
 การปรับปรุงระบบปายและเรขศิลป เพ่ือสรางความเปนเอกลักษณตลาดริมนํ้า 3 อําเภอ 
ปวันรัตน  หอมหวล1, วินัย หม่ันคติธรรม2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 
 ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ เปนสถานท่ีทองเท่ียวที่หนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี โดยมี
การรวมตัวกันทั้งหมด 3 อําเภอ ไดแก อ.อัมพวา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  โดยรวม
พลิกฟนตลาดน้ําปากคลองวัดประดูตามรอยเสด็จประพาสตนรัชกาลที่ 5          

จากการสํารวจในการลงพ้ืนที่พบเห็นแผนปายโดยแบงไดทั้งหมด 3 ประเภท คือ ปายรานคา ปาย
บอกทาง ปายแนะนําสถานที่ โดยในแตละประเภทจะพบวาปายขาดความแข็งแรง และบางประเภทก็พบวา
จํานวนแผนปายไมเพียงพอตอการใชสอยภายในพ้ืนที่ และรูปแบบปายขาดความเปนเอกลักษณ ที่สามารถสื่อ
ถึงตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ และตัวปายภายในพ้ืนที่จัดวางอยางไมมีระบบสามารถเขาถึงไดยาก ทําใหผูวิจัยได
จัดทําแผนปาย ทําการออกแบบโครงสรางปายทั้งหมด และจัดวางระบบปายใหเกิดความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
และติดตั้งปายในตําแหนงที่เขาถึงไดงาย 
 ในการเก็บขอมูลจะใชวิธีการเดินสํารวจและจัดทําแบบสอบถาม โดยวิธี  Taro Yamane เพ่ือหา
จํานวนการทําแบบสอบถามไดทั้งหมด 150 ชุด ของจํานวนประชาชนภายในพ้ืนที่และนักทองเที่ยวที่มาใช
พ้ืนที่ และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหในการออกแบบตามความเหมาะ 
 ผลของการวิจัยที่สรุป จะสามารถนําไปใชภายในพ้ืนที่ โดยแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ปายรานคา 
ปายบอกทาง และปายแนะนําสถานท่ี โดยแบงลักษณะการติดตั้งได 3 ลักษณะ คือ แบบติดต้ังพ้ืน แบบแขวน 
และแบบติดหนารานเหนือศีรษะ สําหรับวิจัยนี้ สามารถนําไปใชในการออกแบบปายภายในพ้ืนท่ีใหมี
เอกลักษณ และยังสามารถชวยใหการจัดวางระบบปายภายในพ้ืนที่มีระเบียบ ติดต้ังเหมาะสมกับตําแหนง และ
ยังชวยใหผูที่เขามาใชพ้ืนที่มองเห็นและเขาถึงปายไดดีขึ้น 
 
คําสําคัญ ตลาดริมน้ํา, เอกลักษณ, ระบบปาย, การจัดวาง, โครงสราง 
 

บทนํา 
 ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ เร่ิมตนมาจาก จ.
สมุทรสงคราม และจ.ราชบุรีมีการฟนฟูตลาดนํ้า
ขึ้นมาใหม โดยปายสัญลักษณและปายแสดงสวน
ตาง ๆ เปนสวนหน่ึงของปายสาธารณะประโยชน 
(Public Service Signage) ที่มักจะใชกับการ
เดินทางสัญจร เชน ปายทางเขา  ปายตอนรับ ปาย
จราจร ปายแสดงจุดเดนของสถานที่นั้น ๆ แสดง
สถานที่สําคัญ โบราณสถาน ปายสัญลักษณควรจะ 
แสดงเอกลักษณของทองถ่ิน สะทอนถึงรสนิยม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน สรางความจดจํา ความ
ประทับใจ ปายสัญลักษณอาจจะ ประกอบดวย

รูปภาพ ตัวอักษรและสัญลักษณ ปายจะติดต้ังใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ไมมีกีดขวางทางสัญจร
และตองไมสรางมลพิษทางสายตา 

ในปจจุบันบริเวณตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ
การมีปายไมเพียงพอ ปายไมมีความสอดคลองกับ
พ้ืนท่ี ไมมีความเปนเอกลักษณ ทําใหผูพบเห็นไม
จดจําปาย สาเหตุหลักๆมักจะเกิดจากความไม
ชัดเจนของแนวคิด( Concept) และองคประกอบ 
ทางการออกแบบ (Graphic Design Elements) 
ทั้งสองสวนนี้เปนปจจัยหลักสําหรับการออกแบบ
และความไมเหมาะสมขนาดของปายทําใหเกิด
ปญหาในการสื่อสาร ตําแหนงการติดต้ังปายทําให
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กีดขวางทางสัญจรกอใหเกิดความไมเหมาะสม 
จํานวนของปายในการติดตั้งไมเปนระบบกอใหเกิด
ปญหามลพษิทางสายตาและทําลายบรรยากาศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ปรับปรุงระบบปายใหเหมาะสมกับการ
ใชงานภายในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชนในการใชสอย 

2. ศึกษาเอกลักษณภายในพ้ืนที่ตลาด
ริมน้ํา  3 อําเภอ  เ พ่ือนํามาประยุกตใช ในการ
ปรับปรุงรูปแบบปายและเรขศิลป 

3. ปรับปรุงรูปแบบปายและเรขศิลป ให
สอดคลองกับพ้ืนที่โดยการนําเอกลักษณของพ้ืน
ที่มาใชในการออกแบบปายเพื่อใหปายเกิดความนา
จดจํา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 แนวทางการศึกษางานวิจัยนี้ ผูศึกษาจะใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ( survey research ) เพ่ือ
ศึกษากายภาพของพ้ืนที่ทั้งหมด จากนั้นจะเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนํามาสรุปผล โดยใช
สูตร Taro Yamane โดยหาจํานวนสถิติ
นักทองเท่ียวที่มาเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดราชบุรี ในสถิติป2560 พบวามีนักทองเท่ียว
ที่ ม า เที่ ย วทั้ ง  2  จั งหวั ด  ในป2560  ทั้ ง สิ้ น 
3,636,276 คน และนํามาใชในการคํานวณหาคา
กลุมตัวอยางประชากรท่ีทําแบบสอบถามจํานวน 
400 ชุด ซึ่งเปนจํานวนของประชากรกลุมตัวอยาง 
เปนวิธีหลักในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ข อมูล  ซึ่ ง เปนวิ ธี การห น่ึงของการ วิจั ยและ
ดําเนินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบการ
ออกแบบแผนปายและโครงสรางปาย โดยมีพ้ืนที่
ในการแจกแบบสอบถามดังนี้    
 1) อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

2) อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
3) อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

 
 

รูปที่ 1 ที่ตั้งตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ    
 
แสดงทิศภายในแผนที่ตั้งโครงการ 
   - ทิศเหนือ เปนฝงโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว อ.บางคนที 

จ.สมุทรสงคราม 
    - ทิศใต ติดกับวัดแกวเจริญ อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม 
    - ทิศตะวันออก ติดตอกับคลองแควนอย 
    - ทิศตะวันตก เปนตลาดน้ํา 3 อําเภอฝงราชบุรี 
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

การ เ ก็บข อมู ลจากการ สํ ารวจ พ้ืนที่ 
อุปกรณที่ ใชในการสํารวจพ้ืนที่ ประกอบดวย 
กล อ งดิ จิ ตอล สํ าหรั บ ถ า ยภาพบรรยากาศ 
สถาปตยกรรม และตลับเมตร ,เทปวัดพ้ืนที่ ,สมุด
จดบันทึก ,กลองสํารวจประมวลผล (Survey) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม โครงการปรับปรุงระบบ
ปายและเรขศิลปตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ การ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางนิยมใชสูตรทาโร ยามา
เน (Taro Yamane) 
 

หลักการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

 การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางนิยมใชสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

 

เมื่อ   n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ  
        N = จํานวนประชากร 
        e = คาคลาดเคล่ือนของการประมาณคา 
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ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยมี จํ า นวน 
3,636,276 คน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือน
จากตัวอยางได 5% ขนาดของกลุมตัวอยางที่
ตองการเทากับ  

  

   400 คน 

 สรุปจํานวนประชากรตัวอยาง 
 โดยกลุมประชากรมีทั้งหมด 3,636,276 
คน จากสูตรทําใหกลุมตัวอยางมีจํานวน 400 คน 
เปนกลุมประชากรตัวแทนของพ้ืนที่ 

ผลที่ไดจากการเก็บขอมูลสํารวจพ้ืนที่ตลาด
ริมน้ํา 3 อําเภอ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (สวนที่1) 

 

ภาพที่ 2 ขอมูลแสดงอายุผูใชงาน 

จากตาราง ขอที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาชวงอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 
30 อายุ 36-45 ป คิดเปนจํานวน รอยละ 18 อายุ 
18-25 ป คิดเปนรอยละ 18% และอายุ 46-59 ป
คิดเปนรอยละ 14% อายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอย
ละ 13% และอายุต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอยละ 
7% ตามลําดับ 

 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (สวนที่2) 

 

ภาพที่ 3 ประเภทของผูใชสถานท่ี 

จากตาราง ขอที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยาง
400  คน  ประ เภทของผู ใ ช ส ถ าน ท่ี  พบว า
นักทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 50% ประชาชนใน
พ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 20% พอคา/แมคา คิดเปน
รอยละ 17% นักศึกษา คิดเปนรอยละ 13% 
ตามลําดับ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (สวนที่3) 

 

ภาพที่ 4 ขอมูลลักษณะปาย 

จากตาราง ขอท่ี 2.1 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาลักษณะแบบปายที่ทานคิดวา
เหมาะสมแลวเขาใจงายเปนแบบไหน สี่เหลี่ยม คิด
เปนรอยละ 55% วงรี  คิดเปนรอยละ 37% 
สามเหลี่ยม คิดเปนรอยละ 8% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 5 ขอมูลแสดงลักษณะตัวอักษร 

จากตาราง ขอที่ 2.2 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน  พบว าลักษณะตัว อักษรที่ท านเห็น
สามารถเขาใจไดงาย ตัวอักษรแบบหนา คิดเปน
รอยละ 53% ตัวอักษรแบบบาง คิดเปนรอยละ 
20%  ตัวอักษรเขียน คิดเปนรอยละ 17% และ
ตั ว อั กษรแบบ เ อี ย ง  คิ ด เ ป น ร อ ยล ะ  1 0 % 
ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 6 ขอมูลแสดงสีที่ใชในการออกแบบ 

จากตารางขอที่ 2.3 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาสีที่ทําใชในการทําแผนปายเพ่ือให
เขากับพ้ืนที่ สีน้ําตาล คิดเปนรอยละ 36%  สี
เหลือง คิดเปนรอยละ 24%  สีแดง คิดเปนรอยละ 
20%  สีน้ําเงิน คิดเปนรอยละ 10%  และสีเขียว 
คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 7 ขอมูลแสดงภาพประกอบ 

จากตาราง ขอที่ 2.4 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาภาพประกอบที่ใชในแผนปาย แบบ
เหมือนจริง คิดเปนรอยละ 56% แบบสกรีน คิด
เปนรอยละ 33% และแบบสต๊ิกเกอร 11% คิด
เปนรอย ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 8 ขอมูลแสดงสัญลักษณ 

จากตารางขอที่ 2.5 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาสัญลักษณใดท่ีทานคิดวาเหมาะสม
กับตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ เรือ  คิดเปนรอยละ 
39%  สมโอ คิดเปนรอยละ 30% ลิ้นจี่ คิดเปน
รอยละ 21%  ตนยาง3 ตน คิดเปนรอยละ 10%  
ตามลําดับ           
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ภาพที่ 9 ขอมูลแสดงความตองการในการใช
ภาษา 

จากตาราง ขอที่ 2.6 จํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน พบวาความตองการในการใชภาษาท่ีจะ
ระบุลงในแผนปาย ไทย คิดเปนรอยละ 42%  ไทย 
/ อังกฤษ  คิดเปนรอยละ 38%  ไทย / จีน คิด
เปนรอยละ 20% ตามลําดับ        

 

ภาพที่ 10 ขอมูลแสดงรูปแบบการติดตั้งปาย 

จากตารางขอที่ 2.7 จํานวนนักทองเท่ียว 
150 คน พบวารูปแบบในการติดตั้งปายในปจจุบัน
มีลักษณะเปนอยางไร  ที่ตั้งวางไมชัดเจนหายาก 
คิดเปนรอยละ 40  พบเห็นไดเมื่อมองหา คิดเปน
รอยละ 31  ชัดเจน สังเกตไดงายพบเห็นได
ตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 29 ตามลําดับ       

 

ภาพที่ 11 ขอมูลแสดงจํานวนการติดตั้งปาย 

จากตารางที่ 2 ขอที่ 2.8 จํานวนกลุม
ตวัอยาง400 คน พบวามีการติดตั้งปายเพียงพอกับ
ความตองการของพ้ืนที่และผูใช  ไมเพียงพอ ควร
เพ่ิมจํานวน คิดเปนรอยละ 94%  และเพียงพอ 
คิดเปนรอยละ 6%  ตามลําดับ       

     

ผลการวิจัย 
 จากการทําแบบสอบถามโดยรวมแลว
พบวาจํานวนกลุมตัวอยาง มีความตองการใหการ
ออกแบบแผนปายและโครงสรางไปในแนวทิศทาง
เดียวกันโดยใหสัญลักษณของพ้ืนถิ่น เชน สมโอ 
ลิ้ น จี่  เ รื อ สํ า ป น  เ ป น ข อ ง ข้ึ น ชื่ อ จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี  นํามาถอดแบบ
ตาง ๆ ของปาย ภายใตแนวความคิดสายน้ํา- วิถี
ชี วิ ต  โ ด ย ใ ช เ รื อ สํ า ป น  เ ป น ตั ว เ ชื่ อ ม โ ย ง
แนวความคิดของตลาดเขาดวยกัน โดยเรือมีมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใชเปนพาหนะสําหรับ
อาศัยไปมา หรือบรรทุกสินคาเพ่ือการคาขายทาง
น้ํา นอกจากนี้วิถีชีวิตของชาวบานที่นี่ ยังเปน
ชาวสวนโดยสวนมากและยังมีพืชผลทางการเกษร
ที่ ขึ้ นชื่ อคือสม โอ  โดยสม โอสามารถใ ช เป น
เครื่องเซนไหวเจาในเทศกาลตาง ๆของชาวไทย
เชื้อสายจีน เพราะเชื่อวาจะนําโชคลาภมาสูชีวิต 
และพ้ืนที่ของตลาดริมนํ้า 3 อําเภอนั้นยังมีแมน้ํา
ถึง 2 สายท่ีมาบรรจบกันเปน 3 แยกเขตติดตอทาง
น้ําของ 3 อําเภอ และสียังเปนองคประกอบที่ชวย
ใ น ก า ร ออกแบบ โ ด ย สี ที่ เ ป น ตั ว เ ชื่ อ ม โ ย ง
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แนวความคิดกับตัวตลาดเขาดวยกันคือ สีน้ําตาล 
เปนสีแทนความม่ันคง บงบอกอดีตที่ยาวนาน 
ความเกาแก สื่อถึงความเปนไทย สีแดง สีแหง
ความเปนมงคลของชาวจีน สีแดงคือความสวาง
ไสวในยามมืดมิด ชาวจีนมีความผูกพันธกับสีแดง
ในแงดีตั้งแตเร่ิมแรก สีเหลืองทอง เปนสีแหงความ
มั่งค่ัง มั่งมี อบอุนเปนมิตร ความคิดสรางสรรค เรา
จึงนําสีพวกน้ีมาใชในการออกแบบช้ินงานและใน
สวนของโครงสรางปายแนะนําสถานที่ พบวามี
ความตองการ ปายขาตั้งคู และแผนปายแบบ
แขวน เพราะมีพ้ืนที่การติดตั้งที่เหมาะสม ในปาย
บอกทางพบวามีความตองการ ปายขาตั้งเด่ียว 
และแผนปายแบบแขวน เพราะมีพ้ืนที่การติดตั้งท่ี
เหมาะสม  

จากการรวบรวมจากขอมู ลทั้ งหมด 
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ปาย
รานคา 2) ปายบอกทาง 3) ปายแนะนําสถานที่  

(1.1) ปายรานคา มี3 ประเภท ปาย
รานคาถาวร ปายรานคาก่ึงถาวร ปายรานคา
ชั่วคราว แบงออกมาเปน 2 ขนาด 30 x 80 
เซนติเมตร ขนาด 30 X 60 เซนติเมตร  
รูปแบบปายรานคา 

 
 

ภาพที่ 12 ปายรานคาถาวร 
 

 
 

ภาพที่ 13 รูปแบบปายรานคาถาวร 

 

 
 

ภาพที่ 14 การติดตั้งปายรานคาถาวร  
 

 

 
 

ภาพที่ 15 ปายรานคากึ่งถาวร  
 

 
 

ภาพที่ 16 รูปแบบปายรานคากึ่งถาวร 

 

 
 
ภาพที่ 17 ตําแหนงติดตั้งปายรานคากึ่งถาวร 
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ภาพที่ 18 การติดตั้งปายรานคากึ่งถาวร 
 

 
 

ภาพที่ 19 ปายรานคาชั่วคราว 
 

 
 

ภาพที่ 20 รูปแบบปายรานคาชั่วคราว 
 

 
 
ภาพที่ 21 การติดตั้งปายรานคาชั่วคราว 
 

(2.1) ปายบอกทาง มี2 แบบ คือ 1) แบบ
แขวน 2) แบบติดตั้งพ้ืน จะมีความสูงอยูที่ 260 
เซนติเมตร ตัวแผนทั้ง2 แบบจะมีขนาด 15 x 45 
เซนติเมตร 
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รูปแบบแผนปายบอกทาง 

 
 

ภาพที่ 22 รูปแบบปาย 
 

ปายบอกทางแบบติดตั้งพ้ืน 

 
 

ภาพที่ 23 ลักษณะแบบปายติดตั้งพ้ืน 
 
ปายบอกทางแบบแขวน 

 
 

ภาพที่ 24 ลักษณะแบบปายแบบแขวน 

 

(3.1) แนะนําสถานที่ มี 2 แบบ คือ 1) 
แบบแขวน 2) แบบติดตั้งจะมีความสูงอยูที่ 260 
เซนติเมตร ตัวแผนแบบแขวนจะมีขนาด 50 x130 

เซนติเมตรและตัวแผนปายแบบติดตั้งพ้ืนจะมี
ขนาด 75 x 165 เซนติเมตร  

 
ปายแนะนําสถานที่แบบติดตั้งพ้ืน 
 

 
 

ภาพที่ 25 ลักษณะแบบปายติดตั้งพ้ืน 
 

 
 
ภาพที่ 26 การติดตั้งปายแบบติดตั้งพื้น 
 

รูปแบบแผนปายแนะนําสถานที่แบบแขวน 

 
 

ภาพที่ 27 ลักษณะรูปแบบปาย 
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ภาพที่ 28 รูปแบบปาย 

 
 

ภาพที่ 29 ลักษณะแบบปายแบบแขวน 

 

 
 

ภาพที่ 30 การติดตั้งปายแบบแขวน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
    ผลท่ีไดรับจากการสํารวจ พบวาบริเวณ
โดยรอบของพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ ปายยังไม
เพียงพอตอการใชสอยภายในพ้ืนที่ และปายยัง
ขาดความเปนเอกลักษณ จึงไดทําแบบสอบถาม
ไดผลวา ปายจะแบงเปน 3 ประเภทหลักๆ คือปาย
รานคา ปายบอกทาง ปายแนะนําสถานท่ี โดยแบง
ลักษณะการติดตั้งได 3 ลักษณะ 1.แบบติดตั้งพ้ืน 
2. แบบแขวน 3.แบบติดตั้งหนารานเหนือศีรษะ 
จากการสํารวจพ้ืนที่และทําแบบสอบถามได

วิเคราะหพ้ืนที่การติดต้ังปายเพ่ือนํามาจัดวาง
ระบบปาย ใหเกิดความสะดวก เพียงพอ ตอผูที่มา
ใชสอยภายในพ้ืนที่ และยังศึกษาเอกลักษณเฉพาะ
ของพ้ืนท่ีมาออกแบบปายใหนาจดจํามากยิ่งขึ้น 
เพ่ือประโยชนของพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ  
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการตอยอดวิจัยนี้ ขอมูลการออกแบบที่
รวบรวมไดสามารถนําไปวิจัยตอในดานแผนปาย
อ่ืน ๆ ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปประยุกตใชในสวน
ตาง ๆ บริเวณพ้ืนที่มิใชแคเพียงปรับปรุงและ
ออกแบบปายอาจนําไปประยุกตใชในสวนอ่ืน เชน 
การทางเดินบริเวณรอบ ๆ พ้ืนท่ี รวมถึงรานคา
และสวนอื่น ๆ เพื่อที่จะกระตุนเปนแหลงทองเท่ียว 
และสรางเอกลักษณพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ
และเปนประโยชนตอหนวยงานในทองถ่ิน เพ่ือเปน
ประโยชนตอดานการทองเท่ียวของชุมชนเอง  
       การออกแบบแผนปายบอกทางในพื้นที่
ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ จําเปนจะตองมีขอมูล และ
รูปแบบสัญลักษณที่ถูกตองตามความเปนจริง
เพราะเปนสื่อหลักในการสื่อสารผานทางแผนปาย
เพ่ือใหผูคนที่มาเย่ียมชมตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ 
สามารถรับรูและเขาถึงไดอยางถูกตองและชัดเจน 
และตัวของแผนปายแตละประเภท ก็ยังออกแบบ
โดยคํานึงถึงความเปนเอกลักษณของพ้ืนโดยการ
หยิบยกวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่มาทําเปนตัวLOGO 
ทําใหปายไปในทิศทางเดียวกัน สื่อใหเห็นถึงความ
เปนเอกลักษณเฉพาะ ของตลาดริมน้ํา 3อําเภอ  
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