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ออกแบบโดย งานออกแบบสิ่งพิมพ์
กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘

ที่มา
	 		 สืบเนื่องจากการชะลอตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 เป็นผลให้รายได้หลักของประเทศ 
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องถดถอยไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย	 	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสังคม	 ตระหนักถึงความจ�าเป ็นที่จะเร ่ง 
ขับเคลื่อนการตลาด	 และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเท่ียว	 รวมท้ังส่งเสริมและฟื้นฟ ู
การท่องเที่ยวให้คึกคักอย่างต่อเนื่อง	
	 ประกอบกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ 
รฐับาล	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	มแีนวทาง 
การท�างานที่มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า	 	 ทั้งงานด้าน 
ความมั่นคง	 	 เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด	 
“คืนความสุขให้กับประชาชน” และเป็นที่น ่ายินดีว ่า 

บรรยากาศทางการท่องเที่ยวเริ่มฟื ้นกลับคืนสู ่ภาวะปกต ิ
จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งต่อการกระตุ ้นการเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 อันจะส่งผล 
ให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อไป	ดังนั้น	คณะกรรมการ 
นโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ	(ท.ท.ช.)	จงึมมีตอินมุตัเิห็นชอบ
ให้ประกาศ	“ปีท่องเที่ยววิถีไทย	๒๕๕๘”	เป็นวาระแห่งชาติ

แนวคิดหลัก
	 จากนโยบายของรัฐบาลทีจ่ะให้ปี	๒๕๕๘	เป็นปีท่องเทีย่ว 
วิถีไทย	 ททท.	 จึงได้ก�าหนดแคมเปญให้ปี	 ๒๕๕๘	 เป็น 
“ปีท่องเที่ยววิถีไทย”	 (2015	 DISCOVER	 THAINESS)	 เพื่อ 
สร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความสงบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง	 ความรัก	 ความสามัคคี	 ความปลอดภัยและ 
มิตรไมตรีของคนไทย	 โดยเฉพาะความสุข	 ความรื่นเริง	 ความ 
เป็นอยูแ่บบไทยทีพ่บเหน็ได้ทกุถิน่ทัว่ไทยทีเ่ชือ่มโยงความรูส้กึ 
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ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘

ของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทย	 (Thainess)	 อันจะเป็น 
การด�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมอย่างยัง่ยนืควบคูก่บัการกระตุน้ให้เกิด
บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจ	 
รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	 ของชาวต่างชาติ	 ท้ัง 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ�้า	 (Re-Visit)	 ที่รู้จักประเทศไทย 
ดีอยู่แล้วและกลุ่มที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทย	(First	Visit)	ได้เข้า 
มาเรยีนรู	้สมัผสัเอกลกัษณ์	วถิคีวามเป็นอยูแ่บบไทย	ผ่านสินค้า 
และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีให้ท้ังคุณค่าและมูลค่า	 โดย 
จัดหมวดหมู ่ต่างๆ	 และโทนสีท่ีกระตุ ้นอารมณ์ความรู ้สึก
ประกอบด้วย

 Feel Energetic	 ใช้สีแดง	 น�าเสนอการท่องเที่ยว 
กีฬากึ่งผจญภัย	วิถีชีวิตยามค�่าคืน	
 Feel Fun		ใช้สส้ีม	น�าเสนอความสนกุแบบไทยๆ	ทีแ่ฝงตัว 
อยู่ทุกซอกมุม		(Thai	Sanook	;	Festivals,	Street	Food)		
  Feel Creative	 ใช้สีเหลือง	 น�าเสนอการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์	ความเป็นไทยและศิลปะ	(Thai	Experience)	

 Feel Harmonious ใช้สีเขียว	น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน	วิถีชีวิต	(Thai	Way	of	Life)
 Feel Sophisticated		ใช้สีฟ้า	น�าเสนอประวัติศาสตร์	
ประเพณี	ภูมิปัญญา	ได้แก่	นวดไทย	สมุนไพรไทย	อาหารไทย	
ผ้าไทย	พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตร	(Thai	Wisdom)		
 Feel Prestigious	 ใช้สีม่วง	 น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
โครงการพระราชด�าริ	 ศิลปาชีพ	 มรดกของแผ่นดินในด้าน 
องค์ความรู้ที่ท�าให้คนไทยด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอเพียง	
(Thai	Treasures)			
  Feel Peace of Mind	ใช้สขีาว	น�าเสนอแหล่งท่องเท่ียว
มุมสงบ	ธรรมชาติ	ศาสนา	(Thai	Hidden	Beauty)	 		

		 ททท.	 พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐและธุรกิจบริการ
ทุกภาคส่วน	 ต่างภาคภูมิและพร้อมใจที่จะร่วมกันสร้างความ
ประทับใจและประสบการณ์ที่น่าจดจ�าแก่ผู ้มาเยือนอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	๒๕๕๘		  
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แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบ

 เน่ืองจากปี	 ๒๕๕๘	 ท่ีจะถึงนี้	 เป็นปีที่การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย	 จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว 
ได้มาสัมผัสประเทศไทยมากข้ึน	 เพ่ือให้ได ้ชื่นชมความ
งดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสถานที ่
ท่องเที่ยว	 หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ	 รวมทั้งได้มา 
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ	ท่ีน่าจดจ�า	น่าระลกึถงึ	และน่าบอกต่อ
	 ดังน้ัน	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จึงได้ออกแบบ 
ตราสัญลักษณ์ส�าหรับโครงการพิเศษดังกล่าวนี้เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ	 ให้สอดคล้องกัน
ตลอดทั้งปี

	 ตราสัญลักษณ์	 “ปีท ่องเที่ยววิถีไทย	 ๒๕๕๘”	 เป็น 
ตราสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารความเป็นไทย	ทั้งในแง่ศิลปะ	
วัฒนธรรม	 และประเพณีที่มีความงดงาม	 อีกทั้งยังมีความ 
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลก	 ทั้งยัังต้องการ 
สื่อสารภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศ	 สร้างการรับรู้และ 
จดจ�าตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึก 
ถึงความพิเศษท่ีได้เดินทางมาท่องเท่ียว	 และได้สัมผัสความ 
เป็นไทยที่จะสร้างความสุข	 และความทรงจ�าอันน่าประทับใจ 
ให้มากกว่าที่เคย
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องค์ประกอบทางการออกแบบ

องค์ประกอบทางการออกแบบ

 สี เลือกใช้สีน�้าหนักต่างๆ	 ที่คล้ายสีทองเป็นสีหลัก 
ทัง้ส่วนทีเ่ป็นภาพ	และส่วนท่ีเป็นตวัอกัษร	โดยไล่น�า้หนกับรเิวณ
ภาพ	และใช้สอ่ีอนเข้มเพือ่ให้เกดิความแตกต่าง	และเกดิจังหวะ 
ลดหลั่นกันบริเวณตัวอักษร
	 ทั้งนี้	 เลือกใช้โทนสีทองเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรือง	 งดงาม
ของความเป็นไทย	 และสร้างความสูงค่า	 สง่างามให้กับตรา
สัญลักษณ์
 ภาพ	ใช้ภาพตดัทอนส่วนหวัของเรอื	“สพุรรณหงส์”	อนัเป็น 
ตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง	 ล�้าค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย 
ซึ่งนับเป็นงานศิลป์อันประณีตงดงาม	 มาใช้เป็นองค์ประกอบ 
หลัก	 เพ่ือสะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ	 และ 
การใช้เรือในการเดินทาง	 ซึ่งนับเป็นวิถีชีวิตของไทยด้ังเดิม 
อย่างแท้จริง

	 นอกจากนี้ยังได ้เลือกใช ้ภาพดอกพุดตาน	 ซึ่งเป ็น 
องค์ประกอบที่น�ามาจากงานจิตรกรรมของไทยด้ังเดิมมาใช ้
เป็นองค์ประกอบรองในการตกแต่งตราสัญลักษณ์ให้มี 
ความสวยงาม	อ่อนช้อย	ลงตัว	และสื่อถึงความสดใส	และการ 
ต้อนรับแขกผู ้มาเยือนด้วยจิตใจอันอบอุ ่น	 เป็นมิตรของ 
เจ้าบ้านอีกด้วย
 ตัวอักษร ภาษาไทยใช้ลักษณะตัวอักษรที่มีหัว	และมีขา
ที่อ่อนช้อย	 แต่สามารถอ่านได้ง่าย	 มีการเน้นจังหวะตัวอักษร
ด้วยสี	และขนาดที่ต่างกัน

อารมณ์ ความรู้สึก (Mood and Tone)
	 รุ่งเรือง	งดงาม	มีความเป็นไทย	ร่วมสมัย
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ตราสัญลักษณ์หลัก
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การใช้งาน ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดปี ๒๕๕๘ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาไทยในเอกสาร หรือ
สื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย และใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษในเอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ โดยยึดตัวอย่าง และข้อห้ามใน 
การจัดวางและใช้งานที่จะได้กล่าวถึงต่อไปเป็นแนวทางในการใช้งานตราสัญลักษณ์
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สีตราสัญลักษณ์
สีหลัก (๔ สี)

ค่าสีไล่น�้าหนัก

ตัวอักษร
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ขนาดตราสัญลักษณ์
พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์ และขนาดที่เล็กที่สุด

๓.๕ ซม.

ขนาดที่เล็กที่สุดของตราสัญลักษณ์

ยกเว้นงานบางชนิดที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ของที่ระลึกต่างๆ 
ผู้ออกแบบควรพิจารณาตามความเหมาะสม สวยงาม โดยที่ยังสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของตราสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์ เว้นอย่างน้อย 1X 1X

1X 1X
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ข้อก�าหนดการใช้สี
การเปลี่ยนแปลงสีตราสัญลักษณ์

	 หากต้องวางตราสัญลักษณ์ลงบนพื้นขาว	 หรือพื้นสีอ่อน	 ควรใช้ 
สีหลักของตราสัญลักษณ์	 เพราะสามารถวางบนพื้นสีอ่อนแล้วมองเห็น
ได้เด่นชัดอยู่แล้ว (ตัวอย่าง ๑)	 แต่หากมีความจ�าเป็นต้องปรับสีตรา
สัญลักษณ์เป็นสีเดยีวเพ่ือวางบนพ้ืนสี่อ่ืนๆ	สามารถใช้สทีอง	และสนี�า้ตาล
เดียวกับตัวอักษรได้	(ตัวอย่าง ๒ และ ๓)

	 และเมือ่จ�าเป็นต้องวางตราสญัลกัษณ์บนสทีีค่่อนไปทางสเีข้มควร 
กลับค่าสีของตราสัญลักษณ์ให้เป็นสีขาว	 หรือสีนวล	 (Y30)	 เพ่ือให้เกิด
ความโดดเด่น	สวยงาม	มองเห็นชัดเจน	(ตัวอย่าง ๔-๑๓)

	 แต่ไม่ว่าจะวางตราสัญลักษณ์บนพื้นสีใดก็ตาม	 ผู้ออกแบบควร 
เลือกใช ้พื้น สีที่ จะสามารถวางตราสัญลักษณ ์แล ้ว เห็นชัดเจน 
และเป็นพ้ืนสีที่ไม่ท�าลายความงามของตราสัญลักษณ์	 เช่น	 สีทอง 
สีน�้าตาล	 สีน�้าเงินเข้ม	 (คราม)	 สีแดงเลือดหมู	 สีเขียวเข้ม	 เป็นต้น	
โดยค่าสีพ้ืนต่างๆ	 เหล่านั้น	 หากเป็นสีที่สดมาก	 ควรผสมสีด�าเพื่อ 
ลดความสดใสของสลีงบ้าง	เพือ่ไม่ให้ขัดแย้งกบับคุลกิของตราสญัลกัษณ์	
(ตัวอย่าง ๔-๑๓)

สีตัวอักษร

(๑)

(๒)

(๓)
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ตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงสีตราสัญลักษณ์

(๔) (๙)

(๕) (๑๐)

(๖) (๑๑)

(๗) (๑๒)

(๘) (๑๓)

ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีต่างๆ ตราสัญลักษณ์สีนวลบนพื้นสีต่างๆ
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ข้อห้ามการปรับเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์

• ห้ามเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์เป็นสีด�า	ไม่ว่าจะวางบนพื้นสีใดก็ตาม

• ห้ามรองสีพื้นซ้อนใต้ตราสัญลักษณ์	ไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตาม

• ห้ามตะแคงตราสัญลักษณ์

• ห้ามยืดขยาย	หรือปรับตราสัญลักษณ์อย่างผิดสัดส่วน
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Nonononononononononononono
nonononononononononono
nonononononononononononono

ตัวอย่าง
การใช้ตราสัญลักษณ์

แนวตั้ง

Nonononononononononononono
nonononononononononono
nonononononononononononono

Nonononononononononononono
nonononononononononono
nonononononononononononono

Nonononono
nononononononononono

Logo GUIDE Book FACING-revise.indd   13 9/26/2557 BE   6:13 PM



แนวนอน

ตัวอย่าง
การใช้ตราสัญลักษณ์

Nononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononono

Nonononono
nononononononononono

Nononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononono

Nonononono
nononononononononono

หมายเหตุ ตัวอย่างการจัดวางตราสัญลักษณ์ที่นำาเสนอมานี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อออกแบบงานสื่อต่างๆ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้น มิได้เป็นข้อกำาหนด
ตายตัวในเรื่องขนาด และตำาแหน่งตัวอักษร หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ผู้ออกแบบสามารถจัดวาง ปรับ และเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้เกิด
ความสวยงามในภาพรวมเป็นหลัก และไม่วางตราสัญลักษณ์ในตำาแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือมองไม่เห็นเด่นชัด ส่วนรูปแบบการออกแบบต่างๆ หากมีข้อกำาหนดอื่นซึ่ง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว ขอให้ปรับใช้ตามข้อกำาหนดการจัดวางเอกสาร หรือสื่อประเภทต่างๆ เหล่านั้นเป็นหลัก แล้วจึงเลือกจัดวาง 
ตราสัญลักษณ์ให้เหมาะสมสวยงามต่อไป
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การจัดวางตราสัญลักษณ์ 
ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ร่วมกับโลโก้อื่นๆ ของ ททท.

57-12-030_015_LogoLay_new8-12_W-KIM.indd   15 12/8/14   3:27 PM



Logo GUIDE Book FACING-revise.indd   16 9/26/2557 BE   6:13 PM


