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และความหมายที่ยงั ไม่ปรากฏให้เห็นของตราสัญลักษณ์น้ นั พบว่าทุกองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์
ถูกตีความถึงความหมายลาดับที่ 2 เสมอ ทั้งนี้ จะแตกต่างตามองค์ความรู ้เฉพาะด้าน และกรอบแห่ ง
ประสบการณ์ของแต่ละคน
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The objectives of a study of creative system for a design of international sports
tournament logo was to study the factors and process of the logo creative system that could
explain the Csikszentmihalyi's creative concept for analyzing the system of creativity of a
messenger including with the analysis of information sources by the experts and organizers of
international sports tournament. The research methodology was the qualitative one that would be
analyzing the information and the work of the designed international sports event logo. From the
related information research and the experts’ interview, it could find that the creative process of
the creators must be composed of the knowledge of design domain and the personal competence
to interpret the proposition and to choose the conceptual color, font, and pattern to remarkably
present the identical story through the designed logo. Moreover, it would be composed of the
field of justice’s authority or the host of sports organizer’s compliance under the defined problem.
Such the concept of creative international sports symbolic logo design could actually lead to
applications of communicative identity and symbols of other creative symbolic logotype
designing of other types of sports, finally.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าของงานวิจัย
การสื่ อสารระหว่างคนหลายเชื้ อชาติ ในสังคมนานาชาติมีหลายภาษาที่ใช้สื่อสาร การใช้
ภาพวาดทาหน้าที่เป็ นสื่ อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู้ในรู ปแบบ “สัญลักษณ์” ดังคากล่าว
ว่า “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าคาพูดพันคา” (A Picture Says More Than A Thousand Words) เพื่อ
อาศัยให้การสื่ อความหมายง่ายต่อการทาความเข้าใจ ก้าวข้ามบริ บททางการสื่ อสารหลากหลายภาษา
เพราะการสื่ อ สารด้วยสั ญลัก ษณ์ ชัดเจนกว่า การสื่ อความหมายจากการฟั ง หรื อจากการอ่ า นค า
พรรณนา เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ในกิจกรรมทางการกี ฬาระดับนานาชาติ สื่ อให้เรารับรู้ ว่าเป็ น
การแข่งขันกีฬาประเภทใด เป็ นต้น
นอกจากนี้ Philip Bexter Meggs นักประวัติศาสตร์ การออกแบบกราฟิ ก กล่ าวไว้ใน
History of Graphic Design ว่า สิ่ งที่ มนุ ษย์สร้ าง ขึ้นจากการขี ดเขียนวาดเป็ นรู ปร่ างรู ปทรง
เปรี ยบเสมือนภาพบันทึกเหตุ การณ์ในยุคสมัยนั้นๆ และนอกเหนื อจากการเป็ นภาพหรื อบันทึกสิ่ ง
เหล่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเจริ ญ ขั้นสู งสุ ดของมนุ ษยชาติในแต่ละช่วงเวลาอีก
ด้วย
รี ล (1998, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) กล่าวถึง ปรากฏการณ์ การหลอมรวมของ
“กี ฬา” และ “การสื่ อสาร” จะส่ งผลต่อค่านิ ยมเดิ มของการกี ฬา อาทิ ความมี น้ าใจนักกี ฬา ความ
สามัคคี การสานสัมพันธ์ ในชุ ม ชน ความยุติธรรม ความเท่า เที ยมกันในสังคม การแข่งขัน หรื อ
คุณค่าของชัยชนะ เปลี่ ยนไปเป็ นเรื่ องการค้าและการมุ่งหากาไรหรื อไม่ ซึ่ งรี ล เสนอว่ามีตวั แปร
สาคัญ 3 ตัวแปร ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสื่ อกีฬาในปั จจุบนั คือ
1) หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้อง
2) การให้ความหมายที่สื่อเผยแพร่
3) อานาจในการตีความของผูร้ ับสาร
ทั้ง 3 ตัวแปร คือ องค์ประกอบหลักของการสื่ อสารที่ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร (สถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันสื่ อ/ช่องทาง) สาร (ความหมาย) และผูร้ ับสาร ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบ
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การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจสื่ อกี ฬาของ Wenner (1998, อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ที่
ประกอบขึ้นจาก 4 ระบบ (ตัวแปร) คือ
1) สังคม (Society)
2) ความซับซ้อนในการผลิต (Production Complex)
3) เนื้อหาสื่ อกีฬา (Mediated Sport Content)
4) ประสบการณ์ของผูร้ ับสารที่มีต่อเนื้อหาสื่ อกีฬา (Audience Experience with
that Content)
กาญจนา แก้ว เทพ (2554) ให้ ท ัศ นะไว้ว่ า การน าเสนอสื่ อ กี ฬ าผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เป็ น
กระบวนการประกอบสร้างความหมาย/ค่านิ ยม หรื ออุดมการณ์ทางสังคมจากหลายส่ วนทั้งนักกีฬา
องค์กรกีฬา และสื่ อมวลชนที่มีบทบาทสาคัญในการประกอบสร้างมุมมองเพื่อการสื่ อความอีกครั้ง
ก่อนส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งผูร้ ับสารในโมเดลนี้ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง
ความหมายด้วยเช่นกัน
การนาเสนอตราสั ญลัก ษณ์ ประจาการแข่ งขันกี ฬ าระดับ นานาชาติ ใ นแต่ละการแข่ งขัน
สอดคล้องกับคากล่าวที่วา่ “ภาพหรื อบันทึกยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเจริ ญ ขั้นสู งสุ ด
ของมนุ ษยชาติในแต่ละช่ วงเวลาอีกด้วย” โดยตราสัญลักษณ์ แต่ละปี มีเรื่ องเล่าของเจ้าภาพซ่ อนอยู่
ดังที่ รี ล (1998, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) กล่าวถึงปรากฏการณ์การหลอมรวมของ “กีฬา”
และ “การสื่ อสาร” มีตวั แปรสาคัญ 3 ตัวแปร คือ หน่ วยงานหรื อสถาบันที่ เกี่ ยวข้อง การให้
ความหมายที่สื่อเผยแพร่ และอานาจในการตีความของผูร้ ับสาร
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาเกี่ ยวกับความคิ ดสร้ างสรรค์โดยมุ่งเน้นศึ กษาหน่ วยงานหรื อสถาบันที่
เกี่ ยวข้อง (Sender) หรื อผูส้ ร้างสรรค์ โดยสนใจศึกษากระบวนการที่เกิ ดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
สร้างสรรค์ กลุ่มกระบวนการประเมินโดยกลุ่มสังคมผูเ้ ชี่ ยวชาญและองค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดผ่านตรา
สัญลักษณ์การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ และการตีความของผูร้ ับสารตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติน้ นั
1.1.1 ทีม่ าการจัดการแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
เมื่อ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) กลุ่มนักกีฬาของสาธารณรัฐประชาชนจีนและฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งเข้า
ร่ วมแข่งขันในโอลิ มปิ กฤดูร้อน ครั้งที่ 14 ที่กรุ งลอนดอนของสหราชอาณาจักร มีความคิดจะฟื้ น
การแข่งขันกีฬาตะวันออกไกล ขึ้นใหม่ ซึ่ง กูรู ดัตท์ สนธิ (Guru Dutt Sondhi) ผูแ้ ทนคณะกรรมการ
โอลิ มปิ กแห่ งอินเดี ยให้ความเห็ นว่า ควรเปิ ดกว้างให้แก่ทุกประเทศในทวีปเอเชี ยร่ วมการแข่งขัน
อย่างเท่าเทียม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ (Asian Games; ชื่ อย่อ: Asiad) จึงเป็ นการแข่งขันกีฬา
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หลากชนิ ด ระหว่างประเทศในทวีปเอเชี ย ที่จดั ขึ้นในทุกสี่ ปี เริ่ มกาหนดการแข่งขันโดย สหพันธ์
เอเชียเกมส์ (The Asian Games Federation: AGF) ตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 1-8 และครั้งที่ 9 เป็ นต้น
มาบริ หารจัดการโดยสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย (Olympic Council of Asia: OCA) ภายใต้การรับรอง
โดยคณะกรรมการโอลิมปิ กสากล (International Olympic Committee: IOC) และยังถือได้วา่ เป็ น
การแข่งขันกีฬาหลากชนิ ด ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกีฬาโอลิมปิ กด้วย (รังสฤษฎิ์ บุญ
ชลอ, 2541, น. 7-9)
สาหรับตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติน้ นั Eric Bell
(2003) กล่าวถึ ง ธงของสภาโอลิ มปิ กแห่ งเอเชี ย (Olympic Council of Asia: OCA) ที่มีรูปดวง
อาทิตย์สีแดง มีเปลวรัศนมีเป็ นแฉกออกมารอบวง 16 แฉกอยู่บนพื้นธงสี ขาว ตอนบนของดวง
อาทิ ตย์ มี อกั ษรภาษาอังกฤษ แถวบนตัวอักษรสี น้ าเงิ น มี ขอ้ ความ “เอเวอร์ ออนเวอร์ ด ” (EVER
ONWARD) หมายความว่า ก้าวหน้าไปให้สุดแสนไกลไกลไม่มีที่สิ้นสุ ด เหนื อตัวอักษรขึ้นไปเป็ น
ห่ วง 5 ห่ วง (สัญลักษณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิ ก หรื อ IOC) มีสี 5 สี คือ น้ าเงิน เหลือง เขียว ดา
แดง ใต้ดวงอาทิตย์น้ นั เป็ นห่ วงสี ทองคล้องกันเป็ นครึ่ งวงกลมอยู่ขา้ งล่าง แต่ละห่ วงแทนประเทศ
สมาชิ กที่มีความสามัคคีกลมเกลี ยวกัน ร่ วมกันสนับสนุ นการจัดการแข่งขัน ใต้ห่วงเป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษคาว่า สภาโอลิมปิ ก (Olympic Council of Asia) ซึ่ งตามกฎของสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย
(OCA) แล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องติดธงของ OCA ไว้ในสเตเดียมและทุกสนามแข่ง
เครื่ องหมายรู ปดวงอาทิตย์สีแดง จะต้องกากับอยูเ่ หนื อสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
ทุ กครั้ งที่ ประเทศเจ้าภาพกาหนดขึ้ นนับเป็ นสัญลักษณ์ ที่สอดคล้องกับความเป็ นเอเชี ยอย่างมาก
เนื่องจากชาวเอเชียเป็ นชนกลุ่มแรกที่ มองเห็นดวงอาทิตย์ก่อนทวีปใดในโลก (“สภาโอลิมปิ กแห่ ง
เอเชีย (OCA),” ม.ป.ป.) ดังปรากฎในภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์สภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย (อดีต) (Olympic Council of Asia: OCA)
แหล่งทีม่ า: Olympic Council of Asia, 2013.
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เครื่ องหมายรู ปดวงอาทิตย์สีแดงนั้น จะต้องกากับอยูเ่ หนื อสัญลักษณ์ของการแข่งขันกี ฬา
เอเชี่ยนเกมส์ทุกครั้งที่ประเทศเจ้าภาพกาหนดขึ้น นับเป็ นสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับความเป็ นเอเชี ย
อย่างมาก เนื่องจากชาวเอเชียเป็ นชนกลุ่มแรกที่มองเห็นดวงอาทิตย์ก่อนทวีปใดในโลก ต่อมาในการ
ประชุ มสภาโอลิ มปิ กแห่ งเอเชี ย ครั้งที่ 25 วันที่ 2 ธันวาคม 2549 ที่โดฮา ประเทศการ์ ตา มีการ
นาเสนอสัญลักษณ์ ใหม่ของสภาโอลิ มปิ กแห่ งเอเชี ยตั้งแต่ 2549 เป็ นต้นมา ธงมีรูปดวงอาทิตย์ที่
สดใสสี แดงกับรัศมีดวงอาทิตย์ 16 แฉก และวงกลมสี ขาวกึ่ งกลางของดวงอาทิตย์ล้อมด้วยมังกร
เอเชียและเหยีย่ วกับแหวนโอลิมปิ กใต้ ตามด้วยข้อความสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชีย และตราสัญลักษณ์
ของสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ยที่สะท้อนบุคลิกภาพของสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย ที่กล่าวไว้วา่ “highly
dynamic and challenging person”/“Universal peaceful citizen”/“Passionate Champion”

ภาพที่ 1.2 ตราสัญลักษณ์สภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย (ปัจจุบนั ) (Olympic Council of Asia: OCA)
แหล่งทีม่ า: Olympic Council of Asia, 2013.
สาหรับเครื่ องหมายเอเชี่ยนเกมส์น้ นั เป็ นรู ปดวงอาทิตย์สีแดง มีเปลวรัศมีเป็ นแฉกรอบดวง
อาทิตย์รวม 16 แฉก อยูบ่ นพื้นธงสี ขาว ตอนบนของดวงอาทิตย์มีอกั ษรภาษาอังกฤษ 2 แถว แถวบน
มีความหมายบอกความหมายครั้งที่ของการแข่งขัน แถวล่างมีขอ้ ความ “Ever onward” หมายความ
ว่าก้าวหน้าไปให้สุดแสนไกลไม่มีที่สิ้นสุ ด ส่ วนใต้ดวงอาทิ ตย์มีวงกลมเป็ นรู ปห่ วงคล้องติ ดกัน
จานวน 20 ห่ วง หมายถึ ง ประเทศในเอเชี ย 20 ประเทศ ที่มีความสามัคคีกลมเกลี ยวกัน ร่ วม
สนับสนุ นการจัดการแข่งขันได้ห่วงจะเป็ นชื่ อเมือง และปี คริ สต์ศกั ราชที่จดั การแข่งขัน (รังสฤษฎิ์
บุญชลอ, 2541, น. 7-9)

5

ภาพที่ 1.3 เครื่ องหมายเอเชี่ยนเกมส์
แหล่งทีม่ า: Olympic Council of Asia, 2013.
ตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ดวงอาทิตย์สีแดง 16 แฉกและมีวงกลมสี ขาวตรงกลางด้านในนี้
เป็ นสัญลักษณ์ของ OCA (The Olympic of Asian) ซึ่งสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์แทนชาวตะวันออกมี 16
แฉกมาจากทิศ 16 ทิศ (Cardinal Direction) ทัว่ ทั้งทวีป (The Olympic Council of Asian, 2553) ซึ่ ง
จะเห็ นได้วา่ ตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ ทุกครั้งจะมีตราสัญลักษณ์เอเชี่ ยนเกมส์
รู ปดวงอาทิตย์สีแดง 16 แฉกเป็ นส่ วนประกอบอยูเ่ สมอ

ภาพที่ 1.4 สัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์
แหล่งทีม่ า: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2558ข.
การนาตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ดวงอาทิตย์สีแดง 16 แฉกและมีวงกลมสี ขาวด้านในอยู่
ในตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ถูกนาไปใช้ต้ งั แต่ครั้งที่ 1 ถึงการแข่งขันครั้งที่ 17 ณ
ประเทศเกาหลี หรื อ อิ น ชอน เอเชี่ ย นเกมส์ ปี 2014 โดยแต่ ล ะปี เจ้า ภาพจะให้ ค วามหมาย
ตราสัญลักษณ์แต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 รายชื่อประเทศเจ้าภาพและความหมายตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 17
เมือง /
ประเทศ
นิวเดลี /
อินเดีย

ครั้งที่

2494

1

2497

2

มะนิลา /
ฟิ ลิปปิ นส์

2501

3

โตเกียว /
ญี่ปุ่น

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์อนั แรกเป็ นรู ปพระอาทิตย์สีแดงสดเปล่งเปลวไฟ
16 แฉก ในฐานะตัวแทน โลกแห่ งอรุ ณรุ่ งทางตะวันออกของชาวเอเชี ย ดวงอาทิตย์ เป็ นวง
แหวนที่เชื่อมต่อกัน 11 วง หมายถึง ประเทศที่เข้าร่ วม การแข่งขันทั้ง 11 ประเทศหรื อศาสนา
11 ศาสนาของผูเ้ ข้าร่ วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งแรก
ณ กรุ งมะนิ ลา ปี 1954 ตรงใจกลางของตราสัญลักษณ์ คล้ายกับพระอาทิ ตย์ เพียงแต่เพิ่ม
จานวนวงแหวนเป็ น 20 วง ล้อมพระอาทิตย์ เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม เหนื อสัญลักษณ์รูปพระ
อาทิ ตย์ อันเป็ นสโลแกนของเอเชี่ ย นเกมส์ มุ่ง ไปข้างหน้าเสมอ (นิ จนิ รันดร์ ) “EVER
ONWARD (Forever)” ถัดมา ตรงวงแหวนด้านนอกเป็ นชื่อเมืองเจ้าภาพที่จดั งานครั้งที่สอง
ณ กรุ งโตเกียว ปี 1958 นอกเหนือไปจากตราสัญลักษณ์พระอาทิตย์สีแดงสด ด้านบนสุ ด เป็ น
สโลแกน มุ่งไปข้างหน้าเสมอ (นิจนิรันดร์ ) “EVER ONWARD (Forever)” ด้านล่างเป็ นวง
แหวน 20 วงที่แสดงถึง ประเทศที่เข้าร่ วม 20 ประเทศ ระบุเมืองที่จดั อยูใ่ ต้ วงแหวน

6

พ.ศ.

7
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
เมือง /
ประเทศ
จาการ์ตา /
อินโดนีเซีย

ครั้งที่

2505

4

2509

5

กรุ งเทพ / ไทย

2513

6

กรุ งเทพ / ไทย

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ณ กรุ งจาการ์ ตา ปี 1962ได้เปลี่ยนจาก Kampung (ชุมชนในหมู่บา้ นใหญ่) เป็ นเมืองนานาชาติ
ที่เป็ นสากล โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามกีฬาหลัก Senayan ที่มีชื่อเสี ยงซึ่งเป็ น
โรงแรมที่ทนั สมัยแห่งแรกของเมือง (Hotel Indonesia) และห้างสรรพสิ นค้าและทางหลวง
ใหม่ สถานที่จดั งานกีฬาสมัยใหม่มีส่วนสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั จาการ์ ตา้ ใน
ฐานะศูนย์กลางของอานาจในเอเชียโดยมีส่วนของ Gelora Bung Karno เป็ นส่ วนที่โดดเด่น
ที่สุดในตราสัญลักษณ์
ณ กรุ งเทพมหานคร ปี 1966 การออกแบบตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งที่สอง และตรา
สัญลักษณ์ท้ งั สามอันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ในด้านของสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชี ย
(Olympic Council of Asia หรื อ OCA) ที่พดู ถึงแสงแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาว
เอเชีย มิตรภาพ และการพัฒนาร่ วมกัน
ณ กรุ งเทพมหานคร (ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพแทนเกาหลีใต้) ปี 1970 มีความเรี ยบง่าย ซึ่ ง
นอกจาก ตราสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงของสภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย ก็ระบุสถานที่จดั
ครั้งที่จดั และสโลแกนของสภาโอลิมปิ ก แห่งเอเชีย

7

พ.ศ.

8
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ครั้งที่

2517

7

2521

8

เมือง /
ประเทศ
เตหราน /
อิหร่ าน

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ณ กรุ งเตหะราน ปี 1974 ได้มีการเพิ่มดีไซน์ที่แตกต่างเข้าไปในตราสัญลักษณ์ของการ
แข่งขันครั้งที่สอง ซึ่ งมีการระบุชื่อเมืองเจ้าภาพและจานวนวงแหวน เหมือนเดิม และได้
นาเอาคาว่า “การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่เจ็ด” ในภาษาเปอร์ เซียโบราณเข้ามาใช้ใน
รู ปแบบของ ประเทศเจ้าภาพซึ่งแสดงถึงประเพณี และประวัติศาสตร์ที่ ยาวนานของประเทศ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน
8

พ.ศ.

กรุ งเทพ / ไทย

ณ กรุ งเทพมหานคร ปี 1978 (ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพแทนปากี สถาน) ออกแบบให้
สัญลักษณ์สองอันมีรูปทรงเหมือนแขน หรื อ ศีรษะนกยูง (นกประจาชาติประเทศไทย) ที่
ปกป้ องดวงอาทิตย์ ซึ่ งไม่เพียงแสดงถึ งจิ ตวิญญาณทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและ
ภาพลักษณ์ ที่แสดงถึ งการแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ แต่ยงั แสดงถึ งการเติบโตที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
อย่างมัน่ คง

9
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ครั้งที่

2525

9

2529

10

เมือง /
ประเทศ
นิวเดลี /
อินเดีย

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ณ กรุ งนิวเดลี ปี 1982 แนวคิดในการออกแบบมาจากสถานที่จดั งานซึ่ งสถานที่หลักอยูท่ ี่เมือง
นิ วเดลี ซึ่ งเป็ นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ ประเทศ เปรี ยบเสมือนหลังคาของ
ประเทศ จึงได้ออกแบบเป็ น รู ปทรงเหมือนตัวอักษร A ซึ่ งแทนชาวเอเชียด้วย (Asian) โดยมี
ดวงอาทิตย์อยูด่ า้ นบนเป็ นตัวแทนของโลโก้โอลิมปิ กที่เปล่งแสงแห่งเอเชีย
9

พ.ศ.

โซล / เกาหลี
ใต้

ณ กรุ งโซล ปี 1986 ได้ออกแบบรู ปหลักของตราสัญลักษณ์เป็ นทรงหยดน้ าอันเป็ นตัวแทน
ของสาธารณรั ฐ เกาหลี ซ่ ึ งเป็ นประเทศที่ ล้อ มรอบด้ว ยน้ า และน้ า ยัง เป็ นการแสดงถึ ง
ประชาชนชาวเอเชียที่รวมกันเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อต้อนรับอนาคตที่ดีกว่า

10
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ครั้งที่

เมือง / ประเทศ

2533

11

ปั กกิ่ง / จีน

2537

12

ฮิโรชิมา / ญี่ปุ่น

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง ปี 1990 นอกจากตราสัญลัก ษณ์ รูปพระอาทิ ตย์ส่องแสงของสภา
โอลิ ม ปิ กแห่ ง เอเชี ย แล้ว ได้มี ก ารออกแบบความยิ่ง ใหญ่ ข องก าแพง เมื องจี น
ประกอบขึ้นเป็ นรู ปทรงตัวอักษร A กาแพงเมืองจีนเป็ นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์
ของชาวจีนในยุคโบราณ และอักษรตัว “A” เป็ นอักษรย่อมาจากคาว่า ‘Asia’ ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นการผสมผสานของตัวแทนของ สถานที่จดั งานซึ่ งคือเมือง
ปั กกิ่ง การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ จะเป็ นการเชื่ อมผูค้ นในประเทศเอเชี ยทั้งหมด
รู ปทรงของ กาแพงเมืองจีนยังออกแบบให้เป็ นรู ป "XI" ซึ่งหมายถึง การแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 11 ด้วย
ณ เมืองฮิโรชิ ม่า ปี 1994 ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์เป็ นรู ปตัวอักษร H ซึ่ งแทนคา
ว่า ‘Hiroshima’ ในภาษาอังกฤษ และยังปรับเปลี่ยนรู ปทรงตัว H ให้เป็ นเหมือนรู ป
ปี ก และพระอาทิตย์ยงั ถูกนามาใช้ เป็ นสัญลัก ษณ์ นามธรรมของนกพิราบแห่ ง
สันติภาพที่สื่อถึง ความปรารถนาสามัญของประชาชนชาวเอเชี ย สันติภาพ และ
มิตรภาพ
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พ.ศ.

11
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ครั้งที่

เมือง / ประเทศ

2541

13

กรุ งเทพฯ / ไทย

2545

14

ปูซาน / เกาหลี
ใต้

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ณ กรุ งเทพมหานคร ปี 1998 เป็ นรู ปทรงตัวอักษร “A” ออกแบบ เป็ นทรงยอดเจดีย ์
ของประเทศไทย และสะท้อนถึงสัญลักษณ์ แห่ งพระอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของ
ประชาชนชาวเอเชีย ที่เป็ นดัง่ พี่นอ้ งสหายสนิท ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การ
แข่งขัน กี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ครั้ งที่ เก้า แม้จะมี วิธีการออกแบบที่แปลก แตกต่าง
ออกไปแต่ก็สร้ างผลลัพธ์อนั น่ าพึงพอใจเช่นกัน ทาให้ต้ งั แต่น้ นั ได้เปลี่ ยนแนวคิด
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
ณ เมืองปูซาน ปี 2002 แสดงถึงจิตวิญญาณของเมืองปูซาน อันประกอบด้วยเกลียว
คลื่ นสี ฟ้ าและสี น้ า เงิ นอันสวยงามแห่ ง ทะเลตะวันออกที่ สื่ อถึ ง เมื องปู ซ านและ
ประเทศเกาหลี ใ ต้ผ่า นลวดลายรู ป Taegeuk (หรื อ หยิน -หยาง ซึ่ งปรากฏเป็ น
สัญลักษณ์ บนธงชาติเกาหลีใต้)
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พ.ศ.

12
ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
พ.ศ.

ครั้งที่

เมือง / ประเทศ

2549

15

โดฮา/การ์ ตา

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย

12

ณ กรุ งโดฮา ปี 2006 เป็ นรู ปธงกาตาร์ กาลังโบกสะบัด สี ของชาว กาตาร์ ทอ้ งถิ่นคือ
สี เหลืองอันเป็ นตัวแทนของเนิ นทะเลทรายรู ปจันทร์ เสี้ ยว ส่ วนสี ฟ้าแสดงถึงความ
สงบของอ่าวทะเลอาหรับ และสัญลักษณ์พระอาทิตย์ของสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย
เป็ นตัวแทนจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ กล่าวคือความ เป็ นพี่นอ้ ง
กันของประชาชนชาวเอเชี ย เมื่ อรวมกันโลโก้และพระอาทิ ตย์ด้า นบนท าให้ ดู
เหมือนเป็ นภาพนักกีฬากาลังวิง่ ซึ่ งสื่ อถึงจิตวิญญาณโอลิมปิ กที่สูงขึ้น เร็ วขึ้น และ
แข็งแกร่ งขึ้น
การออกแบบเหรี ยญรางวัลนับเป็ นครั้งแรก ที่ได้นามาสคอตมาใส่ ในด้านหน้าของ
เหรี ยญและเป็ นครั้งแรกที่มีมาสคอตเป็ นกวาง (Oryx) ประจาการแข่งขันอย่างเป็ น
ทางการ ชื่อ “Ollie (Orry)” ส่ วนด้านหลังของเหรี ยญเป็ นตราสัญลักษณ์ประจาการ
แข่งขันโดฮาเกมส์ 2006 ที่สลักรู ปพระอาทิ ตย์แห่ งเอเชี ย ส่ วนสายคล้องคอเป็ น
ริ บบิ้นสี แดงเข้มทอลวดลายสไตล์กาตาร์ แบบดั้งเดิ ม ด้านหน้าของเหรี ยญรางวัล
สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเทศกาตาร์ ที่ผสมผสานกับความ
หรู หรา ส่ วนด้า นหลัง ของเหรี ย ญเป็ นการเน้นย้ า ถึ ง ความเชื่ อมโยงที่ แนบแน่ น
ระหว่างประเทศกาตาร์ และประเทศอาเซียนอื่นๆ
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
พ.ศ.

ครั้งที่

เมือง / ประเทศ

2553

16

กวางโจว / จีน

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย

13

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการจัดงานแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16 จัด
งานเปิ ดตัวตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2010 ที่หออนุสรณ์
กว่า งโจวจงชาน ที่ เ มื องกว่า งโจว ซึ่ ง ออกแบบโดยนายจางเฉี ย ง “Zhang Qiang”
ดีไซเนอร์ ชาวเมืองกว่างโจว ได้รับการรังสรรค์จากตานาน อันงดงาม ของเมืองกว่าง
โจวที่นานมาแล้วเกิ ดความแห้งแล้งสร้ างความเสี ยหายให้พืชผล ชาวเมื องเกิ ดความ
กังวล จึงสวดมนต์ออ้ นวอนเทพเจ้า ในที่สุดก็มีเทวดา 5 องค์ สวมเสื้ อสี สันต่างกันขี่
แพะคาบรวงข้าว 5 ตัวลงมาจากท้องฟ้ า เพื่อมอบพันธุ์เมล็ดข้าวให้กบั ชาวเมืองและ
อวยพรให้พน้ จากความอดอยากตลอดไป เมื่อสิ้ นคาเทวดาก็หายไป ส่ วนแพะ กลายร่ าง
เป็ นหิ น 5 ก้อน นักประติมากรรมจึงแกะสลักแพะ 5 ตัวขึ้นมา หลังจากนั้นเมืองกว่าง
โจวก็มีเศรษฐกิจเจริ ญรุ่ งเรื อง ปั จจุบนั อนุ สาวรี ยแ์ พะ 5 ตัวอยูใ่ นสวนกว่างโจวเยว่ซิว
(Guangzhou Yuexiu Park) และกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองกว่างโจว วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวจีนเชื่ อว่าแพะเป็ นสัตว์มงคลที่จะนาโชคดีมาให้ผคู้ น ตัวอักษรภาษาจีน
คาว่า “อเมริ กา” คาว่า “แพะ”, “ใหญ่โต” และ “สวยงาม” ใช้อกั ษรตัวเดียวกัน จึงเกิด
เป็ นไอเดีย ในการใช้แพะมาเป็ นมาสคอตที่มีความหมายถึงชาวกว่างโจวมีทศั นคติที่ดี
เยีย่ มต่อการแข่งขัน
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
พ.ศ.

เมือง / ประเทศ

17

แหล่งทีม่ า: Dek-D, 2557.

อินชอน /
เกาหลีใต้

ตราสั ญลักษณ์

ความหมาย
ส่ วนการออกแบบตราสั ญลัก ษณ์ ใ ช้เส้ น สายที่ พุ่ ง ขึ้ นอย่า งนุ่ ม นวล ประกอบเป็ น
รู ปร่ างในแนวนามธรรมที่ดูเหมือนคบเพลิง ซึ่ งเป็ นการออกแบบที่ชาญฉลาด สง่า
งามและยังคงความ หนักแน่ น อันเป็ นการแสดงออกถึ งสัญลักษณ์ ของคบเพลิ งที่
กาลังลุกโชน ของเอเชี่ยนเกมส์ที่ไม่มีวนั มอดดับ ประกอบกัน ขึ้นเป็ นสัญลักษณ์เมือง
กว่างโจว ซึ่ งแสดงออกถึ งแรงปรารถนาของชาวเมืองกว่างโจวและการแข่งขันใน
เกมส์กีฬาที่ควรจะมีพลวัตด้วย
ออกแบบเป็ นรู ปปี กขนาดใหญ่ลอ้ มดวงอาทิตย์ โดยมีปีกที่สร้างขึ้นจากตัวอักษร “A”
ของ “Asia” สี ฟ้าและเขียวมาเชื่อมต่อกัน เปรี ยบเสมือนขาวเอเชียที่จบั มือกันกลาง
ท้องฟ้ า

14

2557

ครั้งที่

15
จากตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ทั้ง 17 ครั้ง การใช้งานตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ ตอ้ งประกอบด้วยรู ปดวงอาทิตย์สีแดงมี 16 แฉกและ
มีแหวนสี ขาวอยูต่ รงกลางประกอบทุกครั้ง เนื่ องจากเป็ นสถาปั ตยกรรมแบรนด์ของเอเชี่ ยนเกมส์ ที่บอกเล่าเรื่ องราวตราสัญลักษณ์ การแข่งขันแต่ละครั้ง ซึ่ ง
สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 สรุ ปการจัดกลุ่มตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 1-17
ลาดับ
1

15

1. ระยะเวลาตราสั ญลักษณ์ ปี 1951-1970
- ช่วงนี้ตราสัญลักษณ์แสดงดวงอาทิตย์สีแดงเป็ นภาพหลักที่ปรากฏขึ้น
อย่างเด่นชัด
- มีรูปทรงที่เหมือนกันคือเป็ นรู ปทรงวงกลม
- องค์ประกอบภาพประกอบอื่นๆ ในรู ปแบบของวงแหวน 11 วง ซึ่งเป็ น
ตัวแทนของประเทศที่เข้าร่ วมในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในกรุ งนิวเดลีเมื่อ
พ.ศ. 2494
- องค์ประกอบข้อความในตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย ชื่อหมายเลขเมืองผู้
จัดงาน ปี และสโลแกนของกิจกรรม ยังไม่มีสโลแกนของการแข่งขัน
เอเชี่ยนเกมส์
- ตราสัญลักษณ์ IV เอเชียของ พ.ศ. 2505 ในจาการ์ตามีองค์ประกอบที่
ผิดปกติโดยมี Garuda Pancasila อยูเ่ หนื อวงกลมตราสัญลักษณ์ Asian
Games เครื่ องหมาย Pancasila Garuda ในตราสัญลักษณ์น้ ีมีลกั ษณะเด่น

16
ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
ลาดับ

ลาดับ
2

1. ระยะเวลาตราสั ญลักษณ์ ปี 1951-1970
กว่าดวงอาทิตย์สีแดง ตราสัญลักษณ์น้ ีปรากฏพร้อมกับสโลแกนสี แดง
- การใช้งานสี บนตราสัญลักษณ์ ได้แก่ : สี ดา, สี แดง, สี เหลือง / สี ทองและ
สี ฟ้า
2. ระยะเวลาตราสั ญลักษณ์ ปี 1974-1978

16

- ช่วงนี้การจัดวางเป็ นระนาบรอบดวงอาทิตย์เหมือนเดิม ส่ วน
องค์ประกอบข้อความที่มีอยูย่ งั คงเหมือนเดิมยกเว้น Asian Games VIII ใน
ปี พ.ศ. 2521 ในกรุ งเทพมหานครซึ่ งไม่มีคาขวัญ
- ผูจ้ ดั งานเอเชียนเกมส์เริ่ มแสดงผลงานผ่านทางตราสัญลักษณ์ที่แยกกัน
ด้วยการแสดงตราสัญลักษณ์รูปที่แสดงถึงพื้นที่น้ ีจุดโฟกัสจะไม่อยูใ่ นดวง
อาทิตย์สีแดง
- การใช้งานสี บนตราสัญลักษณ์ ได้แก่ สี ดา แดง ,แดง / เหลืองและน้ าเงิน ,
แดง / เหลืองและน้ าเงิน

17
ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
ลาดับ
3

- ช่วงนี้ตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์แสดงรู ปแบบการจัดองค์ประกอบที่มี
การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกด้วยการใช้สีที่มีความรุ่ งเรื องมากขึ้นเมื่อ
เทคโนโลยีกา้ วหน้าขึ้น เช่น การใช้สีไล่ระดับสี ในตราสัญลักษณ์ เป็ นต้น
- ปรากฏรู ปทรงตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ที่มีความหลากหลาย
- ดวงอาทิตย์สีแดงปรากฏขึ้นพร้อมกับขนาดที่เล็กกว่าปี ที่ผา่ นมา
- วงแหวนสิ บเอ็ดวงหายไปจากตราสัญลักษณ์ต้ งั แต่ตราสัญลักษณ์การ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี 1978 ณ กรุ งเทพฯ และไม่ปรากฏคาขวัญบน
ตราสัญลักษณ์อีกต่อไป

17

แหล่งทีม่ า: Dek-D, 2557.

3. ตราสั ญลักษณ์ ระยะเวลา 1982-2014
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1.1.2 ทีม่ าตราสั ญลักษณ์การแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
จากที่ Thairath.tv ได้รายงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ว่า หลังการแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ 2006
สภาโอลิ มปิ กแห่ งเอเชี ยได้คดั เลื อกเมืองเจ้าภาพระหว่างการประชุ มที่เมืองคูเวตซิ ต้ ี ประเทศคูเวต
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550 การนาเสนอรอบสุ ดท้ายเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นาเสนอ
การลงทุนสาหรับการแข่งขันกว่า 20 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ และการเดินทาง ที่พกั ฟรี สาหรับผูร้ ่ วม
การแข่งขันทั้งหมด ส่ วนนิ วเดลี ประเทศอินเดี ย ไม่ได้นาเสนออะไร อินชอนจึงได้รับการคัดเลือก
จากการนาเสนอตัว (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
อิ นชอนเป็ นเมื องที่ มี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามประเทศเกาหลี ใต้ และเป็ นเมื องที่ สามที่
จัดการแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ นับจากกรุ งโชล เมื่อปี 1986 และปูซานเมื่อปี 2002 อินชอนเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 ท่าเรื อเมืองอินชอนเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่
ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ อิ นชอนได้รับการพัฒนาให้เป็ นเมื องศู นย์ก ลางธุ รกิ จนานาชาติ และอุ ตสาหกรรม
ไฮเทค โดยเฉพาะเมืองนานาชาติซงโด

ภาพที่ 1.5 ตราสัญลักษณ์เมืองอินชอน
แหล่งทีม่ า: Wikiwand, 2557.
Gross (2014) ตราสัญลักษณ์เมืองถูกออกแบบโดยใช้อกั ษรเกาหลี “O” และความหมาย
อักขระภาษาจีน “ลาธาร” จากชื่อเมืองและรู ปทรงของคลื่นเป็ นตัวหลัก หมายถึง การเคลื่อนไหวที่
ไม่มีที่สิ้นสุ ด และมีศกั ยภาพไม่จากัด การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองทางการค้าที่
สิ นค้า บริ การ และข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างได้อิสระผ่านทางพอร์ ตและสนามบิน นอกจากนี้ ยงั
มีภาพประกอบที่เรี ยบง่ายของอนาคตของอินชอนในศตวรรษที่ 21 เป็ นประตูสู่โลก, ศูนย์กลางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์กลางของภูมิภาค
เมื่ อ ย้อ นกลับ ไปดู ป ระเทศต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเป็ นเจ้า ภาพจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ า
เอเชี่ยนเกมส์ 17 ครั้งพบว่าประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็ นเจ้าภาพมากที่สุดถึง 4 ครั้ง คือ พ.ศ.
2509 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2521 และพ.ศ. 2541 รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้ 3 ครั้ง ในพ.ศ. 2529
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พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2557 ขณะที่อินเดีย ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซี ย เคยเป็ นเจ้าภาพประเทศละ 2
ครั้ง ส่ วนฟิ ลิปปิ นส์ อิหร่ าน และการ์ ตา เคยเป็ นเจ้าภาพประเทศละ 1 ครั้ง ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
พิจารณาความพร้ อมต่อการเป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในด้านการเศรษฐกิ จ การเมื อง และ
สังคมของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ

ภาพที่ 1.6 การจัดเอเชี่ยนเกมส์เรี ยงตามลาดับเวลา (Asian Games Timeline)
จากการที่ ลี ซัง ซุ ก (2551) กล่าวถึ งการประชุ มครั้ งแรกของคณะกรรมการการออกแบบ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ ศาลากลางเมืองอินชอนว่า “คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อรั บผิดชอบการออกแบบทั้ง หมดในการแข่ง ขันกี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ 2014 ให้ออกมาประสบ
ความสาเร็ จและดึงดูดความสนใจของประชาชนให้ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมาชิ กทั้ง 18 คนที่ร่วมการ
ประชุ ม ได้ก ารแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของคณะกรรมการการออกแบบและเลื อ กประธาน
คณะกรรมการ โดยแยกคณะกรรมการเป็ นกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในการออกแบบ
สัญลักษณ์ มาสคอตของการแข่งขันซึ่ งในที่สุดสัญลักษณ์และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาอินชอน
เอเชี่ยนเกมส์ก็เปิ ดเผยสู่ สาธารณะเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 หลังจากนั้นจะมีการประชุ มกับสื่ อเพื่อ
แถลงข่าวและเปิ ดตัวโปสเตอร์ การแข่งขันอย่างเป็ นทางการจะจัดขึ้ นในวันที่ 31 มีนาคม 2554”
(Incheon2014ag, 2557)
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ภาพที่ 1.7 การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการออกแบบ
แหล่งทีม่ า: Incheon2014ag, 2557.
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 เกาหลีใต้เปิ ดตัวคาขวัญการแข่งขัน คือ ไดเวอร์ ซิต้ ี ไชเนส
เฮียร์ (Diversity Shines Here) แปลว่า ความหลากหลายเปล่งประกายที่น้ ี เพื่อสื่ อถึงความหลากหลาย
ของเอเชี ย ในด้า นประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม ประเพณี และศาสนา โดยแสดงออกให้ป ระจัก ษ์
ศักยภาพที่แท้จริ งของชาวเอเชียในความเป็ นเอกภาพ (Ic2014, 2556)

ภาพที่ 1.8 เปิ ดตัวคาขวัญการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
แหล่งทีม่ า: Incheon2014ag, 2554.
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ภาพที่ 1.9 เปิ ดตัวมาสคอตและตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
สาหรั บมาสคอทการแข่งขัน คื อ แมวน้ าลายจุ ด จานวน 3 ตัว ชื่ อ วิชอน (ตัวสี เหลื อง)
หมายถึง แสงสว่าง เป็ นตัวแทนของแสงสว่าง นาแสงสว่างมาสู่ โลกและตัวแทนสร้างความเป็ นหนึ่ ง
เดียวและมิตรภาพ บาราเม (ตัวสี ฟ้า) หมายถึง ลม เป็ นตัวแทนของความกระฉับกระเฉง และซูมือโร
(ตัวสี ชมพู) หมายถึง การเต้น ความสนุกสนาน เป็ นตัวแทนของความคิดในแง่บวก ความฉลาดที่จะ
นาวัฒนธรรมที่สวยงามของอินชอน เผยแพร่ ไปยังนักกีฬาที่เดินทางมาร่ วมการแข่งขัน ซึ่ งแมวน้ า 3
ตัวนี้เป็ นทูตสัญลักษณ์ การเชื่อมมิตรภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ดว้ ย (Incheon, 2014)

ภาพที่ 1.10 ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
แหล่งทีม่ า: Wikipedia, 2014.
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1.1.3 ความหมายตราสั ญลักษณ์การแข่ งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 นั้นเปิ ดตัวพร้ อมกับมาสคอตการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากการแถลงข่าวโดยคณะกรรมาธิ การการแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์
ปี 2014 เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ ที่ได้เผยแพร่ ออกมา (http://www.inchoen2014ag.org) รู ปแบบของ
สัญลักษณ์การแข่งขันโดยย่อ ดังนี้
1) การนาพยัญชนะรู ปตัว A ซึ่ งเป็ นอักษรตัวแรกของคาว่า Asia มาทาให้เป็ น
ลัก ษณะรู ป ร่ า งของคน และมี ล ัก ษณะของปี กขนาดใหญ่ซ่ ึ ง แสดงถึ ง ชาวเอเชี ย ที่ จบั มื อกันกลาง
ท้องฟ้ าอย่างมีชีวติ ชีวา โดยมีสัญลักษณ์สภาโอลิมปิ กแห่งเอเชีย (OCA) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแสงอาทิตย์
ที่มุ่งไปข้างหน้าของ OCA และสัญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์อนั มีลกั ษณะเป็ นแสงอาทิต ย์ที่มุ่งไปข้างหน้า
สื่ อถึงการก้าวเข้าสู่ อนาคตที่สดใสอันเป็ นนิรันดร์
2) สี การผสมผสานกันอย่า งลงตัวของสี เขี ย วและสี ฟ้ าเป็ นสั ญลัก ษณ์ ข องความ
ปรารถนาและอนาคตที่ สดใสของเมื องอิ นชอน โดยสี เขี ยวสื่ อถึ งการเติ บโตและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องของเมืองอินชอนและการอยู่ร่วมกันได้ในสังคมระหว่างมนุ ษย์และธรรมชาติ สาหรับสี ฟ้า
เป็ นสัญลักษณ์ของท้องฟ้ า ท้องทะเลและความทันสมัยของเมืองอินชอนและยังสื่ อถึงความตั้งใจที่จะ
พัฒนาเมืองอินชอนให้เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก
3) แบบของตัวอักษร (Typeface) ใช้ตวั อักษรแบบโกธิ คและสี น้ าเงิ นเข้มซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของการพัฒนาสู่ เป้ าหมายในอนาคตและแสดงถึงความเข็มแข็งของเมืองอินชอนสู่ สายตา
เอเชีย
จากเว็บไซต์ทางการของบริ ษทั ซี ดีอาร์ แอสโซซเอท จากัด (http://cdr.co.kr) ให้ขอ้ มูลไว้วา่
บริ ษทั ได้เป็ นผูอ้ อกแบบมาสคอท พิคโตแกรม และตราสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014
โดย อเล็กซ์ คิม (Alex Kim) เป็ นผูก้ ากับศิลป์ ซึ่ งเว็บไซต์น้ ี ได้ให้ความหมายในฐานะผูส้ ร้างสรรค์
ตราสัญลักษณ์ ว่าการแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 นี้ มีสโลแกน คือ ‘Diversity Shines Here’ ซึ่ ง
หมายถึ ง ความหลากหลายในประวัติศาสตร์ เอเชี ยวัฒนธรรมและศาสนาและความสามัคคี ของ
ประเทศในเอเชี ย เพื่อสะท้อนถึ งความหมายของคาขวัญนี้ คาว่า ‘A’ ของเอเชี ยเป็ นสัญลักษณ์ของ
รู ปทรงพลวัตของผูค้ นที่จบั มือกัน สัญลักษณ์ของ OCA และเอเชี่ ยนเกมส์ ภายใต้พระอาทิตย์ที่สว่าง
สดใส สื่ อถึงการเคลื่ อนไหวในอนาคตที่สดใสและนิ รันดร์ เพื่อเน้นความสว่างและความหวังของ
เมืองอิ นชอนสี เขียวและสี น้ าเงิ นที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ สี เขียวหมายถึ งการเติ บโตและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตลอดจนการอยู่ร่วมกันของอินชอนที่ซ่ ึ งมนุ ษย์และธรรมชาติอาศัยอยู่ดว้ ยกัน สี น้ าเงิ น
หมายถึงเมืองพอร์ ตของอินชอน หมายถึ งท้องฟ้ าทะเลและเมืองไฮเทคที่แสดงถึ งความภาคภูมิใ จ
ของอินชอนที่จะกลายเป็ นเมืองระดับโลก
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นอกจากการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันเอเชี ยนเกมส์ ปี 2014 แล้ว เมื่อปี 1988
บริ ษทั ซี ดีอาร์ แอสโซซเอท จากัด มีโอกาสออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กกรุ งโซลปี
1988 ซึ่ งบริ ษทั ฯ กล่าวว่าเป็ นการออกแบบในเวทีโลกเป็ นครั้งแรก โดยโช ยุง แจ (Cho Young Jae)
ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ออกแบบโปสเตอร์ กีฬาอย่างเป็ นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ ครั้งที่ 21
ณ กรุ งโซล ในฐานะหัวหน้าแผนกออกแบบของคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิ กโซลประจาปี 1988
ดังนั้นแผนกออกแบบจึงมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิ ก โดย โช ยุง แจ ร่ วมกับ
ยุนโฮเซพ (Yun Ho Seop) นาการใช้ CI (Corporate Identity) มาใช้ในการบริ หารแนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบรู ปลักษณะของตราสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
1.1.4 จุดประสงค์ การจัดการแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
การเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 นี้ ประเทศเกาหลีใต้ต้ งั จุดประสงค์
ไว้จานวน 3 ข้อ ดังนี้ (Incheon, 2014)
1) ปรับใช้เทคโนโลยีทนั สมัยและการจัดเตรี ยมงานอย่างเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
โดยการปรับใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาใช้ในการแข่งขันกี ฬาเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และ
การจัดเตรี ยมงานอย่างเป็ นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้อมผ่านการดาเนิ นงานภายใต้กฎระเบี ยบการชดเชย
คาร์บอน (Carbon-Neutral Policies)
2) การจัด งานแข่ ง ขัน กี ฬ าที่ เป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติแ ละยัง อยู่ใ นงบประมาณที่
สามารถจ่ า ยได้ โดยแสดงถึ ง โมเดลการแข่ ง ขันกี ฬ าที่ เป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ตั ิ และยัง อยู่บ น
งบประมาณของการจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยที่สุด
3) เพื่อสร้างการสื่ อสารระหว่างกัน ความสามัคคีปรองดอง และสันติภาพ โดยการ
ทาให้เทศกาลแห่ งสันติภาพเกิ ดขึ้นได้จริ ง อยู่เหนื อภูมิหลังทางความเชื่อในเทววิทยา ศาสนา และ
ชาติพนั ธุ์ อีกทั้งสร้ างความกลมเกลี ยวและความสามัคคีปรองดองให้เกิ ดขึ้นในกลุ่มของผูเ้ ข้าร่ วม
งาน
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ภาพที่ 1.11 จุดประสงค์การจัดงาน
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
1.1.5 ผลจากการจัดการแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
จากจุ ดประสงค์การจัดงานดัง กล่ าว ประเทศเกาหลี ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่ง ขันกี ฬ า
เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 คานึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับใน 4 มิติ ดังนี้
1) การกระตุน้ เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ

ภาพที่ 1.12 การกระตุน้ เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
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2) การโปรโมทคุณค่าของแบรนด์ในฐานะเมืองนานาชาติ

ภาพที่ 1.13 การโปรโมทคุณค่าของแบรนด์ในฐานะเมืองนานาชาติ
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
3) การโปรโมทการบูรณาการและความภาคภูมิใจของชาติ

ภาพที่ 1.14 การโปรโมทการบูรณาการและความภาคภูมิใจของชาติ
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
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4) การสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติ

ภาพที่ 1.15 การสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติ
แหล่งทีม่ า: Incheon, 2014.
เกาหลีใต้ ไม่ได้เป็ นแค่เจ้าเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเคป็ อปเท่านั้น แต่ยงั เป็ นมหาอานาจ
ด้านกีฬาของภูมิภาค เพราะเป็ นหนึ่งในสองประเทศในเอเชียเท่านั้นที่เคยเป็ นเจ้าภาพจัดโอลิมปิ กฤดู
ร้อน ครั้งที่ 21 ปี 1988 และโอลิมปิ กฤดูหนาว ปี 2018 (วิกิพีเดีย สารานุกรม, 2558ก) ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ศึกษาว่าประเทศที่มีขนาดเล็กและประชากรไม่มาก แต่มกั ติดอันดับ 1-10 ในตารางเหรี ยญรางวัลใน
ทั้งสองมหกรรมกีฬาใหญ่สุดของโลก อีกทั้งครองความเป็ นเจ้าในกีฬายิงธนู เทควันโด สเก็ตน้ าแข็ง
และมี นักกอล์ฟหญิ งมื อวางอันดับต้นๆของโลกนั้น คานึ งถึ งปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุ ณลัก ษณะที่
เกี่ ยวข้องในด้านใดในการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014
และผูร้ ับสารตีความตราสัญลักษณ์น้ นั ถึงสิ่ งใด
สาหรับการวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา
ที่ผ่านมามี ผศู ้ ึ กษาวิจยั ด้านสัญลักษณ์ กีฬา ได้แก่ ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (2550) ศึกษาโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและจาแนกคุ ณลักษณะของสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกี ฬา และ
Elizabeth Estes (2011) ศึกษาการพัฒนาวิธีในการออกแบบตราสัญลักษณ์กีฬา เพื่อพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ กี ฬาที่ มาจากข้อมูลที่ รวบรวมตรา
สัญลักษณ์ ของการกี ฬาศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาวิธีในการออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬา และ Kim
(2012) ศึกษาเกี่ ยวกับการศึกษาตราสัญลักษณ์ของอินชอนเอเชี่ ยนเกมส์ 2014 ด้วยแนวทางปฏิบตั ิ
ทางวจนปฏิบตั ิ ศาสตร์ ทางข้อความ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ขอ้ ความเชิ งสัญลักษณ์
(Logo Text) สามารถนามาปรั บประยุกต์ใช้ได้กบั ทั้งการผสมผสานระหว่างข้อความที่ นาเสนอ
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ตานานความเชื่ อที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการของการทาให้เกิ ดเป็ นจริ งได้โดยการขยายขอบเขตให้
กว้างขึ้นและใช้ได้กบั การศึกษาถึงการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็ นจริ งโดยต้องพิจารณาผูพ้ ูดหรื อผู ้
ส่ งสาร ผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสาร และบริ บทหรื อเนื้อหาในสารนั้นซึ่ งทาให้เกิดรู ปใหม่แบบหลายมิติในการ
ตระหนักรู ้ ของผูอ้ ่านภาพในโลโก้เชิ งนามธรรม และ การศึกษาสัญลักษณ์โอลิมปิ กโลกฤดูหนาว
พย็องชังที่สื่อถึงความประทับใจในเชิ งสัญลักษณ์ โดย Kim (2015) ศึกษาเพื่อแสดงให้เห็ นว่า
สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิ กสามารถเป็ นสื่ อกลางที่มีประสิ ทธิ ภาพที่แสดงอัตลักษณ์ของเจ้าภาพให้
ปรากฏแก่สายตาชาวโลก กรณี ศึกษาสัญลักษณ์โอลิมปิ กฤดูหนาวพย็องชังที่เป็ นสัญลักษณ์คือภาพที่
มีรูปแบบจาเพาะ โดยผูร้ ับสารจะอนุมานความหมายจากภาพนั้น
นอกจากนี้ มีการวิจยั ที่ เกี่ ย วกับ ตราสัญลัก ษณ์ ก ารแข่ งขันกี ฬาระดับ นานาชาติ ที่เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรม ได้แก่ “อิทธิ พลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์” โดย บารุ ง อิศรกุล
(2545) เพื่อศึกษาถึงการค้นหารู ปแบบของตราสัญลักษณ์ที่ได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรม และ Sun
(2007) ศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันโอลิ มปิ ก
2008 Beijing กับ โอลิมปิ ก 2012 London” เพื่อศึกษาการสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์ อย่าง
เป็ นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นช่ องว่างทางการวิจยั ที่ ยงั ไม่มีผูศ้ ึ กษาปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุ ณลักษณะที่
เกี่ ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และการตีความเชิ งสัญญะของตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กี ฬาระดับนานาชาติ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา “ปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุ ณลักษณะที่เกี่ ยวข้องในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันระดับนานาชาติ” ว่าระบบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ มีองค์ประกอบอย่างไร และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีการตีความหมายของตราสัญลักษณ์
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การจัดงาน หรื อไม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต

1.2 ปัญหานาวิจยั
1.2.1 ปั จจัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณลัก ษณะที่ เกี่ ย วข้องในการออกแบบตราสัญลัก ษณ์ ก าร
แข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ กรณี ศึกษาตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007 และตรา
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ปี 2014 เป็ นอย่างไร
1.2.2 ความเข้าใจในเชิงสัญญะของผูเ้ กี่ยวข้องในการตีความตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติกรณี ศึกษาตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 เป็ นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในฐานะผูส้ ่ งสารผ่านตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
และตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014
1.3.2 เพื่อศึ กษาการตี ความตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติในฐานะผูร้ ั บ
สารตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 ในฐานะผูร้ ับสาร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง (Qualitative Research) โดยมุ่ ง ศึ ก ษาปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั มาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง (Document Research) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (IndepthInterview) และการเก็บข้อมูลจากผูม้ ีประสบการณ์ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬา
ระดับนานาชาติ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องในการนาปรับ
ใช้เป็ นแนวคิด ในด้านปัจจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษะที่เกี่ยวข้อง และระบบความคิดสร้างสรรค์การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
1.5.2 ผลการวิจยั โดยภาพรวมสามารถใช้เป็ นแนวทางในการสื่ อสารให้เข้าถึ งผูร้ ับสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
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1.6 นิยามศัพท์
ระบบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หมายถึง องค์ประกอบภาพรวมของรู ปแบบหรื อ
วิธีการออกแบบต่างๆ ที่ ผสู ้ ร้ างสรรค์ ผูอ้ อกแบบและทีมงานใช้ในการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์
ตั้งแต่ตน้ จนจบ
ตราสัญลักษณ์ หมายถึ ง ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ เอเชี่ ยนเกมส์ ปี
2014 ณ ประเทศเกาหลี ที่มีรูปลูกศรชี้ข้ ึนคล้ายตัว A ไม่มีขีดกลาง สี ฟ้าและเขียวประกอบกันเป็ นรู ป
คล้ายปี กซ้ายล้อมดวงอาทิตย์ เปรี ยบเสมือนชาวเอเชียจับมือกันกลางท้องฟ้ า
ซีเกมส์ ปี 2007 หมายถึง การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 24 จัดที่จงั หวัดนครราชสี มาระหว่าง
วันที่ 6-15 ธันวาคม 2550 ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6
เอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014 หมายถึง การแข่งขันเอเชี่ ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จัดที่จงั หวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน-23 พฤศจิกายน 2557
ผูส้ ร้ างสรรค์ หมายถึ ง นักออกแบบ หรื อผูเ้ กี่ ย วข้องกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ การ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง ผูม้ ีประสบการณ์ร่วมในการรับรู ้ตราสัญลักษณ์การแข่งขันระดับ
นานาชาติ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษา “ปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะที่เกี่ ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ ” ได้นาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้องมาใช้เป็ นกรอบ
การศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสัญวิทยาและมายาคติ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบตราสั ญลักษณ์
การศึก ษา “ปั จจัย รู ป ลักษณ์ และคุ ณลักษณะที่ เกี่ ย วข้องในออกแบบตราสัญลัก ษณ์ การ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ” มีความสาคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์กระบวนการและวิธีคิดในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การแข่ ง ขัน กี ฬ า คุ ณ ลัก ษณะที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาตราสั ญ ลัก ษณ์ ใ นการจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าระดับ
นานาชาติ และคุณลักษณะของตราสัญลักษณ์ที่ดี ดังนี้
2.1.1 ตราสั ญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการแข่ งขันกีฬา
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 83) อธิ บายความหมายของโลโก้ (Logo) ว่าหมายถึงตราหรื อ
สัญลักษณ์ โดยคาว่าโลโก้ถูกตัดทอนมาจาคาว่า Logotype หมายถึง เครื่ องหมายตราสัญลักษณ์
ซึ่ งสื่ อความหมายเฉพาะถึ งส่ วนราชการ มูลนิ ธิ สมาคม บริ ษทั ห้างร้าน ฯลฯ อาจจะเป็ น
ตัวอักษร รู ปภาพ หรื อ ทั้งสองอย่างประกอบกัน รู ปภาพนั้นมักจะเป็ นลักษณะเลขนศิลป์ (Graphic
Art)
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วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2555, น. 18) กล่าวว่า สัญลักษณ์ หมายถึง สื่ อความหมายที่แสดงนัยหรื อ
เงื่ อนไขความคิด เพื่อบอกให้ทราบถึ งสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งไม่มีผล ต่อการปฏิ บตั ิ แต่มีผลต่อการรั บรู ้
ความรู ้ ทัศ นคติ ซึ่ งสอดคล้องกับโกสุ ม สายใจ และบ ารุ ง อิ ศรกุล (2540, น. 20) ที่ กล่ าวว่า
สัญลักษณ์สามารถใช้แทนสิ่ งที่เป็ นนามธรรม รู ปธรรม จะเห็นได้โดยไม่ตอ้ งมีคาบรรยาย ดังคาว่า
“ภาพสัญลักษณ์ภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับคาพูดพันคา” (เสอสม สถาปิ ตานนท์, 2540, น. 30)
2.1.2 การสื่ อความหมาย
การสื่ อความหมายเป็ นการสื่ อสารระหว่างนัก ออกแบบกับ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ใช้รูป ลัก ษณ์ ที่
ปรากฏอยู่และจากสภาพแวดล้อมเป็ นที่ มาในการออกแบบผ่านกระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์เป็ น
ผลงานออกมาซึ่ งมีอยู่ 2 ส่ วน คือ รู ปและความหมาย ผูบ้ ริ โภคดูสัญลักษณ์แล้วแปลความหมายได้
ต่อเมื่อมีการเชื่ อมโยงกับความจริ ง โดยจะมีอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ ยวข้อง
ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงลักษณ์กบั การสื่ อความหมาย
แหล่งทีม่ า: ทองเจือ เขียดทอง, 2548, น. 187.
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2.1.3 องค์ ประกอบของตราสั ญลักษณ์
สุ มิตรา ศรี วบิ ูลย์ (2547, น. 52-57) อธิบายถึงองค์ประกอบตราสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อ (Names) ชื่ อเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเป็ นลาดับแรก จึงควรทาความเข้าใจถึง
ที่มาของชื่ อต่างๆ โดยแบ่งการตั้งชื่ อออกเป็ นประเภทต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล (Personal Names) ชื่อที่
อธิ บายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) เป็ นชื่ อที่อธิ บายถึ งลักษณะธุ รกิ จของบริ ษทั ชื่ อที่เกิ ด
จากการสร้ า งค าขึ้ นใหม่ (Coined Names) ชื่ อที่ มี ความหมายหรื อค าแปลที่ชัดเจน (Dictionary
Words) ชื่ อตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Names) ชื่ อที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวสิ นค้า
(Associative Name) ชื่อที่ตดั ทอนจากชื่อเต็ม (Abbreviated Names) ชื่ อย่อและตัวเลข (Initials and
Numbers)
2) เครื่ องหมาย (Marks) ในการออกแบบตราสัญลัก ษณ์ อาจเป็ นเพี ย งการใช้ ชื่ อ
ตัวอักษร เครื่ องหมาย หรื ออาจเป็ นการผสมผสานกันระหว่างเครื่ องหมายกับตัวอักษร หรื อภาพที่
เกิ ด จากองค์ ป ระกอบกราฟิ กเพี ย งล าพัง ได้ หรื อ อาจเป็ นภาพนามธรรม (Abstract) ซึ่ งไม่ มี
ความหมายใดๆ ก็ได้ เช่ น เครื่ องหมายกราฟิ ก (Graphic Marks) ได้แก่ เครื่ องหมายที่นาลักษณะ
หรื อเค้าโครงของรู ปร่ างใดๆ มาตัดทอนให้มีความเรี ยบง่ ายแต่ยงั คงความเป็ นสิ่ งนั้นๆ ได้ชดั เจน
เครื่ องหมายตัวอักษร (Letter Marks) จะเป็ นการสื่ อสารในรู ปของภาษา (ตัวสะกด) รวมถึงการออก
เสี ยงด้วย และเครื่ องหมายชื่อย่อ (Abbreviations)
3) ตัวอัก ษร (Typography) ตัวอัก ษรที่ ใ ช้ใ นการออกแบบตราสัญลัก ษณ์ น้ ันมี อยู่
หลายรู ปแบบ ทั้ง ที่ เป็ นแบบตัวอักษรชนิ ดใหม่ที่ ถูกออกแบบขึ้ นเนื่ องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคนิคการผลิตที่มีมากขึ้น หรื อจากการประยุกต์จากรู ปแบบและสมัยนิยม
4) สี (Color) นับว่ามีบทบาทที่สาคัญต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ สามารถให้ผล
กระทบต่อจิ นตนาการและอารมณ์ ของมนุ ษย์ การใช้สีตามหลักการออกแบบสามารถแบ่งเป็ น 3
ประเภทดังนี้ คือ สี เอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง การใช้สีใดสี หนึ่งซึ่ งจะต้องเป็ นแม่สีและมีสีอนั
ประกอบอยู่ดว้ ยเป็ นจานวนไม่เกิ นห้าสี ที่เรี ยงกันในวงจรสี ทางซ้ายหรื อทางขวา ผลงานสี เอกรงค์
นั้นจะให้ความงดงามแบบเรี ยบๆ ไม่ฉูดฉาดบาดตา ส่ วนสี คู่หรื อสี ตรงกันข้าม (Complementary or
True Contrasts) จะเป็ นการใช้คู่สีหรื อสี ตรงกันข้ามโดยจะต้องกาหนดเป็ นสัดส่ วนของพื้นที่ที่จะใช้
สี ให้ชดั เจน
5) ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความสั้นๆ ที่อธิ บายถึงความเป็ นองค์กรที่วางอยูใ่ ต้
ชื่อหรื อเครื่ องหมาย เป็ นการอธิ บายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร สิ นค้าหรื อการบริ การนั้นๆ
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2.1.4 อารมณ์และความหมายของสี ตามหลักจิตวิทยา
ตารางที่ 2.1 อารมณ์และความหมายของสี ตามหลักจิตวิทยา
สี
แดงสด
ชมพูสด
ชมพูอ่อน
ชมพูตุ่น
ม่วงตุ่น
ม่วงอมแดง
ชมพูฟูเซีย
แดงอิฐ
ส้มอมน้ าตาล
ส้ม
พีช
เหลืองอ่อน
เหลืองสด
เหลืองอมเขียว
เหลืองทอง
ครี ม
เบจ
น้ าตาลดิน

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา
ตื่นเต้น มีพลัง เซ็กซี่ ร้อนแรง เคลื่อนไหว กระตุน้ เร้าใจ ลึกซึ้ ง ก้าวร้าว
อานาจ
ตื่นเต้น ความสุ ข ร้อนแรง เป็ นจุดสนใจ วัยรุ่ น สนุกสนาน ทันสมัย โลด
โผน
โรแมนติก อ่อนนุ่ม หวานละมุน อ่อนโยน น่ารัก เด็กทารก ละเอียดอ่อน
อ่อนนุ่ม อุ่นสบาย เบาบาง ยามเย็น
อ่อนนุ่ม สงบเงียบ เต็มไปด้วยความรู้สึก
ร่ ารวย หรู หรา เป็ นผูด้ ี มีรสนิ ยม ราคาแพง เป็ นผูใ้ หญ่
สดใส ตื่นเต้น สนุกสนาน ร้อนแรง เปี่ ยมด้วยพลัง ความรู้สึกทางเพศ
ติดดิน แข็งแรง อบอุ่น ชนบท
ติดดิน อบอุ่น เป็ นประโยชน์ ชนบท ต้อนรับ
สนุกสนาน เป็ นเด็ก มีความสุ ข เติบโต สดชื่นรื่ นเริ ง ฤดูเก็บเกี่ยว ชุ่มฉ่ า
เป็ นมิตร
ทะนุถนอม อ่อนนุ่ม ลางเลือน รสอร่ อย เหมือนผลไม้ หวาน เชื้อเชิญ
ให้กาลังใจ ความสุ ข อ่อนนุ่ม แสงแดด อบอุ่น อ่อนหวาน
สว่างไสว แสงอาทิตย์สาดส่ อง ให้กาลังใจ เป็ นมิตร ร้อน โชติช่วง
พลังงาน
ผลไม้ตระกูลมะนาว จัดจ้าน รสเปรี้ ยว
ฤดูใบไม้ร่วง ดอกไม้ ฤดูเก็บเกี่ยว ร่ ารวย พระอาทิตย์ อบอุ่น รวงข้าว
สบาย นม เนย
ราบเรี ยบ ร่ ารวย อบอุ่น ธรรมชาติ อ่อนนุ่ม คลาสสิ ก รสอร่ อย
คลาสสิ ก สี ทราย ติดดิน ธรรมชาติ อ่อนนุ่ม อบอุ่น สุ ภาพอ่อนโยน
ฝังราก เป็ นประโยชน์ ที่คุม้ ภัย กล้ามเนื้อ เนื้ อไม้ อบอุ่น ทนทาน ยัง่ ยืน
ปลอดภัย
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
สี
สี กาแฟ หรื อ สี ชอกโก
เลต
แดงอมม่วง
พลัมเข้ม
ม่วงคราม
ม่วงลาเวนเดอร์
ม่วงองุ่น
ม่วงกล้วยไม้
ฟ้ าอ่อน
ฟ้ าคราม
เขียวไข่กา
ฟ้ าสด
น้ าเงิน
ฟ้ าเทอค๊อยส์
น้ าทะเล
เขียวอ่อน
เขียวเข้ม
กากี
เขียวสด
เขียวอมเหลืองสด
เขียวมะนาว
ขาว
ดา

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา
ร่ ารวย รสอร่ อย
ตื่นเต้น ความรู ้สึกทางเพศ หรู หรา ร่ าเริ ง สร้างสรรค์ เอกลักษณ์
ราคาแพง สง่า คลาสสิ ก มีอานาจ หรู หรา
ลึกลับ วิญญาณ อนาคต มหัศจรรย์ ไสยศาสตร์
ลาลึกถึงความหลัง อ่อนโยน รสหวาน สัมผัสดอกไม้ ความรู ้สึก อ่อนหวาน
โก้หรู รสหวาน ลึกลับ
อารยะธรรมตะวันออก ดอกไม้ น้ าหอม เขตเมืองร้อน
สงบเงียบ สันติภาพ เย็น น้ า สะอาด
สงบ เย็น สวรรค์ ซื่ อสัตย์ แน่วแน่ ความจริ ง น่าเชื่อถือ ความสุ ข สบาย
น่ายินดี ร่ ารวย มีระดับ ราคาแพง เอกลักษณ์
น่าตื่นเต้น ประจุไฟ พลังงาน ความสุ ข กะทันหัน
น่าเชื่อถือ เป็ นทางการ คลาสสิ ค ดั้งเดิม อนุรักษ์นิยม แข็งแรง พึ่งพาได้
ประเพณี นิยม เสมอกัน บริ การ ทหารเรื อ มัน่ ใจ มืออาชีพ แจ่มใส สงบ
ทะเล เขตเมืองร้อน อัญมณี
เย็น สดชื่น ของเหลว ทะเล บรรเทา
สงบเงียบ ความจริ ง ธรรมชาติ
ธรรมชาติ น่าไว้วางใจ ทาให้สดชื่น เย็น สบาย ราชการ ป่ า เงียบ ต้นไม้
ประเพณี นิยม เงิน
ทหาร ซาฟารี คลาสสิ ก ทึม ไม่สดใส
สดชื่น ต้นหญ้า ไอริ ช ชีวิตชีวา ฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ กลางแจ้ง
ศิลปะ เฉี ยบแหลม กล้าหาญ ฉูดฉาด ทันสมัย ประจบประแจง น่าเวียนหัว
จัดจ้าน รสเปรี้ ยว ทาให้สดชื่ น ผลไม้ มีชีวติ ชีวา
บริ สุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้ อโรค ไร้เดียงสา เงียบสงัด เบา โปร่ ง สดใส
ส่ องแสง
มีอานาจ หรู หรา ลึกลับ หนัก ดั้งเดิม ทึบ คลาสสิ ก แข็งแรง ราคาแพง เวท
มนตร์ ค่าคืน อยูย่ งคงกระพัน มีเกียรติ สุ ขมุ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
สี
เทาอมดา
เทา
สี
เทาอมน้ าตาล
เงิน
ทอง

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา
มืออาชีพ คลาสสิ ก ราคาแพง หรู หรา มัน่ คง ทนทาน เป็ นผูใ้ หญ่
คลาสสิ ก เย็น สุ ขมุ จริ งจัง ไร้กาลเวลา คุณภาพ เงียบ น่ากลัว
ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา
คลาสสิ ก เป็ นกลาง จริ งจัง ไร้กาลเวลา คุณภาพ ดั้งเดิม
คลาสสิ ก เย็น ราคาแพง เงิน มีค่า อนาคต
อบอุ่น มัง่ คัง่ ราคาแพง โชติช่วง มีค่า โก้หรู

แหล่งทีม่ า: Eiseman, 2000, pp. 62-63.
2.1.5 คุณลักษณะทีใ่ ช้ ในการศึกษาตราสั ญลักษณ์ ในการจัดการแข่ งขันกีฬา
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษา ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบ
ตราสัญลัก ษณ์ การแข่ งขันกี ฬ าระดับ นานาชาติ ซึ่ งคุ ณลัก ษณะการออกแบบตราสัญลักษณ์ กี ฬ า
แบ่งเป็ น 18 คุณลักษณะ (ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์, 2550, น. 37-54 ) ดังนี้
1) รู ปลักษณะความเชื่ อหรื ออุดมคติ (Idol Form) เป็ นลักษณะการออกแบบตรา
สัญลักษณ์โดยใช้รูปเคารพ (Idol) หรื อภาพในอุดมคติ (Ideal) โดยนารู ปเคารพ ความเชื่ อมาใช้
จินตนาการในการออกแบบเป็ นสัญลักษณ์ เช่น รู ปแทนโชคลางดวงชะตา หรื อรู ปบุคคลสาคัญ อาทิ
ชาวจีนนิยม ใช้รูปมังกร ชาวเขมรใช้รูปพญานาค เป็ นต้น
2) รู ปลักษณะคน (Human Form) ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยนารู ป
คนมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ อาจมีท้ งั เดี่ยวหรื อกลุ่ม ไม่ระบุเพศ วัย
3) รู ป ลัก ษณะสัตว์ (Animal Form) หมายถึ ง มี ล ัก ษณะเด่ นชัดในการนาเอา
รู ปลักษณะสัตว์มาใช้ในการออกแบบ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ าหรื อไม่อยู่ในพวกสัตว์ในอุดมคติ การใช้
รู ปสัตว์เป็ นสัญลักษณ์ก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้ดีเป็ นพิเศษจึงนิยมใช้รูปสัตว์เป็ นสัญลักษณ์
4) รู ปลักษณะพืช ดอกไม้ (Plant, Flower Form) หมายถึง มีลกั ษณะเด่นชัดในการ
นาเอารู ปลักษณะพืชพรรณ ดอกไม้ มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
5) รู ปลักษณะสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ ที่ไม่ใช่ พืชหรื อสัตว์ (Environmental Form)
หมายถึงมีลกั ษณะเด่นชัดในการนาเอารู ปลักษณะสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่มี
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ชีวติ ไม่ใช่สัตว์และพืชมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น ลักษณะแผนที่รูปร่ างขอบเขตของ
ทวีป ภูเขา แม่น้ า เป็ นต้น
6) รู ปลักษณะวัตถุดา้ นกีฬาโดยตรง (Sport Object Form) หมายถึง ลักษณะในการ
นาเอารู ปลักษณะด้านกี ฬาโดยตรงมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น ฟุตบอลคบเพลิง ลู่วิ่ง
เป็ นต้น
7) รู ปลักษณะวัตถุสิ่งของโดยมนุ ษย์ (Manmade Object form) หมายถึง การนาเอา
รู ปทรงวัตถุ สิ่งของที่ มนุ ษย์สร้ างมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่ น งานศิลปหัตถกรรม
เป็ นต้น
8) รู ปลักษณะเรขาคณิ ต (Geometric Form) ใช้ศิลปะในการจัดองค์ประกอบโดยนา
รู ปร่ างพื้นฐาน เช่น สามเหลี่ยน สี่ เหลี่ยม วงกลม เป็ นต้น มาใช้ในการออกแบบผสมผสานทับซ้อน
กัน
9) รู ปลักษณะตัวอักษรย่อและตัวเลข (Initial & Number Lettering) หมายถึ ง
เครื่ องหมายที่มีการใช้ชื่อย่อ (Abbreviations) โดยมักจะเกิดจากการที่ชื่อขององค์กรมีความยาวมาก
จึงตัดทอนให้เรี ยกได้ง่ายขึ้น ชื่อที่ตดั ทอนให้ส้ นั ลงส่ วนมากมักเกิดจากอักษรย่อ
10) รูปลักษณะตัวอักษรชื่อ (Name Lettering) ซึ่ งเครื่ องหมายชื่ อนั้นส่ วนใหญ่มกั
มาจากชื่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนองค์กร
11) รู ปลักษณะอิสระหรื อนามธรรม (Free Form or Abstract Form) การออกแบบ
จากรู ปลักษณะที่สร้างสรรค์จากจินตนาการ เพื่อสื่ อความหมายความรู ้สึก อารมณ์ แต่จะมีความหมาย
โดยอ้อม ส่ วนมากจะใช้รูปเรขาคณิ ต เส้นสัญลักษณ์ ต่างๆ มาเพื่อใช้ออกแบบสื่ อความหมายที่เป็ น
นามธรรม เช่น เส้นที่หมุนวนรวมกันมักจะสื่ อความหมายถึงความสามัคคี เป็ นต้น
12) ออกแบบในกรอบของ Brand Architect หมายถึ งมีการกาหนดแม่แบบหรื อ
Template สาหรั บการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันครั้ งต่างๆ ครั้ งต่อไป เช่ น การแข่งขัน
ฟุ ตบอลโลกโดย ฟี ฟ่ า เนื่ องจากในหนึ่ งปี มี ก ารแข่ งขันมากมายจาเป็ นต้องสร้ า งเอกลัก ษณ์ และ
ภาพลักษณ์หรื ออัตลักษณ์องค์กร ให้ชดั เจนเป็ นหนึ่งเดียว
13) สัญลัก ษณ์ ข องการแข่ ง ขันผสานผสานในตราสั ญลัก ษณ์ ป ระจาการแข่ ง ขัน
หมายถึ ง การนาตราสั ญลัก ษณ์ ของการแข่ งขันมาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
ประจาการแข่งขัน ซึ่ งไม่สามารถแยกออกหรื อเปลี่ ยนตาแหน่งได้ เพราะองค์ประกอบและการสื่ อ
ความหมายจะผิดไปจากเดิม
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14) สัญลักษณ์การแข่งขันวางรอบนอกตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน หมายถึง มี
สัญลักษณ์ การแข่งขันวางเป็ นส่ วนประกอบรอบนอกตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขัน ซึ่ งหากจัด
วางรู ปแบบใหม่ก็ไม่ได้ทาให้ความหมายเปลี่ยน
15) การออกแบบที่ไม่ใช้ลกั ษณะของ Brand Architect หรื อตราสัญลักษณ์ของการ
แข่งขันกากับ จากการศึกษาพบว่าเป็ นคุณลักษณะที่พบในตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในอดีตเป็ นส่ วนใหญ่
16) การใช้สีจากสี ของธงชาติประเทศเจ้าภาพ เพราะการเป็ นเจ้าภาพเป็ นความภูมิใจ
ของประเทศและผูค้ นในประเทศนั้นๆ
17) การใช้สีจากสี สัญลักษณะของการแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงเอกลักษณ์ของการแข่งขัน
นั้นๆ เช่ น สี โอลิ มปิ กมี 5 สี ได้แก่ ฟ้ า เหลื อง ดา เขี ยวและแดงเปรี ยบดังสัญลักษณ์ สีที่แทนการ
แข่งขันกีฬาไม่เฉพาะโอลิมปิ กเท่านั้น
18) การใช้สีจากเหตุผลอื่นๆ เช่น นักออกแบบกาหนดขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับ
เรื่ องราวหลัก (Theme) ของการแข่งขันที่กาหนดขึ้น
2.1.6 คุณลักษณะของตราสั ญลักษณ์ทดี่ ี
วิโชค มุกดามณี (2538, น. 14) กล่าวถึ ง คุณลักษณะตราสัญลักษณ์ที่ดีไว้ 3 ประการ คือ
“แนวความคิ ดและประสาทสัม ผัสการสื่ อความหมายและคุ ณค่าทางความงาม ตลอดจนเทคนิ ค
กรรมวิธี” ดังนี้
แนวความคิดและประสาทสัมผัส (Concept and Sense) นอกจากมีความแปลกใหม่ แล้วควร
เป็ นแนวความคิ ด ที่ ส ามารถน าไปเขี ย นเป็ นภาพแล้ว สื่ อ สารได้เ ข้า ใจง่ า ยไม่ สั บ สน การสื่ อ
ความหมาย (Meaning) สามารถสื่ อ ความหมายให้ รั บ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน ผู้ดู ดู แ ล้ว รั บ รู้ ไ ด้ถึ ง
วัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ ประการสุ ดท้าย คุณค่าทางความงามและเทคนิควิธี (Aesthetic and
Technique) ความงามของสัญลักษณ์ที่ ปรากฏเกิ ดจากองค์ประกอบของการออกแบบและนามาจัด
รวมกัน ตามหลัก การออกแบบให้ ล งตัว สวยงาม ส่ ว นเทคนิ ค วิ ธี หมายถึ ง กรรมวิ ธี ก ารเขี ย น
สัญลักษณ์ให้สวยงาม นาไปย่อใช้ได้หลายวัตถุประสงค์
2.1.7 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องหมายและสั ญลักษณ์
อารยะ ศรี กลั ป์ ยาณบุตร (2541, น. 48) การออกแบบตราสัญลักษณ์ มีข้ นั ตอนและวิธีการ
หลายอย่า งที่ จะช่ วยให้ผ ลงานสามารถสื่ อความหมายตามที่ จุดมุ่ ง หมายกาหนดไว้ และมี ค วาม
สวยงาม น่ า สนใจและง่ า ยแก่ ก ารจดจา นัก สร้ างสรรค์แต่ ล ะคนจะมี ข้ นั ตอน แตกต่ า งกัน แต่
โดยทัว่ ไปแล้วจะมีลาดับขั้นดังนี้
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ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
แหล่งทีม่ า: การออกแบบตราสัญลักษณ์, 2541, น. 48.
2.1.8 สั ญลักษณ์ประจาการแข่ งขันกีฬา
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (2550, น. 21-24) กล่าวถึงสัญลักษณ์ ที่ใช้เป็ นองค์ประกอบหลักที่
กาหนดให้ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น สัญลักษณ์ห่วง 5 ห่ วงสาหรับการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ ก หรื อ ดวงอาทิตย์แฉกรัศมีสีแดงในสัญลักษณ์ประจาของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

ภาพที่ 2.3 สัญลักษณ์ของการแข่งขันเอเชียนเกมส์และตัวอย่างการใช้งาน
แหล่งทีม่ า: Dek-D, 2557.

39
สาหรับตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็ นทางการ (Official Emblem)
หมายถึ ง ตราสัญลักษณ์ ที่ใช้งานจริ ง หลังจากได้รับเลื อกให้เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว เช่ น
สมาชิ กในสภากีฬาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย หรื อ โอซี เอ (Olympic Council of Asia; OCA) จัดการ
ประชุมใหญ่โอซี เอ ณ โรงแรมแมริ ออท กรุ งคูเวตซิ ต้ ี ประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550 ด้วย
การจัดการโหวตเลือกเมืองเจ้าภาพปี 2558 และชนะโหวตระหว่างเมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ใต้
กับ กรุ งนิ วเดลี ประเทศอินเดี ย 32-13 เสี ยง โดยมีโปสเตอร์ โปรโมทการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
วันที่ 31 มีนาคม 2554 จานวน 6 ชุ ดควบคู่กบั การออกแบบเหรี ยญสัญลักษณ์ที่ได้รับการอนุ มตั ิโดย
โอซีเอเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2557 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)

ภาพที่ 2.4 ตราสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์แบบที่ใช้งานเสนอตัวเป็ นเจ้าภาพ
แหล่งทีม่ า: Guidinghawk, 2557.

ภาพที่ 2.5 ตราสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 2014
แหล่งทีม่ า: Blog.incheon2014ag, 2558.
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2.1.9 ทีม่ าของตราสั ญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการแข่ งขัน
ตราสัญลักษณ์ มีที่มาโดยการดูแลของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนั้นๆ ซึ่ งอาจมาจาก
กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบริ ษทั ที่ชานาญและมีผลงานการออกแบบที่เป็ นที่ยอมรับ หรื อ มา
จากการประกวดออกแบบ ทั้ง นี้ การสรรหาสั ญ ลัก ษณ์ อ าจมี ก ารตัด สิ น โดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ รวมทั้งประกอบกับการทาประชาพิจารณ์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การคัดเลือก (ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ , 2550, น. 25)

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับสั ญวิทยาและมายาคติ
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ในกลุ่มของนักทฤษฏี ที่สนใจเรื่ องการวิเคราะห์ ความหมายที่ อยู่ใน
ความสนใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ นักทฤษฎีกลุ่มสัญวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 สั ญญะ (Sign)
2.2.1.1 ความหมายและความสาคัญของสัญญะ (Sign)
การศึกษาสัญญะ (Science of Sign) ได้รับการพัฒนาอย่างจริ งจังช่วงต้นศตวรรษที่
20 ผูบ้ ุ ก เบิ ก 2 ท่ า นคื อ แฟร์ ดินอง เดอร์ โซซู ร์ นัก ภาษาศาสตร์ ช าวสวิส และ ชาร์ ล แซนเดอร์
เพียร์ ส นักปรัชญาสังคมชาวอเมริ กนั แฟร์ ดินอง เดอร์ โซซูร์ ให้นิยามของวิชาสัญวิทยาไว้วา่ “สัญ
วิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาถึงวิถีชีวิตของเครื่ องหมายภายในสังคมที่เครื่ องหมายนั้นถื อกาเนิ ดขึ้นมา
รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคุมอยูเ่ บื้องหลัง”

ภาพที่ 2.6 แฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure, 1857-1913)
แหล่งทีม่ า: Global.britannica, n.d.

41
เนื่ องจากนักคิดทั้ง 2 ท่านมีชีวิตและค้นทฤษฏี สัญวิทยาในช่ วงเวลาที่ไล่เลี่ ยกัน แต่
ละท่ า นจึ ง สร้ า งค าศัพ ท์ เ พื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายความคิ ด ที่ เ ป็ นของตัว เอง และอาจแตกต่ า งกัน ทั้ง ๆ ที่
หมายความถึ งสิ่ งที่ ใกล้เคี ย งกัน จุ ดร่ วมของโซซู ร์และเพียร์ สอยู่ที่ท้ งั 2 ท่า นสนใจในการศึ กษา
“ตัวสัญญะ” โดยตรงและมองเห็นรอยแยกระหว่างสิ่ งที่เรี ยกว่า “ตัวหมาย/รู ปสัญญะ” (Signifier)
อันได้แก่ ภาพ เสี ยงที่ถูกนามาใช้แทนความหมายที่เป็ น “ตัวหมายถึง/ควมหมายสัญญะ” (Signified)
อันได้แก่แนวความคิดต่างๆ (Concepts) (กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น. 25)
คาว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า “to Semion” ใน
ภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” หมายถึง สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริ ง/ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ งๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547,
น. 105)
2.2.1.2 สัญวิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวข้อง 3 เรื่ อง คือ
1) เครื่ องหมาย/สัญญะ (Sign)
สัญวิท ยาจะศึ กษาประเภทต่ างๆ ของสัญญะ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขี ย น
ภาษาภาพ ภาษาเสี ยง จนกระทัง่ อาการของโรค อาหาร รู ปร่ าง เสื้ อผ้า ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการที่สืบ
ทอดความหมาย (Meaning) ของสัญญะเหล่านี้ รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหล่านี้ เข้ามาเกี่ ยวพันหรื อ
เชื่ อ มโยงกับ ผู ้ใ ช้ สั ญ ญะเป็ นผลผลิ ต ทางความคิ ด ของมนุ ษ ย์เ กิ ด มาจากการประกอบสร้ า ง
(Construct) ของมนุษย์ ดังนั้นการที่จะทาความเข้าใจกับสัญญะ จึงจาเป็ นต้องเข้าใจตัวมนุ ษย์ผสู ้ ร้าง
สัญญะนั้นด้วย
2) รหัส/ระบบ (Code/System)
การใช้สัญญะไม่ได้เป็ นไปตามยถากรรม แต่มีการจัดทาขึ้นอย่างเป็ นระบบ
ระบบที่ นาเอาสัญญะมาประกอบเข้าด้วยกันนั้นเรี ยกว่า รหัส (Code) ซึ่ งมีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทมีคุณสมบัติต่างกัน เช่น บางประเภทมีระบุเอาไว้อย่างชัดเจน บางประเภทแฝงไว้อย่างซ่ อน
เร้น เป็ นต้น
3) วัฒนธรรม (Culture)
เนื่ องจากสัญญะเป็ นผลิ ตกรรมของมนุ ษย์ (Man Made) ดังนั้นจึ ง เป็ น
ผลผลิ ต ทางวัฒ นธรรม ทั้ง สั ญ ญะและรหัส จึ ง ถู ก สร้ า งถู ก ใช้แ ละท างานอยู่ภ ายใต้บ ริ บ ททาง
วัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ เท่านั้น หากเปลี่ยนบริ บทไปสัญญะและรหัส จะเปลี่ยนแปลงความหมาย
Saussure (2554, อ้างถึงใน วิระชัย ตั้งสกุล และคณะ, 2554) ได้เสนอแนวคิดพื้นฐาน
ต่างๆ ของสัญวิทยา และองค์ประกอบของสัญญะ Saussure อธิ บายว่า เรากาลังทางานอยูก่ บั ของ 3
สิ่ ง ดังภาพที่ 2.7
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Sound Image

Concept

ขวด
Bottle
ฯลฯ
(1)
ของจริ ง(reference)

(2)
ตัวหมาย (signifier)

(3)
ตัวหมายถึง (signified)

ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับของจริ ง
แหล่งทีม่ า: วิระชัย ตั้งสกุล และคณะ, 2554.
สัญญะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับองค์ประกอบ 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือของจริ ง เช่น ขวดแก้ว ใน
ภาพ (1) ที่เรี ยกว่า Reference ต่อจากนั้นแต่ละวัฒนธรรมจะสร้างสัญญะขึ้นมาแทนขวดจริ งๆ เช่ น
ในบริ บทสังคมไทยจะสร้างสัญญะที่เขียนเป็ น “ขวด” สังคมอังกฤษ “Bollle” และสังคมอื่นๆ จะ
แตกต่างไป สัญญะในภาพที่ 2 อาจเป็ นเสี ยง (Sound) คือการเปล่งเสี ยงออกมาเป็ นคาว่า “ขวด” หรื อ
เป็ นภาพ (Image) เช่ น เป็ นตัวอักษรหรื อรู ป ขวด ในฐานะ “ตัวหมาย” (Signifier) ซึ่ ง แต่ล ะ
วัฒนธรรมจะมี กระบวนการเรี ยนรู ้ สัญญะ เมื่ อเห็ นขวด ในหัวสมองหรื อความคิ ดของเขาจะเกิ ด
จินตนาการของขวด เป็ นภาพในใจหรื อภาพในความคิด (Concept) ซึ่ งโซซู ร์เรี ยกว่า ตัวหมายถึ ง
“(Signified) ซึ่ ง สนใจเฉพาะการกระท าระหว่างองค์ป ระกอบที่ 2 และ 3 คื อ ตัวหมายและตัว
หมายถึงเท่านั้น หากนาภาพข้างต้นมาเขียนใหม่จะเป็ นดังนี้
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ภาพที่ 2.8 องค์ประกอบของสัญญะตามทัศนะของเฟอร์ดินนั ด์ เดอ โซซูร์
แหล่งทีม่ า: วิระชัย ตั้งสกุล และคณะ, 2554.

ภาพที่ 2.9 ชาร์ล แซนเดอร์ เพียร์ส (Charles Sanders Peirce, 1859-1914)
แหล่งทีม่ า: Global.britannica, 2014.
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แม้วา่ แนวคิดของเพียร์ สจะคล้ายกับโซซูร์ แต่จุดเน้นรายละเอียดของทั้งสองแตกต่าง
กัน ดังนี้

ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบของสัญญะ
แหล่งทีม่ า: วิระชัย ตั้งสกุล และคณะ, 2554.
เพียร์ ส อธิ บายว่า กระบวนการสร้างสัญญะจะต้องมีองค์ประกอบย่อยที่ขาดไม่ได้ 3
ส่ วน คือ ตัวสัญญะ ผูใ้ ช้ผูต้ ีความ และวัตถุ ที่อา้ งถึ ง ซึ่ งเชื่ อมโยงถึ งกันและกัน ดังที่แสดงด้วยหัว
ลูกศรที่ โยงใยกัน อันหมายความว่า การที่ จะทาความเข้าใจองค์ประกอบย่อยตัวหนึ่ งนั้น จะต้อง
พิจารณาให้สัมพันธ์กบั องค์ประกอบย่อยตัวอื่นๆ เช่ น เมื่อผูใ้ ช้สัญญะคนแรกเขียนจดหมายเล่าถึ ง
“โรงเรี ย น” ภายในความคิ ด (Mental Concept) ในหัวสมองของผูใ้ ช้ค นแรกนี้ ขึ้ นอยู่ก ับ
ประสบการณ์ ของจริ งเกี่ ยวกับโรงเรี ยนที่เขาได้ประสบมาและเมื่อ จดหมายดังกล่าวถึ งมือผูร้ ับซึ่ ง
เป็ นผูใ้ ช้สัญญะคนที่สอง ภาพในความนึ กคิดเกี่ยวกับโรงเรี ยนของเขาย่อมขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
ของจริ งเกี่ยวกับโรงเรี ยนที่เขามีเช่นกัน
2.2.1.3 ประเภท
ส าหรั บ ประเภทของสั ญ ญะเพี ย ร์ ส สนใจที่ จ ะพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวสัญญะ (Sign) กับวัตถุที่มีอยูจ่ ริ ง (Object / External Reality) และใช้ความสัมพันธ์ดงั กล่าว มา
แบ่งประเภทสัญญะเป็ น 3 รู ปแบบตามระยะใกล้ ห่างระหว่างสัญญะกับวัตถุที่มีจริ ง ดังนี้
1) ภาพลักษณ์ (Icon/Iconic)
เป็ นสัญญะที่มีรูปร่ างหน้าตาคล้ายหรื อเหมือนกับวัตถุที่มีจริ งมากที่สุด เช่ น
ภาพถ่าย (เหมือนจริ ง) รู ปปั้ นอนุ สาวรี ย ์ รู ปวาด แผนที่ ฯลฯ เพียงแค่ได้เห็ นก็จะถอดรหัสถึ งสิ่ งที่
ต้องการหมายถึงได้แล้ว
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2) ดัชนี (Index/Indexical)
เป็ นสัญญะที่มีความเกี่ยวกันโดยตรงกับวัตถุที่มีอยูจ่ ริ งความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็ นแบบสาเหตุ-ผลลัพธ์ (Causal Relation) เช่น ควันไฟเป็ น Index
ของการจุดไฟ การถอดรหัสนี้จะคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กนั
3) สัญลักษณ์ (Symbol/Symbolic)
เป็ นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันใดระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มี
อยู่จริ ง หากแต่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกัน ระหว่างผูใ้ ช้สัญญะนั้นๆ จากการเชื่ อมโยงกันของวัตถุกบั
ประเพณี นิยมสิ่ งที่ทุกคนเห็ นพ้องต้องกัน เข้าใจเหมือนๆ กัน ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะกับ
ความหมายสัญญะเป็ นเรื่ องของการเป็ นตัวแทน (Representation) เช่น ภาษา ตัวเลขหรื อกฎระเบียบ
ที่ใช้ในท้องถนน เป็ นลักษณะของสัญญะที่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความคล้ายกันระหว่างสัญญะกับ
วัตถุ การถอดรหัสของ Symbol จาเป็ นต้อง อาศัยการเรี ยนรู้ ข องผูใ้ ช้สัญญะนั้นเพียงอย่างเดี ยว
(กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น. 108)
ทฤษฎีสัญวิทยาสนใจเรื่ องการสร้างสรรค์ และการแปรเปลี่ยนความหมายที่ดารงอยู่
ในสัญญะต่างๆ สัญวิทยาจะให้ความสนใจว่าความหมายของสัญญะต่างๆ นั้นถู กสร้ างขึ้นมาได้
อย่างไร (How meaning is generated) และจะให้ความสนใจกับผูร้ ับสารค่อนข้างมาก เพราะผูร้ ับ
สารมีส่วนสาคัญในการผลิตและสร้างความหมายในขั้นตอนของการบริ โภคผลงานด้านสื่ อด้วย ใน
การวิเคราะห์กระบวนการถอดรหัสความหมาย (Decoding) ของผูร้ ับสาร นักสัญวิทยาเชื่ อว่าเป็ นอีก
ขั้น ตอนหนึ่ งของกระบวนการผลิ ต ความหมาย ผู ้อ่ า นจะเป็ นผู้ส ร้ า งความหมายโดยน าเอา
ประสบการณ์ ทัศนคติและอารมณ์ของตนเองเข้ามาเป็ นปั จจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายนั้น
สัญวิทยาจะตอบคาถามว่า “อะไรเป็ นตัวสร้างเนื้ อหาสาร” โดยลดความสาคัญของตัวบุคคลลงไป
และนาเอาความคิดเรื่ อง “ระบบ” เข้ามาแทนที่ โดยกล่าวว่า เนื้ อหาสารนั้นเกิดมาจากการประกอบ
สร้างสัญญะ (Construction of Signs) จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร ไม่วา่ จะในฐานะผูส้ ่ ง
หรื อผูร้ ับก็ตาม ดังนั้นเมื่อฝ่ ายผูส้ ่ งสารใช้ระบบสัญญะต่างๆ มาสร้างเนื้ อหาสารนั้น (Encoding) จึง
เป็ นเพียงครึ่ งทางเท่านั้นของกระบวนการสื่ อความหมาย เนื้ อหาสารจะสมบูรณ์ เมื่อมี ปฏิ สัมพันธ์
(Interaction) กับผูร้ ับสารซึ่ งจะใช้ระบบสัญญะต่างๆ มาอ่านเนื้ อหาสาร (Decoding) วิธีการศึกษา
เชิงสัญวิทยาจึงให้ความสนใจกับ “ตัวบท” มากกว่าจะสนใจ “ผูส้ ่ ง” และสนใจว่า “ตัวบทนั้นถูกอ่าน
จากผูร้ ับสารอย่างไร” มากกว่าที่จะสนใจการเดาใจ “เจตจานงของผูส้ ่ งสาร” และ “ประสิ ทธิ ภาพ
ของการสื่ อสาร” สัญวิทยาแยกผูส้ ่ งสาร/ผูร้ ับสาร หรื อกระบวนการใส่ รหัส/ถอดรหัสออกจากกัน
ด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะที่ ชัด เจน เช่ น ในทฤษฎี ก ระบวนการสื่ อ สาร สั ญ วิ ท ยามี ท ัศ นะว่า ใครก็ ต ามที่
เกี่ ยวข้องกับสัญญะไม่ว่าในฐานะผูส้ ่ ง หรื อผูร้ ั บ ล้วนแล้วแต่เป็ นผูใ้ ช้หรื อผูต้ ีความ (Interpreter)

46
สัญญะทั้งสิ้ น การสื่ อสารจึงเป็ นกระบวนการสร้ างความหมายไม่ว่าจะมาจากขั้นตอนของการใส่
รหัส หรื อถอดรหัส และขั้นตอนการใส่ รหัสก็มีลกั ษณะที่ Active เท่ากับขั้นตอนการถอดรหัส
เช่นเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 1-16)
กล่าวโดยสรุ ป คือ ทฤษฎีสัญวิทยาของโซซูร์ สนใจสรรพสิ่ งทั้งหลายประกอบด้วย
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ สาหรับความหมายนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะองค์ประกอบหรื อ
ความสัมพันธ์เปลี่ยน โซซูร์สนใจความหมายของ “ตัวบท” ซึ่ งจะเปลี่ยนไปเมื่อความสัมพันธ์กบั ตัว
บทเปลี่ ยนไป ขณะที่ทฤษฏี สัญวิทยาของเพียร์ ส สนใจกระบวนการสร้างสัญญะที่ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบย่อย 3 อย่างคื อ สั ญญะ ผูใ้ ช้สัญญะ และวัตถุ ที่ อ้างถึ ง อี กทั้ง สนใจเรื่ องระยะห่ า ง
ระหว่างสัญญะกับวัตถุที่อา้ งถึง โดยจัดเป็ นประเภทสัญญะ 3 แบบ คือ Icon, Index และ Symbol
เฟอร์ดินนั ด์ เดอ โซซูร์ ไม่ได้เพียงวากรากฐานสาหรับการศึกษากระบวนการทางาน
ของภาษาแต่เขายังคาดหวังถึงศาสตร์ ที่จะศึกษากระบวนการสื่ อความหมายทุกแบบทุกประเภท โดย
ใช้ภาษาศาสตร์ เชิ งโครงสร้างเป็ นต้นแบบในการวิเคราะห์ และตั้งชื่ อศาสตร์ ดงั กล่าวว่า Semiology
หรื อ สัญวิทยา (นพพร ประชากุล, 2547, น. 99)
มีนกั วิชาการผูห้ นึ่ งที่ได้นาความคิดของ เฟอร์ ดินนั ด์ เดอ โซซู ร์ มาพัฒนาต่อ โดย
เน้นไปยังการบุกเบิกสัญศาสตร์ วรรณกรรม แต่ก็มิได้ละเลยปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมด้าน
อื่นๆ นักวิชาการคนที่ กล่าวถึ งนี้ คือ โรล็อง บาร์ ทส์ กับแนวคิดการวิเคราะห์ มายาคติ ซึ่ งจะได้
อธิบายในหัวข้อถัดไป
2.2.2 มายาคติ

ภาพที่ 2.11 โรล็อง บาร์ทส์ (Roland Barth) เจ้าของแนวคิด “มายาคติ” (Mythologies) และ
สัญศาสตร์ ” (Semiotics)
แหล่งทีม่ า: Bbc, n.d.
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2.2.2.1 ความหมาย
Barthes (1967, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น. 40-41) มีวิธีการที่จดั ประเภท
ความหมายออกเป็ นหลายแบบ แบ่ งประเภทของความหมายที่ บ รรจุ อยู่ใ นสั ญญะทุ กอย่ างใน 2
ความหมาย คือ
1) ความหมายโดยอรรถ (Denotation Meaning)
นักวิชาการบางท่านระบุศพั ท์เป็ นไทยว่า “ความหมายตรง” เป็ นตัวหมายถึง
(Signified) เป็ นความหมายที่ เ ข้า ใจตรงกัน เป็ นส่ ว นใหญ่ และเป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไป อาทิ
ความหมายที่ระบุอยูใ่ นพจนานุกรม เราอาจเรี ยกว่า “ความหมายชั้นแรก” เช่น ภาพถ่ายถนนในเมือง
และมีขอ้ ความเขียนว่า “ถนนในเมือง”
2) ความหมายโดยนัย (Connotation Meaning)
นักวิชาการบางท่านระบุศพั ท์เป็ นไทยว่า “ความหมายแฝง” ไม่ได้ยอมรับ
กันเป็ นสากล ขึ้นอยู่กบั การตกลงอย่างเป็ นอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะระดับบุคคล หรื อ สังคม
เช่น ประสบการณ์ส่วนบุคคลจะเห็นว่า แม่ สื่ อถึงความหมายที่แตกต่างกัน อาจเป็ นความรัก ความ
เจ็บปวด ความอ่ อนโยน หรื อ ระดับสั งคม เช่ น สังคมไทย สัง คมจี น จะสื่ อความเป็ นแม่ต่างกัน
ออกไป Barthes เรี ย กความหมายโดยนัยนี้ ว่า เป็ นความหมายชั้นที่ ส อง (Second Order of
Signification) ทุกสัญญะจะต้องประกอบด้วยความหมายทั้งสองควบคู่กนั ไปเสมอ แต่สัญญะในแต่
ละประเภทอาจจะมีสัดส่ วนของความหมายโดยอรรถและโดยนัยมากน้อยแตกต่างกัน
Barthes พัฒนาแนวคิ ดเรื่ องความหมายโดยนัย ว่า หลังจากความหมาย
โดยนัยตัวแรกถูกสร้างขึ้นมา ความหมายนั้นก็จะแปรสภาพกลายเป็ นรู ปสัญญะ/ตัวหมาย (Signifier)
แล้วสร้างความหมายโดยนัยตัวที่สองต่อไปเรื่ อยๆ เป็ นสายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning)

ภาพที่ 2.12 สายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning)
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2553.
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Barthes เรี ยกความหมายโดยนัย  ว่า First Order และเรี ยกความหมายโดยนัย 
ว่า Second Order และใน Second Order นี้เอง ที่ Barthes ขนานนามว่า “Myth”

ภาพที่ 2.13 แผนผังที่มาของมายาคติ (Myth)
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2553.
ประเด็นเชิงสัญญะดังกล่าวถือเป็ นประเด็นสาคัญของงานวิจยั “ปัจจัย รู ปลักษณ์ และ
คุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบตราสั ญ ลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขัน ระดับ นานาชาติ ” ชิ้ นนี้ ด้ว ย
เนื่ อ งจากตราสั ญ ลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าระดับ นานาชาติ มี ก ระบวนการสร้ า งสรรค์ แ ละใส่
องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ จุดนี้เองที่มายาคติในในสังคมเข้าไปกากับตราสัญลักษณ์ ซึ่ งจะ
กลับไปสู่ การตอบคาถามที่วา่ มายาคติในสังคมกับตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร
การตอบคาถามดังกล่าวจะมีความหมาย 2 ชั้นเสมอตามที่ Barthes เสนอว่าไม่มีการ
ใช้สั ญญะครั้ งไหนจะมี ค วามหมายชั้นเดี ย วเพราะมันจะมี ค วามหมายโดยนัย แฝงมาด้ว ยเสมอ
เช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่มีนยั บ่งบอกจุดยืนทางสังคมวัฒนธรรม
ณ เวลานั้นเช่นกัน
ขณะเดียวกัน Barthes ย้าเป็ นอย่างยิง่ ในประเด็น ผูใ้ ช้สัญญะมักไม่ตระหนักหรื อรู ้ตวั
ว่าตนเองกาลังใช้ความหมายโดยนัยอยู่ หากแต่กลับคิดว่าตนเองใช้สัญญะในระดับความหมายโดย
อรรถ โดย Barthes มองว่าหลังจากความหมายโดยนัยตัวแรกถูกสร้างขึ้นมา ความหมายนั้นจะแปร
สภาพเป็ นรู ปสัญญะ/ตัวหมาย (Chain of Meaning) ในขณะที่ความหมายโดยนัยชั้นแรกอาจเป็ นการ
ตีความเนื่ องมาจาก “ประสบการณ์ ของแต่ละคน” ทว่าความหมายในระดับที่ สอง หรื อที่ เรี ยกว่า
“มายาคติ หรื อ Myth” นั้น Barthes เห็นว่ามิใช่การตีความที่มาจากประสบการณ์แต่ละบุคคลเท่านั้น
หากแต่เป็ นการตีความที่ถูกใส่ ความหมายในระดับสังคม
Barthes นิ ยามว่า Myth เป็ นวิธีคิด ของแต่ละสังคม/วัฒนธรรม ที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง เป็ นวิธีการสรุ ปแนวคิด (Conceptualization) หรื อวิธีการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ อง
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หนึ่ง และหากใช้ Myth ในนิ ยามดังกล่าวนี้ แม้แต่สังคมสมัยใหม่ ก็จะมี Myth ต่างๆ อยูม่ ากมาย
Myth ของคนสมัยใหม่ก็เช่นเรื่ องเกี่ยวกับ ครอบครัว (เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับมนุษย์) ความสาเร็ จ (เป็ น
สิ่ งสุ ดยอดสาหรั บชี วิต) Myth ต่อวิทยาศาสตร์ (เป็ นหนทางนาความเจริ ญก้า วหน้าสาหรั บชี วิต)
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 50-51) ซึ่ ง Barthes ได้ยืนยันว่า มายาคติเป็ นสิ่ งที่พึงศึกษาด้วยศาสตร์
อย่างหนึ่ง ซึ่ งขยายกว้างออกมาจากภาษาศาสตร์ นนั่ คือ “สัญวิทยา” (นพพร ประชากุล, 2547, น. 8)
Barthes เสนอว่า สาหรับคาๆ แรก ตัวหมายถึง/รู ปสัญญะแรก (Signifier) นั้น ควรจะ
เรี ยกว่า Form คาที่สองคือ “ตัวหมายถึง” (Signified) ควรจะเรี ยกว่า Content และคาที่สามนั้นควรจะ
เรี ยกว่า Myth

ภาพที่ 2.14 ลาดับคาในมายาคติ
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2553.
กระบวนการสร้างมายาคติ เหมือนกับกระบวนการสร้ างตัวบทอื่นๆ ที่ เฟอร์ ดินนั ด์
เดอ โซซูร์ ได้กล่าวมาแล้วคือต้องมีกระบวนการเลือกสรร และนามาประกอบเข้าด้วยกัน แต่ในยาม
ที่ถูก นามาเสนอ มันกลับ ถู กนาเสนอราวกับเป็ นธรรมชาติ ซึ่ ง กระบวนการในการเปลี่ ยนแปลง
ลดทอน ปกปิ ด อาพราง บิดเบือนฐานะการเป็ นสัญญะของสรรพสิ่ งในสังคมให้กลายเป็ นเรื่ องของ
“ธรรมชาติ” ให้เห็นเป็ นสิ่ งปกติธรรมดานี้ คือ กระบวนการสร้างมายาคติ และสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ของ
กระบวนการนี้ คือ มายาคติ หรื อความคิด/ ความเชื่ อ ที่คนในสังคมยอมรับโดยไม่ต้ งั คาถาม และ
เป็ นความคิด/ความเชื่อ ที่สอดรับกับระบบอานาจที่ดารงอยูใ่ นสังคมขณะนั้น
2.2.2.2 รู ปสัญญะในระดับของมายาคติ
เมื่อพิจารณาเรื่ องรู ปสัญญะในระดับของมายาคติ จะแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ
1) สัญญะในระบบของภาษา ในระดับนี้ จะเป็ นเรื่ องของความหมายตรงที่
รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะประกอบกันขึ้นเป็ นสัญญะ
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2) รู ปสัญญะในระบบของมายาคติ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของความหมายแฝงหรื อ
มายาคติ ที่ รู ป สั ญ ญะกับ ความหมายสั ญ ญะประกอบกัน ขึ้ นเป็ นระบบการสร้ า งความหมาย
(Signification)
รู ป สั ญ ญะในระดับ มายาคติ จ ะมี ล ั ก ษณะพร่ า มัว ไม่ ชั ด เจนเป็ นได้ ท้ ัง
ความหมายและรู ปแบบพร้อมๆ กัน มีรูปธรรมปรากฏชัดให้เห็นหรื อเข้าใจ เพียงแต่มายาคติทาให้
ความหมายเหล่านี้ วา่ งเปล่าหรื อสู ญสลายไป แล้วเติม/เพิ่มความหมายชุ ดใหม่ที่มายาคติตอ้ งการสื่ อ
เข้า ไปแทน จึ ง เป็ นการเคลื่ อ นจากความหมายสู่ รู ป แบบจากสั ญ ญะในระบบของภาษาสู่ รู ป
ของสัญญะในระบบของมายาคติ
อย่ า งไรก็ ต าม รู ปแบบของมายาคติ ไ ม่ ไ ด้ เ ก็ บ กด ปิ ดกั้ น หรื อกดทั บ
ความหมาย เพียงแต่ทาให้ความหมายเดิมอ่อนหรื อจางลง ความหมายเดิมจึงหมดคุณค่าลง แต่ก็มิได้
ตายหรื อหายไปไหน ยังคงมี ชี วิตอยู่ รอให้ระบบมายาคติ ม าชุ บ ชี วิตให้ฟ้ื นคื นมาอี ก ครั้ ง แต่ ใ น
ความหมายใหม่ และพร้อมจะหลบหายไปอีกเมื่อจาเป็ น ฉะนั้น Barthes จึงเห็นว่าในระบบของมายา
คติน้ นั เป็ นการเล่นซ่ อนหาอย่างไม่รู้จบสิ้ นระหว่างรู ปแบบกับความหมาย เพราะรู ปแบบของมายา
คติน้ นั จะไม่ใช้สัญลักษณ์
ส่ ว นในระดับ มายาคติ น้ ัน ความหมายสั ญ ญะแบบหนึ่ งอาจมี ไ ด้ห ลาย
รู ปสัญญะ โดยความหมายสัญญะจะมีลกั ษณะอ่อนแอกว่ารู ปสัญญะ ทาให้ความหมายสัญญะต้อง
ถู ก นาเสนอซ้ า ๆ โดยการใช้รูป สัญญะที่ แตกต่า งกันนั่นเอง ซึ่ งประเด็ นนี้ นับ ว่า มี ค วามส าคัญยิ่ง
สาหรับนักวิเคราะห์มายาคติที่จะใช้เพื่ออ่านมายาคติในระดับที่ลึกกว่าสิ่ งที่ปรากฏ ด้วยคาถามที่ว่า
ทาไมจึงต้องใช้รูปสัญญะนี้แทนที่จะใช้รูปสัญญะอื่น
2.2.2.3 การอ่านมายาคติ
สาหรั บการอ่านมายาคติ น้ นั Barthes ได้จาแนกการอ่านมายาคติ ไว้ 3 แบบ ดังนี้
(วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, 2541, น. 82-83)
1) การอ่านในระดับของรู ปสัญญะที่ความหมายถูกทาให้ว่างเปล่า ด้วยการ
ปล่อยให้ความหมายเป็ นไปตามตัวอักษรหรื อตามที่นิยมเข้าใจกัน การอ่านในระดับนี้ เป็ นการอ่าน
ของบรรดาผูผ้ ลิต/สร้างมายาคติ ซึ่ งมักเริ่ มจากความหมายแล้วมองหารู ปสัญญะมาเกาะเกี่ยว
2) การอ่ า นในระดับ ที่ รู ป สั ญญะมี ค วามสมบู ร ณ์ เป็ นการอ่ า นเพื่ อ ดู ก าร
บิดเบือนของความหมายระหว่างรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะ เป็ นการอ่านของนักวิเคราะห์มายา
คติ ที่ผา่ มายาคติออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อทาความเข้าใจการบิดเบือนที่มายาคติสร้างขึ้น
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3) การอ่านในระดับที่ รูปสัญญะกลายเป็ นมายาคติ เป็ นการอ่านที่ไม่แยก
รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะออกจากกัน เป็ นการอ่านเพื่อหาระบบการสร้ างความหมายหรื อ
มายาคตินนั่ เอง
การอ่านมายาคติใน 2 แบบแรก จะเป็ นการอ่านแบบสลายมายาคติ เพราะการอ่าน
แบบแรกเป็ นการทาให้มายาคติเป็ นเรื่ องง่ายๆ และมีความชัดเจน ราวกับไม่มีอะไรแอบแฝง ส่ วน
การอ่านแบบที่สองก็เป็ นการอ่านในระดับที่เพียงแต่เผยออกมาว่ามีมายาคติเท่านั้น ดังนั้น Barthes
จึงเห็ นว่า การอ่านในแบบที่ สามจะเป็ นการอ่านที่ มีพลวัต เป็ นการอ่านที่มองเห็ นโครงสร้ างของ
มายาคติ และช่วยให้สามารถเคลื่อนจากสัญวิทยามาสู่ การวิเคราะห์อุดมการณ์ เพื่อดูวา่ การรับมายา
คติมาได้อย่างไร
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่าเมื่อตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติไม่ได้เป็ น
เพียงตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขันเท่านั้น หากมีกระบวนการปรุ งแต่งให้ตราสัญลักษณ์น้ นั มีคติ
ความเชื่อในสังคมบางส่ วนถูกดึงมาเป็ นตัวแทนความคิดความอ่านทั้งหมด การวิจยั ชิ้นนี้ จึงมุ่งค้นหา
ว่าคติ ความคิดอะไร ของคนกลุ่มไหน ที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้ตราสัญลักษณ์น้ นั

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความคิดสร้ างสรรค์
ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไปแล้ว นั้น จะเห็ น ว่ า แนวคิ ด ที่ ว่ า ด้ว ยมายาคติ แ ละความหมายแฝง มี
ประโยชน์ในการสารวจตรวจสอบความจริ งเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
เพราะตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ ที่ถูกสร้ างสรรค์ข้ ึนมีความหมายทางสังคม
วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตามการจะเข้าถึ งความหมายดังกล่าว จาเป็ นต้องมีแนวคิด
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เป็ นการเฉพาะด้วย เพื่อนาไปวิเคราะห์แต่ละส่ วนเพื่อหาความหมายที่
แฝงอยู่
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม หลายทิศทาง
หรื อ เรี ย กว่า การคิ ด แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่ งตรงข้า มกับ ความคิ ด แบบเอกนัย
(Convergent Thinking) ความคิดแบบอเนกนัยมุ่งเน้นความสามารถในการผลิตความคิดทั้งในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ นับเป็ นกระบวนการนาไปสู่ การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบแนว
ทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงอีกด้วย ซึ่ งมีลกั ษณะตรงข้ามกับความคิดเอกนัยที่เป็ นความคิดเฉพาะ เป็ น
ความพยายามในการสรุ ป ความคิ ด เพี ย งหนึ่ งเดี ย วจากข้อ มู ล ต่ า งๆ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ น้ ี จะ
ประกอบด้วยความคล่องในการคิด (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดแปลกใหม่
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(Originality) คนที่มีลกั ษณะดังกล่าวจะต้องเป็ นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระใน
การคิด (Guilford, 1959, อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์, 2546)
2.3.1 กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Process)
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ คือ วิธีคิดหรื อกระบวนการทางานของสมองที่มีข้ นั ตอนต่างๆ
ในการคิดแก้ปัญหาจนสาเร็ จ ซึ่ งมีหลายแนวคิด (นิพาดา เทวกุล, 2557) เช่น
วิสลาส (Willas) เสนอว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่ งใหม่ๆ โดย
การลองผิดลองถูก ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ
1) ขั้นเตรี ยมการ คือการข้อมูลหรื อระบุปัญหา
2) ขั้นความคิดกาลังฟักตัว คือการอยูใ่ นความสับสนวุน่ วายของข้อมูลที่ได้มา
3) ขั้นความคิดกระจ่างชัด คือขั้นที่ความคิดสับสนได้รับการเรี ยบเรี ยงและเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน ทาให้เห็นภาพรวมของความคิด
4) ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริ ง คือขั้นที่รับความคิดเห็ นจากสามขั้น
แรกข้างต้น มาพิสูจน์วา่ จริ งหรื อถูกต้องหรื อไม่
ขณะที่ Hutchison (อ้างถึงใน นิ พาดา เทวกุล, 2557) มีความคิดคล้ายกันว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็ นกระบวนการเชื่ อมโยงความรู ้ที่มีอยูเ่ ข้าด้วยกัน อันจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาใหม่ที่คิด
ใช้เวลาการคิดเพียงสั้นๆ อย่างรวดเร็ วหรื อยาวนานก็อาจเป็ นไปได้ โดยมีลาดับการคิดดังนี้
1) ขั้นเตรี ยมเป็ นการรวบรวมประสบการณ์ มีการลองผิดลองถูกและตั้งสมมุติฐาน
เพื่อแก้ปัญหา
2) ขั้นครุ่ นคิดขัดข้องใจ เป็ นระยะที่มีอารมณ์เครี ยด อันสื บเนื่ องจากการครุ่ นคิดแต่
ยังคิดไม่ออก
3) ขั้นของการเกิ ดความคิ ด เป็ นระยะที่เกิ ดความคิ ดในสมอง เป็ นการมองเห็ นวิธี
แก้ปัญหาหรื อพบคาตอบ
4) ขั้นพิสูจน์ เป็ นระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อดูคาตอบที่
คิดออกมานั้นเป็ นจริ งหรื อไม่
Torrance (อ้างถึงใน อารี รังสิ นนั ท์, 2526) แบ่งกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์เป็ น 5
ขั้นตอน ดังนี้
1) การพบความจริ ง (Fact Finding) เริ่ มตั้งแต่เกิ ดความรู ้ สึกกังวล มี ความสับสน
วุน่ วาย (Mess) เกิดขึ้นในใจแต่ไม่สามารถบอกได้วา่ เป็ นอะไร จากจุดนี้ พยายามตั้งสติ และหาข้อมูล
พิจารณาดูวา่ ความยุง่ ยาก วุน่ วาย สับสน หรื อสิ่ งที่ทาให้กงั วลนั้นคืออะไร
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2) การค้นพบปั ญหา (Problem-Finding) เมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงเข้าใจ
และสรุ ปว่า ความกังวลใจ ความสับสนวุน่ วายในใจนั้นคือ การเกิดมีปัญหาขึ้นนัน่ เอง
3) การตั้ง สมมุ ติฐาน (Idea-Finding) เมื่ อรู ้ ว่า มี ปั ญหาเกิ ดขึ้ นก็ พ ยายามคิ ดและตั้ง
สมมุติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในขั้นต่อไป
4) การค้นพบคาตอบ (Solution-Finding) พบคาตอบจากการทดสอบสมมติฐานใน
ขั้นที่ 3
5) ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ขั้นนี้ จะเป็ นการยอมรับคาตอบ
ที่ได้จากการพิสูจน์เรี ยบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาสาเร็ จได้อย่างไร และต่อจากสุ ดนี้ การแก้ปัญหาหรื อ
การค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่ที่ได้จากการค้นพบจะนาไปสู่ หนทางที่ทาให้เกิ ดแนวคิดหรื อสิ่ งใหม่
ต่อไป
2.3.2 วิธีการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์
Jungs (อ้างถึงใน อารี รังสิ นนั ท์, 2526) อธิบายวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 5 ขั้น
และเรี ยกขั้นเหล่านี้วา่ “ห้าขั้นแห่งการสร้างความคิด” ดังนี้
1) คิดรวบรวมข้อมูล หมายถึง การใช้ใจคิดรวบรวมวัสดุดิบต่างๆ คิดถึงข้อมูลต่างๆ
ทุกอย่างที่เรากระทา เช่น การเขียนรู ป ก็คิดถึงภาพที่เขากระทามา เช่น สี เส้นสี การวาดรู ป พยายาม
ใช้ความคิดกับสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นอย่างกระตือรื อร้นให้มนั หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ใจหรื อสมอง
2) ขบวนการเคี้ ยววัสดุ หมายถึ ง การคิ ดถึ งข้อมูลต่างๆ ที่ ได้รวบรวมอยู่ในใจครั้ ง
แล้วครั้งเล่าว่าการทาอย่างนี้ จะเป็ นที่สนใจและได้ประโยชน์ไหม แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับบุคคล
อันอื่นที่เรารวบรวมอยูใ่ นใจ หากสมองเหนื่อยจงหยุดพักไว้ก่อน
3) ทาให้ให้ว่าง หมายถึ ง การหยุดคิดแล้วทาจิตใจให้ว่าง ลื มปั ญญาต่างๆ ในขั้นที่
สองแล้วหันเหความสนใจไปยังสิ่ งอื่นๆ อีก ปล่อยให้จิตใต้สานึ กของกลไกความคิดทางานของมัน
ต่อไป
4) ยูเรคา หมายถึ ง ขั้นเกิ ดความคิดแวบเข้ามาบางครั้งความคิ ดอาจหลัง่ ไหลเข้ามา
โดยไม่คาดฝั น อาจเป็ นเวลาไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มกั เกิ ดขึ้นตอนเราครึ่ งหลับครึ่ งตื่นในตอนเช้า
และเขาเรี ยกขั้นนี้วา่ “ยูเรคา” ซึ่ งแปลว่า “ข้าพเจ้าได้พบแล้ว”
5) วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึ ง ขั้นตอนที่ใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์ อย่างจิงจังต่อความคิด
ใหม่ที่คิดได้ แล้วพยายามจัดความคิดนั้นให้เป็ นรู ปร่ างเพื่อจะนาไปใช้ประโยชน์
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2.3.3 ความแตกต่ างของกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์
Anderson (อ้างถึงใน อารี รังสิ นนั ท์, 2526) กล่าวว่า ความแตกต่างของบุคคลอยูท่ ี่ความคิด
สร้างสรรค์ และประสบการณ์เป็ นสาคัญ ซึ่งกระบวนการด้านความคิดสร้างสรรค์เป็ น 6 ขั้น ดังนี้
1) มีความสนใจ และรู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง
2) รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และสิ่ งที่น่าสนใจ
3) ไตร่ ตรองถึงการวางแผน โครงร่ างและรู ปแบบของงาน
4) จากผลข้อ 1-3 ทาให้เกิดจินตนาการ
5) สร้างจินตนาการออกมาให้เป็ นความจริ ง และแสดงผลให้เห็นได้ชดั
6) รวบรวมความคิด และแสดงออกมาในรู ปของผลงาน
2.3.4 การขยายกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์
Osborn (อ้างถึงใน อารี รังสิ นนั ท์, 2526) ขยายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 7 ขั้น คือ
1) การชี้ถึงปั ญหา เป็ นการระบุหรื อทราบประเด็นปัญหา
2) การเตรี ยมและรวบรวมข้อมูล เป็ นขั้นเตรี ยมการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคิด
แก้ปัญหา
3) การวิเคราะห์ เป็ นขั้นคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล
4) การใช้ความคิด หรื อคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ เป็ นขั้นพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ และหาทางเลือกที่เป็ นไปได้ไว้หลายๆ ทาง
5) การคิด (Incubation) และการทาให้กระจ่าง (Illumination) เป็ นขั้นที่ทาให้จิตใจ
ว่างและในที่สุดก็คิดความคิดแวบแล้วกระจ่างขึ้น
6) การสังเคราะห์หรื อการบรรจุชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
7) การประเมินผล เป็ นกาคัดเลือกจากคาตอบที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด
กล่าวโดยสรุ ปกระบวนการความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดโดยบังเอิญหรื อโดยความตั้งใจ
ซึ่ งสามารถศึ ก ษา ฝึ กฝนได้ เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นท้า ยที่ สุ ดจะเกิ ด
ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น แนวทางการแก้ปัญหา ความคิดใหม่ หรื อนวัตกรรม
2.3.5 ความคิดสร้ างสรรค์ ของปัจเจกบุคคล
การออกแบบตราสัญลักษณ์ถือเป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นแหล่งของ
นวัตกรรมและรากฐาน สาหรับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม (Gero, 2000) นักออกแบบ หรื อ
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ จาเป็ นต้องมีองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ ให้สาเร็ จ
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องค์ความรู้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) (Kilgour, 2006) หมายถึง ขอบเขต
ขององค์ความรู้ เฉพาะด้านที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิ ดถึ งปั จจุบนั ผ่านการบ่มเพาะ ทางวัฒนธรรม
ครอบครัว สังคม การศึกษา ฯลฯ ต่างมีส่วนหลอมรวมเป็ นองค์ความรู้ เฉพาะแต่ละปั จเจกบุคคล ซึ่ ง
Domain Specific Knowledge ถื อเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ สาคัญในกระบวนการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เหมือนคลังวัตถุดิบสาคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ของปัจเจกบุคคล

ภาพที่ 2.15 มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย (Mihaly Csikszentmihalyi)
แหล่งทีม่ า: Ted, n.d.
Csikszentmihalyi (1996) ผูศ้ ึกษาเรื่ องการใช้ความคิด สร้างสรรค์ของปั จเจกบุคคล กล่าวว่า
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักซึ่ งมีผลลัพธ์จากปฏิ กิริยา
กระทบของระบบที่ประกอบด้วย
1) Domains หมายถึง องค์ความรู้ เครื่ องมือ คุณค่าและวิถีปฏิบตั ิ
2) Person หมายถึง ปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวกับพรสวรรค์ ความสามารถเฉพาะตัว
ประสบการณ์แต่ละบุคคล
3) Field หมายถึง กลุ่มคนที่มีความเชี่ ยวชาญ ปฏิบตั ิหน้าที่ ดารงตนในสายความรู้
งานเฉพาะด้านหนึ่ งๆ และรับหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในกลุ่ มสายงานนั้นๆ โดย
อธิ บายปฏิกิริยากระทบ ขอบเขตความรู้ สายงาน และปัจเจกบุคคล
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ภาพที่ 2.16 Creativity as a property of Domain-Individual-Field interaction ของ
Csikszentmihalyi
แหล่งทีม่ า: Csikszentmihalyi, 2006.
Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ในงานสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ตอ้ งมีองค์ประกอบครบทั้ง 3
องค์ประกอบ ได้แก่ Person คือ กลุ่มคนที่มีองค์ความรู้ เฉพาะด้านนั้นๆ เช่ น นักออกแบบในงาน
ออกแบบตราสัญลักษณ์ ส่ วน Domain คือ หลักการ แนวคิด กระบวนการในการออกแบบตรา
สัญลัก ษณ์ หลัง จากนั้นจาเป็ นต้องฝึ กฝน ทดลองผลิ ต งานให้ไ ด้ตามมาตรฐานที่ วงการ (Field)
กาหนดไว้ ก่อนที่จะนาเสนอ หรื อ สร้างสรรค์ผลงานที่อยูน่ อกเหนื อกฎเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่เพื่อ
สร้างให้เกิดความแปลกใหม่เป็ น เอกลักษณ์ของตัวเองในอนาคต
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า ขั้นตอนกระบวนการความคิ ดสร้ า งสรรค์เกิ ดขึ้ น จากการถ่ ายโอน
ความรู้ เฉพาะระหว่าง Domain กับ Person จนเกิ ดเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ จากนั้น Field ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผูร้ ักษาประตูในสายงานต่างๆ (Gatekeeper) ได้แก่ อาจารย์ สื่ อมวลชน นักวิชาการ
ฯลฯ จะประเมินและเลือก รับความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม ขณะเดียวกัน Field มี
บทบาทในการสร้ า งความรู้ เ ฉพาะในการสร้ า งสรรค์ใ ห้ ก ับ Person เช่ นกัน ดัง นั้น ความคิ ด
สร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในสังคมสามารถเกิดขึ้นได้จากการถ่ายโอนความรู้ร่วมกันของทั้ง 3
องค์ประกอบดังภาพที่ 2.17
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ภาพที่ 2.17 A Systems model of Creativity ของ Csikszentmihalyi
แหล่งทีม่ า: Csikszentmihalyi, 2006.
จากข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ขา้ งต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมและทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นอย่างยิง่

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั “ปัจจัย รู ปลักษณ์และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์การ
แข่ ง ขันกี ฬ าระดับ ระดับ นานาชาติ ” มี ง านวิจยั ที่ ใ ช้แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ กล้เคี ย ง ซึ่ ง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาและนามาปรับใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยแบ่งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่
2.4.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์
พรรณเจริ ญ วนแสงสกุ ล (2539) ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์ใ นภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยใช้แนวคิดความคิดสร้ างสรรค์ทางโฆษณาของเจมส์ มาร์ ร่า และทฤษฎี
สัญญะวิทยาของโรแลนด์ บาร์ ท เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ องวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมาย และภูมิหลังทางการตลาด
ในฐานะเป็ นตัวแปรกาหนดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา ระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ใน
การศึกษาคือ การวิจยั เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1) นักสร้างสรรค์โฆษณาใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์เป็ นตัวแปรกาหนด ในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ แต่เนื่ องจากกลยุทธ์ การสร้ างสรรค์น้ นั เกิ ดจากการวิเคราะห์ภูมิหลังทาง
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การตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ ภูมิหลังทางการตลาดเป็ นตัวแปรกาหนดในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์
2) สัญ ญะที่ ป รากฏอยู่ใ นโฆษณาสามารถตี ค วามหมายได้ส องระดับ คื อ การ
ตีความหมายระดับที่ หนึ่ ง เป็ นการตี ความหมายนัยตรง ไม่ว่า สัญญะจะปรากฏอยู่ใ นบริ บ ทใด
ความหมายของสั ญ ญะจะคงที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง ส่ วนการตี ค วามหมายระดับ ที่ ส องเป็ นการ
ตีความหมายนัยประวัติ ความหมายของสัญญะจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทที่สัญญะนั้นปรากฏอยู่
รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ ค่านิยมวัฒนธรรม ฯลฯ ของผูร้ ับสาร ส่ วนวิธีการสร้าง
ความหมายมีสองวิธีคือ วิธีการอุปมาและวิธีการใช้ส่วนหนึ่งแทนส่ วนทั้งหมด
3) จากการศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ พบว่าความคิดสร้างสรรค์ในการ
โฆษณา เกิ ดจากการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกาหนดกับตัวแปรทัว่ ไป ทาให้เกิ ดเป็ น
รู ปแบบความสัมพันธ์ ใหม่ที่ไม่ปรากฏว่าเคยมี รูปแบบความสัมพันธ์ ในลักษณะนี้ มาก่ อน และ
รู ปแบบความสัมพันธ์น้ นั จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังการตลาดของผลิตภัณฑ์
Mace (1998) ศึก ษาการสร้ างแบบจาลองกระบวนการสร้ างสรรค์: การวิเคราะห์ ทฤษฎี
พื้นฐานความสามารถในการคิ ด QJ ในขอบเขตการสร้ างสรรค์งานศิลปะ QJ (Modelling The
Creative Process: A Grounded Theory Analysis OJ Creativity In The Domain OJ Art Making)
กล่าวว่า คาอธิ บายที่เข้าใจได้ชดั เจนของความความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ถ้ามองว่าเป็ นผล
มาจากการทางานร่ วมกันของหลายๆตัวแปรสนับสนุ น รวมทั้งกระบวนการเชิ งคิดสร้างสรรค์ เชิ ง
อารมณ์ เชิงแรงกระตุน้ และเชิงพฤติกรรม ของบุคคลและวิธีการที่ตวั แปรรายบุคคลเหล่านี้ ส่งเสริ ม
สนับสนุนบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นกระทา เพราะทัศนะวิสัยแบบหลายตัวแปรบ่ง
บอกความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในลักษณะของผลลัทธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่สนับสนุ นซึ่ งกัน
และกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์หรื อการสนับสนุ นร่ วมกันระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม มี
การเน้นว่ากิจกรรมเชิ งสร้ างสรรค์เชิ งสารวจนั้นเกิ ดขึ้นในบริ บทการผลิ ตงานแบบปกติและแบบที่
เกิ ดจากการริ เริ่ มด้วยตนเอง คาชี้ แนะทางทัศนะเชิ งหลายตัวแปรเหล่ านี้ ได้นามาประยุกต์ใช้ใน
การศึ กษาเชิ งทฤษฎี พ้ืนฐานเกี่ ย วกับกระบวนการสร้ า งสรรค์ข องศิ ล ปิ นทัศ นศิ ลป์ ขณะที่ ส ร้ า ง
ผลงานศิ ล ปะที่ ริเริ่ ม ด้วยตนเองเริ่ ม จากตั้ง ต้นจนงานเสร็ จสมบูรณ์ วิธี ก ารเชิ งทฤษฎี พ้ื นฐานได้
นามาใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล และพัฒนาแบบจาลองเชิ งโต้ตอบแบบไดนามิก หรื อแบบมี ชีวิตชี วาซึ่ ง
อธิ บายถึงกระบวนการพัฒนาการสร้ างงานทัศนศิลป์ ในบริ บทของงานทัศนศิลปในโลกแห่ งความ
เป็ นจริ ง รู ปแบบนี้ ประกอบด้วยสี่ ข้ นั ตอนกิ จกรรมการพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับการผลผลิ ตงานศิลปะ
เริ่ มจากความคิดไปสู่ ผลงานความสาเร็ จและนาไปสู่ การจัดนิ ทรรศการศิลป มีการศึกษาที่สองเพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบจ าลองที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา การแปรความข้อ มูล ที่ ป ระสบ
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ความสาเร็ จจากการศึกษาที่สองให้เป็ นแบบจาลองที่ได้จากการศึกษาที่หนึ่งชี้ให้เห็นว่าแบบจาลองมี
ขอบเขตเพียงพอที่จะนามาใช้ในกระบวนการทางานในขอบข่ายของศิลปิ น รวมถึงผูท้ ี่ไม่ได้มีส่วน
ร่ วมในการสร้ างแบบจาลอง แบบจาลองนี้ ได้รับการประเมิ นในแง่ ของจุ ดแข็งและคุ ณลักษณะ
เฉพาะที่ ส าคัญ มี ก ารอภิ ป รายถึ ง วิธี ก ารที่ รูป แบบมี ค วามก้า วล้ า เกิ น รู ป แบบความสามารถคิ ด
สร้ างสรรค์ ในเรื่ องสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับโดเมนหรื อกลุ่มความคิดสร้ างสรรค์อื่นๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในแบบที่เป็ นชี วิตประจาวันและแบบที่มีลกั ษณะ
โดดเด่น
Kilgour (2006) ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งสรรค์: ผลกระทบของกลุ่ ม ความรู ้ เฉพาะและ
เทคนิ คการคิดเชิ งสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Process:
The Effects of Domain Specific Knowledge and Creative Thinking Techniques on Creativity )
กล่าวว่า การทบทวนวรรณกรรมเพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบกระบวนการคิด 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการกาหนดปั ญหา การสร้ างแนวคิ ด การประเมินภายใน และการอธิ บายความคิด ซึ่ งมี
ปั จจัยหลายอย่างที่มีอิทธิ พลต่อขั้นตอนต่างๆ ในรู ปแบบการศึกษานี้ พบว่ามีปัจจัยสองประการที่
จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนื่ องจากมีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ชดั เจน ปั จจัย
ทั้งสองนี้ได้แก่ กลุ่มความรู ้เฉพาะและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์
ปั จจัยเกี่ยวข้องกับขั้นตอนแรกของกระบวนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ (การกาหนดหรื ออธิ บาย
ปั ญหา) โดยเฉพาะขอบเขตที่กลุ่มความรู ้เฉพาะที่เป็ นข้อมูลชี้ บอกเริ่ มต้นเมื่อมีการกาหนดจุดเริ่ มต้น
สาหรั บกระบวนการเชื่ อมโยงความคิดสร้ างสรรค์ ปั จจัย ที่ ส องเกี่ ยวข้องกับ ขั้นตอนที่ สองของ
รู ปแบบการศึกษา (การสร้างแนวความคิด) พบว่าผลงานสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุ งโดยการใช้
เทคนิ คการคิ ดสร้ างสรรค์แตกต่างกัน โดยพื้นฐานแล้วเทคนิ คทั้งหมดสนับสนุ นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่ งพื้นฐานสาหรับการสร้างแนวความคิด เทคนิ คการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้
ปรากฏผลเป็ นการนาชั้นความจามาใช้ในกระบวนการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ อิทธิ พลที่สาคัญ
ทั้งสองอย่างนี้ มีผลต่อผลลัพธ์ความคิดสร้ างสรรค์ของแต่ละบุคคล: 1) กลุ่มความรู ้ เฉพาะ และ 2)
เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ จากพื้นฐานสาหรับการออกแบบการทดลอง มีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณในบริ ษทั โฆษณาชั้นนาของโลกสองแห่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนสองกลุ่ม เพื่อศึกษาว่า
เมื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์และกลุ่มความรู ้เฉพาะแล้ว จะมีผลต่อผลลัพธ์
ที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร ในการวัดผลกระทบเหล่านี้ ใช้เครื่ องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมา
ผลการวิจยั พบว่าทั้งกลุ่มความรู ้ เฉพาะและเทคนิ คการคิ ดสร้ างสรรค์มีอิทธิ พลสาคัญต่อ
ผลลัพธ์แนวสร้างสรรค์ ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นคือ จากผลการศึกษายังพบว่าผลกระทบเชิ งปฏิสัมพันธ์ที่
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ทาให้เกิดการขยายขอบเขตอย่างมากในเรื่ องความเข้าใจขณะปั จจุบนั เกี่ยวกับผลกระทบของทั้งกลุ่ม
ความรู ้เฉพาะและเทคนิ คการมีความคิดสร้ างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไป ที่สาคัญคือ ไม่
พบลักษณะที่เป็ น “หนึ่งขนาดหรื อขอบเขตที่ใช้ได้กบั ทุกอย่าง” เพื่อใช้กบั เทคนิ คการคิดสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการคิดสร้างสรรค์ตอ้ งได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ
กลุ่ มความรู ้ ปัจจุ บนั ของผูท้ ี่ศึกษาทดลอง และความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ ค นอกจากนี้ อิทธิ พลของ
กลุ่มความรู ้เฉพาะที่มีอยูแ่ ล้วในความสามารถคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลยังขึ้นอยูก่ บั วิธีการใน
การแนะนาหรื อให้ขอ้ มูลนั้น และกลยุทธ์การคิดเชิงรับรู ้ของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทดลอง
2.4.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับตราสั ญลักษณ์
บารุ ง อิศ รกุ ล (2545) ศึ กษาเรื่ อง “อิ ท ธิ พ ลทางวัฒนธรรมที่ มี ผลต่ อการออกแบบตรา
สัญลักษณ์” โดยงานวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการค้นหารู ปแบบของตราสัญลักษณ์ที่
ได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรม จานวน 56 ชิ้ นงาน โดยแบ่งประเภทของตราสัญลักษณ์ ตามลักษณะ
ของหน่วยงานและเรื่ องราวที่เกี่ยวข้อง นามาพิจารณาแบ่งกลุ่มตามลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฏ ดังนี้
1) อิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา – ความเชื่อ
2) อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
3) อิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่
4) อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย
5) อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ
6) อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม
7) อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องกับศิลปะการแสดง การละเล่นนาฏศิลป์ และ
ดนตรี
8) อิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
ผลการวิจยั พบว่า อิ ทธิ พลของวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับศาสนา-ความเชื่ อ ที่ มี ผลต่อการ
ออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ ม ากที่ สุ ด และอิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับ กี ฬ า มี ผ ลต่ อการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์นอ้ ยที่สุด
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางในการออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา” ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและจาแนกคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ตราสัญลักษณ์จานวน 189 ตรา
สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นาโชคจานวน 154 สัญลักษณ์ และเครื่ องหมายกีฬาจานวน 42 เครื่ องหมาย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการหาค่า
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ร้อยละและวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่าสามารถจาแนกและแสดงจานวนคุณลักษณะที่พบใน
ตราสัญลักษณ์ ดังนี้ ด้านรู ปลักษณะมีที่มาจาก รู ปคน 24.3%, รองลงมาเป็ นรู ปวัตถุดา้ นกีฬา 15.9%
และรู ปเรขาคณิ ตน้อยที่สุด 2.1% ที่มาของสี ตราสัญลักษณ์ มีที่มาจากสี ของธงชาติเจ้าภาพ 61.9%, มี
ที่มาจากสี ของสัญลักษณ์ของการแข่งขัน 54.0% และมีที่มาจากเหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 48.1%
Sun (2007) ศึกษา “อิทธิ พลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
โอลิมปิ ก 2008 Beijing กับ โอลิมปิ ก 2012 London” (Creative Tensions: “Join in London” Meets
“Dancing Beijing” - The Cultural Power of the Olympics) งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดย
ค้นจากข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์ สังคมและเศรษฐศาสตร์ ศึกษาระดับและวิธีการที่ใช้ในการ
สื่ อความหมายของทั้งสองตราสัญลักษณ์ต้ งั แต่ Pictorial Symbol, Graphic Symbol และ Verbal
Symbol และนามาวิเคราะห์องค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อยของทั้งสองตราสัญลักษณ์เพื่อ
ศึกษาการสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์อย่างเป็ นทางการของการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ กปี 2008
และปี 2012 ‘Dancing Beijing’ พบว่าเป็ นภาพที่ดูนิ่งเรี ยบ ชัดเจนถึงวิธีการคิดแบบตะวันออกและ
นาเสนอคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษและอารยะธรรมจีนอันสง่างาม แต่ ‘Join in
London’ เป็ นภาพที่ดูมีพลังตราสัญลักษณ์ ออกแบบมาให้เป็ นแรงบันดาลใจต่อเยาวชนและสะท้อน
ถึงธรรมชาติอนั หลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมชาวอังกฤษ ทั้งสองต่างแสดงถึงคุณค่าหลักทาง
วัฒนธรรมของทั้งสองอารยะธรรม ผลการศึ กษาพบว่าทั้งงานออกแบบตราสัญลัก ษณ์ โอลิ มปิ ก
2008 Beijing และ โอลิมปิ ก 2012 London (Bid) ต่างมีปัจจัยทางวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องโดยถ่ายทอด
ผ่านงานออกแบบที่สื่อความหมายระดับนามธรรมออกมาในรู ปแบบการใช้เส้น (Line) รู ปร่ าง
(Shape) ผิวสัมผัส (Texture) สี (Color) การชี้ ชัด (Scale) และความ เคลื่ อนไหว (Motion)
องค์ป ระกอบย่อยดัง กล่ า วช่ ว ยกันท าให้สั ญลัก ษณ์ มี วฒั นธรรมปรากฏอยู่ ‘Dancing Beijing’
ชี้ ให้เห็ นว่าประเทศจี นประกาศเจตนาอย่างชัดเจนถึ งหลักการของโอลิมปิ กสมัยใหม่ผ่านอารยะ
ธรรมจีนในตราสัญลักษณ์
Elizabeth Estes (2011) ศึ ก ษา “การพัฒ นาวิ ธี ใ นการออกแบบตราสั ญ ลัก ษณ์ กี ฬ า
(Developing a Method for Designing Sport Logos) ซึ่ งพบว่ากีฬาเป็ นส่ วนประกอบสาคัญหลักของ
วัฒนธรรมอเมริ กนั ในการแข่งขันกี ฬาอย่าง NFL (National Football League) และ WNBA
(Women’s National Basketball Association) ตราสัญลักษณ์สร้างกาไรอย่างต่อเนื่ องจากการเข้าชม
ของบรรดาแฟนคลับ และความแน่นแฟ้ นจงรักภักดีต่อทีมที่ชื่นชอบ แต่ละปี ชาวอเมริ กนั ใช้จ่ายเงิน
เป็ นพันล้านดอลลาร์ ในการเข้าชมการแข่งขันอเมริ กนั ฟุตบอล NFL และจับจ่ายสิ นค้าของทีม แง่มุม
อันเป็ นหัวใจขององค์กรกี ฬาที่ ประสบความสาเร็ จเหล่านี้ คือ ความสาเร็ จในการออกแบบแบรนด์
และตราสัญลักษณ์ ของทีมในขณะที่การตั้งที มกี ฬาใหม่ๆ มีสิ่งที่น่าท้าทายหลายอย่าง ทีมนักกี ฬา
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หญิ งต้องประสบกับอุ ปสรรคที่ เพิ่มเข้ามาแนวคิ ดที่ มีอคติ ของความเป็ นเพศหญิ งที่ มีอยู่ในสังคม
อเมริ ก ันนั้น บางครั้ งก็ ก ลายเป็ นความท้า ทายของบรรดานัก กี ฬ าหญิ ง ซึ่ งตลาดกลุ่ ม ผูช้ มกี ฬ า
หัวโบราณเหล่านี้ อาจจะไม่ใช่ ตลาดที่ดีที่สุดที่ทีมจะตั้งกลุ่มเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสอีก
มาก ด้านที มนักกี ฬาหญิ งที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพจากการวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ปัจจุบนั ของ NFL และ WNBA ที่ประสบความสาเร็ จ
อย่างมาก องค์กรทางการกีฬาสามารถจะประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่
ให้ดีกว่าเดิ มและสร้างผลกาไรได้มากกว่าเดิมซึ่ งจะช่ วยปรับปรุ งและสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนๆ
เข้าชมการแข่งขัน และเพื่อบรรลุผลสาเร็ จในการศึกษาครั้งนี้จึงได้พฒั นาวิธีการวิเคราะห์และพัฒนา
โปรแกรมในการออกแบบตราสัญลักษณ์กีฬาที่ มาจากข้อมูลที่รวบรวมตราสัญลักษณ์ของการกีฬา
ซึ่ ง ประสบความส าเร็ จในปั จจุ บ นั และจากหลัก การออกแบบในวรรณกรรมปั จ จุ บ ันที่ ที ม กี ฬ า
ดังกล่าวนามาปรับใช้กบั การสร้างแบรนด์และการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไป
Kim (2012) ศึกษาเรื่ องการศึกษาตราสัญลักษณ์ของอินชอนเอเชียนเกมส์ 2014ด้วยแนวทาง
ปฏิบตั ิทางวจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทางข้อความ (A Study on Logo of 2014 Incheon Asian Games with
Text Pragmatics Approach) การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้ ความเชิ งสัญลักษณ์ (Logo
Text) สามารถนามาปรั บประยุกต์ใช้ได้กบั ทั้งการผสมผสานระหว่างข้อความที่ นาเสนอตานาน
ความเชื่ อที่ซ่อนอยูใ่ นกระบวนการของการทาให้เป็ นจริ งได้ โดยการขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นและ
ใช้ได้กบั การศึกษาถึงการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็ นจริ งโดยต้องพิจารณาผูพ้ ูดหรื อผูส้ ่ งสาร ผูฟ้ ั ง
หรื อผูร้ ับสาร และบริ บทหรื อเนื้อหาในสารนั้น ซึ่ งทาให้เกิดรู ปใหม่แบบหลายมิติในการตระหนักรู ้
ของผูอ้ ่านภาพในตราสัญลักษณ์เชิงนามธรรม
การศึกษาในครั้งนี้ มีการตรวจสอบวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์และตัวนาโชค (Mascot) ของ
เอเชี่ ย นเกมส์ ครั้ งที่ 17 ด้ว ยวิ ธี ก ารทางการวิ เ คราะห์ สั ญ ลัก ษณ์ แ ละเครื่ องหมาย (Semiotic
Approach) และน ามาสรุ ป จัด การใหม่ ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่า ตราสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เ ป็ น
นามธรรมสามารถทาให้เกิ ดความเข้าใจได้จริ งในเชิ งความหมาย ตราสัญลักษณ์ น้ นั ถูกตรวจสอบ
ด้วยรหัสเชิ งอธิ บายรู ปแบบสร้างสรรค์แบบสร้างแรงจูงใจตามลาดับ ผลการวิจ ั ยพบว่าสี เขียวกับสี
น้ าเงิน สี เขียวกับสี แดง สี น้ าเงินกับสี แดงที่ปรากฏบนพื้นตราสัญลักษณ์แสดงในเชิ งความหมายสื่ อ
ถึงความสะดวกสบายพลัง และความก้าวหน้า แต่แฝงไว้ดว้ ยการพักผ่อน ความไม่มีที่สิ้นสุ ด และ
ความรัก ที่ได้มอบให้ดว้ ยความยินดีเป็ นอย่างยิง่
สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้กบั วิธีการศึกษาถึงการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็ นจริ งโดย
ต้อ งพิ จ ารณาผู ้พู ด หรื อผู ้ส่ ง สาร ผู ้ฟั ง หรื อ ผู ้รั บ สาร และบริ บทหรื อ เนื้ อ หาในสารนั้น (Text
Pragmatics Approach) และวิธีการสร้างขึ้นใหม่ในลักษณะเป็ นหลายทางเลื อกหรื อหลายทางออก
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(Multiport) โดยใช้หลัก ค าอุ ป มาอุ ป มัย เกิ ดรู ป ร่ า งหลายลัก ษณะ (Multi-Aspect Figures) เช่ น
รู ปแบบผสมผสานระหว่างนกกระเต็นกับนกฟี นิ กซ์ นกสี น้ าเงิ นกับนกฟิ นิ กซ์ นกฟี นิ กซ์ กบั นก
กระเรี ยน นกฟี นิกซ์กบั นกอินทรี เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตราสัญลักษณ์ไม่ใช่เพียงการเลียนแบบภาพ
อย่างง่ายๆ จากภาพในตานาน แต่สามารถสร้างขึ้นเป็ นตานาน เรื่ องราวใหม่ดว้ ยแง่มุมหลากหลาย
กระบวนการนี้ถูกนาไปประยุกต์ใช้กบั ตัวนาโชค (Mascot) ในลักษณะเดียวกัน เช่น การใช้กบั ตัวนา
โชค (Mascot) ที่เป็ นแบบแมวน้ า ไม่ได้เลี ยนแบบแมวน้ าตามจริ ง แต่ได้มี การลดลงเป็ นธาตุท้ งั สี่
เช่ น น้ า ไฟ อากาศ และดิน โดยเน้นการสื่ อสารเซิ งซ้อนความเป็ นไปได้ที่แสดงอยู่ในตัวนาโชค
แมวน้ าที่แสดงถึงความสนุกสนาน ประทีปแห่งแมวน้ า และลม
สรุ ปได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ มีส่วนช่ วยในการเน้นย้ าว่าตราสัญลักษณ์และตัวนาโชคเป็ นผลลัพธ์
เชิ ง สัญลักษณ์ ที่ถู กแยกส่ วนออกเป็ นสื่ อแสดงความสาคัญและแสดงความหมาย (SignificantSignified) เป็ นเอกลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ ที่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็ น
ภาพหลายมิติในรู ปแบบที่เรี ยกว่าหลากหลายในหนึ่งเดียว (Variety in One)
2.4.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับสั ญวิทยา
ปรวรรณ ดวงรัตน์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “สัญศาสตร์ และความหมายที่แปรเปลี่ยน” กล่าวถึ ง
การแปรเปลี่ ยนความหมายของสัญญะที่เกิ ดขึ้นจากการตีความตามบริ บทที่แตกต่างกันของสังคม
สาระสาคัญของบทความนาเสนอ ให้เห็นถึงความหมายและความสาคัญของสัญศาสตร์ ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตีความหมายสัญญะที่ ส่ งผลให้เกิดความหมายที่แปรเปลี่ยนไป ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการตี ความหมายสัญญะที่ แปรเปลี่ ย นไปจาก ความหมายเดิ ม และการคาดการณ์ ถึ งความ
แปรเปลี่ ยนในการตี ความสัญญะที่ จะส่ ง ผลต่อความ เปลี่ ยนแปลงวิธีคิ ดของคนในสังคม จาก
การศึกษากรณี ตวั อย่างเครื่ องหมาย “สวัสติกะ” ด้วยวิธีการ วิเคราะห์และค้นหาความหมายตาม
แนวคิดเรื่ อง “มายาคติ” ของ โรล็องด์ บาร์ ต ที่กล่าวถึงการอ่าน รู ปสัญญะที่ความหมายถูกทาให้วา่ ง
เปล่า ว่าเป็ นการปล่อยให้ความหมายเป็ นไปตามตัวอักษรที่อธิ บาย หรื อตามที่สังคมส่ วนใหญ่เข้าใจ
การตีความสัญญะที่เกิ ดขึ้นนั้นมุ่งเน้นการให้อิสระกับผูต้ ีความโดย ไม่ตอ้ งการให้มีสิ่งใดมาเป็ น
เงื่อนไขของการตีความ
ผลของการวิเคราะห์และประมวลความคิดประกอบเหตุการณ์ สาคัญของโลกที่เป็ นเหตุ
ปั จจัย ส่ งผลกระทบมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้เกิดความเข้าใจได้วา่ การที่มนุ ษย์ในสังคม
หนึ่ งจะเกิ ดการ ตีความความหมายที่ แปรเปลี่ ยนไปจากความหมายดั้งเดิ มนั้น มีอิทธิ พลมาจาก
วัฒนธรรมหรื อบริ บ ทของ สัง คมนั้นเป็ นสาคัญ เหตุ การณ์ ส ะเทื อนขวัญอาจนามาสู่ ก ารสร้ า ง
ความหมายใหม่ของสัญญะที่ขดั แย้งกัน อย่างสิ้ นเชิ งจากจุ ดเริ่ มต้นของการใช้สัญญะนั้น มนุ ษย์
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เรี ยนรู ้การสร้างความหมายใหม่จากความทรงจา ผสมผสานกับค่านิ ยมในสังคมปั จจุบนั การที่จะ
สามารถยอมรับและสร้างความเข้าใจได้กบั ความหมายที่ แปรเปลี่ยนไปนี้ อาจต้องทาความเข้าใจให้
ได้อย่า งถ่ องแท้ถึ งความหมายที่ แท้จริ ง นั้นด้วย เพื่อทาให้เกิ ด การเรี ยนรู้ และยอมรับในความ
แตกต่างกันทางความคิดที่จะไม่นาไปสู่ ความขัดแย้งในสังคมในที่สุด
Kim (2015) ศึกษาเรื่ องการศึกษาสัญลักษณ์โอลิมปิ กฤดูหนาวพย็องชัง ที่สื่อถึ งความ
ประทับใจในเชิงสัญลักษณ์ (A Study on the Semiotic Passible World of the Pyeongchang Winter
Olympic Games Emblem)
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กไม่เพียงเป็ นงานเทศกาลกีฬาที่รวมโลกให้เป็ นหนึ่ งเดียวกันเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นงานเทศกาลระดับโลกที่แสดงถึงศักยภาพเจ้าภาพจัดแสดงที่แสดงถึ งความสาเร็ จในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ สัญลักษณ์โอลิมปิ กเกมส์เป็ นสื่ อที่แสดง
ถึงความสามารถที่ครอบคลุมของเจ้าภาพออกมาให้เห็น เช่นเดียวกับเครื่ องหมายหรื อสัญญาณที่ถูก
ปลุกเร้าด้วยความหมายทางวัฒนธรรม เป้ าหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์
ของกี ฬาโอลิ มปิ กสามารถทางานเป็ นสื่ อกลางที่มีประสิ ทธิ ภาพที่แสดงอัตลักษณ์ ของเจ้าภาพให้
ปรากฏแก่ ส ายตาชาวโลกในลัก ษณะของทฤษฎี ท ั่ว ไปที่ เ กี่ ย วกับ สั ญ ลัก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แสดงผ่านกรณี ศึกษาสัญลักษณ์โอลิมปิ กฤดูหนาวพย็องชัง สัญลักษณ์คือภาพที่มี
รู ปแบบจาเพาะ ผูช้ มจะอนุมานความหมายจากภาพนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ มีการนาหลักการในการ
เข้าถึงหรื อทาให้เกิด “โลกที่เป็ นไปได้ (Possible)” “โลกที่สัมผัสได้รู้สึกได้ (Passible)” โดยมุ่งเน้น
ที่การกระทาเชิงคาหรื อโวหารซึ่ งเป็ น “สถานการณ์ในการปฏิบตั ิการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็ น
จริ ง” ซึ่ งใช้การแสดงประกอบให้เกิ ดเป็ นจริ ง แทนที่จะใช้เพียงการอ่านและแปลเครื่ องหมายหรื อ
ภาพของสัญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบภาพที่เป็ นนามธรรม ซึ่ งแตกต่างจากสัญลักษณ์ ที่มี
โครงสร้างเป็ นรู ปธรรม ต้องสามารถใช้เพื่อทาให้เกิ ดความเข้าใจได้ นอกเหนือจากการใช้ Metalanguage หรื อคาหรื อวลี ที่ ใช้พูดอธิ บายภาษาแนวสร้ างสรรค์ ดัง นั้นผูศ้ ึ กษาวิจยั จึ งพิ จารณา
สัญลักษณ์รูปแบบนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมศึกษาเฉพาะ Semiotic Possible World” โลกที่เป็ นไป
ได้ใ นเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ต ามทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ เครื่ อ งหมายและสั ญ ลัก ษณ์ ตัว อย่ า งเช่ น ‘ㅍ’
องค์ประกอบที่ มองเห็นได้ของสัญลักษณ์โอลิมปิ กฤดูหนาวพย็องชัง และเป็ นพยัญชนะต้นกาเนิ ด
ของพยางค์ ‘평’ จากชื่อของเมือง ‘평창’ เป็ นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความคิดแบบ
เกาหลี ยุคดั้งเดิ มเกี่ ยวกับความกลมกลื นกันของจักรวาล โลก และมนุ ษย์ เช่ นเดี ยวกับพยัญชนะ
เริ่ มต้น’ 창’, ‘ㅊ’ที่แสดงโดยสัญลักษณ์ หมายถึ งผลึ กหรื อเกล็ดน้ าแข็ง และนักกี ฬาโอลิ มปิ ก
โดยการแสดงความหมายผ่านภาพของกี ฬาฤดูหนาวและผูเ้ ข้าแข่งขันสัญลักษณ์ เป็ นเครื่ องหมาย
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แสดงถึ ง ดาวรุ่ ง ของการแข่ ง ขัน กี ฬ าที่ ข้ ึ น เปล่ ง ประกายโดดเด่ น จากการแข่ ง ขัน กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก
เกมส์ ดังนั้นสัญลักษณ์ จึงสื่ อถึงความหมายของการแข่งขันกีฬาโอลิ มปิ กเกมส์ เช่นเดี ยวกับแสดง
ภาพลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันและเอกลักษณ์ ประจาชาติ โดยสรุ ปแล้ว สัญลักษณ์
โอลิ มปิ กเกมส์ จะทางานเป็ นสื่ อกลางที่ ทาให้ผูช้ ม ได้รับประสบการณ์ สัมผัสกับโลกที่เป็ นไปได้
(Possible) ที่สัมผัสได้รู้สึกได้ (Passible) ซึ่ งถูกตีความ และได้รับประสบการณ์การในหลาย ๆ แง่มุม
ในแง่ "ความจริ ง" โดยสะท้อนถึงความกลมกลืนทางเวลา (ปั จจุบนั และอดีต) และพื้นที่ (ในลักษณะ
หมู่บา้ นระดับโลก)
วีรพล เจียมวิสุทธิ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง “สัญญะกับการสื่ อสารอัตลักษณ์ ในตราเครื่ องหมาย
สัญลัก ษณ์ การจัดการแข่ งขันกี ฬ าโอลิ มปิ ก” พบว่า การส่ งผ่า นสั ญญะและการแสดงออกถึ ง อัต
ลักษณ์ ข องเมื อง ประเทศหรื อแหล่ งท่องเที่ ยวด้วยเอกลักษณ์ ใ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อการสร้ างตรา
สิ นค้าด้านการท่องเที่ยวนี้ เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญในการสร้างการรับรู ้ต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดว้ ยแนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารความหมาย โดยเฉพาะต่อการเปลี่ยนแปลง
ของยุคหลังสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการอธิ บายความหมายของนัยยะ ที่สื่อสารทั้งในมิติความหมายนัยยะ
ทางตรงและความหมายนัยยะทางอ้อม
จากการศึ กษาการแบ่งเกณฑ์รูปแบบเอกลักษณ์ ในสัญลักษณ์ ตราเครื่ องหมายการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ กตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปั จจุบนั จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าสามารถ
แบ่ ง กลุ่ ม รู ป แบบของอัต ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้สื่ อ สารสั ญ ญะของเมื อ งหรื อ ประเทศในเครื่ อ งหมายตรา
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ออกได้เป็ น 5 กลุ่มรู ปแบบคือ
1) อัตลักษณ์ซ่ ึ งมีที่มาจากเอกลักษณ์ดา้ นภูมิศาสตร์และธรรมชาติสภาพแวดล้อม
2) อัตลักษณ์ซ่ ึงมีที่มาจากเอกลักษณ์ดา้ นประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมที่สาคัญหรื อ
ตานานและ คติความเชื่อ
3) อัตลักษณ์ซ่ ึ งมีที่มาจากเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ผูค้ นท้องถิ่น
4) อัตลักษณ์ซ่ ึ งมีที่มาจากเอกลักษณ์การผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกับสัญญะด้าน
กีฬาและ
5) อัตลักษณ์ ซ่ ึ งมีที่มาจากเอกลักษณ์การผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกับสัญญะเชิ ง
นามธรรม
ซึ่ งแนวคิ ด ทางการสื่ อ สารสั ญ ญะของเอกลัก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งนี้ สามารถน า ไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้สร้างแนวคิดในการสื่ อสารอัตลักษณ์ และสัญญะต่างๆ ของงานสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และงานเรขศิลป์ เพื่อการตกแต่งสภาพแวดล้อมในบริ บทการสร้างตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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งานวิจยั ทั้ง 11 ชิ้น ในข้างต้น เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์จานวน 3 ชิ้น
พบว่า กระบวนการพัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ตอ้ งเรี ยนรู ้ทฤษฎีควบคู่กบั การปฏิบตั ิ ซึ่ งจะครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้แก่ การเตรี ยมการ การครุ่ นคิด การจุดประกายความคิด และการพิสูจน์ทดสอบจึงจะเกิด
การพัฒนา ด้านงานวิจยั วิธีการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ พบ
ว่าสัญญะที่ปรากฏตีความหมายได้ 2 ระดับ คือ การตีความหมายระดับที่หนึ่ง เป็ นการตีความหมาย
นัยตรง ไม่วา่ สัญญะจะปรากฏอยูใ่ นบริ บทใด ความหมายของสัญญะจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วน
การตีความหมายระดับที่ 2 คือ ความหมายนัยประวัติ ซึ่ งในระดับที่ 2 ความหมายของสัญญะจะ
เปลี่ ยนแปลงไปตามบริ บทที่ สัญญะนั้นปรากฏอยู่ รวมทั้งจะเปลี่ ยนแปลงไปตามประสบการณ์
ค่านิยมวัฒนธรรม ฯลฯ ของผูร้ ับสาร
ด้านงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ จานวน 8 ชิ้น พบว่าแนวทางใน
การออกแบบการพัฒนาและอิทธิ พลที่ ส่งผลต่อตราสัญลักษณ์ ซึ่ งคุ ณลักษณะที่ใช้ในการจัดการ
แข่ ง ขัน กี ฬ านั้ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ รู ป ลัก ษณะที่ ม าจากรู ป คน รองลงมาเป็ นวัต ถุ ด้ า นกี ฬ าและใช้
คุณลักษณะรู ปเรขาคณิ ตน้อยที่สุด ด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา - ความเชื่ อนั้นมีอิทธิ พลต่อ
การออกแบบตราสัญลักษณ์มากที่สุด ขณะที่อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกี ฬามีผลต่อการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์นอ้ ยที่สุด
ทั้งนี้ ส ามารถสรุ ปประเด็ นสาคัญที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้ว่าการศึ กษาวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติน้ นั มีผสู ้ นใจตราสัญลักษณ์
ในมุมมองของสื่ อ (Message) ที่มีคุณลักษณะการออกแบบหรื ออิทธิ ผลการออกแบบตราสัญลักษณ์
ที่ผา่ นมามีวฒั นธรรมเป็ นส่ วนช่วยสร้างความโดดเด่นหรื อจดจาในแต่ละตราสัญลักษณ์ มีการศึกษา
วิจยั ด้านกระบวนการสร้างสาร (Process) ความคิดสร้างสรรค์ในมุมผูส้ ่ งสาร (Sender) ที่สรุ ปได้วา่
กลุ่มความรู ้ เฉพาะและเทคนิ คการคิดสร้างสรรค์เกี่ ยวข้องกับการกาหนดหรื ออธิ บายปั ญหาซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ ด้านการสร้างแนวความคิด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่สอง
ของกระบวนการสร้ างสรรค์น้ นั พบว่า ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุ งโดยใช้เทคนิ คการคิด
สร้ างสรรค์แตกต่า งกัน โดยพื้นฐานแล้วเทคนิ ค ทั้ง หมดสนับสนุ นการใช้ความคิ ดสร้ า งสรรค์ที่
หลากหลาย ซึ่ งพื้นฐานสาหรับการสร้างแนวความคิด เทคนิ คการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ เป็ นการนา
ชั้นความจามาใช้ในกระบวนการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ แต่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจยั กระบวนการ
สร้างสาร (Process) ความคิดสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ในมุมผูส้ ่ งสาร (Sender)
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ตารางที่ 2.2 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ัย

งานวิจัย (เรียงตามปี )

พ.ศ.

เนือ้ หาและแง่ มุม

รู ปแบบ

ศึกษาวิธีการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์

2539

เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมาย
และภูมิหลังทางการตลาดในฐานะเป็ นตัวแปรกาหนดใน
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา

ศึกษาจากวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ใน
มุมของผูส้ ่ งสาร
(Sender)

2) Mary-Anne Mace

การสร้างแบบจาลอง
2541
กระบวนการสร้างสรรค์: การ
วิเคราะห์ทฤษฎีพ้นื ฐาน
ความสามารถในการคิด QJ ใน
ขอบเขตการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ QJ

ความความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็ นผลจากการ
ทางานร่ วมกันของหลายตัวแปรสนับสนุน รวมทั้ง
กระบวนการเชิงคิดสร้างสรรค์ เชิงอารมณ์ เชิงแรง
กระตุน้ และเชิงพฤติกรรมของบุคคล และวิธีการที่ตวั
แปรรายบุคคลเหล่านี้ส่งเสริ มสนับสนุนบริ บททางสังคม
และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นกระทา เพราะทัศนะวิสัยแบบ
หลายตัวแปรบ่งบอกความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ในลักษณะของผลลัทธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่สนับสนุนซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม

ศึกษาจากวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ใน
มุมของผูส้ ่ งสาร
(Sender)
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1) พรรณเจริญ
วนแสงสกุล

68
ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

ผู้วจิ ัย
3) บารุ ง อิศรกุล

4) Kilgour, A.M.

พ.ศ.

ศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ 2545
มีผลต่อการออกแบบตรา
สัญลักษณ์
กระบวนการสร้างสรรค์:
2549
ผลกระทบของกลุ่มความรู ้
เฉพาะและเทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถในความคิด
สร้างสรรค์
ศึกษาแนวทางในการออกแบบ 2550
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา

เนือ้ หาและแง่ มุม
อิทธิพลด้านวัฒนธรรมศาสนา ความ
เชื่อส่ งผลต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์
มากที่สุด
อิทธิ พลที่มีผลต่อผลลัพธ์ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ
บุคคลคือกลุ่มความรู ้เฉพาะ และเทคนิคการคิด
สร้างสรรค์

รู ปแบบ
ศึกษาจากตราสัญลักษณ์
ในมุมของสาร (Message)
ศึกษาจากวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ในมุม
ของผูส้ ่ งสาร (Sender)

คุณลักษณะของตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดแข่งขันกีฬา ศึกษาจากตราสัญลักษณ์
มีที่มาจากรู ปคนมากที่สุด
ในมุมของสาร (Message)

68

5) ยอดศักดิ์
ประชาราษฎร์

งานวิจัย (เรียงตามปี )
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

ผู้วจิ ัย
6) Kang Sun

8) Kim Yoon bae

พ.ศ.

ศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ 2550
มีต่อการออกแบบตรา
สัญลักษณ์การแข่งขัน
Olympic 2008 Beijing กับ
Olympic 2012 London
ศึกษาการพัฒนาวิธีในการ
2554
ออกแบบตราสัญลักษณ์กีฬา

เนือ้ หาและแง่ มุม

รู ปแบบ

ตราสัญลักษณ์ 2 ชิ้นมีปัจจัยทางวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องโดยถ่ายทอดในงานออกแบบซึ่ ง
สื่ อความหมายระดับนามธรรม

ศึกษาจากตราสัญลักษณ์ใน
มุมของสาร (Message)

การออกแบบตราสัญลักษณ์เป็ นหัวใจขององค์กร
การกีฬาที่ประสบความสาเร็ จ

ศึกษาจากตราสัญลักษณ์ใน
มุมของสาร(Message)

การศึกษาตราสัญลักษณ์ของอิน 2555 การตรวจสอบวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์และตัวนาโชค ศึกษาจากตราสัญลักษณ์ใน
ชอนเอเชี่ยนเกมส์
(Mascot) ของเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ด้วยวิธีการ
มุมของสาร (Message)
ปี 2014 ด้วยแนวทางปฏิบตั ิ
ทางการวิเคราะห์สัญลักษณ์และเครื่ องหมาย (Semiotic
ทางวจนปฏิบตั ิศาสตร์ทาง
Approach) และนามาสรุ ปจัดการใหม่
ข้อความ
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7) Devon
Elizabeth Estes

งานวิจัย (เรียงตามปี )

70
ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

ผู้วจิ ัย
9) ปรวรรณ ดวงรัตน์

พ.ศ.

เนือ้ หาและแง่ มุม

สัญศาสตร์ และความหมาย 2557 มนุษย์ในสังคมหนึ่งจะเกิดการตีความหมายที่แปรเปลี่ยนไปจาก
ที่แปรเปลี่ยน
ความหมายดั้งเดิมนั้น มีอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมหรื อบริ บท
ของ สังคมเป็ นสาคัญ มนุษย์เรี ยนรู ้การสร้างความหมายใหม่
จากความทรงจา กับค่านิยมในสังคมปั จจุบนั การยอมรับและ
สร้างความเข้าใจความหมายที่ แปรเปลี่ยนไป อาจต้องทาความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายที่แท้จริ งนั้นด้วย เพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้และยอมรับในความแตกต่างกันทางความคิด
การศึกษาสัญลักษณ์โอลิมปิ ก 2558 สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิ กสามารถเป็ นสื่ อกลางที่มี
ฤดูหนาวพย็องชัง ที่สื่อถึง
ประสิ ทธิ ภาพที่แสดงอัตลักษณ์ของเจ้าภาพให้ปรากฏแก่
สายตาชาวโลก
ความประทับใจในเชิง
สัญลักษณ์

รู ปแบบ
ศึกษาจากตราสัญลักษณ์
ในมุมของสาร
(Message)
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10) Kim Yoon bae

งานวิจัย (เรียงตามปี )

ศึกษาจากตรา
สัญลักษณ์ในมุมของ
สาร (Message)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

ผู้วจิ ัย
11) วีรพล เจียมวิสุทธิ์

งานวิจัย (เรียงตามปี )
สัญญะกับการสื่ อสาร
อัตลักษณ์ในตราเครื่ องหมาย
สัญลักษณ์การจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ ก

พ.ศ.

เนือ้ หาและแง่ มุม

2560

1.1.2 4. การผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกับสัญญะด้านกีฬา
5. การผสมผสานรู ปทรงเรขาคณิ ตกับสัญญะเชิง
นามธรรม

ศึกษาจากตราสัญลักษณ์ใน
มุมของสาร (Message)

71

รู ปแบบของอัตลักษณ์ที่ใช้สื่อสารสัญญะของเมือง
หรื อประเทศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กแบ่ง ได้ 5
กลุ่ม คือ
1. ด้านภูมิศาสตร์และธรรมชาติสภาพแวดล้อม
2. ด้านประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมที่
สาคัญหรื อตานานและคติความเชื่อ
1.1.1 3. ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ผูค้ นท้องถิ่น

รู ปแบบ

72

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จ ัย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบตรา
สั ญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬ าระดับ นานาชาติ โดยแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาได้แก่ แนวคิ ด
เกี่ยวกับระบบความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ และทฤษฏีสัญวิทยา
และมายาคติ
การถ่ายทอดความหมายเชิ งสัญญะในตราสัญลักษณ์ ตอ้ งเชื่ อมโยงแนวคิดทฤษฎี ดา้ นการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ กบั แนวคิ ดเกี่ ยวกับความคิ ดสร้ างสรรค์ โดยนามาใช้อธิ บายและตี ความ
สัญญะซึ่ งมีรหัสที่กากับการตีความ คือ ส่ วนรหัสของผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ โดยมีชุดกฎเกณฑ์
การสื่ อความหมายกากับด้วยกลยุทธ์ และแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ น
เอกลักษณ์ โดยศึกษาบริ บททางวัฒนธรรมและสังคม สภาพแวดล้อม และความแตกต่างของเรื่ องภูมิ
หลังของบุคคลประกอบด้วย
ฉะนั้น การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มุ่ ง วิ เ คราะห์ 2 ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และ
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์ระดับนานาชาติ และความเข้าใจเชิงสัญญะใน
การตีความตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ (เอเชี่ ยนเกมส์ ครั้ งที่ 17) ของผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั วางกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ดงั นี้
มิติที่ 1 (Sender)
ศึ ก ษามิ ติข องผูส้ ่ ง สาร (Sender) มิ ติระบบความคิ ดสร้ างสรรค์ตราสัญลัก ษณ์ ก าร
แข่ งขันกี ฬ าระดับ นานาชาติ (ซี เกมส์ ปี 2007 และเอเชี่ ย นบีชเกมส์ ปี 2014) โดยการค้นหา
กระบวนการความคิ ดสร้ า งสรรค์ที่ ใช้ใ นการออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ แนวคิ ดและทฤษฏี
เกี่ ย วกับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Csikszentmihalyi (2006) ในการวิเคราะห์ ระบบความคิ ด
สร้างสรรค์ (A System of Creativity) ในการอธิ บายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Process) ของผูส้ ่ งสารและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
มิติที่ 2 (Message)
ศึก ษาสาร (Message) ความเข้าใจเชิ งสัญญะในการตี ความในตราสัญลัก ษณ์ ก าร
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014) โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดสัญวิทยา
(Semiology) ของเฟอร์ ดินานด์ เดอ โซซู ร์ (Ferdinand de Saussure) ในการวิเคราะห์ความหมาย
ชั้นต้น และมายาคติ (Mythology) โดยโรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) ในความหมายขั้นที่สอง
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั กับแนวคิดต่างๆ
วัตถุประสงค์ การวิจัย

ทฤษฎีและแนวคิด

1) เพื่อศึกษาปัจจัย รู ปลักษณ์และ
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ (ซี เกมส์ปี 2007
และเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014)

1) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ

2) เพื่อศึกษาการตีความหมายใน
ฐานะผูร้ ับสารตราสัญลักษณ์การ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
เอเชี่ยนเกมส์ปี 2014

1) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ
สัญวิทยาและมายาคติ

คาอธิบาย

ศึกษาผูส้ ่ งสาร(Sender)
ในมิติระบบการ
ความคิดสร้างสรรค์
2) แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ การ สร้างสรรค์ (สาร)
ตราสัญลักษณ์
ออกแบบตราสัญลักษณ์
ศึกษาสาร (Message)
มิติการตีความหมายใน
ตราสัญลักษณ์โดยผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง

จากแนวคิดเกี่ ยวกับตราสัญลักษณ์ ระบบความคิดสร้างสรรค์ และการตีความเชิ งสัญญะ
ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 2.18 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
โดยภาพรวมของการกาหนดระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ที่
น ามาใช้ ใ นการวิ จ ัย เรื่ อง “ปั จ จัย รู ปลั ก ษณ์ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวน
วิธีการวิจยั (Methodology)โดยเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) อัน
ประกอบไปด้วย
1) การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research)
2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
สาหรับการนาเสนอระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) นั้น ผูว้ ิจยั
ก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย หรื อ กระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ัย (Methodology)
ตลอดจนเหตุ ผ ลประการส าคัญ ของการน าระเบี ยบวิ ธี ก ารวิ จ ัย หรื อกระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ัย
(Methodology) ดัง กล่ า วข้า งต้น มาใช้ใ นการดาเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ อันมี ส าระส าคัญโดยสรุ ป
ดังต่อไปนี้

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์
การแข่ ง ขัน ระดับ นานาชาติ ” ผู้วิ จ ัย ก าหนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย หรื อกระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ั ย
(Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไป
ด้วยกระบวนการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข อ้ มูลจากเอกสารหรื อการวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary
Research) และ กระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีเหตุผลประการสาคัญของ
การนาระเบียบวิธีการ วิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการ
ดาเนินกระบวนการวิจยั อันมี สาระสาคัญโดยสรุ ปดังต่อไปนี้ ดังนี้
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3.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
สาหรับการกาหนดระเบี ยบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยใช้
กระบวนวิธีก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนวิธีก ารวิจยั เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) นั้น ผูว้ ิจยั ดาเนินกระบวนการวิจยั ตามระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวน
วิธีการวิจยั (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรื อการวิจยั เชิงเอกสาร(Documentary Research)
โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเริ่ มต้นจากการศึกษาแนวคิด
เกี่ ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับสัญวิทยาและมายาคติ แนวคิ ด
เกี่ ย วกับความคิ ดสร้ า งสรรค์ อี ก ทั้ง ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั และบทความทาง
วิชาการที่ เกี่ ยวข้อง เอกสารทางวิชาการประเภทต่า งๆ ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้ง ข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสื บค้นทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
หรื อทางเว็บไซต์ต่างๆ
3.1.2 การสั มภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview)
สาหรับการกาหนดระเบี ยบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยใช้
กระบวนวิธี ก ารวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth
Interview) ในการก าหนดกระบวนวิ ธี การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ก าหนดให้ มี ก ระบวนวิ ธี การวิ จ ั ย
(Methodology) โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-Depth
Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้ างของข้อคาถามที่สามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้ าง หรื อการสัมภาษณ์ แบบชี้ นา (Guided Interview) กล่าวคือ เป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่มี
โครงสร้ างหรื อเป็ นการสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ที่มี
ความยืด หยุ่นและเปิ ดกว้า งหรื อ มี ก ารนาค าส าคัญ (Keywords) มาใช้ป ระกอบในการชี้ นาค า
สัมภาษณ์ กล่ าวคื อ มี การร่ างข้อคาถามที่มี ลกั ษณะปลายเปิ ดที่มีค าสาคัญพร้ อมกับ ลักษณะของ
ข้อ ค าถามที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และพร้ อ มที่ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นถ้ อ ยค าของข้อ ค าถามให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ที่มีเหตุการณ์ หรื อมีสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ตอบข้อคาถามจากการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) อันทาให้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
สาหรับการกาหนดระเบี ยบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยใช้
กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งนี้ กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกี ฬาระดับ
นานาชาติ ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการกี ฬา นักวิชาการด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่ อมวลชนด้าน
กีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ ปั จจัย รู ปลักษณ์
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตีความหมายตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดย
ดาเนิ นกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random)
อันเป็ นการเลือกตัวอย่างที่ผวู้ ิจยั ได้ดาเนิ นการพิจารณา เลือกตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อที่จะนาข้อมูลที่
ได้รับจากกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังกล่าว มาดาเนินการประมวลผล
ข้อมูลอันนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบต่อไป โดยในส่ วนของการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สาหรับ
กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งนี้ กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการสัมภาษณ์ เจาะลึกจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนบุ คคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องที่มี
ความสาคัญดังต่อไปนี้
3.2.1 มิติที่ 1 คือ มิติของปัจจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้ องในการออกแบบตรา
สั ญลักษณ์การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติซีเกมส์ ปี 2007 และเอเชี่ยนบีชเกมส์
ปี 2014
โดยผูส้ ่ งสาร (Sender) จานวน 2 คน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในมิติของปั จจัย รู ปลักษณ์ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ
ตราสัญลักษณ์
ลาดับ
ชื่ อ สกุล
1 นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
2

นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล
ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014

ตราสั ญลักษณ์
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3.2.2 มิติที่ 2 คือ มิติของการตีความหมายในตราสั ญลักษณ์การแข่ งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์
ปี 2014 (Message)
โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬา (Receiver) จานวน 6 คน ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในมิติของการตีความหมายในตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

1

นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล
ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014
อาจารย์ดา้ นการออกแบบและ
ผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์
นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์
นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย
พันโทรุ จ แสงอุดม
รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย
นางสาววรรณมณี บัวเทศ

2
3
4
5
6

ตราสั ญลักษณ์

หัวหน้าข่าวกีฬา หนังสื อพิมพ์มติชน

3.3 เครื่องมือในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไป ด้วย การวิจยั
เชิงเอกสาร (Documentary Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
วิชาการ ตารา ผลงานวิจยั ประเภท ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
นามาใช้ในกระบวนการสร้ างพื้นฐานองค์ความรู้ อย่างบูรณาการทางวิชาการ โดยเบื้องต้นอันเป็ น
แนวทางประการสาคัญในการนาไปสู่ การสร้ างเครื่ องมือที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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ส่ ว นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตามกระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) อีกแนวทางหนึ่ งนั้น ได้แก่ การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview)
บุคคลที่เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และความชานาญ มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่กาลังดาเนิ นกระบวนวิธีการ
วิจ ัย โดยมี ก ารออกแบบโครงสร้ า งของข้อค าถามที่ ส ามารถนาไปใช้ ใ นการสั มภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง หรื อการสัมภาษณ์ แบบชี้ นา (Guided Interview) ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่มีความรู้ และความ
ชานาญหรื อมีความผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อ ทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุก
แง่ มุม ผูว้ ิจยั สามารถที่ จะสอบถาม ติ ดตามและซัก ไซ้ ไ ล่ เรี ยงข้อมูลข้อเท็จจริ งหรื อรายละเอี ย ด
ปลี กย่อยที่ สาคัญและมี ความน่ าสนใจในแต่ละประเด็นของคาตอบ จากผู้ให้สัมภาษณ์ อันทาให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ และข้อเท็จจริ งในทางปฏิบตั ิที่มีความหลากหลายใน
มิติต่างๆ

ภาพที่ 3.1 แนวการสร้างแนวคาถาม
แหล่งทีม่ า: ชาย โพธิสิตา, 2556.

3.4 การสร้ างเครื่องมือในการศึกษา
การกาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการวิจยั (Research Design) หรื อ การ
สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการวิจยั นั้น ผูว้ ิจยั กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนิ น
กระบวนการวิจยั อันมีสาระสาคัญโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
3.4.1 การศึกษาวิจยั ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสัญวิทยาและมายาคติ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
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3.4.2 การดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบตราสัญลัก ษณ์ แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ ย วกับ สัญวิทยาและมายาคติ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์
3.4.3 การดาเนิ นการเพื่อกาหนดกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ อนั ประกอบไปด้วยผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกี ฬา
ระดับนานาชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการกี ฬา นักวิชาการด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่ อมวลชน
ด้านกีฬา นักกีฬาทีมชาติไทย
3.4.4 การออกแบบการวิจยั (Research Design) หรื อ การสร้ างแบบสัมภาษณ์ สาหรับ
นาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยข้อคาถามสาหรับนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ดาเนินการออกแบบการวิจยั (Research Design) หรื อ การสร้ างแบบ
สัม ภาษณ์ ส าหรับ นาไปใช้ใ น กระบวนการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth Interview) โดยการ
ออกแบบหรื อสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ กึ่งโครงสร้างหรื อเป็ นกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ ที่มีรูปแบบ
หรื อมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นมาตรฐาน (Unstructured or Unstandardized Interview) หรื อการสัมภาษณ์
แบบชี้นา (Guided Interview)
ผูว้ ิจยั แบ่งแยกแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) ในส่ ว นปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณี ศึกษาซี เกมส์ปี 2007 และเอเชี่ยนบีชเกมส์ปี 2014
2) ความเข้า ใจในเชิ งสัญญะ ในการตี ค วามตราสั ญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬ าระดับ
นานาชาติกรณี ศึกษาเอเชียนเกมส์ ปี 2014 ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 3.3 แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
ประเด็นที่ศึกษา
1. แนวคิดของการ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
2. กระบวนการสร้างสรรค์
ตราสัญลักษณ์

3. ความเข้าใจในเชิงสัญญะ

คาถาม
1. ปั จจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
2. รู ปลักษณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
3. คุณลักษณะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ นานแค่ไหนใน
ขั้นตอนใดบ้าง
2. โจทย์ที่ได้รับในการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ในทิศทางใด
3. เตรี ย มข้อมู ล ในการสร้ า งสรรค์ตราสั ญลัก ษณ์ อ ย่า งไรบ้า ง
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบใด
5. คัดเลือกและนาเสนอตราสัญลักษณ์โดยวิธีใด อย่างไรบ้าง
6. ทดสอบตราสัญลักษณ์ก่อนเผยแพร่ หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
7. ประเมินผลตราสัญลักษณ์หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
8. มีปัญหาหรื ออุปสรรคในการออกแบบตราสัญลักษณ์บา้ ง
9. ตราสัญลักษณ์เอเชี่ ยนเกมส์ (สัญลักษณ์พระอาทิตย์ 16 แฉก)
มีผลต่อการออกแบบของท่านหรื อไม่ อย่างไรบ้าง
1. นึกถึงสิ่ งใดเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์น้ ี
2. รู ปทรงตราสัญลักษณ์สื่อถึงสิ่ งใด
3. สี ในตราสัญลักษณ์มีความหมายอย่างไรในความคิดของท่าน
4. ตราสัญลักษณ์น้ ีสะท้อนเอกลักษณ์ประเทศเจ้าภาพหรื อไม่
อย่างไร
5. ข้อเสนอแนะต่อตราสัญลักษณ์

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับกระบวนการหรื อแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้
กาหนดกระบวนการหรื อแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ลักษณะ ได้แก่ กระบวนการ หรื อ
แนวทางในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยการเก็ บ รวบรวมข้อมูล จากการศึ ก ษาค้นคว้า ข้อมูล จาก
เอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรื อแนวทางในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ เจาะลึก โดยกระบวนการเก็บ รวบรวม
ข้อมู ล ดัง กล่ า ว เป็ นกระบวนการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ตามแนวทางของกระบวนวิธี ก ารวิจยั เชิ ง
คุณภาพ อันมีสาระสาคัญโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
3.5.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้ อมูล
จากสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึ ก ษาในเรื่ อ ง “ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ” ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาและแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเตอร์ เน็ต เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล
ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทต่างๆ อาทิ ข้อมูลจากเอกสารทาง วิชาการ รายงาน
การศึกษาวิจยั และผลงานวิจยั ประเภทต่างๆ เป็ นต้น เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบหรื อ
สร้ างแบบสัมภาษณ์ เจาะลึ กรวมทั้งเพื่อนามาใช้เป็ นส่ วนประกอบในกระบวนการ วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลในการวิจยั ต่อไป
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ เจาะลึก
สาหรับแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (Indepth Interview) ผูว้ ิจยั กาหนดแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย การขอความ
ร่ ว มมื อ จากผู้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส าหรั บ การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เพื่ อ ขอสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งเป็ นทางการ โดยใน
กระบวนการสัมภาษณ์ เจาะลึ กนั้น ผูว้ ิจยั ดาเนิ นกระบวนการบันทึ ก ข้อมูล โดยวิธีก ารจดบันทึ ก
ข้อมูลและการบันทึกเสี ยงของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก่อนบันทึกเสี ยง

3.6 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส าหรั บ กระบวนการในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-depth
Interview) ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนิ นการรวมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.6.1 ขั้นตอนที่ 1 ในการตอบคาถามการวิจยั ในมิติที่ 1 คือการค้นหาปั จจัย รู ปลักษณ์และ
คุ ณลักษณะที่ เกี่ ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ ผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็ นการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นผูท้ ี่ ออกแบบและมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ การสร้ า งสรรค์
ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นกรอบ
ในการวิ เ คราะห์ แ ละตั้ง ค าถามสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกแบบ และ
กระบวนการสร้ า งสรรค์ตราสัญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬาระดับ นานาชาติ เพื่ อเรี ยนรู้ ข้ นั ตอนการ
สร้ า งสรรค์รวมไปถึ ง ความหมายเชิ งสัญญะที่ ปรากฏในตราสัญลัก ษณ์ หรื อในประเด็นอื่ นๆ ที่
ผลการวิจยั เอกสารเพียงอย่างเดี ยวไม่สามารถอธิ บายได้อย่างครอบคลุ ม ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
แบบคาถามปลายเปิ ด (Open end Questions) ในการสัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบที่ ไม่มีโครงสร้ า ง
(Unstructured Interview) ผ่านแนวคาถามหลักที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เปิ ดกว้างในประเด็นอื่นๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสนทนา โดยมีแนวการสร้างคาถาม ดังภาพต่อไปนี้
3.6.2 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อตอบคาถามการวิจยั ในมิติที่ 2 การตีความสัญญะ ในตราสัญลักษณ์
เพื่อสื่ อความหมาย ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสัญลักษณ์เอเชี่ ยนเกมส์ ปี
2014 ซึ่ งเป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เนื้ อหาอย่างเป็ นระบบ ผ่านมุ มมองทางทฤษฏี
สัญญะวิทยาและมายาคติเพื่อวิเคราะห์ความหมายชั้นต้นก่อนจะลงลึ กไปในระดับความหมายเชิ ง
มายาคติที่ตอ้ งอาศัยบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมมาร่ วมอภิปรายเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดสัญญะวิทยา (Semiotics) และมายาคติในการวิเคราะห์
ตราสัญลักษณ์
2) ผูว้ จิ ยั พิจารณา (Context) หรื อสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เพื่อ
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของตราสัญลักษณ์กบั บริ บทของเอกสารและเชื่ อมโยงคุณลักษณะดังกล่าว
กับกรอบแนวคิดทฤษฏีที่ผวู ้ จิ ยั เลือกวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออ้างอิงข้อมูลอื่นๆ และสรุ ปใจความสาคัญ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ ง ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่ งเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ มาจากการเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
(Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านชุ ด
คาถาม ภายใต้ปัญหานาวิจยั 2 ข้อ คือ
1) ปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุ ณลักษณะที่เกี่ ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์การ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณี ศึกษาการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน
บีชเกมส์ปี 2014 เป็ นอย่างไร
2) ความเข้าใจในเชิ งสัญญะ ของผูเ้ กี่ยวข้องในการตีความตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ กรณี ศึกษาการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 เป็ นอย่างไร
โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการรายงานผลวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้

4.1 ปัจจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้ องในการออกแบบตราสั ญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ใน 3 ประเด็น ได้แก่
4.1.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4.1.2 รู ปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4.1.3 คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่ ง
เป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นผูท้ ี่ออกแบบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
2) นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014
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จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007
และผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014 สามารถแสดงเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
4.1.1 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างตราสั ญลักษณ์การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่าการออกแบบตราสัญลักษณ์ น้ นั ต้องสัมพันธ์กบั โจทย์จากเจ้าภาพว่า
ต้องการสื่ อความหมายในด้านไหน เป็ นงานศิลปะที่ให้ที่มาและความหมายได้ ซึ่ งในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจะมีคู่มือในการออกแบบเพื่อเป็ นมาตรฐานด้วย เช่น
รู ปดวงอาทิตย์ 16 แฉก เป็ นตราสั ญลักษณ์ ก ารแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ที่อยู่ในตราสัญลักษณ์
ประจาการแข่ งขันทุ ก ครั้ ง ตราสัญลักษณ์ ที่ดีควรสื่ อถึ งความเป็ นนานาชาติ แต่สื่ อให้ออกไปใน
สายตานานาชาติยอมรับได้ เพราะการแข่งขันกีฬามาจากตัวแทนหลายประเทศ ทว่าหากสามารถนา
ส่ วนประกอบของแต่ละประเทศมาปะปนจะเป็ นการดี
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวว่า “การตอบโจทย์ของซี เกมส์ เมื่อ
พ.ศ. 2550 ที่ผมออกแบบไว้ที่โคราช โจทย์บอกให้ถึงความเป็ นโคราช อย่างแคนหรื อองค์ประกอบ
อื่นในนั้น.ปี นั้นในหลวงฯครบ 80 พรรษา ระยะเวลาการแข่งขันอยูใ่ นช่วง วันที่ 6 ถึง 15 ธันวาคม
การทรงเรื อใบเป็ นกีฬาที่โปรด ทรงต่อเรื อด้วยพระองค์เอง ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
และทรงต่อเรื อใบประเภทต่างๆ รวมทั้งเรื อใบโอเค ซึ่ งเป็ นประเภทของเรื อที่ทรงใช้แข่งขันกี ฬา
แหลมทอง ครบ 40 ปี กีฬาแหลมทอง ใช้ประยุกต์จากตัว A ปลายแหลมของยอดปราสาทหิ น พิมาย
ก็ไปพรี เซนต์ (Present) หลายครั้งกับผูว้ ่าการกี ฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.) รัฐมนตรี กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ เจ้าของโครงการเจ้าของพื้นที่ ซึ่งตอบโจทย์ได้”
อีกประการที่สาคัญสาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ คือ ต้องสื่ อสารเป็ นภาษากลางที่คน
ทัว่ โลกเข้าใจได้เป็ นยูนิเวอร์ แซล ดีไซน์ (Universal Design) แต่มีเรื่ องเล่า มีที่มา มีความเป็ นออริ
จินลั (Original) สื บเนื องจากประวัติศาสตร์ ของประเทศนั้น แต่ไม่ควรห่ างไกลจากความเป็ นกี ฬา
ซึ่ งอาจจะแฝงอยู่ในเส้นหรื อคียเ์ วิร์ด (Keyword) เป็ นต้น เพราะตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขัน
กีฬา ต้องการ ความใหม่ โดดเด่น ความเฟรช (Fresh) จะเห็นได้จากตราสัญลักษณ์กีฬากลุ่มเดียวกัน
เมื่อจัดการแข่งขันในระยะเวลาใกล้เคียงกันตราสัญลักษณ์จะแตกต่างกัน เช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ประสิ ทธิ์ นุ่ นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวต่อไปว่า “ทุกที่จะพยายามหา
เอกลักษณ์ที่อยูใ่ นช่วงของก่อนหน้านั้น 4 ปี หลังจากนั้นอีก 4 ปี จะไม่ทาสไตล์ (Style) ให้ใกล้กนั
จะฉี กออกไป เป็ นหน้าที่ของดีไซน์เนอร์ ที่จะต้องหาเทคนิค เรื่ องราว วิธีการใหม่ๆ มาเล่า เช่น นก
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แพะ 5 ตัว มาจากโมนิวเมนท์ Monument) ภายใต้โลโก้ดวงอาทิตย์ มันมีความหมายของมันอยูแ่ ล้ว
ความเป็ นหนึ่ ง เดี ย วของเอเชี่ ย นเกมส์ ของเอเชี ย ในปรั ช ญาของศิ ล ปิ นที่ ส ร้ า งตรงนี้ มามัน เป็ น
เอกลักษณ์ ยา่ งหนึ่ ง คนที่ฉลาด สังเกต และรู้จกั เชื่อมโยง อีกประเด็นเป็ นเรื่ องของเซนส์ (Sense) ที่
เห็นของบางสิ่ งแล้วทาให้ของสิ่ งนั้นเป็ นโลโก้ได้ คนบางคนก็มองไม่ออกจริ งๆ ทุกอย่างเป็ นไปได้
หมดเมื่อผ่านองค์ประกอบศิลป์ ที่ดี ฉะนั้นเรื่ องของประสบการณ์จึงช่วยได้หมด”
ประการสุ ดท้ายที่ ประสิ ทธิ์ นุ่ นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวย้ าสาหรับการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง คือ ความเป็ นออริ จินลั
(Original) ตอบโจทย์ มี เ ทคนิ ค การออกแบบตราสั ญลัก ษณ์ เ ฉพาะส่ วนบุ ค คล เช่ น การจัดวาง
องค์ประกอบ (Composition) การใช้คอมพิวเตอร์ มีทกั ษะในการคิดสร้างสรรค์ การนาไปใช้ใน
ชิ้นงานได้จริ ง
“สาหรับผม การทดสอบโลโก้ก่อนเป็ นอีกเรื่ องที่สาคัญ ต้องทดสอบโลโก้ที่เราออกแบบ
ผมใช้วธิ ี แปะข้างฝา แล้วพอตื่นมามาดูวา่ ผมรู ้สึกฟิ ล (Feel) เดียวกับตอนที่ปริ้ นท์มาอยูไ่ หม ถ้าคิดได้
หลายแบบก็แปะไปเรื่ อยๆ ไม่ลาเอียงในตัวเอง งานที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่ผมจะแปะข้างฝา
ไว้ พอคิดได้ก็แปะออกไปอีก พอเราแปะหลายๆ อันเราจะเห็นภาพที่แตกต่างของเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
เมื่อสามวันที่แล้ว เมื่อสองวันที่แล้ว เราเองไม่ไบแอส( Bias) อยูแ่ ล้ว พอเราเห็นตื่นมา เราก็จะรี เจค
(Reject) ออกไปเอง การทางานอย่าทาเผา ควรจะทาต่อเนื่ อง สเก็ต (Sketch) ออกมา เพราะงานจะดี
ไม่ดี งานที่ได้รางวัลอาจจะเป็ นสเก็ต (Sketch) แรกก็ได้ คุณก็ไปหลงกับดิเวลลอป( Develop) แต่
จริ ง ๆแล้วแบบที่ไ ด้รางวัล คื อแบบแรกที่คุ ณสเก็ ต (Sketch) บางที ก็ เป็ นเฟิ ร์ สอิ ม เพรสชั่น (First
impression) มันเป็ นเทคนิค ทางานด้วยตัวเองควรจะติดผลงานไว้แล้วอีกวันสองวันมาดู ห่ างมันบ้าง
ก็จะคิดได้วา่ คิดไปได้ยงั ไง ดีเทล (Details) มันเยอะไปหรื อเปล่า ทาไมไม่ทาง่ายกว่านี้”
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์
ปี 2014 กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแบ่งได้เป็ นหลายกลุ่ม เช่น ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
กีฬาฤดูร้อน ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ซึ่ งปั จจัยสาคัญในการออกแบบเริ่ มต้นจาก การ
ค้น คว้า ข้อมู ล (Research) การวางแนวคิ ด เบื้ อ งต้น (Concept) ตัว อย่า งเช่ น “เอเชี่ ย นบี ช (Asian
beach) มันจะมีซี (sea) แซนด์ (sand) ซัน (sun) เป็ นพอยท์ (Point) หลักของทุกๆ ที่ แต่เราจะไปตี
โจทย์มนั ที่ไหนมากกว่า พอได้คอนเซป (Concept) ก็จะมีโจทย์ของสี รู ปลักษณ์ ฟอร์ ม( Form) ที่มนั
เกิดขึ้น ตัวนี้มนั ก็คือแหลมพรหมเทพ ภูเก็ต เป็ นสถานที่ในการจัดงาน อะไรคือจุดเด่นของภูเก็ต เขา
เลยตีโจทย์มาว่า แหลมพรหมเทพที่พระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ตก กระทบกันเป็ นซัน (Sun) ตัวซี
(Sea) ของมันก็คือทะเล คลื่นที่ (Character) ของฟอนท์ (Font) มันเป็ นบีชเกมส์ (Beach game) ซึ่ ง
มันไม่เป็ นทางการ มันรี แลกซ์ (Relax) ทุกคนสบาย สี ของฟอนท์ (Font) ก็คือซี (Sea) คือสี น้ าเงิ น
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แซนด์ (Sand) คือสี ส้ม ซัน (Sun) คือสี แดง ธงชาติคือธงชาติไทย ก็คือเหมือนฟอนท์ (Font) ตัวภูเก็ต
ไทยแลนด์ ลักษณะคือเขียนไซน์ (Sign) เหมือนกัน ปาดเป็ นเส้น เนื้ อของฟอนท์ (Font) มันเลย
ไม่ได้เต็ม”
สาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนบีชเกมส์ ผูจ้ ดั งานจะได้รับคู่มือ
มาตรฐาน (CI) แจ้งรายละเอียดการจัดวางองค์ประกอบตราสัญลักษณ์ เช่ น สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์
ในตราสัญลักษณ์ ประจาการแข่งขันกี ฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014 นี้ ตาแหน่ งของดวงอาทิตย์ที่อยู่
ด้านบนสุ ด ออกแบบมาสอดคล้องกับ ต้นไม้สองต้น คือการเชื่ อมโยง (Link) มาที่องค์ประกอบ
(Element) ในตราสัญลักษณ์น้ นั คือเกลียวคลื่นทะเลและฟองอากาศ ที่สอดรับกับชายทะเลและมีร่ม
ชายหาด เพิม่ สี สันให้ตราสัญลักษณ์มีลกั ษณะสนุก ไม่เป็ นทางการมากนัก
“สาหรับผมปั จจัยในการออกแบบเริ่ มจากรี เสิ ร์ช (Research) แบ่งแคท (Category) และ
ไดเรคชัน่ (Direction) หา เรฟเอร์ เรนซ์ (Reference) แล้วก็สเก็ต (Sketch) แล้วค่อยมาดูพรอปโพชัน่
(Proportion) แล้วค่อยมาดึงคอนเซปส์ (Concept) ไอเดีย (Idea) แล้วคียว์ ิชวล (Key visual) แล้วร่ าง
แบบในคอมพิวเตอร์ และมาคิดถึ งว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรในความจริ ง นาเสนอลู กค้า ร่ างแบบใน
คอมพิวเตอร์ ทดสอบ (Apply) การใช้งานอ สาคัญที่สุดคือนาเสนอลูกค้า หาจุดที่พอดีที่สุด ส่ ง
เจ้านายก่อนที่จะออกไปพรี เซนต์ (Present) มีคอมเมนท์ (Comment) มาก็แก้ ผมใช้เวลานานสุ ดตอน
รี เสิ ร์ช (Research) ค้นสิ่ งที่ มนั มี อยู่ก่อน ประเภทของที่เขาทากันมาแล้ว มารี เสิ ร์ช (Research) หา
คอนเซป (Concept) กับสิ่ งที่มนั เกิ ดขึ้น เช่ น ตัวนี้ มนั มีแค่ ซี (Sea) แซนด์ (Sand) ซัน (Sun) มันมี
อ้างอิงยังไงบ้างกับสิ่ งที่มนั เกิดขึ้นแล้วจึงคีย ์ (key) คอนเซ็ปต์ (Concept) ออกแบบ”
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา
ต้องทดสอบออกแบบก่อนใช้งาน เช่ น เอเชี่ ยนบีชเกมส์ ครั้งนี้ จดั ที่จงั หวัดภูเก็ตเจ้าภาพในซึ่ งมีเต่า
อาศัยอยูเ่ ฉพาะแถบภาคใต้ในทะเลอันดามันมาสคอตการแข่งขัน คือ เต่า เป็ นโจทย์จาก กกท. (การ
กี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย) ทุ ก อย่า งจึ ง เชื่ อมโยงกันทั้ง ตราสั ญลัก ษณ์ สโลแกน (Slogan) มาสคอต
(Mascot) ดังนั้นเหรี ยญรางวัลการแข่งขันจึงออกแบบให้ดา้ นหลังของเหรี ยญเหมือนกระดองเต่า แต่
ลดทอนรายละเอี ย ด ให้ ดู ผ่อ นคลาย ทัน สมัย และใช้เ ชื อ กสานเป็ นสายคล้อ งคอมี ค อนเซ็ ป ต์
(Concept) เชือกสายรัดข้อมือเป็ นแฟชัน่ ลักษณะแพทเทิล (Pattern) แบบสานแต่ยงั คงความเป็ นกีฬา
ไว้
การออกแบบสาหรับจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทุกชิ้นงานต้องได้รับการพิจารณา
และอนุ มตั ิจากเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น เกียรติบตั ร เป็ นทราย แพคเกจ
ออกแบบเหมื อนอยู่ใ นน้ า คบเพลิ ง ที่ ใช้ใ นพิ ธีเปิ ดและพิ ธี ปิ ดการแข่ง ขัน กระถางคบเพลิ ง เวที
(Stage)
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สาหรับสปอนเซอร์ ที่จะนาตราสัญลักษณ์ ไปใช้ มีคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์เอเชี่ยนบีช
เกมส์ ปี 2014 โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต เอกลักษณ์ของภูเก็ต
การท่องเที่ยว ส่ วนที่สองจะเป็ นการแข่งขันกีฬา ชนิ ดกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ (Asian Beach Game)
เลย การแข่ ง ขัน กี ฬ าที่ ไ หนบ้า ง ส่ ว นที่ ส ามคื อ แนะน าการใช้ง านตราสั ญ ลัก ษณ์ (Guideline
Emblem) อันประกอบด้วย โทนสี ตัวอักษร ขนาด โทน สี อะไร การบังคับใช้ ข้อห้ามอันเป็ นสิ ทธิ
ประโยชน์ของเจ้าของงาน
4.1.2 รู ปลักษณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างตราสั ญลักษณ์ การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า
“รู ปลักษณ์สาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ ไม่ควรเกิน 3 สี จดจาง่าย มีความเป็ นสากล
ไม่ซบั ซ้อน มีไอเดนติต้ ี (Identity) ของชาติ และเมื่อนักท่องเที่ยวเห็ นโลโก้ที่เชื่ อมโยงถึ งสิ่ งสาคัญ
ของประเทศนั้น จะเกิ ดมูล ค่าทางเศรษฐกิ จมากมาย เช่ น ประเทศไทยมี ช่อฟ้ า วัดพระแก้ว พระ
ปรางค์วดั อรุ ณ เช่ นเดี ยวกันกับเกาหลี ใต้ในตราสัญลักษณ์ เอเชี่ ยนเกมส์ น้ ี ไม่ได้มุ่งไปที่คบเพลิ ง
ความสามัคคี แต่มองถึงเรื่ องของประเทศ”
ประสิ ทธิ์ นุ่ นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวต่อว่า เอกลักษณ์แต่ละประเทศมี
หลายมุมมอง เช่ น ธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี เช่ น การแข่งขัน
ซี เกมส์ที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยประเทศไทย มีแมวเป็ นมาสคอตถือร่ ม มีตราสัญลักษณ์ เป็ นริ้ วของร่ ม
เพื่ออ้างไปถึ งร่ มที่เป็ นเอกลักษณ์ของเชี ยงใหม่ พื้นที่จดั การแข่งขัน ซึ่ งมาสคอทแมว ต่อยอดสร้าง
มูลค่าได้มหาศาล นักออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา ควรศึกษาโจทย์ ศึกษาข้อมูลประเทศ
เจ้าภาพ ไม่ใช่แค่การแข่งขัน ควรมีมุมมองอื่นๆ ประกอบสร้างที่ทาให้มีเรื่ องราว โดดเด่น แตกต่าง
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานการแข่งขันเอเชี่ยน
บีช เกมส์ ปี 2014 กล่าวว่า
“รู ปลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่ น ข้อบังคับ ตัวอคิเต็กโลโก้ (Architect Logo) เจ้าของงานจะให้
เทมเพลท (Template) มา เช่น เอเชี่ ยนเกมส์จะเป็ นรู ปดวงอาทิตย์ ต้องใช้ให้ถูกหลักการ จะมีสเปซ
(Space) ระยะห่ างที่กาหนดไว้ ที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ นักออกแบบจะต้องทราบ การกี ฬาแห่ งประเทศไทย
(กกท.) จะมอบหมายให้ ดีไ ซน์ตามมาตรฐาน (Standard) ในรู ป แบบที่ เข้าใจง่ า ย ชัดเจน ฟอนท์
(Font) ต้องอ่านออก ชัดเจน ตอบโจทย์ สื่ อไปถึ งเชิ งอ้างอิงที่มนั เกิ ดขึ้ น เช่ น เราออกแบบเต่า แต่
ไม่ได้ทาฟอร์ มเต่า คนดูสามารถตีความได้”
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กิ ตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) กล่ าวต่อไปว่า การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ มาจากแนวคิดเบื้องต้น เช่ น ตราสัญลักษณ์ เอเชี่ ยนบีชเกมส์ น้ ี ดวงอาทิตย์มีศกั ยภาพใน
การสร้างการจดจา เริ่ มจากสเกต (Sketch) แบบและพัฒนาเป็ นหลายๆ แบบ พัฒนาสี แบ่งโทน ใช้คู่
สี ทดลองปริ นท์ (Print) นาไปจัดวางในชิ้นงาน เช่ น หมวก เหรี ยญ ลองทาเป็ นขาวดา สุ ดท้ายแล้ว
ตัดสิ นใจเลื อกและส่ ง ส่ วนใหญ่ตวั อักษร (Font) เบื้ องต้นจะใช้ตวั อักษามาตรฐาน เนื่ องจากเป็ น
รายละเอี ย ดในตราสัญ ลัก ษณ์ ซึ่ งนัก ออกแบบต้อ งลองจัดวางตัว อัก ษรที่ ห ลากหลาย แล้ว เน้น
ตัวอัก ษรที่ เข้า กัน อาจออกแบบใหม่ ในขั้นตอนการสเกต (Sketch) แบบตัวอัก ษรเป็ นงานรอง
สามารถจัดวางได้หลายแบบ โดยออกแบบคู่มือการใช้งาน เช่น เมื่อนาตราสัญลักษณ์ไปใช้ในป้ าย
ใช้แบบสี เดียว สนามวินเสิ ฟ สนามบีทบอล แบบธง แบนเนอร์ (Banner) เป็ นต้น
“สาหรับผม ลายเซ็นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลจะแสดงออกตอนสเก็ต (Sketch) คนที่คิด
ต่างจากคนอื่น สังเกตเห็ นในสิ่ งที่คนอื่นไม่ได้สังเกต เอกลักษณ์ แบบนี้ มนั เป็ นเวลาในการทางาน
ความทุ่มเท หรื อเอกลักษณ์ จากงานที่พบเห็ นกันบ่อย เช่น นักออกแบบบางคนชอบใช้เส้นสโตรค
(Stroke) บางคนชอบงานสมดุล บางคนชอบแบบงานไดนามิคเพราะเปลี่ยนเก่ง บางคนชอบใช้ลาย
ไทย บางคนก็จะกาลังฝึ กแล้วก็ลอก มันจะไม่ใช่ซิคเนเจอร์ (Signature) สร้างงานเป็ นลายเซ็นต์ของ
เรา เริ่ มจากสังเกตผลงานของคนอื่น เช่น 10 ชิ้น 20 ชิ้น 100 ชิ้น จะจับคาแลคเตอร์ (Character) ของ
เขาได้ มีงานสม่าเสมอ เวลาเขียนโลโก้เสร็ จแล้ว ตัวหนังสื อจะแต่ง เก็บดีเทล (Detail) บางคนซิ กเน
เจอร์ (Signature) จะลงตัวมากเพราะกราฟฟิ คดี คื อนัก ออกแบบที่ ดีจ ะท างานได้หลายรู ปแบบ
หลากหลาย มันไม่มีใครเป็ นเจ้าของจุด เส้นหรื อลายไทย แต่เมื่อมันรวมตัวกันแล้วมันจะเป็ นงาน
ลิขสิ ทธิ์ ของเรา”
4.1.3 คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างตราสั ญลักษณ์
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า
“ผมเข้าประกวดครั้งแรกปี 2003 ผมประกวดสัญลักษณ์ประจาแต่ละชนิ ดกีฬาด้วย 28 ชนิด
กีฬา มาเป็ นเซท (Set) เลย เราวางแผนแล้วว่าจะให้โลโก้ ออกมาเชื่ อมโยงกับอะไร ส่ วนหนึ่ งมาจาก
เรื อใบ สี ป ระจาพระองค์ก็ สี เหลื อง เพราะสี เหลื องค่ อนข้า งไม่ ค่ อยโดดเด่ นในการใช้ก ับ โลโก้
เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสี อื่นที่มาขับให้สีเหลืองเด่น เลยต้องใช้เหลือง แดง น้ าเงิน แม่สีโดยตัวมัน
เองคือการแข่งขันอยู่แล้ว เป็ นอิสระ ตอบโจทย์การแข่งขันกี ฬาได้ดว้ ย แต่ในแม่สีมนั ยังอยูใ่ นกลุ่ม
ของเขา สื่ อถึ งความเป็ นหนึ่ งเดี ยวในกลุ่ มประเทศอาเซี่ ยนด้วย เป็ นการแข่งขันของกี ฬาหนึ่ งใน
ภู มิ ภาคอาเซี่ ย นที่ มี มิ ต รภาพด้วย โดยใช้กี ฬ าเป็ นตัว สร้ างสัมพันธภาพ สร้ างมิ ตรภาพด้ว ยการ

89
เลือกใช้ฟอนท์ (Font) มีความเป็ นสากลตัวนี้ สาคัญ ถ้า AEC มาก็ตอ้ งมองความเป็ นสากลนิ ดนึ ง แต่
ถ้าแฝงในความเป็ นฟอนท์ (Font) ก็เกี่ ยว ไม่จาเป็ นต้องออกแบบฟอนท์ (Font) ขึ้ นใหม่ทุกครั้ งที่
ออกแบบโลโก้ ใช้ฟ อนท์ (Font) มาตรฐานก็ ไ ด้ ถ้า มัน สื่ อความ แต่ ก็ เ ลื อกหลายฟอนท์ (Font)
เหมือนกัน สุ ดท้ายก็ใช้ฟอนซ์ (Font) มาตรฐานที่เรามีอยูแ่ ล้วในโปรแกรมฟอนท์ (Font) จริ งๆ แล้ว
ก็สาคัญเพราะบางตัวเค้าออกแบบมาเฉพาะเลยใช้กบั กิจกรรมนี้”
นอกจากนี้ ประสิ ทธิ์ นุ่ นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวเพิ่มเติ มว่า ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ สิ่งที่ สาคัญอันดับแรกคือ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะของออริ จินัล
(Original) ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง ในฐานะผูอ้ อกแบบต้องรี วิว ตราสัญลักษณ์ให้มากที่สุด เช่น การ
รี วิวจากวิกิพีเดี ย (Wikipidia) เวิร์ดคัพ (World Cup) ควรรวบรวมข้อมูล (Data) เกี่ ยวกับตรา
สัญลักษณ์ เพื่อศึกษารู ปแบบ และไม่ลอกเลียน ควรมีตราสัญลักษณ์ ที่จดั แบ่งหมวดหมู่ของตนเอง
เพื่อสะดวกต่อการท างานข้อมูล (Data) ในที่ น้ ี ไม่ใช่ ใ นมุ มมองของโจทย์อย่างเดี ยว ต้องศึกษา
รู ปแบบที่ผา่ นมา ตอบโจทย์ (Requirement) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตีโจทย์จากภาษา
นามธรรมสื่ อสารเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นเสน่ห์ของความคิดสร้างสรรค์ คิดในสิ่ งที่คนอื่นไม่คิด คิดใน
สิ่ งที่ธรรมดาแต่อาจเป็ นสิ่ งที่คาดไม่ถึง
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) กล่าวถึงการใช้สมองทั้งสองซี กในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์วา่ “การออกแบบตราสัญลักษณ์ใช้สมองซีกซ้ายและสมองซี กขวา เหตุผลก็
จะเป็ นสมองซีกขวา ทักษะ ความงาม ฝี มือ เป็ นองค์ประกอบศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสมองซี ก
ซ้าย ฉะนั้นใครที่ สามารถบาลานซ์ (Balance) ทั้งซ้ายและขวาได้ มันเป็ นเรื่ องบาลานซ์ (Balance)
ระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ในระหว่างที่ต่อสู ้กบั การตีโจทย์ จึงได้สเก็ต (Sketch) ออกมา ตรงนี้ จะมี
กลยุทธ์และเทคนิคไม่เหมือนกัน บางคนจะเริ่ มจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด บางคนก็ไปหารี เซิ ร์ช
(Research) ตรงนี้ จะลงลึ กถึ งไอเดี ยมีการตัดสิ นใจในเรื่ องของไอเดียเขาจะต้องรี เซิ ร์ช (Research)
ลึกๆ เช่น การหาข้อมูลของประเทศเจ้าภาพ ประเทศเจ้าภาพมีเอกลักษณ์อะไรที่ทุกคนภูมิใจ ทุกคน
คาดไม่ถึง และเมื่อหยิบออกมาแล้ว ผสมกับความเป็ นสปอต (Sport) ความหมายของสปอต (Sport)
ตามคอนเซ็ปต์ (Concept) ของการแข่งขันครั้งนั้นในเทรนด์ (Trend) ที่ประกาศออกมาแล้วจึงนามา
ใส่ จากนั้นโจทย์ความเป็ นเอกลักษณ์ ของเจ้าภาพ พันธกิ จ หรื อวิสัยทัศน์ หรื อเป้ าหมายอะไรต่าง
ของ
เกมส์ ค รั้ งนั้น เขาจะเอามารวมกัน เอามาบวกกับ เอกลัก ษณ์ ของความเป็ นประเทศนั้น
สุ ดท้ายจะสื่ อสารออกมาเป็ นโลโก้ที่มีความเป็ นกี ฬาคียเ์ วิร์ด (Keyword) ต้องตีความเป็ นกี ฬาทุก
อย่างจะต้องตีความออกมาหมด”
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กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์
ปี 2014 กล่าวว่า
“จุด เส้น ระนาบ คือ จุดมันเรี ยงเป็ นเส้น เส้นต่อกันเป็ นระนาบ เพิ่มมิติเข้าไป ไม่แบน มี
ลูกเล่นให้มนั ดูลึก มีไดเมนชัน่ (Dimension) เป็ นระยะความตื้นลึกหนาบางของสิ่ งที่มนั เกิดขึ้นของ
ภาพโลโก้ (Emblem) ดูมีมิติ ความหมาย ฟอร์ ม รู ปร่ าง รู ปทรงต้องจาได้ เห็ นแล้วจาได้ ไม่ตอ้ งดู
เยอะ ดู นิ ด เดี ย วก็ จ าได้ เหมื อ นภาพจ าที่ ลิ ง ค์ (Link) กั บ ตัว สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ มี อ ยู่ แบลคกราวด์
(Background) ของมัน เช่น พื้นฐานเลขาคณิ ต
การออกแบบมันไม่มี พรมแดน (International Logo Competitions) แบบที่ไ ด้รับการ
เผยแพร่ อาจไม่ใช่ แบบแรกที่ นกั ออกแบบนาเสนอ ยัง คงมีแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้นาเสนอ สาหรับนัก
ออกแบบ ไม่ควรปิ ดตัวเอง เปิ ดทุกเงื่อไข มองหาความเป็ นไปได้ และสุ ดท้ายตัดสิ นใจเลือก เช่ น
โจทย์กาหนดให้ส่งคนละแบบ ถ้านักออกแบบ่ที่ทางานมาครบถ้วน จะเลือกมาอันเดียว ทาไฟนอล
(Final) ให้สมบูรณ์ พรี เซนเตชัน่ (Presentation) ให้สมบูรณ์ นักออกแบบต้องรี เชค (Recheck) ใน
ทุ ก ด้า น อาทิ ตราสั ญลัก ษณ์ น้ ี เป็ นออริ จินอล (Original) ตอบโจทย์ความเป็ นกี ฬา ตอบพันธกิ จ
เป้ าหมาย หรื อการควบรวมของทุกอย่าง คอนเซป (Concept) จากแต่ละประเทศ ไม่ได้ถูกใช้ในตรา
สัญลักษณ์ ถูกใช้ในมาสคอต ฉะนั้นมาสคอตกับตราสัญลักษณ์ จะยิ่งใหญ่พอๆ กัน แต่ตวั ที่จะต้อง
ทาออกมาก่อนคือ ตราสัญลักษณ์”
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ตารางที่ 4.1 สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับปั จการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ระบบความคิดสร้ างสรรค์ ในวงการออกแบบตราสั ญลักษณ์
ลาดับ ชื่ อ สกุล

1

รู ปลักษณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

ต้องมีความเป็ นออริ จินลั
(Original) ตอบโจทย์ ตีโจทย์
จากนามธรรมเป็ นรู ปธรรม ใช้
สมองทั้ง 2 ซีก ต้องสื่ อถึงความ
เป็ นนานาชาติ (Universal
Design) ต้องหาเทคนิค
เรื่ องราว วิธีการใหม่ๆ มาเล่า
เป็ นเรื่ องของเซนส์ (Sense)
ของนักออกแบบ ที่เห็นของ
บางสิ่ งแล้วทาให้ของสิ่ งนั้น
เป็ นโลโก้ ได้

โจทย์บอกให้สื่อถึงความเป็ นโคราช ปี
นั้นในหลวงฯครบ 80 พรรษา การทรง
เรื อใบเป็ นกีฬาที่โปรด ทรงต่อเรื อด้วย
พระองค์เอง ทรงชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาแหลมทอง และทรงต่อเรื อใบ
ประเภทต่างๆ รวมทั้งเรื อใบโอเค ซึ่ ง
เป็ นประเภทของเรื อที่ทรงใช้แข่งขัน
กีฬาแหลมทอง นับเป็ นการแข่งกีฬา
ครบ 40 ปี กีฬาแหลมทอง ใช้ประยุกต์
จากตัว A ปลายแหลมของยอดปราสาท
หินพิมาย

คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

การเชื่อมโยงกับโจทย์ นาเสนอเรื อใบ ใช้สี
ประจาพระองค์คือสี เหลือง แต่สีเหลืองค่อนไม่
โดดเด่นในการใช้กบั โลโก้ ต้องเอาสี อื่นมาขับ
ให้สีเหลืองเด่น คือ เหลือง แดง น้ าเงิน แม่สี
หมายถึงการแข่งขัน ตอบโจทย์การแข่งขันกีฬา
แต่ในแม่สียงั อยูใ่ นกลุ่มของเขา สื่ อถึงความเป็ น
หนึ่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซี่ ยน เป็ นการ
แข่งขันของกีฬาหนึ่งในภูมิภาคอาเซี่ ยนที่มี
มิตรภาพ โดยใช้กีฬาเป็ นตัวสร้างสัมพันธภาพ
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นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี
2007

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ระบบความคิดสร้ างสรรค์ ในวงการออกแบบตราสั ญลักษณ์
ลาดับ ชื่ อ สกุล

1

รู ปลักษณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

มีทกั ษะในการคิดสร้างสรรค์มี ตราสัญลักษณ์ ไม่ควรใช้สีเกิน 3 สี
เทคนิคเฉพาะตัว ออกแบบคอม
โพสต์ (Composition)มีการ
ทดสอบตราสัญลักษณ์ โดยไม่
ลาเอียงด้วยตนเอง และสอบถาม
กลุ่มเป้ าหมาย

คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

การเลือกใช้ตวั อักษร มีความเป็ นสากล ไม่
จาเป็ นต้องออกแบบตัวอักษรใหม่ทุกครั้งที่
ออกแบบโลโก้ ใช้ตวั อักษรมาตรฐานได้ ถ้า
สื่ อความ
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นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี
2007

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ระบบความคิดสร้ างสรรค์ ในวงการออกแบบตราสั ญลักษณ์
ลาดับ ชื่ อ สกุล

นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล
ผูค้ วบคุมการจัดงาน
เอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014

รู ปลักษณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

ค้นคว้าข้อมูลและกาหนด
แนวคิดในการออกแบบภายใต้
กรอบคู่มือมาตรฐาน (CI) ร่ าง
แบบในคอมพิวเตอร์ทดสอบวาง
ตราสัญลักษณ์ในสื่ อที่จะใช้งาน
ไม่ปิดตัวเอง หาความเป็ นไปได้
และตัดสิ นใจเลือกลายเซ็นที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต สถานที่จดั
งาน เป็ นจุดเด่นของภูเก็ต พระอาทิตย์
ขึ้น พระอาทิตย์ตก กระทบกันเห็นพระ
อาทิตย์ ทะเล และคลื่น เป็ นกีฬา
ชายหาด มีความผ่อนคลาย

คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์

จุด เส้น ระนาบ คือ จุดมันเรี ยงเป็ นเส้น เส้น
ต่อกันเป็ นระนาบ มีมิติ มีลูกเล่นในการ
ออกแบบรู ปทรงตราสัญลักษณ์ตอ้ งเห็นแล้ว
จาได้ สี ของตัวอักษร คือ ทะเล สี น้ าเงิน
ชายหาด คือ สี ส้ม พระอาทิตย์ คือ สี แดง ต่อ
กับสี ธงชาติคือธงชาติไทย ใช้การ ปาดเป็ น
เส้นเป็ นตัวอักษร
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2

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ ตราสั ญลักษณ์
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4.2 ความเข้ าใจในเชิงสั ญญะในการตีความตราสั ญลักษณ์ การแข่ งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ กรณีศึกษาเอเชียนเกมส์ ปี 2014 ของผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง
4.2.1 มุมมองตราสั ญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า
“ผมเห็นนกสยายปี ก อาจสื่ อถึง ความเคลื่ อนไหวในการแข่งขัน ผมไม่แน่ ใจ เขาใช้สีฟ้า
น่ า จะเป็ นทะเล หรื อ ภูมิ ป ระเทศของเขานะ พระอาทิ ต ย์ สี แ ดงคื อ จุ ด ก าเนิ ด สี เ ขี ย ว น่ า จะเป็ น
ธรรมชาติแต่โดยรวมเป็ นองค์ประกอบ รู ปแบบที่สวยงามและจดจาได้ง่าย”
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์
ปี 2014 กล่าวว่า
“นึกถึงนก ไดเรคชัน่ (Direction) ปี ก ลูกศรที่รวมกันเข้าหาศูนย์กลาง ผมเพิ่งดูวา่ เขามาเรี ยง
แพทเทิล (Pattern) ลูกศรที่รวมกันเข้าหาศูนย์กลางดวงอาทิตย์สีแดง คือ เส้นชัย รวมเป็ นหนึ่งเดียว ยู
นิ ต้ ี (Unity) ใช้รูปทรงเดี ยว ทรงลูกศร ผ่านการลดทอนเชฟ (Shape) ที่มนั ต่างกัน ใช้ฟอร์ ม (Form)
เดียวกัน แหลมๆ ยกเว้นตัวสุ ดท้าย ส่ วนสี น้ าเงินธงชาติเกาหลี สี ที่ใช้สื่อถึงอิโค (Ecology) เขียวฟ้ า
สื่ อถึง ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ส่ วนตัวอักษรเป็ นทางการ เขาเลือกใช้ฟอร์ ม (Form) ไม่เยอะ ไม่
สับสน มาเรี ยงต่อกันเป็ นฟอร์ ม (Form) ที่ชดั ผมจะใช้วิธีการหลี่ตาดูตลอดเวลาคือทาตาเบลอ เวลา
ดูโลโก้ (Emblem) หรื อฟอร์ม (Form) ทุกสิ่ งอย่างที่เกิดขึ้น เวลาเช็ค พอคุณทาตาเบลอจะเห็นฟอร์ ม
(Form) ที่มนั เกิดขึ้น คือถ้าคนแยกอิลิเมนท์ (Element) ก้อนนี้ ออกได้แสดงว่าถูกต้อง ต้องตั้งใจ ผม
ว่ามันอินเตอร์ (International) ตรงที่จุดสนใจ จุดขายเพียงจุดเดียวเมื่อเห็นปุ๊ ปจาได้ แต่การตีฟอร์ ม
(Form) ตรงนี้ ถา้ มองไปลึกๆ อีก เผลอจะเห็นเป็ นลูกกลมๆ สานกันก็ได้ มันเหมือนเป็ นคอนเซป
(Concept) ของมัน”
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2558) อาจารย์ดา้ นการออกแบบและ
ผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ กล่าวว่า
“ในเรื่ องของกราฟฟิ คมันสื่ อถึงตัวเอต่อกัน อาจมาจากคนเอเชี ยที่รวมตัวกัน มีความเป็ นได
นามิค (Dynamic) มีเป้ าหมายเดียวกันคือ วันเอเชี่ยนเกมส์ (One Asian Game) วันเอเชีย (One Asia)
ตัวนี้ คือสั ญลัก ษณ์ ข องความเป็ นหนึ่ งเดี่ ยวของประเทศที่ ดวงอาทิ ตย์ข้ ึ นในโลกนี้ ท วีปเอเชี ย คื อ
ดินแดนที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนดวงอาทิตย์มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศเอเชี ยมาก ประเทศ
ในกลุ่มทวีปเอเชียสัญลักษณ์ที่บ่งบอกคือดวงอาทิตย์นี่แหละ ฉะนั้นมันก็สะท้อนการสื่ อความหมาย
ว่าอย่างไร
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หนึ่ง คือ ยูนิต้ ี (Unity) คือ ทุกอันวิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์นะ และสอง คือ ไดนามิค (Dynamic)
คือ มันเส้นที่เคลื่อนไหว และยังมีก ารลดหลัน่ ด้วย สื่ อถึ งพัฒนาการ เก่งมาก เก่งน้อย แต่ทุกคนมี
เป้ าหมายเดียวกันคือ ความเป็ นเอเชี ย หลอมสปริ ต (Spirit) ของนักกีฬา กองเชี ยร์ ให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว
ความแหลมคมของเส้นสาย เฉี ยบคมของเส้นสาย เป็ นตัวเอมารวมกันเป็ นหนึ่ งเดียว มีพฒั นาการ ไม่
เท่ากัน มีการเคลื่อนไหว คือ ลักษณะของนักกีฬาอยูแ่ ล้ว และมันมีแสงด้วย เราดูดี ๆ จะรู ้สึกว่าเป็ น
รัศมีของตัวนั้นซ้อนกันอยู่ ปกติเราจะมองแค่โพสิ ทีฟสเปซ (Positive Space) คือ สิ่ งที่มนุ ษย์สังเกต
เหตุ แต่เนกาที ฟ (Negative) เขาเก่ งตรงที่เขาเล่ นเนกาทีฟ (Negative) ขาวๆ ที่เราไม่เห็ น ตรงนี้ ทา
ให้โลโก้มีรัศมีของดวงอาทิ ตย์ ดวงอาทิ ตย์น้ ี คือ ความหมายคื อเอเชี ย เจ๋ งตรงนี้ เหมื อนเป็ นพลัง
เปล่งประกายนักกีฬาทุกคนเวลาวิง่ ในสนามก็มีแดดกระทบอันเดียวกันอยูใ่ ต้ฟ้า ดวงอาทิตย์เดียวกัน
ทวีปเอเชี ย สิ่ งหนึ่ งที่น่าประทับใจคือ มันไชนิ่ ง (Shining) ออกมาไม่เหมือนโลโก้ตวั อื่นลองสังเกต
ดู โลโก้ ตัวอื่นก็ลอกความเป็ นไชนิ่งไม่ได้
ส่ วนสี เห็นช่องว่างระหว่างกันตัวเอแต่ละตัว เมื่อจับมือกัน 2 สี รวมเป็ นสี ใหม่ เกิดเป็ นหนึ่ง
เดี ยวมี สีน้ าเงิ นเข้มขึ้นมาสื่ อถึ งความสามัคคี ส่ วนที่ สาม คือ สี การใช้สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้ กีฬาต้องเป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สี ฟ้า หมายถึง ความสะอาด อาจจะหมายถึง
น้ าใจนักกีฬา ส่ วนสี ตวั อักษรน้ าเงินเข้มด้านล่าง ให้ความรู ้สึกเป็ นสากล ส่ วนใหญ่จะใช้กนั มีการบา
ลานซ์ (Balance) ระหว่างความเป็ นเอกลักษณ์ของพื้นที่จดั เข้ากับความเป็ นสปอต (Sport) ดีนะและ
เข้ากับความเป็ นเอเชียกับสัญลักษณ์ตวั นี้ได้ดี”
กนกพรรณ สวนสันต์ (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย กล่าวว่า
“มันดู มีอะไร ครั้ งอื่ นๆ ดูเป็ นบล็อก (Block) มากเกิ นไป เป็ นเส้ นหนา พอมาเริ่ มปี นี้ ดูมี
กราฟฟิ คมากขึ้ น ดูเหมือนขนนก เป็ นแบบที่ เสรี เสรี ภาพ อิ สระเสรี ดู เป็ นกลุ่ ม เพราะอย่างดวง
อาทิตย์น้ ีใครๆ ก็ตอ้ งการ เหมือนมุ่งที่จะไขว่ขว้ามันสี ฟ้ากับสี เขียวเหมือนจะมาเอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่มี
เป้ าหมายเหมือนกัน แต่ไม่ได้มาพร้อมกับความกระหาย โมโห หรื อความรุ นแรง มาด้วยความที่ เป็ น
มิตร สี ฟ้าคือทะเล ประเทศเกาหลี สี เขียวธรรมชาติ จากสี แดงคือจุดกาเนิ ด แต่ก็อยากจะได้ในสิ่ งๆ
เดียวกันส่ วนสี กวางโจมันดูร้อนแรง ไฟแรง อันนี้จะดูซอฟท์ ๆ (Soft) ลงมาหน่อย”
รุ จ แสงอุดม (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
“เข้าใจว่าพระอาทิตย์ สี แดงนี้ชดั เจน เพราะเป็ นตราสัญลักษณ์ของ OCOA จะต้องถูกบังคับ
ให้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง เอเชี่ ยนเกมส์ นี้ ผมยังมองว่าแตกต่างชัดเจน ความเป็ นตัว A การรี ฟพรี
เซนท์ (Represent) คาว่าเอเชี่ ยนเกมส์ รู ปทรง จากทางเชิ งสถาปั ตยกรรมมาก ไปในเชิ งรู ปลักษณ์
ของสิ่ งที่เขาอยากนาเสนอ ถ้าเบื้องต้นอาจมองว่ามันไลฟ์ (Life) มากกว่า ทดแทนสิ่ งที่ไม่เคยมีชีวิต
อาจจะกลับมาเป็ นความมีชีวติ ความเป็ นเทคโนโลยีของมันอาจนามาทาในเชิ งเทคโนโลยีได้มากขึ้น
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การที่นามาทาเป็ นภาพเคลื่ อนไหวในเชิ งของเทคโนโลยี เช่ น ถ้ามองเห็ นเป็ นเชิ งประกอบ การที่
นาไปท าเป็ นภาพยนตร์ ในทางไอที คิ ดควบคู่ ก ันไป ในการใช้ง านทางเทคโนโลยี การใช้ง าน
สมัยก่อนที่เราคิดแค่เพียงการใช้ในเชิงเป็ นตราสัญลักษณ์ แต่ของอินชอน ต้องมองในเชิงเทคโนโลยี
ด้วย เพราะเป็ นเจ้าเทคโนโลยี การที่จะเอาไปทาเป็ นแอนนิ เมชัน่ การจะทาเป็ นในเชิงการใช้งานอื่ น
ผมมองเห็นสิ่ งซึ้ ง มีความทันสมัย ไลฟ์ ลี่ (Lively) มากขึ้น นึ กถึงได้สอง สามอย่าง ในเชิ งของสัตว์
ในเชิ งของเครื่ องแต่งกาย เพราะเกาหลี ค่อนข้างจะผสมผสาน ถ้ามองเร็ วๆยั งไม่ได้วิเคราะห์คงไป
ในลักษณะนี้ แต่จริ งๆ แล้วเกาหลีซ่อนอะไรไว้เยอะ ในแง่ของการดีไซน์ บางทีอาจซ่ อนความเฉี ยบ
แหลม ความทันสมัย รู ปลักษณ์ เชิ งสถาปั ตกรรมทันสมัย อาจจะใช้สิ่งก่ อสร้ างที่ ผ่านมา ที่ เราทา
เอเชี่ ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 คนที่อยู่ต่างประเทศถามผมตลอดว่า มันหมายถึ งอะไร มันคืออะไร ผมก็
บอกว่ามันคือหลังคาบ้าน ก็จะเห้ย สมัยก่อนหลังคาบ้านแบบนี้ หรอ ซ่ อนไว้เยอะ มันไม่ตรงหรอก
โลโก้มนั ไม่สามารถคิดด้านใดด้านหนึ่งได้
ผมคิดว่านาทีน้ ี ในแง่ของการให้สี วันนี้ กรี นเดย์ (Green Day) ก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญ ความ
บริ สุทธิ์ มนั คือฟ้ า สิ่ งที่เรามองไปแล้วมันบริ สุทธิ์ ก็สีฟ้า สิ่ งที่มนั เป็ นธรรมชาติ อยูบ่ นดินก็แทนด้วย
สี เขียว เขาคงมองไว้วา่ เขาต้องการให้เห็ นความบริ สุทธิ์ อะไรที่มนั ไม่มีขอบเขต มันไปได้ ท้องฟ้ า
ไปได้ตลอด ยิง่ เวลาเห็นสี ฟ้ามากๆ พาให้คนสบายตา สบายใจ สี เขียวชัดเจนผมมองว่ากรี น (Green)
แน่นอน อย่างดวงอาทิตย์ที่ทุกโลโก้เอเชี่ยนเกมส์จะต้องมีในองค์ประกอบโลโก้ ในหลักการทุกครั้ง
ที่ผา่ นมา จะวางไว้ตรงไหนตาแหน่งใดก็แล้วแต่มนั ย่อมต้องคิดให้มนั อยูใ่ นระดับที่สอดคล้องมาก
หรื อสอดคล้องน้อยไม่มีปัญหา เพราะไม่ได้เป็ นข้อบังคับในเชิ งสถาปั ตยกรรมหรื อในเชิ งโลโก้ ขอ
แค่ให้มี ความรู ้สึกผมเป็ นอย่างนั้น เพราะมันไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร จริ งๆมันอาศัยทรงหลัก มันจะ
เป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าแนวตั้ง หรื อจะเป็ นทรงกลม ซึ่ งมันไม่กลม มันจะงอกไม่ทางนี้ ซึ่ งมันจะฟอร์ ม
ของเอเชี่ ยนหลัก กลม ผืนผ้าแนวตั้ง ผืนผ้าแนวนอน มันยังไม่นิ่งอยู่ในทรงใดทรงหนึ่ ง ไม่รู้เขา
ต้องการอะไร”
วรรณมณี บัวเทศ (สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558) หัวหน้าข่าวกี ฬา หนังสื อพิมพ์มติชน
กล่าวว่า
“ถ้า ให้ เที ย บกับ หลายๆ ครั้ งที่ ผ่า นมา เอเชี่ ย นเกมส์ ข องเกาหลี โลโก้ค่ อ นข้า งสื่ อ เป็ น
นามธรรม เอเชี่ ยนเกมส์ ทุกครั้ งที่ มีก็จะนารู ปพระอาทิ ตย์ม าใส่ หลายๆ ครั้ งที่ ผ่านมาถ้าไม่ใช่ ที่
เกาหลี พอเห็นปุ๊ ปมันจะสื่ อถึงอะไร เราสามารถจินตนาการได้เลย เบื้องต้นเราจะเห็นภาพกว้างๆ
อันนี้เป็ นวัด เป็ นเปลวไฟ เป็ นรู ปคนวิง่ แต่ในขณะที่ของเกาหลี ทั้งปูซาล (Busan Games 2002) และ
อินชอน (Incheon Games 2014) ค่อนข้างจะเป็ นนามธรรม เช่ น เราเห็ นแว็บแรกที่ปูซาล (Busan
Games 2002) เราจะไม่รู้วา่ มันคืออะไร มันเป็ นทะเลหรื อเปล่า หรื อเป็ นมือจับกันอยูห่ รื อเปล่า อย่าง
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ของอินชอน (Incheon Games 2014) เป็ นปี กที่ กาลังสยายปี กหรื อเปล่ า ถ้าสังเกตอาจจะเป็ น
คาแรคเตอร์ (Character) ของเขา เป็ นเอกลักษณ์การออกแบบว่าให้มนั สื่ อเป็ นนามธรรม ไม่ใช่เห็ น
แว๊บแรกรู้ ขอย้อนกลับไปนิ ดนึ งตรงเรื่ องของภาพสื่ อก่อน ถ้าเอาไปเปรี ยบเทียบกับซี เกมส์ ซี เกมส์
จะต่างจากเอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิ คเกมส์ เลย เช่น ตอนฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines 2005) เป็ นรู ปหน้ากาก
ของชนเผ่า ไม่มีอะไรที่เป็ นนามธรรม เทียบกันอินชอน (Incheon Games 2014) กับปูซาล (Busan
Games 2002) ใกล้เคียงกับความเป็ นโอลิ มปิ คมากกว่าในแง่ เรื่ องภาพ คนถื อรู ปตะกร้ อที่ พม่า ที่
สิ งคโปร์ คนเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ซี เกมส์มนั จะชัดๆ เลยว่าออกแบบมาเพื่อให้เห็นอะไร ไม่ตอ้ งตีความ
ให้วุ่นวาย หรื อเอเชี่ ยนเกมส์ ที่กวางโจ (Guangzhou Games 2010) เรี ยบง่ายไม่ใช้เส้ นเยอะ ให้
ความรู้สึกเป็ นเปลวไฟ โชติช่วงของ เขาก็บอกมันเป็ นลู่วิ่ง แต่ถา้ ถามว่าความเป็ นนามธรรม จะให้
ใกล้เคียงกับความเป็ นโอลิมปิ กมากกว่า ถ้าสังเกตในโลโก้ โอลิมปิ กจะมีพวกนั้นอยู่ เป็ นโลโก้ ต้อง
ตีความ แต่อย่างซี เกมส์ ไม่ตอ้ งตีความเลย รู ปนี้ ทาอะไร นี่ ทาอะไร ริ โอ (Rio Games 2016) เป็ นรู ป
คนจับมือกัน
วรรณมณี บัวเทศ (สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558) กล่าวต่อไปว่า “เวลาทาข่าวก่อนการ
แข่งขันเราจะรายงานว่าการแข่งขันครั้งนี้ ท้ งั เอเชี่ ยนเกมส์ โอลิ มปิ กเกมส์ ส่ วนใหญ่เขาส่ งข้อมูล
ตรงนี้ แทนอะไร สี อย่างนี้ หมายถึงอะไร ทาไมใช้เส้นแบบนี้ ถ้าอย่างของอินชอน (Incheon Games
2014) เขาจะบอกว่าตัวที่เป็ นการตะหวัดแหลมๆ หมายถึงตัว A คือเอเชี ย การที่มนั ต่อกันเหมือนคน
ชาวเอเชี ยจับมื อกัน ถ้าเราดู ตรงนี้ คือมี ความหมาย อาจจะไม่ชัดเท่าหลายๆโลโก้ ที่ ผ่านมา พอดี
ช่วงแรกๆอาจจะดูวา่ มันเฉยนิ ดนึ ง แพลตฟอร์ ม (Platform) เหมือนกัน แต่อนั นี้ จะมีความเป็ นสากล
มากขึ้น ให้ตีความจากโอลิมปิ ก คืออันนี้เห็นเป็ นการจับมือ”
“เราจะไม่รู้ที่มาของโลโก้ โดยส่ วนใหญ่หลักการที่ได้โลโก้ มาคือ จะมีการจัดประกวด จะ
ให้ประเทศเจ้าภาพ กราฟฟิ คดีไซน์ คนทัว่ ไปที่สนใจนามาประกวด อาจจะให้คอนเซปต์ (Concept)
กว้างๆไป หรื ออาจจะไม่มีคอนเซปต์ (Concept) แต่ก็จะมีการให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญเลือก บางส่ วนก็โหวต
แต่ส่วนใหญ่ผเู ้ ชี่ยวชาญตัดก่อนแล้วค่อยโหวต จะออกมาเป็ นโลโก้ที่ออฟฟิ เชียล (Official)”
“ตัวอักษรในโลโก้ ก็มีส่วนมันสะท้อน สี เวลาส่ วนใหญ่เราอ่านเจอหลายๆ ครั้งไม่จากัด
เฉพาะเอเชี่ ยนเกมส์ บางที ก็ เอาสี ที่ สัญลัก ษณ์ ของประเทศนั้นๆ หรื ออย่า งน้อยก็สื่ อความหมาย
อย่างเช่ น สี เขียวหมายถึ งธรรมชาติ ป่ าเขาลาเนาไพรเยอะ สี ฟ้าก็คือทะเลประเทศนี้ มีอยู่ริมทะเล
มหาสมุทรทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี คือเขาค่อนข้างจะเลื อกสี ที่สื่อถึ งคาแรคเตอร์ (Character)
ของประเทศเขาออกมา ฟอนท์ (Font) ก็เหมือนกัน อินชอน (Incheon Games 2014) มันสื่ อถึงความ
ทันสมัย คิดว่าเกาหลีจะไม่ได้สื่อถึงประวัติศาสตร์ สื่ อถึงความทันสมัยมากกว่าเพราะดู จากฟอนท์
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จากอะไร มันจะไม่ยอ้ นยุคอะไรมากถ้าดูจากครั้งผ่านๆ มาจะไม่ค่อยเห็นมีลูกเล่นกับฟอนท์มาก มี
แค่ที่จีนอาจะด้วยความมีชาตินิยมสู งเขาอาจจะเน้นวัฒนธรรมให้มนั ดูสื่อความ”
4.2.2 เอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีในตราสั ญลักษณ์ เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า
...ส่ วนหนึ่ งน่าจะสื่ อถึ งความเป็ นเกาหลี โดยหลักจะเห็นเป็ นหยินหยาง แต่ตวั นี้ น่าจะแตก
ออกมาเลย โดยปกติแล้วสัญลักษณ์ที่ผา่ นมาของกีฬาที่จดั ที่เกาหลี เราจะเห็นเป็ นธงชาติเกาหลีเยอะ
ตัวนี้ถา้ เรามองเขาจะฉี กออกมาเลย น่าจะเป็ นการคิดนอกกรอบของเกาหลีเลย...
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์
ปี 2014 กล่าวว่า
...ด้วยความที่ ไม่รู้วฒั นธรรมเกาหลี เลย ผมเลยดู ไม่รู้ว่าเกาหลี หรื อเปล่ า แต่คิดว่ามันเป็ น
สากลสี มนั เป็ นสากลด้วยสี มนั น้อย อาเซี ยนด้วยตัวโลโก้ โอซี เอ (OCA) ถ้ามีก็ตวั พระอาทิตย์ ไม่
รู้สึกสะท้อนออกมาเป็ นอาเซียน...
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2558) อาจารย์ดา้ นการออกแบบและ
ผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ กล่าวว่า
“สะท้อน ผมมองว่าอย่างนี้นะ ความเป็ นเกาหลีเป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นลักษณะที่มี
พลวัตร คือ ความเคลื่ อนไหว มีไดนามิคสู ง คือ ใหม่ เหมือนกับเอาวัฒนธรรมเก่า ๆ มาปั ดฝุ่ น มา
ปฏิรูปฉะนั้นเค้าไม่จาเป็ นต้องมาสื่ อสารด้วย โมทีฟ (Motif) เก่า ๆ เช่น จีน จะเป็ นรู ปคนจีนในครั่ง
ทางกี ฬา อันนี้ สื่อสารเหมือนกันแต่คนละแบบอันนี้ สื่อสารในด้านของคุ ณค่า เห็ นคุ ณค่าความขลัง
อลังการจากหนังราชวงศ์จีน ต่างๆ เช่ นตราสัญลักษณ์ ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ แต่เกาหลี เป็ นอี ก
รู ปแบบหนึ่ งเค้าอยูใ่ นช่ วงปฏิ รูป สิ นค้าทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งหมดเลย ทั้งการแต่งกาย วงดนตรี
กระแสอิ นเตอร์ เน็ ต ฉะนั้นวัฒนธรรมจะซ่ อนอยู่ได้อย่างไร จึ งซ่ อนในรู ปของเส้ น สี การหลอม
รวมกันตัวเอ แต่ว่าตัวเอ คื อ เอเชี่ ยนเกมส์ ไหม แต่ถามว่าความเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศเกาหลี
หรื อไม่อย่างไร สะท้อนถึ งความเป็ นกี ฬาในเวลาที่ จดั เอเชี่ ยนเกมส์ ในประเทศเกาหลี ผมรู ้ สึกว่า
เหมือนพลวัตทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึ งการก้าวโบยบินเหมื อนนกคื อเขาคลี่ คลายมาจาก นก
ประจาชาติ นกประจาถิ่ น หรื อ ดอกไม้ประจาชาติ ถ้าถามว่ารู ปแบบเป็ นเกาหลี ไหม คือ ใช่ มนั คือ
เกาหลี ตรงที่มนั ไม่ใช่ จีนถ้าดูออกง่ายๆ นะ เพราะเขาเป็ นเมืองที่ออกมาทางเทคโนโลยี เขามีพ้ืนที่
เล็ ก แต่ มี ค วามเป็ นเทคโนโลยี ในความคิ ด ผมเป็ นไดนามิ ค (Dynamic) แต่ ถ้ า อ่ า นคอนเซป
(Concept) อาจจะร้องอ๋ อ ว่ามันมาจากวัฒนธรรม เป็ นโลโก้ เปิ ดนะ โอเพ่นสเปซ (Open Space) มัน
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แสดงว่าการแข่งขันจะเป็ นพื้นฐานนาไปสู่ อะไรหลาย อย่าง ส่ วนนี้ ก็เปิ ดหมือนกันแต่ข้ ึนข้างบน
คล้าย ๆ กัน ซึ่ งแตกต่าง ฉะนั้น แค่คิดคอนเซป (Concapt) ที่ดี กราฟฟิ คไม่ตอ้ งเลิ ศเลอ แต่ได้คอน
เซป (Concept) จะมีสองอย่าง ความคิดสร้ างสรรค์ กับคอมโพซิ ชนั่ (Composition) สัดส่ วนจะไป
ด้วยกัน”
กนกพรรณ สวนสันต์ (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย กล่าวว่า
“แล้วแต่คนมอง สาหรับไม่นะ แต่โลโก้น้ ี เห็นสี แดง สี ที่มนั ร้อนแรง ไฟก็เปรี ยบเหมือนกับ
เปลวเพลิงที่อยูใ่ นคบเพลิงยังดูออกว่ามันเป็ นกีฬา ครั้งอื่นๆ ที่จดั ที่เกาหลี อย่างปูซานเหมือนศิลปะ
บ้านเขา โซลก็จะต้องเป็ นทรงแบบนี้อีก น้ า ก้อนเมฆ แต่ครั้งนี้ ดูเหมือนขนนก แต่ฟอนท์ (Font) พอ
เดาได้วา่ เป็ นอะไรที่เกาหลี ก็มองว่าเป็ นสากลนะ สังเกตจากสี น้ าเงินที่ทบั ซ้อนกัน สี ฟ้ากับสี เขียวมา
จากต่างประเทศ ต่างถิ่นกัน แต่ก็ยงั มีความร่ วมมือด้วยกัน มันไม่ห่างกันเลย มันจะชิ ดๆกัน เหมือน
กีฬาที่เราเล่น ก็จะมีบาดเจ็บ มีปะทะอารมณ์ กนั บ้าง แต่ก็ไม่แตก มาเพื่อที่จะคว้ารางวัลที่ใครๆ ก็
ต้องการ แต่ในไขว่คว้านั้นไม่ได้มากับความโมโหหรื อความกระหายหรื ออารมณ์ที่รุนแรง แต่เรายัง
มีมิตรไมตรี ที่ช่วยกันจับมือกันไว้ไม่หลุดไปจากกัน”
รุ จ แสงอุดม (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
“สมมุ ติ ผ มคิ ดว่า มันเป็ นนก มันจะยากมากที่ จะส าเร็ จในการที่ จ ะให้ค นเห็ นว่า เป็ นนก
สมมุติ ถ้าเป้ าหมายเขาต้องการให้เห็นว่าเป็ นนก ต้องเพิ่มในสัดส่ วนหรื อว่ารู ปทรงหลัก เช่น ถ้ามัน
แบนขึ้ นมา มันจะท าให้มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า อันนี้ คื อปี ก หาง ล าตัว มันต้องแผ่ออกไปอี ก มันต้องดึ ง
ทางด้านกว้างเพื่อให้มนั แบนลง ส่ วนอื่นการวางตาแหน่ งของชื่ อเมืองชัดเจน ชื่ อเมืองใหญ่กว่าชื่ อ
เกมส์บานเลย เพราะอินชอน (Incheon) ไม่มีใครรู ้จกั เขาต้องการโปรโมทเมืองใหม่”
วรรณมณี บัวเทศ (สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558) หัวหน้าข่าวกี ฬา หนังสื อพิมพ์มติชน
กล่าวว่า
“มีความเป็ นสากลมากขึ้นถ้ากลับไปดูครั้งที่โซล (Seoul Games 1986 ) มันจะดูเรี ยบง่าย แต่
ถ้าสังเกตทุกครั้งจะสื่ อถึ งความเป็ นทะเลเพราะเขาจะมีเกาะของเขาอยู่ ริ มทะเล ติดทะเล ตรงนี้ จะ
เป็ นหยดน้ า เป็ นทะเล เป็ นคลื่น เป็ นเรื่ องของทะเล แต่อนั นี้สีฟ้าน่าจะเกี่ยวกับทะเล แต่ก็คือไม่แน่ใจ
อย่างน้อยเขาก็ไม่ทิ้งคอนเซปต์ (Concept) เดิม เขาจะต้องมีองค์ประกอบซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของเขาที่
เป็ นทะเล คิดว่าพยามยามให้มนั มีความเป็ นสากลมากขึ้น ถ้าไม่นบั ครั้งที่ไทยซึ่ งค่อนข้างจะสื่ อความ
เป็ นเอกลักษณ์ ของบ้านเราค่อนข้างสู ง ครั้ งต่ อๆ มาจะเริ่ มมี ค วามเป็ นนามธรรมมากขึ้ นมากขึ้ น
ย้อนกลับไปว่าเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้โลโก้ ประมาณไหนก็นึกไม่ค่อยออก ต้องกลับไปเซิ สท์ (Search)
ก่อนว่าโลโก้อินชอนเกมส์เป็ นแบบไหน มันไม่สามารถระลึกขึ้นมาได้ทนั ที”
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“ในแง่การสะท้อนวัฒนธรรมเกาหลี ก็น่าจะสะท้อนนะคือเราก็รับพวกเคป๊ อป (KPOP) มา
ละครเกาหลี เราไม่เห็ นชัดว่า เขาไม่ได้สื่อถึ งความเป็ นประวัติศาสตร์ มากนัก ถ้าไม่ได้ตามดูพวก
ย้อนยุค ในความรู ้สึกคือเกาหลีค่อนข้างจะสื่ อความเป็ นสมัยใหม่ ไม่ได้ดูยอ้ นยุคเป็ นประวัติศาสตร์
เป็ นโลโก้ที่ดูมีความเคลื่อนไหว มันกระจาย ไม่ได้แข็งทื้อ และเข้ากับวัฒนธรรมเคป๊ อป (KPOP) ดู
สมัยใหม่ ดูมีไดนามิค (Dynamic) ซึ่ งโลโก้ ดูมีความเป็ นสากลมากกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนๆ ดูเข้า
กับยุคสมัยใหม่ ซึ่ งได้รับการพัฒนาจากขั้นตอนการเสนอตัวโลโก้ คือ OIC คณะกรรมการโอลิมปิ ก
สากล (International Olympic Committee: IOC) จะเปิ ดให้ประเทศต่างๆสมัคร เรี ยกว่าบิ ท
(Bidding) ตัวผูส้ มัครจะต้องออกแบบโลโก้ ซึ่ งเป็ นโลโก้ ของการบิท (Bidding) ไม่ใช่ โลโก้ของ
การแข่ งขัน ที่ เราเห็ นจะเป็ นโลโก้ ที่เราบิ ท (Bidding) ไม่ ใ ช่ ที่ จะใช้ แต่เป็ นโลโก้ข องแคมเปญ
(Campaign) ใช้ในการเสนอตัว พอจบตรงนั้นจะจบการคัดเลือกและต้องนาเสนอใหม่ โลโก้ ตรงนั้น
ไม่สามารถนามาใช้ มันเป็ นโลโก้ ของการบิท (Bidding) คนละขั้นตอน”
4.2.3 ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติมต่ อตราสั ญลักษณ์เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
ประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ (สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2558) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า
“ผมมองตอนแรกมันเหมื อนปี กนก ผมว่า สี มนั ไม่สื่ อถึ ง การแข่ง ขันที่ สู งมากนัก สื่ อถึ ง
มิตรภาพ ความอบอุ่นมากกว่า การแข่งขันกี ฬาควรใช้สีโดดเด่น สี ที่ตดั กัน อาจจะไม่ใช่ 50:50,
20:80, 30:70 จะมีสีอะไรเป็ นตัวนาขึ้นมา เช่น ถ้านกมันทับกัน อาจจะใช้เป็ นสี แดง ทาให้โลโก้ ตัวนี้
น่าสนใจมากขึ้น จานวนสี ก็จะเหลือสามสี สัญลักษณ์ก็จะดูแล้วน่าตื่นเต้นมากขึ้น”
กิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์
ปี 2014 กล่าวว่า “สื่ อถึงความเป็ นเกาหลีได้ ที่เห็นรู ้จกั อย่างเดียวในภาพในหัวคือธงชาติเกาหลีใส่ อิลิ
เมนท์ (Element) ของธงชาติ สี ของธงชาติ มันมีแค่ ขาว ดา แดง เหลือง น้ าเงิน”
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2558) อาจารย์ดา้ นการออกแบบและ
ผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ กล่าวว่า
“ผมคิดว่าตราสัญลักษณ์ น้ ี ตอ้ งใช้กบั มาสคอตที่อ่อนนุ่ มหน่ อย เพราะตัวนี้ เหมือนจักรฟั น
มันแข็ไปนิ ดหนึ่ ง ฉะนั้นเวลาออกแบบตัวมาสคอตมาคู่กนั มันจะต้องดุ ลกัน แต่โลโก้สมบูรณ์ ไป
แล้ว แต่ตอ้ งมีตวั สมดุลมาช่วย โลโก้ตวั นี้ มันสื่ อถึงความเป็ นพลัง มันก็โค้งนิ ดหนึ่ งไม่ได้แหลมคม
ที่เดี ยว แต่บางทีก็มองว่าหยักๆ เหมือนเครื่ องจักรแต่สีฟ้า เขียว ช่ วยได้เยอะ แต่เค้าใช้การซ้อนโอ
เวอร์เลย์ (Overlay) เพื่อเน้นความโค้งต่อจากลาแสงดวงอาทิตย์ ถ้าไม่มีมนั จะไม่เป็ นสัน เวลาเอาไป
ทางานกราฟฟิ คมันจะสวย ตรงที่เป็ นสันซ้อนกัน นิดเดียว ละเอียด กราฟฟิ คก็ดี เยีย่ มยอด”
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กนกพรรณ สวนสันต์ (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย กล่าวว่า
“ถ้าจะให้เป็ นเอกลักษณ์ น่าจะเป็ นเหมือนทรงอันที่ผา่ นมา ไม่ได้หนาแบบนี้ หรื อไม่ก็หยด
น้ า แบบนี้ แบบที่ทบั ซ้อนกัน ลูกเล่นอย่างนี้ โอเค เหมือนลูกก้อนเมฆ ออกเป็ นกราฟฟิ คตี้ ออกแนว
กลิ่นอายเกาหลี ดูเป็ นเกาหลีมากกว่า ส่ วนตัวหนังสื อ แบบนี้แหละดีแล้ว ดูอว้ นๆ ดี”
รุ จ แสงอุดม (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
“สมมุ ติ ผ มคิ ดว่า มันเป็ นนก มันจะยากมากที่ จะส าเร็ จในการที่ จ ะให้ค นเห็ นว่า เป็ นนก
สมมุติถา้ เป้ าหมายเขาต้องการให้เห็นว่าเป็ นนก ต้องเพิ่มในสัดส่ วนหรื อว่ารู ปทรงหลัก เช่ น ถ้ามัน
แบนขึ้ นมา มันจะท าให้มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า อันนี้ คื อปี ก หาง ล าตัว มันต้องแผ่ออกไปอี ก มันต้องดึ ง
ทางด้านกว้างเพื่อให้มนั แบนลง ส่ วนอื่นการวางตาแหน่ งของ ชื่ อเมืองชัดเจน ชื่ อเมืองใหญ่กว่าชื่ อ
เกมส์บานเลย เพราะอินชอน (Incheon) ไม่มีใครรู ้จกั เขาต้องการโปรโมทเมืองใหม่”
วรรณมณี บัวเทศ (สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558) หัวหน้าข่าวกี ฬา หนังสื อพิมพ์มติชน
กล่าวว่า
“ไม่ค่อยรู ้เรื่ องศิลปะมากเท่าไหร่ แต่อย่างที่บอกมันไม่ติดตา ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วชอบครั้ง
นี้ มากกว่า เพราะสี ด้วยส่ วนหนึ่ ง รู ป ลักษณ์ ที่ สื่อถึ งเปลวไฟ มันดูให้ความฮึ กเหิ ม มันดูถึ งความ
เคลื่อนไหวที่ร้อนแรง ที่มนั เหมาะเป็ นแข่งขันกีฬา ในขณะอันนี้ ถึงจะดูมีความเคลื่อนไหว ดูซอฟท์
(Soft) อาจจะดูทื่อไปนิ ดนึ ง เพราะอย่างไปดู ของโอลิ มปิ กต่อให้เขาเป็ นนามธรรม มันก็ยงั พอมี
อะไรที่เชื่อมโยงไปถึงกีฬาได้บา้ ง แต่อย่างอันนี้เราจะเชื่ อมโยงไปกับกีฬามันไม่ชดั เจน อาจจะยังไม่
เหมาะกับกีฬาสะทีเดียว ทีน้ ีจะเพิ่มเติมอะไรก็แนะนาลาบาก อาจจะลองเปลี่ยนสี ให้ดูเข้มข้นขึ้น ให้
ดูตื่นเต้นขึ้น มากกว่าสี ที่เบาสบายตากว่าฟ้ าหรื อเขียว อาจทาให้ดูสนุกขึ้น เพราะอันนี้ดูชิลๆ (Chill)”
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ตารางที่ 4.2 ตารางสรุ ปข้อมูลการตีความเชิงสัญญะตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
การตีความเชิงสั ญญะ
มุมมองต่ อตราสั ญลักษณ์
ลาดับ

1

3

นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล
ผูค้ วบคุมการจัดงาน
เอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014
นายยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์
อาจารย์ดา้ นการออกแบบและ
ผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบตรา
สัญลักษณ์

ความหมายแฝงทาง
สั ญลักษณ์ในเชิงรู ปทรง
นกสยายปี ก

นก ไดเรคชัน่ (Direction)
ปี กลูกศรที่รวมกันเข้าหา
ศูนย์กลาง
ตัวเอต่อกัน มาจากคนเอเชีย
ที่รวมตัวกัน

ฟ้า

เขียว

แดง

อืน่ ๆ

ความเคลื่อนไหวในการ ทะเล
ธรรมชาติ
แข่งขัน
ภูมิประเทศ
ของเกาหลี
เป็ นหนึ่งเดียว
เทคโนโลยี ธรรมชาติ
ยูนิต้ ี (Unity)
สื่ อถึงอิโค (Ecology)
มีเป้ าหมายเดียวกัน คือ ความ
ธรรมชาติ
วันเอเชี่ยนเกมส์ (One สะอาด
Asian Game) วันเอเชีย น้ าใจ
(One Asia)
นักกีฬา

จุดกาเนิ ด

(ไม่ได้
กล่าวถึง)

เส้นชัย

(ไม่ได้
กล่าวถึง)

ดวงอาทิตย์

สี น้ าเงินเข้ม
จากสองสี
รวมกันการ
จับมือของ
ตัวเอ
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2

ชื่ อ สกุล

ความหมายแฝงทาง
สั ญลักษณ์ ในเชิงสี สัน
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
การตีความเชิงสั ญญะ
มุมมองต่ อตราสั ญลักษณ์
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

ความหมายแฝงทาง
สั ญลักษณ์ในเชิงรู ปทรง

นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์ ขนนก
นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย

5

พันโทรุ จ แสงอุดม
รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
นางสาววรรณมณี บัวเทศ
หัวหน้าข่าวกีฬา
หนังสื อพิมพ์มติชน

6

ตัว A จากคาว่า
เอเชี่ยนเกมส์
การบินที่กาลังสยายปี ก
หรื อ ตัวเอต่อกัน

เสรี ภาพ อิสระเสรี เป็ น
กลุ่มมุ่งที่จะไขว่ขว้า
ดวงอาทิตย์
สถาปัตยกรรมที่มี
ความเป็ นเทคโนโลยี

ฟ้า

เขียว

แดง

อืน่ ๆ

ทะเลประเทศ ธรรมชาติ เปลวเพลิง
(ไม่ได้
เกาหลี
ที่อยูใ่ นคบเพลิง กล่าวถึง)
ความบริ สุทธิ์ ธรรมชาติ ประเทศสมาชิก (ไม่ได้
ทันสมัย
ในทวีปเอเชีย กล่าวถึง)

ตัวเอต่อกันเหมือนคนชาว ทะเล ลักษณะ ธรรมชาติ
เอเชียจับมือกันใช้
ภูมิประเทศ
ตัวอักษรสื่ อถึงความ
ทันสมัย

เอเชี่ยนเกมส์

(ไม่ได้
กล่าวถึง)
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4

ความหมายแฝงทาง
สั ญลักษณ์ ในเชิงสี สัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ ง ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ เป็ นการวิจยั ในเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
ภายใต้ปัญหานาวิจยั 2 ข้อ คือ

5.1 ปัจจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้ องในการออกแบบตราสั ญลักษณ์
การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา ตราสั ญลักษณ์ การแข่ งขันกีฬาซีเกมส์
ปี 2007 และตราสั ญลักษณ์ การแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014
จากการค้น คว้า วิจ ัย ปั จ จัย รู ป ลัก ษณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้อ งในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณี ศึกษาตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
และตราสั ญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬ าเอเชี่ ย นบี ช เกมส์ ปี 2014 โดยสามารถอภิ ปรายผลได้เป็ น 3
ประเด็น ดังนี้
5.1.1 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
5.1.2 รู ปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
5.1.3 คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสัญลักษณ์
ผูว้ ิจยั ศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ผ่านชุ ดคาถามในส่ วนของระบบ
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบตราสัญลักษณ์ จานวน 2 คน ได้แก่
1) นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ ผูอ้ อกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 24
จังหวัดนครราชสี มา (Sea Games 2007)
2) นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด
ภูเก็ต (Asian Beach Games 2014)
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5.1.1 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างตราสั ญลักษณ์
การศึ กษาปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การสร้ างตราสัญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬ าระดับ นานาชาติ
กรณี ศึกษาตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 และตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยน
บี ช เกมส์ ปี 2014 สามารถอภิ ป รายภายใต้แ นวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ย วกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง
Csikszentmihalyi (2006) ในการวิเคราะห์ระบบความคิด สร้ างสรรค์ (A Systems Model of
Creativity) ของผูส้ ่ งสารได้ดงั นี้
1) ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Person)
ด้านผูส้ ร้างสรรค์ (Person) ทั้งตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 และตรา
สัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนบี ชเกมส์ ปี 2014 ต่างให้ความสาคัญกับขั้นตอนการออกแบบ
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ดา้ นการค้นคว้าข้อมูล (Research) จรรยาบรรณ และความเหมือนคล้าย
ของตราสัญลัก ษณ์ ซึ่ ง เป็ นขั้นตอนที่ สองของขั้นตอนการออกแบบเครื่ องหมายและสั ญลัก ษณ์
(อารยะ ศรี กลั ป์ ยาณบุ ตร, 2541, น. 48) จากทั้งหมด 9 ขั้นตอน คื อ การรั บโจทย์ การหาข้อมู ล
เพิ่มเติ ม การเขียนโจทย์ของการออกแบบ การออกแบบและแก้ไขแบบ การนาเสนอเพื่อให้เลื อก
เพียง 2-3 แบบ การปรับปรุ งรายละเอียด การทดสอบการใช้งาน การตัดสิ นใจเลือก 1 แบบ สุ ดท้าย
คือการนาไปใช้งานและข้อกาหนดการใช้งาน
ผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า เป็ นเรื่ อง ของเซนส์
(SENSE) ที่เห็ นของบางสิ่ งแล้วทาให้ของสิ่ งนั้นเป็ นตราสัญลักษณ์ บางคนมองไม่ออกจริ งๆ ทุ ก
อย่างเป็ นไปได้หมดเมื่ อผ่านองค์ประกอบศิ ลป์ ที่ ดี ฉะนั้นเรื่ องของประสบการณ์ จึงช่ วยได้ เรื่ อง
ของครี เ อที ฟ (Creative) และคอมโพสต์ (Composition) นั้น มี ค วามส าคัญ ในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์มาก ซึ่ งจากคากล่าวว่าเป็ นเรื่ องของเซนส์ (SENSE) นั้น จากงานวิจยั ของ Kilgour (2006)
ศึ ก ษา “กระบวนการสร้ า งสรรค์ : ผลกระทบของกลุ่ ม ความรู ้ เ ฉพาะและเทคนิ ค การคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในความคิดสร้างสรรค์” พบว่าผลงานสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุ ง
โดยการใช้เทคนิ คการคิดสร้ างสรรค์แตกต่างกัน โดยพื้นฐานแล้วเทคนิ คทั้งหมดสนับสนุ นการใช้
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ งพื้ น ฐานส าหรั บ การสร้ า งแนวความคิ ด เทคนิ ค การคิ ด
สร้างสรรค์เหล่านี้ ปรากฏผลเป็ นการนาชั้นความจามาใช้ในกระบวนเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวเพิ่มเติมว่า ฉะนั้นจึงต้อง
ใช้สมองซี กซ้ายและสมองซี กขวา เพราะเป็ นเรื่ องของเหตุผล เหตุผล ซึ่ งเป็ นสมองซี กขวา ทักษะ
ความงาม ฝี มือ เป็ นองค์ประกอบศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสมองซี กซ้าย ฉะนั้นคนที่สามารถบา
ลานซ์ (Balance) ทั้งซ้ายและขวาได้ เป็ นเรื่ องระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ในระหว่างที่ต่อสู ้กบั การตี
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โจทย์ จึงได้สเก็ต (Sketch) ออกมา ตรงนี้ จะมีกลยุทธ์และเทคนิ คไม่เหมือนกัน บางคนจะเริ่ มจาก
การวิเคราะห์อย่างละเอียด บางคนไปหาค้นคว้าข้อมูลซึ่ งเขาจะต้องค้นคว้าให้ลึกๆ
ขณะที่ ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014 ให้ความสาคัญ
กับ ลายเซ็ นที่ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล จะแสดงออกตอนสเก็ต (Sketch) หรื อตอนคิดแบบ จะ
ออกแบบนามธรรม จะเป็ นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านคิดได้แปลกกว่าคนอื่น แบบนี้ คนทัว่ ไปจะ
สังเกตไม่ได้ ...เอกลักษณ์แบบนี้ มนั เป็ นเวลาในการทางาน ความทุ่มเท ...นักออกแบบที่ดีจะทางาน
ได้หลายรู ปแบบ หลากหลาย มันไม่มีใครเป็ นเจ้าของจุด เส้นหรื อลายไทย แต่เมื่อมันรวมตัวกันแล้ว
มันจะเป็ นงานลิขสิ ทธิ์
2) กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ ปฎิบตั ิหน้าที่ ดารงตนในสายความรู้ งานเฉพาะด้าน
หนึ่งๆ และรับหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Fild)
ในการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007 ผูส้ ร้างสรรค์
(Person) ตระหนัก ถึ ง ความเป็ นออริ จิ นัล (Original) ตอบโจทย์ ซึ่ งในโจทย์จ ะมี ห ลัก เกณฑ์
เอกลักษณ์ ของประเทศเจ้าภาพมีสโลแกนของการแข่งขัน ซึ่ งสรุ ปมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิ จ หรื อ
เป้ าหมายของการจัดแข่งขันมาอยู่ ภายใต้สโลแกนการแข่งขันนั้นๆ นักออกแบบจะทางานได้ตรง
ประเด็ นมากขึ้ น ผูจ้ ดั ที่ เป็ นประเทศเจ้า ภาพจะได้ผ ลงานตราสั ญลัก ษณ์ และตัวมาสคอตได้ตรง
ประเด็น
ขณะที่ผสู้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนบีช เกมส์ ปี 2014 กล่าวว่า
ประแทศเจ้าภาพจะได้รับคู่มือมาตรฐาน (CI) ที่แจ้งการจัดวางองค์ประกอบที่สาคัญ จะมีอคิเต็กโล
โก้ (Architect Logo) กากับ เช่น สัญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์ ในตราสัญลักษณ์เอเชี่ ยนบีชเกมส์ น้ ี จากที่
เข้าใจเวลาที่เรามองภาพบรรยากาศของโลกใบนี้ พระอาทิตย์อยูข่ า้ งบน มันสอดคล้องกับต้นไม้อยู่
ตรงนี้ มนั จะลิงค์ (Link) มาถึงตัวอิลิเมนท์ (Element) คือ เป็ นสายน้ าของทะเลและฟองอากาศ ส่ วน
ตรงนี้ชายทะเลและมีร่ม เพิ่มสี สันเข้าไปให้สนุก
เมื่อถึ งขั้นตอนสุ ดท้ายของการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 ใช้วิธีการปริ้ นท์ผลงาน สังเกต เปรี ยบเทียบ สอบถามผูใ้ กล้ชิดเพื่อ
ทดสอบการรับรู ้ของผูร้ ับสาร ประเมินสี และฟอร์ มของตราสัญลักษณ์ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ คัดเลือก
ผลงานที่ดีที่สุดก่อนส่ งผลงานประกวดออกแบบ และนาเสนอ แก่ผวู ้ า่ การการกีฬาแห่ งประเทศไทย
(กกท.)รัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเจ้าของโครงการ และจังหวัดนครราชสี มา
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ จดั งาน ซึ่ งพบว่าตราสัญลักษณ์ ที่ได้ออกแบบมานี้ สามารถตอบโจทย์ตามที่
ต้องการ
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สาหรับการทดสอบตราสัญลักษณ์ (Emblem) ของผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การ
แข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนบีช เกมส์ ปี 2014 ใช้การออกแบบโดยจัดวางตราสัญลักษณ์ในสื่ อต่างๆ เสนอ
ผูบ้ ริ หารในองค์กรพิจารณาและปรับแก้จากนั้นนาเสนอ กับการกีฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.) และ
นาข้อเสนอแนะ มาพัฒนาเพื่อส่ งให้สภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชี ย (Olympic Council of Asia; OCA)
พิจารณา
3) องค์ความรู ้ เครื่ องมือ คุณค่าและวิถีปฎิบตั ิ (Domain)
ด้านผูส้ ร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนบี ช เกมส์ ปี 2014 กล่ าวว่า
กระบวนการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ของตนเองนั้น เริ่ มจากการค้นข้อมูล การแบ่งกลุ่ม (Category)
และกาหนดทิ ศทางการออกแบบ (Direction) หาแบบอ้างอิง (Reference) แล้วร่ างแบบในกระดาษ
(Sketch) จากนั้นมาดู ก ารจัดวาง (Proportion) การก าหนดแนวคิ ด (Concept) แล้วร่ า งแบบใน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ อารยะ ศรี กลั ป์ ยาณบุตร (2541, น. 48) ที่
กล่าวกว่า การออกแบบตราสัญลักษณ์มีข้ นั ตอนและวิธีการหลายอย่างที่จะช่วยให้ผลงานสามารถสื่ อ
ความหมายตามที่ จุด มุ่ ง หมายก าหนดไว้ และมี ค วามสวยงาม น่ า สนใจและง่ า ยแก่ ก ารจดจ า นัก
สร้างสรรค์แต่ละคนจะมีข้ นั ตอนแตกต่างกัน
การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึง
กับการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาเอเชี่ ยนบี ช เกมส์ ปี 2014 โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดระบบความคิดสร้ างสรรค์ (A Systems Model of Creativity) ที่ กล่ าวถึ งองค์ความรู้
(Domain) วงการผูเ้ ชี่ยวชาญเชื่อว่าตราสัญลักษณ์กีฬาที่ดี ควรจะสื่ อถึงความเป็ นนานาชาติ ไม่ได้สื่อ
เจาะจงของประเทศใดประเทศหนึ่ ง เอกลักษณ์ ของประเทศเจ้าภาพเป็ นส่ วนประกอบ แต่สื่อให้
ออกไปในสายตานานาชาติยอมรับ เพราะการแข่งขันกี ฬามี ตวั แทนหลายประเทศ ที่ สาคัญต้องมี
ความเป็ นออริ จิ นัล (Original) ตอบโจทย์ มี เ อกลัก ษณ์ ข องประเทศ สามารถใช้ง านในสื่ อ ที่
หลากหลาย และสื่ อสารเป็ นภาษากลางที่คนทัว่ โลกเข้าใจได้ ไม่ควรลึกซึ้ งหรื อต้องอาศัยการตีความ
ง่ายต่อการสื่ อสาร ว่าเป็ นตราสัญลักษณ์กีฬา (Emblem) แต่จะเหนื อชั้นมีเรื่ องเล่า มีที่มา เป็ นยูนิเวอร์
แซล ดีไซน์ (Universal Design)
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ภาพที่ 5.1 วงจรความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา
แหล่งทีม่ า: ประยุกต์จาก Csikszentmihalyi, 1996.
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า ระบบความคิ ดสร้ างสรรค์การออกแบบตรสัญลักษณ์ ระดับนานาชาติ
อาศัยทักษะของผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Person) ซึ่ งมีความรู ้ เฉพาะด้านที่ ติดตัวมาตั้งแต่เกิ ดถึ ง
ปั จจุบนั ผ่านการบ่มเพาะ ทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม การศึกษา ฯลฯ ต่างมีส่วนหลอมรวมเป็ น
องค์ความรู้เฉพาะด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Domain) เฉพาะแต่ละปั จเจกบุ คคลเพราะ ตรา
สัญลัก ษณ์ ไ ม่ ใ ช่ การพิ ม พ์รูป แบบและสี ใ ห้เสร็ จสิ้ นเท่ า นั้น แต่ ย งั เป็ นการนาเสนอความเชื่ อมโยง
ระหว่างการแข่งขันกีฬา การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และสัญลักษณ์ หลอมรวมเป็ นการสื่ อสาร
ผ่านตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติ โดยมุมมองของผูส้ ร้ างสรรค์ที่ต้ งั ใจสอดแทรก
ตัวตนของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทางสังคม วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจในการแข่งขันกีฬาผ่าน
ตราสัญลักษณ์น้ นั ๆ โดยมีการพิจารณาจากวงการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Filed) เป็ นผูป้ ระเมินจนเกิด
เป็ นตราสัญลักษณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานนั้นๆ
5.1.2 รู ปลักษณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างตราสั ญลักษณ์
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบตราสัญลักษณ์ ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อ (Name) เครื่ องหมาย
(Mark) ตัวอักษร (Typography) สี (Color) และข้อความประกอบ (Tag Line) ต้องให้มีลกั ษณะ
ครอบคลุ ม เพื่ อแสดงออกถึ ง ความเป็ นหนึ่ งเดี ย ว ผูส้ ร้ า งสรรค์ท้ งั สองท่ า นกล่ า วถึ งรู ป ลัก ษณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับตราสัญลักษณ์แตกต่างกัน ดังนี้
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ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ปี 2007 กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ ไม่
ควรจะใช้สีเยอะหนึ่ งความจา อาจจะไม่เกิน 3 สี เน้นที่ความจดจาง่ายเป็ นสากล เช่น ตราสัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007 ถูกวางแผนแล้วว่าจะให้สีออกมาเชื่อมโยงกับอะไร ส่ วนหนึ่ งมาจาก
เรื อ ใบ สี ป ระจ าพระองค์ คื อ สี เ หลื อ ง แต่ สี เ หลื อ งค่ อ นข้า งไม่ ค่ อ ยโดดเด่ น ในการใช้ก ับ ตรา
สัญลักษณ์ ฉะนั้นต้องเอาสี อื่นที่มาขับให้สีเหลืองเด่น เลยต้องใช้เหลือง แดง น้ าเงิน แม่สีโดยตัวมัน
เองคือการแข่งขันเป็ นอิสระ ตอบโจทย์การแข่งขันกีฬา แต่ในแม่สีมนั ยังอยู่ในกลุ่มของสี ซ่ ึ งสื่ อถึ ง
ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวในกลุ่ มประเทศอาเซี่ ยน เป็ นการแข่งขันของกี ฬาหนึ่ งในภูมิภาคอาเซี่ ยนที่ มี
มิตรภาพ โดยใช้กีฬาเป็ นตัวสร้างสัมพันธภาพ
การเลื อ กใช้ฟ อนท์ (Font) ไม่ จ าเป็ นต้อ งออกแบบฟอนท์ (Font) ขึ้ น ใหม่ ทุ ก ครั้ งที่
ออกแบบโลโก้ ใช้ฟอนท์ (Font) มาตรฐานได้ ถ้ามันสื่ อความ เช่นตราสัญลักษณ์ซีเกมส์ ที่ออกแบบ
นี้ ก็ใช้ฟอนซ์ (Font) มาตรฐานที่มีอยูแ่ ล้วในโปรแกรมฟอนท์ (Font) นอกจากนี้ ยงั กล่าวเพิ่มเติมว่า
ตราสั ญ ลัก ษณ์ ใ นสมัย ก่ อนที่ มุ่ ง สู่ ชัย ชนะอย่า งเดี ย ว แต่ ปั จจุ บ นั จะน ามารวมกัน เป็ นไอเดนติ ต้ ี
(Identity) ของชาติและเมื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นโลโก้ ที่เชื่ อมโยงถึงสิ่ งสาคัญของประเทศนั้นจะเกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2014 กล่าวว่า ความชัดเจน
ฟอนท์ (Font) ต้องอ่านออก มันมีความสาคัญ เพราะได้ตราสัญลักษณ์ แล้ว ต้องได้ฟอนท์ (Font) ที่
เข้ากัน และเห็ นจากสิ่ งที่มนั เกิ ดขึ้นชัดรายละเอียดไม่เยอะ ตอบโจทย์ตอนของคอนเซป (Concept)
และมาสร้ า งให้เกิ ด สื่ อไปถึ งเชิ งอ้างอิ งที่ มนั เกิ ดขึ้ น โดยมี เอกลักษณ์ ข องผูอ้ อกแบบซ่ อนอยู่ใ น
ผลงานนั้น เช่น ตราสัญลัษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนบีชเกมส์ ปี 2014 นี้ ใช้ฟอนท์ (Font) ลายมือที่
ออกแบบเอง
5.1.3 คุณลักษณะทีใ่ ช้ ในการศึกษาตราสั ญลักษณ์ ในการจัดการแข่ งขันกีฬา
จาก 18 คุณลักษณะที่ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา นั้นพบว่า
ผูส้ ร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2007 เลือกใช้รูปลักษณะวัตถุดา้ นกีฬาโดยตรง
(Sport Object Form) คือ เรื อใบ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ขณะที่ตราสัญลักษณ์ เอเชี่ยนบีช
เกมส์ ปี 2014 นั้น มาจากการผสมผสานระหว่าง การใช้สี จากสี ของธงชาติ ป ระเทศเจ้า ภาพ กับ
รู ปลักษณะพืช ดอกไม้ (Plant, Flower Form) คือ ต้นไม้ ณ จุดเด่นของแหลมพรหมเทพ จังหวัด
ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตกซึ่ งเป็ นสถานที่จดั งานอยูใ่ นตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
วิโชค มุกดามณี (2538, น. 14) ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่ าวถึ งคุ ณลักษณะ
ตราสัญลักษณ์ที่ดีไว้ 3 ประการ คือ “แนวความคิดและประสาทสัมผัสการสื่ อความหมายและคุณค่า
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ทางความงาม ตลอดจนเทคนิ คกรรมวิธี ” ดังนี้ แนวความคิดและประสาทสัมผัส (Concept and
Sense) นอกจากมี ความแปลกใหม่ แล้วควรเป็ นแนวความคิ ดที่ สามารถนาไปเขี ยนเป็ นภาพแล้ว
สื่ อสารได้เข้าใจง่ายไม่สับสน การสื่ อความหมาย (Meaning) สามารถสื่ อความหมายให้รับรู ้ได้อย่าง
ชัดเจน ผูด้ ู ดูแล้วรับรู้ ได้ถึงวัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ ประการสุ ดท้าย คุ ณค่าทางความงาม
และเทคนิควิธี (Aesthetic and Technique) ความงามของสัญลักษณ์ที่ปรากฏเกิดจากองค์ประกอบ
ของการออกแบบและนามาจัดรวมกันตามหลัก การออกแบบให้ล งตัวสวยงาม ส่ วนเทคนิ ค วิธี
หมายถึง กรรมวิธีการเขียนสัญลักษณ์ให้สวยงาม นาไปย่อใช้ได้หลายวัตถุประสงค์
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ตารางที่ 5.1 คุณลักษณะที่เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์

ลาดับ คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวกับ
ตราสั ญลักษณ์
1

วางแผนให้ตราสัญลักษณ์ (Emblem) เชื่ อมโยงกับ
เรื อใบ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยเป็ น
เจ้าภาพในจัดการแข่งขันที่จงั หวัดนครราชสี มา
ระยะเวลาการแข่งขันอยูใ่ นช่วง วันที่ 6-15 ธันวาคม ถือ
เป็ นหนึ่งในการเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช
การทรงเรื อใบเป็ นกีฬาที่โปรด ทรงพระปรี ชาสามารถ
ในการต่อเรื อด้วยพระองค์เอง ทรงชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาแหลมทอง และทรงต่อเรื อใบประเภทต่างๆ รวมทั้ง
เรื อใบโอเค ซึ่ งเป็ นประเภทของเรื อที่ทรงใช้แข่งขันกีฬา
แหลมทอง

เอเชี่ยนบีช (Asian Beach) มีซี (Sea) แซนด์ (Sand) ซัน (Sun) เป็ นจุด
หลักของทุกๆ ที่ โดยตีโจทย์วา่ ทะเลที่ไหนและพอได้ (Concept) จะ
มีโจทย์ของสี รู ปลักษณ์ แบบฟอร์ม (Form) ที่เกิดขึ้น ครั้งนี้ คือ
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็ นสถานที่ในการจัด
งาน โดยนาเสนอจุดเด่นของแหลมพรหมเทพที่มีความสวยงามเมื่อ
เวลาพระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ตกกระทบกันเป็ นซัน (Sun) ตัวซี
(Sea) ของมันคือทะเล คลื่นที่ฟอนท์ (Font) มันเป็ นบีชเกมส์ (Beach
Game) ซึ่ งมันไม่เป็ นทางการ มันให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย (Relax)
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แนวความคิดและ
ประสาทสัมผัส
(Concept and Sense)
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลาดับ

คุณลักษณะที่เกีย่ วกับ
ตราสั ญลักษณ์
การสื่ อความหมาย
(Meaning)

3

คุณค่าทางความงาม
และเทคนิควิธี
(Aesthetic and Technique)

สี ของเรื อใบ สี ที่ใช้สีเหลืองเพราะเป็ นสี ประจาพระองค์ แต่
เพราะสี เหลืองค่อนข้างไม่ค่อยโดดเด่นในการใช้กบั ตรา
สัญลักษณ์ (Emblem) เราต้องเอาสี อื่นที่มาขับให้สีเหลืองเด่น
เลยต้องใช้เหลือง แดง น้ าเงิน แม่สีโดยตัวมันเอง คือ การ
แข่งขันแต่ในแม่สีมนั ยังอยูใ่ นกลุ่มที่ สื่ อถึงความเป็ นหนึ่งเดียว
ในกลุ่มประเทศอาเซี่ ยนด้วย เป็ นการแข่งขันของกีฬาหนึ่ งใน
ภูมิภาคอาเซี่ ยนที่มีมิตรภาพด้วย โดยใช้กีฬาเป็ นตัวสร้าง
สัมพันธภาพ
การเลือกใช้ฟอนท์ (Font) มีความเป็ นสากล ไม่จาเป็ นต้อง
ออกแบบฟอนท์ (Font) ขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ออกแบบตรา
สัญลักษณ์ การเลือกใช้ฟอนท์มาตรฐานที่สามารถสื่ อ
ความหมายได้

สี ของฟอนท์ (Font) คือ ซี (Sea) คือ สี น้ าเงิน แซนด์ (Sand) คือ สี สม้ ซัน
(Sun) คือสี แดง ธงชาติ คือ ธงชาติไทย เหมือนฟอนท์ (Font) ตัวภูเก็ต ไทย
แลนด์ ลักษณะคือเขียนไซน์ (Sign) เหมือนกัน ปาดเป็ นเส้น เนื้อของฟอนท์
(Font) มันเลยไม่ได้เต็มฟอร์ม รู ปร่ าง รู ปทรง ต้องจาได้ เห็นแล้วจาได้
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2

เริ่ มจากการศึกษาค้นคว้า (Research) แบ่งกลุ่มตามประเภท (Category) และ
หาไดเรคชั่น (Direction) หาการอ้า งอิ ง (Reference) และวาดภาพร่ า ง
(Sketch) หลังจากนั้นดูการจัดวาง (Proportion) แล้วค่อยมาดึงกรอบความคิด
(Concept) แนวความคิด (Idea) แล้วภาพสื่ อสารหลัก (Key Visual) นาไปร่ าง
แบบในคอมพิวเตอร์ ทดสอบโดยการนาไปใช้งาน โดยวางในสื่ อต่างๆ
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5.2 การตีความเชิงสั ญญะตราสั ญลักษณ์ การแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
ตราสัญลักษณ์ เปรี ยบเหมื อนการสื่ อสารข้อความที่ ส่งผลต่อความรู ้ สึกของผูพ้ บเห็ น แต่
ไม่ใ ช่ ก ารลอกเลี ยนแบบสิ่ ง ใดๆ ในโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง เป็ นเพีย งการใส่ รหัส ในภาพๆ หนึ่ ง
งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาการตี ค วามตราสั ญลัก ษณ์ เมื่ อผูท้ ี่ เห็ นตราสั ญลัก ษณ์ ก ารแข่ ง ขันกี ฬ า
เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 จะตีความอย่างไร ซึ่ งใช้แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiotics) และมายาคติ ในการ
วิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ ยวกับตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 เมื่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านกีฬาเห็นตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 จะตีความอย่างไร ซึ่ งใช้
แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiotics) และมายาคติ ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
5.2.1 มุมมองต่อตราสัญลักษณ์
5.2.2 ความหมายแฝงทางสัญลักษณ์ในเชิงรู ปทรงของตราสัญลักษณ์
5.2.3 ความหมายแฝงทางสัญลักษณ์ในเชิงสี สันของตราสัญลักษณ์
5.2.4 เอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีในตราสัญลักษณ์ และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผูว้ ิจ ัย ศึ ก ษาใช้ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indepth-Interview) ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องด้า นกี ฬ ากับ
ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 จานวน 6 คน ได้แก่
1) นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ ผูอ้ อกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ปี 2007
2) นายกิตติศกั ดิ์ เตียวตระกูล ผูค้ วบคุมการจัดงานเอเชี่ยนบีช เกมส์ ปี 2014
3) นายยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อาจารย์ดา้ นการออกแบบและผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์
4) นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์ นักกีฬาเรื อแคนูทีมชาติไทย
5) พันโทรุ จ แสงอุดม รองผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย
6) นางสาววรรณมณี บัวเทศ หัวหน้าข่าวกีฬา หนังสื อพิมพ์มติชน
5.2.1 มุมมองต่ อตราสั ญลักษณ์
จากแนวคิดสัญวิทยาของชาร์ ล แซนเดอร์ ส เพียร์ ซ พบว่า ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014 แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทที่หนึ่ ง ได้แก่ ลักษณะทางรู ปธรรม
ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะที่ปรากฏทาง สี สัน รู ปทรง ประเภทที่สอง ได้แก่ ลักษณะที่เป็ นแรง
บันดาลใจซึ่งยึดตามหลักการฝังสัญลักษณ์ (ดวงอาทิตย์) เป็ นจุดศูนย์กลางของตราสัญลักษณ์ และมี
การประยุกต์ตราสัญลักษณ์ให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
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ตราสัญลักษณ์ เอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 หากอภิปรายด้วยแนวคิดด้านคุ ณลักษณะที่ศึกษา
ตราสัญลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา จาก 18 คุณลักษณะ ได้แก่
1) รู ป ลัก ษณะสัตว์ (Animal Form) หมายถึ ง มี ล ัก ษณะเด่ นชัดในการนาเอา
รู ปลักษณะสัตว์มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ าหรื อไม่อยู่ในพวกสัตว์ใน
อุดมคติ ซึ่งจากการตอบคาถามในที่น้ ี คือ รู ปลักษณะนก
2) รู ปลักษณะตัวอักษรย่อและตัวเลข (Initial & Number Lettering) หมายถึ ง
เครื่ องหมายที่มีการใช้ชื่อยอ (Abbreviations) ชื่อที่ตดั ทอนให้ส้ นั ลงส่ วนมากมักเกิดจากอักษรย่อ ใน
ที่น้ ี คือ รู ปลักษณะตัวอักษร A ย่อมาจาก เอเชีย (Asia) หรื อ เอเชี่ยนเกมส์ (Asian Games)
5.2.2 ความหมายแฝงทางสั ญลักษณ์ ในเชิ งรู ปทรงของตราสั ญลักษณ์
จากแนวคิดรู ปแบบความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของโรล็อง บาร์ ต (Roland
Barthes) ที่ ใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ซ่ ึ งให้ความส าคัญกับความหมายที่ ปรากฏให้เห็ นและ
ความหมายที่ ย งั ไม่ ป รากฏให้เ ห็ นของตราสั ญลัก ษณ์ ดัง แผนภาพที่ ป รากฏในด้า นความหมาย
ด้านล่างนี้
สัญลักษณ์+นัยสาคัญ

ความหมายโดยนัย
(Connotation Meaning)

รู ปสัญญะ/ตัวหมาย ความหมายโดยตรง
(Significant)
(Denotation Meaning)
จากลัก ษณะของตราสัญลักษณ์ ก ารแข่ง ขันกี ฬ าเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 ซึ่ ง มี ก ารแบ่ง เป็ น
ลักษณะที่ติดกันและและลักษณะที่ห่างกันระหว่างตัวเอสองตัว จนเกิด 1 สี ที่ใช้ในตราสัญลักษณ์
ซึ่งมีผใู้ ห้สัมภาษณ์เพียง 1 คนที่กล่าวถึงประเด็นนี้ คือ นายยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อาจารย์ดา้ นการ
ออกแบบและผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการออกแบบ โดยเห็นช่องว่างระหว่างกันของตัวเอสี ฟ้า และตัวเอสี เขียว
เมื่อตัวเอสองตัวจับมือกัน ของสี ฟ้า และสี เขียว 2 สี จับมือกัน ค่อยนา 2 สิ่ งมารวมเข้าด้วยกันให้เป็ น
หนึ่ งเดี ย วเกิ ด สี น้ า เงิ น เข้ม ขึ้ น มา ด้ว ยความหมายโดยตรงของปี กที่ เ ชื่ อ มต่ อ กัน นี้ นี้ ท าให้ เ กิ ด
ความหมายโดยนัยที่เป็ นลักษณะของความสามัคคี
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โครงสร้างของตัวเอที่สีเหลื่อมกัน
การจัดเรี ยงลาดับ
ของสี เขียวและสี ฟ้า

ความสามัคคี

การจับมือ

แม้ว่าผูส้ ัมภาษณ์ อีก 5 ท่านจะไม่สังเกตเห็ นลักษณะของสี ที่เหลื่ อมกัน แต่ครึ่ งหนึ่ งของ
ผูใ้ ห้สัมภาษณกล่าวว่า เมื่อเห็ นตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 จะนึกถึง “คน
เอเชี ยรวมตัวกัน” “ลูกศรที่รวมตัวกันพุ่งเข้าหาศูนย์กลาง” “เอเชี ย” ในขณะที่อีกครึ่ งหนึ่ งของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์กล่าวถึง “นกสยายปี ก” “ขนนก” และการบินที่สยายปี ก” ซึ่ งอธิ บายได้ ดังนี้
นก
ปี ก/การสยายปี ก ลักษณะ

เสรี ภาพ

5.2.3 ความหมายแฝงทางสั ญลักษณ์ในเชิงสี สันของตราสั ญลักษณ์
ในส่ วนนี้ เป็ นการแยกองค์ประกอบด้านสี จากตราสัญลักษณ์ เอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 ที่นามา
ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลื น ได้แก่ สี แดง สี ฟ้า สี เขียว น้ าเงิ น และสี น้ าเงิ นเข้ม ดังแสดง
จากภาพที่ 5.2

ตราสั ญลักษณ์

องค์ ประกอบ

สี
แดง

ฟ้า

เขียว

ดวงอาทิตย์
รู ปนก (ปี ก)
ตัวอักษร
(ชื่องาน)
สี เหลื่อมระหว่างปี ก
ภาพที่ 5.2 ความหมายแฝงทางสัญลักษณ์ในเชิงสี สันของตราสัญลักษณ์

นา้ เงิน นา้ เงินเข้ ม
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จากตารางข้างต้นแสดงถึ งการตี ความตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ท้องฟ้ า ทะเล ธรรมชาติ นก
พระอาทิ ต ย์ ปรากฏให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง รู ป ธรรมเกี่ ย วกับ การอาศัย อยู่ ร่ ว มกัน ความ
เจริ ญก้าวหน้า การแข่งขันอย่างมีความเป็ นหนึ่ งเดียว สาหรับสี แดง หมายถึงดวงอาทิตย์ รวมทั้งเป็ น
สัญลักษณ์แห่งชีวติ จุดกาเนิด และเส้นชัย
จากเว็บไซต์ทางการของบริ ษทั ซี ดีอาร์ แอสโซซเอท จากัด ให้ขอ้ มูลไว้วา่ บริ ษทั ได้เป็ น
ผูอ้ อกแบบมาสคอท พิคโตแกรม และตราสัญลักษณ์การแข่งขันเอเชี่ ยนเกมส์ ปี 2014 โดย อเล็กซ์
คิม (Alex Kim) เป็ นผูก้ ากับศิลป์ ซึ่ งเว็บไซต์น้ ีได้ให้ความหมายในฐานะผูส้ ร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์
ไว้วา่ ตราสัญลักษณ์แข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2014
1) สัญลักษณ์ของ OCA และเอเชี่ยนเกมส์ภายใต้พระอาทิตย์ที่สว่างสดใส สื่ อถึงการ
เคลื่อนไหวในอนาคตที่สดใสและนิรันดร์ เพื่อเน้นความสว่างและความหวังของเมืองอินชอน
2) สี เขียว หมายถึง การเติบโตและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตลอดจนการอยูร่ ่ วมกันของ
อินชอนที่ซ่ ึ งมนุษย์และธรรมชาติอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
3) สี ฟ้า หมายถึ ง เมืองพอร์ ตของอินชอน หมายถึงท้องฟ้ าทะเลและเมืองไฮเทคที่
แสดงถึงความภาคภูมิใจของอินชอนที่จะกลายเป็ นเมืองระดับโลก
ทั้งนี้ เมื่อนาแนวคิดรู ปแบบความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของโรล็อง บาร์ ต
(Roland Barthes) มาใช้ในการวิเคราะห์สีในตราสัญลักษณ์ พบว่าสี ที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ ตีความหมาย
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สี เขียว ดังแผนภาพที่ปรากฏในด้านความหมายด้านล่างนี้

สี เขียว

สี เขียว

การพักผ่อน
สี

ความสงบสุ ข

ธรรมชาติ

การอาศัยอยูร่ ่ วมกัน

ลักษณะ
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สาหรับสี ฟ้า ในตราสัญลักษณ์น้ นั ถูกตีความไป 2 ทิศทาง คือ มาจากทะเล คือ ภูมิประเทศ
ของเกาหลี อีกประการหนึ่งคือ ตีความเป็ นเทคโนโลยี ความทันสมัย ดังอธิ บายได้ดงั นี้
ความทันสมัย

สี ฟ้า

ท้องฟ้ าและทะเล
ลักษณะ

พลังงาน

สี ฟ้า

การไม่มีที่สิ้นสุ ด
สี

5.2.4 เอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีในตราสั ญลักษณ์
สัญญะเป็ นผลผลิตทางความคิดของมนุ ษย์เกิ ดมาจากการประกอบสร้าง (Construct) ของ
มนุ ษย์ ดังนั้นการที่จะทาความเข้าใจกับสัญญะ จึงจาเป็ นต้องเข้าใจตัวมนุ ษย์ผสู ้ ร้ างสัญญะนั้นด้วย
(กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น. 105) ผูว้ ิจยั จึงสนใจในประเด็นของเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีที่
ผูร้ ับสารตีความ จากข้อมูลผูร้ ับสารจาวน 6 คนสรุ ปได้ดงั นี้
นายประสิ ทธิ์ นุ่นสังข์ ผูอ้ อกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 24 กล่าวว่า
ตราสัญลักษณ์น้ ี ฉีกกรอบจากเดิมที่เกาหลีเคยเป็ นเจ้าภาพที่ผา่ นมาโดยลักษณะการใช้สี รู ปทรง จึง
ไม่สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลี แต่เป็ นการคิดนอกกรอบของเกาหลี
โดยมีความคิดเห็นที่เป็ นไปในทางเดียวกันกับนายยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อาจารย์ดา้ นการ
ออกแบบและผูว้ ิจยั เกี่ ย วกับ การออกแบบตราสั ญลัก ษณ์ พบว่า ความเป็ นเกาหลี เป็ นสิ นค้าทาง
วัฒนธรรมซึ่ งเป็ นลักษณะที่มีพลวัตร คือ ความเคลื่อนไหวสู ง ฉะนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องมาสื่ อสารด้วย
โมทีฟ (Motif) เก่าๆ เป็ นเมืองเทคโนโลยีของประเทศจึงสะท้อนความแหลมคมของเส้นสาย เฉี ยบ
คมของเส้นสาย เป็ นตัวเอมารวมกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว มี พฒั นาการไม่เท่ากัน มี การเคลื่ อนไหว เช่ น
รู ป ทรงตราสั ญลัก ษณ์ น้ ี เป็ นพลวัตทางวัฒนธรรมที่ แสดงออกถึ ง การก้า วโบยบิ นเหมื อนนกคื อ
คลี่คลายมาจาก นกประจาชาติ นกประจาถิ่น
ด้านวรรณมณี บัวเทศ (สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2558) หัวหน้าข่าวกีฬา หนังสื อพิมพ์มติชน
แสดงทัศนะเอกลักษณ์ ของประเทศเกาหลี ที่ เห็ นได้ชัดว่า ประเทศเกาหลี ไม่ได้สื่ อถึ งความเป็ น
ประวัติศาสตร์ มากนัก ค่อนข้างจะสื่ อความเป็ นสมัยใหม่ออกมา ตราสัญลักษณ์น้ ี จึงสะท้อนความ
เป็ นเกาหลี ที่สื่อถึงความสมัยใหม่ ไม่ได้ดูยอ้ นยุคเป็ นประวัติศาสตร์
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สาหรับผูใ้ ห้สั มภาษณ์ อีก 3 ท่านไม่สามารถตี ความหมายได้ว่าเอกลักษณ์ ของประเทศ
เกาหลี คืออะไรจึ ง ไม่ ส ามารถตี ค วามได้ เพี ย งแต่ เห็ นความแตกต่ า งในตราสัญลัก ษณ์ น้ ี จากตรา
สัญลักษณ์ที่ประเทศเกาหลีเป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งก่อนหน้า
จากการค้นคว้าข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงพบว่าตราสัญลักษณ์น้ นั สะท้อนจุดประสงค์การเป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ที่ต้ งั ไว้ 3 ข้อ (Incheon, 2014) กล่าวโดยสรุ ปดังนี้ เพื่อการปรับใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการจัดเตรี ยมงานอย่างเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อยูบ่ นงบประมาณของการ
จัดงานให้นอ้ ยที่สุด และสร้างการสื่ อสารระหว่างกัน ความสามัคคีปรองดอง และสันติภาพ โดยการ
ทาให้เทศกาลแห่งสันติภาพเกิดขึ้นได้จริ ง

5.3 บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัย รู ปลักษณ์ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา
ระดับ นานาชาติ น้ ัน ในมิ ติก ระบวนการความคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative Process) ของผูส้ ่ ง สาร
(Sender) ให้ความสาคัญของการระบุประเด็นปั ญหา หรื อการตีโจทย์เป็ นอันดับแรกและพยายาม
เชื่ อมโยงองค์ป ระกอบของปั ญหาและข้อมู ล ต่ า งๆ เข้า ด้วยกันจนเป็ นภาพต่ อที่ ชัดเจนผ่า นตรา
สัญลักษณ์ นาเสนอโดยเอกลักษณ์งานของผูส้ ่ งสาร โดยมีความสอดคล้องกับจุดเด่นของเมืองหรื อ
ประเทศเป็ นหัวใจสาคัญอย่างมากในการเล่าเรื่ องในมุมมองใหม่ที่มีความเป็ นต้นฉบับของผูส้ ่ งสารที่
เกิดจากการสะสมความรู ้ ประสบการณ์ และการค้นคว้าข้อมูลการแทนค่าความหมายของลักษณะ
รู ปร่ าง รู ปทรง สี ตัวอักษร หรื อหลอมรวมทั้งหมด เข้าด้วยกันเพื่อสร้ างความหมายใหม่ ทั้งโดย
ความหมายแบบโดยตรงและความหมายโดยอ้อม ซึ่ งต้องทาความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในบริ บทของ
การนาไปใช้งาน เพื่อให้การสื่ อสารผ่านตราสัญลักษณ์มีประสิ ทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ ผลอย่างสู งสุ ด
ดังนั้นผูส้ นใจอาจวิจยั โดยการประเมินผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อวัดผลตอบรั บ
และประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่ มเป้ าหมาย ทั้งในเชิ งการสื่ อสารวัตถุ ประสงค์ทางการตลาดและในเชิ ง
สุ นทรี ยศิลป์ อาทิ ประเมินความจดจาและการรับรู้ความหมาย เป็ นต้น
สาหรั บนักสื่ อสารการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ การวิจยั ครั้ งนี้ จะทาให้มองภาพรวม
ของงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า สุ นทรี ยศิลป์ ในงานออกแบบตราสัญลักษณ์
สามารถใช้สื่อสารการแข่งขันนั้นๆ ผ่านตราสัญลักษณ์ได้ ดังนั้นนักสื่ อสารการตลาด นักออกแบบ
หรื อผูส้ นใจ สามารถศึกษารู ปแบบการทางานร่ วมกันกับนักออกแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
และสร้างสรรค์งานนั้นๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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ในอนาคตสามารถจัด ท าวิ จ ัย ร่ ว มกัน กับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเทคนิ ค การเล่ า เรื่ อ ง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ของตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติผา่ นสื่ อใหม่ (New Media) เพื่อง่ายต่อ
การจดจาของกลุ่มเป้ าหมายได้อีกทางหนึ่ง
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