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ค าน า 



๒ 

 

 
ส านักช่างสิบหมู่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร มีหน้าท่ีในการธ ารง รักษา และ  สืบ

ทอดงานศิลปกรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ท้ังแบบประเพณี ร่วมสมัย และศิลปประยุกต์ 
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทย ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ศูนย์ศิลปะและ
การช่างไทย  ร่วมกับ กลุ่มศิลปประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ส านักช่างสิบหมู่จึงจัด องค์ความรู้
ด้านการออกแบบเคร่ืองหมาย  และตราสัญลักษณ์    โดยรวบรวมข้อมูลความรู้ใน การปฏิบัติ งานช่าง
การออกแบบตราสัญลักษณ์ จากบุคลากรภายในส านักช่างสิบหมู่  ผู้ปฏิบัติงาน  และช่างผู้มี
ประสบการณ์  น ามาประมวลจัดท าเป็นเอก สารองค์ความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองหมาย  และตรา
สัญลักษณ์  ของส านักช่างสิบหมู่  

ผู้จัดท า  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสาร องค์ความรู้ฉบับน้ีจะ ได้รับการเผยแพร่  และอ านวย
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน  ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการงานออกแบบตราสัญลักษณ์  ของ
ส านักช่างสิบหมู่   อย่างไรก็ตามการจัดท าเอกสารองค์ความรู้ฉบับน้ีหากมีข้อบกพร่องประการใด  ขอให้
ท่านผู้รู้โปรดช่วยช้ีแจกให้ทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้องต่อไป  

 
 
 

คณะท างาน 
ส านักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สารบัญ 
เร่ือง         หน้า  

ค าน า  
สารบัญ  
บทท่ี  ๑  การออกแบบดวงตรา  ตราสัญลักษณ์     ๑  

- การออกแบบมีอะไรบ้าง      ๑  
- นิยาม  ความหมาย  ดวงตรา  ตราสัญลักษณ์    ๓  
- ความเป็นมาของดวงตรา  ตราสัญลักษณ์    ๕  
- ภาพ  เคร่ืองหมายต่างๆ  ท่ีอยู่บนดวงตรา    ๘  

บทท่ี  ๒  การสร้างสรรค์งานออกแบบ  ความส าคัญในการออกแบบเคร่ืองหมาย  
 และตราสัญลักษณ์       ๑๖  

- การสร้างสรรค์งานออกแบบศิลปะประยุกต์       
ของกรมศิลปากรจากอดีตถึงปัจจุบัน     ๑๖  

- การออกแบบเคร่ืองหมาย  และตราสัญลักษณ์    ๒๕  
- จุดประสงค์การออกแบบดวงตราสัญลักษณ์    ๒๗  
- คุณลักษณะของตราสัญลักษณ์ท่ีดี     ๒๘  

บทท่ี  ๓  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานออกแบบ  เขียนแบบ   ๒๙  
บทท่ี  ๔  กระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์     ๔๐  

- การออกแบบตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท    ๔๐  
o ข้ันตอนการรับค าส่ัง      ๔๐  
o ข้ันตอนการส ารวจ  ประสานงาน  หาข้อมูล   ๔๑  
o ข้ันตอนการออกแบบ      ๔๓  
o อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท ๕๔  

- การออกแบบตราสัญลักษณ์  เฉลิมฉลอง  ๖๕  ปี     
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย –เมียนมาร์    ๕๗  
o ข้ันตอนการรับค าส่ัง      ๕๗  
o ข้ันตอนการส ารวจ  ประสานงาน  หาข้อมูล   ๕๗  

 

 

 



๔ 

 

สารบัญ(ต่อ) 
เร่ือง         หน้า  

o ข้ันตอนการออกแบบ       
 นางสาวขนิษฐา  ศรีกุญชร    ๕๙  
 นางสาวพัชรี  พัฒนจันทร์    ๖๒  
 นางสาวเพ็ชสุภา  รัตนเพชร    ๖๔  
 นางสาวจิตรา  พยัคฆพงษ์    ๖๖  
 นายนันทศักดิ์  ฉัตรแก้ว    ๖๗  
 นางสาวณิชชยา  สาระรัตน์    ๖๘  

o ข้ันตอนการ  ส่งแบบเพื่อพิจารณา    ๗๐  
 ตัวอย่างการเข้าเล่มน าส่งแบบ    ๗๐  

o ข้ันตอนการปรับแก้      ๗๑  
o ข้ันตอนการประกาศเปิดตัวแบบตราสัญลักษณ์   ๗๗  
o ข้ันตอนการน าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้งาน    ๗๘  
o ข้ันตอนการท าหนังสือขอบคุณจากหน่วยงาน          

ภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์      ๘๖ 

บรรณานุกรม          ๘๗ 
ภาคผนวก         ๘๙  
 
 
 
 
 
 

 

 



๑ 

 

บทท่ี  ๑ 
การออกแบบดวงตรา ตราสัญลักษณ์ 

 
 การออกแบบน้ีอยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน นับตั้งแต่มนุษย์ได้รู้จักประดิษฐ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิต  การสร้างเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตน กลุ่มตน 
เผ่าพันธ์ุของตน  ไม่ว่าจะเป็นของส่ิงใด อย่างไร ท่ีมนุษย์คิดสร้างท าข้ึนมา ต้องผ่านขบวนการ
สร้างสรรค์ทางความคิดมาก่อนเสมอ  ฉะน้ันการคิดท าอะไรของมนุษย์ก็คือกระบวนการออกแบบท่ีผ่าน
การวางแผนมาแล้วท้ังส้ินการออกแบบจึงกินความหมายกว้างขวาง ตามความเข้าใจซ่ึงแตกต่างกันไป 
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ในจุดประสงค์ของการท าองค์ความรู้ การออกแบบดวงตรา ตรา
สัญลักษณ์ ของส านักช่างสิบหมู่ ในคร้ังน้ีจึงอาจสรุปความหมายของการออกแบบได้ว่า 
   การออกแบบคือ  การคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ   
            การออกแบบคอื  การปรับปรุงของท่ีมอียู่แล้วให้มคีวามแปลกใหม ่  
การออกแบบคือ  การแสดงแนวความคิด ท่ีแสดงออกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้ได้ส่ิงใหม่ ๆ โดย
การปรับปรุงจากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ให้เกิดความแปลกใหม่ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในผลงานร่วมกัน และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  
การออกแบบมีอะไรบ้าง 
 ไม่ว่าการออกแบบจะมีผู้ให้นิยาม ความหมาย ไว้มากหลากหลายอย่างไรก็ตามแต่จุดมุ่งหมาย
ของการออกแบบก็เพื่อตอบโจทย์ และสนองการด ารงชีวิตมนุษย์ เพราะชีวิตมนุษย์ในโลกปัจจุบันน้ี มี
ความผูกพันอยู่กับโลกแห่งวัตถุนิยม และเทคโนโลยีท่ีมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  ย่ิงโลกเรามีการ
พัฒนาด้านความเป็นอยู่มากเท่าใด ชีวิตมนุษย์เราก็ย่ิงต้องผูกพันอยู่กับส่ิงของ ท่ีมีการเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบมากข้ึน เสมือนเงาตามตัว  ย่ิงโลกแห่งวัตถุนิยมเจริญเติบโตข้ึน โลกของมนุษย์ก็ย่ิงต้องการ 
การออกแบบมากข้ึน เพราะไม่ว่า ของส่ิงใดท่ีมนุษย์เราสร้างข้ึน ต่างต้องการรูปแบบใหม่ ๆ จากผลงาน
การออกแบบด้วยกันท้ังส้ิน ไม่ว่าลักษณะใด รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  และด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี การ
ออกแบบจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรส าคัญอย่างหน่ึง ในการผลักดันให้สังคมมีการพัฒนาตลอดเวลา  
จากแนวความคิดหน่ึงเปล่ียนไปสู่อีกแนวความคิดหน่ึง จากรูปลักษณ์หน่ึงไปสู่อีกรูปลักษณ์หน่ึงเสมอ 
ปัจจุบันจึงมีการเรียนการสอนและก าหนดเป็นประเภทของการออกแบบพอสรุปได้ดังน้ี 

๑. การออกแบบสร้างสรรค์   เป็นการมุ่งเน้นท่ีจะน าเสนอผลงานในรูปแบบของความ
งาม ความพึงพอใจ ท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เกิดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ เน้นความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ เร้าใจในทางดีงาม ซ่ึงการออกแบบสร้างสรรค์น้ี อาจจะพัฒนาข้ึนจากส่ิงเดิม ๆ 
ท่ีมีอยู่แล้ว หรือสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ก็ได้ เช่น งานออกแบบจิตรกรรม งานออกแบบประติมากรรม 
งานออกแบบส่ือผสม งานออกแบบภาพพิมพ์และออกแบบภาพถ่าย ฯลฯ 



๒ 

 

๒. การออกแบบโครงสร้าง  เป็นการออกแบบท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกับความเป็นอยู่ และส่ิง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต เช่นการออกแบบส่ิงก่อสร้างประเภทต่าง ๆ  ได้แก่อาคาร บ้าน 
เรือน หรือท่ีเรียกกันอีกอย่างหน่ึงว่าออกแบบสถาปัตยกรรม เน้น โครงสร้างท่ีมั่นคง แข็งแรง เพื่อสนอง
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นหลัก 

๓. การออกแบบส่ิงจ าลอง  เป็นการออกแบบเพื่อให้เราเห็นสภาพโดยรวมของช้ินงาน
จริง เพื่อศึกษารายละเอียดของงานน้ัน ๆ เช่นแบบจ าลองบ้าน  อาคาร แบบจ าลองผังเมือง ฯลฯ  

๔. การออกแบบส่ิงพิมพ์  เป็นการออกแบบเพื่อการดึงดูด ความน่าสนใจในการผลิตงาน
ส่ิงตีพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ปกหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ 

๕. การออกแบบผลิตภัณฑ์  เป็นการออกแบบท่ีมุ่งเน้นการน ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
เน้นการผลิตในรูปแบบสินค้า ท่ีมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ๆ เพื่อส่งผ่านไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดย
รูปแบบน้ันจะชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความอยากได้ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  

๖. การออกแบบโฆษณา  เป็นส่ือการออกแบบเพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ชักชวน
ให้ผู้บริโภค รับรู้ถึง ความคิดและบริการของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  และกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภค
ของผู้คนต่อสินค้าน้ัน ๆ 

๗. การออกแบบพาณิชย์ศิลป์  เป็นการออกแบบท่ีมุ่งเน้นการตกแต่ง ให้เกิดความ
สวยงาม เร้าใจ ให้ผู้บริโภคพบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ โดยมากจะ แสดง ความสวยงามทางศิลปะ 
มากกว่าประโยชน์ใช้สอย 

๘. การออกแบบศิลปะประดิษฐ์  เป็นการมุ่งเน้นท่ีแสดงความละเอียด ประณีต 
ก่อให้เกิดความร่ืนรมย์ทางใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย เช่นงานเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์กระดาษ 
ฯลฯ 

๙. การออกแบบตกแต่ง  เป็นการออกแบบท่ีเน้นความงามของอาคาร สถานท่ี และท่ีอยู่
อาศัยเป็นหลักมีท้ังการออกแบบภายในและภายนอก 

๑๐. การออกแบบเคร่ืองหมาย และสัญลักษณ์  เป็นการออกแบบเพื่อส่ือความหมายให้
ผู้คนในสังคมเดียวกัน ได้รับรู้ร่วมกัน โดยอาจมีนัย หรือความคิดแฝงอยู่ ในรูปสัญลักษณ์น้ัน ๆ ได้แก่ 
ดวงตราสัญลักษณ์ของความเป็น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ดวงตราสัญลักษณ์ขององ ค์กรต่าง ๆ 
ตราสัญลักษณ์ธุรกิจห้างร้าน  ตราสัญลักษณ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

การออกแบบดวงตรา ตราสัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี ในการออกแบบน้ัน ต้อง
ออกแบบให้ตรงกับหน้าท่ีใช้สอยว่า สัญลักษณ์ดวงน้ี บงช้ีอะไร หรือใช้แทนส่ิงใด  มีบุคลิกเฉพาะของ
สัญลักษณ์  กลุ่มบุคคลหรือเปูาหมายท่ีสัญลักษณ์จะส่ือสารถึง การออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความ
เรียบง่ายและเด่นชัดในเร่ืองราว ดูแล้วไม่สับสน หรือมีรูปร่างท่ีหลากหลายจนหมดความน่าสนใจ หรือ
เข้าใจอยาก เป็นต้น 

 
 



๓ 

 

 
นิยาม ความหมาย ดวงตรา ตราสัญลักษณ์ 

ดวงตรา ตราสัญลักษณ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายว่า 
ตรา      (น.)   เคร่ืองหมายท่ีท าเป็นรูปต่าง ๆ ส าหรับประทับเป็นส าคัญ เพื่อก าหนดไว้ จดจ า

ไว้ เช่นพระครุฑพ่าห์  ตราประจ ากระทรวงต่าง ๆ ตราประจ าต าแหน่ง  ตรา
ประจ าตระกูล. 

ตรา    (ก.)  ประทับไว้เป็นส าคัญ  เช่น ตราไว้  ก าหนดไว้  จดจ าไว้  เช่นให้ตรา
พระราชบัญญัติข้ึน ไว้. 

 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  อธิบายว่า 
ดวงตรา    (น.)  เคร่ืองหมายท่ีมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ ส าหรับประทับเป็นส าคัญ  เช่น ดวง

ตราแผ่นดิน    ดวงตราของทบวงการเมือง 
สัญลักษณ์   [ สันยะ ]    น.   ส่ิงท่ีก าหนด นิยมกันข้ึนเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกส่ิงหน่ึง 

เช่น   ตัวหนังสือ เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด  H   เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุ
ไฮโดรเจร  +  -  x  ÷ เป็นสัญลักษณ์เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์. 

 
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๓๐ อธิบายว่า 
ตราสัญลักษณ์  ( Logo  ) มาจาก (  Logo Type ) หมายถึงเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์ จะ

เป็นตัวอักษร   หรือรูปภาพ หรือท้ังสองอย่างประกอบกัน คือ ภาพท่ีส่ือ
ความหมายแทนอีกส่ิงหน่ึง  ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นตราสัญลักษณ์ของภาคราชการ 

 
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อธิบาย 
Logo    ตราสัญลักษณ์  เคร่ืองหมายซ่ึงใช้ส่ือความหมาย เฉพาะถึงส่วนราชการ มูลนิธิ 

สมาคม บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ อาจเป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ หรือท้ัง ๒ อย่าง
ประกอบกัน ตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปภาพน้ัน มักออกแบบเป็นลักษณะ เลขน
ศิลป์  ตัวอย่างเช่น ตราสัญลักษณ์ของงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ 
ปี. 

เมื่อเราน าค าว่า “ ดวงตรา ” กับ “ ตราสัญลักษณ์ ” มารวมกัน จึงรวมความว่า  ภาพ
เคร่ืองหมายท่ีถูกก าหนดใช้แทนความหมาย แทนอีกส่วนหน่ึง หรือบุคคลใด บุคคลหน่ึง หรือหน่วยงาน

                                                                    

เลขนศิลป์  เป็นศิลปะอย่างหน่ึง ซึ่งมุ่งให้เกิดความงาม อันเป็นผลจากการใช้เส้น มิใช่ผลจากการใช้สี ดังงานจิตรกรรม โดยท่ัวไป 

แยกออกเป็น    ๒ ลักษณะ คือ ภาพพิมพ์และภาพวาดเส้น  พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หน้า ๑๒๙ 

 



๔ 

 

ใด หน่วยงานหน่ึง หรือภาพเคร่ืองหมายแทนตัวบุคคล กลุ่มกิจกรรม หน่วยงาน เพื่อส่ือความหมายกับ
ส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม บริษัทห้างร้าน สามารถแบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือสัญลักษณ์ของทาง
ราชการ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ กับสัญลักษณ์ของบริษัทห้างร้าน ท่ี
มุ่งเน้นผลประโยชน์ในทางธุรกิจ 
 ในเอกสารการจัดท าองค์ความรู้ด้านการออกแบบดวงตรา ตราสัญลักษณ์ ฉบับน้ี จะขอกล่าว 
ค าว่า “ดวงตรา” กับ “ตราสัญลักษณ์” เป็น “ ดวงตราสัญลักษณ์ ”  แทน เพราะค าสองค าน้ี มี
ความหมายโดยรวมท่ีเหมือนกัน แยกกันไม่ออก จะแตกต่างกันตรงผลของการน าไปใช้ประโยชน์ อย่าง
ถ้าเป็น บริษัทห้างร้าน มักเรียก  Company  Logo   คอมพานี โลโก ซ่ึงมีลักษณะของภาพท่ีถูก ลด 
ตัดทอนเพื่อให้ง่ายแก่การจดจ า  
  ส่วนดวงตราสัญลักษณ์ ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี จะหมายถึงดวงตรา สัญลักษณ์ท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใช้
แทนบุคคลท่ีมีความส าคัญ  หน่วยงาน  เป็นท่ีรู้จัก หรือต้องการให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวไป การสร้าง
ตราจึงเป็นประดิษฐ์กรรม ท่ีมีความงา มทางศิลปะ แสดงภูมิปัญญาของกลุ่มชน ท่ีมีการส่ังสมทาง
วัฒนธรรมในช่วงเวลาหน่ึง  มูลเหตุท่ีท าให้เกิดมีการใช้ตราข้ึนในบ้านเราน้ันสันนิษฐานว่าน่าจะเร่ิมข้ึน
จากชนช้ันสูง หรือสถาบันระดับสูงของไทย คือพระมหากษัตริย์ โดยเรียกว่า “ พระราชลัญจกร หรือ
พระตรา  ” จากน้ันจึงขยายออกไปสู่ช้ันพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย และขุนนางท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ราชการ ดังท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงอธิบายไว้ดังน้ี 
 “ แต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นช่ือ   ใช้ตราประจ าตัวหรือประจ าต าแหน่งประทับแทนเซ็นช่ือ 
เพราะฉะน้ัน พระเจ้าแผ่นดินกับบรรดาคนสามัญ ซ่ึงมีธุระในหนังสือ ก็ท าตราข้ึนใช้ประจ าตัว เว้นแต่
ลางคน ลางต าแหน่ง  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดปราน จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
พระราชลัญจกรไปใช้เป็นตราประจ าตัว นับเป็นเกียรติยศอันย่ิงใหญ่ ไม่มีได้อย่างน้ันกันก่ีคนนัก 
ตัวอย่างเช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท  ได้รับพระราชทานพระราชลัญจกร
นารายณ์เกษียรสมุทรไปใช้ เป็นต้น  ” 
 
 
 
 
 

                                                                    

ลัญจกรคือตราหรือเคร่ืองหมายหรือรูปลักษณ์ต่างๆส าหรับใช้ตีหรือประทับหรือปิดบนเอกสารเพื่อใช้เป็นเคร่ืองหมายหรือ

สัญลักษณ์แทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือประเทศชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยท่ัวไปหมายเฉพาะเอกสารหรือหนังสือ
ส าคัญทางราชการแผ่นดิน  ส่วนพระตราท่ีพระมหากษัตริย์ทรงใช้ส าหรับประทับในเอกสารส่วนพระองค์หรือเอกสารทาง
ราชการ เรียกว่าพระราชลัญจกร  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร.๒๕๓๘ .หน้า๑๓  

 กรมศิลปากร. พระราชลัญจกรและดวงตราประจ าต าแหน่ง .พระยาอนุมานราชธน. ๒๔๙๓ หน้า๑  
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 ภาพลายเส้นตราพระนารายณ์เกษียรสมุทร 
 “อาจารย์ น. ณ ปากน้ า    เขียนในหนังสือพจนานุกรมศิลปะ ได้จ าแนก ชนิดของ ตรา ไว้
แตกต่างกันดังน้ี ตราน้ันมีสองชนิดคือ ตราหลวงส าหรับราชการอย่างหน่ึง เช่นตราส าหรับกรมหรือ
กระทรวง และตราส าหรับต าแหน่ง   ส่วนตราเชลยศักดิ์  (เชลยศักดิ์เป็นค าวิเศษ หมายถึงอยู่นอก
ท าเนียบ นอกทะเบียน ในท่ีน้ีหมายถึงไม่ใช่ขุนนางหรือกรมท่ีอยู่ส่วนในกลางหรือพระนคร)  อันเป็นของ
ส่วนบุคคล  เป็นตราท่ีสร้างพระราชทานไปยังพวกขุนนานผู้ใหญ่ เช่น ตราสุริยมณฑล  ตรา
จันทรมณฑล” 

  
ความเป็นมาของดวงตรา ตราสัญลักษณ์  
 ดวงตรา หรือตราสัญลักษณ์ ปัจจุบันน้ียังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัดว่า ดินแดนประเทศไทยได้มีการ
ใช้ดวงตรากันเมื่อใด โดยมีใครเป็นผู้ริเร่ิมใช้ แต่จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ตามแหล่ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในท่ีต่าง ๆ พบเหรียญเงิน และเงินพดด้วง ( คือเงินตราท่ีใช้แต่ก่อนมีรูป
สัณฐานกลม )ก่อนสมัยทวารวดี – ศรีวิชัย และอาณาจักรลพบุรี เป็นต้น มีลวดลายเป็นแบบลาย
ธรรมชาติ เช่น รูปพระอาทิตย์ พระจันทร์ รูปสัตว์เช่น ปลา ช้าง ม้า กระต่าย รูปต้นโพธ์ิ รูปหม้อน้ า  
จึงมีการสันนิฐานว่า รูปแบบบนเหรียญตราจ าพวกน้ีน่าจะเป็นต้นแบบให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาใน
การสร้างสรรค์รูปแบบให้กับดวงตราต่อ ๆ มา 
 จากการท่ีส านักช่างสิบหมู่ ได้จัดท าโครงการจัดการความรู้ด้านการออกแบบดวงตรา ตรา
สัญลักษณ์ และได้มีการจัดการเสวนาความรู้เมื่อเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
ผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับของกรมศิลปากร และในสังคม  
ได้แก่นายสุเมธ พุฒพวง ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวสาขาช่างศิลป์ไทย สังกัด ส านักช่างสิบหมู่  มา
เป็นวิทยากรให้ความรู้น้ัน จากการพูดคุยกับวิทยากร ถึงความเป็นมาของการใช้ตราสัญลักษณ์ในไทย 
ท่านได้อธิบายว่า  การใช้ดวงตราในประเทศไทยยังไม่พบหลักฐานแน่ชัด  แต่มีการใช้เงินตรามา ตั้งแต่



๖ 

 

สมัยอาณาจักรทวารวดี  สมัยอาณาจักรศรีวิชัย  สมัยอาณาจักรลพบุรี ฯ ในภาคใต้ของประเทศไทย  
โดยชนชาวอินเดียมาตั้งหลักแหล่งตามชายฝ่ังทะเล และได้ท าการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า เพราะได้
พบเหรียญลักษณะแบน ๆ ท่ีค้นพบในยุคน้ันมีภาพตรีศูลของพระศิวะ และหอยสังข์ของพระวิษณุ  
เหรียญเหล่าน้ีเป็นเหรียญท่ีมีการน าเข้ามาจากอินเดียราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐- ๑๑ และได้พบตรา
ลักษณะท่ีเป็นตราประทับมากมาย ท้ังท่ีมีตัวอักษรและภาพสัตว์รูปวัวมีหนอก ตราท่ีพบในยุค ตอนต้น
ประวัติศาสตร์มี ลวดลายและจารึกแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอินเดียมาพร้อมกับพ่อค้าและการ
เผยแพร่ลัทธิศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่า “คนไทยมีการใช้ตรา
หรือพระราชลัญจกรมาแต่คร้ังราชธานีอยู่ท่ีกรุงศรีอยุธยา อาทิ เอกสารเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะพระธรรมนูญใช้ตราประจ าต าแหน่งข้าราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่ีอาจ
พิจารณาได้ว่าคงจะมีพระตราหรือพระราชลัญจกร ของพระเจ้าแผ่นดินมาก่อน และกฎหมายในสมัย
รัตนโกสินทร์ก็ได้มีข้อความอ้างถึงพระลัญจกรในสมัยอยุธยาเช่นกัน คือพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ 
ได้แก่พระราชบัญญัติพระราชลัญจกรรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๒ ในรัชกาลท่ี ๕ ว่า “ พระราชลัญจกรพระ
ครุฑพ่าห์ ซ่ึงเป็นพระราชลัญจกรส าหรับกรุงศรีอยุธยาประจ าชาดและประจ าคร่ัง ผนึกราชสาส์นและ
หนังสือสัญญานานาประเทศ  ”  
 และในสมัยอยุธยา ไทยเจริญพระราชไมตรีกับจีน ซ่ึงจักรพรรดิจีนได้ราชทานตรามา ให้เพื่อ ใช้
ติดต่อทางการทูต ตราท่ีจับเป็นรูปอูฐ เรียกว่า “ ตราโลโต ”   ตราน้ีพระมหากษัตริย์ไทยได้รับ
พระราชทานสืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อใช้ในการประทับในพระราชสาส์นไปถึงเจ้าเมืองจีนและ
เจ้ากรุงเวียดนามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
 ในสมัยรัตนโกสินทร์น้ี พระมหากษัตริย์ล้วนมีพระราโชบายเพื่อการฟื้นฟู ราชประเพณี และ
งานศิลปกรรมมากมายหลายอย่าง รวมท้ังตราและพระราชลัญจกรก็มีการปรับให้มีระบบ วิธีการใช้ 
รูปลักษณะลวดลายได้รับการประดิษฐ์มากข้ึนตามปัจจัย  อิทธิพลและสถานการณ์แวดล้อม ท้ัง
การเมืองการปกครองตามอารยะธรรมจากชนชาติอื่นท่ีเขามาติดต่อสัมพันธ์พระราชลัญจกรและตรา
ต่าง ๆ จึงมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้ มาโดยล าดับ มีความนิยมน าแบบศิลปะตะวันตกมาใช้

                                                                    

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร.๒๕๓๘ .หน้า๒๑ 

 

สมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช ( สมเด็จพระอินทราชาธิราชท่ี ๑ ) ไทยส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรี( พ.ศ.๑๙๔๖) ในรัชกาลพระ

เจ้าเสงโจ๊วฮ่องเต้ ซึ่งได้มีรับสั่งให้เจ้าพนักงานเชิญตรา (เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีตัวอักษรจีน)ท าด้วยเงินชุบทองค า ยอดตราท าเป็นรูปอูฐ 
เรียกว่า ตราโลโต(โลโตแปลว่าอูฐ)มาพระราชทานให้ราชทูตน าไปถวายก๊กอ๋องเจียงลกควานอินลอล่อทีลา(หมายถึงสมเด็จพระนคริท
ราธิราช) ตราดังกล่าวนีห้ลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี ๑ ได้ถูกเก็บริบไป ต่อมาภายหลังพระเจ้าสินจงฮ่องเต้จึงได้ส่งมาถวายใหม่.
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร.๒๕๓๘ .หน้า๒๔ 
 
 

 
 



๗ 

 

ผสมผสานมากข้ึน รูปแบบของดวงตราจึงเร่ิมเพิ่มเติมความเป็น สากล มากข้ึน  เมื่อกาลเวลาเปล่ียนไป
จึงเกิดการใช้กันแพร่หลายใน กรม กอง และหน่วยงานราชการต่างๆ ดังท่ีปรากฏให้เห็นและเป็น
สัญลักษณ์แทนความหมายของกรมกองต่างๆในทุกวันน้ี 
 จะเห็นได้ว่าตราสัญลักษณ์น้ันมีรากฐานความเป็นมาจาก สถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วมาสู่ขุน
นางตามท่ีพระมหากษัตริย์ทรงโปรดปรานจากการท างานสนอง เบ้ืองพระยุคลบาท  แล้วจึงมีการ
แพร่หลายลงมายังหน่วยงานต่าง ๆ ตามล าดับ เพื่อเป็นส่ือแทนข้าราชการในสังกัดน้ัน ๆ บ่งบอกความ
เป็นกลุ่มงานท่ีตนสังกัดอยู่ แม้จะกระจัดกระจายอยู่ในท้องท่ีต่าง ๆ  ก็สามารถรับรู้ร่วมกันว่ามี
สัญลักษณ์เดียวกัน เป็นท่ียึดเหน่ียวด้านจิตใจ เป็นกลุ่มก้อน หรือแหล่งเดียวกัน กรมกองเดียวกัน 
      
สรุปความส าคัญของดวงตราสัญลักษณ์ 
 ดังท่ีกล่าวไว้เบ้ืองตนแล้วว่าการออกแบบดวงตรา สัญลักษณ์น้ันเพื่อส่ือความหมายให้ผู้คนใน
สังคมเดียวกัน ได้รับรู้ร่วมกัน โดยอาจมีนัย หรือความคิดแฝงอยู่ ในรูปสัญลักษณ์น้ัน ๆ จึงอาจสรุป
ความส าคัญของดวงตราสัญลักษณ์ว่าสัมพันธ์กับบุคคลอย่างไรโดยการศึกษาการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา
ของส านักช่างสิบหมู่ พอสรุปได้ดังน้ี 

๑. ตราสัญลักษณ์กับสถาบันช้ันสูงจะออกมาในรูปของพระราชลัญจกร คือใช้ประทับในทาง
เอกสารส าคัญของพระมหากษัตริย์ หรือราชการแผ่นดินสามารถแบ่งได้ดังน้ี 

 ๑.๑.   พระราชลัญจกรประจ าพระองค์  เป็นตราท่ีใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย ของ
พระมหากษัตริย์ ในเอกสารส าคัญส่วนพระองค์ 
 ๑.๒.   พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดิน หรือตราแผ่นดิน เป็นตราท่ีใช้ประทับก ากับพระ
ปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์  หรือก ากับนามผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 ๑.๓.   พระราชลัญจกรแผ่นดิน ตราประจ าชาดต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับประทับก ากับเอกสาร
ส าคัญท่ีออกในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล 
 ๒.     ตราสัญลักษณ์ส าหรับบุคคลและบุคคลส าคัญเช่นตราประจ าตัวบุคคลต้นสกุลต่างๆ ท่ีทรง
โปรดเกล้าพระราชทานให้และได้ใช้เป็นตราประจ าตระกูลน้ันๆ ตลอดมา 
 ๓.      ตราสัญลักษณ์ขุนนางและส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นตราประจ าต าแหน่งของขุนนางท่ีถูก
ก าหนดไว้ในพระธรรมนูญ และใช้สืบต่อกันมา  จนกระท้ังการเมืองการปกครองเปล่ียนเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย มีการยุบรวม ยกเลิกต าแหน่งเสนาบดี ตราประจ าต าแหน่งขุนนางและเสนาบดี จึงถูก
น าไปใช้เป็นตราประจ ากระทรวง ทบวง กรม ไป  ปัจจุบันตราประจ าหน่วยงานยังใช้อยู่แต่ใช้ถึงแค่
ระดับกรมเป็นส่วนใหญ่ 
 ๔.     ตราเจ้าเมือง กรมการเมืองและตราเมือง  เป็นดวงตราท่ีเจ้าผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ ใช้กัน
จนมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง และเกิดกองลูกเสือตามเมืองต่าง ๆ ข้ึน มีการออกแบบธงประจ า
กองลูกเสือในมณฑลต่าง ๆ และพระราชทานธงลูกเสือไว้ในเมืองต่าง ๆ จึงน่าจะเป็นท่ีมาของการสร้าง
ตราประจ าจังหวัดต่าง ๆ เกิดข้ึนในเวลาต่อมา 



๘ 

 

 ซ่ึงการใช้ตราน้ีได้มีการสร้างสรรค์กันเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันน้ีก็ยังมีการสร้างตราใหม่ ๆ เกิดข้ึน
มากมายจนพอรวบรวมภาพหรือลวดลายท่ีปรากฏบนดวงตรา ให้ศึกษาได้ดังน้ี 
 
ภาพ  เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีอยู่บนดวงตรา 
 ลวดลายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในดวงตราท่ีใช้อยู่ในกรมกองต่าง ๆ น้ัน เกิดจากการคิด ประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายของการมีดวงตราเพื่อใช้แทน เป็นตัวแทนของบุคคล ของกิจกรรม ของ
หน่วยงาน มีท่ีมาอย่างมีเหตุ มีผล มีความหมาย โดยภาพท่ีปรากฏจะต้องมีความเก่ียวพันธ์กับส่ิงท่ีจะใช้
แทนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจ ส่ือความหมายได้ถูกต้อง ภาพท่ีเกิดข้ึนบนดวงตราน้ัน
เป็นการประดิษฐ์สร้างสรรค์ข้ึนมีท้ัง ลวดลายกับภาพ ข้อความตัวอักษรกับภาพ หรือท้ังสอง
ส่วนประกอบกัน  ลวดลายหรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  
สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ความเช่ือ คติทางศาสนาฯลฯ พอจ าแนกได้ดังน้ี 
 
 ภาพเคร่ืองสูง เคร่ืองประกอบอิสริยยศ  เป็นภาพท่ีใช้เพื่อส่ือความหมายถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มักเป็นภาพเคร่ืองสูงประกอบกับอักษรประดิษฐ์ พระปรมาภิไธย่อหรือพระนามย่อ 
เช่น ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๑      พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๒    พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
     พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๔      พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๕     พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๖ 
 
 

 
 
 
 
พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๗      พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๘     พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี ๙ 



๙ 

 

 ภาพเทพ    เป็นภาพท่ีส่ือความหมายโดยการน าเทพยาดา นางฟูา หรือภาพเทพต่างๆ ใน
วรรณคดีปรากฏในดวงตราโดยความเช่ือว่าเทพต่าง ๆ จะปกปูองคุมครอง อ านวยพร ให้กรมกองต่าง ๆ 
เจริญผาสุก เช่นตรากรมศิลปากร ใช้ภาพพระคเณศ ซ่ึงถือกันว่าเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการท้ังปวง
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ภาพพระพิรุณ ทรงพญานาค   ตรากระทรวงแรงงาน ใช้รูปเทพ
สามองค์คือ  เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าท่ีรักษาความ
เป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาลซ่ึงท าหน้าท่ีรักษาความเป็นธรรมและอ านวยประโยชน์สุข ให้แก่
ประชาชนโดยมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือเทพบดีผู้อยู่เบ้ืองขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง 
นายจ้างเทพบดีผู้อยู่เบ้ืองซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผ่ึง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้างท้ังสามองค์เหาะ
ลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกัน ซ่ึงความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
กันทุกฝุายเพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติเป็นต้น  

 
 
 

 
 
 

พระพิรุณ ทรงพญานาค      เทพบดีสามองค์                       พระคเณศวร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงแรงงานกรมศิลปากร  

 ภาพสถาปัตยกรรม  เป็นภาพท่ีแสดงความหมายถึงส่ิงก่อสร้างส าคัญของสถานท่ีน้ัน ๆ น ามา
ประดิษฐ์เป็นสัญลักษณ์ เช่น ตราประจ าจังหวัดนครปฐม เป็น รูปเจดีย์ และ มงกุฎ อยู่ท่ีพระปฐมเจดีย์ 
หมายถึง องค์พระปฐมเจดีย์ท่ีพระโสณะและพระอุตระได้สร้างข้ึนมงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงอุปถัมภ์สร้างองค์พระปฐมเจดีย์ต่อเติม ให้สูงใหญ่สง่างามตามท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน   หรือตราประจ าจังหวัดสระบุรี เป็นรูปมณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ท่ีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาทซ่ึงเป็น
สถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีเป็นต้น  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  พระปฐมเจดีย์                                                  พระพุทธบาท 
ตราประจ าจังหวัดนครปฐม                              ตราประจ าจังหวัดสระบุรี  



๑๐ 

 

 
 ภาพงานประติมากรรมเป็นการน าผลงานทางประติมากรรมทางศาสนาของไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคน
ท่ัวไปนับถือให้ปรากฏอยู่ในดวงตราโดยมีส่วนประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วยเป็นลวดลาย เพื่อส่ือแทนความ
หมายถึงจังหวัดน้ัน ๆ เช่น ภาพพระพุทธชินราชซ่ึงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นตราประจ าจังหวัด
พิษณุโลกหรือจังหวัดพะเยา ใช้พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมค าพระพุทธรูปคู่เมือง อันเป็นหลักรวมใจ
ของชาวพะเยาลายกนกเปลว บนพื้นเบ้ืองหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึงความรุ่งเรืองของอ าเภอท้ังเจ็ด 
และมี ช่อรวงข้าวประกอบอยู่ท้ังสองข้างซ่ึงหมายถึง ลักษณะของความเป็นอู่ข้าวอู่น้ าและจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาตุ       พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมค าพระมงคลมิ่งเมือง เขาดานพระบาท  
ตราประจ าจังหวัดพิษณุโลกตราประจ าจังหวัดพะเยา ตราประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 ภาพสถานท่ี  การประดิษฐ์สร้างสรรค์ภาพโดยการน าสถานท่ีส าคัญ ๆ ของจังหวัดน้ัน ๆ เช่น
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลและภูเขา อย่างจังหวัดชลบุรีใช้ภาพท้องทะเลอันสงบและภูเขาคือเขาสาม
มุก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธ์ิของชาวชลบุรีโดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับ
ปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานท่ีส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชลบุรี  และสัญลักษณ์เจดีย์สาม
องค์ทรงปูาน เป็นศิลปะแบบมอญ ในอดีตใช้เป็นเส้นทางเดินทัพท่ีส าคัญและใกล้ท่ีสุดของประเทศคู่ศึก
ไทยกับพม่า หากจะนับแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๕คร้ัง  จากความส าคัญดังกล่าว จึงใช้รูปเจดีย์สามองค์เป็นตรา
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นส่ิงเตือนใจส าหรับชนรุ่นหลังให้ร าลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของ
บรรพชนท่ียอมสละแม้กระท่ังชีวิต   ในอันท่ีจะพิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
เขาสามมุกตราประจ าจังหวัดชลบุรีด่านเจดีย์สามองค์ ตราประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
  
 ภาพสัตว์  การน าภาพสัตว์มาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ ซ่ึงมีท้ังภาพสัตว์ท่ีมีอยู่จริงใน
ธรรมชาติ และสัตว์ในจินตนาการเช่นสัตว์หิมพานต์ ภาพสัตว์เหล่าน้ันมีความส าคัญ น ามาใช้ส่ือ
ความหมาย เช่น ภาพกระต่ายในดวงจันทร์เป็นตราประจ าจังหวัดจันทบุรี แสงจันทร์คือความสวยงาม
เยือกเย็นเปรียบความสงบร่มร่ืน  รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหน่ึงของดวงจันทร์ ซ่ึงชาวไทย
โดยท่ัวไปเช่ือว่ามีอยู่เช่นน้ันมาแต่โบราณเช่นเดียวกับท่ีจันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีได้ปรากฏอยู่ใน
พงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา   หรือภาพช้างชูรวงข้าว เป็นภาพตราประจ าจังหวัด
นครนายก เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระต่ายในดวงจันทร์ช้างชูรวงข้าวเบ้ืองหลังเป็นลอมฟาง 
 ตราประจ าจังหวัดจันทบุรีตราประจ าจังหวัดนครนายก 
 

 
นกวายุภักษ์ ตรากระทรวงการคลัง                   พระราชสีห์ ตรากระทรวงมหาดไทย 
 



๑๒ 

 

 ภาพพืช  การน าภาพของต้นไม้ มาออกแบบสร้างสรรค์เพื่อส่ือความหมายส่ิงท่ีส าคัญส่ือแทนอีก
ส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นภาพดวงตราเช่นภาพต้นโพธ์ิ เป็นตราประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเช่ือกันว่าเป็นต้น
โพธ์ิท่ีสมณฑูตจากอินเดีย ซ่ึงมาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราว พ.ศ. ๕๐๐ ได้น าพันธ์ุมาจากพระศรีมหา
โพธ์ิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย  เช่ือว่าเป็นต้นโพธ์ิท่ีพระพุทธเจ้าประทับบ าเพ็ญธรรมจนส าเร็จเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงน ามาปรากฏในดวงตราเพื่อส่ือถึงจังหวัด คือเป็นตราประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ดอกบัวหลวงและรวงข้าว  
ตราประจ าจังหวัดปราจีนบุรีตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รวงข้าวในอ่างน้ าสีทอง ต้นตาลโตนด ทุ่งนา พระนครคีรี 
ตราประจ าจังหวัดอ่างทอง    ตราประจ าจังหวัดเพชรบุรี   
  
 ภาพบุคคล   การออกแบบสร้างสรรค์ท่ีน าภาพบุคคลท่ีเป็นคนส าคัญมาใช้ในการออกแบบ มัก
เป็นการออกแบบเพื่อเทิดทูลคุณความดีท่ีสร้างข้ึนในประวัติศาสตร์ เช่นตราประจ าจังหวัด ภูเก็ตเป็น
ภาพท้าวเทพกระษัตรีกับท้าวศรีสุนทรแสดงถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรี
สุนทรท่ีได้ปกปูองเมืองถลางให้พ้น จากการรุกรานของพม่าเมื่อปลายปีมะเส็ง พ .ศ.2328 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท้าวเทพกระษัตรีกับท้าวศรีสุนทรท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล                สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตราประจ าจังหวัด ภูเก็ต                      ตราประจ าจังหวัด นครราชสีมา ประทับยืนหน้าศาลเบ้ืองหลัง       
      เป็นหนองบัวล าภู ตราประจ า         
จังหวัดหนองบัวล าภู  
 ภาพวัสดุส่ิงของ  การออกแบบสร้างสรรค์โดยการน าส่ิงของท่ีส าคัญ เป็นเหตุ เป็นผลมาใช้ใน
ภาพตรา เช่นภาพตราประจ าจังหวัดสงขลา  เป็นภาพหอยสังข์วางบนพานโดยมีท่ีมาจากธงประจ ากอง
ลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราช ท่ีรัชกาลท่ี ๖ พระราชทานให้ และภาพตราประจ าจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นภาพกลองใบใหญ่ลอยอยู่ปากแม่น้ า เป็นต้น ช่ือเดิมของจังหวัดน้ี คือ เมืองแม่กลอง
เพราะตั้งอยู่ริมล าน้ าแม่กลองซ่ึงเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญมาแต่สมัยโบราณตราของจังหวัดจึงท าเป็น
รูปกลองลอยน้ าสองฟากฝ่ังเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
หม้อน้ าลายวิจิตร  เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 

 ตราประจ าจังหวัดนนทบุรี                                 (ฉลองพระบาทเชิงงอน พระแสงขรรค์ชัยศรี) 
ตราประจ าจังหวัดราชบุรี 
 
 



๑๔ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพกลองลอยน้ า                                               ภาพหอยสังข์วางบนพาน 
              ตราประจ าจงัหวัดสมทุรสงคราม                  ตราประจ าจงัหวัดสงขลา  

 
 
 ภาพตัวอักษร  เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ การประดิษฐ์อักษร ซ่ึงจะเป็นตัวอักษรเพียงแบบ
เดียวหรือมีภาพอื่นประกอบร่วมเพื่อใช้ในการส่ือความหมาย เป็นต้น 

 

  
  
 
 
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีวิทยาลัยเพาะช่าง ครบรอบ๑๐๐ปี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 



๑๕ 

 

 
         ฉลองพระชันษา๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(ภาพประกอบจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ตราสัญลักษณ์และตราประจ าจังหวัดของไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

บทท่ี  ๒ 
การสร้างสรรค์งานออกแบบ 

ความส าคัญในการออกแบบเคร่ืองหมาย  และตราสัญลักษณ์ 
 

การสร้างสรรค์งานออกแบบศิลปะประยุกต์   ของกรมศิลปากรจากอดีตถึงปัจจุบัน 
งานการออกแบบเคร่ืองหมายและดวงตราสัญลักษณ์ เป็นแขนงงานหน่ึงของกระบวนการ

ออกแบบสร้างสรรค์ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา 
ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ในปัจจุบัน กลุ่มงานน้ีได้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองของ
กระบวนการในงานออกแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบเคร่ืองหมาย  การออกแบบดวงตราสัญลักษณ์  
การออกแบบโล่และเข็มท่ีระลึกในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงาน  การออกแบบ
ตาลปัตร  พัดรอง  ย่าม  การออกแบบแสตมป์หรือดวงตราไปรษณียากร  การออกแบบเหรียญท่ีระลึก   
การออกแบบใบประกาศเกียรติคุณ  การออกแบบประกาศนียบัตร  การออกแบบใบอนุโมทนาบัตร  
การออกแบบปกหนังสือ  การออกแบบสูจิบัตร  การออกแบบแผ่นพับ  การออกแบบค าจารึกและ
ออกแบบตัวอักษรจารึกต่าง ๆ  ออกแบบโปสเตอร์   ออกแบบเคร่ืองหมายเคร่ืองประดับยศและ
เคร่ืองแบบ  ออกแบบปูายสถานท่ี  ออกแบบพระนามาภิไธย่อ ฯลฯ โดยผลงานการออกแบบเป็นท่ี
ยอมรับโดยแพร่หลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังของภาครัฐ  เอกชน  สถานศึกษา  สถาบันต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก  เช่นสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สมาคม  มูลนิธิฯลฯ  และผลงานท่ีเป็นท่ี
ประจักษ์แก่สายตาประชาชนจ านวนมากได้แก่ ตราสัญลักษณ์ในคราวพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ  ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙ และงานพระ
ราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  ๖  รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ   เมื่อ ปี
พุทธศักราช    ๒๕๔๗   นับเป็น เกรียติประวัติ และสร้างช่ือให้กับการออกแบบของกลุ่มงาน  
ศิลปะประยุกต์ของกองหัตถศิลป์ ต่อมาเปล่ียนเป็นสถาบันศิลปกรรม จนถึงส านักช่างสิบหมู่  กรม
ศิลปากรในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

ศิลปะประยุกต์  น.กรรมวิธีในการน าทฤษีและหลักการทางศิลปะไปใช้ในภาคปฏบิัติ เพื่อพัฒนาศิลปะให้มีความงามหรือ

ประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึน้เป็นต้นอย่างในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย.       (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐ ปี       ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                           
                                                                                               ครบ  ๖  รอบ  
 
 กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  มีความเป็นมาอย่างไร  มีลักษณะการท างาน
อย่างไร มีผลงานท่ีผ่านมาอย่างไร  มีบุคลากรท่ีท างานส าคัญ ๆ มีใครบ้างน้ัน  ก่อนอื่นต้องขออนุญาต
ย้อนหลังกลับไป  เมื่อแรกเร่ิมเดิมทีก่อนการก่อตั้งกรมศิลปากรโดยมี “ สมเด็จครู  ”  พลเอก สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ บรมครูด้านการออกแบบ  ผู้ทรงจุดประกาย
ให้ก่อก าเนิดงานศิลปกรรมหลากหลายสาขา  และยังทรงเป็นผู้สร้างสรรค์แบบอย่างงานด้าน
ศิลปะประยุกต์ของไทย  หรืออาจกล่าวได้ว่า  ทรงเป็นบรมครู  ผู้วางรากฐานแบบอย่างงาน
ศิลปะประยุกต์ในกรมศิลปากรก็ว่าได้ เพราะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ์  ทรงเป็นผู้บุกเบิกงานศิลปกรรมของชาติไทย  ทรงผลักดันจนก่อให้เกิดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านศิลปกรรมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม และยังวางรากฐานให้สถาบันทางการศึกษาของไทย  มีการ
เรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  จนเป็นท่ียอมรับในปัจจุบันคือ กรมศิลปากร และโรงเรียน
ศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวันน้ี 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงมีพระอัจฉริยภาพและ
ทรงเช่ียวชาญด้านงานศิลปกรรมไทยเป็นอย่างย่ิง  ทรงมีผลงานการออกแบบเป็นจ านวนมาก  ผลงาน
ของท่านเป็นท่ียอมรับและประจักษ์แก่สายตาของชนชาวไทย  และชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก เช่น 
ทรงออกแบบตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ , พระราชลัญจกรหงสพิมาน  ผลงานการออกแบบดวง
ตราประจ ากระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงคมนาคม  กระทรวง
สาธารณสุขฯลฯ 
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๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งานฝีพระหัตถ์แบบพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์                           แบบพระราชลัญจกรหงสพิมาน 
 
 นอกจากทรงออกแบบตรา  ดวงตรา ท่ีใช้ในหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ แล้ว  ยังมีผลงานทรง
ออกแบบท่ีเก่ียวข้องทางศาสนาเป็นท่ียอมรับว่าดีงามแล้ว  ยังคงประโยชน์และเป็นต้นแบบ  ต่อ
การศึกษาต่อเน่ืองถึงทุกวันน้ีเช่น ทรงออกแบบตาลปัตร  พัดรอง ในพระราชพิธีและโอกาสส าคัญ ๆ 
เช่น 

 
ภาพท่ี ๑                                          ภาพท่ี ๒           ภาพท่ี ๓  
                                                  (ภาพประกอบจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟูา  กรมศิลปากร) 
 ภาพท่ี ๑  แบบร่างพัดบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 ภาพท่ี ๒  แบบร่างพัดหงษ์ค าเปลว ทรงผูกลายประทานหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์  กฤดากร  
                         เพ่ือระลึกถึงหมอ่มสุภาพ  กฤดากร 
 ภาพท่ี ๓  แบบร่างพัดรัตนาภรณ์  ช้ันท่ี ๑ 

 



๑๙ 

 

 ทรงเป็นผู้ออกแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพฯ  และทรงงาน
ออกแบบเขียนภาพภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส  ทรงออกแบบเสมาจตุโลกบาล  วัดพระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม  เป็นต้น นอกจากน้ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ยัง
ทรงงานอีกจ านวนมาก 

  
ผลงานออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพฯ(ภาพประกอบจาก  วิกิพีเดีย)  

  
ผลงานออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

นาย ซี ริโกลิ เขียนสีเฟรสโก้ ( วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร)  

 

 
 
 
 
 
 
หนึ่งในส่ีเสมาจตุโลกบาลผลงานออกแบบโดย  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์      
 ( วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม) 
 



๒๐ 

 

 เมื่อกรมศิลปากรได้ก่อก าเนิดข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๕๔  น้ันพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด าริให้โอนกิจการของช่างมหาดเล็กจากกระทรวงวัง กระทรวง
ธรรมการมาอยู่ในกรมศิลปากร และโอนงานพิพิธภัณฑ์ ไปอยู่ในความดูแลของกรรมการหอพระสมุด 
และโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภา  เรียกว่า “ ศิลปากรสถาน ”  แทนกรมศิลปากรเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๗๖  มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรข้ึนมาใหม่ โดยให้สังกัด
กระทรวงธรรมการและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนราชการภายใน  และย้ายสังกัดเพื่อความ
เหมาะสมหลายคร้ัง จนกระท้ังปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ มีพระราชบัญญัติโอนกรมศิลปากร  มาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระท้ังเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ กรมศิลปากร ได้รับการสถาปนาใหม่ตาม
พระราชบัญญัติ  ให้โอนกรมศิลปากรมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบันงานด้านการออกแบบ
ศิลปะประยุกต์  ได้เร่ิมมีบทบาทและเป็นงานในภาระหน้าท่ีของกรมศิลปากร  มาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกรม
ศิลปากรโดยมีสมเด็จครู พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  เป็นผู้
วางรากฐานแบบอย่างงานศิลปะประยุกต์ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นแล้วน้ัน  ได้มีผู้เข้ามาปฏิบัติงานต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก  แต่จะขอกล่าวถึงผู้ท่ีท างานด้านการออกแบบในยุคของกรมศิลปากร น้ันเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญงานช่างหลายแขนง เช่น งานด้านสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  งานด้าน
ช่างไทยช่างสิบหมู่ ท่านท้ังหลายน้ีสามารถปฏิบัติงานได้หลายประเภท และได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้
ต่าง ๆ ให้แก่ช่างรุ่นต่อ ๆ มา โดยการท างานร่วมกันเป็นการฝึกสอน  และถ่ายทอดความรู้จากบุคคล
หน่ึงสู่บุคคลหน่ึง  หรือจากรุ่นสู่รุ่น ถือว่าเป็นผู้ท่ีท างานเป็นครู  อาจารย์ ให้กับบุคลากรรุ่นต่อ ๆ มา 
เช่น 
 นายพรหม   พรหมพิจิตร ( อู๋ ลาภานนท์ หรือ พระพรหมพิจิตร) เป็นสถาปนิกเอก ของกอง
สถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบดวงตราพระคเณศ  เป็นตราประจ ากรมศิลปากร 
นอกจากน้ียังออกแบบร่างภาพดวงตราประจ าจังหวัดต่าง ๆ  กรมกองของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก ออกแบบก่อสร้างพระเจดีย์ยุทธหัตถี  จังหวัดสุพรรณบุรี ออกแบบก่อสร้างหอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย  ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฯลฯ 
 นายฉาย   เทียมศิลป์ ( พระเทวาภินิมิต )   ถวายตัวฝึกท างานด้านช่างสิบหมู่ในกรมหลวง
สรรพศาสตร์ศุภกิจจนเป็นนายช่างเอกช้ัน ๑ หัวหน้าแผนกต ารา  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร ผลงาน
ส าคัญ ออกแบบอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ร.ร. ๖ เพื่อบรรจุลงในเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท่ีสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างไว้ , เขียนแบบตราพระราชลัญจกร ประจ า
รัชการท่ี ๖ และ ๗  , เขียนแบบธงประจ ากองเสือปุา , เขียนแบบและก ากับการสร้างพระแสงดาบ
ญ่ีปุุนลงยาฝังเพชร , อ านวยการเขียนภาพรามเกียรติ์ รอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑๘๐ 
ห้องและร่างภาพตัวละครส าคัญเพื่อสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี , เขียนต าราลายไทย ฯลฯ 



๒๑ 

 

 นายทอง ( ทองอยู่)  เรียงเนตร์  อดีตนายช่างโท กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ผลงานส าคัญ 
เขียนแบบดวงตรากระทรวงกลาโหม ( ตราสามเหล่า) , ดวงตรากรมการวัฒนธรรม , ดวงตรากรมการ
ศาสนา , ดวงตราต าแหน่งประธานสภาวัฒนธรรม , ดวงตราประจ าจังหวัดต่าง ๆ  ฯลฯ 
 นายปรุง  เปรมโรจน์  อดีตหัวหน้าแผนกช่างเขียน  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร  ผลงาน
ส าคัญออกแบบศาลสมเด็จพระนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก , เขียนแบบดวงตรากรมชลประทาน . ดวง
ตราประจ ากรมส่ือสารทหาร , ดวงตราอธิบดีกรมการแพทย์ ฯลฯ 
 นายอุ่ณห์เศวตะมาลย์  อดีตนายช่างศิลปะเอก  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร ผลงานส าคัญ 
เขียนแบบดวงตราประจ าจังหวัดจันทบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดชลบุรี , จังหวัดเชียงใหม่ , 
จังหวัดตราด , จังหวัดนครนายก , จังหวัดสุโขทัย ฯลฯ ซ่ึงพระพรหมพิจิตร์เป็นผู้ร่าง พระยาอนุมาน
ราชธนเป็นผู้ค้นหาข้อมูล 
 นายปลิว  จ่ันแก้ว  อดีตนายช่างโท  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร  ผลงานส าคัญเขียนแบบ
ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ รัชกาลท่ี ๙ , เขียนแบบดวงตราการท่าเรือแห่งประเทศไทย , ดวง
ตรากรมการขนส่ง , ดวงตรากรมตรวจราชการแผ่นดิน , ดวงตราธนาคารแห่งประเทศไทย , ดวงตรา
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
 นายสนิท  ดิษฐพันธ์ุ  อดีตผู้อ านวยการกองหัตถศิลป์  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร  ผลงาน
ส าคัญเขียนแบบตราเทศบาล กรุงเทพมหานคร , ดวงตราส านักงานข้าราชการพลเรือน ฯลฯ 
 นายพินิจ  สุวรรณบุณย์  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๘ งานศิลปะประยุกต์  กองหัตถศิลป์ กรม
ศิลปากร ผลงานส าคัญ ออกแบบเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป , 
ออกแบบแพรแถบ และเหรียญพิทักษ์เสรีชน , ออกแบบแพรแถบและเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีรัชมัง
คลาภิเษกด้านหลัง , ออกแบบเหรียญพระแก้วมรกต ภ.ป.ร. ( สามฤดู ) ในพระราชพิธีสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี , ออกแบบเหรียญทองค าท่ีระลึก ฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระ
ศรีนคริทราบรมราชชนนี(ด้านหลัง) ฯลฯ 
 นางโนรี  รจนะศิลปิน ( เทพวัลย์ )  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๔ งานศิลปะประยุกต์  กอง
หัตถศิลป์  กรมศิลปากร ผลงานส าคัญ เขียนแบบตราประจ ากรมการส่ือสารทหาร , ออกแบบดวงตรา
ไปรษณียากร , และยังคัดลอกเขียนแบบดวงตรา เคร่ืองหมาย เข็มท่ีระลึก ฯลฯ 
 นางปราณี   น่ิมเสมอ  ( ศรีวิภาต ) อดีตนายช่างศิลปกรรม  ๘ (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
จิตรกรรม) ผลงานส าคัญ เขียนสีน้ ามันภาพพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนีนาถ  และพระบรมวงศ์ศานุวงค์,ออกแบบดวงตราไปรษณียากรชุด
งานฉลองพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ฯลฯ 
 นายประพัฒน์  โยธาประเสริฐ อดีตนายช่างศิลปกรรม  ๘ (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม) 
งานจิตรกรรม กองหัตถศิลป์  ผลงานส าคัญ  ออกแบบเส้ือผ้าประกอบการร าไทย ชุดโบราณคดี เช่นชุด
ลพบุรี ชุดทวารวดี ชุดศรีวิชัย , เป็นช่างศิลปะในคณะส ารวจและจัดท าผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ,
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ได้รับเชิญจากส านักพระราชวังเป็นช่างศิลปะไทยแบบประเพณี เพื่อท าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ 
 นายประเวศ  ลิมปรังษี ( ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ) อดีตผู้เช่ียวชาญด้าน
บูรณะปฏิสังขรณ์  กองหัตถศิลป์  ผลงานส าคัญ  ออกแบบตราประจ าหน่วยงานราชการ สมาคมต่างๆ 
ออกแบบขยายแบบ ลวดลายพระเมรุและอาคารประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ฯ ฯลฯ 
 นายชุมสาย  สรรประดิษฐ์  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๖ (ผู้ช านาญการจิตรกรรมไทย)  กอง
หัตถศิลป์  ผลงานส าคัญ  ออกแบบสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กระทรวงยุติธรรม  ร่วมเขียนขยายแบบ และ
เขียนลวดลายพระท่ีน่ังชัยมังคลาภิเษก ท้องสนามหลวง ฯลฯ 
 นายอมร  ศรีพจนารถ  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๙ ชช. สถาบันศิลปกรรม  กรมศิลปากร  
ผลงานส าคัญ  ออกแบบเสาหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และควบคุมการก่อสร้าง , ออกแบบฐาน
ชุกชีพระประธานในพระอุโบสถ วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต ,ออกแบบลายหน้าบั น ศาลาการเปรียญ 
วัดทองย้อย จังหวัดนครนายก  ออกแบบสัญลักษณ์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ผู้แต่งหนังสือ ภาพ
จิตรกรรมไทย Thai Painting ฯลฯ 
 นายพิชัย  นิรันต์   อดีตนายช่างศิลปกรรม ๘ ส่วนจิตรกรรมและศิลปะประยุกต์ สถาบัน
ศิลปกรรม  ผลงานส าคัญ ออกแบบดวงตราไปรษณียากรชุดท่ีระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ ,ออกแบบรูปสัญลักษณ์สังเวชนียสถานส่ีต าบล ณ พุทธมณฑล และเหรียญท่ีระลึก ฯลฯ 
 เรือเอก อุดม   ฑีฆทรัพย์   อดีตจิตรกร ๘ ว. ฝุายจิตรกรรม  สถาบันศิลปกรรม  ผลงาน
ส าคัญ  ออกแบบดวงตราไปรษณียากร ชุดท่ีระลึกงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๒๖ ,ชุดท่ีระลึก ๑๐๐ ปีหม่อม
เจ้าสิทธิพร  กฤดากร , ชุดท่ีระลึก เจ้าฟูาภาณุรังสีสว่างวงศ์ ฯลฯ 
 นางปรานี  มุสิกโปดก   อดีตนายช่างศิลปกรรม ๕  ( ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านประณีต
ศิลปกรรม)  งานจิตรกรรม  กองหัตถศิลป์  ผลงานส าคัญ  ออกแบบดวงตราไปรษณียากรชุดกล้วยไม้
ไทย , เขียนแบบดวงตรากรมก าลังพลทหารบก , เขียนแบบเหรียญท่ีระลึกงานสร้างพระอุโบสถ วัด
ชัยพฤกษมาลา (นายพินิจ  สุวรรณะบุณย์ ผู้ออกแบบ) ฯลฯ 
 นางเป่ียมสุข  เหรียญรุ่งเรือง  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๙ ชช.  ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย  
สถาบันศิลปกรรม  ผลงานส าคัญ ออกแบบเขียนภาพจิตรกรรมและลวดลายบนกระเบ้ืองดินเผา , 
หัวหน้าโครงการค้นคว้าวิจัยเคร่ืองเคลือบดินเผา  เพื่องานศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ 
 นายนพวัฒน์ ( สน่ัน ) สมพื้น  อดีตนายช่างศิลปกรรม  ๑๐ ชช. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านช่าง
ศิลปกรรม  ผลงานส าคัญ  ออกแบบพระพุทธรูป พระพุทธสิงหธรรมมงคล , ออกแบบเข็มพระ
นามาภิไธยย่อ สธ. พระต าหนักสวนปทุม , ออกแบบเหรียญท่ีระลึกรัชกาลท่ี ๙ โรงพยาบาลศิริราช 
ฯลฯ 
 นายก าพล   เวชสุทัศน์  อดีตนายช่างศิลปกรรม  ๖ ว.  กลุ่มศิลปะประยุกต์  สถาบัน
ศิลปกรรม  ผลงานส าคัญ  ออกแบบอักษรแผ่นค าจารึกประกอบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดย
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กลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ป้ันหล่อ , ออกแบบดวงตราโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย , ออกแบบสัญลักษณ์
ฉลอง ๑๐๐ ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ฯลฯ  
 นายอนันต์   สวัสดิสวนีย์  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๙ ชช.  สถาบันศิลปกรรม  ผลงานส าคัญ  
ออกแบบและป้ันเหรียญพระแก้วมรกต  ท่ีระลึกแก่ผู้บริจาคเงินซ่อมฉัตรประจ าพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์ ฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , ออกแบบเข็ม สธ. กองทุนอนุรักษ์มรดกไทย , ออกแบบเข็ม
มูลนิธิร่มเล้า ฯลฯ 
 นายสุนทร  วิไล  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๗ ว.  กลุ่มจิตรกรรม  สถาบันศิลปกรรม  ผลงาน
ส าคัญ  ออกแบบสัญลักษณ์พระราชพิธี รัชมังคลาภิเษก , ออกแบบพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก.  , 
ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ , ออกแบบเคร่ืองหมายราชวัลลภ และลวดลายเคร่ืองแบบ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯลฯ 
 นายเกรียงศักดิ์  โชติชูตระกูล  อดีตช่างประณีตศิลป์ ช้ัน ๔.  กลุ่มงานศิลปะประยุกต์  กลุ่ม
จิตรกรรม และศิลปะประยุกต์ สถาบันศิลปกรรม   ผลงานส าคัญ  เขียนขยายแบบพระราชลัญจกร ๔ 
รัชกาล ประดิษฐานในบุษบกมุกพระมณฑป วัดพระศรีรัตศาสดาราม , ออกแบบกรอบพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชการท่ี ๙ ของโรงละครแห่งชาติ ฯลฯ 
 นางสาวละออง  อ่อนจันทร์   อดีตช่างประณีตศิลป์ ช้ัน ๓.  กลุ่มงานศิลปะประยุกต์   กลุ่ม
จิตรกรรม และศิลปะประยุกต์ ส านักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์  ผลงานส าคัญ ออกแบบดวงตรา 
อบต.แม่ลาหลวง อบต.สบปุอง อบต.แม่ยวม , อบต.แม่สามแลบ  ฯลฯ 
 นายภูธิปนิธิศร์คงโภคานันทน์   อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ ๗ ว. กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย 
ส านักช่างสิบหมู่  ผลงานส าคัญ  ออกแบบเข็มท่ีระลึก โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม , ออกแบบดวง
ตรากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , ออกแบบและป้ันลวดลายปูายวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ฯลฯ  
 นายสมชาติ   มหัทธนะสิน   อดีตนายช่างศิลปกรรม  ๖. กลุ่มงานลายรดน้ า กลุ่มจิตรกรรม 
ศิลปะประยุกต์และลายรดน้ า ส านักช่างสิบหมู่  ผลงานส าคัญ  ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย
ดีเด่น ปี ๒๕๓๒ , ออกแบบเหรียญ มหามังคลานุสรณ์ ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า  ฯลฯ 
 นางสุนทรี  ประสงค์   อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ ๘ ว.  กลุ่มงานศิลปประยุกต์   กลุ่มจิตรกรรม 
ศิลปะประยุกต์และลายรดน้ า  ส านักช่างสิบหมู่   ผลงานส าคัญ  เขียนแบบดวงตราไปรษณียากร ชุด
ภาชนะเขียนสีบ้านเชียง , ออกแบบดวงตราไปษณียากรท่ีระลึก ๑๐๐ ปี พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทย
ลาภพฤฒิยากร  ออกแบบเขียนภาพจิตรกรรมและลวดลายตกแต่งภาชนะด้วยเทคนิคโบราณ ฯลฯ  
 นางวรางคณา   ฉัตรแก้ว  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๖.  กลุ่มงานศิลปะประยุกต์   กลุ่ม
จิตรกรรม ศิลปะประยุกต์และลายรดน้ า  ส านักช่างสิบหมู่   ผลงานส าคัญ  ออกแบบเข็มมูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย , ออกแบบบัตรโทรศัพท์ท่ีระลึกครบ ๑๐๐ 
ปี เสด็จประพาสยุโรป , ออกแบบเหรียญพระพุทธรูปส าคัญ หลวงพ่อสุขสัมฤทธ์ิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ 
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 นางวรรณวดี   วิไล  อดีตนายช่างศิลปกรรม ๖.  กลุ่มงานจิตรกรรม   กลุ่มจิตรกรรม 
ศิลปะประยุกต์และลายรดน้ า  ส านักช่างสิบหมู่   ผลงานส าคัญ  ออกแบบสัญลักษณ์ ห้องสมุดทีปังกร
รัศมีโชติ  วังศุโขทัย, ออกแบบสัญลักษณ์ งานคืนแห่งสายใยรัก มกราคม ๒๕๕๐ ฯลฯ  
 นางสาวนิรมล  เรืองสม  อดีตผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร   ผลงานส าคัญ  
ออกแบบสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๒๓ , ออกแบบดวงตราไปรษณียากร ชุดครบรอบ ๕๐ ปี วัน
สถาปนาราชบัณฑิตยสถาน , ออกแบบเขียนภาพจิตรกรรมไทยลงตาลปัตร ท่ีระลึกพระกฐิน
พระราชทานของกรมศิลปากร ฯลฯ 
 ปัจจุบัน  (พุทธศักราช ๒๕๕๖) งานการออกแบบศิลปะประยุกต์ ได้เปล่ียนแปลงสถานะมา
ควบรวมกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  และได้ใช้ช่ือเรียกว่ากลุ่มศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  
ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยปฏิบัติงานด้านการออกแบบเขียนภาพเคร่ืองหมาย ดวงตรา 
สัญลักษณ์ โล่ เข็มท่ีระลึก ตาลปัตรพัดรอง ย่าม ใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ แผ่นภาพ
โฆษณาเป็นต้น  และมีบุคคลากรท่ีมีความสามารถดังน้ี 
 นางวีรยา   จันทรดี   ต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ช านาญการ กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  ผลงาน คณะท างานในการผลิตจัดท า กระเบ้ือง
เขียนสีลวดลายวัดเบญ จมบพิตร และกระเบ้ืองเขียนสีลายเทพนม , ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตตาม
กระบวนการเคร่ืองเคลือบดินเผาฯลฯ 
 นายนันทศักดิ์   ฉัตรแก้ว    ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม อาวุโส กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
, ออกแบบเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติงานราชการกรมควบคุมมลพิษ , ออกแบบตราสัญลักษณ์ศาล
ล้มละลายกลาง ฯลฯ  
 นายสุเมธ  พุฒพวง   ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญสาขาช่างศิลป์ไทย      กลุ่ม
ศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน แบบสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ , แบบสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ฯลฯ 
 นายสมชาย  ศุภลักษร์อ าไพพร  ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม อาวุโส กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  เขียนฉากบังเพลิงพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ฯ , 
ออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี , ออกแบบจัดท าตาลปัตรพัดรอง
และย่าม ฯลฯ 
 นางวราภรณ์   เชิดชู  ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  ออกแบบเข็มท่ีระลึกมอบให้ครูดีเด่นของคุรุสภา ปี ๒๕๓๗ , ออกแบบ
เคร่ืองหมายของส านักงานศาลปกครองกลาง  ฯลฯ  
 นางสาวเพ็ชสุภา   รัตนเพชร  ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์
และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  ออกแบบตราสัญลักษณ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน



๒๕ 

 

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , ออกแบบตราสัญลักษณ์สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ , ออกแบบตรา
สัญลักษณ์ส านักงานกิจการยุติธรรม ฯลฯ 
 นางสาวขนิษฐา   ศรีกุญชร  ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์
และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน ตราสัญลักษณ์ส านักงานศาลยุติธรรม , ตราสัญลักษณ์ส านักงาน
กิจการยุติธรรม ,ตราสัญลักษณ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ  
 นางสาวจิตรา  พยัคฆ์พงษ์  ต าแหน่ง นายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์
และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  ออกแบบเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ เอกอัคราชทูตกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย , ออกแบบตราสัญลักษณ์ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-
ญ่ีปุุน ปี ๒๕๕๐ ฯลฯ 
 นางสาวณิชชยา   สาระรัตน์  ต าแหน่ง นายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์
และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  ออกแบบเคร่ืองหมายราชการของส านักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ,ออกแบบตราสัญลักษณ์ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
 นางสาวพัชรี  พัฒนจันทร์  ต าแหน่ง นายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  ออกแบบตราสัญลักษณ์วิสาหกิจชุมชน ,ปรับแบบลายเส้นและสี ตรา
สัญลักษณ์ กรมพรัพยากรน้ าบาดาล ฯลฯ 
 นายไชยอนันต์   อยู่เล้ียง  ต าแหน่ง นายช่างศิลปกรรม ปฏิบัติงาน  กลุ่มศิลปะประยุกต์และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ผลงาน  เขียนภาพจิตรกรรมบนกระเบ้ืองดินเผา , ออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ือง
เคลือบดินเผา ฯลฯ 
 
การออกแบบเคร่ืองหมาย  และตราสัญลักษณ์ 
 การออกแบบดวงตราสัญลักษณ์ เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน มุ่งเสนอความงามหรือ
อารมณ์  เพื่อให้เกิดความรู้สึก ความคิดและจิตนาการต่อผู้พบเห็นได้ช่ืนชมผลงาน โดยท่ีการออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นการเสนอความ คิดท่ีแปลกใหม่  สร้างความเร้าใจ และเหนืออื่นใดต้องเป็นส่ิงท่ีดีงาม  
ซ่ึงการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีแปลกใหม่น้ัน  อาจจะมีท่ีมาจากการพัฒนาของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว หรือเป็นความคิด
ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ก็ได้ แต่การออกแบบท่ีประสบความส าเร็จน้ันจะเป็นความคิดท่ีดี มีแนวความคิดริเร่ิม
แปลกใหม่ท้ังรูปแบบ  เน้ือหา มีคุณค่าทางความงาม ในอันท่ีจะสร้างอารมณ์ ความรู้สึก สร้างทัศนคติท่ี
ดีต่อผู้ชม มีความงามท่ีน่าสนใจ อันสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย  และแยบยลทางความคิด  ในการแทน
ความหมายของส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์น้ัน ดังน้ันในการออกแบบสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามต้องมีการ
วางแผน เพื่อการสร้างสรรค์รูปแบบ โดยการจัดวางองค์ประกอบ ส่วนประกอบของการออกแบบให้
สัมพันธ์กับเร่ืองราว เน้ือหา การใช้สอย ความสวยงาม และสามารถส่ือความหมายได้ตรงตามความ
ประสงค์  ผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะท าการออกแบบ  มีทักษะทางด้าน
งานศิลปะโดยเฉพาะงานองค์ประกอบศิลป์ โดยการใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง มวล ปริมาตร  บริเวณว่าง 



๒๖ 

 

น้ าหนัก สี ฯลฯ มาจัดวางให้เกิดความงาม ความเหมาะสม เป็นช้ินงาน โดยอาศัยหลักความเป็น
เอกภาพ  ความสมดุล  ความกลมกลืน  การเน้น  การท าซ้ า  การตัดกัน ดังค าท่ีนักออกแบบมักพูดกัน
ว่า “ การออกแบบสัญลักษณ์ท่ีดี ต้องมีความงามตามหลักการออกแบบ ”  ดังน้ี 
  
 หลักความเป็นเอกภาพ  คือผลรวมของส่วนต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบกัน รวมกัน ให้เป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน  ท าให้งานดูมีความสัมพันธ์ต่อเน่ือง กลมกลืน กลมเกลียวกัน เข้ากันได้ ไม่ว่าจะเป็น เส้น 
รูปร่าง รูปทรง มวล ปริมาตร  ช่องว่าง น้ าหนัก  สี เมื่อน ามารวมกันจะเป็นหน่ึงเดียวกัน ไม่อาจแบ่ง
แยกกันได้ มีจุดมุ่งหมายในการแสดงออกทางเดียวกัน มีความเรียบง่าย งานออกแบบช้ินเดียวกันจะ
แสดงออกหลายรูปแบบหรือหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้ จะท าให้สับสนดูไม่รู้เร่ือง มีจุดเด่นและ
จุดรองลงไปเพื่อให้งานน้ันสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย 
 หลักดุลยภาพ คือความสมดุลของภาพ  การออกแบบสัญลักษณ์ต้องค านึงถึงความสมดุลซ้าย-
ขวาของภาพ หมายรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในภาพ การจัด
วางองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกว่าแต่ละส่วนมีน้ าหนักต่อเน่ืองกันโดยการรับรู้ทางสายตาได้แก่ 

- ความสมดุลท่ีเหมือนกัน เท่ากัน  คืองานท่ีท าการออกแบบเมื่อมองดูด้วยตาแล้วให้
ความรู้สึกเท่ากัน ท้ังซ้าย-ขวา มีช่องว่าง ช่องไฟท่ีเท่ากัน 

- ความสมดุลท่ีไม่เท่ากัน  เป็นการออกแบบท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจ ดูได้นาน แต่จัด
องค์ประกอบได้อยาก เป็นงานท่ีท้าทาย เพราะต้องแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างภาพทางซ้าย
และขวาท่ีต่างดุลกันให้ดูแล้วเกิดความเท่ากัน ด้วยน้ าหนักของภาพ ด้วยจุดเด่น จุดรอง ด้วยการตัดกัน
ของเส้น สี  

หลักความกลมกลืน  คือการออกแบบท่ีน าส่ิงท่ีใกล้เคียงกัน คล้ายกัน มาจัดวางไว้ด้วยกัน  ซ้ า
กัน หรือขัดแย้งกัน น้ันผู้ออกแบบต้องคิดหาส่ิงเช่ือมโยงระหว่างความแตกต่าง ให้เกิดความกลมกลืน
กัน เพื่อให้ภาพดูเป็นเร่ืองเดียวกัน  หรือเป็นเอกภาพของสัญลักษณ์ 

หลักการท าซ้ า  คือการออกแบบโดยอาศัยเส้น รูปร่าง รูปทรง  ซ้ า ๆ กันเป็นการจัด
องค์ประกอบของภาพท่ีเหมือน ๆ กัน  น ามาใช้หลาย ๆ คร้ัง ในภาพให้เกิดเป็นภาพสัญลักษณ์ จนก่อ
เกิดความงาม  แต่ต้องค านึงด้วยว่า ถ้าเหมือนกันท้ังหมดอาจท าให้งานออกมาไม่น่าดู การท าซ้ าควร
ค านึงถึง ทิศทาง  แนวตั้ง  แนวนอน แนวเฉียงของภาพด้วย 

หลักการตัดกัน  คือการน าส่ิงท่ีแตกต่างกัน  หรือตรงกันข้ามกันมาจัดไว้ด้วยกัน เช่นเส้น หรือ
สี  การตัดกันจะท าให้เกิดความน่าสนใจของภาพ ดูแล้วให้ความรู้สึกตื่นเต้น มีจุดเด่น 

หลักการลดหล่ัน  คือ การออกแบบท่ีอาศัยการเปล่ียนแปลงของภาพท่ีละน้อย ๆ เช่น การ
ลดหล่ันขนาดจากใหญ่ไปหาเล็ก หรือการลดหล่ันของทิศทาง การลดหล่ันน้ีจะท าให้ภาพเกิดความรู้สึก
เคล่ือนไหว โดยมากจะใช้ในสัญลักษณ์ท่ีส่ือความหมายถึงการพัฒนา  การไม่หยุดน่ิง 

หลักจุดเด่น  คือจุดท่ีน่าสนใจท่ีสุดในช้ินงานเพียงจุดเดียวในสัญลักษณ์น้ันๆ โดยการเน้นขนาด 
ต าแหน่ง สี เป็นต้น 



๒๗ 

 

จุดประสงค์การออกแบบดวงตราสัญลักษณ์ 
ดังท่ีได้กล่าวน าในตอนต้นแล้วว่า ตราสัญลักษณ์ เป็นภาพเคร่ืองหมายท่ีถูกก าหนดเพื่อใช้แทน

ความหมาย แทนอีกส่วนหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง คือภาพเคร่ืองหมายแทนตัวบุคคล องค์กร 
หน่วยงาน เพื่อส่ือให้ผู้พบเห็นทราบ รับรู้ให้ไปในทางเดียวกันว่าตราสัญลักษณ์น้ัน หมายถึงบุคคลใด 
องค์กรใดหน่วยงานใด  ให้เป็นการเฉพาะเจาะจง  จึงแยกจุดประสงค์การออกแบบตราสัญลักษณ์
ออกเป็น ๓ จุดประสงค์ใหญ่ท่ีเห็นชัดและส าคัญ ดังน้ี 

๑. การออกแบบให้กับบุคคลส าคัญ     ได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่การ
ออกแบบประเภทบุคคลส าคัญ ๆ ของไทยเราก็จะเก่ียวข้องกับบุคคลช้ันสูงเช่น พระมหากษัตริย์พระ
ราชินีในส่วนน้ีเป็นการออกแบบในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ตัวอย่างเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบวาระส าคัญต่าง ๆ  เช่นตราพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ หรือวันเฉลิม
ฉลองครบรอบปีท่ีทรงครองราช     ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐ ปีและพระ
บรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์จักรีในล าดับช้ันต่าง ๆได้แก่พระนามาภิไธยย่อ  พระนามย่อ เป็นสัญลักษณ์
ประจ าแต่ละพระองค์ หรืออาจมีตราสัญลักษณ์ท่ีพระบรมวงศานุวงศ์เก่ียวเน่ืองกับพระราชภารกิจ เช่น
งานพระราชพิธี , โครงการ , มูลนิธิ ฯลฯ 

-  การออกแบบบุคคลส าคัญด้านศาสนาจะเป็นการออกแบบเพื่อใช้แทนความหมายถึงพระช้ัน
ผู้ใหญ่ ช้ันสมเด็จพระสังฆราช ซ่ึงพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้ง และกิจการหรืองานพิธีท่ีเก่ียวกับ
ศาสนา เช่น ท่ีระลึกในงานพระราชพิธี หรือพิธีส าคัญทางศาสนาอาจจะเห็นในรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ี
ปรากฏบนตาลปัตร พัดรอง หรือย่ามท่ีบุคคลทางศาสนาใช้ 

-  การออกแบบเพื่อบุคคลส าคัญชองชาติ   เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลท่ีมีคุณงามความดีท่ีมี
ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นส่ือให้คนจดจ า ถึงวันส าคัญของบุคคลน้ัน ๆ เช่นดวงตราวันสุนทรภู่ , ดวงตรา
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ , มูลนิธิปรีดี  พนมยงค์ , มูลนิธิรัฐบุรุษพล
เอกเปรม  ตินสูลานนท์ ฯลฯ  นอกจากน้ียังมีดวงตราของสกุลของบุคคลส าคัญท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือ
ระดับประเทศ เช่น ดวงตราสกุล มาลากุล เป็นต้น 

๒.     การออกแบบเน่ืองในโอกาสส าคัญๆ  ซ่ึงมีไม่บ่อยนัก โดยส่วนมาจะเก่ียวเน่ืองกับ
สถาบันชาติแบบประเทศต่อประเทศการออกแบบน้ันจะเน้นในเร่ืองความสัมพันธ์ หรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันมาเป็น
เวลานาน จะครบร้อยปีเป็นต้น   ด้านศาสนา  เช่นวันวิสาขบูชา ของไทยได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก 
ให้เป็นวันส าคัญของโลก 

๓.    การออกแบบกับหน่วยงานต่าง ๆเป็นการได้รับความไว้วางใจให้ท าการออกแบบแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได้แก่ ดวงตราประจ ากระทรวง กรม , ดวงตราประจ าจังหวัด ,
มหาวิทยาลัย , สถาบันทางการศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯลฯ 

 
 



๒๘ 

 

คุณลักษณะของตราสัญลักษณ์ท่ีดี 
ก่อนท่ีเราจะท าการออกแบบดวงตราสัญลักษณ์ให้ได้ดี และงามตามสากลนิยมน้ัน ผู้ท าการ

ออกแบบต้องมีทักษะ และค านึงถึงคุณลักษณะท่ีดีของตราสัญลักษณ์น้ันๆ โดยท่ัวไปจะมีมาตรฐาน
หลักของการออกแบบไว้คราว ๆ ดังน้ี 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องมีความหมาย  คือสัญลักษณ์ท่ีดีต้องมีเน้ือหา 
หรือส่ือความหมายได้จากภาพท่ีเกิดข้ึน ผู้ดูจะรับรู้ได้จากงานท่ีปรากฏ  ว่าดวงตราสัญลักษณ์น้ันส่ือ
วัตถุประสงค์อย่างไรกับผู้ดู  และหน่วยงานเจ้าของดวงตราน้ัน 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องแสดงคุณค่าทางความงาม ความเหมาะสม 
ความลงตัว ความเป็นไปได้ท่ีจะน าดวงตราน้ันไปใช้ ท้ังหมดน้ีจะเกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ
การน ามาจัดรวมกันตามหลักของการออกแบบ และควรค านึงถึงการน าดวงตราน้ันไปท าการย่อ หรือ
ขยายด้วย 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องมีความร่วมสมัย  การออกแบบน้ันควรมีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา หรืออย่างน้อยก็ช่วงเวลาหน่ึง  เพราะดวงตราสัญลักษณ์เป็นงานศิลปะช้ินหน่ึงท่ี
สามารถสะท้อนรสนิยมของสังคมในช่วงเวลาน้ัน ๆ  

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องมีความน่าเช่ือถือ  การออกแบบดวงตรา
สัญลักษณ์เมื่อถูกน าไปใช้แล้ว  ผู้พบเห็นต้องเกิดความศรัทธา  ความน่าเช่ือถือต่อดวงตราน้ัน ๆ  

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องเป็นเอกภาพ  เป็นการออกแบบท่ีต้อง
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนไม่ซ้ าใคร ควรเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว มีความชัดเจนในการ
ส่ือสารถึงวัตถุประสงค์ต่อผู้พบเห็นร่วมกัน 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องใช้สีท่ีเหมาะสม  ไม่ฉูดฉาด มีความสวยงาม มี
ความเด่นชัด และน่าสนใจ 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีดี ตราน้ันต้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย  การออกแบบ
ดวงตรา ต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ ออกแบบเพื่ออะไร  ใช้กับอะไร เช่นอาจเป็นตราประทับหัว
กระดาษ, หัวจดหมาย, นามบัตร, เข็มกลัด  หรือปักลายบนเส้ือซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



๒๙ 

 

บทท่ี ๓ 

เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานออกแบบ  เขียนแบบ 

 เอกสารในบทน้ีจะน าเสนอ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน  ออกแบบ เขียนแบบ เพื่อให้
รู้จักลักษณะของอุปกรณ์  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานออกแบบ  สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อนท่ีเราจะเร่ิมปฏิบัติงานออกแบบจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องมีความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เคร่ืองมือตลอดจนวิธีการรักษาเคร่ืองมือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยจะน าเสนอวัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในงานออกแบบตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  โดยในเอกสารฉบับน้ีจะไล่เรียงวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานตั้งแต่ท่ีใช้กันในอดีต  ไล่เรียงจนมาถึงในยุคปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรช่างสิบหมู่เคยปฏิบัติ  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองหมาย ดวงตรา ในยุคแรก ๆ เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีในสมัยน้ันยังไม่มีวิวัฒนาการเท่าเทียมในปัจจุบันช่างออกแบบเขียนแบบในรุ่น
น้ันจ าเป็นต้องอาศัยฝีมือเป็นหลักในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เหล่าน้ันก็ไม่พ้นไปจากอุปกรณ์ของช่าง
เขียนแบบก่อสร้างและอุปกรณ์การเขียนสีของจิตรกรบางชนิดดังจะได้น าเสนอดังต่อไปน้ี  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมีดังต่อไปน้ี  
1. โต๊ะส าหรับปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ  
2. บรรทัด ฉาก ขนาดต่างๆ  
3. อักษรลอก 
4. กระดาษเขียนแบบ  
5. ดินสอแบบต่างๆ  
6. ยางลบดินสอ  
7. กบเหลาดินสอ  มีดส าหรับเหลาดินสอ  
8. สก๊อตเทปใสส าหรับติดกระดาษ  
9. วงเวียน  
10. แปรง/ผ้าส าหรับท าความสะอาด  
11. พู่กัน 
12. สี 

ส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญมาก  เพื่อช่วยให้งานออกแบบเขียน
แบบ  เป็นไปอย่างเรียบร้อย  ถ้าขาดเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะท าให้การออกแบบ  เขียนแบบเป็นไปอย่าง
ล่าช้า  และไม่ดีเท่าท่ีควร  

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

  
1. ชุดโต๊ะเขียนแบบ  และกระดานเขียนแบบ  ใช้รองกระดาษเขียนแบบ ในกรณีท่ีไม่มี

โต๊ะเขียนแบบ ให้ใช้กระดานเขียนแบบแทนก็ได้  

 
 

2. ไม้บรรทัด  ไม้ที   ใช้ในการวัดระยะเป็นอุปกรณ์ทางเรขาคณิตและศิลปกรรม อาจ
ท าจากพลาสติก ไม้ อะลูมิเนียม หรือ เหล็ก ใช้ในการวัดความยาว ส่วนใหญ่จะมี 2 สเกล คือ น้ิว และ 
เซนติเมตร พบได้หลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 15 หรือ 30 เซนติเมตร และอาจมีความยาวถึง 
100 เซนติเมตร (1 เมตร) ส าหรับใช้วัดแบบก่อสร้าง นอกจากน้ีแล้ว เราอาจใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้น
ให้ตรง ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีนักเรียนจะต้องพกไม้บรรทัด  ในการสร้างรูปด้วยไม้บรรทัดและวงเวียนน้ัน 
ไม้บรรทัดท่ีใช้ไม่จ าเป็นต้องมีสเกลวัดความยาวเหมือนไม้บรรทัดปกติ ดังน้ันเราจึงกล่าวถึงไม้บรรทัดท่ี
วัดความยาวไม่ได้ว่า สันตรง ( Straightedge) 

 
 ฉากสามเหลี่ยม ( Set - Square ) ชุดหน่ึงมีอยู่ 2 แบบ มีมุมต่างกันดังน้ี อันแรก

เรียกว่า ฉาก 30 60 , และ 90 องศา ส่วนอันท่ี 2 เรียกว่า ฉาก 45 , 45, และ 90 องศา การเขียนมุม
ของฉากสามเหล่ียมท้ัง 2 อันน้ี จะต้องใช้ร่วมควบคู่กับไม้ฉากทีทุกคร้ัง ในขณะท าการปฏิบัติงานเขียน
แบบ 

 
ฉากท่ีมีมุม 45, 45, 90     ฉากท่ีมีมุม 30, 60, 90 
 แผ่นรูปทรงแบบต่างๆ  วงกลม วงรี  ส่ีเหล่ียม  ขนาดต่างๆ  เป็นอุปกรณ์ในการเขียน

วงกลม    วงกลม วงรี  ส่ีเหล่ียม  ตามแบบ  และขนาดต่างๆท่ีเหมาะสมกับงาน  



๓๑ 

 

 กระดูกงู  ลักษณะเป็นยางโค้งดัดได้  เมื่อต้องการใช้ก็ดัดกระดูกงูให้มีความโค้งตามท่ี
ต้องการ 

3. กระดาษเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ เป็นวัสดุงานท่ีใช้ส าหรับออกแบบเขียน
แบบ กระดาษท่ีใช้ในงานเขียนแบบมีอยู่  2 ชนิด คือกระดาษเขียนแบบธรรมดากับ  กระดาษไขซ่ึง
กระดาษไขใช้ส าหรับการน าไปพิมพ์เขียวท าส าเนา  

 มาตรฐานขนาดกระดาษเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบมีอยู่หลายขนาด 
ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ขนาดกระดาษแต่ละขนาดตามความเหมาะสม ตามมาตรฐาน  DIN 476 ได้
ก าหนดขนาดกระดาษหลักไว้  7 ขนาด คือ A0 A1 A2 A3 A4 A5 และA6 โดยกระดาษขนาด  A0 เป็น
ขนาดกระดาษท่ีมีขนาดโตท่ีสุด มีพื้นท่ีรวม 1 ตารางเมตร ลักษณะรูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีสัดส่วนความ
กว้างต่อความยาวเป็น  1 ต่อ รูท 2 โดยขนาดกระดาษท่ีเล็กลงไปในแต่ละระดับจะมีพื้นท่ีเพียงคร่ึงของ
ระดับบน ดังในตารางข้างล่างน้ี  

ตารางแสดงพื้นท่ีขนาดกระดาษเขียนแบบตามมาตรฐาน  DIN 476  

ขนาดมาตรฐาน  ขนาดกระดาษ  

กว้าง x ยาว (มม.)  

ขนาดพื้นท่ีเขียนแบบ  

กว้าง  x ยาว (มม.)  
A0  841 x 1,189  831 x 1,179  

A1  594 x 841  584 x 831  

A2  420 x 594  410 x 584  

A3  297 x 420  287 x 410  
A4  210 x 297  200 x 287  

A5  148 x 210  138 x 200  

A6  105 x 148  95 x 138  

  

 



๓๒ 

 

4. ดินสอเขียนแบบ   ในการเขียนแบบน้ัน ช่างเขียนแบบจะต้องมีดินสอหลายแท่ง  แต่
ส าหรับนักเรียนให้ใช้ดินสอนไส้ปานกลางเพียงแท่งเดียวก็พอ คือ เกรด HB  การจับดินสอ
ควรให้จับดินสอเอียง 60 องศาและควรหมุนดินสอไปด้วยเล็กน้อยขณะท่ีขีดเส้น เพื่อเส้น
จะได้คมและเสมอกันโดยตลอด  

 
 ดินสอแบ่งเป็น 2 ชนิดตามลักษณะ 
1.      ดินสอเปลือกไม้  

 
    ดินสอเปลือกไม้  
2.      ดินสอเปล่ียนไส้ได้ 2/ดินสอกด 

 
    ดินสอเปล่ียนไส้ได้  
ดินสอท่ีใช้ในการเขียนแบบจะถูกแบ่งออกเป็นเกรดตามความอ่อนแข็งของไส้ดินสอคือ  

 ดินสอไส้อ่อน  เกรดท่ีใช้คือ  2B  3B  4B  5B  6B  7B 

 
 ดินสอไส้ปานกลาง  เกรดท่ีใช้คือ  B  HB  F  H  2H   3H 

 
 ดินสอไส้แข็ง  เกรดท่ีใช้คือ  4H  5H  6H  7H  8H  9H 

 
  
 
 
 



๓๓ 

 

5. กบเหลาดินสอ  ครกเหลาดินสอ  ใช้ส าหรับเหลาดินสอเพื่อใช้ในงานออกแบบ  ส าหรับ

ดินสอชนิดเปล่ียนไส้  ต้องใช้ครกเหลาเพื่อใช้ในงานออกแบบ  

 

 
6. ยางลบ  ยางลบท่ีใช้ในงานเขียนแบบควรเป็นยางลบดินสอชนิดอ่อนท่ีมีคุณภาพดีเพราะ

จะท าให้การลบสะอาดและกระดาษเขียนแบบไม่เป็นรอย/ยางลบไข  สีเหลือง  

 

 
7. นิตโต้เทป  สก๊อตเทปใสส าหรับติดกระดาษ  ใช้ส าหรับติดมุมกระดาษ เพื่อไม่ให้

กระดาษเล่ือนและสะดวกในการเขียนแบบ  

 

 



๓๔ 

 

8. วงเวียน  มีไว้ส าหรับเขียนวงกลมและส่วนของวงกลม เมื่อใช้แล้วควรใช้ผ้าเช็ดส่วนท่ีเป็น

เหล็กและเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อย  

 
 

9. ผ้าส าหรับท าความสะอาด  เป็นผ้าส าหรับท าความสะอาดตั้งแต่เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ก่อนท่ี
นักเรียนจะน่ังและท างาน  ตลอดจนท าความสะอาดเคร่ืองมือต่างๆของนักเรียน ท้ังน้ี
เน่ืองจากว่า กระดาษเขียนแบบของนักเรียนมีสีขาว ฝุุนผงต่างๆท่ีปลิวมาหรือเกิดจาก
นักเรียนเหลาดินสอ จะท าให้กระดาษของนักเรียนสกปรกเป็นรอยด าได้  

 

 
 

  
10. พู่กัน  ใช้ในการระบายสี  ท าด้วยขนสัตว์  ขนสังเคราะห์  มีท้ังชนิดปลายกลม  และปลาย

แบบน  มีขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน  
 



๓๕ 

 

 

 

พู่กันกลม http://www.office2art.com  พู่กันแบนhttp://www.chamnan-media.com 
 

11. สีใช้ในงานออกแบบ  ใช้ลงสีให้มีความสวยงาม  ท่ีนิยมใช้จะเป็นสีน้ า  สีโปสเตอร์  สีอะคลีลิค/สีฝุุน
ตลับ/สีหมึก  
 

 

 

 

http://www.office2art.com/
http://www.chamnan-media.com/


๓๖ 

 

พัฒนาการของการออกแบบภายในส านักช่างสิบหมู่ 
 เมื่อกรมศิลปากรได้ก่อก าเนิดข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๔ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด าริให้โอนกิจการของช่างมหาดเล็กจากกระทรวงวัง กระทรวงธรรมการ
มาอยู่ในกรมศิลปากร  

        เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๗๖  มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรข้ึนมาใหม่ โดยให้สังกัด
กระทรวงธรรมการและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนราชการภายใน  และย้ายสังกัดเพื่อความ
เหมาะสมหลายคร้ังจนกระท้ังปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ มีพระราชบัญญัติโอนกรมศิลปากรมาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงเวลาน้ีกลุ่มงานศิลปะประยุกต์ จึงได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนเมื่อพ .ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึง
ในเวลาน้ันมีฐานะเป็นฝุายศิลปะประยุกต์ สังกัดกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และได้เปล่ียนมาเป็นกลุ่ม
ศิลปะประยุกต์ สังกัดส่วนจิตรกรรมและศิลปะประยุกต์ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร  ต่อมา
เปล่ียนเป็นกลุ่มศิลปะประยุกต์  ส านักสถาปัตยกรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ต่อมาได้เปล่ียนเป็นกลุ่ม
ศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ส านักช่างสิบหมู่ จนถึงปัจจุบัน  การปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ ฝีมือทักษะ ความช านาญ 
ความใส่ใจในผลงานการออกแบบ  จากรู่นครู อาจารย์  ได้ด าเนินมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันแห่งโลก
เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ซ่ึงเป็นโลกแห่งความรวดเร็ว  การปฏิบัติงานด้านการออกแบบจึงจ าต้องมีการ
ปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ การปฏิบัติงานทางด้านการออกแบบจึงมีพัฒนาการตามยุคสมัย ซ่ึง
ก็มีข้อดีอยู่มาก  ในด้านการสร้างช้ินงานออกแบบ   เร่ืองการติดต่อส่ือสาร การส่งข้อมูลการออกแบบ  
ง่าย ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็วในหน่ึงคร๊ิก  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีต้องท าสร้างรูปแบบ
ด้วยมือท่ีล้าช้า ยุ่งยาก   ลดข้ันตอนและเวลาในการลงน้ าหมึกคัดเส้น  ลดข้ันตอนการเสียหายจาก
กระบวนการระบายสีด้วยพู่กันท่ีต้องระบายสีอย่างมีสติ  มีความระมัดระวัง  นักออกแบบรุ่นเดิมเร่ิม
ปรับตัวให้ทันนักออกแบบรุ่นใหม่ ท่ีพัฒนางานด้วยระบบ  โปรแกรม บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซ่ึง
กรรมวิธีการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์น้ี  มีล าดับข้ันตอนอย่างไรน้ันก่อนอื่นเรามารู้จักกับค าว่า  
คอมพิวเตอร์  กันก่อน 

 คอมพิวเตอร์ คืออะไร   

“คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ computerภาษาไทย เรียกว่าคณิตกรณ์    พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525   ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า“ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อัตโนมัติ ท าหน้าท่ีเหมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์.”   คอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ท างานแทนมนุษย์ 
ในด้านการคิดค านวณ และสามารถจ าข้อมูลท้ังตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในคร้ัง
ต่อไป  นอกจากน้ียังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูงโดยปฏิบัติตามข้ันตอนของ
โปรแกรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา อังกฤษ : computer programคือ กลุ่มชุดค าส่ังท่ีใช้
อธิบายช้ินงาน หรือกลุ่มงานท่ีจะประมวลผลโดย คอมพิวเตอร์ หรือ ควบคุมการท างานของเคร่ือง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๓๗ 

 

คอมพิวเตอร์โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานท่ีผลิต  ติดตั้งโปรแกรม ระบบ ปฏิบัติการ (operating 
system) ท่ีจะท าหน้าท่ีเหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆท างานให้ประสาน กันโดย

โปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขียน แต่หลังจากMicrosoft และ Appleได้เปิดตัวระบบ ปฏิบัติ การท่ีท างาน
บนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดค าส่ังเช่นเดิมอีกต่อไปจึงเปล่ียนการเรียกเป็น

แอปพลิเคชันซอฟแวร์(Application Software)แทนค าว่าโปรแกรม” 
                                                                     (  คัดย่อจากวิกก้ีพีเดีย  สารานุกรมเสรี )  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมีดังต่อไปน้ี  
1. คอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองพิมพ์ 
3. หมึกพิมพ์ 
4. โปรแกรมในงานออกแบบ  

 

1. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่ิงหน่ึงท่ีมาเป็นเคร่ืองมือช่วยให้งานออกแบบมีความสะดวก  
แต่จะให้สามารถปฏิบัติงานได้ต้องมีโปรแกรมส าหรับงานออกแบบ  

 

2. เคร่ืองพิมพ์/เคร่ืองพิมพ์แบบแทงค์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๓๘ 

 

3. หมึกพิมพ์ท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์แบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นหมึกอิ้งเจท  หมึกเลเซอร์  หมึกชนิด
เติม  ใช้ในการถ่ายทอดแบบออกมาเป็นภาพตามแบบท่ีออกไว้ในคอมพิวเตอร์  

 

4. โปรแกรมท่ีใช้ในงานออกแบบ  โปรแกรมท่ีใช้ในงานออกแบบมีหลายโปรแกรมท่ีนิยมใช้
กัน  โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้กันในหมู่นักออกแบบมีด้วยกันประมาณ  ๓  โปรแกรม
ดังน้ี 

       โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรมท่ีใช้วาดภาพท่ีมีช่ือเสียงมาก ใช้ในการวาดภาพกราฟฟิก ถือ
ว่าเป็นโปรแกรมท่ีมีความนิยมมากโปรแกรมหน่ึง  ในงานออกแบบกราฟิก โปรแกรม ตระกูล Adobe 
นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากในเร่ืองของงานดังกล่าว นักออกแบบทุกหน่วยงานท่ีมักจะหาโปรแกรม
เหล่าน้ีมาใช้ เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้ได้ง่าย สีสันสวยงาม เหมาะแก่การผลิตช้ินงานต่างๆ รวมท้ังยัง
มีบรรดา Plug-in ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ท่ัวไป ท าให้ผู้ออกแบบสามารถพัฒนางานกราฟิกออกมาได้หลากหลายและสวยงามแปลกตา
มากย่ิงข้ึน  

        Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมการท างานด้านกราฟิกตัวหน่ึง ท่ีท าให้สามารถสร้างสรรค์
ช้ินงานการวาดภาพผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์ โดยมีเมาส์เป็นเสมือนพู่กันในการแต่งแต้มลวดลายต่างๆ 
พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหล่ือต่างๆ ท้ังดินสอ พู่กัน ยางลบ สีต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ท าให้นักออกแบบ
สามารถสร้างสรรค์งานได้  

illustratorสามารถสร้างภาพโดยเร่ิมจากหน้ากระดาษเปล่า โดยใน illustrator จะมีท้ังปากกา พู่กัน 
ดินสอ และอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็นการท าบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเราสามารถท างาน
ได้หลากหลายรูปแบบ  



๓๙ 

 

                โปรแกรม Adobe Photoshop (เรียกส้ันๆว่า Photoshop) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการ
สร้างภาพ และการตกแต่งภาพท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้าง
ภาพ และผลงานท่ีได้เหมาะท่ีจะน่าไปใช้กับงานส่ิงพิมพ์ นิตยาสาร งานด้านมัลติมีเดีย และการสร้าง
ภาพกราฟฟิก  

                ความสามารถของPhotoshop ว่าท าอะไรได้บ้างน้ัน อาจต้องบรรยายสรรพคุณกันนาน
มาก แต่โดยสรุปแล้ว Photoshop มีความสามารถหลักอยู่ 2 ประการคือ  

     1.   แก้ไขตกแต่งภาพถ่าย หรือภาพกราฟฟิก งานด้านน้ีเป็นงานท่ี Photoshop ถนัดนักกล่าวคือ 
Photoshopน้ัน ถูกสร้างข้ึนเพื่องานด้านน้ีโดยเฉพาะ ถ้ามีภาพถ่ายท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก หรือต้องการ
จะตกแต่งสีสันแก้ไขร้ิวรอย เพิ่มความมืดความสว่างของภาพ หรือแม้แต่การน าเอาภาพถ่ายแนวนอน
หลายๆภาพมาต่อกันให้เป็นภาพแบบ Panorama (ภาพท่ีมีขนาดยาวมาก) ก็สามารถใช้เคร่ืองมือท่ี
โปรแกรมเตรียมมาไว้ให้ท างานได้อย่างสบาย  

      2.  ออก แบบสร้างสรรค์งานกราฟฟิก(ส าหรับเว็บไซต์) นอกจากความสามารถในหารแก้ไข แต่ง
เติมแล้ว โปรแกรมยังมีความสามารถด้านการสร้างผลงานข้ึนเองได้ด้วย เช่น งานวาดและลงสีตัว
การ์ตูน งานออกแบบส่ิงพิมพ์ งานด้านการสร้างสรรค์ตัวอักษรและลวดลายแปลกๆ รวมถึง
ความสามารถในงานออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ  

โปรแกรม  Corel DRAW   เป็นโปรแกรมจ าพวกจัดการรูปภาพชนิดหน่ึง ซ่ึงรูปภาพดังกล่าวน้ันส่วน
ใหญ่จะเป็นภาพท่ีเกิดจาก จุด เส้น สี และอื่น ๆ ซ่ึง จุด เส้น สี และอื่น ๆ ท่ีถูกสร้างด้วยโปรแกรม 
Corel DRAW น้ันจะสูตรทางคณิตศาสตร์ ก าหนดค่าต่าง ๆ อย่างชัดเจนซ่ึงค่าต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ได้มา
จากการท่ีผู้ใช้วาดภาพด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ แล้วตัวโปรแกรมจะสร้างสูตรต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้เอง 
จากน้ันถึงแสดงผลออกมาเป็น จุด เส้น สี และอื่น ๆ ตามท่ีเราต้องการ เพราะ การท างานท่ีเป็นสูตร
ต่าง ๆ น้ันเอง ท่ีมีท้ังค่าคงท่ี และตัวแปร ท าให้เมื่อเราขยาย หรือย่อขนาดภาพ ตัวโปรแกรม 
CorelDRAWก็จะน าค่าท่ีเปล่ียนแปลง (เพราะปรับขนาด) มาค านวนอีกทีแล้วถึงค่อยแสดงผล ท าให้
ภาพน้ัน ๆ คมชัดเสมอ และเพราะส่ิงเหล่าน้ี เราจะเรียกภาพท่ีถูกสร้างข้ึนมาในลักษณะน้ีว่า ภาพแบบ 
vector base ด้วย ลักษณะของการสร้างภาพดังย่อหน้าท่ีกล่าวมา บวกกับแนวคิดของโปรแกรม 
CorelDRAW ท่ียึดหลัก object  ทุกส่ิงทุกอย่างในโปรแกรม CorelDRAWจะมองเสมือนเป็นวัตถุหน่ึง 
ๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติของตัวมันเอง เช่นเส้นหน่ึงเส้นก็จะมีคุณสมบัติท่ีเราสามารถแก้ไขได้  

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

บทท่ี  ๔ 
กระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 การจัดท าองค์ความรู้ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ในบทน้ีจะน าเสนอ  ข้ันตอน
กระบวนการท างานท่ีทางกลุ่มศิลปะประยุกต์  และเคร่ืองเคลือบดินเผา   ส านักช่างสิบหมู่    กรม
ศิลปากร  เพื่อให้เห็นข้ันตอนการท างานออกแบบตราสัญลักษณ์  ตั้งแต่ข้ันตอนแรก  ไปถึงการน าตรา
สัญลักษณ์ไปใช้งาน โดยในบทน้ีจะน าเสนอถึงข้ันตอนการท างานออกแบบตราสัญลักษณ์  ๒  ตรา
สัญลักษณ์  เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการออกแบบ และลักษณะข้ันตอนการออกแบบท่ี
แตกต่างกันของงาน  ท้ังสองช้ิน   

ลักษณะท่ี  ๑  คือการออกแบบเขียนแบบโดยด้วยกระบวนการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมท่ีทาง
ส านักช่างสิบหมู่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต  โดยใช้การออกแบบตราสัญลักษณ์  ตราสัญลักษณ์กรม
ทางหลวงชนบท ท่ีด าเนินการออกแบบเขียนแบบด้วยมือ  คือใช้วัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือแบบพื้นฐาน
งานออกแบบ  ซ่ึงบุคลากรบางท่านยังคงปฏิบัติงานเช่นน้ีอยู่   

ลักษณะท่ี  ๒  คือการออกแบบตราสัญลักษณ์โดยใช้ เทคโนโลยี เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์
สมัยใหม่เข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานออกแบบมีความสะดวกรวดเร็ว  ปรับแก้ได้สะดวก  และ  
ประหยัดวัสดุ  ท าการออกแบบเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์  และพร้ินออกมาให้เห็นถึงกระบวนการ
ท างาน  ได้อย่างสะดวก  และรวดเร็ว  
 ลักษณะท่ี  ๑  คือการออกแบบเขียนแบบโดยด้วยกระบวนการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม 

การออกแบบเคร่ืองหมายและดวงตราสัญลักษณ์  เป็นงาน ๆ หน่ึงของกระบวนการออกแบบท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา ส านักช่างสิบหมู่ กรม
ศิลปากร ในปัจจุบัน กลุ่มงานน้ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองของกระบวนการงาน
ออกแบบต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  และในท่ีน้ีจะกล่าวถึงกระบวน การออกแบบดวงตรา
สัญลักษณ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  และถือเป็นกระบวนการท่ีได้รับการ
ปฏิบัติมานาน จนเป็นท่ียอมรับโดยแพร่หลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังของภาครัฐ  เอกชน  
สถานศึกษา  สมาคม  มูลนิธิ และสถาบันต่าง ๆ  โดยมีล าดับข้ันตอนการสร้างช้ินงานดังน้ี 
การออกแบบตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท  
ข้ันตอนการรับค าสั่ง 
 หน่วยงาน หรือผู้ต้องการให้ท าการออกแบบ ท าหนังสือแสดงความประสงค์มาท่ีอธิบดีกรม
ศิลปากรอธิบดีแจ้งบันทึกขอความอนุเคราะห์มายังผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่  แล้วจึงแจ้งมายัง
หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผาตามล าดับ เพื่อด าเนินการออกแบบ  กลุ่มงาน
ศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผาท าการติดต่อประสานขอข้อมูลท่ีจ าเป็นในการออกแบบ  เช่น

                                                                    

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณสุเมธ  พุฒพวง   ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญสาขาช่างศิลป์ไทย      กลุ่มศิลปะประยุกต์และเคร่ือง

เคลือบดินเผา 



๔๑ 

 

ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของหน่วยงาน รูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีหน่วยงานต้องการ และข้อมูล
อื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการออกแบบ หรือขอเชิญประชุม กับหน่วยงานผู้ต้องการให้ท าการออกแบบ 
ในเบ้ืองต้น  

   
หนังสือแสดงความประสงค์ให้ท าการออกแบบและข้อมูลเบ้ืองต้น  

 
ข้ันตอนการ  ส ารวจ ประสานงาน หาข้อมูล   

ในการด าเนินการออกแบบน้ัน ผู้ท าการออกแบบต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในช้ันต้น ซ่ึงต้อง
ได้รับความร่วมมือท่ีดีกับหน่วยงานหรือผู้ต้องการให้ท าการออกแบบเพราะผู้ท าการออกแบบอาจจะ
ต้องมีการประสานงาน ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท าการ ส ารวจ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ันไม่ว่าจะเป็น
บทบาท หน้าท่ี ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ านาจหน้าท่ี ประวัติความเป็นมาฯลฯ ของหน่วยงาน  
นอกจากน้ีผู้ท าการออกแบบจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ นอกจากท่ีได้รับจาก
หน่วยงาน เพื่อการออกแบบได้ดีและตรงตามวัตถุประสงค์ 

  
ส่วนหนึ่งของแหล่งความรู้ส่วนตัวของผู้ออกแบบ  

 
 



๔๒ 

 

  
ภาพท่ี ๑    ภาพท่ี ๒  

  
ภาพท่ี ๓                                                            ภาพท่ี ๔  

แหล่งข้อมูลจากสถานท่ีอื่น ๆ   
  ภาพท่ี ๑  รูปป้ันพระวิษณุจากกรมศิลปากร 
 ภาพท่ี  ๒ รูปป้ันพระวิษณุกรมจากช่างกลปทุมวัน       
  ภาพท่ี  ๓ รูปป้ันพระวิษณุกรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย 
 ภาพท่ี ๔  รูปป้ันพระวิษณุกรมจาก วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
ข้ันตอนการออกแบบ  



๔๓ 

 

 การออกแบบน้ันถือเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยมีจุดหมายในการน าไปใช้
ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ท าการออกแบบ ในแต่ละคร้ัง แต่ละเร่ืองของการออกแบบน้ันมี
ท่ีมาท่ีแตกต่างกัน ผู้ท าการออกแบบต้องท าการค้นคว้า หาข้อมูลจากทุก ๆ แหล่ง มาปรับใช้ให้เกิดเป็น
องค์ประกอบในการออกแบบ เพื่อท่ีจะได้ส่ือความหมายได้ตรงตามความต้องการของผู้ให้ท าการ
ออกแบบ โดยยึดถือ ความถูกต้อง  เหมาะสม  สวยงาม ไม่ผิดกฎระเบียบ จารีตประเพณีและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ  มีคุณค่าความงามตามหลักศิลปะ และ แสดงถึงความเป็น เอกลักษณ์ของชาติ ด้วย  
การท่ีจะน าข้อก าหนดต่าง ๆ น้ีมากล่ันกรองออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ได้น้ันต้องใช้เวลารวบรวม 
ข้อมูล แล้วน ามาร่างแบบ จัดวางองค์ประกอบ โดยการร่างแบบหลาย ๆ แบบ เพื่อเป็นการระดม
ความคิดท้ังหมดลงในแบบท่ีร่าง ( ผู้ท าการออกแบบต้องใช้ศิลปะบวกกับจิตนาการในแบบนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม) จนได้แบบท่ีเหมาะสม สวยงาม ลงตัวท้ังองค์ประกอบ เส้น สี ตัวอักษรข้อความ  ใน
ผลงานการออกแบบจะมีแนวความคิดและความหมายประกอบไปด้วยทุกคร้ังคณะท่ีคิดแบบ  ส่ิงส าคัญ
อีกอย่างคือ เมื่อได้ท าการออกแบบไปแล้วช้ินงานอาจถูกน าไปใช้เพื่อการผลิตจ าหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ 
น าไปป้ันขยาย หรือแกะสลัก หรือป้ัมข้ึนรูปเป็นเข็ม ท่ีระลึก  ผู้ท าการออกแบบจะต้องเขียนแบบทุก
ด้าน  ก าหนดขนาด  วัสดุท่ีใช้ ว่าสามารถน าไปผลิตได้จริง 

การเตรียมพร้อมในวัสดุอุปกรณ์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ เขียนแบบและ
อุปกรณ์ในการระบายสี เช่น ดินสอ ยางลบ วงเวียน ไม้บรรทัด กระดาษไข ปากกาลงเส้น น้ าหมึก สีท่ี
ใช้ในการระบาย พู่กัน สเปรย์กาว กระดาษแข็ง 

  

  
 



๔๔ 

 

 การออกแบบร่างแบบ  เมื่อผู้ท าการออกแบบได้ข้อมูลพอเพียงแล้วจะน าข้อมูลมาประมวล
และแปลข้อมูลท้ังหมดออกมาเป็นรูปภาพด้วยการร่างแบบหลาย ๆ รูปแบบในเบ้ืองต้นก่อน ตามท่ี
ผู้ออกแบบแต่ละคนถนัด บางคนอาจร่างแบบโดยวางประทานของภาพก่อน แล้วจึงร่างส่วนประกอบ
รอง และเขียนข้อความอักษร ก าหนดโทนสี ให้ได้องค์ประกอบครบเน้ือหาใจความของข้อมูล และ
ความต้องการของหน่วยงานของผู้ต้องการให้ออกแบบ  และน ารูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าการร่างท้ังหมดมา
เทียบเคียงหาความเหมาะสม ลงตัว หรืออาจน าส่วนท่ีดีของแต่ละภาพ  มาประมวลเขียนใหม่ให้ได้สอง
หรือสามรูปแบบท่ีคิดว่าดี น ามาท าการคัดเลือกให้ได้รูปแบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

  
แบบร่างท่ี ๑  แบบร่างท่ี ๒  

  
แบบร่างท่ี ๓  แบบร่างท่ีปรับแก้ไข                          



๔๕ 

 

 
 
 

 

 
แบบร่างพระอาสน์                                แบบร่างทรงกลมและอักษร  

 
การลงเส้น  เมื่อได้ภาพร่างท่ีแน่นอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามความต้องการแล้ว ล าดับต่อไปคือ

การน าภาพร่างน้ันมาท าการลงเส้น การลงเส้นน้ีเป็นการเขียนเพื่อคัดเส้นจริง  เพื่อให้เกิดความคมชัด
ของภาพ ต้องมีความประณีตในการเขียน และเส้นท่ีได้ต้องคมชัดเสมอกัน เท่ากัน อาจมีการเน้นเส้น
บางเส้นให้หนา บางตามแบบท่ีร่างไว้ โดยการน ากระดาษไขมาทาบลงบนแบบร่าง แล้วลงเส้นน้ าหมึก
บนกระดาษไขตามเส้นร่างท่ีมองเห็นจากแบบร่างจนเสร็จ ก็จะได้ต้นแบบขาวด าบนกระดาษไข  แล้ว
น าแบบกระดาษไขไปท าการถ่ายเอกสารเท่าจริง หรือย่อ-ขยาย เพื่อด าเนินข้ันตอนต่อไป 

 “แต่เดิมรุ่นครูอาจารย์ท่านท าการเขียนภาพ อักษร เส้น ด้วยมือ โดยใช้พู่กันจุ่มน้ าหมึกในการ
คัดเส้น ต่อมามีปากกาเขียนแผนท่ีแบบจุ่มน้ าหมึก  ปากกาเขียนแบบชนิดเติมหมึก และในการคัดลอก
ภาพน้ันแต่เดิมใช้การลอกลายด้วยกระดาษก๊อบป้ี ต่อมามีเคร่ืองถ่ายพิมพ์เขียว และเคร่ืองถ่ายเอกสาร   
ปัจจุบันน้ีใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพท้ังหมดแทนเขียนด้วยมือ”  



๔๖ 

 

  
ภาพต้นแบบลงหมึกบนกระดาษไข                                    ภาพท่ีผ่านการถ่ายเอกสาร           

 
การระบายสี  การระบายสีลงบนกระดาษขาวด า  จะมีความยุ่งยากหากผู้ท าการลงสีไม่มีความ

ช านาญพอ เพราะสีท่ีใช้เป็นสีผสมน้ า เวลาท าการระบายสีจะไม่กลบเส้นสีด า ต้องอาศัยทักษะ ความ
ช านาญและประสบการณ์ผสมกับฝีมือด้านศิลปะพอควร  และด้วยเทคโนโลยีของเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบสี จึงได้น าเอาภาพต้นแบบไปท าการถ่ายเอกสารให้เป็นเส้นสี ก าหนดสีเดียว โดยผู้ออกแบบจะดู
โครงสีส่วนใหญ่ของภาพว่าจะถ่ายเอกสารเป็นเส้นสีอะไร เช่นสีแดง สีน้ าเงิน สีเขียว เป็นต้น  แล้วจึงน า
ภาพลายเส้นท่ีได้มาท าการผนึกลงบนกระดาษแข็งเมื่อเวลาระบายสี จะไม่เกิดอาการกระดาษพองเมื่อ
โดนน้ า  การระบายสีให้ระบายตามสีท่ีเราก าหนดสีไว้ โดยเร่ิมจากสีอ่อนสุดมาหาสีเข้มสุดการระบายสี
ต้องควบคุมพู่กันไม่ให้ออกนอกเส้นท่ีก าหนด  และต้องเพิ่มน้ าหนักของสีท่ีระบายจนกว่าสีท่ีได้ จะไม่
เป็นคล่ืนจากทีพู่กัน  ท าการระบายสีจนครบตามแบบท่ีก าหนดไว้ 

 



๔๗ 

 

  
ภาพตัวอย่าง  การถ่ายเอกสารสีน้ าเงิน    และสีแดง เป็นแบบท่ีพร้อมท าการระบายสี  

 
ภาพลายเส้นท่ีท าการถ่ายเอกสารให้เป็นสีน้ าเงิน  



๔๘ 

 

 
ภาพการระบายสีฟูาอมขาว  เป็นสีพ้ืนของภาพ  

 
การระบายสี เพ่ือให้สีเกิดน้ าหนักท่ีเสมอกันอาจระบายสี ๒ – ๓ คร้ัง  



๔๙ 

 

 
การระบาย สีเหลืองพ้ืนกรอบหนังสือ  

 
และการระบายสีเหลืองเป็นรัศมี แสงสว่างโดยรอบท้ังแปดทิศ  



๕๐ 

 

 
การระบายสีทอง เคร่ืองประดับ , ปลายรัศมี และลายกนก  

 
การระบายสีพระอาสน์ ท่ีประทับ                       



๕๑ 

 

 
การเพ่ิมน้ าหนักสีพระอาสน์ ท่ีประทับ  

 
การระบายสี องค์พระวิษณุกรรม (สีเขียว)  



๕๒ 

 

 
การระบายสี ชุดภูษาผ้านุ่ง และสนับเพลา สีฟูาและสีน้ าเงิน  

 
การระบายสีแดงสอด ด้านในชายผ้า  



๕๓ 

 

 
การคัดเส้นด้วยสีแดงท้ังรูปร่างและลายละเอียดให้เรียบร้อย  

 



๕๔ 

 

 
ภาพตราท่ีท าการระบายสีส าเร็จแล้ว  

 

การเช่ือมความหมายของภาพ  เมื่อด าเนินการ ออกแบบเขียนภาพดวงตรา สัญลักษณ์ 
ระบายสีเสร็จแล้วส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ ต้องมีนิยามความหมายของดวงตราน้ัน ๆ เพื่อการส่ือความหมายให้
สมบูรณ์ ว่าดวงตราน้ัน ๆ ส่ือถึงอะไร แทนความหมายถึงอะไร ขอยกตัวอย่างเช่นตราของกรมทาง
หลวง เป็นเทพอะไรมีความส าคัญอย่างไร สีแต่ละสีท่ีใช้มีความหมายอย่างไร  
 

อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท  

๑. ช่ือ                
๑.๑.       กรมทางหลวงชนบท  
๑.๒.      DEPARTMENT  OF  RURAL  ROADS 

๒.  สัญลักษณ์ 
       ๒.๑.     พระวิศวกรรม หรือเรียกได้อีกหลายช่ือว่า พระวิษณุกรรม พระวิสสุกรรม พระ

เวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามต านานกล่าว



๕๕ 

 

ว่า เป็นผู้สร้างเคร่ืองมือ ส่ิงของต่าง ๆ ให้เกิดข้ึน และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา
ส าหรับในการออกแบบคร้ังน้ีมีความหมายถึง  เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนาส่ิงก่อสร้าง 
และบ ารุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์  มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง  

๒.๒.     เบ้ืองหลังพระวิษณุกรรมเป็นรัศมีแสงสว่างโดยรอบท้ังแปดทิศ แสดงถึงภารกิจของกรม
ทางหลวงชนบท ครอบคลุมท้ังประเทศ  

       ๒.๓.      ลายกนกสามตัว  พื้นสีเหลืองทองตัดเส้นสีแดง  อันหมายถึงประเทศไทย  
 

๓. เบญจธาตุ  
ใช้สีให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเบญจธาตุ  
 

 
ฮวง คือ ลม   ส่วนจุ้ย คือ น้ า  ฮวงจุ้ยเป็นการเรียนรู้ถึงพลังงานธรรมชาติ เบญจธาตุ หรือ 5 
ธาตุพื้นฐานในผังยันต์แปดเหล่ียมหลังเต่า (ปากัว)มีหลักสีดังน้ี  

 
๓.๑      สัญลักษณ์สีน้ าเงิน          รูปหกเหล่ียม รูปคล่ืน  หมายถึง   ธาตุน้ า  
๓.๒. สัญลักษณ์สีเขียว            รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  หมายถึง   ชนบท และธาตุไม้  
๓.๓. สัญลักษณ์สีเหลือง          รูปส่ีเหล่ียม  หมายถึง  ทางหลวง และธาตุ

ดิน 
๓.๔. สัญลักษณ์สีเหลืองทอง สีขาว   รูปกลม  หมายถึง    ธาตุทอง  

                                                                    
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8

%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 
http://sango.igetweb.com/ 

javascript:void(0);
http://sango.igetweb.com/


๕๖ 

 

๓.๕. สัญลักษณ์สีแดง               รูปสามเหล่ียม  หมายถึง    ธาตุไฟ  
การติดการ์ดเพื่อน าเสนอ  เมื่อท าการระบายสี  ตัดเส้นงานสมบูรณ์ดีแล้วควรตรวจสอบความ

เรียบร้อยของช้ินงานดวงตรา และท าส าเนาเอกสารสีไว้  พร้อมท้ังน าช้ินงานตัวจริงผนึกบนกระดาษ
การ์ดให้เรียบร้อย  แล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อลงนามตามล าดับช้ัน ก่อนท าการมอบช้ินงาน
ดวงตราให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ต้องการให้ออกแบบ เพื่อน าไปออกเป็นพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
ราชการใช้ตามความประสงค์  ต่อไป  

  
ตัวอย่างประกาศ พระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
ราชการ  

ตัวอย่างการน าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้  

 
ตัวอย่างการน าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้  

 



๕๗ 

 

ลักษณะท่ี  ๒  คือการออกแบบตราสัญลักษณ์โดยใช้ เทคโนโลยี  

การออกแบบตราสัญลักษณ์   เฉลิมฉลอง  ๖๕  ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  -  เมียนมาร์  
 เป็นการรวบรวมข้อมูล   จากการท างานจริงของคณะท างาน  และการสัมภาษณ์

ประสบการณ์การท างานของคณะท างาน  ผู้มีประสบการณ์ในการท างานออกแบบน ามาประมวล  
รวบรวม  เรียบเรียงจัดท าเอกสารองค์ความรู้ในคร้ังน้ี มีข้ันตอนการท างานออกแบบตราสัญลักษณ์  มี
ดังน้ี 

ข้ันตอนการรับค าสั่ง งานออกแบบเคร่ืองหมาย  และตราสัญลักษณ์ท่ี  ทางส านักช่างสิบหมู่
ด าเนินการน้ันจะเป็นงานท่ีหน่วยงานอื่นๆขอความอนุเคราะห์ให้ออกแบบใหม่  เน่ืองในวาระ  โอกาส
ต่างๆ  เพื่อใช้งานของหน่วยงานและองค์กร  ท้ังภาครัฐ  และเอกชนในการจัดท าองค์ความรู้คร้ังน้ี
เลือกใช้การออกแบบตราสัญลักษณ์   เฉลิมฉลอง  ๖๕  ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  -  เมียนมาร์ 

โดยทางหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดท าตรา
สัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง  ๖๕  ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมาร์  

๑. มาท่ีกรมศิลปากร  จากน้ันอธิบดี  ผู้แทน  รองอธิบดีท่ีดูแลส านักช่างสิบหมู่   
จะพิจารณามอบหมายงานมาท่ีส านักช่างสิบหมู่   

๒. ผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่  พิจารณา  มอบให้กลุ่มศิลปะประยุกต์  และเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา 

๓. หัวหน้ากลุ่มแจ้งมอบหมายงานให้บุคลากรภายในกลุ่มฯ   

ข้ันตอนการ  ส ารวจ ประสานงาน หาข้อมูล เมื่อได้รับเร่ืองทางกลุ่มฯ  จะมอบหมายตัวแทน
เป็นผู้ประสานงาน  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  ในคร้ังน้ีนางสาวพัชรี  พัฒนจันทร์ ต าแหน่ง นายช่าง
ศิลปกรรม ช านาญงาน  ท าการประสานงานข้อมูลเบ้ืองต้นกับ       คุณพัชรพล  เจ้าหน้าท่ีของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาข้อมูลเน้ือหา  ข้อความประกอบ  ดังตัวอย่างเอกสาร  เมื่อได้ข้อมูล
แล้วจะประชุมแจกเน้ือหาข้อมูลท่ีได้รับแก่คณะท างานทุกท้ังหมด  เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  จากน้ัน
แต่ละท่านจะเร่ิมหาข้อมูลเพิ่มเติม  จากเอกสาร  หนังสือ  และอินเตอร์เน็ตฯ  น ามาใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบ  ตามแต่แนวคิดของแต่ละท่าน  ด าเนินการในข้ันตอนต่อไปเช่นบางท่านอาจใช้
สัญลักษณ์ทางศาสนา  เจดีย์  ธงชาติ  เคร่ืองแต่งกายเป็นต้น  ตามแต่แนวคิด  การออกแบบของแต่ละ
ท่าน    

 
 

                                                                    

จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

 



๕๘ 

 

 

 

 

  
 

เมื่อได้ข้อมูลเน้ือหา  ข้อมูลตามท่ีต้องการของแต่ละท่านก็จะเร่ิมด าเนินการ  ร่างแบบ  สเก็ต
แนวคิด  โดยส่วนน้ีจะน าเสนอแนวคิดของแต่ละท่านดังน้ี  

 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา  ศรีกุญชร  
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย  -  เมียนมาร์ 

 



๕๙ 

 

๑. ศาสนาท่ีมีความเหมือนกัน  ของท้ังสองประเทศ  ส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางศาสนา
ของท้ังสองประเทศ   

 เจดีย์ชเวดากองของพม่า  ส่วนของไทยนึกถึงพระปรางค์วัดอรุณเป็นเอกลักษณ์
แต่ละชาติท่ีชัดเจน   

 ออกแบบให้อยู่ในรูปทรงดอกบัว  
๒. ตัวเลข  ๖๕ ปี 
๓. ใช้ธงชาติของท้ังสองชาติ  
๔. เร่ืองความสัมพันธ์การจับมือ  ออกแบบลวดลายให้มีการสอดประสานสัมพันธ์  

คุณขนิษฐา  ออกแบบจากลายเส้นเค้าโครงเจดีย์ของท้ังสองประเทศ  และน าธงชาติของท้ัง
สองประเทศมาใช้ในการออกแบบ  

ออกแบบลายจากลายเส้นเค้าโครงเจดีย์เจดีย์ชเวดากองของพม่า  พระปรางค์วัดอรุณของไทย    
และน้ าธงชาติของท้ังสองประเทศมาใช้ประกอบในแบบ  การออกแบบท าการออกแบบให้มีการสาน
สัมพันธ์  โดยใช้ธงชาติของท้ังสองประเทศมาสานสัมพันธ์กันให้อยู่ในรู้ทรงดอกบัว  รูปหัวใจ เมื่อได้
แบบร่างหลายแบบแล้วน ามาประมวล  ปรึกษา  หาข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน  จากรุ่นพี่ผู้ใหญ่ช่วยให้
ค าแนะน าติชม  และน ามาปรับประมวลความคิดอีกคร้ัง  

  



๖๐ 

 

  

 

 

 
 

 



๖๑ 

 

 
 
 
 

 

 

 นางสาวขนิษฐา  ศรีกุญชร  จ านวน  ๑  แบบ  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 

 

นางสาวพัชรี  พัฒนจันทร์ 
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย  -  เมียนมาร์ 
๑. เร่ืองความสัมพันธ์  
๒. วัฒนธรรม/จะใช้ท่าร าเป็นแทน  
๓. ใช้ธงแสดงแทนแต่ละชาติ  

  

คุณพัชรี  ออกแบบ  สเก็ต ร่างแบบหลายแบบ แรกๆคิดจะใช้ท่าร าประจ าชาติมาใช้ในการออกแบบ  
หลังจากน้ันจึงออกแบบลายเส้นโดยใช้ธงชาติออกแบบ  โดยน าธงของท้ังสองชาติมาพันเก่ียวกัน  น า
ลวดลายมาประกอบ  ร่างแบบด้วยดินสอ  แล้วค่อยๆปรับให้อยู่ในรูปทรงท่ีพอใจ  จากน้ันจะใช้
กระดาษไขท าการคัดแบบลาย  ให้มีความสมบูรณ์  คมชัด  โดยเลือกมา  ๒  แบบ  เพื่อปรับแบบลาย
ให้มีความสมบูรณ์  แล้วสแกนแบบลายเส้นลงในคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการในข้ันตอนต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

นางสาวพัชรี  พัฒนจันทร์  จ านวน  ๒  แบบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

นางสาวเพ็ชสุภา  รัตนเพชร 
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย  -  เมียนมาร์ 
๑.  ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นของท้ังสองประเทศมาประกอบในแบบ  

นางสาวเพ็ชสุภา  รัตนเพชร  จ านวน  ๓  แบบ  
 

 



๖๕ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

นางสาวจิตรา  พยัคฆ์พงษ์ 
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย  -  เมียนมาร์ 
๑. ธงของท้ังสองชาติ  
๒. เลข 65 
๓. นางสาวจิตรา  พยัคฆ์พงษ์  จ านวน  ๔  แบบ  

 
 

 

 

 
 



๖๗ 

 

นายนันทศักด์ิ  ฉัตรแก้ว 
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย  -  เมียนมาร์ 
๑. ใช้ธงชาติของท้ังสองชาติ  
๒. ความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืน   

ข้ันตอนการ  เขียนแบบตราสัญลักษณ์ เมื่อผู้ออกแบบได้สเก็ตแบบร่างเสร็จเรียบร้อย  ก็
น ามาสแกนลงในคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการ  คัดลอกดราฟลายเส้น  Illustratorหรือในโปรแกรม
Photoshop ตามแต่ละท่านถนัดจนกระทังได้แบบลายเส้นท่ีมีความสมบูรณ์ แล้วจึงลงสีตามท่ีก าหนด 
ให้มีความสมบูรณ์สวยงาม โดยมากจะออกแบบให้อยู่ในขนาดกระดาษ A 4    จนกระท้ังมีความ
สมบูรณ์สวยงามตามต้องการ  

เขียนแนวความคิด  และความหมาย  ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในส่วนต่างๆ  เพื่อให้ผู้
พิจารณาแบบได้เห็นถึงแนวความคิดของการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาใน
ล าดับต่อไป 

แบบตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  -  เมียนมาร์  ท่ี
คณะท างานด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

นายนันทศักด์ิ  ฉัตรแก้ว  

 

 
 



๖๘ 

 

นางสาวณิชชยา  สาระรัตน์  
สิ่งท่ีค านึงถึงในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  -  
เมียนมาร์ 

๑. ดึงตัวเลข  65  มาเป็นหลักการออกแบ  

๒. ธงชาติของท้ังสองประเทศ  

๓. เน้ือหาข้อความท่ีได้รับจากต้นสังกัดก าหนดมาประกอบในแบบ  

คุณณิชชยา  เร่ิมสเก็ตแบบ  โดยใช้เลข  ๖๕อารบิค  เน่ืองจากสามารถส่ือความหมายเป็นสากลเข้าใจ
ง่ายออกแบบจนกระท้ังได้เค้าโครงรูปแบท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์  จากน้ันใช้ธงชาติของท้ัง  ๒  ชาติ
เพื่อส่ือความหมายแทน   แต่ละชาติน ามาใส่ประกอบในตราสัญลักษณ์    โดยค านึงถึงจากน้ันท าการ
คัดลอกลายเส้นลงในกระดาษไข  เพื่อเน่ืองจากการคัดลอกด้วยกระดาษไขมีความสะดวก เส้นจะมี
ความคมชัดกว่า  แล้วจึงน าแบบจากกระดาษไขไปสแกนเข้าไปคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการในข้ันตอน
ต่อไป 

  
แบบสเก็ตชุดแรกๆ ใช้เลข ๖๕เป็นแนวทางในการออกแบบ  เมื่อได้แบบร่างท่ีดูเหมาะสมตามต้องการ
แล้วจึงเร่ิมน าลวดลายธงชาติเข้ามาประกอบในแบบร่างเป็นแนวตาม   ท่ีต้องการ  

 
 
 



๖๙ 

 

นางสาวณิชชยา  สาระรัตน์จ านวน  ๓  แบบ  

 
 

 
 



๗๐ 

 

ข้ันตอนการ  ส่งแบบเพ่ือพิจารณา เมื่อด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทุกท่านจะส่ง
แบบในแบบฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ีทางกลุ่มศิลปะประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผาร่วมกัน  
จัดท าข้ึน  ดังตัวอย่างการเข้าเล่มน าส่งแบบ  
ตัวอย่างการเข้าเล่มน าส่งแบบ  

การเข้าเล่มน าส่งแบบให้ใช้กระดาษท าปกสีน้ าตาลดังภาพ   ขนาด  ๒๗  x ๓๙ เซนติเมตร 
 

 

 
 

 

ปกนอก  ด้านใน  
 
หมายเหตุ ในการจัดท ารูปเล่มน าเสนอแต่ละขนาด อาจมีจ านวนพับหลายพับได้ ข้ึนอยู่กับจ านวนแบบ
และการน าเสนอ และในการติดแบบฟอร์มน าเสนอผลงานเพื่อลงนาม ให้ติดด้านล่างของเล่มเสมอ  

รายละเอียดแบบฟอร์มน าเสนอผลงานเพ่ือลงนาม  

 
รายละเอียดตามหมายเลข  

๑. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร  พร้อมช่ือหน่วยงาน สังกัด กระทรวง  
๒. ช่ือผลงานการออกแบบ  



๗๑ 

 

๓. ช่ือผู้ออกแบบ  ค าน าหน้าช่ือ นาย,นาง,นางสาว ช่ือ -สกุล ด้านล่างเป็นช่ือต าแหน่ง 
พร้อมลายเซ็นอยู่ด้านบน  

๔. ช่ือหัวหน้ากลุ่ม ค าน าหน้าช่ือ นาย,นาง,นางสาว ช่ือ -สกุล พร้อมลายเซ็นอยู่ด้านบน  
๕. ช่ือผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่ค าน าหน้าช่ือนาย,นาง,นางสาว ช่ือ -สกุล พร้อม

ลายเซ็นอยู่ด้านบน  
๖. ช่ือรองอธิบดีกรมศิลปากร ค าน าหน้าช่ือ นาย,นาง,นางสาว ช่ือ -สกุล พร้อมลายเซ็น

อยู่ด้านบน 
๗. ช่ืออธิบดีกรมศิลปากร ค าน าหน้าช่ือ นาย,นาง,นางสาว ช่ือ -สกุล พร้อมลายเซ็นอยู่

ด้านบน  
๘. วัน เดือน ปี ท่ีด าเนินการออกแบบ  

หมายเหตุ  แบบฟอร์มน าเสนอผลงานเพื่อลงนาม มีขนาด กว้าง 8 ซม. ยาว 24 ซม. 
ตัวอย่างแบบฟอร์มน าเสนอผลงาน  

 
ข้ันตอนการ  ตรวจแบบจากคณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงานภายนอกท่ีขอความ
อนุเคราะห์  
ข้ันตอนการ  ปรับแก้ การพิจารณาคัดเลือกแบบทางกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา

คัดเลือกแบบของนางสาวณิชชยา  สารรัตน์ จากน้ันผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกแบบจะเป็นผู้ประสานงาน
ข้อมูลการแก้ไขจากผู้ประสานงาน  โดยแต่ให้มีการปรับแบบ  ให้เพิ่ม  ดอกไม้ประจ าชาติ  เพิ่ม
สัญลักษณ์ประจ าชาติวัดอรุณ  เจดีย์ชเวดากอง  ต้องการให้ธงชาติอยู่ในระดับเดียวกันเน่ืองจากในแบบ
แรกธงชาติไทยอยู่ด้านบน  มันเปราะบางทางด้านความคิด  และส่งแบบตัวอย่างความต้องการตัวอย่าง
ตราสัญลักษ์ความสัมพันธ์ไทย  -  ลาว  ให้มาเป็นตัวอย่าง   

ผู้ออกแบบท าการหาข้อมูลเพิ่มเติม  ดอกไม้ประจ าชาติ  ไทยใช้ดอกราชพฤกษ์  เมียนมาร์ใช้
ดอกประดู่  และข้อมูลภาพดอกไม้  และภาพวัดอรุณ  เจดีย์ชเวดากอง  



๗๒ 

 

  
 

 
 

ผู้ออกแบบด าเนินการสเก็ตรอบสองโดยน าข้อมูลความต้องการมาใส่เพิ่มรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะเป็นลายเส้นคร่าวๆ ให้อยู่ในรูปทรง  รูปแบบท่ีก าหนด จากน้ันใช้กระดาษไขท าการ
คัดลอกแบบลวดลาย  โดยผู้ออกแบบจะท าการคัดลอกแยกเป็นส่วน  แล้วจึงท าการสแกน ลงใน
คอมพิวเตอร์  ท าการปรับตกแต่งลงสีให้สวยงาม  จากน้ันจึงน าส่วนประกอบลวดลายแต่ละส่วนน ามา
ประกอบจัดวางในแบบให้ได้จังหวะตามท่ีต้องการ  ให้มีความสวยงาม  แล้วส่งแบบให้คณะกรรมการใช้
พิจารณาโดยท าการส่งเมล์  คุยกันทางโทรศัพท์  ซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็ว  



๗๓ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
เมื่อสแกนลายเส้นเข้าในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วผู้ออกแบบท าการลงสีในแบบแต่ละส่วน  แล้ว

จึงน าส่วนต่างๆ  มาจัดวางให้ได้รูปทรงตามแบบให้มีความสวยงามสมบูรณ์  ผู้ออกแบบจัดส่งแบบท่ี
ด าเนินการปรับแก้  ให้ทางคุณพัชรพล  กระทรวงการต่างประเทศ  พิจารณาจ านวน  ๒  แบบ  เพื่อให้
กรรมการตรวจพิจารณาเลือกคณะกรรมการพิจารณาเลือก  



๗๔ 

 

  
แบบท่ี  ๑   แบบท่ี  ๒  

      
ส่งแบบท่ีท าการปรับใหม่ เพื่อให้กรรมการตรวจพิจารณาเลือกคณะกรรมการพิจารณาเลือก

แบบท่ี  ๒  แต่ต้องการให้ปรับแก้  ให้ปลายธงชาติสบัดออก  และสีพื้นด้านล่างสีน้ าเงินให้เป็นสีท่ีอ่อน
ลง 
 ผู้ออกแบบด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน าผู้ออกแบบด าเนินการปรับแก้ไข  การสะบัดของ
ปลายธงและ  สีพื้นให้เป็นสีอ่อนลงตามค าแนะน า  จากคณะกรรมการ  เร่ิมจากการร่างแบบเพิ่มเติม  
สแกนแบบลงสี  และน าไปประกอบเข้ากับแบบตราสัญลักษณ์  และจัดส่ง  เพื่อให้กรรมการตรวจ
พิจารณาแบบ  จ านวน  ๒  แบบ  

  
แบบสเก็ตธงในรูปแบบต่างๆ                                      ลงสีธงชาติตามแบ บ 



๗๕ 

 

  
แบบท่ี  ๑   แบบท่ี  ๒  

   
คณะกรรมการ พิจารณาเลือกแบบท่ี  ๒  แต่ให้ปรับปลายธงให้เรียวแหลมข้ึน  ผู้ออกแบบด าเนินการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  และจัดส่งแบบให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา   

 
คณะกรรมการพิจารณา  ให้ปรับแก้สีฟูาของท้องฟูาให้เป็นท้องฟูาสีเข้มเหมือนแบบเดิม  และใส่
พระจันทร์เพิ่มเติมในแบบ  ท่ีผู้ออกแบบท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ของคณะกรรมการจนกระท่ัง



๗๖ 

 

เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการพิจารณา  ถือเป็นการเสร็จส้ินกระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ การ
เฉลิมฉลอง  ๖๕  ปีความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย  -  เมียนมาร์  ดังแบบ 

 
 ผู้ออกแบบจะส่งงานในรูปแบบไฟล์ต่างๆให้หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ออกแบบตรา
สัญลักษณ์  เป็นไฟล์  ไฟล์ AI  ไฟล์ PDF  เป็นต้น  เน่ืองจากเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีทางหน่วยงานน้ันสามารถ
น าไปปรับใช้งานได้สะดวก  ไม่ว่าจะเป็นการน าไปจัดพิมพ์ประกอบในเอกสารหนังส่ือ  สามารถขยาย
ปรับจัดท าปูายขนาดใหญ่ได้ 
 ข้ันตอนการ  ประกาศเปิดตัวแบบตราสัญลักษณ์ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การเฉลิม
ฉลอง  ๖๕  ปีความสัมพันธ์ทางการ ทูตไทย  -  เมียนมาร์  ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีพิธี
ประกาศเปิดตัวแบบตราสัญลักษณ์  อย่างเป็นทางการ  ในวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖และหลังจาก



๗๗ 

 

น้ันก็จะน าแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้งานตามท่ีต้องการ  ไม่ว่าจะใช้เป็น  ปูาย  เป็นตราประทับ  
ประกอบในหนังสือ  เอกสาร  โปรชัวร์ต่างๆ  ตามแต่หน่วยงานจะพิจารณา  

ในข้ันตอนน้ีบางหน่วยงานอาจจะไม่มีการประกาศใช้แบบ  แต่เมื่อแบบผ่านการพิจารณา
คัดเลือก  และท าการปรับแบบแก้จนกระท้ังเป็นท่ีพอในของคณะกรรมการของหน่วยงานท่ีขอความ
อนุเคราะห์ให้แล้ว  ก็สามารถน าแบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป  

ในวันท่ี ๒๙   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ นายด ารง ใคร่ครวญ  
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ แถลงการณ์จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมาร์ ว่า การจัดงานคร้ังน้ี ก็เพื่อกระชับและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – พม่า ซ่ึงมีความสัมพันธ์ท่ีพิเศษ ลงลึกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

 
บรรยากาศงานเปิดตัวใช้แบบตราสัญลักษณ์   

 



๗๘ 

 

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์น าเสนอและให้ข้อมูลแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์    ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศมอบของท่ีระลึกให้แก่ผู้ออกแบบเคร่ืองหมาย  ตราสัญลักษณ์ท่ีได้รับการ

คัดเลือก 
ข้ันตอนการ  น าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้งาน หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์งานออกแบบ

ตราสัญลักษณ์  สามารถน าแบบตราสัญลักษณ์ไปปรับใช้งานได้หลายอย่างดังน้ี  ปูาย  เป็นตราประทับ  
ประกอบในหนังสือ  เอกสาร  โปรชัวร์ต่างๆ  ตามแต่หน่วยงานจะพิจารณาดังตัวอย่าง  

 
น าแบบตราสัญลักษณ์  มาใช้จัดท าเป็นเบรกในงานเปิดตัวในการใช้เคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์  



๗๙ 

 

 

 
ตัวอย่างการน าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้งาน   



๘๐ 

 

 
การน าแบบตราสัญลักษณ์ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตพม่าประจ าประเทศไทย จัดงานเล้ียงรับรอง เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี 
ความสัมพันธ์ไทย – พม่า ในโอกาสน้ีรัฐมนตรีต่างประเทศพม่า จะเข้าร่วมด้วย และนักวิชาการ บุคคล
ระดับสูง ท่ีห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  

ด้วยตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์ มีความจ าเป็นต้องใช้ตรา
สัญลักษณ์เดียวกัน  เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ  ของท้ังประเทศไทย  และประเทศเมียนมาร์  ทางหน่วยงาน
กระทรวงการต่างประเทศจึงมีความประสงค์ให้มีการ  ออกแบบเพิ่มเติม รูปแบบภาษาท่ีใช้ในแบบตรา



๘๑ 

 

สัญลักษณ์  เพื่อให้เหมาะสมการการน าไปใช้ในแบบ  วาระ  และโอกาสต่างๆ  ตามความเหมาะสม  
ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  มีข้อความท่ีมีภาษาไทยด้านบน  และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง  
แบบท่ี  ๒  มีข้อความท่ีมีภาษาเมียนมาร์ด้านบน  และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง  
แบบท่ี  ๓  มีข้อความท่ีมีภาษาไทยด้านบน  และภาษาเมียมาร์อยู่ด้านล่าง  
แบบท่ี  ๔  มีข้อความท่ีมีภาษาเมียมาร์ด้านบน  และภาษาไทยอยู่ด้านล่าง  
 
 



๘๒ 

 

 
 

แบบท่ี  ๑  มีข้อความท่ีมีภาษาไทยด้านบน  และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง  



๘๓ 

 

 
 

แบบท่ี  ๒  มีข้อความท่ีมีภาษาเมียนมาร์ด้านบน  และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง  



๘๔ 

 

 
 

แบบท่ี  ๓  มีข้อความท่ีมีภาษาไทยด้านบน  และภาษาเมียมาร์อยู่ด้านล่าง  



๘๕ 

 

 
 

แบบท่ี  ๔  มีข้อความท่ีมีภาษาเมียมาร์ด้านบน  และภาษาไทยอยู่ด้านล่าง  
 



๘๖ 

 

ข้ันตอนการ  การท าหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์ หลังจาก
ออกแบบจนกระท้ังแบบตราสัญลักษณ์ท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  ผู้ออกแบบจะประสานให้ทางหน่วยงาน
ท่ีขอความอนุเคราะห์ท าหนังสือขอบคุณมายังหน่วยงาน  ส านักช่างสิบหมู่  ดังตัวอย่างเอกสารท่ีแนบ  

 
 
 
 
 



๘๗ 
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ภาคผนวก 
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๙๑ 

 

 



๙๒ 

 

๑. ช่ือโครงการ    สร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม 
๒. ประเภทโครงการ   ต่อเน่ือง  
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ   ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย ส านักช่างสิบหมู่   
๔. หลักการและเหตุผล  

กรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดการองค์ความรู้  ส านักช่างสิบหมู่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
ศิลปากร มีหน้าท่ีในการธ ารง รักษา และ  สืบทอดงานศิลปกรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ท้ังแบบ
ประเพณี ร่วมสมัย และศิลปประยุกต์ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทย ส านัก
ช่างสิบหมู่  มีแผนในการจัดท าโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม  ใน
กระบวนงานศิลปกรรมหลายแขนง  เน่ืองจากกระบวนการงานช่างบางประเภทมีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน  ท่ีมีความเช่ียวชาญงานในด้านศิลปกรรมในด้านน้ัน ๆ จ านวนน้อย  มีอายุมาก    และไม่มี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดเชิงวิชาการ  การถ่ายทอดความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  ถ่ายทอดเทคนิค
แก่บุคลากรในสายวิชาชีพ การสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านงานศิลปกรรมท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียน  เรียนรู้  วิชาการ  เทคนิค  วิธีการเชิงช่าง  จึงจัดท าโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์
ความรู้ด้านศิลปกรรมข้ึน  

การได้มาซ่ึงเอกสารองค์ความรู้ด้านงานศิลปกรรม  โดยการสร้างช้ินงานศิลปกรรม  และการ
รวบรวม  ข้อมูลข้ันตอนการสร้าง  ท้ังจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  จากเอกสาร  การสัมภาษณ์ผู้มี
ประสบการณ์  การจัดกิจกรรมเสวนา  เป็นต้น ท้ังน้ีในโครงการมีการสร้างช้ินงานซ่ึงเป็นการสืบทอด  
เทคนิคแก่บุคลากรในสายวิชาชีพเฉพาะ  เกิดการแลกเปล่ียน  เรียนรู้  วิชาการ  เทคนิค  วิธีการเชิง
ช่าง  น าไปสู่การพัฒนา  ต่อยอด  สืบทอดงานศิลปกรรมพร้อมท้ังได้เอสารองค์ความรู้ด้านงาน
ศิลปกรรม  และช้ินงานศิลปกรรม  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปกรรมของส านัก
ช่างสิบหมู่ 

๕. วัตถุประสงค์  

๕.๑ เพื่อให้ได้เอกสารองค์ความรู้ด้านงานศิลปกรรมท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๕.๒ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด  สืบทอด แลกเปล่ียนความรู้ และน าเทคนิคการสร้างงาน

ศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆอย่างย่ังยืน 
๕.๓ เพื่อให้ได้ช้ินงานศิลปกรรมท่ีจัดสร้างช้ินตามมาตรฐานหลักวิชาการใช้ในการจัดแสดง  

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของส านัก  

๖. เป้าหมายสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม  
๖.๑ ความรู้ด้านป้ันหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณ  
๖.๒ ความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองหมาย  ดวงตราสัญลักษณ์  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๘. สถานท่ีด าเนินการ  
 ศูนย์ศิลปะและการช่างไทยส านักช่างสิบหมู่  ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ต าบลศาลายา   
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  



๙๓ 

 

 
 
๙. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)  

๙.๑. ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๒คร้ังณ ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย ส านัก
ช่างสิบหมู่จ านวน คร้ังละ๑วันจ านวนคร้ังละ ๒๐ คน (คร้ังท่ี ๑ ในวันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  และคร้ัง
ท่ี  ๒  ในวันท่ี ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖)     เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ 
บาท 

ค่าใช้สอย  เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท  
      - ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม    
(๒๕บาท x ๒มื้อ x ๒๐คน x ๒คร้ัง)  = ๒,๐๐๐บาท 
      - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน    
(๑๕๐บาท x ๑ มื้อ x ๒๐คน x ๒คร้ัง)  = ๖,๐๐๐ บาท 
      - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  
        (๘๐ บาท x ๒๐ เล่ม x ๒คร้ัง)   = ๓,๒๐๐บาท 
ค่าวัสดุ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
      - ค่าวัสดุส านักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  = ๕,๐๐๐ บาท 
๙.๒. ค่าใช้จ่ายใน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียน จ านวน ๕๐ คน  ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย  ส านักช่างสิบหมู่    เป็นเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท  

ค่าใช้สอย  เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  
      - ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม    
(๒๕บาท x ๒มื้อ x ๕๐คน)   = ๒,๕๐๐บาท 

       - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน    
 (๑๕๐บาท x ๑ มื้อ x ๕๐คน)   = ๗,๕๐๐ บาท 

      - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  
        (๘๐ บาท x ๕๐ เล่ม)    = ๔,๐๐๐บาท 
๙.๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างช้ินงานต้นแบบเพ่ือจัดท าองค์ความรู้“ ความรู้ด้านป้ันหล่อ
พระพุทธรูปแบบโบราณ ”และ “ ความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองหมาย  ดวงตรา
สัญลักษณ์” ณ กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มศิลปประยุกต์และเคร่ืองเคลือบดินเผา  ส านัก
ช่างสิบหมู่   

เป็นเงิน ๓๗๙,๘๐๐ บาท  
ค่าวัสดุ  เป็นเงิน ๓๑๙,๘๐๐ บาท  
      - ค่าวัสดุงานช่าง      = ๓๔๙,๘๐๐ บาท 
      - ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา   = ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.๔. จัดท าเอกสารรวบรวมองค์ความรู้ประกอบโครงการสร้างต้นแบบเพ่ือจัดท าองค์

ความรู้ “ความรู้ด้านป้ันหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณ ”และ “ความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองหมาย  
ดวงตราสัญลักษณ์ ” ณ  ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย ส านักช่างสิบหมู่   เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ 
บาท 



๙๔ 

 

ค่าใช้สอย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
      - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม    = ๔๐,๐๐๐บาท 
ค่าวัสดุ  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

       - ค่าวัสดุส านักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  = ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ  
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ ได้เอกสารองค์ความรู้ด้านงานศิลปกรรมท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๑๐.๒ ได้มีการถ่ายทอด  สืบทอด แลกเปล่ียนความรู้ และน าเทคนิคการสร้างงานศิลปกรรมใน

แขนง  
ต่างๆจากรุ่นพี่  ถึงรุ่นน้องเกิดการปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร 

๑๐.๓ บุคลากรมีทักษะความรู้ ความสามารถมากข้ึน เพื่อรองรับงานท่ีจะมีเข้ามาในอนาคต  
๑๐.๔ บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ  ตรงตามหลักเกณฑ์  
๑๐.๕ ได้ช้ินงานศิลปกรรมท่ีจัดสร้างช้ินตามมาตรฐานหลักวิชาการใช้ในการจัดแสดง  และจัด

กิจกรรมต่างๆของส านัก  
 

…………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



๙๕ 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการศูนย์ศิลปะและการช่างไทยส านักช่างสิบหมู่  โทร .๐ - ๒๔๘๒ - ๑๓๙๙ 
ที่วธ๐๔๑๔ .๐๖/........................    วันที่มกราคม  ๒๕๕๗ 
เร่ือง  ส่งเอกสารองค์ความรู้  
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่   
 

ตามท่ี ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย  ส านักช่างสิบหมู่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน  
โครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร โครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม 
“ความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์”บัดน้ีได้ด าเนินการจัดท าเอกสารองค์ความรู้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งเอกสารองค์ความรู้  ๑  เล่ม   พร้อมท้ัง  ซีดี  ข้อมูล ๑ แผ่น  เพื่อจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวไป  กพร.  กรมศิลปากรในล าดับต่อไป 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและ พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 
 
(นางประภาพร  ตราชูชาติ) 

           นักวิชาการช่างศลิป์  ช านาญการ  
         รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ศิลปะและการช่างไทย 

 

 

 

 

 

 

 


