
สถ. วจ. 01 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2561  ( งวดท่ี .......) 

 

ชื่อโครงการ 

 

(ภาษาไทย)  การออกแบบตัวพิมพอัตลักษณอีสาน 

(ภาษาอังกฤษ ) Esan  Identity  Fonts  Design   

 

คณะผูวิจัย 

 

           1. อ.ดร.ขาม   จาตุรงคกุล 

      2. อ.มนตธิดา  เลิศนิมานรด ี

      3. นางสาวพรชนก  ปลัดกอง 

 

1)  ขอมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  12  เดือน/ป  (ไมเกิน 1 ป) 

งบประมาณ 100,000 บาท 

วันท่ีเริ่มโครงการ  31 มีนาคม 2561 

วันท่ีสิ้นสุดโครงการ 1 มีนาคม 2562 

 

2)  หัวหนาโครงการ 

 ช่ือหัวหนาโครงการ  ขาม   จาตุรงคกุล 

 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเปนรอยละ 60 ) 

ความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัย มีดังน้ี 

- วิเคราะหสื่ออัตลักษณอีสานดานการสรางแบรนดสินคา และ การทองเท่ียว 

- สังเคราะหการสรางสรรคตัวพิมพเพ่ือใชสรางสรรคงานออกแบบตอไป 

- ทดสอบตัวพิมพโดยออกแบบกราฟก  เชน  ปายสัญลักษณ  ปายโฆษณา  บรรจุภัณฑ 

 

โครงการวิจัยท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ   :   - 

แหลงสนับสนุนทุน  - 

วันท่ีเริ่มโครงการ  - 

วันสิ้นสุดโครงการ - 
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3)  คณะผูวิจัย 

 

ผูรวมโครงการ  

(1)  อ.มนตธิดา  เลิศนิมานรดี 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเปนรอยละ 20 ) 

- สังเคราะหการสรางสรรคตัวพิมพเพ่ือใชสรางสรรคงานออกแบบตอไป 

- ทดสอบตัวพิมพโดยออกแบบกราฟก  เชน  ปายสัญลักษณ  ปายโฆษณา  บรรจุภัณฑ 

 (2)  นางสาวพรชนก   ปลัดกอง 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเปนรอยละ 20 ) 

- สังเคราะหการสรางสรรคตัวพิมพเพ่ือใชสรางสรรคงานออกแบบตอไป 

- ทดสอบตัวพิมพโดยออกแบบกราฟก  เชน  ปายสัญลักษณ  ปายโฆษณา  บรรจุภัณฑ 

 

  

 

 

  

 

4)  หลักการและเหตุผล 

 การออกแบบตัวพิมพ (Font Design)  น้ีเปนงานสรางสรรคท่ีมีท้ังคุณคาและมูลคาสูงในปจจุบัน  เน่ืองจาก

ตัวพิมพน้ีตองผานกระบวนการออกแบบดวยการรางภาพใหเปนชุดตัวอักษรตามอักขระวิธีแบบของไทย และโรมัน  ให

เกิดรูปแบบลักษณะใหมข้ึนเพ่ือสรางอัตลักษณใหมในงานออกแบบกราฟก  ซึ่งสามารถสื่อสารแทนความรูสึก และ สื่อ

ถึงทองถ่ินน้ัน ๆ ได  เชน สไตลยุโรป  ญี่ปุน  เกาหลี  จีน  อินเดีย  ไทย  เปนตน   จากภาพรางดังเกลาข้ันตอนตอมาจึง

ใชโปรแกรมในการวาดภาพเขียนอักษรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  เครื่องหมาย แตละตัวข้ึนมาจนครบ  โดยมีการปรับ

ใหเขาชุดเปนเอกภาพเดียวกัน  แลวจึงนําเขาโปรแกรมการพิมพเพ่ือใสระยะชองไฟ  กําหนดลักษณะการแสดงแบบตาง 

ๆ เสร็จแลวจึงนํามาทดสอบการพิมพดวยแปนพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรอีกหลาย ๆ ครั้ง  ทดสอบการอานของขนาด

อักษรแตละขนาด  ดวยการปริ้นทและเปดทดสอบการใชจากหลายโปรแกรม  จากหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ  ท้ังน้ีทาง 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยและสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ได

บัญญัติศัพทข้ึนเปนคําวา โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต  ถือเปน “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง 

หรือ สิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหน่ึงอยางใด ท้ังน้ี ไม

วาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด โปรแกรมคอมพิวเตอรคือ ซอฟทแวร  น้ันเอง   การละเมิดลิขสิทธ์ิ

จึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย    สวนมูลคาของตัวพิมพหรือฟอนตน้ันมีจําแนกหลากหลายแบบตามแตผูผลิตจะ

กําหนดข้ึน  เชน  Siam  Type  ตั้งราคาไวท่ีฟอนตละ 1 หมื่นบาทใชไดทุกกรณี ,  DB ฟอนตละ 5 พันบาทใชได 4 

เครื่อง  แตถาใชสําหรับออกแบบอัตลักษณองคกรคิด 1 หมื่นบาท  แตถานําไปใชในสื่อโทรทัศนคิด 1 แสนบาท  แตถา
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เปนฟอนตท่ีสั่งทําข้ึนมาใหมเพ่ือใชใหเกิดเปนอัตลักษณองคกร  เชน  ฟอนตนาซา  ฟอนต ม.รังสิต  ฟอนตหนังฟา

ทะลายโจร  ก็จะมีการวาจางในราคาตั้งแต 4 หมื่น – 1 แสนบาทข้ึนไป    

การวิเคราะหหาอัตลักษณของอีสานน้ันสามารถศึกษาไดจากลักษณะสิ่งพิมพท่ีสือสารความเปนอีสานออกไปสู

สาธารณชนไดแตสื่อชองทางตาง ๆ เชน แบนเนอร pop  up ,ปายสื่อโฆษณาในเครือขายอินเตอรเน็ต , ปายภายนอก

อาคาร , สื่อสิ่งพิมพ  โบรชัวร  หนังสือ  ในลักษณะเน้ือหาตาง ๆ เชน โปสเตอรทองเท่ียว , ปกซีดี , โปสเตอรหนัง , เท

สกาลงานบุญประเพณี  เปนตน  

 

5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของ 

-  อัตลักษณไทย  ทุนความคิด ทุนสรางสรรค , พิมพท่ี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : ปทุมธานี , 

2555 

-  การสรางแบรนดจังหวัดเพ่ือการทองเท่ียว  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน Tourism Branding Central Northeastern Provinces Based on ASEAN Economic 

Community  ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  มหาวิทยาลัยขอนแกน 2555 

-  การสรางแบรนดการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุลุมนํ้าโขงบนฐานความเดิมแทเพ่ือตอบรับแผนการทองเท่ียวของอาเซียน  

ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2558 

 

คําสําคัญ : การออกแบบตัวพิมพ , อัตลักษณอีสาน , การออกแบบกราฟก , การทองเท่ียว 

Keyword :  Font Design , Esan Identity , Graphic Design , Tourism 

 

6)  วัตถุประสงคของโครงการ 

6.1) เพ่ือวิเคราะหอัตลักษณอีสานจากสื่อกราฟกตาง ๆ 

6.2) เพ่ือออกแบบตัวพิมพอัตลักษณอีสาน 20 แบบ 

6.3) เพ่ือนําตัวพิมพไปทดลองออกแบบกราฟกท่ีสามารถสื่อถึงอัตลักษณอีสานไดด ี

6.4) เพ่ือสรางผลงานจากโปรแกรมลิขสิทธ์ิและนําตัวพิมพไปใหสาธารณชนไดใชฟรีอยางถูกลิขสิทธ์ิ 

 

7)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1) ไดตัวพิมพท่ีสามารถสื่อสารอัตลักษณอีสานได 

7.2) ประชาชนไดใชตัวพิมพลิขสิทธ์ิอยางถูกตองตามกฎหมาย  

   

8)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

8.1) พ้ืนท่ีวิจัย 20 จังหวัดภาคอีสาน  

 

9)  วิธีการดําเนินการวิจัย  

9.1) วิเคราะสื่อกราฟกเพ่ือหาเน้ือหาวามีอะไรบาง 

9.2) สรุป  สังเคราะห  อัตลักษณอีสานผานงานสื่อ 

9.3) ออกแบบภาพรางตัวอักษรรวมกับนักศึกษาในรายวิชา Basic  Graphic 

9.4) เขียนแบบตัวอักษรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในรายวิชา Basic  Graphic 
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9.5) นําแบบอักษรเขาสูกระบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตในรายวิชา  Typography and 

Graphic  Design 

9.6)  นําฟอนตทดสอบการออกแบบสิ่งพิมพ  แบรนด  บรรจุภัณฑในรายวิชา  Typography and Graphic  

Design 

9.7)  สรางเว็บไซตประชาสัมพันธงานวิจัย และใหดาวนโหลดฟอนต หรือ เปนการนํางานวิจัยใหสาธารณชน

ไปใชใหเกิดประโยชน  พรอมเก็บขอมูลผูใช ,  ความพึงพอใจ และ ขอตัวอยางผลงานท่ีนําตัวพิมพไปออกแบบ 

 

  

 

 

10)  ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน   

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป  (12 เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.รวบรวมสื่อ 

 

           

2.สรุปอัตลักษณ             

3.การออกแบบภาพราง  

 

          

4.ออกแบบในระบบดิจิตอล 

สรางฟอนต และทดสอบการใช

งานกับโปรแกรมตาง ๆ 

      

5.ทําเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธ

และแจกจายฟอนต 

            

6.สรุปผลการวิจัย             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)   งบประมาณโครงการ 

ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย 
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รายการ 
 

จํานวนเงิน (บาท) 

 

หมายเหตุ 

1.   หมวดคาตอบแทน  (คาตอบแทนผูวิจัย) 0  

2.   หมวดคาจาง  (ผูชวยวิจัยและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ใหระบุจํานวน

อัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราคาจางตามท่ีกําหนด) 

0  

3.   หมวดคาวัสดุ 

 3. 1 คาวัสดกุระดาษ A4 

     3.2 คาหมึกพิมพ 

     3.3 คาโปรแกรมเขียนตัวอักษร (Adobe)  

     3.4 คาโปรแกรมเขียนตัวอักษร (Coral) 

     3.4 คาโปรแกรมสรางตัวพิมพ (Fonlab) 

 

1,000 

3,000 

22,000 

22,000 

22,000 

 

4.   คาจางเหมาเขียนแบบตัวพิมพ 20 ชุด 10,000  

5.   คาจางเหมาทําเว็บไซต  20,000  

7. อ่ืนๆ -  

รวม (บาท) 100,000  

 

12)   เอกสารอางอิงของโครงการ 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. (ม.ป.ป.). ความรูเบ้ืองตนดานทรัพยสินทางปญญา. ม.ป.ท. 

กําธร  สถิรกุล. (2523). ประวัติหนังสือและการพิมพ. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ขาม  จาตุรงคกุล. (2546). การออกแบบตัวอักษรและภาพสําเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลปอีสาน, วิทยานิพนธ  สาขาวิชา

การออกแบบนิเทศศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2526). นิทรรศการสัญจรฉลอง 700 ปลายสือไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ฉันทัส  ทองชวย. (2549). ภาษาและอักษรถ่ิน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๔ 

ดุสิต  สุภาสวัสดิ.์ (2537). เทคนิคการสรางฟอนตดวยโปรแกรม  Fontographer. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ทองสืบ  ศุภะมารค. (2515). ประวัติอักษรไทย. กรุงเทพฯ :โรงพิมพธนาคารออมสิน. 

ธวัช  ปุณโณทก. (2540). อักษรโบราณอีสาน. กรุงเทพฯ : บ.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด. 

นิพนธ   ทวีกาญจน. (2523). การเขียนตัวอักษร และภาพประกอบตัวอักษร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ โอเดียนสโตร. 

นวลนอย  บุญวงษ. (2542). หลักการออกแบบ. พิมพครั้งท่ี  2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

ประยูร  ทรงศิลป. (2526). วิวัฒนาการอักษรไทย. กรุงเทพฯ:  ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบร ี

ประชา  สุวีรานนท. (2545). แกะรอยตัวพิมพไทย. กรุงเทพฯ : เอสซีแมทชบอกซ. 

ประชิด  ทิณบุตร. (2530). การออกแบบกราฟค. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

ปยะ  นากสงค. (2549). การใชโปรแกรมกราฟก. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. 

ฝายวิชาการกองโบราณคด.ี (2532). ศิลปะถํ้าในอีสาน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

พเยาว  เข็มนาค. (2539). ศิลปะถํ้าสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา. 
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