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บทคัดยอ
การออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึ กษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหความเปนมาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร จังหวัดมหาสารคาม 2)
เพื่อพัฒนาตนแบบปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจจากการออกแบบตนแบบปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม จากกระบวนการทำวิจัยนั้น ในขั้นตอนแรกไดมีการศึกษา
คนควาขอมูลจากเอกสารวิชาการและเว็บไซตตาง ๆ เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการสรางแนวคิดและกำหนดกรอบการศึกษา โดย
เลือกเนนกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวที่พักอาศัยในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนามทำการออกแบบ รวมทั้งใช
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย จำนวน 300 คน แลวสังเคราะหขอมูลที่ไดออกมาเปนกระบวนการ
ออกแบบปายสัญ ลักษณ นำข อมูลที่ไดมาสรุป และวิเคราะหขอมูล เพื่อออกแบบป ายสัญ ลักษณข องจังหวัดมหาสารคามให
ผูเชี่ย วชาญ 3 คน ตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ จากนั้นนำขอเสนอแนะมาพัฒ นาสรางตน แบบปายสัญ ลัก ษณ
ผลงานวิจัย พบวา สัญญาลักษณของจังหวัดมหาสารคามนั้นสามารถสื่อสารไดจากประเพณีอีสานและโบราณสถานโบราณวัตถุ
ซึ่งเปนเอกลักษณดั้งเดิมของจังหวัดมหาสารคาม คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม จากวัดปาเรไร บานหนองพอก ตำบล
ดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปออกมาเปนผลงานตนแบบได ดังนี้ 1) ตนแบบปายสัญลักษณประดับ
ตกแตง 2) ตนแบบปายสัญลักษณบอกทิศทาง 3) ตนแบบปายสัญลักษณบอกแผนที่ 4) ตนแบบปายสัญลักษณบอกสถานที่ 5)
ตนแบบซูมประตูเมือง โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคลองกลมกลืนและสื่อความหมายเปนที่งา ยแกผูใชงาน
คำสำคัญ : ฮูปแตม สัญลักษณ อัตลักษณ
ABSTRACT
The study on the graphic design to reflect the culturalidentities of Maha Sarakham province was
purposively conducted to: 1) explore and analyze the background of Hoop Tam mural painting at Wat Pha
Ra Rai in Maha Sarakham province; 2) develop the sign that effectively present Maha Sarakham province
through a case study of Hoop Tam mural painting; and 3) evaluate the participant’s satisfaction toward the
sign model. The methodology was started by considering a variety of academic documents and websites to
assemble the ground knowledge for the conceptual frame work of this study. The target group comprised
the tourists staying in the local area while the field data was collected by site-visiting as well as the
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questionnaire used with 300 participants toevaluatetheir satisfaction. The collected data was later
synthesized to define the graphic designing process and the findings were summarized and analyzed again
to create the suitable signsto present Maha Sarakham province. These signs were finally verified and
evaluated by 3 specialists whose comments were used forthe sign finalization. As a result, it was indicated
that the identities of Maha Sarakham could be communicated through Isan traditions and ancient buildings
and objects as a native entity of the province. These identities were perfectly depicted in Hoop Tam mural
painting at Wat Pha Re Rai, Ban Nong Pok, Dong Bang sub-district, Na Doon district in Maha Sarakham
province that could be used to create several products as follows: 1) Decorative signs; 2) Direction signs; 3)
Mapping signs; 4) Location signs; and 5) the city gate model. All of these products were all attractive, wellmatched with the area, and simply understandable for the users.
Keywords: Hoop Tam, Sign, Identity

บทนำ
จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่ตั้งอยูใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวจังหวัดมหาสารคามสวนใหญมีวถิ ี
ชีวิตแบบเรียบงายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปจจุบันมีความสำคัญในฐานะเปนศูนยกลางทางดานการศึกษาแหงหนึ่งของ
ภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยูมากมาย จึงไดชื่อวาเปน “ตักศิลาแหงอีสาน”มหาสารคามมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่
โดดเดนในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ทีมีความเปนอัตลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคามแฝงอยูในนั้น มีแหลง
ทองเที่ยวในมิติศาสนาที่มีความสำคัญและโดดเดนในจังหวัด คือ พระบรมธาตุนาดูนหรือพุทธมณฑลอีสาน เปนสถานที่ที่คนพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีที่แสดงวาบริเวณนี้เคยเปนศูนยกลางความเจริญรุงเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณใน
อดีต ภาษาที่ใชกันในทองที่จังหวัดมหาสารคามนั้น ก็คือ ภาษาถิ่นอีสานระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค จะมีความคลายคลึง
กันกับภาษาถิ่นอีสานโดยทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีภาษาถิ่นยอยอีกถิ่นหนึ่ง คื อ ภาษายอ ดานวรรณกรรม
จังหวัดมหาสารคามยังเปนศูนยรวมหมอลำหลายคณะ เชน หมอลำกลอน หมอลำหมูหมอลำผีฟา เปนตน นอกจากหมอลำแลวก็
ยังมีผญาอีกดวย การแตงกายของชาวจังหวัดมหาสารคามในสมัยกอน ผูหญิงจะใสเสื้อผาไหมหรือผาฝาย และผาถุงลายพื้นเมือง
ผูชายจะใสผาโสรงหรือขาวมา เสื้อผาฝายหรือผาไหม แตในปจจุบันก็จะแตงตามสมัยนิยม และดานขนบธรรมเนียมประเพณี
ชาวจังหวัดมหาสารคามไดนำประเพณีเกาแกดีงามมาฟนฟูและเปนการอนุรักษอัตลักษณมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของสาว
จังหวัดมหาสารคามขึ้นมา คือ ประเพณีบุญเบิกฟาเพื่อ ซึ่งเปนงานเฉลิมฉลองในชวงตนฤดูการทำนาของอีสาน นอกจากนี้ยังมี
ประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาป ของดีพื้นบานที่สะทอนในวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวจังหวัดมหาสารคาม (สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม, 2559 : 2-7)
การศึกษาวิจัยอัตลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคาม เปนการศึกษาเพื่อนำมาสื่อสารผานงานออกแบบกราฟก ใน
รูป แบบสื่อ ตา ง ๆ ซึ่งเปน ลั กษณะเฉพาะที่เปนเสนหข องชาวจังหวัดมหาสารคาม เป น การปรั บเปลี่ยนภาพลั กษณ สงเสริม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม รวมทั้งกระตุนการทองเที่ยว พรอมสรางความรูและความเขาใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวจังหวัดมหาสารคามไดอยางนาสนใจอีชองทางหนึ่ง ซึ่งการคนหาอัตลักษณที่
แสดงความเปนลักษณะเฉพาะตนของแตละจังหวัดสามารถนำมาใชในการสื่อสารผานงานออกแบบหรืองานเลขนศิลป ที่สามารถ
บอกเลาเรื่องราวตัวตน สรางความภาคภูมิใจใหคนในชุมชนทองถิ่นแตละจังหวัดไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการออกแบบตรา
สัญ ลักษณประจำจังหวัด ปายบอกชื่อสถานที่ ปายประชาสัมพันธจังหวัด ปายซุมประตู ปายแสดงแผนที่ โคมไฟถนนเปนตน
(ภักดีตวนศิร,ิ 2557 ; ธัญญรัตนอัศวนนทและคณะ, 2557 ;องอาจนุสีวอ, 2556 ; ประพนธ เนียมสา และ อรรถพงษ ศิริสุวรรณ,
2560) และยั งสอดคลอ งกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกั บ การสงเสริมการ
ทองเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบสนองกลุมเปาหมาย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถทองเที่ยวไดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวที่ เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพื่อกระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูเมื องรอง ชุม ชนและท องถิ่ น(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. : 174 )
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ฮูปแตม เปนความงามที่ซอนอยูในสิมอีสานหรือก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังของโบสถในภาษาภาคกลางแตเนืองจากผู
ที่สรางสรรคงานฮูปแตมสวนใหญเปนชาวบานหรือพระภิกษุในวัด จึงทําใหผลงานมีความตางกับงานจิตรกรรมโดยฝ มือชางหลวง
ในภาคกลาง ซึงมีความประณีตวิจิตรบรรจงตามกำลังทุนทรัพยทีรัฐอุปถัมภใหแกผเู ขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน อาจเปน
ผูที่ไมมีความรูทางจิตรกรรมมากอนจึงทําใหความสวยงามของภาพคอนขางธรรมดาแตมีสิ่งที่สําคัญกวาคือการสะทอนใหเห็นถึง
ภูมิปญญาวิถีชีวิต และเรืองราวในการดําเนินชีวิตของผูคนในภาคอีสานออกมาเปนชีวิตจิตใจ
สิ่งสำคัญอยางหนึ่งที่มีสว นในการแสดงออกถึงอัตลักษณของจังหวัด และยังอำนวยความสะดวกใหแกผูที่เขาศึกษา มา
เยี่ยมเยือนหรือทองเที่ยวก็คือ ปายสัญ ลักษณแสดงขอมูล ปายบอกทิศทาง ปายบอกสถานที่ และกราฟกสิ่งพิ มพตางๆ ซึ่งใน
ประจุนั้น ยังมีรูปแบบที่ไมเปนไปทิศทางเดียวกันและไมมีเอกลักษณที่จัดเจน
จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบกราฟ กที่สะทอนอัตลักษณ ของชาว
จังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตมวัดปาเรไร เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดมหาสารคามใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหความเปนมาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาตนแบบปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม กรณีศกึ ษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการออกแบบตนแบบปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้งนี้ เป น การวิจัย แบบสรา งสรรคเพื่ อ ดำเนิน การออกแบบกราฟ กที่ สะท อ นสั ญ ลั ก ษณ ข องชาวจั งหวัด
มหาสารคามโดยเนนรูปแบบปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ฮูป แต ม จากวัด ป าเรไร ตั้ งอยู ที่บ า นหนองพอก ตำบลดงบั ง อำเภอนาดูน จั งหวัด มหาสารคาม ให เหมาะสมตามลั ก ษณ
สภาพแวดลอ มเพื่ อ สามารถสื่ อ สารกั บ นัก ท อ งเที่ ย วไดม ากที่ สุ ด ในขณะเดีย วกั น ก็ ส ะท อ นเอกลั ก ษณ แ ละแสดงถึ งคุณ ค า
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เปนการรวบรวมขอมูลกอนนำมาสรางสรรคและออกแบบ โดยผูวจิ ัยสื่อความคิดและวิธกี ารสรางสรรคให
ผูอื่นเขาใจไดอยางเปนระบบ อันมีเนื้อหาและขั้นตอนในการศึกษาดังนี้
1.1 การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร
1.2 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม
1.3 การออกแบบ
1.4 การประเมินผลงานออกแบบ
1.5 กลุมผูประเมินผลงานออกแบบ
1.1 การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร
1.1.1 ศึกษาปายสัญลักษณที่แสดงสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ฮูปแตม วัดปาเรไรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำการออกแบบปายสัญลักษณที่เหมาะสม
1.1.2 ศึกษาการออกแบบระบบปายสัญลักษณโดยทีม่ าของขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใน
จังหวัดมหาสารคาม
โดยการศึกษาขอมูลเชิงลักษณะ ทีไ่ มไดวัดออกมาเปนตัวเลขแตเปนการสังเกตที่เปนในรูปบรรยายเปนเรื่องของความรู
ความเขาใจ โดยแหลงที่มาของขอมูลมาจากแหลงทุตยิ ภูมิ คือ ใชวิธสี รุปขอมูลภาคเอกสารจาการดำเนินงานวิจัย
1.2 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม
เปนการรวบรวม คนหาขอมูลที่เกี่ยวของถึงความตองการที่แทจริง รวมถึงการใชงานของรูปแบบกราฟกที่สะทอน
สัญ ลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม วัดปาเรไรประเภทปายสัญ ลักษณแสดง
สถานที่ทองเที่ยว กับกลุมเปาหมายที่เปนนักออกแบบนักวิชาการและผูที่มีความรูดานศิลปวัฒนธรรมอีสาน อีกทั้งปรึกษาใน
ดานการออกแบบกราฟกจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของตาง ๆ
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1.2.1 การใชแบบสอบถามและแบบตรวจสอบ วิธีการใชแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบขอดีก็คือ สามารถทำ
ใหผูวิจัย หรือผูศึกษาจะไดรบั ขอมูลจากบุคคลหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตอบไม
ตรงกับความจริง เนื่องจากมีหลักการตั้งคำถามมีฐานจากปรัชญาในคำถาม
1.2.2 การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่จำเปนจากความคิดเห็น นำมาพิจารณาและเปนแนวทางในการออกแบบให
เหมาะสมและสมบูรณแบบมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ สัมภาษณในดานความรูเกี่ยวกับประวัติของศิลปวัฒนธรรมอีสาน ใน
ภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดและสัมภาษณในดานความรูเกี่ยวกับแนวทางกราฟกที่สะทอนอัตลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคาม
ประเภทปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยว
1.3 การออกแบบ
1.3.1 ขั้นวางแผนการออกแบบ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1.3.2 ขั้นเตรียมการออกแบบ นำขอมูลที่รวบรวมมาดำเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมดวยการสรางแบบราง และ
ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดตาง ๆ ที่จะนำมาใชในการออกแบบ ขั้นการออกแบบนำแบบรางที่ไดมาผลิต
จริงดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมตาง ๆ ดานการออกแบบในเชิงสื่อสารที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูล รวม
ผลงาน เอกสารและบันทึก จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิตอลการวิจัยในครั้งนี้ไดแบงเครื่องมือใชในการวิจัยออกได 2 สวน ดังนี้
1) เครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสัมภาษณเปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทาง
ในการออกแบบปายสัญลักษณที่แสดงอัตลักษณใหกับสถานที่ทองเทีย่ วในจังหวัดมหาสารคาม
2) ผลงานออกแบบปายสัญลักษณที่แสดงอัตลักษณใหกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามกรณีศกึ ษา
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตมวัดปาเรไร จำนวน 1 ชุด
2.1 ตนแบบปายสัญลักษณประดับตกแตง
2.2 ตนแบบปายสัญลักษณบอกทิศทาง
2.3 ตนแบบปายสัญลักษณบอกแผนที่
2.4 ตนแบบปายสัญลักษณบอกสถานที่
2.5 ตนแบบซูมประตูเมือง
โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคลองกลมกลืนและสื่อความหมายเปนที่งายแกผูใชงานเครื่องมือในการประเมินงาน
การออกแบบกราฟกที่สะทอนอัตลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จำนวน 1 ชุด
และแบบประเมินความพึงพอใจผลงานตนแบบปายสัญลักษณ
1.4 การประเมินผลงานออกแบบ
การนำเสนอผลงานออกแบบไดแก รูปแบบปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานในจังหวัด
มหาสารคาม กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณโดยตรงกับผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3
คน เพื่ออภิปราย วิเคราะหและสรุปผล
1.5 กลุมผูประเมินผลงานออกแบบ
โดยกลุม ผูเ ชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ จำนวน 3 คน เพื่ออภิปราย วิเคราะห
และสรุปผล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบคุณภาพเปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบปายสัญลักษณที่แสดงอัตลักษณใหกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม
2. ผลงานวิจัยพบวาสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม สามารถสื่อสารไดจากสิ่งที่เปนโบราณสถานโบราณวัตถุ ซึ่งเปน
เอกลักษณดั้งเดิมของจังหวัดมหาสารคาม คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร บานหนองพอก ตำบลดงบัง
อำเภอนาดู น จังหวัด มหาสารคามสามารถ โดยสรุป ออกมาเปน ตน ออกแบบไดดังนี้ ป ายสัญ ลักษณ ส ถานที่ทองเที่ย วเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม 1) ตนแบบปายสัญลักษณประดับตกแตง 2) ตนแบบปายสัญลักษณบอกทิศทาง 3) ตนแบบปายสัญลักษณบอก
แผนที่ 4) ตนแบบปายสัญลักษณบอกสถานที่ 5) ตนแบบซูมประตูเมือง โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคลองกลมกลืนและสื่อ
ความหมายเปนที่งา ยแกผูใชงาน
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3. เครื่องมือในการประเมินงาน การออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม
1 ชุด และแบบประเมินผลงานปายสัญลักษณที่แสดงสัญลักษณสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด
4. แบบแสดงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคาม
เปนคําถามปลายปดแบบ Rating Scale และคําถามปลายเปดลักษณะตอบเปนขอเสนอแนะ

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะเนนการศึกษาปจจัยทางดานการออกแบบกราฟกทีส่ ะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม
กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม
1. ขอบเขตดานพื้นที่
การวิจัยมีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาปจจัยที่มีผลในการวิเคราะหในเชิงสรางสรรคและออกแบบ โดยนำเอาขอมูล
ตาง ๆ และรูปแบบเอกลักษณของแตละสถานที่และเทคนิควิธกี ารในการออกแบบกราฟกที่สะทอนอัตลักษณภาพวาดจิตรกรรม
ฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร บานหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก
กรอบแนวคิดการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนัง ฮูปแตม ตามหลักการออกแบบ
3. ตัวแปรที่ทำการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดกำหนดตัวแปรในการศึกษาดังนี้
ความตองการโดยหาอัตลักษณภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร บานหนองพอก ตำบลดงบัง
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จากผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิและนักทองเที่ยว เพื่อนำขอมูลมาใชในการออกแบบกราฟกที่
สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม โดยวิเคราะหในดานตาง ๆ ดังนี้
4. ผูใหขอมูล
บุคคลทั่วไปที่อยูในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 300 คน
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวิเคราะหเพื่อหาขอมูลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำการออกแบบปายสัญลักษณที่
สะทอนอัตลักษณของจังหวัดมหาสารคามที่เหมาะสม
หัวขอ
1) ตราประจำจังหวัด

2) คำขวัญประจำจังหวัด
3) ตนไมประจำจังหวัด
4) เชื้อชาติ
5) วิถีการดำเนินชีวิต
6) อาชีพ
7) ภูมิปญญาชาวบาน
8) ศิลปะการแสดง

จังหวัดมหาสารคาม
ตราจังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะเปนรูปครุฑ ตนไมและตาราง สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีความหมาย
วา จังหวัดมหาสารคามเปนแผนดิน ที่มีความรมเย็น เปนสุขและมีแหลงเกษตรกรรมที่อุดม
สมบูรณ ครุฑ คือ ตราแผนดินและเครื่องหมายทางราชการ หมายถึง ผืนแผนดิน ตนไม คือ
ตนไฮ (ภาษาถิ่น) เมื่อผลสุกจะมีสสี มอมแดง หมายถึง ความรมเย็น เปนสุข ตารางสี่เหลี่ยม
คือ ทองนา ที่ยกคันดินขึ้นแบงที่นาใหเปนกระทง จนเต็มผืนนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
(ขอมูลจาก http://province.m-culture.go.th/mahasarakham/info.php
คำขวัญ อำเภอ เมือง มหาสารคาม คือ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางคกู เชิดชูวัฒนธรรม
ไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา ทัศนาวลัยรุกขเวช วิเศษแกงเลิงจาน
ชื่อพันธุไม พฤกษ ชื่อสามัญ Siris, Kokko, Indian Walnut ชื่อ
วิทยาศาสตร AlbizialebbeckBenth. วงศ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กามปู ชุงรุง พฤกษ
ชาวไทยยอและชาวผูไท
สนุกสนาน, ตื่นตัว, เครงเครียด
ทำนา, ปลูกออย, ปลูกมัน, รับจาง,
ทอผาไหมแพรวา,ทำนา
งานนมัสการพระธาตุนาดูน
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หัวขอ
9) ประเพณี
10) วัฒนธรรม
11) เทศกาลตางๆ
12) โบราณสถานโบราณวัตถุ
13) ของดีประจำอำเภอ

จังหวัดมหาสารคาม
งานบุญบั้งไฟ
งานแหเทียนเขาพรรษา
งานออนซอนกลองยาวชาววาป ของดีพื้นบาน,
พระธาตุนาดูน, ฮูปแตมในสิมอีสาน
กลองยาวชาววาป

จากการศึกษาสรุปผลการวิเคราะหเพื่อหาขอมูลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณ
ของจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบปายสัญลักษณโดยการศึกษาคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามและความหมายตาง ๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการออกแบบปายสัญลักษณที่เหมาะสมดังนี้
คำขวัญ อำเภอเมืองมหาสารคาม คือ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางคกู เชิดชูวัฒนธรรมไทยงามวิไลอุทยานมัจฉา
ทัศนาวลัยรุกขเวช วิเศษแกงเลิงจาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล ออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ
1. สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการเกีย่ วกับปายสัญลักษณ
2. สรุปผลการวิเคราะหแนวทางในการออกแบบปายสัญลักษณสำหรับสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
2.1 ทำการวิเคราะหขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่จริงโดยใชการสังเกตจากการถายภาพ
ปายสัญลักษณตาง ๆ และจากทฤษฏีการออกแบบปายสัญลักษณทรี่ วบรวมไดเพื่อหาขอสรุปพื้นฐานในการพิจารณาออกแบบ
ไดแกปายที่มีการใชอยูในปจจุบันขอควรปรับปรุงของปายสัญลักษณความสามารถในการสื่อความหมายและลักษณะเฉพาะของ
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยอาศัยพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม เปนกรณีศึกษา ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
2.1.1 สัญลักษณที่ใชอยูอยากตอการสื่อความหมายและตีความพบรวมอยูกับปายบอกสถานที่บางแตมกี าร
ชำรุดและถูกปดทับดวยกระดาษโฆษณาตาง ๆ
2.1.2 ปายบอกทิศทางซึ่งดานหนึ่งเปนปลายแหลมใชชี้บอกทิศทางมีตัวหนังสือบอกขอความชื่อของสถานที่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยติดตั้งแบบรวมกันหลาย ๆ ปายในที่ที่เดียวดูแลวสับสน
2.1.3 ปายบอกแผนที่ใชดูประกอบการเดินทางในจังหวัดมหาสารคาม
2.1.4 ปายบอกรายละเอียดติดตั้งอยูบริเวณใกล ๆ ของสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
2.1.5 ปายประดับตกแตงยังไมมีการจัดทำขึ้น
2.1.6 ปายบอกตำแหนงสถานที่เปนปูนหลอขนาดใหญสลักตัวหนังสือบอกสถานที่บางปายใชเขียนดวยมือ
ตามแตชุมชนจัดทำขึ้นเอง
2.2 ผลของการสำรวจของผูวจิ ัยจึงขอสรุปเปนประเด็นปญหาดังนี้
2.2.1 สัญลักษณตาง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามทีม่ ีอยูและอยากตอการสื่อความหมาย
2.2.2 ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชอยูขาดความสวยงามไมกลมกลืนและขาดการสื่อความหมาย
2.2.3 ปายสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชอยูสวนใหญไมโดดเดนมักถูกบดบังดวยสิ่งของหรือสิ่งกอสราง
2.2.4 ขอความตัวอักษรที่ใชอยูในปายสัญลักษณตาง ๆ สื่อความหมายไมชัดเจน
2.2.5 ปายสัญลักษณตาง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามสวนใหญคอนขางทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการ
ใชงานอันเนื่องมาจากวัสดุที่ใชทำปายและบางสวนถูกใชงานผิดประเภทเชนถูกนำไปติดปายโฆษณาหรือติดประกาศตาง ๆ
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3. สรุปผลการวิเคราะหแนวทางในการออกแบบปายสัญลักษณที่สะทอนสัญลักษณของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ฮูปแตม จากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาว (ในขอ1และ2) ขางตนทำใหเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวความคิดที่
นำมาใชสำหรับการออกแบบทำใหมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นจึงเปนที่มาของแนวความคิดในการออกแบบปายสัญลักษณตาง ๆ
ดังตอไปนี้
3.1 รูปแบบสัญลักษณหลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมดโดยตองการหารูปแบบของสัญลักษณภาพที่ ดูแลว
เขาใจงายสามารถสื่อถึงสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้นไดชัดเจนจึงเลือกใชหลักการออกแบบที่วาดวยการลดทอนของ
ภาพจริงมาใชสวนรูปทรงภายนอกเลือกใชเปนรูปทรงกลมเพื่อสือ่ ถึงศิลปวัฒนธรรมชนเผาผูไ ทเปนรูปทรงของลวดลายผาไหมแพร
วา โดยการนำภาพถายจากการเก็บขอมูลภาคสนามมาประยุกตใชในการออกแบบ
3.2 ในสวนของปายสัญ ลักษณตาง ๆ หลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมดโดยรูปแบบของตัวปายเลือกใชเป น
รูปทรงที่มีความเรียบงายตรงตามหลักการออกแบบปายสัญลักษณบวกกับแนวความคิดรูปแบบลวดลายภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนังฮูปแตม สี รูปราง รูปทรง เปนตน เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานมาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบ
สวนที่ 2 การประเมินผลการออกแบบ
จากกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกีย่ วของจำนวน 3 คน สามารถสรุปประเด็นตาง ๆ ได
ดังนี้
2.1 ผลการสัมภาษณจากกลุมผูเชีย่ วชาญดานการออกแบบและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 3 คน สวนใหญให
ความเห็นที่สอดคลองกันวาผลงานออกแบบปายสัญลักษณมีรูปแบบที่นาสนใจและเหมาะสมงายตอการสื่อความหมายโดยสวน
ใหญใหเหตุผลในเรื่องขององคประกอบของปายสัญลักษณเชน สี รูปทรง รูปราง จุด เสน และรูปแบบมีความตอเนื่องมีการ
เชื่อมโยงกันทำใหดูเปนกลุมเดียวกัน
2.2 ลักษณะของภาพรูปแบบปายสัญลักษณโดยรวมงายตอการสื่อความหมายและความเขาใจสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
ไดอยางถูกตองรวดเร็วสัญลักษณภาพมีการแบงกลุมสัญลักษณตาง ๆ เปนหมวดหมูดูแลวเขาใจงายชวยเพิ่มความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว
2.3 ลักษณะรูปทรงในเรื่องของวัสดุผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นตรงกันวาควรทำจากเหล็กเพราะมีความแข็งแรงทนทาน
สวนตัวปายแนะนำใหทำจากแผนพลาสติกเพราะมีน้ำหนักเบาขึ้นรูปทรงงายและไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรทำปายที่มี
ลักษณะแขวนเพิ่ม
2.4 การใชสีของปายสัญลักษณผเู ชี่ยวชาญแนะนำใหเลือกใชสีน้ำเงินสีดำสีเหลืองสีเขียว เพราะจะสื่อถึงรูปแบบ
ลวดลายภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะวาควรใชสีโทนเย็นในบางจุดเพือ่ เพิ่มจุดเดนในชิ้นงานและ
เกิดจุดสนใจในการมอง
สวนที่ 3 สรุปผลการออกแบบ
ผลงานการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ฮูปแตม วัดปาเรไร ตั้งอยูที่บานหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามในวิจัยเลมนี้ผูวิจัยไดทำการปรับปรุง
แกไขอยางตอ เนื่องแตก อนที่ผลงานจะเสร็จ สมบู รณผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลตรวจสอบการสัมภาษณ การวิจ ารณและ
ขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนไดทำการศึกษาถึงทัศนคติความคิดเห็นและความตองการของนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางเพื่อใหแนใจ
วาผลงานออกแบบจะตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการออกแบบผลงานเปนชุด ปายสัญลักษณสำหรับสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม ประกอบดวย
3.1 ตนแบบปายประดับตกแตง
3.2 ตนแบบปายบอกทิศทาง
3.3 ตนแบบปายบอกแผนที่
3.4 ตนแบบปายบอกสถานที่
3.5 ตนแบบซุม ประตู
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3.1 แนวคิดในการออกแบบใชหลักการทั่วไปที่เปนพื้นฐานในการออกแบบ
3.1.1 รูปรางและรูปทรง มีแนวคิดในการออกแบบไดชัดเจนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวมีความแข็งแรงของ
โครงสรางซึ่งสอดคลองกับรูปแบบที่ออกแบบไว
3.1.2 สีสัน ใชสีของวัสดุแบบเดิมหรือสีที่เกิดจากการผสมผสานระหวางวัสดุและใชสีสังเคราะห
3.1.3 ลวดลาย เกิดขึ้นมาจากพื้นผิวของวัสดุ หรือการสรางสรรคขนึ้ มาใหม ขึ้นอยูกับวาความเหมาะสม
3.1.4 เสนอแนวคิดผสมผสานระหวางเอกลักษณพื้นถิ่นและรูปแบบรวมสมัยใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน
3.1.5 เสนอแนวคิดการอนุรักษหรือใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา เชน การนำสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มีอยูทั่วไปในทองถิ่น นำมาใชใหเกิดประโยชนหรือการใชวัสดุทดแทน
3.1.6 ประโยชนใชสอย การออกแบบคำนึงถึงประโยชนใชสอยในผลิตภัณฑ แตละประเภท เชน แข็งแรง ปลอดภัย
ใชงานไดจริง สะดวกสบายในการใช และบำรุงรักษาไดงา ย
3.2 กระบวนการผลิตและการอกแบบ
3.2.1 สรางสรรคจากกระดาษ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลวดลาย สี รูปทรง เพื่อสรางความแตกตางในรูปลักษณ
ใหม
3.2.2 การผสมผสานระหวาง กระดาษ สี กราฟก รูปทรง
ภาพรางแนวทางการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของชาวจังหวัดมหาสารคามรูปแบบปายสัญลักษณ
เพื่ อประชาสั มพั นธสงเสริมการทองเที่ยว กรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูป แต ม วัดป าเรไร จากการวิเคราะห ปาย
สัญลักษณไดแนวคิดการออกแบ ผูวจิ ัยไดดำเนินการรางภาพเพื่อออกแบบกราฟกสำหรับปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.3 การคัดเลือกสีประจำจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ 1 ภาพแสดงการคัดเลือกสีเพื่อแสดงสัญลักษณจังหวัดมหาสารคาม
จากผลการวิเคราะหรูปแบบและหลักการออกแบบปายสัญลักษณสำหรับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม ในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยไดเลือกสัญลักลักษณภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร เดิมชื่อวัดบานหนอง
พอก เปนวัดเกาแก ตั้งอยูที่บานหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำมาประยุกตใชเปนแนวทางการ
ออกแบบกราฟกสำหรับปายสัญลักษณตามมาตรฐานสากลหรือประเภทของปายสัญลักษณที่มคี วามเปนไปได เพื่อพัฒนารูปแบบ
ปายสัญลักษณสำหรับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม โดย
ไมลงขอมูลลึกถึงตัววัสดุปายสัญลักษณหรือโครงสรางของปาย เพราะผูวิจัยเล็งเห็นวาวัสดุอื่น ๆ เชน พลาสติก กระจก ไม แผน
ไมอัด เปนตน หรือหากมีการนำไปใชงานจริง อาจมีการประยุกตพัฒนาดานเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ปายสัญลักษณแบบดิจิตอล
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ปายสัญลักษณพลังงานแสงอาทิตย เปนตน ใหสอดคลองกับปายสัญลักษณสำหรับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อสรางความแปลกใหมและพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหนาสนใจแกกลุมเปาหมายได
3.4 ตนแบบปายบอกทิศทางปายประดับตกแตงและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ

ภาพ 2 แบบรางตนแบบปายสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคามฮูปแตม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน สะทอนใหเห็นถึงภูมิ
ปญญาวิถีชีวิต และเรืองราวในการดําเนินชีวิตของผูคนในภาคอีสานออกมาเปนชีวิตจิตใจ
3.5 ตนแบบปายบอกแผนที่ปายบอกสถานที่และแบบซูม ประตูเมือง

ภาพ 3 ตนแบบกราฟกสื่อสิ่งพิมพฮูปแตม เปนความงามที่ซอนอยูในสิมอีสานหรือก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาวิถีชีวิต และเรืองราวในการดําเนินชีวิต
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจั ยครั้ งนี้มีวัตถุ ป ระสงคเพื่อ หาแนวดำเนินการออกแบบกราฟก ที่ส ะท อนสัญ ลัก ษณ ของจั งหวัดมหาสารคาม
รูป แบบป ายสัญ ลัก ษณ ที่จ ะสามารถสื่อสารกับ ผูใชไดอ ยางรวดเร็วชัด เจนใช ประกอบในการเดิ นทางชมแหล งท องเที่ย วเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งไดรวบรวบแนวความคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการสังเกตของผูวิจัยแบบสอบถาม
นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางและการประเมินผลโดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อนำมา
วิเคราะหอ อกเป น ผลงานสรุ ป เปน ผลงานออกแบบป ายสัญ ลัก ษณ ก ารท องเที่ย วเชิงศิลปวัฒ นธรรมอี สาน ที่ แ สดงภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม ประกอบดวย
1. ตนแบบปายสัญลักษณประดับตกแตง
2. ตนแบบปายสัญลักษณบอกทิศทาง
3. ตนแบบปายสัญลักษณบอกแผนที่
4. ตนแบบปายสัญลักษณบอกสถานที่
5. ตนแบบซูมประตูเมือง
โดยนำขอมูลจากการศึกษามาสรุปผลและทำการวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการออกตนแบบปายสัญลักษณ ดังนี้
1) โครงสรางรูปราง รูปทรง เลือกใชโครงสรางเปนรูปทรงเรขาคณิตและอิสระเปนเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอีสานโดย
เนนรูปแบบปายที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม จากวัดปาเรไร ตั้งอยูที่บานหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ใหเหมาะสมตามลักษณสภาพแวดลอมเพื่อสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดมากที่สุด
2) สีโทนสีโดยรวมเลือกใชเปนสีนำ้ เงิน สีดำ สีเทา สีเหลือง เปนตน เนื่องจากตองการสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมอีสานของ
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแตม ในสวนของปายบอกทางขอความและลูกศรใชเปนสีดำ ซึ่งตัดกับพื้นหลังที่เปนสีเทา สีขาว
เหลือง เพื่อความสะดุดตาและงายตอการสังเกต

ขอเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยเพื่อการออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคามผูวิจยั ขอแยกประเด็น
ขอเสนอแนะออกเปน 2 ประเด็นหลักคือ
1. ประเด็นการวิจัย
การออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคามตองมีการศึกษารวบรวมขอมูลถึงความเปนมา
ศิลปวัฒนธรรมอีสานในอดีตถึงปจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหเกิดการกระชับและตรงประเด็นกับงานออกแบบกราฟก
ซึ่งจากการศึกษาพบวาศิลปภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฮูปแตม จากวัดปาเรไร ตั้งอยูที่บานหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคามลวนมีความนาสนใจเปนอยางมากเพราะเกิดขึ้นจากการหลอหลอมของศิลปวัฒธรรมอีสานทั้งสิ้น ทำใหมี
คุณคาทางอารยธรรมความเปนมาอันยาวนานการออกแบบในลักษณะที่สื่อถึงจังหวัดมหาสารคาม นั้นถือเปนการสรางสัญลักษณ
เฉพาะใหเกิดความแตกตางดวยความโดดเดนที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของทองถิ่น ซึ่งหากคนรุนใหมไดเห็นคุณคาและนำกลับมา
พัฒนาจังหวัดมหาสารคามจะมีศิลปวัฒนธรรมที่แข็งแรงขึ้น
2. ประเด็นการนำไปใชงาน
การออกแบบกราฟกที่สะทอนสัญลักษณของจังหวัดมหาสารคามเพื่อสรางความเขาใจและการนำไปใชงานเปนเรื่อง
ที่ตองใชเวลาและความละเอียดเปนอยางมากเพื่อใหเกิดการซึมซับเขาไปในความรูสึกของชาวมหาสารคาม แตถึงแมวาระบบการ
ออกแบบมีดีอยางไรก็ขึ้นอยูกับผูนำไปใชงานเนื่องจากผูนำไปใชงานมีหลากหลายสาขาอาชีพ จึงยากที่จะควบคุมงานออกแบบให
เปนไปตามระบบที่วางไวดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของกับจังหวัดมหาสารคาม ควรใหคำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกั บการใชงาน
รวมทั้งวิธีการแกปญหาและการควบคุมมาตรฐานการใชงานเพื่อใหเปนเอกภาพเดียวกันและสามารถกำหนดมาตรฐานในงาน
ออกแบบเพื่อสรางภาพลักษณของจังหวัดใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน
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