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The purpose of this study was to search and design the graphic design identity
specifically, the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat for using
in the graphic design show clearly of their fine and prominent arts, culture and tradition which
will promote image of the three Muslim southernmost provinces more clearly and unity.
In studying to find the form of the graphic design for showing the Mulim culture in
Thailand, the researcher ahd studied and collected data from documented information about
the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and indept interview
in order to study the race, attitudes, occupation, cultural wisdom from 3 culture expertors.
Latterly, the researcher had concluded the culture art analyze the unity of the three Muslim
southernmost provinces for guiding in design. Then access the design to the design exporter
and general population evaluate the designing and usability for bugs, suggestion and
beneficial for studying and reference to the interests of the graphic arts which showing the
unique culture and traditions of the local tradition.
As a result of the study, there are the product of letter format, color using, symbol,
sample of printing, advertisement, graphic design on packaging and the environment graphic
design.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่ าย ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ
อาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ และ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ั นพันธุ์ ครุฑะเสน ที่ได้ กรุณาเป็ น
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ และให้ คาแนะนาในการศึกษาค้ นคว้ าอันเป็ นประโยชน์ยิ่ง
อาจารย์ธนาทร เจียรกุล ประธานหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ผู้ให้ การดูแลในการทาวิทยานิพนธ์และการดาเนินการให้ สาเร็จลุลว่ งเป็ นอย่างดี รอง
ศาสตราจารย์ชยั นันท์ ชะอุม่ งาม ให้ ความกรุณาเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้ อมทังให้
้
คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ ตลอดจนถึงคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่กรุณาให้ ความช่วยเหลือ และคาแนะน
ด้ วายดีตลอดมา
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ คุณไพโรจน์ ธีระประภา , คุณกาจกาแหง จร
มาศ, คุณทิวากร นาวารัตน์ , คุณสมิชฌน์ สมันเลาะ , คุณก่อนกาล ติณสูลานนท์ , ร.ท.นรเศรษฐ์
อังศุวฒ
ั กกุล , ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปิ ยลักษณ์ เบญจดล , ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อบั ดุลรอซะ วรรณ
อาลี , คุณวัชรี ถ้ วนถวิล และคุณอนัน วาโซะ ที่เสียสละเวลาให้ ข้อคิดเห็นและให้ ข้อมูลในการตอบ
แบบสอมถามและสัมภาษณ์ทาให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้บรรลุวตั ถุประสงค์ไปได้ ด้วยดี
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ สาหรับทุก
โอกาส ทุก
คาแนะนา และทุกความช่วยเหลือ ที่ทา่ นมอบให้ ด้ วยดีตลอดมา ผู้วิจยั ซาบซึ ้งในความกรุณาที่ทา่ น
มอบให้ เป็ นอย่างยิ่ง ขอบคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์มล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี สาหรับกาลังใจ และความช่วยเหลือ ที่ดี
ตลอดมา รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ น้ องๆ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้ างสรรค์สื่อทุกคน
ท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบคุณครอบครัวต่วนศิริ และนังคลา ที่คอ่ ยให้ กาลังใจ ให้
คาปรึกษา ให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีในทุกๆ ด้ านแก่ผ้ วู ิจยั ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆ
สาขาออกแบบนิเทศศิล ป์ มหาลัยรังสิต ขอบคุณ กริช แปม ซึง่ ค่อยห่วงใยและให้ ความช่วยเหลือ
เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่น 11 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคน ที่คอยแนะนา ให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน ขอบคุณพี่โต้ ง ปั ม้ พี่นิด และนก
สาคัญที่สดุ ขอบคุณครอบครัว มัจดี ้, อัญญ่า, และมามา ที่เป็ นกาลังใจให้ มาโดย
ตลอด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วยจังหวัด ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส มี
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ในอดีต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ตตานี ยะลา และ
นราธิวาส คือ อาณาจักรปั ตตานีที่สืบต่อมาจากอาณาจักรลังกาสุกะ
ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็ นพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
มีสถานที่สําคัญทางประวัตศิ าสตร์ และสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้
หาดทราย นํ ้าตกม ธรรมชาติป่าเขาต้ นไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารและผลไม้ ที่มีมากมาย
หลากหลายชนิด ประชาชนส่วนใหญ่มีอตั ลักษณ์พิเศษ เนื่องจาก เป็ นชนชาติพนั ธุ์มลายูและนับถือ
ศาสนาอิสลามเป็ นส่วนใหญ่ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใต้ ซึง่ อัตลักษณ์พิเศษเฉพาะนี ้จึงเป็ นพื ้นที่ที่สะท้ อนความ
แตกต่างและสามารถสัมผัสได้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื ้นที่
สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ วย จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส (ประสิทธิ์ รัตนมณี และคณะ ,
2550)
ผู้วิจยั เห็นว่าหากมีการศึกษาแนวทางในการสร้ างอัตลักษณ์ที่สะท้ อนวัฒนธรรม
มุสลิมร่วมในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาในสื่อต่างๆ สามารถถปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ และโบราณสถาน ในสาม
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ รวมทังกระตุ
้
้ นตลาดการท่องเที่ยว พร้ อมสร้ างความรู้และความเข้ าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
2. เพื่อออกแบบเลขนศิลป์ที่เหมาะสม และสะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิมในประเทศไทย

2
สมมติฐานของการวิจัย
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมุสลิม ในสามจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ทําให้ เกิดงาน
ออกแบบเลขนศิลป์ สามารถสื่อสารข้ อมูล ประชาสัมพันธ์ กับประชากรและนักท่องเที่ยวได้ ดี อีก
ทังสามารถสะท้
้
อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาเนื ้อหาที่เกี่ยวกับรูปแบบ วัฒนธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์
ของมุสลิมในประเทศไทย เฉพาะเจาะจง มุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่านัน้ คือปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาส
2. การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาเฉพาะกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้เชียวชาญซึง่ มีความรู้
ทางด้ านการออกแบบ ด้ านศิลปวัฒนธรรม และด้ านนโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนา ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์ในรูปแบบของมุสลิมที่สามารถ
สะท้ อนอัตลักษณ์ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ขัน้ ตอนของการวิจัย
1. รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. ประมวลข้ อมูลเพื่อสร้ างแบบสอบถามสําหรับสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อสอบถาม
ความคิด เห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย เฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้ วย ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
3. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ทําการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบ
4. สร้ างผลงานออกแบบ และประเมินผลงานออกแบบโดยนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
5. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ผลงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรม มุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้ วย ปั ตตานี ยะละ นราธิวาส
2. ได้ แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์มสุ ลิมในประเทศไทย

3
นิยามศัพท์ เฉพาะ
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ ราชบัณฑิตยสถานได้ ให้ ความหมายดังนี ้ คําว่า
อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัต-ตะ-ลัก) ประกอบด้ วยคําว่า อัต (อัต-ตะ) ซึง่ หมายถึง ตน หรื อ ตัวเอง กับ
ลักษณ์ ซึง่ หมายถึง สมบัตเิ ฉพาะตัว คําว่าอัตลักษณ์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Identity หมายถึง
ผลรวม ของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ ทําให้ สิ่งนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั หรื อจําได้
อิสลาม มาจากคําว่าอัสละมะ ซึง่ มาจากรากศัพท์วา่ ซะลิมะ แปลว่า สันติ การ
นอบน้ อม การยอมจํานนโดยสิ ้นเชิง อิสลามในที่นี ้หมายถึง ศาสนา มีระบบการดําเนินชีวิตซึง่
ออกมาในรูปวัฒนธรรมอิสระ ระบบเศรษฐกิจ
มุสลิม นามที่ใช้ เรี ยกชื่อผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็ นของมนุษยชาติ มิได้ เป็ นของ
ชาติหนึง่ ชาติใดโดยเฉพาะ ในปั จจุบนั จึงมีทงสํ
ั ้ าหรับมุสลิม ไทยมุสลิม จีนมุสลิม และอังกฤษ
มุสลิม ฯลฯ
วัฒนธรรมมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทยได้ แก่จงั หวัดสตูล สงขลา ยะลา
ปั ตตานี และนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม และพูดภาษามลายูท้องถิ่น มี
สภาพความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะท้ องถิ่น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้ องการออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรม
มุสลิมในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส) ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบโดยแบ่งเนื ้อหาและ
ข้ อมูลออกเป็ นส่วนๆ ดังนี ้ คือ
ส่วนที่ 1 การออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design)
ส่วนที่ 2 ประวัตอิ าณาจักรลังกาสุกะ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลทัว่ ไปของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่4 การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้ านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดล้ อมขอ งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส)
ส่วนที่ 5 ศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่เป็ นเอกลักษณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 6 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
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ส่ วนที่ 1 การออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design)
ในองค์ความรู้ของการออกแบบเลขนศิลป์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาชีพทางการออกแบบ
นิเทศศิลป์ โดยใช้ คําในภาษาอังกฤษที่วา่ Visual Communication Design ศาสตร์ ที่มีการค้ นคว้ า
จนเกิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ขึ ้นมากมาย จุดประสงค์คือการสร้ างสรรค์รูปแบบของสื่อเพื่อสื่อสารให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และน่าสนใจ โดยมีความหมายหลากหลายดังนี ้
“เลขนศิลป์ ” (Graphic Art) “เลขนะ + ศิลป์ ” หมายถึง ศิลปะที่มีลกั ษณะเป็ น “รอย
ขูดเขียน , ตัวอักษร หรื อลวดลาย ” (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2493 : 812) มี
ลักษณะผลงานที่สําคัญออกมาเป็ นลายเส้ น , การขีดเขียน หรื องานพิมพ์ เป็ นการออกแบบที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารทางทัศนภาพ ( Visual Communication) ที่ประกอบเป็ นตัวอักษร ลวดลาย
หรื อรอยขีดเขียน ซึง่ แสดงโดยใช้ เส้ น (ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ 2540 : 37) นําเสนอข่าวสารต่อผู้ดู
ผู้อา่ นให้ สามารถรับรู้ความหมายและแปลความหมายได้ ทางสายตา (ประชุด ทิณบุตร 2530 : 19)
เป็ นการออกแบบเพื่อให้ อา่ นเช่นออกแบบหนังสือ , นิตยสาร, โฆษณา, หีบห่อ, ป้าย, ภาพยนตร์ ,
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โทรทัศน์ , โปสเตอร์ , แผ่นพับ , นิทรรศการ (วิรุณ ตังเจริ
้ ญ 2532 : 9) โดยแบ่งประเภทได้
หลากหลายตามยุคสมัยดังนี ้
- เลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ ( Printing Graphics) คือ ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ
โดยเริ่มต้ นจากการออกแบบตัวอักษรที่ใช้ ในการพิมพ์ การจัดรูปเล่มหนังสือ ภาพประกอบ โฆษณา
เครื่ องหมายการค้ า บัตร ฯลฯ
- เลขนศิลป์สิ่งแวดล้ อม ( Environmental Graphics) คือผลงานออกแบบตัวอักษร
รูปลักษณ์ที่ตดิ อยูบ่ นตัวอาคารและสถานที่ตา่ ง ๆ ในที่สาธารณะ
- เลขนศิลป์ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแถบบันทึกภาพ ( Film, T.V. & Video
Graphics) คือ ผลงานออกแบบ ตัวอักษรพร้ อมทังภาพนํ
้
าเรื่ อง ( Title) และลงท้ ายเรื่ อง (มาโนช
กงกะนันท์ 2538 : 202)
- เลขนศิลป์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือผลงานการออกแบบที่ประกอบด้ วยภาพและ
ตัวอักษรที่เสนอในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เวปไซต์ เกมคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม ฯลฯ
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ส่ วนที่ 2 ประวัตอิ าณาจักรลังกาสุกะ
ประวัตอิ าณาจักรลังกาสุกะและปตานี
เมืองปั ตตานี เท่าที่ปรากฎในบันทึก หรื อตํานานของต่างชาติ มีการกล่าวถึงด้ วยนาม
ต่าง ๆ กัน ตามแต่สําเนียงการออกเสียงของผู้ที่เป็ นเจ้ าของผลงานนันๆ
้ เช่น
ชาวมลายูออกเสียงเป็ น “ปตานี”
ชาวอาหรับออกเสียง “Fathoni” (ฟาฏอนี)
ชาวสยามออกเสียง “ปั ตตานี” หรื อ “ตานี”
ชาวอินเดียออกเสียง “Patanam” หรื อ “Patane”
ส่วนบันทึกของชาวตะวันตกเขียนเป็ น “Patani”, “Patania”, “Patana”, “Patanij”,
“Patany”, “Pattania”, “Pathanani”, “Pathane” และอื่นๆ
สําหรับผู้ที่เป็ นเจ้ าของภาษามลายูถิ่นปตานี จะออกเสียงเหมือนกันทุกคนว่า “ปตา
นิง” “(/Ptaning/)”
“ปตานี ” กลายเสียงมาจากคํา “ปะ ตานี ” (Pak Tani = พ่อเฒ่าตานี) ซึง่ เป็ นชื่อเรี ยก
พ่อเฒ่าหัวหน้ าชาวประมงในหมูบ่ ้ านแถบชายทะเลแห่งหนึง่ (อาจเป็ นบ้ านกรื อเซะ) ต่อมาคํา
สมญานี ้ได้ ใช้ เป็ นชื่อหมูบ่ ้ านดังกล่าว
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คํา “ปาตา นี ” หรื อ “ชายหาดแห่งนี ”้ (ปาตา = ชายหาด , นี = นี่ ,นี ้ ) เล่ากันว่าเป็ น
บริเวณที่กระจงขาวโดนสุนขั ไล่เนื ้อของสุลต่านอิสมาแอลซัฮ (พญาตูนกั ปา) ไล่จบั แต่กระจงตัวนัน้
สาบสูญที่ชายหาดแห่งนี ้ หรื อ “ปาตานี”
เอกสารมลายูพงศาวดารปตานีเก่าแก่ที่สดุ เท่าที่พบในปั จจุบนั นี ้ชื่อ Tarikh Fathani
(ตาริค ฟาฎานี = ประวัตศิ าสตร์ ปตานี) และคาดว่าเป็ นเอกสารที่เขียนตังแต่
้ ก่อนคริสต์ศตวรรษที่
15 ระบุวา่ เมื่อ ค.ศ.750 (พ.ศ.1293) “มีราชาองค์หนึง่ ชื่อ สัง ฌายา บังสา ( Sang Jaya Bangsa)
จากเมืองปาเล็มบัง (อยูบ่ นเกาะสุมาตรา) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรศรี วิชยั ขณะนัน้ ได้ เข้ า
ยึดครองอาณาจักรลังกาสุกะ จากราฌา มาหาบังสา ( Raja Mahabangsa) จากนันกล่
้ าวต่อไปอีก
ว่า สัง ฌายา บังสา ได้ เลือกหมูบ่ ้ านซึง่ มีทําเลดีสําหรับสร้ างเมืองใหม่และตังชื
้ ่อเมืองนันตามชื
้
่อพ่อ
เฒ่าที่ทําการเกษตรที่นนั่ คือ โตะ ตานี ( Tok Tani) จึงทําให้ การออกเสียงชื่อนี ้กลายเสียงเป็ น
“ปตานี” (Patani) ในระยะต่อ ๆ มา”
นักวิชาการอิสลามในพื ้นที่ เช่น บาบอดิง ตังข้
้ อสังเกตว่าคํา “ปตานี ” ใกล้ เคียงกับคํา
“Fathoni” ในภาษาหรับที่แปลว่า นักปราชญ์ หรื อผู้ทรงความรู้ คํานี ้มักปรากฎท้ ายชื่อปราชญ์
มุสลิมผู้มีชื่อเสียงของปตานีหลายท่าน เช่น Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathoni (พ.ศ.23122390) Sheikh Wan Ahmad bin Mohamad Zain al-Fathoni (พ.ศ.2393-2451) หรื ออย่างท่านปู่
ของท่านหะยีสหุ ลง อับดุลกอเดร์ คือ Sheikh Zainal Abidin bin Muhamad ai-Fathoni
ข้ อสังเกตของบาบอดิงดังกล่าวนี ้ ได้ รับการสนับสนุนเห็นด้ วยจากท่านบาบอ ฌีฮาด
และท่านได้ กรุณาเสริมยํ ้าต่ออีกว่า “ปตานี ” ถ้ าสะกดด้ วยอักษรยาวีเป็ น... ในภาษาอาหรับแปลว่า
ประทุษร้ ายหรื อผูก่อความหายนะ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ “ความหมาย ” ที่สอดคล้ องกว่าน่าจะได้ แก่
“นักปราชญ์” เพราะ
ประการที่หนึง่ คํา “ปราชญ์ ” สอดคล้ องกับคําสมญานามที่กล่าวว่า “ปตานีดารุสสะ
ลาม” หรื อ “ปตานีเมืองแห่งสันติภาพ ” เมืองใหญ่ที่ได้ รับสมญานาม “ดารุสสะลาม ” นอกจาก
ปั ตตานี ยังมีเมืองอาเจ็ฮ (เขตจังหวัดพิเศษอาเจ็ฮ ในสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซียในปั จจุบนั )
และบรูไนฯ (ประเทศบรูไนฯในปั จจุบนั )
ประการที่สอง วัฒนธรรมในการตังชื
้ ่อบ้ านนามเมืองในอดีตมักเป็ นชื่อ “พืชพันธุ์ ” หรื อ
ลักษณะเด่นที่เป็ นปรากฎการณ์สําคัญของสถานที่นนๆ
ั ้ การใช้ “นามบุคคล” เป็ น “นามหมูบ่ ้ าน”
พอจะพบได้ บ้าง แต่คงไม่ใช่นามของ “ราชอาณาจักร” อย่าง “ปตานี ” ซึง่ ถ้ าจะเป็ นนามบุคคลก็คง
เป็ นพระนามของพระมหากษัตริย์ หรื อ “สายตระกูล” มากกว่า
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ประการสุดท้ าย “ฟาฎอนี ” เป็ นสัญลักษณ์ที่บง่ บอก “ความหมาย” และยืนยันความ
เป็ นราชอาณาจักรอิสลามได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ ทํานองเดียวกับวัฒนธรรมการใช้ ชื่อ ตําแหน่ง
และชื่อผู้คนที่เป็ น “มุสลิม ” ของปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรนี ้ที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธ
เป็ นศาสนาอิสลาม เช่น พญาตูนาฆปา เปลี่ยนจากชื่อตําแหน่ง “พญาตู” หรื อ “พญาท้ าว” หรื อ
“ราฌา” (ราชา) เป็ น “สุลต่าน” (Sultan) และเปลี่ยนพระนามเป็ น “อิสมาอีล ” (Ismail) คือสุลต่าน
อิสมาอีล (Sultan Ismail) และมีพระนามเต็มว่า “สุลต่าน อิสมาอีล ซิลลุลลอฮ ฟิ ล อารัม ” (Sultan
Ismail Zillullah fil Alam = พ.ศ.2043-2073) ปรากฎการณ์นี ้เกิดขึ ้นภายหลังจากที่พระองค์ทรง
เข้ านับถือศาสนาอิสลามตามคําเชิญชวนของเชค ซัยยิด สาอิด (โตะ ปาสัย)
ดังนันอาศั
้ ยข้ อมูลดังกล่าวนี ้ จึงสรุปว่า คํา “ปตานี ” กลายเสียงจากคําว่า “ฟาฎอนี ”
ที่แปลว่า “ปราชญ์”
นอกจากนัน้ ปั ตตานียงั มีนามสมญาอื่นอีก เช่น
“นึฆรึ ี ตันฌง บูงา ” (Negeri Tanjung Bunga) หรื อ “แหลมบุปผา” ซึง่ ปรากฎใน
วรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกสํานวนภาษามลายูเรื่ อง ฮิกายัต สึรี รามา ( Hikayat Seri
Rama) ฉบับแม็กซเวล กล่าวว่า Negeri Tanjung Bunga เป็ นเมืองของตัวละครเอก คือ สึรี รามา
(Seri Rama) และเจ้ าหญิง สือกุนตุม บูงา สึตงั กัย ( Puteri Sekuntum Bunga Setangkai) เรื่ องนี ้
นิยมนําเสนอในมหรสพประเภท “วายัง กูลิต ” (Wayang Kulit = หนังตะลุง) ซึง่ เป็ นที่นิยมกันมาก
ในหมูข่ ้ าราชสํานักเมืองตรึงฆานู ประเทศมาเลเซียในอดีต
การให้ “บูงา” (Bunga = ดอกไม้ ) เป็ นสัญลักษณ์ดเู หมือนเหมาะสมกับปตานีมาก
เพราะ “ราฌา กูนิง ” (กษัตริย์องค์สดุ ท้ ายแห่งราชวงศ์ศรี วงั สา) โปรดการเกษตรกรรมและการค้ า
พระองค์ไม่เคยต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยรายวันด้ วยเงินรายได้ ของแผ่นดิน แม้ วา่ มีสิทธิ์ที่จะกระทําได้ แต่
พระองค์ทรงใช้ เงินจากการจกหน่ายดอกไม้ และพืชพรรณที่มีอยูใ่ นสวนของพระองค์เท่านันเป็
้ น
ค่าใช้ จา่ ย
อย่างไรก็ตาม “ปตานี ” นามนี ้เป็ นนามเดิมของพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา และ
นราธิวาสอย่างแน่นอน เป็ นพื ้นที่ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ นคาบสมุทรมลายู ( Malay Peninsular) และเป็ น
ราชอาณาจักรที่มีความสําคัญมากแห่งหนึง่ ในอดีต
จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสที่ปรากฏในแผนที่ประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ น
ดินแดนซึง่ เก็บซ่อนเรื่ องราวในอดีตไว้ อย่างซับซ้ อนมากมาย ดินแดนแห่งนี ้เป็ นส่วนที่แยกย่อยออก
จากความเป็ นนครรัฐมลายู-อิสลาม ที่ชื่อว่า “นครรัฐปตานี ” (Patani State) ในอดีต และถ้ านับ
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ย้ อนหลังต่อจากนันอี
้ กระยะหนึง่ ก็พบว่า ปตานีเป็ นดินแดนแห่งราชอาณาจักร ฮินดู – พุทธ หรื อ
ฮินดู – ชวา ที่มีชื่อว่า “ราชอาณาจักรลังกาสุกะ”
ลังกาสุกะ เป็ นชื่อเมือง (อิ) ลังคาโศกะ ซึง่ เป็ นคําสันสกฤต คือ ลังคะ กับ อโศกะ
แปลว่า “เมืองสหพันธรัฐแห่งอโศก” ปรากฏชื่อตามเอกสารจีนว่า หลังหยาชูวในพุทธศตวรรษที่ 11
และต่อมาเรี ยกผิดเพี ้ยนไป ในเอกสารอาหรับ และมลายูในพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 ว่า ลังคะศุกา
และลังกะสุกะ แล้ วมาเพี ้ยนเสียงในภาษาไทยโดยนักวิชาการไทยนํามาใช้ วา่ ลังกาสุกะ เคยเป็ น
เมืองอิสระในภาคใต้ ที่มีเอกราชในการปกครอง มีฐานะเป็ นประเทศ และเป็ นที่ร้ ูจกั ในประชาคม
โลก เพราะปรากฎชื่ออยูใ่ นแผนที่โลก มีความสัมพันธ์กบั อีกสองรัฐ ได้ แก่ ลิกอร์ หรื อละคร
(นครศรี ธรรมราช) และสิงขระ (สงขลา)
มิตปิ ระวัตศิ าสตร์ เท่าที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ วา่
อาณาจักรลังกาสุกะ และราชอาณาจักรปตานี ตังขึ
้ ้นเมื่อไหร่ ใครเป็ นผู้ก่อตัง้ และเรื่ องนี ้คงหา
คําตอบได้ ไม่ง่ายนัก
อย่างไรก็ตาม ประวัตศิ าสตร์ ได้ บอกให้ คนรุ่นหลังต่อ ๆ มา รู้วา่ ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่
อยูข่ องผู้คนเชื ้อสายมลายูที่เคยนับถือลัทธิภตู ผี และวิญญาณ ( animism) มาก่อน ส่วนศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู พุทธ เข้ ามามีอิทธิพลต่อผู้คนในภายหลัง ซึง่ โดดเด่นมากในสมัยที่เป็ นอาณาจักร
ลังกาสุกะ ทังนี
้ ้ เนื่องจากปตานีต้องตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจของราชอาณาจักรมัชปาหิต ซึง่ มี
ศูนย์กลางอยูท่ ี่ชวากลาง ต่อมาชาวลังกาสุกะได้ รับอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายมหายานจากศรี วิชยั
อีกระลอกหนึง่
เมื่อศาสนาอิสลามแผ่เข้ าไปในภายหลัง ทําให้ วฒ
ั นธรรมของผู้คนที่นนั่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอีกระลอกหนึง่ ดังนัน้ การให้ ความสําคัญกับความโดดเด่นตามลักษณะอิทธิพลของ
กระแสวัฒนธรรมใหญ่ อย่าง ฮินดู – พุทธ และวัฒนธรรมอิสลามที่ปรากฏต่อมานัน้ จึงมี
ความหมายที่สําคัญ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวนี ้ จึงแบ่งเวลาสําหรับอดีตของปั ตตานี เป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงแรก : ปั ตตานี สมัยวัฒนธรรมฮินดู – พุทธ นับตังแต่
้ ชาวลังกาสุกะยังแป็ นผู้ที่นบั
ถือลัทธิภตู ผีวิญญาณ พราหมณ์ ฮินดู และพุทธเรื่ อยมาจนอิสลามเข้ าสูร่ าชอาณาจักรปตานี (พ.ศ.
2043)
ช่วงที่สอง : เริ่มตังแต่
้ กษัตริย์ปตานี นับถือศาสนาอิสลาม หรื อ นับตังแต่
้ ปัตตานีอยู่
ในช่วงสมัยวัฒนธรรมอิสลาม จนถึงช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย (พ.ศ. 2043 – 2475)
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“ปตานี” สมัยวัฒนธรรมฮินดู – พุทธ
(พุทธศตวรรษที่ 7 – พ.ศ. 2043)
ปตานีสมัยวัฒนธรรมฮินดู – พุทธ หรื อลังกาสุกะ ตังขึ
้ ้นตังแต่
้ เมื่อไหร่ และใครเป็ น
ผู้สร้ างเมืองนี ้ ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน เท่าที่ปรากฏในบันทึกของนักเดินทางชาวจีนที่มี
ความสัมพันธ์กบั ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยหนึง่ ทราบว่า เมื่อ
คริสตศตวรรษที่ 2 นัน้ เมืองหลังหยาชูว (Lang – ya – shiu) หรื อ ลังกาสุกะ มีอยูแ่ ล้ ว
จากหลักฐานดังกล่าวนี ้ ชวนให้ นกั ประวัตศิ าสตร์ ยโุ รปหลายท่าน เชื่อกันว่า ลังกาสุ
วะตังอยุ
้ ใ่ นบริเวณฝั่ งทะเลตะวันออกของคาบสมุทรมลายู คือ ระหว่างสงขลากับกลันตัน และมี
เมืองหลวงตังอยู
้ ใ่ นบริเวณอําเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานีปัจจุบนั
นับตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 8 ลังกาสุกะมีทา่ เรื อที่สําคัญมาก เพราะมีภมู ิฐานที่
เหมาะสมสําหรับเทียบเรื อ และหลบลมมรสุม นอกจากนันลั
้ งกาสุกะมีอํานาจในการควบคุม
เส้ นทางการค้ าจากตะวันออกไปยังตะวันตกโดยผ่านทงคอคอดกระ และยังมีอํานาจควบคุมตังแต่
้
บริเวณคาบสมุทรจนถึงอ่าวเบงกอล
เมื่อย่างเข้ าคริสต์ศตวรรษที่ 13 ชื่อ “ปตานี ” ได้ ปรากฏแทนชื่อ “ลังกาสุกะ” โดยไม่มี
ใครยืนยันได้ วา่ ปรากฏการณ์นี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร เท่าที่ผา่ นมานี ้มีนกั วิชาการหลายท่านพยายาม
อ้ างถึงบริบทกําเนิดเมืองลังกาสุกะ และปตานี โดยนํามาเทียบเคียงกับความหมายของคําว่า
“ปตานี” จากหลาย ๆ ทัศนะ ทังนี
้ ้ เพื่อสาวให้ ได้ ข้อยุตเิ กี่ยวกับเรื่ องกําเนิดนครรัฐปตานี ซึง่ ขณะนี ้ก็
ยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่ยตุ เิ รื่ องนี ้ได้ และคาดว่ายังคงเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของนักวิจยั อีกไม่
น้ อย
หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ นครัง้ ล่าสุด เพียงพอที่จะยืนยันว่า เมือง
ลังกาสุกะเป็ นราชอาณาจักรมลายูฮินดูแห่งแรกของคาบสมุทร ซึง่ มีศนู ย์กลางตังอยุ
้ ท่ ี่ปตานี
(อําเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี ในปั จจุบนั ) การมีลกั ษณะร่วมทางด้ านภูมิฐาน เช่น มีปากอ่าวที่
เหมาะแก่การเป็ นเมืองท่าสําคัญ นับตังแต่
้ ครัง้ พุทธศตวรรษที่ 8 จึงทําให้ ผ้ คู นดังเดิ
้ มในบริเวณ
ดังกล่าวมีโอกาสได้ ปฏิสมั พันธ์กบั ชนต่างถิ่นที่ตา่ งเชื ้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา และต่าง
วัฒนธรรม ซึง่ เดินทางมาโดยทางเรื อเพื่อทําการค้ าในที่นนั่ ด้ วย โดยเฉพาะชาวชวาจากหมูเ่ กาะ
ชวา ซึง่ มีความสามารถสูงในการเดินเรื อ นอกจากนัมี้ ชาวอินเดีย
กิจกรรมการเดินเรื อ และกิจกรรมการค้ าทางทะเลนับเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึง่ ที่
ช่วยส่งเสริมให้ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพุทธ (หรื อแม้ แต่ศาสนาอิสลามในภายหลัง) พลอยไหล
เข้ าสูส่ งั คมลังกาสุวะในสมัยนัน้ พร้ อม ๆ กับมีการถ่ายเทวัฒนธรรมอินเดียแบบฮินดู และ
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วัฒนธรรมดังเดิ
้ มแบบชวาให้ กบั สังคมลังกาสุวะ จนกลายเป็ นบ่อเกิดของเอกลักษณ์ “วัฒนธรรม
ฮินดู – พุทธ” และ “วัฒนธรรมฮินดู – ชวา” ในสังคมมลยูลงั กาสุกะช่วงต่อมา
ลักษะที่กล่าวมาเป็ นบ่อเกิดทําให้ ปัตตานีในปั จจุบนั มีร่อยรอยประติมากรรมที่เป็ น
ศิลปกรรมในพุทธศาสนาแบบอมราวดีอย่งที่ปรากฏในชุมชนยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี
และมีแหล่งถํ ้าศิลปะ และแหล่งวถ้ าคูหาภิมขุ ตําบลหน้ าถํ ้า อําเภอยะลา จังหวัดยะลา ซึง่ มี
ภาพเขียนสีบนผนังถํ ้า มีขวานหินลักษณะต่าง ๆ ที่บริเวณบ้ านท่าสาบ และท่าชี อําเภอยะลา
จังหวัดยะลา มีผ้าจินดาแบบอินเดีย และผ้ าปาเต๊ ะแบบชวาสวย ๆ มีกริชตระกูลต่าง ๆ ที่มี
หลากหลายลักษณะ และความหมายมีมงกุฏสําหรับกษัตริย์ปัตตานีสวมใส่ มีการให้ ความหมาย
กับสีเหลือ และสีขาว มีการขึ ้นบัลลังก์เป็ น “เจ้ าหนึง่ วัน” (พิธีแต่งงาน) มีหลักหินบนหลุมฝั งศพ ทรง
ใบเสมา การใช้ วิชาไสยศาสตร์ แบบอินเดียและชวา มีมหรสพประเภทหนังชวา มีอาหารประเภท
คาว – หวาน เช่น สะเต๊ ะ และรอเฌาะ (เต้ าคัว่ ) แบบชวา มีแกงการี ( curry) แกงเปรี ย้ ว (แกงสม
รม) แบบอินเดีย มีโรตีนานารส และมีการนําคําชวามาใช้ ร่วมกับคํามลายูถิ่นปั ตตานี แต่ไม่มีอกั ษร
ชวา ให้ คนปั ตตานีในยุคนี ้ได้ ร้ ูจกั
“ปตานี” เมื่อนับถือศาสนาและนิยมวัฒนธรรมอิสลาม
(พ.ศ. 2043 – 2475)
การล่มสลายของอาณาจักรมัชปาหิต เมื่อ พ.ศ.2021 นับว่าเป็ นโอกาสอันสําคัญที่ทํา
ให้ นกั การศาสนาอิสลามในปตานีได้ เผยแพร่แนวคิดของศาสนาอิสลามให้ ชาวปตานีสะดวกขึ ้น
และประสบความสําเร็จสูงสุด เมื่อนักการศาสนาอิสลามจากเมืองปาสัย ( Pasai) อย่งแช็ค สาอิด
สามารถโน้ มน้ าวกษัตริย์ราชวงศ์ศรี วงั สา ชื่อพญาตูอินทิรา แห่งโกตามัฮลีฆยั แห่งนี ้ [ปั จจุบนั เข้ าใจ
ว่าอยู่ ณ บริเวณ บ้ านจาเละ ตําบลปาราแว อําเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี และสุสาน (กูโบ) ของแช็ค
สาอิด ปรากฏอยูท่ ี่หมู่ 2 ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี] ให้ ยอมนับถือ
ศาสนาอิสลามได้ เมื่อปี พ.ศ. 2043 และทรงเปลี่ยนพระนามเป็ นสุลต่านอิสมาอีล ซาฮฺ ซิลลุลลอฮฺ
ผิล อาลัม [พระศพของพระองค์ฝังอยูบ่ ้ านปาเระ บราโหม (ปาเระงอฮง) ตําบลบารโหม อําเภอ
เมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี] ต่อจากนันมาปตานี
้
จึงเป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นที่ยอมรับกันในนาม
“ปตานีดารุสสะลาม” หรื อ ปตานี นครแห่งสันติภาพ
จริงอยูว่ า่ ประชาชนชาวปตานีในระดับชาวบ้ านนันเปลี
้ ่ยนเป็ นมุสลิมก่อนหน้ า
กษัตริย์ของตนประมาณ 300 ปี มาแล้ ว แต่การเข้ ารับนับถือศาสนาอิสลามของกษัตริย์ในครัง้ นัน้
ชวนให้ ประชาชนชาวปตานีทยอยกันเป็ นมุสลิมมากขึ ้น
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เมื่อศาสนาอิสลามเข้ าไปแทนที่ศาสนาพุทธในราชสํานักแล้ ว ก็ทําให้ โครงสร้ งทาง
สังคมและวัฒนธรรมของปตานีโดยภาพรวมค่อย ๆ กลายสภาพ กล่าวคือ กลายจากสภาพความ
เป็ นสังคมมลายูที่แฝงด้ วยวัฒนธรรมดังเดิ
้ มผสมชวา และฮินดู – พุทธ เป็ นสังคมมลายูที่ยดึ เกาะ
กับวัฒนธรรมอิสลามมากขึ ้น ในระยะนี ้ ความซับซ้ อนทางการเมืองทวีขึ ้นเรื่ อยๆ ตามลําดับพร้ อม ๆ
กับความเปลี่ยนแปลงฐานะทางด้ านเศรษฐกิจ ที่ชว่ ยส่งเสริมให้ บ้านเมืองเจริญก้ าวหน้ าในด้ าน
ต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการค้ ากับจีน ญี่ปนุ่ อาหรับ และประเทศในยุโรป
เช่น อังกฤษ ฮอลันดา และโปรตุเกส
ปตานีในยุคนี ้ต้ องเผชิญกับปั ญหาของบ้ านเมืองที่เกิดจากการจลาจลภายใน และ
เกิดจากการรุกรานของศัตรูภายนอกจนเป็ นสงครามระหว่างประเทศหลายครัง้ เวลาเกิดสงคราม
ในแต่ละครัง้ บ้ านเมือง และผู้คนต้ องเสียหายเป็ นจํานวนมาก ไม่เว้ นแม้ แต่ศาสนสถานอย่งเช่น
มัสยิด ซึง่ เป็ นสาธารณสถานสุดท้ ายของผู้ที่มีศาสนาทังจนหรื
้
อรวยจะพึงมี มัสยิดกรื อเซะที่
สวยงามในสมัยนัน้ ก็มีชะตากรรมไม่ตา่ งจากผู้คน เพราะโดนเผา และไหม้ ถึงสองครัง้ มีการกวาด
ต้ อนผู้คนปตานีไปเป็ นทาสผู้ใช้ แรงงานให้ กบั สยามในฐานะเชลยสงครามถึงสี่ระลอก (เชลยจากป
ตานีที่ถกู กวาดต้ อนไปกรุงเทพฯ ครัง้ สําคัญ ๆ มีสี่ครัง้ ครัง้ แรกเกิดจากสงครามในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อ พ.ศ. 2329 ครัง้ ที่สองเกิดจากสงครามกอบกู้เอกราช
เมื่อ พ.ศ. 2664 ซึง่ มีตงึ กูลามีดีนเป็ นผู้นํา ครัง้ ที่สาม เกิดจากสงครามกอบกู้เอกราชเมื่อ พ.ศ.
2351 ซึง่ มีดาโตะ ปั งกาลันเป็ นผู้นํา และครัง้ ที่สี่เกิดจากสงครามกอบกู้เอกราช เมื่อ พ.ศ. 2375
โดยมีตนกู สุหลงเป็ นผู้นําสงครามครัง้ นี ้เป็ นสงครามครัง้ สุดท้ าย) คนเหล่านันไม่
้ มีทรัพย์สิน และ
ต้ องพลัดพรากจากญาติพี่น้อง สิ่งที่เหลืออยูค่ งมีเพียงความเป็ นเลือดเนื ้อมลายูปตานี และวิญญา
อิสลามเท่านัน้
สภาพดังกล่าว ทําให้ ผ้ คู น (มุสลิม) ในสังคมและวัฒนธรรมปตานีโดยรวม เกิดความ
หวาดผวา และสับสนกับอนาคตของตน ต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านไปนาน ๆ ผู้คนที่นนั่ ก็เกิดการ
ปรับตัวมากขึ ้น และเกิดการผสมผสานที่หลากหลายและกลมกลืนกันไปตามกระแสของการเมือง
การปกครอง และศาสนาสําคัคญสองศาสนา คือ อิสลาม และพุทธ
จากความสําคัญของกระแสทางการเมือง การปกครอง และการศาสนาดังที่ได้ กล่าว
นี ้ จึงแบ่งเนื ้อปาทางสังคม และวัฒนธรรมปตานีในขันนี
้ ้ ตามโครงสร้ างการปกครองของปตานี เป็ น
4 ช่วงสําคัญ ๆ ต่อไปนี ้
1. ปตานี สมัย “ราชอาณาจักรมลายู – อิสลาม” (พ.ศ. 2043 – 2351)
2. ปตานีสมัยแยกเป็ นเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ.2351 – 2444)
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3. ปตานีสมัยเป็ นบริเวณเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ. 2444 – 2449)
4. ปตานีสมัยเป็ นมณฑล (พ.ศ. 2449 – 2475)
ปตานีสมัย “ราชอาณาจักรมลายู – อิสลาม”
(พ.ศ. 2043 – 2351)
วิถีชีวิตของชาวปตานีในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของนครรัฐ ได้ เริ่มต้ นเปลี่ยนแปลงจากความ
เป็ นฮินดู – พุทธ เป็ นผู้ที่มีความศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอย่างกว้ างขวาง ตังแต่
้ พ.ศ. 2043
ต่อจากนันมา
้ ปตานีจงึ เป็ นที่ร้ ูจกั กันในนามราชอาณาจักรมลายู – อิสลาม ซึง่ ในยุคนี ้สามารถแบ่ง
ได้ เป็ น 3 ระยะ คือ ปตานีสมัยการปกครองของราชวงศ์ศรี วงั สา (พ.ศ. 2043 – 2229) ปตานีสมัย
การปกครองของราชวงศ์กลันตัน (พ.ศ. 2231 – 2272) ปตานี สมัยก่อนแยกเป็ นเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ.
2319 – 2351)
ปตานีสมัยการปกครองของราชวงศ์ ศรีวังสา
(พ.ศ.1043 – 2229)
ยุคนี ้เริ่มตังแต่
้ ปฐมกษัตริย์ปตานี นับถือศาสนาอิสลามซึง่ ฮีกายัดปตานี ระบุวา่ เป็ น
สุลต่าน อิสมาอีล ชาหฺ (พ.ศ. 2043 – 2073) ต่อจากนันมี
้ รัชทายาทขึ ้นครองราชย์อย่างต่อเนื่องอีก
แปดพระองค์ ในจํานวนนี ้มีกษัตริย์สี่องค์สดุ ท้ ายเป็ นสตรี ซึง่ กล่าวกันว่าเป็ น “ยุคทอง” ของปตานี
ในฐานะนครรัฐ ปตานีมีบคุ ลิกที่สง่างามด้ วยคุณสมบัตพิ ิเศษหลายประการ ซึง่ เป็ น
อาภรณ์ประดับชื่อและศักดิศ์ รี แห่งความเป็ นอารยสถาน และอารยชน ปตานีในยุคนี ้รํ่ ารวยด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา่ มีผ้ คุ นหลากหลายวัฒนธรมที่ชว่ ยกันเสริมสร้ างให้ “ปตานี ” เป็ นแหลม
บุปผชาติ ( Negeri Tanjung Bunga) ที่ทรงพลังและมีอํานาจทางการเมืองสอดประสานกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อนั ชาญฉลาดของนางพญาแห่งศรี มหาวังสาทังสี
้ ่ “ปตานี ” จึงเดินรุดหน้ าก้ าวสู่
ระดับนานาชาติเคียงบ่าเคียงไหล่ญี่ปนุ่ และมีมิตรประเทศทางการค้ าทังจากยุ
้
โรป อาหรับ และ
เอเชียมากมาย
ปตานีสมัยการปกครองของราชวงศ์ กลันตัน
(พ.ศ. 2231 – 2272)
ในยุคนี ้มีปฐมกษัตริย์เป็ นเชื ้อสายทางรัฐกลันตันชื่อ Raja Bakal (พ.ศ. 2231 –
2233) และมื Along Yunus (พ.ศ. 2269 – 2272) ขึ ้นครองราชย์เป็ นองค์สดุ ท้ ายรวมเป็ น 8
พระองค์ ในช่วงนี ้ผู้คนปตานีอยูใ่ นสภาพที่ยํ่าแย่ เพราะมีการทําสงครามกับสยามหลายครัง้ อัน
เนื่องจากการพยายามกอบกู้เอกราชของผู้นําปตานีในสมัยนัน้ และนอกนันยั
้ งมีการทําสงคราม
ระหว่างพี่น้องเพื่อแย่งชิงอํานาจก็บอ่ ยครัง้ อย่างเช่นเมื่อคราวที่เกิดสงครามกรณีการปลงพระชนม์
อาลง ยูนสุ (Along Yunus) นัน้ “เมืองปั ตตานีมีความวุน่ วายมาก ผู้คนเจ็บป่ วย และไร้ จริยธรรม ”
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ซึง่ ในระหว่างนันไทยก็
้
ไม่สงบเหมือนกัน เพราะต้ องทําสงครามกับพม่า ทังไทยและพม่
้
ามีความหวัง
ที่จะช่วงชิงปตานีอยูแ่ ล้ วเหมือนกัน ที่เกิดจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ 1)เรื่ องของศักดิศ์ รี
หรื อเกียรติยศทางการเมือง ( Political prestige) 2) เรื่ อง แนวคิดเชิงสังคมเศรษฐกิจในการที่จะ
รวบรวมพลังคน และพลังทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นวัตถุดบิ และ 3) เป็ นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ
(economical strategic) เพื่อจะได้ มีอํานาจควบคุมบริเวณคอคอดกระ ซึง่ เชื่อมต่อระหว่างอ่าวเบ
งกอล กับอ่าวไทย
แต่อย่งไรก็ตามสภาพของสงครามที่ผา่ นมาหลายครัง้ ก็ไม่สามารถระงับความศรัทธา
ของผู้คนปตานีที่กําลังสนใจศาสนาอิสลามได้ สําเร็จ ความจริงตรงนี ้เห็นได้ จากปรากฏการณ์
นับตังแต่
้ เมื่อย่างเข้ าพุทธศตวรรษที่ 24 ปตานีมีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางแห่งอารย
ธรรมอิสลาม และเป็ นศูนย์กลางแห่งวรรณกรรมแนวอิสลาม ซึง่ ให้ กําเนิดนักปราชญ์ทางศาสนา
อิสลาม (อูลามาป ระดับแนวหน้ าหลายท่าน มีการสร้ างผลงานทางด้ านการเขียน และแปลคัมภีร์
ศาสนาอิสลามที่มีสมรรถภาพสูงร่วมร้ อยเล่ม มีมสั ยิดที่สวยงามหลายแห่ง และยังมีปอเนาะที่มี
ชื่อเสียงเหลือไว้ ให้ เห็นอีกหลายแห่ง
ปตานีสมัยก่ อนเป็ นเจ็ดหัวเมือง
(พ.ศ. 2319 – 2351)
การสิ ้นพระชนม์ของอาลง ยูนสุ ( Along Yunus) หรื อ Yang Di Pertuan เมื่อ พ.ศ.
2272 ถือว่าเป็ นการสิ ้นสุดอํานาจของราชวงศ์กลันตันที่มีตอ่ ปตานีระยะหนึง่ และเป็ น
ปรากฏการณ์สําคัญที่ทําให้ บลั ลังก์ของราชสํานักมลายู –อิสลามปตานีต้องว่างลงนานถึง 47 ปี
จนถึง พ.ศ. 23619 จึงได้ มีการแต่งตังให้
้ สุลต่าน มูหมั มัด ( Sultan Muhammad) ปกครองปตานี
ต่อมา ซึง่ ยุคนี ้ยังคงเป็ นสนามรบสําหรับดินแดนปตานี และเป็ นยุคแห่งการปราบปรามหัวเมือง
มลายูอย่างจริงจัง
เมื่อย่างเข้ าสูส่ มัยรัตนโกสินทร์ เพียงไม่กี่ปีหลังจากนัน้ สยามสามารถปราบปตานีใน
สมัยสุลต่านมูหมั มัดได้ สําเร็จ สงครามครัง้ ที่สองเกิดขึ ้นอีกเมื่อ พ.ศ. 2334 เป็ นกรณีสงครามเพื่อ
การกู้เอกราช ซึง่ นําโดยตึงกู ลามิดดีน และได้ รับความช่วยเหลือจาก Sheikh Ahmad Kamal จาก
นครเมกกะ ซึง่ เดินทางมาขึ ้นฝั่ งที่ทา่ เรื อเคดาห์ และสงครามครัง้ ที่สามเกิดขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2351 เป็ น
กรณีการกอบกู้เอกราช ปตานีซงึ่ นําโดยดาโตะ ปึ งกาลัน ( datuk Pengkalan) สงครามครัง้ นี ้ปตานี
แพ้ พา่ ย และดาโตะ ปึ งกาลัน สิ ้นพระชนม์
ปตานีสมัยแยกเป็ นเจ็ดหัวเมือง
(พ.ศ. 2351 – 2444)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

14
หลังจากสงครามไทย – ปตานี เมื่อ พ.ศ. 2351 ในกรณีปราบขบถ ซึง่ มีดาดตะ ปึ งกา
ลันเป็ นผู้นําแล้ ว จึงได้ มีการแบ่งแยกหัวเมืองมลายูอย่างปตานีเป็ นเจ็ดหัวเมือง ได้ แก่ ยะลา
(ฌาลอ/Jalor) ยะหริ่ง (ฌึริง / Jering หรื อ ฌามบู / Jambu) ระแงะ ( Rengeh หรื อ ลึแฆ็ฮ /
Legeh) ราห์มนั (Rahman หรื อรามัน Raman) สายบุรี (Saiburi หรื อ ตะลูบนั / Taluban) และ
หนองจิก (Nongchik หรื อเตาะฌง / Tok Jong)
ในสมัยนี ้ ฝ่ ายสยามได้ เริ่มย้ ายชาวไทยพุทธเข้ าไปอยูใ่ นเจ็ดเมืองเหล่านี ้ เพื่อสร้ าง
ความสมดุลแห่งอํานาจ และป้องกันการคุกคามจากชาวพื ้นเมือง ซึง่ ไม่พอใจรัฐบาล ทําให้ เกิด
สงครามเพื่อกอบกู้เอกราชปตานีอีกครัง้ หนึง่ เมื่อ พ.ศ.2374-2375)
หลังสงครามครัง้ นี ้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงใช้ นโยบาย “แบ่งแยก
แล้ วปกครอง” โดยแบ่งไทรบุรี (เคดาห์) ออกเป็ น 4 เขต ได้ แก่ เมืองเปอร์ ลิส สตูล ไทรบุรี และกูบงั
ปาสู โดยให้ ขึ ้นอยูก่ บั นครศรี ธรรมราช
ปตานีสมัยเป็ นบริเวณเจ็ดหัวเมือง
(พ.ศ. 2444 – 2449)
ปตานีตกอยูใ่ นฐานะหนึง่ ในจํานวนเจ็ดหัวเมืองเล็ก ๆ จนถึง พ.ศ. 2444
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เลิกการปกครองแบบ
เก่าที่ให้ เจ้ าเมืองมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครอง มาเป็ นการปกครองแบบ “มณฑลเทศาภิบาล ”
แต่ยงั ทรงแต่งตัง้ “ราฌา” หรื อ “สุลต่าน” ที่เคยมีอํานาจปกครองเมืองต่าง ๆ ทางแหลมมลายู
เท่านันให้
้ ปกครองต่อไป
พระยาวิชิตภักดี เป็ นเจ้ าเมืองมุสลิมเชื ้อสายมลายูคนสุดท้ ายที่ปกครองเมืองปั ตตานี
ซึง่ จากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวทําให้ ผ้ คู นมุสลิม (3 จชต) ในสมัยนันเกิ
้ ดความสับสน
หวาดระแวง กลัวเจ้ าหน้ าที่ของสยามมาก กลัวว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะมุสลิมจากกลุม่
ขุนนาง หรื อเจ้ าเมืองเมื่อมีโอกาสก็พยายามหลบหนีไปอาศัยอยูใ่ นรัฐกลันตัน เประ เปอร์ ลิส จน
เดี๋ยวนี ้ทายาทของผู้คนปตานี (ในอดีต) มีพบทัว่ ไปในประเทศ และคนเหล่านี ้จะให้ เกียรติ และ
เอ็นดูคนมุสลิมไทย 3 จชต. และมักจะให้ ความช่วยเหลือด้ วยดี
ปตานีสมัยเป็ นมณฑล
(พ.ศ. 2449 – 2475)
ปตานี ยุคนี ้เรี ยกกันว่า “มณฑลปั ตตานี ” เกิดขึ ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้ จดั แบ่งอาณาเขนการปกครองภาคใต้ ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2449 โดยปรับ 7 หัว
เมืองให้ เหลือเป็ น 4 เมือง ได้ แก่
1. เมืองปั ตตานี ประกอบด้ วยหนองจิก และยะหริ่มเดิม
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2. เมืองยะลา : ยะลา รามัน
3. เมืองสายบุรี
4. เมืองระแงะ
ปี พ.ศ. 2476 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2476 จึงถือเป็ นการยุบมณฑลทัว่ ราชอาณาจักร และมณฑล
ปั ตตานีจงึ แบ่งออกเป็ น 3 จังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ ้นตรงต่อส่วนกลาง (ผู้วา่
ราชการจังหวัด) มาจนกระทัง่ ทุกวันนี ้
แต่ละจังหวัดอยูภ่ ายใต้ การดูแลของผู้วา่ ราชการจังหวัด (มุสลิมเรี ยกตําแหน่งนี ้ว่า
“ฤๅฌอ นึฆือฤ ” หมายความว่า เจ้ าเมือง ตามธรรมเนียมท้ องถิ่นดังเดิ
้ มที่เคยมี (หรื อเรี ยกว่า
“คาลูวง” เมื่อหมายถึง “ข้ าหลวง” โดยแบ่งการปกครองในส่วนภูมิภาคเป็ นระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ
ตําบล และหมูบ่ ้ าน
ตังแต่
้ พ.ศ. 2542 มีการแบ่งอํานาจหน้ าที่ในส่วนนี ้เป็ นส่วนท้ องถิ่นด้ วย คือ แบ่งเป็ น
เทศบาล (รวมสุขาภิบาลเก่า) องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล โดยมี
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดูแลตามลําดับ
ในปี พ.ศ. 2329 รัชกาลที่ 1 ทรงยกทัพตีเมืองปั ตตานีไว้ ได้ ปั ตตานีจีงเป็ นประเทศ
ราชของสยามตังแต่
้ บดั นัน้ กองทัพสยามยึดเอาทรัพย์สมบัตแิ ละปื นใหญ่ที่หล่อในสมัยรายาบีรูไป
3 กระบอก แต่เหลือมาถึงกรุงเทพเพียง 1 กระบอก คือปื นใหญ่พญาตานี ปั จจุบนั อยูห่ น้ า
กระทรวงกลาโหม แต่ความไม่พอใจต่อการปกครองของชาวสยาม ก่อให้ เกิดกบฏครัง้ ใหญ่ 4 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2334 และ พ.ศ. 2351 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงแยกอาณาจักรปั ตตานีเป็ น 7 หัวเมือง
และในปี พ.ศ. 2374 และ พ.ศ. 2381 ในสมัยรัชกาลที่ 3ทรงตัดสินพระทัยให้ ราชวงศ์กลันตัน
ปกครองปั ตตานีตอ่ มา กระทัง่ ปี พ.ศ. 2445 รัชกาลที่ 5ทรงเตรี ยมการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล การปกครองโดยราชวงศ์กลันตันจึงยุตลิ ง และถือเป็ นปี สิ ้นสุดของอาณาจักรปั ตตานี
ซึง่ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของสยามโดยสมบูรณ์ มณฑลปั ตตานีก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2449 แต่ถึงปี พ.ศ.
2466 ชาวบ้ านจํานวนมากก็ออกมาชุมนุมประท้ วงข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่น รัชกาลที่ 6
จึงทรงออกพระบรมราโชบายสําหรับมณฑลปั ตตานี เมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ไว้ 6 ข้ อเพื่อ
แก้ ไขความไม่เป็ นธรรมของเจ้ าหน้ าที่และข้ าราชการและนําไปสูก่ ารยุบมณฑลปั ตตานีเป็ น 3
จังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึงทุกวันนี ้
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แต่ถึงกระนันยั
้ งคงมีการชุมนุมประท้ วงการปกครองจากรัฐบาลอยูเ่ สมอ เช่น พ.ศ.
2482 จอมพล ป. พิบลู สงครามได้ จดั ตังสภาวั
้
ฒนธรรม บังคับให้ ประชาชนสวมหมวก แต่งกาย
แบบไทย ทําตามวัฒนธรรมไทย ห้ ามพูดภาษามลายู ฯลฯ รวมกับการกดขี่จากเจ้ าหน้ าที่รัฐจน
ลุกลามไปเป็ นกบฏดุซงญอในพ.ศ. 2491 มีผ้ เู สียชีวิตกว่า 400 คน และการประท้ วงของชาวบ้ าน
กว่า 3 หมื่นคน ในพ.ศ. 2528 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการออกคําสัง่ ให้ ประดิษฐานพระพุทธรูปใน
โรงเรี ยน และอีก 3 ปี ต่อมา ก็ออกคําสัง่ ห้ ามคลุมศีรษะ(ฮิญาบ) เข้ าสถานศึกษา หรื อ กรณี
มัสยิดกรื อเซะ ที่มีผ้ เู สียชีวิต 107 คน และเหตุการณ์ตากใบ ซึง่ มีผ้ เู สียชีวิตอีกกว่า 84 คน
แม้ วา่ ปั ตตานีเป็ นเมืองประเทศราชของกรุงศรี อยุธยาก็ตาม แต่ด้วยเหตุเมืองที่
ปั ตตานีมีความเจริญมัน่ คงทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดี ทําให้ เจ้ าเมืองปั ตตานีต้องการเป็ นอิสละ
หลายครัง้ ดังเช่น
ในปี พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม่ายกทัพมาตีกรุงศรี อยุธยา
พระยาตานีศรี สลุ ต่านได้ นํากองทัพเรื อประกอบด้ วยเรื อหย่าหยับ 200 ลํา ไปช่วยราชการสงคราม
แต่เมื่อเห็นว่ากองทัพกรุงศรี อยุธยาเสียทีพม่า จึงถือโอกาสทําการขบถยกกําลังบุกเข้ าไปใน
พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหนีข้ามฝากไปประทับบนเกาะมหาพราหมณ์ เมื่อ
กองทัพไทยรวบรวมกําลังได้ แล้ ว จึงยกกองทัพเข้ าโอบล้ อมตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพ่ายไป
ต่อมาในปี พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับสัง่ ให้ ออกญาเดโชยกทัพไปตี
เมืองปั ตตานี เพื่อยึดเข้ าไว้ ในพระราชอํานาจ แต่ไม่สําเร็จ เนื่องจากปั ตตานีได้ รับการช่วยเหลือจาก
พ่อค้ าชาวยุโรป ทังอาวุ
้ ธปื นใหญ่และทรัพย์สินเงินทอง
ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองปั ตตานีไม่พอใจในการสถาปนาขึ ้นใหม่
ของกษัตริย์แห่งกรุงศรี อยุธยา ประกาศไม่ยอมขึ ้นกับกรุงศรี อยุธยาอีกครัง้ ทําให้ ปัตตานีเป็ นอิสระ
ต่อเนื่องมาจนกระทัง่ กรุงศรี อยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนสิ ้นสมัยกรุงศรี อยุธยา
และกรุงธนบุรี เมืองปั ตตานีตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
อิสลามจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองโบราณ ยะรังแสดงว่าประชาชนโดยทัว่ ไปก่อนหน้ า
นันนั
้ บถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากที่อาณาจักรศรี
วิชยั เสื่อมอํานาจลง อิทธิพลของศาสนาอิสลามจากราชวงค์มชั ปาหิตในชวาได้ แผ่อํานาจเข้ ามาสู่
แหลม มลายูก่อตัวขึ ้นเป็ นอาณาจักรมะละกา
ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 แผ่อิทธิพลไปสูเ่ มืองต่าง ๆ ทําให้ เจ้ าเมืองเปลี่ยนการนับถือ
ศาสนาเดิมมาเป็ นศาสนาอิสลามทังหมด
้
ก่อให้ เกิดความร่วมมือด้ านการเมือง และการเศรษฐกิจ
การค้ าในภูมิภาคนี ้อย่างเข้ มแข็ง ศาสนาอิสลามได้ เจริญรุ่งเรื องขึ ้นควบคูไ่ ปกับการค้ า มีการ
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ก่อสร้ างมัสยิดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่ประกอบศาสนกิจ มัสยิดที่สําคัญคือ มัสยิดกรื อเซะ ซึง่ เป็ นมัสยิด
ใหญ่ประจําเมือง และมัสยิดบ้ านดาโต๊ ะ บริเวณที่เป็ นท่าเรื อทางตอนเหนือของอ่าวปั ตตานี
นอกจากนันยั
้ งมีมสั ยิดและสุเหร่าในเขตชุมชนอิสลามถูกสร้ างขึ ้นอีกหลายแห่ง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.23252352) ทรงโปรดฯ ให้ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยกทัพหลวงลงมาปราบปรามพม่า
ที่มาตีหวั เมืองทางแหลมมลายูจนเรี ยบร้ อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไป
ประทับที่เมืองสงขลาให้ ข้าหลวงเชิญกระแสรับสัง่ ออกไปยังหัวเมือง ที่เหลือ คือ เมืองปั ตตานี เมือง
ไทรบุรี และเมืองตรังกานู ให้ มายอมเป็ นเมืองขึ ้นเช่นเดิม แต่สลุ ต่านมูฮมั หมัดพระยาปั ตตานีใน
ขณะนันขั
้ ดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสัง่ ให้ พระยากลาโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมือง
ปั ตตานีได้ ในปี พ.ศ.2329 กวาดต้ อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็ นอันมาก รวมทังปื
้ นใหญ่ 2
กระบอก แต่สามารถนําไปได้ เพียงกระบอกเดียว แล้ วจึงนําขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดฯ ให้ จารึกชื่อเป็ น ”พญาตานี ” ซึง่ นับว่าเป็ นปื นใหญ่กระบอกใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศไทย ปั จจุบนั ตังอยู
้ บ่ ริเวณหน้ ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ.2332 ตนกูลามิดดินเจ้ าเมืองปั ตตานีมีหนังสือไปชวนองค์เชียงสือเจ้ าอนัม
ก๊ ก ให้ ร่วมกันตีหวั เมืองในพระราชอาณาจักร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรง
ทราบ จึงโปรดฯ ให้ ยกทัพไปตีเมืองปั ตตานีอีกครัง้ หนึง่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 ดาตะปั งกาลันได้ ก่อ
ความไม่สงบขึ ้น รัชกาลที่ 1 โปรดให้ เจ้ าพระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับ
เมืองสงขลา พัทลุง จะนะ ตีเมืองปั ตตานีได้ สําเร็จ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม่
สงบบ่อยครัง้ ดังนันจึ
้ งโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยนจ๋อง) ผู้กํากับ
ดูแลหัวเมืองมลายูแบ่งเมืองตานีออกเป็ น 7 หัวเมือง และแต่งตังให้
้ พระยาเมืองเป็ นผู้ปกครอง
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2359 เป็ นต้ นมา ได้ แก่
1. เมืองปั ตตานี ต่วนสุหลง เป็ นเจ้ าเมือง
2. เมืองยะหริ่ง นายพ่าย เป็ นเจ้ าเมือง
3. เมืองสาย นิเดะห์ เป็ นเจ้ าเมือง
4. เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็ นเจ้ าเมือง
5. เมืองระแงะ นิดะห์ เป็ นเจ้ าเมือง
6. เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็ นเจ้ าเมือง
7. เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็ นเจ้ าเมือง
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้
ยกเลิกวิธีการปกครองบ้ านเมืองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2435 เป็ นต้ นมา
จัดการปกครองเป็ นแบบ 12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็ นกระทรวงการแผ่นดิน โดยให้
จัดการปกครองเป็ นระบบเทศาภิบาล ทรงใช้ นโยบายประนีประนอมและทรงดําเนินการทีละ
ขันตอนโดยไม่
้
ก่อใ่ ห้ เกิดการ กระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้ าเมือง ทัง้ 7 หัวเมือง ใน
ภาคใต้ ทรงโปรดฯ ให้ จดั แบ่งเป็ น 4 มณฑล ได้ แก่
1. มณฑลภูเก็ต จัดตังในปี
้
พ.ศ. 2437
2. มณฑลชุมพร จัดตังในปี
้
พ.ศ. 2439
3. มณฑลนครศรี ธรรมราช จัดตังในปี
้
พ.ศ. 2439
4. มณฑลไทรบุรี จัดตังในปี
้
พ.ศ. 2440
มณฑลนครศรี ธรรมราช ประกอบด้ วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 หัวเมือง
เข้ าไว้ ด้วยคือ เมืองนครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ
และรามันห์ มีผ้ วู า่ ราชการเมืองดูแล อยูใ่ นการปกครองของข้ าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปี พ.ศ.
2447 ทรงพระกรุณาโปรดให้ แยกหัวเมืองทัง้ 7 ออกจากมณฑลนครศรี ธรรมราช มาตังเป็
้ นมณฑล
ปั ตตานี พร้ อมทังเปลี
้ ่ยนฐานะเมืองเป็ นอําเภอ และจังหวัด ได้ แก่
จังหวัดปั ตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห์
นอกจากนี ้ยังแยกท้ องที่อําเภอหนองจิกยกฐานะขึ ้นเป็ นอําเภอเมืองเก่า ซึง่ ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็ นอําเภอมะกรูดและอําเภอโคกโพธิ์ตามลําดับ เมืองปั ตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป็ นอําเภอ
ปะกาฮะรัง และจัดตังอํ
้ าเภอขึ ้นใหม่อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอยะรัง และอําเภอปะนาเระขึ ้นกับ
จังหวัดปั ตตานี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตกตํ่าภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงต้ องตัดทอนรายจ่ายให้
น้ อยลงเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของ ประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลปั ตตานี คงสภาพเป็ น
จังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป็ นอําเภอตะลุบนั และแบ่งพื ้นที่บางส่วนของสายบุรี คือระแงะ และบา
เจาะ ไปขึ ้นกับจังหวัดนราธิวาส ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2476 เป็ นต้ นมา จังหวัดปั ตตานีมีการปกครองโดย
ผู้วา่ ราชการจังหวัด พระยารัตนภัคดี (แจ้ ง สุวรรณจินดา) เป็ นผู้วา่ ราชการจังหวัดปั ตตานีคนแรก
ภายใต้ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศใช้
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแห่งราช อาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ หลังจากนันได้
้ มีการปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 และใช้ บริหารราชการแผ่นดินมาจนทุกวันนี ้
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทั่วไปของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส)
จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสที่ปรากฏในแผนที่ประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ น
ดินแดนซึง่ เก็บซ่อนเรื่ องราวในอดีตไว้ อย่างซับซ้ อนมากมาย ดินแดนแห่งนี ้เป็ นส่วนที่แยกย่อยออก
จากความเป็ นนครรัฐมลายู-อิสลาม ที่ชื่อว่า “นครรัฐปตานี ” (Patani State) ในอดีต และถ้ านับ
ย้ อนหลังต่อจากนันอี
้ กระยะหนึง่ ก็พบว่า ปตานีเป็ นดินแดนแห่งราชอาณาจักร ฮินดู – พุทธ หรื อ
ฮินดู – ชวา ที่มีชื่อว่า “ราชอาณาจักรลังกาสุกะ”
ลังกาสุกะ เป็ นชื่อเมือง (อิ) ลังคาโศกะ ซึง่ เป็ นคําสันสกฤต คือ ลังคะ กับ อโศกะ
แปลว่า “เมืองสหพันธรัฐแห่งอโศก” ปรากฏชื่อตามเอกสารจีนว่า หลังหยาชูวในพุทธศตวรรษที่ 11
และต่อมาเรี ยกผิดเพี ้ยนไป ในเอกสารอาหรับ และมลายูในพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 ว่า ลังคะศุกา
และลังกะสุกะ แล้ วมาเพี ้ยนเสียงในภาษาไทยโดยนักวิชาการไทยนํามาใช้ วา่ ลังกาสุกะ เคยเป็ น
เมืองอิสระในภาคใต้ ที่มีเอกราชในการปกครอง มีฐานะเป็ นประเทศ และเป็ นที่ร้ ูจกั ในประชาคม
โลก เพราะปรากฎชื่ออยูใ่ นแผนที่โลก มีความสัมพันธ์กบั อีกสองรัฐ ได้ แก่ ลิกอร์ หรื อละคร
(นครศรี ธรรมราช) และสิงขระ (สงขลา)
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา จากหลักฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู
และจารึกของชาวอินเดีย ที่ปรากฎ นามเมืองของรัฐสําคัญแห่งหนึง่ บนแหลมมลายู ซึง่ ออกเสียง
ตามสําเนียงในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว ,หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน พุทธศตวรรษที่ 11-12 และ
16-18) ,ลังคาโศกะ ,อิลงั กาโศกะ (ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธศตวรรษที่ 9 และพุทธศตวรรษ
ที่ 16), เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา พุทธศตวรรษที่ 20) ,ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ พุทธศตวรรษที่ 21) ,
ลังกะสุกะ, ลังกาสุกะ (ภาษามลายู พุทธศตวรรษที่ 24) ( wheatly 1961 Sklling 1992: 131; อมรา
ศรี สชุ าติ 2540; กรมศิลปากร 2540:10)
ชื่อที่ปรากฏนี ้ นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นชื่อเมืองเดียวกัน ที่เคยตังอยู
้ ใ่ น
รัฐเคดะห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปั ตตานีในประเทศไทย แต่ในสมัยหลัง
ศูนย์กลางของเมืองแห่งนี ้น่าจะอยูใ่ นจังหวัดปั ตตานี เนื่องจากชาวพื ้นเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่
24 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ยังกล่าวว่าเมืองปั ตตานี พัฒนาขึ ้นมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคล้ อง
กับตํานานเมืองไทรบุรีที่กล่าวว่า ราชามะโรงมหาวงค์ทรงสร้ างลังกาสุกะบนฝั่ งตะวันตกที่เคดะห์
และพระราชนัดดาของพระองค์ได้ มาสร้ างลังกาสุกะที่ปัตตานี ชาวพื ้นเมืองปั ตตานีเรี ยกบริเวณ
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แถบนี ้ว่าลังกาสุกะมา จนกระทัง่ แม่นํ ้าปั ตตานีเปลี่ยนทางเดิน (หม่อมเจ้ าจันทร์ จิรายุ รัชนี
,
2539:107)
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลงไปเนื่องจากข้ อจํากัดทาง
ภูมิศาสตร์ และศาสนาวัฒธรรมของชาวเมืองได้ เปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางประวัตศิ าสตร์ และ
โบราณคดีเชื่อว่า ปั ตตานีเป็ นที่แวะพักจอดเรื อเพื่อแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ าระหว่างพ่อค้ าชาว
อินเดียทางตะวันตกกับพ่อค้ าชาวจีนทางตะวันออก และชนพื ้นเมืองบนแผ่นดินและตามหมูเ่ กาะ
ใกล้ เคียงต่าง ๆ นอกจากนันยั
้ งเชื่อมัน่ อีกด้ วยว่าปั ตตานีเดิมเป็ นอาณาจักรที่เก่าแก่ตามที่ปรากฎ
ในเอกสารโบราณที่กล่าวมา (ภัคพดี อยูค่ งดี , มปป: 2) พื ้นที่สว่ นน้ อยอยูท่ างตอนใต้ ของ อําเภอ
โคกโพธิ์ อําเภอกะพ้ อ และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี
2. ที่ตงั ้ และอาณาเขต พื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้ วย จังหวัด
ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็ นจังหวัดที่อยูท่ างใต้ สดุ ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 1,100 กิโลเมตร มีทะเลขนาบ และมีประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศเพื่อนบ้ าน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อ สงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย
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ตารางที่ 2.1 กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน (นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา) มีอาณาเขตติดกับจังหวัด
ต่างๆ ดังนี ้
กลุม่ จังหวัด
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
นราธิวาส
จังหวัดปั ตตานีและ อ่าวไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จังหวัดยะลา
อ่าวไทย
ประเทศมาเลเซีย
ปั ตตานี
อ่าวไทย
อําเภอเมือง
อ่าวไทย
อําเภอเทพาและ
อําเภอรามัน
อําเภอะบ้ าย้ อย
จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา
อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
ยะลา
อําเภอสะบ้ าย้ อย
รัฐเปอร์ ลิส
อําเภอบาเจาะ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาและ ประเทศมาเลเซีย อําเภอรื อเสาะ
และรัฐเคดาห์
อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดนราธิวาส ประเทศมาเลเซีย
จังหวัดปั ตตานี
และรัฐเปอร์ ลิส
ประเทศมาเลเซีย
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดนติดต่ อประเทศมาเลเซีย ดังนี ้
จังหวัดยะลา
ติดต่อกับรัฐเปรัคและรัฐเคดาห์
จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับรัฐกลันตันและรัฐเปรัค
3. ขนาดพืน้ ที่ ขนาดพื ้นที่ของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดนแบ่งเป็ น 3 จังหวัด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 2.2 แสดงพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
พื ้นที่ (ล้ านไร่)
นราธิวาส
2.79
ปั ตตานี
1.21
ยะลา
2.8
รวม
6.8

ตารางกิโลเมตร
4,475.43
1,940.35
4,521.077
10,936.877
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4. สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดนแบ่งเป็ น 3
ลักษณะ ประกอบด้ วย พื ้นที่ราบชาย ฝั่ งทะเล พื ้นที่ราบลุม่ และพื ้นที่ภเู ขา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จังหวัดนราธิวาส สภาพภูมิประเทศเป็ นป่ าและภูเขาประมาณ
2 ใน 3 ของพื ้นที่
ทังหมด
้
มีภเู ขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึง่ เป็ นแนวกันพรหมแดน
้
ไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื ้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ไปสูท่ ิศตะวันออก พื ้นที่ราบ
ส่วนใหญ่อยูบ่ ริเวณติดกับอ่าวไทยและ ที่ราบลุม่ บริเวณแม่นํ ้า 4 สายคือ แม่นํ ้าสายบุรี แม่นํ ้าบาง
นรา แม่นํ ้าตากใบ และแม่นํ ้าโก-ลก มีพื ้นที่พรุจํานวนประมาณ 361,860 ไร่
จังหวัดปั ตตานี สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้ วย พื ้นที่ราบชายฝั่ งทะเล ซึง่ เป็ นพื ้นที่
ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื ้นที่จงั หวัด ได้ แก่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มี
หาดทรายยาว และเป็ นที่ราบชายฝั่ งกว้ างประมาณ 10 - 30 กิโลเมตร พื ้นที่ราบลุม่ บริเวณ
ตอนกลาง และตอนใต้ ของจังหวัด มีแม่นํ ้าปั ตตานีไหลผ่านที่ดนิ มีความเหมาะสมในการ
เกษตรกรรม และพื ้นที่ภเู ขา ซึง่ เป็ นพื ้นที่สว่ นน้ อยอยูท่ างตอนใต้ ของอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพ้ อ
และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี
จังหวัดยะลา สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของจังหวัดยะลา มีลกั ษณะเป็ นภูเขา เนิน
เขาและหุบเขา ตังแต่
้ ตอนกลางจนถึงใต้ สดุ ของจังหวัด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด
ได้ แก่ บริเวณที่ราบแม่นํ ้าปั ตตานี และแม่นํ ้าสายบุรีไหลผ่าน อยูส่ งู กว่าระดับนํ ้าทะเลปานกลางถึง
สูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 100- 200 เมตร พื ้นที่สว่ นใหญ่ปกคลุมด้ วยป่ าดงดิบ และสวนยางพารา
มีเทือกเขาที่สําคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตง เป็ นแนวยาวกัน้
พรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปิ โล ซึง่ เป็ นเทือกเขาอยูภ่ ายใน
จังหวัด ในเขตตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา กิ่งอําเภอกรงปิ นงั และอําเภอรามัน
5. สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดนอาจแบ่งตาม
ลักษณะภูมิอากาศออกได้ เป็ น 2 บริเวณ คือ ฝั่ งตะวันออก จัดอยูใ่ นอากาศแบบฝนเมืองร้ อน
ตลอดปี หรื ออากาศแบบป่ าดงดิบ เนื่องจากได้ รับอิทธิพลทังจาก
้
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีฝนตกมากตลอดปี ส่วนฝั่ งตะวันตก ของคาบสมุทรจัดอยูใ่ น
อากาศแบบมรสุมเมืองร้ อน ปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี สูงกว่าฝั่ งตะวันออก ของคาบสมุทรจึงทํา
ให้ ป่าทางฝั่ งนี ้มีต้นไม้ หนาแน่นมากกว่า อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 25.2-28.9 องศาเซลเซียส ความชื ้น
สัมพันธ์โดยเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง ร้ อยละ 75-86 มีปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 2,367 มิลลิเมตรต่อปี โดยได้ รับ
อิทธิพลของลมมรสุม ดังนี ้
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1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ ฝนตกมากทางฝั่ งตะวันตกของภาคใต้ เริ่มตังแต่
้
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ ฝนตกหนักทางตะวันออก เริ่มตังแต่
้ เดือน
ตุลาคม – มกราคม
3) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ อากาศร้ อนชื ้นฝนตกน้ อยกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี
เริ่มตังแต่
้ เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
ความชื ้นสัมพั ทธ์โดยเฉลี่ยอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 75-86 เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับ
ความชื ้นสัมพันธ์ที่สบาย ซึง่ อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 20-75 แล้ ว นับว่ามีความชื ้นสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูง
ตลอดทังปี
้
ปริมาณนํ ้าฝน โดยเฉลี่ย 1,647.4 - 2,577.8 มิลลิเมตร ต่อปี จัดอยูใ่ นเกณฑ์สงู ฤดู
ฝนของพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดนมีลกั ษณะแตกต่างจากพื ้นที่อื่น ๆ โดยจะมีฝนสองช่วง
คือ ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกทางฝั่ ง
ตะวันตก ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมี
ฝนตกชุกทางฝั่ งตะวันออก
ความเร็วลมโดยเฉลี่ยระหว่าง 2.8 - 11.1 น็อต จัดอยูใ่ นระดับลมเบาถึงลมปานกลาง
ความเร็วลมที่บนั ทึกไว้ สงู สุด 76 น็อต และลมประจําถิ่น ดังนี ้
ลมประจําฤดูที่สําคัญ ได้ แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้ พื ้นที่ฝั่งตะวันออกท้ องฟ้ามีเมฆมาก และมีฝนตกชายฝั่ ง
ทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมไปสิ ้นสุดในเดือนตุลาคม ตรง
กับฤดูฝนของประเทศไทยทําให้ พื ้นที่จงั หวัดชายแดนฝั่ งตะวันตกมีเมฆมากและมีฝน
6. การปกครองและประชากร
6.1 ประชากรของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน มีประชากรทังหมดรวม
้
3,461,803
คน แยกตามเพศได้ ดงั นี ้ ชาย 1,705,986 คน หญิง 1,755,817คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551)
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ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนประชากรของกลุม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
ชาย
หญิง
นราธิวาส
356,481
363,449
ปั ตตานี
316,986
325,183
ยะลา
236,178
239,349
รวม
909,645
927,981
ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2551

รวม
719,930
642,169
475,527
1,837,626

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

6.2 หน่วยการปกครองกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
6.2.1 การปกครองส่วนภูมิภาค กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน ประกอบด้ วย 3
จังหวัด 33 อําเภอ 250 ตําบล 1,614 หมูบ่ ้ าน
ตารางที่ 2.4 แสดงข้ อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
อําเภอ
กิ่งอําเภอ
นราธิวาส
13
ปั ตตานี
12
ยะลา
8
รวม
33
ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2551

ตําบล
77
115
58
250

หมูบ่ ้ าน
593
642
379
1,614

6.2.2 การปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน ประกอบด้ วย 3
เทศบาลนคร 13 เทศบาลเมือง 62 เทศบาลตําบล 368 องค์การบริหารส่วนตําบล ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2552
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ตารางที่ 2.5 แสดงข้ อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
นราธิวาส
3
11
7
ปั ตตานี
1
11
101
ยะลา
1
1
9
52
รวม
1
4
31
160
ที่มา : ส่วนวิจยั และพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้ าง สํานักงานพัฒนาระบบรูปแบบและ
โครงสร้ าง ข้ อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7. ภาษาและวรรณกรรม
ภาษามลายูท้องถิ่น
ภาษามลายูพื ้นเมืองที่ใช้ พดู กันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางครัง้ เป็ นความเข้ าใจผิด
ของทางราชการ จึงเรี ยกภาษามลายูท้องถิ่นนันว่
้ า ภาษายาวี ซึง่ ความเป็ นจริงไม่ใช่ ดังนัน้ เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง จําต้ องทําความเข้ าใจกับคําว่า คนมลายู และภาษามลายู
ภาษามลายู ในแหลมมลายูนนมี
ั ้ สําเนียงที่แตกต่างกัน เช่น ภาษามลายู – กลันตัน
ภาษามลายู – เคดะห์ ภาษามลายู – เปรัค, ภาษามลายู – ตรังกานู ฯลฯ ส่วน ภาษามลายูที่ใช้ พดู
กันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นนั ้ มีอยู่ 2 สําเนียง คือ จังหวัดสตูลใช้ ภาษามลายูที่มีสําเนียง
เดียวกันกับรัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ ลิส และจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส นันใช้
้ สําเนียงเดียวกันกับ
รัฐกลันตัน ดดยนักภาษาศาสตร์ มลายู เรี ยกภาษามลายูท้องถิ่นที่ใช้ ใน 3 จังหวัดดังกล่าวว่า ภาษา
มลายู – ปั ตตานี และภาษามลายูท้องถิ่นนี ้ยังได้ แบ่งออกเป็ นกลุม่ ย่อยได้ อีกหลายกลุม่ เช่น ภาษา
มลายูกลุม่ รื อเสาะ ภาษามลายูกลุม่ ยะหา ภาษามลายูกลุม่ โก-ลก ฯลฯ ภาษามลายูท้องถิ่นมีความ
แตกต่างจากภาษามลายูมาตรฐาน หรื อมลายูกลาง เช่น คําในภาษามลายูกลางที่ลงท้ ายด้ วยจัง
จันมัม ในภาษามลายูพื ้นเมือง จะเพี ้ยนเป็ น แ- และคําในภาษามลายูกลางที่ลงท้ ายด้ วย –า ใน
ภาษามลายูท้องถิ่นจะเพี ้ยนเป็ น –อ และภาษามลายูท้องถิ่นมีลกั ษณะเฉพาะอีกอย่างหนึง่ คือ มี
การยืมคําบางคําในภาษาไทยมาใช้ ถึงแม้ วา่ คําดังกล่าวในภาษามลายูกลางมีอยูแ่ ล้ ว
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
วิถีการดาเนินชีวิต และสิ่งแวดล้ อมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส)
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยางพารา อาหารฮาลาล การศึกษา การค้ าชายแดน
การท่องเที่ยวของภาคใต้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ ”
พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา, ไม้ ยางพารา แรงงาน และการวิจยั (R&D)
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจยั อาหารฮาลาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรี ยนการสอนโดยไม่แบ่งแยก
4. สร้ างความเข็มแข็งด้ านการบริหารจัดการด้ านการค้ าชายแดน
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
ส่ งเสริมคุณภาพชีวิต
สร้ างสันติสขุ และความปลอดภัยเป็ นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอํานวยความเป็ นธรรมเพื่อเสริมสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในอํานาจรัฐ และสร้ างภูมิค้ มุ กันแก่คนกลุม่ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยให้
พึง่ ตนเองได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้ างโอกาสการมีงานทํา ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื ้นที่ และการพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอํานวยความเป็ นธรรม
เพื่อเสริมสร้ างความเชื่อมัน่ ในอํานาจรัฐ และสร้ างภูมิค้ มุ กันแก่คนกลุม่ เสี่ยง
เป้าประสงค์
1. กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ รับการช่วยเหลือและพัฒนา
ให้ สามารถพึง่ ตนเองได้
2. กลุม่ คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับปั ญหาความไม่สงบ
ได้ รับการดูแล ป้องกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ ปลอดจากภาวะเสี่ยงได้ อย่างถาวร
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ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้าหมาย ปี 2553:
ระดับความสําเร็จของร้ อยละเฉลี่ยของหมูบ่ ้ านในพื ้นที่กลุม่ เสี่ยงที่ได้ รับการสร้ าง
ความเข็มแข็งในการรักษาความปลอดภัย ร้ อยละ 25 ของหมูบ่ ้ านเป้าหมายทังหมด
้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ แก่ผ้ มู ี
รายได้ น้อยให้ พงึ่ ตนเองได้
เป้าประสงค์
คนในพื ้นที่ได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทังทางร่
้
างกาย จิตใจ ความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพ และมีความมัน่ คงในการดํารงชีวิตที่จะนําไปสูค่ วามเข้ มแข็งของครอบครัว
ชุมชน และเกิดความสมานฉันท์ของสังคม
ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้าหมาย ปี 2553 :
1. ร้ อยละอัตราการว่างงานลดลง ร้ อยละ 2 ต่อปี
2. ร้ อยละจํานวนครัวเรื อนที่มีรายได้ เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ร้ อยละ 25 ต่อปี
หมายเหตุ ข้ อมูลความจําเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้ อมูลในระดับครัวเรื อนที่แสดง
ถึงสภาพความจําเป็ นพื ้นฐานของคนในครัวเรื อนในด้ านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ที่ได้ กําหนด
มาตรฐานขันตํ
้ ่าเอาไว้ วา่ ในควรจะมีคณ
ุ ภาพชีวิต ในแต่ละเรื่ องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึง่ ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้ างโอกาสการมีงานทําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
2. การเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้
ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้าหมาย ปี 2553 :
ร้ อยละของประชากรที่ได้ รับการศึกษาทังในและนอกระบบการศึ
้
กษาเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
5 ต่อปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื ้นที่และการ
พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาเศรษฐกิจให้ มีฐานที่เข้ มแข็ง มีความสมดุลเป็ นธรรม สามารถเติบโตอย่าง
มัน่ คงในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา และรายได้ สร้ าง
ความหวังแก่ประชาชนให้ มีความมัน่ ใจที่จะอยูใ่ นพื ้นที่ ที่จะนําไปสูส่ นั ติสขุ ของสังคมได้ อีกทาง
หนึง่ ด้ วย
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2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
3. ภาคธุรกิจ การค้ า การท่องเที่ยว และการบริการ มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้น
4. เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้าหมาย ปี 2553 :
1. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่ายางพาราที่ผลิตได้
2. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
3. ร้ อยละรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว
4. มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศเพิ่มขึ ้น
5. ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้น
6. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่าสินค้ าอาหารฮาลาล
การวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ.2553–2556 (สงขลา ปั ตตานี ยะลานราธิวาส สตูล )
โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดแข็ง (Strengths)
ด้ านเศรษฐกิจ
- เป็ นแหล่งศูนย์กลางอาหารฮาลาลของภูมิภาค ศูนย์รวมการคมนาคมขนส่งของ
ภาคและเชื่อมโยงสูร่ ะดับภูมิภาค เนื่องจากมีเส้ นทางที่เชื่อมระหว่างฝั่ งตะวันออก - ตะวันตกของ
ภูมิภาค รวมถึงท่าเรื อนํ ้าลึกที่สามารถเชื่อมโยงนานาชาติได้
- มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เหมาะกับการค้ าการลงทุน
- เป็ นศูนย์กลางการเพาะปลูกและแปรรูปยางพาราและไม้ ยางพารา ซึง่ เป็ นพืช
เศรษฐกิจ
ด้ านสังคม
- มีวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย โดยเน้ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- มีบคุ ลากร องค์กร โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการกีฬา ที่สามารถรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวได้
- มีสถาบันและบุคลากรทางการศึกษาพร้ อมที่จะพัฒนาไปสูร่ ะดับภูมิภาคและสากล
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- มีเขตพื ้นที่ตดิ ต่อทะเล เหมาะกับการประมงและยังพบนํ ้ามันและก๊ าชธรรมชาติแถบ
จังหวัดสงขลา
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- มีสภาพแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย มีป่าเขตร้ อนชื ้น
บาลาฮาลา ป่ าพรุสิรินธรที่อดุ มสมบูรณ์ และป่ าชายเลนที่อดุ มสมบูรณ์
จุดอ่ อน (Weaknesses)
ด้ านเศรษฐกิจ
- ขาดการพัฒนาด้ านการผลิต การตลาดและการเพิ่มมูลค่าในสินค้ าภาคการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนและส่งเสริมภาคบริการการท่องเที่ยวจากภาครัฐยังมีข้อจํากัด
- ต้ นทุนทางเศรษฐกิจสูงทําให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันตํ่า
ด้ านสังคม
- สภาพชีวิตความเป็ นอยูอ่ ยูใ่ นระดับตํ่า
- ระดับการศึกษาของประชาชนในกลุม่ จังหวัดอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในด้ าน
อัตราประชากรที่ไม่ได้ รับการศึกษา อัตราการเข้ าเรี ยน และการบริการทางการศึกษา
- ประชาชนในพื ้นที่ขาดโอกาสและความมัน่ คงในการทํางาน
- การคมนาคมและการสื่อสารในท้ องถิ่นไม่สะดวกและทัว่ ถึง
- ประชาชนบางส่วนยังไม่ร้ ูและไม่นิยมใช้ ภาษาไทยสําหรับการสื่อสารในชุมชน
- ประชาชนยังมีปัญหาสุขภาพอนามัย อีกทังเป็
้ นพื ้นที่ไกลจากศูนย์กลางของประเทศ
มากที่สดุ ทําให้ โอกาสการเข้ าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐยากขึ ้น
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- ทรัพยากรที่ดนิ บางส่วนเสื่อมโทรมไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก มีดนิ เปรี ย้ ว
- มีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในบางพื ้นที่
โอกาส (Opportunities)
ด้ านเศรษฐกิจ
- การเข้ าร่วมโครงการ IMT-GT สามารถเป็ นศูนย์กลางการค้ า การลงทุน การ
ส่งออกสินค้ าสูป่ ระเทศเพื่อนบ้ าน
- สร้ างฐานการแปรรูปสินค้ าเกษตรกรรม
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายวัฒนธรรม
- นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยว
- ความสามารถในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ าน
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ด้ านสังคม
- เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโลกมุสลิมในภูมิภาค เป็ นศูนย์กลางการศึกษา
ศาสนาอิสลาม และศูนย์กลางการผลิตเครื่ องแต่งกายมุสลิม
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภยั คุกคาม (Threats)
ด้ านเศรษฐกิจ
- ระเบียบ กฎหมาย ข้ อตกลงบางประเด็นไม่เอื ้อต่อการค้ า การท่องเที่ยว การ
ลงทุน ทังในและนอกประเทศ
้
- การลักลอบขนสินค้ าหนีภาษีตามแนวชายแดน ซึง่ ส่งผลต่อราคาสินค่าในพื ้นที่ ทํา
ให้ สินค้ าในพื ้นที่เสียราคา
- ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก
ด้ านสังคม
- สภาพความไม่สงบในพื ้นที่ มีปัญหาการก่อการร้ าย ส่งผลกระทบทังในเศรษฐกิ
้
จ
และสังคม
- กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบใช้ จดุ อ่อนทางการศึกษาเป็ น
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- การเกิดภัยธรรมชาติ
แนวทางการมีส่วนร่ วม ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดภาคใต้ ชายแดน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
จากประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัด จํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอํานวยความเป็ นธรรมเพื่อ
เสริมสร้ างความเชื่อมัน่ ใน อํานาจรัฐ และสร้ างภูมิค้ มุ กันแก่คนกลุม่ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาชีพ และรายได้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อย
ให้ พงึ่ ตนเองได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้ างโอกาสการมีงานทํา ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื ้นที่ และการพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 และยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นภารกิจ
ของ ศอ.บต.ดังนันแนวทางการมี
้
สว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยทักษิณที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนากลุม่
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จังหวัดภาคใต้ ชายแดน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เป็ นภารกิจของกลุม่ จังหวัดและจังหวัด
สงขลา มีจํานวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 และยุทธศาสตร์ ที่ 4 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้ างโอกาสการมีงานทํา ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ด้ านการศึกษา
- โครงการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนสําหรับโรงเรี ยนตาดีกา
- โครงการเพิ่มพูนความรู้สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมสําหรับครูผ้ สู อน
ในโรงเรี ยนตาดีกา
ด้ านการท่ องเที่ยว
- โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินค้ า บุคลการและการตลาดด้ านการ
ท่องเที่ยว ในด้ านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้ านภาษา ด้ านการบริหารจัดการ
ด้ านคุณภาพชีวิต
- โครงการจัดตังศู
้ นย์แพทย์ฉกุ เฉิน
- โครงการพัฒนาอาชีพ/การมีงานทํา
- โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
ด้ านความมั่นคง
- โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง
- โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาในระบบโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง
- โครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารความเข้ าใจกับเยาวชนที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื ้นที่ และการพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา/ไม้ ยางพารา
- โครงการวิจยั การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราและไม้ ยางพารา
- โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะให้ กบั แรงงานและส่งเสริมการวิจยั เทคโนโลยีที่ใช้
แรงงานน้ อยลง
ด้ านศูนย์ กลางอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารฮาลาล
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการให้ ความรู้ด้านมาตรฐานด้ านการผลิตอาหารฮาลาล
- โครงการสร้ างศูนย์วิจยั พันธุ์แพะ
- โครงการจัดอบรมให้ กลุม่ ผู้ผลิตชุมชนมีความรู้ในการบริหารจัดการด้ านแผนธุรกิจ
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- จัดตังโครงการที
้
่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
- โครงการจัดตังองค์
้ กรในการบริหารจัดการการผลิตอาหารฮาลาล(ดูแลควบคุม
มาตรฐาน)
ด้ านการพัฒนาการค้ าต่ างประเทศ
- โครงการส่งเสริมการสร้ าง
- โครงการส่งเสริมการสร้ างเครื อข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ลงทุนราย
ใหม่ให้ มีความเข้ มแข็ง
- โครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ผู้ประกอบการ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการ มีการสร้ างและใช้ เครื่ องหมาย
การค้ า และทรัพย์สินปั ญญาทางพาณิชย์
- โครงการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในการรองรับการเกิดท่าเรื อนํ ้าลึกเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของรัฐและผู้ประกอบการตามแนวชายแดน
ในการส่งออกสินค้ า
- โครงการอบรมบุคลากรให้ มีความรู้ในด้ านการประกอบธุรกิจ นําเข้ าและส่งออก
- โครงการสรรหาสินค้ าและพัฒนาตลาดของต้ นแบบสินค้ าส่งออก
- โครงการศึกษา วิจยั แนวโน้ มการบริโภคสินค้ าของผู้บริโภคต่างประเทศ
- โครงการประชาสัมพันธ์ระเบียบการค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
- โครงการพัฒนาระบบ IT และอัตรากําลังให้ มีความพร้ อมในการให้ ข้อมูล
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ส่ วนที่ 5 ศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่เป็ นเอกลักษณ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากการศึกษาของผู้วิจยั ได้ เลือก จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็ นกลุผ่
ตัวอย่างในการศึกษา จึงควรทําความเข้ าใจในสภาพโดยทัว่ ไปของวัฒนธรรมมุสลิม โดยทัว่ ไปของ
ดินแดนลังกาสุกะ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทําความเข้ าใจ และเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และหาแนวทางในการออกแบบต่อไป ในส่วนที่ 5 ผู้วิจยั จึงรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ เอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม และ เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ที่เป็ นเอกลักษณ์
ร่วมกันของมุสลิมทังสามจั
้
งหวัดชายแดนภาคใต้
5.1 เอกลักษณ์ ด้านศิลปกรรม
ศิลปะมุสลิมนัน้ เป็ นงานศิลปะอีกแบบหนึง่ ซึง่ สร้ างขึ ้นโดยชนมุสลิม ในตําราศิลปะ
หลายเล่ม เรี ยกชื่อศิลปะอย่างเดียวกันนี ้แตกต่างกันไป เช่น ศิลปะอิสลาม ( Islamic Art) ศิลปะ
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มุหมั มัดดัน (Mohammedan Art) แต่ควรใช้ ศลิ ปะมุสลิม เพราะว่าชื่อที่กล่าวมานัน้ พิจารณเหตุผล
แล้ วค่อนข้ างจะไม่เหมาะสม กล่าวคือ คําว่าศิลปะอิสลามเป็ นการระบุงานว่า งานศิลปะนัน้
กําหนดโดยหลักศาสนาอิสลามตามความเป็ นจริงแล้ ว ศิลปะที่สร้ างขึ ้นโดยชนมุสลิมนัน้ บางครัง้
อาจจะสอดคล้ องกับหลักศาสนา แต่ก็มีงานศิลปะอีกมากที่สร้ างขึ ้นขัดกับหลักศาสนา ส่วนศิลปะ
มุหมั มัดดันยิ่งผิดความหมายอีกหลายเท่า ดังนันการใช้
้
ชื่อ ศิลปะมุสลิมจะให้ ความหมายที่
ครอบคลุมได้ กว้ างและเหมาะสมกว่า
5.1.1 เรือนไทยมุสลิม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้ านศิลปกรรมของชาวมุลลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีลกั ษณะเด่นสิ่งหนึง่ ได้ แก่ รูปแบบสถาปั ตยกรรมมีวิวฒ
ั นาการมาจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย ซึง่ นอกจากจะปรากฏออกมาในการสร้ างรูปแบบที่อยูอ่ าศัยซึง่
เป็ นเรื อนยกพื ้นใต้ ถนุ สูง เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ซึง่ เป็ นลักษณะร่วมทางสถาปั ตยกรรม
พื ้นฐานของภูมิภาคแถบศูนย์สตู รแล้ ว ยังมีลกั ษณะรูปทรงหลังคาที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ โดยทัว่ ไป
หลังคาเรื อนไทยในจังหวัดปั ตตานีจะมี 3 ลักษณะ (เขตรัตนจรณะ และคณะ, 2537)
5.1.1.1 หลังค้ าปั น้ หยาหรื อหลังคา "ลีมะฮ์" ตามที่ชาวบ้ านใช้ เรี ยกกัน คํา "ลีมะฮ์"
แปลว่า "ห้ า" หมายถึง หลังคาที่นบั หลังคาได้ 5 สัน เป็ นรูปทรงหลังคาที่ได้ รับอิทธิพลจาก
สถาปั ตยกรรมแบบอาณานิคมของชาวตะวันตก หลังคาปั น้ หยานี ้นับได้ วา่ เป็ นเอกลักษณ์ของ
ภาคใต้ และพบได้ ทวั่ ไปในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดปั ตตานี
5.1.1.2 หลังคาจัว่ มนิลาหรื อที่ชาวบ้ านนิยมเรี ยกกันว่า "บลานอ" ซึง่ หมายถึง ชาว
ฮอลันดา หลังคาแบบลานอเชื่อว่าได้ รับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมของชาวฮอลันดา เป็ นหลังคาที่
มีโครงหลังคาเช่นเดียวกับหลังคาปั น้ หยา แต่เป็ นหลังคาปั น้ หยาที่มีจวั่ ติดอยูเ่ พื่อระบายอากาศ
และดูงดงาม
หลังคาแบบนี ้จะมีรูปแบบที่สวยงามมากกว่าแบบอื่น เพราะจะมีจวั่ อย่างน้ อย 3 จัว่
โดยมีหลังคาจัว่ แฝดและมีจวั่ ขนาดเล็กสร้ างคลุมเฉลียงหน้ าบ้ านติดกับบันไดทางขึ ้น เพื่อใช้ รองรับ
แขกอย่างไม่เป็ นทางการ นอกจากนันช่
้ างไม้ จะแสดงฝี มือเชิงช่างในการประดิษฐ์ ลวดลายจากการ
แกะสลักไม้ ปูนปั น้ หรื อแกะสลักจากสังกะสีเป็ นลวดลายประดับยอดจัว่ และมีการเขียนลวดลาย
บนจัว่ หรื อตีไม้ ให้ มีลวดลายเป็ นแสงตะวัน ซึง่ เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
เรื อนหลังคาบลานอนี ้จะพบอยูท่ วั่ ไปในจังหวัดปั ตตานี จนเป็ นลักษณะเฉพาะแม้ จะ
ไปพบในท้ องถิ่นอื่นๆ เช่น ที่จงั หวัดสตูลชาวบ้ านพื ้นเมืองจะเรี ยกว่าหลังคาแบบ "ปั ตตานี"
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5.1.1.3 หลังคาจัว่ ซึง่ ชาวบ้ านเรี ยกว่า "แมและ" เชื่อกันว่าได้ รับอิทธิพลจากเรื อนไทย
ภาคกลาง หลังคาทรงจัว่ นี ้จะพบมากในชุมชนดังเดิ
้ ม เช่น บ้ านกรื อเซะ ตําบลตันหยงลูโละ และ
ตําบลบางปู หลังคาจึงมีปัน้ ลมปี กนกที่ได้ รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปั ตยกรรมจากมาเลเซีย ไม่
เหมือนปั น้ ลมไทย ซึง่ ปลายปั น้ ลมทัง้ 2 ข้ างมีเหงาปั น้ ลมประดับอยู่ มีรูปคล้ ายพญานาคซึง่ เป็ น
ลักษณะของเรื อนไทยภาคกลาง
นอกจากหลังคาทัง้ 3 แบบดังกล่าว เรื อนไทยมุสลิมโบราณในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยงั มีลกั ษณะเด่น คือการประดิษฐ์ ลวดลายไม้ แกะสลัก ทังบริ
้ เวณช่องลมและบริเวณฝา
เรื อนและการประดิษฐ์ ฝาเรื อนแบบไม้ เข้ ายึดกันให้ ดงู ดงามอีกด้ วย บางบ้ านมีการเข้ าฝาเรื อนแบบ
เรื อนไทย คือมีฝาประกนด้ วย เช่น บ้ านโบราณที่ตําบลตันหยงลูโละ และบ้ านบางปู ตําบลบางปู
นอกจากอาคารที่อยูอ่ าศัยแล้ ว รูปแบบของสถาปั ตยกรรมของอาคารทางศาสนา เช่น
สุเหร่า บาลาเซาะห์และบ้ านผู้นําศาสนา ตลอดจนศาสาริมทางหรื อศาลาที่ใช้ ทําพิธีฝังศพในสุสาน
หรื อกูโบ ยังมีรูปแบบโดยเฉพาะทรงของหลังคา ที่คล้ อยตามรูปทรงของหลังคาเรื อนที่นิยมใช้ กนั ใน
ท้ องถิ่นนันๆ
้ ด้ วย
เรื อนที่มีหลังคาทัง้ 3 แบบดังกล่าว เมื่อเป็ นเรื อนแฝด อาจจะประกอบด้ วยหลังคา
แบบเดียวกัน หรื อต่างแบบกัน ซึง่ เป็ นความสามารถของช่างเรื อนจะเห็นสมควรและดูงามแปลกตา
ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม ไม่เหมือนกับศิลปะในศาสนาอื่นๆ ที่มกั จะ
เป็ นศิลปะที่ตอบสนองความเชื่อทางศาสนา เช่น ในศาสนาพุทธ หรื อศาสนาคริสต์แต่เป็ นศิลปะที่
สร้ างขึ ้นในกรอบความเชื่อทางศาสนา นัน โรจนอุดมศาสตน์ (2525) ผู้วิจยั เรื่ อง "ลวดลายตกแต่ง
บ้ านของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ " กล่าวว่า ศิลปะตกแต่งลวดลายในศิลปะอิสลามนัน้
ไม่ได้ สร้ างขึ ้นเพราะศาสนาบัญญัตใิ ห้ สร้ างขึ ้น แต่การสร้ างศิลปะในอิสลามนันจะต้
้ องอยูใ่ น
ขอบเขตที่ศาสนาอนุมตั ิ ศิลปะอิสลามจึงไม่มีการแสดงออกที่เกี่ยวกับกามารมณ์ การร้ องรํ าทํา
เพลง การวาด และการปั น้ รูปคน ซึง่ แตกต่างไปจากศิลปะตะวันตกโดยสิ ้นเชิง
จากข้ อจํากัดดังกล่าว จึงทําให้ ชา่ งไม้ เรื อนไทยมุสลิมจะต้ องประดิษฐ์ ลวดลาย
แกะสลักประดับตัวอาคาร ซึง่ นันทา โรจนอุดมศาสตร์ (2525) ได้ แบ่งไว้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. อักษรประดิษฐ์ ( Calligraphic) ซึง่ จะพบว่าช่องลมเหนือประตูจะใช้ ลวดลาย
อักษรอาหรับ เป็ นนามของผู้นําทางศาสนา ซึง่ เป็ นที่สกั การะและถือว่าเป็ นสิริมงคลแก่ผ้ อู ยูอ่ าศัย
ในเรื อน อักษรประดิษฐ์ ( Calligraphic) นําลวดลายอักษรประดิษฐ์ นี ้มาตกแต่งบริเวณเหนือประตู
หน้ าต่าง รูปแบบของอักษรประดิษฐ์ นี ้นิยมตัวอักษรแบบซูลซู ี ( SULUSI) อักษรคูฟิ ( KUFI)
และนัสคี ( NUSKI) สําหรับข้ อความหรื อคําที่นํามาประดิษฐ์ ได้ มาจากโองการในอัลกุรอาน วิธี
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ตกแต่งนิยมแกะสลักด้ วยไม้ แบบนูนตํ่า โดยการแกะสลักให้ ตวั อักษรนูนขึ ้นจากพื ้น บางแห่งนิยม
ระบายสีบนตัวอักษรที่แกะสลักอีกด้ วย สีที่นํามาระบาย ได้ แก่ สีทอง สีเหลือง สีเขียว การประดิษฐ์
ลวดลายอักษรอีกวิธีหนึง่ คือ การฉลุไม้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตามรูปของตัวอักษร ช่างที่แกะสลักนํา
ข้ อความที่ต้องการตกแต่งมาออกแบบ และจัดช่องไฟให้ เกิดจังหวะงดงาม และพอเหมาะกับ
บริเวณที่ต้องการประดับตกแต่ง

ภาพที่ 2.1 การแกะสลักให้ ตวั อักษรนูน
2. ลวดลายพรรณไม้ ( floral Design) ช่างไม้ จะใช้ ลวดลายพรรณไม้ ทังไม้
้ ใบและไม้
ดอกมาผสมผสานแกะสลักไม้ ประดับช่องลมเหนือประตูหน้ าต่าง ประดับฝาเรื อนหรื อ ลายเครื อ
เถาที่ดดั แปลงมากจากธรรมชาติโดยอาศัยรูปแบบของใบปาล์ม ใบผักกาด เถาองุ่น ดอกไม้ ตมู
ดอกไม้ บาน การจัดองค์ประกอบมี 2 แบบ คือ จัดให้ มีความสมดุลจากแกนกลาง และจัดให้ มี
ความต่อเนื่องกันและซํ ้ากัน

ภาพที่ 2.2 ลวดลายพรรณไม้ ประดับช่องลม
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3. ลวดลายเรขาคณิต ( Geometrical Design เป็ นลวดลายที่ประดิษฐ์ ง่าย จึงปรากฎ
อยูต่ ามช่องลมราวบันได และลูกกรงระเบียงบ้ านของชาวไทยมุสลิมทัว่ ๆ ไป นิยมใช้ กนั น้ อยมาก
เนื่องจากมีความงามและความประณีตน้ อยกว่าอักษรประดิษฐ์ และลายพรรณไม้ ลายเรขาคณิตนี ้
ช่างจะตกแต่งราวบันได ลูกกรง ระเบียง ช่องลม เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.3 ลวดลายเรขาคณิต
จากการสํารวจของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (2537)
พบว่า ลวดลายอีกลักษณะหนึง่ ซึง่ ขอเพิ่มเติมเป็ นลักษณะที่ 4 คือ
4. ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ช่างไม้ นิยมทําลวดลายรัศมีดวงอาทิตย์ หรื อลาย
ทิวทัศน์ลงบนหน้ าจัว่ ลักษณะการใช้ ไม้ แกะสลักหรื อปูนปั น้ ที่ประดับยอดจัว่ จัว่ สันหลังคา และเชิง
ชาย นับได้ วา่ เป็ นลักษณะเด่นของเรื อนไทยมุสลิม เป็ นที่ประทับใจแก่ผ้ ทู ี่พบเห็น ในความมีรสนิยม
ด้ านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น่าศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง อาคารที่มกั จะมีการประดับตกแต่งมาก
เป็ นพิเศษ ได้ แก่ อาคารทางศาสนา เรื อนเจ้ าเมืองและเรื อนคหบดี
เอกลักษณ์ตวั เรื อนที่ชา่ งไม้ ประดับตกแต่ง ได้ แก่
1. สันหลังคา มักจะประดิษฐ์ จากโลหะหรื อปูนปั น้ เป็ นลวดลายที่ประดับทอดขนาน
กันไปกับสันหลังคา รูปแบบของลายมักจะเป็ นลวดลายเครื อเถาหรื อลวดลายประดิษฐ์ หรื อช่างไม้
อาจจะใช้ ปนู ปั น้ ตามสันหลังคา ปลายงอแบบหางเป็ ดทําให้ ดอู อ่ นช้ อย และป้องกันฝนรั่วซึมได้ ด้วย
2. หน้ าจัว่ และยอดจัว่ ชาวไทยมุสลิมจะเรี ยกลวดลายที่ประดับยอดจัว่ ว่า "บูเวาะฮ์ฆู
ตง" เรี ยกบริเวณหน้ าจัว่ ว่า "ตูแบลายา" ลวดลายที่ตกแต่งบริเวณนี ้จะใช้ วิธีฉลุไม้ หรื อลายปูนปั น้
ประดับซึง่ คงทนถาวร ลวดลายประดับยอดจัว่ อาจจะแกะสลักจากโลหะ ส่วนหน้ าจัว่ อาจจะเขียน
ลวดลายด้ วยสีฝนุ่ หรื อตีเกล็ดไม้ ให้ เป็ นรัศมีแสงตะวัน
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3. เชิงชาย หรื อที่ชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า "ตือโปกาวา" เป็ นการตกแต่งบริเวณชายคา
ลายที่ใช้ ประดับมักจะเป็ นลายประดิษฐ์ แกะสลักจากไม้ หรื อสังกะสี เป็ นลายเครื อเถามีลกั ษณะ
โปร่ง ทําให้ ตวั เรื อนดูออ่ นช้ อยสวยงาม
4. ช่องลมใต้ หลังคา ซึง่ ชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า "ฌาลอ" เรื อนไทยมุสลิมให้ ความสําคัญ
กับช่องระบายอากาศ เรื อนชาวบ้ านมักจะปล่อยโล่ง แต่เรื อนเจ้ านายหรื อคหบดีจะสลักไม้ ฉลุให้
โปร่งเป็ นลายประดิษฐ์ จัดองค์ประกอบในทางตังเป็
้ นลวดลายต่อเนื่องกันไป โดยปกติจะมีความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร
5. ช่องลมเหนือประตูและหน้ าต่าง รูปแบบของช่องลมเหนือประตูหน้ าต่างจะมี 2
ลักษณะ คือ ลักษณะเป็ นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า และลักษณะโค้ งเป็ นรูปครึ่งวงกลมลวดลายแกะสลัก
เหนือประตู อาจจะใช้ ไม้ แกะสลักให้ โปร่งเป็ นลายอักษรประดิษฐ์ ที่เลือกจากโองการที่สรรเสริญ
อัลลอฮ์ เชื่อกันว่าเพื่อให้ เป็ นสิริมงคลแก่ผ้ อู าศัย หรื ออาจจะแกะสลักไม้ เป็ นลวดลายเครื อเถาตาม
ความนิยม แต่ที่ง่ายที่สดุ คือลวดลายเรขาคณิต
6. ระเบียงและลูกกรงระเบียง ซึง่ ชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า "ปาฆามูแซ" อาจจะใช้ ไม้
ระแนงตีสลับกันเป็ นลวดลายเรขาคณิต หรื อใช้ ไม้ แกะสลัก
7. ตีนเสาหรื อตอม่อ ซึง่ ชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า "ปลาแปะ" การหล่อตีนเสานันในสมั
้
ย
โบราณ ใช้ สลักจากแผ่นหิน ต่อมาจึงหล่อจากซีเมนต์ มักนิยมใช้ ลายนูนประดับตีนเสาให้ ดงู าม หัว
ตีนเสาด้ านบนและล่างอาจจะทําขอบบัวลดหลัน่ ให้ ดงู าม แตกต่างไปจากตีนเสาที่หล่อออกมาใช้
ในปั จจุบนั ซึง่ มักจะทําเป็ นเสาปูนธรรมดาไม่ละเอียดอ่อนเท่าของเดิม
การประดับตกแต่งเรื อนนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในเชิงช่างไม้ ผสมผสานกับรสนิยม
และฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้ าของเรื อนด้ วย เรื อนไทยมุสลิมที่เป็ นเรื อนไม้ ไผ่นิยมทาสี แต่ถ้าเป็ น
เรื อนที่ใช้ ฝาสังกะสี จะนิยมใช้ สีเป็ นสีฟ้านํ ้าทะเลเป็ นพื ้น เชื่อว่าการทาสีทําให้ ผชุ ้ าและอมความ
ร้ อนได้ น้อยกว่า และฝางดงาม
5.1.2 เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจําวัน ที่เป็ นลักษณะพิเศษ จําแนกได้ ดงั นี ้

38
หัตถกรรมช่ างฝี มือ
กริช ความเป็ นมาของกริชเป็ นอย่างไร ไม่เป็ นที่แน่ชดั แต่จากเรื่ องราวในเทพนิยาย
และตํานาน กริชนันจะเป็
้
นอาวุธประจําตัว และสืบทอดให้ แก่คนในตระกูลสืบไป ทังยั
้ งมีคณ
ุ ค่าใน
เชิงเป็ นศิลปวัตถุที่เป็ นมงคลและศักดิศ์ รี ของผู้พกพา
กริช เป็ นคําในภาษาชวา – มลายู ส่วนในภาษาถิ่นยะลา เรี ยกว่า กรื อเระฮ์ เนื่องจาก
กริชมีความเกี่ยวข้ องกับชาวชวาในสมัยโบราณที่เชื่อในเทพเจ้ า ลักษณะของด้ ามกริช มักจะทําเป็ น
รูปสัตว์ในเทพนิยายของชวา และไม่ขดั กับหลักทางศาสนาอิสลาม
กริชสกุลช่างปั ตตานี กริชรูปแบบนี ้เรี ยกกันในท้ องถิ่นกันอยูห่ ลายชื่อ ในกลุม่ ของชาว
มุสลิมปั ตตานี เรี ยกกริชรูปแบบนี ้ว่า กริชตะยง ก็มี เรี ยกว่า กริชจอแต็ง ก็มีสว่ นใหญ่กลุม่ ชาวพุทธ
จะเรี ยกอยูห่ ลายชื่อเช่นกัน เช่น กริชหัวนก กริชหัวพังกะ กริชหัวนกพังกะ และกริชพังกะ เพราะ
รูปลักษณ์ของด้ ามกริชรูปแบบนี ้ มองดูผิวเผินด้ ามกริชจะมีจมูกยาวแหลม คล้ ายปากของนก
กระเต็น รูปลักษณ์ที่แท้ จริงคือยักษ์ในตัววายัง หรื อตัวหนังสือของชวาที่เคยเข้ ามามีอิทธิพลใน
ศิลปกรรมท้ องถิ่นของเมืองปั ตตานีในอดีต นกกระเต็นนี ้ ชวภาคใต้ ในสมัยก่อนจะเรี ยกว่า "นกพัง
กะ" ซึง่ เป็ นคําที่ชาวภาคใต้ ยืมมาจากภาษามลายู คํามลายูกลางเรี ยกนกกระเต็นว่า บุรงเปกาก๊ ะ
เนื่องจากกริชรูปแบบนี ้ด้ ามกริชและฝั กกริชถือกําเนิดขึ ้นในพื ้นที่ของเมืองปั ตตานี (สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ) ก่อน โดยศิลปิ นช่างท้ องถิ่นของเมืองปั ตตานี รูปแบบของด้ ามกริชนันเกิ
้ ดจาก
อิทธิพลของตัวหนังแบบชวา (วายังยาวา) ในทางวิชาการจึงเรี ยกกริชที่ฝักและด้ ามในรูปแบบนี ้ว่า
"กริชสกุลช่างปั ตตานี" กริชชนิดนี ้พบว่ามีใช้ กนั ตังแต่
้ พื ้นที่ในจังหวัดสงขลาตอนใต้ อันได้ แก่ อําเภอ
จะนะ อะเภอเพทา และอําเภอสะบ้ าย้ อย ตลอดลงไปจนถึงปั ตตานี ยะลา นราธิวาส รวมไปถึงรัฐ
กลันตัน และตรังกานู ของประเทศมาเลเซียแต่จะพบหนาแน่นมากที่สดุ ในพื ้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กริช เป็ นคําในภาษาชวา - มลายู ส่วนในภาษาถิ่นยะลาเรี ยกว่า กรื อเระฮ์ กริชมี
ความเกียวข้ องกับชาวชวาสมัยโบราณทีเชื่อในเทพเจ้ า ลักษณะของด้ ามกริชมักจะทําเป็ นรูปสัตว์
ในเทพนิยายของชวา และไม่ขดั กับหลักทางศาสนาอิสลาม
กริช มีความเป็ นมาอย่างไรไม่เป็ นที่แน่ชดั แต่จากเรื่ องราวในเทพนิยายและตํานาน
กริชจะเป็ นอาวุธประจําตัว และสืบทอดให้ แก่คนในตระกูลสืบไป ทังยั
้ งมีคณ
ุ ค่าในเชิงศิลปวัตถุ ที่
เป็ นมงคลและเป็ นศักดิศ์ รี ของผู้พกพา กริชของจังหวัดยะลามีชื่อและประวัตคิ วามเป็ นมาที่
ยาวนานคือ
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- กริชเมืองรามัน เป็ นกริชตระกูลสําคัญในประวัตขิ องกริช และเป็ นที่ขึ ้นขื่อมานาน มี
ประวัตวิ า่ เมื่อประมาณ สามร้ อยปี ที่ผา่ นมา เจ้ าเมืองรามันประสงค์จะมีกริชไว้ ประจําตัว และอาจ
เป็ นกริชคูบ่ ้ านคูเ่ มือง หรื อในบางคราวจะมีไว้ ประทานแก่ขนุ นางผู้จงรักภักดี หรื อผู้ทําความดีแก่
บ้ านเมือง หรื อเป็ นของขวัญแก่แขกบ้ านแขกเมือง แต่กริชดี ๆ ในช่วงนันหายากมาก
้
เจ้ าเมืองรามัน
จึงได้ ให้ คนไปเชิญช่างฝี มือดี และแก่กล้ าด้ วยอาคมจากชวา มาตังเป็
้ นช่างประจําเมืองเรี ยกว่า ปา
แนะซาระห์ ได้ ทํากริชตามรูปแบบของตนเองจนเป็ นที่ร้ ูจกั และได้ เรี ยกชื่อกริชว่า กริชปาแนซาระห์
ต่อมาได้ ถ่ายทอดการทํากริชแก่ลกู ศิษย์เจ็ดคน แต่ละคนได้ ความรู้คนละแบบและเป็ นที่ร้ ูจกั กัน
แพร่หลาย คือ กริชจือรี ตอ กริชอาเนาะลัง กริชสบูฆิส กริชแบคอสบูการ์ กริชปแดนซาระห์ กริชบาหลี
กริชแดแบะ หรื อกายีอาริส แต่ละแบบมีความแตกต่างกันในรูปแบบและรายละเอียดของตัวกริช
- ส่วนสําคัญของกริช ตัวกริช หรื อเรี ยกว่า ตากริช หรื อใบกริช ส่วนนี ้เป็ นโลหะผสมที่
มีสว่ นผสมอย่างพิสดาร ตามความเชื่อของช่างกริชหรื อผู้สงั่ ทํากริช ตัวกริชมีลกั ษณะตรงโคนกว้ าง
ส่วนปลายเรี ยวแหลมมีคมทังสองด้
้
าน ตัวกริชมีโครงสร้ างที่แตกกต่างกันอยูส่ องแบบคือ ตัวกริช
แบบใบปรื อ กับตัวกริชคด
ตัวกริชแบบใบปรื อ เป็ นรูปยาวตรง ส่วยปลายค่อย ๆ เรี ยวและบางจนบางที่สดุ ซึง่
อาจจะแหลมหรื ออาจจะมนก็ได้ คล้ าย ๆ กับรูปใบปรื อ (พืชนํ ้าชนิดนึง่ มีใบยาวเรี ยว) กริชใบปรื อ
บางเล่ม จะมีร่องลึกยาวขนานไปกับคมกริช บางเล่มมีร่องลึกดังกล่าว 2 - 4 ร่องก็มี
ส่วนตัวกริชคดนันมี
้ ลกั ษณะคดไปคดมาและค่อย ๆ เรี ยวยาวลงคล้ ายกับเปลวเพลิง
การทํากริชให้ คดนันกล่
้ าวกันว่ามีจดุ ประสงค์คือ เมื่อใช้ แทงจะทําให้ บาดแผลเปิ ดกว้ างกว่า และ
สามารถแทงผ่านกระดูกได้ ด้วย
การทําตัวกริชในสมัยโบราณต้ องเตรี ยมกระบอกเหล็กเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2
นิ ้ว ยาวประมาณ 20 นิ ้ว เอาชิ ้นเหล็ก หรื อโลหะหลาย ๆ ชนิดรวมทังเหล็
้ กกล้ า เหล็กเนื ้ออ่อน
นํามาบรรจุลงในกระบอกเหล็กดังกล่าว ตีกระบอกเหล็กนันให้
้ แบนพอเหมาะ แล้ วนํามาตังบนเตา
้
ไฟหลอมให้ เหล็กนันเหลวจนเป็
้
นเนื ้อเดียวกัน ถ้ าเหล็กดังกล่าวหลอมไม่เข้ ากันสนิท ให้ นําชิ ้นเหล็ก
เหล่านันมาแช่
้
ลงในนํ ้าดินเหนียว แล้ วตังไฟหลอมใหม่
้
จนกว่าเนื ้อเหล็กจะเข้ ากันสนิทดี จากนันจึ
้ ง
นํามาวางบนแท่น และตีให้ แบนเป็ นรูปร่างกริชที่ต้องการซึง่ ต้ องใช้ เวลามาก จากนันจึ
้ งนํามาฝนลับ
และตกแต่งให้ เกิดรายละเอียดของลวดลาย ตามชนิดของกริชตามที่ต้องการ
การหลอม การตี การฝนและการลับจะเป็ นไปด้ วยความประณีตบรรจง การกําหนด
สัดส่วนของโลหะที่ใช้ ผสมกันต้ องใช้ ประสบการณ์สงู
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หัวกริชหรื อด้ ามกริชสําหรับจับ นิยมทําเป็ นรูปหัวคน หัวสัตว์ ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ น
รูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม หัวกริชจะแกะจากวัสดุตา่ ง ๆ เช่น ไม้ เนื ้อแข็ง งาช้ าง
เขาสัตว์ หรื อหล่อด้ วยโลหะ
ปลอกสามกัน่ เป็ นส่วนที่ตดิ กับหัวกริช เพื่อให้ หวั กริชยึดติดกันอย่างมัน่ คงและไม่ให้
หัวกริชแตกร้ าวได้ ง่าย นิยมทําด้ วยโลหะทองเหลือง เงินหรื อทองคํา และมีการแกะสลักลวดลายที่
ประณีต
ฝั กกริช เป็ นที่เก็บคมกริชเพื่อความสะดวกในการพกพา มักจะทําด้ วยโลหะชนิด
เดียวกับโลหะที่ทําปลอกสามกัน่ และแกะสลักด้ วยความประณีตสวยงาม
กริชแบบสกุลช่ างปั ตตานี นิยมใช้ ในพื ้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บางส่วนของ
สงขลาและสตูล ด้ ามกริชแกะสลักจากไม้ เป็ นรูปยักษ์หรื อรากษสตามคติความเชื่อแบบฮินดู-ชวา
แต่มีจมูกยาวงอน นัยน์ตาถลนดุดนั ปากแสยะมองเห็นไรฟั นและเขี ้ยวแหลมงอนโค้ ง ส่วนที่เป็ น
เส้ นผมและเครา ตลอดจนเครื่ องประดับช่างรังสรรค์ให้ เป็ นกระหนกเครื อเถาที่มีความงามวิจิตร
แฝงไว้ ด้วยอํานาจและพลังลึกลับ เนื่องจากด้ ามกริชแบบปั ตตานีมีรูปเป็ นยักษ์แต่จมูกยาวงอน คน
ทัว่ ไปในจึงมองเห็นเป็ นแบบ "หัวนกพังกะ" หรื อนกกระเต็น จึงเรี ยกกันว่า กริชหัวนกพังกะ ส่วน
ชาวมุสลิมในภาคใต้ เรี ยกว่า กริชตะยง เฉพาะกริชที่ด้ามไม่มีเคราใต้ คางบางท้ องถิ่นเรี ยกว่า กริช
จอแต็ง

ภาพที่ 2.4 กริชแบบสกุลช่างปั ตตานี
ที่มา : วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดปั ตตานี, พิมพ์ครัง้
ที่ 1. กรมศิลปากร, 2542 : น.53.
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ภาพที่ 2.5 กริชสกุลช่างปั ตตานี ด้ ามทําเป็ นรูปนกพังกะ
ที่มา: หน้ า 15 (กริช ). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับต้ นแบบ

ภาพที่ 2.6 กริชสุกลช่างปั ตตานี ใบกริชตรงเซาะร่อง (จิตอ) ด้ ามแบบหัวนกพังกะตัวผู้ หรื อ แบบ
ตะยงแกะสลักเลี่ยมทองนาคและเงิน ฝั กแบบปั ตตานี
ที่มา: หน้ า 23 (กริช ). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับต้ นแบบ
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ภาพที่ 2.7 กริชสกุลช่างปั ตตานี ใบกริชเป็ นของสกุลช่างบูกิสมี 11 คด ด้ ามหัวนกพังกะ ฝี มือช่าง
ชันสู
้ งมีสว่ นประกอบนาคและทองในการตกแต่ง เป็ นกริชของชนชันสู
้ งระดับเจ้ าเมือง
หรื อเชื ้อพระวงศ์
ที่มา: หน้ า 34 (กริช ). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับต้ นแบบ

ภาพที่ 2.8 กริชสกุลช่างปั ตตานี ใบกริช 7 คดเซาะร่อง(จิตอ) ด้ ามแบบหัวนกพังกะตัวผู้ ฝั กแบบ
ปั ตตานีหรื อแบบตะยง
ที่มา: หน้ า 24 (กริช ). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับต้ นแบบ
ฝั กกริชแบบปั ตตานีมีรูปคล้ ายเรื อ ก้ านฝั กมีลกั ษณะ ป้อม-มนและยาวขนาน ฝั กมี 2
แบบใหญ่ แบบรุ่นเก่าทําจาก ไม้ ชิ ้นเดียวนํามาเจาะคว้ านและเกลาจนเป็ นฝั กกริช แบบรุ่นหลังทํา
แบบนําเอาไม้ มาต่อเข้ าเดือยเป็ นส่วน ๆ มีชนิด 2 ชิ ้นก็มี 3 ชิ ้นก็มี ฝั กกริชรุ่นเก่านิยมทําจากไม้
ประดูห่ อม รุ่นหลังนิยมทําจากไม้ แก้ วดีปลี นิยมเคลือบเงาฝั กกริชด้ วยยางจากต้ นชนวน ซึง่ เป็ นไม้
พื ้นบ้ าน ฝั กกริชแบบปั ตตานีไม่นิยมสวมปลอกด้ วยเงินหรื อโลหะชนิดอื่น
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กรงนก
กรงนกเขา นกเขาชวาหรื อนกเขาเล็ก มีสีเทาคลํ ้า หางยาวประมาณ 8 - 9 นิ ้ว เป็ น
นกที่ชาวไทยอิสลามในภาคใต้ นิยมเลี ้ยงไว้ ดเู ล่น ฟั งเสียงและเป็ นสวัสดิมงคลแก่ตน และครอบครัว
การเลี ้ยงนกเขาจะใช้ กรงซึง่ ส่วนใหญ่จะขังกรงเดี่ยว กรงที่นิยมใช้ กนั คือ กรงแกะดอก มีขนาดและ
รูปร่างไม่แตกต่างจากกรงธรรมดา ต่างกันที่ซี่กรงจะแกะเป็ นรูปต่าง ๆ โดยทัว่ ไปจะแกะเป็ นรูป
ดอกไม้ ชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ 2.9 กรงนกเขาชวา
เจาะสนามนก. (ออนไลน์). http://www.jorsanamnok.com
กรงนกเขาชวา แบ่งส่วนประกอบส่วนต่าง ๆ คือ
- ตัวกรง ขนาดที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ก้ นกรงมีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 นิ ้ว สูง
ประมาณ 16 - 18 นิ ้ว ตัวกรงจะมีสว่ นประกอบคือ ซี่กรง ต้ องมีขนาดเล็ก และแข็งแรงดี ประตูปิด
เปิ ดกรง นิยมทําที่ก้นกรง ไม่นิยมทําข้ างกรงเพราะจะทําให้ เสียรูปทรง และขาดความสวยงาม
คอน สําหรับให้ นกเกาะ มักจะแกะสลักเป็ นลวดลายต่าง ๆ อาจทําจากไม้ ธรรมดาหรื องาช้ างขนาด
ประมาณ 5 - 6 หุน สูงประมาณ 3 นิ ้ว ภาชนะใส่อาหารและนํ ้า - หัวกรงนก นิยมทําด้ วยไม้ ธรรมดา
หรื องาช้ าง นํามากลึงให้ สวยงาม ขอเกี่ยว อาจทําด้ วยเหล็กธรรมดาหรื อทําด้ วยทองเหลืองเป็ นรูป
สัตว์ตา่ ง ๆ เช่น รูปนกโบราณ ตัวมังกร ผ้ ารองมูลนกและเศษอาหาร ทําเป็ นรูปวงกลมห้ อยไว้
ภายนอกกรงนก ผ้ าคลุมกรงนก มีสองแบบคือ แบบมีสี่ชายเป็ นการคลุมแบบถาวร นิยมใช้ ผ้าแพร
ลายดอกสีสด ที่ปลายชายจะผูกห้ อยลูกตุ้มแก้ วสี มีรูปแบบแตกต่างกัน อีกแบบหนึง่ เป็ นการคลุม
ชัว่ คราวเวลาเคลื่อนย้ ายนก เพื่อไม่ให้ นกตกใจ มักใช้ ผ้าที่มีลวดลายและสีสด
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ปื นใหญ่ อาวุธปื นโบราณที่ถกู ขุดพบระหว่างการลอกร่องนํ ้าแม่นํ ้าปั ตตานี คืออีก
หนึง่ ความภาคภูมิของคนปั ตตานีในประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นซึง่ มีมาอย่างช้ านาน
ทังนี
้ ้ ประวัตริ าชอาณาจักรมลายูปะตานี โดย ฮิบรอฮิม ซุกรี บันทึกไว้ ภายหลังสยาม
ยึดปั ตตานีได้ แล้ วตอนหนึง่ ว่า “เมื่อได้ วางกฎหมายการปกครองเรี ยบร้ อยแล้ ว แม่ทพั สยามจึงมี
คําสัง่ ให้ ทหารสยามลงเรื อรบกลับ พร้ อมกับกวาดต้ อนเชลยชายหญิงและทรัพย์สมบัตทิ ี่ยดึ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปื นใหญ่สมัยรายาบีรูได้ นํากลับเมืองสยาม ปั จจุบนั ปื นใหญ่กระบอกนันยั
้ งตัง้
สง่าอยูห่ น้ ากระทรวงกลาโหมที่กรุงเทพฯ และอีกกระบอกหนึง่ ตกลงในทะเลที่ปากอ่าวปะตานี”
นอกจากนัน้ ครัง้ ที่นําปื นใหญ่พญาตานีเข้ าสยาม มีจารึกสันๆ
้ เป็ นบทกลอนสะท้ อน
ความรู้สกึ ของ “ประแดะ” มเหสีของท้ าวประดู่ หญิงผู้ซงึ่ เป็ นบุคคลมีชื่อเสียงในกลุม่ ของครัวแขกที่
ถูกพ่วงมาด้ วย
นางก็ไร้ญาติ วงศ์พงศา หมายพึ่งบาทาพระโฉมศรี
โคตรพ่อโคตรแม่ก็ไม่มี อยู่ถึงเมื องตานีเขาตีมา
เพราะภาวะที่ทกุ คนต่างอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ตงึ เครี ยดกับเหตุการณ์ความรุนแรง 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การขุดคุ้ยตํานานความเป็ นมาของปื นโบราณจึงเปรี ยบเสมือนจุดเทียน
ความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวขึ ้นมาอีกครัง้
นอกจาก “ปื นพญาตานี ” ซึง่ วันนี ้ตังอยู
้ ห่ น้ ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานครแล้ ว
น้ อยคนนักที่จะรู้วา่ ยังมีปืนพี่ปืนน้ อง “ศรี นครา” และ “มหาเลลา” ที่หายไปอย่างไร้ ร่องรอยและทํา
ให้ มหากาพย์หน้ าหนึง่ แห่งประวัตศิ าสตร์ ปัตตานีนนั ้ ยังคงมีเศษเสี ้ยวที่เป็ นความลับซ่อนอยู่
หากอ้ างอิงตํานานการสร้ างปื นใหญ่พญาตานี ที่มาจากฐานข้ อมูลอันหลากหลาย แม้
จะมีความแตกต่างกันอยูบ่ ้ าง แต่สิ่งหนึง่ ที่ยืนยันแน่ชดั คือ มีการสร้ างปื นใหญ่ที่เมืองปั ตตานี
ดังที่ปรากฏในประวัตศิ าสตร์ วา่ ในยุคที่ ปาตานีดารุสสลาม อยูภ่ ายใต้ การปกครอง
ของ 4 ราชินี คือ ราชินีฮิเญา( หรื อ มัรฮูม ตัมบังงัน) ,ราชินีบีรู ราชินีองู ู และราชินีกนู ิง ระหว่างปี
2159-2268 โดยระบุวา่ ปื นใหญ่พญาตานี ถูกสร้ างขึ ้นในรัชสมัย ราชินีบีรู เพื่อเตรี ยมรับมือกับการ
โจมตีของกรุงศรี อยุธยา
“อาณาจักรปะตานียคุ รายาบีรูนนั ้ มีกระแสข่าวเสมอว่าพระเจ้ าแผ่นดินสยามกําลัง
ตระเตรี ยมทัพใหญ่เพื่อยาตราทัพมาโจมตีอาณาจักรปะตานี...เพราะเหตุวา่ กองกําลังชาวสยามนัน้
มีความพร้ อมยิ่งขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นอาวุธปื นใหญ่ที่มีพิษสงร้ ายแรง ตรงกันข้ ามกับกองทัพอาณาจักร
ปะตานีไม่มีความพร้ อมที่จะใช้ อาวุธ...เมื่อทรงมองเห็นภัยอันตรายและจุดอ่อนดังกล่าว รายาบีรูจงึ
ทรงปรึกษาหารื อกับเสนาบดีผ้ ใู หญ่เพื่อหาทางเตรี ยมอาวุธให้ ครบครัน...บรรดาเสนาบดีผ้ ใู หญ่ตา่ ง
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ยอมรับข้ อเสนอของรายา และจากบัดนันเป็
้ นต้ นมานายช่างก็ลงมือหล่อปื นใหญ่...การหล่อปื นใหญ่
ดังกล่าวสําเร็จผลเป็ นอย่างดี เพราะนายช่างหล่อปื นนันเป็
้ นชาวจีนชื่อ ลิ่มโกเคี่ยม ต่อมาเข้ ารี ตเป็ น
มุสลิมด้ วยความสมัครใจและมีนามว่า โต๊ ะเคี่ยม อาศัยอยูก่ บั เสนาบดีผ้ ใู หญ่ของรายา เนื่องจาก
อัธยาศัยอันดีงามจึงได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้เก็บภาษีเข้ าออกที่ทา่ เรื อปากอ่าวนครปะตานี
”
ในครัง้ นันมี
้ การหล่อปื นใหญ่ขึ ้น 3 กระบอก คือศรี ปาตานี ,ศรี นาฆารา และมหาเลลา
โดย 2 กระบอกแรกมีความยาวเท่ากันที่ 3 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 นิ ้วครึ่ง กระสุนมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 11
นิ ้ว ส่วนกระบอกสุดท้ ายที่สนที
ั ้ ่สดุ และไม่ร้ ูวา่ ณ วันนี ้อยูท่ ี่ไหน สร้ างเสร็จหรื อไม่มีบนั ทึกไว้ วา่ ยาว
5 ศอก 1 คืบ 9 นิ ้ว กระสุนเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ้ว
เพราะฉะนัน้ การค้ นพบปื นโบราณที่บริเวณปากอ่าวปั ตตานีเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่
ผ่านมา จึงสร้ างความปลื ้มปิ ตใิ ห้ แก่คนปั ตตานีเป็ นอย่างมาก
รศ.ดร.ครองชัย หัตถา นักวิชาการด้ านภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี (มอ.ปั ตตานี) ผู้ทํารายงานการศึกษาสํารวจเพื่อขยายฐานความรู้ทางโบราณคดี
และประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปั ตตานี กล่าวว่า “ปื นที่พบไม่นา่ จะเป็ นปื น
มหาเลลา เพราะมีลวดลายวิจิตรประณีต และยังมีล้อที่บง่ บอกว่าสามารถหมุนตัวกระบอกปื นได้
โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็ นปื นประจําเรื อที่ตดิ อยูก่ บั สําเภามากกว่า เนื่องจากปื นรบอย่างศรี นครา
หรื อมหาเลลานัน้ เป็ นปื นที่สร้ างมาเพื่อศึกสงคราม ไม่มีลวดลาย”
“และเนื่องจากไม่พบประวัตกิ ารสูญหายทําให้ ตีความยาวกว่าใครเป็ นผู้ผลิต สร้ าง
เมื่อไร อีกทังปื
้ นฝั งอยูใ่ ต้ พื ้นดินกว่า 5 เมตรนัน้ คาดการณ์ได้ วา่ น่าจะมีอายุประมาณ 2-3 ร้ อยปี
แต่คงจมมาได้ สกั 100 ปี นอกนันหลั
้ กฐานที่พบไม่สามารถบอกประวัตไิ ด้ เลย แต่ก็สามารถพิสจู น์
ประวัตศิ าสตร์ ได้ วา่ ปั ตตานีในอดีตนันมี
้ ความเจริญรุ่งเรื อง มีการค้ าขายทางเรื อ และผลิตปื นใหญ่
ส่งออกด้ วย” ถึงกระนัน้ อ.ครองชัย ให้ ความเห็นว่า สิ่งที่สําคัญในการพบปื นใหญ่โบราณคือลวดลาย
บนกระบอกปื นที่ผสมผสานศิลปะมลายูท้องถิ่น จีน อาหรับ ลายไทยและตะวันตก (ฮอลันดา)
“พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ หล่อปื นพญาตานีจําลอง
เพื่อนํากลับมาไว้ ที่ จ.ปั ตตานี แล้ ว เพียงแต่วา่ ยังไม่ได้ เริ่มต้ น ผมหวังว่าหากมีการค้ นหาปื นใหญ่ศรี
นคราที่ทางตํานานบอกว่าจมอยูใ่ นทะเลปั ตตานีกว่า 500 ปี รวมถึงปื นโบราณต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะ
มีอีกมากที่อยูใ่ ต้ พื ้นทะเล จะสร้ างความภูมิใจให้ กบั คนปั ตตานี และทําเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อ
แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ทางประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นต่อไปได้ ” นักวิชาการด้ านภูมิศาสตร์ กล่าว
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และเมื่อย้ อนดูขนาดของปื นมหาเลลาที่บนั ทึกไว้ วา่ มีความยาว 5 ศอก 1 คืบ 9 นิ ้ว
กับ ความยาวกว่า 2 เมตรของปื นใหญ่กระบอกนี ้ อีกทังลวดลายที
้
่คล้ ายคลึงกับปื นใหญ่พญาตานี
ซ่อนประวัตศิ าสตร์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในยุคปั ตตานีดารุสสลามไว้ อย่างน่าค้ นหา
จากหนังสือ ฮิกายัตปาตานี ระบุวา่ ตอนที่พวกปาเล็มบัง มาโจมตีปาตานีทงสองครั
ั้
ง้
นัน้ พวกปาเล็มบังไม่สามารถเข้ าประชิดกําแพงเมืองได้ เลย เพราะบนกําแพงเมืองปาตานีมีปืน
ใหญ่วางเรี ยงรายเป็ นแถว ห่างกันกระบอกละ 1 วาเท่านัน้
“ตอนที่ฝรั่งชนชาติฮอลันดามาถึงปาตานีใหม่ๆนัน้ บางคนได้ รายงานเปรี ยบเทียบวัง
ปาตานีกบั วังเมืองอัมสเตอร์ ดมั ในฮอลันดาว่า วังของเมืองปาตานียาวกว่าวังของเมืองอัมสเตอร์ ดมั
แต่ในด้ านกว้ าง วังอัมสเตอร์ ดมั กว้ างกว่าวังเมืองปาตานี ส่วนปื นใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าประตูเมืองปา
ตานีนนใหญ่
ั้
กว่าปื นใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าประตูวงั ที่อมั สเตอร์ ดมั ”
เพราะฉะนัน้ หากปื นใหญ่ที่พบหน้ าปากอ่าวปั ตตานีไม่ใช่ปืนใหญ่มหาเลลา ก็อาจจะ
เป็ นปื นใหญ่โดยทัว่ ไปที่วางเรี ยงรายเป็ นแถวห่างกันกระบอกละ 1 วา หรื ออาจจะเป็ นแค่สินค้ า
ส่งออกเท่านัน้ ในขณะที่บางตํานาน เล่าขานกันว่าปื นมหาเลลาสร้ างไม่เสร็จบ้ าง กระบอกปื นแตก
บ้ าง หรื อเป็ นปื นที่โดนสาปบ้ างแต่ถึงกระนัน้ ตํานานปื นใหญ่ไม่วา่ จะถูกจารึกบันทึกขีดเขียน
แตกต่างกันมากน้ อยตามความเข้ าใจอย่างไรนัน้ ยังไม่สําคัญเท่าประวัตศิ าสตร์ ของเมืองปั ตตานีที่
มี เรื่ องราวของราชินีผ้ ยู ิ่งใหญ่ และสัมพันธภาพระหว่างปั ตตานีกบั สยามซึง่ ไม่วา่ ปื นที่ขดุ พบคือ
มหาเลลาหรื อไม่ ที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใด คือปื นใหญ่ได้ กลับมาแล้ ว 1 กระบอก

ภาพที่ 2.10 ปื นพญาตานี
ที่มา : วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดปั ตตานี, พิมพ์ครัง้
ที่ 1. กรมศิลปากร, 2542 : น.56.
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ปื นพญาตานี เป็ นปื นใหญ่โบราณ หล่อด้ วยสัมฤทธิ์ ลํากล้ องเรี ยบ บรรจุกระสุนทาง
ปากกระบอก ใช้ ดินดําเป็ นดินระเบิดและจุดชนวนโดยการจุดดินระเบิดขนาดของปื นยาว 32 วา 1
ศอก 2.5 นิ ้ว ใช้ กระสุน ขนาด 11 นิ ้ว การยิงแต่ละครัง้ จะต้ องบรรจุดนิ ปื นหนัก 15 ชัง่ สามารถยิง
ไกล ประมาณ 1,460 – 1,800 เมตร ตามประวัตกิ ารสร้ างระบุวา่ สร้ างในสมัยรายาบีรู (พ.ศ. 2159
–2167) ในการหล่อปื นใหญ่ครัง้ นัน้ ชาวจีนชื่อลิ่มโต๊ ะเคี่ยม เป็ นช่างหล่อปื นให้ ตามความประสงค์
ของรายา ได้ ปืนใหญ่ครัง้ นัน้ 3 กระบอก คือ เสรี ปั ตตานีหรื อ พญาตานี ศรี นคราหรื อเสรี นคร และ
มหาเลลา ทัง้ 3 กระบอกได้ ตดิ ตังไว้
้ บนรถลากและ ได้ ใช้ เป็ นอาวุธป้องกันเมืองปั ตตานีหลายครัง้
ในเวลาต่อมา จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2329 สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้ โปรดให้
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนําไปไว้ ที่กรุงเทพฯ และตังอยู
้ ท่ ี่หน้ า กระทรวงกลาโหมมาจนทุก
วันนี ้ ปื นพญาตานี เป็ นประติมากรรมหล่อด้ วยโลหะที่มีชื่อเสียง เป็ นที่เลื่องลือมาตังแต่
้ สมัยกรุงศรี
อยุธยา เป็ นผลงานชิ ้นสําคัญที่แสดงถึงความเจริญทางเทคโนโลยีและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของ ปั ตตานีในยุคนัน้ ปื นพญาตานีมีขนาดใหญ่และมีนํ ้าหนักมากที่สดุ ในประเภท
ปื นใหญ่โบราณที่มีอยูใ่ น ประเทศไทยขณะนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้ ใช้ รูปปื นใหญ่พญาตานี
กระบอกนี ้เป็ นตราสัญลักษณ์ประจํา จังหวัดปั ตตานี และในผืนธงประจําจังหวัดก็ใช้ รูปปื นใหญ่
วางอยูก่ ลางผืนธง
เรือกอและ
เรื อกอและที่ทิ ้งสมอจอดลอยลําอยูเ่ รี ยงรายในอ่าว ดูเหมือนจะเป็ นสัญลักษณ์ของ
ชายแดนใต้ ไปแล้ วโดยปริยายคงด้ วยเพราะสีสนั อันฉูดฉาด และลวดลายอันสวยงามตระการตาที่มี
สีฟ้าเข้ มของนํ ้าทะเลตัดกับแสงที่สะท้ อนนํ ้าเปล่งรัศมีแห่งความงามและชวนให้ หลงใหล ตราตรึงใจ
เรื อกอและเป็ นเรื อที่ใช้ กนั มากบริเวณภาคใต้ ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คําว่า กอและ ในภาษายาวี มีความหมายว่า โคลงเคลง เรื อกอและจึงมีความหมายอัน
แสดงถึงลักษณะเรื อที่มีสภาพโคลงเคลงเมื่ออยูใ่ นนํ ้า ไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกระแสคลื่นในทะเล
นัน่ เอง ที่มาของเรื อกอและนัน้ สันนิษฐานว่า เกิดขึ ้นก่อนสมัยสุโขทัยพร้ อมๆกับการแผ่ขยายของ
อิสลามในประเทศไทย และการเข้ ามาตังรกรากถิ
้
่นฐานในภาคใต้ ตอนล่างเลียบชายฝั่ งทะเลอ่าว
ไทยตังแต่
้ นครศรี ธรรมราชลงไปถึงแหลมมลายู และเนื่องจากมุสลิมในภาคใต้ มีความเชี่ยวชาญใน
การออกทะเล เนื่องด้ วยคนส่วนใหญ่เป็ นชาวพื ้นเมือง เครื่ องไม้ เครื่ องมือในการทําประมงแต่เดิมใช้
ใบในการขับเคลื่อน และเป็ นเรื อที่มีความคล่องตัวสูง โต้ คลื่นได้ ดี และควํ่ายาก เนื่องจากท้ องเรื อมี
ลักษณะกลม อันเป็ นรูปทรงที่รับกันกับลักษณะของคลื่นในทะเล จึงสามารถที่จะแล่นบนนํ ้าทะเล
ได้ อย่างมัน่ คง “เรื อกอและ” คือสัญลักษณ์แห่งท้ องทะเลฝั่ งตะวันออกของแหลมมลายู นับตังแต่
้ อ.
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ยะหริ่ง อ. ปะนาเระ อ. สายบุรี จังหวัด ปั ตตานี เรื่ อยไปจนถึง อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ริมฝั่ ง
ด้ านนี ้นํ ้าตื ้นเหมาะกับการออกเรื อเล็กเพื่อทําประมงชายฝั่ งตํานานของเรื อกอและเริ่มต้ นที่นนั่ เรื อ
กอและเป็ นเรื อประมงที่ใช้ ในแถบจังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง มีลกั ษณะเป็ นเรื อยาวที่ตอ่ ด้ วยไม้
กระดานโดยทําให้ สว่ นหัวและท้ ายสูงขึ ้นจากลําเรื อให้ ดสู วยงาม นิยมทาสีแล้ วเขียนลวดลายด้ วยสี
ฉูดฉาดเป็ นลายไทยหรื อลายอินโดนีเซีย ซึง่ นํามาประยุกต์ให้ เหมาะกับลําเรื อ

ภาพที่ 2.11 เรื อกอและ
ที่มา : วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดปั ตตานี, พิมพ์ครัง้
ที่ 1. กรมศิลปากร, 2542 : น.57.
เรื อกอและมี 2 แบบคือ แบบหัวสันและแบบหั
้
วยาว ขนาดของเรื อแบ่งเป็ น 4 ขนาด
โดยยึดความยาวของลําเรื อเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ขนาดใหยาว 25 ศอก ขนาดกลางยาว 22
ศอก ขนาดเล็กยาว 20 ศอก และขนาดเล็กมากเรี ยกว่า "ลูกเรื อกอและ" ยาว 6 ศอกโดยประมาณ
และด้ านนอกซึง่ ค่อนขึ ้นไปทางขอบเรื อ ทําเป็ นขอบนูนออกมาข้ างนอก ลักษณะเป็ นกันชนของเรื อ
ยาวตลอดลําเรื อเรี ยกว่า "ปาแปทูวอ" ที่ตอนล่างของปาแปทูวอทํารอยแซะเนื ้อไม้ ด้วยกบให้ เป็ น
แนวยาวตลอดลําเรื อเรี ยกว่า "กอมา" เรื อทังลํ
้ าแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนหัวเรี ยกว่า "ลูแว" ส่วนท้ าย
เรี ยกว่า "บูเระแต" ถ้ าแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนหัวเรี ยกว่า "ปาลอ" ส่วนกลาง (ลําเรื อ) เรี ยกว่า
"ตือเราะ" ส่วนท้ ายเรี ยกว่า "ปูงง"
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ภาพที่ 2.12 ส่วนกลาง (ลําเรื อ) เรี ยกว่า “ตือเราะ”
เรื อกอและ เป็ นเรื อประมงที่แตกต่างจากเรื อประมงประเภทอื่น ๆ อย่างเห็นได้ ชดั
เพราะเรื อกอและนันมี
้ เอกลักษณ์ประจําตัวที่โดดเด่น ไม่วา่ จะเป็ นลวดลายต่าง ๆ ที่อวดโฉมอยูบ่ น
ตัวเรื อ ซึง่ มีความวิจิตรสวยงามมาก มีลวดลายที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยอิสลาม จีน และ
ศิลปะอื่น ๆ เนื่องจากอิทธิพลที่ได้ รับมาจากสภาพแวดล้ อมอันได้ แก่ภมู ิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม
ความเป็ นอยู่ ซึง่ สังคมความเป็ นอยูใ่ นจังหวัดปั ตตานีนนั ้ ประกอบไปด้ วยชนชาติ 3 ชนชาติที่อาศัย
อยูร่ ่วมกันนัน่ คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวจีนนัน่ เองเป็ นกระจกเงา สะท้ อนให้ เห็นถึง
วิถีชีวิตของมนุษย์ ในแต่ละชุมชนแต่ละเชื ้อชาติที่สืบทอดกันมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เรี ยกว่า
วัฒนธรรมซึง่ แต่ละกลุม่ ชนย่อมมีความแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
และสภาพสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกัน แต่ทงสิ
ั ้ ้นย่อมเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อชนรุ่นหลัง
วัฒนธรรมสูงส่งในด้ านศิลปะ ทําให้ เพิ่มความสง่างามของเรื อกอและด้ วยการเน้ นศิลปะการ
ตกแต่งลวดลายตังแต่
้ หวั เรื อจนถึงท้ ายเรื อ เรื อกอและจะแตกต่างจากเรื อประมงประเภทอื่นอย่าง
ชัดเจน เพราะเรื อกอและเป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุที่นา่ สนใจ อีกทังมี
้ คณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยศาสตร์ กอร์ ป
ด้ วยความงามวิจิตรของลวดลายจิตรกรรมที่เขียนลวดลายและระบายสีอย่างสวยงามตลอดทังลํ
้ า
นัน่ คือเรื อกอและมิใช่เรื อประมงธรรมดาเท่านันแต่
้ เรื อกอและเป็ นเสมือนหนึง่ ศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ค่า
ชิ ้นหนึง่ ซึง่ สะท้ อนถึงจิตวิญญาณของกลุม่ ชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประดิษฐ์
และ
สร้ างสรรค์ขึ ้น

50
ความงดงาม โดดเด่นของเรื อกอและไม่ได้ งามเฉพาะบางส่วน แต่จะงามตลอดลํา ไม่
ว่าจะเป็ นลายที่อยูบ่ นเรื อ สีสนั ที่แต่งแต้ มลงไปรวมทังรู้ ปทรงของเรื อที่มีปลายทังสองด้
้
านบรรจบ
กันเป็ นมุมแหลม ขณะที่เรื อทัว่ ไปด้ านหนึง่ จะแหลม อีกด้ านหนึง่ จะตัดครึ่ง นี่เป็ นความต่างของเรื อ
กอและที่ไม่เหมือนเรื อชนิดอื่นๆ และเป็ นเหตุผลว่าทําไมเรื อกอและถึงสะกดใจคนดู
จิตรกรรมเรือกอและ
ประวัตแิ ละวิวัฒนาการของเรือกอและ สันนิษฐานว่าเรื อกอและน่าจะเกิดขึ ้นก่อน
สมัยสุโขทัย ข้ อสันนิษฐานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ ดังนี ้คือ
1. การเข้ ามาของมุสลิมในประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-1921) นัน้
มุสลิมอาศัยอยูใ่ นนครศรี ธรรมราชตลอดจนถึงมะละกา และมีหลักฐานที่แสดงว่าในสมัยสุโขทัยนัน้
ประเทศไทยมีการติดต่อกับประเทศมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย อาหรับทังนี
้ ้ในสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2133-2148) ตําแหน่งเสนาบดีทางการคลัง และการ
ท่าเรื อนันนิ
้ ยมใช้ ชาวเปอร์ เซีย ซึง่ ก็ใช้ กนั เป็ นประเพณีสืบต่อมาจนตลอดสมัยอยุธยาและธนบุรี
2. มุสลิมในภาคใต้ มีความชํานาญในการใช้ เรื อ คนไทยทางภาคใต้ ร้ ูจกั การใช้ เรื อ
อย่างชํานิชํานาญมากกว่าคนไทยในภาคกลางเหตุผลหนึง่ ที่สําคัญคือ การอยูต่ ดิ ลํานํ ้าและฝั่ ง
ทะเลและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวว่า ขุนนางเชื ้อสายอาหรับมุสลิมมีความสามารถเป็ น
อย่างยิ่งในด้ านกิจการค้ าทางทะเล รับราชการได้ ตําแหน่งเป็ นเจ้ ากรมท่าสังกัดกองทัพเรื อเป็ น
จํานวนมาก จนกลายเป็ นตําแหน่งสืบทอดแบบประเพณีจงึ สันนิษฐานได้ วา่ ชาวมุสลิมในภาคใต้
ความคุ้นเคยและชํานาญในการใช้ เรื อมาตังแต่
้ สมัยโบราณและสืบทอดความชํานาญทางด้ านการ
เดินเรื อและการประมงให้ แก่ลกู หลาน
3. ปรากฏเรื่ องราวของเรื อและในสมัยสุโขทัย จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ พอสรุป
และสันนิษฐานได้ วา่ เรื อกอและและการเข้ ามาตังรกรากถิ
้
่นฐานในภาคใต้ ตอนล่างของชาวมุสลิม
และเนื่องจากชาวมุสลิมในภาคใต้ มีความชํานาญพิเศษในการออกทะเลดังนันกลุ
้ ม่ ชนนี ้จึงยึด
อาชีพการประมงและเนื่องจากเป็ นชาวพื ้นเมืองที่มีทนุ ทรัพย์น้อย จึงมีการคิดประดิษฐ์ เครื่ องมือใน
การออกทะเลเพื่อทําการประมงทําให้ เกิด “เรื อกอและ ”ขึ ้น สันนิษฐานว่าการวาดลวดลาย
จิตรกรรมบนเรื อกอและน่าจะกําเนิดขึ ้นเมื่อเกือบ 1 ศตวรรษที่ผา่ นมาสืบเนื่องจากเหตุผลทาง
ประวัตศิ าสตร์ ดงั นี ้
1) ปรากฏเรื อกอ และที่มีการเขียนลวดลายจิตรกรรม สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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2) ปรากฏการแข่งขันเรื อกอและที่มีการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมในราวประมาณ
พ.ศ. 2487 ในสมัยที่ขนุ จรรยาวิเศษ (เที่ยง จรรยาวิเศษบุญยพัตย์) ดํารงตําแหน่งข้ าหลวงประจํา
จังหวัดปั ตตานี
3) จากการสอบถามช่างต่อเรื อในท้ องถิ่นพอสรุปและสันนิษฐานได้ วา่ ชาวไทยมุสลิม
เริ่มมีการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรื อกอและในสมัยรัตนโกสินทร์ ราว1ศตวรรษที่ผา่ นมาเพราะ
เนื่องจากชาวไทยมุสลิมในเขตชายแดนภาคใต้ ที่มีวฒ
ั นธรรทางศิลปะมาตังแต่
้ บรรพชนซึง่ แสดงให้
ปรากฎในด้ านการประดับตกแต่งการแต่งกายและทางด้ านสถาปั ตยกรรมผนวกกับเนื่องจาก
ชาวประมงหรื อนักรบเหล่านี ้ได้ เคยเห็นความงามวิจิตรของเรื อในพระราชพิธีทางภาคกลางจึงเกิด
ความประทับใจและมีความปรารถนาที่จะตกต่างเรื อกอและของตนเองให้ ดสู วยงามหลังจาก
บ้ านเมืองมีความสงบสุขสิ ้นภัยจากสงครามและความวุน่ วายการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรื อ
กอและจึงเกิดขึ ้น
การต่ อเรือกอและในจังหวัดปั ตตานีบริเวณที่ต่อเรือกอและ
สืบเนื่องมาจากบริเวณชายฝั่ งแหลมมาลายู ทางด้ านตะวันออกของอ่าวไทยนับตังแต่
้
อําเภอยะหริ่งอําเภอปานาเระ อําเภอสายบุรีของจังหวัดปั ตตานี เรื่ อยจนไปถึงอําเภอตากใบ ของ
จังหวัดนราธิวาส เป็ นหาดทราย ปราศจากที่กําบังลม จะมีก็เฉพาะบริเวณปากนํ ้าความแปรปรวน
ของอากศจึงเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา อีกทังแหล่
้ งจับปลาก็อยูห่ า่ งจากฝั่ งออกไปถึง 16 กิโลเมตรขึ ้นไป
ชาวประมงในเขตนี ้ จึงจําเป็ นต้ องต่อเรื อ ที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศใน
บริเวณนี ้ เรื อที่เหมาะสมและดีที่สดุ ที่ชาวประมงใช้ ก็คือ “เรื อกอและ”แหล่งต่อเรื อกอและในจังหวัด
ปั ตตานี ได้ แก่ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรีบ้านบางเก่า อําเภอสายบุรีหมูบ่ ้ านนํ ้าบ่อ หมูบ่ ้ านท่า
นํ ้า อําเภอปานาเระหมูบ่ ้ านบูดี ตําบลตะโล๊ ะกาโปร์ อําเภอยะหริ่งโดยเรื อกอและลําแรก ได้
ออกแบบและสร้ างขึ ้นด้ วยฝี มือชาวประมงในเขตกําปงตะลุแบ ซึง่ ในปั จจุบนั คือตําบลตะลุบนั
อําเภอสายบุรี จังหวัดสายบุรี
ช่ างต่ อเรือ
ช่างต่อเรื อกอและส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูต่ ามชายฝั่ งทะเลในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ และอําเภอ สายบุรี ในจังหวัดปั ตตาน
และอําเภอตากใบ ในจังหวัดนราธิวาสช่างต่อเรื อกอและเรี ยนรู้วิธีการต่อเรื อกอและมาจากบรรพ
ชน มีการสืบทอดความสามารถในการต่อเรื อจากรุ่นพ่อ ถึงลูกหลานตามลําดับ ช่างต่อเรื อกอและ
ส่วนใหญ่อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ ๆ แต่ละกลุม่ มีเอกลักษณะของฝี มือในการต่อเรื อที่แตกตางกัน ใน
จังหวัดปั ตตานี สามารถแบ่งสกุลช่างต่อเรื อกอและได้ 4 กลุม่ กว้ างๆ คือ
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1. กลุม่ AAA มีสถานที่ตอ่ เรื อกอและ ณ บ้ านเลขที่ 220 หมู่ 3 บ้ านบูดี ตําบลแหลม
โพธิ์ อําเภอยะหริ่ ง จ.ปั ตตาน มีดอเลาะ สะอะเป็ นหัวหน้ ากลุม่
2. กลุม่ BBB มีสถานที่ตอ่ เรื อ ณ บ้ านเลขที่ 220 หมู่ 3 บ้ านบูดี ตําบลแหลมโพธิ์
อําเภอยะหริ่ง จ.ปั ตตานี มีมะแซะ สะอะ ซึง่ เป็ นพ่อของดอเลาะ สะอะ เป็ นหัวหน้ ากลุม่
3. กลุม่ KKK มีสถานที่ตอ่ เรื อ ที่ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี เป็ น
สถานที่ตอ่ เรื อที่ใหญ่ที่สดุ และมีชา่ งต่อเรื อมากที่สดุ ในจังหวัดปั ตตานี มีสแม บากา เป็ นหัวหน้ า
กลุม่
4. กลุม่ อิสระ มีอยูท่ วั่ ไปใน อ .ยะหริ่ง อ .ปะนาเระ และ อ.สายบุรี ช่างต่อเรื ออิสระ
เหล่านี ้จะใช้ บริเวรบ้ านของตนเองเป็ นสถานที่ตอ่ เรื อเพราะมีความสะดวกสบายในการปฎิบตั งิ าน
มากกว่า
วัสดุท่ ใี ช้ ในการต่ อเรือ
วัสดุที่สําคัญที่สดุ ในการต่อเรื อกอและ คือไม้ ไม้ เป็ นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเรื อ
กอและที่ตอ่ ขึ ้นและจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องหาไม้ ประเภทไม้ เนื ้อแข็งมาต่อเรื อกอและทังนี
้ ้เพื่อจะได้
มีอายุการใช้ งานได้ ยืดยาวหลายปี ไม้ เนื ้อแข็งที่นิยมใช้ ได้ แก่ ไม้ จืองา (ไม้ ตะเคียนทอง) ไม้ หลุมพอ
และไม้ สยาและช่างผู้มีฝีมือจะไม่ใช้ ตะปูแต่จะใช้ ไม้ ชนิดเดียวกันนํามาเหลาทําเป็ นสลักใช้ แทน
ตะปู
ลวดลายบนเรือกอและ
ลวดลายชนิดต่างๆ ที่ปรากฎบนเรื อกอและ เป็ นลวดลายที่เกิดขึ ้นจากความคิด
สร้ างสรรค์และอิทธิพลที่ได้ รับจากสภาพแวดล้ อมอันได้ แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศสังคมความ
เป็ นอยุใ่ นจังหัวดปั ตตานี อันประกอบด้ วยชนชาติ 3 ชนชาติอาศัยอยูร่ ่วมกัน คือ ชาวไทยพุทธ ชาว
ไทยมุสลิม ชาวจีน ลวดลายบนเรื อกอและประกอบด้ วยอิทธิพลศิลปะของ 4 ชนชาติ อันได้ แก่ ชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวชวา และชาวจีน จึงนับว่าลวดลายบนเรื อกอและคือผลของวัฒนธรรม
สัมพันธ์ที่มีคณ
ุ ค่าสมควรอนุรักษ์ไว้ อย่างยิ่ง จิตรกรรมที่ศลิ ปิ นไทยมุสลิมจะวาดตกแต่งเรื อกอและ
มีข้อจํากัดในด้ านหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ดังนันจะไม่
้
ปรากฏภาพคน การร้ องรํ าทําเพลง
หรื อลักษณะที่ยวั่ ยุกามารมณ์จิตรกรรมที่นํามาตกแต่งเรื อและส่วนใหญ่จงึ เป็ นภาพสัตว์นํ ้า สัตว์ใน
จินตนาการจากประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศิลปการแสดงต่างๆ สัตว์หิมพานต์และภาพทิวทัศน์
จิตรกรรมประเภทสัตว์นํ ้าภาพสัตว์นํ ้าที่นิยมวาด โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อความสวยงามและอาจจะ
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเรื อกอและลํานันทํ
้ าการประมงเพื่อจับสัตว์นํ ้าประเภทนันที
้ ่ปรากฎบนเรื อกอ
และ ได้ แก่ ปู ปลา กุ้ง หมึกภาพสัตว์ในจินตนาการจากประเพณี ได้ แก่ ภาพนกกาเฆาะซูรอ หรื อ
นกกากะสุระ นกกรุดา หรื อนกครุฑนกบือเฆาะมาศ หรื อนกยูงทอง นกบุหรงซีงอ หรื อนกสิงห์ภาพ
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สัตว์ในจินตนาการจากศาสนาภาพสัตว์ในจินตนาการจากวรรณคดี เช่น หงส์ภาพสัตว์ใน
จินตนาการจากศิลปะการแสดงต่าง ๆ ภาพสัตว์หิมพานของไทย เช่น ภาพหนุมาน นาค เงือกภาพ
สัตว์ในจินตนาการของจีน เช่น ภาพมังกร นกยูง นกกระเรี ยนจิตรกรรมประเภทภาพทิวทัศน์
เครื่องทองเหลืองปั ตตานี
เครื่ องทองเหลืองปั ตตานี หัตถกรรมช่างฝี มือประเภทเครื่ องทองเหลืองของเมือง
ปั ตตานีมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้ านความประณีต ความสวยงาม และมีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ที่
เกิดจากการผสมผสานศิลปะของชาติตา่ ง ๆ เช่น จีน อาหรับ ยุโรป สยาม ผสมผสานเข้ ากับศิลปะ
แบบมลายูท้องถิ่น แหล่งผลิตเครื่ องทองเหลืองปั ตตานีแหล่งใหญ่ได้ แก่ที่ จะบังติกอ ปั จจุบนั อยูใ่ น
เขตเทศบาลเมืองปั ตตานี จะบังติกอเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเมืองปั ตตานีระหว่างปี
พ.ศ.2388 - 2445 และเป็ นที่ตงของวั
ั้
งเจ้ าเมืองปั ตตานีในยุคนันด้
้ วย การทําเครื่ องทองเหลืองที่จะ
บังติกอ เป็ นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรื อน

ภาพที่ 2.13 เครื่ องทองเหลืองปั ตตานี
ที่มา: คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2543. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ เอกสาร และภูมิปัญญา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ผลิตภัณฑ์เครื่ องทองเหลืองปั ตตานี แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. เครื่ องครัว ได้ แก่ หม้ อ กระทะ กระบอกอัดเส้ นขนมจีน กานํ ้า แม่พิมพ์ขนมไข่ ฯลฯ
2. เครื่ องเชี่ยนหมาก ได้ แก่ เชี่ยนหมาก เต้ าปูน ตะบันหรื อยน ฯลฯ
3. เครื่ องให้ แสงสว่าง เช่น ตะเกียงจุดด้ วยนํ ้ามันมะพร้ าว
4. เครื่ องประทับตกแต่งอาวุธ เช่น คอเก๊ าะกริช ปลอกหอก ฝั กดาบ โกร่งไกปื น ฯลฯ
5. เครื่ องใช้ อื่น ๆ เช่น ขอช้ าง ปลอกเขาวัว หลักวัว
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ผลิตภัณฑ์เครื่ องทองเหลืองปั ตตานีแพร่หลายออกไปไกลมาก รวมทังช่
้ างจาก
ปั ตตานีบางส่วนได้ ไปประกอบอาชีพในเมืองอื่น ๆ เช่น นครศรี ธรรมราช กลันตัน ฯลฯ แต่คนทัว่ ไป
ก็ยงั เรี ยกว่าช่างปั ตตานี หรื อเครื่ องทองเหลืองแบบปั ตตานี ต่อมาเมื่อความนิยมใช้ ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เริ่มลดน้ อยลง ช่างก็ลดการผลิตลงไปด้ วย ในที่สดุ ก็คอ่ ย ๆ เลิกการผลิตไป ปั จจุบนั ยัง
คงเหลือผู้ผลิตเพียงครอบครัวเดียว อยูบ่ ้ านเลขที่ 53 ถนนหน้ าวัง ใกล้ ๆ กับวังจะบังติกอในเมือง
ปั ตตานี ผลิตภัณฑ์ที่ทําเหลือเฉพาะแม่พิมพ์ขนมไข่ กรรมวิธีการทําเป็ นดังเดิ
้ ม คือจากการปั น้ หุน่
ต้ นแบบทีละชิ ้น แล้ วนําไปพอกด้ วยขี ้ผึ ้งหรื อพาราฟิ น แล้ วพอกทับด้ วยดินเหนียว นําไปเผาไฟให้
ขี ้ผึ ้งละลายออกมา แล้ วจึงเททองเหลืองที่หลอม ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ดงั กล่าวจนเต็ม จากนันทุ
้ บ
แม่พิมพ์แล้ วนําชิ ้นงานทองเหลืองมาขัดแต่งให้ สวยงาม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องทองเหลืองปั ตตานีแบบต่าง ๆ ยกเว้ นแม่พิมพ์ขนมไข่ ปั จจุบนั
เลิกผลิตไปแล้ ว เนื่องจากวัตถุดบิ ทองเหลืองหายาก ขาดช่างที่จะสานงานต่อ และมีผลิตภัณฑ์
เครื่ องทองเหลืองจากแหล่งอื่นที่ผลิตได้ มากและรวดเร็วกว่าออกมาตีตลาด เครื่ องทองเหลือง
ปั ตตานีจงึ กลายเป็ นเครื่ องประดับตามบ้ านเรื อนที่เจ้ าของหรื อนักสะสมของเก่าเก็บรักษาไว้ เป็ น
การบ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งเรื องของเมืองปั ตตานี พร้ อมกับชื่อเสียงที่ขจรไกลในการเปนแหล่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่ องทองเหลืองที่สําคัญบนแหลมมลายู
ผ้ าจวนตานี
ผ้ าจวนปั ตตานี หรื อผ้ ายกตานี เป็ นผ้ าพื ้นเมืองดังเดิ
้ มแบบหนึง่ ของปั ตตานี และ
จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์คือมีลอ่ งหรื อลวดลายตามชายผ้ า หรื อที่ริมผ้ า
บางครัง้ จึงเรี ยกว่า "ผ้ าล่องจวน" ช่างทอผ้ าชาวเมืองปั ตตานีรุ่นเก่า ๆ เรี ยกผ้ าดังกล่าวว่า "จูวา"
จูวา หมายถึงลวดลายที่ปรากฏอยูบ่ ริเวณชายผ้ าทังสองด้
้
าน หากลวดลายวางเป็ นแนวอยูใ่ นช่อง
ขนาน มีลกั ษณะเป็ นร่องริว้ ก็เรี ยกว่า "ล่องจูวา" ลายของจูวาส่วนอื่นเป็ นลายที่ใช้ กรรมวิธีมดั หมี่
รูปแบบของลายจูวามีหลากหลายลักษณะ ผ้ าที่เป็ นลายจูวาเต็มตลอดทังผื
้ น เรี ยกกันว่า "ผ้ าลีมา"
จัดเป็ นผ้ าชันสู
้ ง ต้ องใช้ ความประณีตและราคาแพงสําหรับกรณีที่เอาลายจูวาไปทําเป็ นลายผ้ าที่
ตําแหน่งสะโพก (ปาต๊ ะ) ก็จะเรี ยกว่าผ้ า "ปาต๊ ะจูวา" หากเป็ นโสร่งก็เรี ยกว่า "ผ้ าโสร่งปาต๊ ะจูวา"
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ภาพที่ 2.14 ผ้ าจวนตานีลายแถบ ("ล่องจวน", ที่มาของชื่อผ้ า"จวนตานี")
ที่มา: คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2543. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ เอกสาร และภูมิปัญญา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
สมบูรณ์ ธนะสุข และพิชยั แก้ วขาว (2541) ศึกษาวิจยั เรื่ องผ้ าโบราณที่พบในเมือง
ปั ตตานีพบว่า ผ้ าโบราณของเมืองปั ตตานีมีหลากหลายแบบทังกรรมวิ
้
ธีการทอ เทคนิคพิเศษหรื อ
วิธีการผลิตลวดลาย และวัสดุหรื อเส้ นใยที่นํามาใช้ ทอ สรุปพอสังเขปดังนี ้
เรี ยกชื่อตามกรรมวิธีการทอ ได้ แก่
1. ผ้ าการะดูวอ เป็ นผ้ าทอแบบสองตะกอ เป็ นผ้ าที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในพื ้นบ้ านภาคใต้
การทอใช้ การสอดสานของเส้ นด้ ายที่เป็ นเส้ นยืนกับเส้ นขวางสลับกัน คล้ ายลายจักสานลายหนึง่
หรื อลายขัด คือยกหนึง่ ข่มหนึง่ ตลอดผืน เป็ นการทอที่งายที่สดุ ตัวอย่างเช่น ผ้ าขาวที่ใช้ ใน
พิธีกรรมต่างๆ
2. ผ้ าการะตีฆอ เป็ นผ้ าแบบสามตะกอ เนื ้อผ้ าจะมีเส้ นด้ ายในแนวเฉียงเพิ่มอีก 1
แนว เนื ้อผ้ าจะปรากฏคล้ ายสานนูนบนเนื ้อผ้ าขึ ้นเป็ นแนวเฉียง ผ้ ามีความหนาและนํ ้าหนักมากขึ ้น
3. ผ้ าการะป๊ ะห์ เป็ นผ้ าทอแบบสี่ตะกอ เนื ้อผ้ าจะเป็ นลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
หรื อลายแบบฟั นปลาตลอดทังผื
้ น สามารถสร้ างเป็ นลวดลายแปลก ๆ ได้ หลายแบบลักษณะที่
ปรากฏจะเป็ นลายนูนในเนื ้อผ้ า ผืนผ้ าจะมีความหนามากขึ ้น
4. ผ้ าซอแก๊ ะ หรื อผ้ าซองเก็ต เทียบได้ กบั ผ้ ายก หรื อผ้ าทอยก ผ้ าชนิดนี ้มีทงยกด้
ั ้ วย
ฝ้าย ไหม ดิ ้นเงินและดิ ้นทอง ผ้ าโบราณที่พบมีวิธีการทอทัง้ 3 แบบ คือ วิธียกที่ใช้ กนั ทัว่ ๆ ไปและ
รวมทังวิ
้ ธีจก และขิด ผ้ าซอแก๊ ะปั ตตานีที่ทอยกด้ วยวิธีจก ส่วนใหญ่จะใช้ ดิ ้นคู่ ส่วนการขิดนันใช้
้
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เป็ นขอบคัน่ แนวของล่องจูวา หรื อล่องจวนเป็ นส่วนใหญ่ ลายของผ้ าซอแก๊ ะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน
ไป เช่น ลายลูกพริกไทย ลายลูกหวาย หรื อลายเกล็ดพิมเสน เป็ นต้ น
เรี ยกชื่อตามเทคนิคพิเศษหรื อวิธีการผลิตลวดลาย ได้ แก่
1. ผ้ าบาเต๊ ะ หรื อผ้ าปาเต๊ ะ ผ้ าชนิดนี ้จะใช้ เทคนิคในการลงเทียน หรื อขี ้ผึ ้งลงบนผืน
ผ้ าแล้ วนําไปย้ อมสี จากนันจึ
้ งนําเอาผ้ ามาต้ มเพื่อเอาขี ้ผึ ้งออก ตําแหน่งที่เคยปิ ดทับด้ วยขี ้ผึ ้งมา
ก่อนสีจะไม่ตดิ เกิดเป็ นลวดลายสีขาวขึ ้นมาในตําแหน่งนัน้ จะเพิ่มสีสนั อื่น ๆ เข้ าไปหรื อไม่ก็
ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการหรื อกรรมวิธีพิเศษของช่างผู้ผลิต เทคนิคของการลงขี ้ผึ ้งนี ้ในภาษา
อินโดนีเซีย (ชวา)จะเรี ยกว่า " BATIK" ผ้ าที่เกิดลวดลายขึ ้น ในผืนผ้ าด้ วยเทคนิคอันนี ้จึงเรี ยกขาน
กันว่า ผ้ าบาติก หรื อ ผ้ าบาเต๊ ะ ซึง่ เป็ นชื่อผ้ าที่ใช้ เทคนิคของการผลิตนํามาตังชื
้ ่อ และผ้ าชนิดนี ้ก็
เป็ นผ้ าชนิดเดียวกับที่เรี ยกกันในสมัยโบราณว่า ผ้ ายาวาหรื อผ้ ายาวอ ซึง่ มีแหล่งผลิตที่สําคัญอยูใ่ น
เกาะชวา
2. ผ้ าอีกตั เป็ นผ้ าประเภทผ้ าปูมหือผ้ ามัดหมี่นนั่ เอง คําว่าอีกตั หรื ออีกตั๊ ใน
ความหมายของคําว่า ชวา - มลายู จะหมายถึงการผูกมัดเส้ นด้ าย แล้ วนําไปย้ อมสีเพื่อทําให้ เกิด
ลวดลาย ตําแหน่งที่ผกู มัดจะไม่ตดิ สี จะเกิดเป็ นลวดลายสีขาว การที่จะทําให้ เกิดลวดลายหลาก
สีก็ขึ ้นอยูก่ บั เทคนิคและจํานวนครัง้ ในการมัดย้ อมเส้ นด้ าย คําว่าอีกตั หรื อการผูกมัดนันก็
้ มีที่มา
จากการมัดเส้ นด้ ายหรื อเส้ นไหมฝ้าย เพื่อที่จะมีการทํากรรมวิธีมดั หมี่ เพื่อทําการย้ อมเส้ นดาย
และมัดย้ อม เพื่อทําลายผ้ าปะลางิง (ผ้ าปะลางิง เป็ นผ้ ามัดย้ อมชนิดหนึง่ ) จะใช้ เส้ นเชือกที่ทํามา
จากกาบกล้ วยตานีเป็ นวัสดุในการมัด
เรี ยกชื่อตามวัสดุหรื อเส้ นใยที่นํามาทอ ได้ แก่
1. ผ้ าสตือรอ หมายถึงผ้ าทุกชนิดที่ทอมาจากเส้ นไหม ซึง่ ก็คือผ้ าไหมนัน่ เองสําเนียง
มลายูท้องถิ่นปั ตตานี จะออกเสียงเป็ น ผ้ าสตือฆอ หรื อกาเฮนสตือฆอ (กาเฮน หมายถึง ผ้ า ,
สตือฮอ หมายถึง ไหม หรื อเส้ นไหม) ผ้ าไหมที่เคยทอในปั ตตานีในสมัยก่อนวัตถุดบิ จําพวกเส้ น
ไหมหรื อไหมดิบจะถูกสัง่ ซื ้อมาจากที่อื่น ๆ รวมทังเส้
้ นไหมจากจีนด้ วย
2. ผ้ ากะป๊ ะส์ หมายถึงผ้ าฝ้ายทุกชนิด ในสมัยก่อนในท้ องถิ่นปั ตตานีจะมีการปลูก
ฝ้ายสําหรับนําเอาเส้ นใยมาปั่ นเป็ นเส้ นด้ ายสําหรับใช้ ทอผ้ า จะเก็บได้ ครัง้ เดียวแล้ วต้ นฝ้ายก็ตาย
(พันธุ์ล้มลุก) เมื่อก่อนปลูกกันเป็ นแปลง ๆ ในช่วงหลังมีฝ้ายพันธุ์ใหม่เข้ ามา ฝ้ายพันธุ์นี ้ต้ นโตสูง
ปลูกครัง้ เดียวเก็บปุยได้ ตลอดปี สมอฝ้ายจะลักษณะรี ยาว แต่ละต้ นอายุจะยืนยาวประมาณ 2 ปี
กว่า นิยมปลูกแซมกันตามแนวรัว้ ฝ้ายพันธุ์นี ้จะเรี ยกกันในท้ องถิ่นภาคใต้ วา่ "ฝ้ายขี ้แมว"
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3. ผ้ าสะตูลี หมายถึง ผ้ าที่ทอขึ ้นมาจากด้ ายสําเร็จรูปชนิดหนึง่ ที่เรี ยกกันในท้ องถิ่น
ภาคใต้ วา่ ด้ ายสะตูลี หรื อด้ ายตูหลี หรื อด้ ายจูหลี ด้ ายชนิดนี ้มีการนําเข้ ามาใช้ เมื่อร้ อยกว่าปี ที่
ผ่านมา และเป็ นที่นิยมกันในหมูช่ า่ งทอผ้ าภาคใต้ ทังกลุ
้ ม่ ชาวมุสลิมและพุทธ ผ้ าที่ทอขึ ้นจากด้ าย
ชนิดนี ้ในกลุม่ ชาวมุสลิมจะเรี ยกว่า "ผ้ าสะตูลี" ส่วนในกลุม่ ชาวพุทธจะออกเสียงเป็ น "ผ้ าจูหลี"
ด้ ายดังกล่าวเส้ นด้ ายจะเล็กละเอียดเป็ นเงามัน ย้ อมสีสําเร็จมาจากโรงงาน
เรี ยกชื่อที่เป็ นลักษณะที่เป็ นชื่อเฉพาะของผ้ าชนิดนัน้ ๆ ได้ แก่
1. ผ้ าชายรามู ผ้ าชนิดนี ้จัดอยูใ่ นประเภทผ้ ายาวหรื อผ้ าปล่อย (ผ้ าลือบัส) มีพบทัง้
ผืนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ผืนขนาดเล็กนี ้พบมาก และมักจะเป็ นฝี มือการทอของช่างท้ องถิ่น
ลักษณะของผืนผ้ าจะเหมือนกับผาขาวม้ าทุกอย่าง ลักษณะเด่นของผ้ าจะอยูท่ ี่ขอบปลายของชาย
ผ้ าทังสองด้
้
าน ซึง่ ช่างทอจะเว้ นเส้ นยืนให้ เหลือเอาไว้ และทําการฟั่ นเกลียวผูกปมที่ปลายเอาไว้ เป็ น
คู่ ๆ จากการที่เว้ นเส้ นด้ ายยืนของผืนผ้ าเป็ นระย้ าเอาไว้ ผ้ าชนิดนี ้จึงถูกเรี ยกว่า ผ้ าชายรามู ผ้ า
ชนิดนี ้มีพบน้ อยกว่าผ้ าชนิดอื่น ๆ ในกลุม่ ชาวมุสลิมจะใช้ เป็ นผ้ าโพกศีรษะ ทําเป็ นผ้ าคลุมศีรษะ
หรื อผ้ าคลุมไหล่ ทําเป็ นผ้ าสไบคล้ องคอ ส่วนในกลุม่ ชาวพุทธจะนิยมใช้ กนั ในกลุม่ สตรี สงู อายุ ใช้
ทําเป็ นผ้ าพาดเฉียงสําหรับไปทําบุญที่วดั หรื อออกงานอื่น ๆ เช่นเดียวกับผ้ าแพรเบี่ยง หรื อผ้ า
แพรวาของภาคอื่น ๆ
2. ผ้ าปูซอปอต็อง ผ้ าชนิดนี ้ก็จดั อยูใ่ นประเภทผ้ ายาวหรื อผ้ าปล่อย (ผ้ าลือปั ส) เช่น
เเดียวกับผ้ าขาวม้ า แต่ผืนผ้ าจะมีลอ่ งจูวา หรื อล่องจวนอยูท่ กุ ผืนเช่นกัน ผ้ าชนิดนี ้จุดประสงค์
หลักก็คือ ใช้ สําหรับนุง่ ปูชอปอต็อง หรื อนุง่ เสื ้อยชาย ซึง่ วิธีการนุง่ ผ้ าแบบนี ้นิยมนุง่ กันในกลุม่
ผู้ชายชาวภาคใต้ ทังชาวพุ
้
ทธและมุสลิมในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ ผ้า
ชนิดนี ้แลว ในเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย ยังคงมีการนุง่ ผ้ าในลักษณะนี ้กันอยู่ แต่ในบาหลี
เขาจะเรี ยกการนุง่ ผ้ าแบบนี ้ว่า "นุง่ คนจุ๊ต" วิธีการนุง่ จะคล้ ายกับการนุง่ ผ้ าขาวม้ า แต่นงุ่ ปูชอปอต็
องจะปล่อยให้ ชายผ้ ายาวเฟื อ้ ยจรดดิน
3. ผ้ าปะลางิง ผ้ าชนิดนี ้เป็ นประเภทผ้ ามัดย้ อม ในท้ องถิ่นปั ตตานีเรี ยกผ้ าปะลางิงที่
เป็ นผ้ าปาเต๊ ะ หรื อผ้ าบาติกว่า "บาติกจัมบุตตัน" ( Batik Jumputan) ผ้ าปะลางิงของเมือง
ปั ตตานีได้ รับอิทธิพลจากตรังกานูและกลันตัน ส่วนมากใช้ ผ้าแพรจีนสีขาว หรื อผ้ าไหมสีขาวมา
พิมพ์ลาย โดยใช้ แม่พิมพ์ที่แกะจากไม้ มาจุม่ สีแล้ วกดประทับลงบนผืนผ้ า จากนันนํ
้ าเชือกกล้ วย
ผูกมัด แล้ วย้ อมสีหรื อพิมพ์ลายเพิ่มเติมตามที่ต้องการ ผ้ าโบราณชนิดนี ้มีขนาดความกว้ าง
ประมาณ 2 ฟุต ยาวประมาณ 1 หลา ที่ทําเป็ นผ้ าคลุมผมแบบสี่เหลี่ยนจัตรุ ัสก็มี
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4. ผ้ าลีมา เป็ นผ้ ามัดหมี่โบราณประเภทผ้ าปูม ผ้ าชนิดนี ้จัดเป็ นผ้ าชันสู
้ งประเภท
หนึง่ ที่นิยมใช้ กนั มากในกลุม่ ชาวมุสลิมผู้มีเชื ้อสายชวา - มลายู ในสมัยก่อนภาคใต้ ตอนล่างผ้ า
ชนิดนี ้จะมีใช้ อยูใ่ นกลุม่ ชนชันสู
้ ง และมีฐานะดีทงชาวมุ
ั้
สลิมและชาวพุทธ เนื่องจากผ้ าชนิดนี ้มี
ลวดลายสวยงามเด่น สะดุดตา และมีราคาแพง ผืนผ้ าทอขึ ้นมาจากเส้ นไหมชันดี
้ เส้ นเล็กละเอียด
ที่เรี ยกกันว่าไหมน้ อย ที่เป็ นผ้ าฝ่ ายแกมไหมก็มีพบบ้ างเล็กน้ อย ส่วนที่เป็ นผ้ าฝ้ายล้ วน ๆ ยังไม่พบ
ลักษณะของผ้ าลีมา ผ้ าชนิดนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นผ้ ายาวหรื อผ้ าปล่อย (ผ้ าลือปั ส)
คล้ ายผ้ าขาวม้ า แต่ผ้าลีมาผืนผ้ าจะมีขนาดกว้ างและยาวกว่าประมาณสองเท่าตัว คือมีความ
กว้ างประมาณ 80 - 85 เซนติเมตร ยาวประมาณ 210 - 220 เซนติเมตร ลักษณะเด่นของผืนผ้ า
จะอยูท่ ี่เชิงของผ้ าซึง่ มีสีแดง เท่าที่พบในขณะนี ้ผ้ าลีมาทุกผืนจะมีเชิงสีแดงทุกผืน แต่ก็มีพบบ้ าง
ในจํานวนไม่กี่ผืนที่มีเชิงเป็ นสีนํ ้าตาลแกมแดง ลวดลายที่เชิงผ้ าจะมีความสวยงามและเด่นสะดุด
ตามากกว่าลวดลายในผืนผ้ าหรื อท้ องผ้ า ลักษณะของลายเชิงผ้ าพบว่า ในลวดลายเหล่านันจะมี
้
ลายคล้ ายลายเชิงผ้ าของอินเดียที่ไทยออกแบบและสัง่ เขามาจากอินเดียก็มี เป็ นลวดลายในศิลปะ
แบบชวา - มลายูก็มี ในบางผืนจะมีความคล้ ายกับลายในเชิงผ้ าปูมเขมร ในท้ องที่แถบจังหวัด
สงขลา - มลายูก็มี ในบางผืนจะมีความคล้ ายกับลายในเชิงผ้ าปูมเขมร ในท้ องที่แถบจังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เรี ยกผ้ าแบบนี ้ว่า "ผ้ าซอเลาะ"
ผ้ าโบราณปั ตตานีนอกจากจะเรี ยกชื่อดังกล่าวแล้ ว ยังเรี ยกชื่อซึง่ แตกต่างออกไป
ตามรูปแบบของลวดลายในผืนผ้ า เช่น ผ้ าลีมาปะไลกัต๊ (ผ้ าลีมาลายตาหมากรุก) ผ้ าลีมาบินตัง
(ผ้ าลีมาลายดาวกระจาย) ผ้ าลีมาปูก๊ะต์ (ผ้ าลีมาลายตาข่าย) ผ้ าลีมาอายะต์ (ผ้ าลีมาลายอักษร
อาหรับ) ผ้ าลีมาจูวา (ผ้ าลีมาลายจวนหรื อผ้ าลีมาล่องจวน) รูปแบบและลวดลายที่มีหลากหลาย
เช่นนี ้ แสดงถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้ านการผลิต และการ
ใช้ ผ้าของเมืองปั ตตานีที่มีชื่อเสียงมาเป็ นเวลานานหลายศตวรรษที่ผา่ นมา
ผ้ าบาติก
ผ้ าบาติก (BatiK) ผ้ าชนิดนี ้จะใช้ เทคนิคในการลงเทียน หรื อขี ้ผึ ้งลงบนผืนผ้ า แล้ ว
นําไปย้ อมสี จากนันนํ
้ ามาต้ มเพื่อเอาขี ้ผึ ้งออก ตําแหน่งที่เคยปิ ดทับด้ วยขี ้ผึ ้งมาก่อนสีจะไม่ตดิ เกิด
เป็ นลวดลายสีขาวขึ ้นมาในตําแหน่งนัน้ จะเพิ่มสีสนั อื่นๆ เข้ าไปหรื อไม่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการ
หรื อกรรมวิธีพิเศษของช่างผู้ผลิต เทคนิคการลงขี ้ผึ ้งนี ้ในภาษาอินโดนีเซีย(ชวา) จะเรี ยกว่า
"BATIK" ผ้ าที่เกิดลวดลายขึ ้นในผืนผ้ าด้ วยเทคนิคอันนี ้จึงเรี ยกขานกันว่า ผ้ าบาติก หรื อ ผ้ าบาเต๊ ะ
หรื อ ผ้ าปาเต๊ ะ ซึง่ เป็ นชื่อผ้ าที่ใช้ เทคนิคของการผลิตนํามาตังชื
้ ่อ และผ้ าชนิดนี ้เป็ นผ้ าชนิดเดียวกับ
ที่เรี ยกกันในสมัยโบราณว่า ผ้ ายาวา หรื อผ้ ายาวอ ซึง่ มี แหล่งผลิตที่สําคัญอยูใ่ นเกาะชวา
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ภาพที่ 2.15 ผ้ าบาติก
ที่มา: ปั ทมา โรจนอุดมศาสตร์ . 2536 : 4-6.
ส่ วนที่ 6 การออกแบบอัตลักษณ์ องค์ กร
ในการดําเนินกิจการใดๆ ทุกหน่วยงานหรื อทุกองค์กรต่างก็มีความมุง่ หวังที่จะให้
หน่วยงาน หรื อองค์กรของตนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากผู้อื่น
รวมทังได้
้ รับการยอมรับและเชท่อถือจากบุคคลทัว่ ไป และการที่องค์กรจะได้ มาซึง่ สิ่งเหล่านี ้
นอกเหนือจากการมีระบบการบริหารงานที่ดี มีบคุ ลากรและสภาพแวดล้ อมที่ดีแล้ ว สิ่งที่มี
ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้ วนันคื
้ อ การมีระบบเอกลักษณ์องค์กรที่ดี ซึง่ เป็ น
ส่วนเสริมสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่องค์กร
6.1 ความหมายของออกแบบอัตลักษณ์ องค์ กร
คําว่า "อัตลักษณ์องค์กร" หรื อ Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้
เห็นถึงภาพลักษณ์ ( Image) ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น พร้ อมๆ กับแสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์
(Identity) ขององค์กรนัน้ โดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิ ก เดิมทีจะเป็ นคําที่ใช้ เกี่ยวกับการวาง
ระบบอัตลักษณ์องค์กร เนื่องจากองค์กรบางแห่งให้ ความกับตราสินค้ ามากกว่าชื่อองค์กร จึงเป็ น
ที่มาของการสร้ างระบบอัตลักษณ์ให้ กบั สินค้ า ( Brand Identity) นอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว
ยังมีการวางระบบอัตลักษณ์สําหรับใช้ ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการปี การท่องเที่ยวไทย 2541 2542 (Amazing Thailand) งานแสดงสินค้ านานาชาติ ( EXPO) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก การ
แข่งขันกีฬาโอเชี่ยนเกมส์ เป็ นต้ น
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การสร้ าง CI ก็เปรี ยบเสมือนกับการที่คนเรารู้จกั ปรุงแต่งรูปร่างหน้ าตา การแต่งกาย
ให้ สวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน เพื่อดึงดูดความสนใจใคร่อยากรู้จกั เช่นเดียวกับ
องค์กรที่มี IC ที่ดี ได้ รับการออกแบบที่ดี ผลิตภัณฑ์ สินค้ า หรื อบริการมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ก็จะ
สามารถดึงดูด หรื อก่อให้ เกิดความสนใจใคร่ลองใช้ สินค้ าหรื อบริการนัน้ ๆ ยิ่งถ้ ามีคณ
ุ ภาพดีด้วย
แล้ ว ก็จะยิ่งทําให้ สินค้ าหรื อบริการนันประสบความสํ
้
าเร็จในการเพิ่มยอดขายยิ่งขึ ้น ดังนันสิ
้ ่งที่จะ
เป็ นตัวช่วยกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ ก็คือความน่าเชื่อถือ และความไว้ วางใจในตราสินค้ า
เหล่านัน้ ซึง่ เกิดจากการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่สินค้ า หรื อบริษัทผู้ผลิต นัน่ ก็คือการสร้ าง CI ที่ดี
นัน่ เอง

ภาพที่ 2.16 สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอิสลาม เกมส์ ครัง้ ที่ 3 เมืองปาล์มบัง ประเทศอินโดนีเซีย
6.2 ความเป็ นมาของอัตลักษณ์ องค์ กร
เป็ นการยากที่จะว่า CI นันมี
้ จดุ เริ่มต้ นจากใคร เมื่อไร แต่ก็พอจะกล่าวได้ วา่ มีต้น
กําเนิดในทวีปยุโรปเป็ นแห่งแรกในในราวศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มจากความต้ องการของผู้ค้า ซึง่ มี
ความประสงค์ที่จะแสดงความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะในตัวสินค้ า หรื อบริการที่ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อโดยมีการ
ใช้ กบั สินค้ าหัตถกรรมเป็ นสินค้ าประเภทแรก สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์เหล่านี ้จะ
ปรากฏอยูบ่ นสิ่งของทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นกระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย จนถึงป้ายหน้ า
ร้ าน เป็ นต้ น
ในสหรัฐอเมริกาได้ มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของในกลุม่ ผู้ประกอบ
อาชีพปศุสตั ว์ทางภาคตะวันตกของประเทศ ที่เรี ยกว่าเครื่ องหมาย
Cattle Brand ได้ แก่
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เครื่ องหมายที่ใช้ ตรี ตราสัตว์เลี ้ยงในฟาร์ ม โดยจะใช้ เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์อย่างง่ายๆ หรื อใช้
ตัวอักษรชื่อย่อของเข้ าของฟาร์ ม ต่อมาได้ มีการดําเนินธุรกิจและเกิดการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย
นักธุรกิจทังหลายจึ
้
งหันมาให้ ความสนใจ และเห็นความสําคัญของการออกแบบ ซึง่ มีสว่ นช่วยใน
การเพิ่มยอดขาย จึงได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญในช่วงทศวรรษ 1930 หลังช่วงเศณษฐกิจ
ตกตํ่าครัง้ ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจึงทําให้ สินค้ าเหล่านันประสบความสํ
้
าเร็จมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
แพร่หลาย สินค้ าเหล่านันได้
้ แก่ สีดทั ช์บอย ( Dutch Boy) โทรทัศน์อาร์ ซี เอ ( RCA) นํ ้ามันโมบิล
(Mobil) เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.17 สัญลักษณ์อกั ษรย่อมาจาก PETROLIAM NASIONAL BERHAD หยดนํ ้ามันของ
บริษัทนํ ้ามันของปิ โตรนาส (PETRONAS)
ในตอนปลายของทศวรรษ 1930 ได้ มีการตังโรงเรี
้
ยนบาเฮาส์ ( Bauhaus) ซึง่ เป็ น
โรงเรี ยนที่เปิ ดการสอนด้ านการออกแบบในสาขาต่างๆ ขึ ้นเป็ นแห่งแรก จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของการ
พัฒนาด้ านการออกแบบอย่างจริงจังจนก่อให้ เกิดกระแสความต้ องการเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องหมายการค้ า (Trademark) ที่แสดงถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะของผลิตภัณฑ์นนั ้
นับจากช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมเป็ นต้ นมา ได้ มีนกั ออกแบบที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายคน
เป็ นผู้จดุ ประกายให้ กบั วงการการออกแบบเรขศิลป์ ( Graphic Design) ด้ วยการนําองค์ประกอบ
ด้ านกราฟิ กมาใช้ ในการสร้ างสัญลักษณ์และการออกแบบ CI
ในช่วงนี ้นับเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เนื่องจากก่อนหน้ านี ้งานออกแบบกราฟิ กได้
ถูกใช้ เป็ นเพียงส่วนตกแต่งให้ สวยงามแต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ ตระหนักถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างการออกแบบกับความสําเร็จทางการตลาด จึงนับเป็ นจุดเริ่มต้ นของการออกแบบเรขศิลป์ที่
สําคัญ ซึง่ ถือเป็ นรากฐานของการออกแบบในปั จจุบนั
ในทศวรรษ 1950 ซึง่ เป็ นยุคที่บริษัทต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตในรูปแบบธุรกิจข้ าม
ชาติ และบริษัทรวมธุรกิจได้ มีจํานวนเพิ่มขึ ้น หลายบริษัทได้ เปลี่ยนเครื่ องหมายการค้ าเดิมเป็ น
เครื่ องหมายการค้ าใหม่ โดยเชื่อว่าจะเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจนัน้ ๆ ได้ ดี
ยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเครื่ องหมายการค้ าเป็ นเรื่ องที่ทกุ ฝ่ ายในบริษัทควรจะต้ อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะเป็ นเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่บริษัทได้
ในช่วงต้ นและช่วงกลางของทศวรรษ 1960 ระบบการออกแบบ CI ได้ กลายเป็ น
แนวคิดสูค่ วามสําเร็จ ที่ทกุ องค์กรทุกบริษัทต่างตื่นตัวกันอย่างมาก ในการที่จะสร้ างสัญลักษณ์
และระบบ CI ให้ กบั บริษัทหรื อสินค้ าของตน
ในทศวรรษ 1970 ได้ มีการเพิ่มจํานวนองค์กรที่ต้องการพัฒนา CI ในองค์กรของตน
ขึ ้นเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากบริษัทเหล่านันตระหนั
้
กถึงผลตอบแทนที่ได้ รับ และต่างก็ทมุ่ เงิน
มหาศาลในการสร้ างและเปิ ดตัวสัญลักษณ์ใหม่ รวมทังแผนรณรงค์
้
ตา่ งๆ จนกระทัง่ เกิดกรณี วอ
เตอร์ เกต (Watergate) ซึง่ ทําให้ สหรัฐอมเริกาประสบกับปั ญหาทังทางเศรษฐกิ
้
จและสังคม จึงทํา
ให้ องค์กรต่างๆ พากันระงับแผนพัฒนา CI ด้ วยการหันไปให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
สังคม เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กรของตนแทน เนื่องจามีคา่ ใช้ จา่ ยที่ตํ่ากว่า จึงนับได้ วา่
เป็ นช่วงของการถดถอย เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญในเรื่ องของ CI ทําให้ การ
พัฒนา CI ต้ องชะงักไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่
ในช่วงกลางของทศวรรษ 1980 เป็ นช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ ได้ เริ่มเข้ ามามีบทบาทใน
การทํางานและใช้ ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ ้น ในวงการการออกแบบก็เช่นกัน ได้ มีการคิดโปรแกรม
สําเร็จรูปต่างๆ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการออกแบบขึ ้นมากมาย จึงอาจกล่าวได้ วา่
ทศวรรษ 1980 เป็ นอีกช่วงเวลาหนึง่ ที่ความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเป็ นตัวผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงการออกแบบ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
สําหรับประเทศไทยนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ ใช้ CI ได้ เริ่มแพร่หลาย และเป็ นที่ยอมรับว่ามี
ความสําคัญประมาณ 10 ปี ที่ผา่ นมานี ้เอง แม้ วา่ ในความเป็ นจริงการออกแบบเรขศิลป์จะเป็ นที่
รู้จกั กันในวงการโฆษณาในประเทศไทยมาตังแต่
้ ทศวรรษ 1980 ก็ตาม ดังจะเห็นได้ จากการ
ออกแบบในระยะแรกจะเป็ นการออกแบบสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ธุรกิจหรื อสิ่งพิมพ์โฆษณาให้ กบั
บริษัทหรื อองค์กรต่างๆ โดยยังมิได้ มีการวางระบบ CI ให้ กบั บริษัท หรื อองค์กรเหล่านัน้ เนื่องจาก
ทังผู
้ ้ วา่ จ้ างและผู้ออกแบบยังมิได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบ CI นัน่ เอง งานออกแบบ
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และวางระบบ CI ที่เป็ นจุดเริ่มต้ นของการออกแบบ CI ในปั จจุบนั เห็นจะได้ แก่การออกแบบ CI
ให้ กบั บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยบริษัทวอทเตอร์ แลนเดอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
(Walter Landor and Associates ,Co.,Ltd.) สําหรับงานออกแบบ CI อื่นๆ ในปั จจุบนั ที่เห็นควร
หยิบยกเป็ นตัวอย่างได้ แก่ การออกแบบ CI โครงการปี ท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2541 - 2542 การ
ออกแบบ CI การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครัง้ ที่ 13 เป็ นต้ น
6.3 ความสาคัญของอัตลักษณ์ องค์ กร
แม้ วา่ องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าภาพลักษณ์นนมิ
ั ้ ได้ รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชน หรื อผู้บริโภคกลุม่ เป้าหมาย ภาพลักษณ์ที่ดีนนย่
ั ้ อมไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กร
เท่าที่ควร ด้ วยเหตุนี ้องค์กรที่ประสบความสําเร็จหลายแห่งจึงได้ กําหนดให้ มีแผนสําหรับ CI รวมอยู่
ในแผนการบริหารงานองค์กรด้ วย การเปลี่ยนแปลงซึง่ ส่งผลต่อต่อความสําเร็จขององค์กรนันมิ
้ ได้
เกิดขึ ้นจากการบริหารงานภายในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอก อาทิ
สภาวการณ์ทางการตลาด คูแ่ ข่ง เป็ นต้ น การมีแผนสําหรับ CI ที่ดีจงึ เป็ นวิธีการหนึง่ ที่ชว่ ยรับมือ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เหตุที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ CI นัน้ มักมีที่มาจากสาเหตุ 2 ประการ
คือ
6.3.1 องค์กรนันเป็
้ นองค์กรที่ตงขึ
ั ้ ้นมาใหม่ และมีคแู่ ข่งในธุรกิจนันเป็
้ นจํานวน
มาก จึงต้ องการสร้ างอัตลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับองค์กร
6.3.2 องค์กรนันเป็
้ นองค์กรที่ตงมานานพอสมควร
ั้
และเห็นความจําเป็ นที่
จะต้ องมีการพัฒนารูปแบบ CI เสียใหม่ ซึง่ ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง CI นันขึ
้ ้นอยู่
กับ
- ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท เช่น ถ้ าเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย
เครื่ องสําอาง ฯลฯ อาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับเปลี่ยน CI บ่อยครัง้ กว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
การเงิน เช่น ธนาคาร เป็ นต้ น
- แผนการตลาด องค์กรต่างๆ ควรมีแผนการบริหารงานระยะยาว ซึง่ รวม CI อยูใ่ น
แผนนันๆ
้ ด้ วย เพื่อให้ การสร้ าง CI เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่ชดั เจน
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ภาพที่ 2.18 การประดิษฐ์ ตวั อักษรภาษาอาหรับ สัญลักษณ์สายการบินเอมิเรต
เหตุผลในการปรับเปลี่ยน CI ไม่วา่ จะมีที่มาจากการที่ "สัญลักษณ์" ซึง่ ถือว่าเป็ น
องค์ประกอบเบื ้องต้ นที่สําคัญที่สดุ ในการสร้ าง CI นันได้
้ ใช้ งานมานานพอสมควรแล้ ว หรื อเกิดจาก
ความต้ องการของฝ่ ายบริหารก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรตังคํ
้ าถามถามตัวเองให้ ชดั เจนเสียก่อนก็คือ
องค์ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และคาดหวังที่จะได้ อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ เพราะคําตอบ
ที่ได้ จะเป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยน CI กระบวนการในการ
สร้ างภาพลักษณ์ที่ประสบความสําเร็จ จะเป็ นกระบวนการที่ดําเนินไปอย่างช้ าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป
รวมทังต้
้ องมีการวางแผนที่ดีและต่อเนื่อง เพราะการกระทําใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความผิดพลาด อาจนํา
องค์กรไปสูค่ วามหายนะ ด้ วยเหตุนี ้องค์กรจึงจําเป็ นต้ องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ
อาจกล่าวได้ วา่ สิ่งที่จะเป็ นดัชนีบง่ ชี ้ให้ เห็นถึงเวลาที่ควรจะมีการปรับเปลี่ยน CI ขององค์กรมีดงั นี ้
1. ชื่อและสัญลักษณ์ที่ล้าสมัยเมื่อสัญลักษณ์ขององค์กรมีการใช้ งานเป็ นระยะ
เวลานานพอสมควร ก็มีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ มีความทันสมัยและเหมาะสม
ยิ่งขึ ้น สิ่งที่องค์กรพึงระวังคือ พยายามหลีกเลี่ยงความสับสนที่จะเกิดแก่ผ้ บู ริโภคด้ วยการสื่อสารให้
ผู้บริโภครับรู้และเข้ าใจถึงการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์นนๆ
ั้
2. การขยายองค์กร จะเกิดขึ ้นเมื่อองค์กรได้ ดําเนินธุรกิจและมีผลกําไรเกิดขึ ้น จึงเกิด
การขยายองค์กรเป็ นบริษัทสาขา หรื ออาจเกิดจากการขยายตัวไปสูธ่ ุรกิจประเภทอื่นซึง่ ทําให้
ต้ องการสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงหรื อครอบคลุมขอบเขตของธุรกิจนันๆ
้ ได้ ดียิ่งขึ ้น
3. การเลิกดําเนินธุรกิจบางส่วน การปรับโครงสร้ าง หรื อเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ในองค์กร ซึง่ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการบริหาร และส่งผลกระทบต่อภาพรวมองค์กร
4. ตลาดของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีคแู่ ข่งเพิ่มขึ ้น หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อกําหนดของอุตสาหกรรมนันๆ
้
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5. เมื่อสินค้ าหรื อบริการเป็ นที่ร้ ูจกั และจดจําได้ มากกว่าสัญลักษณ์ขององค์กร
ตัวอย่างเช่น นีเวีย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่คนทัว่ ไปรู้จกั มากกว่าชื่อบริษัท เบียร์ สคอร์ ฟ ซึง่ เป็ น
บริษัทผู้ผลิต เป็ นต้ น
6. ผลประกอบการทดลอง สัดส่วนของผลกําไรหรื อส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง
ล้ วนเป็ นดัชนีบง่ ชี ้ที่ชดั เจนที่องค์กรจะต้ องรี บหันมาพัฒนาตนเองอย่างรี บด่วน องค์กรที่
สาธารณชนเป็ นผู้กําหนดในการซื ้อสินค้ าหรื อบริการ มักจะอาศัยภาพลักษณ์ ขององค์กรเป็ น
สําคัญ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นทางบวกหรื อลบ ส่วนใหญ่เป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นไม่เฉพาะจากผู้บริโภค แต่รวมถึงผู้ลงทุนและลูกค้ าในอนาคตอีกด้ วย การมี CI
ที่ดีจะมีสว่ นช่วยเพิ่มผลกําไร และช่วยให้ องค์กรนันสามารถดํ
้
ารงอยูใ่ นตลาดต่อไปได้
7. เมื่อบริษัทลูกที่อยูภ่ ายใต้ บริษัทแม่ที่มีชื่อเสียง ต้ องการสร้ างภาพลักษณ์ของตนให้
เด่นชัด และประสบความสําเร็จเทียบเท่าบริษัทแม่
8. เกิดปั ญหาในเรื่ องการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทํางานในองค์กร หรื อเกิดปั ญหา
ภายในระหว่างฝ่ ายต่างๆ หรื อระหว่างฝ่ ายกับองค์กร
ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงดัชนีบง่ ชี ้บางประการ ที่องค์กรสามารถใช้ ประกอบการ
พิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยน CI ซึง่ อาจมีประเด็นนอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดและ
ความซับซ้ อนในการบริหารงานขององค์กรนัน้
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง CI แต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจทําให้ ภาพลักษณ์ของ
องค์กรดีขึ ้น หรื อทําให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตํ่าให้ กลับมาภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นได้ จําเป็ นต้ องอาศัย
การทํางานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ ผู้บริหารองค์กร นักการตลาด ฯลฯ จึงจะทําให้ เกิดระบบอัต
ลักษณ์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ภาพลักษณ์ องค์ กร
"ภาพลักษณ์องค์กร" ( Corporate Image) คือภาพที่องค์กรปรากฏต่อสาธารณชน
ผ่านทางผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ น "ภาพ" ที่บคุ คลทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็ นผู้บริโภค คูแ่ ข่ง ผู้ค้าปลีกหรื อสังคม
โดยรวม เข้ าใจว่าองค์กรนันเป็
้ นอย่างไร ซึง่ แตกต่างจาก "อัตลักษณ์องค์กร" ( Corporate Identity)
ที่หมายถึงการส้ รางความเป็ นอัตลักษณ์แก่องค์กรโดยอาศัยเครื่ องหมายการค้ าหรื อสัญลักษณ์ที่
สามารถสะท้ อนภาพที่องค์กรนันๆ
้ ต้ องการนําเสนอต่อสังคม เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจและการ
ยอมรับ อัตลักษณ์ขององค์กรจะต้ องมีความชัดเจน มิใช่เป็ นเพียงชื่อหรื อคําขวัญ ( Slogan) สันๆ
้
แต่จะต้ องเป็ นสิ่งที่เป็ นจริง มองเห็นได้ และเป็ นที่ยอมรับเป็ นพื ้นฐานของการกําหนดรูปแบบสินค้ า
หรื อบริการ รวมถึงอาคารสํานักงานโรงงาน ห้ องแสดงสินค้ า ตลอดจนการส่งเสริมการขายต่างๆ
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กล่าวโดยสรุปได้ วา่ ภาพลักษณ์องค์กร คือภาพขององค์กรในลักษณะที่เป็ น
นามธรรมในขณะที่อตั ลักษณ์องค์กรคือ การสะท้ อนภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาเป็ นรูปธรรม
โดยอาศัยเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรนันๆ
้ โดยทัว่ ไปอัตลักษณ์
องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ยิ่งในโลกที่มีการแข่งขันสูงดังเช่นปั จจุบนั
ด้ วยแล้ ว องค์กรต่างๆ ยิ่งต้ องปรับปรุงอัตลักษณ์เพื่อให้ มีความเหมาะสมและมีความทันยุค
ทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ างความนิยมให้ เกิดขึ ้นในใจผู้บริโภค ในขณะที่ภาพลักษณ์ขององค์กร
มักจะเป็ นสิ่งเกิดขึ ้นในใจผู้บริโภคแล้ วเปลี่ยนใจได้ ยาก เช่น นํ ้ามันบางจากอาจอาจต้ องการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์เป็ นองค์กรที่มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ด้ วยการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ให้ มี
ความทันสมัยขึ ้น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้อาจเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริโภคไม่ยอมรับ จึงเป็ นสิ่งที่ควร
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
6.5 ผลที่องค์ กรจะได้ รับจากการมีอัตลักษณ์ ท่ ดี ี ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร จะให้ ประโยชน์แก่องค์กร ดังนี ้
6.5.1 องค์กรนันได้
้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง การยอมรับกับระยะเวลานัน้
ได้ รับการตอบรับจากสังคม ซึง่ การยอมรับต้ องอาศัยระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ สามารถพิสจู น์ให้
เห็นถึงคุณภาพที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อกล่าวถึงรถยนต์เมอร์ เซเดซ เบนซ์ ภาพ
ที่มีอยูใ่ จคนทัว่ ไปคือความหรูหราสง่างาม รถยนต์บีเอ็มดับบลิวในภาพลักษณ์ที่หรูหรา ปราด
เปรี ยวว่องไว เป็ นต้ น การสร้ างภาพลักษณ์ให้ ผ้ บู ริโภคยอมรับเป็ นสิ่งที่เกิดได้ ยาก และเมื่อเกิดขึ ้น
แล้ วก็เปลี่ยนแปลงได้ ยากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โคคา โคล่า ซึง่ ครองความเป็ นผู้นําในนํ ้าอัดลม
ได้ ดําเนินกลยุทธ์ผิดพลาดครัง้ ใหญ่ ด้ วยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เป็ น " New Coke" หลังจาก
ออกวางตลาดได้ เพียง 11 สัปดาห์ผ้ บู ริหารโคคา โคล่าได้ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
กล่าวคือยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ ชดั บริษัทจึงต้ องรี บปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เสียใหม่ โดยเปลี่ยน
จาก "New coke" เป็ น "Coke Classic" แทน และสื่อสารให้ ผ้ บู ริโภคทราบว่า โค้ กยังมีสว่ นผสม
และรสชาติเหมือนเดิม จึงสามารถเรี ยกความภักดีในตราสินค้ ากลับคืนมาได้ แม้ ตอ่ มาจะได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นข้ อความว่า "อย่างไรก็โค้ ก" หรื อ " Always Coke" ก็ตาม จะเห็นได้ วา่ ไม่มีการใช้
ข้ อความที่ทําให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความรู้สกึ เคลือบแคลงสงสัยในตัวสินค้ าอีกเลย เหตุการณ์ในครัง้ นัน้
นับเป็ นกรณีศกึ ษาที่นา่ สนใจ และควรเป็ นอุทาหรณ์สําหรับผู้บริหารทุกคนที่ควรจะพินิจพิจารณา
ให้ ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ เปลี่นแปลงใดๆ (Napoles,1988,หน้ า 20)

67

ภาพที่ 2.19 สัญลักษณ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีตวั “อะลีฟ” อักษรภาษาอาหรับตัวแรก
ในการสะกดคําว่า “อิสลาม” และอักษร “ไอ” ในคําภาษาอังกฤษว่า “Islamic” ซึง่
ตวัดเป็ นรูปพระจันทร์ เสี ้ยว และดาวสีเหลืองทอง อยูบ่ นพื ้นสีเขียว
6.5.2 แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์กร ผู้บริโภคล้ วนต้ องการความรู้สกึ
เชื่อมัน่ ว่า เขากําลังติดต่อหรื อใช้ บริการขององค์กรที่มีความมัน่ คงและเชื่อถือไว้ วางใจได้
6.5.3 ความรู้สกึ เชื่อมัน่ ในความมีประสบการณ์และความเก่าแก่ขององค์กร
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับชื่อของสินค้ าหรื อองค์กรที่มีความเก่าแก่และมีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้ เกิด
การยอมรับและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริโภค สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ต้องสัง่ สมมาเป็ นระยะ
เวลานาน กว่าองค์กรจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี ้ได้ ตัวอย่างเช่น ไลก้ าหรื อวิล
สัน ซึง่ เป็ นบริษัทเก่าแก่ซงึ่ มีการผิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง อาจใช้ ข้อความโฆษณาโดยอาศัย
ภาพลักษณ์เดิม ที่ผ้ บู ริโภคให้ ความเชื่อถือ ด้ วยการอ้ างถึงชื่อบริษัท ในการโฆษณาซึง่ นับเป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบสําหรับบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริษัทที่เพิ่งก่อตัง้
6.5.4 แสดงให้ เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การสร้ างภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ ต้ องอาศัยระยะเวลานานพอควร ในการที่จะแสดงให้ เห็นถึงความ
สมํ่าเสมอ ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กรนันๆ
้ บางครัง้ ภาพลักษณ์ขององค์กร อาจไม่
เป็ นไปตามที่องค์กรนันๆ
้ ต้ องการให้ เป็ น หรื ออัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร อาจไม่เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจากการมองเห็นปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจเกิด
จากการได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน สิ่งเหล่านี ้ล้ วนส่งผลต่อการสร้ างอัตลักษณ์ขององค์กรทังสิ
้ ้น ดังจะได้
กล่าวถึงอย่างละเอียดในบทต่อไป
6.5.5 กระตุ้นให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วม การที่องค์กรมี CI ที่ดีจะส่งผลต่อ
กระบวนการคิดในองค์กร บางครัง้ ผู้บริหารองค์กรจะคิดถึงแต่เฉพาะเรื่ องผลของกําไร หรื อ
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับแต่เพียงอย่างเดียว โดยลืมนึกถึงจุดมุง่ หมายขององค์กรนันๆไป
้
ส่วนที่มี
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ความสําคัญที่สดุ ของระบบ CI คือการเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการคิดในองค์กร โดยระบบ CI
จะเป็ นตัวตังคํ
้ าถามบุคลากรในองค์กร อาทิภาพที่องค์กรนันต้
้ องการให้ บคุ คลภายนอกเห็นเป็ น
อย่างไร หรื อทําอย่างไรจึงจะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ เป็ นต้ น ระบบ CI จะเป็ นตัวระตุ้นให้ ทกุ คน
ตื่นตัว กระตุ้นให้ เกิดความคิดที่สนองต่อนโยบายขององค์กรตามทิศทางและแผนที่วางไว้ อันจะ
ก่อให้ เกิดความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันแก่องค์กร
6.5.6 ได้ บคุ ลากรที่เป็ นบุคคลชัน้ "หัวกะทิ" เมื่อองค์กรมีระบบ CI ที่ดี องค์กรนัน้
ย่อมจะมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในสายตาของบุคคลทัว่ ไป จึงมักจะได้ บคุ ลากรที่มีความรู้
ความสามารถมาร่วมงาน เนื่องจากทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้ ทํางานในองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จ ในทางกลับกันองค์กรจะดีมีชื่อเสียงได้ ก็ยอ่ มต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเช่นกัน ยิ่งองค์กรนันมี
้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพมากเท่าไร องค์กรนันก็
้ ยิ่งมีความมัน่ คง
มีชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ ้นเท่านัน้
6.5.7 สร้ างเครื อข่ายได้ ง่าย เมื่อองค์กรสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ
การมีเครื อข่ายที่ดี การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่ายจะทําให้ องค์กรเจ้ าของผลิตภัณฑ์
มีภาพลักษณ์เชิงบวก สิ่งที่องค์กรจะได้ รับคือ ข่าวสารข้ อมูลจากตัวแทนจําหน่าย ในเรื่ องของคูแ่ ข่ง
พฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรทังสิ
้ ้น
6.5.8 แสดงให้ เห็นถึงคุณลักษณะขององค์กร การสร้ างอัตลักษณ์องค์กรที่ดีนนั ้
สามารถบ่งชี ้ถึงคถณลักษณะขององค์กร และระบุผ้ บู ริโภคได้ อย่างชัดเจน เช่น โทรศัพท์มือถือวันทู
คอลล์ ให้ ภาพลักษณ์ของความสะดวกสบายทันสมัย กลุม่ เป้าหมายคือกลุม่ วันรุ่น เป็ นต้ น
อัตลักษณ์มิใช่เป็ นเพียงแค่สญ
ั ลักษณ์หรื อองค์ประกอบกราฟิ กที่มีความงามเท่านัน้
แต่ยงั เกี่ยวพันกับเรื่ องของ นโยบาย กลยุทธ์ รวมทังอารมณ์
้
และความรู้สกึ อีกด้ วย บริษัทจึง
จําเป็ นต้ องมีการวางระบบ CI ที่ดี เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทสาขาเหล่านัน้
ในขณะเดียวกันก็แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์กบั บริษัทแม่ด้วย ซึง่ บริษัทแม่มกั จะให้ แต่ละสาขามี
อิสระในการรบริหารงานเพื่อแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของตน ภายใต้ ชื่อของบริษัทแม่ เนื่องจาก
บริษัทมีลกู ค้ าเฉพาะกลุม่ ที่บริษัทต้ องการสร้ างความประทับใจและความเชื่อมัน่ ให้ เกิดกับลูกค้ า
เหล่านัน้
6.6 องค์ ประกอบของอัตลักษณ์ และเครื่องหมายการค้ า
โดยทัว่ ไปแล้ วการสร้ างอัตลักษณ์ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน คือ ชื่อ
และเครื่ องหมาย แต่ในการวางระบบอัตลักษณ์ให้ สมบูรณ์นนั ้ ยังมีองค์ประกอบอื่นที่มีความสําคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนชื่อและเครื องหมาย ได้ แก่ ตัวอักษร ( Typography) สีอตั ลักษณ์ ( Color Signture)
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ข้ อความประกอบ ( Tag Line) รวมถึงรูปแบบเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ( Signtured Pattern) ซึง่
องค์ประกอบทังหมดนี
้
้อาจเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า องค์ประกอบหลัก (
Main Identity) หรื อ
องค์ประกอบพื ้นฐาน (Core Identity) ในการสร้ างอัตลักษณ์
6.6.1 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ (Elements of Identity)
6.6.1.1 ชื่อ (Names) ชื่อของบริษัทเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญนับเป็ นลําดับ
แรกก็วา่ ได้ ดังนันจึ
้ งใคร่ขอทําความเข้ าใจถึงที่มาของชื่อต่างๆ ว่า โดยทัว่ ไปแล้ วมีหลักในการตังชื
้ ่อ
องค์กรอย่างไร และชื่อแต่ละแบบมีข้อได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบอย่างไร แบ่งการตังชื
้ ่อออกเป็ น
ประเภทต่างๆ ดังนี ้
6.6.1.2 ชื่อบุคคล (Personal Names) แบ่งออกได้ เป็ น
ชื่อผู้ก่อตัง้ (Founder Names) บริษัทที่เกิดในยุคต้ นๆ มักจะนิยม
ตังชื
้ ่อตามผู้ก่อตัง้ เช่น ซ้ อสมะเขือเทศไฮนส์ (Heinz) ครี มโกนหนวดยิลเล็ต ( Gillete) สบู่ ดร.มนตรี
เป็ นต้ น บางบริษัทอาจใช้ ลายเซ็นหรื อลายมือที่เขียนโดยผู้ก่อตังมาใช้
้
เป็ นสัญลักษณ์ก็ได้
ชื่อบุคคลในประวัตศิ าสตร์ เช่น รถลินคอร์ น ( Lincoln) นํ ้าพริกเผา
พันท้ ายนรสิงห์ เป็ นต้ น
ชื่อในเทพนิยายหรื อวรรณคดี เช่น เอแจกซ์ ( Ajax) ป๊ อปอาย
(Popeye) ยาอ้ วนวันทอง ยาดองขุนแผน เป็ นต้ น
ชื่อบุคคลทัว่ ไป เช่น นํ ้าพริกเผาแม่ประนอม
6.6.1.3 ชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะ ( Descriptive Names) ชื่อประเภทนี ้
จะเป็ นชื่อที่อธิบายถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึง่ ข้ อดีก็คือเข้ าใจได้ ง่าย แต่บางครัง้ ก็อาจก่อให้ เกิด
ปั ญหาในการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าได้ หากชื่อนันเป็
้ นชื่อทัว่ ไป ( Generic Name) ซึง่
หมายถึงชื่อที่แสดงคุณลักษณะหรื อคุณสมบัตขิ องสินค้ า เช่น ใช้ ชื่อนํ ้าปลาตราไส้ ตนั ไม่ได้ เพราะ
แสดงถึงส่วนผสมที่นํ ้าปลาทุกยี่ห้อใช้ การตังชื
้ ่อจึงต้ องใช้ ชื่ออย่างอื่น เช่น นํ ้าปลาตราตาชัง่
นํ ้าปลาตราทิพรส เป็ นต้ น สําหรับชื่อที่เป็ นตัวอย่างของชื่อที่อธิบายคุณลักษณะนี ้ ได้ แก่ แป้งเด็ก
น่ารัก นํ ้ายาปรับผ้ านุม่ ฟูฟู เป็ นต้ น
6.6.1.4 ชื่อที่เกิดจากการสร้ างคําขึ ้นมาใหม่ ( Coined Names) ชื่อ
ลักษณะนี ้จะเป็ นการนําสระ พยัญชนะมาผสมกันเป็ นคําใหม่ ที่แม้ จะไม่มีความหมายแต่ก็สามารถ
สร้ างข้ อกําหนดเฉพาะได้ เช่น เป็ นคําสัง่ สันๆ
้ จดจําง่าย มีพลัง อ่านออกเสียงได้ ไพเราะหรื อเป็ นคํา
ที่เมื่อนําตัวอักษรมาเรี ยงกันแล้ วดูนา่ สนใจ หรื อสามารถออกแบบจัดวางให้ สวยงามได้ เป็ นต้ น ข้ อ
พึงระวังสําหรับการสร้ างคําก็คือ พยายามหลีกเลี่ยงการพ้ องเสียงกับคําที่มีความหมายไม่ได้ ใน
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ภาษาอื่น ซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของสินค้ าได้ นอกจากนันการสร้
้
างคําขึ ้นมาใหม่ต้อง
ใช้ งบประมาณค่อนข้ างสูง ในการที่จะทําให้ ชื่อของสินค้ านันเป็
้ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายอีกด้ วย ชื่อ
ประเภทนี ้ได้ แก่ โกดัก (Kodak) เอสโซ่ (Esso) โซนี่ (Sony) ซีร็อกซ์ (Xerox) เป็ นต้ น
6.6.1.5 ชื่อที่มีความหมาย (Dictionary Words)
ชื่อประเภทนี ้เป็ นชื่อที่มีความหมายหรื อคําแปลที่ชดั เจนตามพจนานุกรม
ซึง่ มีข้อได้ เปรี ยบคือมีความหลากหลายและสามารถจดจําได้ ง่าย เช่น สบูไ่ ดอัล ( Dial) บะหมี่ควิก
(Quick) เป็ นต้ น
6.6.1.6 ชื่อตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Names) ชื่อ
ประเภทนี ้จะเป็ นชื่อที่เรี ยกตามชื่อเมือง อําเภอ หรื อตําบล ที่มีการผลิตสินค้ านันๆ
้ เช่น ฟิ ลาเดลเฟี ย
ครี มชีส (Philadelphia Cream Cheese) ชาแม่ระมิงค์ กาแฟเขาช่อง ผลิตภัณฑ์ดอยคํา เป็ นต้ น
6.6.1.4 ชื่อที่มีความสําคัญกับตัวสินค้ า ( Associative Names) ชื่อ
ประเภทนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัตขิ องสินค้ าซึง่ ง่ายต่อการทําให้ เห็นภาพ และสื่อความหมาย
ให้ เข้ าใจได้ เช่น รถจาร์ กวั (Jaguar) เป็ นต้ น
6.6.1.5 ชื่อที่ตดั ทอนจากชื่อเต็ม (Abbreviated Names) ชื่อลักษณะนี ้จะ
เป็ นชื่อที่นําชื่อเต็มขององค์กรมาตัดทอน เพื่อให้ เรี ยกได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ ถึงแม้ ชื่อเหล่านี ้จะมิใช่ชื่อที่จด
ทะเบียน แต่เราสามารถใช้ ชื่อลักษณะนี ้ในการสร้ างอัตลักษณ์ได้ เช่น แพนแอม ( PanAm) แทนชื่อ
แพนอเมริกนั แอร์ ไลน์ ( Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนชื่อเคนตัก๊ กี ้ ฟรายชิคเกน
(Kentucky Fried Chicken) อย.แทนชื่อ องค์การอาหารและยา เป็ นต้ น
6.6.1.6 ชื่อย่อและตัวเลข ( Initials and Numbers) คือการนําชื่อย่อของ
สินค้ าหรื อตัวเลขใดๆ มาใช้ เป็ นชื่อของสินค้ า ซึง่ การตังชื
้ ่อประเภทนี ้นับเป็ นรูปแบบที่ยากที่สดุ ใน
การสร้ างให้ เกิดการรับรู้และจดจํา เช่น อาร์ ซีเอ (RCA) เจวีซี (JVC) นํ ้าหอม 4711 กย 15 เป็ นต้ น
6.6.2 เครื่องหมาย ( Marks) ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรื อเล็ก
เครื่ องหมายนับเป็ นกุญแจสําคัญที่จะก่อให้ เกิดระบบอัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เครื่ องหมายที่
สร้ างขึ ้นอาจเป็ นเพียงการใช้ ชื่อ ตัวอักษร หรื ออาจเป็ นการผสมผสานระหว่างภาพกับตัวอักษร
หรื อภาพที่เกิดจากองค์ประกอบกราฟิ กเพียงลําพังก็ได้ เครื่ องหมายนันอาจสื
้
่อความหมายโดยตรง
ถึงชื่อหรื อลักษณะของธุรกิจที่บริษัทนันดํ
้ าเนินการอยู่ หรื ออาจเป็ นภาพนามธรรม ( Abstract) ซึง่
ไม่มีความหมายใดๆ ก็ได้ นับเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันพอสมควรถึงเรื่ องของการออกแบบและ
สัมฤทธิผล ในการใช้ งานของเครื่ องหมายในเชิงจิตวิทยาที่มีตอ่ ผู้บริโภค หลายคนยอมรับว่าสิ่งที่
เรี ยบง่ายและดูธรรมดาที่สดุ มักจะประสบความสําเร็จในการใช้ งานมากกว่าสิ่งที่ดซู บั ซ้ อนวุน่ วาย
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ในขณะเดียวกันสิ่งใดที่ดแู ล้ วสมเหตุสมผลกว่า ก็จะสามารถสร้ างให้ เกิดการยอมรับได้ ง่ายกว่า
เช่นกัน
6.6.2.1 ตัวอักษร (Typography) ในการวางระบบอัตลักษณ์จําเป็ นต้ องมี
การกําหนดแบบตัวอักษรที่ใช้ ในงานทังระบบโดยทั
้
ว่ ไปแล้ วนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษรที่
ใช้ ในการทํางานทังระบบโดยทั
้
ว่ ไปแล้ วนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษร ( Font) ที่ใช้ กบั
สัญลักษณ์และเลือกแบบอื่นๆ ที่เข้ ากันได้ ดีกบั แบบตัวอักษรนันทั
้ งภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
เตรี ยมเผื่อไว้ สําหรับการใช้ งานร่วมกับตัวอักษรที่เป็ นสัญลักษณ์อีก 3 - 4 แบบ เพื่อกําหนด
โครงสร้ างรวมในการสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันแก่องค์กร
6.6.2.2 สีอตั ลักษณ์ (Color Signature) สีจดั ว่าเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่
ใช้ เป็ นตัวแทนองค์กรได้ เป็ นอย่างดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นกั ออกแบบสร้ างให้ เกิดการ
จดจําขึ ้นในใจผู้บริโภค เช่น เมื่อนึกถึงนํ ้ามันเชลล์เรามิได้ นกึ ถึงแค่เพียงสัญลักษณ์รูปหอยเชลล์
เท่านัน้ แต่ยงั นึกถึงสีเหลืองและสีแดงที่ใช้ กบั สัญลักษณ์นนด้
ั ้ วย ดังนันในการวางระบบอั
้
ตลักษณ์
นักออกแบบจึงกําหนดสีอตั ลักษณ์และโครงสีอื่นๆ ที่ใช้ ร่วมกับสีอตั ลักษณ์นนขึ
ั ้ ้นจํานวนหนึง่
เพื่อให้ การออกแบบมีความยืดหยุน่ ได้ บ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั คงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างอัตลักษณ์
เดียวกัน
6.6.2.3 ข้ อความประกอบ ( Tag Line) ข้ อความประกอบนี ้จะเป็ น
ข้ อความสันๆ
้ ที่อธิบายถึงความเป็ นองค์กรที่วางอยูใ่ ต้ ชื่อหรื อสัญลักษณ์ เพื่อเป็ นการอธิบายถึง
คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร สินค้ าหรื อบริการนันๆ
้ ยกตัวอย่างเช่น "รักคุณเท่าฟ้า" หรื อ
"Smooth as Silk" ใต้ สญ
ั ลักษณ์ของการบินไทย เป็ นต้ น
6.6.2.4 รูปแบบเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ( Signatured Pattern) การกําหนด
รูปแบบเพื่อสร้ างอัตลักษณ์องค์กร คือ การกําหนดรูปร่างหน้ าตาขององค์กรหรื อภาพที่สร้ างขึ ้นใน
ใจผู้บริโภค เพื่อให้ เกิดการรับรู้และเข้ าใจถึงความเป็ นองค์กรเดียวกัน ด้ วยการออกแบบตกแต่ง
บริษัทหรื อสาขาย่อยให้ มีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันทุกสาขา ไม่วา่ องค์กรนันจะตั
้ งอยู
้ ท่ ี่ใดหรื อมีกี่สาขา
ก็ตาม โดยกําหนดรูปแบบการจัดวางชื่อ หรื อสัญลักษณ์บนป้ายหน้ าร้ าน การจัดวางสินค้ า การ
ออกแบบภายในและโครงสีให้ เหมือนกันทังหมด
้
เช่น ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) ร้ านเซเว่น
อีเลฟเว่น (Seven Eleven) เป็ นต้ น
6.6.3 เครื่องหมายการค้ า ( Trademarks) การที่อตั ลักษณ์ขององค์กรจะ
ประสบความสําเร็จได้ หรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั คุณสมบัติ 2 ประการ กล่าวคือ อัตลักษณ์นนสามารถจะ
ั้
แนะนําหรื อเชิญชวนให้ ใช้ สินค้ าหรื อบริการนันๆ
้ ( Suggestiveness) และอีกประการหนึง่ คือ ทําให้
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ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงองค์กรผู้ผลิตสินค้ าหรื อให้ บริการนันๆ
้ ได้ อย่างถูกต้ อง (
Recall)
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคต้ องการซื ้อสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง่ ผู้บริโภคสามารถนึกถึงสินค้ าโดย
ระบุตราหรื อยี่ห้อของสินค้ า และเลือกซื ้อสินค้ านันได้
้ อย่างถูกต้ อง เราเรี ยกว่า Suggestiveness
และเมื่อผู้บริโภคซื ้อสินค้ าหรื อบริการใด ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงสินค้ าหรื อบริการนันเข้
้ ากับ
บริษัทผู้ผลิตหรื อองค์กรนันๆ
้ ได้ เราเรี ยกกระบวนการนี ้ว่า Recall บางครัง้ ภาพลักษณ์ขององค์กร
อาจไม่เป็ นไปตามที่องค์กรนันๆ
้ ต้ องการให้ เป็ น หรื ออัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กรไม่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจากการมองเห็นปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาไม่ถกู ต้ อง หรื อ
อาจเกิดจากการได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ฯลฯ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ส่งผลต่อการสร้ างอัตลักษณ์ขององค์กร
ทังสิ
้ ้น จากองค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่ได้ กล่าวถึงแล้ ว จะเห็นได้ วา่ การที่จะได้ อตั ลักษณ์ที่ดีนนั ้
จําเป็ นต้ องมีเครื่ องหมายการค้ าหรื อสัญลักษณ์ที่ดีเป็ นจุดเริ่มต้ น ด้ วยเหตุนี ้เราจึงควรศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบ หรื อรูปแบบของเครื่ องหมายการค้ าให้ เข้ าใจเสียก่อน ดังนี ้
ในสหรัฐอเมริกาได้ มีการให้ คําจํากัดความของเครื่ องหมายการค้ า ( Trademark) ว่า
หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อการใช้ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี ้
ร่วมกัน จะใช้ โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อใช้ ในองค์กรใดๆ ก็ตามเพื่อสร้ างความแตกต่างในการสื่อ
ความหมาย แสดงความเป็ นเจ้ าของ มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว และแสดงถึงความเป็ นมาของ
เครื่ องหมาย ( Per Mollerup,1997, หน้ า 96 - 97) ซึง่ อาจกล่าวสรุปคํานิยามได้ วา่ เครื่ องหมาย
การค้ าประกอบด้ วย 3 ส่วนที่สําคัญ คือ เครื่ องหมาย การใช้ งาน และจุดมุง่ หมาย ซึง่ ได้ มีการแยก
ประเภทหรื อชื่อเรี ยกของเครื่ องหมายการค้ าให้ เห็นชัดเจน ดังนี ้
6.6.3.1 เครื่ องหมายกราฟิ ก ( Graphic Marks) ได้ แก่เครื่ องหมายที่นํา
ลักษณะหรื อเค้ าโครงรูปร่างใดๆ มาตัดทอนให้ มีความเรี ยบง่ายแต่ยงั คงความเป็ นสิ่งนันๆ
้ ชัดเจน
เพียงพอที่จะทําให้ เกิดการรับรู้และเข้ าใจได้ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ เครื่ องหมายภาพ
(Picture Marks) และเครื่ องตัวอักษร ( Letter Marks) ซึง่ เครื่ องหมายทัง้ 2 ประเภทนี ้ให้ ประโยชน์
ในการใช้ งานที่แตกต่างกัน เครื่ องหมายภาพอาจใช้ ประโยชน์ในการสื่อความหมายถึงประเภทของ
ธุรกิจได้ ดีกว่า ในขณะที่เครื่ องหมายตัวอักษรอาจช่วยในการจดจําชื่ออง์กรได้ ง่ายกว่า เป็ นต้ น ด้ วย
เหตุนี ้จึงมีหลายองค์กรที่ใช้ เครื่ องหมายทัง้ 2 ประเภทนี ้ร่วมกัน แบ่งออกได้ เป็ น
6.6.3.2 เครื่ องหมายภาพ ( Picture Marks) ได้ แก่ เครื่ องหมายที่เป็ นที่
รู้จกั กันดีในชื่อ Symbol-type หรื อ Symbol-only Marks เครื่ องหมายประเภทนี ้เป็ นกานํารูปร่าง
รูปทรงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรูปคน สัตว์ สิ่งของ รูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนรูปทรงที่ไม่มีความหมาย
(Abstract) มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ จึงทําให้ เกิดเป็ นชื่อเรี ยกย่อยอีกชื่อหนึง่ ว่า Abstract Marks ตาม
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ลักษณะของรูปที่นํามาใช้ เครื่ องหมายประเภทนี ้อาจแบ่งวิธีคดิ ออกได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ
กล่าวคือ การสร้ างสัญลักษณ์โดยเน้ นที่การสื่อความหมาย ซึง่ การเน้ นที่ภาพลักษณ์จะมีข้อเสีย
เปรี ยบคือ ไม่สามารถแสดงถึงความเป็ นองค์กรนันๆ
้ ได้ ชดั เจนเพียงพอ จึงอาจไม่เหมาะสําหรับ
องค์กรที่ต้องการขายสินค้ าโดยตรง
เครื่ องหมายภาพแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องหมายที่แสดง
รูปร่าง (Figurative Marks) และเครื่ องหมายที่ไม่แสดงรูปร่าง (Non-Figurative Marks)
เครื่ องหมายที่มีความหมายชัดเจน ( Figurative Marks) หมายถึง
เครื่ องหมายที่สามารถสื่อความหมายได้ โดยใช้ รูปร่างของวัตถุเป็ นตัวแทน แบ่งออกได้ เป็ น 3
ลักษณะ คือ
- เครื่ องหมายที่สื่อความหมายหรื อบ่งบอกถึงลักษณะองค์กร
(Descriptive Marks) เป็ นเครื่ องหมายที่สื่อความหมายโดยตรงถึงประเภทของธุรกิจหรื อสินค้ าของ
องค์กรนันๆ
้ เครื่ องหมายนี ้เป็ นได้ ทงั ้ 2 ลักษณะคือ เป็ นภาพที่เลียนแบบของจริง ( Image) หรื อเป็ น
ภาพตัดทอนให้ เป็ นเค้ าโครงอย่างง่ายๆ ( Diagram) ยกตัวอย่างเช่น เครื่ องหมายหน้ ากากที่ใช้ เป็ น
สัญลักษณ์สําหรับการแสดงนันจั
้ ดเป็ น Image ส่วนเครื่ องหมายหัวกะโหลกไขว้ ที่อยูข่ ้ างขวดยาฆ่า
แมลงจัดเป็ น Diagram เป็ นต้ น
- เครื่ องหมายอุปมา ( Metaphoric Marks) เครื่ องหมายนี ้เป็ น
เครื่ องหมายที่สื่อความหมายถึงลักษณะของธุรกิจขององค์กรด้ วยการอุปมา หรื อดึงเอาสัญลักษณ์
ที่มีความหมายแฝงที่บคุ คลทัว่ ไปเข้ าใจมาใช้ ประกอบในการสื่อความหมายถึงธุรกิจนัน้ ซึง่ การสื่อ
ความหมายนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับแรก จะเป็ นการใช้ การสื่อความหมายจาก
ประสบการณ์ร่วมที่บคุ คลทัว่ ไปรับรู้ได้ ส่วนในระดับที่สอง จะเป็ นการใช้ ภาพที่แสดงถึงธุรกิจนัน้
โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กรุงเทพเป็ นรูปเพชรในชัยพฤกษ์ การสื่อ
ความหมายในระดับแรกคือ เพชรเป็ นอัญมณีมีคา่ สูงสุด เมื่อนํามาสื่อความหมายร่วมกับหนังสือ
และช่อชัยพฤกษ์ซงึ่ หมายถึงเรื่ องการศึกษาหาความรู้ เป็ นเครื่ องหมายอุปมาที่หมายถึง
สถาบันการศึกษาที่เป็ นแหล่งความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ค่าดุจดังเพชร เป็ นต้ น
- เครื่ องหมายที่ใช้ ภาพของสิ่งที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป ( Found Marks) เป็ น
เครื่ องหมายใดๆก็ได้ ที่บคุ คลทัว่ ไปรู้จกั และสามารถจดจําได้ ง่าย ทังนี
้ ้เครื่ องหมายดังกล่าว ไม่
จําเป็ นต้ องมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อสื่อความหมายถึงสินค้ าหรื อบริการขององค์กรนันๆ
้ เลยก็ได้ เช่น
สัญลักษณ์นํ ้ามันเชลล์ที่เป็ นรูปเปลือกหอยเชลล์ เป็ นต้ น
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เครื่ องหมายที่ไม่สื่อความหมาย ( Non-Figurative Marks) เครื่ องหมาย
ลักษณะนี ้สร้ างขึ ้นโดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์กบั สิ่งที่ต้องการสื่อความหมายโดยตรง ซึง่ จะต้ องมี
การอธิบายถึงการแทนความหมายในสัญลักษณ์นนั ้ เป็ นเครื่ องหมายที่ไม่แสดงถึงรูปร่างรูปทรง
ใดๆ แต่จะคํานึงถึงความสะดุดตา สวยงาม และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรนันมากกว่
้
า
ตัวอย่างสัญลักษณ์ประเภทนี ้ ได้ แก่ สัญลักษณ์รถยนต์เมอเซเดซเบนซ์ สัญลักษณ์รถยนต์ซีตรอง
เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.20 สัญลักษณ์มห
6.6.3.4 เครื่ องหมายตัวอักษร ( Letter Marks) คนทัว่ ไปคุ้นเคยในชื่อ
Lettering-only Marks หรื อ Logotype เรี ยกสันๆ
้ ว่า Logo เป็ นคําที่มาจากภาษากรี ก หมายถึง
ตัวอักษร ในสหรัฐอเมริกาบางครัง้ คําว่า Logotype จะหมายถึง เครื่ องหมายตัวอักษรที่เป็ นชื่อเต็ม
และอ่านได้ ในขณะที่โลโก (Logo) จะหมายถึงชื่อสันๆ
้ อาทิชื่อย่อ หรื อการใช้ อกั ษรย่อ เช่น ซีบีเอส
(CBS) เอฟบีไอ (FBI) เป็ นต้ น ซึง่ บางครัง้ ทัง้ 2 คํานี ้ก็อาจใช้ เรี ยกเครื่ องหมายการค้ าที่เป็ นกราฟิ ก
(Graphic Trademarks) ทังหมด
้
รวมถึงเครื่ องหมายภาพ ( Picture Marks) ด้ วย เช่นเดียวกับใน
ประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่มกั จะเรี ยกสัญลักษณ์ทกุ ประเภทว่า "โลโก" ( Logo) ทังๆ
้ ที่ความเป็ น
จริง "โลโก" เป็ นเพียงรูปแบบหนึง่ ของเครื่ องหมายเท่านัน้ นอกจากชื่อที่ได้ กล่าวมาแล้ วยังอาจพบ
ในชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า Typographic Marks ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการออกแบบเครื่ องหมายที่ใช้
ตัวอักษร (Typography) เป็ นหลัก
เครื่ องหมายการค้ า ( Trademarks) โดยทัว่ ไปจะเป็ นการสื่อสารโดยใช้
รูปร่าง รูปทรง ในขณะที่เครื่ องหมายตัวอักษรจะสื่อสารในรูปของภาษา (ตัวสะกด) รวมถึงการออก
เสียงด้ วย อันที่จริงเครื่ องหมายประเภทนี ้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้ องเฉพาะเรื่ องภาษาเท่านัน้ แต่ในความ
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เป็ นจริงแล้ วการเลือกใช้ ตวั อักษรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะหรื อภาพลักษณ์ขององค์กร ก็มี
ส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อความหมายที่นกั ออกแบบมิอาจมองข้ าม เครื่ องหมายตัวอักษรส่วน
ใหญ่จะมีลกั ษณะที่สามารถสื่อสาร หรื ออธิบายความเป็ นสิ่งนันๆ
้ ได้ เครื่ องหมายนี ้จะทําหน้ าที่
สื่อสารถึงองค์กรเมื่อมีการเอ่ยชื่อองค์กร สื่อสารถึงคุณภาพเมื่อทําหน้ าที่เครื่ องหมายของบริษัท
หรื อสินค้ า ถ้ าเมื่อใดที่เครื่ องหมายแสดงให้ เห็นถึงบุคลิกขององค์กรได้ อย่างชัดเจน เครื่ องหมาย
ดังกล่าวสามารถสื่อสารถึงประเภทของสินค้ าหรื อองค์กร เครื่ องหมายนันก็
้ จะกลายเป็ น
เครื่ องหมายที่ทําหน้ าที่จงู ใจแทน
เครื่ องหมายตัวอักษรมีข้อได้ เปรี ยบเครื่ องหมายที่เป็ นภาพ ประการเดียว
คือ สามารถแจ้ งการรับรู้และจดจําได้ ง่ายกว่า แต่หากเป็ นการใช้ ชื่อย่อขององค์กรเป็ นสัญลักษณ์
จะต้ องใช้ เวลาและงบประมาณจํานวนมาก ในการสร้ างให้ ผ้ บู ริโภครับรู้และจดจําชื่อย่อนัน้
เว้ นเสียแต่วา่ ชื่อเต็มขององค์กรนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลายมาเป็ นระยะเวลาหนึง่ แล้ ว
บางครัง้ อาจมีการใช้ ชื่อเต็มขององค์กรประกอบกับชื่อย่อ เพื่อให้ สื่อสารได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ส่วนข้ อเสีย
เปรี ยบก็คือ อักษรย่อหรื อชื่อย่อนันอาจกลายเป็
้
นชื่อที่ใช้ เรี ยกกันจนติดปาก และเป็ นที่ร้ ูจกั
แพร่หลาย จนก่อให้ เกิดความสับสนระหว่างเครื่ องหมายอักษรย่อกับเครื่ องหมายเดิมที่เป็ นชื่อเต็ม
ได้ เมื่อทุกคนลืมที่มาของความเป็ นเครื่ องหมายดังเดิ
้ มนัน้ ตัวอย่างเช่น FBI กับ The Federal
Bureau of Investigation เป็ นต้ น
เครื่ องหมายตัวอักษรมีหลายรูปแบบดังนี ้
- เครื่ องหมายชื่อ (Name Marks) ส่วนใหญ่มกั จะมาจากชื่อขององค์กร เครื่ องหมาย
ชื่อก็เหมือนกับเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนองค์กร หรื อสินค้ าที่สามารถสื่อสาร
ได้ โดยเกี่ยวข้ องกับการสะกดและออกเสียง เสียงที่เปล่งออกมาเป็ นชื่อนันเป็
้ นจุดเริ่มต้ นลําดับแรก
ของการอธิบายความหมายทําหน้ าที่แทนวัตถุประสงค์หลักคือตัวองค์กรสินค้ า ซึง่ หากตัวอักษรที่
เป็ นชื่อนันไม่
้ มีลกั ษณะของการสื่อความหมายตามเสียงที่เปล่งออกมาแล้ ว เครื่ องหมายนันก็
้ จะทํา
หน้ าที่เพียงสร้ างการรับรู้ให้ เกิดขึ ้นเท่านันในขณะที
้
่ระดับที่สองของการอธิบายความหมาย เสียง
อาจจะแทนสิ่งซึง่ อาจจะเป็ นตัวองค์กรหรื อแนวความคิด ( Concept) หรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยเสียงที่
เรี ยกชื่อและองค์กรนันไม่
้ มีความเกี่ยวข้ องกันแต่อย่างใด เครื่ องหมายนันก็
้ จะทําหน้ าที่เพียงแค่
สร้ างการรับรู้เช่นกัน เว้ นเสียแต่เครื่ องหมายชื่อนันจะเป็
้
นชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ
(Onomatopoeic Names) ที่สามารถอธิบายความหมายหรื อสื่อสารถึงองค์กรสินค้ านันๆ
้ ได้ เช่น
สระว่ายนํ ้ายี่ห้อสแปลช (Splash) ให้ ความรู้สกึ ถึงเสียงนํ ้าที่แตกกระจาย เป็ นต้ น
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กล่าวโดยสรุปได้ วา่ ในการอธิบายความหมายสําหรับเครื่ องหมายชื่อ ยกเว้ นชื่อที่ตงั ้
ขึ ้นโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงที่เรี ยกชื่อกับตัวองค์กรหรื อสินค้ าจะเป็ น
เพียงสร้ างการรับรู้ให้ เกิดขึ ้นเท่านัน้
เครื่ องหมายชื่อแบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะได้ แก่
- ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง ( Descriptive Names) ชื่อประเภทนี ้จะเป็ นชื่อที่
อธิบายถึงลักษณะหรื อประเภทของธุรกิจหรื อสินค้ า เป็ นชื่อที่สร้ างภาพลักษณ์ ( Images) ขึ ้นในใจ
ผู้บริโภค ชื่อที่ใช้ สามารถบ่งบอกถึงธุรกิจนันๆ
้ ได้ ชดั เจน มักใช้ กบั ชื่อหนังสือพิมพ์หรื อนิตยสาร เช่น
เดลินิวส์ บ้ านและสวน ยานยนตร์ เป็ นต้ น บางครัง้ ผู้ที่ตงชื
ั ้ ่อจะขวนขวายหาชื่อที่มีความหมาย
ชัดเจน จนทําให้ ชื่อที่ตงนั
ั ้ นยาวเกิ
้
นไป จําเป็ นต้ องใช้ ชื่อย่อ ชื่อย่อนันอาจไม่
้
สามารถอธิบาย
ความหมายได้ เหมือนชื่อเต็ม แต่กลายเป็ นชื่อที่คนทัว่ ไปรู้จกั กันดี The National Aeronautics
and Space Administration (NASA) หรื อ Federal Bureau of Investigation (FBI) หรื อองค์การ
อาหารและยา (อย.) เป็ นต้ น
การอธิบายความหมายของชื่อประเภทนี ้แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ กล่าวคือเริ่มต้ นจาก
สร้ างการรับรู้ ต่อมาเป็ นการอธิบายความหมาย และสุดท้ ายจึงเกิดการรับรู้ชื่อและลักษณะของ
ธุรกิจขององค์กร
- ชื่ออุปมา ( Metaphoric Names) ในขณะที่ชื่อประเภทแรกจะอธิบายความ
หมายถึงธุรกิจโดยตรง ชื่ออุปมานี ้จะอธิบายโดยอ้ อมด้ วยการกล่าวถึงลักษณะของสินค้ าหรื อ
องค์กรรวมกับคุณสมบัติ โดยอาศัยสิ่งซึง่ มีจดุ เด่นหรื อคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
ว่าเป็ นนที่หนึง่ มาแทนความหมาย ตัวอย่างเช่น ไก่ยา่ งห้ าดาวแสดงถึงคุณภาพและรสชาติที่ดีเป็ น
เลิศเนื่องจากห้ าดาวแทนความหมายของความเป็ นหนึง่ หรื อรถยนต์มสั แตง ( Mustang) ใช้ ชื่อตาม
ชื่อม้ ามัสแตง ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดี ว่าเป็ นม้ าที่วิ่งเร็ว สง่างาม และปราดเปรี ยว เป็ นการแทน
ความหมายด้ วยสิ่งที่บคุ คลทัว่ ไปรู้จกั และยอมรับ
การอธิบายความหมายของชื่อรถยนต์มสั แตงนี ้แบ่งได้ เป็ น 4 ระดับ ระดับที่ 1 การ
รับรู้ในชื่อและการออกเสียงเรี ยกชื่อ ระดับที่ 2 การรับรู้วา่ ชื่อนันหมายถึ
้
งสัตว์อะไร ระดับที่ 3 เป็ น
การอธิบายความหมายถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของสิ่งนัน้ ซึง่ ในกรณีนี ้ก็คือ ความรวดเร็ว ปราด
เปรี ยว ระดับที่ 4 จึงเป็ นการรวมการรับรู้และอธิบายความหมายทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน เป็ นภาพของ
รถสปอร์ ต วิ่งเร็วปราดเปรี ยว เป็ นต้ น
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- ชื่อที่ร้ ูจกั ทัว่ ไป (Found Names) หมายถึงชื่อที่มาจากคําใดๆ ก็ได้ ที่คนทัว่ ไปรู้จกั
และเข้ าใจความหมาย โดยทัว่ ไปแล้ วชื่อประเภทนี ้มักจะไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงสื่อความหมายกับ
สินค้ าหรื อองค์กรนันๆ
้ เช่น นํ ้ามันเชลล์ (Shell)
การอธิบายความหมายของชื่อประเภทนี ้แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ ระดับที่ 1 คือการรับรู้ใน
การออกเสียงเรี ยกชื่อ ระดับที่ 2 คือการรับรู้ในลักษณะของสิ่งที่เรี ยกชื่อ ระดับที่ 3 คือการเชื่อมโยง
ภาพที่เกิดขึ ้นในใจและสินค้ าเข้ าด้ วยกัน
- ชื่อเฉพาะ (Proper Names) หมายถึงชื่อเจ้ าของหรื อชื่อผู้ก่อตัง้ มีข้อได้ เปรี ยบคือ
เป็ นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของผู้เป็ นเจ้ าของ รวมถึงเป็ นการรับรองคุณภาพของสินค้ าหรื อ
องค์กรนันๆ
้ ชื่อเฉพาะนี ้ไม่จําเป็ นว่าจะต้ องเป็ นชื่อผู้ก่อตังเท่
้ านัน้ อาจเป็ นชื่อใดๆ ก็ได้ ที่เห็นว่า
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ โดยมิจําเป็ นต้ องอธิบายความหมายถึงประเภทของสินค้ าหรื อองค์กร
นันๆ
้ ชื่อประเภทนี ้ได้ แก่ ยาสตรี เพ็ญภาค ผลิตภัณฑ์ BRAUN เป็ นต้ น
การอธิบายความหมายแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ สร้ างการรับรู้ และเชื่อมโยงการรับรู้และ
เข้ ากับสินค้ าหรื อองค์กร
ชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ (Artificial Names)
ในขณะที่ชื่อทัง้ 4 ประเภทข้ างต้ น มาจากชื่อคน สัตว์ หรื อสิ่งของที่คนทัว่ ไปคุ้นเคย
หรื อปรากฎในพจนานุกรม ชื่อประเภทนี ้กลับแตกต่างจากชื่อทัง้ 4 ประเภทนันอย่
้ างสิ ้นเชิง
เนื่องจากเป็ นชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่สําหรับสินค้ าหรื อองค์กรนันๆ
้ โดยเฉพาะ ได้ แก่ ซีรอกซ์ ( Xerox) โกดัก
(Kodak) เอลฟ์ (Elf) เป็ นต้ น
การอธิบายความหมายแบ่งเป็ น 2 ระดับ เช่นเดียวกันกับชื่อเฉพาะ (Proper Names)
เครื่ องหมายที่ใช้ ชื่อย่อ ( Abbreviations) มักจะเกิดจากการที่ชื่อองค์กรมีความยาว
มาก จึงมีการตัดทอนเพื่อให้ เรี ยกได้ ง่ายขึ ้น แบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 เรี ยกชื่อส่วนต้ นและตัดบางส่วนในตอนท้ ายออก เช่น Thai แทนชื่อ Thai
Airways International เป็ นต้ น
ลักษณะที่ 2 จะใช้ เฉพาะตัวอักษรตัวต้ นและตัวสุดท้ าย เช่น เจอาร์ ( Jr.) มาจากนคํา
ว่า จูเนียร์ (Junior) เป็ นต้ น
ลักษณะที่ 3 จะเป็ นการผสมผสานลักษณะที่ 1 และ 2 เข้ าด้ วยกัน โดยการนําอักษร
ตัวแรกของแต่ละคํามาเรี ยกเป็ นชื่อย่อ ซึง่ มักจะประกอบด้ วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว ลักษณะนี ้
ค่อนค้ างเป็ นที่นิยมใช้ มากกว่า 2 ลักษณะแรก เช่น ซีเอ็นเอ็น ( CNN) ยูบีซี (UBC) ซีบีเอส (CBS)
เป็ นต้ น
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ในการแบ่งประเภทของชื่อย่อนัน้ อาจแบ่งการเรี ยกชื่อให้ ชดั เจนตามหลักเกณฑ์ได้
ดังนี ้
- ชื่อย่อที่เกิดจากอักษรย่อ ( Initial Abbreviations) ชื่อที่ตดั ทอนให้ สนลงส่
ั ้ วนมาก
มักเกิดจากอักษรย่อ เช่น ไอบีเอ็ม ( IBM) เคเอฟซี ( KFC) ซึง่ ในบางครัง้ ชื่อที่เกิดจากอักษรย่อ
เหล่านันฟั
้ งดูไม่ไพเราะหรื อจําได้ ยาก และมักจะสร้ างความเป็ นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครรู้จกั มากกว่าที่จะ
แสดงอัตลักษณ์ ซึง่ จําเป็ นต้ องอาศัยทังเวลาและงบประมาณเป็
้
นจํานวนมาก ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างการรับรู้ให้ เกิดขึ ้น แบ่งออกได้ เป็ น
- ชื่อย่อที่ผสมเป็ นคําใหม่ ( Acronyms Initial Abbreviations) เป็ นการนําอักษรย่อ
ตัวต้ นของคํามาสร้ างเป็ นคําใหม่ขึ ้น เช่น นาซ่า ( NASA) มาจากชื่อเต็มว่า National Aeronautics
and Space Administration เป็ นต้ น เมื่อชื่อนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายและคนทัว่ ไปมีความคุ้นเคย
กับชื่อนัน้ จนลืมนึกถึงความเป็ นอักษรย่อที่ประกอบกันเป็ นชื่อย่อ ชื่อนันก็
้ จะกลายเป็ นเสมือนชื่อ
จริงขององค์กร ซึง่ จะจดจําได้ ง่ายกว่า
- ชื่อย่อที่มิได้ ผสมเป็ นคําใหม่ ( Non-acronyms Initial Abbreviations) ได้ แก่ ชื่อ
ย่อที่นําอักษรมาเรี ยงกันโดยอ่านออกเสียงทีละตัว ไม่ได้ ประสมเป็ นคํา เช่น ปชป. แทนชื่อพรรค
ประชาธิปัตย์ ทรท. แทนชื่อพรรคไทยรักไทย เป็ นต้ น เครื่ องหมาย Monogram ที่ใช้ ตวั อักษรโดดๆ
เช่น ตราประจําราชวงศ์ หรื อ ตราประจําตระกูล ก็จดั อยูใ่ นชื่อย่อประเภทนี ้ด้ วยเช่นกัน
- ชื่อย่อที่มิได้ เกิดจากอักษรย่อ ( Non-initial Abbreviations) ได้ แก่ ชื่อที่เกิดจาก
การนําอักษรย่อมามาปรุงแต่งให้ สามารถออกเสียงได้ ไพเราะ หรื อออกเสียงได้ ง่ายขึ ้น เช่น ดีแทค
(DTAC) เป็ นต้ น
6.6.3.5 องค์ประกอบกราฟิ กที่มิใช่เครื่ องหมายกราฟิ ก ( Non-graphic
Marks) ได้ แก่สิ่งใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นรูปร่าง รูปทรง เส้ น สี หรื อองค์ประกอบอื่นๆ ที่สามารถสื่อถึง
ความเป็ นสินค้ าหรื อองค์กรนันๆ
้ ได้ แม้ จะใช้ องค์ประกอบกราฟิ กนันโดยลํ
้
าพัง ตัวอย่างเช่น แถบ
เส้ นโค้ งที่ประกอบสัญลักษณ์โค้ ก หรื อแม้ แต่กระทัง่ รูปร่างของขวดบรรจุนํ ้าอัดลมโคคา โคล่าที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นองค์ประกอบที่สามารถใช้ ในการสร้ างอัตลักษณ์องค์กร
ร่วมกับสัญลักษณ์ได้ เป็ นอย่างดี
อนึง่ การเรี ยกชื่อเครื่ องหมายยังมีการเรี ยกชื่อให้ เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ ้นไปอีก อาทิ
Allusive Logos (Murphy and Rowe, 1988, หน้ า 22) หมายถึงเครื่ องหมายที่สื่อความหมายโดย
อ้ อม กล่าวคือสามารถสื่อความหมายให้ เข้ าใจได้ เมื่อได้ มีการพินิจพิเคราะห์ หรื อทราบถึงแนวคิด
ในการออกแบบเครื่ องหมายนันมาก่
้ อน แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ โดยตรงหรื อทันทีที่ได้ เห็นเป็ นครัง้
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แรก เช่น สัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเห็นครัง้ แรกคนทัว่ ไปอาจไม่สามารถรับรู้ได้ วา่
เป็ นรูปใบโพธิ์ แต่เมื่อได้ มีการพินิจพิเคราะห์ จึงสามารถเข้ าใจถึงแนวคิดที่เปรี ยบเทียบธนาคารกับ
ต้ นโพธิ์ที่มีความมัน่ คง แผ่กิ่งก้ านสาขาให้ ความร่มเย็น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีชื่อเรี ยกเครื่ องหมายที่สามารถสื่อความหมายถึงชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรื อ
ประเภทของธุรกิจขององค์กรนันได้
้ อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน เฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่า
Descriptive Symbols (Napoles,1988 หน้ า 48) หรื อมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า Allusive Logos
(Murphy and Rowe, 1988, หน้ า 21) ยกตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ Mother & Child ที่ใช้ การจัด
วางตัวอักษรให้ สามารถสื่อความหมายถึงประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับแม่และเด็กได้ เป็ นอย่างดี
6.4 คุณสมบัตสิ าคัญของสัญลักษณ์ ท่ ดี ี
6.4.1 มีความเรี ยบง่าย ( Simplicity) ความเรี ยบง่ายนับเป็ นหัวใจสําคัญในการสร้ าง
สัญลักษณ์ และนําเสนอความเป็ นองค์กรนันได้
้ อย่างชัดเจน เครื่ องหมายที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
มากๆ จะจดจําได้ ยากกว่าเครื่ องหมายที่มีความเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้ อน ยกตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์รูป
ดาวของรถยนต์เมอเซเดซเบนซ์ เป็ นตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่ดีอนั หนึง่ ที่มีความเรี ยบง่าย ชัดเจน
รวมถึงง่ายต่อการใช้ งาน เพราะสามารถสื่อความเป็ นสัญลักษณ์รูปดาวได้ อย่างไม่ผิดเพี ้ยน ไม่วา่
จะหมุนไปในทิศทางใดก็ตาม
6.4.2 มีลกั ษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) นักออกแบบจะพบว่าบ่อยครัง้ ที่สญ
ั ลักษณ์
ซึง่ ได้ จากข้ อสรุปที่นกั ออกแบบพยายามคิดให้ ดธู รรมดาที่สดุ ตรงตามผลการวิจยั ที่สดุ กลับ
กลายเป็ นสิ่งที่นา่ เบื่อที่สดุ เช่นกัน และสัญลักษณ์นนอาจไม่
ั้
ได้ รับความสนใจจากบุคคลทัว่ ไป
เนื่องจากขาดลักษณะเฉพาะตัว ( Uniqueness) การสร้ างสัญลักษณ์ให้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวนันมี
้
ความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นการสร้ าง "ความไม่ซํ ้าแบบใคร" ซึง่ จะทําให้ ผ้ บู ริโภคจดจํา และรับรู้
ความแตกต่างเมื่อได้ เห็นสัญลักษณ์นนั ้ ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์หิมะสีขาวบนยอดเขามองบลัง
(Mont Blanc) ที่ปรากฏอยูบ่ นผลิตภัณณ์ตา่ งๆ เป็ นสัญลักษณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ซึง่ สามารถใช้
งานได้ อย่างต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย และเป็ นที่จดจําของบุคคลทัว่ ไป
6.4.3 เป็ นสัญลักษณ์อนั ทรงคุณค่า ( Value) ความมีพลังในตัวของสัญลักษณ์ ขึ ้นอยู่
กับความสามารถที่จะทําให้ เกิดการจดจํา ซึง่ จําเป็ นต้ องอาศัยการออกแบบและสื่อความหมาย
อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างความเป็ นอัตลักษณ์ที่ชดั เจนให้ แก่องค์กร ความสนใจในตัวสัญลักษณ์จะ
เกิดขึ ้นได้ ต้ องอาศัยความโดดเด่นที่ทําให้ ผ้ บู ริโภคเหลียวมองและจดจําได้ ตงแต่
ั ้ วินาทีแรกที่เห็น
สัญลักษณ์นนั ้ เช่น สัญลักษณ์นํ ้ามันคาลเท็กซ์ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ให้ มีความโดดเด่น สะดุดตา
ดูทนั สมัยยิ่งขึ ้น
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6.4.4 มีความแตกต่าง ( Differentiate) สิ่งที่เป็ นปั ญหาที่สดุ ในการออกแบบคือ การ
สร้ างความแตกต่าง เนื่องจากการออกแบบทัว่ ไป มักจะได้ รับอิทธิพลจากการสร้ างแนวความคิด
ด้ วยการสร้ างเงื่อนไขในการคิดถึงสัญลักษณ์กราฟิ กที่เหมาะสมสําหรับภาพลักษณ์ขององค์กรแต่
ละประเภท เพียงประการเดียวโดยมิได้ คํานึงถึงความแตกต่าง จึงทําให้ สญ
ั ลักษณ์นนเป็
ั ้ นเพียง
สัญลักษณ์ทวั่ ไป ( Generic Symbol) ซึง่ ไม่มีความแตกต่างจากสัญลักษณ์ขององค์กรอื่นที่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น นักออกแบบเมื่อออกแบบสัญลักษณ์ให้ กบั สถาบัน
การเงิน ก็มกั จะคํานึงถึงแต่การสร้ างภาพลักษณ์ที่นา่ เชื่อถือ เพื่อให้ เหมาะสมกับความเป็ นสถาบัน
การเงินเพียงประการเดียวโดยลืมนึกไปว่ากลุม่ ลูกค้ าของสถาบันการเงินนันคื
้ อใคร และเราควรจะ
สร้ างความแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ อย่างไร ดังนันวิ
้ ธีที่สามารถหลีกเลี่ยงการออกแบบที่
เป็ นสัญลักษณ์ทวั่ ไปก็คือนักออกแบบควรมุง่ ความสนใจไปที่การสร้ างความแตกต่างระหว่างลูกค้ า
กับคูแ่ ข่งมากกว่าการคิดถึงลักษณะหรื อประเภทของธุรกิจนันๆ
้
6.4.5 เป็ นสัญลักษณ์ที่บอกรายละเอียด ( Descriptive) สัญลักษณ์นนสามารถสื
ั้
่อ
ความหมายได้ ชดั เจนไม่วา่ จะเป็ นบุคลากร ลูกค้ าหรื อนักลงทุน ส่วนใหญ่มกั จะนิยมเครื่ องหมาย
หรื อชื่อ ที่สามารถสื่อความหมายได้ ไม่ดเู ข้ าใจยากจนเกินไปหรื อมีสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงถึงองค์กร
ที่เครื่ องหมายนันๆ
้ เป็ นตัวแทนได้ เครื่ องหมายการค้ าบางอัน จะใช้ วิธีให้ ขา่ วสาร รายละเอียด
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า บริการ หรื อธุรกิจขององค์กรนัน้ แก่ผ้ บู ริโภค ด้ วยการผสมผสานภาพที่แสดง
ถึงธุรกิจนันๆ
้ ลงในสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ของ The Pizza Company ที่มีถาดพิซซ่าประกอบ
กับตัวอักษรที่เป็ นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจนัน้ เป็ นต้ น
6.4.6 เป็ นสัญลักษณ์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงสินค้ าหรื อบริการ
ในการออกแบบ
สัญลักษณ์นอกจากจะให้ รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อบริการแล้ วบางครัง้ ยังต้ องสามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวสินค้ าได้ ด้วย เช่น ตัวอย่างในข้ อ 5 The Pizza Company ที่นอกจากจะใช้ ภาพที่ให้
รายละเอียดถึงประเภทของธุรกิจแล้ ว การใช้ สีแดงและสีเขียวในสัญลักษณ์ยงั เป็ นการเชื่อมโยงถึง
ประเทศอิตาลีซงึ่ เป็ นต้ นกําเนิดของอาหารชนิดนี ้ด้ วย เป็ นต้ น
6.4.7 สัญลักษณ์ที่สื่อสารแตกต่างกัน ( Tone of Voice) สัญลักษณ์ขององค์กร
สามารถ "พูด" หรื ออธิบายถึงความเป็ นองค์กรสินค้ านันๆ
้ ได้ โดยอาศัยคุณลักษณะที่แฝงอยูใ่ น
สัญลักษณ์นนั ้ ไม่วา่ จะเป็ นความสง่างามหรื อท้ าทายธรรมดา หรื อหรูหรา แข็งแรงหรื อบอบบาง
แสดงความเป็ นมนุษย์หรื อวัตถุนิยม เน้ นธรรมชาติหรื อเทคโนโลยี อนุรักษ์นิยมหรื อสมัยใหม่
ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ของนํ ้ามันบางจาก สามารถอธิบายและให้ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและช่วยเหลือสังคมเป็ นต้ น
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6.4.8 สัญลักษณ์ที่มีความงามเป็ นเลิศ ( Graphic Excellence) สัญลักษณ์ที่ได้ รับ
การออกแบบให้ มีความสวยงาม สามารถเพิ่มคุณค่า ให้ แก่สินค้ าหรื อองค์กรนันๆ
้ ได้ ทําให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ชื่นชม ไม่เฉพาะเพียงแค่สญ
ั ลักษณ์เท่านันแต่
้ รวมถึงองค์กรนันๆ
้ ด้ วย
ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์นิวแมน ( New Man) ที่ผ้ อู อกแบบได้ เลือกแบบตัวอักษรที่เหมาะสม นํามา
จัดวางให้ เกิดรูปร่างของตัวอักษรที่ล้อกันเกิดเป็ น Space ที่ลงตัวสวยงาม
6.4.9 เป็ นสัญลักษณ์ที่ชว่ ยตอกยํ ้าความมีชื่อเสียงขององค์กร ( Reputation) ความมี
ชื่อเสียงขององค์กรสามารถเพิ่มคุณค่าให้ แก่สญ
ั ลักษณ์ได้ ซึง่ คุณค่าที่วา่ นี ้สามารถถ่ายทอดถึง
สินค้ าหรื อบริการอื่นๆ ที่ตามมาด้ วย ตัวอย่างเช่น Yves Saint Laurent, Louis Vuitton เป็ นต้ น
6.4.10 ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริมการขาย โดยทัว่ ไปแล้ วสัญลักษณ์ขององค์กร
จัดได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพอันหนึง่ สามารถใช้ ร่วมกับการ
รณรงค์โฆษณา การจัดทําของแจกของแถมตลอดจนสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมการขายต่างๆ ได้
6.4.11 ใช้ งานได้ นาน (Longevity) เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย การออกแบบสัญลักษณ์
ใดๆ ก็ตาม ชื่อและสัญลักษณ์ควรจะใช้ งานได้ นานเพียงพอที่จะนําองค์กรนันๆ
้ บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ ควรจะอย่างน้ อย 10 ปี ขึ ้นไป ดังนันการออกแบบเครื
้
่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามจึงไม่ควรยึดติดกับแฟชัน่ หรื อตัวสินค้ า เนื่องจากสัญลักษณ์นนจะใช้
ั้
ไม่ได้
ทันทีหากมีการพัฒนารูปแบบสินค้ านัน้
อย่างไรก็ดี เราต้ องยอมรับว่า ไม่มีเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ใดที่จะคงทนหรื อใช้
งานได้ ตลอดไป Paul Rand นักออกแบบกราฟิ กที่มีชื่อเสียงผู้หนึง่ กล่าวว่า "งานออกแบบที่ดี
นอกเหนือจากความเหมาะสมหรื อความถูกต้ องแล้ ว ควรจะเป็ นสิ่งที่คงทนใช้ งานได้ กบั ทุกยุคทุก
สมัย แน่นอน ผมไม่คดิ ว่าเราจะออกแบบสิ่งใดให้ คงอยูไ่ ด้ ตลอดไป งานออกแบบชิ ้นหนึง่ อาจเน้ นที่
หน้ าที่ (Function) ประโยชน์ใช้ สอย ( Usefulness) ความเหมาะสม ( Rightness) หรื อความงาม
(Beauty) อย่างใดอย่างหนึง่ พระเจ้ าเท่านันที
้ ่จะบอกได้ วา่ งานออกแบบชิ ้นไหนจะอยูไ่ ด้ นาน
เพียงไร" (DeNeve,1992, หน้ า 37)
การสร้ าง CI ให้ กับองค์ กรสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังต่ อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูล (Research and Analysis) ขันตอนนี
้
้
เป็ นขันตอนที
้
่นกั ออกแบบจะต้ องศึกษาข้ อมูลทังหมดของลู
้
กค้ า วัตถุประสงค์หลักของขันตอนนี
้
้คือ
การหาข้ อมูลให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ข้ อมูลที่ได้ จะทําให้ เราทราบถึงปั ญหาและนํามาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหาในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรได้
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การทํางานกับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั
ในองค์กรขนาดใหญ่ นโยบายการบริหารงานจะมาจากคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ซึง่ มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเห็นที่แตกต่างกัน มีการบริหารงานเป็ นลําดับขัน้ มักไม่เห็น
ความสําคัญของ CI และไม่กล้ าเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่องค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่จะ
ง่ายต่อการติดต่อและทํางานด้ วยมากกว่า เนื่องจากไม่มีลําดับขันในการบริ
้
หารที่ยงุ่ ยาก นัก
ออกแบบสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ไม่มีเรื่ องการเมืองในบริษัทมา
เกี่ยวข้ องการตัดสินใจทําได้ รวดเร็วและไม่ทําให้ นกั ออกแบบต้ องปวดเศียรเวียนเกล้ า อย่างไรก็ดี
เจ้ าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายอาจไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานออกแบบเรขศิลป์ ในกรณี
เช่นนี ้นักออกแบบจะต้ องทําหน้ าที่เป็ นทังผู
้ ้ ออกแบบ แนะนํา และให้ ความรู้แก่เจ้ าของธุรกิจ
เหล่านันด้
้ วยในขณะเดียวกัน
ในกรณีที่ต้องทํางานกับเพื่อนหรื อผู้ใกล้ ชิด นักออกแบบจะต้ องปฏิบตั ติ อ่ คนเหล่านัน้
เหมือนกับลูกค้ าคนอื่น เช่น มีการนัดประชุม ติดตามและประเมินผลตรงตามเวลาที่กําหนดในแต่
ละขันตอน
้
อย่าให้ ความสัมพันธ์สว่ นตัวทําให้ เสียงานได้
การใช้ งานระบบอัตลักษณ์ (CI Applications)
การใช้ งานทัว่ ไป (Common Applications)
1. สิ่งพิมพ์ธุรกิจสําหรับองค์กรและหน่วยงานย่อย
- กระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย นามบัตร ( Stationeries) สําหรับ
ผู้บริหาร สําหรับองค์กร
- บันทึกภายใน (Memos)
- ฉลากแสดงชื่อที่อยูส่ ําหรับส่งไปรษณีย์ (Mailing Labels)
- แบบรายการต่างๆ (Forms)
- รายการทังหมดที
้
่กล่าวถึงในหัวข้ อใช้ งานทัว่ ไป
- รายการเพิ่มเติมความต้ องการของลูกค้ า
- แบบรายการเกี่ยวกับการรับบุคลากร
- โฆษณาองค์กร
- โฆษณารับสมัครงาน
- การจัดแสดงสินค้ า
- ระบบเครื่ องหมาย (Signages) และป้ายบอกทาง (Directional Signs)
- ป้ายแขวน (Banners)
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- สิ่งระบุความเป็ นพนักงาน
- สติกเกอร์ ตดิ รถ
- สิ่งพิมพ์สง่ เสริมภาพลักษณ์องค์กร
กรณีศกึ ษาระบบอัตลักษณ์บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ ้นจากการที่บริษัทเดินอากาศไทย
จํากัด หรื อที่เรารู้กนั ดีในชื่อของ บดท. ได้ เข้ าร่วมทุนกับ สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ ซิสเต็ม
(เอสเอเอส) เพื่อก่อตังสายการบิ
้
นที่ทําการบินสูต่ า่ งประเทศ ในชื่อของการบินไทย จํากัด เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2502 ซึง่ ต่อมารัฐบาลไทยได้ ซื ้อหุ้นคืนจากสายการบินเอสเอเอส จึงทําให้ บริษัทการ
บินไทย เป็ นสายการบินของคนไทยที่บริหารงานโดยคนไทยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2520 และได้
ให้ บริการเป็ นที่ยอมรับทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศมาถึง 40 ปี ในปี พ.ศ. 2544
อัตลักษณ์แรกของบริษัทการบินไทยเริ่มต้ นขึ ้นในปี พ.ศ. 2504 คือ บริการเอื ้องหลวง
ที่ผสมผสานการต้ อนรับอันนุม่ นวลเปี่ ยมด้ วยนํ ้าใจและอัธยาศัยไมตรี แบบคนไทยในการให้ บริการ
ต่อมาจึงได้ มีการออกแบบสัญลักษณ์ ตุ๊กตารํ าไทย โดยหม่อมเจ้ าไกรสิงห์ สุฒิไชย ซึง่ ทําให้ บริษัท
การบินไทยเป็ นที่ร้ ูจกั ดียิ่งขึ ้น และได้ ใช้ ตอ่ มาจนถึงปี พ.ศ.2518 จึงได้ เปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ให้ มี
ความเป็ นสากลยิ่งขึ ้น
แนวความคิดในการออกแบบ
บริษัทแลนเดอร์ แอน เอสโสซิเอสได้ สง่ Mr. Peter McDonald รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของไทยเพื่อนําไปเป็ นข้ อมูลประกอบการออกแบบ โดยได้ เลือกสิ่งต่างๆ ที่
สามารถแสดงถึงความเป็ นไทย เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการออกแบบสัญลักษณ์ อาทิ ดอกบัว ใบ
เสมา เป็ นต้ น
ท้ ายที่สดุ คณะกรรมการของบริษัทการบินไทยที่ไปพิจารณาคัดเลือกแบบ จึงได้ เลือก
สัญลักษณ์ที่พฒ
ั นารูปแบบจากใบเสมาเป็ นสัญลักษณ์ของบริษัทการบินไทยนับตังแต่
้ นนมาอนึ
ั้
ง่
สัญลักษณ์ของบริษัทการบินไทยนี ้กัปตันพร้ อม ณ ถลางได้ บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี ้ใน
Cabin Attendant Basic Course Textbook ฉบับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2535 มีใจความว่า
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันฉบับวันที่ 5 มิถนุ ายน 2529 ได้ ลงข่าวและภาพเรื่ องกรมศิลปากรขุด
พบเตาเผาเครื่ องถ้ วยชาม และเศษภาชนะดินเผาที่ตําบลพิหารแดง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ พบ
ภาชนะดินเผาที่มีลวดลายละม้ ายกับสัญลักษณ์ของบริษัทการบินไทย ซึง่ อาจจะเป็ นเรื่ องบังเอิญ
หรื อ Mr. McDonald ได้ มาเห็นลวดลายนี ้และนําไปใช้ ในการออกแบบหรื อไม่ก็ตามที แต่จะเห็นได้
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ว่าลวดลายศิลปกรรมไทยบนภาชนดินเผาที่มีอายุกว่า 800 ปี เป็ นงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่แสดง
ให้ เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยสมัยโบราณที่ควรค่าแก่การยกย่องได้ เป็ นอย่างดี
อาจกล่าวสรุปได้ วา่ เครื่ องหมายที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคมและความเป็ นผู้ริเริ่ม
ล้ วนเป็ นผลมาจากความจําเป็ น และความปรารถนาทังสิ
้ ้น
เครื่ องหมายรูปโล่ (Heraldry)
โดยเริ่มใช้ ครัง้ แรกบนเสื ้อผ้ า โล่และธงของอัศวินในสงครามครูเสด เครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ที่อยูบ่ นเครื่ องหมายรูปโล่นี ้ ได้ รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบสืบทอดมาเป็ น
เวลานาน เครื่ องหมายที่ได้ รับอิทธิพลจากรูปร่างของโล่นี ้ จะเห็นได้ วา่ เครื่ องหมายดังกล่าวจะนิยม
ใช้ ในราชนิกลู หรื อตระกูลขุนนาง ในกลุม่ ประเทษในทวีปยุโรป ภายหลังจึงได้ มาเป็ นเครื่ องหมาย
การค้ าเช่นปั จจุบนั
เครื่ องหมายอักษรย่อ (Monograms)
มีที่มาจากภาพเขียนในสมัยกรี กที่นิยมเขียนภาพโดยใช้ ลายเส้ นเฉพาะเส้ นรอบรูป
(Outline) แต่ในปั จจุบนั คํานี ้ใช้ เรี ยกเครื่ องหมายที่เกิดจากการใช้ อกั ษรย่อของชื่อบุคคล หรื อ
ลายมือชื่อ (Signature) ซึง่ ยังคงลักษณะของลายเส้ นเช่นเดิม
เครื่ องหมายนี ้ถือกําเนิดขึ ้นในอาณาจักรกรี กตังแต่
้ สมัยต้ นคริสต์กาล และต่อมาราช
นิกลู ของประเทศต่างๆ ในยุโรปก็ได้ มีการใช้ เครื่ องหมายอักษรย่อเช่นกัน ระหว่างเครื่ องหมายอักษร
ย่อเป็ นตัวอักษร (Logotype)
เครื่ องหมายตราประทับบนตัวสัตว์ (Branding)
คําว่า Branding มีที่มาจากการต้ องการแสดงความเป็ นเจ้ าของสําหรับผู้ประกอบ
อาชีพปศุสตั ว์ ด้ วยการตีตราเครื่ องหมายที่ทําด้ วยเหล็กเผาไฟบนตัวสัตว์ เครื่ องหมายนี ้ได้ มีการใช้
งานมากกว่า 5,000 ปี ที่แล้ ว ในอียิปต์ก็ได้ มีการค้ นพบภาพสัตว์ที่ถกู ตีตรา ประเทศสหรัฐอเมริกา
นับเป็ นประเทศที่มีการวางระบบเครื่ องหมายตราประทับบนตัวสัตว์ที่ดีที่สดุ ประเทศหนึง่ ในโลกเลย
ก็วา่ ได้ โดยจะมีการกําหนดรายละเอียดตรงเครื่ องหมายตราประทับบนตัวสัตว์วา่ จะต้ อง
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง อาทิ ตัวอักษร ตัวเลข และรูป หรื อการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านันเข้
้ า
ด้ วยกัน รวมทังกํ
้ าหนดขนาดของเครื่ องหมาย
เครื่ องหมายที่หขู องสัตว์ (Earmarks)
ผู้ประกอบอาชีพปศุสตั ว์ ใช้ การสัก ( Tattoo) ที่ใบหูโดยใช้ หมายเลขเรี ยงลําดับ
(Serial Number) ซึง่ ในบางตัวอาจใช้ ทงั ้ 2 วิธีร่วมกัน คือเห็นได้ ชดั เจนกว่าในบางฤดูกาลที่สตั ว์
อาจมีขนยาว
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เครื่ องหมายของฟาร์ ม (Farm Marks)
เนื่องจากเป็ นเครื่ องหมายที่ใช้ ในไร่นาเช่นเดียวกัน แต่มีการใช้ งานแตกต่างออกไป
เล็กน้ อย ซึง่ แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของไร่หรื อเจ้ าของไร่ ที่มีการใช้ งานตังแต่
้ การทํา
เครื่ องหมายบนหลักเขตเพื่อแสดงขอบเขตของไร่ ใช้ กบั สัตว์เลี ้ยง ตลอดจนผลผลิตจากไร่ที่สง่ ไป
ขาย ในขณะที่เครื่ องหมายของฟาร์ ม นอกจากจะใช้ เพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของ ยังใช้ เป็ นเสมือน
เครื่ องหมายรับรองผลผลิตที่มาจากไร่นนๆ
ั ้ ด้ วย
เครื่ องหมายบนเครื่ องเคลือบดินเผา (Ceramic Marks)
เครื่ องหมายการค้ าสําหรับงานเครื่ องเคลือบดินเผาซึง่ มีการใช้ งานมาตังแต่
้ สมัย
โบราณ ทําเครื่ องหมายด้ วยพูก่ นั ที่เรี ยกว่า Dipinti หรื อใช้ วิธีขดู ทําเครื่ องหมายที่เรี ยกว่า Graffiti
ผู้ใช้ เครื่ องหมายนี ้มีตงแต่
ั ้ ผ้ ผู ลิตหรื อเจ้ าของไปจนถึงพ่อค้ าคนกลาง ลักษณะของเครื่ องหมาย
นอกเหนือจาก 2 ลักษณะที่กล่าวข้ างต้ น
สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ที่ชดั เจนแก่ผ้ ผู ลิต ตลอดจนบอกถึงปี ที่ผลิตด้ วย ศตวรรษที่
18 จึงได้ มีการนํามาใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผาในยุโรปเป็ นแห่งแรก
เครื่ องหมายของช่างก่อสร้ าง (Stonemason's Marks)
พบตามโบราณสถานต่างๆ ที่ตงแต่
ั ้ เป็ นสถาปนิกออกแบบ เป็ นวิศวกร การออกแบบ
อย่างเป็ นระบบ มีการตีตาราง (Grid)
เครื่ องหมายของช่างทอง (Hallmarks)
บอกถึงชนิดของโลหะ เช่น เครื่ องหมายรูปสิงโตจะใช้ ประทับตราเครื่ องเงิน รูปมงกุฎ
จะใช้ ประทับตราเครื่ องทอง ในขณะที่รูปทรงกลมหรื อไม้ กางเขนจะใช้ ทองคําขาว เป็ นต้ น
เครื่ องหมายรับรองของหน่วยงาน
เริ่มใช้ ครัง้ แรกในการแสดงเอกลักษณ์ของผู้ผลิตเครื่ องเงิน
เครื่ องหมายที่อธิบายถึงวัสดุและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่ องหมายของช่างพิมพ์ (Printers' Marks)
เครื่ องหมายประเภทนี ้เกิดขึ ้นหลังจากที่ Johann Gutenberg ได้ ประดิษฐ์ เครื่ องพิมพ์
ขึ ้นในราวศตวรรษที่ 15 เครื่ องหมายในยุคแรกจะมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นรูปภาพแต่เพียง
อย่างเดียว มักนิยมใช้ รูปทรงกลมและรูปไม้ กางเขน หรื อรูปทรงกลมกับไม้ กางเขนร่วมกัน ชาวคริส
เตียน เพิ่มเติมปรัชญาสันๆ
้ เพิ่มชื่อย่อของช่างพิมพ์หรื อในบางครัง้ อาจใช้ ภาพล้ อเลียนชื่อของช่าง
พิมพ์ เป็ นต้ น มีความละเอียดและงดงาม และจากเครื่ องหมายของช่างพิมพ์ก็ได้ กลายมาเป็ น
เครื่ องหมายของสํานักพิมพ์ในเวลาต่อมา
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เครื่องหมายลายนา้ (Watermarks)
เป็ นเครื่ องหมายที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อกระดาษมีลกั ษณะโปร่งแสง ซึง่ วิธีการทํา
เครื่ องหมายดังกล่าว จะกระทําในขันตอนการผลิ
้
ตกระดาษโดยบริษัทผู้ผลิตเพื่อใช้ แสดงความเป็ น
เจ้ าของรวมถึงการรับรองคุณภาพและขนาดของกระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์ ซึง่ การใช้ เครื่ องหมาย
ลายนํ ้านี ้ก็ยงั คงใช้ งานในอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อเป็ นการรับรองคุณภาพของกระดาษนันๆ
้
เครื่ องหมายของช่างออกแบบเครื่ องเรื อน (Furniture Marks)
เครื่ องหมายนี ้เข้ าในว่าเกิดในประเทศฝรั่งเศสเป็ นแห่งแรก ซึง่ ในระยะเริ่มแรกช่าง
หลายคนหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าว ด้ วยเข้ าว่าเครื่ องหมายนันรั
้ ฐบาลเป็ นผู้กําหนดขึ ้น
เพื่อใช้ ควบคุมพวกเขาเหล่านัน้
ประทับตราแล้ วเคลือบด้ วยแล็กเกอร์ หรื อพิมพ์ลงบนกระดาษทําเป็ นฉลาก ( Label)
ปั จจุบนั บริษัทผู้ผลิตเครื่ องเรื อนที่มีคณ
ุ ภาพส่วนใหญ่ก็ทําเครื่ องหมายของตนบนเครื่ องเรื อนทุกชิ ้น
ที่วางจําหน่าย โดยใช้ ชื่อของบริษัทเป็ นตัวรับรองคุณภาพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย” โดย
ใช้ กลุม่ ตัวอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ
วิจยั แบบสร้ างสรรค์เพื่อการออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิม ในสามชายแดนภาคใต้
โดยเน้ นการสร้ างแบรนด์ โดยผู้วิจยั สื่อความคิด แสดงถึงปั ญหาที่พบและแนวทางการสร้ างสรรค์
ให้ แก่ผ้ สู นใจเข้ าใจได้ อย่างมีระบบ โดยมีเนื ้อหา และขันตอนวิ
้
ธีดําเนินการวิจยั ในการศึกษาดังนี ้
1. การศึกษาภาคเอกสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
6. การออกแบบ
7. การประเมินผลงานออกแบบ
1. การศึกษาภาคเอกสาร
โดยศึกษาข้ อมูลเชิงลักษณะ ที่ไม่ได้ วดั มาเป็ นตัวเลข แต่เป็ นผลของการสังเกตที่เป็ น
ในรูปบรรยาย เป็ นเรื่ องของความรู้ความเข้ าใจ โดยแหล่งที่มาของข้ อมูลเป็ นข้ อมูลทุตยิ ภูมิ คือ
ข้ อมูลที่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์มาแล้ วเป็ นส่วนใหญ่
1.1 เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 เพื่อศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์ในเชิงสร้ างสรรค์และออกแบบ โดยนําเอาข้ อมูลต่างๆมาประมวลหา
รูปแบบศิลปวัฒนธรรม มุสลิมใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเทคนิควิธีการในการออกแบบ
เลขนศิลป์ มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย โดย ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่ าง การใช้ งานของการออกแบบเลขนศิลป์ โดย
กําหนดกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นนักออกแบบ นักวิชาการ และผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ปรึกษาในด้ านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ หลังจากนัน้ นํามาประมวล
ทําแบบสอบถาม เมื่อกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ให้ ข้อมูลที่จําเป็ นจากความคิดเห็น จึงนํามาพิจ ารณาและ
เป็ นแนวทางในการออกแบบให้ หมาะสมและสมบูรณ์แบบมากที่สดุ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) สัมภาษณ์ในด้ านความรู้เกี่ยวกับประวัตขิ องศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และ
การออกแบบเลขนศิลป์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) สัมภาษณ์ในด้ านความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเลขนศิลนศิลป์ เพื่อแสดง
ถึงเอกลักษณ์มสุ ลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ จากการสอบถามและสัมภาษณ์บคุ คล 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวัฒนธรรม จํานวน 3 ท่าน
1) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อบั ดุลรอซะ วรรณอาลี - รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2) คุณวัชรี ถ้ วนถวิล - ผู้จดั การอุทยานการเรี ยนรู้ยะลา TK park yala
3) คุณอนัน วาโซะ - Head of Graphic Design Department / บริษัท ไอดีซี จํากัด
และปั จจุบนั เป็ นนักกราฟฟิ คดีไซน์อิสระ และนักเขียนหนังสือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบเลขนศิลป์มุสลิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า ลักษณะศิลปะมุสลิมในสาม
จังหวัดบ้ านเราเอาตังแต่
้ เริ่มต้ นรับอิสลามหรื อก่อนหน้ านันโดยส่
้
วนใหญ่เราได้ รับวัฒนธรรมจาก
หลากหลายที่มา แต่หลังจากศาสนาอิสลามเข้ ามา เราจะเห็นได้ ชดั เจนในเรื่ องของภาษาที่มสุ ลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แตกต่างจาก มุสลิมในประเทศไทยในส่วนอื่น เราใช้ ภาษามลายูใน
การพูดสื่อสาร ใช้ ภาษายาวีซงึ่ ดัดแปลงมาจากภาษาอาหรับในการเขียน เราจะเห็นรูปแบบ
ศิลปกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ เช่นรูปแบบมัสยิดต้ องมีโดมโค้ ง การใช้ สีเขียวและทองเพราะบางท่าน
บอกว่าสีเขียวคือสีที่ทา่ นศาสดามูฮําหมัดนิยมหรื อเลือกใช้ ดาวเดือน ลวดลายต่างๆของมัสยิด
หรื อสถาปั ตยกรรมบ้ านเรื อน ที่ได้ รับอิทธิพลของอิสลาม เพราะด้ วยหลักการของศาสนาเคร่งครัด
อิสลามห้ ามสร้ างรูปคนหรื อสัญลักษณ์ที่เป็ นสิ่งมีชีวิต ทําให้ เราเห็นรูปแบบศิลปะที่ไม่มีความแปลก
ใหม่ แต่ทางออกของข้ อจํากัดนี ้ ก็จะมีรูปแบบของศิลปะอิสลามสากลที่เห็นได้ ชดั คือ ลวดลาย
ตกแต่ง การประดิษฐ์ อกั ษร โดยพบได้ ทวั่ ไป

89
คุณอนัน วาโซะ Head of Graphic Design Department / บริษัท ไอดีซี จํากัด
ปั จจุบนั เป็ นนักกราฟฟิ คดีไซน์อิสระ เขียนหนังสือ (สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า งาน
ออกแบบบ้ านเราเป็ นเอกลักษณ์เป็ นที่จด จําอยูห่ ลายอย่างเลยครับ ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าบรรพบุรุษ
เรานัน้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านงานออกแบบที่ไม่ธรรมดา สามารถสร้ างงานออกแบบให้ มีความ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทุกวันนี ้ ใครๆ ก็มองเห็นและสามารถรับรู้ได้ วา่ นี่ละ่ คือ ผลงานจาก
สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เช่น งานออกแบบลายเรื อกอ และ ลายฉลุบนด้ า มกริช ฯลฯ จะดีๆ
มากถ้ านักออกแบบรุ่นใหม่ๆ มองงานดีๆ ที่มีอยูเ่ ดิม คิดต่อยอดประยุกต์ให้ สวยงาม อาจจะใช้ กบั
สินค้ าต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค้ าสินค้ า เช่น ออกแบบบรรจุภณ
ั ท์ ออกแบบฉลากสินค้ า ฯลฯ ใช้ ความรู้
ทางศิลปะ การออกแบบทําให้ เป็ นงานที่ร่วมสมัย
วัชรี ถ้ วนถวิล ผู้จดั การอุทยานการเรี ยนรู้ยะลา (สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2556) กล่าวว่า
ตามมุมมองลักษณะงานศิลปะที่เป็ นอัตลักษณ์ของความเป็ นมาลายูในพื ้นถิ่นที่ได้ รับการ
ผสมผสานวัฒณธรรมอย่างยาวนานจากอิทธิพลของการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมจายุคสูย่ คุ รุ่นสูร่ ุ่น ซึง่ มี
หลากหลายชาติพนั ธุ์งรรณาทัง้ จีน ชวา ไทย อาหรับ ยุโรป ที่เข้ ามาเผยแพร่วฒ
ั
นธรรม ตังแต่
้
คาบสมุทรมาลายูดงเดิ
ั ้ ม นับเป็ นอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมที่โดดเด่นไม่วา่ จะเป็ นภาษาตัวอักษร การ
แต่งกาย วัฒณธรรมการดําเนินชีวิต ยังคงยึดมัน่ ในความเป็ นศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้ โดยเรา
สามารถสังเกตุเห็นลวดลายเส้ นศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาจากสถาปั ตยกรรม ลายฉลุตามหน้ าบัน
ของอาคารบ้ านเรื อน ลวดลายของเรื อกอและที่เป็ นการแสดงทางที่สดใสและมีสีสนั สวยงาม
แม้ กระทัง่ ลายผ้ าพิมพ์เครื่ องนุง่ ห่ม ของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เรา
จะเห็นลวดลายที่เป็ นคนหรื อสัตว์ในความเป็ นศิลปะของมุสลิมชายแดนใต้ เลย จะมีเพียงลวดลาย
ที่เป็ นลักษณะของความอารบิค ( ถ้ าเปรี ยบกับปั จจุบนั สามารถเรี ยกว่าเป็ นกราฟฟิ กได้ หรื อไม่)
ลวดลายธรรมชาติ พรรณไม้ เถาเครื อของลายเส้ นต่างๆ อีกทังยั
้ งใส่ลกั ษณะของสีสนั ที่สดใส
ฉูดฉาดอย่างชัดเจนซึง่ ยังอิ่งลักษณะอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ยดึ โยงหลักศาสนาอันเป็ นวิถี
การดําเนินชีวิตอย่างชัดเจน
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบ จํานวน 7 ท่าน ได้ แก่
1) คุณ ไพโรจน์ ธีระประภา - Siam Ruay Design / Art Director & Graphic
Designer ได้ รับรางวัลศิลปิ นศิลปาธร ประจําปี 2557 สาขาเรขศิลป์
2) คุณกาจกําแหง จรมาศ - ผู้อํานวยการการออกแบบ / บริษัท คุกกี ้ส์ไดนาโม จํากัด
3) คุณทิวากร นาวารัตน์ - Design Director / บริษัท ไบรท์ไซด์ จํากัด
4) คุณสมิชฌน์ สมันเลาะ - Type Designer / บริษัท คัดสรรดีมาก
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5) คุณก่อนกาล ติณสูลานนท์ - Project Director / บริษัท Graphic 49 Limited Art
Director & Graphic Designer
6) ร.ท. นรเศรษฐ์ อังศุวฒ
ั กกุล – หัวหน้ า งานออกแบบสิ่งพิ่มพ์ / สํานักงานใหญ่ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7) ผศ.ปิ ยลักษณ์ เบญจดล - อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
กลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่าง คือ ชาวมุสลิม ที่อาศัยอยูใ่ น สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
อายุไม่ตํ่ากว่า 50 ปี จํานวน 9 คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จําเป็ นจากความคิดเห็นและเป็ นแนวทางใน
การ ออกแบบให้ เหมาะสมมากที่สดุ
3.2 กลุ่มประชากร ที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นบุคคลทัว่ ไปที่ร้ ูจกั 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 400 คน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ โดย
4.1.1 เมื่อได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นํามาแจกแจงความถี่ของ
คําตอบแต่ละข้ อ ด้ วยการลงรหัสคําตอบในแต่ละข้ อ ให้ เป็ นตัวเลขประจําแบบสอบถามทังหมด
้
เพื่อเตรี ยมนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.1.2 นําข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วกรอกลงในแบบฟอร์ มการลงรหัสทัว่ ไป (
general
coding form) ซึง่ เป็ นการเตรี ยมข้ อมูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมสถิตสิ ําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social
sciences)
การใช้ แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ ( Questionnaire & Checklist) วิธีการ
ใช้ แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบ โดยมีลกั ษณะเป็ นปลายปิ ด แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบ เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ศาสนา และจังหวัดที่อยูอ่ าศัย
ตอนที่ 2 เป็ นสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ งานออกแบบ ทางด้ านการสื่อสาร
ความหมายของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ลักษณะการออกแบบ และลักษณะการใช้
งาน และข้ อเสนอแนะในการออกแบบ
และส่วนสุดท้ ายเป็ นการให้ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
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5. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่ อง การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมใน
ประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) ใช้ สถิตโิ ดย การวิเคราะห์ปัญหา ความคิดเห็น และ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และร้ อยละ ใช้ โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ เมื่อคํานวณค่าต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว จึงนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง ในการแปล
ความโดยใช้ คา่ เฉลี่ยของผลคะแนนเป็ นตัวชี ้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตา มแนวคิดของ เบสท์
(Best W. John. 1997, p 190) มีรายละเอียดดังนี ้
4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ หรื อพึงพอใจในเกณฑ์สงู มาก
3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก หรื อพึงพอใจในเกณฑ์มาก
2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้ อย หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ตํ่า
1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้ อยมาก หรื อพึงพอใจในเกณฑ์ตํ่ามาก
ต่อจากนัน้ จึงเรี ยบเรี ยง สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
6. การออกแบบ
นําผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล นํามาศึกษาและออกแบบตามขันตอน
้
และ
กระบวนการต่าง ๆ ตามที่ได้ ศกึ ษามาโดยพัฒนาความคิดและทําการออกแบบ เนื ้อหาข้ อสรุปใน
การออกแบบและตรวจสอบหาแนวทางที่เลือก นําไปสูต่ วั อย่างผลงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อน
วัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี ้
6.1 ชุดตัวอักษร
6.2 ชุดสี
6.3 ตราสัญลักษณ์
6.4 เลขนศิลป์สําหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.5 ตัวอย่างเลขนศิลป์สิ่งแวดล้ อม
6.6 ตัวอย่างเลขนศิลป์บนบรรจุภณ
ั ฑ์
7. การประเมินผลงานออกแบบ
การนําเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบ เพื่อประเมินคุณภาพของผลงาน
อภิปราย วิเคราะห์ และหาข้ อบกพร่องต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการใช้ แบบสอบถาม ซึง่ มีเกณฑ์ใน
การประเมินผลงานออกแบบ ดังนี ้ คือ
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7.1 การสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.1.1 ความชัดเจน
7.1.2 ความเหมาะสม
7.1.3 การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
7.2 การออกแบบ
7.2.1 มีองค์ประกอบชัดเจน
7.2.2 มีระเบียบแบบแผน
7.2.3 มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
7.2.4 มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์
7.2.5 มีคณ
ุ ค่าในการจดจํา
7.2.6 ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม
7.3 การใช้ งาน
7.3.1 ความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้
7.3.2 ความสะดวกในการนําไปใช้
7.3.3 การนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริมการขาย
7.3.4 ใช้ งานได้ นาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
7.3.5 เข้ าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ
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ภาพที่ 3.1 แผนภูมิสรุปขันตอนการทํ
้
าวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย ได้ ทํา
การ ศึกษาถึงประวัติ ความเป็ นมา ภูมิปัญญาชาวบ้ าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นอัตลักษณ์ของ สามจังหวัดชายแดนใต้ มี
ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ตัวอย่าง มุสลิมที่ อาศัยอยูใ่ นสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ตํ่ากว่า 50 ปี จํานวน 9 คน และผู้ ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ องกับ
ศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3 ท่าน จากนันจึ
้ งนําผลจากการสัมภาษณ์
มาทําการสรุปหาแนวทางในการออกแบบ และหลังจากการออกแบบแล้ วนําผลงานการออกแบบ
ไป ประเมินกับกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบ อันมีเนื ้อหาการศึกษาโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล (ก่ อนการออกแบบ) สรุปผลความคิดเห็นจากกลุม่
ตัวอย่างที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อน อัต
ลักษณ์ของวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนที่ 2 ผลงานออกแบบ ผลงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อน อัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนที่ 3 การประเมินผล (หลังการออกแบบ) การประเมินผลงานออกแบบเลขน
ศิลป์ที่สะท้ อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการออกแบบจํานวน 7 ท่าน และประชากรทัว่ ไป 400 คน
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล (ก่ อนการออกแบบ)
1.1 สรุปผลความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาอัตลักษณ์
ของมุสลิม ในสามจังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ ว่าตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มีอะไรบ้ าง มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และผลจากการเปลี่ยนแปลง และยอมรับ ของมุสลิม ให้ เป็ นอัตลักษณ์ใหม่
ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อไม่โดยวิเคราะห์ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1.1.1 ตราประจําจังหวัด
1.1.2 ดอกไม้ ประจําจังหวัด
1.1.3 คําขวัญประจําจังหวัด
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1.1.4 วิถีการดําเนินชีวิต
1.1.5 การเดินทาง
1.1.6 อาชีพ
1.1.7 วัฒนธรรม
1.1.8 ประเพณี
1.1.9 เอกลักษณ์ด้านศิลปะและหัตถกรรมท้ องถิ่น
1.1.10 โบราณสถาน
1.1.11 ของดีประจําอําเภอ
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ศลิ ปะและวัฒนธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ของมุสลิม ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
จังหวัดปั ตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

ตราประจาจังหวัด

รูปปื นใหญ่ศรี ปัตตานีหรื อ
นางพญาตานี

รูปเหมืองแร่ดีบกุ

รูปเรื อกอและกางใบแล่น
รับลมเต็มที่ ภายในใบ
เรื อเป็ นรูปช้ างเผือก
ทรงเครื่ องคชาภรณ์

ดอกไม้ ประจาจังหวัด

ดอกชบา

ดอกพิกลุ

ดอกบานบุรี

คาขวัญประจาจังหวัด

คําขวัญจังหวัดปั ตตานี
บูดสู ะอาด หาดทรายสวย
รวยนํ ้าตก
นกเขาดี ลูกหยีอร่อย
หอยแครงสด

ยะลาใต้ สดุ สยาม เมือง
งามชายแดน

ทักษิ ณราชตําหนัก ชนรัก
ศาสนา นราทัศน์เพลิน
ตา ปาโจตรึงใจ แหล่ง
ใหญ่แร่ทอง ลองกอง
หอมหวาน

วิถกี ารดาเนินชีวิต

การดําเนินชีวิตแบบ
วัฒนธรรมมลายู

ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่กบั
ศาสนา เป็ นเรื่ องสําคัญ

เรี ยบง่าย สังคมเกษตร

การเดินทาง

รถยนต์ รถไฟ

รถยนต์

รถยนต์ รถไฟ เครื องบิน

อาชีพ

ค้ าขาย, นาเกลือ, ประมง เกษตรกร, ค้ าขาย

เกษตรกร, ประมง,ค้ าขาย
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ศลิ ปะและวัฒนธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ของมุสลิม ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ต่อ)
จังหวัดปั ตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

วัฒนธรรม

ด้ านอาหาร, การแต่งกาย, ภาษาถิ่นมลายู
ประเพณีทางศาสนาอิสลาม

ประเพณี

การแต่งกายไทยมุสลิม

เทศกาลต่ าง ๆ

การแข่งขันนกเขาชวา, งานไก่กอและ, งานแข่งเรื อกอและ

เอกลักษณ์ ด้านศิลปะ กริ ชสกุลช่างปั ตตานี, กรง บ้ านเรื อนไทยมุสลิม,กรง มัสยิดตะโละมาเนาะ,
และหัตถกรรมท้ องถิน่ นก,ปื นใหญ่พญาตานี,จิต นก,กริ ชเมืองรามัน
เรื อนไทยมุสลิม, ผ้ า
กรรมบนเรื อกอและ
ปาเต๊ ะ, เรื อกอและ
,มัสยิดกลาง,เครื อง
ทองเหลือง,เรื อนไทย
มุสลิม
โบราณสถาน

มัสยิดกรื อเซะ

มัสยิดตะโละมาเนาะ,
มัสยิดวาดิลฮูเซ็น

ของดีประจาจังหวัด

ไก่ฆอและ, เรื อกอและ
กล้ วยหิน, ส้ มโชกุน, ผัก
จําลอง,นํ ้าบูด,ู มะตะบะ, นํ ้า,ไก่เบตง, ปลามังกร
ลูกหยี

ผ้ าบาติก,ลองกอง,เรื อกอ
ละจําลอง,กระจูด

ส่ วนที่ 2 ผลงานออกแบบ
ในส่วนนี ้เป็ นการทดลองออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิม สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ แก่ ตัวอักษร การใช้ สี ตราสัญลักษณ์ ตัวอย่าง
เลขนศิลป์สําหรับมุสลิม สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตัวอย่างชุดจดหมาย ตัวอย่าง เลขนศิลป์บน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และตัวอย่างเลขนศิลป์สิ่งแวดล้ อม เพื่อนําไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิใน สามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบ และกลุม่ ประชากร ทัว่ ไป ประเมิน ผลงานออกแบบ เพื่อนํา
ผลการประเมินนันมาใช้
้
เป็ นทิศทางพัฒนาผลงานออกแบบเลขนศิลป์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์มสุ ลิม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป
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การคัดเลือกสีอัตลักษณ์ ประจาจังหวัด
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การเลือกสีสัญลักษณ์

100
ชุดตัวอักษรที่ใช้ ในงานออกแบบเลขนศิลป์

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
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ส่ วนที่ 3 การประเมินผล (หลังการออกแบบ)
การประเมินผลงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิม สามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ จากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ องกับ
สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวน 7 ท่าน
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นทางด้ านการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญ
ค่ าเฉลี่ย
(X )
การสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความชัดเจน
3.57
ความเหมาะสม
3.57
การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
4.14
การออกแบบ
มีองค์ประกอบชัดเจน
4.29
มีระเบียบแบบแผน
3.86
มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
3.71
มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์
3.86
มีความเรี ยบง่าย
3.74
มีคณ
ุ ค่าในการจดจํา
3.86
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม
3.57
การใช้ งาน
ความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้
3.29
ความสะดวกในการนําไปใช้
3.71
การนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
3.57
ใช้ งานได้ นาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
3.57
เข้ าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ
3.29
รวมเฉลี่ย
3.71
รายการ

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี (2)
ดี (1)
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
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จากตารางที่ 4. 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นกับทางด้ านออกแบบในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.71) และเมื่อแยกรายข้ อพบว่า ทางด้ านการออกแบบ – มีองค์ประกอบ
ชัดเจนมีคา่ เฉลี่ยที่สงู ที่สดุ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.29) รองลงมาคือการสื่อสารความหมายถึงมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – ก
้ ใ่ นระดับดี
การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี มีคา่ เฉลี่ย อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.14) นอกนันอยู
( X = 3.57 – 3.86) ยกเว้ น ทางด้ านการใช้ งานในเรื่ องของความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้ งาน และ
เข้ าใจง่ายไม่คลุมเครื อ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.29)
ข้ อเสนอแนะด้ านการสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. พยายามหา Element บางอย่างของความเป็ นปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เพิ่มใน
Logo เพื่อสร้ างความเฉพาะให้ กบั พื ้นที่
2. น่าจะใช้ Element จากตัวอักษรอารบิค หรื อลวดลายแบบอิสลามมาประยุกต์ให้ เป็ น
Logo มากกว่า Element รูปดาวกับเดือน
3. การกําหนดสีของแต่ละจังหวัด ควรแสดงให้ เห็นว่าเพราะเหตุใด สีเหลืองถึงต้ องเป็ น
ปั ตตานี สีฟ้าต้ องเป็ นนราธิวาส และเขียวต้ องเป็ นยะลา ถ้ าสามารถแสดงเหตุผลนี ้ได้ ก็นา่ จะชัดเจนขึ ้น
ได้ อีก
ข้ อเสนอแนะทางด้ านการออกแบบ
1. ควรเพิ่มบทความการเลือกแนงทางของเนื ้อหา ที่มา ที่เราได้ คดั เลือก มาเป็ นหลักใน
การออกแบบ เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นว่ามีแนวทางการออกแบบที่หลากหลาย และผู้ศกึ ษาได้ ทํางานจน
พบว่า แนวทางใด เป็ นการแก้ ปัญหาได้ ดีที่สดุ เป็ นงาน
Final
2. การออกแบบโดยรวมดีแล้ ว
3. “ตราสัญลักษณ์ ” มีการพัฒนาแบบที่น้อยเกินไป โครงสร้ างและรูปร่างยังไม่ลงตัว
ด้ วยรูปร่างของตราสัญลักษณ์ที่มีการลวงตาเกิดขึ ้น ทําให้“ดาว” เกิดความรู้สกึ ในการมองเห็นว่าไม่อยู่
ตรงกลาง ทําให้ การแสดงความหมายของความเป็ นศูนย์กลางสูญเสียไป ในส่วนของ“แบบตัวอักษร”
(ทัง้ Logotype และ Typeface) พยายามใส่เส้ นสายลวดลายมากเกิน แบบอักษรจึงไม่ชดั เจน
ความสามารถในการอ่าน L( egibility & Readability) จึงน้ อย นอกจากนี ้ การพยายามตกแต่งตัวอักษร
ที่มากยังทําให้ ไปรบกวนความเด่นชัดของตราสัญลักษณ์ลดน้ อยลงอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะทางด้ านการใช้ งาน
1. การออกของชิ ้นงานนี ้อาจดูฉีกกฎเกณฑ์ของงานออกแบบในเชิงวัฒนธรรม แต่ในทาง
กลับกันเป็ นการนําเสนอสิ่งใหม่ที่เข้ ากับยุคสมัย ซึง่ เป็ นไปในทางที่ดี สิ่งที่ควรเพิ่มเติม คือการนําไปใช้
กับผู้คน สังคม ในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดการยอมรับในการสร้ างสัญลักษณ์ใหม่
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2. มีข้อเสนอนิดหน่อย สัญลักษณ์ชาย และหญิง ดีไซน์สวยดี แต่ต้องคํานึงความเป็ น
สากล ซึง่ ยังมีในปั จจุบนั ที่เขาใช้ กนั อยูต่ ้ องทําให้ ชดั เจนกว่านี ้ ถ้ ากรณีไม่มีตวั อักษรแสดงไว้ จะทําให้
เข้ าใจไหม ว่าอันใหนชายหรื อหญิง สัญลักษณ์สากลไม่ต้องมีตวั อักษรก็เข้ าใจได้ ส่วนเรื่ อง บรรจุภณ
ั ฑ์
สิ่งที่สําคัญ ไม่ควรขาดคือ สัญลักษณ์“ฮาลาล”
3. แบบตัวอักษรLogotype จะสูญเสีย “รายละเอียด” เมื่อถูกนําไปใช้ งานในขนาดเล็ก
4. แบบตัวอักษร Typeface จะสูญเสีย “ความสามารถในการอ่าน”เมื่อถูกนําไปใช้ งาน
ในขนาด (Point Size) เล็ก
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นทางด้ านการออกแบบของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่ าเฉลี่ย
(X )
การสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความชัดเจน
3.77
ความเหมาะสม
3.38
การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
3.95
รวมเฉลี่ยด้ านการสื่อสารความหมายถึงมุสลิมใน
3.70
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การออกแบบ
มีองค์ประกอบชัดเจน
3.69
มีระเบียบแบบแผน
3.74
มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
3.75
มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์
4.29
มีความเรี ยบง่าย
3.96
มีคณ
ุ ค่าในการจดจํา
4.36
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม
4.25
รวมเฉลี่ยด้ านการออกแบบ
4.01
การใช้ งาน
ความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้
3.83
ความสะดวกในการนําไปใช้
3.83
การนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
4.10
ใช้ งานได้ นาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
4.17
เข้ าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ
4.17
4.02
รวมเฉลี่ยด้ านการใช้ งาน
รวมเฉลี่ย
3.95
รายการ

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี (2)
ดี
ดี (1)
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับทางด้ านออกแบบใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 3.95) และเมื่อแยกรายข้ อพบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.69 –
4.36) ยกเว้ นการสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – ความเหมาะสม มี
ุ ค่าในการจดจํา มี
ค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.38) ในทางด้ านการออกแบบ – มีคณ
ค่าเฉลี่ย ในระดับดี ที่มีคา่ สูง ที่สดุ ( X = 4.36) รองลงมาคือ มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตาม
วัตถุประสงค์ ( X = 4.29)
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บทที่ 5
บทสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การออกแบบเลขนศิลป์การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรม
มุสลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้ บทสรุป โดยมีเนื ้อหาดังนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. การอภิปรายผลการวิจยั
3. ข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
(ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะความเป็ น อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม
มุสลิม และออกแบบเลขนศิลป์ที่เหมาะสม และสะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิม โดยมี อตั ลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของมุสลิม ในสามจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ทําให้ เกิดงานออกแบบเลขนศิลป์ สามารถ
สื่อสารข้ อมูล ประชาสัมพันธ์ กับประชากรและนักท่องเที่ยวได้ ดี อีกทังสามารถสะท้
้
อน อัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น เป็ นสมมติฐานการวิจยั และ ศึกษาเนื ้อหาที่เกี่ยวกับรูปแบบ วัฒนธรรม ที่เป็ นอัตลักษณ์
ของมุสลิมในประเทศไทย เฉพาะเจาะจง มุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่านัน้ คือปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาส เฉพาะกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีความรู้ทางด้ านการออกแบบ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้ านนโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึง
การออกแบบเลขนศิลป์ในรูปแบบของมุสลิมที่สามารถสะท้ อนอัตลักษณ์ของมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลงาน การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย ที่ได้
นําเสนอแก่ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านวัฒนธรรม และด้ านการออกแบบ
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นกับทางด้ านออกแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 3.71) และเมื่อแยกรายข้ อพบว่า
ทางด้ านการออกแบบ – มีองค์ประกอบชัดเจนมีคา่ เฉลี่ยที่สงู ที่สดุ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.29)
รองลงมาคือการสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – การสร้ าง
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ภาพลักษณ์ที่ดี มีคา่ เฉลี่ย อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.14) นอกนันอยู
้ ใ่ นระดับดี ( X = 3.57 – 3.86 )
ยกเว้ น ทางด้ านการใช้ งานในเรื่ องของความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้ งาน และเข้ าใจง่ายไม่
คลุมเครื อ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.29)
ส่วนทางด้ านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับทางด้ านออกแบบในภาพรวมอยู่
ในระดับดี ( X = 3.95) และเมื่อแยกรายข้ อพบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.69 – 4.36)
ยกเว้ นการสื่อสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – ความเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย
ุ ค่าในการจดจํา มีคา่ เฉลี่ย ใน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.38) ในทางด้ านการออกแบบ – มีคณ
ระดับดี ที่มีคา่ สูง ที่สดุ ( X = 4.36) รองลงมาคือ มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตาม วัตถุประสงค์
( X = 4.29)
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครัง้ นี ้
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา
นราธิวาส) ต้ องมีการศึกษารวบรวมข้ อมูลถึงความเป็ นมาของรูปแบบ ( style) และอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ในอดีต ของมุสลิม ในสามจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ เพื่อให้ ได้ มาของข้ อมูลในพื ้นที่เพื่อ
นํามาใช้ เป็ นกรอบใหญ่ไว้ สําหรับครอบคลุมงานออกแบบ โดยสามารถรวมเป็ นชุดเดียวกัน สิ่งที่
นํามาใช้ เป็ นไปได้ หลายแนวทาง เช่น การใช้ โครงสี การใช้ สญ
ั ลักษณ์ลายเส้ น การใช้ ลกั ษณะ
ตัวอักษร จากนันให้
้ หาข้ อมูลส่วนที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เลือกเอาจุดเด่นที่เป็ นที่
ยอมรับมาใช้ เช่นข้ อมูลจากตราประจําจังหวัด คําขวัญจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ทรัพ
ยาการที่มีคา่ ทางธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ ประจําจังหวัด หรื อแม้ แต่ข้อมูลที่เป็ นรูปแบบนามธรรม
และความรู้สกึ ทังหมดใช้
้
เป็ นเนื ้อหาในการออกแบบได้ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิ ้นนี ้สามารถ
เป็ นตัวอย่างของการแก้ ปัญหาในรายละเอียดของโจทย์ในหัวข้ องานวิจยั และผลที่ออกมาเป็ น
วิธีการในการออกแบบที่สามารถนําไปใช้ ในการออกแบบได้ จริง แต่ก็ไม่ได้ ยืนยันต่อผลงาน
ออกแบบขันสุ
้ ดท้ ายว่าจะต้ องเป็ นดังที่แสดงไว้ เสมอ ซึง่ จากการศึกษาพบว่าศิลปวัฒนธรรมของ
มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นนมี
ั ้ มิตทิ ี่หลากหลาย มีความคล้ ายคลึงเหมือนกัน ทังหลากหลาย
้
และซับซ้ อน แต่ก็ล้วนแล้ วน่าสนใจ แต่เนื่องด้ วยการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เรื่ องที่มีความอ่อนไหวต่อ
สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ ข้อมูลบางส่วนที่อาจเป็ นประโยชน์หรื อมี
ความสําคัญมีความยากลําบากในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องกับชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ที่มีความเสี่ยง ทําให้ มีผลต่อการทําการสอบถามข้ อมูลในการทํางาน
วิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ มีผลทําให้ ข้อมูลยังไม่ครบถ้ วน
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การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ยังเป็ นเรื่ อง
ที่ไม่ได้ รับการสนับสนุนหรื อไม่ได้ รับความสําคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน ซึง่ จะ
เห็นได้ จากรูปแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ยงั ไม่มีรูปแบบอัตลักษณ์ที่ชดั เจน
เนื่องจากต้ องใช้ งบประมาณเป็ นจํานวนมาก
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การศึกษาด้ านการออกแบบอันประกอบด้ วย ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ สุนทรี ยศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจยั หลักการออกแบบ และเอกลักษณ์ท้องถิ่นนันมี
้ ความสําคัญในการออกแบบครัง้ นี ้
เพราะศิลปะและการออกแบบนันมี
้ รสนิยมที่บม่ เพาะมาแตกต่างกัน ตามแต่ประสบการณ์ของตัวเอง
และยังต้ องควรสร้ างสมให้ มาก เพื่อเป็ นรากฐานในการคิดค้ นรูปแบบงานออกแบบนิเทศศิลป์ที่แปลก
ใหม่ เหมาะสม สื่อสารได้ ตรงต่อความต้ องการของคนในสังคมนันๆ
้
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แบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็น
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
คาชีแ้ จง
ขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการทํา
วิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาส)” จัดทําโดย นายภักดี ต่วนศิริ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทางผู้ศกึ ษาจะนําข้ อมูลที่ได้ จากการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการแบบชุดตัวอักษรไทยและกราฟฟิ ค สําหรับใช้ ในงานสื่อสารที่
สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิม และเพื่อเป็ นแนวทางศึกษาต่อของผู้สนใจงานออกแบบเลขนศิลป์ที่
สะท้ อนวัฒนธรรมได้ อีกด้ วย
วัตถุประสงค์ ของการสารวจ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
2. เพื่อออกแบบเลขนศิลป์ที่เหมาะสม และสะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิมในประเทศไทย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ…………..ปี
3. ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
คริสต์ อื่นๆ …………
4. จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส อื่นๆ...............
ส่ วนที่ 2
1 ท่านคิดว่าสัญลักษณ์ของอิสลามคืออะไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2 ท่านคิดว่าสิ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คืออะไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3 ท่านคิดว่าตัวอักษรภาษาไทยและรูปภาพสําเร็จรูป ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมใน
ประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส) ควรมีรูปแบบอย่างไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี ้
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แบบสอบถาม ประกอบการทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
(ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส)
(A reflection of Muslim culture in Thailand through Graphic design)
โดย นายภักดี ต่ วนศิริ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ กี่ยวข้ องกับ
วัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อประเมินผลงานออกแบบเลขนศิลป์
ที่สามารถสะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส)
ชื่อ.........................................................................................................................................................
อาชีพตาแหน่ ง.....................................................................................................................................
สถานที่ทางาน......................................................................................................................................
ทาเครื่ องหมาย/ ในช่องความคิดเห็นทีม่ ีตอ่ ผลงานออกแบบ
ความคิดเห็นทีม่ ีตอ่ ผลงานออกแบบ5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง
การสื่อสารความหมายถึง มุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ความเห็นที่มีต่อผลงานออกแบบ
5

4

3

2

ความชัดเจน
ความเหมาะสม
การสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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การออกแบบ

ความเห็นที่มีต่อผลงานออกแบบ
5

4

3

2

1

มีองค์ประกอบชัดเจน
มีระเบียบแบบแผน
มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์
มีความเรี ยบง่าย
มีคณ
ุ ค่าในการจดจา
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
การใช้ งาน

ความเห็นที่มีต่อผลงานออกแบบ
5

4

3

2

ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้
ความสะดวกในการนาไปใช้
การนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
ใช้ งานได้ นาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
เข้ าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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แบบสอบถาม ประกอบการทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้ อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย
(ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส)
(A reflection of Muslim culture in Thailand through Graphic design)
โดย นายภักดี ต่ วนศิริ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากรทัว่ ไปเพื่อประเมินผลงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สามารถ
สะท้ อนอัตลักษณ์มสุ ลิมในประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส)
ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ตํ่ากว่า 25 ปี  25 – 39 ปี  40 – 55 ปี
 55 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
4. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม  คริสต์
 ศาสนาอื่น………….
5. จังหวัดที่อยู่
 ปั ตตานี
 ยะลา
 นราธิวาส
 จังหวัดอื่น................
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ทาเครื่ องหมาย  ในช่องความคิดเห็นทีม่ ีตอ่ ผลงานออกแบบ
ความคิดเห็นทีม่ ีตอ่ ผลงานออกแบบ5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง
รายการ

ความเห็นที่มีต่อผลงานออกแบบ
5

4

3

2

การสื่อสารความหมายถึง มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความชัดเจน
ความเหมาะสม
การสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ี
การออกแบบ
มีองค์ประกอบชัดเจน
มีระเบียบแบบแผน
มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์
มีความเรี ยบง่าย
มีคณ
ุ ค่าในการจดจา
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม
การใช้ งาน
ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้
ความสะดวกในการนาไปใช้
การนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
ใช้ งานได้ นาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
เข้ าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข.
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค.
ประวัตผิ ้ ูวิจัย
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ - สกุล
เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั
สถานที่ทํางาน
ถ
โทรศัพท์
ประวัตกิ ารศึกษา
2556
2549
2545

นายภักดี ต่วนศิริ
11 ธันวาคม 2524 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
181/374 หมูท่ ี่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปั ตตานี จ.ปั ตตานี 94000
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปั ตตานี จ.ปั ตตานี 94000
มือถือ 089-649-4455, โทรศัพท์ 0 7334 969, โทรสาร 0 7334 9692
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี ศลิ ปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรี ธรรมราช

ประวัตกิ ารทางาน
2556 - ปั จจุบนั
ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้ างสรรค์สื่อ
คณะวิทยาการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
2550-2551
อาจารย์ประจํา สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้ างสรรค์สื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
2550-2551
อาจารย์พิเศษ สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
2547-2550
ฝึ กงานและพนักงานกราฟฟิ คดีไซน์ บริษัท เซ็นทริส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

