหมายจราจรทางบก และรูปแบบที่ออกโดยกฎกระทรวง ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง ซึ่ง
พบวารูปแบบและความหมายของเครื่องหมายจราจรทั้ง 2 รูปแบบนั้น บางสวนไมสอดคลองกัน
และไม เ หมาะสมกั บ สภาพการจราจรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายจราจร 2546 : 10)
สํา หรับมาตรฐานความปลอดภัย ด านการจราจรและขนสง เกี่ย วกับอุปกรณควบคุม
การจราจรแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ปายจราจร เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร จาก
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี พบปญหาตาง ๆ ดังนี้
1. ความไมสม่ําเสมอของเครื่องหมายจราจร เชน ขนาดไมเทากันของปายเครื่องหมาย
จราจร
2. การนําไปใชงาน เชน การติดตั้งไมเหมาะสม การออกแบบไมเหมือนกัน ทําให
ผูใชรถใชถนนเกิดความสับสน
3. ปญหาโครงสรางอุปกรณ เชน การออกแบบโครงสรางไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
ไมมีการบํารุงรักษา (กระทรวงคมนาคม, สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2546 : 33)
ดังนั้นการที่จะแกไขปญหาจราจร เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานตาง ๆ ใหกับประเทศควรที่
จะมุงเนนไปยัง 2 ประเด็นหลักคือ
1. มุงเนนในเรื่องของการสื่อสารความเขาใจในเรื่องของกฎระเบียบจราจรใหแกผูขับ
ขี่ ใหมีความเขาใจเรื่องของ เครื่องหมาย ปาย หรือสัญญาณจราจรตาง ๆ (โทน ทาพระ 2526 : 212)
โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการสรางความ
เขาใจในหมูผูใชรถ ใชถนน เนื่องจากคน เปนองคประกอบหนึ่งของการจราจร และถือวาเปน
องคประกอบที่สําคัญสุด ปญหาการจราจรตาง ๆ สวนใหญมีสาเหตุมาจากคนขับรถและคนเดิน
ถนน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมและมรรยาท
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ของคนขับรถ ปญหาผลกระทบจากการเสพของมึนเมาเชนยาบา สุรา หรือยาเสพติดอื่น ๆ ที่มีผลตอ
การขับรถ ปญหาดานสุขภาพ เชน สายตา การไดยิน และการตอบสนอง และยังตองรวมศึกษาถึง
ลักษณะของคนเดินถนน เชน อัตราการเคลื่อนที่ (ความเร็วในการเดิน) เพื่อใชในการออกแบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใชถนนจําพวกทางเทา ทางขาม และระยะเวลาของสัญญาณไฟขามที่
เหมาะสม (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2537 : 110)
2. การติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรตาง ๆ เพื่อชวยควบคุมใหยานพาหนะ
ในถนนเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัยโดยลักษณะของปายจราจรแบงตามวัตถุประสงคของ
การใชงานได 3 ประเภท ไดแก ปายบังคับ ปายเตือน และปายแนะนํา (ยอดพล ธนาบริบูรณ 2524 : 1)
ดังภาพที่ 1 – ภาพที่ 3

ภาพที่ 1 ตัวอยางปายหรือสัญญาณบังคับ
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2
สิงหาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign.php

ภาพที่ 2 ตัวอยางปายเตือน
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2
สิงหาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign2.php
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ภาพที่ 3 ตัวอยางปายแนะนํา
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจรประเภทแนะนํา [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2
สิงหาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign4.php
ปายจราจรทุกชนิดลวนแตตองอาศัยการออกแบบใหสามารถสื่อสารไปยังผูใชถนน ให
สามารถอานปาย เขาใจปาย และปฏิบัติตามปายไดอยางถูกตอง เนื่องจากความตองการพื้นฐานของ
ปายจราจรคือ สามารถบรรจุขอกําหนดที่จําเปน ถายทอดขอมูลหรือสื่อความหมายดวยขอความ
สัญลักษณ รูปราง และสี ปายจราจรที่มีประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาจากความรูสึกของผูใชที่
ชําเลืองมองอยางไมตั้งใจ ซึ่งผูใชทางจะตองพบปาย อานปาย เขาใจปาย และปฏิบัติตามที่ปาย
ตองการ การมองเห็นปายจราจรขึ้นอยูกับคุณลักษณะตาง ๆ เชนขนาด ความตัดสีของปาย รูปราง สี
ความน า สนใจ ตํ า แหน ง ท า ที และการเคลื่ อ นไหว ค า มาตรฐานของแต ล ะลั ก ษณะขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของระบบการมองเห็น การอานไดของตัวอักษรและตัวเลข ขึ้นอยูกับอัตราสวนความหาง
ของตัวอักษร หรือตัวเลขและปจจัยภายนอก เชน ความเขมของพื้นหลัง การตัดสีกัน และระยะที่มองดู
ดังนั้นการจัดทําปายจราจรแบบตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองตามความตองการพื้นฐาน
ได จําเปนตองนําหลัก แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช โดยที่ผานมามีการศึกษาถึงเรื่องที่
เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปายจราจร ทั้งในสวนของระยะทางในการอานตัวอักษร ความสูงของ
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ตัวอักษร ความกวางของตัวอักษร ความกวางของเสนอักษร ชองวางระหวางตัวอักษร ชองวาง
ระหวางบรรทัด และระยะทางในการอานตัวอักษรไทยบนแผนปายจราจรทางหลวงในอัตราเร็วรถที่
ตางกัน
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการออกแบบเลขนศิลป
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในพื้นที่ศูนยแสดงงาน โดยทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเลขน
ศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในดานตาง ๆ อีกทั้งยังทําการทดสอบการจัดทําแผนปาย
จราจร ซึ่งเปนแผนปายจราจรแบบใหมที่ยังไมเคยมีผูใดจัดทํามากอน โดยจะทําการทดสอบกับ
สถานที่จริง ณ บริเวณศูนยแสดงงานเนื่องจากจุดดังกลาวเปนจุดที่มีปญหาการจราจรคับคั่งเปน
ประจํา อันเนื่องมาจากการมาชมงานแสดง ซึ่งการจัดทําแผนปายจราจรดังกลาว ยังคงยึดคุณสมบัติ
ในดานสี และตัวอักษรของปายจราจรเดิมทุกประการ และเพิ่มเติมเลขนศิลปที่เกี่ยวของกับงาน
แสดงสินคาโดยจะทําการทดสอบหาความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการรับรูเพื่อหารูปแบบที่
เปนผลลัพธใหมของปายจราจร เพื่อเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการใชแผนปายจราจรแบบเดิม เพื่อเปน
การสรางความโดดเดน และความเปนเอกลักษณ ใหกับสถานที่นั้น ๆ นอกเหนือจากที่ปายจราจรจะ
ทําหนาที่ในการชวยควบคุมใหยานพาหนะบนทองถนนเปนไปดวยความสะดวกปลอดภัย
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจร
2. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลของตัวอักษร สี ที่เกี่ยวของกับลักษณะการมองเห็น และ
ความสามารถในการอานปายจราจร
3. เพื่อเสนอการออกแบบแผนปายจราจร ณ บริเวณศูนยแสดงงาน ที่ยังคงยึดคุณสมบัติ
ในดานสี และตัวอักษรของปายจราจรมาตรฐาน โดยนําหลักการที่เกี่ยวกับเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการปายจราจรมาประยุกตใช
สมมติฐานของการศึกษา
1. สามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปายจราจรไดอยางสมบูรณ โดยมีเนื้อหาที่ครอบ
คลุมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2. ปายจราจรที่ออกแบบขึ้นใหมเพื่อใชในพื้นที่ศูนยแสดงงาน จะสามารถกอใหเกิด
ประโยชนครบถวนตามวัตถุประสงค
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ขอบเขตของการศึกษา
ผู ศึ ก ษาจะทํ า การศึก ษารวบรวมขอ มูลเกี่ ย วกั บ เลขนศิ ลปสิ่ ง แวดล อ มที่เ กี่ ย วข องกั บ
การจราจร และขอมูลของตัวอักษร สี ที่เกี่ยวของกับการมองเห็น และความสามารถในการอานปาย
จราจร มาเปนแนวทางในการสรางแผนปายจราจร ณ บริเวณศูนยแสดงงาน โดยนํามาติดตั้ง และ
ทดสอบกับสถานที่จริง ซึ่งในที่นี้จะทําการทดสอบแผนปายจราจรแบบใหม ณ บริเวณสถานที่จัด
แสดงงาน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ขั้นตอนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปายจราจรจากแหลงขอมูลตางๆ
2. ขั้นตอนศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางเลขนศิลปและปจจัยใน
การมองเห็นปายจราจร
3. ขั้นตอนการจัดทําปายจราจรรูปแบบใหม จัดเตรียมแบบสอบถาม และบทสัมภาษณ
4. ขั้นตอนการทดสอบการใชงานปายจราจร ณ ศูนยแสดงงาน และดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
5 วิเคราะหและสรุปขอมูล จัดพิมพเอกสาร
6. สรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรวบรวม บทความ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ กับเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการจราจร รวมถึงหลักการเลือกใชสี แนวคิดในการเลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษร
ตัวอักษร ขอมูลและความรูทางดานงานวิศวกรรมจรที่เปนประโยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะการมองเห็น และความสามารถในการอานและทําความเขาใจปายจราจรและเครื่องหมาย
จราจร ทั้ งนี้ เ พื่ อเปนประโยชน ต อนัก ออกแบบ ผูที่ เ กี่ ย วข องกับงานจราจร และเพื่อ ใหผูส นใจ
สามารถนําขอมูลและแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสรางผลงานการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรใน
บริ เ วณศูน ย แสดงงาน ที่ ยังคงยึด คุณสมบัติดา นสี และตัวอักษรของป ายจราจรเดิม เพื่อเปลี่ ย น
มุมมองในเรื่องการสรางแผนปายจราจรที่แสดงเอกลักษณของการจัดงานนั้นๆ
3. เพื่อเปนจุดเริ่มตนที่ดีสําหรับการพัฒนาการจัดทําแผนปายจราจรเพื่อการใชงาน โดย
สามารถนําขอมูลและแนวความคิดตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาไปใชงานไดจริง เพื่ออํานวยความ
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สะดวกใหกับผูใชรถใชถนนตามสถานที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานที่ที่มีการจัดงานแสดง
สินคา และมีความคับคั่งทางการจราจร
ขอจํากัดของการศึกษา
1. เนื่องจากวัตถุประสงคในการออกแบบมีขอบเขตอยูในบริเวณของการจัดแสดงงานจึง
ทําใหการทดสอบการใชงานนั้น จะกระทําอยูภายในพื้นที่ศูนยแสดงงานซึ่งเปนพื้นที่ของเอกชนซึ่ง
ไมใชบริเวณที่เปนที่สาธารณะ เชนบริเวณที่เปนถนน และทางเทา จึงทําใหการกําหนดรูปแบบของ
ปายจราจรไมตองอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจรบริเวณที่เปนสาธารณะ
โดยตรง แต ถึ ง กระนั้ น ก็ จ ะต อ งมี ก ารนํ า เอาข อ กํ า หนดของกฎหมายมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยและสอดคลองกับความเคยชินของคนทั่วไป
2. สภาพแวดลอมที่ใชในการทดสอบ จะทําการทดสอบเฉพาะเวลากลางวันเทานั้น
ทั้งนี้เนื่องจากเวลาของการจัดแสดงงานสวนใหญจะเปนเวลากลางวัน และเพื่อตัดตัวแปรในเรื่อง
ของแสงสวางซึ่งเกินขอบเขตของจุดมุงหมายในการวิจัยออก อนึ่งการจัดหาวัสดุเพื่อชวยในการ
มองเห็น ในสภาพแวดล อมที่ มีแสงนอยนั้น จํา เปน จะตอ งใชวัสดุที่มีคุ ณ สมบัติพิเ ศษที่ช ว ยให
สามารถมองเห็นไดในสภาพแสงสวางนอยหรือเรืองแสงไดในที่มืด ซึ่งจะแตกตางจากปายจราจร
มาตรฐาน และยังเปนผลใหไมสามารถจํากัดตนทุนในการจัดทําแผนปายตัวอยางเพื่อการทดสอบใน
การวิจัยครั้งนี้ได
คํานิยามศัพทเฉพาะ
1. เลขนศิลปสิ่งแวดลอม (Environmental Graphics) หมายถึงงานออกแบบกราฟกที่มี
การนําไปใชในสภาพแวดลอมจริง ทั้งในอาคารและนอกอาคารซึ่งประกอบดวยตัวอักษรและภาพ
หรือเครื่องหมายภาพ
2. การจราจร หมายถึง การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา คนที่จูงที่ขี่หรือไลตอนสัตว
3. เครื่องหมายจราจร คือ อุปกรณสําหรับควบคุมการจราจรใหยานพาหนะสามารถ
เคลื่อนที่ไปไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นอกเหนือไปจากปายจราจรและไฟสัญญาณ ในบาง
กรณีเครื่องหมายจราจรจะใชเพื่อชวยเสริมความหายของปายจราจรและไฟสัญญาณ
4. ปายจราจร คืออุปกรณที่ใชแจงกฎหรือระเบียบแกผูใชยานพาหนะบนถนน เพื่อให
การเคลื่อนที่เปนไปอยางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ตัวอยางภาพแผนปายจราจรที่ใชอยูในปจจุบัน
ที่มา : Driving in Thailand, Thai Traffic Signs [ Online ] , accessed 10 August 2005. Available
from http://driving.information.in.th/traffic-signs.html

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษา เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การออกแบบเลขนศิ ล ป สิ่ ง แวดล อ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจราจรในครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และขอมูลที่มีความสําคัญมา
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
1. ประวัติความเปนมาของปายสัญลักษณ
2. ประวัติ และพัฒนาการของปายสัญลักษณไทย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยงานเลขนศิลป และการออกแบบสัญลักษณ
4. แนวคิดเรื่องสีและการใชสี
5. แนวคิดและบทความเกี่ยวกับเรื่องปายจราจร และขอกําหนดของกรมทางหลวง
เกี่ยวกับปายสัญลักษณ
6. ปายชี้ทางแหลงทองเที่ยว
7. แนวคิดเกี่ยวกับปญหาการจราจร
8. พื้นที่การจราจร ณ บริเวณศูนยแสดงงาน
9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ประวัติความเปนมาของปายสัญลักษณ
ในยุคกลาง (Middle Age) หรือประมาณปลายศตวรรษที่ 12 จากการที่ศิลปน ชางฝมือ
พอคาไดหลุดพนจากยุคของความเปนทาส ไดเริ่มใชเครื่องหมาย และตราสัญลักษณเพื่อสื่อแสดง
ความเปนเจาของ ซึ่งกอนหนานี้การประทับตราและการสลักชื่อถือเปนสิ่งหวงหาม ปรากฏการใช
ตราสัญลักษณในสมัยนั้นเพื่อใชเปนสัญลักษณแทนพระเจา เทพเจา เจานายชนชั้นปกครอง กษัตริย
หรือพระเทานั้น
ตอมาจึงไดมีการคิดประดิษฐตราสัญลักษณ จากตัวอักษร จากรูปภาพมาลดทอนบาง
เพิ่ม เติมลวดลายเขาไปบาง จุดประสงคเพื่อ ใช เครื่องหมาย ในการการแสดงความเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือสินคาของตนขึ้น ไดแกการประทับตราบนตัววัว ตราประทับลงบนจดหมาย หรือใช
ในการระบุอาชีพชางฝมือเฉพาะดานและแสดงความเปนเอกลักษณ เชน ตราประทับบนทองคํา
ดังนั้นการประทับตราของชางทองในสมัยนั้นไดใชเสมือนหนึ่งเปนเครื่องหมายทางการคา เปนตน
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ประมาณศตวรรษที่ 15 ถือวาเปนยุคทองของการพิมพ ซึ่งไดเกิดวิวัฒนาการของการ
พิมพขึ้น และ มีการแขงขันกันสูง เครื่องหมายของโรงพิมพจึงถือเสมือนเปนเครื่องคา หมายการที่
ไดรับการออกแบบอยางปราณีตมากที่สุด
เครื่องหมายในรูปแบบสัญลักษณ ไดถูกนํามาใชงานอยางแพรหลายเปนครั้งแรกในชวง
ป ค.ศ. 1899 ในแถบทางตอนใตของยุโรปและทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการสราง
เมืองขึ้นและประกอบกับที่มีประชากรหนาแนน ทําใหปายสัญลักษณที่เปนปายเพื่อบอกสถานที่
อาทิเชน ที่พักคนเดินทาง ปายรานคา ปายชี้นําทางเพื่อบอกถนน บอกเสนทางสัญจร มีความจําเปน
ในการเดินทางขนสงทางถนน โดยในสมัยนี้ปายสัญลักษณจะทําดวยแผนไมทาสี หรือเหล็กดัดเปน
รูปรางอยางงาย และใชสัญลักษณภาพในการสื่อสารเนื่องจากประชาชนยังไมรูหนังสือ
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือในป ค.ศ. 1914 เมืองหลวงในประเทศแถบยุโรป เชน
ปารีส ลอนดอน ไดใชปายสัญลักษณที่ทําดวยโลหะเหล็กดัด บริเวณวงเวียนหรือทางแยกจากวง
เวียนที่เปนทาง 6 แพรง หรือ 8 แพรง สวนบริเวณชานเมืองมักเปนปายที่ชาวเมืองทําขึ้นใชเอง ใน
ลักษณะของแผนปายทาสีที่ยังคงใชสัญลักษณภาพ เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมรูหนังสือ ใน
สมัยนี้การใชตัวหนังสือและการพิมพยังไมเขามามีบทบาทมากนัก จึงทําใหเกิดเอกลักษณใหมของ
ปายสัญลักษณ ซึ่งไดเริ่มเขามามีความสําคัญมากขึ้นในเชิงการคา และการใหบริการเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกการสื่อสารและการคมนาคม ปายสัญลักษณจึงไดรับการออกแบบใหสวยงามควบคู
ไปกับการใชงาน จึงสงผลใหเกิดการพัฒนาปายสัญลักษณตางมาตรฐาน ตางสถานที่ และตาง
ประสิทธิภาพขึ้น
ส ว นในแถบเอเชี ย อาทิ ประเทศญี่ ปุ น จี น ยั ง คงใช ป า ยแบบดั้ ง เดิ ม ได แ ก ป า ยชื่ อ
โบราณสถาน เปนปายที่สลักบนหิน หรือบนแผนไม และปายชื่อสะพาน ปายชื่อสถานที่ ซึ่งมีไมมากนัก
ถึงแมวาปายสัญลักษณจะถูกใชอยางกวางขวางในหมูพอคา และชางฝมือนับตั้งแตเริ่มมี
การคาขาย แตปายสัญลักษณสวนใหญยังไมไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการ
ใชงานมากนัก ไดมีการออกแบบปายสัญลักษณในหลายหนาที่ หลายประเภท และหลายรูปแบบ
ไดแก ปายกฎการจราจร ปายสัญญาณไฟจราจร แผนปายโฆษณา ปายบนทองถนน ปายหนารานคา
รวมทั้งผลิตดวยกรรมวิธีและวัสดุที่หลากหลาย อาทิ ไม เหล็กดัด หิน หรือแผนโลหะ ซึ่งมีจํานวน
เกิดขึ้นมากมายทั้งที่เปนแบบชั่วคราวและถาวร โดยที่การติดตั้งจะมุงเนนเฉพาะตําแหนงที่เห็นได
ชัดเทานั้น
สวนปายสัญลักษณเรขศิลปทางสาธารณประโยชน ไดเริ่มจากการสัญจรทางถนนใน
สมัยโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมรถยนตเกิดขึ้น ทําใหเกิดความ
จําเปนที่จะตองใชสัญลักษณบนทองถนนเพิ่มมากขึ้น ตนแบบสัญลักษณจราจรไดเริ่มมาจากสโมสร
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ยานยนตรในประเทศอิตาลี ประมาณป ค.ศ. 1895 และจากการประชุมใหญทกี่ รุงปารีสในป ค.ศ.
1900 ขององคการยานยนตนานาชาติ (Congress of the International League of Touring
Organization) จึงไดมกี ารพิจารณาใหใชปายสัญลักษณจราจรที่มีมาตรฐาน และตอมาในป ค.ศ.
1909 กลุมในประเทศยุโรป 9 ประเทศ ไดตกลงใหใชสัญลักษณรูปภาพ (Pictorial Symbols) เพือ่
การจราจรจํานวน 4 ภาพ รวมกัน คือ ทางขรุขระ ทางโคง ทางสี่แยก และทางรถไฟตางระดับ ดังนัน้
ในชวง ค.ศ. 1929 – 1949 จึงไดมีการทําสัญลักษณนานาชาติขึ้น ประกอบกับในป ค.ศ. 1949 ไดเกิด
ระบบการใชเสนทางสําคัญขึ้น 3 สาย คือ เสนทางถนนในยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปอาฟริกา ทํา
ใหเกิดการพัฒนาเครื่องหมายการใชถนนในยุโรป เนื่องจากการพัฒนาเกิดจากหลายชาติหลายภาษา
จึงนิยมใชปายสัญลักษณที่เปนรูปภาพเพื่อใหเขาใจเปนทีต่ รงกัน
ในขณะที่ปายการจราจรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการพัฒนาขึ้นเองไมมีการทํารวมกับชาติใด จึงนิยมใชตัวอักษรที่เปน
ตัวหนังสือ แตตอมาจึงไดนําสัญลักษณภาพสากลไปใชรว มดวย (เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 24)
2. ประวัติ และพัฒนาการของปายสัญลักษณไทย
ป พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 112) ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 5 กรุงเทพมหานครไดเริ่มมีถนนและเสนทางสัญจรอยางประเทศทางตะวันตก จากการเสด็จเยือน
ยุโรป ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน จึงไดมีพระราชดําริใหมีการสรางถนนซึ่งแตเดิมเปนการเดินเทา การ
ใชรถรางและรถลากแบบจีน เพื่อใหมีการสัญจรและการคมนาคมที่เปนระบบทัดเทียมอารยประเทศ
สงผลใหเกิดปายสัญลักษณเปนสมัยแรก ในชวงประมาณป พ.ศ. 2450 – 2460 เปนเพียงปายชื่อถนน
และสะพาน เพื่อทําหนาที่บอกชื่อ เชน ถนนสี่พระยา ถนนราชดําเนินนอก สะพานผานพิภพลีลา
สะพานผานฟาลีลาศ เปนตน ซึ่งใชการออกแบบตามอยางยุโรป
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณป พ.ศ. 2460 – 2480 ไดเกิดการเดินทางโดยรถยนต รถ
โดยสารหรือรถเมลขาวขึ้นโดยบริษัท นายเลิศ จํากัด จากการเดินทางที่หนาแนนขึ้น ทําใหเกิดปาย
สัญลักษณชนิดบอกทิศทาง คือ ปายลูกศรชี้ทางแบบไมมีขอความ ใชลูกศรสีออนบนพื้นสีเขมตาม
อยางยุโรป สวนปายชื่อสะพานไดมีการแยกทําโดยใหมีลักษณะเปนปายตั้งพื้นเหมือนกับปายถนน
ซึ่งยังคงใชกันอยูจนถึงปจจุบัน
ในสมัยรัชกาลที่ 8 พ.ศ. 2480 – 2490 ชวงระยะเวลา 10 ปที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบานเมือง โดยมีการกอสรางสถานที่สําคัญทางราชการและเอกชน มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการคากับตางประเทศมากขึ้น ทําใหเกิดปายสัญลักษณขึ้นอีก 2 ชนิด คือ ปายทําหนาที่ควบคุม
หรือบังคับ ไดแก ปายบอกตําแหนงรถประจําทางเปนอักษรไทย และปายกําหนดเขตจอดรถเปน
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อักษรโรมันคือ ปาย P (Parking) มีรูปแบบเปนเสาโลหะสวนบนเปนปายโลหะรูปกลม มีลักษณะ
ของการออกแบบที่เปนมาตรฐานยุโรป ซึ่งยังคงใชอยูจนถึงทุกวันนี้
ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตอนตน พ.ศ. 2490 – 2508 เปนชวงที่ประเทศไทยไดผาน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และไดเขาสูการฟนฟูทางเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
จนถึง รัฐบาลจอมพลสฤษต ธนะรัตน ไดเกิดปญหาของการจราจรที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ปาย
สัญลักษณจราจรไดรับการรวบรวมและไดออกเปนหนังสือบังคับโดยกรมตํารวจเพื่อใชแนะนํา
เสนทาง และบังคับ ปายสัญลักษณมุงเนนเพื่อการใชงานตามแบบสากลและไมมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ไดแก ปายสัญลักษณจอดรถตัว P มีการเพิ่มขอมูลใหหลากหลายขึ้น สวนปายสะพานยังคง
ใชของเดิม มีการใชกลุมสัญลักษณภาพชุดที่ตอเนื่อง ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะในหนึ่งหนาที่ คือการ
แนะนําและการควบคุม รูปแบบของสัญลักษณภาพชุดในการบังคับจะเปนแผนโลหะกลมใชเสน
หนาขีดครอมตัวสัญลักษณเพื่อแสดงขอหามตามมาตรฐานยุโรปและอเมริกา แตตัวสัญลักษณภาพ
ไดเปลี่ยนใหเปนไทยมากขึ้น เชน สัญลักษณรถสามลอ รถบรรทุก และสัญลักษณภาพชุดในการ
เตือนภัยมีรูปแบบเปนกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสแสดงใหเห็นลักษณะหนาที่แตกตางกันออกไป เพื่อทํา
ใหการจราจรและการคมนาคมขนสงเปนระเบียบและปลอดภัยยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2509 – 2524 จังหวัดกรุงเทพมหานครไดมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 36 เขต
ทําใหเกิดสัญลักษณแบงเขตการปกครองที่มีลักษณะพิเศษตางจากปายอื่นที่ผานมา การออกแบบดูมี
เอกลักษณมากขึ้น ทั้งการใชสี เรขศิลปบนปาย และสวนตกแตง เชน ปายของกรมตํารวจไดใชตรา
ตํารวจ ที่มีการตกแตงสวนบนของปายดวยหมุดโลหะ การใชตัวอักษรไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
และคํานึงถึงการใชงานที่เพิ่มขึ้นโดยวิธีการติดแผนปาย 2 แผนคูกันในหนึ่งเสา
พ.ศ. 2525 – 2530 รัฐบาลชุดพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดปรากฏปายสัญลักษณรูปแบบ
ใหมขึ้น เนื่องจากมีเสนทางสัญจรใหม ๆ เกิดขึ้นมาก เชน ทางดวน เสนทางลัดสําหรับกรมการ
ขนสง จึงไดมีการเพิ่มการใชปายสัญลักษณชนิดแนะนําเสนทาง ซึ่งตางจากปายสัญลักษณโดยแบง
พื้นที่การปกครองดวยการใชสีและกรอบ การออกแบบมีลักษณะคลายยุโรปแตมีลักษณะเปนไทย
มากขึ้น มีการใชตัวอักษรไทยรวมกับอังกฤษเปนครั้งแรก นอกจากนั้นยังมีปายแนะนําสถานที่
ราชการขนาดเล็ก สําหรับผูขับขี่รถยนตที่มีการใชสีดําบนพื้นขาวในกรอบสี่เหลี่ยมดํา สวนปายชื่อ
คลองไดรับการออกแบบรวมกับปายที่แนะนําสถานที่
พ.ศ. 2531 – 2538 ชวงปจจุบันที่มีสภาพการสัญจรและการปกครองที่เปลี่ยนไป ไดเกิด
ปายหลายชนิด มีจํานวนมากขึ้นในแตละหนาที่ สัญลักษณภาพมักใชกับปายสัญลักษณเตือนโดยใช
สีหลัก คือ ดํา ขาว เหลือง แดง สวนปายแนะนําสถานที่ยังคงใชกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา เนนสัญลักษณ
ภาพที่มีอักษรตัวเดียวและมีการใชสีออนบนพื้นสีเขมอยูบนเสาโลหะสีเงิน และสวนปายแบงพื้นที่
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ปกครองจะใชแตตัวอักษรในการระบุชื่อ กรอบปายเปนรูปหาเหลี่ยมที่ใชสีเดียว คือสีเสือดหมู ผล
จากสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจที่เฟองฟู ทําใหปายสัญลักษณที่เกิดในชวงนี้สวนใหญเปนปายระบุ
สถานที่
3. การแบงประเภทปายสัญลักษณของไทย (เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 43)
3.1 ปายสัญลักษณเพื่อบอกทิศทาง

ภาพที่ 5 ตัวอยางภาพปายสัญลักษณเพื่อบอกทิศทาง
ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิสกุล, ระบบปายสัญลักษณ (กรุงเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 44.
3.2 ปายสัญลักษณใหขอมูลและขาวสาร

ภาพที่ 6 ตัวอยางภาพปายสัญลักษณใหขอ มูลและขาวสาร
ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิสกุล, ระบบปายสัญลักษณ (กรุงเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 46.
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3.3 ปายสัญลักษณระบุสถานที่ สําหรับแบงทองที่และเขตปกครอง

ภาพที่ 7 ตัวอยางภาพปายสัญลักษณระบุสถานที่ สําหรับแบงทองที่และเขตปกครอง
ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิสกุล, ระบบปายสัญลักษณ (กรุงเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 47.
3.4 ปายสัญลักษณแสดงลักษณะเฉพาะของเขตพื้นที่ บอกสถานที่ทางศิลปะวัฒนธรรมและ
โบราณสถาน

ภาพที่ 8 ตัวอยางภาพปายสัญลักษณแสดงลักษณะเฉพาะของเขตพื้นที่ บอกสถานที่ทางศิลปะ
วัฒนธรรมและโบราณสถาน
ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิสกุล, ระบบปายสัญลักษณ (กรุงเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 48.
3.5 ปายสัญลักษณควบคุม เตือน หรือบังคับ

ภาพที่ 9 ตัวอยางภาพปายสัญลักษณควบคุม เตือน หรือบังคับ
ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิสกุล, ระบบปายสัญลักษณ (กรุงเทพมหานคร : พลัสเพลส, 2543), 49.
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยงานเลขนศิลป และการออกแบบสัญลักษณ
เพื่อใหการออกแบบเลขนศิลปสัญลักษณใหบรรลุเปาหมาย ผูออกแบบควรคํานึงถึงหลัก
ในการออกแบบดังนี้
4.1 คุณลักษณะของงานออกแบบสัญลักษณ
4.1.1 สัญลักษณนั้นตองสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน เขาใจงาย ไมมี
ความหมายสองแงสองงาม และเหมาะกับบริบททางวัฒนธรรม
4.1.2 ความหมายที่อยูเบื้องหลังของสัญลักษณตองเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพของ
สัญลักษณนั้น ๆ
4.1.3 สัญลักษณที่ดีตองมีความเหมาะสมกับยุคสมัยตามลักษณะของการใชงาน
4.1.4 สัญลักษณที่ดีตองสามารถทําซ้ําไดงาย สามารถนําไปใชในโอกาสอื่น ๆ ได
4.2 แนวทางการออกแบบสัญลักษณ แนวทางการออกแบบสัญลักษณของนักออกแบบ
แตละคนมีความแตกตางกันออกไป ไมไดมีแนวทางที่แนนอนตายตัว ซึ่งแนวทางการออกแบบแบง
ออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 9 แนวทาง ดังนี้
4.2.1 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยใชเสน
4.2.2 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยใชรูปราง และรูปทรงเรขาคณิต
4.2.3 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยใชเงา
4.2.4. แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยใชหลักภาพและพื้น
4.2.5 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยอาศัยเทคนิคการออกแบบ
4.2.6 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยวิธีการบวกหรือเพิ่ม
4.2.7 แนวทางการออกแบบตัวอักษรไทย/อังกฤษ
4.2.8 แนวทางการออกแบบสัญลักษณรูปหนาคนจากตัวอักษร
4.3 หลักเกณฑการออกแบบสัญลักษณ สัญลักษณที่ดีตองสามารถสื่อความหมายและมีการ
ออกแบบที่ดีตามหลักเกณฑของการออกแบบ มีหลักการที่ควรคํานึงถึงอยู 3 ประการใหญ ๆ ไดแก
4.2.9 แนวทางการออกแบบสัญลักษณโดยเลียนแบบเทคนิคศิลปะ
4.3.1 ความหมายของสัญลักษณ จะตองเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพของรูปทรงของ
สัญลักษณไมวาจะเปนประเภท Image - Related หรือ Representational เปนประเภท Concepted
Related หรือ Non - Representational หรือ ประเภท Arbitrary หรือ Abstract ก็ตาม
4.3.2 สัญลักษณที่ดีตองเหมาะสมกับกาลเวลาของทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ตองไมใชสิ่ง
ที่นิยมชั่วครั้งชั่วคราว
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4.3.3 สัญลักษณที่ดีตองสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ สามารถผลิต
และประยุกตใชไดดวยวิธีการตาง ๆ เชน อาจนําไปยอหรือขยายได
มาตรฐานของคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดีไว 9 ประการดวยกันคือ
4.3.3.1 เนื้อหา (Content) สัญลักษณควรมีความหมายหรือเนื้อหาที่สามารถ
สื่อถึงวัตถุประสงคของสิ่งที่นําเสนอได
4.3.3.2 ความเหมาะสมกับสื่อ (Suitability to Media) หมายถึงความลงตัว
ความเปนไปไดที่จะใชกับสื่อนั้น ๆ
4.3.3.3 เอกลักษณ (Distinctiveness) นั่นคือ นักออกแบบจะตองสรางสรรค
สิ่งที่แปลกใหม ไมซ้ําแบบใคร
4.3.3.4 ความรวมสมัย (Contemporaneity) หมายความวาสามารถเขาถึงคน
ในสมัยนั้น ๆ ได คือมีความทันสมัยอยูตลอดเวลานานประมาณ 5 – 10 ป
4.3.3.5 สรางความทรงจํา (Impression) หมายถึง สัญลักษณที่ดีจะตองสราง
ความประทับใจ และความทรงจําที่ดี
4.3.3.6 ความนาเชื่อถือ (Reliability) รูปแบบของสัญลักษณควรใหคนมอง
แลวเกิดความนาเชื่อถือ หรือศรัทธา
4.3.3.7 ความเปนประโยชน (Utility) คือสามารถนําไปใชประโยชนได
หลายทาง หรือเปนประโยชนตอสาธารณะ
4.3.3.8 ความเปนสากล (Regionality) หมายถึง ความสามารถในการ
ออกแบบใหเครื่องหมายสื่อสารไดกับคนทั่วโลก
4.3.3.9 เอกลักษณของสี (Color Individuality) มีการใชสีที่เหมาะสมกับสิ่ง
ที่จะนําเสนอ ควรจะใชสีที่เปนเอกลักษณ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสวยงามของคูสี และความ
เดนชัดสะดุดความสนใจ
4.4 การออกแบบสัญลักษณเพื่อการรับรู การรับรู เปนกระบวนการตีความสิ่งที่เห็น ที่ได
ยิน และสิ่งที่รูสึก ดว ยประสาทสัมผัสอื่น ๆ เพื่อใหรูว าคืออะไร สิ่งที่รับรูมีทั้ งเปน วัตถุ มนุษ ย
ดวยกัน และความเปนไปภายในจิตใจของเราเอง (ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 10)
การรับรูเปนกระบวนการเชิงสรางสรรคที่นักออกแบบสัญลักษณนําองคประกอบตาง ๆ
มาสร า งผลงาน ให ผู บ ริ โ ภคสามารถรั บ รู แ ละเข า ใจสั ญ ลั ก ษณ โ ดยผ า นประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า
โดยเฉพาะตาเปนสําคัญ จากการวิจัยของชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 23) พบวา ตาสามารถรับรูได
75% หูรับรูได 13% จมูกรับรูได 3% และการสัมผัสรับรูได 6% (ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 26)
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4.5 องคประกอบเกี่ยวกับการสังเกตเห็นสําหรับงานสัญลักษณเลขนศิลป วัตถุประสงค
เพื่อการสังเกตเห็นชิ้นงานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบเลขนศิลป
สิ่งแวดลอม ซึ่งตองถูกตั้งแสดงในจุดตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการสื่อความหมาย ควร
คํานึงถึงองคประกอบหลักเพื่อการสังเกตเห็นดังนี้
4.5.1 ขนาด (Size) ไดแก ความใหญเล็กของวัตถุที่มองเห็น วัตถุขนาดใหญทําให
การมองเห็นเปนไปไดชัดเจนกวาวัตถุขนาดเล็ก การจะพิมพเล็กไดมากเทาใดยังขึ้นอยูกับวาผูดูวาอยู
ในวัยใด เชน
เด็กเล็กอายุ 7 – 10 ป ควรใชขนาดเทียบตัวอักษรไทย 18 – 30 พอยท
เด็กอายุ 11 – 13 ป ควรใชขนาดเทียบตัวอักษรไทย 16 – 18 พอยท
ผูใหญอายุ 12 – 60 ป ควรใชขนาดเทียบตัวอักษรไทย 14 – 18 พอยท
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ควรใชขนาดเทียบตัวอักษรไทย 16 – 18 พอยท
4.5.2 ความสวาง (Brightness) ไดแกความสวางของวัตถุที่มองเห็น หากแสงตกลง
บนวัตถุนั้นมากทําใหมองวัตถุนั้นไดชัดเจน หรือหากวัตถุนั้นสามารถกระจายแสงออกไดมากก็จะทําให
การมองเห็นเปนไปไดงายขึ้นเปนลําดับ
4.5.3 ความแตกตางระหวางวัตถุและบริเวณใกลเคียง (Contrast) ไดแก ความ
ตางกันของวัตถุกับบริเวณใกลเคียง หากมีความแตกตางสูง ความชัดเจนจะมีมากขึ้น
4.5.4 ระยะเวลาที่วัสดุนั้นปรากฏตอสายตา (Time) ไดแก ระยะเวลาที่วัตถุนั้น
ปรากฏตอสายตา หากระยะเวลาที่ใชในการมองนอยหรือโอกาสในการมองเห็นมีเพียงเวลาสั้น ๆ
เชน เพียงชั่วเวลาขับรถผาน ความชัดเจนจะนอย เปนตน
5. แนวคิดเรื่องสีและการใชสี
5.1 ทฤษฎีสี สีขั้นบรรทัดฐาน หรือแมสี คือสีที่สามารถผสมกันเพื่อใหเกิดสีใหม ซึ่งใน
ที่นี้กลาวถึงแมสีทางวัตถุธาตุ ซึ่งมีแมสีคือสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน

ภาพที่ 10 ภาพสีขั้นบรรทัดฐาน (Primary Colors)
ที่มา : โกสุม สายใจ, สีและการใชสี (กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2536), 51.
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สีขั้นที่สอง คือสีที่เกิดจากการผสมเขาดวยกันของสีขั้นบรรทัดฐานทั้ง 3 สี และสีที่เกิด
จากการผสมนี้มีอยูดวยกัน 3 สี คือ สม มวง เขียว ซึ่งสีที่เกิดขึ้นใหมนี้เราเรียกวาสีขั้นที่สอง หรือ สี
ทุติยภูมิ (Secondary Colors) (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย 2545 : 77)

ภาพที่ 11 ภาพสีขั้นที่สอง หรือสีทุติยภูมิ (Secondary Colors)
ที่มา : โกสุม สายใจ, สีและการใชสี (กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2536), 51.
สีมวง
สีสม
สีเขียว
สีขั้นที่สาม คือสีที่เกิดจากการผสมของสีขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง สีที่เกิดจากการผสมใน
ขั้นนี้ มีอยูดวยกัน 6 สี คือ สีเหลืองสม สีแดงสม สีแดงมวง สีน้ําเงินมวง สีน้ําเงินเขียว และสีเหลือง
เขียว เรียกสีขั้นนี้วา สีขั้นที่สาม หรือสีตติยภูมิ (Tertiary Colors) (โกสุม สายใจ 2536 : 53)

ภาพที่ 12 ภาพสีขั้นที่สาม หรือสีตติยภูมิ (Tertiary Colors)
ที่มา : โกสุม สายใจ, สีและการใชสี (กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2536), 53.
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ความแตกตางของสีมีอยูในตัวเอง ซึ่งเปนการแสดงออกที่ไมเหมือนกัน อยางเชน สีแดง
สงคลื่นถี่ได 1 ใน ลานนิ้ว สีเขียวสงคลื่นได 1 ใน 10 ลานนิ้ว ดังนั้นความแตกตางของสีจึงเกิดขึ้น
จะเห็นไดอยางชัดเจนวาสีแดงเห็นไดกอนและมองเห็นไดไกลกวา เพราะเหตุนี้จึงเปนปญหาหนึ่งที่
ชางเขียนหรือชางออกแบบตอง คํานึงถึง แตถานําสีเขียวกับสีแดงที่มีคาตางกัน จะเห็นสีที่มี
เปอรเซ็นตนอยกวาเปนจุดเดน แตอีกทางหนึ่ง ถานําสีเขียวกับสีแดงที่มีเปอรเซ็นตเทากัน การสง
คลื่นของสีจะวิ่งเขาหาสายตาพรอมกัน ไมมีอะไรเดนเหมือนกับจุดของสีที่มีสีนอยกวาอีกสีหนึ่งบน
พื้นฐานที่มากกวา
ตารางที่ 3 ชวงความยาวคลื่นของสีตาง ๆ
สี
น้ําเงินแกมแดง
น้ําเงิน
เขียวแกมน้ําเงิน
เขียว
เหลืองแกมเขียว
เหลือง
แดงแกมเหลือง
แดง

มวง
ขนาดความยาวคลื่น
(นาโนเมตร)
380 – 470
470 – 475
480 – 485
495 – 535
555 – 565
576 – 580
585 – 595
650 – 770

ที่มา : เสนห, ทฤษฎีสี (กรุงเทพมหานคร : 2514), 9.
สีแตละสีจะมีคุณสมบัติ 3 ประการที่สัมพันธกัน สามารถเขียนออกในรูปของภาพ 3 มิติ
เรียกวา กระสวยสี (Color Spindle) ประกอบดวย
1. มิติของสี (Hue) ไดแก สวนรอบของกระสวย เรียงกันตามลําดับจากชวงคลื่นสั้นไป
ยังชวงคลื่นยาว
2. มิติของความสดใส (Brightness) ไดแก แกนตั้งสีที่อยูคอนไปทางขางบน แสดงวามีสี
ขาวมาก ความสดใสจะมาก ดังนั้นสีเหลืองที่มีขนาดคลื่นเทากันอาจมีความสดใสไมเทากันก็ได
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3. มิติของความอิ่มตัว (Saturation) ไดแก สวนของรัศมี หมายถึง ความบริสุทธิ์ของสี สี
หลาย ๆ สีดูมีสีเทาปน สีอิ่มตัวหรือสีบริสุทธิ์ คือสีที่ไมมีสีเทาปน สีไมบริสุทธิ์หรือสีที่อิ่มตัวนอยจะ
มีสีเทาปนมาก ความอิ่มตัวขึน้ อยูกับความสดใสดวย สีที่คอนไปทางขาวหรือดูสดใสมาก จะมีความ
อิ่มตัวมาก สวนสีที่คอนลงมาทางดํา หรือสดใสนอย จะมีความอิ่มตัวนอย

ภาพที่ 13 กระสวยสี (Color Spindle)
ที่มา : โกสุม สายใจ, สีและการใชสี (กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2536), 61.
จากภาพที่ 13 แสดงใหเห็นสี ณ ตําแหนงตาง ๆ ในรูปความอิ่มตัว คือ รัศมีเริ่มจาก
ตําแหนงของเสนรอบวงเปนสีที่มีความอิ่มตัวมาก เขาหาจุดศูนยกลางซึ่งมีความอิ่มตัวนอยที่สุด
ไดแกสีเทา ความสดใสคือตําแหนงในแกนตั้งจากยอดดานบนซึ่งมีสีขาว (White) มายังยอดแหลม
ดานลางซึ่งมีสีดํา (Black)
ความอิ่มตัวของสีจะสูงสุดที่รัศมีมากที่สุด ไดแก สวนที่ปองที่สุดของกระสวย นั่นคือ
ความสดใสปานกลาง ถาความสดใสเพิ่มขึ้น (คอนไปทางขาว) หรือลดลง (คอนมาทางดํา) รัศมีจะ
ลดลง ความอิ่มตัวจะนอยลง และที่จุดปลายสุด คือ ขาวหรือดํา ซึ่งเปนตําแหนงที่ไมมีสี ความอิ่มตัว
จะเปนศูนย โดยปกติแลวนอกหองปฏิบัติการสีบริสุทธิ์หรือสีอิ่มตัวยากที่จะเกิดขึ้น สีธรรมชาติที่
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ใกลเคียงสีอิ่มตัว ไดแกสีแดงดอกกุหลาบ สีน้ําเงินของทองฟาในวันที่อากาศสดใส สีเขียวสดของ
หญาที่ขึ้นงาม (จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ 2544 : 191-192)
5.2 สีกับการมองเห็น ตาของมนุษยเรานั้นสามารถมองเห็นสีไดประมาณ 7,000,000 สี
แตสีเหลานี้บางสีสงผลกระทบตอลูกตา อาจทําใหเกิดการระคายเคือง เปนสาเหตุของการปวดศีรษะ
และทําใหประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลง สีอื่น ๆ รวมทั้งสีที่เกิดจากการผสมผสานกันนั้นควร
จะมี ก ารเลื อกใช สีที่ มี ความเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว ดั งตัว อย าง
ตอไปนี้
การทาสีกําแพงในหองคอมพิวเตอรดวยสีเหลือง ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรเปน
ระยะเวลานาน ๆ อาจเกิดการปวดศีรษะ และทําใหการมองเห็นไมชัดเจน เมื่อระยะเวลาผานไป
ประมาณ 2 - 3 ป การมองเห็นที่ดีก็จะสูญเสียไป
การที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นสีไดนั้นเนื่องจากแสงอาทิตยสองมากระทบวัตถุ
ยกตัวอยาง แอปเปล เมื่อผิวสีแดงของแอปเปลไดรับคลื่นแสงตกกระทบจากดวงอาทิตย จะสะทอน
แสงเฉพาะคลื่นความถี่ของสีแดงออกไปโดยรอบ และดูดกลืนแสงในความถี่อื่นๆไว (ดังภาพที่ 14)
เมื่อเรามองวัตถุ ระบบประสาทการรับและแปลสัญญาณแสงทั้งตาและสมองของมนุษยจะสามารถ
แปลไดในชวงความถี่หนึ่งเทานั้น และเมื่อตาไดรับแสงสีแดงจากการสะทอนของลูกแอปเปลก็จะ
สงสัญญาณขอมูลผานตอไปยังสมองเพื่อใหสมองรับรูสีแดงนั้นตอไป

ภาพที่ 14 การมองเห็นของสีจากการที่แสงอาทิตยสองกระทบวัตถุ
ที่มา : Graphic Design, Color Theory [ Online ] , accessed 12 August 2005. Available from
http://fuse.pha.jhu.edu/~wpb/spectroscopy/basics.html
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5.3 การรับรูสี การรับรูสีเปนประสบการณสวนบุคคล ยากที่จะทราบวาการรับรูสีแดง
ของนาย ก เหมือนของนาย ข หรือไม ทั้งที่เปนสีแดงเดียวกัน ในศตวรรษที่ 17 ไอแซค นิวตัน
(Isacc Newton) พบวา ถาใหแสงอาทิตยขนาดเทาปลายเข็มผานแทงแกวสามเหลี่ยม (Prism) มันจะ
หักเหและกระจายแสงออกมาเปนสีตาง ๆ ดวยขนาดคลื่นตาง ๆ กัน และเปนแสงที่นัยนตาคน
สามารถมองเห็นได เรียกสีสเปคตรัม (จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ 2544 : 191) ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แถบสีสเปคตรัมของแสงอาทิตย
ที่มา : Stephanie Stockman, Education and Public Outreach [Online] , accessed 10 August 2005.
Available from http://btc.montana.edu/messenger/instruments/mascs.htm
สีแตละสีใหความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลไกลตางกัน เมื่อนําสีแทมาระบายในโครงงาน
เดียวกัน สี แท ที่ยั งมิได ผานการผสมสีใด ๆ จะใหความรูสึก ทางด านระยะแตกตางกัน โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ
1. ระยะหนา (Fore Ground) ไดแก สีเหลือง สีสม สีแดง
2. ระยะกลาง (Middle Ground) ไดแก สีสมแดง สีเขียว สีน้ําเงิน
3. ระยะหลังสุด (Back Ground) ไดแกสีมวง สีมวงน้ําเงิน (โชดก เกงเขตรกิจ 2530 : 107)
นอกจากนี้ สีแตละสียังใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป (ประพันธ งามเนตร 2540 : 9 10) เชน
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สีขาว (White) คือสีแหงความสะอาด บริสุทธิ์ ไรเดียงสา เหมือนกับสํานวนที่ชอบพูดกัน
วา “เด็กที่เกิดมาก็เหมือนผาขาวที่ยังไมมีรอยแปดเปอน” ถาใชปริมาณมากทําใหรูสึกจืดชืด จําเจและ
นาเบื่อ
สีดํา (Black) คือสัญลักษณแหงความโศกเศราและความตาย และบางความหมายใชแทน
ความชั่วราย ในความหมายของคนยุโรป อเมริกาแทนความเปนผูดี ขรึม มั่นคง เมื่อใชกับสีอื่น ๆ จะ
สงใหสีอื่นเดนชัดขึ้น
สีแดง (Red) คือสีแหงความกระตือรืนรน เรารอน รุนแรง สะเทือนอารมณ มีพลังให
ความสวางโชติชวง เปนสีสัญลักษณแหงความรัก เห็นชัดเจน กระตุนประสาทตาและดึงดูดความ
สนใจแกผูพบเห็น บางครั้งแสดงถึงพลังอํานาจเมื่อนํามาใชรวมกับสีทอง หากเปนสีชมพูซึ่งความ
เขมของสีแดงจางลงจะใหความรูสึกที่หวาน โรแมนติก
สีเหลือง (Yellow) คือ สีแหงความเบิกบาน สวางสดใส ราเริงมีชีวิตชีวา มั่งคั่งสมบูรณ
กระตุนสายตา ไวตอการมองเห็นของมนุษย และเมื่ออยูใกลกับสีอื่น ๆ จะเปลงพลังขมสีเหลานั้น
เปนสีที่เขาไดเกือบทุกสี
สีเขียว (Green) คือสีของตนไมสงบ รมเย็น มีชีวิตชีวา ถาใชปริมาณมากทําใหรูสึกอุดม
สมบูรณและชวยใหประสาทตาและกลามเนื้อผอนคลายจากความตึงเครียด
สีฟา (Blue) คือ สีแหงทองฟาและน้ําทะเล เปนสัญลักษณของความสงบ อางวาง เยือก
เย็น มั่นคง แตเต็มไปดวยพลัง ถาใชในปริมาณมากจะทําใหรูสึกเงียบสงบ วังเวงหากเปนสีฟาออน
จะใหความรูสึกสดชื่น สวยงาม กระฉับกระเฉงเปนหนุมสาว
สีมวง (Purple) คือสีแหงความสงบ ภาคภูมิ ลึกลับ ซอนเรน เปนสีที่มีอิทธิพลตอ
จินตนาการและความอยากรูอยากเห็นกับเด็ก เชนเรื่องเทพนิยายตาง ๆ ถาใชในปริมาณมาก ๆ และ
ผสมใหออนลงจะทําใหรูสึกซึมเศรา เหงา ผิดหวัง เวิ้งวางและลึกลับนากลัว
สีน้ําตาล (Brown) เปนสีแทนสัญลักษณของความรวงโรย เปรียบเหมือนตนไมที่มีใบ
รวงหลนเมื่อถึงอายุขัย เปนสีที่ใหความหมายดูเหมือนธรรมชาติ หนักแนนมั่นคง ถาใชปริมาณมาก
หรือเปนสีสวนรวมของภาพ จะทําใหรูสึกแหงแลง หงอยเหงา
5.4 หลักการใชสี โกสุม สายใจ (2536 : 62) อธิบายวาการใชสีของแตละกลุมคน แตละ
ประเทศ มีหลักการและวิธีการใชที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอมและถิ่นที่อยู สวนใหญขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเปนอยู ความเจริญของสังคม ตลอดจนทัศนคติและความเชื่อตาง
ๆ โดยทั่วไป แบงการใชสีออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
5.4.1 กลุมซีกโลกตะวันออก หมายถึงประเทศตาง ๆ ที่อยูตามแนวเสนศูนยสูตร
ซึ่งมีอากาศรอนและมีแสงแดดสองสวางตลอดป ตนไม ใบไมและดอกไมมีสีสดใส ประชากรสวน
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ใหญทํางานกลางแจงมากกวาในรม จึงนิยมสิ่งที่มีสีสันสดใส เพราะแสงแดดเปนตัวกระจายสีใหจาง
ลงและสรางความกลมกลืนไปกับบรรยากาศไดอยางประหลาด ถาใชสีออนหรือสีหมน แสงแดดจะ
กระจายใหสีออนลงไปอีกจนบางครั้งทําใหมองไมคอยเห็นในระยะไกล
5.4.2 กลุมซีกโลกตะวันตก หมายถึงประเทศที่อยูเหนือหรือใตเสนศูนยสูตรไป
ทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต สภาพอากาศอบอุนและหนาวเย็น ทองฟาไมคอยแจมใส คลายมี
หมอกคลุมอยู บางประเทศไมเห็นแสงอาทิตยเลยเปนเวลาหลายวัน เชน ประเทศนอรเวย ทําใหชาว
ยุโรปมั กเดิ นทางมาพักผอน มาอาบแดดกันตามประเทศที่อยู แถบเส นศูน ยสูตร ประชากรของ
ประเทศทางซีกโลกตะวันตก จึงไมนิยมใชสีรอนแรง เพราะจะทําใหดูระคายตา แตนิยมใชสอี อกเทา
หมนเพื่อใหเขากับบรรยากาศในถิ่นนั้น
5.4.3 สีมาตรฐาน ในวงการอุตสาหกรรมสวนใหญมีแนวโนมที่จะใชสีเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพราะมีเหตุผลและความจําเปนใกลเคียงกัน โดยเฉพาะเครื่องใชสํานักงาน เชน
โตะเหล็ก ชั้นวางของ เกาอี้ มักทาดวยสีเทาอมเขียวหรือเทาบรอนซ เพราะเปนสีที่ผสมงายและราคา
ถูก เครื่องจักรกลตาง ๆ มักมีสีเทาอมน้ําเงิน หรือเทาดํา เพราะทําใหดูแข็งแรง บึกบึน เปนตน
5.4.4 ความเชื่อถือ หรือความนิยมของสังคม ตัวอยางเชน ในบานเรา เชื่อวาถาเปน
เรื่องของพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริยมักนิยมใชสีเหลือง แดง ทอง ถาเปนงานมงคล จะไม
นิยมใชสีดําโดยเด็ดขาด การแตงกายก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ที่เห็นไดชัดก็คือ สตรีบางคนยังนิยมแตง
กายตามสีประจําวัน เชน วันจันทรสีเหลือง วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วันพฤหัสบดีสีสม วัน
ศุกรสีฟา วันเสารสีมวง และวันอาทิตยสีแดง อีกตัวอยางที่ยึดถือกันมานาน คือชุดเจาสาว มักนิยมใช
สีขาวหรือขาวอมชมพู เพราะแสดงถึงความงาม บริสุทธิ์และความออนหวาน
อย างไรก็ตามในปจ จุบั นการใชสีไ ดมี การแลกเปลี่ย นหรือละลายเขาหากัน จน
บางครั้งแยกไมออก ทั้งนี้เพราะการคมนาคมในปจจุบันเจริญกาวหนามาก แตละประเทศในแตละ
ซีกโลกสามารถเดินทางถึงกันไดภายใน 32 ชั่วโมง ทําใหเกิดการถายทอดเทคนิควิธีการใชสีซึ่งกัน
และกัน
ดาวินซีไดเขียนไวในหนังสือ Trattoto Della Picttura วา “สีแตละสีแตกตางกัน
และจะปรากฏพลังของมันอยางเต็มที่ เมื่อเราเพงมองมัน และสีนั้น ๆ อยูใกลสีที่เปนคูปฏิปกษกัน
เชน น้ําเงินกับสม แดงกับเขียว มวงกับเหลือง รวมถึงขาวกับดําดวย” ในเหตุผลนี้ เซฟรินก็เห็นดวย
และเสริมอีกวา “ไมควรวางสีคูปฏิปกษไวใกลกัน เพราะสีทั้งสองจะสงประกายซึ่งกันและกัน แตถา
เปนสีตัดกันธรรมดา เชน เขียวกับเหลือง สมกับเขียว ผลสะทอนของสีจะสงเสริมกัน” แตก็มีบางคูที่
ไมนิยมใชคูกัน คือเขียวกับมวง ซึ่งจะใหผลในลักษณะมืดคล้ํา (Muddy) เพราะทั้งคูไมสงเสริมกัน
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5.4.5 วิธีการใชสีตัดกัน ในดานความหมายสีตัดกันจะมีความหมายเปนหลายนัย
เชน สีตั ดกั นด วยความรู สึก เช น สีน้ํ าเงินใหความรูสึกสงบ ร มเย็น ตัด กับสีสมซึ่งใหความรูสึก
รอนแรง แสบตา ราเริง สีตัดกันดวยน้ําหนัก เชน สีแดง แลวจะรูสึกวามีน้ําหนักมากกวาสีเหลือง สี
น้ําเงินจะดูหนักกวาสีเขียว นอกจากนี้ยังมีสีอีกคูหนึ่งที่ตัดกันดวยคุณคา คือ สีดํากับสีขาว ซึ่งผูพบ
เห็นสีดําจะนึกถึงความเศรา ความตายสลดหดหู ในขณะที่ผูพบเห็นสีขาวจะนึกถึงความสะอาด
บริสุทธิ์และบอบบาง เปนตน
ลั ก ษณะของการตั ด กั น ของสี สี แ ต ล ะสี ตั ด กั น ด ว ยตั ว มั น เองอยู แ ล ว สามารถ
พิจารณาการตัดกันหรือการตางกันของสีแตละสี ตาม 3 ลักษณะ ดังนี้
ตัดกันดวยความเปนสีแท (Hue)
ตัดกันดวยพลังของสี (Satulation)
ตัดกันดวยคาน้ําหนัก (Value)
การใชสีหลายสีใหกลมกลืนกันเปนเรื่องไมงายนัก แตในธรรมชาติแลวจะมีการ
ประสานสงเสริมกันไดอยางประหลาด เชน สีของดอกไมสวนใหญจะเปนสีคนละวรรณะกับสีของ
ใบไม เชน ดอกไมสีสม ใบสีเขียว และดอกไมบางชนิดมีสีตัดกับใบไมโดยตรง เชน ดอกกุหลาบสี
แดง ใบสีเขียว แตธรรมชาติจะมีการลดความเขมของสีลงใหเกิดความประสานและสงเสริมกันได
เปนอยางยอดเยี่ยม โดยใหดอกมีปริมาณนอยกวาใบ ในหลักการใชสี มีวิธีการใชสีใหประสานและ
สงเสริมกัน (โกสุม สายใจ 2536 : 88-95) ดังตอไปนี้
การใชสีเพื่อสงเสริมใหเกิดพลังดีเดน (Intensity) เปนการใชสีใหเกิดการสงเสริม
กันระหวางสีของสวนรวมหรือสีของพื้นกับสีของสวนเดนโดยใหสีของสวนเดน ปรากฏเดนชัดขึ้น
หรือเปลงพลังของสี (Chroma) ออกมาอยางเต็มที่ ตัวอยางที่พบเห็นไดในธรรมชาติ คือ พระอาทิตย
ขึ้ น และพระอาทิ ต ย อั ส ดง บรรยากาศในขณะนั้ น จะมื ด สลั ว ดวงอาทิ ต ย จ ะเป น สี แ สดเด น ชั ด
ทามกลางทองฟาสลัว ๆ คลายกับการเขียนสีแททามกลางสีหมน การใชสีแบบนี้เริ่มโดยระบายสี
สวนรวมหรือสวนพื้นเปนสีหมน โดยการผสมกับสีตรงขาม หรือสีคล้ํา แลวระบายสีสวนเดนเปนสี
แท สีสวนรวมจะสงใหสีแทเปลงพลังไดอยางเดนชัด
การใชสีเพื่อสงเสริมใหเกิดพลังสีเดนนี้จะแบงภาพออกเปนสองสวน คือสวนพื้น
และสวนเดนหรือจุดสนใจ ซึ่งสวนที่เปนพื้นจะสงเสริมใหสวนที่เปนจุดเดนเปลงพลังชัดเจนขึ้น
สวนที่เปนพื้นจึงจะตองลดคาของสีลงโดยวิธีการสีนวล สีคล้ํา สีหมน หรือเปนพื้นสีดําเลยก็ได
ในขณะที่สวนเดนจะเปนสีแท หรือสีที่สดใสก็ได นอกจากนี้สีบางคูยังสงเสริมกันและกันไดเชน สี
เหลืองออน จะมีพลังเดนชัดขึ้น สดใสขึ้นเมื่อระบายบนพื้นสีน้ําเงินเขม
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5.4.6 การใชสีตรงกันขามใหประสานสงเสริมกัน (Comprementary Colors) สี
ตรงกันขามหมายถึงสีที่อยูในตําแหนงที่ตรงกันขามกันในวงจรสี ซึ่งมีทั้งหมด 6 คู ดังภาพที่ 16
สีตรงข ามจะให ความรูสึกที่ขัดแยงกันเชน สีเ ขีย ว ใหความรูสึกสดชื่น รมเย็น
ในขณะที่ สีแดงใหความรูสึกตื่นเตนรอนแรง เปนตน เมื่อใชสีตรงขามใกลกัน จะเกิดภาวะแขงกัน
เด น และถ า ระบายในพื้ น ที่ เ ท า กั น ขอบหรื อ รอยต อ ของสี ทั้ ง สองจะดู พ ร า มั ว เนื่ อ งจากการ
สั่นสะเทือนของอนุภาคสี แตถานําสีตรงกันมาผสมในอัตราเทากันจะไดสีกลางหรือสีโคลนออกเทา
แมวาสีตรงขามมีอยู 6 คู แตสวนใหญจะนิยมใชเพียง 3 คูที่ตรงขามกับแมสี คือ
เขียวกับแดง เหลืองกับมวง และสมกับน้ําเงิน ซึ่งศิลปนหรือนักออกแบบจะพยายามใชสีตัดกันใหดู
ไปกันไดอยางกลมกลืนหรือสงเสริมกัน โดยใชสีตัดกันในปริมาณที่ตางกัน เชน รอยละ 90 กับ
10 หรือรอยละ 80 กับ 20

ภาพที่ 16 สีตรงกันขามทีอ่ ยูในวงลอสี
ที่มา : att, colorart [Online] , accessed 14 August 2005. Available from http://peterutz.home.att.net
5.4.7 การใชสีสมดุล (Symmetrical Coloring) เปนการใชสีโดยแบงภาพออกเปน
สองสวนซาย-ขวา หรือสวนบน-ลาง เมื่อระบายสีลงในดานใด ใหระบายสีนั้นลงในดานตรงขาม
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ดวย การระบายสีแบบนี้สามารถเลือกใชสีไดหลายสี นับเปนการใชสีที่มีความอิสระมากแบบหนึ่ง
และจะไดภาพที่มีสีสดใสประสานสงเสริมกันอยางนาดูยิ่ง โดยมีความสมดุลของทั้งสองดานเปนตัว
ควบคุม
การใชสีลักษณะนี้จะประสานกันเปนเรื่องเดียวกัน ยิ่งมีการเนนจุดเดน หรือจุด
สนใจใหมีความแตกตางอยางชัดเจน จะใหดูนาสนใจยิ่งขึ้น
5.4.8 การใชสีเปนคู ในงานจิตรกรรม หรืองานออกแบบบางชิ้น จิตรกรนิยมใหสี
นอยเพียงหนึ่งหรือสองสี เพื่อใหเกิดความเรียบงาย และดึงดูด โดยเฉพาะในวงการธุรกิจตาง ๆ ซึ่ง
ปจจุบันนี้ ศิลปะไดเขามามีบทบาทสําคัญในเชิงพาณิชยศิลป หรืองานนิเทศศิลปโดยชวยในดานการ
โฆษณา ประชาสัมพันธสินคา และบริการตาง ๆ การใชสีในงานดังกลาวไมเหมือนกับการใชสีใน
งานวิจิตรศิลป เพราะตองขึ้นอยูกับเครื่องจักร เชน เครื่องแยกสี แทนพิมพ เปนตน การใชสีจึงตอง
สอดคลองกับตนทุน ทําใหนักออกแบบพาณิชยศิลปและนิเทศศิลป ตองสรางงานในวงจํากัด งานที่
ออกมามีสีนอยบางมากบาง แลวแตความสําคัญของงาน เชน การออกแบบโลโก หัวจดหมาย ซอง
จดหมายบรรจุภัณฑ ซึ่งสวนใหญจะใชเพียง 2 สี หรือใชสีคูใดคูหนึ่ง ซึ่งอาจจะตัดกันหรือใกลเคียง
กันก็ได
6. แนวคิด และบทความที่เกี่ยวกับเรื่องปายจราจร และขอกําหนดของกรมทางหลวงเกี่ยวกับปาย
สัญลักษณ
6.1 ปายและเครื่องหมายจราจร จากการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณา
เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ปพ.ศ. 2546 พบวา ปจจุบันเครื่องหมายจราจรที่ใชมี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ออกโดยขอกําหนดของกรมตํารวจตามกฎหมายจราจรทางบก และรูปแบบที่ออกโดย
กฎกระทรวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง ซึ่งพบวารูปแบบ และความหมายของเครื่องหมายจราจร
ทั้ง 2 รูปแบบนั้นบางสวนไมสอดคลองกัน และไมเหมาะสมกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป
6.1.1 การแยกประเภทของอุปกรณควบคุมการจราจร สําหรับมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานการจราจร และการขนสงเกี่ยวกับอุปกรณควบคุมการจราจร แบงออกเปน 3 ประเภท
ดวยกันคือ
ปายการจราจร
เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร
6.1.2 ปญหาของอุปกรณควบคุมการจราจร ปญหาที่พบจากการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คือ
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6.1.2.1 ความไมสม่ําเสมอของเครื่องหมายจราจร เชน ขนาดไมเทากัน
ของปายเครื่องหมายจราจร
6.1.2.2 การนําไปใชงาน เชน การติดตั้งไมเหมาะสม การออกแบบไม
เหมือนกัน ทําใหผูใชรถใชถนนเกิดความสับสน
6.1.2.3 ปญหาโครงสรางอุปกรณ เชน การออกแบบโครงสรางไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน ไมมีการบํารุงรักษา (สํานักตํารวจแหงชาติ 2546 : 45)
เครื่องหมายจราจร เปนอุปกรณสําหรับควบคุมการจราจรใหยานพาหนะสามารถ
เคลื่อนที่ไปไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และชวยใหผูขับขี่ยวดยานพาหนะเขาใจ
ขอมูลของเสนทาง และสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางไดตามความตองการ นอกเหนือไปจาก
ปายจราจรและไฟสัญญาณ ในบางกรณีเครื่องหมายจราจรจะใชเพื่อชวยเสริมความหมายของปาย
จราจรและไฟสัญญาณอีกดวย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2206 (2539 : 9) เรื่องยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมแผนปายจราจรสะทอนแสงและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ป า ยจราจรสะท อ นแสง มาตรฐานนี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะป า ยจราจรสะท อ นแสงที่ ทํ า ด ว ยแผ น
อะลูมิเนียม ดานหนึ่งติดแผนสะทอนแสง พิมพดวยหมึกพิมพโปรงแสงหรือหมึกพิมพทึบแสงสีดํา
ปายจราจรแบงตามสัมประสิทธิ์การสะทอนแสง (Coefficient of Retro Reflection R’ or Specific
Intensity per Unit Area) เปน 2 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
ป า ยจราจรด า นหน า ต อ งมี ผิ ว เรี ย บ ปราศจากฟองอากาศ ขอบเรี ย บร อ ยและ
ดานหลังตองพนหรือทาดวยสีเทา และสัมประสิทธิ์การสะทอนแสง (ยกเวนหมึกพิมพสีดํา) ตองไม
นอยกวาคาที่กําหนดในตารางที่ 4 หรือตารางที่ 5 แลวแตกรณี การทดสอบใหปฏิบัติตาม Fed. Test
Method Std.370 และ Fed. Spec. L-S-300C ที่ดานหลังปายจราจรทุกแผนบนพื้นที่ไมเกิน 200
ตารางเซนติเมตร อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายสีขาวแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(1) คําวา “ปายจราจรสะทอนแสง”
(2) ชนิด
(3) เดือน ปที่ทํา และรหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์การสะทอนแสงสําหรับปายจราจร ชนิดที่ 1
มุมที่วดั มุมที่แสงตก
(องศา) กระทบ(องศา)
0.2
-4
0.2
+30
0.5
-4
0.5
+30
2.0
-4
2.0
+30

สัมประสิทธิ์การสะทอนแสง (หนวย :แคนเดลาตอลักซตอตารางเมตร)
ขาว น้ําตาล เหลือง สม แดง แดงเขม เขียว น้ําเงิน
70.0 1.0
50.0 25.0 14.5 14.0 9.0
4.0
30.0 0.3
22.0
7.0 6.1 6.0
3.5
1.7
30.0 0.3
25.0 13.5 7.5 7.0
4.5
2.0
15.0 0.2
13.0
4.0 3.0 3.0
2.2
0.8
1.7 0.02
1.2
0.6 0.3 0.3
0.2
0.1
1.7 0.02
1.0
0.5 0.2 0.2 0.14 0.08

ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปายจราจร
สะทอนแสง ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2539 ), 20.
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์การสะทอนแสงสําหรับปายจราจร ชนิดที่ 2
มุมที่วัด
(องศา)
0.2
0.2
0.5
0.5
2.0
2.0

มุมที่แสงตก
กระทบ(องศา)
-4
+30
-4
+30
-4
+30

สัมประสิทธิ์การสะทอนแสง (หนวย : แคนเดลาตอลักซตอตารางเมตร)
ขาว เหลือง
สม
แดง เขียว
น้ําเงิน
250.0 170.0
100.0 45.0 45.0
20.0
150.0 100.0
60.0 25.0 25.0
11.1
95.0
62.0
30.0 15.0 15.0
7.5
65.0
45.0
25.0 10.0 10.0
5.0
4.0
3.0
1.1 0.7 0.5
0.3
3.0
1.8
0.5 0.3 0.2
0.2

ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปายจราจร
สะทอนแสง ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2539 ), 21.
6.2
กฏหมายและขอกํ า หนดที่เ กี่ยวเครื่ องหมายจราจร จากผลสรุป การประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 เรื่องรางประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เรื่อง มาตรฐานเครื่องหมายจราจร คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางประกาศดังกลาวตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดกอนไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 เห็นชอบการใชรูปแบบ
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และคําจํากัดความของเครื่องหมายจราจรใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจ
พิจารณาแลว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2542 เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) เสนอโดยใหรับความเห็นเพิ่มเติม
ของกระทรวงมหาดไทยเกีย่ วกับการปรับปรุงเครื่องหมายควบคุมการจราจรใหเปนมาตรฐาเดียวกัน
ทั่วประเทศ การเขียนตัวอักษรภาษาไทยในปายเครื่องหมายและระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้ง
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเขียนอักษรภาษาตางประเทศ ซึ่งควรเปนมาตรฐานเดียวกัน
และเพื่อเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุ ควรสํารวจตรวจสอบพื้นที่การจราจรทั่วประเทศและติดตัง้
เครื่องหมายจราจรใหครบตามจุดที่ควรติดตั้งไปประกอบการดําเนินการ
ความหมาย “เครื่องหมายจราจร” หมายความวา รูปภาพ ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข
หมุด หลัก เสน แถบสีหรือสัญลักษณใด ๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏไวในเขตทางหรือทาง
หลวงในลักษณะและตําแหนงที่เห็นไดโดยงายและชัดเจนเพื่อใหผูใชทาง ไมวาจะเปนผูขับขี่ คน
เดินเทาหรือผูควบคุมสัตว ปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้น หรือเปนการแจงขอมูลหรือให
คําแนะนําเกี่ยวกับการใชทางหรือทางหลวงนั้น เพื่อใหการจราจรเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
6.3 การแบงประเภทของปายจราจรและเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรแบงเปน
2 ชนิด คือ
6.3.1 ปายจราจร ไดแก เครื่องหมายจราจรที่ทําใหปรากฏอยูบนแผนปาย กลอง
ผนัง หรือที่อื่นใด ทําดวยแผนโลหะไม หรือวัสดุอื่น ปายจราจรแบงเปน 3 ประเภท คือ
6.3.1.1 ปายบังคับ ไดแก ปายจราจรที่มีความหมายเปนการบังคับใหผูใชทาง
ปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยูในปายนั้น โดยการกําหนดใหผูใชทางตอง
กระทํา งดเวนการกระทํา หรือจํากัดการกระทําในบางประเภทหรือบางลักษณะ ไดแก ปาย “หยุด”
“หามแซง” “หามเลี้ยวซาย” “หามจอด” “จํากัดความเร็ว” เปนตน ปายดังกลาวเปนปายซึ่งมีผล
บังคับตามกฎหมาย ผูที่ละเมิดหรือฝาฝนจะตองโทษตามที่กฎหมายระบุ โดยทั่วไปปายบังคับจะมี
ลักษณะแผนกลม มีตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย สัญลักษณเปนสีดําอยูบนพื้นปายสีขาว ขอบปายสี
แดง ยกเวนปายดังตอไปนี้
ปายหยุด (Stop Sign) เปนปายที่มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยมดานเทา มี
ตัวอักษรสีขาว “หยุด” บนพื้นปายสีแดง
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ปายใหทาง (Yield Sign) เปนปายที่มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
โดยมีปลายแหลมชี้ลง มีตัวอักษรสีดําวา “ใหทาง” บนพื้นปายสีขาว ขอบปายสีแดง
ปายหามจอดรถ (No Parking Sign) เปนปายที่มีลักษณะแผนกลม มี
เสนคาดทะแยงสีแดงบนพื้นปายสีน้ําเงิน ขอบปายสีแดง ดังตัวอยางภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ตัวอยางภาพปายบังคับ
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2
สิงหาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign1.php
6.3.1.2 ปายเตือน เปนปายที่ติดตั้งในถนนเพื่อเตือนผูใชยวดยานลวงหนา ให
ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพของถนน หรือสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น การใชปายเตือนที่
ถูกตอง และเพียงพอจะมีสวนชวยในการขับรถและปองกันอันตรายไดเปนอยางมาก โดยปายเตือน
สามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ ปายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด ปายเตือนแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ หรือสองอยางรวมกัน และปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ เชน ปาย “ทาง
แคบสองดาน” “ทางขามรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง” “ผิวทางขรุขระ” “ทางลื่น” “ทางออกขนาน” “จุด
กลับรถ” “เครื่องจักรกําลังทํางาน” เปนตน ดังตัวอยางภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ตัวอยางภาพปายเตือน
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2
สิงหาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign2.php
6.3.1.3 ปายแนะนําเพื่อแนะนําใหผูเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางได
ถูกตอง หรือใหความรูหรือใหขาวสารขอมูลรับรูที่เปนประโยชนตอผูใชทางตามความหมายของ
ปายนั้น เชน แนะนําทิศทางการเดินทางลวงหนา จุดหมายปลายทาง บอกสถานที่ บอกระยะทาง
ตําแหนงคนเดินทาง ขอมูลสําคัญ สถานที่ทองเที่ยว สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร และทางเดิน
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รถประจําทาง เปนตน โดยทั่วไปปายแนะนํามีลักษณะปายเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยมีดานสั้นเปน
ดานตั้ง และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตัวอยางภาพที่ 19) สวนสีบนปายแนะนํามี 3 แบบ คือ
- ใชพื้นปายสีขาว เสนขอบปาย เครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวเลข ตัวอักษรสีดํา
- ใชพื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปายสีขาว เครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวเลข
ตัวอักษร เปนสีขาว สีดํา หรือ/ และสีแดง
- ใชพื้นปายสีเขียว เสนขอบปาย เครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวเลข
ตัวอักษรสีขาว ปายชนิดนี้ใชเฉพาะกับถนนประเภทสายทางดวน (Expressway or Freeway)

ภาพที่ 19 ตัวอยางภาพปายแนะนํา
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign3.php
ขนาดของปายแนะนําบางแบบ กําหนดขนาดไวแนนอนตามประเภทของ
ทางหลวง และสภาพปายการจราจร เชน ปายหมายเลขทางหลวง และปายรวมชุดตาง ๆ แตปาย
แนะนําอื่น ๆ สวนใหญใชขอความแตกตางกันไป ความยาวของปายจึงเปลี่ยนแปลงไปตามขอความ
นั้น ๆ แตตองไมนอยกวาที่กําหนดไวในแตละชนิด สวนดานตั้งของปายใหใชขอกําหนด ดังตอไปนี้
ก. ปายที่ใชภาษาไทยอยางเดียว
ขนาดความสูงของตัวอักษร (ซม.)
15
20
25
10
ขนาดปาย (ดานตั้ง) (ซม.)
30
45
60
75
ข. ปายที่ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาดความสูงของตัวภาษาไทย (ซม.) 15
20
25
ขนาดปาย (ดานตั้ง) (ซม.)
60
75
90
ขอความภาษาไทยบนปายแนะนําทั่วไปตองสั้น ไดความชัดเจน โดยมี
จํานวนบรรทัด 3 บรรทัด แตละบรรทัดควรมีตัวอักษรไมเกิน 8 ตัว เพื่อใหผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
อานไดเพียงชั่วชําเลืองมอง (กองวิศวกรรมการจราจร 2531 : 20)
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6.3.2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบงเปน 2 ประเภท คือ
6.3.2.1 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ไดแก เครื่องหมาย
จราจรที่มีเครื่องหมายเปนการบังคับใหผูใชทางปฏิบัติตามความหมายนั้น โดยกําหนดใหผูใชทาง
ตองกระทํา งดเวนการกระทํา หรือจํากัดการกระทําในบางประการ หรือบางลักษณะ ไดแก “เสน
แบงชองเดินรถ” หรือ “เสนแบงชองจราจร” มีลักษณะเปนเสนประสีขาว “เสนแบงชองเดินรถ
ประจําทาง” มีลักษณะเปนเสนสีเหลืองกวางและถี่ “เสนแนวหยุด” มีลักษณะเปนทึบสีขาวและขวาง
แนวทางเดินรถ “เสนใหทาง” มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสีขาว โดยมุมแหลมชี้สวน
ทิศทางการจราจร “ชองเดินรถมวลชน” มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนสีขาวมุมแหลมอยูใน
ทิศทางการจราจร ภายในสี่ เหลี่ยมขนมเปย กปูน อาจมีตัวเลขแสดงจํ านวนขั้น ต่ําของคนบนรถ
มวลชน เปนตน
6.3.2.2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ไดแก “เสนขอบทาง”
ที่มีลักษณะเปนเสนทึบหรือเสนประหรือแถบสีสีขาว ยกเวนเสนขอบทางติดกับเกาะกลางหรือฉนวน
แบงทิศทางการจราจรเปนสีเหลือง “เสนแนวจราจรผานทางแยก” มีลักษณะเปนเสนประทึบสีขาว
แสดงแนวชองเดินรถหรือชองจราจรบริเวณทางแยกเปนตน

ภาพที่ 20 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign3.php
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ภาพที่ 21 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign3.php
6.4 ขอกําหนดรายละเอียดตางๆของปายจราจรและเครื่องหมายจราจร
6.4.1 รูปราง ของเครื่องหมายจราจรมีดังตอไปนี้
6.4.1.1 รูปแปดเหลี่ยม ใชเฉพาะปายหยุดซึ่งเปนปายบังคับใหยวดยานทุก
คันหยุด ใกลหรือที่นี่ ปายนี้ตั้งอยูกอนที่รถจะแลนตอไปดวยความระมัดระวัง

ภาพที่ 22 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปแปดเหลี่ยม
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign1.php
6.4.1.2 รูปกลม ใชเฉพาะบังคับการจราจรตามความหมายของเครื่องหมาย
บนปายนัน้
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ภาพที่ 23 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปกลม
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign1.php
6.4.1.3 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัง้ มุมขึ้น ใชเฉพาะปายเตือน

ภาพที่ 24 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมตั้งขึ้น
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign2.php
6.4.1.4 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ใชเฉพาะปายแนะนํา

ภาพที่ 25 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign4.php
6.4.1.5 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใชเฉพาะปายบอกหมายเลขสายทางหลวง

38

ภาพที่ 26 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ที่มา : กองบังคับการตํารวจจราจร, เครื่องหมายจราจร [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.trafficpolice.go.th/sign4.php
6.4.1.6 รูปรางอยางอื่น ซึ่งไดกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนตอการจราจรเฉพาะ
แหงเฉพาะราย

ภาพที่ 27 ตัวอยางรูปรางเครื่องหมายจราจรที่มีรูปรางอยางอื่น
ที่มา : Mark’s Highway, Road Signs of New Jersey [Online], accessed 2 August 2005. Available
from http://mdo20.tripod.com/nj/njsign.html
6.4.2 ระยะหางในการติดตั้งปายจราจร บนทางหลวงนอกเมือง ปายจราจรสอง
ปายที่มีวัตถุประสงคตางกัน ไมควรจะติดตั้งหางกันนอยกวา 60 เมตร แตถาเปนปายแนะนําจะตอง
ติดตั้งหางกันไมนอยกวา 100 เมตร ปายจราจรที่อยูใกลกันเกินไปทําใหอานไมทัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขณะที่รถวิ่งดวยความเร็วสูง ปายเตือนโดยปกติติดไวลวงหนากอนถึงจุดที่ตองการเตือนผูขับรถ
สําหรับการติดตั้งปายบังคับใหติดในที่ซึ่งตองการบังคับหรือหามกระทํานั้น เชน ปายหยุด ใหติดตั้ง
ใกลจุ ดที่ ต องการใหรถหยุ ดเทาที่ จะทําได ป ายบังคับบางปายใหติดตั้งซ้ํากัน เปนช ว ง ๆ ตลอด
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ระยะทางที่ตองการบังคับนั้น ๆ ปายแนะนําใหติดตั้งกอนที่จะถึงทางแยกเพื่อใหผูขับรถมีเวลาพอใน
การเลือกเสนทางกอนที่จะถึงจุดตัดสินใจพอสมควร
ตารางที่ 6 ระยะสําหรับติดตั้งปายลวงหนาเพื่อใหผูขับขี่ลดความเร็ว
ความเร็วทีใ่ หใชตรงจุดที่กําหนด (กม./ชม.)
ความเร็ว
สําคัญ (1) หยุด
20
30
40
50
60
70
80
กม./ชม.
ระยะทางสําหรับเตือนลวงหนา (2) (เมตร)
125
175
250
300
350
375
375
400
100
125
125
150
250
275
300
325
325
90
--125
150
175
200
250
250
275
80
----125
125
150
175
175
175
70
------125
125
125
125
150
60
--------125
125
125
125
50
----------100
100
100
40
------------100
100
30
หมายเหตุ (1) ความเร็วสําคัญคือความเร็วซึ่ง 85%ของยวดยานทั้งหมดใชความเร็วต่ํากวาความเร็วนี้
(2) ระยะทางที่กําหนดไว ใหใชเฉพาะทางหลวงที่อยูในแนวราบ สําหรับทางลงเขาหรือ
ทางขึ้นเขา ระยะทางอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ที่มา : กรมทางหลวง, Highway Online [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 กันยายน 2548. เขาถึงไดจาก
http://www.se-ed.net/highway/
6.4.3 มาตรฐานตัวอักษร และตัวเลข เมื่อป พ.ศ. 2526 กรมทางหลวงไดกําหนดให
จัดทําตัวอักษร และตัวเลข สามารถอานออก (Legibility) ในระยะ 10 เมตร และกําหนดความกวาง
ของเสนอักษร (Stroke Width) เปนขนาดตัวอักษร 1/5 ของความสูงตัวอักษร กําหนดวิธีการจัดวาง
สระ และวรรณยุกต ทั้งดานบน และดานลาง กําหนดการจัดเรียงตัวอักษร ใหมีระยะชองไฟที่ไม
แตกตางกันมาก และมีความพอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อประหยัดพื้นที่และทําใหการผลิตปายไมสับสน
ยุงยาก
6.4.4 มาตรฐานอักษรโรมัน กรมทางหลวงไดกําหนดใหใชอักษรโรมัน สําหรับ
ทั้งขอความภาษาอังกฤษที่มีอักษรนําดวยตัวพิมพใหญ และตามดวยตัวพิมพเล็ก บนปายแขวนสูง
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(Overhead Signs) และขอความที่เขียนดวยตัวพิมพใหญทั้งหมด ซึ่งใชบนปายแนะนําที่ติดตั้งขาง
ทาง และปายคําสั่งตาง ๆ
6.4.5 รูปแบบและมาตรฐานปายแนะนําจุดหมายปลายทาง เดิมไดกาํ หนดใหใส
ระยะทางไปสูจดุ หมายปลายทางไวดว ย แตตอ มาคณะทํางานปรับปรุงเครื่องหมายควมคุมการจราจรฉบับป
2525 ไดพบจากการวิจยั ในตางประเทศวา การใหขอมูลแกคนขับรถมากเกินไป จะทําใหประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจดอยลงไป และในการเดินทางตามปกติแลว จะตองมีการวางแผนเสนทางไวกอ น ปายแนะนํา
จะใหขาวสาร เพื่อใหคนขับเปลี่ยนทิศทางตามที่ไดวางแผนการเดินทางไวเทานั้น นอกจากนี้ ยังทําใหขนาด
ของปายไมใหญมากดวย จึงพิจารณาใหยกเลิกการแจงระยะทางในปายบอกจุดหมายปลายทาง อยางไรก็
ตาม ไดมีผูแสดงความคิดเห็นวา การมีระยะทางในปายดังกลาวก็เปนประโยชน โดยเฉพาะนักทองเทีย่ ว
แบบไทย ๆ อาจไมทราบแหลงทองเทีย่ วทีไ่ มไกลจากเสนทางที่ไดวางแผนไว เมือ่ พบเห็นก็สามารถคํานวณ
ระยะเวลาในการเดินทาง และตัดสินใจทีจ่ ะไปยังจุดทีพ่ บเห็นในปายได
ปายแนะนําบอกจุดหมายปลายทางที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับทางหลวง
สายหลักหรือสายประธาน ซึง่ ใชอกั ษรไทยขนาดความสูง 25 เซนติเมตร และปายบนถนนสายรองทีใ่ ช
อักษรไทยสูง 20 เซนติเมตร มีขนาดสัดสวน และพืน้ ที่สําหรับเขียนชื่อจุดหมายปลายทางโดยสรุป
ความยาวชื่อภาษาอังกฤษในปายแนะนํา ราชบัณฑิตยสถาน ไดกําหนดหลักเกณฑ
การสะกดชื่อภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษไว เพื่อใหสามารถอานออกเสียงใกลเคียงที่สุด สําหรับชื่อ
จังหวัด อําเภอ และสถานที่สําคัญบางแหง ก็ไดกําหนดการสะกดที่ถูกตองไวดวย ผูสนใจสามารถ
ขอขอมูลไดโดยตรงจากราชบัญฑิตยสภา ขอเท็จจริงที่ ปรากฏและทราบกัน อยางดีวาข อความ
ภาษาไทยเมื่อแปลงเปนภาษาอังกฤษ จะไดจํานวนตัวอักษรภาษาอังกฤษมากกวาอักษรไทยใน
บรรทัดเดียวกันเสมอ ทั้งนี้เพราะภาษาอังกฤษจะเขียนอยูในบรรทัดเดียวกันตลอด แตภาษาไทยใช
สระบางตัวอยูขางบนหรือขางลางได พยัญชนะไทยบางตัวตองแทนดวยพยัญชนะอังกฤษสองตัว
นอกจากนี้คําไทยที่ออกเสียงครึ่งเสียงโดยไมมีสระ แตเมื่อเขียนเปนภาษาอังกฤษตองสะกดตัวอักษร
ใหอานเปนเสียง ดังนั้นการเขียนชื่อไทยเปนภาษาอังกฤษตองใชความยาวมากกวาการสะกดดวย
อักษรไทย ในมาตรฐานปายแนะนําของกรมทางหลวง จึงไดกําหนดใหใชภาษาอังกฤษขนาดเปน
ครึ่งหนึ่งของภาษาไทย หรือไมนอยกวา 10 เซนติเมตร จากการนําความยาวชื่อภาษาไทยและอังกฤษ
ของจังหวัดทั่วประเทศมาเปรียบเทียบ (สําหรับปายแนะนําบนทางสายประธานใชอักษรไทยขนาด
ความสูง 25 เซนติเมตร ขนาดความสูงภาษาไทย 20 เซนติเมตร สําหรับทางสายรอง) จะเห็นไดวา
การกําหนดขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนครึ่งหนึ่งนั้น ความยาวสวนมากจะไมเกินความยาวของ
ภาษาไทย แตถาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ¾ ของภาษาไทยแลว จะยาวกวาภาษาไทยแทบทั้งสิ้น
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ตารางที่ 7 สรุปขนาดของปายแนะนํา และขนาดตัวอักษรไทย
อักษรไทยสูง (ซ.ม.)
20
25

ขนาดปาย (ต่ําสุด)
แนวตั้ง
แนวนอน
75
240
90
240

ความยาวสําหรับขอความโดยประมาณ
ปายมีระยะทาง
ปายไมมีระยะทาง
100
155
90
150

ที่มา : กรมทางหลวง, Highway Online [ ออนไลน ] , เขาถึงเมื่อ 2 กันยายน 2548. เขาถึงไดจาก
http://www.se-ed.net/highway/
6.4.6 การวิเคราะหขนาดมาตรฐานต่ําสุดของปาย ตามมาตรฐานปายแนะนํา
ปจจุบัน ไดกําหนดมาตรฐานต่ําสุดตามแนวนอนไวที่ 240 เซนติเมตร นั้น เปนขอจํากัดของวัสดุ
ผลิตปายที่มีขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยหลักการแลวการกําหนดปายต่ําสุดตองมาจากการหา
ขนาดของตัวอักษรที่สามารถอานได และความยาวของขอความที่บรรจุลงในปายสําหรับการอาน
ออกได (Legibility) นั้น ไดยอมรับวาขนาดตัวอักษร 20 เซนติเมตร สามารถอานออกไดในระยะ 10
เมตร บนทางหลวงสายหลั ก หรื อ สายประธานได กํ า หนดตั ว อั ก ษรต่ํ า สุ ด มี ข นาดความสู ง 25
เซนติเมตร บนทางหลวงสายรองใชตัวอักษร 20 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถอานออกไดในระยะ 125
เมตร และ 100 เมตร ตามลําดับ
6.4.7 มาตรฐานปายแนะนําชนิดแขวนยืน่ (Overhang Cantilever) ปายแนะนํา
ชนิดแขวนยื่น มีลักษณะทีก่ อสรางเสาอยูนอกคันทางหรือติดตั้งบนทางเทา แลวมีโครงรับปายยื่น
เขามาที่ไหลทางหรือในผิวจราจร เหมาะกับถนนที่อยูใ นเมืองซึ่งมีอาคารบานเรือนเต็มสองขางทาง
หรือบนทางหลวงที่มีเขตทางจํากัด หรือไดกอสรางเต็มเขตทาง ไมมีที่วางสําหรับการติดตั้งปายขาง
ทาง กรมทางหลวงมีรูปแบบและมาตรฐานปายแขวนยืน่ ซึ่งไดกําหนดใหใชขนาดความสูงตัวอักษร
ภาษาไทยไมนอ ยกวา 30 เซนติเมตร และขนาดความสูงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 15 เซนติเมตร
การติดตั้งปายจะตองสูงจากผิวจราจรไมนอ ยกวา 5.50 เมตร เพื่อปองกันไมใหถูกรถบรรทุกสูงชน
การติดตั้งปายเหนือศรีษะเชนนี้ จะมีปญ
 หาในการมองเห็น ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการ
มองเห็นของคนตามระนาบตั้งกับระนาบนอนตางกัน โดยปกติคนสามารถพบเห็นวัตถุใด ๆ ในมุม
60 องศา จากแกนสายตาทั้งสองขาง แตกรวยสายตาที่มองเห็นชัด (Cone of Clear Vision) มีมุมที่
กรวยเพียง 10 – 12 องศา เทานั้น ลูกตาคนสามารถสายไปมาตามระนาบราบไดรวดเร็วมาก แตการ
เหลือบตาขึ้นมองจะตองตั้งใจทํา และชามาก ดังนั้นจึงเปนที่ทราบกันดีวา ปายที่ตดิ ตั้งขางทางจึงมี
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ประสิทธิภาพในการมองเห็นมากกวาปายที่ติดตั้งแขวนสูง เพื่อเปนการตรวจสอบวาขนาดตัวอักษร
ที่กําหนดไว 30 เซนติเมตร นั้น สามารถอานออกไดหรือไม หมายถึงวาเมื่อติดตั้งปายแขวนยืน่ ไว
คนขับรถทีใ่ ชสายตาปกติมองไปบนถนนสามารถคนพบและอานออก (Legibility) ขอความบนปายได
ตัวอักษรไทยตามมาตรฐานกรมทางหลวง ขนาด 30 เซนติเมตร สามารถอานออก
ไดในระยะ 150 เมตร จึงสมควรใหมีอิสระในการออกแบบแตละแหง ที่จะใชขนาดตัวอักษรใหญ
กวาที่กําหนดได เพราะเปนประโยชนตอคนขับรถ อยางไรก็ดี ตองหามมิใหใชขนาดตัวอักษร
ตางกันในปายเดียวกัน และปายที่อยูใกลกันสมควรใชขนาดอักษรเดียวกัน
6.4.8 มาตรฐานปายแนะนําแขวนสูงแบบเหนือศีรษะ ( Overhead ) ปายแนะนํา
แขวนสูงแบบ Overhead ติดตั้งบนโครงสรางครอมถนน ตามมาตรฐานของปายประเภทนี้
กําหนดใหใชขนาดตัวอักษรไทยขนาดความสูง 40 – 50 เซนติเมตร และขนาดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษเปนครึ่งหนึ่งของภาษาไทย
6.4.9 การคํานวณขนาดและความสูงมาตรฐานของปาย จากการประชุมสัมมนา
การออกแบบแหงเอเชีย ณ เมืองทซึกูบะ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2003 ไดมี
การทําการทดลองเพื่อหาวิธีการคํานวณหาขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่ปรากฏบน
ปาย ซึ่งสัมพัทธกับระยะหางของปาย ซึ่งกําหนดคาเริ่มตนจากการหาขนาดตัวอักษรที่คนปกติ
สามารถอานได ที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอร ในระยะหาง 60 เซนติเมตร ซึ่งเทากับ ตัวอักษรกวาง
0.5 เซนติเมตร และสูง 0.5 เซนติเมตร (สกล ธีรวรัณยู และ ธวัชชัย เลาสิริหงทอง 2543 : 3) แตการ
คํานวณจริงๆเปนเรื่องซับซอนเกินกวาจะกลาวถึงที่มาในกรณีนี้ เพราะยังจะตองคํานึงถึงตัวแปร
อื่นๆอีกมาก ไมวาจะเปน ความเร็วของการเคลื่อนที่ของรถยนต ระยะเวลาที่จํากัดในการอานปาย จึง
ขอกลางถึงเพียงผลลัพธที่สามารถนําเอามาประยุกตใชไดเทานั้น

ภาพที่ 28 แสดงวิธีการคํานวณหาขนาดความสูงของสัญลักษณบนปาย เบื้องตน
ที่มา : สกล ธีรวรัณยู และ ธวัชชัย เลาสิริหงสทอง, Dynamic Legibility of Standard Thai Fonts on
Traffic Highway Sign (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2543), 3.
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ภาพที่ 29 การคํานวณหาขนาดความสูงของสัญลักษณบนปายจราจรอยางละเอียด
ที่มา : สกล ธีรวรัณยู และ ธวัชชัย เลาสิริหงสทอง, Dynamic Legibility of Standard Thai Fonts on
Traffic Highway Sign (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2543), 4.
ระยะหางของรถยนตกับปายและความเร็วของรถยนตซึ่งทําใหประสิทธิภาพใน
การอานปาย เปนปฏิภาคผกผันกับเวลาที่สามารถมองเห็น
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงผลสรุปของการกําหนดคามาตรฐาน พบวาใกลเคียง
กั บ ที่ ก รมทางหลวงของไทยใช อ ยู ซึ่ ง ความสู ง ของตั ว อั ก ษรหรื อ สั ญ ญลั ก ษณ มี เ ท า กั บ 40-50
เซนติเมตร ฉะนั้น คาความสูงของตัวอักษรบนปายที่มีระยะหางไมเกิน 50 เมตร มีคาเทากับ 45
เซนติเมตร ดังในภาพที่ 29
7. แบบมาตรฐานของปาย
แบบมาตรฐานของปายมีหลายขนาดขึ้นอยูกับขอความและสัญลักษณบนปายนั้น ๆ ใน
โครงการนี้ได กําหนดขนาดของแผนปายมาตรฐาน โดยแบงตามความสูงของปาย จะประกอบดวย
ความสูงของปายขนาด 20 เซนติเมตร 40 เซนติเมตร และ 80 เซนติเมตร สวนความยาวจะมีขนาด
ตั้งแต 20 เซนติเมตร 40 เซนติเมตร จนถึง 240 เซนติเมตรตามตารางที่ 8 – ตารางที่ 10
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ตารางที่ 8 แบบมาตรฐานของปายที่มีความสูงประเภท A
TYPE
Width (cm)

A1
20

A2
60

Length (cm)
A3
100

A4
140

A5
180

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,
ขอกําหนดในการใชกราฟฟคบนตัวปายแหลงทองเที่ยว ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2535 ), 19.
ตารางที่ 9 แบบมาตรฐานของปายที่มีความสูงประเภท B

TYPE
Width (cm)

B1
40

B2
60

Length (cm)
B3
B4
100
140

B5
180

B6
240

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,
ขอกําหนดในการใชกราฟฟคบนตัวปายแหลงทองเที่ยว ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2535 ), 20.
ตารางที่ 10 แบบมาตรฐานของปายที่มีความสูงประเภท C
TYPE Width (cm)
C

80

C1
60

Length (cm)
C2
100

C3
240

ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,
ขอกําหนดในการใชกราฟฟคบนตัวปายแหลงทองเที่ยว ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2535 ), 21.
8. ปายแหลงทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) มอบหมายใหภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง เปนผูดําเนินการ
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ศึกษา และออกแบบปายตอนรับเขาสูพื้นที่ ปายชี้ทางแหลงทองเที่ยว และปายแผนที่แสดงที่ตั้งของ
แหล ง ท อ งเที่ ย ว โดยป า ยที่ อ อกแบบต อ งใช ไ ด เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งมี
รูปลักษณโดยสวนรวมคือ
8.1 เปนปายในแหลงทองเทีย่ วที่มีความเปนมาตรฐานทั้งในเรื่อง ขนาด สัดสวน ตลอด
จนการใชกราฟฟค (เชน สี ตัวหนังสือ และสัญลักษณตาง ๆ)
8.2 คงเอกลักษณความเปนไทย และมีความเปนสากลในตัวดวย
8.3 เปนเอกลักษณของ ททท.
8.4 สะดวก และเหมาะสมในการนํามาใชในสภาพพื้นที่ซึ่งแตกตางกัน
8.5 เปนแบบที่งายในการผลิต การจัดสราง การติดตั้ง และเปนแบบที่มีความเหมาะสม
กับขีดจํากัดดานงบประมาณในการจัดสราง
9. ขอกําหนดโดยทั่วไปในการใชกราฟฟคของปายแบบตาง ๆ
9.1 สี สีบนแผนปายจะมี 2 สี คือ สีพื้น และสีที่พิมพทับ
9.1.1 สีพื้น สีพื้นบนแผนปาย คือตัวปายที่ทําดวยอลูมเิ นียม อัลลอยด แลวปดทับ
ดวย สติก๊ เกอร สกอตไลท (Engineer Grade ของ 3M Series 2200 – 3200) สีขาวสะทอนแสง ซึ่ง
แผนปายจะมีความหนา 2 มิลลิเมตร พับขอบตามความยาวดานละ 2 เซนติเมตร
9.1.2 สีที่พิมพทับตามประเภท สีที่พิมพทับลงบนสติ๊กเกอรบนแผนปายจะมี 3 สี
ตามลักษณะ และประเภทของแหลงทองเทีย่ ว คือ
9.1.2.1 สีน้ําตาล ใชกับปายชี้ทางแหลงทองเที่ยว ปายชื่อแหลงทองเที่ยว
และปายรายละเอียดประเภทประวัติศาสตร ศาสนสถาน เพราะสีน้ําตาลเปนสีของพื้นดิน อิฐ ไม ให
ความรูสึกถึงความสงบ ความขลัง และความสงางาม ในรูปแบบที่เกาแกอันเปนความงามในอดีต
9.1.2.2 สีเขียว ใชกับปายชี้ทางแหลงทองเที่ยว ปายชื่อแหลงทองเที่ยว และ
ปายรายละเอียดประเภทธรรมชาติ เนื่องจากสีเขียวเปนสีของตนไม ใบไม ใหความรูสึกสดชื่นตาม
ธรรมชาติ
9.1.2.3 สีน้ําเงิน ใชกับปายชีท้ างแหลงทองเที่ยว ปายชื่อแหลงทองเที่ยว และ
ปายรายละเอียดประเภทกิจกรรม แหลงชุมชน เพราะสีน้ําเงิน ใหความรูสึกสดใส แสดงถึงการ
กระทํา และความมีพลังงาน
9.1.3 สีที่พิมพกรณีพิเศษ นอกจากสีดังกลาวทั้ง 3 สีแลว ยังมีการใชสีเทา และสี
แดงกับปายชนิดตาง ๆ ดังนี้
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9.1.3.1 สีเทา ใชกับปายสวนบริการ ใหความรูสึกสะอาดตา เปนสีกลางที่
ไมทําลายสภาพแวดลอมอื่น ๆ
9.1.3.2 สีแดง ใชกับปายหาม-ปายเตือน แสดงคําเตือน และการหาม
เนื่องจากสีแดงเปนสีที่สะดุดตา มองเห็นไดชัดเจน ชวยกระตุนเตือนไดเปนอยางดี
10. วัตถุประสงคในการใชสี
10.1 เพื่อแบงประเภทของแหลงทองเที่ยวเห็นชัดเจน
10.2 เพื่อเตือนใหนักทองเที่ยวไดระลึกถึง หรือจดจําประเภทของแหลงทองเที่ยวไดงายขึ้น
10.3 เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความสดใสใหกับปาย
11. แนวความคิดในการใชสีจัดทําปาย
11.1 ตองเปนสีที่สดใส สะดุดตา สามารถมองเห็นไดชัดเจน
11.2 เปนสีที่ไมตองใชขั้นตอนในการผสมทีย่ ุงยาก เปนสีทผี่ สมไดงา ย และสะดวกในการใช
11.3 เปนสีที่เขม เพื่อใหเกิดการตัดกันระหวางพื้น ภาพ และตัวอักษร เพื่อชวยใหภาพ
สัญลักษณ และตัวอักษรดูเดน
11.4 เปนสีที่สามารถสื่อความหมายของปายประเภทนั้น ๆ ไดชัดเจน
12. สีสําหรับตัวหนังสือ และสัญลักษณ
ตัวหนังสือ และสัญลักษณของแหลงทองเที่ยวบนแผนปายจะเปนสีขาว คือสีพื้นของ
แผนปายนัน่ เอง โดยในการใชสีที่พิมพทบั เพื่อบงบอกประเภทของแหลงทองเที่ยว จะเวนพืน้ ทีท่ ี่
เปนตัวหนังสือ ขอความ และสัญลักษณเอาไว
จากภาพที่ 30 พื้นที่สีดํา คือ พื้นที่ ๆ จะพิมพสีตามประเภทของแหลงทองเที่ยว สวน
ตัวหนังสือ และสัญลักษณที่เห็นเปนสีขาว คือสวนที่เวนไวใหเห็นเนื้อของสติ๊กเกอร
13. แนวทางในการจัดวางตัวหนังสือ และสัญลักษณ ในปายแหลงทองเที่ยว
จากภาพที่ 30 จะเห็นวาตัวหนังสือ และสัญลักษณจะอยูภายในเสนกรอบซึ่งเปนไขปลา
(Margin) ซึ่งเปนเสนบังคับใหตัวหนังสือ และสัญลักษณจัดวางอยูภายในเสนกรอบเทานั้น จะไมมี
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สวนใดล้ําออกมานอกเสนกรอบนี้ อีกทั้งปายแตละแบบแตละขนาดไมเทากัน เสนกรอบจึงไม
เทากันดวย

ภาพที่ 30 สีสําหรับตัวหนังสือ และสัญลักษณ บนปายบอกสถานที่ทองเที่ยว
ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,
ขอกําหนดในการใชกราฟฟคบนตัวปายแหลงทองเที่ยว, ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2535 ), 40.
ตัวหนังสือจะมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในการวางลําดับขอความภาษาไทย
ตองวางเหนือภาษาอังกฤษ และควรวางใหใกลแนวกึ่งกลางตามแนวนอนของปาย จะทําใหสามารถ
มองเห็นไดโดยงาย นอกจากนี้แบบของตัวอักษรทั้ง ไทย และอังกฤษใชจากแบบตัวอักษรของ
เครื่องคอมพิวเตอร Macintosh คือ DB Thai Text Bold และ Palatino
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นอกจากนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2527) ไดรวบรวมการใชสี

ในแผนปายตาง ๆ ตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การใชสีในแผนปายประเภทตาง ๆ

ประเภทของปาย

พื้น
ปาย

สีที่ใช
ตัวอักษร

หมายเหตุ

ดํา

ลูกศรและเสนขอบปายสี
ดํา ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวง
ลูกศรสีขาว
ลูกศรสีขาว
ลูกศรสีขาว

ปายชี้ทางในเขตทางหลวง

ขาว

ภาพ
สัญลักษณ
-

ปายชี้ทางในแหลงทองเที่ยว
- ประเภทธรรมชาติ
- ประเภทประวัติศาสตร
ศาสนสถาน
ปายชื่อแหลงทองเที่ยว

เขียว
น้ําตาล
น้ําเงิน

ขาว
ขาว
ขาว

ขาว
ขาว
ขาว

- ประเภทธรรมชาติ
- ประเภทประวัติศาสตร
ศาสนสถาน
ปายรายละเอียด
- ประเภทธรรมชาติ
- ประเภทประวัติศาสตร
ศาสนสถาน
ปายสวนบริการ
ปายหาม-ปายเตือน

เขียว
น้ําตาล
น้ําเงิน

ขาว
ขาว
ขาว
ดํา
-

ขาว
ขาว
ขาว

ขาว
ขาว
ขาว
เทา
แดง

เขียว
น้ําตาล
น้ําเงิน
ขาว ลูกศรสีขาว
ขาว

ที่มา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, ภาคภูมวิ ิชาสถาปตยกรรม, สีในงานภูมิ
สถาปตยกรรม ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2529 ), 47.
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14. ปายชื่อสถานที่ทองเที่ยว
ชื่อสถานที่ทองเที่ยวบางแหงมีความยาวมาก บางแหงมีความยาวปานกลาง และบางชื่อ
เปนขอความสั้น ดังนั้นในการออกแบบขนาดของปายจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับชื่อที่มี
ขอความตางกัน เชน ปายขนาด 20 x 100 เซนติเมตร ใชกับขอความที่มีความยาวปานกลาง หรือ
ขนาด 40 x 140 เซนติเมตร ใชกับขอความที่มีความยาวมาก
15. ขอกําหนดสําหรับปายสําหรับผูอุปถัมภ
ปายสําหรับผูอุปถัมภ เปนปายสําหรับแสดงตัวแบบของสินคา หรือขอความโฆษณา ซึ่ง
ตองอยูในขอกําหนดในการวางกราฟฟค เชนเดียวกับปายมาตรฐานดังนี้
15.1 ขอความ สัญลักษณ หรือรูปใด ๆ ที่ผูอุปถัมภ จะใชบนปายดังกลาว จะทําไดเฉพาะ
ภายในเสนประ (Margin) ของปายแตละขนาดเทานั้น
15.2 ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช ใหใชตัวหนังสือที่กําหนดให คือ DB95Thai Text โดยให
วางขอความที่ตองการลงบนแผนปายในแนวกึ่งกลาง
15.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช ใหใชตัวหนังสือที่กําหนดให คือ Palatino โดยใหวาง
ขอความที่ตองการลงบนแผนปายในแนวกึ่งกลาง
15.4 สีสําหรับตัวหนังสือ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหใชเพียงสีเดียว คือ สีขาว
สะทอนแสง (สีของเนื้อสติ๊กเกอร)
15.5 สีพื้นของปาย จะเปนสีเดียวกับสีพื้นปาย คือ น้ําตาล น้ําเงิน หรือเขียว อยางใดอยาง
หนึ่ง โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูรับผิดชอบในการพิจารณาเลือกใช
15.6 หามมิใหใช โลโก สินคา หรือสีสันอื่น ๆ นอกไปจากที่กําหนดเทานั้น ไมวาจะเปน
กรณีใด ๆ ก็ตาม
15.7 การกระทําใด ๆ บนแผนปายอุปถัมภ ใหจัดทําไดโดยการพิมพเปน สติ๊กเกอร ติด
ลงบนตัวปาย หรือใชวิธีพิมพ Silk Screen ลงบนแผนปายโลหะที่เปนตัวแผนปายเลยเทานั้น และ
หามจัดโฆษณาโดยใชวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ กับหามไมใหมีการเจาะ ยึด เชื่อม พื้นสีหรือกระทําการ
ใด ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอปายอยางเด็ดขาด
การที่ กํ า หนดแนวทางการวางกราฟฟ ค บนป า ยสํ า หรั บ ผู อุ ป ถั ม ภ ใ นลั ก ษณะนี้ มี
วัตถุประสงคหลักคือ ตองการที่จะมิใหตัวปายถูกรบกวนดวยสีสันและรูปแบบของสินคา ตลอดจน
ขอความโฆษณา เพราะปายนี้เปนปายของทางราชการ และเปนเอกลักษณที่สวยงามของชาติ ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามของทัศนียภาพของเมือง
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16. ปายตอนรับ
ขอกําหนดในการวางกราฟฟคบนปายตอนรับมีดังนี้
16.1 ออกแบบใหมีลักษณะการใชงานได 2 กรณี เพื่อใหใชงานไดกวางขวางมากขึ้น
16.1.1 ใชในกรณีที่ตองการพื้นปายเปนสีอื่น ๆ ที่ไมใชสีขาว
16.1.2 ใชในกรณีที่ตองการพื้นปายเปนสีขาว
16.2 ในกรณีที่พื้นปายเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาว สีของพื้นปายใหใชตามลักษณะของ
สถานที่นั้น ๆ เชน ศาสนสถานเปนสีน้ําตาล เปนตน
16.3 ในกรณีที่พื้นปายเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาว ลวดลายประจํายามที่ใชจะเปนสี 20%
ของสีพื้นเสมอ เชน ถาพื้นปายเปนสีน้ําเงิน 100% ตัวลวดลายจะเปนสีน้ําเงิน 20%
16.4 ขนาดของลวดลายประจํ า ยามที่ ใ ช ตลอดจนจํ า นวนแถวทั้ ง ในแนวตั้ ง และ
แนวนอน จะขึ้นอยูกับขนาดที่แตกตางกันของปายตอนรับทั้งหมด (มี 3 ขนาด คือ A3 B4 และ B5)
จึงหามมิใหกําหนดขนาดของลวดลาย หรือจํานวนแถวของลายประจํายามเองโดยเด็ดขาด แตใหดู
จากแบบตัวอยางที่สรางไวใหแลวเทานั้น
16.5 ในกรณีที่พื้นปายเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาว ตัวอักษรทุกตัวจะเปนสีขาวสะทอน
แสง (สีของเนื้อสติ๊กเกอร)
16.6 ในกรณีที่พื้นปายเปนสีขาว ลายประจํายามที่ใชจะสีตามลักษณะของสถานที่นั้น ๆ
เชน ถาเปนศาสนสถาน ลายประจํายามจะเปนสีน้ําตาล20% และตัวหนังสือจะเปนสีน้ําตาล 100%
ถาเปนวนอุทยาน ลายประจํายามจะเปนสีเขียว 20% และตัวหนังสือเปนสีเขียว 100%
16.7 เกณฑในการเลือกใชปายทั้ง 2 กรณี (คือชนิดพื้นสี และชนิดพื้นสีขาว) ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูที่รับผิดชอบ
17. ปายแผนที่ และแสดงรายละเอียด
ปายแผนที่และแสดงรายละเอียดมีขอกําหนดในการวางกราฟฟคดังนี้
17.1 ขอความ สัญลักษณ หรือรูปใด ๆ ที่จะใชบนปายดังกลาว จะทําไดเฉพาะภายใน
เสนประ (MARGIN) ของปายแตละขนาดเทานั้น
17.2 ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช ใหใชตัวหนังสือที่กําหนดให คือ DB95Thai Text
17.3 ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ให ใ ช ตั ว หนั ง สื อ ที่ กํ า หนดให คื อ Palatino
17.4 รูปแบบการจัดวาง ความสูงของตัวอักษร จํานวนแถวของขอความ ระยะหาง
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ระหวางแถว ยอหนา ฯลฯ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูที่รับผิดชอบในการพิ จารณาเลือกใชใ ห
เหมาะสม ทั้งทางดานประโยชนใชสอย และความสวยงาม
17.5 สี ของพื้ นป าย ใหพิจารณาเลื อกใชใ หเหมาะสม ตามประเภทของสถานที่ เชน
ศาสนสถาน ก็ใหใชสีน้ําตาลเปนตน
18. ปายหาม – เตือน - บริการ
ปายประเภทนี้เปนปายที่ใชแจงใหทราบถึงสิ่งที่ไมควรกระทําในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
เชน หามสูบบุหรี่ หามทิ้งขยะ ฯลฯ หรือใชเพื่อเตือนนักทองเที่ยวถึงอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน
ระวังสัตวปา ระวังลื่น ฯลฯ หรือเพื่อแจงใหนักทองเที่ยวทราบถึงชนิด ทิศทาง และตําแหนงของสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งอยูในแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ เชน หองน้ํา โทรศัพท รานอาหาร เปนตน
19. ปายชี้ทางแหลงทองเที่ยว
ปายประเภทนี้เปนปายที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับใหนักทองเที่ยวไดทราบถึง
ทิศทาง และตําแหนงของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ โดยปายดังกลาวมีขอกําหนด
ในการวางกราฟฟค เชนเดียวกับปายมาตรฐาน
20. แนวคิดเกี่ยวกับปญหาจราจร
20.1 ผลเสียจากปญหาจราจร สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการจราจร คือความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สรางประโยชนใหตาง ๆ หลายประการ แตก็กอใหเกิดความ
สูญเสียหลายอยางเชนกัน อันไดแก
20.1.1 เกิดความลาชาในการเดินทาง ในปจจุบันสภาพการจราจรทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร มีความเร็วเฉลี่ยต่ํากวา 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในชวงเวลาเรงดวนเชาเย็น และ
สภาพการจราจรจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถาฝนตก หรือเกิดอุบัติเหตุ
20.1.2 การสูญเสียอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัด จากสภาพการจราจรติดขัดทํา
ใหเกิดความสูญเสียหลายประการ เชน เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งตนทุนในการเดินรถและ
ตนทุนเสียเวลา หรือมูลคาของเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีการสูญเสีย
เนื่องจากการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครไมต่ํากวาวันละ 36 ลานบาท
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20.1.3 ปญหาอุบัติเหตุ จากสภาพปญหาและการควบคุมการจราจรและขนสงที่ไม
ดีพอกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองภูมิภาค
พบวาจํานวนอุบัติเหตุในประเทศไดเพิ่มสูงมากขึ้น (จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ 2533 : 12)
20.2 แนวทางในการแกปญหาจราจร นายจํารูญไดกลาวถึงปญหาเกีย่ วกับเครื่องหมาย
จราจรตาง ๆ วาไมถูกตองและไมไดมาตรฐาน สวนใหญชํารุด ลบเลือนและไมถูกตองทั้งขนาด สี
และการติดตั้ง ในบางแหงมีการติดตั้งเครือ่ งหมายที่มีสญ
ั ลักษณใหความหมายขัดแยงกัน ทําใหเกิด
ความสับสนแกผูขับขี่ โดยเฉพาะปายเครือ่ งหมายจราจร ประเภทแนะนําเกีย่ วกับตําแหนง สถานที่
สําคัญ แหลงทองเที่ยว ซึ่งมีการติดตั้งนอยมากหรือติดตั้งก็มีขนาดเล็ก ทําใหผูเดินทางมาจากจังหวัด
อื่นไมไดรับความสะดวก เกิดการเสียเวลาในการเดินทางโดยไมจําเปนหรือหลงทางได ในสวนของ
ระบบสัญญาณไฟจราจร
สวนใหญอุปกรณสญ
ั ญาณไฟจราจรที่มีอยูคอนขางเกา
ทําให
ความสามารถของเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรต่ํา ไมเหมาะสมกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนไป
หรือในบริเวณทางแยกที่มีปริมาณการจราจรคอนขางสับสน จึงกอใหเกิดปญหาการจราจรเกิดความ
ลาชาในการผานทางแยกและอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย (จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ 2533 : 14)
ดังนั้น การแกไขอุบัติภัยจราจรบนทองถนนจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ประเทศไทยมี
การควบคุมและจัดการจราจรโดยใชหลักการพื้นฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ หลักการ “Three E’s”
ของ O.W. Wilson and R.C. Mclaren (สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2544 : 25) ซึ่งจะเกี่ยวของกับเรื่อง
วิศวกรรมจราจร (Traffic engineering) การใหการศึกษาเกี่ยวกับการจราจร (Traffic education) การ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร (Traffic enforcement) โดยมีรายละเอียดดังนี้
20.2.1 E-Engineering หมายถึง งานดานวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)
เปนงานที่ตองใชความรู ความชํานาญเปนพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนกอสรางถนน การวางผังเมือง
การแบงเสนทางจราจร การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องหมายจราจรตามทองถนน ตลอดจน
การปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นผิวการจราจร รวมทั้งปรับปรุงการใชถนน
20.2.2
E-Education หมายถึง การใหการศึกษาเกี่ยวกับการจราจร (Traffic
Education) เปนการใหการศึกษา ใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติแกประชาชนในฐานะ
ผูใชรถใชถนน โดยเริ่มตั้งแตที่บาน ที่โรงเรียน ตั้งแตในวัยเด็ก ใหรูจักระมัดระวังตัวเองและกฎ
จราจร ใหการศึกษาอบรม เผยแพรความรูความเขาใจในปญหาการจราจร พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึก
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของตนเองและผู อื่ น ในการใช ร ถใช ถ นน จนเกิ ด การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยเปนลักษณะนิสัย (Safety Habits)
20.2.3 E-Enforcement หมายถึง การบังคับใชกฎหมายจราจร (Traffic
Enforcement) เกี่ยวกับการใชมาตรการลงโทษ เชน การปรับ การจับกุมและการดําเนินคดีอาญาเพือ่
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ควบคุมและบังคับใหผูใชรถใชถนนปฏิบัตติ ามกฎหมายจราจร กอใหเกิดความปลอดภัย เปน
ระเบียบเรียบรอย ทําใหการจราจรมีความคลองตัว สามารถเคลื่อนไหวไดไมตดิ ขัด รวมทั้งการ
สอดสองตรวจตรา วากลาวตักเตือนและประยุกตใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อหยุดยัง้ การกระทําผิด
กฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยรวมกันของผูใชรถใชถนน ทั้งทางตรงและทางออม
20.3 องคประกอบของการจราจร นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบกและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (2537 : 34) ยังไดศึกษาองคประกอบของการจราจร พบวา
ประกอบดวย
20.3.1 คน หมายถึง คนขับรถและคนเดินถนน ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญสุด
ของการจราจร ปญหาการจราจรตาง ๆ รวมทั้งปญหาอุบัติเหตุ สวนใหญมีสาเหตุมาจากคนขับรถ
และคนเดินถนน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมและ
มรรยาทของคนขับรถ ปญหาผลกระทบจากการเสพของมึนเมาเชนยาบา สุรา หรือยาเสพติดอื่น ๆ ที่
มีผลตอการขับรถ ปญหาดานสุขภาพ เชน สายตา การไดยิน และการตอบสนอง และยังตองรวม
ศึกษาถึงลักษณะของคนเดินถนน เชน อัตราการเคลื่อนที่ (ความเร็วในการเดิน) เพื่อใชในการ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชถนนจําพวกทางเทา ทางขาม และระยะเวลาของสัญญาณ
ไฟขามที่เหมาะสม
20.3.2 รถ นับเปนปจจัยสําคัญของการจราจร ขนาดของรถจะมีผลตอการวางแผน
และออกแบบความกวางของถนน ขอบไหลทาง ขนาดบริเวณที่จอดรถ รัศมีความโคงของถนน
ตลอดจนการออกแบบเกาะกลางถนนตามบริเวณทางแยกตาง ๆ และน้ําหนักรถก็มีผลกระทบตอ
การออกแบบโครงสรางความหนาของถนน
20.3.3 ถนน แตเดิมจะพิจารณาเฉพาะโครงสรางและความแข็งแกรง แตจําเปนตอง
พิจารณาถึงลักษณะแนวถนน รัศมีความโคง ระยะสายตา ซึ่งรวมเรียกวาเปนการออกแบบถนนโดย
อาศัยหลักเรขาคณิต อีกดวย
จะเห็นไดวาองคประกอบการจราจร คือ คน รถและถนน ก็สอดคลองกับหลักการ
ควบคุมและจัดการจราจร กลาวคือ ถาพูดถึงคน ก็จะรวมถึงการใหการศึกษาเกี่ยวกับการจราจร
ใหกับผูใชรถใชถนน และความรูของเจาหนาที่ตํารวจจราจร รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจร ในขณะที่เรื่องของรถและถนนก็เกี่ยวของกับการวิศวกรรมจราจร
ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตเปนผูขับรถแบง
ออกเปน 4 ชนิด และ 2 ประเภท ดังนี้

54
ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ และน้ําหนัก
บรรทุกรวมกันไมเกินสามพันหารอยกิโลกรัม หรือสําหรับขับรถโดยสารที่ใชขนสงผูโดยสารไม
เกินยี่สิบคน
ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ และน้ําหนัก
บรรทุกรวมกันเกินสามพันหารอยกิโลกรัม หรือสําหรับขับรถโดยสารทีใ่ ชขนสงผูโดยสารเกินยี่สิบคน
ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับขับรถบรรทุกหรือรถโดยสาร ซึ่งโดย
สภาพใชสําหรับลากจูงรถอื่น หรือลอเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนลอเลื่อนนั้น
ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับขับรถที่ใชขนสงวัตถุอันตรายตามประเภท
หรือชนิดและลักษณะการบรรทุก ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ใชเปนใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 ได
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ใชเปนใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ได ใบอนุญาตขับรถ
ชนิดที่ 4 ใชเปนใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ได
ใบอนุญาตเปนผูขับรถแตละชนิด แบงตามประเภทการขนสงของรถออกเปน 2
ประเภทไดแก
1. ประเภทสวนบุคคล สําหรับขับรถที่ใชในการขนสงสวนบุคคล (รถที่มีแผนปาย
ทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดํา)
2. ประเภททุกประเภท สําหรับขับรถไดทุกประเภทการขนสง (รถที่มีแผนปาย
ทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดํา และรถที่มีแผนปายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองตัวเลข
และตัวอักษรสีดํา)
21. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานโครงการวิจัยการศึกษาสาเหตุและวิธีปองกันอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทย
โดยวิจิตร บุณยะโหตระและคณะ (2529 : 20) ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนโครงการจากสภาวิจัยแหงชาติ
ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องหมายควบคุมการจราจร เชน อุปกรณอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนเดินเทา ขามถนน ในจุดบริเวณชุมชน ปายควบคุมการจราจร ปายเตือน ปาย
แนะนํา ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟ และสัญญาณไฟกระพริบตลอดจนเสนแบงชองการจราจรตาง
ๆ บนทางหลวง เชน เสนกึ่งกลาง เสนขอบไหลทาง เสนแบงชองจราจร เสนทึบหรือเสนประ เปน
ตน ราวเหล็กกั้นรถรวมทั้งอุปกรณชวยเหลือผูบาดเจ็บ เชน รถพยาบาล รถกูภัย รถยก สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ ควรไดรับการพิจารณาถึงปริมาณจุดติดตั้งและการบํารุงรักษา ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง
อุปกรณและเครื่องหมายเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหผูขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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จากรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ทัศนะของประชาชนที่มีตอการทองเที่ยว พ.ศ. 2530 โดยผู
เขารับการฝกอบรมหลักสูตร นักวิจัยทางสังคมศาสตร รุนที่ 32 พบวาในการศึกษาทัศนะของ
ประชาชนในจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแลว เกี่ยวกับผลของการทองเที่ยวที่มีตอ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม โดยเลื อ กประชาชนในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และเชี ย งใหม สรุ ป ว า
ประชาชนประมาณรอยละ 96 มีความพึงพอใจที่รัฐบาลจัดใหจังหวัดของตนเปนแหลงทองเที่ยว
และประชาชนรอยละ 97 รูสึกพอใจที่มีคนมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จะเห็นไดวาลักษณะดังกลาวเปน
สิ่งสําคัญยิ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย แตมีจุดสังเกตขอหนึ่งใน
การวิเคราะหผลการวิจัยทางดานสังคม ประชาชนสวนใหญใหความเห็นวาในชวงฤดูการทองเทีย่ วมี
อุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มมากขึ้น
1. การบริการขนสงทางบกในเมืองหลักที่ประสบปญหาการจราจรติดขัด เชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก็จะสงผลกระทบตอการใหบริการนําเที่ยว และเปนอุปสรรคทางการตลาดดวย
2. การบริการขนสงทางบกจะเปนปจจัยสําคัญในการสนองนโยบายการเปนศูนยกลาง
ของอินโดจีนทั้งในดานการคาและการทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น เพราะความไดเปรียบของที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร ทําใหการติดตอคมนาคมทางบกตองใชประเทศไทยเปนศูนยกลาง ซึ่งในขณะนี้ไดมีการ
สงเสริมเชิญชวนใหประเทศเพื่อนบานขับรถเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย แตยังไมมีความสะดวก
เพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ป า ยชี้ บ อกทางซึ่ ง มี ไ ม เ พี ย งพอ หรื อ มี เ ฉพาะภาษาไทย ซึ่ ง ไม เ ป น สากล
(คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและการกีฬา, 2540)
ไพฑูรย ศรีฟา (2533 : 33) วิจยั เรื่องการศึกษาระยะทางในการอานตัวอักษรไทยบนแผน
ปายจราจรทางหลวงไดชดั เจนในอัตราเร็วรถที่ตางกัน โดยศึกษาผลการทดลองจากอัตราเร็วรถ 70
กิโลเมตรตอชั่วโมง 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง และ 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง ผลการทดลองสรุปวา
คาเฉลี่ยของระยะทางในการอานตัวอักษรบนแผนปายจราจรทางหลวงที่มีขนาดโต จะมีระยะทางใน
การอานไกลกวาตัวอักษรที่มขี นาดเล็ก และหากเพิ่มอัตราเร็วในการขับขี่สูงขึ้น ระยะทางในการ
อานตัวอักษรจะลดนอยลง
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และคณะ (2539 : 24) สนใจศึกษาขอมูลอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการตาย การบาดเจ็บ และความเสียหายตอ
ทรัพยสินเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมทวีจํานวนและความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป อุบัติเหตุทําให
สูญเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชนและประชาชนวัยทํางาน อันเปนทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญของประเทศ การมีมาตรการที่เหมาะสม สามารถปองกันหรือทําใหปญหาเหลานี้
ลดลงได ซึ่งในการวางแผนปองกันและควบคุมปญหาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปน
จะตองมีรายละเอียดขอมูลพื้นฐานหลายดาน เชน กลุมประชากรที่เสี่ยง ลักษณะพฤติกรรมของ
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ประชากรเสี่ยง ลักษณะชุมชน ชนิดของพาหนะและลักษณะที่เกิดเหตุ รวมทั้งสาเหตุตาง ๆ เปนตน
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจกระบวนการเกิดอุบัติเหตุอยางถองแท อันจะนําไปสูการคิดคนแผนการปองกัน
และควบคุมไดอยางตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพได
จากการศึกษาเรื่องการใชดุลยพินิจของตํารวจจราจรในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย
จราจร ของทัศนพล บูหลง (2544 : 67) พบวาอุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือในงานจราจร สวนใหญ
ยังขาด สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ จึงเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ
พิจารณาจัดหางบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อซื้ออุปกรณที่สําคัญและจําเปนใหเพียงพอตอความตองการใน
การปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหมาก
ยิ่งขึ้น
งามพิศ สัตยสงวน วิจัยพฤติกรรมจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (2545 : 44) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมหลักที่สงผลกระทบทําใหเกิดปญหาจราจร ไดแก
1. พฤติกรรมการขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจร
2. พฤติกรรมการขับรถในลักษณะประมาทและหวาดเสียว
3. พฤติกรรมการขับรถแซงในที่คับขัน
4. พฤติกรรมการจอดรถในที่หามจอด
5. พฤติกรรมการหยุดรอผูโดยสารนาน
6. พฤติกรรมการขับรถไมชิดขอบทางดานซาย
7. พฤติกรรมการฝาฝนปายหามกลับรถ
8. พฤติกรรมไมจอดรถกีดขวางการจราจร
9. พฤติกรรมการจอดรถชิดขอบทางดานซาย
10. พฤติกรรมไมขับรถกีดขวางการจราจร
11. พฤติกรรมการไมขับรถเคลื่อนออกดวยความเร็ว
จะเห็นไดวาในจํานวนปญหาจากพฤติกรรมตาง ๆ มีหลายพฤติกรรมที่เปนการฝาฝนไม
ปฏิบัติตามปายจราจร เชน ปายหามกลับรถ ปายหามแซง ปายหามจอด เปนตน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ที่เกีย่ วของกับการ
จราจร เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีลําดับขั้นตอน
ในการดําเนินงานดังนี้
1. การศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาทําการศึกษาขอมูลโดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงไดแก
1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1.1.1 ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการตอบแบบสอบถามของกลุ ม ตั ว อย า ง จากการสุ ม
ตัวอยางผูใชรถใชถนนบริเวณที่มีการจัดแสดงงาน จํานวน 100ตัวอยาง สาเหตุที่ผูศึกษาเลือกกลุม
ตัวอยาง จํานวนเทากับ 100 ตัวอยาง เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง
1.1.2 ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนปายจราจร อันไดแก นักออกแบบ นักวิชาการ ผูที่เกี่ยวของดานการจราจร อันไดแก เจาหนาที่
ของกรมตํารวจ กรมทางหลวง และกรมการขนสงทางบก
เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว ผูทําการศึกษาจะทําการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยลักษณะของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามจะประกอบดวย 2 สวนหลัก
ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบการสัมภาษณ และผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็นและการเปรียบเทียบคุณสมบัติของปายจราจรรูปแบบ
ใหมที่นําไปติดตั้งบริเวณสถานที่จัดแสดงงาน และปายจราจรที่ใชอยูในปจจุบัน
1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หนังสือ เอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามที่ไดศึกษาแลวในบทที่ 2 เพื่อนํา
ความรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษา มาสร า งกรอบแนวคิ ด และกํ า หนดคํ า ถามที่ จ ะใช ใ นการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางแบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชรถใชถนน
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2. การสรางสรรคเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดจัดทําเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย
2.1 บทสัมภาษณ (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) การศึกษาครั้งนี้จะใชแนวคิดจากขอมูลที่ไดจาก
เอกสารตาง ๆ มาสรางบทสัมภาษณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งในสวนของบทสัมภาษณ
จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ ไดแก ชื่อ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และความ
รับผิดชอบในงานปจจุบัน
สวนที่ 2 ขอมูลที่ใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผน
ปายจราจรสามมิติ ที่เปนแผนปายจราจรรูปแบบใหมที่ผูศึกษานําไปทดสอบ กับแผนปายจราจร
แบบเดิม อีกทั้งยังใหผูเชีย่ วชาญ ไดเสนอความคิดเห็นอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดทํา
แผนปายจราจร
2.2 แบบสอบถาม ( สําหรับบุคคลทั่วไป ) การศึกษาครัง้ นี้จะใชแนวคิดจากขอมูลที่ได
จากเอกสารตาง ๆ มาสรางแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนทั้งคําถามปด และคําถามเปด เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการศึกษา ซึ่งในสวนของแบบสอบถาม จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่อง เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนปทใี่ ชเสนทางสัญจรในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่จัด
แสดงงาน
สวนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับทั้งในดานความสวยงาม ความเหมาะสม และ
การใชงานของปายจราจรรูปแบบใหมที่ผศู ึกษานําไปทดสอบ กับแผนปายจราจรแบบเดิม
2.3 แผนปายจราจรที่ออกแบบใหม ผูศึกษาไดจดั ทําแผนปายจราจรรูปแบบใหม โดย
ยังคงยึดคุณสมบัติของแผนปายจราจรเดิม ทั้งในดานสี และตัวอักษร แตนํามาสรางใหมีคุณลักษณะ
พิเศษเพิ่มจากเดิม เพื่อจะทดสอบความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการรับรู เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางสี การมองเห็น และความสามารถในการอานปายจราจร
ทั้งนี้ผูศึกษาจะจัดทําแผนปายจราจรรูปแบบใหม ที่นํามาติดตั้งบริเวณสถานที่จัดแสดง
งาน โดยแสดงภาพการจัดทํา การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ การประกอบ ตลอดจนการติดตั้ง
เปนลําดับ ดังนี้
2.3.1 การกําหนดรูปแบบและโครงสรางของปายจราจร ปายจราจรรูปแบบใหม จะ
ใชปายจราจรที่มีดาน 4 ดาน เปนสามมิติคลายกลองสี่เหลี่ยม โดยมีความสูง 150 เซนติเมตร ซึ่ง
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ไดมาจากคาเฉลี่ยของระดับสายตาคนเดินทัว่ ไป กับระดับสายตาคนนั่งขับรถยนตโดยประมาณ รวม
ถึงความลงตัวกับความยาวของไม (250 เซนติเมตร)
การเลือกใชปายแบบสามมิติใหประโยชนใชสอยคือคนทั่วไปสามารถมองเห็นได
จากทุ ก ด าน อี ก ทั้ ง ดูเ ป น ระเบี ย บและความสะดวกในการติด ตั้ ง ส ว นของโครงสร า งใชวั ส ดุ ที่
สามารถจัดหาไดทั่วไป กลาวคือ ใชไมเปนโครงสรางและตอเชื่อมยึดเขากันดวยตะปูเกลียว และ
แผนปายจราจรใชวัสดุผาใบสังเคราะห (ไวนิล) เพื่อสะดวกในการพิมพและความทนทาน
2.3.2 การออกแบบเลขนศิลปบนแผนปายจราจร
การออกแบบแผนปายยึดหลักความเรียบงาย โดยมีองคประกอบคือ
2.3.2.1 สัญลักษณจราจรมาตรฐาน เปนสัญลักษณแบบบังคับ ในพื้นวงกลม
พื้นสีขาว เสนขอบสีแดง เสนผานศูนยกลางประมาณ 45 เซนติเมตร

ภาพที่ 31 การกําหนดพื้นที่และตําแหนง (Lay Out) ขององคประกอบทางเลขนศิลปบนแผนปายจราจร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
2.3.2.2 สัญลักษณในการประชาสัมพันธสําหรับการจัดงาน เปนการนําเอา
ตราสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของงาน และภาพประกอบที่ใชในการประชาสัมพันธการจัดงาน
( Key Visual ) มาจัดวางในกรอบสี่เหลี่ยมตามสัดสวนของปาย โดยใชเพียงตราสัญลักษณการจัด
งานบนดานที่ตองวางคูกับสัญลักษณจราจร และภาพการประชาสัมพันธการจัดงานแบบเต็มวางเต็ม
ดานที่ไมไดวางสัญลักษณจราจร
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ภาพที่ 32 ภาพเมื่อวางองคประกอบทางเลขนิเทศ สมบูรณ ทั้งสี่ดาน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
2.3.2.3 สัญญลักษณพิเศษ เปนเครื่องหมายที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ ซึ่งจะ
เขาใจกันในกลุม ในวงการที่เกี่ยวของ เชน สัญญลักษณแทนการเขาจอดของกลุมรถยนตรุนตางๆ
ซึ่ ง ในกรณี นี้ มี จุ ด มุ ง หมายให ร ถยนต โ ฟล ค สวาเก น เข า จอดให ต รงตามรุ น ผู วิ จั ย จึ ง ออกแบบ
สัญลักษณโดยใชเพียงภาพลายเสนของภาพรถแตละรุนโดยเนนที่จุดเดนของรุนนั้นๆ เพื่อเขาใจงาย

ภาพที่ 33 ภาพแสดงสัญลักษณพิเศษซึ่งใชสําหรับแนะนําที่จอดรถโฟลคสวาเกน แตละรุน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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2.4 การกําหนดจุดตั้งวาง ดวยเหตุที่ในทางปฏิบัติ การพิมพปายจราจรแตละปายจะตอง
พิมพพรอมกันทั้ง 4 ดาน จึงตองกําหนดใหแนชัดวาจะตั้งวางปาย ณ ตําแหนงใด และแตละจุดที่ตั้ง
วางนั้น ปายแตละปายจะทําหนาที่กําหนดทิศทางการจราจร หรือใหขอมูลอะไรบาง หากตองสราง
ตามความเปนไปไดในทุกกรณี จะตองทําปายเผื่อไวมากเกินความจําเปน

ภาพที่ 34 แผนผังเดิมแสดงการใชพิ้นทีแ่ ละทิศทางการจราจรภายในสถานที่จัดแสดงงาน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 35 แผนผังการกําหนดจุดที่จะทําการติดตั้งปายจราจรแบบตางๆ
ที่มา : จากการออกแบบของผูวิจัย
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เพื่อการควบคุมงบประมาณการจัดทําปาย จึงตองมีการวางแผนการตั้งวางปายใหชัดเจน
โดยวิเคราะหจากผังบริเวณการจัดงาน และพิจารณากําหนดเสนทางการจราจรภายในบริเวณที่จัด
งาน ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นวาสัญลักษณบนปายจราจรแตละดานจะทําหนาที่ตางกันคือ
2.4.1 สัญลักษณจราจรสวนกลาง คือปายที่บอกทิศทางการเดินรถ บอกทิศทางที่จะ
เขาไปในบริเวณที่จัดงาน หรือสัญลักษณบงั คับรถยนตทุกคันโดยไมจําเพาะเจาะจง เชน
2.4.2 สัญลักษณสําหรับที่จอดรถตามรุน คือปายจราจรใชระบุตําแหนง และ
บริเวณทีจ่ อดรถ แตในกรณีนี้ผูวิจยั ไดออกแบบภาพสัญลักษณของรถโฟลคสวาเกนแตละรุนมาจัด
วางประกอบไวดว ยในดานเดียวกัน
เมื่อสรุปหนาและตําแหนงตั้งวางของปายจราจรทุกๆปายแลวจึงสามารถสรางแบบในขัน้
สมบูรณตอไป
2.5 การสรุปจุดตัง้ วางและประเภทสัญลักษณของปายจราจร จุดตั้งวางปายมีทั้งหมด 20
จุด แตละจุดตัง้ วางปายที่มีรปู แบบตางกัน และแตละปายมีลักษณะของดานแตกตางกัน โดยสรุปได
ดังนี้
2.5.1 ปายสวนกลาง กําหนดทิศ หามตรงไป
2.5.2 ปายสวนกลาง กําหนดทิศ ใหเลีย้ วซาย
2.5.3 ปายสวนกลาง กําหนดทิศ ใหเลีย้ วขวา
2.5.4 ปายสวนกลาง กําหนดทิศ ใหตรงไปได หรือเลี้ยวขวาได
2.5.5 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน Type 1
2.5.6 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน Type 2 Air Cooled
2.5.7 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน Type 3
2.5.8 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน Water Cooled
2.5.9 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน Karmann Ghia
2.5.10 ปายจอดรถ โฟลคสวาเกน รุน 181 The Thing
2.6 การจัดทําอารตเวิรคสําหรับสงพิมพแผนปาย โดยทําแบบแผนคลี่ของทั้งสี่ดานของ
แตละแผนปาย ซึ่งจะวางเรียงตอกัน จากดานหนา ดานขวา ดานหลัง และดานซาย และจะมีขอบ
เหลือประมาณ 1 นิ้ว สําหรับการเย็บ ทั้งนี้ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรMacintoshในการจัดทําอารตเวิรค
แผนไวนิลที่พิมพเสร็จแลวจะนําไปสวมเขากับโครงไม แลวจึงนําไปตั้งวางตามจุดตางๆ
ที่ไดกําหนดไวตอไป
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ภาพที่ 36 แสดงขนาดและสัดสวนของแผนปายเมื่อติดตัง้ เขากับโครง และภาพจําลองสามมิติ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 37 ภาพอารตเวิรคแบบคลี่ ชุดสวนกลาง (แบบ 1 และแบบ 2)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 38 ภาพอารตเวิรคแบบคลี่ ชุดปายจอดรถโฟลคสวาเกน แยกเปนรุนตางๆ
ที่มา : จากการออกแบบของผูวิจัย
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ภาพที่ 39 ภาพอารตเวิรคแบบคลี่ ชุดปายจอดรถโฟลคสวาเกน แยกเปนรุนตางๆ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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3. ภาพขัน้ ตอนการทํางาน
ตามที่ผูวิจัยไดวางแผนเตรียมการเพื่อออกแบบและจัดทําปายจราจรรูปแบบใหม เพื่อ
นําไปตั้งวางไวตามจุดที่กําหนด จากนั้นจึงทําการสํารวจความคิดเห็นของผูที่เขามาชมงานในบริเวณ
สถานที่จัดแสดงงาน ดังภาพถายจากสถานที่จริงดังตอไปปนี้

ภาพที่ 40 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงเสาและกรอบไมกอนทาสี
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 41 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงกรอบไมซึ่งทาสีแลว
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

68

ภาพที่ 42 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดง อุปกรณที่ใชในการสรางโครงปาย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 43 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดง การขนโครงปายนําไปประกอบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 44 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงการประกอบตัวโครงปาย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 45 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงการประกอบแผนปายกับตัวโครง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 46 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงการประกอบแผนปายกับตัวโครง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 47 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงการขนปายโดยใชเพียงรถบรรทุกเล็ก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 48 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงการขนปายโดยใชเพียงรถบรรทุกเล็ก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 49 แสดงขั้นตอนการทํางาน ในภาพแสดงใหเห็นวาปายสามารถยกไดโดยงาย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการโดย
4.1 ผูศึกษาจะทําการถายภาพแผนปายจราจรรูปแบบใหม ที่ตั้งอยูบริเวณสถานที่ ที่ใช
ทดสอบจริง ไปทําการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนปาย
ดังกลาว โดยจะนําความคิดเห็น ที่ไดรับจากการสัมภาษณ มาทําการพิจารณา สรุปผลถึงความ
เปนไปไดจากการใชแผนปาย
4.2 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะห เพื่อ
ทดสอบความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการรับรู เพื่อหาความสัมพันธระหวางสี การมองเห็น
และความสามารถในการอานปายจราจร
5. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเนนหนักในเรื่องของการเก็บ
รวบรวมขอมูล การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการเก็บขอมูลจากการสอบถามกลุมตัวอยางโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การจราจร เพื่ อ จะทดสอบความพึ ง พอใจ และประสิท ธิภ าพในการรั บ รู เพื่อ หาความสั มพั น ธ
ระหวางสี การมองเห็น และความสามารถในการอานปายจราจร ดังนั้นผูศึกษาจึงไดใชการวิเคราะห
ออกเปน 2 ประเภทไดแก
5.1 การวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ
เลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจร ตั้งแตประวัติ ความเปนมา และพัฒนาการของปาย
สัญลักษณไทย ความรูที่เกี่ยวของกับปายจราจร ปายแหลงทองเที่ยว การสื่อความหมายดวยงาน
เลขนศิลป การออกแบบสัญลักษณ การใชสี ตัวอักษร ที่เกี่ยวของกับลักษณะการมองเห็น และการ
อานปายจราจร ในขณะที่หยุดนิ่ง และเคลื่อนไหว เพื่อเปนประโยชนตอนักออกแบบ ผูที่เกี่ยวของ
กับงานจราจร และผูสนใจสามารถนําแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น ยั ง รวบรวมข อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากการสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ส ว น
เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปายจราจร มาพิจารณาเปรียบเทียบ ระหวางแผนปายจราจรเดิม กับแผน
ปายจราจรสามมิติ เพื่อทดสอบความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการรับรู เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางสี การมองเห็น และความสามารถในการอานปายจราจร
5.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดจาก
แบบสอบถามที่ทําการสํารวจจากกลุมตัวอยางผูใชรถใชถนนบริเวณสถานที่จัดแสดงงาน มาทําการ
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วิเคราะห โดยนําเสนอขอมูลดังกลาวในรูปของแผนภูมิกราฟวงกลมแสดงสัดสวนของความพึง
พอใจในแตละประเด็นเปนรอยละ เพื่อนํามาอธิบายความหมายตางๆ จากขอมูลที่ไดจากการออก
แบบสอบถามไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการคนควาและรวบรวมขอมูลเรื่อง “การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การจราจรในพื้นที่ศูนยแสดงงาน” โดยการทําแบบทดสอบขึ้นในพื้นที่ศูนยแสดงงาน และดําเนิน
การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับบุคคลทั่วไปที่เขามาชมงาน โดยไมเจาะจง
และทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยใชเนื้อหาเดียวกับแบบสอบถามแตปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหและอภิปรายผลแบบสอบถามจากผูเขาชมงาน
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยในการนําเสนอจะใช
การแสดงผลในรูปแบบของกราฟแสดงอัตราสวนรอยละ พรอมอภิปรายผล
สวนที่ 2 เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆของแผนปาย
จราจรรูปแบบใหมกับปายจราจรที่ใชอยูในปจจุบัน โดยการนําเสนอจะใชการแสดงผลในรูปแบบ
ของกราฟแสดงรอยละ พรอมอภิปรายผล
1.1 สวนที่ 1 การวิเคราะหและอภิปรายผลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
1,1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
เปนเพศชายจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 86
เปนเพศหญิงจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14

กราฟที่ 1 แสดงสัดสวนของเพศของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.2 อายุของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
อายุ 15-20 ปมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8
อายุ 21-35 ปมีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83
อายุ 15-20 ปมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9
อายุ 15-20 ปมีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ

กราฟที่ 2 แสดงสัดสวนของอายุของผูตอบแบบสอบถาม
ที่อยู : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.3 สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
โสด มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84
สมรส มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16
หมาย มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0
หยา มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0

กราฟที่ 3 แสดงสัดสวนของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.4 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
ต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ17
ปริญญาตรี
จํานวน 79 คน
คิดเปนรอยละ70
สูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ13

กราฟที่ 4 แสดงสัดสวนของระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.5 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 17
เอกชน
จํานวน 31 คน
คิดเปนรอยละ 70
อิสระ
จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 13
อื่นๆ
จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 26

กราฟที่ 5 แสดงสัดสวนของอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.6 จํานวนปที่ขับรถ ของผูตอบแบบสอบถาม จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 100 คน
0-1 ป
จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 12
1-3 ป
จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 18
3-5 ป
จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 12
มากกวา5 ป
จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 58

กราฟที่ 6 แสดงสัดสวนของจํานวนปที่ขับรถ ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.2 สวนที่ 2 การวิเคราะหและอภิปรายผลการตอบแบบสอบถามที่เปนความเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับคุณสมบัติในดานตางๆของปายจราจรที่ทําการทดสอบ
1.2.1 เกี่ยวกับความชัดเจนในการมองเห็น
1.1 ความชัดเจนในการมองเห็นในเรื่องของสี ที่ใชในการออกแบบ จากการตอบของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 100 คน
สวนที่ 1 ความชอบ
ชอบ
จํานวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 95
ไมชอบ
จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 5

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 72 คน
คิดเปนรอยละ 72
ไมแตกตาง
จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 28

กราฟที่ 7 แสดงสัดสวนคุณสมบัติในการมองเห็น ในเรื่องสีที่ใชในการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.2 ความชัดเจนในการมองเห็น ภาพประกอบ และ สัญญลักษณ ที่ใชในการออกแบบ จากการตอบของผูตอบ
แบบสอบถาม 100 คน
สวนที่ 1 ความชอบ
ชอบ
จํานวน 90 คน
คิดเปนรอยละ 90
ไมชอบ
จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 10

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 68 คน
คิดเปนรอยละ 68
ไมแตกตาง
จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 32

กราฟที่ 8 แสดงสัดสวนคุณสมบัติในการมองเห็น ภาพประกอบและสัญลักษณ ทีใ่ ชในการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.3 ความชัดเจนในการมองเห็น ตัวอักษร ที่ใชในการออกแบบ จากการตอบของผูตอบแบบสอบถาม 100 คน
สวนที่ 1 ความชอบ
ชอบ
จํานวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 83
ไมชอบ
จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 17

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 58
ไมแตกตาง
จํานวน 42 คน
คิดเปนรอยละ 42

กราฟที่ 9 แสดงสัดสวนคุณสมบัติในการมองเห็น ตัวอักษรที่ใชในการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

81
1.2.2 เกี่ยวกับความชัดเจนในการสื่อความหมาย
2.1 ความชัดเจนในการสื่อความหมาย ของสัญลักษณจราจรแตละประเภท
จากการตอบของผูตอบแบบสอบถาม 100 คน
สวนที่ 1 ความเขาใจ
เขาใจ
จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 84
ไมเขาใจ
จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 16

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 66 คน
คิดเปนรอยละ 66
ไมแตกตาง
จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 34

กราฟที่ 10 แสดงสัดสวนคุณสมบัตขิ องความชัดเจนในการสื่อความหมาย ของสัญลักษณจราจรแตละ
ประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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2.2 ความชัดเจนในการสื่อความหมาย ของของสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการจัดงานในศูนยจัดแสดงงาน
จากการตอบของผูตอบแบบสอบถาม 100 คน
สวนที่ 1 ความเขาใจ
เขาใจ
จํานวน 89 คน
คิดเปนรอยละ 89
ไมเขาใจ
จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 11

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 64 คน
คิดเปนรอยละ 64
ไมแตกตาง
จํานวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 36

กราฟที่ 11 แสดงสัดสวนคุณสมบัติของความชัดเจนในการสื่อความหมาย ของสัญลักษณที่
เกี่ยวของกับการจัดงานในศูนยจดั แสดงงาน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.3 ความเหมาะสมในเรื่องโครงสราง การเลือกใชวัสดุ และตําแหนงในการติดตั้งปายจราจร
3.1 ความเหมาะสมในเรื่องโครงสรางของปาย จากการตอบของผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 100 คน
สวนที่ 1 ความเหมาะสม
เหมาะสม
จํานวน 88 คน
คิดเปนรอยละ 88
ไมเหมาะสม จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 12

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 53
ไมแตกตาง
จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 47

กราฟที่ 12 แสดงสัดสวนคุณสมบัติของความเหมาะสมในเรื่องโครงสราง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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3.2 ความเหมาะสมในเรื่องการเลือกใชวัสดุของปาย จากการตอบของผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น
100 คน
สวนที่ 1 ความเหมาะสม
เหมาะสม
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 89
ไมเหมาะสม
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 56 คน
คิดเปนรอยละ 56
ไมแตกตาง
จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 44

กราฟที่ 13 แสดงสัดสวนคุณสมบัติของความเหมาะสมในเรื่องการเลือกใชวัสดุ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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3.3 ความเหมาะสมในเรื่องการตําแหนงในการติดตั้งปายจราจร จากการตอบของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 100 คน
สวนที่ 1 ความเหมาะสม
เหมาะสม
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84
ไมเหมาะสม
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 59 คน
คิดเปนรอยละ 59
ไมแตกตาง
จํานวน 41 คน
คิดเปนรอยละ 41

กราฟที่ 14 แสดงสัดสวนคุณสมบัติของความเหมาะสมในเรื่องตําแหนงในการติดตั้งปายจราจร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.4 ความเหมาะสมของสมคุณสมบัติในดานความสวยงามของปายจราจร
4. ความเหมาะสมของคุณสมบัติในดานความสวยงามของปายจราจร จากการตอบของผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 100 คน
สวนที่ 1 ความเหมาะสม
เหมาะสม
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 94
ไมเหมาะสม
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6

สวนที่ 2 การเปรียบเทียบกับปายจราจรแบบเดิม
ดีกวา
จํานวน 86 คน
คิดเปนรอยละ 86
ไมแตกตาง
จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 14

กราฟที่ 15 แสดงสัดสวนของคุณสมบัติในดานความสวยงามของปายจราจร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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2 การวิเคราะหและอภิปรายผลของการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากการใชแบบสอบถามกับบุคคลทั่วไปที่เขาชมงานแลว การสัมภาษณผูเชี่ยว
ชาญที่เกี่ยวของกั บทั้งการจราจรและการจัดแสดงงาน ก็จะทําใหไดรับขอมูลทั้งภาพกวางและ
รายละเอียดในเชิงลึกในแตละดานแตละมุมมองที่ครบถวนครอบคลุมทุกประเด็นที่พิจารณา โดย
การดําเนินการสัมภาษณใชเนื้อหาจากแบบสอบถามและปรับปรุงใหเหมาะสม ดังนี้
2.1 สวนที่ 1 ขอมูลเฉพาะของผูเชีย่ วชาญ
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสราวุธ โออนันต
อายุ
35 ป
ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
และอาจารยพิเศษ (ปริญญาโท)
สังกัด
บริษัทเอ็มซี มิลเลียนคัลเลอร จํากัด
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการกิจการของบริษัทเอ็มซี มิลเลียนคัลเลอร จํากัด
รับผิดชอบการสอนในวิชาการทําการวิจยั
2. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
สังกัด
หนาที่ความรับผิดชอบ

พ.ต.ท. ฤทธิดล ธีรเนตร
52 ป
รองผูกํากับการจราจร
สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน
กํากับดูแลงานของตํารวจจราจรในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของสถานีตํารวจ
นครบาลพหลโยธิน

3. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
สังกัด
หนาที่ความรับผิดชอบ

นายอริยะ เอี่ยมดิลกวงศ
68 ป
อดีตผูอํานวยการสํานักทะเบียนและภาษีรถ
กระทรวงคมนาคม
ควบคุมดูแลดานงานทะเบียนและภาษีรถยนต

88
4. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
สังกัด
หนาที่ความรับผิดชอบ

นางสุภาวดี สุขมั่น
42 ป
ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ
กรมการขนสงทางบก
อํานวยการและบริหารงานในสวนงานที่รบั ผิดชอบ

5. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
สังกัด
หนาที่ความรับผิดชอบ

พ.ต. วิญญ วิจติ รวาทการ
37 ป
นายทหารคนสนิทปลัดบัญชีทหารบก
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ดูแลยานพาหนะที่ใชในราชการทหาร

6. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง

นายผจญ ลานเหลือ
41 ป
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทโดมินิค ฮันเตอร จํากัด
คอลัมนิสต นิตยสารจีเอ็ม
สังกัด
บริษัทโดมินิค จํากัด
นิตยสารจีเอ็ม
หนาที่ความรับผิดชอบ ดูแลการตลาด และผลิตภัณฑ โดมินิค ฮันเตอร
คอลัมนิสต
7. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
สังกัด
หนาที่ความรับผิดชอบ

ผศ. มาโนช กงกะนันทน
72 ป
อาจารยพิเศษ (ศิลปนอิสระ)
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานสอนในวิชาที่ไดรับมอบหมาย

89
8 .ชื่อ-นามสกุล
นายปริญญา โรจนอารยานนท
อายุ
46 ป
ตําแหนง
ผูอํานวยการงานออกแบบ
สังกัด
บริษัท ดีบี ดีไซน จํากัด
หนาที่ความรับผิดชอบ กํากับดูแลงานออกแบบทั้งหมดของบริษัท
2.2 สวนที่ 2 ขอมูลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของปายจราจรรูปแบบใหม และปายจราจรที่
ใชอยูในปจจุบัน ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สรุปไดวา
2.2.1 ความชัดเจนในการมองเห็น อยูในขั้นดี ทั้งสีที่ใช รูปแบบภาพประกอบและ
สัญลักษณ ตลอดจนการใชตัวอักษร
2.2.2 ความชัดเจนในการสื่อความหมาย สําหรับสัญลักษณจราจรอยูในขั้นดีและดู
ไมแตกตางจาปายสัญลักษณที่ใชอยู ตลอดจนสัญลักษณที่ใชในการจัดงานก็อยูในขั้นพอใชได
2.2.3 ความเหมาะสมของโครงสราง ควรมีการปรับปรุงใหสามารถถอดประกอบ
ไดงาย และการเลือกใชวัสดุควรเลือกใชแบบที่มีคุณสมบัติของการสะทอนแสงเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถ
มองเห็นไดงายในที่ที่มีแสงสวางนอย
2.2.4 ความสวยงาม และรูปแบบ ดูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูเชี่ยวชาญสวนมาก
มีความเห็นตรงกันวา นาจะนํามาใชในสถานที่ที่เปนสาธารณะอื่นๆอีก เชนบริเวณที่จอดรถของ
หางสรรพสินคา หรืออาคารจอดรถของสถานที่จัดงานนิทรรศการตางๆ และยังเล็งเห็นวาปายจราจร
รูปแบบใหมนี้จะชวยใหเจาหนาที่ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการจราจรสามารถทํางานได
สะดวกยิ่งขึ้น

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจรในพื้นที่
ศูนยแสดงงานนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับปายจราจร โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive
Analysis) เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับเลขนศิลปสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจราจร ตั้งแต
ประวัติ ความเปนมา และพัฒนาการของปายสัญลักษณไทย ความรูที่เกี่ยวของกับปายจราจร ปาย
แหลงทองเที่ยว การสื่อความหมายดวยงานเลขนศิลป การออกแบบสัญลักษณ การใชสี ตัวอักษร ที่
เกี่ยวของกับลักษณะการมองเห็น และการอานปายจราจร ในขณะที่หยุดนิ่ง และเคลื่อนไหว เพื่อ
เปนประโยชนตอนักออกแบบ ผูที่เกี่ยวของกับงานจราจร และผูสนใจสามารถนําแนวคิดดังกลาวไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําปายจราจรรูปแบบใหม โดยศึกษาจากขอมูลที่รวบรวมไดและนําไปออกแบบ
ปายจราจรเพื่อนํามาทดลองใช ณ ศูนยแสดงงาน ซึ่งสาระสําคัญในการออกแบบ คือการนําเอาการ
ออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมไปประยุกตเขากับปายสัญลักษณการจราจรรูปแบบเดิม โดยมุง
ประเด็นที่ประสิทธิภาพการรับรูและความพึงพอใจของผูเขาชมงาน
ระเบียบวิธีวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยการ
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
และความรับรู ( Perception ) และความพึงพอใจทั้งการใชประโยชนและความสวยงาม ของปาย
จราจรรูปแบบใหม และนํามาวิเคราะหสัดสวนตามจํานวนคนที่พอใจและไมพอใจ โดยแสดงผลใน
รูปแบบของกราฟวงกลม
ผลการวิจัยสามารถแบงประเภทของปจจัยที่มผี ลตอความรับรูและความพึงพอใจ ไดดังนี้
1. ปจจัยภายในที่มีผลตอความรับรูและความพึงพอใจ
1.1 ปจจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะทางเลขนศิลปของปายจราจร เนื่องจากปายจราจรที่
จัดทําขึ้นใหมนี้มุงตอบสนองจุดประสงคของผูที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1.1 ผูจัดงานตองการใหผูเขาชมนํารถยนตไปเขาจอดตรงตามประเภทของรถ
1.1.2 ผูเขาชมงานตองการนํารถเขาจอดอยางสะดวกรวดเร็ว
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จึงเปนผลใหการกําหนดรูปแบบของสัญลักษณจราจรบนแผนปาย ยังคงใชสัญลักษณ
จราจรเดิมซึ่งเปนเสมือนภาษาสากลที่เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป โดยการผนวกองคประกอบทาง
เลขนศิลปที่เกี่ยวของกับการจัดงานเขาไปอยางเหมาะสม เพื่อใหการรับรูทั้งทิศทางการจราจรและ
จุดหมายในการเขาจอดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับความปลอดภัย
และความสะดวกรวดเร็วในการจราจร
ปจจัยการจัดเตรียมงาน การจัดระเบียบการจราจร รูปแบบและจุดมุงหมายของการจัด
งานเนื่องจากการติดตั้งปายจราจรจะตองคํานึงถึงความถูกตองสอดคลองกับการใชงาน และตองไม
มีความผิดพลาด เพราะอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุจากรถยนตได การเตรียมงานและการวางแผนที่
ดีจึงมีความจําเปนเปนอยางมาก
2. ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความรับรูและความพึงพอใจ
พื้ น ฐานของผู เ ข า ชมงาน เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ พอสมควร เนื่ อ งจากผู ที่ ส ามารถเข า ใจ
สัญลักษณจราจรได แมวาจะเปนสัญญลักษญพื้นฐานก็ตองเปนคนที่คุนเคยกับการขับขี่ยานพาหนะ
มาบาง มิฉะนั้นอาจใชเวลาทําความเขาใจมากกวาที่ควร และโดยเฉพาะอยางยิ่งสัญลักษณของการ
จัดงานที่เกี่ยวกับประเภทของรถยนตนั้น เปนคําเฉพาะสําหรับกลุม อาทิเชน VW Type 1 เปนชื่อ
ประเภทของรถยนตโฟลคสวาเกน รุนแรกที่ไมใชน้ําในการระบายความรอน หรือ VW Water
Cooled ก็เปนชื่อประเภทของรถยนตโฟลคสวาเกนที่ใชน้ําในการระบายความรอน เปนตน
2.1 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของสถานที่จัดงาน ไดแก
2.1.1 สภาพของแสง เนื่องจากการจัดงานที่ทําการทดสอบเปนสภาพแสงในเวลา
กลางคืน จึงยอมเปนอุปสรรคในการมองเห็น และเมื่อมีการติดตั้งแสงไฟฟาชวย หากไมระมัดระวัง
อาจเพิ่มการสะทอนแสงซึ่งจะรบกวนสายตาทําใหมองเห็นยากขึ้นอีก
2.1.2 สภาพของลมฟาอากาศ และความชืน้ มีผลตอการติดตั้งโครงสรางโดยตรง
อาจทําใหวัสดุที่พิมพงานเสียหาย ไมสมบูรณเหมือนเดิมไดบาง
3. ความสัมฤทธิผล ในการทดลองใชปายจราจรรูปแบบใหม
เนื่องจากผูทําวิจัยมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมตางๆของการจัดงานมาเปนอยางดี จึง
สามารถเตรียมการรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นไดพอสมควร ทั้งเรื่องการออกแบบปายใหดูเรียบงาย
เขาใจงาย สามารถสื่อสารไดเร็ว อีกทั้งการจัดเตรียมการวางระบบเสนทางในบริเวณสถานที่จัดงาน
จึ ง ทํ า ให ผ ลของการสํ า รวจความคิ ด เห็ น มี ผ ลในทางบวกในทุ ก ๆประเด็ น ที่ มี ก ารตั้ ง คํ า ถามใน
แบบสอบถาม
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4. ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการทดลองตั้งวัตถุประสงคเพื่อใชเฉพาะในงานคราวเดียว จึงมิไดเลือกใชวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติสูงมาก ทั้งเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดงานดวย ซึ่งหากมีการนําเอาแนว ความ
คิดไปพัฒนาใหเปนประโยชนตอไป ควรเลือกใชวัสดุที่มีคุณสมบัติคือมีน้ําหนักเบา ขนยายงาย และ
สามารถรองรับการออกแบบเพื่อการถอดประกอบใหสะดวกกวานี้ได และในสวนของเลขนศิลป
บนปายอาจออกแบบใหมีลักษณะสําเร็จรูป สามารถถอดและปรับเปลี่ยนไดเพื่อปรับใชกับสภาพ
การจัดงานที่เปลี่ยนไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ภาพปายในพืน้ ที่ศูนยแสดงงาน
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ภาพที่ 50 ปายจราจรรูปแบบใหมที่ติดตั้งอยูบริเวณดานหนาทางเขา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 51 จากทางเขาสามารถมองเห็นปายจราจรที่ออกแบบใหมจากระยะ 50 เมตร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 52 ปายจราจรที่ออกแบบใหม ณ จุดตั้งวาง บริเวณลานจอดรถ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 53 ปายจราจรที่ออกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 54 ปายจราจรที่ออกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 55 ปายจราจรที่ออกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 56 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 57 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 58 ภาพปายจราจรที่ออกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 59 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 60 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 61 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 62 ภาพปายจราจรทีอ่ อกแบบใหม ณ จุดตั้งวางจริง บริเวณ ลานจอดรถแตละประเภท
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 63 สวนหนึ่งของปายที่ใชเพื่อการประมูล
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 64 การนําปายมาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในการจัดงาน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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