54151306: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คําสําคัญ: การออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อม / ปราจีนบุรี / อัตลักษณ์
ฐาปกรณ์ สีทอง: การออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุร.ี อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ. อนุ ชา โสภาคย์วจิ ติ ร์ และอ. กัญชลิกา กัมปนานนท์. 208 หน้า.
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อต้องการหาอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุร ี
โดยผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้ารวบรวมข้อมูล เพื่อหาสิง่ ทีส่ ามารถแสดงจุดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี จากหนังสือ
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นํ าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง (ผูน้ ํ าชุมชนหมู่บา้ นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุร)ี เพื่อหาสิง่ ที่เป็ น

เอกสารสําคัญ และการลงพืน้ ทีส่ อบถามจากบุคคลทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นระยะเวลาอย่าง

น้ อย 20 ปี ข้นึ ไป นํ ามาวิเคราะห์ จากนัน้ นํ าผลที่ได้ไปออกแบบแบบสอบถาม จํานวน 99 ชุด และ
เอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัด ปราจีน บุ รีในหมวดต่ า งๆ 9 หมวด ได้แ ก่ 1. ภู ม ิศ าสตร์แ ละทรัพ ยากร 2.
ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาและอาหารการกิน 4. สถานทีท่ ่องเทีย่ ว 5. สิง่ ศักดิ์สิทธิ์
6. สถาปตั ยกรรม 7. ประติมากรรม 8. ดนตรีนาฎศิลป์ ภาษาและวรรณกรรม 9. หัตถกรรม งานฝี มอื
และของดีประจําจังหวัด รายการทีถ่ ูกเลือกมากทีส่ ดุ 2 อันดับแรกในแต่ละหมวด จะถูกนํามาใช้ในแบบ
สัมภาษณ์ เพือ่ นําไปสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ 9 ท่าน ในการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ จากนัน้ นําผลสรุปจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญไปใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรี
จากการวิจยั พบว่า ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็ นองค์ประกอบหลักทีส่ ่อื ถึงอัตลักษณ์ท่ี
ชัด เจนที่สุด ผู้เชี่ย วชาญแนะนํ าว่า การนํ าต้น พระศรีม หาโพธิ์จากวัด ต้น โพธิ์ศ รีม หาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี อันเป็ นต้นโพธิ์ทีม่ อี ายุเก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศไทย และเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกเลือกเป็ นอันดับที่ 2 จาก
แบบสัมภาษณ์ มาผสมผสานในงานออกแบบเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัดปราจีนบุรดี ว้ ย จะทํา
ให้เกิดอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจนมากขึน้
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการออกแบบตัวอย่างเลขนศิลป์สงิ่ แวดล้อมสําหรับจังหวัด
ปราจีนบุรี ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของจังหวัด ได้แก่ ป้ายแสดงสถานที่ ซุ้มประตูเมือง ป้ายแสดงข้อมูล
สถานที่ ป้ายแสดงแผนที่ ป้ายแสดงทิศทาง โคมไฟถนน กระถางต้นไม้
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
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THAPAKORN SEETHONG: ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR
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This qualitative research is to search for identity of Prachin Buri province.
The researcher has collected data to find remarkable things of Prachin Buri from books,
important documents and field work interviewing with people who live in Prachin Buri
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province for at least 20 years. The researcher analyses all the information to make a 99set questionnaire and then collect more information from community leaders of Prachin
Buri province to find identity of Phachin Buri province which are divided into 9 categories:
1. topographical and related resources 2. cultural and traditions 3. way of life (including
local wisdom and cuisine) 4. tourist attractions 5. sacred sites 6. architecture 7. scultures
artifacts 8. music performing arts language and literature 9. handicrafts and famous local
products. Two-most-chosen lists in each category would be used in the questionnaire to
interview further with 9 experts in order to identify identity. The outcome from the experts
would be later applied for making the environmental graphic design of Prachin Buri
province.
The research shows that Chao Phraya Abhaibhubate Building is the main
element reflected most clearly of the identity. The experts suggest that using Phra Sri
Mahabodhi Tree from Wat Ton Phra Sri Mahabodhi, Prachin Buri province, the oldest
bodhi tree in Thailand, the second-most-chosen from the questionnaire to be integrated
in environmental graphic design of Prachin Buri province would make the identity more
clearly.
In this research, the researcher has designed samples of environmental
graphic design for Prachin Buri province that show identity of this province, such as
Identification Sign, Gateway, Information Sign, Directory Sign, Direction Sign, Street
Light, Planter.
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กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จได้ดว้ ยดีจากความอนุ เคราะห์คาํ ชีแ้ จงและให้คาํ ปรึกษาจาก
คณาจารย์ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ขอขอบคุณอาจารย์อนุ ชา โสภาคย์วจิ ติ ร์ อาจารย์
กัญชลิกา กัมปนานนท์ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ธนาทร เจียรกุล
ขอขอบคุ ณ นายวรเทพ ปิ สาวงษ์ (วัฒ นธรรมจังหวัดปราจีนบุ ร)ี นายนิ คม กล่าว
สุนทร (ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุร)ี นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ ไพจิต (นายกสมาคมผู้ส่อื ข่าว
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สุบรรณ ตาคําวัน (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรม

จังหวัด ปราจีน บุ ร)ี นายจําเริญ ลือคํางาม (ผู้อํานวยการหนังสือพิม พ์เสียงปราจีน ) อาจารย์
ก่ อ สร้างมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระนครเหนื อ วิท ยาเขตปราจีน บุ รี) อาจารย์สมลักษณ์ บุ
ณณรงค์ (อาจารย์ป ระจํ าวิช าคอมพิวเตอร์ช่ วยออกแบบและบริห ารงานก่ อ สร้า ง ภาควิช า
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง) นายบูรณศักดิ ์ ฤกษ์สาํ รวจ
(ผู้อํา นวยการการท่ อ งเที่ย วแห่งประเทศไทย สํานัก งานนครนายก (นครนายก-ปราจีน บุ รีสระแก้ ว )) นางสุ บ งกช ธงทองทิพ ย์ (ผู้อํ า นวยการพิพิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ป ราจีน บุ รี)
(นายชคัทพล ใจน้อม หัวหน้าภาพถ่ายกองผลิตอุปกรณ์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย) ทีไ่ ด้ให้
คําแนะนํ า แสดงความคิดเห็น ประเมินผลงานออกแบบ และให้คําปรึกษา อันเป็ นประโยชน์ต่อ
งานวิจยั ชิน้ นี้ ทําให้งานวิจยั ชิน้ นี้สาํ เร็จไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 13 ทุกคนที่
คอยให้กํ าลังใจ ให้ค วามช่ ว ยเหลือ และให้คํ า ปรึก ษาที่มีป ระโยชน์ เป็ น อย่างมาก จึงทํ าให้
งานวิจยั ฉบับนี้ผา่ นพ้นไปได้ดว้ ยดี
และทีส่ าํ คัญอยากจะขอขอบคุณครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง และคนรูจ้ กั ทุกคน ทีค่ อย
ให้กําลังใจในการทํางาน และคอยช่วยเหลือในการหาข้อมูลต่างๆ ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้ผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี
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