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บทน า 
• กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประชากรอาศยัอยู หนาแน น เนื่อง
จากเป นพืน้ท่ีศนูย กลางการคมนาคม การเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยงัเป นศนูย รวมความเจริญในหลายๆ ด าน 

• ปัจจบุนั โครงข่ายตามแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร
และพืน้ที่ตอ่เนื่อง (Bangkok Mass Transit Master Plan: BMT) ยงัไม่
สามารถด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้  

• จากแนวคิดการศกึษาความสามารถในการเข้าถึงรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
ในกรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
(2542) ให้แนวคิดในการเช่ือมประสานระบบขนสง่ และผนวกรวม
องค์ประกอบตา่งๆ ของการเดินทางขนสง่ให้มีการประสานเข้ากนัทัง้ด้าน
การวางแผนและการให้บริการเพื่อใช้รูปแบบการเดินทางที่มีอยู่
หลากหลาย 

หลกัในการเช่ือมประสานบริการขนสง่สาธารณะ 
ควรด าเนินการใน 3 ด้านด้วยกัน ดงันี ้
• 1. การเชื่อมประสานองค์กร (Institution Integration) เป็นการจดัโครงสร้างองค์กรของ 
ผู้ประกอบการให้สามารถประสานงานกนัได้ 

• 2. การเชื่อมประสานการด าเนินการ (Operational Integration) เป็นการจดัการเพ่ือให้
สามารถประสานการให้บริการได้อยา่งสอดคล้อง โดยการเช่ือมประสานมทีัง้หมด 6 แนวทาง 
ประกอบด้วย การจดัการกบับริการสว่นเกิน, การจดัรูปแบบการให้บริการให้ตรงกบัความต้องการ, 
การเก็บคา่โดยสารร่วม, การลดคา่โดยสารระบบไว้เนือ้เช่ือใจ และการประสานระบบข้อมลู
เดินทาง 

• 3. การเชื่อมประสานทางกายภาพ (Physical Integration) เป็นการจดัการการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งอ านวยความสะดวก และอปุกรณ์ร่วมกนั เชน่สถานีร่วมและป้ายสญัลกัษณ์ตา่งๆ เป็นต้น  
การเช่ือมประสานทางกายภาพของระบบขนสง่สาธารณะต้องค านึงถึงองค์ ประกอบดงันี ้ 
สถานีร่วม (Intermodal Terminals) ท่ีพกัผู้โดยสาร (Transit Shelters) การแสดงเส้นทาง 
ตารางเวลาเดินรถและยานพาหนะ (Route, Schedule and Vehicle Identification) ท่ีจอดรถ
ส าหรับจอดแล้วจร (Park-and-Ride Facility) ท่ีจอดรถและสง่ (Kiss-and-Ride) และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนเดนิเท้า (Pedestrian Facility)  
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ดงันัน้ระบบป้ายสญัลกัษณ์ เป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมประสานทาง
กายภาพ (Physical Integration) ทีเ่ปรียบเสมือนผูช้ี้น าเสน้ทางต่างๆ
ใหไ้ปถึงยงัจุดมุ่งหมาย อีกทัง้ยงัแสดงข้อมูลเสน้ทางการเช่ือมต่อ จึงมี
ความส าคญัมาก ทัง้นี้ระบบป้ายสญัลกัษณ์ดงักล่าวจะต้องแสดงถึงจุด
เช่ือมต่อของระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทอีกดว้ย  
งานวิจยันีเ้ป็นโครงการท่ีเช่ือมโยงระบบอนาคตของระบบขนส่ง และ
เส้นทางสว่นตอ่ขยายการคมนาคมระบบรางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่เป็นไปตามแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid Transit Master Plan 
in Bangkok Metropolitan Region: M-MAP)  
 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์
ส าหรับระบบคมนาคมในกรุงเทพมหานคร 

 

• เพ่ือสร้างต้นแบบมาตรฐานการใช้ระบบป้ายสญัลกัษณ์ 

  ในการเชื่อมตอ่ระบบขนสง่มวลชนสาธารณะเข้าด้วยกนั 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีสัญญะวิทยา  

จากแนวคิด ทฤษฎีสญัญะวิทยา ว่าด้วยเร่ืองสญัญะและสญัลกัษณ์ 
(Theory of Sign and Symbol) มีระดบัของการสื่อสารความหมายที่
แตกตา่งกนั เป็น 3 ระดบัดงันี ้

1. The Semantic Dimension เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะ 
และสญัลกัษณ์ภาพ (Signs and Symbols) กบัความหมาย (Meaning) 
จงึอา่นความหมายจากภาพโดยตรง 

ทฤษฎีสัญญะวิทยา (ต่อ)  

2.The Syntactic Dimension เกิดจากสญัลกัษณ์ภาพหนึง่สมัพนัธ์กบัอีก
สญัลกัษณ์ภาพหนึง่ จงึเป็นการสื่อความสมัพนัธ์ระหวา่ง สญัลกัษณ์
ทางด้านการออกแบบการใช้งาน จากภาพหนึง่ไปสูอี่กภาพหนึง่อย่าง
ตอ่เนื่อง และจดัให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเพื่อท าให้เกิดเอกภาพ 

3.The Pragmatic Dimension เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะและ
สญัลกัษณ์ภาพกบัผู้ใช้ จงึเป็นการสื่อความหมายจากภาพไปยงัผู้ใช้  
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ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร 

 

•  แนวคิดการพฒันาจดุเปลี่ยนถ่ายการสญัจรนีเ้ป็นของ Peter Calthorpe 
สถาปนิกและนกัผงัเมืองชาวอเมริกนั มีช่ือเรียกวา่ Transit Oriented 
Development (TOD) โดยพยายามให้ความส าคญัของการเดินเท้า  
การใช้รถจกัรยาน และการใช้ระบบขนสง่สาธารณะเป็นหลกัในการ
เดินทาง เป็นแนวทางการพฒันาชมุชนเมืองที่สนบัสนนุการพฒันาพืน้ที่
บริเวณจดุเปลี่ยนถ่ายการสญัจรของระบบขนสง่สาธารณะ ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างผสมผสาน และสามารถเช่ือมโยงสว่นต่างๆเข้าด้วยกนั 
แนวความคิดนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมการเดินทางภายใน
ชมุชนเมืองจนถึงระดบัเมือง 

ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร (ต่อ) 

โดยทัว่ไป (TOD) จะมีศนูย์การพฒันาอยู่ที่บริเวณสถานีขนสง่มวลชน  
แนวความคิดนีส้ง่ผลที่ส าคญัต่อรูปทรงเมืองทีด่ี ได้แก่ ความหนาแนน่ 
ประโยชน์ใช้สอยอย่างผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชมุชนเมืองที่
เหมาะสม การมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการสญัจร และการ
เช่ือมโยงของบริเวณตา่งๆ ในชมุชนเมือง 

ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนาการ 

การรับรู้เป็นกระบวนการที่บคุคลมีประสบการณ์กบัวตัถ ุหรือเหตกุารณ์
ตา่งๆ โดยอาศยัอวยัวะรับสมัผสั ตา ห ูจมกู ลิน้ ผิวหนงั เป็นเคร่ืองมือใน
การรับรู้ เป็นหลกัทางจิตวิทยาที่มีความส าคญั และมีบทบาทมากที่สดุต่อ
การเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม ใช้อ้างอิงเป็นมลูฐานชว่ยในการ
ออกแบบที่เก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบขององค์ประกอบทางกายภาพให้
เกิดสนุทรียภาพของรูปทรง ได้แก่ 

1. การจัดระเบียบในการรับรู้ (Organization in Perception)  ท าให้เกิด
การรับรู้สิ่งตา่งๆ ในสภาพแวดล้อม และสามารถแยกสิ่งหนึง่ออกจาก 
สิ่งหนึง่ได้ เชน่ ภาพและพืน้ (Figure and Ground)  

ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนาการ (ต่อ) 

2. ความคงที่ของการรับรู้ สามารถพิจารณาได้จากความคงที่ ทางวตัถุ, 
ความคงที่ของขนาด, ความคงที่ของรูปร่าง, ความคงที่ของ แสงสวา่ง, 
ความคงที่ของสี และความคงที่ทางต าแหนง่ 

3. หลักตัวแปรมนุษย์ (Human Factors Basic) การรับรู้ความ หมาย 
ของป้ายสญัลกัษณ์ ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่มนษุย์สมัพนัธ์ด้วยกบั
สภาพแวดล้อม คือตวัแปรทางด้านสรีระวิทยาและทางด้านจิตวิทยา ดงันัน้
จงึควรเข้าใจ หลกัการพืน้ฐานท่ีเป็นตวัแปรของมนษุย์ ซึง่มีอิทธิพลในการ
ก าหนดพฤติกรรม มีผลตอ่การรับรู้และการตอบสนองตอ่ป้ายสญัลกัษณ์  
ตวัแปรที่ส าคญัซึง่มีอิทธิพลท าให้เกิดการรับรู้ และการตอบสนองตอ่ป้าย
สญัลกัษณ์ในแต่ละบคุคล แบ่งออกได้เป็น 
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ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนาการ (ต่อ) 

3.1 ตวัแปรทางด้านสรีระวิทยา (Physical Factors) 

3.2 ตวัแปรทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) 

4. หลักสรีระมนุษย์ (Human Dimension) ในการออกแบบระบบป้าย
สญัลกัษณ์ ควรค านงึถึงสรีระมนษุย์ ทัง้นีเ้พื่อการออกแบบที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึง่ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบัการ
ก าหนดสรีระมนษุย์นัน้คือ การศกึษามนษุย์ในเชิงมิติสมัพนัธ์ 
(Anthropmetrics) หมายถึง การศกึษาโครงสร้างและสดัส่วนของมนษุย์ที่มี
ความสมัพนัธ์กบั 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทัง้นีค้วามแตกต่างในการออกแบบอาจขึน้อยู่กบั 

ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนาการ (ต่อ) 

อาย ุเพศ และวฒันธรรมด้วย อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนัน้สง่ผลตอ่การออกแบบเป็นอย่างย่ิง จะต้อง
ค านงึถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภยั รวมทัง้ค านงึถึงการใช้งาน
ร่วมกนักบัสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อมูลบนป้ายรถประจ าทาง ประเทศสิงคโปร์ 

ข้อมูลบนป้ายรถประจ าทาง ประเทศองักฤษ 
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ป้ายสัญลักษณ์ (Signage) 

 
เป็นสว่นหนึง่ของระบบน าทาง (Wayfinding System)  
หรือระบบภาพชีท้าง (Graphic Directional System) 

 
โดยระบบป้ายสญัสกัษณ์ทีดี่ 
จะตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม  

เพือ่ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชง้าน 
 

หน้าท่ีหลักของป้ายสัญลักษณ์ 
แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 
•1.บอกทศิทาง (Directional) 

 

•2.ระบช่ืุอ สถานท่ี หรือสิง่ของ (Identifying) 
 

•3.ให้ข้อมลูข่าวสาร (Informational) 
 

•4.ควบคมุหรือบงัคบั (Restrictive or Prohibitive) 
 
 

ผลการศึกษา 
• จากการศกึษารวบรวมข้อมลูและทฤษฎีที่เก่ียวข้องแล้วนัน้ การออกแบบ
ระบบป้ายสญัลกัษณ์ส าหรับระบบคมนาคมกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ผล
ของภาพรวมของการทบัซ้อนของเส้นทางระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยระบบขนสง่มวลชนทางราง  
(ในปัจจบุนัเปิดใช้  4 สาย คือสายหมอชิต-ออ่นนชุ, สายสนามกีฬาฯ-
สะพานตากสิน-ถ.ตากสิน, หวัล าโพง-บางซ่ือ และ Airport Rail Link)  
รถประจ าทางปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ รถตู้ประจ าทาง เรือด่วน
เจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ 
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จากการลงส ารวจภาคสนามท าให้ได้มาซึง่ภาพรวมของเส้นทางดงักล่าว
ข้างต้น และท าการส ารวจจดุจอดรับ-สง่ของรถประจ าทาง รถตู้ประจ าทาง 
รวมถึงทา่เรือจอดรับ-สง่ของเรือดว่นเจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ ซึง่
ในภาพจะปรากฎจดุตดั ซึง่เป็นจดุเชื่อมต่อของการเดินทางแต่ละประเภท
ได้อย่างชดัเจน 

•ข้อมลูแผนท่ีที่ได้จาการส ารวจ จะถกูน ามาสงัเคราะห์เพื่อการออกแบบ
ข้อมลู (Infomation Graphic) ที่ง่ายตอ่การรับรู้ ตามทฤษฎีการรับรู้ทาง
ทศันาการ ทฤษฎีสญัญะวิทยา รวมถึงทฤษฎีการออกแบบที่เก่ียวข้อง 

 

• ในสว่นของการออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์นัน้ ได้น าตวัอย่างผลงาน
การออกแบบระบบป้ายสญัลกัษณ์ที่ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ เช่นจาก 
SEGD (The Society of Environmental Graphic Design) รวมถึงการ
ลงพืน้ท่ีเก็บตวัอย่างจากระบบป้ายสญัลกัษณ์ของระบบคมนาคมใน
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศองักฤษ พบวา่ประโยชน์ใช้สอยในป้ายหนึง่
ป้ายประกอบไปด้วย การให้ข้อมลูของเส้นทาง จดุเร่ิมต้นจนถึงปลายทาง 
ข้อมลูหมายเลข รหสัของรถประจ าทาง และข้อมลูท่ีแสดงการเปลี่ยนถ่าย
เส้นทาง และการเช่ือมตอ่ของการเดินทางด้วยวิธีตา่งๆ การแสดงข้อมลู
เส้นทางที่ซ้อนทบักนั จะถกูออกแบบข้อมลูด้วยการใช้เส้นและสี โดยเน้น
การออกแบบข้อมลูแบบ 2 มิต ิ 
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ยอดขวญั สวสัดี   
 kru_ton@hotmail.com  


