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กิตติกรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธ์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
รายวิชาโครงงานด้านแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ โดยการออกแบบชุดตัวอักษรจากลักษณะเด่นของ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส าหรับน าไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถน าองความรู้ที่ได้จากโครงงานฉบับนี้ ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 

ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ค าแนะน าและค าติชมในการท า
โครงงานชิ้นนี้ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าความรู้ต่าง ๆ และวิธีแก้ไขปัญหามาตลอดใน
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน คอยแนะน าแก้ไขชิ้นงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือหาจุดบกพร่องและแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน ในสาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ ที่
คอยช่วยเหลือกันใหก้ารท างานผ่านไปด้วยดี  
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บทที่1 
 บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

สืบ นำคะเสถียร เมื่อสนใจหรือตั้งใจจะท ำอะไรแล้วก็จะมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจท ำจริงจัง จนประสบ

ควำมส ำเร็จ มูลนิธิสืบนำคะเสถียร ได้รับอนุญำตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน หลังวันพระรำชทำนเพลิงศพ เมื่อ

วันที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2533 มูลนิธิจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือท ำงำนสืบทอดเจตนำรมย์ และ

ร ำลึกถึงกำรจำกไปของบุคคลส ำคัญผู้จุดประกำยจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติให้แก่ประเทศไทย 

อย่ำง คุณสืบ นำคะเสถียร นักอนุรักษ์และนักวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติชำวไทย  ที่มีควำมมุ่งมั่น

ตั้งใจในกำรต่อสู้เพ่ือปกป้อง ดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นป่ำไม้หรือสัตว์ป่ำ โดยไม่

ค ำนึงถึงภัยอันตรำย หรืออิทธิพลมืดใด ๆ (รตยำ จันทรเทียร, 2561, หน้ำ 62) มูลนิธิสิบนำคะเสถียรให้

ควำมส ำคัญกับกำรปกป้องป่ำผืนใหญ่และแหล่งธรรมชำติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ และควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นอันดับแรก รองลงมำให้ควำมส ำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ส ำคัญและ

ก ำลังถูกคุกคำม 

ในปัจจุบันช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลเริ่มมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ในรูปแบบทำงสื่อออนไลน์

ประเภทต่ำง ๆ โดยมูลนิธิสืบนำคะเสถียร ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ ด้ำนทรัพยำกรธรรมขำติ เพ่ือ

รณรงค์และช่วยปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีผ่ำนช่องทำงไม่ว่ำจะเป็น เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือผ่ำนทำงหน้ำ

เว็บไซต์ของมูลนิธิ และด้วยทำงมูลนิธิสืบนำคะเสถียรยังไม่มีชุดตัวอักษรส ำหรับใช้ในองค์กร  ในกำร

น ำไปใช้ในกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ 

ของทำงมูลนิธิสืบนำคะเสถียร 

 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท ำจึงมีแนวคิดในกำรออกแบบชุดตัวอักษรภำษำไทยภำษำอังกฤษ และคู่มือกำร

ใช้ชุดตัวอักษร จำกลักษณะเด่นของมูลนิธิสืบนำคะเสถียรเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์และปณิธำนใน

หน่วยงำนของมูลนิธิสืบนำคะเสถียรที่ประจักแก่ประชำชนทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน ำชุดตัวอักษรของมูลนิธิสืบนำคะเสถียรไปเผยแพร่ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์แก่

ประชำชนทั่วไป 

2. เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมูลนิธิสืบนำคะเสถียร 

3. เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับกำรออกแบบตัวอักษร 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 เพศชำยและหญิง กลุ่มบุคคลที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวัยท ำงำน ช่วงอำยุ 25-50ปี  

ขอบเขต 

ออกแบบชุดตัวอักษรจ ำนวน 2 ชุด ส ำหรับมูลนิธิสืบนำคะเสถียร ในแนวคิด “จริงจัง เข้มแข็ง 

เข้ำถึงคนรุ่นใหม่” ประกอบไปด้วย ออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พำดหัว (Header) ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ ออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อควำม (Text) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือน ำไป

เผยแพร่ในรูปแบบ สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ออกแบบคู่มือกำรใช้งำนชุดตัวอักษร จ ำนวน 52 หน้ำและ

สื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) จ ำนวน 3 แผ่น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจัดท ำ กำรออกแบบชุดตัวอักษรเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของมูลนิธิสืบนำคะเสถียร ผู้จัดท ำได้
วำงแผนกำรด ำเนินงำนไว้ดังนี้ 

1. ลงพื้นทีเ่พ่ือศึกษำประวัติควำมเป็นมำของมูลนิธิสืบนำคะเสถียร 

2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิสืบนำคะเสถียรจำกห้องสมุดและสื่อประชำสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่ำง ๆ 

3. ศึกษำทฤษฎีกำรออกแบบตัวอักษร 

4. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้น 

5. ลงมือปฏิบัติงำนตำมแผนงำน 
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6. น ำเสนอผลงำนแก่อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือหำจุดบกพร่องและน ำมำปรับปรุงแก้ไข 

7. น ำเสนอผลงำน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มูลนิธิสืบนำคะเสถียรได้น ำชุดตัวอักษรไปเผยแพร่ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ประเภทต่ำง ๆ 

เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

2. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนให้ทรำบถึงปณิธำนในหน่วยงำนของมูลนิธิสืบนำคะเสถียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน หลังวันพระราชทานเพลิงศพ ของคุณสืบ 

นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2533 หลักการของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ความส าคัญกับ

การปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  และความหลากหลายทาง

ชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ส าคัญและถูกคุกคาม (รตยา 

จันทรเทียร, 2561, หน้า 28) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทางมูลนิธิจะต้องเผยแพร่ให้ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรม

ขาต ิเพ่ือรณรงค์และช่วยปลูกฝังจิตส านึกที่ดีผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค(Facebook) หรือผ่านทาง

หน้าเว็บไซต์(Website) ของมูลนิธิ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อรูปแบบออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อโปสเตอร์  

แนวความคิด 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรให้ความส าคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่า และด้วยทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังไม่มีชุดตัวอักษรส าหรับใช้ในองค์กร ในการ

น าไปใช้ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 

ของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 

cc 2018, Font studio 5 ตามแนวคิด “จริงจัง เข้มแข็ง เข้าถึงคนรุ่นใหม่” ออกแบบชุดตัวอักษรจ านวน 

2 ชุด ประกอบไปด้วย ออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คู่มือการใช้งานชุดตัวอักษร 

สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

การออกแบบชุดตัวอักษรเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของมูลนิธิสิบนาคะเสถียร มีการศึกษาทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพ่ือจะน ามาประยุกต์ใช้

และเป็นประโยชน์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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1. อัตลักษณ์ 

2. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

3. การออกแบบตัวอักษร 

4. สัดส่วนทองค า (Golden Ratio) 

 

1. อัตลักษณ์ 

ค าว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค าว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน 

หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ค าว่า อัตลักษณ์ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 

identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่

รู้จักหรือจ าได้ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550) เช่น บริษัทออกแบบนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านโมชั่น 

(Motion) เด่นมาก ใครเห็นก็จ าได้ทันท ีแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 

2. มูลนิธิสิบนาคะเสถียร 

การจากไปของสืบ นาคะเสถียร ได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ าลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติ และแสวงหา

ความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้เพราะว่าในยามที่ยังมีชีวิตอยู่ สืบ มิได้เป็นเพียงข้าราชการอาชีพที่มีภาระ

การงานเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่า และสัตว์ป่าเท่านั้น หากเป็นบุคคลส าคัญของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในประเทศไทยเป็นผู้ที่เคย ต่อสู้เพ่ือปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ป่า 

โดยไม่ค านึงถึงภัยอันตรายใด ๆ (รตยา จันทรเทียร, 2561, หน้า 14) การจากไปของเขา นับเป็นความ

สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นความสูญเสียที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทุกคนไม่อาจปล่อยให้ผ่านพ้นไปได้ โดย

ปราศจากความทรงจ า 

สืบ นาคะเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2492 ที่อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ในวัยเด็กมี

บุคลิกภาพคือ เมื่อสนใจหรือตั้งใจจะท าอะไรแล้วก็จะมีความมุ่ง มั่น ตั้งใจท าทุกอย่างจริงจัง จนประสบ

ความส าเร็จ และเป็นผู้มี ผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด สืบ นาคะเสถียรจบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มชีวิตข้าราชการกรมป่าไม ้เมื่อปี พ.ศ.2518 สังกัดกองอนุรักษ์สัตว์ป่า 
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มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน หลังวันพระราชทานเพลิงศพ คือวันที่ 18 

กันยายน 2533 คณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่มี

อุดมการณ์ตรงกับสืบ เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน พระองค์จ านวนสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้า

ร้อยสี่สิบบาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของมูลนิธิฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาต ุได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีกหนึ่งแสนบาท 

 

ภาพที ่2.1 ภาพตราสัญลักษณ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

3. การออกแบบตัวอักษร 

การออกแบบสื่อต่าง ๆ วัตถุประสงค์หลักของสิ่งพิมพ์คือ การสื่อสารข้อมูลไปยังผู้รับสื่ อ

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะท าหน้าที่หลักนี้ก็คือตัวอักษร เพราะตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ภาษา มนุษย์ได้คิดค้นตัวอักษรขึ้นในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่คนในสังคมเข้าใจร่วมกัน โดยการพัฒนา

เริ่มต้นจากการคิดค้นภาษาภาพต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ระบบการเขียนด้วยภาพของอียิปต์โบราณ ที่เรียกว่า 

ไฮโรกลีฟิกส์ (Hieroglyphics) และตัวอักษรในภาษาจีน (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2550, หน้า 110) 
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3.1 ตัวอักษรภาษาไทย 

“เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี ๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามค าแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทย

นี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพ่ือขุนผู้นั้นใส่ไว้ ...” (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2526, หน้า 20) ข้อความข้างต้นถอด

ตัวอักษรมาจากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 8-11 ซึ่งหากยึดเอาหลัก

ศิลานี้เป็นหลักฐาน จะถือว่าลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อ

มหาศักราช 1205 หรือ ปี พ.ศ. 1826 

ตัวอักษรไทยมีการวิวัฒนาการมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของวรรณคดี ท าให้ตัวอักษรเป็นที่คุ้นเคยในหมู่สาธารณชนมากขึ้น ลักษณะตัวอักษรมี

ความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นรูปพยัญชนะและรูปสระเริ่มเป็นเหมือนที่เป็นปัจจุบันก่อนการมีตัวพิมพ์ โดยมี

พยัญชนะครบ 44 ตัว สระครบ 32 รูป จนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีวรรณยุกต์ครบ 4 วรรณยุกต์ 

จาก 2 วรรณยุกต์ ตัวอักษรไทยมีวิวัฒนาการในด้านรูปแบบจากตัวอักษรรูปกลม ไปสู่ตัวอักษรรูปกึ่งกลม

กึ่งตั้ง แล้วไปเป็นตัวอักษรตั้ง ซึ่งกลายเป็นตัวบรรจงของตัวอักษรไทยในปัจจุบัน 

 ตัวอักษรที่นิยมใช้กันในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 5 ประเภท ดังนี้ 

  3.1.1 ตัวอาลักษณ์ หมายถึง เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนตัวคัดลายมือ หรือ

ตัวพิมพ์ที่ดูเหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้งที่นิยมใช้ในการพิมพ์ข้อความสั้น ๆ และต้องการให้ดูเก่าแก่

โบราณ เช่น ประกาศนียบัตร ฯ 

ตัวอักษรไทย 
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบตัวอาลักษณ์ (DSN MonTaNa) 
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3.1.2 ตัวพิมพ์แบบเขียน หมายถึง เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนตัวลายมือเขียน

นิยมใช้ในการเรียงพิมพ์ข้อความสั้น ๆ เช่น บัตรเชิญ ฯ 

ตัวอักษรไทย 
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN FreeHand) 

3.1.3 ตัวพิมพ์แบบมีหัว หมายถึง ตัวพิมพ์แบบที่มีหัวเป็นวงกลมที่ใช้เป็นตัว

ข้อความเนื้อเรื่อง เป็นแบบตัวภาษาไทยที่อ่านได้ง่ายที่สุด จึงนิยมใช้กับการพิมพ์ข้อความขนาดยาว ๆ  

ตัวอักษรไทย 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN Kamon) 

3.1.4 ตัวพิมพ์แบบไม่มีหัวหรือหัวปาด หมายถึง ตัวพิมพ์แบบที่มีหัวเป็นจงอย

เหมือนถูกปาดออก 

ตัวอักษรไทย 
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN Single)  
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3.1.5 ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่ง หมายถึง ตัวพิมพ์แบบที่ได้รับการออกแบบให้มี

ลักษณะแปลกออกไปเป็นพิเศษ มักจะใช้กับข้อความสั้น ๆ เช่น พาดหัว หรือใช้เพ่ือเน้นหรือสร้างความ

โดดเด่น ตัวพิมพ์แบบตัวตกแต่งสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของผลงานออกแบบได้ดี  

ตัวอักษรไทย 

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN PraDiPat) 

3.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวพิมพ์ในภาษาอังกฤษที่จริงแล้ว คือตัวอักษรที่มีรากฐานมาจากภาษาลาตินที่

ได้มีการพัฒนาคิดค้นแบบใหม่ ๆ ขึ้นตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในปัจจุบันมีแบบตัวอักษรที่ใช้เป็น

ตัวพิมพ์อยู่มากมาย สามารถแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้  

3.2.1 ตัวพิมพ์แบบคัดลายมือ เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนคัดลายมือ หรือ

ตัวพิมพ์ที่เหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้ง บางครั้งก็เรียกว่า ตัวอาลักษณ์ ส่วนใหญ่มักมีลักษณะหนาบาง

ไม่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร นิยมใช้ในการพิมพ์ข้อความสั้น ๆ และนิยมใช้ในงานออกแบบที่ต้องการให้ดู

เก่าแก่หรือโบราณ  

Typography 
 

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN WiSaKa) 
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3.2.2 ตัวพิมพ์แบบตัวเขียน เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนตัวลายมือเขียน คือ 
เป็นตัวพิมพ์ที่มีเส้นต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละตัวอักษร ส่วนใหญ่มักมีลักษณะหนาบางไม่เท่ากันตลอดทั้ง
ตัวอักษร ในอดีตนิยมพิมพ์ข้อความที่มีขนาดยาว ๆ  

Typography 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (DSN Edwardian Script ITC) 

3.2.3 ตัวพิมพ์แบบเซอริฟ เป็นตัวพิมพ์ที่มีส่วนที่เป็นฐานหรือติ่ง บางครั้งก็เรียกว่า 
ตัวมีเชิง ส่วนใหญ่มักมีลักษณะหนาบางไม่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร ในอดีตนิยมพิมพ์ข้อความที่มีขนาด
ยาว 

Typography 
 

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (Baskerville Old Face) 

3.2.4 ตัวพิมพ์แบบแซนส์ เซอริฟ เป็นตัวพิมพ์ที่ไม่มีส่วนที่เป็นฐานหรือติ่ง บางครั้ง
เรียกว่า ตัวไม่มีเชิง ส่วนใหญ่มีลักษณะหนาบางเท่ากันตลอดท้ังตัวอักษร อดีตนิยมพิมพ์ข้อความพาดหัว 

Typography 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (Arial) 
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3.2.5 ตัวพิมพ์ตัวตกแต่ง เป็นตัวพิมพ์ลักษณะพิศษแตกต่างจากตัวอักษรที่เห็นกัน
บ่อย ๆ มีรูปแบบการใช้งานเพ่ือการตกแต่งโดยเฉพาะ และไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้พิมพ์เป็นข้อความ 
จึงนิยมใช้ข้อความสั้น ๆ ที่เป็นพาดหัวหรือหัวเรื่อง 

Typography 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างตัวพิมพ์แบบเขียน (Curlz MT) 

4. สัดส่วนทองค า (Golden Ratio) 

สัดส่วนทองค า (Golden Ratio) มีที่มาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นวิธีการค านวณเพ่ือหา

สัดส่วนที่งดงามที่สุดในโลก เป็นสูตรค านวณท่ีคิดค้นขึ้นโดย ลีโอนาโด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) 

นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี โดยเขาพยายามใช้ตัวเลขมาอธิบายความงามของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ   

ความสอดคล้องและเกี่ยวพันกันกับตัวเลขค่าหนึ่งที่เรียกว่า ฟีโบนักชี Phi (φ) หรือค่าตัวเลขคงที่ 1.618 

ด้วยเหตุที่ว่าถ้าเอาตัวเลขฟีโบนักชีตัวหนึ่งมาหารด้วยตัวเลขฟิโบนักชีล าดับก่อนหน้าจะได้ผลหาร

ใกล้เคียงกับค่า Phi หรือ 1.618 เสมอ (Michiel Hazewinkel, 2534) 
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ภาพที่ 2.12 การจัดเรียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับจ านวนฟีโบนักชี 

   จะพบได้ว่า พ้ืนที ่= 12 + 12 + 22 + 32 + 52 + 82 = 8 X 13  และเม่ือน า 13 มาหารด้วย 8 จะ

มีค่าใกล้เคียงกับเลข 1.618 เช่นเดียวกัน เมื่อน าขนาดของพ้ืนที่ ที่เกิดจากจ านวนฟีโบนักชียกก าลังสอง 

มาสร้างเป็นสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า จะได้ค่าประมาณดังนี้ 

13 X 21         21 หารด้วย 13           จะได้ค่าประมาณใกล้เคียงเท่ากับ   1.618 

21 X 34         34 หารด้วย 21           จะได้ค่าประมาณใกล้เคียงเท่ากับ   1.618 

เมื่อลองสังเกตเลขสองจ านวนที่เป็นขนาดความยาวด้านข้างที่เกิดจากการค านวณขนาดของพ้ืนที่

จากภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว โดยให้เป็นด้าน a และ ด้าน b  โดย a>b สัดส่วนทองค า (golden 

ratio) คือส่วนของเส้นที่ถูกแบ่งตรงต าแหน่งที่ก่อให้เกิด "อัตราส่วนทอง" คือ อัตราส่วนของความยาว

รวม a + b ต่อความยาวส่วนที่ยาว a มีค่าเท่ากับความยาวส่วนที่ยาว a ต่อความยาวของส่วนที่สั้น b 

โดยมีค่าประมาณเข้าใกล้ค่า ฟีโบนักชี 

 

ภาพที ่2.13 อัตราส่วนระหว่างค่าของล าดับ ฟีโบนักซี 2 ค่า 

การน าสัดส่วนทองค าถูกใช้ในงานออกแบบ โดยการน าเส้นกริดไปวางไว้บนสุดเลเยอร์ของ ชิ้นงาน

สามารถปรับเส้นกริด ได้ตามความต้องการ เพ่ือให้เราเห็นเส้นแบ่ง คอลัมน์(Column) ที่เราชอบ โดย

หลักการส าคัญคือการใช้ประโยชน์ของเส้นกริดเพ่ือก าหนดช่องว่างและการจัดขององค์ประกอบต่าง ๆ 

ให้สมดุล ในการออกแบบโลโก(้Logo) ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ก็ล้วนแต่ใช้ สัดส่วนทองค า (golden ratio) 

เพราะจะท าให้โลโก้(Logo) ดูมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบ สามารถใช้งานไปได้อย่างยาวนาน 
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ภาพที่ 2.14 การออกแบบตราสัญลักษณ ์บริษัทรถยนต์ โตโยต้า (Toyota) 

งานออกแบบที่เก่ียวข้อง 

การออกแบบชุดตัวอักษรเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของมูลนิธิสิบนาคะเสถียร มีการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพ่ือจะน ามาประยุกต์ใช้

และเป็นประโยชน์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ชุดตัวอักษร (Font) ตระกูล SR โดยคุณไพโรจน์ ธีระประภา เป็นผู้ออกแบบ ตัวอักษรจะหลาก

หน้าตาหลายคาแรกเตอร์(Character) ตัวอักษรแต่ละชุดนั้นจะสอดคล้องไปกับเพลงสยามานุสสติในแต่

ละท่อนเพลง ซึ่งผู้จัดท าได้เห็นถึงการออกแบบชุดตัวอักษรให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงและเนื้อหา

เพลง โดยการใช้เส้นหลากหลายรูปแบบในการสื่ออารมณ์ จึงเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดตัวอักษรในโครงงานครั้งนี้ 

 

ภาพที่ 2.15 ผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรของคุณไพโรจน์ ธีระประภา 
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ผลงานการออกแบบตัวอักษรบนโปสเตอร์หนัง ของคุณไพโรจน์ ธีระประภา สิ่งที่น่าสนใจของ

ชิ้นงานนี้คือ แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรไทยลงบนสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โดยการดึง

เอกลักษณ์ของสิ่งที่จะท าออกมาในรูปแบบตัวอักษรได้ชัดเจน ยกตัวอย่างโปสเตอร์ปิดภาพยนตร์หนัง

เรื่องเป็นชู้กับผี โดยคุณไพโรจน์ได้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ ซึ่งหนังก าเนิดในรัชกาลที่ 7 คุณ

ไพโรจน์ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรัชกาลที่ 7 ในด้านแฟชั่น การแต่งกาย บ้าน ความเป็นอยู่ในสมัยนั้น จน

ออกแบบมาเป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในการศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะเริ่ม

ออกแบบชิ้นงาน (วิชุดา เครือหิรัญ, 2561) 

 

ภาพที่ 2.16 ผลงานการออกแบบตัวอักษรบนโปสเตอร์หนัง ของคุณไพโรจน์ ธีระประภา 
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ผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรของ บริษัทพิซซ่า เพลส (Pizza Press) เธอร์แลนซ์ เวย์นีเซีย 

(Terrance Weinzier) ออกแบบโครงสร้างตัวอักษร เขาสามารถตอบโจทย์อัตลักษณ์ของทางองค์กร 

โดยการดึงเอกลักษณ์ของสินค้า จากภาพที่ยกตัวอย่างคือ บริษัทพิซซ่า เพลส (Pizza Press) ซึ่งสไตล์

ของทางบริษัทจะผสมผสานแนวย้อนยุค การออกแบบชุดตัวอักษรจึงมีความเรียบง่ายและมีการเล่นเงา

คล้ายฟิล์มของภาพถ่าย ท าให้รู้สึกถึงอารมณ์ความเก่าและยังคงความทันสมัยอยู่ ซึ่งสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ในโครงงานครั้งนี้ได้ในการตอบโจทย์อัตลักษณ์ของทางบริษัท (RACHEL ELNAR, 2559) 

 

ภาพที่ 2.17 ผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรของ บริษัทพิซซ่า เพลส (Pizza Press) เธอร์แลนซ์ เวย์นี

เซีย (Terrance Weinzier) 

 

 

 
 



 
 

 

บทที3่ 
 การออกแบบและพัฒนา 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการออกแบบชุดตัวอักษร ผู้จัดท าได้ศึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ

ได้ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความต้องการของทางมูลนิธิสืบนา

คะเสถียร จากหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยได้แนวคิด “จริงจัง เข้มแข็ง เข้าถึงคนรุ่นใหม่” มาพัฒนา

ออกแบบชุดตัวอักษร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบชุดตัวอักษรจากห้องสมุดและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 
2. ลงพ้ืนที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและความต้องการของทาง

มูลนิธิ 

3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่สถานที่

จริง และทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธิ 

4. รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการด าเนินงานจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 

การออกแบบและพัฒนา 

จากที่รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนแล้ว รูปแบบแนวคิดที่มาจากการดึงอัตลักษณ์ของมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียร โดยมีโจทย์มาจากทางมูลนิธิคือ จริงจัง แข็งแรง เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และมีความเป็นธรรมชาติ 

ซึ่ง จริงจัง แข็งแรง นั้นมาจากบุคลิกของคุณสืบ นาคะเสถียร เป็นคนที่เข้มแข็งอดทนต่อหน้าที่ ส่วน

ธรรมชาติมาจากมูลนิธิที่เจตนาหลักคือการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ผลงานในการ

ออกแบบเข้ากับยุคในปัจจุบัน  

1. การสร้างภาพร่าง (ทดลอง) เริ่มออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัวลงบนเส้นกริด (Grid) 

เพ่ือหารูปแบบที่ตรงกับทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรต้องการ  
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 1.1 แบบที1่ ออกแบบร่างตัวอย่างตัวอักษร สระ และตัวเลข โดยให้มีลักษณะตัวหนาให้

ความรู้สึกถึงความแข็งแรง อดทน และใช้เทคนิคในการตัดทอนรูปร่างของตัวอักษร ให้เหลือเพียงเส้น

คล้ายท่อนไม้ ให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ 

 

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างตัวอย่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) แบบที1่ 
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 1.2 แบบที่2 ออกแบบร่างตัวอย่างตัวอักษร สระ และตัวเลข โดยให้มีลักษณะ ตัวหนา

ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง อดทน และส่วนปลายของตัวอักษรทุกตัวเป็นส่วนผลายของรูปร่างใบไม้ 

ซึ่งเป็นการหยิบรูปแบบของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในตัวอักษร 

 

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างตัวอย่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) แบบที2่ 
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 1.3 แบบที่3 ออกแบบร่างตัวอย่างตัวอักษร สระ และตัวเลข โดยให้มีลักษณะ ตัวหนา

ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง อดทน และมุมตัวอักษรจะถูกตัดตรง ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง 

 

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างตัวอย่างตัวอักษตัวพิมพ์พาดหัว แบบที่3 



5 
 

 

 1.4 แบบที่4 จากรูปแบบภาพร่างยังไม่สามารถตอบโจทย์จุดประสงค์ เนื่องจากไม่มี

รูปแบบมารองรับตัวอักษร จึงเริ่มศึกษาทฤษฎี สัดส่วนทองค า (Golden ratio) เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ

การออกแบบตัวอักษร 

 

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างตัวอักษรโดยน าทฤษฎี สัดส่วนทองค า (Golden ratio) มาประยุกต์ใช้ 
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ภาพที่ 3.5 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) 

 

 



7 
 

 

2. การสร้างภาพร่างแบบสมบูรณ์ 

แนวคิดที่ได้คือ การใช้วงกลมที่ถูกวางซ้อนกันทั้งหมด 4 วง ให้เกิดเป็นรูปทรงใบไม้ เพ่ือที่จะเป็น

รูปแบบในการออกแบบตัวอักษรให้อยู่ในรูปทรงแบบแผนที่เราก าหนดไว้ 

 

ภาพที่ 3.6 รูปแบบในการออกแบบตัวอักษร 
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เมื่อได้รูปแบบในการออกแบบตัวอักษรแล้ว จึงเริ่มท าการร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) 

ภาษาไทยทั้งหมด 44 ตัว สระ วรรณยุกต์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขไทย-อารบิก ซึ่งทุกตัวอักษร

จะถูกจัดวางให้อยู่ในรูปแบบทีว่างไว้ เพ่ือให้ตัวชุดอักษรมีความสอดคล้องกัน 

2.1 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย 

 

 

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย  
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ภาพที่ 3.8 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย สระ และวรรณยุกต์ 

 

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ตัวเลขไทย, อารบิก 
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2.2 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษ 

 

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 

 

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 
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3. การพัฒนาชุดตัวอักษร 

 3.1 โปรแกรม  Adobe illustrator cc 2018 น าแบบภาพตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว 

(Header) ที่สมบูรณ์ มาพัฒนาลงโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 เพ่ือสะดวกต่อการออกแบบ

ตัวอักษรในการพัฒนาแก้ไข 

 

ภาพที่ 3.12 การพัฒนาตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว ลงโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 

การพัฒนาลงโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 ด าเนินการโดยใช้เส้นกริด (Grid) ตาราง

และสร้างเส้นกริด (Grid) ตามรูปแบบที่เราได้ออกแบบไว้ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการออกแบบตัวอักษรลง

ไปให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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6  

ภาพที่ 3.13 การพัฒนาตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว ลงโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018  

3.2 โปรแกรม Font Studio 5 การพัฒนาชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) น า

ตัวอักษรที่ออกแบบลงบนโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 มาพัฒนาต่อในโปรแกรม Font 

Studio 5 เพ่ือที่จะออกแบบชุดตัวอักษรที่สามารถใช้พิมพ์ได้ 

 

ภาพที่ 3.14 การพัฒนาตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว(Header) ลงโปรแกรม Font Studio 5  
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คัดลอก (Copy) ตัวอักษรจาก โปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 ที่เราได้ออกแบบไว้ มา

วางลงในโปรแกรม Font Studio 5 เพ่ือปรับแก้ไขเส้นของตัวอักษรให้ตรงตามเส้นกริด (Grid)  

 

ภาพที่ 3.15 การพัฒนาตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว(Header) ลงโปรแกรม Font Studio 5 

ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรในโปรแกรม Font Studio 5 เพ่ือปรับระยะห่างของตัวอักษร และ

ระยะห่างของ สระ วรรณยุกต์ ให้สมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 3.16 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว(Header) 
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ภาพที่ 3.17 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว(Header) 

เมื่อได้ตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ที่สมบูรณเ์รียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบ

ตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) เพ่ือน าไปใช้ในการพิมพ์อธิบายเป็นข้อความเนื้อหายาว และสามารถ

อ่านง่ายเวลาอยู่ในขนาดท่ีเล็ก  

4. การทดสอบชุดตัวอักษร จะทดสอบด้วยวิธีการออกแบบพัฒนาจากชุดตัวอักษรตัวพิมพ์

พาดหัว (Header) และน ามาเปรียบเทียบกันในขนาดต่าง ๆ เพ่ือหาความเหมาะสมและเข้ากนัมากท่ีสุด 
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4.1 ทดสอบตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย ในแต่ละขนาด 

 

ภาพที ่3.19 ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย 
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  4.2 ทดสอบตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษ ในแต่ละขนาด 

 

ภาพที ่3.20 ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษ 
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  4.3 ทดสอบตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทย ในแต่ละขนาด 

 

ภาพที ่3.21 ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทย 
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  4.4 ทดสอบตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาอังกฤษ ในแต่ละขนาด 

 

ภาพที ่3.22 ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาอังกฤษ 
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 4.5 ทดสอบตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) และชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ 

(Text) ในรูปแบบโปสเตอร์ น าชุดตัวอักษรทั้ง 2 ชุด มาทดสอบลงบนโปสเตอร์ เพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน 

หาจุดบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข โดยรูปแบบการทดสอบ จะยึดรูปแบบการออกแบบจัดวางของทาง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 

ภาพที่ 3.23 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยทั้ง 2 ชุด บนภาพโปสเตอร์ 
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ภาพที่ 3.24 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยทั้ง 2 ชุด บนภาพโปสเตอร์ 

 

ภาพที่ 3.25 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยทั้ง 2 ชุด บนภาพโปสเตอร์ 
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ภาพที่ 3.26 ทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 2 ชุด บนภาพโปสเตอร์ 

 



 
 

 

บทที ่4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว(Header) ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ(Text) และคู่มือ

การใช้งานตัวอักษร ส าหรับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีแนวคิด จริงจัง เข้มแข็ง เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ในการ

น าไปใช้ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 

ของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีดังนี้ 

1. การออกแบบชุดตัวอักษรเพ่ือแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 

ภาพที่ 4.1 การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย 

การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย ส าหรับไว้ใช้ในงานออกแบบพาด

หัวเรื่อง หรือข้อความที่มีขนาดสั้นได้ใจความไม่นิยมใช้พิมพ์เป็นเนื้อเรื่องที่มีขนาดยาวหรือขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 4.2 การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษ 

การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาอังกฤษ ส าหรับไว้ใช้ในงานออกแบบ

พาดหัวเรื่อง หรือข้อความที่มีขนาดสั้นได้ใจความไม่นิยมใช้พิมพ์เป็นเนื้อเรื่องที่มีขนาดยาวหรือขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 4.3 การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทย 

การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทย ส าหรับไว้ใช้ในงานออกแบบพิมพ์

ข้อความในลักษณะเนื้อเรื่องหรือข้อความท่ีมีลักษณะเนื้อหาที่ยาว 
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ภาพที่ 4.4 การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาอังกฤษ 

การออกแบบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาอังกฤษ ส าหรับไว้ใช้ในงานออกแบบ

พิมพ์ข้อความในลักษณะเนื้อเรื่องหรือข้อความที่มีลักษณะเนื้อหาที่ยาว 
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2. ตัวอย่างการใช้งานของชุดตัวอักษรบนพ้ืนหลัง 

 

ภาพที่ 4.5 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นรูปภาพ 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพ้ืนหลังรูปภาพ 

โดยจะยกตัวอย่างรูปภาพจากธรรรมชาติ คือ ป่าไม้ ท้องฟ้า ดิน ซึ่งในรูปแบบการออกแบบของทาง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะออกแบบและถูกจัดวางไว้บนพื้นหลังที่เป็นรูปภาพในลักษณะนี้ 
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ภาพที่ 4.6 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นรูปภาพ 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพ้ืนหลังรูปภาพ โดย

จะยกตัวอย่างรูปภาพจากธรรรมชาติ คือ ป่าไม้ ท้องฟ้า ดิน ซึ่งในรูปแบบการออกแบบของทางมูลนิธิสืบ

นาคะเสถียร จะออกแบบและถูกจัดวางไว้บนพื้นหลังที่เป็นรูปภาพในลักษณะนี้ 
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ภาพที่ 4.7 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นนสีเข้ม 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพ้ืนหลังสีเข้ม

เพ่ือให้เห็นลักษณะของตัวอักษรชัดเจนเวลาถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนหลังสีต่าง ๆ 
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ภาพที่ 4.8 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นนสีเข้ม 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพ้ืนหลังสีเข้ม เพื่อให้

เห็นลักษณะของตัวอักษรชัดเจนเวลาถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนหลังสีต่าง ๆ 
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ภาพที่ 4.9 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นนสีอ่อน 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพ้ืนหลังสีอ่อน 

เพ่ือให้เห็นลักษณะของตัวอักษรชัดเจนเวลาถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนหลังสีต่าง ๆ 
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ภาพที่ 4.10 การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นนสีอ่อน 

การใช้งานตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนพื้นหลังสีอ่อน เพ่ือให้

เห็นลักษณะของตัวอักษรชัดเจนเวลาถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนหลังสีต่าง ๆ 
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3. สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) 

 

ภาพที่ 4.11 ตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย บนภาพโปสเตอร์ 

 

ภาพที่ 4.12 ตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) ภาษาไทย บนภาพโปสเตอร์ 
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ภาพที่ 4.13 ตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ภาษาไทย บนภาพโปสเตอร์ 
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การใช้งานชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header)  รูปแบบการจัดวางตัวอักษรจะเรียบง่ายชัดเจน

ใช้วิธีการพาดหัวเรื่องสั้น ๆ ได้ใจความ ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) รูปแบบการจัดวางจะพิมพ์

ในลักษณะเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาที่ยาว บนโปสเตอร์ (Poster) บนรูปถ่ายจริง เช่น ป่าไม้ ธรรมชาติ โดยชุด

ตัวอักษรจะสามารถสื่อเนื้อหาได้มากขึ้น ตามรูปแบบของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

4. จัดท าคู่มือการใช้งานของตัวอักษร เป็นหนังสือคู่มือที่รวบรวมความเป็นมาของชุดตัวอักษร

กระบวนการท างาน การทดสอบชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ทั้ง 2 ชุด และรูปแบบการใช้งานบนภาพโปสเตอร์

และภาพพ้ืนหลังสี  

 

ภาพที่ 4.3 คู่มือการใช้งานของตัวอักษร 

 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลงานด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบชุดตัวอักษรส าหรับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยท าการ

ออกแบบชุดตัวอักษรจ านวน 2 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัว (Header) และชุด

ตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ (Text) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คู่มือการใช้งานชุดตัวอักษร                

สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์  โดยผู้จัดท าได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบชุดตัวอักษรและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือศึกษาความเป็นมาของมูลนิธิ 

และความต้องการของรูปแบบตัวอักษร ก่อนที่จะเริ่มออกแบบ โดยใช้แนวคิด “จริงจัง เข้มแข็ง เข้าถึง

คนรุ่นใหม่” เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 โดยชุดตัวอักษรจะช่วยเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงปณิธานในหน่วยงานของมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย จะเกิดปัญหาสระ-วรรณยุกต์ลอย และระยะห่างของ

ตัวอักษร เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการใช้โปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  

2. การออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทย เมื่อน ามาใช้ร่วมกันท าให้

ตัวอักษรบางประเภทดูไม่สัมพันธ์กัน 

3. การน าตัวอักษรมาใช้งานจริงในโปรแกรม Microsoft Word 2016 ตัวอักษรบางตัวมีการ

คลาดเคลื่อน ท าให้มีปัญหาในการใช้งาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบชุดตัวอักษรควรให้ความส าคัญ ในเรื่องของสระ-วรรณยุกต์ลอยเมื่อน ามาใช้

ในโปรแกรมต่าง ๆ  

2. น าชุดตัวอักษรไปต่อยอดเป็นตัวอักษรประดิษฐ์ในงานสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบคู่มอืการใช้งานของตัวอักษร 

 

ภาพที่ ก.1 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษร หน้าปก-หลัง และวัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

 

ภาพที่ ก.2 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่1-2 สารบัญและแนวคิดการออกแบบตัวอักษร 
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ภาพที่ ก.3 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่3-6 แนวคิดของชุดตัวอักษร 

 

ภาพที่ ก.4 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่7-10 ภาพร่างชุดตัวอักษร 

 

ภาพที่ ก.5 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่11-14  ภาพร่างชุดตัวอักษร 
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ภาพที่ ก.6 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่15-18 ภาพร่างชุดตัวอักษร 

 

ภาพที่ ก.7 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่19-22 การพัฒนาตัวอักษร 

 

ภาพที่ ก.8 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่23-26 การพัฒนาตัวอักษร 
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ภาพที่ ก.9 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที ่27-30 ชุดตัวอักษรในแต่ละขนาด 

 

ภาพที่ ก.10 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที่ 31-34 การใช้งานของตัวอักษรบนพ้ืนหลังต่าง ๆ 

 

ภาพที่ ก.11 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที่ 35-38 การใช้งานของตัวอักษรบนพ้ืนหลังต่าง ๆ 
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ภาพที่ ก.12 คู่มือการใช้งานของชุดตัวอักษรหน้าที่ 39-42 การใช้งานของตัวอักษรบนพ้ืนโปสเตอร์ 

 



 
 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 

 

รหัสนักศึกษำ 5806400004 

ชื่อ-นำมสกุล นำงสำวณัฐริกำ จ ำปำเรือง 

ที่อยู่ 284 บำงแค14 ถ.สุขำภิบำล1 เขตบำงแค แขวำงบำงแค 

 กรุงเทพมหำนคร 10160 

เบอโทรศัพท์ 095-5593837 

E-Mail Nooknuttarikar@gmail.com 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) 

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสยำม 
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