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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสาร ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศ

ไทย” มุ่งศึกษาวิธีการสื่อความหมายในรูปแบบของศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทาง
การตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในบริบทของนัก
ออกแบบแสง (Lighting Designer) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสหวิธีการ 3 วิธี คือ 1.) การ
วิจัยผ่านเอกสาร 2.) การวิจัยผ่านการสังเกต และ 3.) การสัมภาษณ์เชิงลึกนักออกแบบแสงใน
ประเทศไทย 8 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า “แสง” คือองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นหนึ่งในช่องทาง (Channel) ของการส่งสาร (Massage) ไปยังผู้ร่วมงาน 
(Receivers) และนักออกแบบแสงยังท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งผ่านข่าวสาร (Transmittor) พร้อมกับ
เป็น “ผู้ที่เข้ารหัส” (Encoder) ข่าวสารที่ส่งออกไปอีกด้วย เพราะแสงท าให้เกิดการมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้างบรรยากาศงานให้เป็นไปตามแนวคิดหลักของงาน โดยวัตถุประสงค์ของ
การใช้แสงเพ่ือเป็นการดึงดูดสายตา และสร้างความโดดเด่น หรือเป็นไปเพ่ือการเน้นย้ าถึง
ลักษณะเฉพาะ และอัตลักษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เกิด
ภาพจ าในช่วงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยการสร้างสรรค์รูปแบบงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
เกิดขึ้นจากโจทย์ทางการตลาดของสินค้าที่เป็นตัวก าหนดสาร (Message) ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์
ต้องการจะสื่อสาร ดังนั้นการออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้วัตถุประสงค์หรือ
แนวคิด (Concept) ของงานที่ถูกสร้างสรรค์มาเพ่ือน าเสนอสารทางการตลาด จึงมีส่วนสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนั้นการออกแบบแสงยังต้องสัมพันธ์กับข้อจ ากัดอ่ืนๆ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ นักออกแบบแสงจะต้อง
ค านึงถึงร่วมกับการตีความหมายเพ่ือเลือกใช้อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์แสงเพ่ือสื่อความหมายให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีศิลปะ ผ่านการตีความโจทย์ของแต่ละคนด้วยประสบการณ์และสุนทรียะ
                                                           
1 บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “กระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยแสง ในบริบทงาน
เปิดตัวผลติภณัฑ์ในประเทศไทย” 
2 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
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ที่ถูกสั่งสมมาตามยุคสมัย เชื่อมโยงกับการพัฒนาของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการ
สร้างสรรค์มากข้ึน  

ค าส าคัญ :  การสื่อสาร นักออกแบบแสง งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

 

Abstract 
 This study aims at discovering meaning creation in lighting design for 
product launch events in Thailand. Under the  context of  marketing and 
limitations of the product launch. The study employed three research methods: 
documentary research, observation, and indepth interviews. Insightful information 
was collected from eight lighting desingers by the investigator. As the results, it 
found that the "light" is an element of communication in the product launching 
events. Light is an important means for sending a message to the receivers. The 
lighting designer transmits and also "encodes" messages too. This is because light 
makes the product visible and helps creating the atmosphere in accordance with 
the key concepts of works. The purposes of using light are to attract the eyes and 
create distinction or emphasize the uniqueness and identity of the product. It can 
also create visual recognition during the product launching event as well. The 
creation of styles of product launching events depends on the marketing 
proposition of the product that determines the message which the product owner 
wants to communicate. Therefore, lighting design in the product launching events 
under the purpose or concept of works being created to present marketing 
materials is relevant. In addition, the lighting designer must also relate to other 
restrictions in the environment, art, and knowledge of engineering. The lighting 
designers must consider this together with interpretation in selecting equipment in 
order to to achieve the goal. Individuals experience and aesthetic interpretation 
accumulated from years are essential. Through that tools and technologies will be 
facilitated and developed in this field. 
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บทน า 
 ปัจจุบันการสื่อสารได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิด
การสร้างสรรค์การสื่อสารในหลายรูปแบบ ต่อยอดหลอมรวมจนกลายเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่
ไม่เพียงแค่การสื่อสารแบบวัจนภาษาเท่านั้น เพราะการสื่อสารแบบอวัจนภาษาเองก็มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ดังเช่นทัศนะของ Blumer ที่กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์ในสังคมได้ออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือเชิงวัตถุหรือ “สิ่งประดิษฐ์” (Artficail Medai) หลายชนิดขึ้นเพ่ือใช้ใน
กระบวนการสื่อสาร ที่นักสื่อสารมวลชนนิยมเรียกว่าเทคโนโลยีสื่อสาร (Communication 
Technology) ซึ่งข่าวสารจ านวนมากในหลายลักษณะ ก าลังถูกเผยแพร่ในกระบวนการสื่อสารทั่ว
ทุกแห่งของสังคม วัตถุประสงค์พ้ืนฐานของกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ  คือการโน้มน้าวใจให้
ผู้รับสารท าความเข้าใจความหมายของสารแต่ละชิ้นตามที่ผู้ส่งสารต้องการ (วรพล พรหมิกบุตร, 
2534)  ซ่ึงการออกแบบแสง เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารทางด้านอวัจนภาษาที่น่าสนใจ เพราะ
ปัจจุบัน “แสง” เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ 
โดยในปี 2556 ยูเนสโก้ (UNESCO) ได้มีการประกาศให้ ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีสากลของแสง หรือ 
“2015 International Year of Light and Light-based Technologies (IYL2015)” โดย
โครงการนี้ได้มองถึงความส าคัญของแสงในหลายแง่มุม รวมถึงแสงที่ถูกน าไปใช้เพ่ือการสื่อสารใน
การแสดงงานศิลปะบันเทิงขนาดใหญ่ (Lighting Installation) อีกด้วย  

ขณะที่ในแง่มุมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่เราจะนึกถึงเป็นอันดับแรก
ก็คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์เพ่ือการพาณิชย์ 
(Commercial Products) ทีถู่กพัฒนาและผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า โดยจัดหมวดหมู่เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน (Tangible 
Products) และ 2) บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Products)   (ภาวิณี กาญจนา
ภา, 2554)   ส่วนผลิตภัณฑ์ในมุมมองของการตลาดสมัยใหม่ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง สิ่งที่นักการตลาดใช้ในการสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้
อาจเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นการบริการ ตัวบุคคล สถานที่ หน่วยงาน หรือสถาบัน” 
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555, น. 201) จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการ
สร้างคุณค่า โดยนักการตลาดสามารถน าเสนอผ่านตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของประสบการณ์ของ
ลูกค้า (Consumer Experience) หรือน าเสนอผ่านการสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือความ
เพลิดเพลิน โดยตัวผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนเพ่ือสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่า
คู่แข่ง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าผ่านตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด เพ่ือผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค นั่นคือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
หรือ IMC โดยธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2545)  ได้ให้ทัศนะต่อลักษณะเด่นของ IMC 5 ประการ คือ 1) 
มุ่งหวังผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 2) การเริ่มต้นวางแผนส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการ
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ของกลุ่มเป้าหมาย 3) ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารหรือทุกรูปแบบ 4) ต้องบรรลุ
การท างานร่วมกัน และ 5) จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยในงานวิจัยนี้ เจาะจงศึกษาไปที่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Launch Event) เท่านั้น 
เพราะการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบของงานเปิดตัว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งต่อสาร (Massage) 
จากนักการตลาดไปถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังที่เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555, น. 67-68) ได้
จัด Launch Events ไว้เป็น 1 ใน 10 ประเภทของ Sole Event คือ “เจ้าของแบรนด์หรือองค์กร
เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่ก าหนดวัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่จัดงาน โดยไม่มีใครเข้ามา
เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณทั้งหมดมาจากองค์กรหรือ    แบรนด์นั้นๆ” เนื่องด้วยการจัด
กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่เจ้าของสินค้าหรือบริการ (Sender) สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Receivers) โดยตรงได้อย่างใกล้ชิด ที่ส าคัญคือมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง (Massage) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีช่องทางและเครื่องมือในการถ่ายทอด
สาร (Channels) ตั้งแต่พ้ืนที่จัดงาน เวที อุปกรณ์ประกอบฉาก ระบบเครื่องขยายเสียง ระบบจอ
แสดงภาพ รวมไปถึงระบบไฟแสงสี ซึ่งทุกส่วนล้วนมีความส าคัญในการประกอบสร้างต่อการส่ง
สารอย่างมีศิลปะไปยังผู้รับ โดยแต่ละงานอาจจะมีการให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละส่วน
แตกต่างกัน แล้วแต่รูปแบบของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังที่ O’Toole (2011) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าคัญของแต่ละส่วนงานนั้น เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์หลายด้านไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผู้สนันสนุน (Sponsors) หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Owners) ที่
จะเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาในการสื่อสาร เพ่ือส่งต่อให้กับทีมผู้จัดงาน (Event Organizer) เป็นผู้น า
โจทย์ (Brief) ไปคิดต่อยอดสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจ ผ่านการออกแบบและการจัดการทาง
การตลาด ภายใต้ข้อก าหนดของการบริหารระยะเวลาและความเสี่ยง ไปจนถึงการบริหารจัดการผู้
ที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างผลิตงานกิจกรรม (Supplier) ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับเหมาในการสร้าง
ฉาก เวที ผู้เชี่ยวชาญระบบแสง เสียง ภาพ นักแสดง นักดนตรี ผู้ผลิตเสื้อผ้า ช่างแต่งหน้า ท าผม 
หรือเรียกว่าจัดหาทุกสิ่งที่อยู่ภายในงาน ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสื่อสารและกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนอีกด้วย  
 การออกแบบแสงมีความสัมพันธ์เบื้องต้นกับกระบวนการสื่อสารในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ คือเป็นช่องทาง (Channel) ในการส่งข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมาย และตามที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นว่างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด ที่มีโจทย์จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้ง รวมถึงมีข้อจ ากัดและผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ท าให้การออกแบบแสงเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบที่ส าคัญ ในชุดของสัญญะ (Set of Signs) (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ของการจัด
งานกิจกรรม  เช่น รายการและเนื้อหา ระบบเทคนิค แสง สี เสียง เวที ฉาก ของประกอบฉาก 
พิธีกร นักแสดง รวมถึงสถานที่ ดังนั้นผู้ออกแบบแสงจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญ ที่จะน าข้อมูล
ตามโจทย์ที่ได้รับจากแต่ละงานมาตีความ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการถ่ายทอด
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ออกมาเพ่ือประกอบการสร้างสารให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือส่งต่อไปยังผู้ร่วมงานให้เกิดอารมณ์
ร่วม การสื่อสารผ่านการออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้น จ าเป็นจะต้องใช้ทั้งการสื่อ
ความหมายโดยตรงและโดยนัย ดังแนวคิดของ โรลองค์ บาร์ธส์ และทัศนะของ สจ๊วต ฮอลล์ เรื่อง
การใส่รหัสและการถอดรหัสที่อยู่ในสื่อสารมวลชน ที่ว่าผู้ส่งสารไม่ได้ท าหน้าที่แค่เพียงส่งผ่าน
ข่าวสาร (Transmittor) แต่ยังเป็น “ผู้ที่เข้ารหัส” (Encoder) ข่าวสารที่ส่งออกไปให้ด้วย หมายถึง 
ผู้ส่งสารได้ท างาน 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ติดตั้งรหัสการถอดความหมาย
จากสาร” รวมถึงมีกลไลของการสร้างเงื่อนไขของการรับรู้ (Condition of Perception) ที่ท าให้
ผู้รับสารสามารถเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารต้องการ และผู้รับสารจะมองภาพได้แบบเดียวกับที่ผู้ส่งสาร
ต้องการ ก็ต่อเมื่อมีการ “จับวาง” หรือติดตั้ง “มุมมอง” (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548) 
และดังที่ กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า แสงมีพลังที่สามารถท าให้พ้ืนที่หนึ่งๆ 
ดูเล็กลง ดูกว้างใหญ่ขึ้น ดูคมชัดหรือคลุมเครือก็ได้ ซึ่งทุกขั้นตอนในการออกแบบจัดแสง ต้อง
พิถีพิถัน เน้นความหมายและมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์เสมอ ผู้ออกแบบแสงต้องวางแผนอย่าง
ละเอียดรอบคอบในการใช้แสง ที่มีผลกับองค์ประกอบร่วมในการสร้างละคร ทั้งแง่การเสริมสร้าง
มิติให้กับละคร การก่อให้เกิดล าดับเหตุการณ์ตามบท ซึ่งประกอบด้วยระดับแสง  และสีสันที่
สวยงามตระการตาหรือหดหู่ใจ แต่ยังคงรักษาไว้ด้วยภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ ชวนติดตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยสีของแสงเป็นสื่อที่ใช้ในการออกแบบแสง สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกร่วม และมีอิทธิพลต่อผู้ชมมากท่ีสุด  
 ทั้งนี้นักออกแบบแสงต้องใส่ใจในรายละเอียดของงานพ่ือน ามาประกอบการตีความหมาย 
และการออกแบบเลือกอุปกรณ์ รวมถึงการเลือกใช้สีของแสง เพ่ือให้การสื่อสารความหมายไปถึง
ผู้รับสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน รวมถึงสร้างความน่าประทับใจอย่างมีศิลปะ เพราะ
ศิลปะคือความสัมพันธ์ของอารมณ์กับลวดลาย การใช้สี การเล่นเสียง การแสดงต่างๆ รวมถึง
วรรณกรรม ที่สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัส (Leo Tolstoy, 1828-1910) นอกจากนั้น 
“สุนทรียศาสตร์ ก็เป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับศิลปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” 
ซึ่งองค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) สุนทรียวัตถ ุ
(Aesthetic Object)  และ 2) มนษุย์ผู้ รับรู้ (Human with Perception)  และ 3) สนุทรียรส 
(Aesthetic Feeling) (สกลธ์ ภู่งามดี, 2545) ในแง่ของสุนทรียภาพเกี่ยวกับการออกแบบและจัด

แสงนั้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียภาพโดยมนุษย์ ที่มีจุดเริ่มต้นจาก
การประดิษฐ์แสงสว่างเพ่ือเลียนแบบแสงธรรมชาติ ส าหรับใช้ในการส่องสว่างให้กับเวทีการแสดง 
โดยทัศนะของผู้วิจัยมองว่าในมุมของการสื่อสารนั้น สุยทรียภาพเป็นเสมือนสื่อกลางที่ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดเป็นความรู้ และฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรสนิยมได้ 
ตามแนวคิดของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558.) เรื่องการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท
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คือ 1) ความรู้ทั่วไป หรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และ 2) ความรู้เฉพาะตัว หรือ
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และอีกทัศนะจาก Csikszentmihalyi (1999, p.12)  
ที่ว่า บุคคลที่มีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มักจะมีลักษณะที่โปรดปรานการท าลายกฎและ
ประสบการณ์ที่เคยมีมาแต่เดิม ซึ่งในที่สุดจะสามารถน าไปสู่คุณค่าของผลิตผลทางนวัตกรรม ที่
เป็นสิ่งส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอันโด่งดังของ Pablo 
Picasso ที่ว่า “Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist”  

ผู้วิจัยขอสรุปว่า การออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงการ
ให้ความสว่าง หรือสร้างบรรยากาศโดยทั่วไปเท่านั้น เพราะตัวนักออกแบบแสงเอง ต้องท าหน้าที่
เป็นทั้งผู้ส่งผ่านข่าวสาร (Transmittor) พร้อมกับเป็น “ผู้ที่เข้ารหัส” (Encoder) ข่าวสารที่ส่งออก
ไป หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ติดตั้งมุมมองตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ เพราะการออกแบบแสงเพ่ือสื่อสารใน
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แน่ชัด รวมไปถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ ท าให้การออกแบบแสงต้องค าใช้ทั้งหลักการ
ออกแบบแสงตามทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ของการใช้ไฟฟ้าด้วยความรู้ประเภทความรู้ชัดแจ้ง รวมถึง
ต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านสุนทรียะ หรือรสนิยมส่วน
บุคคลในการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง  และสร้าง
ความประทับใจ การจดจ า หรือสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง โดยนักออกแบบแสง 

(Lighting Designer) ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) 

 

ขอบเขตการวิจัย  
ด้านเนื้อหาเป็นการวิจัยภายใต้แนวคิดของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) แต่ละ

บุคคลในการสร้างสรรค์ความหมายเพ่ือการสื่อสารในบริบทของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) ที่ประสบความส าเร็จ โดยค าว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ในงานวิจัยฉบับนี้จะพูดถึง
เฉพาะผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Products) ในแง่ของส่วนผสมทางการตลาดพ้ืนฐาน 
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค (Consumer Products) โดยทั่วไปนั้น ส่วนขอบเขตการวิจัยด้าน
ประชากร คัดเลือกจากผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ แบ่งเป็นนักออกแบบแสง 
(Lighting Designer) ในระดับช านาญงานพิเศษและระดับอาชีพรุ่นใหม่ ด้านระยะเวลา ศึกษา
ในช่วง เดือนสิงหาคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558 และด้านสถานที่ เป็นการศึกษาการใช้
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ความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบแสงที่ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดกฎระเบียบการใช้สถานที่ใน
ประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) วิเคราะห์และ

ตีความผ่านสัญญวิทยา (Semiology) ค าถามมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาประเด็นการสื่อสารผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง ภายใต้โจทย์และข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกกลุ่มประชากร ยึด
หลักการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมถึงการสุ่มแบบอ้างอิง (Referral Sampling 
/ Snow Ball Sampling) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ด้วยหลักระดับช านาญงานพิเศษ
เป็นเกณฑ์ และแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ  

 
1.) นักออกแบบแสงระดับช านาญงาน มีเงื่อนไขในการก าหนดคุณสมบัติคือ ด ารงต าแหน่ง หรือ 

ประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบแสงช านาญงานพิเศษสูง มีประสบการณ์การท างานในด้าน
การออกแบบแสงมาไม่ต่ ากว่า 20 ปี และออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์มาไม่ต่ ากว่า 
30 งาน จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1.1) คุณธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 32 ปี ปัจจุบันด ารงแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลท์ ซอร์ส จ ากัด และเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรจน์ประสานมิตร คณะะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบการแสดง  วิชา
เลือกการออกแบบแสง เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch 
Event) 41- 60 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 29 เมษายน 2558) 

1.2) คุณเกรียงศักดิ์  เฒ่าตัน ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 28 ปี  ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง Managing Director บจก. K.S. Light & Sound เคยออกแบบแสง ในงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) มากกว่า 100 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 26 
พฤษภาคม 2558)  

 
2.) นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ โดยมีเงื่อนไขในการก าหนดคุณสมบัติคือ ด ารงต าแหน่ง 

หรือ ประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบแสง มีประสบการณ์การท างานในด้านการออกแบบแสง
มาไม่ต่ ากว่า 5 ปี และออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์มาไม่ต่ ากว่า 10 งาน จ านวน 6 
ท่าน ได้แก่ 

2.1)  คุณวิกรานต์ มณีศรี ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 17 ปี ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง South East Aisa General Manager Dorier Asia Pte Ltd. 
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(SIngapore) เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 
มากกว่า 100 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 3 มิถุนายน 2558)  

2.2)  คุณวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 14 ปี ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง Technical Director บจก. Pro Pacific (Thailand) เคยออกแบบแสง ใน
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 41- 60 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 27 
พฤษภาคม 2558)  

2.3)  คุณกรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 14 ปี ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง Freelance Lighting Design (นักออกแบบแสงอิสระ) เคยออกแบบ
แสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 21- 40 งาน (สัมภาษณ์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558)   

2.4)  คุณชูชัย  อาจหาญ  ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 14 ปี ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง Lighting Designer บ.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัว 

ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 81- 100 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 25 พฤษภาคม 
2558)   

2.5)  คุณพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 14 ปี ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง Lighting Designer Freelance  กลุ่ม Duck Unit  เคยออกแบบแสง 
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 21- 40 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 24 
พฤษภาคม 2558)  

2.6)  คุณฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ ประสบการณ์ด้านการออกแบบแสง 7 ปี ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง Executive Director บจก. Live4 Viva เคยออกแบบแสงในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) มากกว่า 100 งาน (สัมภาษณ์วันที่ 28 
พฤษภาคม 2558)  

 

ผลการวิจัย 
การออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มีล าดับขั้นตอนที่อ้างอิงมาจาก

ขั้นตอนในการออกแบบแสงส าหรับงานละครเวที ที่ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 
ประกอบด้วย 1) การประชุมรับข้อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จากผู้ว่าจ้าง 2) ศึกษาข้อก าหนด
และข้อจ ากัดต่างๆ ของงานและสถานท่ีจัดงาน และ 3) ขั้นตอนในช่วงกระบวนการสร้างสรรค์การ
ออกแบบแสง ซึ่งทุกขัน้ตอนมีความส าคัญและมีความเก่ียวเนื่องในการท างานของนักออกแบบแสง 
ซึ่งนักออกแบบแสงให้ความเห็นตรงกันว่า ทุกขั้นตอนล้วนส าคัญและมีผลต่อการวางแผนในการ
ออกแบบงาน แต่การให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละขั้นตอนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย
แวดล้อมของนักออกแบบแสงแต่ละท่าน เช่น เรื่องเวลาและงบประมาณเป็นต้น  
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ผลการวิจัยในบทความฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาถึง วิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งประเด็น
เนื้อหาได้ 6 ข้อดังนี้ 

1. เทคนิค วิธีการ ที่นักออกแบบแสงใช้ในการสร้างสรรค์ เพ่ือสื่อความหมาย ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และสร้างความแตกต่างในแต่ละงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 แนวทางหลักๆ 
ดังนี้ 
 1) การคิดใหม่ : คือศึกษาจากโจทย์ ลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก แล้วน ามาสร้างสรรค์แสงในรูปแบบเฉพาะของแต่ละงาน โดยนักออกแบบแสง 4 ท่าน 
อย่าง เกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน, กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์, ชูชัย อาจหาญ  และพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ 
ได้ให้ทัศนะคล้ายคลึงกันว่า ใช้การศึกษาจากโจทย์ ลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตัว
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก นอกจากนั้นการศึกษาองค์ประกอบรอบข้างของตัวผลิตภัณฑ์ ก็สามารถน ามา
สร้างสรรค์การออกแบบให้เป็นมากกว่าการใช้แสงเพ่ือสื่อความหมายได ้
 2) การคิดต่อยอด : คือศึกษาจากโจทย์แนวคิดของงานและภาพตัวอย่างงานในอดีต  
(กรณีที่มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมาก่อนหน้านี้ ) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ออกแบบว่าต้องการให้ภาพงานเป็นเหมือนเดิม หรือต้องการให้แตกต่าง ตามทัศนะของ วิกรานต์ 
มณีศร ีและ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์  
 

2. ศิลปะในการออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสาร ให้ตอบโจทย์ทางการตลาด วัตถุประสงค์ 
และข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จะสามารถท าได้มากน้อยเพียงใด มีจุดเริ่มต้นมาจากนัก
สร้างสรรค์กิจกรรมท าการตีความโจทย์ทางการตลาด ออกมาเป็นแนวคิดหลัก (Concept) ของ
งาน และส่งต่อให้นักออกแบบแสงได้น าไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบ 4 ด้าน คือการเข้าถึง 1) 
วัตถุประสงค์งาน 2) สิ่งแวดล้อม 3) เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งทั้งหมด
เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดมุมมองด้านศิลปะผ่านการออกแบบแสง เพ่ือเป็นการสร้าง
ประสบการณ์พิเศษ หรือสร้างประสบการณ์ทางสุทรียะ ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งรูปแบบงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักในการแจ้งให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นั้นเกิดขึ้น ต้องการสร้าง
การรับรู้และการจดจ า หากภาพรวมงานสามารถสร้างภาพจ าได้ ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในแง่
การสื่อสารทางตลาดเช่นกัน 

โดยในมุมมองของผู้ออกแบบแสงให้ทัศนะแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  
แนวทางที่ 1 การออกแบบแสงไม่สัมพันธ์โดยตรง กับการตอบโจทย์ทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังสรุปได้ตามทัศนะของ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ ที่ว่างานแต่ละงานจะถูกก าหนด
โจทย์ทางการตลาดหรือแมสเสจที่ต้องการสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ จากเจ้าของสินค้า จากนั้น
นักสร้างสรรค์งานกิจกรรม จะน าข้อมูลมาตีความชั้นที่ 1 เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบงานให้ตอบโจทย์ 
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แล้วจึงน ารูปแบบงาน ภาพบรรยากาศงาน (Mood and Tone) ที่ต้องการมาเป็นโจทย์ให้นัก
ออกแบบแสงท างานภายใต้โจทย์ชั้นที่ 2 ซึ่งคือการตีความจากโจทย์ของนักสร้างสรรค์งานกิจกรรม  

แนวทางที่ 2 การออกแบบแสงสามารถช่วยตอบโจทย์ได้ เพราะแสงเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการส่งสาร ที่สามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ทางการตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เครื่องหมายด้านสัญญะ อย่างเช่นโกโบ (Gobo) หรือการเลือกใช้สีของแสงให้ตรงกับซีไอ 
(Corperatre Identity) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ   
 

3. วิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับ
ช านาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ จะเริ่มต้นเหมือนกัน คือการถูกก าหนด
จากโจทย์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี จากนั้นประสบการณ์ที่สั่งสมและรสนิยมของนักออกแบบ
แสงแต่ละคนจะท าให้เกิดความแตกต่างของวิธีการตีความเพ่ือการออกแบบและสื่อความหมาย 
น าไปสู่การสร้างประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพ ให้กับผู้ร่วมงาน เช่นการจัดวางต าแหน่งไฟ การ
เลือกใช้แสงสีเป็นต้น ตามทัศนะของ เกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน, วิกรานต์ มณีศรี, วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, 
กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์, ชูชัย อาจหาญ และฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ ส่วนทัศนะที่แตกต่างของนัก
ออกแบบแสงรุ่นใหม่อย่าง พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์  กล่าวว่า “รุ่นใหม่มันจะเปรี้ยงปร้างกว่า มัน
จะแรงกว่า ความละมุนละไมมันก็ต่างกัน... ต่างกันที่การใช้สี แล้วก็มูฟเม้นท์ของแสงที่ใช้... และ
การใช้สี คอนทราส (Contrast)”   
 

4. สุนทรียะในการเลือกใช้คุณสมบัติของแสงในการออกแบบ เพ่ือสื่อสารในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยคุณสมบัติของแสงที่ควบคุมได้ คือ 1) ความเข้มหรือความสว่างของแสง (Intensity) 
2) การจ าหน่ายแสงหรือการส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement จังหวะหรือลีลาการ
เปลี่ยนแปลงของแสง และ 4) สุนทรียะในการเลือกสีของแสง (Color) ในทัศนะโดยรวมของนัก
ออกแบบแสงมองว่า ทุกองค์ประกอบข้างต้นเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการออกแบบแสง
เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของนักออกแบบ
แสงแต่ละท่าน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการเลือกใช้คุณสมบัติของแสงที่ควบคุมได้ ในกับการออกแบบ
แสงเพ่ือสื่อสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและสร้างความ
ประทับใจให้เกิดภาพจ า เป็นสุทรียภาพในด้านการสร้างเหตุการณ์จ าลองที่ท าให้ผู้พบเห็นเกิด
ความคล้อยตาม โดยเป็นการเลือกใช้สุนทรีศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนัก
ออกแบบแสงแต่ละคน ซึ่งเกิดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากทฤษฎีเบื้องต้น 
และบันทึกการบอกเล่าประสบการณ์ของของนักออกแบบแสงรุ่นก่อนๆ จากแหล่งต่างๆ รวมถึง
การฝึกฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) ทีจะเกิดขึ้นได้จากสัญชาตญาณ พรสวรรค์ และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
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5. ลักษณะแสง ที่ใช้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้

นั้นมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่การตีโจทย์ สร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์  เพ่ือน ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ออกแบบแสง จนถึงวิธีการเลือกใช้แสงสีและลูกเล่นลีลา เพ่ือสร้างจินตนาการและสื่อ
ความหมายถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด รวมถึงเป็นการติดตั้งมุมมองให้กับผู้ร่วมงาน ในมุมมองของนัก
ออกแบบแสง โดยแบ่งทัศนะเป็น 2 แนวทางคือ  

แนวทางที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของลักษณะแสงจากการเลือกใช้อุปกรณ์ แต่
ต่างกันในแง่ของวิธีการเลือกใช้จังหวะและลีลาการใช้แสง ตามทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี และวี
รายา วงศ์นรารัชชกิจ 

แนวทางที่ 2 มีความแตกต่างกัน เพราะการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่
จับต้องได้จะเป็นการเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่
จับต้องไม่ได้จะเป็นการออกแบบแสงที่เน้นบรรยากาศ ดังทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์, ชู
ชัย อาจหาญ, ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ และพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์   

6. มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อการใช้แสงสร้างความหมายเพ่ือการสื่อสาร ในงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น โดยภาพรวมนักออกแบบแสงได้ให้ความส าคัญ
มากขึ้น ทั้งในแง่ของการตีความตามโจทย์ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
แต่เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกทางด้านเวลา งบประมาณ และการให้ความส าคัญของเจ้าของงานฯ 
เข้ามาร่วม และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการออกแบบแสงในอุตสาหกรรมโดยรวม ทัศนะของนัก
ออกแบบแสงจงึแบ่งเป็น 3 แนวทางดังนี้  

1) เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลสืบเนื่องให้เกิดความแปลกใหม่
มากกว่าการสร้างความหมายใหม่ๆ ผ่านลักษณะของการออกแบบแสงโดยตรง ตามทัศนะที่
สอดคล้องกันของนักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษอย่างเกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน และนัก
ออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ 2 ท่าน คือ วิกรานต์ มณีศรี และวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ   

2) มีการให้ความส าคัญต่อการใช้แสงในการสื่อความหมายเพ่ือการสื่อสารในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ตามทัศนะที่สอดคล้องของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ 4 ท่าน คือ ชูชัย อาจ
หาญ, กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์, พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ และฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์  

3) การพัฒนาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับโจทย์และงบประมาณของแต่ละงาน ตาม
ทัศนะ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษ  
   

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถแยกประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 2 ส่วนดังนี้ ดังนี้   
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1. การออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสาร ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

จากผลการวิจัย “แสง” นอกจากจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารในแง่การเป็น
ช่องทาง (Chananel) ที่ใช้ส่งข่าสาร พบว่านักออกแบบแสงมีการใช้องค์ประกอบทางด้านเทคนิค 
วิธีการ ในการสร้างสรรค์การออกแบบแสง โดยการศึกษาจากโจทย์และแนวคิดของงาน หรือ
ตีความจากลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ และบางครั้งจะต้องศึกษาจากภาพตัวอย่างงานในอดีต
เพ่ือก าหนดแนวทางการออกแบบว่าต้องการให้สอดคล้องหรือต่างไปจากงานจากเดิม หมายถึงว่า 
ผู้ส่งสารได้ท างาน 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ติดตั้งรหัสการถอดความหมาย
จากสาร” หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ติดตั้งมุมมองให้กับผู้ร่วมงาน รวมถึงการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ
ออกแบบแสงจากศึกษาจากองค์ประกอบรอบๆ ของผลิตภัณฑ์ และน ามาสร้างสรรค์การออกแบบ
ให้เป็นมากกว่าการใช้แสงเพื่อสื่อความหมาย เช่น การออกแบบอุปกรณ์โครงสร้าง (Truss) ส าหรับ
ติดตั้งโคมไฟ ก็สามารถน ามาออกแบบเพื่อสื่อความหมายได้ชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนั้นการออกแบบแสงตามโจทย์และแนวคิดหลัก (Concept) ของงานแต่ละงาน 
เพ่ือสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันตามที่นักสร้างสรรค์งานกิจกรรม (Event Creative) ที่คิดรูปแบบ
งานภายใต้โจทย์ทางการตลาดมาแล้วชั้นหนึ่ง เพ่ือเกิดเป็นรูปแบบงานที่จะสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์
โดยตรงและโดยอ้อม สอดคล้องกับแนวคิดของ โรลองค์ บาร์ธส์ ที่ว่าทุกครั้งที่เกิดการใช้สัญญะ ใน
แต่ละสัญญะจะต้องประกอบไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคู่ไปด้วยกันเสมอ 
แต่อาจจะมีสัดส่วนของความหมายทั้งสองแบบมากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้การออกแบบแสงยัง
สามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กับโมเดลการตลาด 3.0 ของคอตเลอร์ (คอตเลอร์ ฟิลิป และคณะ, 2554) ที่กล่าวถึงโมเดล 3i 
ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการวางต าแหน่งของแบรนด์ในความคิด
ผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นต าแหน่งที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง 2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand 
Image) คือการช่วงชิงความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ หรือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ในแง่วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ขั้นที่ 1 คือ “การแนะน าสินค้า (Introduction Stage) ...
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขั้นนี้ เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการทดลอง
ใช้ ในตัวผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือดึงดูดทั้งคนกลางที่จะรับสินค้าไป
จ าหน่ายและดึงดูดผู้บริโภคให้ยอมรับสินค้า” ซึ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจ านั้น 
ถือเป็นเป้าหมายหลักที่เจ้าของสินค้าทุกประเภทต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
O’Toole (2011) เรื่องการออกแบบ (Design) การตลาด (Marketing) ที่ว่าการออกแบบงาน
กิจกรรม (Event Design) เป็นการน าเอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจัดเรียงตามจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือเพ่ิมความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งโดยทั่วไปส่วนที่เกี่ยวข้องนี้จะใช้วัตถุประสงค์ของ
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กระบวนการการออกแบบร่วมกัน เช่น การออกแบบแสง การออกแบบตกแต่ง และการออกแบบ
สถานที่จัดงาน ซึ่งการออกแบบนี้จะมีปัจจัยการผลิตด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  
 ส่วนความแตกต่างของลักษณะแสง ที่ใช้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้  กับ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้นั้น ไม่ต่างกันในแง่ของการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน แต่ต่างกันที่การเลือกใช้
ลักษณะของแสง โดยงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องจับได้เน้นการใช้แสงเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในขณะที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องไม่ได้จะเน้นการสร้างบรรยากาศ และ
ใช้สัญญะร่วมเช่น การเลือกใช้สีของแสงตามสีขององค์กร (Coporate Identity) หรือการใช้แสง
จับไปที่ตราสัญลักษณ์ (Logo) หรือสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนเพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้นๆ แล้วใช้แสงในการสร้างความรู้สึกเข้ามาช่วย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของโซซูร์ (Saussure) 
ในเรื่ององค์ประกอบของสัญญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริง” (Reference) “ตัวหมาย” (Signifier) 
และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ซึ่งเป็นสัญญะตามความหมายของ การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง 
คือหากสัญญะตัวหนึ่งยืนอยู่ล าพังจะไม่มีความหมายจนว่าจะมีการน าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง 
กับสัญญะตัวอ่ืนๆ รวมถึงแนวคิดเรื่องชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) 
ซึ่งสัญญะแต่ละตัวนั้นจะมีลักษณะบางอย่างร่วมกันอีกด้วย 

 
2. วิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง 
นักออกแบบแสง ใช้ความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี ศิลปะ และความรู้ด้านวิศวกรรม

ด้านไฟฟ้า ทีส่ามารถสอนกันได้ในรูปแบบของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ประกอบกับ
การใช้ความรู้ด้านรสนิยม ความคิดสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่
นักออกแบบแสงจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม และฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง หรือเรียกว่าความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน (Tacit Knowledge) ตามแนวคิดของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) ซึ่งนักออกแบบแสงสามารถฝึกฝนความรู้ทางด้านรสนิยม ด้วยการ
เสพสื่อด้านศิลปะที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Blumer (1863-1931 อ้างถึงใน 
วรพล พรหมิกบุตร, 2534, น. 8) เรื่อง “ทฤษฎีการปฎิสังสรรค์สัญลักษณ์” (Symbolic 
Interactionism) ที่ว่ามนุษย์ กระท าการต่อสิ่งต่างๆ บนพ้ืนฐานของความหมายที่ผลมีต่อพวกเขา 
ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการกระท าร่วมกันที่บุคคลหนึ่งกระท าต่อบุคคลอ่ืน 
“ความหมาย” เหล่านั้นถูกถ่ายทอดและปรุงแต่งในกระบวนการตีความหมาย ซึ่งเป็นการปฎิ
สังสรรค์ตอบโต้กันโดยใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) มีรูปแบบต่างๆ และจ าเป็นจะต้อง
อาศัยกระบวนการส าคัญทางจิตวิทยาสังคม 2 ส่วนคือ กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ตีความหมาย  

ด้านการถ่ายทอดมุมมองผ่านศิลปะเพ่ือการสื่อสารของนักออกแบบแสง จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบของการเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงาน การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เข้าถึง



 
56 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

เทคโนโลยีและรู้ถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ และการเข้าถึงศิลปะ และความรู้ด้านวิศวกรรม เพราะ
ทุกองค์ประกอบมีผลต่อการออกแบบเพ่ือให้ได้งานที่สวยงามสมบูรณ์ และสามารถสร้างได้จริง  
ตรงกับแนวคิดของ นภฤทธิ์ เอียดสอาด ที่กล่าวว่างานออกแบบแสงที่ดี ต้องสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบแสงนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องผสมกัน
อย่างลงตัว  

จากทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงที่มองว่า การเลือกใช้คุณสมบัติแสงที่ควบคุมได้ 
ประกอบด้วย 1) ความเข้มหรือความสว่างของแสง (Intensity) ท าให้มองเห็นวัตถุต่างๆบนเวที 2) 
การจ าหน่ายแสงหรือการส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement จังหวะหรือลีลาการ
เปลี่ยนแปลงของแสง และ 4) สุนทรียะในการเลือกสีของแสง (Color) จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ใน
การออกแบบแสงเพ่ือให้ได้องค์ประกอบของศิลปะ สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและสร้าง
ความประทับใจให้เกิดภาพจ า เป็นสุนทรียภาพในด้านการสร้างเหตุการณ์จ าลองที่ท าให้ผู้พบเห็น
เกิดความคล้อยตาม โดยผู้วิจัยมองว่าการเลือกใช้สุนทรีศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ของนักออกแบบแสงแต่ละคน ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จาก
ทฤษฎีเบื้องต้น และบันทึกการบอกเล่าประสบการณ์ของของนักออกแบบแสงรุ่นก่อนๆ จากแหล่ง
ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) จนเกิดเป็นสัญชาตญาณ พรสวรรค์  

ทางด้านความแตกต่างของวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ของนัก
ออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ พบว่าจุดเริ่มต้นมา
จากการรับโจทย์จากเจ้าของงาน แล้วจึงน ามาตีความและท าการออกแบบแสงให้สื่อความหมาย
ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ทางสุนทรียะที่ต่างกัน แล้วน ามาถ่ายทอดป็น
ผลงานให้กับผู้รับสาร ส่วนการใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการสื่อสารในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น นักออกแบบแสงเห็นความส าคัญและประสิทธิผลของ
การสื่อความหมายผ่านแสงมากขึ้น แม้จะมีปัจจัยทางด้านเวลา งบประมาณ และการให้
ความส าคัญของเจ้าของงานฯ ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาด้านการสร้างความหมายผ่านแสงใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกันผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยภายนอกทางด้านงบประมาณ 
และทัศนคติของเจ้าของงานเอง ไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดในการสร้างสรรค์งานแสง เนื่องจากนัก
ออกแบบแสงมีตัวแปรเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถน ามาคิดหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่
งาน แต่ในแง่ปัจจัยด้านเวลา ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่จ าเป็นต่อการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์งานให้สมบูรณ์  
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ภาพที่ 1 การก าหนดต าแหน่งคุณค่าของงานออกแบบแสงเพ่ือสื่อความหมายในงานเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวแปรด้านงบประมาณและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์น้ าหนักของการออกแบบแสงเพ่ือสื่อความหมาย ด้วยแกนการก าหนด
ต าแหน่งของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์กับงบประมาณที่ได้รับ ออกมาดังภาพที่อธิบายถึงแนวทาง
คุณภาพงาน จากส่วนผสมของงบประมาณกับความคิดสร้างสรรค์ โดยเทียบเคี ยงจาก
ปรากฏการณ์ภาพยนต์นอกกระแส อย่างภาพยนต์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ จากผู้ก ากับ อภิชาติ
พงศ์ วีระเศรษฐกุล (วิกิพิเดีย สาราณุกรมเสรี, 2557) ที่ได้รางวัลปาล์มทองค าจากประเทศฝรั่งเศส 
หรือภาพยนต์เรื่อง 36 ของผู้ก ากับ นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ (Digital Culture, 2558) ที่แม้จะเป็น
ภาพยนต์ที่มีทุนสร้างไม่มาก แต่จากแนวคิดที่แตกต่างและความตั้งใจของผู้สร้างและผู้ก ากับ 
สามารถน าพาให้ภาพยนต์นอกกระแสดังกล่าว ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัฒนธรรมการชมภาพยนต์ของผู้ชมชาวไทยให้
กว้างขึ้น เช่น เดียวกันนี้หากนักออกแบบแสงในประเทศไทยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางสุนทรียะ
และความคิดสร้าสรรค์ในการออกแบบแสงส าหรับสื่อความหมายให้ปรากฏต่อวงการ ผู้วิจัยเชื่อว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการสื่อสาร
ไปในวงกว้างเช่นเดียวกับการกระเพ่ือมของวงน้ า 
  

สรุป  

“แสง” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการสื่อสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะ
นอกจากจะท าให้เกิดการมองเห็นผลิตภัณฑ์ แสงยังช่วยสร้างบรรยากาศงานให้เป็นไปตามแนวคิด
หลัก (Concept) ของงานได้ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้แสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการ

งบประมาณมาก 

งบประมาณน้อย 

ความคิดสร้างสรรค์มาก ความคิดสร้างสรรค์น้อย 

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่  
และทรงคณุคา่ 

เป็นงานที่สร้างความประหลาดใจ 
เกินความคาดหมาย 

เป็นงานที่ถกูพดูถึงในแงล่บ 

เป็นงานที่ไมถ่กูจดจ า 
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ดึงดูดสายตา และสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นไปเพื่อการเน้นย้ าถึงลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งยังสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เกิด
ภาพจ าหรือสร้างความประทับใจในช่วงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยการสร้างสรรค์รูปแบบ
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เกิดขึ้นจากโจทย์ทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิดเป็นตัวก าหนดสาร 
(Massage) ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการจะสื่อสารไปยังผู้ร่วมงาน ดังนั้นการออกแบบแสงในงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้วัตถุประสงค์หรือแนวคิด (Concert) ของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูก
สร้างสรรค์มาเพ่ือน าเสนอสารทางการตลาด จึงมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนั้นการ
ออกแบบแสงยังต้องสัมพันธ์กับข้อจ ากัดอ่ืนๆ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศิลปะและความรู้
ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ล้วนจ าเป็นที่นักออกแบบแสงจะต้องค านึงถึง ร่วมกับ
การตีความหมายเพ่ือเลือกใช้องค์ประกอบของเทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์การออกแบบแสง
เพ่ือสื่อความหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีศิลปะ  
 การออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานมีความแตกต่างกันตามแนวคิดหลัก 
(Concept) ของงาน เพราะพ้ืนฐานของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้องการความแปลกใหม่ เพ่ือสร้าง
การจดจ า ดังนั้นสารหรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อในแต่ละงานจึงถูกก าหนดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง ท าให้
วิธีการสื่อความหมาย ผ่านศิลปะการออกแบบแสงของนักออกแบบแสงจึงขึ้นอยู่กับการตีความ
โจทย์ของแต่ละคนด้วยประสบการณ์และสุนทรียะที่ถูกสั่งสมมา ซึ่งการพัฒนาการของการ
ออกแบบแสงเพ่ือสื่อความหมายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้น ก็ถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย และการ
พัฒนาของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสรรค์มากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยในอนาคต 
 1) องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนงานเพ่ือการ
สื่อสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จได้ 
 2) องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบแสงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานในอนาคต 
 3) ท าการวิจัยเพิ่มเติมในมุมมองของผู้รับสาร ต่อการสื่อสารผ่านแสงของนักออกแบบแสง
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และใช้ผลวิจัยดังกล่าวในการตรวจสอบผลวิจัยครั้งนี้ว่า เทคนิควิธีการ 
กระบวนการออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง สามารถสื่อสารถึงตัว
ผลิตภัณฑ์และสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้รับสารได้หรือไม่ 
 4) ศึกษากระบวนการ การออกแบบแสงเพ่ือการสื่อสาร ภายใต้กรอบของงานกิจกรรม
ทางการตลาดประเภทอ่ืน เช่นงาน เลี้ยงขอบคุณ งานแสงดนตรี งานประกาศรางวัล ฯลฯ ว่าผลที่
ได้จากการวิจัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแม่นย าให้กับข้อมูลได้มากข้ึน 
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 5) ศึกษาการใช้แสงเพ่ือสื่อความหมายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ว่ามีผลในมากกว่าการ
สื่อสารและการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ร่วมงาน คือสามารถเข้าไปสร้างการรับรู้ต่อจิตไร้ส านึกของ
ผู้รับสารหรือไม่ 
 ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบผลการวิจัยที่เกิดจากงานวิจัยชิ้นนี้ หรือน าเอาผลวิจัยซึ่งเป็นมุมมองภายนอกใช้พัฒนา 
กระบวนการสื่อสารด้วยแสง ส าหรับงานกิจกรรมทางการตลาดในล าดับต่อไป 
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