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 กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัในการส่ือสาร
เชิงอวจันภาษา ท่ีช่วยให้งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้โจทย์และข้อจ ากัดของ
งาน โดยงานวิจยันีมุ้่งศึกษาเพ่ือ  1) เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแสง ในการส่ือสารส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) 
โดยนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) 2) เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) ในบริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) และ 3) นกัออกแบบแสงรุ่น
ช านาญงานพิเศษกับนกัออกแบบแสงรุ่นใหม่ในประเทศไทย มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง รวมถึงวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง 
ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผ่านแนวคิดของของผู้ ให้ข้อมูลหลกัคือนักออกแบบแสงในงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 10 ท่าน และผู้ ให้ข้อมูลรองคือผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรมและ
ควบคมุล าดบัคิวการแสดง 7 ท่าน ผ่านการตอบแบบสอบถามและเครืองบนัทึเสียง เป็นเคร่ืองมือ
วิจยั 
 ผลการศึกษาในส่วนท่ี 1 พบว่า “แสง” ในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ พัฒนาความคู่ไปกับ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้นกัออกแบบแสงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ในการเลือกใช้เทคนิค และวิธีการ ในการออกแบบแสงควบคูไ่ปกับ
ความรู้ ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีได้สัง่สมมา เพราะในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงานจะมีโจทย์และ
ข้อก าหนดท่ีแตกตา่งกนั ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงาน นกัออกแบบแสงเองต้องท างานร่วมกบั
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ทีมอ่ืนๆ เสมอ ดัง้นัน้นกัออกแบบแสงจงึต้องมีทกัษะทัง้ทางด้านการแก้ไขปัญหา และด้านความคิด
สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับสุนทรียะในการออกแบบแสง  เพ่ือท าให้การส่ือสารภายใต้โจทย์และ
ข้อจ ากัด และเกิดการยอมรับในผลงาน สอดคล้องกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (A System 
Model of Creativity) ของ Csikszentmihalyi (1996) รวมถึงผลสรุปท่ีว่าเทคนิค และวิธีการ
ออกแบบแสงเบือ้ต้นสามารถสอนกันได้ (Explicit Knowledge) ส่วนเร่ืองของรสนิยม ความคิด
สร้างสรรค์ และการพลิกแพลงเลือกใช้เทคนิคในเวลาท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบแสงแตล่ะ
คนต้องเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะ (Tacit Knowledge) เพ่ือให้เป็นลายเซ็นหรือลกัษณะเฉพาะบคุคล 
รวมถึงเป็นส่วนประกอบท่ีจะท าให้งานออกแบบแสงประสบความส าเร็จในแง่การส่ือสารผ่านแสง
ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์กบัทัง้ผู้ ร่วมงานและเจ้าของงานอีกด้วย 
 ประกอบกบัผลการศกึษาในส่วนท่ี 2 พบว่า “แสง” คือองค์ประกอบหนึ่งในการส่ือสารใน
งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ เพราะแสงท าให้การมองเห็นผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้างบรรยากาศงานให้
เป็นไปตามแนวคิดหลกัของงาน โดยวตัถุประสงค์ของการใช้แสงเพ่ือเป็นการดึงดูดสายตา และ
สร้างความโดดเด่น หรือเป็นไปเพ่ือการเน้นย า้ถึงลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ขององค์กรของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ สามารถสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้เกิดภาพจ าในช่วงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์อีกด้วย  
โดยการสร้างสรรค์รูปแบบงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ เกิดขึน้จากโจทย์ทางการตลาดของสินค้าท่ีเป็น
ตวัก าหนดสาร (Message) ท่ีเจ้าของผลิตภณัฑ์ต้องการจะส่ือสาร ดงันัน้การออกแบบแสงในงาน
เปิดตวัผลิตภัณฑ์ ภายใต้วัตถุประสงค์หรือแนวคิด (Concept) ของงานท่ีถูกสร้างสรรค์มาเพ่ือ
น าเสนอสารทางการตลาด จึงมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกัน นอกจากนัน้การออกแบบแสงยังต้อง
สมัพนัธ์กบัข้อจ ากดัอ่ืนๆ ทัง้เร่ืองสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี, ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่ง
องค์ประกอบเหลา่นี ้นกัออกแบบแสงจะต้องค านึงถึงร่วมกบัการตีความหมายเพ่ือเลือกใช้อปุกรณ์ 
ในการสร้างสรรค์การออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีศิลปะ  ผ่านการ
ตีความโจทย์ของแตล่ะคนด้วยประสบการณ์และสุนทรียะท่ีถูกสัง่สมมาตามยคุสมยั เช่ือมโยงกับ
การพฒันาของอปุกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเอือ้อ านวยตอ่การสร้างสรรค์มากขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม สิ่งท่ี
นักออกแบบแสงต้องพบเจออยู่เสมอคือการปรับเปล่ียนหน้างาน ทัง้ในรูปแบบท่ีสามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเร่ิมงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กะทนัหนัในช่วงระหว่างงาน
แสดง ท าให้นกัออกแบบแสงต้องมีการออกแบบและจัดเตรียมแผนส ารองไว้หลายรูปแบบ ตาม
ประสบการณ์และการคาดการล่วงหน้าของแต่ละคน เพ่ือให้งานท่ีเกิดขึน้ไม่สะดุดและมีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุตามความตัง้ใจของทกุฝ่าย 
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 Lighting design processes are one of the key elements in nonverbal 
communications allowing the product launching events to achieve the objectives in the 
scope of constraints of the work. This study aims at 1) determining the techniques, 
methods, and creative processes in lighting design for product launching event by 
lighting designer, 2) knowing how to convey meaning through the art of lighting design 
under the proposition of marketing and constraints of product launching event in the 
context of lighting designer, and 3) extra professional lighting designer and new 
generation of lighting designers in Thailand have different techniques, methods, and 
creative processes in lighting design including how to convey meaning through the art 
of lighting design under the proposition of marketing and constraints of works or not. 
The study was conducted by using the In-depth Interview through the ideas of 10 
primary data providers who are lighting designers in the product launching event in 
Thailand and 7 secondary data providers who are the project managers who are 
responsible in overseeing the event production and  running the show.  
Regarding the study in the first part, it found that the "light" in product launching events 
is developed together with modern technology requiring lighting designers to learn how 
to use new equipment and technology to design lighting which associated  with 
knowledge and experience accumulated overtime. Since each product launching event 
has different needs and requirements, the lighting designers always have to work with 
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other persons as team. Therefore, the lighting designers must have the skills in resolving 
problems and creativity coupled with aesthetic in lighting design in order to 
communicate within the proposition and limitations. The works will be accepted 
consistently with A System Model of Creativity of Csikszentmihalyi, 1996, as well as the 
conclusion that basic technique and methods of lighting design are the explicit 
knowledge. Regarding the taste, creativity, management in choosing the techniques at 
the right time, they are what each lighting designer has to learn and practice the tacit 
knowledge in order to create their own signature or individual characteristics including 
the components which can make the lighting design successful in terms of 
communicating through light in the product launching events for both the participants 
and the host.  
 With regard to the study in the second part, it found that the "light" is an element 
of communication in the product launching events. 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 such 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. However, the lighting designers must always 
encounter the abrupt change both in the circumstances that can be modified to 
complete before starting work and the change which occurs suddenly during the show. 
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Consequently, the lighting designers need to create and prepare several lighting 
designs of contingency plans according to the experience and expectations of each 
person in order to make the work run smoothly and completely as much as possible 
following the satisfactions of all parties. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำของงำนวิจัย 
 
 ในยุคท่ีโลกเฟ่ืองฟูไปด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การส่ือสารถกูพฒันาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทัง้ทางวิชาการและ
วิชาชีพในการผลิตและพฒันาทกัษะการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีในการส่ือสารตา่งๆ อย่างแพร่หลาย
และรวดเร็วไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งไม่จ ากัดแต่เพียงการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ ส่ือสารในรูปแบบ                   
วจันภาษาเท่านัน้ การส่ือสารแบบอวจันภาษาเอง ก็ได้รับอิทธิพลของการพฒันาเทคโนโลยี และ
อปุกรณ์ตา่งๆ ชว่ยให้เกิดการสร้างสรรค์การส่ือสารในหลายรูปแบบ และการส่ือสารผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสงก็ถือได้ว่าเป็นการส่ือสารเชิงอวจันภาษารูปแบบหนึ่ง ท่ีมีความน่าสนใจในการน ามา
ศกึษาวิจยั เน่ืองจากปัจจบุนั “แสง” เป็นศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกว่ามีความส าคญัต่อ
การด ารงค์ชีวิตมนษุย์และได้รับความสนใจมากขึน้ โดยในปี 2556 ยเูนสโก้ (UNESCO) ได้มีการ
ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีสากลของแสง หรือท่ีมี ช่ืออย่างเป็นทางการว่า “2015 
International Year of Light and Light-based Technologies (IYL2015)” โดยมีสมาชิกกว่า 65 
ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ ในถ้อยแถลงของโครงการได้พูดถึง ปีสากลของแสงว่าเป็น
ความคดิริเร่ิมระดบัโลกซึง่จะเน้นให้ประชาชนของโลกเห็นความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีใช้แสงและ
แสงในชีวิตส าหรับอนาคต รวมไปถึงในแง่ของการพัฒนาสังคม ซึ่งมนัเป็นโอกาสท่ีจะสร้างแรง
บนัดาลใจให้ความรู้และเช่ือมตอ่ในระดบัโลก โดยเนือ้หาของโครงการได้มองถึงความส าคญัของ
แสงในหลายแง่มมุ ตัง้แตโ่ครงสร้างใหญ่ๆอยา่งความจ าเป็นของแสงตอ่การด ารงค์ชีวิต แสงกบัการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า  รวมไปถึงแสงกับวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการให้
ความส าคัญต่อหน่วยย่อยอย่างเ ร่ืองแสงกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ท่ีแสดงถึงมุมมอง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการดแูลสขุภาพ เช่น การน าเอาเทคโนโลยีแสงมาวินิฉัยโรค หรือ
ในแง่การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงแสงท่ีถูกน าไปใช้เพ่ือการส่ือสารในการแสดงงานศิลปะ
ความบนัเทิงขนาดใหญ่ (Lighting Installation) ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมของมนุษย์ ท่ีมอง
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ว่าแสงอยู่รอบตวัเรา ตามท่ีบทความส่วนหนึ่งในเร่ือง “Learn About Light” ภายใต้หวัข้อ “Art 
and Culture” ได้เขียนไว้วา่ 
 

 Paintings and murals in all cultures of the world show how artists have 
used light and shade and color to illustrate mood and create atmosphere. 
Modern technological possibilities allow artists to use light in new ways in 
entertainment and performance, and large scale lighting installations can 
dramatically highlight the beauty of architecture. This ... allow[s] … [us]to see 
the many different ways in which light impacts on art and culture…(IYL2015, 
2015.) 

 
 สว่นทางด้านประเทศไทย แม้จะได้เห็นถึงความต่ืนตวัตอ่กระแสการให้ความสนใจในเร่ือง
การออกแบบแสง เช่นการเร่ิมมีสถาบนัการศกึษาเฉพาะด้าน ท่ีท าหลกัสตูรการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบแสง เช่น สถาบนั dii Design International Institute (เป็นสถาบนัท่ีสอนการ
ออกแบบ โดยเน้นการออกแบบ ตกแต่งภายใน ระบบไฟ ออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก และ
บริหารธุรกิจสมยัใหม่ มีคอร์สเรียน 1 วนัถึงคอร์ส 1 ปี สถาบนัตัง้อยู่ สขุมุวิท 55 วฒันา กรุงเทพฯ) 
โดยมีหนึ่งในหลักสูตรท่ีเปิดสอน คือหลักสูตรการออกแบบแสง ช่ือว่า “Lighting Design 
Certificate” ท่ีได้ระบุว่าเพ่ือเป็นการเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองการออกแบบแสงสว่างเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ทัง้การตกแต่งอาคาร การตกแต่งภายใน และการจัดงานกิจกรรม แต่
หากดใูนรายละเอียดของรายวิชาท่ีเปิดสอน ท่ีประกอบด้วย 1) Light Foundation ท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั
ทฤษฎีการใช้แสง 2) Light Design for Interior 3) Light Design for Exterior จะเห็นว่ารายวิชาท่ี
เปิดสอนนัน้ได้ให้น า้หนกัในหลกัสตูรไปทางด้านการออกแบบแสงในภาพกว้างๆ ท่ียงัไม่ได้เจาะจง
ลงไปในการออกแบบแสงเพื่องานกิจกรรม รวมถึงการสอบถามข้อมลูจากหนึ่งในผู้สอนของสถาบนั 
dii วิรัลพชัร นารานิตธิรรม (กมุภาพนัธ์ 2558)  ก็ได้ให้ข้อมลูว่าในวตัถปุระสงค์หรือความตัง้ใจของ
สถาบนัเบือ้งต้นนัน้ต้องการท่ีจะท าการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ในเร่ืองออกแบบแสงให้
ครอบคลมุส าหรับงานสถาปัตยกรรม และธุรกิจบนัเทิงตา่งๆ แตใ่นปัจจบุนัหลกัสตูรยงัให้ยงัมุ่งเน้น
ท่ีการสอนการออกแบบแสงเพ่ืองานสถาปัตยกรรมเป็นหลกัก่อน (Design International Institute, 
2011) เม่ือผู้วิจยัเทียบเคียงกบัการให้ความส าคญัในหลกัสตูรการเรียนการสอนด้านการรออกแบบ
แสงเพ่ืองงานกิจกรรมของตา่งประเทศ ก็พบตวัอย่างของสถาบนั University of South Wales 
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Prifysgol De Cymru (n.d.) ประเทศองักฤษ (The University of South Wales was formed in 
2013 by the merger of the University of Glamorgan and the University of Wales, 
Newport. Both the Institutions That have Come Together to Create the University of 
South Wales have a Rich and Varied History, and can Each Trace Their Roots Back 
More Than 100 years.) ท่ีมีหลกัสตูรการสอนเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแสงและงานกิจกรรมสด 
(Live Event & Lighting Technology) ถึง 5 หลกัสตูร คือ 1) BSc (Hons) Lighting Design and 
Technology 2) BSc (Hons) Lighting Design and Technology (Including Foundation Year) 
3) BSc (Hons) Live Event Technology 4) BSc (Hons) Live Event Technology (Including 
Foundation Year ) 5) Foundation Degree Sound, Lighting and Live Event Technology  ซึ่ง
หากจะลองมองออกไปท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอนการจัดแสงเฉพาะทางด้านอ่ืนๆ  ใน
ประเทศไทย เชน่ท่ีสถาบนักนัตนา (เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการ
จัดการส่ือบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี สถาบันตัง้อยู่ท่ี ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล  จังหวัดนครปฐม) ท่ีมีวิชาการจัดแสงเพ่ือถ่ายภาพยนตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิตการผลิตภาพยนต์  (Kantana Institute, 2009) หรือท่ีสถาบนัการศกึษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียง
อย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีมีการจัดวิชาเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือก เสรี ให้มี
การศกึษา ทฤษฎีการออกแบบแสง เพ่ือเรียนรู้วสัดอุปุกรณ์ ประเภทและคณุสมบตัิของโคมไฟ มมุ
และการติดตัง้ การออกแบบแสงส าหรับการแสดงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพ
ร่วมกบัศิลปะแขนงอ่ืนๆ ในการแสดง (มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2013) แม้จะมีการเจาะจงประเภท
ของการเรียนการสอนเฉพาะลงไปแตก็่ยงัคงเป็นการเรียนในขัน้พืน้ฐานเพียง 1-2 รายวิชาในระดบั
ปริญญาตรี ในขณะท่ีหากเปรียบเทียบกันกับการศึกษาทางด้านการออกแบบแสงส าหรับงาน
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย กลับมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการออกแบบแสงในทุก
มหาวิทยาลยั สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะงานด้านสถาปัตย์กรรมของไทยได้ให้ความส าคญัของศิลปะ
การใช้แสง ดงัท่ีวรรณภา พิมพ์วิริยะกุลได้กล่าวไว้ว่า “เป็นศาสตร์เฉพาะด้าน ท่ีมีการผสมผสาน
ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะการใช้แสง โดยน าเอาความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
แสงสวา่งและจิตวิทยา มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ เพ่ือเสริมสร้างคณุคา่” (วรรณภา พิมพ์วิริยะ
กุล, 2549) แต่อย่างไรก็ตามจากภาพรวมดงักล่าวท าให้เห็นว่า ท่ีจริงแล้วการออกแบบแสงเป็น
องค์ประกอบส าคญัต่อหลายสาขาอาชีพ เช่น การออกแบบแสงด้านสถาปัตยกรรมภายในและ
ภายนอก การออกแบบแสงส าหรับการถ่ายท าภาพยนต์ การออกแบบแสงส าหรับการถ่ายภาพ 
การออกแบบแสงส าหรับเวที ไมเ่ว้นแม้แตง่านท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางด้านการตลาด  
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 ในยุคการตลาด 3.0 จากแนวคิดทางการตลาดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) 
ศาสตราจารย์กิตติคณุด้านการตลาดตา่งประเทศ ประจ าคณะบริหารธุรกิจ (The Kellogg School 
of Management) แหง่มหาวิทยาลยันอร์ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา ในเร่ือง “ยกระดบัแนวคิดด้าน
การตลาดให้สูงขึน้ไปสู่ความปราถนา (Aspiration) คา่นิยม และจิตวิญญาณของมนุษย์” โดยให้
ทศันะว่า ไม่ควรมองข้ามความต้องการและความคาดหวงัด้านอ่ืนๆของผู้บริโภค ดงันัน้การตลาด 
3.0 จึงมุ่งเน้นการเสริมให้เกิดความสมบรูณ์ในด้านการตลาดเชิงอารมณ์ (Emotional Marketing) 
ด้วยการตลาดจิตวิญญาณมนษุย์ (Human Spirit Marketing) หนึ่งในแนวโน้มทางการตลาดท่ี   
คอตเลอร์ได้พดูถึงคือ ยคุแห่งสงัคมสร้างสรรค์ และการตลาดจิตวิญญาณ (The Age of Creative 
Society and Human Spirit Marketing) ท่ีให้ทศันะว่าจากการท่ีสงัคมมีแนวโน้มท่ีให้ความสนใจ
ในเร่ืองจิตวิญญาณมากกว่าความสขุทางด้านวตัถุ  “ผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัจึงไม่เพียงแต่มองหา
สินค้าหรือบริการเพ่ือมาตอบสนองความต้องการเท่านัน้ แต่ยงัต้องการประสบการณ์และมองหา
โมเดลธุรกิจท่ีประทบัใจอีกด้วย การก าหนดคณุคา่ทางการตลาดนบัจากนีจ้ึงอยู่ท่ีการสามารถหยิบ
ย่ืนความหมายท่ีผู้บริโภคแสวงหา” นอกจากนัน้คอตเลอร์ยงัได้พดูถึงเร่ืองโมเดลการตลาด 3.0 ใน
อนาคตว่านักการตลาดได้ขยายแนวคิดด้านการตลาดไปสู่ การตลาดอารมณ์ (Emotional 
Marketing) การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing) มลูคา่ของแบรนด์ (Brand Equity) 
เป็นต้น การใช้การโน้มน้าวผู้บริโภคด้วยโมเดลการวางต าแหน่งสินค้า (Position Model) แบบเดิม
ไม่เพียงพออีกตอ่ไป แตค่วรรู้ไปถึงความรู้สึกและจิตใจของผู้บริโภคด้วย โดยน าเสนอโมเดล 3i ท่ี
ประกอบด้วย 1) อตัลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการวางต าแหน่งของแบรด์ใน
ความคิดผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นต าแหน่งท่ีโดดเด่นออกมาจากแบรนด์อ่ืนๆ 2) คณุคา่แท้จริงของแบ
รนด์ (Brand Integrity) คือความสามารถของแบรนด์ท่ีท าได้ตามสญัญาจากการอ้างไว้ผ่านทาง
ต าแหน่งและจุดแตกต่างท่ีโดดเด่น และท าให้ผู้บริโภคไว้ใจ 3) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand 
Image) คือการช่วงชิงความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีตอ่แบรนด์ หรือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ด้านอารมณ์ของผู้บริโภคนัง่เอง โดยนอกจากโมเดล 3i จะสร้างความหมายใหม่ให้กับการตลาด
ด้วยการรวม 3 แนวคิดเข้าด้วยกัน คือ อัตลักษณ์ คุณค่าท่ีแท้จริง และภาพลักษณ์แล้วนัน้ 
การตลาด 3.0 ยงัเป็นการตลาดเพ่ือความหมาย (The Marketing of Meaning) คือการเผยแพร่
แนวคิดด้านพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของบริษัท รวมถึงคา่นิยมในการท างานอีกด้วย  (คอตเลอร์ และ
คณะ, 2554) เม่ือการตลาดไม่เคยหยดุพฒันา จึงเป็นท่ีแน่นอนว่ากลยทุธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดก็
ต้องมีการปรับตวัอย่างต่อเน่ือง และการส่ือสารทางการตลาดก็เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะน าพาให้
ผลิตภัณฑ์เข้าไปท าความรู้จกักบัผู้บริโภค ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
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ยุคไร้สาย ท าให้เกิดเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดท่ีเกิดจากแนวคิดในการผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่านีเ้พ่ือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งการรวม
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกนัถูกเรียกขานว่า การส่ือสารการตลาดเชิง
บรูณาการ หรือ IMC (Integrated Marketing Communications) โดย (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 
2545)  ได้ให้ทศันะตอ่ลกัษณะเดน่ของ IMC ว่ามีคณุสมบตัิพิเศษ 5 ประการ คือ 1) มุ่งหวงัผลตอ่
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Affect Behavior) 2) การเร่ิมต้นวางแผนส่วนใหญ่เกิดจากความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Start with the Customer or Prospect) 3) ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ของการติดตอ่ส่ือสารหรือทกุรูปแบบ  (Use Any and All Forms of Contacts) ซึ่งธีรพนัธ์ ได้ขยาย
ความค าว่า “Contact” หมายถึง เนือ้หาและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในเคร่ืองมือหรือกิจกรรม 4) ต้องบรรลุ
การท างานร่วมกนั (Achieve Synergy) ซึ่งหมายถึงทกุรูปแบบของการส่ือสารการตลาด ซึ่งรวมไป
ถึงการจดักิจกรรมพิเศษด้วยนัน้  จะต้องมีเนือ้หาสญัลกัษณ์และแนวคิดแบบ “Single Voice” คือมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปในทิศทางเดียวกันและ 5) จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุม่เป้าหมาย (Build Relationship)  
 ในงานวิจยัฉบบันี ้ผู้ วิจยัได้เลือกท าการศกึษาเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดเจาะจงไปท่ี
กระบวนการส่ือสารผ่านศิลปะการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  (Product Launch 
Event) เท่านัน้ เพราะผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นหนึ่งในส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพ่ือการพาณิชย์ (Commercial Products) ท่ีถูกพัฒนาและผลิตขึน้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์จดัหมวดหมู่ได้เป็น 2 
รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน (Tangible Products) เช่น รถยนต์ กระเป๋า เคร่ืองด่ืม 
และ 2) บริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Products)  เช่น ห้างสรรพสินค้า เครือข่าย
สัญญาณโทรศพัท์ เป็นต้น  (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) นอกจากนัน้ค าว่าผลิตภัณฑ์ยังมี
ความหมายรวมไปถึง ตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกัน 
(Guarantee) คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Quality) อีกด้วย (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) ซึ่งการส่ือสาร
ทางการตลาดในการแนะน าผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคได้รู้จักวิธีหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดประเภทงานเปิดตวั ซึ่งศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555, น. 344-345) ได้ให้แง่มุมของงาน
เปิดตวั (Product Launch Event) ว่าถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดผ่านการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในขณะท่ี 
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555, น. 67-68) ได้จดัหมวดหมู่ของ Launch Events ไว้เป็น 1 ใน 10 
ประเภทของ Sole Event คือ “เจ้าของแบรนด์หรือองค์กรเป็นเจ้าของแตเ่พียงผู้ เดียว ตัง้แตก่ าหนด
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วตัถปุระสงค์ วนั เวลา สถานท่ีจดังาน โดยไม่มีใครเข้ามาเก่ียวข้อง รวมทัง้งบประมาณทัง้หมดมา
จากองค์กรหรือ แบรนด์นัน้ๆ” ซึ่งโดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event 
Marketing) หรือการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) ในประเทศไทยถือได้ว่ามีความส าคญัและ
ได้รับความนิยมมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง เกรียงกานต์ กาญจนโภคิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
บริษัทอินเดก็ซ์ อีเว้นท์   เอเจนซ่ี มองว่าในปี 2553 อตุสาหกรรมการจดังานหรืออีเว้นท์ มีอตัราการ
เติบโต ร้อยละ 5-10 หรือคิดเป็นมลูคา่ 1.2 หม่ืนล้านบาท และคาดว่าในปี 2554 จะมีอตัราการ
เตบิโตถึงร้อยละ 15 (วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2556) แม้ในช่วงต้นปี 2557 ภาพรวมของเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยจะมีการชะลอตัวเน่ืองจากสภาพทางการเมือง แต่จากบทความของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ อย่าง ASTV ผู้จดัการรายวนัฉบบัวนัท่ี 12 ต.ค.2557 เร่ือง “อีเว้นต์”สปีดท้ายปี ดนัตลาด
โต 15% ทัง้ปี 1.5 หม่ืนล้าน (ASTV ผู้จดัการรายวนั, 2557) ได้เขียนถึงบทสมัภาษณ์นายเกรียงไกร 
กาญจนะโภคิน “เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจอีเวนต์มาร์เก็ตติง้ในปี 2557 ว่าหลังจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจท าให้การเติบโตลดลง 20% ช่วง 3 ไตรมาส
แรก แตข่ณะนีส้ถานการณ์เร่ิมกลบัเข้าสู่ภาวะปรกติและเช่ือว่าตลาดจะกลบัมา คกึคกัอีกครัง้หนึ่ง 
อาจจะเติบโตประมาณ 15% คิดเป็นมลูคา่ 1.3-1.5 หม่ืนล้านบาทได้” และทางด้านบทสมัภาษณ์
ของ นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) หรือ CMO 
ได้กลา่ววา่  
 

 หลงัจากท่ีประเทศไทยมีรัฐบาลชดุใหมภ่ายใต้การน าของ “พลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โอชา” ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจเร่ิมดีขึน้อย่างเห็นได้ชดั เพราะมีนโยบายตา่งๆ ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจจนสง่ผลให้มีเม็ดเงินเข้าสูร่ะบบอยา่งตอ่เน่ือง จงึคาดว่าธุรกิจ อีเวนต์มาร์
เก็ตติง้และเอนเตอร์เทนเมนต์ในปี 2557 อาจยงัคงรักษาระดบัการเติบโตประมาณ 12% 
คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 1.4-1.5 หม่ืนล้านบาท ในช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผ่านมาธุรกิจอีเวนต์มาร์
เก็ตติง้และเอนเตอร์เทนเมนต์ ได้รับความกดดนัจากภาวะทางการเมืองสงูมาก จนต้องตก
อยู่ในภาวะถดถอยและมียอดขายน้อยลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ  15-20% 
ซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แตใ่นช่วงไตรมาสท่ีสามและส่ี เร่ิมมีเม็ดเงินเข้าสู่ธุรกิจเป็น
จ านวนมากกว่าช่วงเดียวกนักว่า 10% และคาดว่าจะส่งผลดีตอ่เน่ืองจนถึงปี 2558 โดย
กลุม่สินค้าท่ีมีการใช้งบประมาณด้านอีเวนต์มาร์เก็ตติง้และเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นจ านวน
มาก ได้แก่ รถยนต์ การส่ือสาร การเงิน และบนัเทิง...  (ASTV ผู้จดัการรายวนั, 2557) 
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 เน่ืองด้วยการจดักิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมท่ีเจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถส่ือสารกับ
กลุม่เป้าหมายโดยตรงได้อยา่งใกล้ชิด โดยขอบเขตของการจดักิจกรรมพิเศษนัน้คอ่นข้างกว้าง โดย
สามารถจดัขึน้ ตามวตัถุประสงค์ของผู้จดังานว่าต้องการจะส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายคือใคร และ
ต้องการส่ือสารในรูปแบบใด เช่นงานแถลงข่าว งานเลีย้งพนักงาน งานเลีย้งลูกค้า งานเปิดตวั
สินค้า งานจัดแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละรูปแบบของการจัดกิจกรรม
พิเศษจะมีรายละเอียดการจดังานท่ีแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามในทุกกิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้ 
รวมถึงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนัน้ ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ ร่วมงาน ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีอปุกรณ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดสาร 
ไม่ว่าจะเป็นระบบเคร่ืองขยายเสียง ระบบจอแสดงภาพ ระบบไฟแสงสี และเวทีฉาก อุปกรณ์
ประกอบตา่งๆ ซึง่ทกุส่วนมีล้วนความส าคญัในการประกอบสร้างตอ่การส่งสารอย่างมีศิลปะไปยงั
ผู้ รับ โดยแตล่ะงานอาจจะมีการให้น า้หนกัความส าคญัของแตล่ะส่วนแตกตา่งกันแล้วแตรู่ปแบบ
ของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  
 ซึ่งปัจจยัท่ีจะมีผลตอ่ความส าคญัของแตล่ะส่วนงานนัน้ (O’Toole, 2011) ได้กล่าวไว้ว่า 
เกิดขึน้จากความสัมพันธ์หลายส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ สนันสนุน  หรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีจะเป็นส่วนก าหนดเนือ้หาหรือหัวข้อในการส่ือสาร เพ่ือส่งต่อให้กับทีมผู้ จัดงาน 
(Event Organizer) เป็นผู้น าโจทย์และรายละเอียดงาน (Brief) ไปท าการคดิตอ่ยอดสร้างสรรค์งาน
ให้น่าสนใจ ผ่านการออกแบบและการจัดการทางการตลาด รวมไปถึงจัดหาอาหาร (Catering) 
สถานท่ี (Venue) ภายใต้ข้อก าหนดของการบริหารระยะเวลาและความเส่ียง ซึ่งโยงใยไปถึงการ
บริหารจัดการผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ รับจ้างผลิตงานกิจกรรม (Supplier) ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ รับเหมาในการสร้างฉาก เวที ผู้ เช่ียวชาญระบบแสง เสียง ภาพ นกัแสดง นกัดนตรี ผู้ผลิตเสือ้ผ้า 
ชา่งแตง่หน้า ท าผม หรือเรียกวา่จดัหาทกุสิ่งท่ีอยูใ่นอยู่ภายในงาน ทัง้ยงัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการ
ส่ือสารและกระบวนการจดัหาทรัพยากรบคุคลท่ีซบัซ้อนอีกด้วย  
 โดยในหนงัสือ Event Management An Introduction (Bladen, Kennell, Abson, & 
Wilde, 2012) ได้เขียนไว้ว่า การออกแบบงานกิจกรรม (Event Design) และการผลิตงาน 
(Production) เป็นความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางการเผชิญหน้ากบัผู้ เช่ียวชาญงานกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในขณะท่ีลูกค้าก็ยังคงจะเรียกร้องถึงงานกิจกรรมท่ีน่าจดจ าส าหรับผู้ ร่ วมงานมากขึน้ไป
กว่าเดิม ทางออกของนกัออกแบบงานกิจกรรม (Event Designer) คือการเติมเต็มโจทย์ท่ีได้รับ 
และผู้ควบคมุการผลิตงานกิจกรรม (Event Producer) จะต้องส่งมอบสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ อย่างไรก็
ตามกระบวนการออกแบบและผลิตงานกิจกรรมท่ีแตกตา่ง จะสร้างความเป็นเอกลกัษณ์และความ
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กว้างของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนกิจกรรม การออกแบบและผลิตงานกิจกรรมเป็นการ
รวมชดุของกิจกรรมท่ีแตกตา่งในแตล่ะสิ่ง และเป็นทกัษะของความตา่งกนัท่ีได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางเสมือนเป็นหน้าท่ีหลกัของการจดัการ   
 ซึ่งในงานวิจัยฉบบันีจ้ะเน้นศึกษาเฉพาะความเก่ียวพันธ์ของงานกิจกรรมประเภทงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ กบัเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และการส่ือความหมาย
ผา่นการออกแบบแสง เพราะการใช้แสงเป็นหนึง่ในองค์ประกอบท่ีส าคญั ในชดุของสญัญะ (Set of 
Signs) ของการจดังานกิจกรรม เช่น รายการและเนือ้หา ระบบเทคนิค สี แสง เสียงเวที ฉาก ของ
ประกอบฉาก พิธีกร นกัแสดง รวมถึงสถานท่ี ไมว่า่จะเป็นการจดังานในพืน้ท่ีปิด หรือแม้กระทัง้การ
จดักิจกรรมท่ีมีเวทีกลางแจ้งและจัดงานในช่วงเวลากลางวัน ดงันัน้จึงสงัเกตได้ว่าการใช้แสงให้
เหมาะสมกบัแตล่ะงาน นอกจากจะต้องมีวิธีการออกแบบอย่างมีศิลปะเพ่ือความสวยงามแล้วนัน้ 
นกัออกแบบแสงยงัต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆภายในงานท่ีเป็นชดุของสญัญะ (Set of Signs) 
ท่ีกล่าวถึงนัน้ด้วย ในการส่ือความหมายให้ผู้ ร่วมงานเข้าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
ภายใต้ข้อก าหนดตา่งๆ ของงาน เพ่ือบรรลถุึงความส าเร็จของงานตามโจทย์ท่ีได้รับ ดงัท่ีนภฤทธ์ิได้
เขียนไว้ว่า (นภฤทธ์ิ เนียรสอาด, 2550) ผู้ออกแบบแสง [ในงานกิจกรรม] หรือนกัออกแบบแสงจึง
ถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคญั ท่ีจะน าข้อมูลตามโจทย์ท่ีได้รับจากแต่ละงานมาตีความ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ในการถ่ายทอดออกมาเพ่ือประกอบการสร้างสารให้สมบูรณ์และ
ถกูต้อง เพื่อสง่ตอ่ไปยงัผู้ ร่วมงานให้เกิดอารมณ์ร่วม เช่นเดียวกบัส่วนหนึ่งของบทเรียน การจดัแสง
เบือ้งต้น ในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียน
ไว้วา่  
 

 ...การจัดแสงเป็นเร่ืองของการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เป็นการ
สร้างบรรยากาศ สร้างภาพปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้แหล่งก าเนิดแสงประดิษฐ์หรือ
แหล่งก าเนิดแสงเทียม (Artificial Light หรือ Light Source) ซึ่งเกิดขึน้เกือบจะพร้อมกบั
การค้นพบกระแสไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่ือท่ีสามารถกระตุ้น ความรู้สึกได้ดีท่ีสุด
ส าหรับการแสดงบนเวทีในปัจจุบนั อาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีแสงสว่างบนเวที เราก็จะไม่
สามารถแลเห็นเหตกุารณ์ตา่งบนเวทีนัน้ ท านอง “ไม่มีแสงก็ไม่มีภาพบนเวที” นกัแสดงจะ
แสดงอยา่งไร... (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภริูชา, 2555, น.1) 
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 ซึ่งในปัจจุบนันักออกแบบแสงส าหรับงานกิจกรรมพิเศษ มีเพิ่มมากขึน้ตามจ านวนงาน
กิจกรรมพิเศษท่ีมีอตัราเติบโตขึน้ในหลายปีท่ีผ่านมา แต่ความรู้ความเช่ียวชาญของนกัออกแบบ
แสงในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และทดลองท าแบบสั่งสม
ประสบการณ์ เน่ืองจากในประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้เฉพาะทางในด้านการออกแบบแสง
ส าหรับการส่ือสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จึงท าให้บุคคลากรทางด้านการออกแบบแสงใน
ประเทศไทย มีความแตกตง่กนัในแง่ของทกัษะการสร้างสรรค์งานออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมาย
ในงานกิจกรรมและงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ดงัเช่นท่ี อิทธิพล สุรีรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2558) กรรมการผู้จดัการ บริษัทแมน่ า้ร้อยสาย จ ากดั ได้กลา่ววา่  
 
 “ถ้าในอตุสาหกรรมนี  ้ [Event Industry] พดูกันในประเทศไทย คนท าแสงส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนมา ไม่มีสถาบนัไหนสอน ส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิค เพราะฉะนัน้ [การออกแบบแสง] เกิดจาก
ทกัษะ ไมไ่ด้เกิดจากความรู้ เก็บเก่ียวมาเร่ือยๆ อนันีก็้จะเป็นไลท์ติง้  (Lighting Designer) แบบนึง 
ท่ีใช้เคร่ืองมือคล่อง ไว กับอีกแบบนึงไลท์ติง้ดีไซนเนอร์ท่ีเรียนมา มีความรู้โดยตรงผ่านการอบรม
มาหรือผา่นการท าละครมาก่อน ให้แสงไมเ่หมือนกนั การตีความของแสงตา่งกนัโดยสิน้เชิง” 
 
 ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษา วิธีการส่ือสารผ่านศิลปะการออกแบบแสง ในงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบแสงท่ีมีประสบการณ์และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ออกแบบแสง ซึ่งในงานวิจยัฉบบันีเ้จาะจงถึง ผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ มีประสบการณ์ทางด้านการควบคมุการผลิตและควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Producer & 
Show Director) เน่ืองจากผู้ควบคมุการผลิตและควบคมุล าดบัพิธีการแสดงนัน้เปรียบเสมือนผู้
ควบคุมภาพรวมของงานให้เกิดขึน้ตามโจทย์ท่ีได้รับรวมถึงเป็นผู้ ส่ือสารข้อมูลหลักท่ีจะเกิดขึน้
ภายในงานให้กบัทีมงานในส่วนตา่งๆ รวมทัง้นกัออกแบบแสงได้รับรู้ดงัท่ี (Bladen et al., 2012)  
กล่าวไว้ว่าผู้ควบคมุการผลิต (Producer) รู้ดีว่า 2 องค์ประกอบหลกัในแต่ละโครงการของงาน
กิจกรรม ท่ีเป็นตวัก าหนดความส าเร็จและความล้มเหลว คือคุณภาพของการสรุปโจทย์ในตอน
เร่ิมต้น (Brief) และคณุภาพของทีมงานท่ีจะสร้างปรากฏการณ์นัน้ให้เกิดขึน้ในวนังาน  ดงันัน้ผู้วิจยั
จงึท าการศกึษาถึงกระบวนการความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบแสงท่ีใช้ในการส่ือสาร และการ
ส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงาน
เปิดตวัผลิตภัณฑ์ของผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีประสบการณ์ทางด้านการควบคมุการผลิตและควบคมุ
ล าดบัพิธีการแสดง (Producer & Show Director) ร่วมด้วย โดยใช้วิธีการวิจยัแบบการสมัภาษณ์
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เชิงลกึ เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นข้อมลูส าหรับการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิธีการส่ือสารผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง (Lighting Design)  
 
1.2 ปัญหำน ำวิจัย   
 

1) นักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในประเทศไทย มี เทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง ท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) อยา่งไร  

2) นกัออกแบบแสง (Lighting Designer) ในประเทศไทย มี วิธีการส่ือความหมายผ่าน
ศลิปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากดัของงานอยา่งไร  

3) นักออกแบบแสงรุ่นช านาญงานพิเศษกับนกัออกแบบแสงรุ่นใหม่ในประเทศไทย มี 
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง รวมถึง วิธีการส่ือ
ความหมายผา่นศลิปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากดัของงานแตกตา่ง
กนัหรือไม ่
  
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 
 1) เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
แสง ท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย 
ภายใต้บริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) อาชีพรุ่นใหม ่
 2) เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทาง
การตลาดและข้อจ ากดัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ภายใต้บริบทของนกั
ออกแบบแสง (Lighting Designer)  
 3) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกตา่งของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแสง รวมถึงวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์
ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานระหว่างนักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษ กับนัก
ออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม ่
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1.4 ขอบเขตและปัญหำของกำรวิจัย  
 

 งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิด วิธีการ / เทคนิค / กระบวนการ ในการ
สร้างสรรค์การส่ือสารผ่านศิลปะการออกแบบแสงของนกัออกแบบแสง  ท่ีมีขอบเขตของการวิจยั
ดงันี ้
 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการวิจยัภายใต้แนวคิดของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนกั
ออกแบบแสง (Lighting Designer) แตล่ะบคุคลในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารในบริบท
ของการจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ท่ีประสบความส าเร็จ 
 2) ขอบเขตด้านประชากร เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก 
จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย จึงใช้การคดัเลือกจากผู้ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
โดยแบง่ผู้ให้ข้อมลูเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) 2) กลุ่มผู้ควบคมุ
การผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show Director) โดยทัง้ 2 กลุ่มจะแบง่เป็น
ระดบัช านาญงานพิเศษและระดบัอาชีพรุ่นใหม ่
 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ศกึษาในชว่ง เดือนสิงหาคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558  
 4) ขอบเขตด้านสถานท่ี เป็นการศกึษาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง ของ
นกัออกแบบแสงท่ีปฎิบตังิานภายใต้ข้อจ ากดัเร่ืองกฎระเบียบการใช้สถานท่ีในประเทศไทย 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1) สามารถสร้าง เติมเต็ม และส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ (แนวคิดในการส่ือสารผ่านการ
ออกแบบแสง) เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาในวงการวิชาการและวิชาชีพการออกแบบแสงตอ่ไปใน
อนาคต 
 2) กลุ่มผู้สนใจสามารถใช้ผลการวิจยั เป็นแนวทางในการส่ือสารผ่านการออกแบบแสง 
เพ่ือประโยชน์/ บรรลวุตัถปุระสงค์ของงาน  
 
1.6 นิยำมศัพท์    
 
 1) กระบวนการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีมนษุย์แสดงปฎิสมัพนัธ์ตอ่กนั โดยการใช้
สญัลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถใช้ในการส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือเพ่ือให้
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เกิดผลตามวตัถุประสงค์ในการส่ือสารแต่ละครัง้ ประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการ
ส่ือสาร ผู้ รับสาร การเข้ารหสั การถอดรหสั และสิ่งรบกวน (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, 2554) 
 2) งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาด 
(Event Marketing) ท่ีเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด (IMC) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายได้อยา่งดีเย่ียมในแง่เนือ้หาของผลิตภณัฑ์ สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ ร่วมงานได้อย่างชดัเจนว่าต้องการส่ือสารกับใคร เป็นการส่ือสารสองทางท่ีตอบโต้กับกลุ่ม 
เป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุการส่ือสารโดยตรงกบักลุม่เป้าหมายได้ 
 3) ศิลปะการออกแบบแสง หมายถึง การใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ ผสมจินตนาการ ในการ
ออกแบบแสง ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความสว่าง หรือสร้างบรรยากาศโดยทัว่ไปเท่านัน้ เพราะใน
บริบทการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ จะมีวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอย่างแน่ชดั และ
การมีลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ ท าให้การออกแบบแสงต้องค านึงถึงรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือให้
การส่ือสารข้อมลูหรือวตัถปุระสงค์ในการเปิดตวัผลิตภณฑ์แตล่ะครัง้ สร้างความประทบัใจและการ
จดจ า หรือสร้างประสบการณ์ทางสนุทรียะท่ีดีและถกูต้องให้กบัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
  4) เทคนิค วิธีการ การออกแบบแสง หมายถึง การน าเอาทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวข้องและ
ประสบการณ์ในการออกแบบแสง มาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบและมีศิลปะ ด้วยความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานออกแบบแสงท่ีสวยงามในแง่สทุรียศาสตร์ รวมถึงการสร้างสญัญะ
และการส่ือความหมายท่ีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของงาน ประกอบด้วย 

(1) ล าดบัขัน้ตอน ในกระบวนการออกแบบแสง 
(2) การสร้างสรรค์แสงเพ่ือส่ือความหมาย ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ในแตล่ะงาน  
(3) หน้าท่ีหลกัของแสง เพื่อใช้ส่ือสาร 
(4) ลกัษณะของแสงท่ีใช้ในการสร้างจดุสนใจ 
(5) การใช้แสง3 ระดบัเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
(6) เอกลักษณ์เฉพาะของเทคนิควิธีการใช้แสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตัว

ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  
 5) นักออกแบบแสง หมายถึง ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับแนวคิดและการวางแนวทางในการ
ออกแบบแสงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ควบคุมการผลิตและผู้ ควบคุมคิวงาน เป็น
ผู้จดัท าการก าหนดจดุติดตัง้โคมไฟ (Light Plot) พร้อมแจกแจงรายละเอียดอปุกรณ์เคร่ืองให้แสง
สว่าง นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ปรับโฟกสัแสงและเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการขึน้ลงระดบัแสงตามคิว
การแสดงท่ีเหมาะสม (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา, 2555) ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ะหมายถึงนัก
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ออกแบบแสง ท่ีเก่ียวข้องกับแสงท่ีเกิดจากอุปกณ์ให้ก าเนิดในรูปแบบโคมไฟชนิดต่างๆ โดยไม่
รวมถึงแสงท่ีเกิดจากเคร่ืองฉายท่ีก่อให้เกิดภาพโดยอปุกรณ์ท่ีช่วยในการน าเสนอภาพวตัถุ 3 มิต ิ
เอกสาร หนงัสือ แผน่ใส ฟิล์ม (Visualizer) 
 6) ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการของบคุคลท่ีมีความสร้างสรรค์ มีความสขุกบั
การท ากิจกรรม ด้วยความจดจ่อ ความสนใจ สญัชาตญาณและพลงังาน หรือกระบวนการท่ีเกิด 
“ภาวะล่ืนไหล” (Flow) ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 5 ขัน้ตอนคือ การเตรียมการ 
(Preparation), การบ่มเพาะ (Incubation), ความเข้าใจหรือแรงบันดาลใจ (Insight or 
Inspiration), การประเมินผล และรายละเอียด (Evaluation and Elaboration) ซึ่งแตล่ะส่วนของ
กระบวนการความคดิสร้งสรรค์นัน้สามารถซ้อนทบักนักบัผู้ อ่ืนได้ (Csikszentmihalyi, 1996)  
 7) ผู้ควบคมุการผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show Director) 
 ผู้ควบคมุการผลิต (Producer) หมายถึง ผู้ดแูลและควบคมุกระบวนการผลิตงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ ตัง้แตก่ารตีความภาพรวมของงานตามคอนเซ็ป/ ธีม (Concept / Theme) และท าความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ ข้อจ ากัดและลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน เพ่ือท าการถ่ายทอดไปยัง
ผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงนักออกแบบแสง และเป็นผู้ จัดท ารายละเอียดคิวงานแต่ละช่วง (Main 
Script / Script Rundown) ซึ่งในบางองค์กร อาจจะมีรายละเอียดของหน้าท่ีในการปฎิบตัิงาน
แตกตา่งกนัไป 
 ผู้ควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show Director) หมายถึง ผู้ควบคมุองค์ประกอบโดยรวมท่ี
เก่ียวข้องกับล าดบัพิธีการในวนังานทัง้หมด ทัง้ระบบแสง เสียง ภาพ นักแสดง และทีมงานฝ่าย
ตา่งๆ เพ่ือก าหนดทิศทาง ระยะเวลา จงัหวะท่ีดีท่ีสดุในการให้คิวงาน เพ่ือส่ือสารไปยงัผู้ชมงาน ซึ่ง
ผู้ควบคมุล าดบัพิธีการแสดงกบัผู้ควบคมุการผลิตจะเป็นคนเดียวกนัหรือไม่ก็ได้ และในบางองค์กร
อาจมีการใช้ช่ือส าหรับต าแหน่งเดียวกันนีแ้ตกต่างกัน แต่เบือ้งต้นจะมีลกัษณะหน้าท่ีการท างาน
แบบเดียวกนั 
 8) เอกสารรายละเอียดและล าดบังานแบบย่อ (Main Script / Script Rundown) หมายถึง 
เอกสาร สรุปคิวงานและรายละเอียดงานทัง้หมดแบบย่อ ท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคญัตามล าดบัพิธี
ภายในงาน ทัง้ทางด้านเทคนิค แสง เสียง ภาพ เทคนิคพิเศษ เช่น มีคิวปล่อยบอลลนู  คิวเปิดน า้พ ุ
เป็นต้น รวมถึงอปุกรณ์ประกอบเวที เช่นเก้าอี ้โพเดียม ฯลฯ และคิวการแสดงตา่งๆ ท่ีถกูออกแบบ
ขึน้ในงานนัน้ๆ โดยบางครัง้อาจจะมีการเรียกเอกสารนีว้่าเมนสคริป (Main Script) หรือรันดาวน์
สคริป (Rundown Script) แล้วแต่การเรียกใช้ของแต่ละองค์กร และอาจจะมีรายละอียดของ
แบบฟอร์มเอกสารแตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะการใช้งานจะเป็นไปในทางเดียวกัน



 

 

บทที่ 2 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎี และกำรทบทวนวรรณกรรม 
  
การศึกษา "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) ในประเทศไทย” ผู้วิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาใช้เป็น
กรอบในการศกึษาดงันี ้
 2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

1)  การออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์การแสดงในโขนร่วมสมยั 
2)  A Lighting Design Process for a Production of Godspell, Originally 

Conceived and Directed by John-Michael Tebelak  with Music and New Lyrics by 
Stephen Schwartz  

3) The Threepenny Opera: Designing Lights with Brecht (A Production 
Thesis in Theatre Design and Technology) 

4) กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 
5) การมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซือ้ ความภคัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อสินค้าความเก่ียวพนัสูงและสินค้าความเก่ียวพนัต ่าท่ีมีการจดัการ
ตลาดเชิงกิจกรรม 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1) ความหมายของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) 
2) การส่ือความหมาย สญัญะ สญัลกัษณ์ ในบริบทของแสง 
3) สนุทรียภาพของการใช้แสง ในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
4) กระบวนความคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process)  
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2.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้น ามาประกอบในงานวิจยัฉบบันี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารผ่านศิลปะการออกแบบแสง ซึ่งแยกเป็นงานวิจยัในบริบทของ
ประเทศไทย 1 ฉบบั และงานวิจยัในบริบทของตา่งชาต ิ2 ฉบบั ส่วนกลุ่มท่ี 2 คืองานวิจยัท่ีเก่ียวกบั 
กิจกรรมพิเศษพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดในบริบทของประเทศไทย 2 ฉบบัโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 1) ลักษณ์นัยน์ ทรงเส่ียงไชย (2552) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ 
ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง การออกแบบสารด้วยแสงใน
การสร้างสรรค์การแสดงในโขนร่วมสมยั โดยใช้การศกึษาผ่านเอกสารและวิเคราะห์การแสดงโขน
ร่วมสมัยจ านวน 10 ชุด รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางการละคร ผู้ สร้างงาน และนัก
ออกแบบแสง 15 ท่าน รวมถึงท าแบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติผู้ชมท่ีมีตอ่การแสดงโขนร่วมสมยั 
จ านวน 86 คน ซึ่งจากวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีมุ่งศึกษาแนวคิดในเร่ืองแสงในศิลปะการแสดงของ
ไทยและพฒันาการของการออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ จากผลวิจยัท าให้
ทราบถึงโครงสร้างของการพฒันาการใช้แสงในการแสดงไทย ท่ีแบง่ออกเป็น 4 ช่วง ตัง้แตย่คุแรกท่ี
ใช้วสัดจุากธรรมชาติ ท่ีไม่ได้ให้ความส าคญักับเร่ืองการใช้แสงในการแสดงมากนัก เพราะนิยม
แสดงในท่ีโล่งแจ้งใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลกั หรือในช่วงกลางคืนก็จะใช้แสงสว่างจากกอง
เพลิงท่ีเผาไหม้เชือ้เพลิงจากธรรมชาต ิจนเข้าสูย่คุท่ีสองคือยคุการพฒันาเทคโนโลยีไฟฟ้า มาถึงยคุ
รับวัฒนธรรมการแสดงจากต่างประเทศ  และยุคท่ี 4 คือยุคอิทธิพลของการศึกษาการละคร
สมยัใหม่ ซึ่งตัง้แตยุ่คท่ีสองก็เร่ิมมีการพฒันาการใช้อปุกรณ์ส่องสว่าง ตลอดจนพฒันาเร่ืองความ
สมจริงและมิติในการแสดงมาเร่ือยๆในยคุหลงัๆ ท าให้มีการเปิดกว้างให้กบัผู้สร้างสรรค์การแสดง 
สามารถเลือกใช้แสงและน ามาสร้างสรรค์การแสดงได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับการ
แสดงนัน้ๆ และยงัพบว่า แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสารด้วยแสงในการแสดงโขนร่วม
สมัยนัน้ แม้โดยทั่วไปจะมีความคล้ายกับการออกแบบแสงในงานแสดงละครเวที แต่ก็มีความ
แตกตา่งกนัอยูต่ามลกัษณะของการแสดง ท่ีมีความแตกตา่งทางด้านปัจจยัหลายด้าน รวมถึงเร่ือง
งบประมาณในการแสดง การค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ในการแสดงของผู้สร้างสรรค์
ผลงานอีกด้วย โดยผู้สร้างสรรค์การแสดงมกัจะเป็นผู้ก าหนดทิศทาง ในการใช้แสงเพ่ือน าเสนองาน
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และตอบสนองรสนิยมของกลุ่มผู้ ชมท่ีเปล่ียนไป และส าหรับ
วตัถปุระสงค์ข้อสดุท้ายท่ีมุ่งศกึษาการใช้แสงในการส่ือความหมายและสนุทรียภาพของการแสดง
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โขนร่วมสมยั โดยส ารวจผา่นทศันคตขิองผู้ชมนัน้ พบว่าผู้ ท่ีมาชมส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีเรียนหรือท างาน
ด้านศลิปะ ซึง่ได้ข้อสรุปวา่การแสดงโขนร่วมสมยัไมย่ากตอ่การท าความเข้าใจไม่ว่าผู้ชมจะเป็นคน
ไทยหรือชาวตา่งชาต ิและการใช้แสงมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงในฐานะเป็นอวจันภาษา ท่ีต้องมี
การถอดรหสัสัญญะต่างๆพร้อมกันนัน้ยังช่วยในการตีความสัญลกัษณ์ใน 2 มิติ คือมิติแรกการ
ตีความเชิงตรรกะ (Logic Meaning) เกิดจากแสงท่ีสร้างการแลเห็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในการแสดง
และการตีความเชิงจิตวิทยา (Phycological Meaning) เกิดขึน้เม่ือแสงท าหน้าท่ีในการสร้าง
อารมณ์อีกด้วย  ซึ่งบทสรุปของวิจยัได้น าเสนอว่า แนวโน้มของการใช้แสงเพ่ือส่ือความหมายใน
การแสดงโขนร่วมสมัย ทัง้จากผู้ สร้างสรรค์ผลงานและผู้ ชม ต่างเห็นว่าการออกแบบแสงมี
ความส าคญัในการพฒันาให้มีการส่ือสารความหมายทางการแสดง ทัง้ทางด้านความสวยงาม 
ความนา่สนใจ และการสร้างให้เกิดอารมณ์ร่วมได้มากขึน้  (ลกัษณ์นยัน์ ทรงเส่ียงไชย, 2552) 
 2) Pellecchia (2009) ได้ด าเนินการวิจยัท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต
สาขาเอกศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยั Ohio State University โดยมีหัวข้อวิจัยคือ 
กระบวนการการออกแบบแสงเพ่ือการผลิตละครเวทีเร่ืองก็อดสเปล (A Lighting Design Process 
for a Production of Godspell, Originally Conceived and Directed by John-Michael 
Tebelak with Music and New Lyrics by Stephen Schwartz) ซึ่งสร้างสรรค์และการก ากบัการ
แสดง โดย John-Michael Tebelak และมีการประพันธ์ดนตรีและเนือ้เพลงใหม่จาก Stephen 
Schwartz โดย ผู้ วิจัย (Steven) ได้ด าเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย 
(Explanatory Studies)   
 

 การศึกษาเชิงอรรถาธิบาย เป็นการค้นหาเก่ียวกับความเป็นเหตเุป็นผลของตวั
แปรอิสระกบัตวัแปรตาม  เพ่ือต้องการรู้ความแตกตา่งกนั เป็นการศกึษาหาความสมัพนัธ์
ตามธรรมชาติ ไม่มีการจดักระท าเพ่ือให้ตวัแปรอิสระมีผลต่อตวัแปรตาม เพราะตวัแปร
ตามได้เกิดขึน้ก่อนแล้ว สมมุติฐานท่ีตัง้ขึน้จึงมีลกัษณะการสมมุติเอาว่า ตวัแปรตามเป็น
ผลมาจากตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษา การทดสอบสมมุติฐานจึงใช้ข้อมูลท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติ ฉะนัน้ตวัแปรอิสระท่ีน ามาศกึษา จึงอาจมีผลหรือไม่มีผลต่อตวัแปรตามก็ได้ ... 
(บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2554, น. 166)   

 
 ซึง่งานวิจยัฉบบันี ้เป็นการบนัทกึกระบวนการการออกแบบแสงส าหรับละครเพลงเร่ือง 
Godspell โดยในบทแรกนัน้ผู้วิจยั (Steven) ได้กลา่วถึงภาพรวมของการผลิตละคร สถานท่ีจดั
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แสดง อปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ รวมถึงทีมงานท่ีเก่ียวข้อง และงบประมาณในการผลิต โดยการผลิต
งานในครัง้นีเ้ป็นประสบการณ์พิเศษของผู้ออกแบบแสงคือ การฝึกซ้อมการแสดงทัง้หมดท่ีโรงละคร 
The Thurber Theatre ซึง่ตัง้อยูท่ี่ The Drake Performance and Event Center มหาวิทยาลยั 
Ohio Stage University ก่อนท่ีจะย้ายอปุกรณ์ทัง้หมดเข้าไปติดตัง้เพ่ือแสดงจริงท่ีโรงละคร The 
Historic Sounthern Theatre   
 สว่นในบทท่ีสองและสาม  Steven ได้กล่าวถึงแนวคิดและวิธีการออกแบบของผู้ก ากบัการ
แสดง (The Director’s Concept and Design Approach) และการวิเคาระห์บทละคร (Script 
Analysis) ซึ่ง Mandy Fox ผู้ ก ากับการแสดงได้เสนอแนวคิดส าหรับการผลิตละครเวทีเร่ืองนี ้
(Godspell) ในมุมมองท่ีตรงกับความเช่ือของ Stephen Schwartz ท่ีว่าเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมท่ีของเร่ืองก็อดสเปล (Godspell) จะเป็นฉากท่ีสะท้อนถึงสถานท่ีโล่ง รกร้าง และ
ไม่ได้รับการดแูลในเขตเมือง (An Abandoned Inner City Playground) ในขัน้ของการเตรียมงาน
ผลิตทีมงานออกแบบทกุฝ่ายได้ร่วมประชมุและพฒันางานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง  
 ส าหรับตวัผู้ วิจัย (Steven) ซึ่งรับหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบแสงด้วยนัน้ ได้น าแนวคิดการ
ออกแบบแสงท่ีหลากหลายตามลกัษณะของร็อคแอนด์โรล (Rock-and-Roll) และมุ่งเน้นการให้
แสงสว่างตามการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครท่ีมีต่อพระเยซู รวมถึง มีความตัง้ใจท่ีจะ
พยายามท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดการแสดง โดยการ
เช่ือมโยงและกระตุ้นผู้ ชมด้วยแสงให้รู้สึกถึงความสวยงามสว่างไสวของเมือง และได้ก าหนด
เป้าหมายการออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้ ก ากบัการแสดง (Mandy Fox)  โดยในด้านของ
บทละคร ผู้ออกแบบแสง (Steven) ได้ท าการศกึษาอย่างกระตือรือร้นและลึกซึง้ ซึ่งในบางช่วงท่ี
การแสดงมีเนือ้หาท่ีซับซ้อน ผู้ ออกแบบแสงได้ช่วยให้ผู้ ชมจดจ่อกับการด าเนินเร่ืองไม่เสียสมาธิ 
และยงัต้องสร้างความสนุกสนานเพ่ือความหลากหลายของภาพและอารมรณ์เพ่ือดึงความสนใจ
ของผู้ชมตลอดเวลา  
 ในบทท่ีส่ีได้ท าการศึกษาถึงทางเลือกของการออกแบบ การผลิตและการตดัสินใจ ท่ีเป็น
ผลมาจากการประชมุร่วมกบัผู้ก ากบัการแสดง (Mandy Fox) นกัออกแบบอ่ืน ๆ และการวิเคราะห์
สคริปต์ ซึ่งในช่วงแรกผู้ออกแบบแสง (Steven) มีความตัง้ใจท่ีจะท าตามแบบแผนของสคริปอย่าง
เข้มงวด และท าไปตามการร้องขอของผู้ประพนัธ์เพลง Stephen Schwartz ท่ีอยากให้แสงมีความ
เรียบง่าย และใช้สีน้อยๆยกเว้นแคช่ว่งจบของละครท่ีพระเยซูถกูตรึงกางเขน จึงมีการออกแบบแสง
สีท่ีใช้ให้เรียบง่ายและดสูะอาด แตห่ลงัจากการประชมุครัง้แรกผู้ ก ากบัการแสดง (Mandy Fox) ได้
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการออกแบบแสงให้มีสีสันท่ีสนุกมากขึน้ เพ่ือเพิ่มชีวิตชีวาให้กับ
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นกัแสดงบนเวที หลงัจากนัน้ผู้ออกแบบ (Steven)  จึงมีการปรับปรุงและย้ายต าแหน่งการวางโคม
ไฟตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัการออกแบบการแสดงและการออกแบบเสือ้ผ้า  
 นอกจากนัน้ Setven ได้กลา่วเน้นตอ่ไปว่าความสนใจของผู้ก ากบัการแสดง (Mandy Fox) 
ตอ่การใช้แสงแบบ Audience Blinders คือการใช้แสงท่ีมีความเข้มสงู โดยการติดตัง้จะเน้นส่อง
สว่างไปท่ีผู้ชม การเปิดไปจะกระทบตาผู้ชมโดยตรง หรือบางครัง้ใช้ในการเปล่ียนฉาก (Encyclo, 
2014) และการแผไ่ฟไปทัว่โรงละคร ซึง่ผู้วิจยั (Setven) เห็นด้วยกบัความคดิดงักล่าว การใช้แสงใน
ลกัษณะนีจ้ะสามารถสร้างความรู้สึกได้ดีเย่ียม และได้ถกูใช้ประกอบเพลง “Light of the World” 
“We Beseech Thee” และ “God Save the People” และหลงัจากท่ีจบการออกแบบท่ีงดงามและ
เสร็จสมบรูณ์ลงไปแล้ว ผู้ออกแบบแสง (Steven) ยงัคงมีการปรึกษากบัผู้ ก ากบัการแสดง (Mandy 
Fox) เร่ืองปรับเปล่ียนและเคล่ือนย้ายโคมไฟต่างๆเพ่ือการออกแบบแสงท่ีสวยงามและเหมาะสม  
รวมถึงในระหว่างช่วงการฝึกซ้อมยงัมีการน าเสนออปุกรณ์ประกอบการแสดงเพิ่มเติม เช่นลกูบอล
เปล่ียนสีท่ีควบคมุแสงโดยผู้แสดง หรือการเพิ่มม่าน LED เพ่ือสร้างความประทบัใจในฉากจบ เป็น
ต้น จากนัน้จึงน าไปสู่ขัน้ตอนการออกแบบโครงสร้างไฟ เพ่ือค านวนการใช้กระแสไฟ และท าการ 
ติดตัง้อุปกรณ์ กระทัง้ถึงวันฝึกซ้อมด้านเทคนิค ผู้ วิจัย (Steven) ได้ท าการจดบันทึกความ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขส าหรับวนัถดัไป จนเม่ือมีการโอนย้ายการผลิตทัง้หมด
มาท่ี The Sounthern Theatre แม้จะมีปัญหาในการติดตัง้อยู่บ้างแตก็่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว 
รวมไปถึงขัน้ตอนการปรับก าหนดต าแหน่งแสงท่ีต้องมีการปรับตามต าแหน่งของพืน้ท่ีใหม่ตลอด
การซ้อมการแสดง แตก่ระบวนการทางเทคนิคก็ยงัคงราบร่ืนดี และการแสดงจริงตัง้แตว่นัท่ี 16-19 
เมษายน 2549 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 
 ในบทสดุท้ายผู้วิจยั (Steven) มุง่เน้นไปท่ีการประเมินผลของกระบนการโดยทัว่ไปทัง้หมด 
และเจาะจงลงไปในท่ีสิ่งท่ีเลือกมาใช้กบัการออกแบบแสงส าหรับ Godspell โดยจากความซบัซ้อน
ของดนตรี โครงสร้างฉาก และกระบวนการตา่งๆ ของเร่ืองราวตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบนัน้ประกอบด้วย 
ความสอดคล้อง ความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ และความต่ืนเต้น โดยเป้าหมายของการ
ออกแบบแสง คือการออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของผู้ก ากบัการแสดง (Mandy Fox)  และ
ค าชมเชยในแง่การออกแบบด้านอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกบัอารมณ์และรูปแบบของบทละครท่ีถกูต้อง 
โดย Steven ได้ให้ความเห็นว่า ความส าเร็จของของการออกแบบแสง เป็นผลมาจากการประชุม
ร่วมกันกับผู้ อ านวยการแสดงตลอดระยะเวลาการเตรียมการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการเช่ือมโยงบท
ละคร นักแสดงและอารมณ์ท่ีถูกถ่ายทอดบนเวที และมีความสัมพันธ์กับ ความเช่ียวชาญของ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องในทุกกระบวนการ ทัง้โปรแกรมเมอร์ ผู้จดัการสตดูิโอแสง ผู้ช่วยนกัออกแบบ
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แสงเป็นต้น  และผู้ วิจัย (Steven) ยังค้นพบอีกว่าตลอดระบวนการการผลิต จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงตดัลด หรือเพิ่ม อยูเ่สมอ ซึง่บางครัง้เก่ียวข้องกบังบประมาณ และในช่วงเวลาของการ
ฝึกซ้อมด้านเทคนิคนัน้ การร่วมประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้ก ากบัการแสดง และ
ผู้ออกแบบส่วนต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานและการซ้อมคิวต่างๆให้ราบร่ืน ซึ่ง
โดยรวมผู้วิจยัมองวา่ผลลพัธ์ของการออกแบบแสงครัง้นีเ้ป็นท่ีนา่พอใจ  (Pellecchia, 2009) 
 3) Brent (2002) มหาบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จาก 
Agricultural and Mechanical College Louisiana State University ได้ท าการศกึษาวิจยัและ
ผลิตงานแสงจริง  เร่ือง The Threepenny Opera: Designing Lights With Brecht (A 
Production Thesis in Theatre Design and Technology) ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบบันีไ้ด้ท าการบนัทึก
บญัชีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการออกแบบแสง ของละครเวทีเร่ือง The Threepenny Opera 
บทประพนัธ์ของ Bertolt Brecht โดยในช่วงท่ีมีการพฒันาและด าเนินการจะมีการวิเคราะห์โดยย่อ 
เก่ียวกบัทฤษฎีของ Brechtian  
 

 ...ละครแบบเอพิค (das epische Theater/ Epic Theater) หรือ “ละครแนว
เบรคชท์” (Brechtain Theater) เป็นละครแนวใหม่ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือตอ่ต้านแนวทางละคร
ตะวันตกแบบเดิมท่ีมีอยู่ ทัง้นีเ้พราะเบรคชท์เป็นผู้ ท่ีท าให้ละครแบบเอพิคได้กลายเป็น
แนวทางละครอนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง จนนกัวิชาการและนกัการละครชัน้น าทัง้ท่ีเป็น
ชนชาติเยอรมนัและชนชาติอ่ืนหลายต่อหลายคนกล่าวถึงเบรคชท์อย่างยกย่องในฐานะ
ศิลปินท่ียิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการศิลปะและวรรณกรรมในศตวรรษท่ี 20… อันท่ีจริง
เบรคชท์ไม่ใช่คนแรกและคนเดียวท่ีสร้างงานแนวเอพิค... หากแตไ่ด้มีการพฒันาแนวทาง
ละครสืบเน่ืองตอ่มาอย่างมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง จนกระทัง้กลายเป็นแนวทางละคร
ส าคญัอีกแนวทางหนึง่ในโลกศลิปะ... ละครเอพิคของเบรคชท์ได้สร้างข้อก าหนดทฤษฎีไว้
อย่างชัดเจน ปรับเปล่ียนละครดรามาทิกให้เห็นสิ่งท่ีต้องการเน้นย า้ทางการละครใน
แนวทางของเขาคือ การปฎิเสธแบบละครท่ีกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกสงสาร (Mitleid / 
Pity) และกลวั (Furcht / Fear) ไปกบัตวัละคร ซึ่งน าไปสู่ความสว่างและการช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิ (Kathasis) ตามปรัชญาละครของอริสโตเติล ...เบรคชท์สร้างแบบละครท่ีมี
ลกัษณะของการเล่าเร่ืองเพ่ือให้ผู้ชมละคร ถอยห่างและกระตุ้นให้คิดพิจารณาพร้อมๆกับ
กระตุ้นจิตส านึกทางสงัคมการเมือง ...ละครของเบรคชท์มีลกัษณะ ของ “ละครคือละคร” 
ซึ่งเป็นการปฎิเสธลกัษณะของมายา (Illusion) โดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า “การท าให้แปลก” 
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(Verfremdung/ alienation) ตวัอย่างเช่นการใช้บทเพลงคัน่ระหว่างการแสดง การพดูกับ
ผู้ชมโดยตรง การใช้คอรัส การจดัฉากท่ีไม่สมจริง การใช้หน้ากาก รวมถึงการใช้ลกัษณะ
ไกลตวัในเร่ืองเวลาและสถานท่ีเป็นต้น... (ปริลกัษณ์ กลิ่นช้าง, 2550, น. 99-100) 

 
 ผู้วิจยั (Brent) ได้กลา่วถึง ทฤษฎีของเบรคชท์วา่ เป็นเหมือนการใช้ละครเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการท าลายเล่ห์กลของละครเอง ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานการผลิตงาน ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับทีมนักแสดงอ่ืนๆ โดยเหตุผลของความส าเร็จของเบรคชท์แบบง่ายๆคือการสร้าง
แนวคิดใหม่ให้กับทฤษฎีการละคร ท่ีรวมทุกอย่างไว้ไม่ได้แยกเป็นแนวคิดแบบนักแสดง นัก
ออกแบบ  ผู้ เขียนบท หรือผู้ติดตัง้ แตรู่ปแบบทัง้หมดรวมอยู่ในการน าเสนอผ่านละครเวที ซึ่งเป็น
ด้านท่ียงัไม่ถกูตีแผ่ ประเด็นส าคญัท่ีผู้ วิจยั (Brent) มุ่งให้ความสนใจเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบใน
การผลิตงานออกแบบส าหรับ The Threepenny Opera คือ การท่ีมนัเต็มไปด้วยปัญหา การวาง
กบัดกั และความเข้าใจผิด 
 ในงานวิจยัฉบบันีผู้้วิจยั (Brent)  มองหาว่าจะท าอะไรกบัแสงได้ จะสามารถเล่นกบัแสง
หรือสร้างความเปล่ียนแปลงในโลกของแสงได้หรือไม่  โดยน าแนวคิดนีม้าออกแบบแสงให้กบั The 
Threepenny Opera ผู้วิจยั (Brent) ตัง้ใจจะใช้แสงในลกัษณะท่ีโลดโผนรุนแรง การยิงไฟเข้าตา
ผู้ ชมให้รู้สึกตกใจและเลือกใช้สีของแสงในช่วงตัง้แต่ซีดถึงสีจัดท่ีสุด ท่ีมีนัยยะของการเปล่ียน
จงัหวะการแสดงอย่างกระทนัหัน เพ่ือเป็นการแบง่แยกระหว่างการแสดงละครออกจากความจริง 
ซึ่งในระยะสัน้การออกแบบแสงส าหรับการแสดงของเบรคชท์ต้องเปล่ียนแปลงได้ง่ายและมี
ความหมาย แสดงถึงตวัตนด้านวาระทางการเมือง ท่ีไมบ่างเบา แตต้่องเป็นเหมือนท่อนไม้ท่ีกระทุ้ง
ออกไป  
 ผู้วิจยั(Brent) ได้ท าการจดบนัทึกย่อ (Shorthand) รายละเอียดท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะคิวของ
การออกแบบแสง โดยการใช้หมายเลข ตามคิวท่ีก าหนดหรือการแสดงท่ีก าลงัเกิดขึน้ สีของแสง
สามารถอ้างถึงความเข้มของสีโดยทัว่ไปท่ีแตกตา่งกนั เช่น สีแดง สีฟ้า สีเขียว หรือสีโทนเย็น โทน
อุ่น การเลือกสีของแสงในการแสดงน่ีใช้เวลานานกว่าการแสดงอ่ืนๆแต่คุ้มค่า ซึ่งแสงหลักจาก
ด้านบน (Top Light) สีเขียว-ฟ้า ท าหน้าท่ีสร้างบรรยากาศให้แสงดเูหมือนท่อเหล็กของนัง่ร้าน 
ในขณะท่ีสีชมพจูะสร้างความนา่ความนา่หลงใหล  การประกอบแสงด้านหน้า (Front Light) ให้ผล
ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติเป็นอย่างมาก บทสรุปคือผลงานท่ีผลิตได้โดยผู้ วิจยั (Brent) นีไ้ด้รับ
คะแนท่ียอดเย่ียมในบทวิจารณ์ จากหนงัสือพิมพ์ The Reveille ฉบบัวนัท่ี 21 ก.พ. 2542 หน้า 10 
และจากคณาจารย์ นกัศกึษา  รวมถึงนกัวิจารณ์หนึง่หรือสองคน (Brent, 2002)  
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 4) วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) นกัวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการส่ือสาร
เชิงกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้ศกึษาในเร่ือง กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ของ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจยัแบบ Triangulation หรือการใช้หลากหลายวิธีและหลาย
มุมมองในการท าวิจยั ซึ่งได้จดัท าข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ ในด้านผลวิจยัเก่ียวกับความหมายของ
กิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมในมมุมองของนกัวิชาการและนกัวิชาชีพ ผู้วิจยัได้
ท าการศกึษาเพ่ือหาค าตอบของวตัถปุระสงค์งานวิจยัใน 5 ประเด็น ซึ่งในประเด็นแรกนัน้ผู้วิจยัได้
ศกึษาความหมายของกิจกรรมพิเศษและและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกั
วิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยนัน้พบว่า กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดใน
รูปแบบบีโลว์เดะไลน์ (Below the Line) ไม่ผ่านส่ือใดๆท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ เพราะเป็น
การส่ือสารสองทางท่ีสร้างปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนด์กบักลุม่เป้าหมาย และเป็นการส่ือสารรูปแบบ
พิเศษท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถ
ออกแบบให้ตอบวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย ท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง (First – hand 
Experience) ผ่านประสบการณ์ทัง้ 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สมัผสั เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วน
ร่วม (Participation) เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และสะท้อนหรือ
ส่ือสารแบรนด์ขององค์กรหรือผลิตภณัฑ์ / บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ส าหรับวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ีสอง ในการศึกษารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยนัน้ ได้ข้อสรุปว่าการแบ่งประเภทของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร
แบรนด์มีการแบ่งไว้ 2 ประเภท ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอก และกลุ่มเป้าหมายภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์กับส่ือมวลชน งานเลีย้งขอบคณุ กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม กิจกรรม
กับส่ือมวลชน งานประชุมสัมมนาตวัแทนจ าหน่าย การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต นิทรรศการ งาน
ประชมุสมัมนาองค์กรและการเดนิสายให้ข้อมลูขา่วสาร 
 สว่นในแง่ของวตัถปุระสงค์ข้อท่ีสามท่ีท าการศกึษากระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์ ในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยั (วราภรณ์) พบว่า ในการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร
แบรนด์มีขัน้ตอนในการท างาน 12 ขัน้ตอน เร่ิมจากองค์กรธุรกิจหรือลูกค้าจะระดมสมองหา
แนวคิดหลกัและวตัถุประสงค์ของกิจกรรม จากนัน้จะให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมา
รับบทสรุปงาน (Brief) เพ่ือน าไปคิดหารูปแบบ แก่นของงาน (Theme) เพ่ือให้แตล่ะบริษัทเสนอ
งาน (Pitching) ในล าดบัต่อไป ซึ่งบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องน าบทสรุปมาจดัท า
เป็นแผนงาน (Proposal) เพ่ือน ากลบัไปเสนอลูกค้า และรอการพิจารณา 1-2 สปัดาห์ เม่ือลูกค้า



 

 

22 

เลือกแผนงานจากงบประมาณและความคิดสร้างสรรค์แล้ว อาจจะมีการให้ปรับแผนงานและ
น าเสนออีกครัง้ เม่ือมีการปรับแก้จนเป็นท่ีพอใจแล้วนัน้ฝ่ายดูแลการผลิตของบริษัทฯ จะน า
แผนงานมาจัดท าชิน้งานเพ่ือติดต่อว่าจ้างผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่นทีมโครงสร้าง ระบบแสง ระบบเสียง 
เป็นต้น เม่ือทกุส่วนงานเรียบร้อยจะมีการเข้าพืน้ท่ีเพ่ือเตรียมงานล่วงหน้า 1 วนั และเม่ือถึงวนัจดั
กิจกรรมพิเศษทีมงานทัง้หมดจะท าการประชุมเพ่ือสรุปภาพรวมของงานและซักซ้อมคิวบนเวที 
จนกระทัง่ถึงชว่งเวลาของ “Moment of Truth” หรือชว่งเวลาแหง่การแสดงจริง และเม่ือจบงานก็จะ
เป็นขัน้ตอนของการประชมุเพ่ือประเมินผล แตล่ะทีมท าการเก็บงานของตน และปิดท้ายท่ีบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องจดัท ารายงานสรุปให้กบัลกูค้าอยา่งเป็นทางการ 
 แง่ท่ีส่ี ได้ท าการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของความคิดสร้างสรรค์ตอ่การจดักิจกรรมพิเศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งผลวิจยัในด้านความสมัพนัธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยนัน้ ผู้ วิจัย (วราภรณ์) ได้อธิบายว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคญัในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และมีบทบาทส าคญัท่ีสุด
ในช่วงพฒันาแผนงาน (Proposal) โดยสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในการจดังานได้ 4 
ทาง คือ ส่วนท่ี 1) เป็นเอกลกัษณ์ของงาน ส่วนท่ี 2) ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงเนือ้หา ส่วนท่ี 3) 
ความคดิสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด และสว่นท่ี 4) การสร้างสรรค์ผา่นสิ่งแวดล้อมของงาน โดยให้ผู้
มาร่วมงานสมัผสัถึงความแปลกใหม่ พิเศษ ได้จากประสาทสมัผสัทัง้ห้า ทัง้ระบบเสียง ระบบแสง 
การแสดง การจดัวางผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
 สดุท้ายในการศกึษาเร่ืองทักษะส าคญัหรือจ าเป็น ของผู้ปฎิบตัิงานชาวไทยในการบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ ผู้ วิจัยสรุปว่าทักษะท่ีส าคญัของผู้ปฎิบัติงานการ
จดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ มี 7 ทกัษะดงันี ้1) ทกัษะด้านความรู้  2) ทกัษะด้าน
การบริหารจดัการ  3) ทกัษะการแก้ปัญหา  4) ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  5) ทกัษะด้านการ
ส่ือสาร  6) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และ 7) ทกัษะหรือคณุสมบตัิส่วนบคุคล เช่น ขยนั ใฝ่รู้ เรียนรู้
เร็ว ละเอียดรอบคอบ  (วราภรณ์ ฉตัราตชิาต, 2556) 
 5)  จิตรภทัร์ จึงอยู่สขุ (2543) มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ์ ได้ศึกษาในเร่ือง  การมีส่วนร่วม ทัศนคติ การ
ตดัสินใจซือ้ ความภัคดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีต่อสินค้าความ
เก่ียวพนัสูงและสินค้าความเก่ียวพนัต ่าท่ีมีการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม ได้ท าการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัแบบส ารวจ แบบวดัครัง้เดียวด้วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่าง 600 คนท่ีมีอายุระหว่าง 18-24 ปี ใน กทม. ซึ่งส่วนหนึ่งในบทการทบทวน
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วรรณกรรมเร่ืองแนวคิดเก่ียวกับตลาดเชิงกิจกรรม (Marketing Event) จิตรภัทร์ได้กล่าวถึงการ
ประมวลรูปแบบของกิจกรรมท่ีสามารถเป็นทางเลือกของการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Marketing Event) ได้ดงันี ้1) การจดัประกวด-การแข่งขนั (Contest-Competition) 2) การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรม
พิเศษ (Special Event Sponsorship) 3) การจดัรายการบนัเทิง (Entertainment) 4) การจดักิจกรรมเช่ือมโยงกบักีฬา 
(Sport Event) 5) การจดังานขอบคณุ (Thank You Party) 6) การจดัสมัมนา (Seminar) 7) การให้บริการ
สงัคม (Services) 8) การจดัประมูล (Auction) 9) การจดังานฉลอง (Celebration) 10) การจดั
นิทรรศการและแสดงสินค้า (Exhibition & Trade Show) 11) การเปิดงาน (Grand Opening) 12) 
การจดัเปิดตวัสินค้าใหม่ (Launching Presentation) 13) การเดินสายเพ่ือแสดงผลงาน (Road 
Show) 14) การเข้าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Participation) 15) การจดัแคมป์พิเศษ (Special 
Camping) 16) การจดัวนัหรือสปัดาห์พิเศษ (Special Days or Weeks) 17) การจดังานแถลงข่าว 
(Press Conference) 18) การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion Activity) โดยจิตรภทัร์ได้
ท าการวิจยัในครัง้นีโ้ดยคดัเลือกเฉพาะตลาดเชิงกิจกรรมในลกัษณะเดินสายแสดง (Road Show) 
ของสินค้าท่ีมีควมเก่ียวพนัสงู (High-involvement) หมายถึงสินค้าท่ีมีความส าคญั ท าให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการตดัสินใจซือ้ เพราะสินค้านัน้มีความเก่ียวทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก และค่านิยมของกลุ่มสงัคม (Asseal,1994 อ้างถึงใน จิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2543) และ
สินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัต ่า (Low-involvement) หมายถึง สินค้าท่ีมีความส าคญัน้อย ผู้บริโภคไม่
รู้สึกเส่ียงมากในการตดัสินใจซือ้ เพราะสินค้าไม่เก่ียวพนักับอารมณ์ ความรู้สึก และค่านิยมของ
กลุม่ตนเอง  
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ตำรำงท่ี 2.1 ตารางสรุปภาพรวมของงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
ช่ืองานวิจยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีหลกั ผลที่พบในงานวจิยั 

1.การออกแบบสาร
ด้ ว ย แ ส ง ใ น ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร
แสดง ในโขน ร่วม
สมยั 

1.ศกึษาแนวคิดในเร่ืองแสงในศิลปะการแสดง
ของไทยและพฒันาการของการออกแบบสาร
ด้วยแสงในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 

- แนวคิดเร่ืองศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
- แนวคิดเร่ืองการแสดงโขน 
-แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการสื่อความหมาย 
สญัญะและสญัลกัษณ์ 
-แนวคิดเร่ืองสนุทรียภาพของการใช้แสงกับ
ละครเวที 

พฒันาการใช้แสงในการแสดงไทย ท่ีแบง่ออกเป็น 4 ช่วง  
ยคุที่ 1 คือยคุที่ใช้วสัดจุากธรรมชาติ  
ยคุที่ 2 คือยคุการพฒันาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
ยคุที่ 3 คือยคุรับวฒันธรรมการแสดงจากตา่งประเทศ  
ยคุที่ 4 คือยคุอิทธิพลของการศกึษาการละครสมยัใหม่ 
โดยทัว่ไปมีความคล้ายกบัการออกแบบแสงในงานแสดง  

 2.แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสาร
ด้วยแสงในการแสดงโขนร่วมสมยั 
 
 
 
3.ศกึษาการใช้แสงในการสื่อความหมายและ
สนุทรียภาพของการแสดงโขนร่วมสมยั 

 ละครเวที แต่มีความแตกต่างกันตามลกัษณะของการ
แสดง ผู้สร้างสรรค์การแสดงมกัจะเป็นผู้ก าหนดทิศทาง 
ในการใช้แสงเพื่อน าเสนองานให้สอดคล้องกบับริบทของ
สงัคม และตอบสนองรสนิยมของมผู้ชมที่เปลีย่นไป 
การออกแบบแสงส าคัญต่อการพัฒนาให้มีการสื่อสาร
ความหมายทางการแสดง ทัง้ทางด้านความสวยงาม 
ความนา่สนใจ และสร้างให้เกิดอารมณ์ร่วมมากขึน้   
 

2. A Lighting 
Design Process 
for a Production  

ศกึษากระบวนการการออกแบบแสงของ
ละครเพลงเร่ือง Godspell 

กระบวนการการออกแบบ กระบวนการในการออกแบบประกอบไปด้วย ความ
สอดคล้อง ความหลากหลาย ความคดิสร้างสรรค์ และ
นา่ความตื่นเต้น เป้าหมายของการออกแบบแสง คือ 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ตอ่) 
 

  

ช่ืองานวิจยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีหลกั ผลที่พบในงานวจิยั 

of Godspell, 
Originally 
Conceived and 
Directed by John-
Michael Tebelak 
with Music and 
New Lyrics by 
Stephen Schwartz 

  การออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของผู้อ านวยการ
สร้าง และความสอดคล้องกับอารมณ์และรูปแบบของ
บทละครที่ถูกต้อง ความส าเร็จของของการออกแบบ
แสง เป็นผลมาจากการประชุมร่วมกนัตลอดระยะเวลา
การเตรียมการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการเช่ือมโยงบทละคร 
นักแสดงและอารมณ์ที่ถูกถ่ายทอดบนเวที  และมี
ความสัมพันธ์ กับความเช่ียวชาญของบุคลากรที่
เก่ียวข้องในทุกกระบวนการ และยังค้นพบว่าตลอด
กระบวนการการผลิต จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตดัลด 
หรือเพิ่ม อยู่เสมอ และในช่วงเวลาของการฝึกซ้อมด้าน
เทคนิคนัน้การร่วมประชมุเพื่อแลก เปลี่ยนข้อเสนอแนะ 
ระหว่างผู้อ านวยการผลิตและผู้ออกแบบส่วนต่างๆ มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานและการซ้อมคิว
ตา่งๆให้ราบร่ืน 
 

3.The Threepenny 
Opera: Designing  

เพื่อทดสอบว่าแนวคิดของ เบรคทช์ ที่น ามา
ออกแบบแสงให้กบั The Threepenny 

ทฤษฎีของเบรคทช์ (Brechtain Theory) แสงในลกัษณะที่โลดโผนรุนแรง การยิงไฟเข้าตาคนด ู
เลอืกใใช้สขีองแสงในช่วงตัง้แตซ่ีดถึงสอีิ่มที่สดุ  
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ตำรำงท่ี 2.1 (ตอ่) 
 

  

ช่ืองานวิจยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีหลกั ผลที่พบในงานวจิยั 

 Lights with 
Brecht  (A   
Production Thesis 
In Theatre Design 
And Technology) 
 

 Opera จะสามารถเล่นกับแสงหรือสร้าง
ความเปลีย่นแปลงในโลกของแสงได้หรือไม ่  

 การใชที่มีนยัยะของการเปลีย่นจงัหวะการแสดงอยา่ง 
            กระทนัหนั  เพื่อเป็นการแบง่แยกระหวา่งการแสดง               
            ละครออกจากความจริง  

4.กิ จ ก ร รมพิ เ ศษ
เพื่อการสื่อสารแบ
ร น ด์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ธุ ร กิ จ ในประ เทศ
ไทย 

1.เพื่อศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษ
และและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษ
ในมมุมองของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 

เป็นการประยกุต์ใช้วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก 
ดงันี ้
- ความหมายของแบรนด์ 
-ความหมายของกิจกรรมพิเศษ 
- กิจกรรมพิเศษกับการสื่อสารการตลาด การ
สือ่สารแบรนด์ 
- ประเภทและรูปแบบกิจกรรมพิเศษ 
- หน้าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร      
แบรนด์ 

1.กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์คือการสื่อสาร
แ บบสอ ง ท า ง รู ป แบบพิ เ ศ ษที่ เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
ประสบการณ์ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านสมัผสัทัง้ห้า 
คือรูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั เพื่อให้กลุม่เป้าหมายได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ /บริการของ
องค์กร และในการเลอืกจดักิจกรรมพิเศษ องค์กรธุรกิจ
พิจารณาวตัถปุระสงค์ของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
และเนือ้หาหลกัที่ต้องการสือ่สารเป็นปัจจยัส าคญั 
 

 2.เพื่อศกึษารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสือ่สารแบรนด์ในประเทศไทย 

-ขัน้ตอนบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 2.รูปแบบกิจกรรมพเิศษเพื่อการสือ่สารแบรนด์ที่พบ  
ประกอบด้วย การเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่การเปิดตวั 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ตอ่) 
 

  

ช่ืองานวิจยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีหลกั ผลที่พบในงานวจิยั 

 3.เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสือ่สารแบรนด์ ในประเทศไทย 
 
 
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคิด
สร้างสรรค์ต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สือ่สารแบรนด์ในประเทศไทย 
 
 
5. เพื่อศึกษาทกัษะส าคญัหรือจ าเป็น ของผู้
ปฎิบัติงานชาวไทยในการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่สารแบรนด์ 

 ผลติภฑ์ักบัสือ่มวลชน งานเลีย้งขอบคณุ กิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม กิจกรรมกบัสือ่มวลชน 
งานประชุมสมัมนาตวัแทนจ าหน่าย การแสดงดนตรี
คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุมสมัมนาองค์กรและ
การเดินสายให้ข้อมลูขา่วสาร 
3.กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบ
รนด์ เร่ิมจากการวิจัยหาข้อมูล การวางแผนอย่าง
ละเอียด การปฎิบตัิตามแผน และการประเมินผล 
4. ความคิดสร้างสรรค์มีความสมัพธ์ักับการบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษและส าคัญที่สุดในช่วงพัฒนา
แผนงาน ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต้องสะท้อนกลยุทธ์
การตลาดขององค์กรด้วย กิจกรรมพิเศษต้องสื่อสาร
แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีชัน้ เ ชิง รวมทัง้
สะท้อนอตัลกัษณ์ของแบรนด์ 
5. ทกัษะที่ส าคญัของผู้ปฎิบตัิงานการจดัการกิจกรรม
พิเศษเพื่อการสือ่สารแบรนด์ ประกอบไปด้วย 7 ทกัษะ
ดงันี ้ทกัษะด้านความรู้ ด้านการบริหารจดัการ การ
แก้ปัญหา การท างานร่วมกบัผู้อืน่ การสือ่สาร ด้าน 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ตอ่) 
 

  

ช่ืองานวิจยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีหลกั ผลที่พบในงานวจิยั 

   คอมพิวเตอร์ และคณุสมบตัิสว่นบคุคล 
 

5.การมีสว่นร่วม 
ทศันคติ การตดั สนิ
ใจซือ้ ความภคัดตีอ่
ตราสนิค้าของผู้  
บริโภคในเขต
กรุงเทพฯ ที่มีตอ่
สนิค้าความก่ียวพนั
สงูและสนิค้าความ
เก่ียว พนัต ่าทีม่ีการ
จดัการตลาดเชิง
กิจกรรม 

1.เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการมี
สว่นร่วมในการตลาดเชิงกิจกรรมกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 
 

-แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) 
 

ประมวลรูปแบบของกิจกรรมทีเ่ป็นทางเลอืกของการ
ใช้กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 1.การประกวด-การ
แขง่ขนั 2.การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมพิเศษ 3.การจดั
รายการบนัเทิง 4.กิจกรรมเช่ือมโยงกบักีฬา 5.งาน
ขอบคณุ 6.งานสมัมนา 7.การให้บริการสงัคม 8.การ
จดัประมลู 9.งานฉลอง 10.การจดันิทรรศการและ
แสดงสนิค้า 11.การเปิดงาน 12.เปิดตวัสนิค้าใหม ่13. 
การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน 14.การเข้าร่วมขบวน
พาเหรด 15.การจดัแคมป์พิเศษ 16.การจดัวนัหรือ
สปัดาห์พิเศษ 17.งานแถลงขา่ว 18.กิจกรรมสง่เสริม
การตลาด  
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 จากการศกึษางานวิจยัทัง้ 5 หวัข้อ ท าให้ผู้ วิจยัสามารถเห็นภาพรวมของการส่ือสารผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสงในหลากหลายแง่มุม ซึ่งสามารถน ามาเช่ือมโยงกับงานวิจัยเ ร่ือง 
"กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ในบริบทงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ (Product Launch 
Event) ในประเทศไทย” ดงันี ้ 
 1) ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ประกอบไปด้วย 

(1) แนวคิด เทคนิควิธี และพฒันาการของการออกแบบสารด้วยแสง ในบริบทการ
แสดงโขนร่วมสมยัของไทย 

(2) การใช้แสงในการส่ือความหมายและสนุทรียะในบริบทของไทย 
(3) กระบวนการการออกแบบแสง และการส่ือความหมาย ส าหรับละครเพลง  
(4) ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการการจดักิจกรรมพิเศษ ซึง่การเปิดตวั

ผลิตภณัฑ์จดัเป็นหนึง่ในรูปแบบของการจดักิจกรรมพิเศษ รวมถึงความสมัพนัธ์ของความคดิ
สร้างสรรค์ตอ่การจดักิจกรรมพิเศษในแง่การส่ือสาร  
 2) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

(1) แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการส่ือความหมาย สญัญะและสญัลกัษณ์ 
(2) แนวคิดเร่ืองสนุทรียภาพของการใช้แสงกบัละครเวที 
(3) ความหมายของกิจกรรมพิเศษ 

 3) สิ่งท่ียงัไมไ่ด้ถกูศกึษาค้นพบจากงานวิจยัฉบบัอ่ืน 
(1) ในมมุของความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบแสงส าหรับงาน เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

(Product Launch Event) ในบริบทของนกัออกแบบแสงในประเทศไทย 
(2) การส่ือความหมายด้วยศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ และข้อจ ากดัของงาน

เปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในแง่มมุของการส่ือสารทางนิเทศศาสตร์ 
 จากข้อสรุปของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 หวัข้อ อย่างท่ีได้กลา่วไปนัน้ ผู้วิจยัจงึได้รวบรวม
เป็นข้อมลูเพื่อประกอบการศกึษาในเร่ืองของแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นขอบเขตใน
การศกึษาหาค าตอบของวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัในล าดบัตอ่ไป 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในงานวิจยัฉบบันี ้ได้ท าการศึกษาในส่วนของเนือ้หากระบวนการการส่ือสารผ่านศิลปะ
การออกแบบแสง และเนือ้หาของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ภายใต้แนวคิดและทฤษฎี 4 ส่วน ดงัท่ีจะ
ได้กลา่วถึงในล าดบัตอ่ไป 
 1) ความหมายของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) 
   “งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์” หรือในภาษาองักฤษ คือ “Product Launch Event” ประกอบไป
ด้วย 3 ค า จากพจนานกุรมองักฤษ-ไทย (วิทย์ เท่ียงบรูณธรรม, 2541) ได้ให้ความหมายของแตล่ะ
ค าดงันี ้ 

(1) ค าว่า “Product” หมายถึง “ผลิตภณัฑ์, ผลิตผล, สารท่ีได้จากสารอ่ืน โดยผ่านการ
เปล่ียนแปลทางเคมี, ผลคณู”  

(2) ค าวา่ “Launch” หมายถึง “การปลอ่ย การเร่ิมปฏิบตักิาร, การเข้าร่วม”  
(3) ค าว่า “Event” หมายถึง “เหตกุารณ์, เหตกุารณ์ส าคญั, กรณี, ผลท่ีเกิดขึน้, ผลท่ี

ตามมา, การแขง่ขนั”  
 ซึ่งค าว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ในงานวิจยัฉบบันีจ้ะพูดถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
(Commercial Products) ในแง่ของส่วนผสมทางการตลาดพืน้ฐาน หรือ 4Ps ท่ีประกอบไปด้วย 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ท่ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ผลิตภัณฑ์หรือ Product ได้แก่ สินค้า 
(Goods) และบริการ (Service) ท่ีถกูพฒันาและผลิตขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์ มีทัง้รูปแบบท่ีจบัต้องได้ เช่น รถยนต์ กระเป๋า เคร่ืองด่ืม 
และจับต้องไม่ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า เครือข่ายสัญญาณโทรศพัท์ เป็นต้น นอกจากนัน้ค าว่า
ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึง ตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกัน 
(Guarantee) คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Quality) อีกด้วย 
 ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้ให้ความหมายของผลิตภณัฑ์ไว้ว่า “ลกัษณะทางกายภาพ
ของผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวความคิด เคร่ืองหมายการค้า หรือลกัษณะตา่งๆ ท่ีถกูออกแบบมา
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภค” และได้กล่าวถึงความแตกตา่งระหว่าง
ผลิตภณัฑ์และบริการวา่ “การบริการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตนั (Intangible Products) ท่ีผู้บริโภค
ไม่สามารถได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิม้รส หรือสัมผัส ” ซึ่งได้แบ่งประเภทของสินค้าโดยใช้
วตัถปุระสงค์ของการใช้งานเป็นเกณฑ์ออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สินค้าบริโภค (Consumer 
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Products) เป็นสินค้าท่ีถกูซือ้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสดุท้ายหรือครอบครัว 
2) สินค้าอตุสาหกรรม (Industrial Products) คือสินค้าท่ีถกูซือ้เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิต
เป็นสินค้าหรือบริการชนิดอ่ืน เพ่ือขายตอ่ให้ผู้บริโภคหรือน าไปใช้ด าเนินงานในองค์กร โดยภาวิณีด้
กล่าวถึงการแบ่งประเภทของสินค้าบริโภคจากการใช้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือ้สินค้ามา
เป็นหลกัในการแบง่ สามารถแบง่ได้ 4 ประเภท คือ 1) สินค้าสะดวกซือ้ (Convenience Products) 
คือสินค้าท่ีราคาไม่แพงผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ง่าย โดยไม่ต้องวางแผน และเปรียบเทียบราคา 2) 
สินค้าเปรียบเทียบซือ้ (Shopping Products) เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการข้อมลู เพ่ือเปรียบเทียบ
คณุลกัษณะตา่งๆก่อนตดัสินใจซือ้ 3) สินค้าเจาะจง (Speciality Products) เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภค
ต้องใช้ความพยายามในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการนัน้ๆ ส่วนใหญ่มกัมีราคาแพง หรือเป็นตรา
ย่ีห้อท่ีมีช่ือเสียง ผู้บริโภคจะรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนตดัสินใจซือ้ และเต็มใจจ่ายเงินใน
ราคาสงู 4) สินค้าไม่แสวงซือ้ (Unsought Products) เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคไม่ได้มีความต้องการซือ้ 
หรือไมรู้่วา่มีสินค้านัน้จ าหนา่ยในท้องตลาด  
 ซึ่งสินค้าหรือผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปจะมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) จาการ
ก าหนดจดุของยอดขายสะสมของกลุ่มผลิตภณัฑ์สินค้าทัว่ไป (Generic Product Category) อยู่ 4 
ขัน้คือ  
 1) ขัน้แนะน าสินค้า (Introduction Stage) จะเป็นวงจรขัน้ท่ีผลิตภณัฑ์มีความเส่ียงและ
ค่าใช้จ่ายสูง วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขัน้นี ้เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ และ
กระตุ้นการทดลองใช้ ในตวัผลิตภณัฑ์ เป็นช่วงท่ีต้องทุ่มคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือดึงดูดทัง้คนกลางท่ีจะรับสินค้าไปจ าหน่ายและดึงดูดผู้ บริโภคให้
ยอมรับสินค้า  
 2) ขัน้การเจริญเติบโต  (Growth Stage) เป็นช่วงท่ีผลิตภณัฑ์มียอดขายเจริญเติบโตจาก
การทดลองใช้สินค้าและการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคจ านวนมาก และมกัจะเร่ิมมีคู่แข่งเข้ามาสู่ตลาด 
วตัถปุระสงค์ในการโฆษณาจงึต้องเปล่ียนมาสูก่ารกระตุ้นการตดัสินใจซือ้ 
 3) ขัน้เจริญเติบโตเต็มท่ี (Maturity) เป็นช่วงท่ียอดขายเติบโตในอตัราท่ีลดลง เป้าหมาย
ทางการตลาดต้องปรับสู่การรักษาส่วนครองตลาดและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความ
แตกตา่งในผลิตภณัฑ์จากคูแ่ขง่ในตลาด มกัมีใช้การสง่เสริมการตลาดแบบ ลด แลก แจก แถม 
 4) ขัน้ลดลง (Decline Stage) เป็นขัน้ท่ียอดขายและก าไรลดลงจาการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ หรือการมีผลิตภัณฑ์ทดแทนท่ีดีกว่า ถูก
กวา่  
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 ทางด้านความหมายของ ผลิตภณัฑ์ในมมุมองของการตลาดสมยัใหม่ ท่ีเน้นกระบวนการ
สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้ “ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ี
นกัการตลาดใช้ในการสนบัสนนุกระบวนการสร้างคณุคา่ของลกูค้า ซึ่งผลิตภณัฑ์นีอ้าจเป็นสินค้าท่ี
สามารถจบัต้องได้ หรือเป็นการบริการ ตวับคุคล สถานท่ี หน่วยงาน หรือสถาบนั” (ศิวฤทธ์ิ พงศกร
รังศิลป์, 2555, น. 201) โดยจะเห็นว่า ผลิตภณัฑ์ เก่ียวข้องกบัทกุสิ่งท่ีลกูค้าใช้ในการสร้างคณุคา่
โดยนักการตลาดสามารถน าเสนอผ่านตวัผลิตภัณฑ์ ทัง้ในแง่ของประสบการณ์ของลูกค้า หรือ 
Consumer Experience หรือน าเสนอผ่านการสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือความ
เพลิดเพลินใจ พรือจะเป็นการน าเสนอผ่านอรรถประโยชน์หลักของสินค้า โดยตวัผลิตภัณฑ์นัน้
จะต้องอาศยัองค์ประกอบอ่ืนเพ่ือสร้างความแตกตา่งให้เหนือกวา่คูแ่ข่งและเพ่ือเป็นการเพิ่มคณุคา่ 
ผา่นตวัผลิตภณัฑ์ 
 จากข้อมลูข้างต้นท าให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์หรือสินค้าบริโภค (Consumer Products) 
โดยทัว่ไปนัน้ ถกูผลิตขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทัง้จากประโยชน์ด้าน
กายภาพของผลิตภณัฑ์ หรืออาจรวมถึงกระบวนการสร้างคณุคา่ของลกูค้าผา่นตวัผลิตภณัฑ์อีก
ด้วย โดยเบือ้งต้นนกัการตลาดต้องท าให้สินค้านัน้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดย
ผา่นขัน้การแนะน าสินค้า เพ่ือสร้างการรับรู้ และทดลองใช้ โดยหนึง่ในกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะ
สามารถแนะน าให้ผลิตภณัฑ์ได้รู้จกักบัผู้บริโภค ก็คือการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
 ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป์ (2555, น. 344-345) ได้ให้แง่มมุของงานเปิดตวั (Launch Event) 
วา่ถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ในการสง่เสริมการตลาด ผา่นการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC) ซึง่มีความหมายคือ “การประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ
การสง่เสริมทางการตลาดอย่างมีประสิทธภาพ ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายโดยไมเ่จาะจงวา่
จะต้องใช้เคร่ืองมือใด” และได้แบง่เคร่ืองมือการสง่เสริมการตลาดออกเป็น ดงันี  ้
 1) Above the Line ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือตา่งๆ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความต้องการซือ้ 
หรือเพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างภาพลกัษณ์ 
 2) Below the Lline ได้แก่ การจดักิจกรรมทางการตลาดท่ีไมใ่ชก่ารโฆษณา โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือกระตุ้นจงูใจให้เกิดการตดัสินใจซือ้ 
 โดยงานเปิดตวั (Launch Event) จะจดัอยู่ในหมวดหมู่ของ Below the Line ซึ่งในแวดวง
วิชาการและวิชาชีพนัน้มีผู้ ให้ค าจ ากัดความของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) 
ไว้อยา่งหลากหลาย รวมไปถึงอาจจะมีการใช้ค าท่ีแตกตา่งกนัไปในภาษาองักฤษนอกเหนือไปจาก
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ค าว่า “Product Launch Event” แตย่งัคงความหมายท่ีส่ือถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ไว้ ดงัตวัอย่าง
ท่ีจะยกมาตอ่ไปนี ้
 ในหนงัสือ Event Marketing ในได้เขียนถึงเร่ืองประเภทของอีเว้นท์ไว้ว่า ปัจจบุนัอีเว้นท์
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
 

 1) Sole Event คือ เจ้าของแบรนด์หรือองค์กรเป็นเจ้าของแตเ่พียงผู้ เดียว ตัง้แต่
ก าหนดวัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานท่ีจัดงาน โดยไม่มีใครเข้ามาเก่ียวข้อง รวมทัง้
งบประมาณทัง้หมดมาจากองค์กรหรือแบรนด์นัน้ๆ  2) Joint Event คือประเภทอีเว้นท์ท่ีมี
หลายองค์กรหลายแบรนด์เข้ามาเก่ียวข้อง... (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555, น. 67-
68) 

 
 และได้จดัหมวดหมู่ของ Launch Event ไว้เป็น 1 ใน 10 ประเภทของ Sole Event ท่ี
แบง่ยอ่ยออกเป็น 10 ประเภท และให้ความหมายไว้ดงันี ้
 

 …Sole Event ประเภท Launching /Grand Opening /Opening Ceremon[ies] 
เป็นสิ่งท่ีควบคู่กับการท าอีเว้นท์เม่ืองไทย  โดยมากอีเว้นท์ประเภทนีห้วังผลกับการ
ประชาสมัพนัธ์ภายหลงังานเป็นหลัก (Post Public Relations) เพราะมีการถ่ายภาพพิธี
เปิดในงานเพ่ือใช้ประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะ… (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555, น. 67-
68) 

 
 ในขณะต าราต่างประเทศอย่าง Event Management Principles & Practice ได้จดั
หมวดหมู่ให้ Product Launches อยู่ในส่วนของ Corporate Event แตค่วามหมายของค าจ ากดั
ความก็เป็นไปในทางเดียวกนักบัสองต าราท่ีกลา่วถึงก่อนหน้า ดงันี ้ 
 

 …Event of this type involves just one single business, company, 
corporation or organization. They may include annual conference, Product 
Launches, staff motivation Event, or award ceremonies…  (Razaq Raj, Paul 
Waiters, & Rashid, 2013, p.16)  
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 แตใ่นหนงัสือ  Event Management an Introduction กลบัจดั Product Launches ไว้ใน
ส่วนหนึ่งของ Networking Event เพราะมองว่ามนัถูกยกระดบัความสนใจของผลลพัธ์ จากการ
เป็น Corporate Event เม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมา มนัสามารถเจาะจงได้มากกว่าในด้านของการดงึดดูใจ 
การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ ร่วมงาน โดยดงึดดูความสนใจเก่ียวกบัเนือ้หาเพียงเร่ืองเดียวได้เป็น
เวลาต่อเน่ือง รวมถึงคณุภาพของการรับรู้ของผู้ เข้าประชุมต่อวตัถุประสงค์ของแขกรับเชิญ และ
ความส าคญัของการพบปะแบบเผชิญหน้ากบัผู้ ร่วมงาน, สมาคม, ลกูค้า และ/หรือกลุ่มเป้าหมาย 
ซึง่จะไมส่ามารถแข็งแกร่งได้หากขาดการให้ความส าคญักบัผู้ ร่วมงาน (Bladen et al., 2012) 
 แม้วา่ในประเทศไทยรวมถึงในตา่งประเทศด้วยนัน้ จะยงัไม่มีการรวบรวมรายละเอียดการ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีก่ีประเภทแบ่งเป็น
อะไรบ้าง แต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้ วิจัย มีความเห็นว่างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) สามารถใช้กับผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Products) ได้ทัง้หมดไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเพ่ือผู้ บริโภค (Consumer Products) หรือสินค้าเพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial 
Products) เพราะงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาด หรือ Event 
Marketing ท่ีเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการตลาด (IMC) กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีเย่ียม  อย่างท่ีเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555, น. 61-65) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของ Event Marketing ว่าสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจนว่าต้องการ
ส่ือสารกบัใคร เป็นการส่ือสารสองทางท่ีสามารถตอบโต้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถควบคมุการส่ือสารโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เช่นการดบัไฟภายในงานทัง้หมด เพ่ือให้จดุ
สนใจอยู่ท่ี Presentation เป็นต้น และสามารถขยายผลในรูปแบบการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ออกไป
ได้ในมมุกว้าง โดยใช้ระบบออนไลน์มาเป็นตวัช่วยในการขยายผล ได้หลายรูปแบบ ทัง้ยงัสามารถ
ประเมินผลในแง่มุมต่างๆ ได้รวดเร็ว รวมถึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคัญในการสร้าง Brand 
Experience ให้กบักลุม่เป้าหมายอีกด้วย  
  โดยในรายละเอียดของกระบวนการการจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 
หรือการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Events) ประเภทตา่งๆรวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ แตล่ะครัง้
นัน้จะต้องมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวพนักนัหลายส่วน อย่างท่ี O’Toole (2011) ได้กล่าววา่ทกุๆขัน้ตอน
ของกระบวนการจัดการกิจกรรม (Event Management Processes) มีความสัมพันธ์กัน 
องค์ประกอบด้านตา่งๆเป็นสว่นเสริมซึ่งกนัและกนัให้เกิดความสมบรูณ์ ซึ่งกระบวนการนัน้มีความ
ซบัซ้อน  แบบจ าลองของกระบวนการอธิบายวา่การด าเนินการหนึ่ง (Actions) เป็นชุดของการ
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กระท าอ่ืนๆเก่ียวเน่ืองถักทอไปกันอย่างแยบยลในการผลิตการจัดการกิจกรรม  (Event 
Management) ซึง่รายละเอียดของกระบวนการจดังาน ประกอบด้วย  

1) ภาพรวมการจดัการ (Scope: the Integration and Control of All Workflow) 
ภาพรวมของงานกิจกรรม (Event) ก าหนดขึน้จากภาระหน้าท่ี ทรัพยากรณ์ และระยะเวลาในการ
ท างาน ซึง่สามารถอธิบายได้ตามแผนผงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 2.1 แผนผงัภาพรวมของกระบวนการการจดัการงานกิจกรรม  
แหล่งท่ีมำ: O’Toole, 2011, p.170. 
 
 2) การจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้ สนับสนุน  (Stakeholders Including 
Sponsorship Management)  (O’Toole, 2011) เป็นส่วนส าคญัตอ่ความส าเร็จของโครงการ ซึ่ง    
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้หมายถึงใครก็ตามท่ีท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดงานกิจกรรม ส่วนใหญ่การก าหนด
มาตรฐานเก่ียวกบับทบาทของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มกัจะใช้ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในการแบง่
ประเภทเบือ้งต้นกระบวนการ ของการจดัการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)     
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มีการกระจายทัว่ไประหว่าง (1) ผู้สนบัสนนุ Sponsorship (2) ผู้ รับจ้างผลิต (Suppliers) (3) กลุ่ม
ผู้ ร่วมงาน (Audience) (4) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (Legal Issues) โดยแบง่เป็น (ก) ผู้ มีส่วนร่วม
ขัน้ต้น (Primary Stakeholders) คือผู้ ท่ีให้ความส าคญัตอ่ความส าเร็จหรือส่วนอ่ืนๆ ของงาน เช่น 
ผู้ เข้าร่วมประชมุหรือผู้สนบัสนนุ ผู้ มีสว่น ร่วมกลุม่นีต้้องมีอย่างตอ่เน่ือง (ข) ผู้ มีส่วนร่วมขัน้ท่ีสอง 
(Secondary Stakeholders) คือผู้ ท่ีสนใจในงานกิจกรรมนัน้ๆ ตามเง่ือนไขความส าคญั เช่น 
ต ารวจท้องถ่ิน (ค) ผู้ มีส่วนร่วมภายใน (Internal Stakeholders) หมายถึงผู้ ท่ีมีส่วนในการวางแผน
งานและวิธีการจดักิจกรรม เช่นคณะกรรมการจดังาน และ (ง) ผู้ มีส่วนร่วมภายนอก (External 
Stakeholders) หมายถึงผู้ ท่ีไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรง แตมี่ความสนใจในงานกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก เชน่ คนในท้องท่ี ธนาคารหรือผู้สนบัสนนุ เป็นต้น   
 ซึ่งในแง่ของการจดัการความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย O’Toole (2011) ได้บอกไว้
ว่าความคาดหวังท่ีอยู่ภายใต้จิตใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียนัน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา ดังนัน้วิธีจัดการกับความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียคือการก าหนดตัวชีว้ัดท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องรู้วา่งานกิจกรรมนัน้อะไรคือตวัก าหนดเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างชดัเจน
และรัดกุม ซึ่งมีหลายงานกิจกรรมท่ีสามารถวดัผลได้จาก จ านวนผู้ ร่วมงาน การได้สมัผสักับตรา
สินค้า การรักษางบประมาณ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตก็่มีบางงานกิจกรรมท่ีวตัถปุระสงค์
นัน้จบัต้องได้ยาก เชน่การวดัคา่ความนิยมของชมุชน หรือวตัถปุระสงค์ท่ีต้องใช้เวลาวดัผลหลายปี 
เช่น การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม หรือการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานท่ี (Creating a Sense of Place) 
ซึ่งวัตถุประสงค์ เหล่านัน้สามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยภาพรวมของการจัดงาน
กิจกรรมเร่ืองการจดัการกลุ่มผู้ มีส่วนร่วมนัน้ เป็นร่ืองท่ีซบัซ้อนและเป็นส่วนท่ีต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก 
 3) การออกแบบ (Design) , การตลาด (Marketing) (O’Toole, 2011) การออกแบบงาน
กิจกรรม (Event Design) เป็นการน าเอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจดัเรียงตามจดุมุง่หมาย 
เพ่ือเพิ่มความประทบัใจให้กบัผู้ ร่วมงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัสว่นอ่ืนๆ ซึง่โดยทัว่ไปสว่นท่ี
เก่ียวข้องนีจ้ะใช้วตัถปุระสงค์ของกระบวนการการออกแบบร่วมกนั เชน่การออกแบบแสง การ
ออกแบบตกแตง่ และการออกแบบสถานท่ีจดังาน ซึง่การออกแบบนีจ้ะมีปัจจยัการผลิตด้านศลิปะ
และความคดิสร้างสรรค์ โดยในแง่ของการจดัการงานกิจกรรมนัน้จะเก่ียวข้องกบักระบวนการการ
ออกแบบดงันี ้ 

(1) การแสดงบนเวทีและการผลิต (Staging and Production) รวมถึงองค์ประกอบ
ทัง้หมดของการแสดงบนเวที เชน่ แสง เสียง อาหาร  
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(2) สถานท่ีและแบบ (Site / Venue Llocation and Layout) เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี
ส าคัญท่ีจะท าให้ งานกิจกรรมนัน้ประสบความส าเร็จ หรือเป็นปัจจัยสร้างความดึงดูด (Wow 
Factor) รวมถึง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจด้านความเส่ียงและการตลาดรวมถึงคา่เช่า
สถานท่ี ก็มีผลตอ่การเลือกสถานท่ีในการจดังานอีกด้วย  

(3) การดูแลสถานท่ีแสดงและภาพรวมของงาน (Theatrical Considerations 
Including the Look of The Event)  

(4) รายการและเนือ้หาของกิจกรรม (Event Programmed or Content) รายการ
กิจกรรม เป็นหวัใจหลกัของกระบวนการออกแบบ ซึง่ถือเป็น ก ร ะ บวนกา ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ท่ี ร ว ม
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีจะท าให้งานกิจกรรมมีความนา่สนใจมากท่ีสดุ  

(5) ปัจจยัท่ีนา่ดงึดดู (Wow Factor) หรือประสบการณ์ของผู้ ร่วมงานท่ีไมซ่ า้ใคร 
 ปัจจยัหลกัในการผลิตของกระบวนการการออกแบบนัน้มาจากการตลาด ความต้องการ
ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และความคาดหวงั ซึ่งผลผลิตของรายละเอียดและตารางกิจกรรม สถานท่ี 
ผงัการจดังาน และการผลิต หรือการจดัวางเวที ล้วนมีปัจจยัมาจากกระบวนการการจดัซือ้จดัจ้าง 
  O’Toole (2011)  กล่าวตอ่ไปว่า ทางด้านกลยทุธ์ทางการตลาดนัน้ เป็นส่วนท่ีจะ
ช่วยสนบัสนุนความเป็นไปได้ในการจดังานกิจกรรม ทัง้ในแง่ของกระบวนการตดัสินใจในการจดั
งาน และเป็นการป้อนข้อมลูเพื่อการออกแบบส าหรับงานกิจกรรมอีกด้วย ในภาพรวมของงานด้าน
การตลาดของงานกิจกรรมนัน้ จะสร้างให้เกิดประสบการณ์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ ร่วมงาน ซึ่งอาจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  ท่ีถูกจัดให้อยู่ภายในรายการ 
(Program) และการบริการ (Service) รวมถึงองค์ประกอบในการออกแบบด้านอ่ืนๆ ของงาน
กิจกรรมนัน้แก่ผู้ ร่วมงาน ซึ่งงานด้านการตลาดของงานกิจกรรมแต่ละงานจะมีความซับซ้อน
แตกต่างกันออกไป โดยหัวใจหลักของกระบวนการการตลาด คือเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาด ซึ่งเป็นรากฐานของการการวางแผนงานกิจกรรม อย่างไรก็ตามงานกิจกรรมจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบั การหาผู้จดังาน โดยทีมนัน้ต้องเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเช่ียวชาญใน
การจดังานกิจกรรม พวกเขาจะเข้าใจประสบการณ์ของลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสามารถ
พฒันาให้เกิดความนา่ดงึดดูใจ ซึง่ในยคุท่ีไร้ขีดจ ากดัและมีการสะท้อนกลบัพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว 
อาจจะเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนงานในเบือ้งต้น เป็นการยากท่ีจะน าทฤษฎีทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรม เพราะด้วยคุณลักษณะของงานกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างสถานการณ์
จ าลองแบบสด จึงต้องอาศยัการสร้างประสบการณ์ร่วมให้เกิดขึน้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรม 
หนึ่งๆ ดงันัน้แล้วการส่ือสารผ่านกิจกรรมนัน้ๆ จะเกิดขึน้ไม่ได้ ถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถได้มี
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โอกาสเข้าร่วมสมัผสัเป็นส่วนหนึ่งของงาน  “The difficulty in applying marketing theory to 
events is because the event is not experienced until the person attends the event…” 
 ส่วนในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์เองก็ต้องขยายศักยภาพไปสู่การเป็นสินค้าท่ีสร้าง
ประสบการณ์ท่ีจบัต้องไม่ได้ ซึ่งจะท าให้งานกิจกรรมมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการตลาด ท่ีจะ
สร้างให้เกิดความแตกตา่ง ประสบการณ์ท่ีดีตอ่ผู้ ร่วมงานสิ่งส าคญัของงานกิจกรรมคือ การท่ีทีมผู้
จัดงานต้องเอาใจใส่ในการปรับใช้ทฤษฎีวิเคราะห์หาความต้องการในงานกิจกรรมนัน้ๆ ความ
ต้องการของผู้ มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนัน้มีหลาหลาย และเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ความคาดหวงั
ตอ่ผลของงานกิจกรรมคืออิทธิพลของงานท่ีสามารถเปล่ียนทศันคตขิองผู้ ร่วมงาน  
 

 ...การค้นหาแรงจูงใจของผู้ บริโภคคือหัวใจหลักส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง
การตลาด ในงานกิจกรรมมวลชน (Public Events) มีการน าทฤษฎีของมาสโลว์มาใช้ เป็น
เคร่ืองมือเก่ียวกับล าดบัขัน้ความต้องการท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
ของงานกิจกรรม นักการตลาดงานกิจกรรมควรเข้าใจถึงการสร้างแรงจูงใจต่อความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมายทางการตลาด... (O’Toole, 2011) 

 
 การแบ่งส่วนของตลาดเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีศักยภาพ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการก าหนด
กลุม่เป้าหมายของงานกิจกรรม และใช้ในการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดขึน้ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ท่ี ถู ก
ก าหนดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง,วดัผลได้,สอดคล้อง, เป็นไปได้,ในเวลาท่ีก าหนด วตัถปุระสงค์ท่ีดี
รวมกับลักษณะของการแบ่งส่วนตลาด อาจใช้วัดผลการประเมินคุณภาพของงานกิจกรรม 
ข้อจ ากดัของ “วตัถปุระสงค์” การจดัการงานกิจกรรม คือ 1) ความเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของ
เหตุการณ์ เช่น ผู้ สนับสนุนรายใหญ่, โอกาสใหม่ส าหรับการส่งเสริมการขาย, กฎหมาย, การ
แข่งขันส าหรับงานกิจกรรม และ 2) อิทธพลของเวลาท่ีถูกก าหนดตายตวั ถ้าทัง้สองปัจจัยไม่
สมัพนัธ์กนั จะท าให้เกิดเง่ือนไขใหม่ 
 ทางด้านสว่นผสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัตอ่ความเป็นไปได้ และการพฒันา
งานกิจกรรม ส่วนผสมทางการตลาดคือ กลุ่มของการตลาดท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
และควบคมุเป้าหมายของวตัถุประสงค์ของการจดังาน ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด
ส าหรับต าราเล่มนี ้(Events Feasibility and Development from Strategy to Operations 2011)
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ซึง่หมายถึงทกุองค์ประกอบ ท่ีจะท าให้เกิดงานกิจกรรม, ราคา 
(Price) คือมูลค่าของานท่ีให้กับผู้บริโภค, การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือการส่ือสารทาง
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การตลาดระหว่างผู้บริโภคกับงานกิจกรรม, สถานท่ี (Place) คือสถานท่ีจดังานและจุดจ าหน่าย
บตัรเข้างาน 
 ค าว่า “ผลิตภัณฑ์” ในแง่ของงานกิจกรรมคือความหลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งใน
ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีทัง้จับต้องไม่ได้และสามารถเปล่ียนแปลงต่อการตอบสนองทาง
การตลาด ซึ่งสามารถเพิ่มขึน้ในระหว่างการวางแผนงาน ท าให้การวางรายการกิจกรรมและการ
ออกแบบ เกิดเป็นตวัแปรท่ีมีผลในการคดิสร้างสรรค์และการพฒันาตอ่การตลาดของงานเอง ท าให้
เกิดรูปแบบของการบริหารความเส่ียง ท่ีท าให้ส่วนผสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
ควบคมุการท านายในการจดัการงานกิจกรรม และช่วยลดความไม่แน่นอน การตลาดเป็นข้อมูล
พืน้ฐานของการออกแบบงานกิจกรรม และยังเป็นเทคนิคการจัดการความเส่ียง  ลดความไม่
แน่นอนให้กับผู้สนบัสนนุ การบริหารการเงิน และการบริหารผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ยงัเป็นกลไกล
ควบคมุกิจกรรมท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ด้วยการออกแบบสินค้าให้เหมาะกบักระบวนการทางการตลาด
อีกด้วย 
 4) กระบวนการทางการเงิน (Financial Process) (O’Toole, 2011) การจดังานกิจกรรม 
(Event) คือการบริหารค่าใช้จ่ายบนโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะเกิดรายจ่ายแบบแบ่งช าระ ทัง้แบบ
เร่งดว่นและแบบระยะยาว ตัง้แตก่่อนท่ีจะเกิดงานกิจกรรม ซึ่งจะช าระตามล าดบัความส าคญัและ
ตามเง่ือนไขของเวลา หนึ่งในฟังก์ชั่นท่ีส าคัญของการจัดการงานกิจกรรมคือการจัดหา, การ
ตรวจสอบ และการรายงานผลทางการเงินของงานนัน้ๆ รายได้ของงานกิจกรรมบางงานอาจจะไม่
คงท่ี เหมือนการจ าหน่ายบตัรเข้างาน หรือจากการได้รับเงินจากผู้ ให้การสนบัสนนุ แหล่งท่ีมาของ
รายได้ส าหรับงานกิจกรรมมีได้หลายทาง รวมถึง 1) ลกูค้า 2) การขายบตัร 3) การขายโฆษณา      
4) การระดมทนุ 5) การสนบัสนนุ  6) การกระจายสินค้า 7) ขายพืน้ท่ีแสดงผลงาน 8) ขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 9) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 10) การกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ 11) 
รายได้จากสถานท่ีอ่ืนๆ เช่นการประมลูการแข่งขนั บางส่วนของแหล่งท่ีมาของรายได้ เช่นการขาย
บตัร และการกระจายสินค้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนและประเภทของกลุ่มผู้ เข้าชมงาน
กิจกรรม เป็นท่ีรู้กันว่าการระดมทุนในการจัดงาน เป็นรูปแบบหนึ่งในการเปิดโอกาสให้เกิดการ
ตรวจสอบกลุม่เป้าหมายอยา่งใกล้ชิด  
 ในหลายงานกิจกรรม ทีมผู้ จัดงานต้องการรายได้พร้อมกับลดค่าใช้จ่าย และความไม่
แน่นอนของรายรับคือผลสะท้อนความไม่แน่นอนของรายจ่าย รายรับคือตวัแปรของงานบางส่วน 
หนึ่งในข้อได้เปรียบของการท างานกบัลกูค้าท่ีเป็นองค์กร คือมกัจะมีงบประมาณคงท่ีและยากต่อ
การ “เพิ่มเงิน” ในสว่นท่ีไมจ่ าเป็น คณุคา่ของงานกิจกรรม จะต้องสะท้อนคณุคา่พืน้ฐานตาม 
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ความคาดหวัง ได้คุ้มราคา เช่น ความสามารถในการคาดการณ์จ านวนผู้ ร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนท่ี
จ าเป็นตอ่การประมาณการรายรับและรายจา่ย 
 5) ระยะเวลา (Time), ความเส่ียง (Risk)  (O’Toole, 2011)   

(1) กระบวนการบริหารจดัการเร่ืองเวลา (Time Management Process) การก าหนด
เส้นตาย (Deadline) คือส่วนส าคญัของการจดัการงานกิจกรรม (Event) ทกุๆ ขัน้ตอนรวมถึงอะไร
ก็ตามท่ีจะเกิดขึน้ในงาน ซึ่งอยู่ในรูปของโปรแกรมการจดังาน และโปรแกรมการผลิต  โดยสดุท้าย
จะถกูน าเสนอในรูปของตารางการผลิตรวมกบัสิ่งท่ีจะชว่ยสนบัสนนุในการจดังานทัง้หมด เช่น การ
จดัเลีย้ง, ระบบเสียง, ระบบวีดีทศัน์ โดยข้อมลูหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดกระบวนการนีม้าจากความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจรวมถึงลูกค้าและความคาดหวังของผู้ ท่ีเข้าร่วมงาน ซึ่งส่วน
การตลาดจะเป็นผู้ ท่ีจะตดัสินใจวา่วนัท่ีเทา่ไรจะเป็นวนัเส้นตาย (Deadline) ของงานกิจกรรม  

(2) วนัท่ีจดังาน (Event Date) การวางแผนกลยทุธ์ิของงานกิจกรรมหรือเทศกาล คือ
การเลือกวนัจดังาน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัมากท่ีจะท าให้งานนัน้ประสบความส าเร็จ การตดัสินใจจดั
งานตามช่วงฤดกูาล (Low Season / High Season) ของนกัท่องเท่ียว มีส่วนส าคญัมาก เป็นตวั
แปรหลกัในการสนบัสนนุกลยทุธ์ิ โดยงานพิธีการและงานครบรอบ เช่น เทศกาลปีใหม่ ส่วนใหญ่
วนัจดังานจะถกูก าหนดขึน้ตามประเพณี ส าหรับงานองค์กร เช่นงานประชมุ  งานมอบรางวลั และ
งานนิทรรศการ วนัจดังาน สว่นใหญ่จะถกูก าหนดตามความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ทางการค้า 
วนัจดังานจะถกูก าหนดตัง้แต่ช่วงเร่ิมของการวางแผนงาน ขัน้ตอนอ่ืนๆ จะถกูยึดจากวนัท่ีก าหนด 
จนกลายเป็นข้อบงัคบัในกระบวนการบริหารจดัการ ฝ่ายการตลาด และรายการส่งเสริมการขายถกู
สร้างให้ยากขึน้ เพราะไม่สามารถขยบัวนัจดังานท่ีมีการตกลงกันแล้ว ตารางก าหนดขัน้ตอนการ
บริหารจดัการเวลา รูปแบบทัว่ไปท่ีนิยมใช้กนั คือไทม์ไลน์ (Timeline) ซึ่งจะน าเสนอการวางแผน
และการลงมือท าตลอดช่วงของงานกิจกรรม ไทม์ไลน์การผลิตจะก าหนดวนัชดัเจน เหตกุารณ์ท่ี
ส าคัญและช่วงเวลาเร่ิมต้นจนถึงสิน้สุดท่ีเหมาะสม บุคคลท่ีจะเตรียมเร่ืองตารางเวลา ในส่วน
การตลาด ต้องมีความเข้าใจในเร่ืองของช่วงเวลาเร่ิมต้นจนถึงสิน้สดุ (Lead Time) รวมไปถึงเวลา
ในการติดต่อประสานงานกับผู้ รับจ้างผลิต (Supplier) ด้วย แนวคิดอ่ืนๆ ท่ีส าคญัในตารางงาน
กิจกรรม คือ การเผ่ือเวลา (Turn Around Time) ซึ่งจะเกิดขึน้เม่ือผู้ รับจ้างผลิต (Supplier) พบ
ข้อผิดพลาด เชน่ การ์ดเชิญพิมพ์วนัท่ีจดังานผิด จงึต้องมีเวลาท่ีจะแก้ไขพิมพ์ใหมแ่ละส่งมอบการ์ด
เชิญกบัวนัจดังาน 
  กระบวนการบริหารจดัการเวลา ในงานกิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 1) หน้างาน / การ Set Up พืน้ท่ีจดังาน / การแตกรายละเอียดออกมา (Breakdown) 
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 2) ตารางการสง่มอบงาน 
 3) โปรแกรม 
 4) ตารางเวลาการผลิต 
 5) เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัจดังานกิจกรรม (Run Sheet) 
 6) เอกสารล าดบังานตา่งๆ (Cue Sheet) 
  ตารางการผลิตบางงานกิจกรรม อาจรวมถึงการด าเนินงานและเวลาของการเตรียมตวัซึ่ง
จะถูกยึดเป็นคู่มือการด าเนินงาน ตารางเวลาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
และจะถูกปรับเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการ เพ่ือให้มีเวลาพอท่ีจะด าเนินงานให้เสร็จสมบรูณ์ตาม
ทกัษะและประสบการณ์ของผู้ผลิตงาน โดยการนบัเวลาท างานย้อนจากวันสุดท้าย (Deadline) 
และควบคุมงานอย่างมีคุณภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง และใน
ขณะเดียวกนั ต้องประสานการท างานร่วมกนัเป็นทีม  

(3) การบริหารจดัการเส้นตาย (Deadline Management) การส่งมอบงานกิจกรรมท่ี
ตรงเวลา คือความส าคญัหลัก ท่ีถูกค านึงถึง และทุกๆ การด าเนิน งานการบริหารจัดการงาน
กิจกรรมจะถูกจดัตามความเป็นไปได้บนเส้นตายของวนัท่ีจดังาน ทุกๆ บริษัทจดังานกิจกรรมจะ
พบกบัความเปล่ียนแปลง ซึง่ถกูอธิบายในสว่นของความไมแ่นน่อนและความยุง่ยากซบัซ้อนในการ
จดัการความเส่ียง เป็นระบบท่ีใช้อย่างเป็นทางการท่ีจะจัดการความเปล่ียนแปลงทัง้ท่ีสามารถ
คาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไมไ่ด้  

(4) กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management Process) ในขณะท่ีมี
การบริหารการจดัการเร่ืองเวลา กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นของคู่กนัในการบริหาร
จดัการงานกิจกรรม ถ้าความเส่ียงถกูนิยามว่า เป็นปัญหาท่ีเป็นไปได้ มนัสามารถเกิดขึน้ง่ายในทกุ
สว่นของการบริหารจดัการบางงานกิจกรรมมีหลายสิ่งท่ีสามารถเปล่ียนแปลง ในบางกรณีผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละคนก็มีวตัถุประสงค์แตกต่างกัน ทิศทางการด าเนินงานเป็นไปได้ล าบาก เพราะ
เม่ือการวางแผนถกูด าเนินการตอ่ไป วตัถปุระสงค์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสามารถเปล่ียนแปลงแตก็่
จะสง่ผลตอ่ผู้ ร่วมผลประโยชน์ คนอ่ืนๆ ด้วย  

(5) การปฏิบตัิการด้านความเส่ียงและการออกแบบขัน้ต้น  (Operational Risk and 
Upstream Design) คือความส าคญัของการด าเนินงานเพ่ือท่ีจะไม่เกิดความวุ่นวายในการจดังาน
กิจกรรม โดยการรู้ข้อเท็จจริงของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ช่วยลดความไม่มัน่ใจและการตดัสินใน
ข้อมลูท่ีผิดพลาดลง ดงันัน้การค านวณความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนมาก การวิเคราะห์ความเส่ียง
เกิดขึน้จาการประชุมร่วมกันของทีมงาน จะเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่าง



42 

ทีมงาน เป็นขัน้ตอนของการปรึกษาและรวบรวมประสบการณ์ความช านาญเฉพาะทางของแตล่ะ
คน และสามารถชีค้วามเส่ียงท่ีเราไม่สามารถเห็นได้  เอกสารท่ีเก่ียวข้องในขัน้ตอนการบริหาร
จดัการความเส่ียงส าคญัมากต่อการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ และพิสูจน์แล้วว่าสามารถบริหาร
จดัการได้จริง  หลกัของการบริหารจดัการความเส่ียง คือการจดัการความเปล่ียนแปลงรวมถึงการ
พยากรณ์และการตัง้เง่ือนไขท่ีตรวจสอบและควบคมุความเปล่ียนแปลงได้ มมุมองท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความเส่ียงส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการตัง้สมมติฐานเร่ืองปัญหาของการจดังาน 
เป็นผลลพัธ์ของความผิดพลาดในการออกแบบงานกิจกรรมต้นแบบ (Upstream Model) ซึ่งเป็น
ประโยชน์จากการพบต้นก าเนิดท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงจากการศกึษาประวตัิของความเส่ียงในงาน
กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึน้ท่ีจากงานผา่นมา 

6) การส่ือสาร (Communication) (O’Toole, 2011)  
(1) กระบวนการตดิตอ่ส่ือสาร (Communication Process) ธรรมชาตขิองการบริหาร

จดัการงานกิจกรรมมกัจะมีการเปล่ียนแปลงจ านวนทีมงานท่ีรวดเร็ว เน่ืองมาจากความแตกตา่ง
อยา่งสิน้เชิงของงานและสงัคมวฒันธรรม ท าให้มีการจดัล าดบักระบวนการการส่ือสารท่ีไมอ่าจพบ
ได้ในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตำรำงท่ี 2.2 ความสมัพนัธ์ของการส่ือสารในงานกิจกรรม  
 
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร อาสาสมัค ร

ภายในองค์กร 
ข้อมลูภายใน –  
ระหวา่งงานกิจกรรม 

ข้อมลูภายนอก –  
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

- เ ก่ี ย ว กั บ เ อ ก ส า ร
ทัง้หมด/ องค์กร 
- คูม่ือการบริหารจดัการ 
- ระบบ IT 

-การประชุม / 
กา ร รับบ รีฟ
ข้อมลู 
 

- ร ะบบการติดต่อ
ประสานงานที่หน้า
งาน 
- คูม่ือการด าเนินงาน 

- การรายงานผลความคืบหน้า เช่นข้อ
เรียกร้องตามกฎหมาย 
- รายการสง่เสริมการขาย (ผู้ เข้าร่วม) 
- การพฒันา (ผู้สนบัสนนุ) 

 
แหล่งท่ีมำ: O’Toole, 2011. 
 การติดตอ่ส่ือสารทัง้อย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการในปัจจบุนั ถูกสร้างเป็นรูป
ของเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกนั โดยให้ความส าคญั
ของการใช้ภาษาท่ีง่ายและการแบง่ปันประสบการณ์ จะน าไปสู่การพฒันาในทางท่ีดีขึน้ การติดตอ่ 
ส่ือสารแบบปากตอ่ปากก็จดัอยูใ่นค าอธิบายของตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการได้ด้วย  
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(2) การติดตอ่ส่ือสารภายนอกองค์กร – การส่งเสริมการขาย (Promotion) เม่ืองาน
กิจกรรมถกูใช้เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือของการตลาด การส่งเสริมการขายท่ีถกูต้อง ส่งผลตอ่การเลือก
ซือ้สินค้าของกลุม่เป้าหมาย.และสามารถใช้ได้กบัผู้สนบัสนนุ (Sponsor) ด้วย การส่งเสริมการขาย
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการจดัสรรส่วนท่ีเก่ียวข้องในการติดต่อส่ือสารร่วมกนัอย่างลงตวั มีดงันี ้
1) การโฆษณา 2) พนกังานขาย และการขายเฉพาะบคุคล 3) การประชาสมัพนัธ์ 4) การส่งเสริม
การขายท่ีเก่ียวข้อง 5) การตลาดทางตรง และการเชิญชวน 6) การตลาดตามท้องถนน                          
7) การตลาดออนไลน์ 
 ข้อมลูหลกัในการส่งเสริมการขายของงานกิจกรรม มาจากการท างานของฝ่ายการตลาด 
เคร่ืองมือและเทคนิค ถูกรวมถึง 1) การสร้างแคมเปญส าหรับส่ือมวลชน 2) ข้อมูลการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ (Media Kit) 3) ข้อมลูท่ีเตรียมท าขา่ว 4) เวบ็ไซด์ และเคร่ืองมือออนไลน์อ่ืนๆ 
 การส่งเสริมการขายของงานกิจกรรมต้องการความยืดหยุ่น ท่ีจะสามารถน าเอาข้อดีของ
โอกาสท่ีต้องการให้กิดขึน้ ทกุท่ีไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาท่ีเข้าร่วม ก็สามารถวางแผนและก าหนด
เส้นตาย (Deadline) ในการลงส่ือการประชาสัมพันธ์ จะมองหาโอกาสจากสิ่งภายนอก 
(นอกเหนือจากการจดัการงานกิจกรรม) การส่งเสริมการขายจะสะท้อนถึงเร่ืองการออกแบบงาน
กิจกรรม ว่าถูกพัฒนาขึน้หรือไม่ การเข้ามาของส่ือสามารถท าการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ ท่ีจะ
น าไปสูก่ารบริหารจดัการทางการเงิน เม็ดเงินของงานกิจกรรม จะขึน้อยู่กบัขนาด และสดัส่วนของ
ผู้ เข้าร่วมท่ีมีศกัยภาพ แคมเปญรายการส่งเสริมการขาย จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้   

(3) การติดตอ่ส่ือสารหน้างานจริง (Onsite Communications) ทกุๆ คูมื่อการจดัการ
งานกิจกรรมหรือคู่มือการด าเนินงาน จะระบุส่วนของการติดต่อส่ือสารหน้างานท่ีแท้จริงด้วย ซึ่ง
แบง่ออกมา เป็นดงันี ้1) โปรโมชัน่ท่ีใช้หน้างาน และโปรโมชัน่สปอนเซอร์ 2) ป้ายบอกทาง 3) การ
ติดต่อส่ือสารด้วยเสียง ผ่านวิทยุ, การพดูผ่านล าโพง, โทรศพัท์มือถือ 4) คู่มือการจดังานอีเวนท์    
5) การติดต่อส่ือสารในรูปของดิจิตอลผ่านทางข้อความสัน้ (SMS), ทวิตเตอร์ (Twitter), และการ
ประกาศหน้าเวปไซด ์6) จดุ (Booth) ท่ีให้ข้อมลู 7) ล าดบัของวีดีทศัน์ และเสียง 8) การประชมุสรุป
ข้อมลูหน้างาน 9) เอกสารพิมพ์ -โปรแกรมงาน, ใบปลิว, ข้อมลูขา่ว 
 การติดต่อส่ือสารหน้างานถือว่ามีความส าคญัมาก การติดต่อส่ือสารด้วยค าพูดเป็นสิ่ง
ส าคญัมากเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง และการแจ้งข้อมูลแก่คนหมู่มาก เช่นกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน 
จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ิการติดต่อส่ือสารหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพ และการใช้ตารางรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) มกัจะแสดงอย่างชดัเจน เม่ือมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เคร่ืองมือทัง้สองส่วนนี ้
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สามารถส่ือสารได้อยา่งรวดเร็วกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัของงาน กิจกรรม, ทีมงาน, และผู้ ท่ีเข้า
ร่วมงาน และสามารถลดความเส่ียงลงจากการเปล่ียนแปลงได้ 

(4) เอกสารการจัดงานอีเวนท์ ท่ีใช้ในการสนับสนุนขัน้ตอนการติดต่อส่ือสาร และ
บนัทึกขัน้ตอนการบริหารจดัการอีเวนท์ คือ 1) ต้นทุน 2) สิ่งท่ีต้องด าเนินงาน 3) สิ่งท่ีต้องดแูล
รับผิดชอบ 4) สญัญา  5) ตารางเวลา 6) หลกัฐานเอกสารการยินยอม/ข้อตกลง 7) รายงานแม้ว่า
หนงัสือเก่ียวกบังานกิจกรรมจะแสดงเอกสารทัง้หมดเหล่านี ้แตม่กัถกูเรียกช่ือตา่งกนัเสมอ คาดว่า
เป็นเพราะอุตสาหกรรมเพิ่งเร่ิมต้นจึงขาดศพัท์เฉพาะทางท่ีเป็นมาตรฐานใช้กนัทัว่ไป ยกตวัอย่าง
เช่น ตารางเวลางาน คือข้อมลูท่ีป้อนออกมาของการบริหารจดัการเวลา , ถกูเรียกช่ือหลากหลาย
มาก เชน่ ตารางเวลาการผลิต, Run Sheets, Time Sheets และ Cue Sheets 

7) กระบวนการจดัหา (Procurement Process) (O’Toole, 2011)  
(1) แนวคดิของผู้ประสานงาน คือ เป็นตวักลางของงานกิจกรรมโดยทัว่ไปหมายถึงการ

จดัการผู้ รับจ้างผลิต (Supplier) และประสานงานกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่งถกูก าหนดให้เป็น
บทบาทหลกัของกระบวนการจดัการในหลายๆ งานกิจกรรม ผู้ประสานงานแตง่งานจะจดัหาและ
จัดจ้างสถานท่ี ผู้ ท าดอกไม้ ผู้ ท าอาหารจัดเลีย้งและวงดนตรี สิ่งเหล่านี  ้เป็นทักษะหลักของผู้
ประสานงาน ในบางกรณี สถานท่ีสามารถท าทัง้หมดนีไ้ด้ ผู้จดังานคอนเสิร์ต จะจดัหาและจ้างวง
ดนตรี สถานท่ี และบริษัทประชาสมัพนัธ์ และคนท าบญัชี การจดัหาสามารถถกูนิยามว่าเป็นการ
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการท่ีต้องการในงานกิจกรรม โดยรวมถึงพืน้ฐานการตดัสินใจเก่ียวกับการ
จดัหาสินค้า และ บริการ เช่น แหล่งภายนอก และการจดัการสญัญา ในขณะเดียวกนัความเส่ียง
สว่นใหญ่ก็จะถกูพบในชว่งการจดัการงานกิจกรรมนีด้้วย 

(2) การเลือกพืน้ท่ีจดังาน (Site / Venue Choice) คือการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังาน 
เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการงานกิจรรม มันคือส่วนของงานศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 
สถานท่ีสามารถกลายเป็นส่วนของการสร้างประสบการณ์งานกิจกรรม หรือ สามารถกลายเป็นจดุ
สนใจของผู้ เข้าชมงาน ครัง้หนึ่งการบริหารจดัการงานกิจกรรมเคยถูกผกูไปกับสถานท่ีจดังาน มนั
กลายเป็นข้อบงัคบัส าคญัในทกุการวางแผนการจดัการงานกิจกรรม มนัมีอิทธิพลทกุๆจดุของการ
บริหารจัดการงานกิจกรรม ผู้ สนับสนุนก็เป็นหนึ่งตวัอย่างท่ีได้รับอิทธิพลจากเร่ืองนี ้ บริษัทท่ีท า
ธุรกิจเฉพาะทาง อาจจะสนับสนุนสถานท่ีจัดงาน ข้อจ ากัดของทางเลือกในการสนับสนุนงาน 
อาจจะเก่ียวถึงการให้ความส าคญัในรูปของ “Clean Site” สิ่งเหลา่นีก้ลายมาเป็นข้อบงัคบัของงาน
กิจกรรม และเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องส ารวจความต้องการ และโอกาสท่ีจะสามารถท าเงินได้จาก
สถานท่ีจดังาน  รายละเอียดตารางการตรวจสอบ (Checklist) มกัจะถกูใช้ช่วงของการส ารวจสถานท่ี เพ่ือให้มัน่ใจ
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ว่าการวางแผนเตรียมงานได้ถูกครอบคลุมแล้วทุกมุม แผนท่ีสถานท่ีจัดงาน จะถูกจ้างออกแบบ 
และจดัสง่ไปยงัผู้ เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นผลจากการวางแผนสถานท่ีจดังาน หรือ ขัน้ตอนการออกแบบ 
นัน่เอง 
 การจัดหาสถานท่ีจัดงานบอกถึงความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับขัน้ตอนการออกแบบ 
กล่าวคือเป็นหนึ่งในการตดัสินใจ เลือกสถานท่ีจดังานจะถูกค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการจดังาน 
หรือ สถานท่ีจดังานท่ีแปลกใหม่ การค านึงถึงวตัถุประสงค์เป็นท่ีตัง้ จะเสนอคณุลกัษณะท่ีเป็น
มาตรฐาน และเหมาะกบัการจดังานกิจกรรม โดยพิจารณาจากความล่ืนไหลของผู้ เข้าร่วมงาน และ
อปุกรณ์ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก หรือการวางฉาก เวที ความคุ้นเคยของสถานท่ีจดังาน เป็น
เป้าหมายทางการตลาด อย่างไรก็ตาม สถานท่ีจดังานท่ีโดดเดน่ เป็นเอกลกัษณ์ สามารถใช้เป็น
สถานท่ีได้ แต่ก็มักจะขาดแคลนเร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวก แต่อีกนัยหนึ่ง สถานท่ีจัดงาน
เหล่านีม้ักอนุญาติ ให้บริษัทจดังานสามารถจัดอาหาร เคร่ืองด่ืม โครงสร้าง และควบคุมงานได้
อยา่งเตม็ท่ี  

(3) การจดัการข้อสญัญา (Contract Management) เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญั
มากของการจดัหาทัง้หมด เทคนิคการจดัการข้อสญัญาท่ีเป็นมาตรฐาน ถกูใช้เป็นข้อตกลงความ
ต้องการของทัง้ 2 ฝ่าย ระหว่างเรากับผู้ รับจ้างผลิต, การเปรียบเทียบของการเสนอราคา, การ
ผกูมดับริษัท กบัข้อตกลงเง่ือนไข การวดั ประเมินตามข้อสญัญา  
 การลดปัญหา มาพร้อมกบัการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอด ทีมผู้จดั
งานสามารถใช้ 3 ทาง ในการก าหนดอปุทานของการบริการและสินค้า คือ 1) หน้าท่ีเก่ียวกบังาน
กิจกรรม 2) รายละเอียดความสามารถพิเศษและ 3) ผลการท างานกิจกรรม มีข้อแนะน าว่าทีมผู้จดั
งานควรสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ รับจ้างผลิต การท างานท่ีเข้าใจกนัระหวา่งทีมผู้จดังาน และผู้ รับ
จ้างผลิตเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก 
 เส้นตาย (Deadline) ของงานงานกิจกรรม จะถกูพิจารณาอยา่งละเอียดในการจดัการตาม
ข้อสญัญากบัผู้ รับจ้างผลิต ผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยงานสามารถเป็นตวัปัญหาได้ เพราะพวกเขาจะไม่เข้าใจ
วา่เวลาการสง่มอบ ส าคญัพอๆ กบัคณุภาพของงาน 
 หนงัสือสญัญาหลายฉบบั ถกูท าขึน้จากผู้ รับจ้างผลิต ผู้จดัการงานกิจกรรมต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายของรูปแบบอุตสาหกรรมท่ีไม่เก่ียวกับงานกิจกรรม 
ยกตวัอย่างเช่น ความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของหนงัสือสญัญาท่ีถูกจดัการโดยผู้ ใช้อุปกรณ์
เฉพาะทาง (Rider) 
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 ธรรมชาติของงานกิจกรรมท่ีเป็นนามธรรม สัมผัสไม่ได้ และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อขัน้ตอนการจดัหา การตดัสินใจท่ีส าคญัคือ การท าการซือ้ หรือการจ้างผู้ รับจ้าง
ผลิตและบริการ ผู้ผลิตอาจจะจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีแคต้่องการใช้ในวนัสดุท้ายของงานกิจกรรม ช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ และธรรมชาติพืน้ฐานของงานกิจกรรมท่ีเป็นงานระยะสัน้ แสดงให้เห็นถึงว่า 
ขัน้ตอนของการท าสญัญาในระยะยาว ตามความจริงจะไมส่ามารถท าได้เลย 
 ในขณะท่ีงานกิจกรรมมีรูปแบบ มุมมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ี
โดดเด่นเฉพาะตวั อาจจะเป็นการรวมตวัของผู้ รับจ้างผลิต โดยผู้ รับจ้างบางรายอาจจะไม่คุ้นเคย
กบังานกิจกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ความไม่แน่นอน ส่งผลตอ่สินค้า หรือบริการ และมีผลกระทบไปถึง
สว่นอ่ืนๆ ในงาน ปัญหานีส้ามารถเกิดเป็นต้นทนุเพิ่มเตมิในงานกิจกรรม  
 จากการส ารวจอย่างไม่เป็นทางการ ของคณุลักษณะของผู้ รับจ้างผลิต (Supplier) ท่ีดี 
ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้1) มีการจดัการท่ีดี 2) มีความกระตือรือร้น 3) มีความน่าเช่ือถือ 4) เข้าใจใน
ข้อมลูท่ีประชมุ 5) ท าได้จริง 6) เง่ือนไขการจา่ยเงินท่ียืดหยุน่ 7) เข้าใจ โครงสร้าง หลกัการของงาน
กิจกรรม 8) รองรับความกดดนัจากลกูค้า 9) สามารถจดัการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

8) ขัน้ตอนการจดัหาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources (HR) Process) (O’Toole, 
2011)  

(1) ขัน้ตอนนี ้มีข้อจ ากัดในการจดัหาทีมในช่วงเวลาสัน้ๆ ของงานกิจกรรมส่วนใหญ่ 
และการจดัการทีมอาสาสมคัร รวมถึงการบริหารจดัการทีมผู้ช่วยถกูใช้ในหลายงานกิจกรรม ฝ่าย
จดัหาทรัพยากรณ์ ด าเนินการเก่ียวเน่ืองโดยตลอด นัน่คือการหาทีมงานมืออาชีพ, เจ้าหน้าท่ีพาร์ท
ไทม์หรือ เจ้าหน้าท่ีท างานประจ า กับทีมอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ ช่วย ขัน้ตอนการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นมาตรฐาน จะควบคุมการหาทีมงาน และทีมอาสาสมัครในปริมาณท่ี
เหมาะสม คุณภาพของการบริการของเจ้าหน้าท่ี งานกิจกรรม มีส่วนส าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ในงานให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานได้ การใช้เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยท่ีเคยผ่านงานนัน้มาแล้ว เป็นจดุ
แข็งท่ีน ามาใช้กบังานกิจกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) การจดัหาทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นตวัแทน (HR and Delegation) ขัน้ตอน
การเป็นตวัแทนคือส่วนส าคญัของทีมงาน และการประชุมของทีม คณุลกัษณะของตวัแทนท่ีดี ท่ี
ประสบความส าเร็จ ต้องสามารถจดัการงานท่ีได้รับมอบหมายได้ ทีมงานต้องเป็นผู้ ช านาญการ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในส่วนได้รับมอบหมาย และควรจะต้องมีทศันคติท่ีดี 
ผนวกกับความกระตือรือร้น การตดัสินใจท่ีถูกต้อง ความเข้าใจในงานท่ีท า  การรักษาเวลาและ
สามารถบรรลุการท างานได้เป็นผลส าเร็จ ปราศจากปัญหาการแตกรายละเอียดโครงสร้างการ
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ท างาน ทีมท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละเร่ือง ต้องเข้าใจขัน้ตอนการจดัการความเส่ียงและความส าคญั
ของการปรึกษาหารือร่วมกัน ผู้ ท่ีมีทกัษะการจดัการความเส่ียง จะถูกยอมรับเป็นผู้อาวุโสในการ
บริหารจดัการ และมอบหมายให้เป็นผู้น าทีม  
 แตล่ะขัน้ตอนในกระบวนการของการจดังานกิจกรรม จะมีการจดัล าดบัความส าคญั โดย
จะขึน้อยูก่บัการเรียงล าดบัของปัจจยัภายในและภายนอก บางครัง้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุอาจจะหมายถึง
ประเภทของงานกิจกรรมนัน้ๆเลยก็เป็นได้ ซึ่งความส าคญัของกระบวนการจดักิจกรรมท่ี มีความ
ตา่งกนัจะเกิดขึน้ในงานกิจกรรมแตล่ะประเภทท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 
 2) การส่ือความหมาย สญัญะ สญัลกัษ์ ในบริบทของแสง 
 สญัลกัษณ์ หรือการสร้างสิ่งแทนความหมายมีอยู่รอบตวัเรา ไม่ว่าจะเป็นภาษา ท่าทาง 
สญัญาน รูปภาพ โทนเสียง ความมืดความสว่าง สีเข้มสีอ่อน มนษุย์เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจสญัญะตา่งๆ
ตัง้แต่เร่ิมลืมตาดูโลก เด็กเล็กเรียนรู้การส่งสัญญาณเพ่ือส่ือสารกับพ่อแม่ ตัง้แต่ยังพูดไม่ได้ 
ในขณะท่ีพ่อแม่ และสังคมรอบตัวจะเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมการเรียนรู้ความหมาย
ของสัญญะต่างๆ ในแต่ละบริบทของสังคม ซึ่งจะมีกระบวนการการสร้างความหมายร่วมกัน
ของสญัญะ ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารรูปแบบหนึ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ไปในทิศทางเดียวกนั เชน่ วิธีการแสดงความเคารพตอ่ผู้ ใหญ่ในแบบคนไทยต้องยกมือไหว้ หรือ
การชมละครเวทีเม่ือละครจบผู้ ชมต้องปรบมือให้กับนักแสดงเพ่ือแสดงความช่ืนชมและเป็น
ก าลงัใจ เป็นต้น 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552) ได้กลา่วถึงความหมายและความส าคญัของทฤษฎีสญัญวิทยา 
(Semiology) ตัง้แตก่ารถอดความหมายจากรากศพัท์เดิมคือ “ศาสตร์แห่งสญัญะ” (Science of 
Sign) ว่าเป็นการพยายามให้ค าอธิบายต่อสิ่งต่างๆ ท่ีเรียกว่า “สัญญะ” คล้ายเป็นวัฏจักรท่ี
ประกอบด้วยจุดเร่ิมต้น การพัฒนา ไปถึงการเปล่ียนแปลง เข้าสู่การเส่ือมโทรม กระทั่งการสูญ
สลายหายไปของสญัญะหนึ่งๆ อย่างเป็นระบบแบบแผน โดย สญัญะ (Sign) ซึ่งหมายถึง สิ่งท่ีถกู
สร้างขึน้มาเพ่ือให้มีความหมาย แทนตวัจริง/ของจริง ในตวับท และบริบทหนึ่งๆ ซึ่งแม้ “สญัญะ” 
จะเป็นเพียงตวัแทนความหมายของความเป็นจริง แตก่ลบัมีพลงัในแง่ของการส่ือความหมายอย่าง
มาก ซึ่งเอกลักษณ์ของทฤษฎีสัญญวิทยาอยู่ ท่ีความสนใจในเร่ืองการสร้างสรรค์และการ
แปรเปล่ียน ความหมายท่ีด ารงค์อยูใ่นสญัญะตา่งๆ 
 โดยเร่ิมแรกทฤษฎีสัญญวิทยา (Semiology) กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2548) ได้
กล่าวว่า มันถูกขยายขอบเขตออกมาจากวิชาภาษาศาสตร์ท่ีเน้นศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์
ระหวา่ง “ค า” และ “ความหมาย” และการศกึษาในแนวทางประวตัิศาสตร์ (Diachronic/historical 
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dimension) ของภาษา จนกระทัง้นกัวิชาการ 2 ท่าน ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บกุเบิกทฤษฎีสญั
วิทยาในยุคเร่ิมต้น ได้แก่ เฟอรดินัน เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) (1857-1913) นัก 
วิชาการด้านภาษาศาสตร์ชาวสวิส และชาร์ลส์ เพียรส์ (Charles Sanders Peirce) (1839-1914) 
นกัปรัชญาด้านภาษาชาวอเมริกัน ได้ท าการขยายขอบเขตของการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ 
โดยเน้นให้ความสนใจในเร่ืองการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสิ่ง ท่ีซ่อนอยู่ในสัญญะต่างๆ 
จนกระทัง่เกิดการพฒันาขึน้มาเป็นศาสตร์ใหม ่นัน่ก็คือ สญัวิทยา 
 แนวคิดพืน้ฐานของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ได้ให้ความส าคญักบัการศกึษาเชิง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะย่อยๆ (Relational Dimension) ว่าหากสญัญะอยู่ตามล าพงั สญัญะ
นัน้จะไม่มีความหมายใดๆ ทุกๆ สิ่งล้วนประกอบขึน้ด้วยพืน้ฐาน 2 อย่าง คือ องค์ประกอบ 
(Elements) และความสมัพนัธ์ (Relation) ซึ่งท าให้ความหมายของภาษาอาจจะเปล่ียนแปลงได้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบหรือมีล าดบัความสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนไป  โดยโซซูร์ (Saussure) 
ได้เสนอแนวคิดพืน้ฐานตา่งๆ ของสญัวิทยาว่า องค์ประกอบของสญัญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริง” 
(Reference) “ตวัหมาย” (Signifier) และ “ตวัหมายถึง” (Signified) ในแต่ละวฒันธรรมจะสร้าง
สญัญะขึน้มาแทนตวัจริง เช่น พระอาทิตย์ ในภาษาไทยจะมีการใช้ตวัอกัษรว่า “พระอาทิตย์” ใน
ภาษาองักฤษจะเขียนว่า “Sun” และมีการออกเสียงท่ีต่างกนั ซึ่งสิ่งนี ้คือ องค์ประกอบของ “ตวั
หมาย” (Signifier) ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมจะมีการสั่งสมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ท าให้เม่ือ
เห็นสัญญะต่างๆ นัน้ ก็จะเกิดภาพในใจหรือในความคิด (Concept) หรือ “ตัวหมายถึง” 
(Signified) ก็จะเกิดความหมายตามแต่ละวฒันธรรมท่ีได้สร้างการรับรู้สืบต่อกนัมา ซึ่งในแง่ของ
การศึกษาเร่ืองระบบสญัญะ โซซูร์จะสนใจเพียงการกระท าระหว่าง “ตวัหมาย” (Signifier) และ 
“ตัวหมายถึง” (Signified) เท่านัน้ โดยเน้นว่า ความสัมพันธ์ของตัวหมายและตัวหมายถึง มี 3 
ประการคือ   

1) เกิดขึน้โดยไมมี่หลกัเกณฑ์ใดๆ  
2) ความสมัพนัธ์นัน้มิได้เกิดขึน้จากความตัง้ใจของใครคนใดคนหนึง่ 
3) ความสมัพนัธ์นีไ้ม่ได้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงว่าคนเราไม่สามารถรู้จกั 

สญัญะได้เองตามธรรมชาต ิแตต้่องมีการเรียนรู้ โดยโซซูร์ได้แบง่การให้ความหมาย ของสัญญะ 
ออกเป็น 6 ประการ  

1) การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง คือ หากสญัญะตวัหนึง่ยืนอยูล่ าพงั จะไมมี่ความ 
หมายจนวา่จะมีการน าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง กบัสญัญะตวัอ่ืนๆ  
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2) การเปรียบเทียบคูต่รงข้าม (Binary Opposition) เป็นการเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง
ในรูปแบบท่ีเห็นเดน่ชดัท่ีสดุ เชน่ ด า กบั ขาว , ร้อน กบั เย็น เป็นต้น 

3) การเปรียบเทียบสญัญะย่อยกบัสญัญะอ่ืนๆ ในโครงสร้างทัง้หมด คือการมองเห็น
ความแตกตา่งระหวา่งสญัญะย่อยๆในโครงสร้างรวมทัง้หมด เช่น “ก” กบั “ภ” ตา่งกนัท่ีตวัอกัษรมี
หวักบัไมมี่หวั เป็นต้น 

4) การเข้าใจความหมายของสญัญะย่อยท่ีอยู่ในโครงสร้างทัง้หมด คือเน้นท่ีสญัญะตวั
เดมิ แตค่วามหมายเปล่ียนเม่ือโครงสร้างหรือบริบทแวดล้อมเปล่ียน  เช่น สนุขัโดยทัว่ไปมีลกัษณะ
ดรุ้ายเม่ือเทียบกบักระต่าย แต่เม่ือน าสุนขัไปเปรียบเทียบกบัสิงโต สุนขัก็จะกลายเป็นสตัว์เลีย้งท่ี
ไมด่รุ้ายเทา่สิงโต 

5) สญัญะและบริบท คือการรับรู้ความหมายของสญัญะเดียวกนัแตกตา่งกนัออกไปใน
แตล่ะวฒันธรรม เช่น การไหว้คือการทกัทายในสงัคมไทย ในขณะท่ีการโค้งค านบัคือการทกัทาย
ของคนญ่ีปุ่ น 

6) สญัญะท่ีเป็นเกณฑ์ในการจดัหมวดหมู่ ในแตล่ะวฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนัจะ
มีการสร้างสญัญะท่ีเป็นเกณฑ์ขึน้มาเพ่ือใช้จดัหมวดหมู่ (Categorization) สิ่งของท่ีมีอยู่บนโลก
ออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น การแบ่งประเภทคนผิวขาว ผิวด า ผิวเหลือง การแบ่งประเภทการ
รับประทานอาหารแบบขนัโตกกับโต๊ะจีน โดยใช้เกณฑ์ท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งการแบ่งประเภทของสิ่ง
ต่างๆให้เป็นหมวดหมู่นัน้ล้วนเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ในแต่ละสังคมเป็นผู้ก าหนดขึน้มาใหม่ โดยไม่ได้
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และเม่ือมนุษย์ใช้สญัญะในส่วนท่ีเป็น ตวัหมาย/ รูปสญัญะ (Signifier) 
สร้างการแบ่งประเภทขึน้มาแล้ว ก็จะมีผลต่อการสร้างความหมายสัญญะ/ ตัวหมายถึง 
(Signified) ในหวัสมองของเราด้วย 
  ชาร์ลส์ เพียร์ส (Charles Sanders Peirce) มีแนวคิดโดยรวมคล้ายกบัโซซูร์ (Saussure) 
แตจ่ะมีความแตกตา่งในแง่ของการสร้างค าท่ีใช้อธิบายความหมายและรายละเอียดปลีกย่อย โดย
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2548) ได้อธิบายว่าเพียรส์ (Peirce) จะพิจารณาแง่มุมของ 
องค์ประกอบของสญัญะเป็น 3 แง่ คือ “สญัญะ” (Sign) “ผู้ ใช้สญัญะ” (User / Interpretant) และ 
“วตัถท่ีุอ้างถึง” (Object / External Reality) ในขณะท่ีโซซูร์ สนใจความสมัพนัธ์ของ “ตวัหมาย” 
กบั “ตวัหมายถึง” แต่เพียรส์ (Peirce) จะให้ความสนใจในเร่ืองระยะห่างระหว่าง “ตวัหมาย” กับ 
“ตวัหมายถึง” ท่ีปรากฏออกมาในสญัญะประเภทต่างๆ โดยเพียรส์ (Peirce) ได้จดัแบ่งประเภท
ของสญัญะเป็น 3 รูปแบบตามระยะใกล้/หา่ง ระหวา่งสญัญะกบัวตัถท่ีุมีจริงดงันี ้



50 

1) Icon เป็นสญัญะท่ีมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกบัวตัถท่ีุมีจริงอย่างมากท่ีสุด 
เชน่ ภาพถ่าย รูปวาด 

2) Index เป็นสญัญะท่ีมีความเก่ียวพนัธ์โดยตรงกบัวตัถท่ีุมีอยู่จริง เช่น หยดน า้บนร่ม 
เป็น Index ของฝนตก เน่ืองจากหยดน า้บนร่มมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับอุปกรณ์ป้องกันการ
เปียกฝน 

3) Symbol เป็นสญัญะท่ีไม่มีความเก่ียวพนัธ์เช่ือมโยงอนัใดระหว่างตวัสญัญะกบัวตัถุ
ท่ีมีอยูจ่ริง แตค่วามเก่ียวพนัธ์เกิดจากการตกลงหรือการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ ใช้  เช่น สญัลกัษณ์ 
ปุ่ มเปิดปิดสญัาณไวไฟ (Wi-Fi / Wireless Fidelity) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ส่วนนกัวิชาการรุ่นใหม่ชาวฝร่ังเศสอย่าง โรลองค์ บาร์ธส์ (Roland Barthes) ได้น าเอา
แนวคิดของโซซูร์ (Saussure)  มาพัฒนาต่อในเร่ือง ประเภทของความหมาย และ Myth ซึ่ง 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2548) ได้อธิบายถึงแนวคิดของ บาร์ธส์ (Roland Barthes) ในการ
จ าแนก เร่ืองของความหมาย ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความหมายโดยอรรถ/ ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) หรือ
ความหมายชัน้เดียว คือ ความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นภววิสัย (Objective) ท่ี
ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ เป็นความหมายตามตัวอักษรท่ีเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น
ความหมายตามพจนานกุรม 

2) ความหมายโดยนยั/ ความหมายแฝง (Connotative Meaning) หรือความหมายชัน้
ท่ีสอง คือความหมายท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาอย่างเป็นอตัวิสยั (Subjective) ไม่ว่าจะเป็น “อตั
วิสัยในระดบับุคคล” เช่นประสบการณ์ส่วนตวั หรืออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคน หรือจะเป็น 
“อตัวิสยัในระดบัสงัคม”  เชน่คา่นิยมของแตล่ะสงัคม 
 โดยบาร์ธส์ (Barthes) ได้กล่าวว่าทุกครัง้ท่ีเกิดการใช้สัญญะ ในแต่ละสัญญะจะต้อง
ประกอบไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคูไ่ปด้วยกนัเสมอ แตอ่าจจะมีสดัส่วน
ของความหมายทัง้สองแบบมากน้อยแตกต่างกันไป และนอกจากนัน้ บาร์ธส์ (Barthes) ยังได้
เสนอแนวคิดเร่ือง Myth ว่าโดยทัว่ไปคนเราจะไม่รู้ตวัว่าก าลงัใช้สญัญะท่ีมีความหมายแฝง แตจ่ะ
เข้าใจว่าตนเองก าลงัใช้สญัญะแบบความหมายโดยตรง ดงัเช่นท่ีบาร์ธส์ (Barthes) ได้ยกตวัอย่าง
เร่ืองการถ่ายภาพบนถนนท่ีมีเดก็เลน่ ว่าการท่ีช่างภาพคนท่ี 1 น าเสนอภาพออกมาในรูปแบบสีสนั
สดใส กับช่างภาพคนท่ี 2 น าเสนอภาพออกมาในแนวภาพขาวด าน่าหวาดกลวั เกิดขึน้จากการท่ี
แต่ละคนคิดว่า “รูปถนนเป็นแบบนี”้ โดยไม่รู้สึกตัวว่า ภาพท่ีออกมาเกิดจากการเลือกถ่ายให้



51 

ออกมาเป็นแบบนี ้หรือเกิดจากการประกอบสร้าง (Construct) นัน่เอง และในแง่มุมของการให้
นิยามของ Myth สมยัใหม ่ในแนวทางของ บาร์ธส์ (Barthes) คือ  
 

 Myth เป็นวิธีคิดของแต่ละสงัคม/วฒันธรรมท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เป็นวิธีการ
สรุปแนวคิด (Conceptualization) หรือวิธีการท าความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
และหากใช้ Myth ในนิยามดงักล่าวนี ้แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ก็จะมี Myth ต่างๆอยู่
มากมาย เช่น เร่ืองความเป็นผู้หญิง (ผู้หญิงเข้าใจยาก) ความเป็นผู้ชาย (ลกูผู้ชายร้องไห้
ไม่เป็น) ครอบครัว (เป็นสิ่งส าคญัส าหรับมนษุย์)... (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2548, 
น. 118)  

 
 และบาร์ธส์ (Barthes) ยงัได้เสนอวา่ ค าๆ แรก หรือ “ตวัหมาย” (Signifier) นัน้ควรจะ
เรียกวา่ Form สว่นค าว่า “ตวัหมายถึง” (Signified) ควรเรียกวา่ Concept และค าท่ีสามควรจะ
เรียกวา่ Myth ตามแผนภาพตอ่ไปนี ้  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.2 ประเภทของความหมาย 
แหล่งท่ีมำ: กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548. 
 
 ทางด้าน สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) หนึ่งในสมาชิกผู้ ร่วมก่อตัง้ศนูย์ศกึษาวฒันธรรมร่วม
สมยัแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ท่ีได้น าเอาแนวคิดของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) มา
พัฒนาต่อโดยเฉพาะในเร่ืองการใส่รหัสและการถอดรหัส (Encodeing/ Decoding) ท่ีอยู่ใน
ส่ือสารมวลชน ได้ให้ทศันะใหม่ในเร่ืองทฤษฎีการส่ือความหมายในแง่ ทศันะตอ่ผู้ ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่ง

denotation 

 

signifier 

connotation 

Myth 

First order 

reality signs 
form 

Second order 

Culture 

content 

signified 
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สารไม่ได้ท าหน้าท่ีแค่เพียงส่งผ่านข่าวสาร (Transmittor) แต่ยังเป็น “ผู้ ท่ีเข้ารหัส” (Encode) 
ข่าวสารท่ีส่งออกไปให้ด้วย ซึ่งหมายถึงว่า ผู้ ส่งสารได้ท างาน 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน คือ ส่ง 
“ขา่วสาร” และ “ตดิตัง้รหสัการถอดความหมายจากสาร” แม้ในฐานะนกัสญัวิทยาจะท าให้มองเห็น
ช่องว่างท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร แต่ฮอลล์ (Stuart Hall) เห็นว่า ส าหรับเร่ือง 
“ความหมายหลกัๆ หรือใจความส าคญัๆ ” ผู้ รับสารสามารถถอดรหสัความหมายตามท่ีผู้ส่งได้ใส่
เอารหสัไว้ ไม่ว่าจะเป็นรหสัของ “สาร” หรือรหสัของ “ส่ือ” ดงัท่ีได้ยกตวัอย่างในเร่ืองท่ีผู้ชม นั่งดู
ภาพจากจอโทรทัศน์ ว่าในกระบวนการรับสารนัน้ นอกจากการตีความจากหน้าจอ ผู้ ชมยังได้
เรียนรู้ หรือได้รับการตดิตัง้รหสัท่ีมีอยู่ไปด้วย เช่น รายการโทรทศัน์ ท่ีผู้ชมได้เรียนรู้รหสั “การท าดีก็
จะได้รับผลกรรมดีตอบสนอง ถ้าท าชัว่ก็จะได้รับผลกรรมชัว่” ซึง่เป็นการตดิตัง้ “รหสัท่ีเก่ียวกบัสาร” 
ส่วนการติดตัง้ “รหัสแห่งส่ือ” เช่น การสร้างการรับรู้ว่า การท่ีดาราคนหนึ่งหากมาเล่าชีวิตใน
รายการประเภทสนทนา/ เร่ืองจริง จะเป็นการพดูถึงความจริง ในขณะท่ีดาราคนเดียวกนัไปอยู่ใน
ละคร/ เร่ืองแต่ง ค าพูดของเขาจะเป็นเพียง “การแสดง” ซึ่งนอกเหนือจากกลไกการติดตัง้รหสัทัง้
สารและส่ือดังท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีกลไลของการสร้างเง่ือนไขของการรับรู้ (Condition of 
Perception) ท่ีท าให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ เช่น กรณีของส่ือโทรทศัน์ ซึ่ง
หากใช้แนวคดิของเพียรส์ (Peirce) ภาพท่ีเห็นในจอล้วนเป็น Icon Sign จึงสามารถโน้มน้าวใจผู้ รับ
สารได้มาก และผู้ รับสารจะมองภาพได้แบบเดียวกับท่ีผู้ ส่งสารต้องการ ก็ต่อเม่ือต้องมีการ “จับ
วาง” หรือตดิตัง้ “มมุมอง” เชน่การก าหนดมมุกล้อง หรือจดุยืนของคนด ูซึ่งมมุมุองและทิศทางของ
การเห็นนี ้คือกลไกท่ีเรียกวา่ เง่ือนไขของการรับรู้” นัน่เอง (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548) 
 จากหนงัสือ “การส่ือสารสญัลกัษณ์ ธรรมชาต ิพฒันาการ ผลกระทบ” (วรพล พรหมิกบตุร
, 2534, น.6-16) กล่าวถึง พืน้ฐานการด าเนิน “ชีวิตทางสงัคม” (Social Life) ว่า “มนษุย์แตล่ะคน
ต้องกระท าการและรับการกระท าซึง่กนัและกนัร่วมกบัมนษุย์คนอ่ืนๆ การกระท าและรับการกระท า
ร่วมกันระหว่างมนุษย์ในสงัคมมีจุดหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกันในรายละเอียด” ซึ่งการกระท า
ร่วมกันทางสังคมอันส าคัญนัน้จะเกิดขึน้ไม่ได้หากขาดองค์ประกอบของ “การส่ือสาร” โดย 
George Herbert Mead (1863-1931 อ้างถึงใน วรพล พรหมิกบตุร, 2534, น.8) นกัปรัชญาสงัคม
ชาวอเมริกัน ได้เสนอค าบรรยายเชิงวิชาการรวมทัง้ข้อเขียนจ านวนหนึ่ง ซึ่ งตอ่มาถูกรวบรวมและ
พัฒนามาเป็น ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคมแขนงหนึ่ง ท่ีเรียกว่า “ทฤษฎีการปฏิสังสรรค์
สญัลกัษณ์” (Symbolic Interactionism) ซึง่ Blumer ได้ประมวลสรุปตอ่จากอาจารย์ของเขา ในแง่
ข้อเสนอเชิงแนวคดิท่ีส าคญั 3 ประการคือ  
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1) มนษุย์กระท าการตอ่สิ่งตา่งๆ บนพืน้ฐานของความหมายซึ่งสิ่งเหล่านัน้มีตอ่พวกเขา 
สิ่งตา่งๆนัน้รวมความถึงทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมนษุย์สงัเกตไุด้ในโลกของเขา 

2) ความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านัน้เกิดขึน้จากการกระท าร่วมกันในสงัคม ท่ีบุคคล
หนึง่กระท าตอ่บคุคลอ่ืน 

3) “ความหมาย” เหล่านัน้ถกูถ่ายทอดและปรุงแต่งในกระบวนการตีความหมาย โดย
บคุคลซึ่งเผชิญหน้ากบัสิ่งต่างๆเหล่านัน้ (Blumer, 1969, อ้างถึงใน วรพล พรหมิกบุตร, 2534, 
น.9) 
 โดย Blumer ได้ย า้ว่า การกระท าส่วนใหญ่ในสงัคมมนษุย์ เป็นการปฏิสงัสรรค์ตอบโต้กนั
โดยใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ (Symbol) ซึ่งมีนยัส าคญัตอ่การส่ือความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กระท า ซึง่ตามทรรศนะดงักลา่ว ความหมายของสิ่งตา่งๆ จงึเป็นผลผลิตทางสงัคมท่ีมนษุย์สร้างขึน้
เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยในการใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ท่ีมีรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ผู้ อ่ืนจ าเป็นจะต้องอาศยักระบวนการส าคญัทางจิตวิทยาสงัคม 2 ส่วนคือ กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process) โดยกิจกรรมทาง
สงัคมในแง่ของการส่ือสารนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) 
หรือการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) จะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือผู้ ร่วมในกระบวนการ
ส่ือสารใด้ใช้ “วิธีการ” ท่ีเหมาะสมในการรับส่งข่าวสารหรือเม่ือมี “ส่ือน าสาร” (Media) ท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในขณะด าเนินกิจกรรมการส่ือสาร ซึ่งนอกเหนือจากมนุษย์ท่ีถือเป็น “ส่ือมนุษย์” 
(Human Media) เป็นส่ือน าสารชนิดส าคญัท่ีสดุในสงัคมอดีต ปัจจุบนัมนษุย์ในสงัคมตา่งๆ ยงั
ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือเชิงวตัถหุรือ “สิ่งประดิษฐ์” (Artficail Medai) หลายชนิดขึน้เพ่ือใช้ใน
กระบวนการส่ือสาร ซึ่งส่ือน าสารท่ีในปัจจุบนั มักจะถูกออกแบบและสร้างขึน้ด้วยเทคโนโลยีท่ี
สลับซับ ซ้อน  นัก ส่ือสารมวลชนนิยม เ รียก ส่ือประดิษ ฐ์ เหล่ า นี ว้่ า  เทคโนโล ยี ส่ือสาร 
(Communication Technology) หรือเทคโนโลยีข่าวสาร (Information Technology) ซึ่งข่าวสาร
จ านวนมากมายในลักษณะต่างๆ ก าลังถูกเผยแพร่อยู่ในกระบวนการส่ือสารในทั่วทุกแห่งของ
สงัคม และไมว่า่เนือ้หาของขา่วสารนัน้จะเป็นอยา่งไร สง่ผา่นด้วยกระบวนการส่ือสาร หรือใช้ส่ือน า
สารแบบใด ขา่วสารทกุชนิดจะต้องถกูตีความหมายได้โดยบคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพราะท้ายท่ีสุด 
วตัถุประสงค์พืน้ฐานของกิจกรรมการส่ือสารทุกรูปแบบ ก็คือการโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารท าความ
เข้าใจความหมายของสารแตล่ะชิน้ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ ดงันัน้การส่ือสารในสงัคมมนษุย์จึงเป็น
การส่ือสารสญัลกัษณ์ (Symbolic Communication) (วรพล พรหมิกบตุร, 2534) 
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 การส่ือความหมายผา่นแสง 
 เน่ืองด้วยการส่ือความหมายผ่านแสงในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ ไม่ใช่การส่ือ
ความหมายของสญัญะเพียงตวัเดียวท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะเหตกุารณ์ แตมี่ลกัษณะเป็นชดุของสญัญะ
ท่ีมีความหมายเหมือนกนั (Set of Sign) ซึง่สญัญะแตล่ะตวันัน้จะมีลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั  
 ดังท่ีโซซูร์ ได้ให้ทัศนะในเร่ืองของการจัดระบบสัญญะว่า ค าว่า “ระบบ” หมายถึง
การศกึษาองค์ประกอบยอ่ย (Element) ตวัใดตวัตวัหนึ่ง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัอ่ืนๆ ในระบบ โดย
ความสมัพนัธ์เหลา่นัน้ถกูน ามาจดัรวมกนัเข้าเป็นรหสัแบบตา่งๆ (Code) ซึง่แบง่เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ  

1) Paradigmatic คือชุดของสัญญะท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) 
โดยสญัญะแตล่ะตวั (Unit) ท่ีอยู่ใน Paradiagmatic เดียวกนัต้องมีลกัษณะบางอย่างร่วมกนั ดงั
ตวัอย่าง Paradigm ของแสง จะมีสญัญะแตล่ะตวั (Unit) เช่น แสงโทนร้อน แสงโทนเย็น แสงจ้า 
แสงสลวั แสงสีแดง แสงสีฟ้า แสงขาว ลกัษณะร่วมคือ “ความเป็นแสง” แตใ่นเวลาเดียวกนัสญัญะ
แต่ละตัว (Unit) นัน้ก็ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
(Distinctive Feature) คุณลักษณะของการจัดระบบสัญญะด้วยวิธี Paradigmatic คือ
ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการเลือก (Structural Relation of Choices) คือหากมีการเลือกสญัญะ
ย่อยท่ีอยู่ใน Paradiagmatic เดียวกันมาใช้ความหมายจะไม่เปล่ียน เช่นเลือกแสงสีแดง มาแทน
แสงสีน า้เงิน ก็ยงัคงมีแสง ก็คือไม่มืดสนิท หรือการวิเคราะห์แบบ Paradiagmatic ให้ความสนใจ
ว่า การเลือกสญัญะย่อยออกมาจากกลุ่ม Paradiagmatic ทัง้หมด เพ่ือน าไปใช้ในวตัถอุะไร เช่น 
การเลือกให้แสงสีอะไรเพ่ือสร้างความรู้สกึสดใส เป็นต้น 

2) Syntagmatic เป็นวิธีการประกอบสญัญะย่อยๆเข้าด้วยกนัโดยการเรียงตามล าดบั
ขัน้ตอน (Sequence) เพ่ือให้ได้ความหมายตามท่ีต้องการ ซึ่งหากล าดับขัน้ตอนนัน้เปล่ียน
ความหมายจะเปล่ียน เชน่ 
 

ตวัอยา่ง 
 

D  O   G 

G  O   D 
 
ภำพท่ี 2.3 ตวัอย่างวิธีการประกอบสญัญะยอ่ยด้วยวิธี Syntagmatic 
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 คุณลักษณะของการจัดระบบสัญญะด้วยวิ ธี  Syntagmatic คือความสัมพันธ์ เชิง
ผสมผสาน (Structural Relation of Combination) ซึง่การเลือกและการน ามาผสมกนัแตล่ะครัง้จะ
เป็นไปตามรหสัเพื่อให้ส่ือความหมายให้ได้ตามท่ีผู้ใช้สญัญะต้องการ   (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) 
 เช่นเดียวกันกับการส่ือความหมายผ่านการจดัแสงในงานภาพยนต์ ประวิทย์ แต่งอกัษร 
(2556, น.115-200)  ได้เขียนไว้ในหนงัสือ “มาท าหนงักนัเถอะ” หวัข้อองค์ประกอบภาพกบัการส่ือ
ความหมาย (Mise-en-scene) ซึ่งแปลจากภาษาฝร่ังเศสตามตวัคือการจดัวางไว้บนเวที (Placing 
on Stage) แตใ่นแง่ความหมายของงานภาพยนต์นัน้ หมายถึงการจดัวางส่วนประกอบด้านภาพ
ทัง้หมด ซึง่องค์ประกอบของการจดัวางสว่นใหญ่ทบัซ้อนกบัศลิปะการจดัวางของละครเวที ทัง้เร่ือง
ต าแหน่งการเคล่ือนไหวของนกัแสดง เคร่ืองแตง่กาย ฉาก แสงสี ตลอดจน ความสมัพนัธ์ ระหว่าง
รายละเอียดต่างๆ ภายในพืน้ท่ีจดัแสดง เพ่ือผลในการส่ือความหมาย แต่จะมีความซบัซ้อนกว่า
เน่ืองจากภาพยนต์มีส่วนผสมระหว่างลกัษณะของละครเวทีดงัท่ีกล่าวข้างต้น กับลกัษณะเฉพาะ
ของภาพยนต์ อนัได้แก่ มุมกล้อง ขนาดของภาพ การเคล่ือนกล้อง การถ่ายภาพ รวมไปถึงความ
แตกตา่งในด้านการจดัการพืน้ท่ีวา่ง (Space) โดยขอบขา่ยของละครเวทีจะมีอาณาเขตการแสดงท่ี
ถกูก าหนดด้วยส่วนโค้งหน้าม่าน (Procenium Arch) ซึ่งเป็นการตีกรอบเวทีให้คล้ายกบักรอบภาพ 
แตอ่าณาเขตของการจดัแสดงนัน้สามารถเกิดขึน้นอกเวทีก็ได้ ท าให้การจดัวางภาพแบบ Mise-en-
scene ของละครเวทีต้องออกมาเป็นสามมิติ ในขณะท่ีภาพยนต์แม้จะถูกจัดวางต าแหน่ง
รายละเอียดในพืน้ท่ีว่างแบบสามมิติ แต่เ ม่ือผ่านการบนัทึกบนแผ่นฟิล์มสิ่งต่างๆ จะปรากฏแก่
สายตาผู้ชมเป็นภาพสองมิติ และในหวัข้อเร่ือง “การจดัแสงกบัการส่ือความหมาย” ประวิทย์ได้
กล่าวถึงท่ีมาของการถ่ายภาพยนต์ หรือค าว่า Cinematography ว่าหมายถึง “Writing in 
Movement หรือ การเขียนด้วยความเคล่ือนไหว” ซึ่งหมายถึงการถ่ายภาพเคล่ือนไหว ท่ีเป็นส่วน
ตอ่ขยายมาจากการถ่ายภาพนิ่งจ านวนมาก โดยได้กล่าวถึงประเด็นท่ีมาของการถ่ายภาพนิ่ง หรือ
ค าวา่ Photography วา่มีความหมายมาจาก “ Writing in Light หรือการเขียนด้วยแสง” นัน่เอง ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่ทัง้การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวนัน้ องค์ประกอบเร่ืองแสงมีความส าคญัเป็น
อย่างมาก โดยการจัดแสงนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมได้มองเห็นเหตกุารณ์ต่างๆ  ได้
อย่างถนดัชดัเจน บางครัง้คนท าหนงัก็อาศยัการจดัแสงเพ่ือหนัเหความสนใจ เพ่ือปิดบงัซ่อนเร้น 
หรือสร้างความต่ืนเต้นให้กับผู้ชม นอกจากนัน้การจดัแสงยงัอธิบายถึงลกัษณะพืน้ผิว (Texture) 
ของวตัถุ และยงัส่งผลต่อความความรู้สึกของผู้ ชมต่อรูปทรง (Shape) และพืน้ผิวของวัตถุท่ีถูก
แสดงอีกด้วย เช่น ถ้าแหล่งก าเนิดแสงอยู่ด้านหน้าลูกบอล ภาพท่ีเห็นคือลูกบอลทรงกลม แตห่าก
ย้ายแหล่งก าเนิดแสงไปอยู่ด้านข้าง ก็จะเห็นลูกบอลนัน้ในลกัษณะคร่ึงวงกลม ดงันัน้แสงซึ่งเป็น
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ส่วนหนึ่งของรูปแบบการน าเสนอ (Form) จึงมีความสมัคญัต่อการก าหนดความหมายยิ่งกว่า
เนือ้หา (Content) จริงๆ ของภาพ โดยการให้แสงในภาพยนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้จดัโดยปราศจาก
กฎเกณฑ์ ผู้ก ากบัสามารถใช้แสงเพ่ือเจาะจงความหมายบางอย่างได้ เช่นการใช้สปอตไลท์ฉายไป
สว่นใดสว่นหนึง่ของภาพเพ่ือชีน้ าสายตาของผู้ชม  และได้แบง่การพิจารณาเร่ืองการจดัแสงเพ่ือส่ือ
ความหมายเป็น 4 หวัข้อ คือ  

1) ทิศทางของการจดัแสง (Direction) เช่น การบดบงัหรือขดัขวางแหล่งก าเนิด ส่ือเป็น
นัยถึงความน่าหวาดหวั่น คุกคามความรู้สึกปลอดภัยของคนดู แต่ในบางบริบทภาพย้อนแสง 
(Silhouette) โดยเฉพาะในช็อตท่ีถ่ายกลางแจ้งอาจให้ความรู้สึกนุ่มนวลชวนฝัน เพราะพืน้ท่ีโล่งให้
ความรู้สกึปลอดโปร่ง หรือการจดัแสงจากด้านบนมกัส่ือถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นต้น 

2) คณุภาพของการจดัแสง (Quality) หมายถงึระดบัความเข้มข้นของการให้แสง แสงท่ี
แข็งกระด้าง (Harsh Lighting / Hard Lighting) เปรียบได้กับแสงดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดเงาท่ี
ชดัเจน มกัให้ความรู้สกึรุนแรง หรือบอกถึงความขดัแย้ง ส่วนแสงท่ีนุ่มนวล (Soft Lighting) เปรียบ
ได้กบัท้องฟ้าท่ีมีเมฆครึม้ จะเกล่ียให้เงาเจือจาง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนหวาน แตโ่ดยภาพรวม
ยงัคงต้องค านงึถึงบริบทอ่ืนๆ ในภาพยนต์ด้วย 

3) แหลง่ก าเนิดแสง (Source) โดยทัว่ไปการจดัแสงของภาพยนต์มีพืน้ฐานการก าหนด
แหล่งก าเนิดแสงมาจาก 3 จดุ คือ แสงหลกั (Key Light) เป็นแหล่งก าเนิดแสงหลกัของภาพซึ่งให้
ความสว่างมากท่ีสดุ แสงเสริม (Fill Light) แหล่งก าเนิดแสงรองใช้เพ่ือลดความกระด้างของแสง
หลัก ลบเงาจากแสงหลัก หรือเพิ่มความสว่างในส่วนท่ีแสงหลักไปไม่ถึง และแสงจากด้านหลัง 
(Back Light) แสงท่ีมาจากด้านหลงัและอยู่เหนือศรีษะ เพ่ือแยกวตัถอุอกจากสภาพแวดล้อมหรือ
ฉากหลงั ท าให้เกิดความรู้สกึวา่ภาพมีมิต ิ

4) รูปแบบการจดัแสง (Style) แบ่งกว้างๆ ได้ 3 ลกัษณะ คือ การจดัแสงแบบ High 
Key คือการจดัแสงท่ีเน้นความสวา่งของแหล่งก าเนิดแสงหลกั (Key Light) และลดเงาท่ีตกกระทบ
ให้เห็นน้อยท่ีสุด การจัดแสงแบบ Low Key คือการจัดแสงท่ีแหล่งก าเนิดแสงหลักไม่สว่างนัก 
มองเห็นเงาตกกระทบและส่วนท่ีเป็นสีเทาและสีด าในภาพมาก การจดัแสงแบบ  High Contrast 
หรือการจดัแสงแบบท่ีมีความเปรียบตา่งสงู ท าให้ฉากท่ีมีส่วนของแสงสว่างและเงามือตดักนัอย่าง
ชดัเจน โดยมีสว่นสีเทาระหวา่งแสงเงาน้อย 
 ทางด้านของ กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555) ได้กล่าวไว้ใน การจดัแสงเบือ้งต้น  ว่า 
แสงมีพลงัท่ีสามารถท าให้พืน้ท่ีหนึ่งๆ ดูเล็กลง ดกูว้างใหญ่ขึน้ ดคูมชดัหรือคลุมเคลือก็ได้ ซึ่งทุก
ขัน้ตอนในการออกแบบจดัแสง ต้องพิถีพิถัน เน้นความหมายและมีลกัษณะเป็นสญัลกัษณ์เสมอ 
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ผู้ออกแบบแสงต้องวางแผนอยา่งละเอียดรอบคอบในการใช้แสง ท่ีมีผลกบัองค์ประกอบร่วมในการ
สร้างละคร ทัง้แง่การเสริมสร้างมิติให้กับละคร การก่อให้ เกิดล าดับเหตุการณ์ตามบท ซึ่ง
ประกอบด้วยระดบัแสงและสีสันท่ีสวยงามตระการตา หรือหดหู่ใจ แต่ยังคงรักษาไว้ด้วยภาพท่ี
สวยงามและนา่ประทบัใจ ชวนตดิตามอย่างตอ่เน่ือง โดยสีของแสงเป็นส่ือท่ีใช้ในการออกแบบแสง 
สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วม และมีอิทธิพลตอ่ผู้ชมมากท่ีสดุ สีและแสงสว่างเป็น
ของคูก่นั หากไม่มีแสงสว่างก็จะไม่เกิดการมองเห็นสี จะมีแตเ่พียงความมืด โดยทัว่ไปสีของวตัถท่ีุ
เรามองเห็น คือสีของแสงสวา่งท่ีสะท้อนออกมาจากวตัถท่ีุมีแสงไปตกกระทบ เช่น ใบไม้สีเขียว เรา
มองเห็นเพราะใบไม้สะท้อนสีเขียวและดูดกลืนอ่ืนไว้ ส าหรับสีขาวคือการสะท้อนแสงทุกสีใน
สเปกตรัมออกมา ในขณะท่ีสีด าคือการดดูกลืนหมดทกุสี  
 นภฤทธ์ิ เนียรสอาด (2550) ได้แบง่พฤติกรรมของแสงไว้เป็นข้อๆ ดงันี ้1) การสะท้อนแสง 
(Reflection) คือการตกกระทบบนตวักลางแล้วสะท้อนตวัออกมาโดยมุมตกระทบของแสงมีค่า
เท่ากับมมุสะท้อน 2) การหกัเห (Refraction) คือการท่ีล าแสงหกัเหออกจากแนวทางเดินของมนั 
เม่ือพุ่งผ่านวตัถโุปร่งแสง 3) การกระจาย (Diffusion) เป็นการกระจายตวัออกเม่ือกระทบพืน้ผิว
ของตวักลาง 4) การดดูกลืน คือการถกูดดูกลืนหายเข้าไปในตวักลาง โดยทัว่ไปเม่ือพลงังานแสงถกู
ดดูกลืนเข้าไปในวตัถุใดๆ มนัจะกลายเป็นความร้อน 5) การทะลุผ่าน (Transmission) คือการท่ี
แสงพุ่งชนตวักลางแล้วทะลผุ่านออกไปอีกด้านหนึ่ง 6) การส่องสว่าง (Illumination) คือปริมาณ
แห่งการส่องสว่างท่ีแปรผันตามค่าความเข้มแห่งการส่องสว่าง (Illumination Intensity) ของ
แหล่งก าเนิดแสง และแปรผกผันกับค่าระยะทางยกก าลังสอง ระหว่าพืน้ผิวกับแหล่งก าเนิดแสง 
และ 7) ความจ้า (Brighten) คือผลจากการท่ีแสงถูกสะท้อนจากผิววัตถุ หรือพุ่งออกจาก
แหลง่ก าเนิดแสงโดยตรงเข้าสู่ตา นอกจากนีย้งัได้แบง่ขัน้ตอนของการจดัแสงออก เป็น 4 ขัน้ คล้าย
กับท่ี ประวิทย์ แต่งอักษร ได้รวบรวมไว้ข้างต้น ดงันี ้1) ก าหนดทิศทางของแสงให้ถูกต้องกับ
สถานท่ี คือต้องทราบวา่แสงเกิดมาจากจดุใด เชน่ หน้าตา่ง ผนงับานเกร็ด หรือเทียนไขในห้อง เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งของแสงหลกั ( Key Light) ได้อย่างถกูต้อง 2) ก าหนดลกัษณะของแสงให้ถกูต้อง
กับการใช้งาน คือต้องศึกษาลกัษณะของแหล่งก าเนิดแสงให้ถูกต้องกับการใช้งาน เช่น แสงจาก
ตะเกียง แสงจากเทียนไข แสงจากหลอดไฟ เป็นต้น 3) ก าหนดต าแหน่งต่างๆของแสง ให้
สอดคล้องกบักิจกรรมบนเวที คือ ต้องศกึษาทิศทางการเคล่ือนไหวของตวัแสดง หรือกิจกรรมตา่งๆ
บนเวที ว่ามีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางใดบ้าง 4) ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้อม
ล่วงหน้าเพ่ือท าการปรับปรุงการจดัแสงให้สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบนั มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชว่ยในการจ าลองภาพ (Simulation) ให้ดกู่อนแสดงจริงได้ 
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 ซึง่ นภฤทธ์ิ เนียรสอาด (2550) ยงัได้กลา่วอีกว่ามนษุย์มีความสามารถในการมองเห็นใน
หลายมิติ ซึง่การมองเห็นก็มีองคป์ระกอบอยูห่ลายอยา่ง ดงันี ้1) ความแตกตา่งของระดบัความ
สวา่ง 2) ความแตกตา่งของสีของวตั ุ3) การเคล่ือนไหวของวตัถ ุและ 4) รูปร่างและขนาดของวตัถุ 
นอกจานัน้ยงัได้กล่าวถึงความส าคญัของการเลือกใช้โคมไฟหรือหลอดไฟแตล่ะชนิด ว่าแสงสีท่ี
ออกจากโคมไฟในแตล่ะชนิด มีความส าคญัและการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้(นภฤทธ์ิ เนียรสอาด 
(2550) 
 
ตำรำงท่ี 2.3 ตวัอย่างโคมไฟสอ่งสวา่งและหน้าท่ีการใช้งาน 
 
ภาพตวัอย่างโคมไฟ รายละเอียด 

ภาพ 2.4 -โคมไฟบรอดไลต์ (Broad Light) เป็นโคมไฟหลกั ท่ีท าหน้าท่ีการย้อมสี
ให้กบัพืน้ท่ีกว้างๆ ซึง่สามารถใช้ย้อมฉากเพ่ือท าให้บรรยากาศและฉาก
แตกตา่งกนัออกไป หรือบางครัง้เรียกว่า “Stage Colour Washer”  
 

ภาพ 2.5 
 
 

-โคมไฟซอฟต์ไลต์ (Soft Light) เป็นโคมไฟหลกัท่ีแสงนุม่นวลกวา่
ไฟบรอดไลต์  ใช้เพ่ือสาดแสงผา่นหน้า หรือตรงหน้านกัแสดง เน่ืองจาก
แสงซอฟไลท์เป็นแสงท่ีได้จากการสะท้อนของตวัสะท้อนถึง 2 ครัง้ แสง
ท่ีออกมาจงึลดความจดัจ้านลง 
 

 
 
 
 
ภาพ 2.6 

-โคมไฟไซโคลราม่า (Cyclorama Light) มีหน้าท่ีคล้ายบรอดไลต์  แตมี่
คณุสมบตัติา่งกนัท่ีไซโคลรามา่เหมาะกบัการย้อมฉากเพ่ือให้ได้แสงท่ี
สม ่าเสมอในมมุกว้าง หรือท่ีเรียกวา่ “แสงเคลียร์ฉาก” และมีคณุสมบตัิ
หลบสาตาคนดไูด้ดี โดยหลกัการย้อมฉาก ต้องประกอบด้วยแมสี่ 3 สี 
แดง, เขียว, น า้เงิน เพ่ือให้เกิดสีสนัตามต้องการโดยอาจจะใช้เป็นโคมไฟ
เดี่ยว หรือโคมไฟชดุ (3-4 ดวง) ก็ได้ 
 

 
 
ภาพ 2.7 

-โคมไฟฟรีสเนล (Fresnel Light) เป็นไฟหลกัท่ีได้รับความนิยม เพราะมี
ความคลอ่งตวัในการปรับความกว้างแคบของล าแสง และมีความคง
เส้นคงวาอยา่งสมบรูณ์ และให้แสงลกัษณะนุม่นวลไมจ่ดัจ้าน มกัใช้เป็น 
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ตำรำงท่ี 2.3  (ตอ่) 
 

 

ภาพตวัอย่างโคมไฟ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.8 
 
 

 
 
 
ภาพ 2.9 

ไฟส าหรับเคลียร์พืน้ท่ีเล็กๆ เชน่หน้านกัแสดง หรือไฟสอ่งเพ่ือเน้นตวั
สินค้า 
 
-โปรไฟล์หรืออิลิปซอยดอล รีเฟล็กเตอร์ (Profile or Ellipsoidal 
Spotlight) เป็นโคมท่ีใช้สอ่งเน้นวตัถ ุมีล าแสงแคบและให้ความเข้มได้
คอ่นข้างสม ่าเสมอ ล าแสงคมชดั สามารถสร้าภาพของแสงโดยการใส่ 
โกโบ (Gobos) เป็นชิน้สว่นทรงกลมเล็กท าจากโลหะหรือแผน่แก้ว ซึง่จะ
วางหน้าโคมไฟของเคร่ืองฉาย เชน่ มฟูวิ่งเฮด หรือแกนเนอร์ ฯลฯ เพ่ือ
ฉายภาพ ซึง่ตวัโกโบจะท าเป็นรูปภาพตามท่ีลกูค้าต้องการ เม่ือฉาย
ภาพจะเกิดภาพตามรูปท่ีท าบนแผน่โกโบ ขนาดของแผน่โกโบจะขึน้อยู่
กบัชนิดของเคร่ืองและรุ่นท่ีใช้ของเคร่ืองฉายท่ีใช้ (Beacon 
Bangkok,2007) 

 
 
 
 ภาพ 2.10 

-อิลลิปซอยดอล ชนิดพลาโนคอนเว็กซ์ (Plano-Convex หรือ PC) มี
ลกัษณะและคณุสมบตัเิหมือนฟรีสเนล (Fresnel Light) แตต่า่งกนัท่ี
ชนิดของเลนส์และตวัสะท้อนแสง  ท าให้ได้แสงท่ีเข้มกวา่ฟรีสเนล แต่
ขอบของแสงนุม่นวลกวา่โปรไฟล์ 
 

 
 
 
ภาพ 2.11 

-โคมพาร์ (Parabolic Aluminize Reflector) พาร์คือหลอดมาตรฐานท่ีมี
ตวัสะท้อนแสงส าเร็จรูป  มีอยู ่5 ขนาดคือ PAR-36, PAR-46, PAR-56, 
PAR-64 แตล่ะขนาดจะแตกตา่งกนัท่ีก าลงัวตัต์ แรงดนั ลกัษณะล าแสง  
ความร้อน อายกุารใช้งาน ฯลฯ ซ่ีงเป็นไฟเวทีท่ีนิยมใช้ในคอนเสิร์ตมาก
ท่ีสดุ เพราะชว่ยสร้างสีสนัให้เป็นไปตามอารมณ์ของการแสดงได้ดี 
 

 
 
ภาพ 2.12 

-ไฟฟอลโลว์สป็อต (Follow Spot) เป็นไฟท่ีให้ความคล่องตวักบัผู้แสดง
ได้สงู สามารถสาดแสงได้จากระยะไกล และปรับล าแสงให้ใหญ่เล็กได้ 
รวมถึงการโฟกสัให้แสงเข้มมากน้อยได้ด้วยตวัหร่ีแสง 
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ตำรำงท่ี 2.3  (ตอ่) 
 

 

ภาพตวัอย่างโคมไฟ รายละเอียด 
ภาพ 2.13 
 
 
 
 

-ออโตเมตไลต์ (Automated Luminaire) ปัจจบุนันิยมใช้มากเน่ืองจาก
ความสามารถท่ีหลากหลายของอปุกณ์ และความสามารถในการ
ตอบสนองอารมณ์ของงานได้ดี มีหน้าท่ีใช้สร้างเทคนิคพิเศษของแสง 

ภาพ 2.14 
 
 
 

-ไฟสโตรบ (Strobe Light) เป็นไฟแฟลช ท่ีน ามาใช้ให้แสงเป็นจงัหวะ 
ท าให้ภาพท่ีเกิดขึน้หมือนแอนิเมชัน่ท่ีมีการเล่ือนเฟรมอย่างกระตกุ 
 
 

ภาพ 2.15 -มฟูวิ่งไลต์ (Moving Light) เป็นโคมไฟชนิดพิเศษท่ีสามารถสร้างสีสนั
ลวดลายของแสง และมีคณุสมบตัพิิเศษได้หลากหลาย ทัง้ปรับขนาด
ความคมชดัของล าแสง เปล่ียนต าแหนงการส่องสวา่งได้รอบทิศทาง 
ก าหนดการเปิดปิดแสงได้ด้วยแผน่กัน้แสง  
 

 
 
 
 
ภาพ 2.16 

-หลอดไดโอดเปลง่แสงหรืแอลอีดี (LED) ปัจจบุนัก าลงัเป็นท่ีนิยม
เน่ืองจากคณุสมบตัขิองหลอดแอลอีดีกินไฟน้อย น า้หนกัเบา และปลอ่ย
ความร้อนน้อย ท าให้อปุกรณ์ไฟหลายๆชนิดเปล่ียนมาใช้หลอดแอลอีดี
มากขึน้ 

 
แหล่งท่ีมำ: Light Source The Star Behind The Scenes, 2014.; นพดล อินทร์จนัทร์, ม.ป.ป. 
 
 นอกเหนือจากโคมไฟหรือหลอดไฟท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วนัน้ ยังมีอุปกรณ์ส าคัญในการ
ควบคมุความสวา่งของโคมไฟ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ เคร่ืองหร่ีไฟ (Dimmer) และภาคควบคมุ 
(Control) 
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1) เคร่ืองหร่ีไฟ (Dimmer) คืออุปกรณ์ควบคมุการจ่ายพลังงานไฟให้แก่หลอดไฟ 
เพ่ือให้ได้ปริมาณแสงตามท่ีต้องการ เปรียบได้กบัการเปิดก็อกน า้ 

2) ภาคควบคมุ (Control) ปัจจบุนังานระบบแสงใช้สญัญาณควบคมุ ทัว่ไปแบง่ป็น 2 
ชนิด คือ สญัญาณควบคมุแบบอะนาล็อก ( Analog Signal Control) และ สญัญาณควบคมุแบบ
ดจิิตอล (Digital Signal Control) 

3) เคร่ืองท าควนั (Fog Generator / Smoke Machine) เป็นอปุกรณ์ท่ีส าคญั ท่ีท าให้
เห็นลวดลายและสีสนัของแสงได้อย่างชดัเจน  จดัเป็นอปุกรณ์เพิ่มความรู้สึก (Effect) ของการ
แสดงบนเวทีท่ีขาดไมไ่ด้ 
 กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555) ได้แยกความแตกต่างระหว่างสีวตัถธุาต ุกับสีของ
แสงไว้ดงันี ้ 

1) สีของวตัถธุาต ุคือสีท่ีอยู่ในวตัถ ุมี 2 ลกัษณะ คือ (1) สีท่ีผสมขึน้โดยวิธีธรรมชาติ
หรือวิทยาศาสตร์ ตามอัตราส่วนต่างๆท าให้เกิดสีใหม่ เป็นสีท่ีสามท่ีใช้ในการทาหรือย้อมพืน้ผิว
วตัถุ (2) สีท่ีมีอยู่ในพืน้ผิวของวตัถตุามธรรมชาติของวตัถนุัน้ๆ เช่นใบไม้  ซึ่งสีทัง้สองลกัษณะจะ
สามารถ๖มองเห็นได้ตอ่เม่ือมีแสงสว่างมากระทบ ซึ่งแม่สีของวตัถธุาต ุ(Pigmentary Primaries) 
มีด้วยกนั 3 สี คือ สีแดง (Crimson Lake) สีน า้เงิน (Prussian Blue) และสีเหลือง (Gamboge 
Tint) เม่ือน าทัง้สามสีมารวมกนัจะได้สีกลางเป็น สีด าหรือสีเทา (neutral tint) 

2) แม่สีแสง (Spectrum Primasies) คือกลุ่มของแม่สีท่ีได้มาจากแสงสว่างจาก
แหลง่ก าเนิดแสง ไมว่า่จะเป็น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ หรือเทียนไข ซึ่งถกูค้นพบโดย เซอร์ไอแซก นิว
ตนั ในปี ค.ศ. 1660 โดยท าการทดลองให้แสงแดดผ่านปรึซึมแล้วหกัเหออกมาเป็นแถบสีรุ้ง ซึ่งมีสี
หลกัท่ีถือเป็นแม่สีแสงอยู่ 3 สี คือ สีแดงส้ม (Vermillion Red) สีฟ้าม่วง (Blue) สีเขียว (Emerald 
Green)และเม่ือส่องสีทัง้สามนีม้ารวมกนัท่ีจุดๆหนึ่ง ในสดัส่วนท่ีเท่ากนัจะได้แสงสว่างสีขาว  โดย
การผสมสีแสง (Color Mixing) มี 2 ลกัษณะ คือ (1) Additive Color Mixing คือ การผสมสีตัง้แต่
สองสีขึน้ไปให้ได้สีใหม ่เกิดขึน้โดยการสอ่งแสงสีจากแหล่งก าเนิดสองถึงสามแหล่งไปท่ีจดุเดียวกนั 
(2) Subtractive Color Mixing  คือ การผสมสีแสงโดยท าให้เหลือสีท่ีต้องการเพียงสีเดียว คล้าย
การผสมสีระบายหรือสีทาบ้าน หรืออีกทางหนึ่งคือการส่องแสงสีลงบนวตัถุท่ีมีสี เช่น ส่องแสงสี
แดงลงบนวตัถสีุฟ้า แสงจะสะท้อนเฉพาะสีฟ้าหรือสีใกล้เคียงแล้วดดูกลืนสีแดง ท าให้สีท่ีปรากฎจะ
เป็นสีคล า้ๆ ด าๆ วิธีนีจ้งึมีผลตอ่การสอ่งแสงสีลงบนเสือ้ผ้านกัแสดง และเคร่ืองประดบัฉากสีตา่งๆ 
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 นพดล อินทร์จันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงเ ร่ืองทฤษฎีของสี ไว้ว่า ไอแซก นิวตัน 
นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ท าการทดลองเร่ืองแสงและพบว่าสีของแสง มี 7 สี คือ ม่วง คราม น า้
เงิน เขียว เหลือง แสด แดง และสีท่ีเห็นมีความยาวคล่ืนต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ ท าการศึษา
เพิ่มเตมิจนเกิดทฤษฎีสีตามความเห็นของบคุคลแตล่ะกลุม่ดงันี ้

1) ทฤษฎีสีของนกัเคมี  ได้ก าหนดแม่สีไว้ 3 สี คือ แดง เหลือง น า้เงิน และสามารถน า
สีมาผสมให้เกิดสีตา่งๆ ได้หลากสี 

2) ทฤษฎีสีของนกัจิตวิทยา ซึง่สนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของมนษุย์ ได้
ก าหนดแมสี่ไว้ 4 สี คือ แดง เหลือง เขียว น า้เงิน 

3) ทฤษฎีสีของนกัฟิสิกส์ ซึ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกับความเข้มของแสง ได้ก าหนดสีท่ี
เก่ียวข้องกบัความเข้มแสงไว้ 3 คือ แดง เขียว และน า้เงิน ซึง่สามารถน าสามสีนีม้าผสมกนัได้เป็นสี
ฟ้า สีบานเย็น  และสีขาว ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีจ าเป็นตอ่นกัออกแบบแสงอยา่งยิ่ง 

4) ทฤษฎีสีของ Munsell ผู้ เป็นศิลปินและนกัเขียนภาพได้ก าหนดแม่สีแสงไว้ 5 สี คือ 
แดง น า้เงิน เหลือง เขียว และม่วง ซึ่งมสัเซล ยงัได้แบง่ประเภทสีออกเป็น 8 ประเภท คือ (1) สีแท้ 
(Hue) คือสีทกุสีท่ีไม่ได้ผสมกบัสีอ่ืน  (2) สีผสมขาว (Tint) คือ สีท่ีผสมกบัสีขาว เพ่ือลดน า้หนักให้
อ่อนลง  (3) สีผสมด า (Shade) คือ สีท่ีผสมกบัสีด า เพ่ือเพิ่มความเข้มให้แก่ขึน้  (4) สีผสมเทา 
(Tone) คือ สีท่ีผสมสีขาวและสีด าเท่ากนั  (5) ความเข้มของสี (Value) ได้แก่ สีอ่อนสีแก่ (6) ความ
แรงของสี (Chroma) เช่นสีแดงสด มีความแรงสงู (7) สีตรงกนัข้าม (Complementary) (8) สีร้อน 
สีเย็น (Warm and Cool Colors) 
 ส่วนในเร่ืองของจิตวิทยาสีนัน้  นพดล อินทร์จนัทร์ (2553) ได้กล่าวว่า นกัจิตวิทยาเช่ือว่า 
สีมีผลตอ่จิตใจมนุษย์ สีสามารถบอกความเป็นตวัตน สีโทนร้อน ให้ความรู้สึกท่ีต่างจากสีโทนเย็น 
ทัง้นีโ้ทนสียงัสามารถกระตุ้นตอ่ม ไพรเนียล ท่ีส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ของ
แตล่ะบคุคล นกัออกแบบจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีสี เพ่ือไปใช้ประโยชน์ในขัน้ตอนการออกแบบ 
ทางด้านอิทธิพลสีท่ีมีผลตอ่ความรู้สกึของมนษุย์ ท่ีนกัวิชาการทางจิตวิทยาได้เสนอไว้มีดงันี ้  
 
ตำรำงท่ี 2.4 ตารางสีและอิทธิพลของสีตอ่ความรู้สกึของมนษุย์ในแง่จิตวิทยา  
 
สีของแสง อิทธิพลของสีตอ่ความรู้สกึของมนษุย์ 
สีแดงเข้ม ให้ความรู้สึก สง่างาม มัง่คัง่ 
สีแดงสด ให้ความรู้สึก ต่ืนเต้น สะดดุตา 
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ตำรำงท่ี 2.4  (ตอ่) 
 
สีของแสง อิทธิพลของสีตอ่ความรู้สกึของมนษุย์ 
สีส้ม ให้ความรู้สึก เร้าใจ ร่าเริง 
สีเหลือง ให้ความรู้สึก ราบเรียบ สว่างตา 

สีมว่ง ให้ความรู้สึก มนึชา ผิดหวงั 
สีน า้เงิน ให้ความรู้สึก หนกัแนน่ สงบนิ่ง 
สีฟ้า ให้ความรู้สึก สว่างตา ใสสะอาด 
สีบานเย็น ให้ความรู้สึก สด โดดเดน่ 
สีชมพ ู ให้ความรู้สึก ออ่นหวาน สบายใจ 
สีเขียว ให้ความรู้สึก สดช่ืน สบายตา 
สีครีม ให้ความรู้สึก นิ่งเรียบ หรู 
สีขาว ให้ความรู้สึก สะอาด บริสทุธ์ิ 
สีด า ให้ความรู้สึก มืด ลกึลบั 
สีทอง ให้ความรู้สึก หรูหรา มีคา่ 
สีเงิน ให้ความรู้สึก เงางาม แวววาว 
 
แหล่งท่ีมำ:  นพดล อินทร์จนัทร์, 2553. 
  
  ส่วนการให้ความส าคญักบัการส่ือความหมายผ่านแสงในงานด้านกิจกรรมพิเศษนัน้ ได้มี
กล่าวถึงไว้ในต าราต่างประเทศอย่าง Event Management Principles & Practice ในหวัข้อ 
Lights and associated equipment in common usage in venues and event ว่าระบบแสงนัน้
ท างานควบคูไ่ปกบัระบบเสียง ท่ีช่วยกระตุ้น และสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า ซึ่งจะร่วม
ด าเนินการไปพร้อมกบันกัแสดง   
  

 There are common feature that have been translate into the events and 
entertainment industry form the theater sector. For example, chalk positions on 
stage will help follow spot operators to pinpoint performers effectively, and with 
positioning of performers and stage equipment. Equipment brought in form the 
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truck can also be colour coded according to its eventual location on stage, 
stage left and right or front of house… Working as a lighting engineer requires a 
good degree of creativity in selection, arrangement and interpretation of the 
performance to audience… (Raj, Waiters, & Rashid, 2013, pp. 309-310) 

  
 ตามทศันะของผู้วิจยัเห็นวา่การส่ือความหมายผา่นแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ มี
ความความส าคญัตัง้แตข่ัน้ตอนการรับข้อมลูประเภทของผลิตภณัฑ์ ข้อจ ากดั หรือลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนรูปแบบงานในการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ การออกแบบใน
ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เช่นรูปแบบเวที หรือการแสดงประกอบการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ในงานนัน้ๆ เพ่ือท่ี
นกัออกแบบแสงจะสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการตีความหมาย และใช้ในการออกแบบเทคนิค 
การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ การวางต าแหน่งโคมไฟ รวมถึงการเลือกใช้ สีของแสง เพ่ือให้การส่ือ
ความหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของงานอยา่งถกูต้อง และสร้างความนา่ประทบัใจ 

3) สนุทรียภาพของการใช้แสง ในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
 ในต าราของปรัชญาเบือ้งต้น (บุญย์ นิลเกษ, 2525) นัน้ได้ให้ความหมายโดยรวมของ 
“สนุทรียศาสตร์” ไว้วา่เป็นค าท่ีมาจากภาษาองักฤษ ค าว่า “Aesthetics” เป็นหนึ่งในสาขาวิชาทาง
ปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกบัความงาม หรือสิ่งท่ีมีความงามตามธรรมชาติ ซึ่งความหมายนีค้อ่นข้างแคบ 
โดยได้น าเอาแนวคิดของ Alexander Baumgarten (1742-1762) ท่ีน าเอาศพัท์ ค าว่า Aesthetics 
มาจากภาษากรีกวา่ Aesthetikos หมายถึง ประสบการณ์ทางสมัผสั Baumgarten ใช้หมายถึง (1) 
ปรัชญาเก่ียวกับความงาม หรือ (2) ปรัชญาเก่ียวกบัรสนิยม ซึ่งนกัสุนทรียศาสตร์ได้แบ่งการมอง
สนุทรียศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดงันี ้ 

(1) สายปรัชญาโดยตรง หรืออภิปรัชญา 
(2) สายจิตวิทยาทัว่ไป 

 โดยในทัศนะของอภิปรัชญานัน้ได้มีนักคิดหลายส านัก ท่ีได้ให้ความหมายไว้  แต่
ความหมายท่ี ST.Thom Aquinus (1224-1274 A.D., อ้างถึงในบญุย์ นิลเกษ, 2525, น.33) ได้ให้
ไว้ มีความนา่สนใจอยูว่า่   
 

 สนุทรียวตัถ ุคือสิ่งท่ีให้ความเพลิดเพลินได้โดยประจกัษ์ มนัจะสร้างความสขุใจให้
ประจกัษ์แก่เรา อยา่งประสบการณ์ทางปัญญาเก่ียวกบัสนุทรียศาสตร์นัน้ เป็นเร่ืองความรู้
หรือญาณท่ีเกิดกับจิตใจโดยแท้จริง (Intuitive Knowledge) ของเราเอง เราอาจเรียก
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ความรู้อนันีว้่า สหชาตญาณะก็ได้ มนัไม่ใช่ความเพลิดเพลินใจท่ีมาจากการรู้หรือการพบ
เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่มันเป็นสิ่งท่ีเกิดมาเพราะเรารับรู้ ในสิ่งภายนอกต่างหาก เรารู้ดีถึง
สภาวะแหง่ความนี ้มีอยูอ่ยา่งพร้อมมลูในตวัวตัถ ุได้แบง่เหตแุละปัจจยัแห่งความงามไว้ 3 
ประการคือ 1) ความสมบรูณ์ (Perfection) 2) ความกลมกลืน (Proportion)  3) ความ
เดน่ชดั (Brightness)… (บญุย์ นิลเกษ, 2525, น.33) 

 
 ส่วนทัศนะของฝ่ังจิตวิทยานัน้ ก็มีหลากหลายส านักคิดท่ีได้ให้ค าจ ากัดความไว้เช่นกัน 
และส่วนใหญ่จะเห็นไปในทางท่ีว่า ศิลปะนัน้เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงกระตุ้นของจิต อย่างเช่น  
Aristotle (385-322 B.C.) มองว่าศิลปะคือกระจกสะท้อนสภาวะท่ีเป็นธาตแุท้ของสิ่งทัง้หลาย 
ศิลปกรรมตา่งๆ เป็นแรงกระตุ้นสู่การแสดงออกของอารมณ์ และเป้าหมายโดยตรงของของศิลปะ
คือการเสริมสร้างความสุขและความผ่อนคลายทางอารมณ์ เช่นเดียวกันกับ Croce นกัจิตนิยม
ชาวอิตตาเล่ียน ท่ีมองว่าความงามเป็นเร่ืองของจิตใจ ศิลปะเป็นเร่ืองของปัญญาชน และ
ขบวนการทางสนุทรียศาสตร์ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ 1) ญาณะวิสยัอนับริสุทธ์ิ 2) ทศันะวิสยัอนั
สมบรูณ์ (Perfect Vision) และ 3) พฤติกรรมทางอารมณ์ ในขณะท่ี Spender (182-1903) และ 
Kant มีความเห็นในแนวทางท่ีว่า ศิลปะเป็นเพียงการแสดงออกของพลงังานส่วนเกินในรูปแบบ
ต่างๆด้วยความบริสุทธ์ิใจ โดยมีธาตุแท้หรือรสนิยมทางสุนทรีศาสตร์ซ่อนเร้นอยู่ด้วยอย่างมี
ระเบียบ ส่วน Leo Tolstoy (1828-1910) มองว่าศิลปะคือความสมัพนัธ์ของอารมณ์กบัลวดลาย 
การใช้สี การเลน่เสียง การแสดงตา่งๆ รวมถึงวรรณกรรม ท่ีสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั 
 นอกจากนัน้ทางด้านความหมายของสุนทรียศาสตร์ ในแง่มุมของการส่ือสารนัน้ สกลธ์ ภู่
งามดี (2545) ได้ให้ทศันะว่า “สุนทรียศาสตร์” เป็นศาสตร์ท่ีท าให้เข้าใจถึงความงามท่ีแท้จริงใน
มุมมองท่ีเปิดกว้าง โดยไม่จ ากัดเพียงแค่ความงามท่ีเป็นรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยงัหมายรวมถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ทัง้เหตุการณ์จ าลอง หรือการแสดง ท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ 
ดงันัน้ “สนุทรียศาสตร์ จึงเปรียบเหมือนองค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งท่ีสมัพนัธ์กบัศิลปะอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้” และนอกจากนัน้ สกลธ์ ยงัได้รวบรวมความหมายของ สนุทรียศาสตร์ จากทศันะ
ของนกัวิชาการไว้หลากหลายทา่น อาทิ  

 
 ในทศันะของกีรต ิบญุเจือ นัน้ค าวา่ 
 ...สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีว่าด้วยสิ่งท่ีสวยงาม หรือไพเราะ ซึ่งมาจากศัพท์
ภาษาองักฤษ Aesthetics อนัมาจากภาษากรีก Aisthetikos ท่ีหมายถึง การรู้ได้ด้วยผสัสะ 
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โดยมีสุนทรียธาตุ 3 ส่วน คือ ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา 
(Picturesqueness) และความน่าทึ่ง (Sublimity)… (กีรติ บญุเจือ, 2522, น. 263 อ้างถึง
ใน สกลธ์ ภู่งามดี, 2545) 

 
 หรือในส่วน รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข อาจารย์วิทยาลยัดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล มี
ทศันะโดยรวมว่า สนุทรียศาสตร์ เป็นเร่ืองของความสวยงาม ความไพเราะ ท่ีมนุษล้วนปรารถนา 
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วย หู ตา จมูก กายและใจ และ วนิดา ข าเขียว ได้ให้ทศันะว่า สุนทรียศาสตร์ 
ไมเ่พียงแตศ่กึษาเฉพาะเร่ืองความงามเทา่นัน้ ยงัควรครอบคลมุไปถึงเนือ้หาการตีความ และศกึษา
ในเร่ืองเกณฑ์มารตฐานตา่งๆ ท่ีน ามาใช้ตดัสินความงามด้วย (สกลธ์ ภู่งามดี, 2545) 
 ความหมาย สนุทรียศาสตร์ ตามพจนานกุรมศพัท์ศิลป์ฉบบัไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิต
สถาน พ.ศ. 2541 ได้ระบวุา่  
 

 สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วยความทราบซึง้ในคุณค่าของสิ่งงดงาม ไพเราะ
ร่ืนรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืองานศิลปะ มกักล่าวในลกัษณะเป็นปรัชญา หรือทฤษฎี 
ทัง้เชิงจิตวิทยา จริยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ การวิจารณ์งานศิลปะ หรือแม้แต่
เร่ืองของรสนิยม... (ราชบณัฑิตยสถาน. 2541, น. 8)  

  
 โดย สกนธ์ ภู่งามดี (2545) ได้เขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์ว่า สุนทรียศาสตร์นอกจากจะสัมพันธ์กับศิลปะแล้วนัน้ ยงัสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
อยา่ง ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา และแนวความคดิทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งวิทยาศาสตร์หรืออีก
นยัหนึ่งคือ ศาสตร์ท่ีว่าด้วยสัจธรรมหรือความเป็นจริงทัง้มวล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 
วิทยาศาสตร์สงัคม (Social Sciences) ส่วนท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) และ
ส่วนท่ี 3วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) ซึ่งส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 รวมกันเรียกว่า
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ(Natural Sciences) โดยในสว่นของ วิทยาศาสตร์สงัคมจะเน้นศกึษาความ
เป็นจริงจากความสัมพันธ์ รวมถึงวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่ามนุษย์ กับสิ่งต่างๆ ทัง้
ความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ด้วยกนัเอง ความสมัพนัธ์กบัสงัคม และความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจ รวมถึง
ประเด็นทางจริยธรรมในสงัคมอีกด้วย จึงท าให้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยศาตร์สังคม ถูก
ขนานนามว่า “ปัญญาแห่งมนษุยชาติ”  ซึ่ง สมคัร บรุาวาศ (อ้างถึงใน สกนธ์ ภู่งามดี, 2542, น.2-
3) ได้ให้ทศันะโดยภาพรวมวา่ ปัญญา คือความรอบรู้ ในสรรพสิ่งทัง้หลายรวมถึงปรากฎการณ์ของ
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สิ่งเหล่านัน้ ซึ่งก่อให้เกิดการพฒันาการ (Development) การวิวฒันาการ (Evolution) จนเกิดเป็น
ผลของปัญญา นัน่ก็คือ ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) สืบเน่ืองไปจนท าให้เกิดองค์ความรู้เชิง
ปรัชญา ซึ่งน าไปสู่การหาความรู้ทางคณุค่าของสิ่งต่างๆ ภายใต้องค์ความรู้ทางปรัชญาท่ีว่าด้วย
คณุคา่ของสรรพสิ่ง โดยมีการแบง่คณุคา่ออกเป็นเป็น 1) คณุคา่ทางความงาม (Beauty) ภายใต้
องค์ความรู้ทางปรัชญา นัน่ก็คือ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) และ 2) คณุคา่ทางศีลธรรม 
 (Morality) ภายใต้องค์ความรู้ทางปรัชญา หรือจริยศาสตร์ (Ethics) นัน่เอง  
 ซึ่ง สกลธ์ ภู่งามดี (2545) ได้แจกแจงความเป็นมาของ สุนทรียศาสตร์ท่ีภายใต้วิชา
ปรัชญานัน้ ว่าประกอบไปด้วยวิชาท่ีว่าด้วยเร่ืองของความงามตามธรรมชาติ และความงามปรุง
แตง่ โดยในสว่นของความงามปรุงแตง่นัน้ จะประกอบไปด้วยศลิปะ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) โสตศิลป์ คือ ศิลปะท่ีรับรู้ได้ทางห ูซึ่งแปลตรงตวัจากค าว่าโสต หรือศิลปะท่ีเกิดจาก
เสียง 

2) โสตทศันศลิป์ คือ ศลิปะท่ีรับรู้ได้ทาง ห ูและ ตา ซึง่ก็มาจากรากศพัท์ ของโสตและทศัน์ 
เชน่ ศลิปะการแสดงละครเวที 

3) ทศันศลิป์ คือ ศลิปะท่ีรับรู้ได้โดยทางการ ด ูเชน่ ภาพวาด ภาพถ่าย หรือศลิปะการจดั
วาง (Installation)  
 และได้แบง่แยก องค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์ทางสนุทรียะ หรือความงามตาม
แนวคดิของ สนุทรียศาสตร์ ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

1) สนุทรียวตัถ ุ(Aesthetic Object)  ซึง่แบง่เป็น 
(1) สนุทรียวตัถท่ีุเกิดเองตามธรรมชาต ิเชน่ ต้นไม้ ทะเล ภเูขา 
(2) สุนทรียวตัถุท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น รูปปัน้ ภาพวาด ภาพถ่าย ซึ่งเป็นตวักลางท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะในการเป็นส่ือ ให้มนษุย์รับรู้ถึงความงาม หรือเกิดประสบการณ์ ทางสนุทรียะ  
2) มนษุย์ผู้ รับรู้ (Human with Perception)  ซึง่ก็ต้องแบง่เป็น 2 ฝ่ัง คือฝ่ังผู้สร้างสนุทรีย

วตัถหุรือผู้สง่สาร ในท่ีนีผู้้สร้างผลงานศลิปะเปรียบเหมือนผู้ รับรู้ความงามจากสิ่งตา่งๆ จนเกิดแรง
บนัดาลใจ แล้วน ามาถ่ายทอดป็นผลงานให้กบัฝ่ังผู้ รับสารได้รับรู้อีกทอดหนึง่ 

3) สนุทรียรส (Aesthetic Feeling) เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการได้มี ประสบการณ์ทาง
สนุทรียะ ซึง่นบัรวมถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกนัน้แม้เหตกุารณ์จะไมไ่ด้เกิดขึน้ ณ ปัจจบุนั เชน่ การได้
ฟังเพลงท่ีมีเนือ้หาประทบัใจ เม่ือนกึถึงเพลงนีเ้ม่ือไรก็จะรู้สกึตรึงใจทกุครัง้ 
 ซึ่งพดุงศักดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.) ท าการเรียบเรียงเนือ้หาเก่ียวกับ ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยได้แบ่งความแตกต่างของสุนทรียศาสตร์เชิงปรัชญากับ
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สนุทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมไว้ว่า สนุทรียศาสตร์เชิงปรัชญา (Philosophical Aesthetic) เป็นการ
เรียนรู้ท่ีอาศยัความจริงท่ีสามารถสัมผสัได้ เป็นข้อเท็จจริงท่ีอธิบายได้และเป็นความจริงท่ีไม่
เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีสนุทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Psychological Aesthetic) เป็นการปฏิวตัิให้
เกิดประสบการณ์สนุทรียะ ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝน โดยความรู้ทัง้ 2 แบบนี ้จ าเป็นต้องใช้สนุทรีย
วตัถ ุ(Aesthetic Object) ทัง้ท่ีเป็นวตัถทุางธรรมชาติ (Natural Object) และวตัถทุางศิลปกรรม 
(Artistic Object) จากนัน้จึงน าประสบการณ์ตรงมาสร้างสรรค์รูปแบบของศิลปะท่ีแบง่ย่อยได้เป็น 
3 ฐานศาสตร์ นั่นก็คือ ฐานศาสตร์การทางการเห็น เป็นเร่ืองของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ทัง้
ทางด้านจิตกรรม ประติมากรรมหรือภาพพิมพ์เป็นต้น ส่วนฐานท่ี 2 ได้แก่ ฐานศาสตร์ของการได้
ยิน ซึ่งเป็นเร่ืองของดนตรี การใช้เสียงและระบบตวัโน๊ต สุดท้ายคือฐานท่ี 3 ฐานศาสตร์ของการ
เคล่ือนไหว เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแสดง การใช้ความคดิและการสร้างสรรค์  
 ส่วนความหมายของสุนทรียภาพท่ี พดุงศักดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.)ได้ให้ทัศนะไว้ว่า 
“สนุทรียภาพคือ ความรู้สกึทราบซึง้ในความงามท่ีมีอยูใ่นสรรพสิ่งตา่งๆ ทัง้ท่ีเกิดโดยธรรมชาติและ
ทัง้ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ อนัเกิดจากความพึงพอใจในความสุขท่ีได้สมัผสักับความงาม โดยปราศจาก
ความคิดเป็นเจ้าของและหวังผลตอบแทน” ซึ่งความรู้สึกทราบซึง้ในคุณค่าของความงามจะ
ก่อให้เกิดประสบการณ์ และเม่ือได้รับการศกึษาอบรมจนเป็นนิสยั ก็จะกลายเป็นรสนิยม 
 ในแง่ของสนุทรียภาพเก่ียวกบัการออกแบบและจดัแสงนัน้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพโดยมนุษย์ ท่ีมีจุดเร่ิมต้นจากการประดิษฐ์แสงสว่างเพ่ือเลียนแบบ
แสงธรรมชาต ิส าหรับใช้ในการสอ่งสวา่งให้กบัเวทีการแสดง  
  กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555, น. 1-2) การใช้แสงประดิษฐ์หรือแหล่งก าเนิดแสง
เทียม (Artificial Light หรือ Artificial Light Sources) เกิดขึน้เกือบพร้อมกบัการค้นพบกระแสไฟ 
แสงสว่างท่ีมนุษย์ผลิตขึน้ เร่ิมเข้ามามีบทบาทกับการแสดงบนเวทีอย่างกว้างขวาง ตัง้แต่ท่ีมีการ
ย้ายการแสดงจากภายนอกอาคาร เข้ามาสู่ภายในอาคาร แม้แสงท่ีมนุษย์ผลิตขึน้จะมีความ
คล้ายคลงึกบัแสงธรรมชาตใินการมองเห็น แตก็่ให้ความรู้สกึท่ีตา่งออกไป และสามารถใช้งานได้ไม่
วา่จะเป็นกลางวนัหรือกลางคืน ซึง่แสงท่ีผลิตขึน้นัน้ยงัสมารถใช้สร้างบรรยากาศ บอกเวลา เช้า ค ่า 
ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบแสง เรียกได้ว่าการจดัแสงเป็นเร่ืองของการใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือส้รางบรรยากาศ และสร้างภาพปรากฎการณ์ตา่งๆ ให้เกิดขึน้ ซึ่งปัจจบุนั
ถือวา่เป็นส่ือหนึง่ท่ีสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้ดีท่ีสดุส าหรับการแสดงบนเวที “หากไม่มีแสงสว่าง
บนเวที เราก็จะไม่สามารถแลเห็นเหตกุารณ์ตา่งๆ บนเวทีนัน้ ท านอง “ไม่มีแสงก็ไม่มีภาพบนเวที” 
นกัแสดงจะแสดงอยา่งไร” และจากการพฒันาของวิทยาการ ท าให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัแสง
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สวา่งมีการพฒันาทัง้รูปแบบของอปุกรณ์ รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งานให้มีคณุภาพสงูอีกด้วย 
ท าให้ผู้ออกแบบแสงจ าเป็นต้องศกึษา เพ่ือความเข้าใจในเร่ืองของเทคนิคการใช้อปุกรณ์ตา่งๆ  ให้
เช่ียวชาญอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 ผู้ ออกแบบแสงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในลักษณะของ
อปุกรณ์ตา่งๆ เป็นอย่างดี และฝึกฝนใช้งานด้วยความเช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะน าอปุกรณ์ทาง
เทคนิคเหล่านีม้าใช้สร้างสรรค์งานศิลปะตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดแสงท่ีถือเป็น
สุนทรียศาสตร์แขนงหนึ่ง ผู้ ออกแบบแสงจึงต้องเป็นทัง้ช่างเทคนิคและศิลปินในเวลา
เดียวกนั ใช้ความพยายามร่วมกบัศลิปินอ่ืนๆ เพ่ือจะส่ือความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้าง
จดุมุง่หมายท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพ่ือรวบรวมผลงานท่ีสมบรูณ์ (Total Effect) ซึ่งเป็น
หวัใจหรือแก่นแท้ของการสร้างละคร (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภริูชา, 2555, น. 2)  
 

 จากหนงัสือ “การจดัแสงเบือ้งต้น” (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภริูชา, 2555) ได้แบง่หน้าท่ี
และคณุสมบตัขิองแสงท่ีควบคมุได้ ดงันี ้

1) Illumination หรือ Positive Visibility คือการท าให้ผู้ชมแลเห็น 
2) Focus of Attention หรือ Selective Focus คือการน าสายตาของผู้ชมสูจ่ดุมุง่หมายท่ี

ต้องการจะเน้นหรือต้องการให้แลเห็นเป็นพิเศษ 
3) Dimension หรือ Modeling คือท าให้เกิดความลกึบนเวทีนัน้ 
4) Establishing Mood and Atmosphere and Realistic Element คือการสร้าง

บรรยากาศอารมณ์ ความรู้สึกร่วม บง่บอกเวลา ฤดกูาล สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของตวัละคร 
5) Interaction หรือ Establishing Rhythm and Structure คือการเน้นจงัหวะและ

โครงสร้างของบทละคร โดยใช้ความหลากหลายของรูปทรงและโครงสร้างอนัเกิดจากปริมาณแสง 
ลกัษณะล าแสง และทิศทางของแสงท่ีกระท าตอ่วตัถนุัน้ๆ 

6) Fluidity หรือ Staging the Story คือล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แต่ต้นจนจบการแสดงโดยน า
สายตาผู้ชมไปสูส่ถานท่ีหรือบริเวณท่ีนกัแสดงเคล่ือนไป 

7) Reinforcing the Theme and Style แสดงแก่นเร่ืองและสไตล์การแสดง ซึง่หน้าท่ีทัง้ 7 
ประการจะสมัฤทธ์ิผลได้นัน้ ต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิของแสงท่ีผู้ออกแบบแสงสามารถควบคมุ
ได้อีก 4 ประการ คือ 
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(1) Intensity ความเข้มของแสงหรือความสวา่งของแสง ท าให้รามองเห็นวตัถตุา่งๆ บน
เวที ซึง่ระดบัความเข้มของแสง เร่ิมจากมืดสดุไปจนถึงสว่างสดุ 

(2) Distribution การจ าหนา่ยแสงหรือการสอ่งสว่าง โดยเร่ิมต้นระยะจากแหลง่ก าเนิด
แสงไปถึงวตัถตุา่งๆ บนเวที การวางต าแหนง่โคมไฟและการปรับโฟกสัอปุกรณ์แสง จะเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบรูปทรงแสงและเงาท่ีเกิดบนตวันกัแสดง และสภาพแวดล้อมโดยรอบในแตล่ะ
ฉาก 

(3) Movement จงัหวะหรือลีลาการเปล่ียนแปลงของแสง คือความเคล่ือนไหวของแสง 
แบง่ได้ 3 ลกัษณะ  

(ก) ลีลาและจงัหวะการเปล่ียนแปลงของแสงสวา่งแบบธรรมดา คือเปล่ียนตาม 
ล าดบัการแสดง ผู้ชมสามารถติดตามเร่ืองราวได้อย่างตอ่เน่ือง ตามการขึน้ลงของแสงลกัษณะนี  ้

(ข) ลีลาการเคล่ือนไหวของโคมไฟสอ่งสวา่งซึง่เป็นเคร่ืองประกอบฉากการแสดง
และเวที ท่ีนกัแสดงพาเคล่ือนท่ีไปเองตามพืน้ท่ีบนเวที เช่นตะเกียง เทียน 

(ค) ลีลาการเคล่ือนไหวของโคมไฟสอ่งสวา่งด้านนอกของเวที เพ่ือเน้นเหตกุารณ์
และการเคล่ือนไหวของตวัละคร เชน่ การใช้โคม follow spotlight 

(4) Color สีของแสง เป็นส่ือท่ีแสดงความรู้สกึได้ดีและแรงมากท่ีสดุ 
 ซึง่ผู้ออกแบบแสงจะต้องน าคณุสมบตัติา่งๆ มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ 
 นอกจากนัน้ผู้ออกแบบแสงจะต้องศึกษาบทละคร จนเข้าใจเร่ืองราวและเข้าถึงอรรถรส
เป็นอย่างดี รวมถึงต้องหาข้อมูลจากผู้ก ากับการแสดงถึงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ  ใน
งานฝ่ายศิลป์ รวมถึงควรจะได้ดกูารซ้อมละครเท่าท่ีเป็นไปได้ เพ่ือน ามาประกอบกับการอ่านบท
ละคร และน ามาพฒันาแนวคดิในการออกแบบแสงส าหรับการแสดงทัง้หมดอีกด้วย 
 และส าหรับผู้ เช่ียวชาญ ทางด้านระบบแสง ส าหรับงานบนัเทิงรวมถึงงานสตดูิโอ และงาน
กลางแจ้งอย่าง นภฤทธ์ิ เนียรสอาด  ได้ให้ทัศนะว่า แสง มีอทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึก 
น าไปสู่การส่ือสารท่ีสัมฤทธ์ิผล และมีอิทธิพลในชีวิตของคนเรามากขึน้ การแสดงต่างๆ บนเวที 
นอกเหนือจากเนือ้หาท่ีด าเนินไปตามสคริปแล้วนัน้ บรรยากาศแสงก็มีความส าคญั เพราะจะเป็น
ตวับง่บอกถึงเร่ืองราวตา่งๆ ได้ เช่น เช้า สาย กลางวนั กลางคืน เศร้าหรือสนกุ ดงันัน้ผู้ควบคมุแสง
จะต้องทราบรายละเอียดขัน้ตอนของการแสดงทัง้หมดหรือท่ีเรียกว่า สคริป เพ่ือเตรียมการจัด
บรรยากาศของแสงให้เหมาะสม และสิ่งส าคญัท่ีสุดในการควบคมุบรรยากาศของแสงให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีตัง้ไว้นัน้ จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการท่ีดี ท าความเข้าใจ
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รายละเอียดและขัน้ตอนการแสดงให้มากท่ีสุด รวมถึงต้องศึกษาและเข้าใจการใช้อุปกรณ์เคร่ือง
ควบคมุตา่งๆ เพ่ือให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อยท่ีสดุ ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าระบบแสงสว่างส าหรับการ
แสดงต้องมีการควบคมุความสว่างให้มีความแตกตา่งไปตามเร่ืองราวท่ีก าหนด และการออกแบบ
และควบคมุแสงส าหรับการแสดงบนเวทีนัน้ ถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะหากควบคมุไม่ได้ตาม
จุดมุ่งหมายของการแสดงท่ีวางไว้ ก็เหมือนการรับประทานอาหารอร่อยแต่ไร้ซึ่งบรรยากาศ (นภ
ฤทธ์ิ เนียรสอาด, 2550) 
 โดยนภฤทธ์ิ (นภฤทธ์ิ เนียรสอาด, 2550) ได้รวบรวมวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายในการจดั
แสงเบือ้งต้น ในแง่การถ่ายภาพยนต์ หรือการถ่ายภาพ เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่งานออกแบบแสงท่ีดี 
และสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพไว้ดงันี ้ 

1) การจดัแสงในหลกัขัน้พืน้ฐานเพ่ือชว่ยในการมองเห็น การบนัทกึภาพ 
2) การจัดแสงพ่ือส่งเสริมให้สิ่งท่ีต้องการบันทึกภาพ (สิ่งท่ีถ่าย) มีมิติท่ีสาม เพ่ือให้

สามารถมองเห็นสว่นลกึของวตัถไุด้ 
3) การจดัแสงเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ (Mood) ของเหตกุารณ์ต่างๆ ภายใน

เนือ้หาท่ีต้องการน าเสนอเป็นภาพได้ดียิ่งขึน้ 
4) การจดัแสงเพ่ือใช้ก าหนดบรรยากาศของภาพ (Atmosphere) 
5) การจดัแสงเพ่ือเสริมสร้างความงามให้เกิดขึน้ในการประกอบภาพ (Composition) เช่น 

ช่วยแก้ปัญหาในการขาดสมดลุ (Unbalance) ช่วยเน้นจดุสนใจของภาพ (Center of Interest) ให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ซึ่งจากวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายท าให้เห็นว่า การจัดแสงมีความส าคัญต่อการ
บนัทึกภาพและงานแสดง เพ่ือช่วยในการถ่ายทอดและส่ือความหมายของแนวคิดตา่งๆไปยงัผู้ชม
ให้เกิดความเข้าใจตามเป้ามายท่ีก าหนด นอกจากนัน้ยงัมีเร่ืองของข้อค านึงของการจดัแสง นภ
ฤทธ์ิ ได้กล่าวว่า การออกแบบแสงนัน้เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องผสมกนัอย่างลงตวั ซึ่งมีสิ่งท่ี
ควรค านงึถึง 4 ข้อ ดงันี ้

1) เข้าถึงวตัถปุระสงค์งาน การรู้ถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงในการใช้งานในแตล่ะโครงการ 
จะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการออกแบบท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

2) เข้าถึงสิ่งแวดล้อม งานออกแบบระบบแสง ไม่ใช่แค่การให้ความสว่าง ต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทัง้งานตกแตง่ภายในท่ีมีผลตอ่ต าแหน่งของการติดตัง้หรือความร้อนท่ีเกิดขึน้
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จากดวงโคมอนัมีผลต่ออุณหภูมิภายในห้อง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อ องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีเป็นผล
ตอ่การใช้งาน 

3) เข้าถึงเทคโนโลยี ต้องรู้ซึง้ถึงคณุสมบตัิของอปุกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่งๆ เพ่ือเลือก
น าอปุกรณ์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่  

4) เข้าถึงศิลปะ งานออกแบบระบบแสงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งนอกจากความรู้
ทางด้านวิศวกรรมและเข้าใจในธรรมชาติของแสงแล้ว ผู้ ออกแบบระบบแสง ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ เข้าใจการรับรู้ของผู้ชม และสามารถจิตนาการถึงบรรยากาศต่างๆ ของ
แสงท่ีจะเกิดขึน้เม่ือใช้งานจริง 
 จากแนวคิดและทศันะทัง้หลาย ท่ีได้รวบรวมมาในเบือ้งต้น จะเห็นได้ว่า สนุทรียภาพหรือ
ความงามนัน้ เก่ียวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในหลายแง่มุม ตัง้แตค่วามงามของธรรมชาติ มาจนถึง
ความงามท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมนษุย์สร้างสรรค์แตง่แต้มขึน้มา โดยในมมุมองของการส่ือสารนัน้สยุทรีย
ภาพเป็นเสมือนส่ือกลาง ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีสามารถถ่ายทอดเป็นความรู้ และฝึกฝนทกัษะ
อยา่งตอ่เน่ืองจนเกิดเป็นรสนิยมได้  
 ซึ่งในแง่ของการถ่ายถอดความรู้นัน้ จากแนวคิดของ Michel Polanyi และ Ikujiro 
Nonaka (มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม, ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558.) 
เร่ืองการจดัการความรู้ท่ีแบง่ได้เป็น 2 ประเภทคือ    1) ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit 
Knowledge) คือ ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด บอกต่อได้ แบบเป็นรูปธรรม เช่น การรวบรวมและ
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี หรือคูมื่อตา่งๆ  และ 2) ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ท่ีฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) คือความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์
อกัษรได้โดยง่าย เป็นความรู้ท่ีเกิดจาการสัง่สมประสบการณ์ สญัชาตญาณ หรือจากพรสวรรค์ของ
แตล่ะบคุคล ในการท าความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ เช่น ทกัษะในการท างาน โดยความรู้ทัง้ 2 ประเภทนี ้
สามารถเปล่ียนสถานภาพ สลบัไปมาตลอดเวลา บางครัง้ความรู้เฉพาะตงั (Tacit) ก็ออกมาเป็น
ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit) และบางครัง้ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit) ก็เปล่ียนไปเป็นความรู้เฉพาะตวั 
(Tacit) โดยสดัส่วนของความรู้ในองค์กรทัว่ไปพบว่า 80 % เป็นความรู้แบบเฉพาะตวั ส่วนอีก  
20% เป็นความรู้แบบชดัแจ้ง  
 ในมมุมองของผู้วิจยัท่ีมีตอ่ สนุทรียภาพของการใช้แสง ในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
จะขอสรุปโดยภาพรวมว่า การออกแบบแสงในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ให้ความสวา่ง หรือสร้างบรรยากาศโดยทัว่ไปเทา่นัน้ เพราะในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะครัง้ จะมี
วตัถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอย่างแน่ชดั รวมไปถึงความมีลกัษณะเฉพาะของ
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แตล่ะผลิตภณัฑ์ ท าให้การออกแบบแสงต้องค านึงถึงรายละเอียดตา่งๆอย่างเคร่งครัดทัง้หลกัการ
ออกแบบแสงตามทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ของการใช้ไฟฟ้าด้วยความรู้ปะเภท ความรู้ชดัแจ้ง รวมถึง
ต้องใช้ทกัษะประสบการณ์ในด้านตา่งๆ รวมถึงทกัษะทางด้านสนุทรียะ หรือรสนิยมส่วนบคุคล ใน
การส่ือสารข้อมูล ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้  เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจ และการจดจ า หรือสร้างประสบการณ์ทางสนุทรียะท่ีดีและถกูต้องให้กบัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ
ด้วย 
 4) กระบวนความคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process)  
  เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์ (2553) ได้กล่าวถึงการใช้ค าว่า “สร้างสรรค์” ในภาษาไทยว่ามี
ความหมายท่ีหลากหลาย คลมุเคลือ ไมช่ดัเจนและบางความหมายแตกตา่งจากภาษาองักฤษ โดย
ได้แบง่ความหมายท่ีเกิดจากการใช้ในภาษาไทยไว้ 3 ความหมาย ดงันี ้ 
 ความหมายท่ี 1 ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) ท่ีเก่ียวกบั
วิธีคิด ท่ีตรงข้ามกบัการคิดแง่ลบ (Negative Thinking) ท่ีหมายถึงคิดในแง่ร้าย หรือคิดบัน่ทอน
ก าลงัใจ โดยไมมี่นยัของความหมายในแง่ของความแปลกใหม ่หรือความแตกตา่ง 
 ความหมายท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์ คือ การกระท าท่ีไม่ท าร้ายใคร (Constructive 
Thinking) เป็นการคดิและกระท าท่ีมุง่เสริมสร้างในทางท่ีดี เป็นประโยชน์ 
 ความหมายท่ี 3 ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Creative Thinking) 
เป็นความหมายเดียวกนักบัภาษาองักฤษ คือการสร้างสรรค์สิ่งท่ีแตกตา่ง และมีประโยชน์ มีคณุคา่ 
ดีขึน้กวา่สิ่งเดมิท่ีมีอยู ่
 โดยทัว่ไป จะใช้ความหมายของค าว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การ
คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ต้องเป็นสิ่งใหม่ (New 
Andoriginal) ใช้การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) เกรียงศกัดิ์ เจริญวง
ศกัดิ ์(2553) ให้ทศันะวา่ความคดิสร้างสรรค์สามารถเกิดขึน้ได้ 2 ทางคือ   

1) เร่ิมจากจินตนาการแล้วย้อนกลบัสู่สภาพความเป็นจริง โดยเกิดขึน้จากการท างานของ
สมองซีกขวา ท่ีมีความสามารถประการหนึ่งคือการจินตนาการ คิดแหวกนอกกรอบอย่างไม่จ ากัด 
หรือเรียกได้ว่า จินตรนาการของเรานัน้ไม่มีท่ีสิน้สุด ซึ่งจินตนาการเป็นตัวช่วยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และเม่ือน ามาประกอบกับความคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดในมิติอ่ืนๆ มนุษย์ก็
สามารถน ามาใช้ได้อยา่งเหมาะสม  

2) เร่ิมจากความรู้แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ เป็นลักษณะของการคิดต่อยอด โดยฐาน
ความคิดเดิมจะเป็น “ตัวเข่ียความคิด” ให้เราคิดเร่ืองใหม่ๆปรับปรุงเพิ่มเติมจากสิ่งเดิมๆ โดย
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นกัจิตวิทยาค้นพบว่า ความคิดสร้างสรรค์นัน้สามารถฝึกฝนได้ โดยไม่ขึน้กบัพรสวรรค์ส่วนบุคคล 
ไม่ถูกจ ากัดด้วยสภาพของชีวิต เช่น เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ และมีแนวโน้มว่าเด็กจะคิด
สร้างสรรค์ได้ง่ายกว่าผู้ ใหญ่ เพราะไม่มีกรอบล้อมแห่งโลกทศัน์ มโนทศัน์ ประสบการณ์และความ
เคยชิน 
 ทางด้านนกัจิตวิทยาและนกัวิจยัทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลยั เคมบริดจ์ Edward De 
Bono (De Bono, 1992) ได้ให้ทศันะของ ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า มนัเป็นรูปแบบการคิดท่ีมุ่งจะ
สร้างสิ่งใหม ่ด้วยวิธีการและความคิดใหม่ๆ มากกว่าท่ีจะเป็นการท าซ า้หรือลอกลียนแบบจากสิ่งท่ี
เหนือกวา่ 
 ส่วน Csikszentmihalyi (1996) ได้ให้ทศันะไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการ
ของบุคคลท่ีมีความสร้างสรรค์ มีความสุขกับการท ากิจกรรม  ด้วยความจดจ่อ ความสนใจ 
สญัชาตญาณและพลงังาน เขาเรียกกระบวนการนีว้่า “ภาวะล่ืนไหล” (Flow) ซึ่งกระบวนการ
สร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 5 ขัน้ตอนคือ การเตรียมการ (Preparation), การบม่เพาะ (Incubation), 
ความเข้าใจหรือแรงบนัดาลใจ (Insight or Inspiration), การประเมินผล และรายละเอียด 
(Evaluation and Elaboration) ซึ่งแต่ละส่วนของกระบวนการความคิดสร้งสรรค์นนัน้สามารถ
ซ้อนทับกันกับผู้ อ่ืนได้ ดงันัน้การให้แนวคิด หรือการท างาน ต้อง มีความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับจากบคุคล (Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains) 
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ภำพท่ี 2.17 A systems model of creativity 
แหล่งท่ีมำ : Csikszentmihalyi, 1999, น. 4.; วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์, 2557. 
 
 และอีกทศันะจาก Csikszentmihalyi (1999, p.12)  ท่ีให้ทศันะว่า บคุคลท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มักจะมีลกัษณะท่ีโปรดปรานการท าลายกฎและประสบการณ์ท่ีเคยมีมาแต่
เดิม ซึ่งในท่ีสุดจะสามารถน าไปสู่คณุค่าของผลิตผลทางนวตักรรม ท่ีเป็นสิ่งส าคญัของความคิด
สร้างสรรค์ส่วนบคุคล ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคิดอนัโดง่ดงัของ Pablo Picasso ท่ีว่า “Learn the 
rules like a pro, so you can break them like an artist” 
 ขณะท่ีทางด้าน เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัดิ ์(2553) ได้ให้แง่คดิของ กระบวนการความเชิงคิด
สร้างสรรค์ (Creative Process) ไว้วา่ “การคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคดิเดมิท่ีมีอยู ่สูค่วามคดิใหม่ๆ  ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ
ให้กับปัญหาท่ีเกิดขึน้” โดยมีล าดับขัน้ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
(Process) 3 ขัน้ตอน ท่ีน าการคดิสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหา คือ 
 ขัน้ตอนท่ีหนึง่ ขัน้ก าหนดเป้าหมายการคิด ซึ่งเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ไม่
ใช้เป็นการจินตนาการเร่ือยเป่ือยไร้จุดหมาย โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของปัญหาท่ีต้องการ
แก้ไขด้วยการคดิเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการตัง้ค าถามอยา่งชดัเจน เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีตรงประเดน็ 
 ขัน้ตอนท่ีสอง ขัน้การแสวงหาแนวคดิใหม ่คือการพยายามคดิวิธี ท่ีจะได้ค าตอบ โดยยงั
ไมต้่องค านงึถึงความเป็นไปได้ในทางปฎิบตั ิเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่ๆ  ทางเลือกใหม่ๆ  
 ขัน้ตอนท่ีสาม ขัน้การประเมินและคดัเลือกแนวคิด คือการน าแนวความคิดใหม่ท่ีเราได้
รวบรวมในขัน้ท่ีสอง มาพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดปัญหา หรือสมเหตสุมผลหรือไม่ และ
ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ในขัน้ท่ีหนึ่งมากน้อยเพียงใด ซึ่งในขัน้นีต้้องใช้การคิดในมิติ
อ่ืนๆมาชว่ย โดยเฉพาะ การคดิเชิงวิเคราะห์ หรือการคดิเชิงบรูณาการเป็นต้น 
 อยา่งไรก็ตาม เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัดิ ์(2553)  ได้กลา่วไว้วา่ สิ่งท่ีแปลกอาจไม่สร้างสรรค์ 
ถ้าสิ่งนัน้ไม่ดีกว่าเดิม ไม่ตอบวตัถปุระสงค์ และไม่สามารถท าได้จริง โดยได้แนะน าเทคนิคในการ
แสวงหาแนวคดิเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาไว้ 10 แนวทาง ดงันี ้

1) หาความคิดใหม่ท่ีหลากหลายด้วยการระดมสมอง (Brainstorming) เทคนิคการระดม
สมองถกูคิดค้นขึน้โดย อเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ์ เจริญวง
ศกัดิ์, 2553, น.114) เป็นการระดมความคิดท่ีหลากหลาย เพ่ือหาค าตอบใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 
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เป็นวิธีท่ีช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะความคิดของคนหนึ่ง จะไป
กระทบความคดิของคนอ่ืนๆ ให้เกิดความคดิใหม่ๆ  ขึน้มาเร่ือยๆ 

2) ท าของเก่าให้ใหม่ด้วยแผ่นตรวจสอบของออสบอร์น จากหนังสือช่ือ จินตนาการ
ประยกุต์ ของ ออสบอร์น ได้เสนอแนวทางพิจารณา 9 แนวทาง ส าหรับ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิม 
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม ่หรือการคดิหาแนวทางใหม่ๆ  ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดมิ ดงันี ้

(1) เอาไปใช้อยา่งอ่ืนได้หรือไม่ ? (Put to other uses?) 
(2) ดดัแปลงใช้อยา่งอ่ืนได้หรือไม ่? (Adapt?) 
(3) ปรับเปล่ียนได้หรือไม ่? (Modify?) 
(4) เพิ่ม, ขยายได้หรือไม ่(Magnify?) 
(5) ลด, หดได้หรือไม ่? (Minify?) 
(6) ทดแทนได้หรือไม ่? (Substitute?) 
(7) จดัใหมไ่ด้หรือไม ่? (Rearrange?) 
(8) สลบัได้หรือไม ่? (Reverse?) 
(9) ผสม, รวมได้หรือไม ่? (Combine?) 

3) ขยายขอบเขตปัญหาจาก รูปธรรม สู่นามธรรม แล้วค่อยคิด เป็นการพยายามถอด
กรอบโครงสร้างความคิด จากความรู้เดิมท่ีเคยมีอยู่ สู่การจินตนาการนอกขอบเขตของเร่ืองนัน้ๆ
อย่างอิสระ โดยใช้ความคิดเชิงนามธรรม เร่ิมจากค าถามกว้างๆ แล้วจึงค่อยๆ  ให้ข้อจ ากัดของ
ปัญหานัน้ให้แคบลง 

4) ปรับสภาพแวดล้อมและเวลาให้เหมาะสมส าหรับการคดิ สภาพแวดล้อมมีผลตอ่การคิด 
การอยู่ในบรรยากาศเดิมๆเป็นเวลานาน อาจจ ากัดความคิดสร้างสรรค์ ดังนัน้การเปล่ียน
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ จะท าให้หลุดจากบรรยากาศเดิมสู่บรรยากาศใหม่ อันส่งผลต่อการเกิด
อารมณ์ใหม่ท่ีช่วยให้เราคิดนอกกรอบได้ และการจ ากัดระยะเวลาในการคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะ
เป็นการกระตุ้นสมองให้ต่ืนตวัอีกด้วย 

5) กลบัสิ่งท่ีจะคดิ แล้วลองคดิในมมุกลบั  
 
 เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ Lateral 
Thinking (1970) หรือ การคิดแนวข้าง วตัถปุระสงค์ท่ีเขาเขียนหนงัสือเล่มนีเ้น่ืองจากเขา
เห็นว่า คนส่วนใหญ่มักประเมินข้อมูลใหม่โดยใช้กรอบความคิดเดิมจึงไม่ช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใด และแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้เราหลุดจากกรอบความคิด
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เดมิและสามารถคิดในมมุมองใหม่ได้คือการสลบัท่ีโดยการผนัความ เช่น จากข้อความว่า 
“ศาลลงโทษผู้ กระท าผิด” เป็น “ผู้ กระท าผิดลงโทษศาล” ท าให้เกิดการคิดต่อไปว่า 
ผู้กระท าผิดจะลงโทษศาลได้หรือไม่... (เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัดิ,์ 2553, น.131) 

 
6) จบัคู่ตรงข้าม เพ่ือหกัมุมสู่สิ่งใหม่ คือการหาสิ่งท่ีมีลกัษณะขดัแย้ง (Conflict) โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือหกัมุมความคาดหวงัทัว่ๆ ไป ท่ีคิดว่าน่าจะเป็น ซึ่งมกันิยมใช้ในงานเขียน งาน
ภาพยนต์ งานโฆษณา ฯลฯ 

7) คิดแหวกวงความน่าจะเป็น ย้อนกลบัมาหาความเป็นไปได้ เป็นการพยายามยามท้า
ทายความคิด ในสิ่งท่ีเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ท่ีเกิดจาการคุ้ นชินในชีวิตประจ าวนั อย่างท่ี เอ็ดเวิร์ด 
เอด โบโน ได้แนะน าไว้ใน หนังสือการคิดแนวข้าง ว่าให้ “ให้เราลืมการคิดในกรอบของ
ตรรกศาสาสตร์ท่ีมีตวัเลือกว่า ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ แต่พยายามหาค าตอบท่ีแหวกวงของกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ให้มากท่ีสดุไม่เพียงแตคิดถึงวิธีแก้ปัญหาธรรมดาๆ เท่านัน้ แล้วจากนัน้พยายามดดัแปลงค
วาคดิแหวกแนวนัน้ให้ท าได้จริงในทางปฏิบตั”ิ 

8) หาสิ่งไมเ่ช่ือมโยง เป็นตวัเข่ียความคดิสร้างสรรค์ เชน่ 
(1) การเปิดหนงัสือ เป็นการเช่ือมความคิดกบั ค า ประโยค หรือรูปภาพ ท่ีเราเลือกสุ่ม 

โดยไมจ่ าเป็นต้องเก่ียวโยงกนั  แล้วน ามาพิจารณาตอ่วา่สิ่งใดสามารถน าไปดดัแปลง หรือน าไปคิด
ตอ่ ให้เหมาะกบัการน าไปใช้จริงได้ 

(2) การเปิดพจนานุกรม เป็นการสุ่มเลือกค า แล้วลองน าแต่ละค ามาเช่ือมโยงกับ
ปัญหาของเราเพ่ือชว่ยให้เกิดความคดิดีๆ ในการแก้ปัญหา 

9) ใช้เทคนิคการสงัเคราะห์ส่วนประกอบ (Morphological Synthesis) เป็นเทคนิคท่ีสร้าง
ช่วงตดัของแกนแนวคิด 2 แกน (Martrix) โดยการเขียนแนวคิดของค าตอบแง่มุมหนึ่งไว้ท่ีแกน
แนวตัง้ แล้วเขียนอีกแง่มุมหนึ่งไว้ท่ีแกนแนวนอน วิธีการนีจ้ะช่วยสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆได้
มากมาย และหากมีลกัษณะของมิตท่ีิน ามาพิจารณาเพิ่ม ก็จะท าให้มีรูปแบบเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู ซึ่ง
เทคนิคนีค้้นพบโดย สวิกกี ้(Zwicky,1969 อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัดิ,์ 2553, น.148) 

10) ใช้การเปรียบเทียบเพ่ือกระตุ้นมมุมองใหม่ๆ เป็นการรวมองค์ประกอบท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนั น ามาเทียบเคียงในลกัษณะอปุมาอปุไมย โดยมีแนวคดิวา่  
 

 ...ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยจะถูกท าให้เข้าใจได้ง่ายขึน้เม่ือเทียบเคียงกับสิ่งท่ีคนทัว่ไป
คุ้นเคย เพราะท าให้เห็นภาพชดัขึน้ ในทางตรงกันข้าม ปัญหาท่ีเราคุ้นเคยมากเกินไปจน
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กลายเป็นอุปสรรค ท าให้เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้ การอุปมาหรือเทียบเคียงใน
ลกัษณะท่ีเราไม่คุ้นเคย จะช่วยกระตุ้นให้เราคิดในมุมท่ีแตกต่างได้ ... (Gilhooly, 1996 
อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศกัดิ,์ 2553, น. 152)  

 
 จากข้อมูลทัง้หลายท่ีผู้ วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมมานัน้ ท าให้เห็นว่าในแง่ของ การ
ออกแบบแสงมีความเก่ียวข้องกบักระบวนการความเชิงคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) เข้า
มาร่วมอยู่ด้วย ตัง้แต่การใช้จิตนาการในการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาจาก
ข้อก าหนดตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ข้อก าหนดเร่ืองสถานท่ีจดัแสดงงาน ข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ์
ท่ีจะต้องค านึงถึง ข้อก าหนดเร่ืองอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบแสงเป็นต้น นภฤทธ์ิ เนียร
สอาด (2550) ได้รวบรวมไว้ในหวัข้อ “สิ่งท่ีต้องทราบในการออกแบบระบบแสงเวที” ต้องขึน้อยู่กบั
องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 สว่นคือ  

1) ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม (Architectural Requirement) ต้องทราบราละเอียดของ
เวทีว่าเป็นอย่างไร เช่น การรองรับน า้หนกัของโครงสร้าง เง่ือนไขการก าหนดจ านวนโคมไฟในการ
ใช้งาน 

2) ข้อก าหนดทางไฟฟ้า (Electrical Requirement) ต้องทราบก าลงัไฟฟ้าท่ีสามารถจ่าย
ให้แก่ระบบแสงได้ ซึง่เป็นเง่ือนไขหนึง่ในการก าหนดจ านวน Power Dimmer และโคมไฟ 

3) ข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้บนเวที (Theaterical 
Requirement)  เพ่ือการก าหนดต าแหน่งของโคมไฟ เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้  รวมถึงภาพท่ี
ต้องการส่ือว่าต้องการอารมณ์แบบใด ส าหรับการก าหนดน า้หนกัของแสง เพ่ือการส่ืออารมณ์ท่ี
ถกูต้อง 

4) งบประมาณ (Budget) งบประมาณเป็นตวัก าหนดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ผู้ออกแบบต้อง
ค านงึถึงข้อจ ากดัของงบประมาณ วา่ออกแบบอยา่งไรให้การถ่ายทอดงานศิลปะออกมาได้อย่างไม่
ผิดเพีย้น 
 นอกจากนัน้การท างานของนกัออกแบบแสงยงัมีความเก่ียวข้องกับส่วนอ่ืนๆอย่างเข้มข้น 
ท าให้ต้องค านึงถึงการสร้างการยอมรับในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (A System Model of 
Creativity) กับบุคคล (Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains) 
(Csikszentmihalyi, 1996) เป็นอยา่งมาก ดงัท่ี กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555, น. 79-82) ได้
กล่าวไว้ในเร่ืองของการออกแบบแสงว่า ผู้ออกแบบแสงตอังค านึงถึงโครงสร้างหลกั 4 ประการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัและเป็นหวัใจของการจดัแสง หรือ การส่ือสารด้วยแสง ซึง่ประกอบด้วย 
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1) ระบบหร่ีแสง (Dimming System) หรือชุดหร่ีแสง ซึ่งมีความส าคญัต่อการสร้าง
บรรยากาศ และความรู้สกึผู้ชม  

2) อปุกรณ์เคร่ืองให้แสงสว่างส าหรับเวที (Lighting Instrument) ทัง้อปุกรณ์ท่ีท าให้เกิด
แสงและอปุกรณ์ประกอบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

3) การแสดงบนเวที (Performance) นบัรวมตัง้แต ่บทละคร สถานท่ี วิธีการน าเสนอ ไป
จนถึงนกัแสดงและผู้ ร่วมงานทกุฝ่าย 

4) ผู้ชม (Audience) ซึ่งก็คือกลุ่มผู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ ท่ีเรา
จะสง่ให้ ซึง่กลุม่ผู้ชมหรือผู้ รับสารนัน้สามารถแบง่ได้หลายระดบั 
 นอกจากนีน้พดล อินทร์จนัทร์ (2553) ได้รวบรวมขัน้ตอนของกระบวนการในการออกแบบ
แสงไว้ 9 ขัน้ตอน ซึ่งก็มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 5 ขัน้ของ 
Csikszentmihalyi (1996)  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1) ขัน้ตอนในการเตรียมงาน: Preparation สิ่งแรกท่ีนกัออกแบบแสงต้องเตรียมคือการ
อา่นบทละครหรือสคริปต์ของงานนัน้ให้ละเอียด และท าการตีความหาแก่นความคดิของเร่ืองท่ี
น าเสนอ เพ่ือน าไปใช้ใน กระบวนการออกแบบแสง 

2) การประชมุกบัผู้ก ากบัการแสดง และทีมงานออกแบบ 
จากทศันะของ วอลเตอร์ (Graham Walters) ท่ีได้กลา่ววา่  ก่อนจะด าเนินงานควรมีการประชุม
กลุ่มของทีมงานออกแบบผู้ ท างานทกุคน เพ่ือหาข้อตกลงของกรอบแนวความคิดพืน้ฐานของการ
แสดงนัน้ๆขึน้ ซึง่โดยทัว่ไปผู้ก ากบัการแสดงจะเป็นผู้น าในการประชมุและะก าหนดทิศทางเก่ียวกบั 
Production (Walters, 1997, p. 31 อ้างอิงใน นพดล อินทร์จนัทร์, 2553) 
 หรือจากความเห็นของ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ (2539, น. 15 อ้างถึงใน นพดล อินทร์จนัทร์, 
2553) ท่ีกล่าวว่า นกัออกแบบจะเป็นบคุคลแรกท่ีผู้ก ากบัการแสดงจะพบปะเพ่ือชีแ้จงให้ทราบถึง
ภาพลกัษณ์ของละครท่ีตนต้องการ ซึ่งนกัออกแบบจะเป็นผู้สร้างสรรค์ลกัษณะทางกายภาพของ
ละครบนเวที รวมถึงผสมผสานความคิดของพวกเขาไปให้ไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จท่ีดีตอ่ละคร  
 ซึ่งจากทัศนะดงักล่าว นพดล อินทร์จันทร์ จึงสรุปไว้ว่า ก่อนลงมือออกแบบ ผู้ ออกแบบ
แสงควรร่วมประชุมกับทีมงานออกแบบทัง้หมด เพราะทุกส่วนล้วนมีความสัมพันธ์กันในเชิง
มมุมองศลิปะ (นพดล อินทร์จนัทร์, 2553) 

3) การศกึษาค้นคว้าและประสานงาน หลงัจากท่ีได้แนวคิดหลกัในการแสดงจากท่ีประชมุ 
นักออกแบบแสง ควรต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ในด้าน ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองการ
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ปกครอง จิตวิทยาสี ท่ีส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก รวมถึงการติดตามงานออกแบบของฝ่าย
ฉาก เสือ้ผ้า เพ่ือทราบถึงโครงสร้างโดยรวม ท่ีมีผลในการออกแบบแสง 

4) การจัดท าภาพสเก็ตแสง เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ ออกแบบแสงจะสเก็ตภาพจากจินตนาการ
ออกมาเป็นรูปธรรม คล้ายกับการจัดท าสตอรีบอร์ดของงานภาพยนตร์ ซึง้ขัน้ตอนนีจ้ะท าขึน้
หลงัจากท่ีมีการสรุปโครงสร้าฉากท่ีสมบรูณ์แล้ว 

5) การท า Cue Synopsis คือการจดัล าดบัการเคล่ือนไหวของแสง (Lighting Movement) 
ในการแสดง แบบฉากตอ่ฉาก โดยจะมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในแตล่ะ Cue รวมถึงการ
เปล่ียนความเข้มแสง หรือการเปล่ียนตวัจ าหนา่ยแสงสว่างด้วย ซึ่งจ านวน Cue ก็แตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะชดุการแสดง 

6) การท า Lighting Plot เป็นขัน้ตอนต่อจาก Cue Synopsis โดยมอร์แกน (Nigel 
H.Morgan) ได้กล่าวว่า “Lighting Plot” คือ เอกสารท่ีผู้ออกแบบแสงท าขึน้เพ่ือบอกต าแหน่ง และ
ชนิดของโคมไฟ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีติดตัง้ (Lighting Crew) ดงันัน้ Lighting Plot จึงต้องพิถีพิถัน
เก่ียวกับความถูกต้องของต าแหน่งและชนิดโคมไฟ นอกจากนีเ้พ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
ผู้ออกแบบแสงควรให้ความละอียดกบั Scale และ Lighting Grid (Morgan,1995 p.98, อ้างถึงใน 
นพดล อิทร์จนัทร์, 2553) 

7) การติดตัง้และ Focus อุปกรณ์ให้แสงสว่างหรือโคมไฟ ในขัน้ตอนนี ้ผู้ก ากับเทคนิค 
(Master Electrician) จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบแสง กับเจ้าหน้าท่ีติดตัง้โคมไฟ 
(Hanging Crew) ส่วนนักออกแบบแสงจะเป็นเพียงผู้ตรวจความถูกต้องของการติดตัง้และ
คณุภาพของล าแสงเทา่นัน้ 

8) การซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) จากบางสว่นของทศันะท่ีนพดลได้รวบรวมไว้ 
เชน่ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิ  ให้ความเห็นวา่ การซ้อมเทคนิคเป็นการตวรจสอบความเรียบร้อย หรือ
ปัญหาขององค์ประกอบทางเทคนิคตา่งๆ  ซูไรมาณ เวศยาภรณ์ กลา่ววา่ การซ้อมเทคนิค เป็นการ
ซ้อมการเปล่ียฉาก แสง และเสียง โดยจะมีนกัแสดงอยู่ด้วยหรือไมก็่ได้ เพราะเป็นการเน้นความ
พร้อมเพรียงของผู้ ร่วมงานฝ่ายเทคนิค จงึเป็นข้อสรุปว่า ขัน้ตอนนีคื้อการเตรียมความพร้อมก่อน
รอบแสดงจริง ซึง่นกัออกแบบแสงควรสงัเกตขุ้อดี และข้อบกพร่องตา่งๆ อนัจะเกิดขึน้ในรอบนี ้เพ่ือ
ท าการปรึกษาและปรับปรุง ให้การแสดงจริงออกมาสมบรูณ์ 

9) เปิดการแสดงจริง (Show)  ชว่งการแสดงจริงการควบคมุงานด้านแสงทัง้หมดจะเป็น
หน้าท่ีของ ผู้ก ากบัเทคนิค (Master Electrician) ผู้ออกแบบแสงจะท าหน้าท่ีเพียงผู้สงัเกตกุารณ์
ประหนึง่ผู้ชม และจะคอยจดข้อผิดพลาดเพ่ือการปรับปรุงและแนะน าทีมงานในรอบตอ่ไป 
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 ส าหรับทศันะสว่นตวัของผู้วิจยันัน้มีความคิดเห็นว่า ไมว่่าในงานประเภทใดก็ตามล้วน
จ าเป็นจะต้องมีเร่ืองของกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process) เป็น
องค์ประกอบอยูด้่วยเสมอ เพราะความคดิสร้างสรรค์เป็นเหมือนสว่นผลกัดนัให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ทัง้ใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ชว่ยตอ่ยอดให้เกิดการพฒันาสิ่งตา่งๆอย่างไมห่ยดุนิ่ง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ผู้วิจยัได้รวบรวมสงัเคราะห์เพ่ือจดัแบง่ระดบั 
(Level) ของการใช้แสงส าหรับงานจดัแสดงและเปิดตวัผลิตภณัฑ์เป็น 3 ระดบั โดยจดัท าสรุปได้ดงั
ภาพตอ่ไปนี ้
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ภำพพท่ี 2.18 สรุประดบัการใช้แสง 3 ระดบั ส าหรับงานจดัแสดงและเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
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 ความหมายของการใช้แสงแตล่ะระดบัคือ ระดบัท่ี 1: การใช้แสงขัน้พืน้ฐาน คือ การใช้
งานในแง่ของอกุรณ์หลกัส าหรับเวที เพ่ือการส่องสวา่งและการมองเห็น ระดบั 2: การใช้งานเพ่ือส่ือ
ความหมาย หรือการสร้างสญัญะ คือ การออกแบบแสงเพ่ือส่ือสารข้อมลูหลกัแก่คนด ูเชน่ใช้แสงสี
แดง เพื่อส่ือถึงความร้อนแรง การใช้ไฟสโตรบ (Strobe Light) ส่ือถึงความต่ืนเต้น หรือเป็นการ
ก าหนดมมุมอง น าสายตา ระดบั 3: การใช้งานเพื่อสนุทรียภาพ คือ การเลือกใช้แสงเพ่ือสร้าง
บรรยากาศและจินตนาการ ให้เกิดอารมณ์ร่วม และความประทบัใจ 
 
ตำรำงท่ี 2.5  ตารางความสมัพนัธ์ของวตัถปุระสงค์งานวิจยั กบัแนวคดิและทฤษฎีหลกั ของ

งานวิจยั เร่ือง “กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event)  ในประเทศไทย” 

 
วตัถปุระสงค์ของ
งานวจิยั 

แนวคิดและทฤษฎีหลกั
ที่น ามาใช้ในงานวจิยั 

เนือ้หาที่ส าคญั 

1.เพ่ือศกึษาเทคนิค 
วธีิการ และ
กระบวนการ
สร้างสรรค์ การ
ออกแบบแสง ท่ีใช้ใน
การส่ือสาร ส าหรับ
งาน เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

การส่ือความหมาย 
สญัญะ และ สญัลกัษ์ 

1.กระบวนการการสร้างความหมายร่วมกนัของสญัญะถือเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารรูปแบบหนึง่เพ่ือสร้างความเข้าใจตอ่สิ่ง
หนึง่สิ่งใดให้ไปในทศิทางเดียวกนั 
2.ในแตล่ะวฒันธรรมจะสร้างสญัญะขึน้มาแทนตวัจริง โดยมี
การสัง่สมเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เม่ือเหน็สญัญะจะท าให้ภาพใน
ใจหรือในความคิด (concept)  หรือ “ตวัหมายถงึ” ท่ีมี
ความหมายตามแตล่ะวฒันธรรมที่ได้สร้างการรับรู้สืบตอ่กนัมา 
ซึง่การแบง่ประเภทของสิ่งตา่งให้เป็นหมวดหมู่ล้วนเป็นสิ่งท่ี
มนษุย์ในแตล่ะสงัคมเป็นผู้ก าหนดขึน้มาใหม่ โดยไม่ได้เกิดขึน้
เองตามธรรมชาต ิ 
3. แตล่ะสญัญะจะต้องประกอบไปด้วยความหมายโดยตรงและ
ความหมายแฝงควบคูไ่ปด้วยกนัเสมอ โดยมีสดัส่วนแตกตา่งกนั
ไป และโดยทัว่ไปคนเราจะไม่รู้ตวัว่าก าลงัใช้สญัญะที่มี
ความหมายแฝงในการน าเสนอตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ 
4.การกระท าส่วนใหญ่ในสงัคมมนษุย์ เป็นการปฎิสงัสรรค์ตอบ
โต้กนัโดยใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ ซึง่มีนยัส าคญัตอ่การส่ือ
ความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท า เพราะท้ายท่ีสดุ
วตัถปุระสงค์พืน้ฐานของกิจกรรมการส่ือสารทกุรูปแบบ ก็คือ
การโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารท าความเข้าใจความหมายของสาร 
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ตำรำงที่ 2.5  (ตอ่)  

วตัถปุระสงค์ของ
งานวจิยั 

แนวคิดและทฤษฎีหลกั
ที่น ามาใช้ในงานวจิยั 

เนือ้หาที่ส าคญั 

  

แตล่ะชิน้ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ 
5. ชดุของสญัญะที่มีความหมายเหมือนกนั (Set of sign) 
ซึง่สญัญะแตล่ะตวันัน้จะมีลกัษณะบางอย่างร่วมกนั  
6..การออกแบบแสงสี เป็นการส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัจิตวทิยาการใช้สี และการก าหนดมมุมอง 
 

 กระบวนความคดิ
สร้างสรรค์ (Creative 
Process) 

1.ความคดิสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการคดิท่ีมุ่งจะสร้างสิ่งใหม่ 
ด้วยวธีิการและความคดิใหม่ๆ มากกวา่ท่ีจะเป็นการท าซ า้หรือ
ลอกลียนแบบจากสิ่งท่ีเหนือกว่า 
2.ความคดิสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการของบคุคลที่มีความ
สร้างสรรค์ มีความสขุกบัการท ากิจกรรม ด้วยความจดจ่อ 
ความสนใจ สญัชาตญาณและพลงังาน หรือท่ี 
Csikszentmihalyi เรียกกระบวนการนีว้า่ “ภาวะล่ืนไหล” 
(Flow) 
3. การคดิเชิงสร้างสรรค์ คือ การขยายขอบเขตความคดิออกไป
จากกรอบความคดิเดมิท่ีมีอยู่ สู่ความคดิใหม่ๆท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุให้กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยล าดบั
การคดิเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการมี 3 ขัน้ตอน  
1.ขัน้ก าหนดเป้าหมายการคดิ  2.ขัน้การแสวงหาแนวคดิใหม่  
3.ขัน้การประเมินและคดัเลืกแนวคิด 
 

2. เพ่ือศกึษาวธีิการ
ถ่ายทอดสารผ่าน
ศลิปะการออกแบบ
แสง ภายใต้โจทย์และ
ข้อจ ากดัของงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

ความหมายของงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
(Product Launch 
Event) 

1.งานเปิดตวั (Launch Event) ว่าถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึง่ใน
การส่งเสริมการตลาด ผ่านการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC) ซึง่หมายถงึการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมทาง
การตลาดอย่างมีประสิทธภาพ ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย
โดยไม่เจาะจงวา่จะต้องใช้เคร่ืองมือใด 
2.ประโยชน์ของงานเปิดตวั ท่ีเป็นส่วนหนึง่ในงาน Event 
Marketing สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจนวา่
ต้องการส่ือสารกบัใคร เป็นการส่ือสารสองทางที่สามารถตอบ
โต้กบักลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุ 
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ตำรำงที่ 2.5  (ตอ่) 

วตัถปุระสงค์ของ
งานวจิยั 

แนวคิดและทฤษฎีหลกั
ที่น ามาใช้ในงานวจิยั 

เนือ้หาที่ส าคญั 

  

การส่ือสารโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย รวมถงึเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารที่ส าคญัในการสร้าง Brand Experience ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 
3.กระบวนการจดัการกิจกรรม (Event Management 
Processes) มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านตา่งๆเป็นส่วน
เสริมซึง่กนัและกนัให้เกิดความสมบูรณ์ ซึง่กระบวนการนัน้มี
ความซบัซ้อน 

 

 

การส่ือความหมาย 
สญัญะ และ สญัลกัษณ์ 

1.ทฤษฎีการส่ือความหมายในแง่ ผู้ส่งสาร นอกจากหน้าท่ีใน
การส่งผ่านข่าวสาร (transmittor) ยงัเป็น “ผู้ ท่ีเข้ารหสั” 
(Encode) ข่าวสารที่ส่งออกไป ดงันัน้ผู้ส่งสารได้ท างาน 2 อย่าง
ไปพร้อมๆกนั คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ตดิตัง้รหสัการถอด
ความหมายจากสาร” โดยผู้ รับสารจะมองภาพได้แบบเดียวกบัท่ี
ผู้ส่งสารต้องการ ก็ตอ่เม่ือต้องมีการ “จบัวาง” หรือตดิตัง้ 
“มมุมอง” 
2. ชดุของสญัญะที่มีความหมายเหมือนกนั (Set of sign) 
ซึง่สญัญะแตล่ะตวันัน้จะมีลกัษณะบางอย่างร่วมกนั แบง่เป็น 
1) Paradigmatic คือชดุของสญัญะที่มีความหมายเหมือนกนั 
(Set of sign) โดยสญัญะแตล่ะตวัท่ีอยู่ใน Paradiagmatic 
เดียวกนัต้องมีลกัษณะบางอย่างร่วมกนั, 2)Syntagmatic เป็น
วธีิการประกอบสญัญะย่อยๆเข้าด้วยกนัโดยการเรียงตามล าดบั
ขัน้ตอน เพ่ือให้ได้ความหมายตามท่ีต้องการ ซึง่หากล าดบั
ขัน้ตอนนัน้เปล่ียนความหมายจะเปล่ียน 

 
สนุทรียภาพของการใช้
แสง ในบริบทของงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

1. “สนุทรียศาสตร์” เป็นศาสตร์ท่ีท าให้เข้าใจถงึความงามท่ี
แท้จริงในมมุมองที่เปิดกว้าง โดยไม่จ ากดัแค่ความงามท่ีเป็น
รูปลกัษณ์ภายนอก แตย่งัหมาถงึ ทัง้เหตกุารณ์จ าลอง หรือการ
แสดง ท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์คล้อยตามได้  
2.ในแง่ของสนุทรียภาพเของการออกแบบและจดัแสงนัน้ 
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสนุทรียภาพ
โดยมนษุย์ มีจดุเร่ิมต้นจากการประดษิฐ์แสงสว่างเพ่ือ  
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ตำรำงที่ 2.5  (ตอ่)  

วตัถปุระสงค์ของ
งานวจิยั 

แนวคิดและทฤษฎีหลกั
ที่น ามาใช้ในงานวจิยั 

เนือ้หาที่ส าคญั 

  

เลียนแบบแสงธรรมชาต ิส าหรับใช้ในการส่องสว่างให้กบัเวที
การแสดง 
3.แสงท่ีผลิตขึน้สมารถใช้สร้างบรรยากาศ ได้ตามความต้องการ
ของผู้ออกแบบแสง การจดัแสงเป็นเร่ืองของการใช้จินตนาการ
และควาคดิสร้างสรรค์ เพ่ือส้รางบรรยากาศ และสร้างภาพ
ปรากฎการณ์ ให้เกิดขึน้ ซึง่ปัจจบุนัถือวา่เป็นส่ือหนึง่ท่ีสามารถ
กระตุ้นความรู้สกึได้ดีท่ีสดุส าหรับการแสดงบนเวที และจากการ
พฒันาของวทิยาการ ท าให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัแสง
สวา่งมีการพฒันาทัง้รูปแบบอปุกรณ์ และประสิทธิภาพการ
ท างานให้มีคณุภาพสงู 
4.งานออกแบบแสงที่ดี และสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 ด้าน  
 1) ความหมายของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event)  
 2) การส่ือความหมาย สญัญะ สญัลกัษณ์ ในบริบทของแสง  
 3) สนุทรียภาพของการใช้แสง ในบริบทของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
 4) กระบวนความคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process)   
 ท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้า ท าให้เห็นถึงประเด็นเนือ้หาท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ดงันี ้ 
 1) งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ว่าถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการ
สง่เสริม การตลาด ผ่านการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ซึ่งประโยชน์ของ งานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจนว่าต้องการ
ส่ือสารกบัใคร เป็นการส่ือสารสองทางท่ีสามารถตอบโต้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถควบคมุการส่ือสารโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัในการ
สร้าง Brand Experience ให้กบักลุม่เป้าหมาย 
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 2) “สญัญะ” คือเคร่ืองมือในการส่ือสารรูปแบบหนึ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ไปในทิศทางเดียวกนัโดยมีการสัง่สมเรียนรู้ความหมายตามแตล่ะวฒันธรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมนษุย์
สามารถก าหนดขึน้มาใหมโ่ดยแตล่ะสญัญะจะมีทัง้ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคู่
ไปด้วยกนัเสมอ ในการน าเสนอผา่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และส่วนใหญ่ในสงัคมมนษุย์จะส่ือสารกนัโดยใช้
ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ (Symbol) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์พืน้ฐานของกิจกรรมการส่ือสารทุกรูปแบบ 
คือการโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารท าความเข้าใจความหมายของสารแตล่ะชิน้ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ  
ทัง้นีก้ารส่ือสารด้วยแสงถือเป็นการส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาการใช้สี และการ
ก าหนดมมุมอง  
 3) จากทฤษฎีการส่ือความหมายในแง่ “ผู้ ส่งสาร” นอกจากหน้าท่ีในการเป็นผู้ส่งผ่าน
ข่าวสาร (Transmittor) ยงัเป็น “ผู้ ท่ีเข้ารหสั” (Encode) ข่าวสารท่ีส่งออกไป ดงันัน้ผู้ส่งสารจึงเป็น
ทัง้ผู้ส่ง “ข่าวสาร” และ “ผู้ติดตัง้รหสัการถอดความหมายจากสาร” โดยการท่ีผู้ รับสารจะมองภาพ
ได้แบบเดียวกบัท่ีผู้สง่สารต้องการ จะต้องมีการ “จบัวาง” หรือตดิตัง้ “มมุมอง” ให้แก่ผู้ รับสาร 
 4) “สุนทรียศาสตร์” เป็นศาสตร์ท่ีท าให้เข้าใจถึงความงามท่ีแท้จริงในมุมองท่ีเปิดกว้าง 
โดยไมจ่ ากดัแคค่วามงามท่ีเป็นรูปลกัษณ์ภายนอก แตย่งัหมารวมถึงเหตกุารณ์ตา่งๆ ทัง้เหตกุารณ์
จ าลอง หรือการแสดง ท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ ซึ่งในแง่ของสนุทรียภาพเของการ
ออกแบบและจดัแสงนัน้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสนุทรียภาพโดยมนุษย์ 
โดยแสงท่ีผลิตขึน้สมารถใช้สร้างบรรยากาศ ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบแสง การจดัแสง
เป็นเร่ืองของการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างบรรยากาศ และสร้างภาพ
ปรากฎการณ์ให้เกิดขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นส่ือหนึ่งท่ีสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้ดีท่ีสดุส าหรับการแสดง
บนเวที ดงันัน้งานออกแบบแสงท่ีดีจงึควรจะสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของงาน ได้อยา่งมี  
ประสิทธิภาพ 
 5) “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นรูปแบบการคิดท่ีมุ่งจะสร้างสิ่งใหม่ ด้วยวิธีการและความคิด
ใหม่ๆ  มากกวา่ท่ีจะเป็นการท าซ า้หรือลอกลียนแบบจากสิ่งท่ีเหนือกว่า ซึ่งกระบวนการของบคุคลท่ี
มีความสร้างสรรค์ คือการมีความสขุกบัการท ากิจกรรมด้วยความจดจ่อ ความสนใจ สญัชาตญาณ
และพลงังาน ซึ่งการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิด
เดมิท่ีมีอยู ่สูค่วามคดิใหม่ๆ ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุให้กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้” โดย
มีกระบวนการล าดบัขัน้ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 3 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้ก าหนดเป้าหมายการคิด  
(2) ขัน้การแสวงหาแนวคดิใหม ่ (3) ขัน้การประเมินและคดัเลือกแนวคดิ  
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2.3 กรอบกำรวิจัย  
 

 
 
ภำพท่ี 2.19 กรอบการวิจยั 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ผู้วิจยัสงัเคราะห์องค์ความรู้ออกมาเป็น 4 สว่น คือ 
 1) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการตลาด และการส่ือสารการตลาด ประกอบด้วย 

(1) ลกัษณะของสินค้า / บริการ 
(2) เง่ือนไขทางการตลาด 
(3) เง่ือนไขของการส่ือสารทางการตลาด 

 2) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
(1) กระบวนการความคดิเชิงสร้างสรรค์ 
(2) ภาวะล่ืนไหล (Flow) ท่ีต้องมีความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากบคุคล 

(Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains)  
 3) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสญัญะวิทยา และการส่ือความหมาย ประกอบด้วย 

(1) ระดบัการใช้แสง 3 ระดบั  
(2) ชดุของสญัญะ (Set of Sign) ในการส่ือความหมาย  
(3) การส่ือความหมายผา่นแสง 
(4) สนุทรียภาพของการใช้แสง 

4)องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดังานกิจกรรม / งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 
(1) กระบวนการจดัการงานกิจกรรม 
(2) ทกัษะด้านวิชาชีพ 

 โดยผู้ควบคมุการผลิต (Producer) ต้องมีองค์ความรู้ทัง้ 4 ด้าน สว่นนกัออกแบบแสง 
(Lighting Designer) อาจไมจ่ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางด้านการตลาด แตจ่ าเป็นจะต้องมีความรู้
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีเฉพาะทางเก่ียวกบัแสง 
 และเม่ือผู้ควบคมุการผลิต (Producer) ได้รับโจทย์ข้อมลูของงานทัง้หมด จะท าการ
รวบรวมเป็นสรุป (Brief) และท าการประชมุกบันกัออกแบบแสง (Lighting Designer) เพ่ือให้นกั
ออกแบบแสงได้ออกแบบ และวางแผนการเลือกใช้แสงเพ่ือการส่ือสาร ตามวตัถปุระสงค์ท่ีถกู
ก าหนดขึน้ตามโจทย์ของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
 โดยกรอบของวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 คือ เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแสง ท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product 
Launch Event) ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) 
 ผู้วิจยัได้ใช้องค์ความรู้ 3 สว่น เป็นกรอบในการสมัภาษณ์ และวิเคารห์ผล ประกอบด้วย   
 1) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์   
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 2) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสญัญะวิทยา และการส่ือความหมาย   
 3) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดังานกิจกรรม / งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
  และกรอบของวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 คือ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่ือความหมายผา่นศลิปะ
การออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากดัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product 
Launch Event) ภายใต้บริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) 
 ผู้วิจยัได้ใช้องค์ความรู้ 4 สว่น เป็นกรอบในการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ผล ประกอบด้วย  
 1) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการตลาด และการส่ือสารการตลาด 
 2) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์   
 3) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสญัญะวิทยา และการส่ือความหมาย   
 4) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดังานกิจกรรม / งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิกำรวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ือง "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ในบริบทงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) ในประเทศไทย” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือศกึษากระบวนการของ
การส่ือสารท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์ความรู้ด้านอ่ืน คือ ศิลปะการออกแบบแสง การเปิดตวัผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการวิจยัครัง้นีจ้ดัท าขึน้ภายใต้บริบทของนกัออกแบบ
แสงของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย โดยมีระเบียบวิธีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 
 ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการแบบสหวิธีการ (Multiple Methodologies) 
แบง่ออกเป็น 3 วิธีการวิจยัดงันี ้
 

3.1.1 กำรวิจัยผ่ำนเอกสำร (Documentary Research) ศกึษาผ่านเอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง
และผลงานท่ีผ่านมา ของนกัออกแบบแสง โดยนกัออกแบบแสงจะเป็นผู้ เลือกผลงานในอดีตตาม
ความสมคัรใจ ซึ่งต้องเป็นผลงานท่ีอนุญาตให้ผู้ วิจัยน ามาศึกษาและเผยแพร่ ผ่านการตอบเบบ 
สอบถามของนกัออกแบบแสง   

 
 3.1.2 กำรวิจัยผ่ำนกำรสังเกต (Observation) ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบ
แสงร่วมอยู่ด้วย โดยมุ่งเน้นลกัษณะการสงัเกตแบบมีโครงสร้าง (Structure Observation) โดยจะ
มีการวางแผนเพ่ือสังเกตถึงปัญหาท่ีผู้ วิจัยต้องการค าตอบอย่างเจาะจงและท าการบนัทึก เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ (เอกณรงค์ วรสีหะ, 2554, น. 233) โดยการบนัทึกจะบนัทึกลงใน
เอกสารแบบบนัทกึการสงัเกตในงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์ ซึ่งในการเข้าร่วม 
สงัเกตผู้วิจยัต้องได้รับอนญุาตจากนกัออกแบบแสงและเจ้าของงาน ในการบนัทึกข้อมลู เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และเผยแพร่ส าหรับงานวิจยั  
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3.1.3 ด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยออกแบบค าถามและแบง่การ
สมัภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั กลุ่มแรกเป็นการการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
การออกแบบแสง การตัง้ค าถามจะมุ่งศกึษาประเด็นแนวคิดและวิธีการในกระบวนการสร้างสรรค์
และออกแบบแสง เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพควบคุมการผลิตและควบคุมล าดับพิธีการแสดงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ค าถาม
มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นการตีความถึงลกัษณะเฉพาะของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลเก่ียวเน่ือง
กับการออกแบบแสง เพ่ือการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงาน  ซึ่งแนวทางการตัง้ประเด็น
ค าถามทัง้ 2 ส่วน พฒันามาจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 และได้รวบรวมไว้ใน 
ภาคผนวก ข ทัง้นีใ้นการสมัภาษณ์ผู้วิจยัจะใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงในการช่วยบนัทึกข้อมลูท่ีจะน ามา
วิเคราะห์ข้อมลู 
  
3.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ผู้ วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มประชากร โดยยึดหลักการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ การสุ่มภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ ส าหรับเลือกกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงการ
สุ่มแบบอ้างอิง (Referal Sampling / Snow Ball Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการ
แนะน าต่อของหน่วยตวัอย่างท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการจ านวนหนึ่งท่ีได้เลือกไว้แล้ว ท าการแนะน า
ตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีมีคณุสมบตัิคล้ายๆ กบัตน ตอ่ป็นลกูโซ่ (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, 2554, น. 70) 
ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกการสุ่มหน่วยประชากรแบบเจาะจงโดย
ใช้หลกัระดบัช านาญงานพิเศษ เป็นเกณฑ์ และท าการแบง่เป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้
 
 3.2.1. กลุ่มนักออกแบบแสง (Lighting Designer) จ ำนวน 10 ท่ำน แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มย่อย คือ 

1) นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ จ านวน 2 ทา่น ก าหนดเง่ือนไขดงันี ้
(1) ด ารงต าแหนง่/ ประกอบอาชีพเป็นนกัออกแบบแสงช านาญงานพิเศษ 
(2) มีประสบการณ์การท างานในด้านการออกแบบแสงไมต่ ่ากวา่ 20 ปี 
(3) มีประสบการณ์ร่วมออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ต ่ากว่า 30  

งาน  
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ตำรำงท่ี 3.1 ข้อมลูนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 
 
นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ  ข้อมลูของนกัออกแบบแสง 
 
 
 
 
 
1.คณุธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ   
สมัภาษณ์วนัท่ี 29 เมษายน 2558  
- จบการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
วิทยาเขตพระนครเหนือ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
คณะเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
- ไมเ่คยผา่นอบรมทางด้านการออกแบบแสง 
จากที่ใดมาก่อน อาศยัลกูค้าเป็นครู เมื่อกาลเวลา 
ผา่นไป ศกึษาเพิ่มเติมเองจากต าราตา่งประเทศ 

 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
2527 – 2549 ต าแหนง่ Lighting Designer 
2550 – 2556 ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายออกแบบ  
2557 – ปัจจบุนั  ด ารงค์ต าแหนง่    
รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทไลท์ ซอร์ส จ ากดั และ
เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจน์
ประสานมิตร คณะะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 
ออกแบบการแสดง  
วิชาเลอืกการออกแบบแสง  
-  เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) มา  41- 60 งาน 
  

 
 
 
 
2.คณุเกรียงศกัดิ์  เฒา่ตนั  
สมัภาษณ์วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558  
- จบการศกึษา ปริญาตรี ม.ราชภฎัจนัทรเกษม  
คณะครุศาสตร์โสตทศันศกึษา (ปัจจบุนัคือ  
คณะเทคโนโลยีนวตักรรมการศกึษา) 
- เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง 
จากคอร์สการอบรมการออกแบบแสง ที่โรงละคร
กรุงเทพ (ปัจจุบันคือ M Theater) กับคณาจารย์
ชาวต่างชาติ โดยเน้นเร่ืองการออกแบบแสงส าหรับ  
งานละครเวที 

 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
 2531    ต าแหนง่ Technician Lighting  
 บ.เอกชยัไลท์ติง้ จ ากดั 
 2535    ต าแหน่ง Technician Light & Sound 
งานละครเวที บ.แดสเอนเทอร์เทนเม้นท์ 
 2538    ต าแหน่ง Technician Light & Sound  บ.
เอกชยัไลท์ติง้ จ ากดั 
 2548 - ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่ Managing  
 Director บ.K.S. Light & Sound co.ltd 
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event)มากกวา่ 100 งาน 
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2) นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ จ านวน 8 ทา่น มีเง่ือนไขการก าหนด
คณุสมบตัดิงันี ้

(1) ด ารงต าแหนง่/ ประกอบอาชีพเป็นนกัออกแบบแสง 
(2) มีประสบการณ์การท างานในด้านการออกแบบแสงมาไมต่ ่ากว่า 5 ปี 
(3) มีประสบการณ์ร่วมออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ไมต่ ่ากว่า 10 

งาน   
 

ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมลูนกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 
 
นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ข้อมลูของนกัออกแบบแสง 
 
 
 
 
 
 
1.วิกรานต์ มณีศรี   
สมัภาษณ์วนัท่ี 3 มิถนุายน 2558  
-จบการศกึษา Rangsit University – BA /  
Major - Hotel Management, Minor – English 
-ผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสงจาก  
Hong Kong Academy For Performing Arts 
(HKAPA) –  BA / Major - Theatre Lighting Design, 
Minor – Stage Technology 

- ประวตัิการท างาน  
2542- 2543 .ต าแหนง่ Lighting Programmer  บ.
ภเูก็ต แฟนตาซี จ ากดั 
2545- 2548 ต าแหนง่ Lighting Designer  
บ.เอ.วี. ซีสเท็มส์ จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่ South East Aisa 
General Manager บ.Dorier Asia Pte Ltd. 
(SIngapore) 
Theatre work in Thailand 
Lighting Programmer Phuket FantaSea 
Lighting Designer Siam Niramit Bangkok 
Lighting Designer Siam Niramit Phuket 
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์
(Product Launch Event) มากกวา่ 100 งาน  

 
 
 
2.Jiro Endo 
สมัภาษณ์วนัท่ี 5 มิถนุายน 2558  
- จบการศกึษา Musashino Art University 
- ไมเ่คยผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านออกแบบแสง 

 
 
- ประวตัิการท างาน  
 2542     ต าแหนง่ Design Director 
 ปัจจบุนั  ด ารงค์ต าแหนง่ Design Director, 
Supersweet co,ltd. 
- เคยออกแบบแสงร่วม ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
(Product Launch Event)มากกวา่ 100 งาน 
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ตำรำงท่ี 3.2  (ตอ่) 
 

 

นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ข้อมลูของนกัออกแบบแสง 

 
 
 
 
 
 
3.คณุวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  
สมัภาษณ์วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558  
-จบการศกึษา ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขา 
การละคอน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง 
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
2538-2540     ต าแหนง่ Follow Spot บ.PM Center 
2545-ปัจจบุนั  ด ารงค์ต าแหนง่   Technical  
 Director บจก.Pro Pacific (Thailand)   
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) มาแล้ว 41-60 งาน  

 
 
 
 
 
 
 
4.คณุกรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์  
สมัภาษณ์วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2558  
-จบการศกึษา ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาการ
ละคอน ม.ธรรมศาสตร์ 
-เคยผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง
โดยตรงจาก รศ. สมพร ฟรูาช โถปัญญา ผู้ เช่ียวชาญ
พิเศษ ด้านการออกแบบแสง 
อ.สพุตัรา เครือครองสขุ นกัออกแบบแสง  
และอาจารย์พิเศษ ด้านการออกแบบแสง 
Mr.Giles Hogya; Theater Professor. University  
of Victoria (Special Course) 

 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
2545  ต าแหน่ง Lighting Designer ที่ Master 
Point Co;Ltd. 
2546  ต าแหน่ง Freelance Lighting Designer ใน
การทวัร์ละครทัว่ประเทศ กบั บจก. Broadcast Thai 
Television. 
2547 ต าแหน่ง Lighting Designer ที่ PM Center 
Co;Ltd. 
 2556  ต าแหนง่ Head of Lighting & Effect  
Department ที่ PM Center Co;Ltd. 
2557-ปั จ จุ บั น  ต า แ ห น่ ง  Freelance Lighting 
Design (นกัออกแบบแสงอิสระ) 
-เคยออกแบบแสง  ในงาน เ ปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) 21- 40 งาน 
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ตำรำงท่ี 3.2  (ตอ่) 
 

 

นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ข้อมลูของนกัออกแบบแสง 

Avolites Console Training Course 
Grand MA Console Training Course 
 

 

 
 
 
 
 
5.คณุชชูยั  อาจหาญ  
สมัภาษณ์วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  
- จบการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ไทรน้อย ระดับ 
ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลงั  
- ผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสงจาก  
บจก.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม กับคุณประยงค์ ครุฑกล่อม 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบแสง อดีตอาจารย์พิเศษ
คณะนิเทศศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
2545 ต าแหน่ง Lighting Designer บ.ดีไซน์ไลท์ ซีส
เต็ม 
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่  Lighting Designer  
บ.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม 
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) 81-100 งาน 
 

 
 
 
 
 
6.คณุพรพรรณ อารยะวีรสทิธ์ิ  
สมัภาษณ์วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558  
จบการศกึษา ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต  
สาขศิลปะการละคร จฬุาลงกรมหาวิทยาลยั 
-ไมเ่คยผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง 
  

 
 
- ประวตัิการท างาน  
 2545 ต าแหน่ง Lighting Operator ที่ บ.Light  
Source Co.ltd 
 25550 ต าแหนง่ Creative ที่ บ. Ovation Studio 
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่ Lighting Designer  
 Freelance  กลุม่ Duck Unit 
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) มาแล้ว 21-40 งาน  
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ตำรำงท่ี 3.2  (ตอ่) 
 

 

นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ข้อมลูของนกัออกแบบแสง 

 
 
 
 
 
 
7.คณุเหมทตั  ทองทรัพย์  
สมัภาษณ์วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  
-จบการศกึษา วิศะกรรมไฟฟ้า เซนต์จอห์น 
-ผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง กบั 
อ.สพุตัรา เครือครองสขุ นกัออกแบบแสงและอาจารย์
พิเศษ ด้านการออกแบบแสง จาก California Institute 
of Arts, Valeria 

 
 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
 2546 ต าแหนง่ System tech. 
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่  Lighting Designer PM 
Center Co;Ltd. 
-เคยออกแบบแสง ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
(Product Launch Event) 21-40 งาน  
 
 
 
 
 

 
 
8. คณุฉตัรเฉลมิ หลมิภาพนัธุ์  
สมัภาษณ์วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558  
-จบการศึกษา และผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการ
ออกแบบแสงจาก California Institute of Arts, 
Valeria  

- ประวตัิการท างาน  
 2552 ในต าแหนง่ Lighting Designer 
 ปัจจุบัน ด ารงค์ต าแหน่ง  Executive Director  
บจก.Live4 Viva 
-เคยออกแบบแสง  ในงาน เ ปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) มากกว่า 100 
งาน  
 

   
 3.2.2 กลุ่มผู้ควบคุมกำรผลิต (Producer) และควบคุมล ำดับพธีิกำรแสดง (Show 
Director) จ านวน 6 ทา่น ท่ีแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

1) ผู้ควบคมุการผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show 
Director) ในระดบัช านาญงานพิเศษ จ านวน 3 ทา่น การก าหนดคณุสมบตัิดงันี ้
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(1) ด ารงต าแหนง่/ ประกอบอาชีพเป็นผู้ควบคมุการผลิตและ/ หรือควบคมุ
ล าดบัพิธีการแสดงในระดบัช านาญงานพิเศษ 

(2) มีประสบการณ์การท างานในด้านการควบคมุการผลิต และควบคมุคิวงาน
ไมต่ ่ากวา่ 20 ปี 

(3) มีประสบการณ์การควบคมุการผลิตและ / หรือผู้ควบคมุล าดบัพิธีการ
แสดงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์มาไมต่ ่ากว่า 30 งาน  
 
ตำรำงท่ี 3.3 ข้อมลูผู้ควบคมุการผลิตและควบคมุล าดบัพิธีการแสดงระดบัช านาญงานพิเศษ 
 
ผู้ควบคมุการผลติและควบคมุล าดบัพิธี
การแสดงระดบัช านาญงานพิเศษ  

ข้อมลูของผู้ควบคมุการผลติ และ 
ควบคมุล าดบัพิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
1.คณุอิทธิพล  สรีุรัตน์  
สมัภาษณ์วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
-จบการศึกษา นิเทศศาตร์ เอกวารสาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้าน
งานกิจกรรมพิเศษ / งานเปิดตัว
ผลติภณัฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน  
 2535    ต าแหนง่ Project Manager  
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ บจก.แมน่ า้ร้อยสาย 
-เคยเป็น Producer  และ Show Director ในงานเปิดตัว
ผลติภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event)มาแล้ว มากกว่า 
100 งาน 
 

 
 
 
 
 
2.คณุนสุรา  มหวุรรณ์ 

 
 
 
 
- ประวตัิการท างาน 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ตอ่) 
 

 

ผู้ควบคมุการผลติและควบคมุล าดบัพิธี
การแสดงระดบัช านาญงานพิเศษ  

ข้อมลูของผู้ควบคมุการผลติ และ 
ควบคมุล าดบัพิธีการ 

สมัภาษณ์วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
-จบการศึกษา นิ เทศศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา 
Mass Communication Broadcasting 
- ไมเ่คยผา่นการอบรมเฉพาะทางด้าน
งานกิจกรรมพเิศษ / งานเปิดตวั
ผลติภณัฑ์ 

2534  ต าแหนง่ Production Co – Ordinator 
2537  ต าแหนง่ Producer  
ปัจจบุนัด ารงค์ต าแหนง่ Executive Producer บจก.เอกซ์เจน  
- เคยเป็น Producer และ Show Director ในงานเปิดตัว
ผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์ (Product Launch Event) 81- 100 งาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.คณุ อรรคศาสตร์  ชาญใช้จกัร  
สมัภาษณ์ วนัท่ี  
.จบการศึกษา  นิ เ ทศศาต ร์บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้าน
ง าน กิ จ ก ร รมพิ เ ศษ  /  ง า น เ ปิ ดตั ว
ผลติภณัฑ์ 

- ประวตัิการท างาน 
 2535    ต าแหนง่ Co- Producer   
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่ Executive Producer บจก.เอกซ์เจน 
- เคยเป็น Producer ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch 
Event)  41- 60 งาน และเคยเป็น Show Director ในงานเปิดตวั
ผลติภณัฑ์ (Product Launch Event) 21 – 40 งาน 
 

 
2) ผู้ควบคมุการผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show Director) 

ระดบัอาชีพรุ่นใหม ่จ านวน 3 ทา่น มีเง่ือนไขการก าหนดคณุสมบตัิดงันี ้
(1) ด ารงต าแหนง่/ ประกอบอาชีพเป็นผู้ควบคมุการผลิตและควบคมุล าดบัพิธี

การแสดงในระดบัระดบัอาชีพรุ่นใหม ่ 
(2) มีประสบการณ์การควบคมุการผลิตและ/ หรือผู้ควบคมุล าดบัพิธีการแสดง

ไมต่ ่ากวา่ 5 ปี 
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(3) มีประสบการณ์การควบคมุการผลิตและ/ หรือผู้ควบคมุล าดบัพิธีการแสดง  
ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์มาไมต่ ่ากว่า 10 งาน  
 
ตำรำงท่ี 3.4 ข้อมลูผู้ควบคมุการผลิตและควบคมุล าดบัพิธีการแสดงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 
 
ผู้ควบคมุการผลติและ 
ล าดบัพิธีการแสดงอาชีพรุ่นใหม่  

ข้อมลูของผู้ควบคมุการผลติ และ 
ล าดบัพิธีการ 

 
 
 
 
 
1.คณุปริษา  เมธีชาญกิจ   
- จบการศกึษา นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านงาน
กิจกรรมพิเศษ/ งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

 
 
 
-.ประวตัิการท างาน 
 2540 ต าแหนง่ Assistance Producer 
 2542 ในต าแหนง่ Producer 
 ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่  Freelance Producer 
- เคยเป็น Producer ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
Launch Event) 81- 100 งาน และเคยเป็น Show Director 
ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 61 – 80 งาน 

 
 
 
 
 
2. คณุณฐัพร  อิทธิเวชชยั   
- จบการศึกษา นิเทศศาตร์ สาขาภาพยนต์
ภาพน่ิง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านงาน
กิจกรรมพิเศษ/ งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

 
 
 
- ประวตัิการท างาน 
2542   ต าแหนง่ Assistance Producer 
2545  ต าแหนง่ Producer 
 ปัจจุบัน ด ารงค์ต าแหน่ง Freelance Producer และ 
Project Manager บริษัท 2549 Studio co.,Ltd. 
- เคยเป็น Producer และ Show Director ในงานเปิดตวั
ผลติภณัฑ์ 21 – 40 งาน 

 
 
 
 
 
3.คณุมนสั องัคทะวานิช    

  
 
 
 
- ประวตัิการท างาน 
 2549    ต าแหนง่ Project Officer   
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ตำรำงท่ี 3.4 (ตอ่) 
 

 

ผู้ควบคมุการผลติและ 
ล าดบัพิธีการแสดงอาชีพรุ่นใหม ่ 

ข้อมลูของผู้ควบคมุการผลติ และ 
ล าดบัพิธีการ 

จบกา รศึกษา  ป ริญญาต รี  นิ เ ทศศาต ร์  
(Communications Art Bangkok University 
International Collage) 
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านงาน
กิจกรรมพิเศษ / งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

ปัจจุบนั ด ารงค์ต าแหน่ง Senior Project Executive CMO 
Public co.ltd 
- เคยเป็น Producer ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 21 – 40 งาน
และ เคยเป็น Show Director ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event)   20 งาน  

 
3.3 กำรด ำเนินกำรวิจัย  
  
 การวิจยัเร่ือง "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) ในประเทศไทย” ได้แบง่การด าเนินการวิจยั ออกเป็น 2 ช่วงหลกัๆ ดงันี ้
 1) ชว่งพฒันางานวิจยั 

(1) ผู้วิจยัได้ท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือศึกษาและค้นหาประเด็นท่ี
เก่ียวข้องรวมถึงแง่มุมท่ียังไม่ถูกศึกษา ทัง้นีเ้พ่ือจะน ามาเป็นแนวทางในพัฒนาวัตถุประสงค์
งานวิจยั และใช้เป็นข้อมลูในการประกอบเนือ้หางานวิจยั 

(2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะสามารถน ามาเช่ือมโยงและประยุกต์ใน
แง่มุมท่ีจะศกึษา ซึ่งจะเป็นประโยนช์ต่อการออกแบบเคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในวิธีอ่ืน
นอกเหนือจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ซึ่งได้แก่ การวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) และการก าหนดโครงสร้างในการวิจยัผา่นการสงัเกต ุ(Observation) 

2) ชว่งด าเนินการวิจยั 
(1) ด าเนินการเก็บข้อมลู โดยการศึกษาข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมลูท่ีถกูบนัทึก

เป็นภาพนิ่งหรือเทปบนัทกึภาพ หรือแผน่ข้อมลู (DVD) 
(2) ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ให้ข้อมูลหลกั ในแง่การศึกษา 

อาชีพ และประการณ์การท างาน  
(3) จดบนัทึกข้อมูลจากการสงัเกต ุและรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพ่ือท าการวิเคราะห์หา

ข้อสรุปจากข้อมมลู 
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(4) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาผ่านเอกสาร
ต่างๆ และข้อมูลจากการจดบันทึกจากการเข้าร่วมสังเกตุในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
รวบรวมบทสมัภาษณ์ทัง้หมด มาวิเคราะห์ สรุปผล และเช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ท่ีได้ศกึษา
ไว้ในบทท่ี 2 เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ และหาข้ออสรุปจากการวิจยัภายใต้วตัถปุระสงค์การวิจยัท่ี
สมบรูณ์มากท่ีสดุภายใต้ขอบเขตและระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 

(5) ด าเนินการรวบรวม การวิเคราะห์ผล และสรุปผลจากการวิจยั 
 
3.4 ประเดน็ค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และแบบบันทกึกำรสังเกตุ 
 
 ประเดน็ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 ผู้วิจยัได้ท าการแบง่กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1) กลุ่มนกัออกแบบแสง 
(Lighting Designer) และ 2) กลุ่มผู้ควบคมุการผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง 
(Show Director) โดยค าถามจะถกูออกแบบให้มีประเด็นท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย โดยค าตอบของ
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ี 2 จะเป็นข้อมลูส่วนเสริมให้กบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ี 1 เพ่ือให้เกิด
มิตท่ีิความคลอบคลมุในแง่ค าตอบภายใต้วตัถปุระสงค์ในการวิจยั โดยแบง่ค าถามเป็น 3 กลุ่ม (ใน
ภาคผนวก ก.) ดงันี ้ 
 ค าถามกลุม่1:  ความเ ก่ียวพันธ์ของการออกแบบแสงกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ , 
 ทกัษะและลกัษณะของนกัออกแบบแสง 
 ค าถามกลุม่2:  เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์และการออกแบบ  
 ค าถามกลุม่3:  รูปแบบและลกัษณะตา่งๆ ของแสงกบัการส่ือความหมาย  
 และผู้ วิจยัได้ท าการออกแบบ แบบบนัทึกการสงัเกต (ในภาคผนวก ก.) โดยใช้การบนัทึก
แบบมาตรประมาณค่าภายใต้ข้อมูลของเอกสาร Script Rundown ของแต่ละงานเพ่ือก าหนด
น า้หนกัของข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการสงัเกต ุ
 
3.5 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล 
 
  งานวิจยัฉบบันีน้ าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวิจยั ผา่นรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์ 
โดยท าการรวบรวมผลจากการศกึษาวิจยัจากแหลง่ข้อมลูทัง้หมด คือ 1) ข้อมลูประเภทเอกสาร 2) 
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ข้อมลูการจดบนัทกึจากการสงัเกต 3) ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลเชิงลกึ โดยผู้วิจยัรายงาน
ผลการวิจยัตามค าถามวิจยัดงันี ้
 
 3.5.1 เทคนิค วิธีกำร และกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแสง ในกำร
ส่ือสำรส ำหรับงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) โดยนักออกแบบแสง 
(Lighting Designer)  
 โดยผู้วิจยัได้ศกึษาความเหมือนหรือแตกตา่งของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคดิ
สร้างสรรค์ในการออกแสง ระหวา่งนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสง
ระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ในมมุมองของผู้สง่สาร (Sender) ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Massage) ท่ี
ใช้การส่ือสารผา่นส่ือในรูปแบบแสง (Chanel) ไปยงัผู้ รับสาร (Receiver) ซึง่ก็คือกลุม่เป้าหมายท่ี
อยูใ่นงาน 
 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูส าหรับงานวิจยัสว่นท่ี 1 จะท าการวิเคราะห์จากข้อมลูท่ี
รวบรวมมาจากทัง้ 3 สว่นคือ การวิจยัเอกสาร การสงัเกต และการสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึง่แบง่ประเด็น
การวิเคราะห์และน าเสนอนออกเป็น 

1) ด้านเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบแสง
ของนกัออกแบบแสง 

(1) ประเดน็การใช้เทคนิค วิธี ในการออกแบบแสง ของนกัออกแบบแสง      
(2) ประเดน็การใช้ความคดิสร้างสรรค์ ในการออกแบบแสง ของนกัออกแบบ 
(3) ประเดน็อิทธิพลมมุมองของผู้ควบคมุการผลิตและผู้ควบคมุล าดบัพิธีการ

แสดงตอ่การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแสง ของนกัออกแบบแสง 
(4) ความแตกตา่งของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแสง ระหวา่งนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น
ใหม ่

 
 3.5.2 วิธีกำรส่ือควำมหมำยผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้โจทย์ทำง
กำรตลำดและข้อจ ำกัดของงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) โดยนัก
ออกแบบแสง (Lighting Designer)  
 โดยผู้วิจยัได้ศกึษาความเหมือนหรือความแตกตา่งของวิธีการออกแบบแสงเพ่ือส่ือ
ความหมาย ระหว่างนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น
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ใหม ่โดยน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการถ่ายทอดสาร (Massage) ผา่นมมุมองด้านศลิปะของนกั
ออกแบบแสง ซึง่ต้องมีการตีความสารภายใต้ข้อจ ากดัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงาน 
 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูส าหรับงานวิจยัในสว่นท่ี 2 ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์จาก
ข้อมลูท่ีรวบรวมมาจากการสงัเกต ร่วมกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึง่แบง่ประเดน็การ
วิเคราะห์และน าเสนอนออกเป็น 

1) สนุทรียะกบัการส่ือสารเชิงสญัญะของแสง (Semiotics) ส าหรับการตีความสาร
ตามโจทย์และข้อจ ากดัของแตล่ะงานในมมุมองของผู้ออกแบบแสง (Lighitng Designer) ผู้
ควบคมุการผลิต (Producer) และควบคมุล าดบัพิธีการแสดง (Show Director) 

(1) ประเดน็การใช้รูปสญัญะท่ีหลากหลายของแสง ในการสร้างความหมายเพ่ือ
การส่ือสาร ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ท่ีผ่านมาในอดีต 

(2) สนุทรียะตอ่การใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารส าหรับงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

(3) การตีความสารตามโจทย์และข้อจ ากดัของงาน รวมถึงข้อก าหนดเฉพาะของ
แตล่ะผลิตภณัฑ์ 

(4)  ความแตกตา่งของวิธีการออกแบบแสงเพื่อส่ือความหมาย ระหว่างนกั
ออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 

2) ประเดน็การปรับรูปแบบการใช้แสงโดยฉบัพลนัในการส่ือสาร เพ่ืออดุชอ่งโหว่
ของการส่ือสารท่ีไมส่มบรูณ์ได้ทนัทว่งที ซึง่สง่ผลทางบวกตอ่ผู้ รับสารภายในงานโดยผู้วิจยัได้แบง่
การน าเสนอผลการวิจยัสว่นท่ี 1 ในบทท่ี 4 และสว่นท่ี 2 ในบทท่ี 5 น าเสนอผลการสงัเกตการณ์
กรณีศกึษาของงานเปิดตวัผลิภณัฑ์ในบทท่ี 6 ตอ่ไป



 

 

บทที่ 4  
 

เทคนิค วธีิกำร และกระบวนกำรควำมคดิสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบแสง 
ของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

(Product Launch Event) ในประเทศไทย 
 
 ในบทท่ี 4 นีผู้้ วิจัยได้น าเสนอมุมมองแนวคิดของผู้ ให้ข้อมูลหลกัและข้อมูลรอง ภายใต้
ค าถามวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบแสง ท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ใน
ประเทศไทย ภายใต้บริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer)  และค าถามวิจยัข้อท่ี 3 ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกต่างของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแสง ระหว่างนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษกับนกัออกแบบแสง
ระดับอาชีพรุ่นใหม่ จากการเก็บข้อมูลท าให้ผู้ วิจัยทราบถึงขอบเขตและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการออกแบบแสงเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดผลิตภณัฑ์ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยผลการศกึษาสามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ทัง้หมด 2 ประเดน็ ดงันีคื้อ 
 4.1 เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใน
ประเทศไทย 
 4.2 องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ กับนักออกแบบแสง ส าหรับงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย 
 มีรายละเอียดดงันี ้
 
4.1 เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบแสงในงำนเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพทางด้านการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ 
พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักได้ให้แนวคิดท่ีสอดคล้องกัน สามารถรายงานผลถึงเทคนิค วิธีการ และ
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กระบวนการท่ีนกัออกแบบแสงใช้เป็นองค์ประกอบของการออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภณัฑ์
เป็น 6 ข้อยอ่ย ดงันี ้

4.1.1 ล าดบัขัน้ตอน ในกระบวนการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
4.1.2 เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์แสงเพ่ือส่ือความหมาย ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ 

และความแตกตา่งในแตล่ะงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
4.1.3 สิ่งส าคญัในการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ต้องค านึงถึงหน้าท่ีหลกัของ

แสง เพ่ือใช้ส่ือสาร 
 4.1.4 ลกัษณะของแสง (ลกูเลน่) ท่ีใช้ในการสร้างจดุสนใจ 
 4.1.5 ผลการใช้แสงเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 3 ระดบั 

4.1.6 แนวคิดของนกัออกแบบแสงต่อเอกลกัษณ์เฉพาะของเทคนิควิธีการใช้แสงเพ่ือส่ือ
ความหมายในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เทียบกบังานกิจกรรมประเภท
อ่ืน  

 
 4.1.1 ล ำดับขัน้ตอน ในกระบวนกำรออกแบบแสงส ำหรับงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
 ล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ท่ีอ้างอิงมาจาก ขัน้ตอน
ในการออกแบบแสงส าหรับงานละครเวทีนัน้ ผู้ วิจัยได้ท าการสรุปเป็น 3 ขัน้ตอนหลักๆ 
ประกอบด้วย 1) การประชุมรับข้อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จากผู้ ว่าจ้าง 2) ศกึษาข้อก าหนด
และข้อจ ากดัตา่งๆของงานและสถานท่ีจดังาน และ 3) ขัน้ตอนในช่วงกระบวนการสร้างสรรค์การ
ออกแบบแสง ซึง่ทกุขัน้ตอนมีความส าคญัและมีความเก่ียวเน่ืองในการท างานของนกัออกแบบแสง 
แตเ่น่ืองด้วยธรรมชาติของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์เป็นงานท่ีมีเวลาในการเตรียมงานน้อย ท าให้บาง
ขัน้ตอนท่ีไม่ส าคัญในมุมมองของเจ้าของสินค้าก็จะมีการละเว้นไป โดยอันท่ีจริงแล้วการให้
ความส าคญัและการให้เวลาในการเตรียมงานทกุขัน้ตอน จะสามารถท าให้งานมีความสมบรูณ์ใน
มุมมองของนักออกแบบแสง เพราะฉะนัน้นักออกแบบแสงจึงต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์มากท่ีสดุบนข้อจ ากดัเหลา่นัน้  
 ซึง่นกัออกแบบแสงให้ความเห็นตรงกนัวา่ ทกุขัน้ตอนล้วนส าคญัและมีผลตอ่การออกแบบ
และวางแผนในการท างาน แตจ่ะแตกตา่งกนัในการให้น า้หนกัความส าคญัในแตล่ะขัน้ตอน ขึน้อยู่
กบัปัจจยัแวดล้อมของนกัออกแบบแสงแตล่ะทา่น เชน่ เร่ืองเวลาและงบประมาณเป็นต้น  
 ดงัเช่น ทศันะของนกัออกแบบแสงทัง้ 9 ท่านคือ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ รองกรรมการ

ผู้จดัการ บจก.ไลท์ซอร์ส นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ (สมัภาษณ์ 29 เมษายน 2558), 
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กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ นกัออกแบบแสงอิสระ นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ (สมัภาษณ์, 

17 พฤษภาคม 2558), พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ นกัออกแบบแสงอิสระ กลุ่มดกัก์ ยูนิต  (Duck 

Unit) นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558), ชชูยั อาจหาญ นกั

ออกแบบแสง บจก.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่  (สัมภาษณ์, 25 

พฤษภาคม 2558), เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั Managing Director บจก.เค เอส ไลท์แอนด์ซาวด์ นกั

ออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558), วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ 

Technical Director บจก.Pro Pacific (Thailand) นักออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม ่ 

(สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558), ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์  Executive Director  บจก.ไลท์โฟร์ วี

วา่ นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558), วิกรานต์ มณีศรี South 

East Aisa General Manager Dorier Asia Pte Ltd. (Singapore) นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น

ใหม่ (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) และจิโร่ เอ็นโดะ Design Director, Supersweet co,ltd. นกั

ออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2558) ท่ีผู้วิจยัได้รวบรวมแบง่เป็นทศันะ

ท่ีสอดคล้องและแตกตา่งกนัดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การประชมุรับข้อมลูสรุปภาพรวมงาน (Brief) จากผู้ จ้างงาน 
1) ทศันะท่ีสอดคล้อง   

 ทัศนะของ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ, เกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน, วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ และ
วิกรานต์ มณีศรี ตอบวา่ “ต้องมี” และกรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ กล่าวว่า “ต้องดวู่าในงานของคณุมี
อะไรบ้างมีองค์ประกอบของโชว์ หรืออยา่งน้อยก็ต้องดสีูของโปรดกัส์ ต าแหน่งวางโปรดกัส์ก็ต้องมี” 
ชูชัย อาจหาญ กล่าวว่า “จ าเป็นนะ เราต้องคุยกันว่าแต่ละงานต้องการอะไร ต้องการแบบไหน 
อยากให้มันออกมาเป็นแบบไหน”ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์  กล่าวว่า  “ถ้าไม่ได้มีการบรีฟฟ่ิง 
(Briefing) แตเ่ป็นการสง่อะไรไมรู้่มา ก็ท าให้เราท าอะไรไมรู้่ลงไป”  
 2) ทศันะท่ีแตกตา่ง 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ นกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ควรต้องมีคะ่ แตม่นัพดู
ยากพอมนัเป็นงานเล็กมนัก็จะไมมี่ แตก็่ควรต้องมี มนัต้องคยุก่อนเยอะๆ อย่างน้อยตรงไหนวางได้
ไมไ่ด้” 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาข้อก าหนดและข้อจ ากดัตา่งๆ ของงาน และสถานท่ีจดังาน (ข้อก าหนด
ทางสถาปัตยกรรม, ทางไฟฟ้า, ทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้บนเวที  และด้าน
งบประมาณ) 
 1) ทศันะท่ีสอดคล้อง   
 ทัศนะของ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ, กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์, เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั, และ
วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) ตอบวา่ “ต้องศกึษา” 
 

 และทศันะของ พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า 
ต้องมีอยู่แล้วอย่างแรก คือข้อก าหนดทางไฟฟ้าจ าเป็นท่ีสุด เพราะมันเป็นเร่ืองความ
ปลอดภัย โหลด (Loading) ต่างๆ ต้องรู้ก าลังไฟของสถานท่ีว่าท าได้แค่ไหน อย่าง
ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม กบัข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้
บนเวที มนัจะมาคูก่นัวา่งานจะเกิดท่ีไหนเกิดตรงไหนแล้วเราสามารถออกแบบให้มนัอยู่ใน
สถานท่ีนัน้ได้ยงัไง… [งบประมาณ] นา่จะเป็นอนัแรกเลย เป็นตวัก าหนดทัง้หมด      

                    
 เช่นเดียวกบัท่ี ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “การ
จดังานในห้องพดูถึงเร่ืองสถานท่ี ก็ต้องดขู้อก าหนดเร่ืองของจดุแขวน การรับน า้หนกัของพืน้ ไฟฟ้า
มีเท่าไหร่” และ ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ต้องศกึษา ทัง้เร่ือง
สถานท่ี เร่ืองโครงสร้าง เร่ืองจดุจัม๊เมน (Main Power Supply) แล้วก็ต้องรู้งบว่ามีเท่าไรถึงจะท าได้ 
ถึงจะจัดของได้” “โดยทัว่ไปต้องท าอยู่แล้ว ต้องรู้ว่ามีไฟฟ้าเท่าไหร่... [งบประมาณ] ก็เป็นสิ่งท่ี
ลกูค้าก าหนดมาอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ก็ดขูองให้คุ้มค่า... (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สมัภาษณ์, 27 
พฤษภาคม 2558)  
  

 และทัศนะของ จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2558) นักออกแบบแสง
อาชีพรุ่นใหม่ กล่าวว่า Yes because sometimes it’s from the budget... But mainly, 
the biggest thing is the site “Where” because we apply the light for the space 
also sometimes I design the space and put the light, So but event I put 
something into the space venue is the site. Such as your venue is on top of the 
mountain, or nearby the ocean or the beach or inside the room of hotel… The 
specific information site is the most process which is the most important thing. 
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Because the site gives me the idea some sites have an advantage of building. 
Some sites have characteristic. The site is the most important factor and the 
other side is what the client expectation… This idea is a mass communication to 
make the client happy which is a supportive to the product so this is the first 
thing.(Sic) 
 ใชเ่พราะบางครัง้มนัเกิดจากงบประมาณ ... แตห่ลกัๆสิ่งท่ีใหญ่ท่ีสดุคือสถานท่ีว่า
คือ “ท่ีไหน” เพราะเราประยกุต์ใช้แสงส าหรับพืน้ท่ี บางครัง้ผมออกแบบพืน้ท่ีแล้วคอ่ยวาง
แสงลงไป แตใ่นงานอีเว้นท์ผมจะวางบางอย่างลงไปในพืน้ท่ีจดังาน ขึน้อยู่กบัสถานท่ีของ
คุณอยู่บนของภูเขา หรือในทะเล หรือชายหาด หรือห้องจัดงานในโรงแรม... ข้อมูล
เฉพาะเจาะจงของสถานท่ีมีขัน้ตอนมากท่ีสดุ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะสถานท่ีท าให้
ผมเกิดไอเดีย บางสถานท่ีมีความได้เปรียบของอาคาร หรือมีลกัษณะเฉพาะของสถานท่ี 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสดุ และอีกด้านหนึ่งคือความคาดหวงัของลกูค้า จึงมีทัง้สองด้าน
... ความคิดนีเ้ป็นหลักส่ือสารมวลชนท่ีจะท าให้ลูกค้ามีความสุข ซึ่งสนับสนุนกับ
ผลิตภณัฑ์ มนัจงึเป็นสิ่งแรก (แปล) 

 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ชว่งกระบวนการสร้างสรรค์แสง ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ย 9 ขัน้ตอน 
 1) ขัน้ตอนในการเตรียมงาน 
 2) การศึกษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิดตวัผลิตภัณฑ์  ท่ีต้องใช้ในการจัดแสงเป็น
องค์ประกอบเพ่ือส่ือความหมายให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และการประสานงาน 
 3) วางแผนการจดัแสงและเลือกอปุกรณ์ เพ่ือส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง
ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
 4) การจดัล าดบัการเคล่ือนไหวของแสง (Cue Synopsis) 
 5) การท าไลท์ติง้พล็อต (Lighting Plot) 
 6) การตดิตัง้และปรับจดุลงกระทบ (Focus) อปุกรณ์ให้แสงสวา่งหรือโคมไฟ 
 7) การตัง้คา่บนัทึกการแสดงแสง (Lighting Programming) ท่ีอปุกรณ์แผงควบคมุแสง 
(Lighting Control Board) 
 8) การซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) 
 9) เปิดการแสดงจริง (Show) 
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 โดยผู้วิจยัได้แบง่ทศันะของนกัออกแบบแสงเป็น 2 สว่นคือ สว่นท่ีมีความเห็นสอดคล้อง 
กบัสว่นท่ีมีความเห็นแตกตา่งกนั ในแง่ท่ีวา่ งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์เป็นงานท่ีมีข้อจ ากดัด้านเวลาใน
การเตรียมงาน และงบประมาณ ดงันัน้นกัออกแบบแสงจงึใช้วิธีการดภูาพรวมของงาน ให้ออกมา
สวยงามเหมาะสม มากกวา่การท าครบทกุขัน้ตอนตามหลกัทฤษฎีการออกแบบแสง 
 

 ทศันะท่ีสอดคล้องของ ธนาฒย์ ปิตพิรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) 
กลา่ววา่ อีเว้นท์ (Event Marketing / Special Event) เรามีข้อจ ากดัในเร่ืองเวลา ฉะนัน้
หลายอยา่งมนัจะไมไ่ด้ตามทฤษฎี ไม่วา่จะแสงคีย์ไลท์ ฟิวไลท์ ทิศทางตา่งๆ โดยมากงาน
อีเว้นท์จะดภูาพรวมมดูแอนด์โทน (Mood & Tone)... เพราะเวลาเป็นตวับงัคบั มนัก็จะได้
แคด่ภูาพรวม 

 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กลา่วว่า ในงานล็อนซ์ 
(Launch Event) สว่นใหญ่มนันีด (Need) แสงสี ส าหรับเรารู้สึกว่าคีย์ไลท์ ไม่จ าเป็นขนาด
นัน้ เพราะสว่นใหญ่งานเปิดตวัมนัมาแคน่า่สนใจ และท าให้สวยงาม มนัไม่จ าเป็นต้องรู้ว่า
แสงมาจากไหน มนัต้องการเห็นองค์ประกอบของแสงท่ีชดัเจนจะเป็นเร่ืองล าแสง เป็นเร่ือง
สี พวกองค์ประกอบทางกราฟฟิคจะเดน่กว่า คือมนัจะไปเน้นความสวยงามด้านภาพรวม
มากกวา่...การท าภาสเก็ต มนัจะขึน้อยูก่บัสเกลงาน ถ้างานท่ีมนัใหญ่ก็อาจจะต้องท าภาพ
จ าลองให้ แล้วแตง่บประมาณ ซึ่งความส าคญัมนัจะลดลงไปตามสเกลงานและเวลาด้วย
... ต้องมีรันสคริปต์ (Main Script /Rundown) ซึ่งบางทีมนัเกิดขึน้ตอนไปประชุมกบัเขา
ด้วยซ า้ ว่า ณ ขณะท่ีเขามีตรงนีเ้ราจะเป็นแบบนี ้ก็จะมาด้วยกันน่ะค่ะ แต่ถ้าเป็นงาน
เปิดตวัสินค้าจะลงท าท่ีบอร์ด (Lighting Control Board) เลย  

 
 วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ถ้าเปิดสินค้า
ในรูปแบบปกติแล้ว เร่ืองคีย์ไลท์จะแทบไม่พูดถึงเลย... มุมท่ีอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาเรา
ต้องการให้มนั [Product] เห็นเท่ากัน ฉะนัน้แสงในการเปิดตวัสินค้า แสงมนัจะมาเท่าๆ 
กนั มากกวา่การสร้างอารมณ์ในแบบดียวกนักบัละคร... [การจดัล าดบัการเคล่ือนไหวของ
แสง (Cue Synopsis)] จริงๆ แล้วควรจะท า... แต่มันไม่มีเวลาท่ีจะเข้าไปนั่งท า คือ
นอกจากวันนึงคุณจะนั่งท า วันนึงคุณจะออกแบบแล้วเราต้องมีรับ บรีฟ มีประชุม ดู
สถานท่ี ดแูบบซึง่ท าให้บางอยา่ง จริงๆ แล้วมนัไมมี่  
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 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า [การจดัท า
ภาพสเก็ตออกแบบแสงส าหรับการเปิดตวัผลิตภณัฑ์] ไม่มีท า ส่วนใหญ่จะมาจาก ออการ์
ไนซ์เซอร์ท าซีนมาในพรีเซ็นต์ (Present) ขายไปแล้ว แล้วค่อยมาคุยกัน ซึ่งบางครัง้ก็มี
ปัญหาท่ีท าไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหา... [การจัดล าดับการเคล่ือนไหวของแสง (Cue 
Synopsis)] ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ท างานกันเร็วๆ ก็จะท าตามคิวงานในเมนสคริปต์ (Main 
script) แตจ่ะมีรายละเอียดในแตล่ะคิวปลีกย่อยมากกว่า ซึ่งจะไม่ท าออกมาเป็นเอกสาร 
แต่ก็จะมีการโปรแกรมคิวแสงต่างๆ ลงไปในไลท์ติง้ คอนโทรลบอร์ด (Lighting Control 
Board) เลย 
 
 วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า ซิมเูลชัน่ (Simulation) 
ท าได้ระดบัหนึง่ เพราะวา่บ้านเราเอากนัตรงๆ ตวัโปรดิวเซอร์เองตวัผู้จดังานเอง จริงๆแล้ว
ยงัไม่นิ่งกับคอนเซป (Concept) เขาไม่สามารถให้ไดเรคชัน่ (Direction) เราเป๊ะๆ ฉะนัน้
การเปล่ียนแปลงหน้างานจะเยอะ... หลกัๆ แล้วรีเฮอร์เซิล (Rehearsal) ส าคญั พอรีเฮอร์
เซิลเสร็จก็ต้องมาปรับหลังจากนัน้อีก เพราะเช่ือว่ายงัไงก็เปล่ียน และควรจะมีเวลาให้ทีม
ไลท์ติง้ อย่างน้อยสกัชัว่โมงสองชัว่โมงในการทชัอพั (Touch up) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มี 
(หวัเราะ) ก็จะโชว์เลย เพราะฉะนัน้มนัก็ท าอะไรไมท่นัหรอก มนัก็วา่ไปตามนัน้ 
 
 ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)กล่าวว่า [การท าซิมูเลชัน่ 
(Simulation)] แล้วแตบ่างงาน ถ้างานมีงบก็คืองานมนัใหญ่ เราก็ต้องท า อย่างงานเมือง
นอกคนตา่งชาตมิาจ้างเราท าในบ้านเรา ต้องท าให้ดเูป็นภาพเป็นซีนให้ดวู่าออกมาแบบนี ้
แตจ่ริงๆ แล้วเค้าออกแบบมาให้เรา คือเขาจะมีแบบของเขาเป็นภาพนิ่ง แตเ่ราต้องท าตาม
แบบท่ีเขาก าหนดแล้วเราก็ลองท าซีนไปให้ด.ู.. เป็นบางงานนะครับงานท่ีมีเงิน งานท่ีแบบ
วา่ฉาบฉวยก็ไมไ่ด้ท า 
 
 จิโร่ เอ็นโดะ (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า Everything is yes, but it’s 

not like this. Do you know manual way. Our brain is more multi-tasks. Multi task is 

like some ideas and the best idea is only dissolved all the thing…  Yeah if the 

idea I said I got idea that means I have already checked all quick. In this 

situation that means all the thing is already in my head. It’s already solved, not 
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just like a check, check, check like that… but the true’s cannot, but I take it I 

know to weak points so then I try to mix something with the best way to support. 

this weak point the way we have to take new… So all of the questions are quite 

out of reality of the design process. (Sic) 

 ทกุข้อคือใช่ แตก็่ไมไ่ด้เป็นแบบนีเ้ป๊ะ มนัเป็นแคว่ิธีการใช้คูมื่อ สมองของคนเรา
ซบัซ้อน ความซบัซ้อนอย่างเชน่ บางครัง้ไอเดียท่ีดีท่ีสดุเป็นเพียงการหลอมรวมทกุสิ่งเข้า
ด้วยกนั... ถ้าผมบอกวา่ผมมีไอเดีย นัน้หมายถึงผมทบทวนอยา่งรวดเร็วแล้ว มนัหมายถึง
ทกุสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้วในหวัของผม มนัถกูแก้ไขมาแล้วจากความไมช่อบและท าการตรวจซ า้ๆ
เชน่นัน้ แตใ่นความเป็นจริงมนัท าไมไ่ด้ แตผ่มสามารถดงึเอาจดุออ่นนัน้ออกกมา แล้ว
พยายามหาวิธีการผสมผสาน เพ่ือหาทางท่ีจะสนบัสนนุจดุด้อยนี ้เพ่ือให้เรามีแนวทางใหม ่
... ดงันัน้ทกุค าถามจะคอ่นข้างออกมาจากความเป็นจริงของกระบวนการออกแบบ (แปล) 

 
 ทศันะท่ีแตกต่าง ของเกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั นักออกแบบแสงระดบัช านาญงาน
พิเศษ (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า [ก าหนดต าแหน่งตา่งๆ ของแสง] ใน
งานเปิดตวั [ผลิตภณัฑ์] ต้องมีครับ อย่างพวกรถก็ดูลูเมนซ์ (Lumen) เด๋ียวนีซี้เรียสกว่า
เม่ือก่อนงานอะไรท่ีเก่ียวกบัสี อยา่งรถบางปีก็มีสีแปลกๆ แล้วจะท ายงัไงให้สีเขาไม่เพีย้น... 
[การจ าลองภาพ (Simulation)] ตอนนีมี้แล้วครับ จะมีโปรแกรมไฟส าหรับดีไซน์และ
ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ช่างเทคนิคก็ต้องท าไลบาร่ีทกุอย่างตามท่ีเราออกแบบก็
จะง่ายขึน้ ตัง้ไว้แล้วสามารถโปรแกรมอยู่ในห้อง แล้วก็โปรแกรมแองเกิล (Angle) และก็
โฟกสัเสร็จก็เอาเข้าไปแล้วก็รันดู… อปุกรณ์พวกนี ้ราคาค่อนข้างจะสงูใช้งบประมาณสูง 
บางทีลงทนุจองสต ู(Studio) แล้วท าทุกอย่างแล้วให้ลูกค้ามาด ูเสร็จก็เซฟโปรแกรมมนัก็
จะอยู่อย่างนีท้กุอย่าง มนัแป๊ะ มนัก็จะง่ายแล้วช่างเทคนิคท างานทีเดียวจบ... มนัต้องงบ
เยอะนะกว่าเขาจะออกโชว์ตรงนีไ้ด้ พวกงานเล็กๆ ไม่จ าเป็นพวกงานใหญ่บางครัง้เขา
ต้องการโชว์หลายๆ จังหวัด เขาก็จะมีจ้างครีเอทีฟ จ้างไลท์ติง้ดีไซเนอร์มาท าท่ีสตูจน
ลกูค้าพอใจก่อน” 

 
 ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ นกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม ่(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 
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กล่าวว่า คีย์ไลท์จะใช้กับเคสท่ีเป็นคน เช่นซีนถ่ายรูปเพ่ือจะท าการบันทึกภาพ ... ท่ี
ต้องการแสงท่ีเป็นธีมฟอร์มอล์ (Theme Formal) หรือต้องการน าภาพไปตอ่ยอดไม่ว่าจะ
ลงหน้า 4 ลงหน้า 6 [ภาพข่าว]...  ต้องมีเพราะบางทีมนัลงไปในปริน้ติง้ (Printing) มนัมี
แคสี่ขาวกบัสีด าก็ต้องดเูร่ืองของคอนทราส (Contrast) ด้วยไมง่ัน้มนัก็จะแบนไปหมด  

 
 แม้ว่าในขัน้ตอนท่ี 3 ช่วงกระบวนการสร้างสรรค์แสงนัน้ ทศันะของนกัออกแบบแสงจะมี
ความหลากหลาย หากแตข่ัน้ตอนท่ี 6)  – 9) ทกุท่านกลบัเห็นตรงกันว่าส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการ
ท าไลท์ติง้พล็อต (Lighting Plot), การติดตัง้และปรับจดุลงกระทบ (Focus) อปุกรณ์ให้แสงสว่าง, 
การตัง้ค่าบันทึกการแสดงแสงท่ีอุปกรณ์แผงควบคุมแสง และส าคัญท่ีสุดส าหรับงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์คือการซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) ก่อนท าการเปิดการแสดงจริง (Show) ซึ่ง
ผู้วิจยัได้สรุปภาพรวมของทศันะทัง้หมดออกมาเป็น 2 แนวทางดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตำรำงท่ี 4.1 ทศันะของนกัออกแบบแสง ในขัน้ตอนท่ี 3 ชว่งกระบวนการสร้างสรรค์แสง ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
 

ล าดบั ขัน้ตอนท่ี 3 ช่วงกระบวนการสร้างสรรค์แสง 
ทศันะของนกัออกแบบแสงแนวทางที่ 1 
ครบทกุขัน้ตอน 

ทศันะของนกัออกแบบแสงแนวทางที่ 2 
ดภูาพรวม 

1) ขัน้ตอนในการเตรียมงาน ต้องมี   ต้องมี 

2) การศึกษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
ที่ ต้องใช้ในการจัดแสงเป็นองค์ประกอบเพื่อสื่อ
ความหมายให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และการประสานงาน 
 

จ าเป็นต้องมีเพราะต้องรู้ว่าผลิตภณัฑ์คืออะไร แนวคิด
หรือโจทย์ (Concept / Theme) ของงานคืออะไร 

ต้องศกึษา 

3) วางแผนการจัด
แสงและเลือก
อปุกรณ์ เพื่อสื่อ
ความหมายผา่น
ศิ ล ป ะ ก า ร
ออกแบบแสง  
ในงานเ ปิดตัว 
ผลติภณัฑ์ 

ต้องค านงึถึง 4 ข้อหลกั คือ 
(1)ก าหนดทิศทางของแสงใ ห้
ถกูต้องกบัสถานที   
 
(2)ก าหนดลักษณะของแสงให้
ถกูต้องกบัการใช้งาน 
 
(3)ก าหนดต าแหนง่ตา่งๆของแสง 
ให้สอดคล้องกบักิจกรรมบนเวที 

จ าเป็นต้องค านึงถึง เพราะปัจจุบันมีเร่ืองของการ
ถ่ายภาพเพื่อไปใช้ตอ่เป็นภาพข่าว ซึ่งการค านึงถึงหลกั
ดงักลา่ว ท าให้สร้างมิติให้คนหรือของลอยออกมาจาก
ฉากอยา่งชดัเจน หรือการเลอืกใช้แสงตามอณุภมูิสีเพื่อ
สร้างความสวยงามนัน้ จะช่วยให้ภาพของงานที่ออกไป
ในสือ่ตา่งๆสวยงามด้วย 
 
ต้องมีเพื่อความตอ่เนื่องของล าดบังานทัง้หมด 
 

เนื่องด้วยงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ เป็นงานที่มีข้อจ ากดั
ด้านเวลาในการเตรียมงานและติดตัง้อปุกรณ์ ท าให้
นกัออกแบบแสงโดยไม่ได้เจาะรายละเอียดการให้
แสงตรงตามทฤษฎีนกั แตจ่ะเป็นการมองภาพกว้างๆ 
ให้แสงตอบโจทย์และสร้างความสวยงามให้กับงาน
โดยรวมมากกวา่ 
 
ดภูาพรวม 
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ตำรำงท่ี 4.1 (ตอ่)   

ล าดบั 
ล าดบัขัน้ตอนในกระบวนการออกแบบแสงส าหรับ
งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

ทศันะของนกัออกแบบแสงแนวทางที่ 1 
ครบทกุขัน้ตอน 

ทศันะของนกัออกแบบแสงแนวทางที่ 2 
ดภูาพรวม 

3) 
(ตอ่) 

 (4)ทดสอบก า ร อ อ ก แ บบแล ะ
ปรับปรุง คือการซ้อมล่วงหน้าเพื่อ
ท ากา รป รับป รุ งการจัดแสงใ ห้
สมบรูณ์ ( ปัจจบุนัมีการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจ าลอง
ภาพ (Simulation) ให้ดกู่อนแสดง) 

ปัจจุบันจะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบตวัอย่าง ซีนแสง (การจัดแสงของฉากหนึ่งๆ) 
ซึง่ถ้ามีเวลาเพียงพอจะท า เพื่อใช้ในการน าเสนอลกูค้า
ให้เห็นภาพและเข้าใจตรงกนั ไมเ่ก่ียวกบัขนาดงานและ
งบประมาณ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้สามารถท าซีน
ลว่งหน้าและบนัทกึไปใช้ตอ่ที่สถานท่ีจดังานจริงได้เลย 
 

ยงัไม่ค่อยมีการซ้อมล่วงหน้านอกสถานที่ หรือการ
จ าลองภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ออกแบบแสงส าหรับงานเ ปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทย เพราะมีปัจจัยด้านงบประมาณ และ
เวลามาเป็นข้อจ ากดั 

4) การท า Cue Synopsis มีท า เพื่อช่วยเตือนในแต่ละคิวไม่ให้เกิดผิดพลาดจาก
การลมื 

ปัจจุบันในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
มกัจะท าใน Program Board เลยซึ่งก็จะเป็นการยึด
ตามโครงเบือ้งต้นของ Main Script ของงานนัน้ๆ 
 

5) การท า ไลท์ติง้ พลอ็ต (Lighting Plot) ส าคญัมาก เพราะใช้ในการสื่อสารกบัทีมงานติดตัง้ ให้
สามารถท างานต่อจากนกัออกแบบแสงได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ส าคญัมาก 

6) 
การติดตัง้และ ปรับจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์
ให้แสงสวา่งหรือโคมไฟ 

ต้องมี ต้องมี 
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ตำรำงท่ี 4.1 (ตอ่)   

ล าดบั 
ล าดับขัน้ตอนในกระบวนการออกแบบแสงส าหรับ
งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

ทศันะของนกัออกแบบแสง 
แนวทางที่ 1 
ครบทกุขัน้ตอน 

ทศันะของนกัออกแบบแสง 
แนวทางที่ 2 
ดภูาพรวม 

7) ก า ร ตั ้ง ค่ า บั น ทึ ก ก า ร แ ส ด ง แ ส ง  ( Lighting 
Programming) ที่อปุกรณ์แผงควบคมุแสง (Lighting 
Control Board) 
 

ต้องมี ต้องมี 

8) การซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) เป็นสว่นส าคญัในการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
ในการจดัท าซีนแสง ว่าสมบรูณ์ตามคิวงานหรือไม่ ซึ่ง
มกัจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าของผลิตภณัฑ์ มาดู
การซ้อมจริงครัง้สดุท้ายก่อนเร่ิมงาน โดยหากมีความผิ
พลาดหรือไมช่อบในสว่นไหน ก็จะมีการแจ้งให้ปรับแก้ 
 

ต้องมี ซึ่งบางครัง้เวลาในการซ้อมและปรับปรุงแก้ไข
แสงมีน้อย ก็ต้องท าเท่าที่อุปกรณ์และเวลา ช่วง
ขณะนัน้จะเอือ้อ านวย 

9) เปิดการแสดงจริง (Show มี มี 
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 4.1.2 เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ำงสรรค์แสงเพื่อส่ือควำมหมำย ให้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และควำมแตกต่ำงในแต่ละงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์   
 องค์ประกอบท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานแสง เพ่ือให้ส่ือความหมายตรงกบัวตัถปุระสงค์ของ
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงานนัน้ นกัออกแบบแสงมีเทคนิค วิธีแตกตา่งกันแบง่เป็น 2 แนวทาง
หลกัๆ ดงันี ้
 1) ศกึษาจากโจทย์ ลกัษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตวัผลิตภณัฑ์ เป็นหลกั 
 2) ศกึษาจากโจทย์แนวคดิของงานและภาพตวัอยา่งงานในอดีต  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1) นักออกแบบแสงท่ีให้ทัศนะว่าใช้เทคนิค วิ ธีการ ในการสร้างสรรค์แสงเพ่ือส่ือ
ความหมาย ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ และความแตกต่างของงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน 
โดยใช้การศกึษาจากโจทย์ ลกัษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตวัผลิตภณัฑ์เป็นหลกั มี 4 ท่าน 
ดงันี ้
 ทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ลูกค้าต้องมีโจทย์ให้เราก่อน เราถึงจะคิดตามศึกษาตามโจทย์ คือ
จริงๆ ก็อา่นแคโ่บร์ชวัก็สามารถท่ีจะเอาตรงนีเ้ข้าไปชว่ย”  
 

 และนกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม อีก 3 ท่านให้ทศันะ ดงันี ้ชชูยั อาจหาญ 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจในตวัสินค้าก่อน 
วา่คืออะไร คอนเซ็ปต้องการส่ือถึงอะไร ลกูค้าอยากได้แบบไหน หาข้อมลูได้จากออร์กาไน
เซอร์ จากนัน้เร่ิมออกแบบ แต่สิ่งส าคญัเลยคือต้องเข้าใจในคอนเซ็ปก่อน... ส่วนท่ีเหลือ
ต้องดจูากอารมณ์... (ยกตวัอย่างถึงงานเปิดตวัรถ Suzuki Ertiga2014) แสงส่ือสารถึง
ความสะดวกสบายในการใช้ เปิดตวัด้วยละครส่ือถึงจุดเด่นของรถ เช่น กว้างขวาง ขบัข่ี
สบาย ใช้แสงประกอบด้วยวีดีโอและการแสดง เพ่ือส่ือถึงจดุเดน่ของรถ 
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ภำพท่ี 4.1 ภาพบรรยากาศงานเปิดตวั รถยนต์ซูซูกิ เออร์ตกิา 
 แหล่งท่ีมำ : Autospinn Channel, 2013. 
 

 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า วิธีการบาง
ทีก็เหมือนจะท าภาพให้เขาเห็นไปเลย ดีไซน์ขึน้มาใหม่ไปเลย เพราะว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆ 
ขึน้มาหนอ่ย เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของงานอยู่แล้ว... เราก็แคต่อบโจทย์ของเขาให้ได้อย่าง
ท่ีมันควรจะเป็นเท่านัน้  เพราะเช่ือว่าถ้าเกิดเอาเรฟเฟอร์ เรนซ์ (Reference)  [ภาพ
ตวัอย่างการออกแบบแสงจากงานอ่ืนๆ ] มา ไม่ใช่ว่าเรฟเฟอร์เรนซ์ไม่ดีนะแตห่มายความ
ว่าถ้าเกิดเอาเรฟเฟอร์เรนซ์มาเลย คาแรคเตอร์มันก็จะไปซ า้กับเขา  ซึ่งบางทีมันไม่ได้
เหมือนของเรา สินค้าหรือว่าลคุมนัก็ไม่ใช่ จะเป็นเร่ืองการตีความจากตวัสินค้า ซึ่งบางที
ค าวา่เรฟเฟอร์เรนซ์ท่ีเราจะเอาไปคยุกบัลกูค้า เราไมจ่ าเป็นต้องเอาภาพแสงจริงๆ ก็ได้ เรา
อาจจะเอาลุคของส่ืออ่ืนๆ ไปคุยกับเขาก็ได้ อย่างเช่นภาพถ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นภาพตวั      
อีเว้นท์ 

  
 สอดคล้องกับแนวคิดของ  ณัฐพร อิทธิเวชชัย ผู้ ควบคุมการผลิตงานกิจกรรม 
อาชีพรุ่นใหม ่ไมส่งักดัองค์กร (สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)  ขึน้กบัโปรดกัส์เป็นอะไร
... แสงก็ต้องตอ่กนัไป ไลท์ติง้ดีไซน์จะมีเทคนิคให้มนัสร้างสรรค์อย่างไร เขาก็ต้องฟังบรีฟ
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จากเราไปศกึษาแล้วก็กลบัไปคดิ... เขาต้องใช้ไฟชนิดไหนเลือกอปุกรณ์หน้างานให้ถกู... ก็
คือเขาจะต้องไปศกึษาทัง้สี ทัง้ฟีลลิ่งของไฟ  
 

 นอกจากนัน้การศึกษาจากองค์ประกอบรอบข้างของตวัผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
การออกแบบให้เป็นมากกว่าการใช้แสงเพ่ือส่ือความหมาย ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งท่ีนกัออกแบบแสง 
และผู้ควบคมุการผลิตเห็นความส าคญั 
 

 ดงัทศันะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ต้อง

รู้จกัโปรดกัส์ ต้องคยุคิวงานว่าคิวต้องมีอะไรบ้าง แล้วก็จะมาดใูนแง่ของโลโก้โปรดกัส์ว่า

เป็นยงัไง ท่ีเพิ่งผา่นมานีมี้เดียร์ (บจก.มีเดียร์วิชัน่) เขาก็เพิ่งท าทรัส (Truss) ท่ีแขวนไฟเป็น

รูปโลโก้โตโยต้า คือนอกจากแสง มนัอาจจะมีโครงสร้างท่ีติดแสงเพ่ือจะเอามาส่ือสารได้

ด้วยทรัส เอาไฟไปติดมนัก็จะเป็นอะไรท่ีเสริมขึน้มาท าให้ลกูค้าชอบ ภาพงานสวย แล้วก็

ในแง่ของการออกแบบในแง่ของอุปกรณ์เอง บริษัทก็ได้ขายขายไอเดียว่าฉันสามารถท า

แบบนีไ้ด้ 

 
 ซึ่งสอดคล้องกับแง่มุมบางส่วนจากทัศนะของผู้ ควบคุมการผลิตฯ ท่ีพูดถึงการให้ข้อมูล
ส าหรับการออกแบบแสงและโครงสร้างส าหรับแขวนโคมไฟ (Truss) ท่ีสามารถใช้ในการส่ือสาร
แบบสญัลกัษณ์ได้ 
 

 อิทธิพล สรีุรัตน์ กรรมการผู้จดัการ บจก.แม่น า้ร้อยสาย ผู้ควบคมุการผลิตงาน
กิจกรรมระดบัช านาญงานพิเศษ (สมัภาษณ์,  20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า บางทีเราท า
เปิดตัวสินค้าก็ส่งเพลงไปให้ [Lighting Designer] ฟังก่อน ช่วงนีอ้ยากได้อารมณ์
ประมาณนี.้.. แล้วก็มีไดนามิก มีเพอร์ฟอร์ม (Perform) ยงัไง ให้เขาตีความ เพราะบางที
เราก็เอาเสียงเป็นตวัก าหนด ความมืด ความสว่าง เร่ืองของสี ... อีกอันนึงก็ต้องดูว่ามัน
เก่ียวเน่ืองกับท่ีเราดีไซน์ซีลลิ่ง (Celling) ยกตวัอย่างงานนีซ้ิตีอ้อฟเลิฟ (ตวัอย่างงาน 
Giffarine CITY OF LOVE 19th Anniversary) มนัเป็นหวัใจ ความรัก มนัก็มีทางการ
ส่ือสาร มีหวัใจตรงกลางเราก็ก าหนดให้ดีไซน์   ซิลลิ่งให้มนัเป็นหวัใจโค้งออกไป  
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ภำพที่ 4.2 ตวัอย่างการออกแบบโครงสร้างส าหรับแขวนไฟรูปหวัใจ จากงาน Giffarine CITY OF 

LOVE 19th Anniversary วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 ภายในงานมีช่วงของการเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ใหมร่่วมด้วย  

หมำยเหตุ: ภาพจาก อิทธิพล สรีุรัตน์, บจก.แมน่ า้ร้อยสาย  
 
 2) ทางด้านนกัออกแบบแสงท่ีให้ทศันะว่าใช้เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์แสงเพ่ือส่ือ
ความหมาย ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ และความแตกต่างของงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน 
โดยใช้การศึกษาจากโจทย์ แนวคิดของงานและภาพตวัอย่างงานในอดีต (กรณีท่ีมีการจัดงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัมาก่อนหน้านี)้ เพ่ือก าหนดแนวทางการออกแบบว่าต้องการให้
ภาพงานเป็นเหมือนเดมิ หรือต้องการให้แตกตา่ง มี 2 ทา่น 
 

 ทศันะของ วิกรานต์ มณีศรี  (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า แตล่ะงาน
แตกตา่งกนัแน่ๆ ครับ มนัก็คงจะแตกต่างกันในเร่ืองคาแรคเตอร์ของโปรดกัส์  คอร์โปเรท
คลัเลอร์ (Product Corporate Colour) หรือเวย์ (Way) ในการพรีเซ้นท์ มนัก็จะท าให้แต่
ละงานมันไม่เหมือนกัน หลักๆก็ต้องคุยคอนเซ็ปกันก่อน...  คนท่ีคิดตวัแมคคานิคซึ่ม 
(Machanistim) การลอนซ์ (Launch) เขาต้องสามารถบอกเราได้ว่าเขาอยากได้นิ่มๆ 
คอ่ยๆ เข้ามาเป็นแบบเท่ห์ๆ หรืออยากตมูตาม... ซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะจดัได้ถกูต้อง หรือเรา
อาจจะไปดยูทูปูหรืออะไรก็แล้วแต ่แตน่ัน่หมายความว่ามนัอาจจะเกิดมาก่อน ในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งอย่างซมัซุงเอสห้า เอสแปด เขาลอนซ์ (Launch) ท่ีไหนมาก่อนอยู่แล้ว
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แหละ ก็อาจจะเข้าไปดเูป็น เรฟเฟอร์เรนซ์ (Reference) ก็ได้ หรือก็คิดใหม่เลย ก็คยุกนัว่า
ผมจะท าอยา่งนีน้ะครับ มีความคดิเห็นเป็นยงัไงบ้าง เราจะได้มาจดัของเราได้ถกู 
 
 และ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์  (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า หลกัๆ 
ก็ต้องเอาซีไอ (Corporate identity) ของแบรนด์แต่ละแบรนด์มาด ูแบรนด์บุค (Brand 
Book) ว่าเขามีก าหนดอะไรไว้บ้าง เช่น แพตเทิร์นของแบรนด์ หรือว่าแนวกราฟฟิคตา่งๆ 
มนัก็รีเลท (Relate) ไปถึงแพตเทิร์น ของโกโบ (GOBO) ท่ีใช้ในงาน บางทีเราจะมีวอช 
(Wash) [การย้อม] งานด้วยโกโบ ว่าสคิม (Skim) สีจะเป็นสีของแพนโทน (Pantone) เรา
ต้องพยายามหาตวัแมช (Match) มาลงเป็นเบอร์เจล (Gel) หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นเทจ 
(Percentage) ของแอลอีดีท่ีมนัใกล้เคียงท่ีสดุ แล้วก็เร่ืองของเรฟเฟอร์เรนซ์ (Reference) 
ต่างๆ สมมุติเบนซ์เคยจดัตวัลอนซ์ชิ่งมาแล้วเราก็ต้องไปดวู่า คราวท่ีแล้วเขาท ากันยงัไง
ตรงกันไหม แล้วก็พยายามมาอะแดป (Adapt) กับสิ่งท่ีเรามีรวมถึงอาจจะเป็นโลคอล
ไลเซชัน่ (Localization) ของแบรนด์ต่างๆ ว่า.... มันจะมีการเปล่ียนของแคมเปญ เราก็
พยายามมาหาจุดตรงกลางว่าสุดท้ายท าอะไรออกมาแล้วมนัดีกับโปรดกัส์ท่ีสุด แล้วมัน
ส่ือสารแล้วคนเข้าใจง่าย บางทีไปท าอะไรท่ีอาร์ตเกินไป คนไทยก็อาจจะบอกว่ารถชัน้มืด 
แต่ว่ามนัสวยก็ไม่มีประโยชน์อะไร ซึ่งเราก็ต้องศึกษาก่อน มันจะมีเร่ืองวฒันธรรมต่างๆ 
เข้ามา 

 
 ส่วนมมุมองท่ีน่าสนใจในเร่ืองของการตัง้โจทย์ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบแสง ในงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ให้แปลกใหมข่องนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 
 

  ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ได้ให้ทศันะว่า โดยมาก
ลกูค้ามกัถามวา่มีไฟ มีเทคนิคอะไรใหม่ๆ  ไหม ฉะนัน้มนัจะเป็นเร่ืองการหาอปุกรณ์ใหม่ ท่ี
มันสามารถให้แสงรูปแบบต่างๆ ท่ีมันแปลกตาออกไป งานอีเว้นท์ จะชอบมาก เช่น
เม่ือก่อนบ้านเราไม่มีมูฟวิ่งไลท์ ใช้แต่ไฟพาร์ ฟรีสเนล โฟรไฟล์ พอมามีมูฟวิ่งไลท์ ท่ีแสง
มนัออกมาเป็นแฉกๆ มีเส้นมีสาย เคล่ือนไหวได้หมนุได้ มนัก็จะสร้างความต่ืนตาต่ืนใจใน
ช่วงแรก เม่ือเวลาผ่านไปมฟูวิ่งไลท์กลายเป็นของธรรมดา ลูกค้าก็จะถามหาอปุกรณ์ใหม่
อีก ซึ่งพ่ีคิดว่าน่ีคือวิธีท่ีผิด เพราะว่าวิธีท่ีถูกมนัควรจะเร่ิมมาจากงานครีเอทีฟท่ีจะต้องครี
เอท (Create) ภาพของวิธีเปิดตวั...  เพ่ือบรีฟให้คนท าแสงไปท าการบ้านต่อว่าคณุจะไป
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ตอ่เติมให้มนัวิจิตรพิศดารไปมากกว่านีไ้หม โดยท่ีอยู่ในธีม (Theme) ของผู้ก ากบัท่ีเขาฝัน
เห็น งานอีเว้นท์ก็เหมือนกนั ถ้าคณุคิดจะเปิดผลิตภณัฑ์อะไร คุณก็ต้องคิดวิธีเปิดตวัท่ีมนั
จะพลิกแพลงแบบไหนให้มนัรู้สกึอนันีใ้หมต่ื่นตาต่ืนใจ ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เอาแสงเข้า
ไปเป็นต้วชว่ย มนัมี  2 วิธีอยา่งท่ีบอก... ความแตกตา่งของสองวิธีนีก็้คือ อนัท่ี 1 ต้นทนุสงู
คณุจะต้องจ่ายแพง ส่วนวิธีท่ี 2 ใช้ต้นทนุต ่าแตค่ณุจะต้องใช้สมองคิดเยอะ ในการหากิม
มิคใหม่ๆ  และงานอีเว้นท์มนัต้องแข่งกนัท่ีความใหม่ คณุจะไปเปิดตวัดวัยวิธีเก่าๆ ลกูค้าก็
ไม่ซือ้ เพราะฉะนัน้ถ้าเกิดคณุพึ่งอุปกรณ์ใหม่ๆ นั่นแสดงว่าคณุก็ต้องพร้อมท่ีจะจ่าย แต่
จริงๆ ถ้าคุณสามารถคิดได้ว่า ด้วยอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในวงการขนาดนี  ้มันจะสามารถ
ดดัแปลงท าอะไรได้บ้าง ให้มนัได้ภาพท่ีแตกตา่ง 

   
 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสรุปว่า องค์ประกอบหลกัๆ ของเทคนิค วิธีการ ท่ีนกัออกแบบแสงใช้ในการ
สร้างสรรค์งานแสงเพ่ือส่ือความหมายทัง้ 2 วิธีคือ การศกึษาจากโจทย์ท่ีได้รับ, ลกัษณะเฉพาะและ
องค์ประกอบของตวัผลิตภณัฑ์โดยตรง กบัการศกึษาจากแนวคิดของงานและภาพตวัอย่างงานใน
อดีตนัน้ เป้าหมายส าคญัของนกัออกแบบแสง คือการออกแบบแสงเพ่ือสร้างความหมายร่วมกัน 
ของสัญญะให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองเดียวกัน ซึ่งก็คือการตอบโจทย์และส่ือสารได้ตรงกับ
วตัถปุระสงค์ของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงาน เป็นส าคญั  
 
 4.1.3 สิ่งส ำคัญในกำรออกแบบแสงในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้องค ำนึงถงึหน้ำที่
หลักของแสงเพื่อใช้ส่ือสำร ดังนี ้
 การท าให้ผู้ชมแลเห็น (Illumination and Positive Visibility) เป็นหน้าท่ีหลกัของการใช้
แสง ส่วนการน าสายตาของผู้ชมสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะเน้นหรือต้องการให้แลเห็นเป็นพิเศษ 
(Focus of Attention and Selective Focus) จ าเป็นมากส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ี
การท าให้เกิดความลึกบนเวที (Dimension and Modeling) ท าเพ่ือให้เกิดมิติท่ีสวยงามต่อ
ผลิตภัณฑ์ และการสร้างบรรยากาศอารมณ์ ความรู้สึกร่วม บ่งบอกเวลา ฤดูกาล สร้างความ
ตอ่เน่ืองของล าดบั (Cue) งาน (Establishing Mood,Atmosphere and Realistic Element) คือ
การสร้างบรรยากาศโดยรวมเพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ ร่วมงาน และในบางผลิตภณัฑ์ต้องการแสง
ท่ีบ่งบอกเวลาและฤดกูาล เช่นการเปิดตวัเสือ้ผ้าส าหรับฤดหูนาว  โดยการเน้นจงัหวะการเคล่ือน 
(Movement) ในแต่ละช่วงของล าดับงาน (Cue) ต้องใช้ความหลากหลายของปริมาณแสง 
ลักษณะล าแสง และทิศทางของแสงท่ีกระท าต่อผลิตภัณฑ์นัน้ๆ  (Interaction, Establishing 
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Rhythm and Structure) เพ่ือล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตต้่นจนจบการแสดง (Sequence) โดยน า
สายตาผู้ชมไปสู่สถานท่ี หรือบริเวณท่ีนกัแสดงหรือผลิตภณัฑ์เคล่ือนไป (Fluidity and Staging 
the Story) ทัง้นีแ้สงยงัสามารถแสดงถึงแนวทาง (Concept/Theme) และสไตล์ของรูปแบบงาน
หรือผลิตภณัฑ์ได้ (Reinforcing the theme and Style) ดงัตวัอยา่งทศันะของ  
   

 ธนาฒย์ ปิตพิรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กลา่วว่า ก็ตอบว่าใช่ ถ้าจะ
ให้ตรงจุดเราก็จะไปเน้นในเร่ืองของคิว เร่ืองของการเปิดตวัหรือคิวการแสดงท่ีถูกคิดมา
เพ่ือให้ไปส่งเสริมกับภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ แล้วก็โยงไปเหมือนท่ีพูดตอนต้นว่าเป็น
เร่ืองของครีเอทีฟคิดโปรดกัชัน่ แล้วเอาแสงเข้าไปตอบโจทย์ ทกุข้อใช้หมดเลย สีน่ีชดัใน
การให้ความหมาย ยิ่งงานอีเว้นท์บางงานก าหนดเลยห้ามใช้สีแดงนะ สมมตุิไปท างานให้
แบงค์ เชน่ แบงค์เอสซีบี (SCB) เขาก็จะบอกห้ามใช้สีเขียวนะ เพราะสีเขียวอยูก่บักสิกร 
  
  พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การท าให้
ผู้ชมแลเห็นใช่อยู่แล้วคะ่และช่วยน าสายตา การท าให้เกิดความลึกบนเวทีก็จ าเป็น หลงัๆ 
คือมนัเปล่ียนเป็นจอแอลอีดี (LED Screen) ซะเยอะท าให้คนท าแสงก็ยากขึน้ท่ีจะท าแสง
ให้เป็นส่ีมิติ... เพราะเราต้องท าของขนาดไหนให้สู้ กับจอแอลอีดี มันก็คือแสงจ านวน
มหาศาลจากด้านหลงันกัแสดง ถ้ามองในอีกแง่นกัแสดงไมจ่มอยู่แล้ว... คือแตเ่ดิมสามมิติ
ท่ีเขาพดูถึงคือการท่ีเราสร้างริมไลท์ (Rim light) ขึน้มาเพ่ือให้คนกบัฉากเวลาถ่ายรูป พอ
มองดูแล้วมันมีระยะห่างออกจากกัน ฉะนัน้ต่อให้เราพยายามถมเข้าไปเท่าไหร่ มันก็
อาจจะเห็นได้แคริ่มไลท์อาจจะเห็นเป็นผมสวยขึน้มากกว่าท่ีเห็นลอยตวัออกมา... ถ้าเป็น
งานเปิดตวัสินค้า ปกตใิช้สร้างอารมณ์ก็จะเป็นเร่ืองของความสนกุสนานมากกว่า ไม่ว่าจะ
การใช้จงัหวะ หรือการเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ให้แสงมนัดมีูความต่ืนเต้น น่าสนุกสนาน 
หรือการใช้สี ถึงขัน้บอกฤดกูาลก็คงจะไม่...  แต่ถ้าเป็นแฟชัน่โชว์อย่างมีวินเทอร์ (Winter) 
เราจะสร้างความรู้สกึให้รู้สกึหนาว อาจจะมีเอฟเฟกตา่งๆ เข้ามาชว่ย 

 
  กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสดงแก่น
เร่ืองและสไตล์การแสดงก็ได้ ก็อยู่ ท่ีว่าการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้สี เลือกใช้
คณุสมบตัิของแสง ล าแสงตา่งๆ... ทัง้นีก็้คือรวมเป็นองค์เดียวกบัโปรดกัชัน่ดีไซน์ทัง้หมด 
ให้มนัไปทางเดียวกนั... ยกตวัอย่างงาน Samsung SUHD TV Launching (2015) เป็น



 

      

124 

งานท่ีลูกค้าต้องการสร้างอารมณ์ให้เกิดความสมจริงตามคอนเซป  ซีมอร์ ฟีล มอร์ 
(SeeMore, Feel More) โดยอาศยัแสงท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัเนือ้หาท่ีเกิดขึน้
ในจอภาพ เพ่ือให้เกิดคณุลกัษณะ 3 ประการ (Stunning Contrast, Striking Brightness, 
Spectacular Color) ซึ่งเป็นจุดเด่นของตวัสินค้า) ถ้าโปร์ดกัส์เป็นทีวีต้องการน าเสนอ
ความคมชัดหรือการมีสีสัน เราอาจจะตีความตรงนัน้ออกมา เพ่ือท่ีจะให้แสงยังส่ือ
ความหมายให้กับผู้ เข้าร่วมชม ว่ามนัน่าต่ืนเต้น มันมีสีสนัเยอะแยะไปหมด คนก็จะเก็ท 
(Get) สารนัน้... แล้วก็เป็นการเน้นโชว์ไปท่ีตวัโปรดกัส์ท่ีเป็นอินโนเวทีฟ (Innovative) เรา
อาจจะมีการส่ือสารด้วยการท่ีใช้แสงท่ีดมีูเทคโนโลยี ให้ความรู้สกึต่ืนเต้น 

 

 
 
ภำพที่ 4.3 ภาพตวัอย่างงาน Samsung SUHD TV Launching (2015) จดัโดย บริษัท Bondubar 

จ ากดั 
 หมำยเหตุ: ภาพจาก กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์  
 
 จากรายละเอียดท่ีนกัออกแบบแสง (กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์) ได้กล่าวมานัน้ ผู้วิจยัน ามา
วิเคราะห์ภายใต้ แนวคิดพืน้ฐานด้านสัญวิทยา ของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ท่ีว่า 
องค์ประกอบของสญัญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริง” (Reference) “ตวัหมาย” (Signifier) และ “ตวั
หมายถึง” (Signified) ท่ีในแตล่ะวฒันธรรมจะสร้างสญัญะขึน้มาแทนตวัจริง จึงสามารถแยกเป็น 
“ของจริง” (Reference) คือ โทรทศัน์สี “ตวัหมาย” (Signifier) คือการเลือกใช้จงัหวะไฟท่ีมีความ 
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ต่ืนเต้น หวือหวาและมีสีสันท่ีสดใสพร้อมกันหลายๆ สี และ “ตัวหมายถึง” (Signified) คือ
คณุสมบตัเิดน่ของโทรทศัน์ท่ีมีความคมชดัและมีสีสนัสดใส รวมถึงความเป็นผลิตภณัฑ์ชัน้น าด้าน
เทคโนโลยี 
 ดงันัน้หน้าท่ีหลักของแสงทุกข้อล้วนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง  ท่ีนักออกแบบแสงจะเลือก
ประยกุต์ใช้เพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ทัง้ในเร่ืองของการติดตัง้
มมุมองและติดตัง้รหสัการถอดความหมายให้กบัผู้ รับสารด้วยการน าสายตาและล าดบัเหตกุารณ์
ตัง้แตต้่นจนจบ รวมถึงมีการสร้างสญัญะขึน้มาแทนตวัหมาย เช่น สีของแสง แทนสีของผลิตภณัฑ์
หรือองค์กร และการใช้จิตวิทยาสีพ่ือส่ือความหมาย เช่น ความรู้สึกร้อน, เย็น อีกด้วย แตอ่ย่างไรก็
ตามนกัออกแบบแสงก็เน้นถึงองค์ประกอบของภาพรวมในชุดสญัญะเดียวกัน เช่น งานทางด้าน
โปรดกัชัน่ ฉาก ภาพ และเสียง ว่าจะต้องไปประกอบสร้างไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้การส่ือสาร
บรรลเุป้าหมาย   
 
 4.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ในกำรสร้ำงจุดสนใจ  
 นักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษอย่าง เกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558) และนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ ชูชัย อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม 2558) ให้ทศันะว่าในยุคนี ้แสงท่ีดงึดดูความสนใจ จะเป็นแสงในลกัษณะท่ีแรง สว่าง
และคมชดั แตอี่กหลายทศันะของนกัออกแบบแสงซึ่งสอดคล้องกบัผู้ควบคมุการผลิตฯ เห็นตรงกนั
ว่า การจะใช้ลูกเล่นแสงเพ่ือดึงความสนใจแบบไหน ขึน้อยู่กับปัจจยัอ่ืนร่วมด้วย เช่น เสียงเพลง 
และรูปแบบวิธีการเปิดตวัของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะถูกก าหนดขึน้ตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์หรือแนวคิด (Concept) ของการจัดงาน เช่น งานเปิดตวัน า้หอมท่ีมีลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ คือหอมหวาน ช่วงเวลาเปิดตัว ต้องการความช้า แสงสีหวาน ล าแสงมีลักษณะฟุ้ ง 
พร้อมกบัเทคนิคพิเศษอย่างเช่น ควนั หรือจะเป็นการเปิดตวัผลิตภัณฑ์รถยนต์ท่ีมีลกัษณะเร็วแรง 
เพลงท่ีใช้ในช่วงเปิดตวัก็มักจะมีท านองท่ีกระชับ เช่นเดียวกันลักษณะของแสงก็ต้องเร็วและมี
ล าแสงท่ีคมชดั เป็นต้น  เชน่ทศันะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
กล่าวว่า “แล้วแต่งาน แล้วแต่เพลงท่ีมาประกอบงาน... มนัอยู่ท่ีการตีความความของไลท์ติง้ดีไซ
เนอร์ของแตล่ะคน ท่ีตีความทัง้ในตวัผลิตภณัฑ์ และในอารมณ์เพลงท่ีตา่งกนั” และ 
 

 ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า เรียกรวมๆ ว่า
เป็นลีลาการเล่นไฟ จะใช้ลีลาแบบไหนส่วนใหญ่จะอิงท่ีเพลงประกอบและคิวท่ีจะเปิดตวั 
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พลิกหมุน อะไรตา่งๆ ตามท่ีเขาคิด ถ้าพูดให้ง่ายเข้า ลีลาการเล่นไฟมกัจะไปอิงกับเพลง
ประกอบ เหตท่ีุบอกสัน้ๆ แคนี่ก็้เพราะ สมมตุิเวลาท่ีโปรดิวเซอร์ ไปคิดคิวเปิดตวัเขาก็จะ
คิดละว่าถ้าฉันเปิดตัวด้วยวิธีนี ้เพลงแบบไหนมันถึงจะเหมาะ บางงานใช้เพลงช้าๆ 
ซอฟท์ๆ บางงานใช้เพลงยิ่งใหญ่อลงัการเพราฉะนัน้แสงก็จะมาล้อกบัเพลง 

 
 ทศันะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
มนัใช้ร่วมกนั จะช้าหรือจะเร็ว ต้องมีจงัหวะของมนั ตอนช่วงนีเ้ราอาจจะตัง้ใจให้มนัช้าลง 
หรือว่าจะเร็วขึน้ คือในพาร์ทนึงมนัก็ต้องมีให้ครบ สมมุติว่าในการเปิดตวัสินค้าแค่เพลง
ไมก่ี่วินาที ไลท์ติง้ดีไซน์เนอร์ในเบือ้งต้นน่ีต้องบอกเขาว่า ให้คณุท าแคส่องซีนพอ เอาแบบ
ต่ืนเต้น สับสนแล้วก็หยุด พอคุณเก่งขึน้คุณก็ฟังดนตรีได้มากขึน้ อ๋อจังหวะนีท้ าแบบนี ้
เพิ่มลูกเล่นเข้าไปเร่ือยๆ ให้มันเยอะ คือจากท่ีท าสาม เพิ่มเป็นห้า เพิ่มเป็นเจ็ด เราจ า
จงัหวะดนตรี แล้วค่อยๆ เผยออกไปทีละนิดทีละนิดให้มนัต่ืนเต้น สร้างลกูเล่นให้มนัมาก
ขึน้ จากเล็กไปใหญ่ ใหญ่ท่ีสดุแล้วมนัก็นิ่ง มนัต้องใช้ร่วมกนัคะ่ 

  
 4.1.5 ผลกำรใช้แสงเพื่อกำรส่ือสำรในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง
สำมรถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ แบ่งตำมหน้ำที่หลักกับคุณสมบัติของแสง ที่นักออกแบบแสง
สำมำรถควบคุมได้ โดยรวบรวมจำกผลวิจัยพบว่ำ  
 
ตำรำง 4.2 ผลการใช้แสง 3 ระดบั กบัหน้าท่ีหลกัและคณุสมบตัิของแสง เพ่ือการส่ือสารในงาน

เปิดตวัผลิตภณัฑ์  
 
ระดบัการใช้แสง หน้าท่ีหลกั และคณุสมบตัขิองแสง 
ระดบัท่ี 1 หน้าท่ีหลกัของแสง: เพ่ือการแลเห็น เป็นสิ่งแรกท่ีจะต้องค านึงถึง รวมถึง

แสงยงัสามารถชว่ยปิดบงัอ าพรางในสิ่งท่ีไมต้่องการให้เห็นอีกด้วย  
 
คณุสมบตัขิองแสง: ความเข้มความสวา่งของแสง, การจ าหนา่ยแสง การ
วางต าแหนง่โคม การปรับจดุโฟกสั เป็นความรู้พืน้ฐานท่ีนกัออกแบบจะ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบังานแตล่ะงาน 
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ตำรำง 4.2 (ตอ่) 
 

 

ระดบัการใช้แสง หน้าท่ีหลกั และคณุสมบตัขิองแสง 
ระดบัท่ี 2 หน้าท่ีหลกัของแสง: เพ่ือน าสายตา เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีสดุส าหรับการ

ออกแบบ แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ และการสร้างมิตใิห้เกิดความลกึ 
บนเวที จะชว่ยให้ผลิตภณัฑ์ดโูดดเดน่ ปัจจบุนัมีความส าคญัมากขึน้ ตอ่
การถ่ายภาพงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการสง่ข่าวสารในภายหลงั 
 

 คณุสมบตัขิองแสง: ลีลาจงัหวะ ความตอ่เน่ือง การเคล่ือนไหวโคมไฟสอ่ง
สวา่ง เพ่ือเน้นเหตกุารณ์ เป็นสว่นส าคญัท่ีจะชว่ยให้ลกัษณะเฉพาะ 
(Character) ของผลิตภณัฑ์หรือแนวคิด (Concept/ Theme) ของงานให้
โดดเดน่ โดยจะมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ภายในงานมาร่วมด้วย เชน่ จงัหวะ
ดนตรี และวิธีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ สว่นการเลือกใช้สีของแสงเพ่ือส่ือ
ความหมาย มีความส าคญัมากท่ีสดุ เพราะเป็นสิ่งท่ีมองเห็นชดัท่ีสดุ และ
เก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์รวมถึงภาพลกัษณ์ของตราสินค้า
โดยตรง 
 

ระดบัท่ี 3 หน้าท่ีหลกัของแสง: เพ่ือสร้างบรรยากาศ เน้นจงัหวะ ปริมาณแสงและ
ลกัษณะล าแสง เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมให้กบัผู้ ร่วมงาน และในบาง
ผลิตภณัฑ์ต้องการแสงในการน าเสนอถึงเวลาและฤดกูาลของผลิตภณัฑ์ 
เชน่การเปิดตวัเสือ้ผ้าส าหรับฤดหูนาว หรือการเปิดตวัครีมบ ารุงผิว ท่ีใช้ได้
ทัง้เวลาเช้าและค ่า เป็นต้น 
   
คณุสมบตัขิองแสง: ลีลาจงัหวะการเคล่ือไหวโคมไฟท่ีเป็นอปุกรณ์ประกอบ
ฉาก ไมค่อ่ยจะจ าเป็นนกัในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ยกเว้นวา่จะมีการแสดง
ละครประกอบการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ร่วมอยูด้่วย สว่นหวัข้อสีของแสงเพ่ือ
สร้างความรู้สึกนัน้นกัออกแบบแสงเห็นตรงกนัว่ามีความส าคญัมาก ซึง่
เกิดจากความรู้และประสบการณ์ และรสนิยมในการเลือกผสมสีของแสง 
ของนกัออกแบบแสงแตล่ะคน  
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 ซึง่การใช้แสง 3 ระดบั ของนกัออกแบบแสงจะค านงึถึงข้อก าหนดเหลา่นี ้ 
 1) ข้อก าหนดและข้อจ ากดัตา่งๆ ของงานและสถานท่ีจดังาน  
 2) ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม, ทางไฟฟ้า  
 3) ข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนเวที 
 4) ข้อก าหนดด้านงบประมาณ  
 เพราะบางเร่ืองเป็นเร่ืองของความปลอดภยั เชน่ น า้หนกัของจดุแขวนของห้องจดังาน หรือ
ข้อก าหนดของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้บนเวที ส่วนงบประมาณเป็นตวัแปรท่ีมีผลอนัดบัแรก ใน
การออกแบบและเลือกอปุกรณ์ในการท างาน และสดุท้ายนกัออกแบบแสงจะเลือกน าองค์ประกอบ
ทัง้หมดมาออกแบบแสง ตามรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน 
    
 4.1.6 แนวคิดของนักออกแบบแสงต่อ เอกลักษณ์เฉพำะของเทคนิค วิธีกำรในกำร
ใช้แสงเพื่อส่ือควำมหมำยในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเทียบกับงำนกิจกรรม
ประเภทอ่ืน (เช่น งำนประชุม, งำนเลีย้งขอบคุณ, งำนแสดงดนตรี)  
 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า เทคนิค วิธีการในการใช้แสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย มีความแตกตา่งกบังานกิจกรรมทางการตลาดประเภทอ่ืนๆ เพราะงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีเดน่ชดั ในเร่ืองของวตัถปุระสงค์หลกัท่ีต้องการส่ือสารถึงตวั
ผลิตภณัฑ์ ดงันัน้องค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ในงาน ล้วนมีเป้าหมายเดียวกนัคือ สร้างความโดดเดน่และ
ดงึดดู ให้กบัการเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ซึง่เป็นหวัใจหลกัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพราะการสร้าง
ความจดจ าในผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุประสงค์ขัน้แรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Producion Life 
Cycle) ในการแนะน าสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกักบัผู้บริโภค ดงัท่ีนกัออกแบบแสง และผู้ควบคมุการผลิตฯ 
ได้ให้ทศันะท่ีสอดคล้องกันดงันี ้ชูชยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
“แตกตา่งครับ... งานเปิดตวัสินค้ามนัมีบุคคลิกของมนั” และ “แตกต่างครับ เพราะเขามีคอนเซป 
ของงานเปิดตวั” (เกรียงศกัดิ ์เฒ่าตนั, สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) “ตา่งท่ีคิว คือขึน้อยู่กบัสิ่ง
ท่ีจะเกิดขึน้ เทคนิคการเปิด หรือว่าเทคนิคการเลือกใช้คนละอย่างกัน ขึน้อยู่กบัซีนท่ีมนัจะเกิดขึน้ 
คือก็ต้องตอบวา่ทกุงานตา่งกนัหมด” (กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์, สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
 

 และ พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
แตกตา่ง เพราะพอมนัเป็นงานลอนซ์ (Launch) มนันีด (Need) ความหวือหวาแปลกใหม ่
ซึ่งมนัเป็นเฉพาะโมเม้นท์ พอมนัเป็นเปิดตวัด้วยมนัคือโมเม้นท์ๆ เดียว... จังหวะนัน้มัน
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ต้องท าให้ฟู่ ท่ีสุด ท าให้รู้สึกว่าใช่ท่ีสุด ซึ่งมนัก็จะต่างจากซีเคว้นซ์ของงานคอนเสิร์ตหรือ
งานอ่ืนๆ ซึ่งมนัจะต้องไปทัง้หมด แต่อนันี ้[Launch Product] มันจะเป็นแค่ว่าซีเคว้นท์ 
ของมนัแตล่ะอนัเฉพาะไป 

  
 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้ ควบคุมการผลิตฯ ดังนี  ้ นุสรา มหุวรรณ์ Executive 
Producer บจก.เอกซ์เจน ผู้ควบคมุการผลิตงานกิจกรรมระดบัช านาญงานพิเศษ (สมัภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2558) “ตา่ง เพราะวา่งานเปิดตวัมกัจะมีการใช้ไฟแคช่ว่งไฮไลท์สว่นในช่วงอ่ืนๆ ก็จะใช้
ไฟเพลนๆ ไมห่วือหวา ตา่งจากพวกงานคอนเสิร์ตท่ีต้องมีไฟตลอด” ปริษา เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 
6 พฤษภาคม 2558)  ผู้ ควบคุมการผลิตอิสระ ไม่สังกัดองค์กร ผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรม
อาชีพรุ่นใหม่ (สมัภาษณ์วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558) “ถ้าจะตา่งๆ ก็ตา่งกนัในแง่ท่ีมนัคิดแสงขึน้มา
เพ่ือจะซพัพอร์ตกิมมิคในการเปิดตวั” และ อรรคศาสตร์  ชาญใช้จกัร Executive Producer บจก.
เอกซ์เจน ผู้ควบคมุการผลิตงานกิจกรรมระดบัช านาญงานพิเศษ (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2558) “ตา่งบ้างตรงงานโปรดกัศ์ลอนซ์ มนัต้องเน้นคิวหรือประเด็นท่ีต้องเปิดตวั  สร้างความหมาย
ท่ีชดัเจน และสร้างความประทบัใจให้กบัสินค้าท่ีเราต้องการจะเปิด ส่วนงานแบบอ่ืนอาจจะไม่เน้น
มากก็ได้ แล้วแตง่าน”  
 

 อิทธิพล สรีุรัตน์ (สมัภาษณ์,  20 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ แสงโดยทัว่ไปในการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ มันก็จะแยกออกเป็นประมาณสองช่วง ช่วงท่ีมันทั่วๆ  ไปวอร์คอิน 
(Walkin) หรือสปีช (Speech) พิธีการ แสงมนัก็อย่างหนึ่ง อาจจะจัดเหมือนกัน ส่วน
ในช่วงท่ีอันวิลลิ่ง (Unveiling) ช่วงเปิดตัว แสงจะจัดต่างกันไม่เหมือนกันแล้วแต่
ผลิตภัณฑ์... แสงส าคญักับการเปิดตวัสินค้าไหม ก็ต้องบอกว่าส าคญักับการสร้าง แบ
รนด์ ไอเดนตตีิ ้(Brand Identity) ให้เห็นชดัเจนมากย่ิงขึน้  

  
4.2 องค์ประกอบด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ กับนักออกแบบแสงส ำหรับงำน
เปิดตัวผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  
 
 จากผลการวิจัยในเร่ืององค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ ท่ีสัมพันธ์กับนกัออกแบบ
แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยัสามารถสรุปภายใต้แนวคิดเร่ือง A Systems 
Model of Creativity ของ  Csikzentmihalyi เป็น 3 สว่นดงันี ้ดงันี ้
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4.2.1 โดเมน (Domain) หมายถึง องค์ความรู้เฉพาะของบุคคล [ท่ีมีอยู่เดิมและเรียนรู้ใหม่] 
รวมถึง วฒันธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบตัใินการท างานของวงการ การจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

4.2.2 ฟิลด์ (Field) หมายถึง วงการการจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
4.2.3 เพอร์ซนั (Person) หมายถึง ทกัษะ เทคนิค ภมูิหลงัของนกัออกแบบแสง 
มีรายละเอียดดงันี ้
 
 4.2.1 โดเมน (Domain) หมำยถงึ องค์ควำมรู้เฉพำะของบุคคล [ท่ีมีอยู่เดิมและเรียนรู้

ใหม่] รวมถงึ วัฒนธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบัตใินกำรท ำงำนของวงกำร 
 ทศันะโดยรวมของนกัออกแบบแสงมองวา่เทคนิคการออกแบบแสง สามารถสอนกนัได้ ใน
แง่ของเทคนิคการออกแบบแสงขัน้พืน้ฐาน จากนัน้นักออกแบบแสงแต่ละคนจะน าเอาสิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากทฤษฎีเบือ้งต้น มาท าการฝึกฝนตามค าแนะน าในด้านเทคนิคขัน้สงู จากการเข้ารับการ
อบรมรวมถึงระบบครูพักลักจ า และเม่ือมีการฝึกฝนทักษะทัง้ด้านการใช้อุปกรณ์และทักษะ
ทางด้านรสนิยมของแต่ละคน จะเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตวัในการใช้แสงท่ีแตกต่างกัน ทัง้นัก
ออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษอย่าง ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ และเกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั รวมถึง
นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่อย่าง วิกรานต์ มณีศรี , วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, กรินทร์ ไชย
สมพงศ์พนัธ์, ชชูยั อาจหาญ และฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ ได้ให้ทศันะท่ีสอดคล้องกนัดงันี ้
 

 ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า สิ่งท่ีสอนได้เลย
คือวิธีการใช้งาน แล้วก็มีบางตวัเช่น พืน้ฐานการใช้สี พืน้ฐานของทิศทางแสงท่ีมันเป็น
ทฤษฎีแสงเบสิค (Besic) อนันีส้อนได้ เบสิคไลท์ติง้ จะเหมือนกนัหมด เสร็จแล้วเม่ือเค้าได้
สัง่สมประสบการณ์ คือเค้าเล่นไฟหลายงานๆเข้า ก็เร่ิมค้นพบว่าฉันไม่ชอบสีแบบนี ้การ
เลน่ไฟกระพริบแบบนีฉ้นัไมช่อบ ความมีสไตล์ของแตล่ะคนจะเกิดขึน้มาภายหลงั  
 
 เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า สามารถสอนได้ 
ท่ีจริงการออกแบบมนัก็เป็นหลกัการแบบเดียวกนัหมด อย่างน้อยต้องรู้พืน้ฐานของหลอด 
จะเอาอะไรหลอดไหนมาใช้มนัถึงจะสวยก็คือพวกนีส้อนได้ แตส่ิ่งท่ีสอนไม่ได้ คือมมุมอง
ไม่เหมือนกนั แล้วก็เป็นเร่ืองของเซนต์ เวลาโชว์ เราไม่บงัคบัคณุท าเหมือนผมนะมนัไม่ได้
ไง บางคนจงัหวะมนัไมเ่หมือนกนั 
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  วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า จริงๆ แล้วมนัจะสอนได้
ในลกัษณะของทฤษฎี สอนได้ในลกัษณะของการแนะน า แต่ว่าในเร่ืองของครีเอทิวิตี ้(Creativity) 
มันตัวใครตวัมัน เพราะว่า เราอาจจะเป็นคนชอบโทนนี ้คนนีอ้าจจะเป็นคนชอบโทนนี ้คือการ
ออกแบบแสงมนัไมมี่ผิดและไมมี่ถกู มนัอยูว่า่คนชอบหรือไมช่อบเทา่นัน้เอง  

 
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เทคนิค
ออกแบบแสงสอนได้ครับ แตแ่อพพลิเคชัน่ (Application) ของการเอาเทคนิค ไปใช้เป็นสิ่ง
ท่ีคอ่นข้างอธิบายล าบาก และอยูท่ี่ประสบการณ์แล้วก็เวลา ท่ีเค้าเรียกว่าเป็นโมเม้นท์ รีเล
เท็ด (Moment Related) คือบางทีเทคนิคนีค้วรใช้เวลานีเ้ท่านัน้ มนัอธิบายล าบาก
เหมือนกับเป็นเร่ืองเฉพาะหน้ามากกว่าว่าเราจะแอปพลาย (Apply) ยงัไง มนับอกกันได้ 
แตม่นัขึน้อยูก่บัวา่อารมณ์ ณ ตอนนัน้มนัจะสามารถแอปพลายทนัหรือเปล่า มนัเหมาะสม
กนัหรือเปลา่ มนัก็จะมีเร่ืองเพลงเร่ืองอะไรก็อีกเยอะ 

 
 รวมถึงทศันะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
“[สอน] ได้ ในเร่ืองของเทคนิค แต่ในเร่ืองของการมีดีไซน์สอนกันได้ประมาณนึง รสนิยมสอนกัน
ไมไ่ด้” เชน่เดียวกบั กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า “เทคนิคสอน
ได้ ความรู้พืน้ฐานสอนได้ แต่รสนิยมสอนไม่ได้” และค ายืนยันจากทัศนะของ ชูชัย อาจหาญ 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ “ผมวา่สอนกนัได้เพราะผมก็ได้รับการสอนมาจากรุ่นพ่ี
อีกทีนึง” ทางด้าน   จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2558) ได้ให้ทัศนะท่ีน่าสนใจว่า 
“Technical part, Yes. But the concept cannot. Idea has someone do and someone copy. 
Not learn but they take it. Technique also, Technique can be duplicate very open. We 
have to learn other than teaching it.”    
 “ในด้านเทคนิคนัน้ใช่ [สอนได้] แต่ในเร่ืองแนวคิดคงไม่ใช่ ไอเดียเป็นสิ่งท่ีมีคนสร้างขึน้
และมีคนเลียนแบบ มนัไม่ได้เกิดจากการสอนแต่มันเกิดจากการขโมย แต่เทคนิคนัน้ต่างกันมัน
สามารถเลียนแบบได้อยา่งเปิดเผย [ครูพกัลกัจ า]” (แปล) 
 

 หรืออยา่งท่ี พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่  
สอนได้ จริงๆ แล้วมนัก็เหมือนศาสตร์อ่ืนท่ีมนัจะมีเบสิคพืน้ฐานอยู่ ท่ีใครก็ตามท่ีท าแสง
จะต้องรู้ว่าอาวุธในมือมีอะไรบ้าง... สิ่งท่ีจะต้องสอนต่อไปก็คือพวกทริก (Trick) ต่างๆ 
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ซึ่งทริกก็แล้วแต่คนอีก...  แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่ง เราคิดว่ามันเฉพาะทาง 
หมายความว่ามันไปทางไหนก็ไปทางนัน้ คืออยู่กับใครก็จะไปทางนัน้ ยกเว้นแต่ว่าจะ
ออกมาท าแล้วทดลองของตวัเอง หาแนวทางของตวัเองเพิ่ม แล้วมนัก็จะได้ขึน้มาเร่ือยๆ 
ว่าแบบไหนท่ีเราชอบ [เป็นไปได้ไหมว่าหากเราสอนใครแล้วรสนิยมมันจะเป็นไปในทาง
เดียวกนั] เป็นไปได้อยู่แล้ว... เราก็จะสอนเขาว่าเรามองอะไรยงัไงเขาก็จะเปิดตาท่ีเป็นตา
เดียวกบัเรา ซึง่ในท่ีสดุมนัก็อาจจะไปกลายพนัธ์เป็นอย่างอ่ืนก็เป็นไปได้ แตก็่เร่ิมแรกเวลา
เขามองเขาจะมองด้วยสายตาเราก่อน  

 
 ซึ่งผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ว่าชุดความรู้พืน้ฐานด้านการใช้อุปกรณ์ และทฤฎีการออกแบบ 
เช่น ทฤษฎีการใช้สี การก าหนดทิศทางของแสง เป็นจุดเร่ิมต้นของนักออกแบบแสงทัง้ระดับ
ช านาญงานพิเศษและนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ ส่วนการฝึกฝนทกัษะในด้านการใช้อปุกรณ์ 
รวมถึงทักษะด้านสุนทรียะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการใช้แสงระดบัสูงขึน้จะเกิดจาก
การศกึษาเพิ่มเตมิและการครูพกัลกัจ าจากรุ่นพ่ีท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ด้วยการทดลองท าซ า้จน
เกิดความช านาญ และสร้างสรรค์แนวทางของตนเอง เป็นทกัษะส่วนบคุคลท่ีนกัออกแบบแสงต้อง
ทดลองและสัง่สมประสบการณ์ ตามองค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์ทางสนุทรียะทัง้ 3 ส่วน
คือ สุนทรียวตัถุ, มนุษย์ผู้ รับรู้ และสุนทรียรส เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์ทางด้าน
สนุทรียะ และประสบการณ์ในการขยายขอบเขตกระบวนการความคดิสร้างสรคค์ของแตล่ะบคุคล 
 
 4.2.2 ฟิลด์ (Field) หมำยถึง กำรออกแบบแสงในวงกำร กำรจัดงำนเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์  
 ในแง่ของเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์การออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของนัก
ออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่  จากผลวิจยัสรุปได้
เป็น 4 แนวทาง ดงันี ้
 แนวทางท่ี 1 ไม่แตกต่าง เน่ืองด้วยแต่ละงานมีโจทย์ท่ีค่อนข้างชัดเจนมาก าหนด เช่น 

ล าดบัควิงาน วิธีการเปิดตวั และงบประมาณ จากทศันะของนกัออกแบบ 2 ท่านคือ ชชูยั อาจหาญ 

(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) นักออกแบบแสงรุ่นใหม่ กล่าวว่า“มันก็คล้ายๆ กันนะ” และ 

ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 

กลา่ววา่ “ในงานอีเว้นท์ พ่ีไมค่ดิวา่มนัจะตา่ง เพราะมนัจะถกูก าหนดโดยครีเอทีฟ อยา่งท่ีบอก” 
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 สอดคล้องกบัผู้ควบคมุการผลิตอาชีพรุ่นใหม่ ณฐัพร อิทธิเวชชยั (สมัภาษณ์, 14 
พฤษภาคม 2558) ท่ีกลา่ววา่ ถ้าเก่งๆ ก็ไมค่อ่ยตา่งนะ เหมือนว่าเขาเรียนรู้กนัมาท าแบบนี ้
คือรุ่นเดก็ก็เอาเทคโนโลยีท่ีตวัเองเรียนมา มาปรับใช้กบัท่ีผู้ ใหญ่สอน อย่างบางคนเทคนิค
การใช้ไฟไม่เหมือนกนั คือเหมือนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือบางคนถนดัเวิร์ด  บางคน
ถนดัเอกซ์เซลแตป่ริน้ออกมามนัเหมือนกนั 

 
 แนวทางท่ี 2 แตกตา่ง โดยเกิดจากประสบการณ์ในการท างานและการรับส่ือทางด้าน
ศลิปะท่ีแตกตา่งกนั เชน่ นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ จะมีการเลือกใช้อปุกรณ์ท่ี
หลากหลายผสมผสานทัง้อปุกรณ์เดมิและอปุกรณ์ใหม ่มีการเลือกผสมสีท่ีละเมียดละไม และมี
ทกัษะในการวางแผนงานและการแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ดี ในขณะท่ีนกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น
ใหมม่กัจะเลือกใช้อปุกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีความกล้า ความสดใหม ่และมกัเลือกใช้สีท่ีมี
ความแตกตา่ง (Contrast) สงู ดงัทศันะของ เกรียงศกัดิ ์เฒา่ตนั นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงาน
พิเศษ กลา่ววา่ “รุ่นใหมก็่ต้องเรียนไอทีเยอะ มนัจะมีเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามา ความแมน่ย าก็จะมาก
ขึน้ แตว่า่นกัออกแบบแสงรุ่นก่อนก็จะใช้ประสบการณ์ ความละเอียดออ่นของรุ่นเก่าก็จะมีเยอะ
กวา่” และทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่อีก 5 ทา่น 
 

 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า เป็นเร่ืองรสนิยม
ท่ีตา่งกนัมากกว่า... หน้าตางานท่ีท าออกมามนัจะไม่เหมือนกนั ซึ่งอย่างสมมตุิถ้าเป็นรุ่น
เก่าๆ ก็ชัวร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีความเช่ียวชาญในการวางแผนงานในการบริหารงานการ
สัง่งานคน หรือท าให้มนัเสร็จเร็วตรงตามก าหนด แตม่นัก็จะมีเร่ืองของรสนิยมท่ีตา่งกนัไป
ของแต่ละรุ่น เช่ือว่ามนัเสพส่ือมาคนละแบบ  แตค่งไม่ถึงขัน้บอกเจ็น (Generation) แค่
บางทีเราก็จะบอกได้ว่างานนีม้นัดีไฟน์ (Define) ได้ว่าเป็นของใคร... มนัจะออกมาทาง
งานนะ่มนัจะเห็นอยูเ่ร่ืองสี  เพราะว่าแสงเร่ืองสีมนัส าคญัมากท่ีเราจะเห็นชดัๆ แล้วก็เร่ือง
คอมโพสิชั่น (Composition) ของแสงท่ีเขาวาง มันก็จะไม่เหมือนกัน... เร่ืองการใช้สีก็
ส าคญั รู้สึกว่าถ้าคนรุ่นเก่าจะมีโทนสีท่ีใช้ มีโทนเฉพาะ คนรุ่นใหม่ก็มีโทนท่ีแบบเปรีย้งป
ร้างกวา่เขาเรียกวา่มนัจะคอนทราส (Contrast) กวา่ 
 
 ทศันะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
คนใหม่ๆ เขาบางคนเขาคิดอะไรสนุกดี กล้าท า แต่บางอย่างความกล้ามันก็ต้องมากับ
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ความช านาญ คนท่ีช านาญแล้วบางคนก็ ก็ยังคงเติมให้ตัวเองเสมอ ส่วนใหญ่ ไลท์ติง้ 
(Lighting Designer) ไม่คอ่ยมีใครบอกว่าท าแล้วยงัอยู่กบัท่ี ส่วนใหญ่ก็ความช านาญใน
การใช้ของหรือความช านาญในการเลือกใช้มมุ ทุกคนก็จะดีขึน้ไปตามวนัเวลา แล้วยิ่งหา 
ยิ่งเสพอะไรเข้าหาตวัเรามากเทา่ไหร่ เราก็จะเอามาทดลองใช้ได้มากขึน้  
 
 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มองว่ามนัก็
อยูท่ี่ประสบการณ์ ยิ่งผ่านงานเยอะก็ยิ่งเห็นวิธีการติดตัง้หลากหลาย มีชัว่โมงบินเยอะก็มี
วิธีการแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่า ไม่ต้องไปปรับหน้างานเพราะเขาผ่านในจุดท่ี
แบบว่าสตรักเกิลส์ (Struggles) มาเยอะ แล้วกว่าท่ีจะได้ขึน้ไปเป็นระดบัใหญ่ คือเด็กรุ่น
ใหม่ก็อาจจะไฟแรง อยากจะลองอะไรใหม่ๆมันก็มีข้อดีของเด็กรุ่นใหม่ ลองในวิธีการท่ี
อาจจะติดตัง้ยาก ลองให้รู้ว่ามันยากแต่ผลมันอาจจะได้ใกล้เคียงหรืออาจจะได้ดีกว่า
นิดนงึ แตค่นท างานแยแ่ล้ว แตม่นัก็เป็นข้อดีของความไฟแรง แล้วเขาก็จะได้รับการเรียนรู้
กบัตวัเขา 
 
 วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า แล้วแต่บุคคล จริงๆ 
แล้วเจเนอเรชัน่ ณ ปัจจบุนันี ้แน่นอนว่าเขาจะมีลีลาของเทคโนโลยีซะเยอะนะครับ แตรุ่่น
เก่าๆ เขาจะมามองดีเทล (Detail) กนัมากกว่า คือมนัมองคนละมมุ เรามาทางละคร เราก็
จะต้องมีเหตมีุผลนะ่ ในการท าแบบมาหนึง่อนั เราจะค านวนแล้วค านวนอีก ว่ามมุนีม้นัจะ
โอเคมัย้ ลงมาแล้วมนัจะยงัไง แตส่ว่นรุ่นใหม่ๆ  เขาจะเร็ว... ปกติถ้าคนท าลอนซ์ (Launch) 
บอ่ยๆ ต้องคล่อง ต้องไว เพราะว่า เขาไม่มีเวลา เซตอพัคืนนีเ้ช้าโชว์เลยอย่างนี ้มนัมีเวลา
อยู่หน่อยเดียว เพราะฉะนัน้เขาต้องเร็ว ทกัษะในการโปรแกรม การใช้อุปกรณ์ ใช้บอร์ด
อย่างนี ้เขาต้องคล่อง ถ้าอย่างเป็นรุ่นเก่าๆ งานมนัมีเวลา มนัก็จะได้นั่งคิด ได้นั่งท าไป
เร่ือยๆ 
 
 จิโร่ เอ็นโดะ (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า The technique is more 
digitalize nowadays, as before the lighting field is about the site or the gel, filter, 
filter color, as if someone know the number of the colors can be professional. 
Secret informations are only professional knows. But nowadays all colors are 
made by LED digitized. However, the new technology is coming up, such digital 
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are hardly for an old generation. But of course the new age people are weak of 
physicality as well. 
 ในปัจจุบนัเน้นเร่ืองเทคนิคความเป็นดิจิทลั ไม่เหมือนสมยัก่อน ท่ีการจะเป็นมือ
อาชีพนัน้ขึน้อยู่กบัว่า คณุรู้เก่ียวกบัสีของแผ่นเจล  สีของฟิลเตอร์ รู้หมายเลขของสี ข้อมลู
ลับเหล่านีจ้ะรู้กันเฉพาะมืออาชีพ แต่ปัจจุบนัสีทุกอย่างถูกออกแบบมาโดยเทคโนโลยี
แอลอีดี อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่นัน้อาจยากเกินกว่าท่ีคนรุ่นเก่าจะรู้ แตแ่น่นอนว่าคน
ยคุใหมก็่มีข้อด้อยในด้านกายภาพ (แปล) 
 
 ทางด้านทศันะของผู้ควบคมุการผลิตระดบัช านาญงานพิเศษ 2 ทา่นอยา่ง  
นสุรา  มหุวรรณ์ (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ตา่งกัน รุ่นใหญ่เขาจะรู้จกั
อปุกรณ์ไฟ รู้จกัการใช้งาน รู้จกัารแก้ปัญหา ถ้าหากงบไม่มี  มากกว่ารุ่นใหม่ๆ เช่น ใช้ไฟ
ไม่ก่ีดวงก็สามารถท าให้เกิดงานท่ีมนัตอบโจทย์มากกว่าไลท์ติง้ (Lighting Designer) รุ่น
ใหม่ท่ีอาจจะเน้นถมไฟแต่สดุท้ายก็ไม่ตอบ คาแรคเตอร์ของงาน คือใช้ของเป็นกว่าหรือ
อาจจะเก่ียวกบัประสบการณ์ด้วย แต่ถึงแม้จะเป็นไลท์ติง้ (Lighting Designer) รุ่นใหญ่
แตท่ าแตง่านเปิดตวั สกิลมนัจะน้อย แตถ้่าเป็นรุ่นใหญ่ท่ีเคยท างานละครท างานคอนเสิร์ต 
แล้วมาท าเปิดตวั เปิดตวันีคื้อเล็กๆ เพราะอีก 2 อนัแสงมนัคือพระเอก 
 
 อรรคศาสตร์  ชาญใช้จักร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริงๆ ก็
ต่างกัน ขึน้อยู่กับโจทย์ แต่ถ้าจะมองว่าแตกต่างกันตรงไหน รุ่นเก่าเน้นการท าแสงท่ีไป
ย้อมบนฉากแล้วก็กลมกลืน ขณะท่ีรุ่นใหม่จะมีความคอนทราส (Contrast) ของแสงเยอะ
ขึน้ ความหวือหวา แล้วก็ใช้เทคนิคของตวัอปุกรณ์เป็นตวัสร้างสรรค์งาน แต่ในขณะท่ีพ่ีซนั 
(ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ) เขาใช้การจดัวาง ใช้อปุกรณ์ไม่เยอะ แตภ่าพรวมออกมาดเูหมือน
ใช้ไฟเยอะ พ่ีซนัจะเป็นอย่างนัน้ แตใ่นขณะท่ีรุ่นใหม่จะใช้ของเยอะ แล้วก็ใช้ศกัยภาพของ
ตวัอีควิปเม้นท์ (Equipment) ตวัดวงไฟคอ่นข้างจะเต็มท่ี แตใ่นขณะเดียวกนัรุ่นเก่าก็จะใช้
การจดัวาง ใช้ลกูเล่นของการดีไซน์มากกว่าคนรุ่นใหม่ เพราะว่าสมยัก่อน ดวงไฟมนัไม่ได้
ท างานได้หลากหลาย เพราะฉะนัน้การจัดวางก็ต้องเอาไฟพาร์นิ่งๆ  มาแล้วก็มาครีเอท
โปรแกรมเอง ว่าไฟสีชดุนีจ้ะขึน้แล้วจะย้อมผสมด้วยไฟอีกสีหนึ่งยงัไงให้สีมนัออกมาเป็น
การผสมสีของไฟ แตใ่นคนรุ่นใหมข่องมนัมีให้เลน่เยอะ...  
 



 

      

136 

 แนวทางท่ี 3 ระบไุม่ได้ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ท่ีนกัออกแบบแสงแตล่ะคนพบเจอ ดงัเช่น
ทศันะของนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่  

 
 ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ 
มนัแล้วแตค่นครับ หลกัๆ พอมนัมาเป็นมาร์เก็ตติง้อีเว้นท์ (Marketing Event) มนัก็ต้อง
ตอบโจทย์ลกูค้าว่ามนัจะเป็นงานเปิดตวัรถ หรือว่าจะเป็นการส่ือสารแบรนดิง้ อย่างเต็มท่ี 
เพราะเทคโนโลยีเด๋ียวนีม้นัก็มีใหม่ๆ คอ่นข้างเยอะอยู่ท่ีใครจะเอาไป แอปพลายยงัไง เลย
ไมไ่ด้มองวา่คนเก่าคนใหม ่มนัอยูท่ี่วา่ใครจะเจออะไรมนัมีองค์ประกอบเยอะ 

 
 สอดคล้องกับทศันะของผู้ควบคมุการผลิตระดบัอาชีพรุ่นใหม่อย่าง มนสั องัคทะ
วานิช Senior Project Executive CMO Public co.ltd ผู้ควบคมุการผลิตงานกิจกรรม
อาชีพรุ่นใหม ่(สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ท่ีกลา่วว่า ผมว่ามนัไม่ได้อยู่ท่ีเป็นรุ่นไหน 
ผมว่ามนัอยู่ท่ีคาแรคเตอร์ส่วนตวัเขามากกว่า เป็นสไตล์เฉพาะแต่สุดท้ายประสบการณ์
ส าคญัท่ีสดุอยู่แล้ว การท่ีเขามีประสบการณ์ท่ีเยอะท่ีดีเป็นสิ่งท่ีเขาได้เปรียบ อย่างไลท์ติง้
ดีไซเนอร์บางคนเหมาะกบังานในพืน้ท่ีกว้างๆ ท่ีต้องการคมุคนสกั 2-3 หม่ืนคนเขาถนดั 
บางคนเหมาะกบัการเจาะโปรดกัส์ (Product) การท างานในพืน้เล็กๆ หรือท างานในพืน้ท่ีๆ 
ต้องการอุณหภูมิสี หรือรูปแบบของแสงท่ีชดัเจน อย่างรถยนต์ เห็นสีไม่เพีย้น ท างานใน
พืน้ท่ีแคบ เวลาน้อยคนนีจ้ะถนดั ดงันัน้ผมว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่า ไม่อยากเรียกว่าเป็นข้อจ ากัด 
แตว่า่คนรุ่นเก่าอาจจะเห็นอะไรมาเยอะกว่า เจอโจทย์อะไรมาก็ท าได้หมด แตเ่ด็กๆ ผมว่า
เขาก็มีไฟ อุปกรณ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มนัก็ช่วยอะไรได้เยอะมาก ใช้ [กระแส] ไฟก็
น้อยโอกาสทริป [กระแสไฟเกินท าให้ไฟตดัวงจรหยดุจ่ายไฟกะทนัหนั] ก็น้อย มนัช่วยได้
เยอะ 
 

 แนวทางท่ี 4 ความแตกต่าง ท่ีเกิดจากพืน้ฐานองค์ความรู้และทกัษะเฉพาะทางของนกั
ออกแบบแสง ซึง่เป็นทศันะของผู้ควบคมุการผลิตฯ 2 ทา่น คือ 
  

 อิทธิพล  สุรีรัตน์ ผู้ควบคุมการผลิตฯ ระดบัช านาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต่างกัน คือ ถ้าในอตุสาหกรรม ถ้าพูดกันในประเทศไทย คน
ท าแสงส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนมาไม่มีสถาบนัไหนสอน ส่วนใหญ่จะมาจากช่างเทคนิค ข้อนี ้
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ส าคญัมากเพราะฉะนัน้ก็จะเกิดจากทกัษะเก็บเก่ียวมาเร่ือยๆ กบัอีกแบบหนึ่งไลท์ติง้ดีไซ
เนอร์ท่ีเขาเรียนมามีความรู้โดยตรง หรือผ่านการอบรมมา หรือผ่านการท าละครมาก่อน
อย่างนี ้ให้แสงไม่เหมือนกนั การตีความของแสงตา่งกนัโดยสิน้เชิงชดัเจนท่ีสดุ มนัก็ไม่ได้
เป็นท่ีเจนเนอเรชัน่ มนัก็เป็นแบบนีม้านานแล้ว ซึง่สว่นใหญ่ก็จะเกิดจากทกัษะสกั 80% 
 
 และผู้ควบคมุการผลิตฯ ระดบัอาชีพรุ่นใหมอ่ยา่ง ปริษา  เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 
6 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริงๆ จะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ มันอยู่ท่ีคนๆ นัน้จะเป็นนัก
ออกแบบแสงจริงๆ ไหม คือไลท์ติง้ดีไซน์เนอร์จะสามารถอะแดป (Adapt) อปุกรณ์ใหม่ๆ ท่ี
แตกตา่งกนั เขาก็ครีเอทซีนโดยการปรับวิธีการใช้ไฟได้ อย่างพ่ีซนัจะเป็นคนท่ีเก่งมากเร่ือง
นี ้ไฟดวงหนึ่งจะหาวิธีว่าเขาจะใช้มนัแบบไหนแล้วท าให้เกิดความแตกต่างของแสงได้ ซึ่ง
มนัอยู่ท่ีคนไม่เก่ียวกับรุ่น แต่ถ้าแนวช่างมาก่อน คนท่ีมาจากช่างจะรู้ว่าไฟดวงนีม้ันท า
อะไรได้บ้างแล้วก็ท าให้เกิดตามนัน้ แตจ่ะไมค่รีเอจซีน  

  
 แม้ทศันะในเร่ือง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์การออกแบบแสงของนกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษกบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ในวงการการจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
[ฟิลด์ (Field)] จะแบง่ออกเป็น 4 แนวทาง แตจ่ะเห็นได้วา่นกัออกแบบแสงส่วนใหญ่เห็นสอดคล้อง
กับทศันะแนวทางท่ี 2 คือ ความแตกต่าง เกิดจากประสบการณ์ในการท างานและการรับส่ือ
ทางด้านศลิปะท่ีแตกตา่งกนั  
 
 4.2.3 เพอร์ซัน (Person) หมำยถงึ ทักษะ เทคนิค ภูมิหลังของนักออกแบบแสง 
 ทกัษะของนกัออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ แบง่ยอ่ยได้ 7 ข้อดงันี ้

1) ทกัษะความรู้เฉพาะทาง นกัออกแบบแสงแตล่ะท่านได้ให้ความเห็นในหวัข้อนี ้
แตกต่างกันไป แต่ทัง้หมดสอดคล้องกับข้อสรุปของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “มี
ทกัษะ 2 ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆ คือทกัษะการตีความ กับทกัษะเร่ืองวิชาชีพ ซึ่งก็แบง่เป็น
เร่ืองอปุกรณ์ กบัเร่ืองดีไซน์” 

2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ ในทัศนะนักออกแบบจะแบ่งได้เป็น เร่ืองการ
จัดการทีมงานของตนเองและการบริหารจัดการร่วมกับทีมอ่ืน การจัดการด้านงบประมาณให้
สมัพนัธ์กบัโจทย์ท่ีได้รับ รวมถึงการบริหารด้านเวลา 
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3) นกัออกแบบแสงให้ทศันะตรงกันว่า ทกัษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความ
จ าเป็น เพราะหน้างานมกัมีการปรับแก้หรือเปล่ียนแปลงกระทนัหนั ดงัท่ี พรพรรณ  อารยะวีรสิทธ์ิ 
(สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ “ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว คดิเร็ว จดัการเร็ว” 

4) ทกัษะด้านการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน นกัออกแบบแสงได้ให้ทัศนะควบคู่ไปกับ
ทกัษะทางด้านการส่ือสาร เพราะนกัออแบบแสงจะต้องท างานร่วมกับหลายฝ่าย และหลายระดบั 
ดงันัน้ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนและการส่ือสารจงึต้องชดัจน และประนีประนอม 

5) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นทกัษะท่ีนกัออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ทศันะว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นเน่ืองจากปัจจบุนัเคร่ืองมือในการท างานตา่งๆ ล้วนมีพืน้ฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

6) คณุสมบตัิส่วนบคุคล เช่น ขยนั ใฝ่รู้ เรียนรู้เร็ว ละเอียด ในทศันะของบางท่าน
เห็นว่าเป็นทกัษะทัว่ไปของทุกอาชีพ บางท่านเห็นว่านอกจากความละเอียดแล้ว ควรเป็นคนช่าง
สงัเกตอีกด้วย 

7) ทกัษะอ่ืนๆ ในข้อนีน้กัออกแบบแสงให้ทศันะแตกตา่งกนัไป เช่น ต้องมีความสนกุ
กบังาน หมัน่หาความรู้ใหม่ๆ  ต้องชา่งสงัเกต ต้องอดทน ต้องมีทกัษะทางด้านศลิปะ  
 ดงันัน้ทกัษะตา่งๆ ข้างต้น มีความส าคญัส าหรับนกัออกแบบแสง ท่ีจะต้องน าไปปรับใช้ใน
การท างานแตล่ะครัง้ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์และนา่ประทบัใจ 
 ด้านคุณลักษณะพิเศษของนักออกแบบแสง ส าหรับงานกิจกรรมเปิดตวัผลิตภัณฑ์ นัก
ออกแบบแสงให้ทัศนะไว้ต่างกันหลายแง่มุมดงันี ้เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั กล่าวว่า (สมัภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558) “อยา่งน้อยก็ต้องรู้พืน้ฐานของผลิตภณัฑ์ ว่าเป็นอย่างไร จดุเดน่คืออะไร” หรือท่ี 
พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ความยืดหยุ่นส าคญัท่ีสุด
ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพราะว่าหนึ่งคือเวลามนัน้อย สองคือเราไม่รู้ว่ามนัจะเกิดอะไรขึน้ได้
บ้าง” ด้านชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า “ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
เพราะสินค้ามนัไม่เหมือนกัน ของท่ีจะน ามาใช้มนัก็ไม่เหมือนกัน” และกรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ 
(สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าว่า “ต้องเป็นคนท่ีอินไว (Inner) ใฝ่หาข้อมูล เพ่ือให้เห็น
ข้อดีในโปรดกัส์ท่ีเราสามารถเก็บมาเติมให้งานเราได้ ถ้ายิ่งอยากให้มนัดีมากขึน้ไปอีก คณุก็ต้อง
เห็นข้อดีในตวัโปรดกัส์” 

 
  สว่น วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) ให้ทศันะวา่ 
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 ต้องมีความตัง้ใจ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็ให้เกียรติผู้ อ่ืน 
เคารพความคดิเห็นของอ่ืน เราควรจะให้เกียรตกิบัคนท่ีเขาสร้างงานนีข้ึน้มา เราท าไปตาม
คอนเสป ของเขาด้วยสไตล์ท่ีเป็นตวัเรา การดีไซน์ก็คือการท างานร่วมกนั เป็นการท าความ
ฝันของคนอ่ืนและของเราด้วย ให้มันร่วมกันได้ มันคืองานคอมเมอเ ช่ียลอาร์ต 
(Commercial Art) อยา่งหนึง่ 
 
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) มองว่า ต้องคอ่นข้าง
เข้าใจเร่ืองของมาร์เก็ตติง้ เน่ืองจากโปรดกัส์ลอนซ์ เป็นมาร์เก็ตติง้ อีเว้นท์ ก็ต้องเข้าใจว่า
จุดประสงค์ของงานนีคื้ออะไร ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าลูกค้าจะ ลอนซ์โปรดักซ์อะไร ธีม 
(Theme) อะไรและสดุท้ายเขตแดนของลกูค้าคืออะไรแล้ว ดีลิเวอร์คอมมนูิเคชัน่ (Deliver 
Communication) ด้วยแสงให้มนัตรงประเดน็ท่ีสดุ 
 
 และวิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) มองว่า น่าจะเป็นเร่ืองของ
เทคโนโลยีมากกว่า เพราะว่าน่าจะเป็นการท าอย่างไรให้มนัออกมาว้าว ให้ดต่ืูนตาต่ืนใจ 
นา่จะเก่ียวกบัเอฟเฟค (Effect) มากกวา่ ท่ีนีม้นัจะรีเลท (Relate) ไปเร่ืองของอย่างอ่ืนด้วย 
เชน่ เร่ืองของควนั มนัก็อยูใ่นกลุม่เดียวกนั ถ้าคอ่นข้างรู้จกัของ ก็จะสามารถท ามนัออกมา
ได้พิศดาร ท าออกมาได้ อืม้..ว้าว 

 
 สว่นในแง่ของภมูิหลงัด้านศิลปะและความรู้ทางวิศวกรรม ของนกัออกแบบแสง นัน้หากมี
มาตัง้แต่เร่ิมต้นก็เป็นสิ่งดี แต่อย่างไรก็ตามนักออกแบบแสงก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ เสมอ
โดยเฉพาะการฝึกฝนรสนิยมจากการรับส่ือทางด้านศิลปะท่ีหลากหลายเพ่ือก่อให้เกิดมมุมองและ
การตีความในการออกแบบ ส่วนความรู้ทางด้านวิศวกรรมแม้ความเห็นโดยรวมมองว่าควรจะมี
เป็นพืน้ฐานบ้างเพ่ือให้เกิดการออกแบบงานบนพืน้ฐานความเป็นไปได้จริง ในขณะท่ีบางทศันะ
เห็นว่าหากไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมก็สามารถแก้ปัญหาโดยการมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเข้า
มาชว่ย ซึง่ทศันะโดยรวมของนกัออกแบบแสงเห็นว่าภูมิหลงัทัง้ 2 ลกัษณะข้างต้นไม่จ าเป็นจะต้อง
มีมาตัง้แต่เร่ิมแรกแต่สามารถเรียนรู้ได้ และยิ่งในอาชีพของนักออกแบบแสงจ าเป็นจะต้องเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะรสนิยมทางด้านศิลปะท่ีจะต้องฝึกฝนโดยการเสพย์ส่ือด้านศิลปะท่ี
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการท างาน ดงัเชน่ทศันะของ   
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  ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า คณุจะมีภูมิหลงั
อะไรมาได้ทัง้นัน้ แตถ้่าคณุท าอาชีพนีแ้ล้วคณุต้องแสวงหาความรู้ในด้านนี ้ถึงให้มีก็เถอะ
ถ้าคุณมาเป็นนักออกแบบแสงก็ต้องมาเร่ิมต้นเรียนรู้ใหม่ เพราะสิ่งท่ีจะต้องรู้คือเร่ือง
อปุกรณ์ เร่ืองวิธีการดีไซน์ ถ้ารู้เร่ืองเหล่านีแ้ล้วเวลาเร่ิมท างานครัง้ท่ี  1, 2, 3 คราวนีโ้จทย์
ท่ีลกูค้าให้ มนัอาจจะไปสมัพนัธ์กบัภูมิหลงัท่ีเรามีอยู่เดิม... เราก็จะเข้าใจง่ายเก็ทเร็ว แล้ว
ก็ตีความได้ทนัที สว่นความรู้ท่ีจะต้องไปหาเพิ่มส าหรับไลท์ติง้ดีไซเนอร์ คือความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและงานดีไซน์ 
 
  วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า  มนัก็ไม่เชิงนะ มนัเป็น
เร่ืองของครีเอทีฟ ศิลปะก็เร่ืองนึง ครีเอทีฟก็เร่ืองนึง... ผมว่าศิลปะมนัก็เป็นงานแขนงหนึ่ง
ท่ีคณุก็ใช้ครีเอทีฟ ใช้จินตนาการในการท า ซึง่มนัก็เหมือนกนัเราก็ต้องมีจินตนาการในการ
ท าแสง มองเป็นเร่ืองของอารมณ์มากกว่า เร่ืองของการใช้สี ... ไม่ถึงขัน้ว่าความถนดัของ
วิศวกรนะครับ ก็แคว่่าใช้เคร่ืองมือเป็นเพราะอย่างน้อยต้องเขียนแบบเป็น ไม่งัน้ก็ท าไลท์
ติง้แปลน (Lighting Plan) ไม่ได้ ทกุอย่างต้องขึน้อยู่กบัสเกลเพราะไม่งัน้ไฟบาร์ๆ หนึ่ง ถ้า
เราไม่สเกลเราใส่ๆ ไป เรากะอะไรไม่ได้ชนกันเละเทะหมดเลย และก็เร่ืองน า้หนักก็คือ
สว่นนงึ เพราะฉะนัน้มนัก็ควรมีพืน้ฐานกนัมาบ้าง 
 
 วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก็มีก็ดีคือมีก็
เป็นตวัช่วย ถ้าไม่มีก็อาศยัขยนั ความรู้พืน้ฐานด้านวิศกรรม  ก็ควรจะมีบ้างพอจะรู้นิด
หนอ่ยวา่เขาใช้กนัยงัไง เร่ืองตู้ เร่ืองไฟฟ้า เร่ืองโครงสร้าง เพราะไม่อย่างนัน้เราอาจจะสร้าง
ความล้มเหลวให้งานก็ได้  ก็อาจจะวาดฝันแต่ปรากฏว่ามนัท าไม่ได้ตามกายภาพ แตเ่รา
ไม่รู้ เราอ่านโครงสร้างอ่านสถานท่ีไม่เป็น เพราะเราไม่รู้เลยว่า น า้หนกั 500 มนัคืออะไร 
เราก็ใสเ่ข้าไปใหญ่เลย มนัก็จะท าลายทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเราออกแบบมานัน่แหละ 

   
 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ถ้าคณุรักจะ
ออกแบบแล้ว คุณก็จ าเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู้กันได้ถ้าคุณสนใจพอ... ใครก็
ท างานศลิปะได้ถ้าคณุชอบ คือคนเป็นศิลปินเองบางคนก็ไม่ได้เรียนมา แตรู้่สึกชอบมีเร่ือง
ท่ีจะเล่ามีเร่ืองท่ีจะบอก แล้วก็หาส่ือในการท่ีจะส่ือสารไอเดียตวัเอง... ซึ่งจริงๆแล้วใครจะ
มองวา่สวย ก็สวยใครสวยมนัแล้วแตร่สนิยม ความรู้เก่ียวกบัวิศวกรรมก็ควรจะมีบ้าง ถ้ารู้
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ไว้มนัก็จะท าให้คณุท างานได้อยูใ่นความสมจริงมากขึน้ ถ้าไมรู้่มนัก็ต้องหาคนมาซพัพอร์ต
งานคุณให้เกิดขึน้มา เพราะจริงๆ แล้วคุณจะไปแขวนของน า้หนักเกือบสองสามตนัอยู่
ข้างบนเหนือหัวคนดู ถ้าร่วงลงมาใส่คนดูก็เกิดโศกนาฏกรรม คนท่ีออกแบบเองก็ต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลกั เขาก็จะต้องฟังก์ชนันลั (Functional) มนัจะต้องใช้งาน
ได้ แล้วก็ต้องปลอดภัย แล้วก็สวยงามอาจจะเป็นหลังๆ ด้วยซ า้ อย่างน้อยท่ีสุดมันต้อง
แพรคติคอล (Practical)... แล้วก็ความปลอดภยัในแง่ของไฟฟ้า หรือความร้อน ในแง่ของ
เร่ืองโคม เร่ืองของน า้หนกั เม่ือมีอปุกรณ์เยอะๆ ไปแขวนๆ ก็คือความรู้เร่ืองวิศวกรรม... ซึ่ง
ไลท์ติง้ (Lighting Designer) รู้ไว้บ้างแล้วก็ออกแบบไม่ให้มนัเกินกับสิ่งเหล่านัน้ แล้ว
ความสวยงามมันก็จะตามมา หรือวิธีการถ้าอยากจะใส่ของให้มากกว่านัน้ คุณก็ต้อง
เปล่ียนวิธีการตดิตัง้จากแขวนเอาไปวางพืน้ ท าโครงสร้างแบบไหนให้มนักลมกลืน 
 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เราว่า
จ าเป็นท่ีสดุส าหรับเรานะ เราจะมาทางสายนี ้[ศลิปะ] มากกว่าวิศวกรรม เพราะเรารู้สึกว่า
การท่ีเรารับรู้ศิลปะมนัท าให้เกิดสุนทรียะต่างๆ ท าให้เกิดรสนิยม เราควรต้องรับส่ือให้ได้
หมด... การออกแบบแสงมันก็เหมือนการวาดรูปมันก็ต้องใช้องค์ประกอบศิลป์ทุกอย่าง 
องค์ประกอบภาพ สี...  น้อยคนท่ีจะมีพืน้ฐานทัง้ 2 แบบท่ีฟูลสเกลเต็มท่ี มนัต้องบาลานซ์
กนั พืน้ฐานทางด้านศิลปะจริงๆ เราไม่ต้องมีก็ได้นะ... ของพวกนีบ้างทีมนัไม่ต้องรู้ทฤษฎี 
มนัเรียนรู้ด้วยเซนส์ (Sense) มากกว่า ซึ่งถ้าเกิดเรารู้ทฤษฎีด้วยมนัก็ช่วยให้เราง่ายขึน้อีก
หนอ่ย เพราะทฤษฎีมนัมีนิดเดียวเอง คนท่ีเขาเรียนศิลปะมาโดยตรงส่วนใหญ่ท่ีเขาได้ คือ
ได้การฝึกฝนเซนส์มากกวา่ 
 
 ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต้องมีความรู้
อย่างเบสิค อาร์ต (Basic Art) อย่างคอมโพสิชัน่ (Composition) การวางมิติ มนัก็เป็น
เร่ืองของเบสิค อาร์ต สกิล (Basic Art Skill) ท่ีพอมนัมาคอมโพส (Compost) กนัแล้วซีนนี ้
มนัดดีูมัย้... เป็นเร่ืองของแอส อิท กอน (As it goes) มากกว่ามนัจะกลบัไปท่ีเร่ืองเทส 
(Taste) วา่ใครนิยมแบบไหน เพราะเดฟฟินิชัน่ (Definition) ของสีส าหรับแตล่ะคนมนัเป็น
เพอร์ซนันลัแอสซมัชนั (Personal Assumption) มากกว่า เช่นบางคนคิดว่าสีท่ีหรูท่ีสดุคือ
สีทอง บางคนอาจบอกวา่สีทองมนัอาบอบนวดเป็นต้น... ความรู้วิศวกรรมเป็นพืน้ฐานต้อง
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มีครับ เพราะวา่ศิลปะสวยแตว่ิศวะสร้างไม่ได้มนัก็ไม่รู้จะมีศิลปะไปท าไม มนัต้องสร้างได้
ไมใ่ชว่าดมาสวยงามไฟลอยอยูก่ลางคนด ูแตไ่มมี่จดุแขวน มนัก็ไมไ่ด้ 

   
 ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ ภูมิหลงัทางด้านการศกึษาของนกัออกแบบแสง [เพอร์ซนั (Person)] 
เช่ือมโยงกับทกัษะและเทคนิค ในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด
การแบง่ประเภทความรู้ของ Michel Polanyi  และ Ikujiro Nonaka  ท่ีประกอบด้วย ความรู้ทัว่ไป 
หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) คือความรู้ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดบอกต่อได้ 
ผ่านรูปแบบ การบนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และความรู้เฉพาะตวั หรือ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) คือความรู้ท่ีม่สามารถอธิบายได้ชดัเจน แตล่ะบคุคลจะ
ท าความเข้าใจจากการฝึกฝนทกัษะ ประสบการณ์ สญัชาตญาณ ออกมาเป็นตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตำรำง 4.3 ความเช่ือมโยงของภมูิหลงัทางด้านการศกึษา ของนกัออกแบบแสง [เพอร์ซนั (Person)] 3 กลุม่ กบัประเภทขององค์ความรู้ (Domain) ท่ีใช้ใน
การออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

 

แบง่กลุม่จากภมูิ
หลงั ทาง
การศกึษา  

นกัออกแบบแสง 
ประเภทขององค์ความรู้ทีใ่ช้ในการออกแบบแสง (Domain) ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ที่ฝังอยูใ่น

คน (Tacit Knowledge)  ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ความรู้เร่ิมต้น ความรู้เพิ่มเตมิ 

1.กลุ่มช่างและ
วิศวกรไฟฟ้า 
 
พืน้ฐาน
การศกึษา  
ด้ า น อุ ป ก ร ณ์
ระบบไฟฟ้า และ
แสงสวา่ง 
 

ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ 
นั ก อ อ ก แ บ บ แ ส ง ร ะ ดั บ
ช านาญงานพิเศษ 
 
 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ  

ศกึษาเพิ่มเติมเองจากต าราตา่งประเทศ อาศยัลกูค้าเป็นครู  
เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน 31 ปี 

เกรียงศกัดิ์ เฒา่ตนั 
นั ก อ อ ก แ บ บ แ ส ง ร ะ ดั บ
ช านาญงานพิเศษ 

คณะครุศาสตร์โสตทศันศึกษา 
(ปัจจุบันคือ คณะเทคโนโลยี
นวัตกรรมการศึกษา) ม.ราช
ภฎัจนัทรเกษม  
 

อบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสง ที่โรง
ละครกรุงเทพ กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ โดย
เน้นเร่ืองการออกแบบแสงส าหรับงานละครเวที 

เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน 27 ปี 

 ชชูยั อาจหาญ 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่

วิทยาลยัการอาชีพไทรน้อย 
ระดบั ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลงั 

อบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสงจาก 
บจก.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม กับคุณประยงค์ ครุฑ
กล่อม ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบแสง อดีต
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ 

เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน
ประสบการณ์การท างาน 13 ปี 
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ตำรำง 4.3 (ตอ่) 
 

   

แบง่กลุม่จากภมูิ
หลงั ทาง
การศกึษา  

นกัออกแบบแสง 

ประเภทขององค์ความรู้ทีใ่ช้ในการออกแบบแสง (Domain) 
ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) 

ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ที่ฝังอยูใ่น

คน (Tacit Knowledge)  
ความรู้เร่ิมต้น ความรู้เพิ่มเตมิ 

2. กลุม่ศิลปะ
การละคร และ
สถาปัตยกรรม 
 

วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่

ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการ
ละคอน  มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

 เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน 15 ปี 

พืน้ฐาน
การศกึษา ท่ีมี
วิชาศิลปะและ
การออกแบบ
แสงร่วมใน
หลกัสตูร 

กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่

ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการ
ละคอน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

อบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสงโดยตรง
จาก - รศ. สมพร ฟรูาช โถปัญญา ผู้ เช่ียวชาญ
พิเศษ ด้านการออกแบบแสง 
- อ.สพุตัรา เครือครองสขุ นกัออกแบบแสง  
และอาจารย์พิเศษ ด้านการออกแบบแสง 
- Mr.Giles Hogya; Theater Professor. 
University of Victoria (Special Course) 
 - Avolites Console Training Course 
 - Grand MA Console Training Course 
 

เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน
ประสบการณ์การท างาน 13 ปี 

 พรพรรณ อารยะวีรสทิธ์ิ อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขา  เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
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ตำรำง 4.3 (ตอ่) 
 

   

แบง่กลุม่จากภมูิ
หลงั ทาง
การศกึษา  

นกัออกแบบแสง 
ประเภทขององค์ความรู้ทีใ่ช้ในการออกแบบแสง (Domain) 
ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) 

ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ที่ฝังอยูใ่น

คน (Tacit Knowledge)  

 ความรู้เร่ิมต้น ความรู้เพิ่มเตมิ 
 นกัออกแบบแสงระดบั 

อาชีพรุ่นใหม ่
ศิลปะการละคร จฬุาลงกร
มหาวิทยาลยั 
 

 ประสบการณ์การท างาน 13 ปี 

 
 
 
 
3. กลุม่นกั

ออกแบบแสง 

 

พืน้ฐาน
การศกึษาด้าน
การออกแบบแสง
โดยตรง 

จิโร่ เอ็นโดะ 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่
 
วิกรานต์ มณีศรี 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่

คณะสถาปัตยกรรม 
Musashino Art University 
 
 
บริหารธุรกิจบณัฑติ  
การจดัการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัรังสติ  

 
 
 
 
Major - Theatre Lighting Design, Minor – 
Stage Technology Hong Kong Academy 
For Performing Arts (HKAPA) 

เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน 16 ปี 
 
 
ประสบการณ์การออกแบบแสงส าหรับ
ละครเวที ในประเทศไทย 
1.Lighting Programmer Phuket 
FantaSea 
2.Lighting Designer Siam Niramit 
Bangkok 
3.Lighting Designer Siam Niramit 
Phuket 
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ตำรำง 4.3 (ตอ่) 
 

   

แบง่กลุม่จากภมูิ
หลงั ทาง
การศกึษา 

นกัออกแบบแสง 

ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ประเภทขององค์ความรู้ทีใ่ช้ในการออกแบบแสง (Domain) 

ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ที่ฝังอยูใ่น

คน (Tacit Knowledge)  
ความรู้เร่ิมต้น ความรู้เพิ่มเตมิ 

    ประสบการณ์การท างาน 16 ปี 
 

 ฉตัรเฉลมิ หลมิภาพนัธุ์ 
นกัออกแบบแสงระดบั 
อาชีพรุ่นใหม ่

จบการศกึษา และอบรมเฉพาะ
ทางด้านการออกแบบแสงจาก 
California Institute of Arts, 
Valeria 

 เรียนรู้เพิ่มเติมจากการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน 6 ปี 
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 สิ่งท่ีบ่งบอกความแตกต่างของรูปแบบ (Style) เฉพาะตัว ของนักออกแบบแสงระดับ
ช านาญพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ นกัออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ทศันะว่า แม้
สดุท้ายผลงานของนกัออกแบบแสงแตล่ะคนจะไม่เหมือนกนั เน่ืองจากรสนิยมท่ีสัง่สมแตกตา่งกนั 
แต่การเห็นงานออกแบบแสงหนึ่งๆ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการออกแบบแสงของนัก
ออกแบบแสงรุ่นไหน เพียงแต่บางครัง้จะบอกได้ว่าเป็นงานของใคร ซึ่งเป็นเร่ืองของการเจาะจง
บุคคลมากกว่า โดยนกัออกแบบแสงท่านนัน้จะต้องมีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นมากเป็นพิเศษ 
และสิ่งท่ีเป็นตวับง่บอกรูปแบบเฉพาะตวัของนกัออกแบบแสงจะเป็นวิธีการเลือกใช้สี และการจดั
วางชุดไฟท่ีมีความสวยงามและลงตวั โดยมากจะเกิดขึน้กับนักออกแบบแสงระดบัช านาญงาน
พิเศษ ท่ีมีประสบการณ์มายาวนานรวมถึงมีคนเห็นผลงานบอ่ยครัง้ ในทศันะของ เกรียงศกัดิ์ เฒ่า
ตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ก็อยู่ท่ีพืน้ฐานความรู้ กบัพืน้ฐานงานท่ีผ่านมาว่า 
ประสบการณ์” ทศันะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มนั
ตา่งกนัเองอยูแ่ล้ว สไตล์ของแตค่นมนัไม่มีทางเหมือนกนั มนัเกิดจากประสบการณ์ เป็นไปตามวยั 
ตามประสบการณ์ของแตล่ะคน เทสและสไตล์ของแตล่ะคนก็จะเปล่ียนไปตามเวลา” 

 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เราว่าภาพ
ในหัว เรามักจะพูดเร่ืองรสนิยมมากกว่าซึ่งมันจับต้องไม่ได้ แต่มันก็จริงมันจริงมากๆ 
เพราะว่ารสนิยมมนัเปล่ียนไปตามเจ็น (Generation) มนัคนละแบบ เราก็จะมองคนละ
แบบ ฟังเพลงมาคนละแบบ ดูหนังมาคนละแบบ เราว่ามันเก่ียวข้อง การท่ีงานมันจะ
ออกมาเป็นอย่างไรก็ขึน้อยู่กบัภาพในหวัของแตล่ะคน ซึ่งภาพในหวัของไลท์ติง้ (Lighting 
Designer) แตล่ะคนมนัไมเ่หมือนกนั ไมมี่ทางเหมือนกนั 
 
 ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ผมว่าอยู่ท่ีความคิด
ของแต่ละคน ไอเดียของแต่ละคน มนัไม่เหมือนกนัอยู่แล้ว และอีกส่วนนึงก็คือการเรียนรู้ 
เรียนรู้มาแบบนีก็้จะสืบตอ่กนัมาซะส่วนมาก คนท่ีเรียนรู้มาจากท่ีเดียวกนั ก็จะมีคล้ายๆ 
อาจจะเหมือนแนวบ้างอะไรบ้าง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็อาจมีแปลกแหวแนวไปบ้าง อยากลองว่า
แบบนีไ้ด้ไหมมนัจะสวยกวา่ไหม 
 
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า งบ เวลาการท างาน 
วิธีการตดิตัง้ เวลาในการตดิตัง้ เวลาในการซ้อมครับ มนัท าให้เกิดงาน ส่วนสไตล์มนัขึน้อยู่
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กับอาร์ทิสติกเทส (Artistic Test) ของแต่ละคน บวกกับปัจจัยทางธุรกิจ ปัจจัยทาง
กายภาพของงานัน้ บางงานท าทกุอยา่งมาสวยงามหมดลกูค้าตอ่ราคา 1 วนัก่อนนงานเรา
ก็ไมรู้่จะท ายงัไง มนัเลยมีหลายแฟคเตอร์ (Factor) ท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ทางด้านมุมมองของผู้ควบคมุการผลิตฯ ให้ทัศนะว่า “วิธีการติดตัง้ก็รู้ระดบันึงนะก็ถ้า
สงัเกตไลท์ซอร์ส  (บจก.ไลท์ซอร์ส) เวลาเขาท าไฟจะไม่แบน” อิทธิพล สุรีรัตน์  (สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) และนุสรา มหุวรรณ์  (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) “วิธีการพล็อตไฟ 
วิธีการเล่นไฟ” ปริษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558)  “ไลท์ติง้ดีไซน์จะมี 
คาแรคเตอร์ ของเขามนัจะมีลายเส้นของเขา เพียงแตเ่ราต้องเห็นงานเขาบอ่ยๆ แล้วเราจะรู้ว่างาน
นีเ้ป็นของคนนี”้ ส่วนทัศนะของ อรรคศาสตร์ ชาญใช้จักร (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)  
กล่าวว่า “ต้องเคยร่วมงานกนั ต้องเห็นงานของแตล่ะคนบอ่ยๆ แตส่่วนใหญ่ทกุคนท าตามโจทย์ก็
จะดยูาก ยกเว้นคนท่ีเก่งและมีสไตล์มากจริงๆ เราถึงจะรู้”   
 ดงันัน้สิ่งท่ีบง่บอกความแตกตา่งของรูปแบบ (Style) เฉพาะตวัของนกัออกแบบแสง แม้ไม่
สามรถระบุได้ว่าเป็นรูปแบบของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญพิเศษ หรือนกัออกแบบแสงระดบั
อาชีพรุ่นใหม่ แต่จะสามารถบอกได้เป็นเฉพาะบุคคลท่ีมีรูปแบบชัดเจน แต่จากผลการวิจัยผู้ ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่จะกล่าวถึงรูปแบบเฉพาะของนกัออแบบแสงระดบัช านาญพิเศษ ผู้ วิจยัจึงสรุปได้
ว่าอีกปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้เห็นของรูปแบบ (Style) เฉพาะตวัของนกัออกแบบแสงคือ เร่ืองอายุงานท่ี
ยาวนาน และการถกูเห็นผลงานบอ่ยครัง้ ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้ อ่ืนสามารถระบลุกัษณะเฉพาะท่ี
โดดเดน่ของนกัออกแบบแสงแตล่ะทา่นได้ 
 องค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ตอ่การออกแบบแสง ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ในประเทศไทย เป็นปัจจยัท่ีท าให้การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ครัง้หนึ่งๆ สามารถ
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ โดยนกัออกแบบแสงได้ให้ทศันะเป็น 2 แนวทางดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตำรำงที่ 4.4 ทศันะของนกัออกแบบแสง องค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ (A System 
Model of Creativity) ในกระบวนการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

 

ล าดบั 
องค์ประกอบของระบบ
ความคิดสร้างสรรค์  

ทศันะของนกัออกแบบแสง  
แนวทางที่ 1 

ทศันะของนกัออกแบบแสง  
แนวทางที่ 2 

 
 
1 

 
 
ความรู้เฉพาะทาง และ
ประสบการณ์ในการ
ออกแบบแสง (Persons 
/ Talents, Experience) 

ครูพกัลกัจ า 
 
พืน้ฐานความรู้เป็นสิง่ที่ด ีการ
เร่ิมต้นเรียนรู้จากผู้ช านาญใน
การออกแบบแสงที่ได้รับการ
ยอมรับในเบือ้งต้นเป็น
ประโยชน์มาก และยิ่งมกีารสัง่
สมประสบการณ์ก็จะยิ่งเป็น
ผลดีกบังานมากขึน้ 

เรียนรู้ผา่นระบบการศกึษา 
 
เป็นทัง้ตวัสง่เสริมและกรอบในเวลา
เดียวกนั เช่นเคยเรียนการออกแบบ
แสงส าหรับละครเวทมีาก่อน ในชว่ง
แรกก็จะไมก่ล้าใช้ไฟท่ีหวือหวา แตก็่
จะได้ภาพของงานท่ีเป็นแนวทางที่
ดดูรามาตกิซึง่แตกตา่งจากบบเดมิๆ 
แตส่ดุท้ายจะเกิดการปรับตวัในท่ีสดุ 
 

2 ระบบและขัน้ตอนในการ
ท างาน กบัผู้ที่เก่ียวข้อง
หรือเช่ือมโยงกบัผู้มี
อ านาจตดัสนิใจ (Fields 
/ Social System) 

เป็นสว่นสนบัสนนุ เพราะจะท า
ให้มีการพดูคยุและแนะน าถึง
มมุมองที่แตกตา่ง 

บางครัง้การถกูก าหนดโดยลกูค้า
ตดัสนิใจมาแล้ววา่จะเอาอะไรไมเ่อา
อะไร โดยไมรั่บฟังการเสนอแนะของ
นกัออกแบบแสงก็อาจจะท าให้ภาพ
งานออกมาไมล่งตวั ซึง่สว่นใหญ่นกั
ออกแบบแสงในประเทศไทยจะยอม
ท าตามความต้องการของลกูค้าเพื่อ
ไมใ่ห้เกิดปัญหา แตห่ากลกูค้า
ยอมรับฟังและเปิดโอกาสให้มีการ
ถกเถียงแสดงความคิดเห็น จะท าให้
ตวังานพฒันาได้ดีมากขึน้ 
 

3 ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ
ในการท างาน ที่ท าให้
เกิดประสบการณ์ด้าน
การท างานในวงการการ
ออกแบบแสงส าหรับงาน 

สนบัสนนุแนน่อน เทคโนโลยี
ใหม ่ความรู้ใหม ่ท าให้เกิดการ
พฒันา ทัง้ด้านความคิดและ
คณุภาพชีวิต เช่น ท าให้การ
ท างานสะดวกและรวดเร็วขึน้  

บางครัง้การท่ีเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาเร็ว
มากเกินไป จนนกัออกแบบแสง
เรียนรู้ไมท่นั จะเป็นอปุสรรคในการ
ใช้งานเพราะไมม่คีวามเช่ียวชาญ ซึง่
อาจจะมีผลกบันกัออกแบบแสงบาง 
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ตำรำงท่ี 4.4 (ตอ่) 
 

ล าดบั 
องค์ประกอบของระบบ
ความคิดสร้างสรรค์  

ทศันะของนกัออกแบบแสง  
แนวทางที่ 1 

ทศันะของนกัออกแบบแสง  
แนวทางที่ 2 

 เปิดตวัผลติภณัฑ์ 
(Domain / Cultural 
System) 

ใช้จ านวนเจ้าหน้าที่แรงงาน
ลดลง 

ทา่นท าให้เกิดความท้อแท้ในการ
เรียนรู้ 

  
 ส่วนมุมมองของผู้ควบคมุการผลิตฯ ในเร่ืององค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ 
ต่อการออกแบบแสงในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนัน้ เห็นตรงกันว่าองค์ประกอบ
ทางด้านความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ในการออกแบบแสง (Persons / Talents, 
Experience) และระบบขัน้ตอนในการท างานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกบัผู้ มีอ านาจตดัสินใจ 
(Fields / Social System) สองสว่นนีเ้ป็นได้ทัง้สว่นสง่เสริมและอปุสรรค์ตอ่การท างานขึน้อยู่กบันกั
ออกแบบแสงแตล่ะท่าน ส่วนองค์ประกอบท่ี 3 ในแง่ทกัษะและความรู้ใหม่ๆในการท างาน ท่ีท าให้
เกิดประสบการณ์ด้านการท างานในวงการการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Domain / Cultural System)นัน้ ผู้ควบคมุการผลิตฯตา่งเห็นว่าเป็นส่วนส่งเสริมเพราะจะเป็นตวั
ชว่ยให้นกัออกแบบแสงท างานได้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึน้ 
 องค์ประกอบของระบบความคดิสร้างสรรค์ทัง้ 3 สว่น ตอ่การออกแบบแสงในงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยนัน้ สามารถเป็นได้ทัง้สว่นสง่เสริมในด้านการพิ่มทกัษะ เพิ่มรสนิยมใน
การออกแบบแสง และด้านการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน แตใ่นขณะเดียวกนัก็สามารถเป็นอปุสรรค์ตอ่
การท างานของนกัออกแบบแสงได้เชน่กนั หากนกัออกแบบแสงติดอยู่ในกรอบความรู้เดมิ หรือไม่
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหมท่ี่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จงึขึน้อยูก่บัการเลือกน าไปปรับใช้
และทศันคตขิองแตล่ะบคุคลเป็นส าคญั 
 
 
 



 

บทที่ 5 
 

กำรส่ือควำมหมำยผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้โจทย์ 
ทำงกำรตลำดและข้อจ ำกัดของงำนเปิดตัวผลิตภณัฑ์ 

 
 ในบทท่ี 5 ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิจยัของค าถามวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่ือ
ความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในบริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) และ
ค าถามวิจยัข้อท่ี 3 ในแง่ความแตกต่างระหว่างนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กับนกั
ออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ในการใช้วิธีการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมาย จากข้อมูล
ดงักล่าวท าให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดมุมมองทางด้านศิลปะเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งจะต้องมีการ
ตีความสารภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากดัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงาน ผลการศกึษาสามารถ
สรุปเป็นประเดน็ได้ทัง้หมด 3 ประเดน็ ดงันีคื้อ 
 5.1 แสงกบัการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  
 5.2 สุนทรียะกับการส่ือสารเชิงสัญญะของแสง ส าหรับการตีความสารตามโจทย์และ
ข้อจ ากดัของแตล่ะงาน  
 5.3 การปรับรูปแบบการใช้แสงเพ่ืออดุชอ่งโหวข่องการส่ือสารท่ีไมส่มบรูณ์ได้ทนัทว่งที  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
5.1 แสงกับกำรส่ือสำรในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  
 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ของแสงกับการส่ือสาร ในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
สามารถแบง่เป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้ 

5.1.1 “แสง” เป็นองค์ประกอบหนึง่ในการส่ือสาร ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
5.1.2 เป้าหมายส าคญัของการใช้ “แสง” ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์
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5.1.3 ความส าคญัของแสงเม่ือเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 
5.1.4 พฒันาการของการออกแบบแสงเพื่อส่ือความหมาย ในประเทศไทย 

 
 5.1.1 “แสง” องค์ประกอบหน่ึงในกำรส่ือสำร ในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
 “แสง” เป็นส่วนหนึ่งของการล่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริม
งาน ให้เกิดความนา่สนใจ น่าต่ืนเต้น ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรวม (Mood and Tone) ของงานให้
เป็นไปแนวทาง (Concept / Theme) เดียวกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ทัง้หมดของงาน สามารถสร้าง
ความรู้สึกและอารมณ์ร่วม ด้วยการเลือกใช้จงัหวะและองค์ประกอบต่างๆ ของแสงในการส่ือสาร
กบัผู้ชม ช่วยเน้นย า้ถึงแบรนด์อิมเมจ (Brand Image) ของสินค้า ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ให้กับ
สินค้าชว่ยดงึดดูสายตาในสิ่งท่ีต้องการให้เห็น และอ าพรางในสิ่งท่ีไม่ต้องการให้เห็น สร้างอารมณ์
ร่วมในช่วงต่างๆ ของงาน ทัง้ช่วงการส่ือสารของพิธีการ ช่วงของการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(Product Presentation) รวมไปถึงช่วงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch)  ดงัเช่นทศันะ
ของนกัออแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) 
“[แสง]เป็นตวัส่งเสริมตามตวัโปรดกัชัน่ (Production) มนัก็คือการไปเสริมการแสดงตา่งๆ ในช่วง
ตา่งๆ ให้มนัเดน่ชดัขึน้” และ เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) “แสงของการ
เปิดตวัสินค้าอยู่ท่ีคอนเซปต์ (Concept) ของโปรดกัส์ (Product)” รวมถึงทศันะของนกัออกแบบ
แสงอาชีพรุ่นใหม่อย่าง วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) “เป็นในส่วนของการเพิ่ม
สีสนั เพิ่มความน่าต่ืนเต้น ดรอว์แอดเทนชัน่ (Draw Attention) ของคนดมูากกว่า” วีรายา วงศ์นรา
รัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) “ช่วยท าให้สินค้ามองเห็นได้ชดัในเร่ืองของภาพลกัษณ์
...ต้องรู้จงัหวะว่าตอนไหนแสงจะเข้ากระแทกคนด ูแล้วตอนไหนท่ีควรจะผละออก เหมือนเวลาดู
หนงั ท่ีอยู่ๆ  แสงดบัมืดลงชัว่ขณะแล้วก็สวา่งขึน้มา จะท าให้คนดรัูบรู้ได้วา่ก าลงัจะตื่นเต้น”  
 

 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสงน่าจะ
ท าหน้าท่ีในการให้คนเห็นวา่โปรดกั (Product) ต้องการจะน าเสนออะไร เราอาจจะตีความ
ตรงนัน้ออกมา เราสามารถให้แสงมันกระตุ้นหรือว่าส่ือให้เกิดอารมณ์ได้ เน้น และก็
สง่เสริม...แสงมีภาษาเฉพาะตวัท่ีสามารถสร้างความรู้สกึให้กบัผู้ชมได้ 

 
 พรพรรณ  อารยะวีรสิทธ์ิ (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มนัเป็นแค่
เคร่ืองประกอบมากกว่า และก็ช่วยแคท่ าให้บรรยากาศหรือว่าความฟู่ ฟ่า ความต่ืนเต้นมนั
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เกิดขึน้ในงาน... การยิงไฟเข้าตาคนด ูเป็นเหมือนการคยุกบัคนด ูเป็นการท าลายเส้นแบ่ง
เขต (Boundary) ซึ่งงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์สามารถท าได้เพราะมีความต้องการในการคยุ
กบัผู้ชมเชน่กนั 

 
 จิโร่ เอ็นโดะ (สมัภาษณ์, 5 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า Yeah the lighting is 
possibly used for communicate. That meant if you don’t have many audience or 
they were very quiet, we can communicate like a DJ [motivating audience by 
creating lighting in association with music background] [motivating audience by 
creating lighting in association with music background] 
 ใช่ การจัดแสง สามารถใช้เพ่ือการส่ือสารได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ี
ผู้ ร่วมงาน หรือ ผู้ ชมน้อยและไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควร เราสามารถใช้แสงส่ือสารกับ
ผู้ ร่วมงานได้เหมือนกับดีเจ (DJ) ในผบัเลย คือเราสามารถออกแบบแสงให้สอดคล้องกับ
จังหวะของดนตรี ท่ีผับ  เ พ่ือเป็นการกระตุ้ นให้ผู้ รวมงานเกิดความสนใจมากขึน้ 
เพราะฉะนัน้แสงสามารถใช้ควบคมุ แก้ไข สถานการณ์ได้ (แปล) 

 
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์  (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ไลท์ติง้ 
(Lighting) มนัก็เป็นอิลีเม้นท์ (Element) หนึ่งของงาน ซึ่งมนัก็ส่ือถึงตวั แบรนด์อิมเมจ 
(Brand Image) หรือว่าตวัซีไอ (Corporate Identity อตัลกัษณ์องค์กร) ท่ีลกูค้าให้มา 
รวมถึงมนัก็เซตมูดแอนด์โทน (Set Mood) ของงานทัง้หมดหรือเซตในเร่ืองของธีมมิ่ง 
(Theming) ซึ่งแสงท่ีดีหรือแสงท่ีตรงกับสิ่งท่ีลูกค้าต้องการส่ือสารมันก็เป็นเอฟเฟคทีฟ
คอมมนูิเคชัน่ (Effective Communication) หนึง่ทางท่ีจะท าให้ภาพของงานมนัออกมา ไม่
วา่จะเป็นสิ่งท่ีผู้ชมสมัผสัได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีออกไปในส่ือหรือในมีเดีย (Media) ตา่งๆ ไม่
วา่จะเป็นภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหว ส่วนท่ี 2 มนัสามารถท าให้ เราไฮไลท์ (Hi-Light) ในสิ่งท่ี
เราต้องการ รวมถึงในสิ่งท่ีเราไมต้่องการให้เห็น 

  
 ส่วนทางด้านมุมมองของผู้ ควบคุมการผลิตและควบคุมล าดบัพิธีการแสดง (Producer 
and Show Director) ได้ให้ทศันะของ “แสง” กบังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ไว้สอดคล้องกบันกัออกแบบ
แสงในบางแง่มุมดงันี ้นุสรา มหุวรรณ์  (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) “มนัท าให้งานมนัดูมี
อะไรมากขึน้ ดมีูการเน้นเฉพาะจดุเพ่ือน าสายตา เพ่ือเน้นเฉพาะเจาะจงว่าตรงไหนก าลงัมีกิจกรรม
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นอกเหนือจากไฟเฮ้าส์ (House Light) ทั่วๆ ไป” อรรคศาสตร์  ชาญใช้จักร (สัมภาษณ์, 15 
พฤษภาคม 2558) “เป็นการให้แสงสว่างในจุดท่ีเราต้องการเน้น สร้างธีม (Theme) สร้าง
บรรยากาศให้เกิดตามคอนเสป (Concept) ท่ีเราดีไซน์ และเน้นจดุไฮไลท์ของการเปิดตวั” ปริษา 
เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) “ช่วยท าให้เกิดความน่าสนใจในการเปิดตวั” ณฐัพร 
อิทธิเวชชยั (สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) “มนัก็ท าให้งานบนเวทีดสูมบรูณ์แบบขึน้ทัง้บนเวที
แล้วก็สว่นของดสิเพลย์ ท าให้ดมีูฟีลลิง มีความสวยงาม” 
 

 มนสั องัคทะวานิช (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า แสงเป็นตวัก าหนด
อารมณ์ในสิ่งท่ีลกูค้าจะเห็น... ไลท์ติง้อาจจะเน้นในพืน้ท่ีๆ มีแสงสว่างน้อย แต่งบางทีมนั
สามารถท าให้ห้องๆ หนึง่มีอารมณ์เป็นสิบๆ อารมณ์ภายใน 1 นาทีก็ท าได้ ไลท์ติง้สามารถ
เล่นควบคู่ไปกับเอฟเฟค (Effect) อ่ืนๆ เช่นมัลติมีเดีย (Multi Media)… ผมมองว่า
มลัตมีิเดียกบัไลท์ติง้เป็นสิ่งท่ีท างานควบคูก่นั ไมส่ามารถแยกกนัออกได้เสียทีเดียว เสียงก็
เป็นตวัสร้างอารมณ์ แตแ่สงเป็นตวัท่ีชดัเจนท่ีสดุ แสงมองจากไกลๆ ก็เห็นวา่เป็นแสง 

 
 อิทธิพล สรีุรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ ปัจจบุนัการตลาดมนั
เข้าสู่ในเร่ืองของอีโมชัน่มาร์เก็ตติง้ (Emotional Marketing) เป็นเร่ืองของเอ็กซ์พีเรียนซ์
มาร์เก็ตติง้ (Experiental Marketing) การตลาดในการสร้างประสบการณ์ ในส่วนของแสง
มันอาจไม่ใช่องค์ประกอบหลัก แต่มีส่วนส าคัญมากในงานเพราะว่ามันสร้างให้เกิด
อารมณ์ร่วม... แสงในปัจจบุนัมีคณุคา่มากกว่าแคค่วามมืดความสว่าง เพียงแตว่่ามนัต้อง
ใช้ศิลปะในการจดัแสง นอกจากนัน้ก็จะมีเร่ืองขององค์ประกอบอย่างอ่ืนเข้าไปด้วย เช่น 
ต้องมีเสียง ประกอบเข้าไปใช้กับอย่างอ่ืนให้มันส่ืออารมณ์อย่างนัน้ออกไปได้ เพอร์
ฟอร์มานซ์ (Performance) หรืออะไรก็แล้วแต ่แสงถ้าขาดเสียงก็ไมไ่ด้  

  
 นอกจากนีท้ัศนะของนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิตฯหลายท่านก็มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ในประเทศไทยยงัไม่คอ่ยให้ความส าคญักับการใช้แสงเพ่ือส่ือสารในงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์มากนกั อาจเป็นเพราะมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน เช่น งบประมาณ ระยะเวลา และ
มมุมองของเจ้าของงานแต่ละท่านตอ่การเห็นความส าคญัของการใช้แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  
เชน่ในทศันะท่ีวา่ 
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 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า ในเมืองไทย
ไม่ค่อยให้ความส าคญั เขาแค่คิดว่ามนัมาแคตู่้มๆ ก็พอแล้ว ถ้าเกิดเอาองค์ประกอบแสง
เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ท่ีส าคญัในการออกแบบตัง้แตต้่น มนัก็จะช่วยทกุอย่าง ช่วยลคุ (Look) 
ทัง้งาน แต่ว่า ณ ขณะนีท่ี้มนัเกิดขึน้อยู่เขามักไม่ค่อยสนใจเขามกัเอาแสงมาทีหลงั ขาย
งานไปก่อนออกแบบก็ออกแบบไปเลยทีเดียวแล้วแสงก็ค่อยลงมาเป็นสีๆ  อีกทีหนึ่ง ซึ่ง
จริงๆ ถ้าออกแบบไปพร้อมกัน ทัง้ซีเคว้นท์ทัง้ตวังานไปพร้อมกัน... แสงมนัช่วยทุกอย่าง
หมดเลยเช่ือวา่นะ แตก็่อยา่งท่ีบอกเพราะอีเว้นท์ มนัเป็นงานท่ีรีบ   

 
 สอดคล้องกับทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 
2558) ท่ีกล่าวว่า การท่ีฝร่ังเขาออกแบบงานโปรดกัชัน่ได้ขนาดนัน้ คือเขามีกระบวนการ
คิดผ่านกระบวนการทดลอง กว่าท่ีเขาจะท าผลงานอย่างนีข้ึน้มาได้ เพียงแต่ว่าประเทศ
ไทยเอง งานโปรดกัส์ลอนซ์ (Product Launch) เป็นงานท่ีท าช่วงสัน้ๆ ให้กบับริษัทหรือว่า
แบรนด์ไม่ก่ีแบรนด์ มันถือว่าเป็นงานแบบพาร์ทเล็กๆ แม้กระทัง้จะเป็นโปรดกัส์ลอนซ์
ใหญ่ๆ ก็ตาม เวลาเตรียมงานมนัไมไ่ด้เยอะ แล้วงบประมาณท่ีเอามาลงก็ไม่ได้เยอะขนาด
คอนเสิร์ต แตก็่แล้วแตบ่างโปรดกัส์ก็อาจจะมีงบประมาณเยอะ คราวนีก็้อยู่ท่ีเราจะมาขาย
คอนเท้นท์ (Content)  

 
 เชน่เดียวกบัทศันะของ ธนาฒย์ ปิตพิรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558)  
...ยกตวัอย่างงานละครเวทีแฟนท่อม ออฟ ดิ โอเปร่า  มนัมีคิวท่ีตวัแฟนท่อมโผล่ออกมา
ครัง้แรกในห้องนางเอกท่ีกระจก วิธีคิดก็คือเขาต้องการจะให้เห็นความพิศดารของการ
ปรากฎตวั ว่าน่ีคือปีศาจท่ีปรากฎตวัมาอยู่ในกระจกเงาแล้วมาดึงตวันางเอกทะลุกระจก
เงา ถ้าเป็นสมยันีถ้้าพวกเราคดิกนัอยา่งง่ายๆ ก็เอาจอแอลอีดี (LED) แล้วเพลย์ภาพขึน้ไป 
แต่นั่นคือสมัยนัน้คิดเขาก็จะคิดว่าด้วยอุปกรณ์ท่ีมีอย่างจ ากัดจะท ายังไงให้มีความรู้สึก
ดงักล่าว เพราะฉะนัน้มนัก็ต้องมีการทดลองเลือกมุมของแสง... แล้วพบว่าการใช้กระจก
เงาแบบกระจก 2 ด้านมนัมาตอบโจทย์แก้ปัญหานี ้ถ้ามีแสงเฉพาะด้านหน้าไม่เปิดแสง
ด้านหลงัเราจะไม่เห็นเงาคนท่ีอยู่ข้างหลงั แตเ่ม่ือไหร่ท่ีเราดิมแสงจากข้างหน้าแล้วยิงแสง
จากด้านหลังก็จะเห็นคนท่ีอยู่ข้างหลัง… บ้านเราติดหลายอย่าง อันท่ีหนึ่งคือเร่ือง
งบประมาณ... อย่างท่ีสองก็คือเร่ืองเวลาเพราะการคิดอะไรใหม่ๆ น่ีมนัต้องทดลองและ
ต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกจนมัน่ใจ งานอีเว้นท์ของเราส่วนใหญ่งบประมาณจ่ายไปกบัคา่ห้อง 
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แต่ในขณะท่ีเราหวงัผลด้านโปรดกัชัน่ซึ่งต้องพึ่งแสง เสียง เทคนิค ฉาก แต่ก็จ่ายกันเป็น
สดัสว่นท่ีแตกตา่งกนั ฉะนัน้มนัเลยไมไ่ด้ตามความฝันหรือให้เกิดอะไรใหม่ๆ  ไมค่อ่ยได้  

 
 รวมถึงในทศันะของผู้ควบคมุการผลิตฯอย่าง นสุรา มหวุรรณ์ (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 
2558) ท่ีว่า “ถ้างานเปิดโปรดกัส์แสงมนัก็รองๆ อยู่แล้ว อย่างท่ีบอกแต่แรกว่าเขา [ลกูค้า] ไม่คอ่ย
ให้ความส าคญั”  
  

 และทศันะของ อิทธิพล สรีุรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) ถ้าในปัจจบุนั 
[แสง] ก็มีความส าคญัประมาณ 25% เซเลบริตี ้(Celebrity) น่ี 50% ก็อย่างท่ีบอกว่า
ลกูค้าเด๋ียวนีเ้ขาดไูม่ออกแล้วว่าแสงยงัไง ขอให้มนัสว่างแล้วก็ไม่มืดเกินไป คนมาเยอะๆ
งานเปิดตวัสินค้า ก็แล้วแตล่กัษณะของสินค้าด้วย... ขึน้อยูก่บัประเภทโปรดกัส์ 

 
 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสรุปว่า แสงเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพราะ 
แสงเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีชว่ยให้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และบรรยากาศของงานเปิดตวั
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และการออกแบบแสงสามารถสร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วม ด้วยการ
เลือกใช้จังหวะและองค์ประกอบต่างๆ ของแสงในการส่ือสารกับผู้ ชม หรือเรียกว่าเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ทางด้านสนุทรียะให้กบัผู้ ร่วมงาน ซึ่งหากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในอสุาหกรรมการจดังาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ มองเห็นความส าคญั โดยการจดัสรรค์งบประมาณท่ีเหมาะสม และมีระยะเวลา
ในการเตรียมงานท่ีเพียงพอ “แสง” จะเป็นส่ือหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาในการในส่ือสารด้านอารมณ์กบั
ผู้ ร่วมงาน 
 
 5.1.2 เป้ำหมำยส ำคัญของกำรใช้ “แสง” ในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
 นกัออกแบบแสงให้ทศันะของเป้าหมายการใช้แสงโดยแบง่เป็น 4 ส่วนคือ 1) เพ่ือให้ความ
สวา่ง 2) เพ่ือสร้างบรรยากาศ 3) สร้างความตื่นเต้นหวือหวา 4) เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ตามรูปแบบ
งาน ดงันี ้ 
 1) เพ่ือให้ความสว่างและ 2) เพ่ือสร้างบรรยากาศและบอกถึงลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 3  ท่านได้ให้ทศันะไว้ว่า “หนึ่งการมีแสงบนเวที
เพ่ือให้เห็นสินค้านัน้ชดัเจนอยู่แล้ว สองก็คือบอกคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้าให้เดน่ชดั 
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ไม่ใช่แสงอย่างเดียว คือมันก็มีการรวมของการใช้แสง การใช้สี ”  (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, 
สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) และทศันะท่ีวา่  
 

 จุดประสงค์ของไฟอันท่ี 1 ก็คือไฟเพ่ือท าให้มันสว่าง หรือเห็นโปรดกัส์เคลียร์ 
(Product, Clear) เพ่ือท่ีจะถ่ายรูป คนดมูองเห็น คนดถู่ายรูปมาแล้วสวยงามออกมาใน
ภาพข่าวแล้วแสงมนักลมกล่อม อนัท่ี 2 เป็นส่วนในการเซตโทน (Set Tone) ไม่ว่าจะเป็น
ไฟย้อม ไฟในคิวโอเพนนิ่งซีน (Opening Scene), แดนซ์โชว์ (Dance Show) หรืออะไรก็
ตามท่ีเป็นการแสดงประกอบ (ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์, สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

 
 จิโร่ เอ็นโดะ (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า Without light we can’t 
see anything. Fundamentally, we need the light, Events need the light. If not a 
day time or an outdoor spacelighitng is very functional. So, the event venue is 
important for organizig the event. It’s up to where the event venue is. (sic) 
 “แสง” เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ได้เลยในงานเปิดตวัสินค้า ยิ่งถ้าไม่ใช่
งานท่ีจดัขึน้ในช่วงกลางวนัในสถานท่ีกลางแจ้งแล้ว สามารถใช้ประโยนช์ได้มากมายจาก 
“การจดัแสง” ฉะนัน้สถานท่ีในการจดังานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากในการท่ีจะเป็นตวั
บอกวา่สามารถเราใช้ “การจดัแสง” ส าหรับงานได้มากน้อยเพียงใด (แปล) 

 
 2) สร้างความตื่นเต้นหวือหวา ชว่ยให้งานมีชีวิตชีวา ตามทศันะของนกัออกแบบแสงอาชีพ
รุ่นใหม่  2 ท่านอย่าง ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “คือสร้างความหวือหวา” 
และพรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) “ท าให้งานดต่ืูนเต้น อนันีน้่าจะ
เป็นหลกัๆ เน้นความต่ืนเต้นหวือหวา ไม่ได้เป็นงานเปิดตวัเฉยๆ ไม่ได้นิ่ง ท าให้มนัมีกราฟท่ีหวือ
หวา” และ  
 3) เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ตามรูปแบบงานท่ีผู้สร้างสรรค์ (Creative) งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ได้วางไว้ ตามทัศนะของนักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษ  ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ 
(สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) “แสงมนัก็ไปตามโจทย์ของตวัโปรดกัส์ชัน่ (Production) ท่ีถกูครีเอ
ทีฟก าหนดไว้” และนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่อย่าง กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “แสงก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์รวมทัง้หมดมนัมีวิชวล (visual) คือ
ภาพรวมทัง้หมดให้มนัเป็นก้อนเดียวกนัไป”  
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 ทางด้านมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตฯ ในแง่เป้าหมายของการน า “แสง” มาใช้ในงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ คือการสร้างความโดดเดน่ให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ ดงัเช่นทศันะของ นสุรา มหวุรรณ์ 
(สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) “ท าให้สินค้ามันไบรท์ ดูโดดเด่น เป็นศนูย์รวมของงาน ดึง
สายตาคน” ปริษา  เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) “แสงจะมีส่วนท าให้ตวัโปรดกัส์ 
(Product) หน้าสนใจมากขึน้” ณฐัพร อิทธิเวชชยั (สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) “หลกัๆ คือท า
ให้ผลิตภัณฑ์มนัดเูจ๋ง เปิดตวัออกมาแล้วมนัต้องโดดเด่น แสงมนัก็มีทัง้แสงทัง้เอฟเฟ็คอะไรต่างๆ 
มนัก็ช่วยได้” อรรคศาสตร์ ชาญใช้จกัร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) “ในซีนไฮไลท์หรือซีน
เปิดตวัจะเป็นการเน้นให้เกิดอิมแพค (Impact) เกิดความน่าสนใจ น่าประทบัใจในการปรากฎตวั
ของโปรดกัส์นัน้ๆ ” และบางทศันะเห็นว่าเป้าหมายของการใช้แสงเพ่ือเป็นการส่ืออามรมณ์และ
คณุลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์ 
  

 อิทธิพล สุรีรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสงเป็นการส่ือ
อารมณ์ ยคุนีม้นัเป็นยคุของการสร้างแบรนดิง้ (Branding) จะมีเร่ืองของแบรนด์โพซิชัน่นิ่ง 
(Brand Positioning) ท่ีเราต้องการส่ือสารให้ส าหรับสินค้าตวันี ้เพราะฉะนัน้อย่างเช่น
วิธีการน าเสนอ มนัก็ต้องมีเสียงมาประกอบ มีออบเจ็ค (Object) [ตวัผลิตภณัฑ์หรือวตัถท่ีุ
เป็นสญัญะแทนผลิตภณัฑ์] อะไรบางอย่าง แล้วก็ใช้มฟูเม้นท์ (Movement) ของแสงมนั
จะรวดเร็ว มนัจะนิ่มนวล ค่อยๆ เฟดอิน (Fade In) เฟดเอาท์ (Fade Out) มนัมีผลต่อ
ความรู้สกึของผู้บริโภคทัง้หมด 

  
 มนสั องัคทะวานิช (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า น่าจะเป็นว่าเม่ือ
คณุส่ืออารมณ์ แล้วมนัไปถึงคนดรึูเปลา่... แสงถ้ามีความสามารถทัง้ในเชิงของการจดัวาง 
และการเลือกประเภทของแสงท่ีใช้ ซีนแตล่ะซีนท่ีเลือก แล้วสามารถส่ืออารมณ์และแมส
เสจ (Massage) ตวันีใ้ห้ไปถึงในระดบัท่ีลูกค้าต้องการได้นัน่คือโกลด์ (Goal) ไม่ใช่แค่
สวา่งต้องส่ือถึงตวัตนของสินค้าให้ได้ 

 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า “แสง” ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ มีเป้าหมายส าคญัของในการใช้
อยู่ 4 ประการ 1) ให้ความสว่าง 2) สร้างบรรยากาศและบอกถึงลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ 3) 
สร้างความต่ืนเต้นหวือหวา ช่วยให้งานมีชีวิตชีวา 4) ตอบโจทย์หรือส่ือสารตามรูปแบบงานท่ีผู้
สร้างสรรค์งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ได้วางไว้  
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 5.1.3 ควำมส ำคัญของแสงเม่ือเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ของงำนเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ 
 แสงเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไมไ่ด้ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ แตจ่ะมีบทบาทมากหรือน้อยนัน้
ขึน้อยู่กับโจทย์หรือแนวคิด (Concept / Them) ในแตล่ะงานว่าต้องการให้สิ่งใดในงานเดน่เป็น
พิเศษ รวมถึงข้อก าหนดของพืน้ท่ีและชว่งเวลาในการจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ผู้วิจยัได้ท าการ
แบง่หมวดหมูท่ศันะของนกัออกแบบแสงเป็น 3 แนวทางดงันี ้

 1) แสงส าคญัมาก 
 ดงัเชน่ทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 
26 พฤษภาคม 2558) ท่ีวา่ “แสงนา่จะส าคญัมากทีเดียว เสียงก็ถึงจะดงัยงัไงถ้าไลท์ติง้ (Lighting) 
ไมเ่ลน่ก็ไมรู้่อีกวา่อยูต่รงไหน”  

 2)  ภาพและเสียง ส าคญักวา่แสง 
 เป็นทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 
2558) ท่ีกลา่ววา่ “สู้ภาพไมไ่ด้ สู้ เสียงไม่ได้ อย่างภาพคือมนัออกมาแล้วมนัจบัต้องได้ ส่วนแสงมนั
จบัต้องไมไ่ด้ เสียงมนัได้ยินวา่เป็นโปรดกัส์ (Product) ตวันี ้ๆ  ท าได้อยา่งนี ้ๆ  เพราะฉะนัน้คนดรัูบไป
เตม็ๆ วา่โปรดกัส์เป็นอะไร สว่นภาพมนัก็ออกมาอยู่แล้ว”  

 3) ทกุองค์ประกอบทัง้ แสง เสียง ภาพ ส าคญัเทา่กนั 
 ดงัทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ทัง้ 5 ท่านอย่าง กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ 
(สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) “ทกุสว่นก็ส าคญัเทา่ๆ กนั ไม่มีแสงก็ไม่เห็น ไม่มีเสียงก็ไม่ได้ยิน 
คือทัง้หมดทัง้มวลขึน้อยู่กับสถานท่ี” สอดคล้องกับ ชูชยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 
2558) กลา่ววา่ “อยู่ปานกลาง เพราะถ้าไม่มีถามว่าได้ไหมมนัก็ได้ แตว่่างานออกมาไม่ดีไม่สวย มี
จะดีกวา่”  
 

 ทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า ก็
ส าคญัเทา่กนัหมด ขาดเสียงก็ไม่ได้ขาดภาพก็ไมไ่ด้ เราอาจจะเป็นผู้ชว่ยบางครัง้ ภาพและ
เสียงอาจจะบรรยายทัง้หมดท่ีเขามีแล้ว แล้วเราก็เป็นตวัเสริมให้มนัแน่นขึน้ คืออย่างเรา 
[แสง] ก็คงไมส่ามารถไปท าให้ผลิตภณัฑ์นัน้ดีไปกวา่นัน้ได้ แตเ่ราสามารถท าให้ผลิตภณัฑ์
นัน้ดนูา่สนใจขึน้มากกวา่ 
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 ทศันะของพรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า ก็
ส าคญัพอๆกนั แตว่า่เขา [ลกูค้า] มกัจะไมค่อ่ยให้ความส าคญักบัมนั [แสง] เท่าไหร่ แล้วก็
จะเห็นเลยว่างานไหนท่ีเขาไม่ได้ให้ความส าคญักับแสงมนัก็จะชีพ (Cheap) (หวัเราะ) 
จริงๆมนัส าคญัมากเพราะมนัช่วยเชฟ (Shape) ให้ลุค (Look) งานออกมาเป็นอย่างท่ี
อยากได้เลย 
 
 และทศันะของ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าว
วา่ ก็มีความส าคญัเทา่ๆ กนัเพราะจริงๆ แล้ว แสงเป็นสว่นหนึ่งของวิชวล อีลิเม้นท์ (Visual 
Element) ไมว่า่จะเป็น จอ ฉาก กราฟฟิค มนัถกูนบัเป็นวิชวล อีลิเม้นท์ หนึ่งอนั มนัเหมือน
ท็อปปิง้ (Topping) นะ่ครับ มนัคือตวัท่ีมาจบงาน ให้งานทกุอยา่งมนัออกมาแล้วสวยงาม 

   
 ทางด้านมุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของแสงเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ของงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ของผู้ ควบคุมการผลิตฯ ส่วนใหญ่กลับให้ทัศนะสนันสนุนแนวทางท่ี 3 ว่าทุก
องค์ประกอบทัง้ แสง เสียง ภาพ ส าคญัเท่ากนั แตมี่ปัจจยัทางด้านสถานท่ีและเนือ้หาท่ีจะมาเป็น
ตวัก าหนดว่าแต่ละงานจะมีองค์ประกอบใดท่ีส าคญักว่ากนั ดงัเช่นทศันะของ อรรคศาสตร์  ชาญ
ใช้จกัร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)“ทกุองค์ประกอบส าคญั แสงก็ส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ ถ้า
แสงไมส่วย ไม่ตรงกบัล าดบัการแสดง ไม่ตรงกบัอารมณ์เพลงก็คงไม่ดี ถ้าแสงไม่สวยงานก็อาจจะ
จืดไปเลย” และ ปริษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) “โดยรวมๆ ถือว่ามัน
องค์ประกอบส าคญัเท่าๆ กนั ยกเว้นบางงานท่ีเราต้องการให้แสงมนัเดน่ เช่นงานไม่ฉากหรือฉาก
เรียบๆ แบบผ้าด าแล้วมีแคโ่ปรดกัส์อย่างเดียวแล้วแสงต้องลงท่ี โปรดกัส์อย่างเดียว” มนสั องัคทะ
วานิช (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มีความส าคญัแต่ขึน้อยู่กับสถานท่ี ถ้าอยู่ใน
พืน้ท่ีๆ คมุแสงได้ดี แสงอาจจะมาเป็นอนัดบัหนึ่ง แต่ถ้าเราท างานกลางห้างท่ีสว่างมากๆ แสงจะ
เป็นอนัดบัสดุท้าย คนจะดภูาพและเสียงเป็นหลกั”  
  
 และณฐัพร อิทธิเวชชยั (สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) ให้ทศันะว่า ทกุอย่างก็เท่าๆ กนั
หมดขึน้อยู่กับว่าครีเอทีฟคิดมายังไง แต่ละการเปิดตวัสินค้ามนัไม่เหมือนกัน คือบางอย่างเสียง
ส าคญักวา่เพราะเสียงเป็นตวัเล่าเร่ือง บางอย่างแสงส าคญักว่า  เช่นท่ีเราพดูถึงว่าผลิตภณัฑ์ใช้ได้
ตัง้แตเ่ช้าจรดเย็นแสงส าคญัแสงเป็นตวัเลา่เร่ือง ขึน้อยูก่บัสตอร่ี 
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 ดงันัน้โดยภาพรวมของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ “แสง” จึงมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
องค์ประกอบอ่ืนๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบภาพหรือระบบเสียง เป็นเหมือนชุดของสญัญะ 
(Set of Sign) ซึง่สญัญะแตล่ะตวันัน้จะมีลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั ขึน้อยู่กบัว่าในตล่ะงานมีส่วนท่ี
จะมาก าหนดความส าคญัให้องค์ประกอบใดโดดเดน่เป็นพิเศษ เช่นข้อก าหนดด้านสถานท่ีจดังาน 
หรือวิธีการเลา่เร่ืองของผู้สร้างสรรค์งานแตล่ะงาน เป็นต้น 
 
 5.1.4 พัฒนำกำรของกำรออกแบบแสงเพื่อส่ือควำมหมำยในประเทศไทย 
 การพฒันาการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสโลก และการพฒันาอปุกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจบุนัเป็นตวัช่วยให้การท างานของนกั
ออกแบบแสงง่ายขึน้ ท าให้มีตัวเลือกในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ออกแบบแสงได้มากขึน้ รวมถึงยังเอือ้ประโยชน์ในแง่ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัด
แรงงาน และประหยดัเวลาในการท างาน อีกด้วย 
 นักออกแบบแสง รวมถึงผู้ควบคุมการผลิตและผู้ ควบคุมล าดบัการแสดงโดยรวม เห็น
สอดคล้องกนัว่า การพฒันาการของการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมาย ในประเทศไทย เกิดขึน้
ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยรวมของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างไลท์ติง้ (Lighting 
System) ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เชน่ทศันะของ 
   

 วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า จริงๆ แล้วมนัก็เปล่ียน
ตามเทคโนโลยี นวตักรรมของตวัอปุกรณ์ สมยัก่อนอย่างการค้นพบหลอดไฟเป็นหลอดท่ี
มนัดิม (Dim) ได้กบัดิมไม่ได้... ยคุๆ นึงอาจจะท าออกมา ดรามาติกส์ (Dramatic) หน่อย
แล้วก็เร่ิมมีบอร์ดคอนโทรล (Board Control) ฉลาดๆ สามารถท าให้มนัวิ่ง สามารถมีสีสนั
ได้ เม่ือก่อนสีอาจจะต้องฟิกซ์ เพราะยงัไม่มีตวัเปล่ียนสี พอสกัพกัฉลาดเลยเป็นมฟูวิ่งเฮด 
(Moving Head) ท่ีท าได้เยอะแยะ 

   
 และ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การ
ออกแบบเพ่ือผลิตภัณฑ์ มองว่าก็คงจะมีตวัผลิตภัณฑ์ง่ายๆ งบน้อยๆ ท าเท่าท่ีท าได้ แต่
พอยุคหลังเร่ิมพัฒนามีคอนเสิร์ตเข้าเยอะ มีการไปดูงานต่างประเทศ มีการใช้โปรดกัส์
ใหม่ๆ  ส าหรับการเปิดตวัให้หวือหวาขึน้ แสงเองมนัก็จะมีการพฒันาในแง่ของอปุกรณ์แสง
เข้ามาเพ่ือชว่ยด้วยเหมือนกนั เทคโนโลยีของแสงจากไฟพาร์ ก็เร่ิมมีแอลอีดีพาร์ท่ีเปล่ียนสี
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ได้ ก็ไม่ต้องวางพาร์เป็นแผง... มันก็เปล่ียนด้วยลักษณะทางอุปกรณ์ด้วยแล้วก็การ
ออกแบบแสงก็จะไปสัมพันธ์กับฉากไปสัมพันธ์กับเวที ไปสัมพันธ์กับนักแสดง ... ฉาก
ตอนนีก็้เร่ิมจะไม่เป็นฉากไม้แล้วเป็นแผงแอลอีดี (LED Screen) เพราะฉะนัน้แสงก็ต้อง
พฒันาแสงสวา่งให้สู้กบัจอแอลอีดี (LED Screen)  ได้... แตใ่นแง่ของการดีไซน์เองก็ได้รับ
อิทธิพลมาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดตวัผลิตภัณฑ์เมืองนอก เราก็จะชอบดูว่า
อย่างมอร์เตอร์โชว์ท่ีแฟรงเฟิร์ตเขาท าอะไร มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ มีของเล่นอะไร
ใหม่ๆ  คนออกแบบก็ต้องไปรับแรงบนัดาลใจมา... ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็พยายามดใูห้มนัตอบโจทย์ 
และก็เปล่ียนตามเทรนทัว่โลก  

 
 ซึ่งโดยภาพรวมสอดคล้องกับท่ีนกัออกแบบแสงอย่าง ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 
29 เมษายน 2558) และผู้ ควบคุมการผลิตอย่าง อรรคศาสตร์  ชาญใช้จักร (สัมภาษณ์, 15 
พฤษภาคม 2558) ท่ีได้ให้ทศันะในการแบง่อยา่งกว้างๆ ไว้ 3 ยคุ 
 1) ยคุ คอนเวนชัน่ ไลท์ (Conventional Light) คือไฟท่ีติดตัง้อยู่กบัท่ีไม่สามารถเปล่ียน
ทิศทาง และไม่สามารถเปล่ียนสีด้วยตวัเอง เช่น ไฟพาร์ (Parabolic Aluminized Reflector), ฟรี
สเนล (Fresnel), โปรไฟล์ (Profile Sportlight หรือ Ellipsoid Reflector Spotlight (ERS))  
 2) ยคุ อิเทอริเจนท์ คอนเวนชัน่ไลท์ (Intelligent Conventional Light) เช่น มูฟวิ่ง ไลท์ 
(Moving Light) คือไฟท่ีมีความสามารถเปล่ียนทิศทางและสีได้ด้วยอปุกรณ์ควบคมุ (Controller) 
 3) ยคุ แอลอีดี (LED : Light-Emitting Diode) คือ หลอดไฟท่ีถกูพฒันาให้มีน า้หนกัเบา 
กินไฟน้อย สง่ผลให้เกิดการประหยดัไฟฟ้า ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาพรวมของอตุสาหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบัหลอดไฟทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟแสงสว่าง ระบบจอภาพ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อ
การออกแบบแสงด้วย เน่ืองจากอปุกรณ์มีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา กินไฟน้อย เปล่ียนสีได้มาก ท าให้
มีความสะดวกในการออกแบบเพ่ือตดิตัง้และใช้งาน แม้ว่าการให้แสงสว่างท่ีออกมาจากตวัโคมนัน้ 
นกัออกแบบแสงบางท่านมองว่าบางครัง้ ไฟแอลอีดีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ด้านการออกแบบแสง
ได้ทัง้หมด แตก็่จะมีการเลือกใช้อปุกรณ์ไฟผสมกนัเพราะอปุกรณ์แตล่ะชนิด นอกจากจะมีรูปแบบ
การใช้ท่ีตา่งกนัแล้วยงัให้ผลของลกัษณะแสงท่ีใช้ส่ืออารมณ์ตา่งกนัอีกด้วย 
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ตำรำงท่ี 5.1 ภาพตวัอยา่งโคมไฟยคุท่ี 1-3  
 
ยคุท่ี1 
ยคุคอนเวนชัน่ ไลท์ 
(Conventional 
Light) 

ไฟพาร์ (Parabolic Aluminized 
Reflector)  
 

ภาพ 5.1 

ฟรีสเนล (Fresnel) 
 

ภาพ 5.2 

โปรไฟล์ (Profile Spotlight หรือ 
Ellipsoid Reflector Spotlight )  
 

ภาพ 5.3 

ยคุท่ี 2  
ยคุอิเทอริเจนท์ คอน
เวนชัน่ไลท์ 
(Intelligent 
Conventional 
Light) 

มฟูวิ่ง ไลท์ (Moving Light) 
 

ภาพ 5.4 

อปุกรณ์ควบคมุ (Controller) 
 
 

ภาพ 5.5  

 
ยคุท่ี 3  
ยคุแอลอีดี (LED: 
Light-Emitting 
Diode) 

 
หลอดแอลอีดี (LED) 
 

ภาพ 5.6 

โคมแอลอีดี พาร์ (LED Par) 
 

ภาพ 5.7 

แอลอีดี มฟูวิง เฮด (LED Moving 
Head) 

ภาพ 5.8 

 
แหล่งท่ีมำ : Light Source, 2014. 
 

 นอกเหนือจากนี ้เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) ยงัได้ให้
ทศันะท่ีน่าสนใจตอ่การพฒันาระบบแสงในอนาคตว่า คงจะพฒันาให้แรงขึน้ คงเป็นเร่ือง
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เก่ียวกบัเลนส์ แล้วก็ต้องเล็กลงเบาลง หลงัจากนัน้คิดว่าอีกไม่นานคงไม่มีการเดินเคเบิล
แล้ว ก็จะเป็นเร่ืองของไวไฟ (Wifi) ติดเสร็จป๊ับตวันีก็้จะมีแอคเดส (Address) มีไวเลส 
(Wireless) เหมือนกับซาวด์ทุกวนันีก็้ไม่ต้องเดินสายล าโพงและใช้เป็นไวเลท แตที่นีบ้้าน
เรามนัอาจจะตดิเร่ืองของสญัญาณ 

 
 ทัศนะของผู้ วิจัยมองว่าด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านระบบแสงในปัจจุบัน 
เอือ้อ านวยให้นักออกแบบแสงมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการน าไปใช้งาน ในขณะท่ีเทคโนโลยี
ทางด้านการส่ือสาร ก็เอือ้อ านวยต่อการหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือมาพฒันาและส่งเสริมการออกแบบ
แสงเพ่ือส่ือความหมายได้มากยิ่งขึน้อีกด้วย 
  
5.2 สุนทรียะกับกำรส่ือสำรเชิงสัญญะของแสง ส ำหรับกำรตีควำมสำรตำมโจทย์
และข้อจ ำกัดของแต่ละงำน  
 
 ผลการวิจยัในหวัข้อนีส้ามารถสรุปได้ 5 ประเดน็ดงันี ้

5.2.1 มุมมองด้านศิลปะในการออกแบบแสง เพ่ือตอบโจทย์ทางการตลาดและสร้าง
ความหมายเพ่ือการส่ือสาร ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดของงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์  

5.2.2 วิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ระหว่างนกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 

5.2.3 สนุทรียะในการเลือกใช้คณุสมบตัขิองแสงในการออกแบบ เพ่ือส่ือสารในงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์  

5.2.4 ความแตกต่างของลักษณะแสง ท่ีใช้ในการเปิดตวัผลิตภัณฑ์แบบจับต้องและจับ
ต้องไมไ่ด้  

5.2.5 มมุมองของนกัออกแบบแสง ตอ่การใช้แสงเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์
จากอดีตจนถงึปัจจบุนั  

 มีรายละเอียดแตล่ะหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
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 5.2.1 มุมมองด้ำนศิลปะในกำรออกแบบแสง เพื่อตอบโจทย์ทำงกำรตลำดและ
สร้ำงควำมหมำยเพื่อกำรส่ือสำร ภำยใต้วัตถุประสงค์และข้อจ ำกัดของงำนเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ 
 การออกแบบแสงในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ จะสามารถส่ือสารเพ่ือตอบโจทย์ทางการตลาด
ได้ ต่อเม่ือโจทย์ในการออกแบบแสงนัน้ได้ถูกก าหนดจากนักสร้างสรรค์งานกิจกรรม (Event 
Creative) ท่ีมีการตีความชัน้ท่ี 1 จากโจทย์ทางการตลาดได้ตรงประเด็นและชดัเจน และมีการส่ง
ตอ่การตีความนัน้ผ่านแนวคิด รูปแบบการน าเสนองานหรือการส่งตอ่ความหมายโดยนยัมายงันกั
ออกแบบแสง ซึ่งนกัออกแบบแสงเองจะต้องเข้าถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) วตัถปุระสงค์ของงาน   
2) สิ่งแวดล้อม 3) เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม ท่ีเป็นองค์ประกอบร่วมกนัใน
การถ่ายทอดมุมมองการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ดังนัน้นัก
ออกแบบแสงจึงเป็นเหมือผู้ ถ่ายทอดสาร และติดตัง้รหัสการถอดความหมายสารให้กับ
กลุม่เป้าหมายภายใต้มมุมองท่ีนกัออกแบบกิจกรรมตีความจากโจทย์ทางการตลาดของงานนัน้ๆ  
 มมุมองในการการออกแบบแสงให้ทศันะแบง่เป็น 2 แนวทาง คือ 1) ไม่สมัพนัธ์โดยตรงกบั
การตอบโจทย์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ และ 2) สามารถชว่ยตอบโจทย์ได้ ดงันี ้
 1) แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ไมมี่ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการตอบโจทย์ทางการตลาด 
ของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นเพียงการช่วยสร้างความโดดเด่น ดงัแนวคิดของนักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่ 3 ท่าน และนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 2 ท่าน ท่ีได้กล่าวไว้ดงันี ้ชชูยั 
อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “ใช่ มนัเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นแคใ่ห้
รู้จกัแบรนด์” และ วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) “แสงเก่ียวกบัการตลาดตรงๆ
ไหม ไม่ตรงซะทีเดียว คิดว่ามันน่าจะเป็นตวัท่ีท าให้คนเห็นตวัโปรดกัส์ตวันัน้เด่นชัด” พรพรรณ 
อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558)กล่าวว่า “ถ้าถึงขัน้ตอบโจทย์เลยคงน้อย... อย่าง
ท่ีบอกว่าสร้างได้แคลุ่ค (Look) ของสินค้า [Signifier] สร้างคาแรคเตอร์ [Signified] ช่วยท าให้มนั
เดน่ขึน้ คงไมถ่ึงขัน้ไปท าให้การตลาดเขาดีขึน้ ยกเว้นแตว่่าลคุนีม้นัจะไปช่วยให้อะไรตอ่ยอดกนัไป
ก็เป็นเร่ืองของการตลาด คิดว่าเปอร์เซ็นของมนัน้อย” สอดคล้องกับทศันะของนกัออกแบบแสง
ระดบัช านาญงานพิเศษอย่าง เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
“จริงๆแล้วไลท์ติง้กับการตลาดมนัก็จะไม่ค่อยใกล้ มนัห่าง อย่างการตลาดมนัก็คือเก่ียวกับการ
โปรโมชัน่มากกวา่” 
 

และ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ท่ีกล่าวว่า ถ้าเก่ียวก็เป็นการ
เก่ียวอ้อมๆ แสงมีส่วนร่วม มนัก็อยู่ห่างๆ มาก คือห่างจากการจะโน้มน้าวให้ลกูค้าได้รู้สึก 
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ตวัท่ีจะก าหนดจริงๆ คือรูปแบบโปรดกัชัน่ (Production) เพราะฉะนัน้ถ้าเกิดครีเอทีฟคิด
งานออกมาแล้วไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกมีความอยากซือ้ได้ ไม่ว่าแสงจะท า
ยงัไงมนัก็ไมป่ระสบความส าเร็จ เพราะฉะนัน้มนัก็สมัพนัธ์กนัแบบนี ้

 
 จากทศันะของ ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) สามารถสรุปเป็น
กรอบความสมัพนัธ์ของการออกแบบแสงกบัการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ว่างานแตล่ะงาน
จะถูกก าหนดโจทย์ทางการตลาดหรือแมสเสจท่ีต้องการส่ือสารถึงตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  จากเจ้าของ
สินค้า จากนัน้นกัสร้างสรรค์งานกิจกรรมหรือครีเอทีฟ จะน าข้อมลูมาตีความชัน้ท่ี 1 เพ่ือสร้างสรรค์
รูปแบบงานให้ตอบโจทย์นัน้ๆ แล้วจึงน ารูปแบบงาน ภาพบรรยากาศงาน (Mood and Tone) ท่ี
ต้องการมาเป็นโจทย์ให้นกัออกแบบแสงท างานภายใต้โจทย์ชัน้ท่ี 2 ซึง่คือการตีความจากโจทย์ของ
รูปแบบงานท่ีนกัสร้างสรรค์งานกิจกรรมก าหนด ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5.9 ความสมัพนัธ์ของแสงกบัการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์จากทศันะของ ธนาฒย์  
 ปิตพิรเทพิณ 
แหล่งท่ีมำ: ธนาฒย์ ปิตพิรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558)  
 
 สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ควบคมุการผลิตในอย่าง ปริษา เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 6 
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ไม่มีส่วนช่วยในทางการตลาดถ้าโปรดกัส์ไม่ได้เป็นโปรดกัส์เก่ียวกบั
แสง แตมี่สว่นชว่ยในการสนบัสนนุให้โปรดกัส์นา่สนใจ” 
 

 และทศันะของ มนัส องัคทะวานิช (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า 
จุดประสงค์ของการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ มันเป็นแค่จุดเร่ิมต้นของจุดประสงค์หลักของโปร
ดกัส์นัน้ๆ... แสงมีสว่นในการตอบโจทย์ทางด้านการตลาดหรือไม่ มีส่วนแตไ่ม่ทัง้หมด... มี
ส่วนในเชิงของการสร้างภาพซีนข่าว [Signifier] สร้างในเร่ืองการเล่าปากตอ่ปาก... แตไ่ม่

โจทย์ทางการตลาด หรือสิง่

ที่ต้องการสือ่สารถึงตวั

ผลติภณัฑ์ในงานเปิดตวั 

 

การคิดสร้างสรรค์รูปแบบ

งาน (Production) ให้

ตอบโจทย์ทางการตลาด 

 

การออกแบบแสง เพื่อตอก

ย า้การสือ่สารตามโจทย์

ของรูปแบบงาน  
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สามารถสะท้อนโจทย์ลึกๆของการตลาดได้ เช่นยอดขายเป็นต้น สมมุติคุณซือ้ครีม คุณ
อาจจะท าไลท์ติง้สวยมาก [Signifier] แต่ไลท์ติง้มนัไม่ได้มีผลท าให้ครีมมนัดีขึน้ แตท่ าให้
คนจ าได้วา่นัน่ไงครีมตวันัน้ [Signified] 

 
 2) แสงสามารถชว่ยตอบโจทย์ได้ เพราะแสงเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ในการส่งสาร สามารถ
ออกแบบให้ตอบโจทย์ทางการตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคร่ืองหมายด้านสญัญะ อย่างเช่นโกโบ 
(Gobo) หรือการเลือกใช้สีของแสงให้ตรงกับซีไอ (Corperatre Identity) ของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ดงั
ทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม ่4 ทา่น 
 

   
 
ภำพท่ี 5.10 แผน่แก้วโกโบและตวัอยา่การท าโกโบเป็นตราสินค้า 
แหล่งท่ีมำ :  Beacon Bangkok, 2007. 
 

 ดงัเช่นทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ท่ีว่า ตอบโจทย์ได้ เพราะว่ามนัก็เหมือนกบัอาร์ตอินสทอลเลชัน่ (Art Installation) ตา่งๆ 
เป็นศิลปะการจดัวาง แสงมนัก็เป็นวตัถดุิบอย่างหนึ่งท่ีเป็นส่ือ ท่ีสามารถน ามาจดัวางได้ 
เพ่ือท่ีจะน าเสนอหรือส่ือสารสิ่งท่ีต้องการจะบอกให้ผู้ รับสารนัน้ได้ ผลิตภณัฑ์เองในการ
ลอนชิ่งโปร์ดกัส์ (Launching Product) ใหม่ๆ หรือการรีแบรนดิง้ (Branding) เขาก็จะมี
การออกแบบมาแล้วเหมือนกัน... เขาจะใช้การไกด์ไลน์ (Guideline) โดยการท่ียิงแสงสี
แดง [Signifier] มาแล้วก็มีแสงสีเขียว [Signifier] มาในจงัหวะท่ีโอเค หรือว่าในมุมท่ีมนั
เกิดรูปดาว [Signifier] ขึน้มาก็ได้ หรือใส่โกโบ (Gobo) [Signifier]  ก็ได้ แสงก็ยงัสามารถ
ใส่ลวดลาย [Signifier] ได้ในแสงแบบโปรไฟล์ (Profile) คือมนัตอบโจทย์เพียงแตว่่าคณุ
จะเลือกใช้มนัแบบไหน ก็ขึน้อยูก่บัโจทย์ของลกูค้า 
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 วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ทกุอย่างมนั
คืออินเวนชัน่ (Invention) คือสิ่งท่ีสร้างขึน้มา ฉะนัน้ถ้าเราเข้าใจว่าเราท าสิ่งท่ีสร้างขึน้มา
เราก็ใช้ประสบการณ์จากสิ่งท่ีเราเห็น ถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึก เราจะท ายงัไงให้มนัเป็นสากล 
สร้างอีโมชัน่ขึน้มาจากตรงนัน้ แล้วก็ให้คนดรูู้สึกเหมือนกนั... มนัต้องอิงกับประสบการณ์
คนดูแล้วไม่ใช่จะอิงประสบการณ์เราคนเดียว เพราะว่าเราท าไปแล้วคนดูไม่เคยมี
ประสบการณ์เขาก็จะไม่เข้าใจอยู่ดี นอกจากใช้มมุแสงสี [Signifier]  เราอาจจะต้องมี พร็
อบ (Props) มาเพิ่ม เป็นใบไม้แห้ง เราจะท าให้ใบไม้แห้งมนัด ูมีแสงสีส้มสาดมานิดเดียว 
[Signifier]   แตก็่ยงัคงดเูย็นๆ หน่อย [Signified]  แล้วเราจะท ายงัไงให้ ให้มนัดหูนาวกว่า
นัน้ เชน่ เราอาจจะเตมิเอฟเฟคหิมะ [Signifier] เข้ามา มีโกโบเป็นลายจดุๆ [Signifier]  ให้
มนัเหมือนกบัสร้างประสบการณ์ ท่ีเขาเคยเห็นมาให้มนัเกิดขึน้จริง  
 
 จิโร่ เอ็นโดะ (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า Just lighting can do the 
anymore like emphasize the gap more indicate some parts emphasize or less 
indicate that’s possible…. Marketing is one of the progresses to use the light. 
The light itself can do the many results which is functionally we need the light but 
also more decoration more emphasiz. The information with the most priority that 
we can do in the up for the space but lighting the space and sometime so one 
side the space it not just space but it also timeline. If you go the movie theater, 
first don! Right? Than go to The King comes. So that’s the sequences. The 
sequence also can create the navigation of the…. like the story so it’s more the 
time…  timeline, the light of the … character space and time, Yeah 2 categories 
we can apply for space, so it’s more than 3D, like a 4D 
 “แสง” สามารถท าอะไรได้มากมาย เช่น เน้นช่องว่างให้มากขึน้ เน้นให้เห็นแค่
บางสว่น หรือท าให้เห็นน้อยลง มนัสามารถท าให้เป็นไปได้...  ส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า
ทางการตลาดคือการใช้แสง แสงในตวัมนัเองมีหน้าท่ีหลากหลาย เราต้องการแสงมากกว่า
การตกแตง่ มากกว่าการเน้นย า้ ข้อมูลของงานเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรก ท่ีเราสามารถใช้
เพ่ือจดัการพืน้ท่ีการแสดง... มนัไม่ใช่แค่การบอกขอบเขตพืน้ท่ีแต่หมายถึงช่วงเวลาด้วย  
เช่น ถ้าคณุไปชมภาพยนต์ สิ่งแรกคือการชมเพลงสรรเสริญพระบารมี นัน่คือล าดบัขัน้ท่ี
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เหมือนการน าทาง... เหมือนเร่ืองราว ดงันัน้มนัมากกว่าเร่ืองเวลา...ช่วงเวลา แสงเป็นเร่ือง
ของลกัษณะพืน้ท่ีและเวลา ใช ่2 ประเภทท่ีเราสามารถน าไปใช้ได้ส าหรับการจดัแสดง, มนั
เป็นมากกวา่สามมิต ิเหมือนจะเป็นส่ีมิตเิลยก็วา่ได้ (แปล) 

 
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์  (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ช่วยครับ
เพราะอย่างเช่นเราท างานเปิดตวัของ OPPO [สมาร์ทโฟนออปโป้ (OPPO) ผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์และการผลิตจากประเทศจีน] ตวั CI (Corperate Identity) ของลกูค้าตวัคีย์
ธีม (Key Theme) ของลกูค้าคือสีเขียว ดงันัน้การหยอดสีเขียวตา่งๆ [Signifier]  ลงไปใน
งาน หรือมีไลท์ติง้ท่ีเราเซตให้เป็นธีม (Theme) [Signifier]   คือคอ่นข้างจะบีมม่ี (Beamy) 
หนอ่ย เม่ือมนัผา่นมาในกล้องทีวีแล้ว ไมว่า่มนัจะเป็นในซีนท่ีดาราสมัภาษณ์ท่ีโฟโต้แบคด
รอปท่ีเห็นโลโก้ของแบรนด์หรือสัมภาษณ์ในบริเวณงาน เวลาภาพท่ีมันออกไปไม่ว่าจะ
เห็นโลโก้หรือไม่เห็นโลโก้คนดูก็รู้ว่ามาจากงานไหน [Signified] เพราะมนัควอนทิเททีฟ 
(Quantitative) กนั มนัก็ตอบโจทย์เพราะมนัท าให้แบรนด์รีบาวน์ (Brand rebound) ตรง
แบรนดิง้   

 

  
 
ภำพที 5.11 ภาพบรรยากาศการเปิดตวั OPPO N3 R5   
แหล่งท่ีมำ:  It.Compgamer.com, 2015. 
 
 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองจากผู้ควบคุมการผลิตดงัท่ี  ณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์, 14 
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “คิดว่ามี เพราะมนัก็เป็นส่วนช่วยท าให้ภาพในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
สมบรูณ์” 
  

 และทศันะของ อรรคศาสตร์  ชาญใช้จกัร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า
นา่จะได้ ถ้าเป็นการรับรู้เก่ียวกบัโปรดกัส์ท่ีส่ือถึงอารมณ์ส่ือถึงความรู้สึก เช่น เป็นโปรดกัส์
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ผู้หญิงสวยๆ [Signified] การใช้แสงสีนวลๆ สีชมพ ู[Signifier] การเลือกจงัหวะไฟซอฟท์ๆ 
[Signifier] หรือสินค้าของผู้ชายท่ีต้องการความหนกัแน่นความแรง [Signified] แบบนีก้าร
เล่นแสง [Signifier] ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง การเล่นแสงก็จะเน้นในแง่ของความรู้สึกในเชิง
อารมณ์ของผลิตภณัฑ์ สร้างโนว์เลจ (Knowledge) 

 
 ส่วนการเข้าถึงองค์ประกอบทัง้ในด้าน 1) วัตถุประสงค์ของงาน 2) สิ่งแวดล้อม 3) 
เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม นกัออกแบบแสงมีความเห็นตรงกนัว่าทกุส่วน
เป็นองค์ประกอบร่วมกนัในการถ่ายทอดมมุมองการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ โดยแยกทศันะของนกัออกแบบแสงในแตล่ะองค์ประกอบได้ดงันี ้
 1) การเข้าถึงวตัถปุระสงค์งาน  
 ในทศันะของ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) “ถกูต้องครับ ก็
ต้องท าอย่างนัน้ เพราะมันคืองานเปิดตัวของเขาครับ ก็ต้องคิดถึงตรงนัน้ ” ชูชัย อาจหาญ 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “ต้องค านึง เพราะคงไม่ขนของไปเยอะแยะแล้วมนัไม่ได้ใช้ไม่
เกิดประโยชน์ ต้องคยุต้องศกึษาวา่คณุต้องการแบบไหนผมจะได้เตรียมของไปถกู” และวีรายา วงศ์
นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “เข้าใจวตัถปุระสงค์ก็ส าคญัอยู่แล้ว ก็คือ
ต้องแยกงานให้ออกวา่งานประเภทไหน... เข้าใจงานก่อนแล้วก็เลือกคอนเซปท์การออกแบบ”  
 

 ทศันะของ วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558)  ท่ีว่า มนัก็มีส่วนนะ
ครับ คือทุกอย่างมนักลบัไปท่ีคอนเซปท์ว่า โปรดกัส์ [Signifier] ตวันีค้ณุอยากจะให้มนั
ออกในการพรีเซนท์แบบไหน ถ้าลักษณะในการพรีเซนท์ออกมา เรียบๆ  หรือฉูดฉาด 
[Signified] เราจะต้องรู้ มนัเป็นเร่ืองของควิเร่ืองของการโปรแกรม ว่าจะท าออกมายงัไงให้
มนัดแูล้วนา่ต่ืนเต้น มนัลกึลบั [Signified] หรือเปลา่ ตวัเจ้าของโปรดกัส์เขาต้องการอะไร 
 
   พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริงๆ ก็ต้อง
ใช้หมด เช่นถ้าเข้าวตัถุประสงค์ก็รู้ว่าจะเปิดตวัอะไร อยากให้อะไรเด่นอยากให้เห็นอะไร 
อะไรส าคญัท่ีสุดในการลอนซ์ (Launch)… บางท่ีเขาสร้างบรรยาศของงานมาเพ่ือให้มนั
สอดคล้องกบัตวัสินค้าท่ีจะเปิดตวันี ้อย่างสมมุติว่าท าเป็นสวน [Signified] เราก็ต้องท า 
[แสง] [Signifier] ให้มนัเป็นบรรยากาศ... เพ่ือให้สินค้าเขาเดน่ 
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 2) การเข้าถึงสิ่งแวดล้อม  
 จากทศันะของ ชูชยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ก็ต้องค านึง
เร่ืองโครงสร้างต่างๆ ค านึงว่ากระแสไฟพอไหม เปิดเยอะแขกร้อนไปไหม ถ้าร้อนไปต้องเปล่ียน
อปุกรณ์ให้มนัเหมาะ” และ “ก็ต้องเข้าไปดหู้อง สมมุติว่าห้องแบบว่าสวยงามมากเลย แตเ่รามีขา
ทัง้แปดขาอยู่ในห้อง ท าลายห้องทัง้หมดเลยพ่ีจะไม่ยอม ต้องให้มนัรกน้อยท่ีสดุเวลาเข้าไป ก็ควร
จะเป็นสว่นหนึง่ของห้อง” (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) 
 

 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า ค านึงหมดเลย
ครับ ว่าอย่างไปห้องเตีย้ๆ จะมาเอาไฟโคมใหญ่ๆ เข้าไปก็ไม่ได้ ก็จะร้อน อาจจะเลือกใช้
โคมท่ีเล็กลงเปล่ียนวิธีการแทนท่ียิงไดเร็ค (Direct) อาจจะเปล่ียนเป็นยิงอินไดเร็คไลท์ 
(Indirect Light) และต้องค านงึถึงความสวยงามในการจดัวางด้วย เพราะมนัเป็นสิ่งท่ีเห็น  
  
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)  กล่าวว่า เราต้อง
ค านึงถึงว่าเป็นโปรดกัส์อะไร เช่นเราท าแฟชัน่โชว์ของชาแนล (Chanel) [Signifier] เราก็
ต้องเข้าถึงธีมมิ่ง (Theming) หรือในเร่ืองของแบรนด์สแตนดาร์ส (Brand Standard) ของ
เขา ว่าสายไฟห้ามโผล่ ข้างในต้องเย็น ภาพรวมทัง้หมดต้องไปทางเดียวกนั ให้มนัหรูหรา
อลงัการ [Signified] 
 
 วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า ณ วนันี ้มนัอาจจะเก่ียว
ครับ แต่บ้านเราผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถึงนีก้ันหรือยัง มันก็จะมีเร่ืองของกรีน (Green) 
ประหยดัพลงังานลดโลกร้อน ในหลายๆ ประเทศเร่ิมแล้ว เม่ือเวลาเขาออกแบบ เขาจะเอา
เร่ืองนีม้าค านึงถึง เช่น ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  แทนท่ีจะใช้หลอดไส้ เปลือง
กระแสไฟ ร้อน มนัก็จะเป็นหลอดแอลอีดี ซึ่งกินไฟน้อยกว่า อายกุารใช้งานเยอะกว่า แต่
มันจะให้แสงได้ไม่เท่ากัน คือ อุณหภูมิแสง ณ วันนีม้ันอาจจะยังท าไม่ได้เพอร์เฟค 
(Perfect) เหมือนพวกหลอดไส้ แตม่นัก็มีวิธีในการประยกุต์ใช้...   คือตวัแมนแูฟคเจอเรอส์ 
(Manufacturers) เขาก็เร่ิมให้ความสนใจกับเร่ืองพวกนีเ้พิ่มขึน้ เร่ิมกลับมาพัฒนา
เทคโนโลยีกบัหลอดแอลอีดี ซึง่มนัจะชว่ยลดโลกร้อน 

 
 3) การเข้าถึงเทคโนโลยี  
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 จากทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) ตรงกับ ฉัตร

เฉลิม หลิมภาพันธุ์  (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)ในแง่ของการเข้าถึงเทคโนโลยี ท าให้

สามารถใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ทางด้านทศันะของ พรพรรณ อารยะวีร

สิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มนัเป็นความรู้พืน้ฐาน ท่ีเราต้องมีก่อนท างาน

อยูแ่ล้ว มนัเป็นสิ่งท่ีเราก็ต้องมาบาลานซ์ (Blance) กนัให้ดี มนัเหมือนกบัเราเลือกพู่กนั เหมือนการ

เลือกอปุกรณ์ท่ีจะมาท าให้ภาพมนัสวย” 

 
 4) การเข้าถึงศลิปะ และความรู้ทางด้านวิศวกรรม  
 

 ในทศันะของ วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) มองว่า จริงๆ มนั
จะสองภาคนะครับ คนเป็นไลท์ติง้ดีไซเนอร์ นอกเหนือจากเป็นครีเอทีฟแล้ว อีกส่วนนึงเขา
จะต้องมีลกัษณะกลายๆ ของวิศวะ เพราะว่าเวลาในการค านวนมมุแสงเอง ทกุอย่างมนัก็
จะเป็นเรขาคณิตมนัก็จะเก่ียวพนัธ์กนัพอสมควร ว่าองศาของแสงตวันีไ้ปท าในแบบออก
มาแล้วคฟัเวอเรจ (Coverage) มนัได้เท่าไหร่ ความสว่างก่ีลกัซ์ (Lux) สว่างพอไหม อนันี ้
มนัจะเป็นความรู้ด้านวิศวกรรม แตอี่กสว่นในเร่ืองของครีเอทีฟก็คือ สีมนัเป็นยงัไง มมุแสง
มุมนีอ้อกมาแล้วหน้าเขาคล า้ๆ หน่อยได้ไหม... เพราะฉะนัน้มนัจะไปด้วยกัน ก็รู้ทัง้สอง
อยา่งควบคูก่นัเพราะมนัต้องใช้ด้วยกนัทัง้คู ่ 
  
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ศิลปะก็ต้อง
มี ส่วนความรู้ด้านวิศวกรรมจริงๆ ก็คงต้องมีคะ่... ถ้าไม่มีก็ต้องหาคนท่ีรู้มาอยู่ด้วย เวลา
ท างานท่ีมนัยากก็จะหาเทคนิคเช่ียล (Technician) มาอยู่ช่วย เรามกัจะออกแบบก่อนแล้ว
ไปถามเขาว่าเป็นไปได้แคไ่หน แล้วค่อยกลบัมาปรับเพราะว่าไม่งัน้เราจะติด แล้วเราคอ่ย
ไปดวู่ามนัท าได้แค่ไหน คือถ้าเรามีความรู้แบบนัน้แต่แรกก็ดีแหละ แต่เราก็จะหยุดมนัไว้
เพราะเรารู้วา่มนัท าไมไ่ด้ แตจ่ริงๆ มนัก็ง่ายกวา่ในการท างานนัน่แหละ 
 
 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต้องมี
องค์ประกอบศิลป์ ต้องรู้มุมมองเพราะเป็นนักออกแบบ ก็คือออกแบบยังให้มันสวย มี
ศลิปะในการออกแบบ มีศิลปะในการเล่าเร่ือง บางคนเล่าเร่ืองได้ดนู่าสนใจคอ่ยๆ คลายดี
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เทล แสงก็เหมือนกันไม่ใช่มาถึงเปิดตู้มพอแคนี่ ้ก็คือเป็นศิลปะในการเล่าเร่ือง ศิลปะใน
การจดัวาง เทคโนโลยีก็คือคณุก็ต้องรู้จกัอุปกรณ์ เทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนภาษามนัจะ
ช่วงให้คุณส่ือสารง่ายขึน้ ยิ่งคุณอิน (Inner) กับเทคโนโลยีเท่าไหร่ คุณคล่องท่ีจะใช้
เทคโนโลยีเทา่ไหร่ คณุก็สามารถใช้ศลิปะท่ีจะมาบอกเลา่ได้มากขึน้เทา่นัน้ 

  
 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสรุปว่า การออกแบบแสงในการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ จะสามารถส่ือสารเพ่ือ
ตอบโจทย์ทางการตลาดได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัโจทย์และข้อมลูจากนกัสร้างสรรค์กิจกรรมท่ี
ก าหนดให้นกัออกแบบแสงได้น าไปใช้ร่วมกบั การเข้าถึงองค์ประกอบทัง้  4 ด้านคือการเข้าถึง 1) 
วตัถปุระสงค์งาน 2) สิ่งแวดล้อม 3) เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม เป็นส่วน
ส าคญัในการถ่ายทอดมมุมองทางด้านศิลปะผ่านการออกแบบแสงในการส่ือความหมายของงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษ หรือสร้างประสบการณ์ทางสทุรียะ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงาน ซึ่งรูปแบบงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไป มีวตัถุประสงค์หลกัในการ
แจ้งให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นัน้เกิดขึน้ ต้องการสร้างการรับรู้และการจดจ าซึ่งหากภาพรวมงาน
สามารถสร้างภาพจ าได้ก็ถือวา่ประสบความส าเร็จในแง่การส่ือสารทางตลาดเชน่กนั 
 
  5.2.2 วิธีกำรส่ือควำมหมำยผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ระหว่ำงนักออกแบบแสง
ระดับช ำนำญงำนพเิศษ กับนักออกแบบแสงระดับอำชีพรุ่นใหม่  
 วิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ของนักออกแบบแสงจะเร่ิมต้น
เหมือนกัน คือการถูกก าหนดจากโจทย์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีมี จากนัน้ประสบการณ์ท่ีสัง่สม
และรสนิยมของนกัออกแบบแสงแต่ละคนจะท าให้เกิดความแตกต่างของวิธีการตีความเพ่ือการ
ออกแบบและส่ือความหมาย น าไปสู่การสร้างประสบการณ์ด้านสนุทรียภาพ ให้กบัผู้ ร่วมงาน เช่น
การจดัวางต าแหนง่ไฟ การเลือกใช้แสงสีเป็นต้น  
 

 เกรียงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การส่ือ
ความหมายน่าจะไม่หนีกัน มันจะหนีกันท่ีการใช้เทคโนโลยี  ก็คือนกัออกแบบทุกคนก็
น่าจะดจูากคอนเซ็ปเหมือนกนัมนัมีโจทย์ มาอยู่แล้ว... การพล็อตอาจจะไม่ต่าง แตก่าร
น าเสนอการเล่น อาจจะต่างเพราะประสบการณ์เฉพาะคน บางคนรุ่นใหม่ก็ท าดี คนรุ่น
เก่าเขาก็ใช้เทคนิคๆ เก่าๆ ใช้แบบความละเอียดออ่น… 
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 วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า องค์รวมน่าจะเร่ิม
คล้ายๆ กัน แต่จบน่ีอาจจะไม่เหมือนกัน คือแน่นอนอย่างเช่น วิธีคิด วิธีปฏิบตัิเร่ิมต้น... 
ฟอร์แมทในการคิดอาจจะเหมือนๆ กัน... คนในยุคปัจจุบนัเขาจะมองในลกัษณะไลท์ติง้
เป็นมิกซ์มีเดียร์ (Mix Media) มากกว่า อย่างเช่น เล่นกบัภาพเป็นมลัติมีเดียร์เพิ่มขึน้ คือ
ไปซิงค์ (Sync) กบัอยา่งอ่ืน ด้วยเทคโนโลยีปัจจบุนันีม้นัพาไป แสงกบัภาพกบัเสียงซิงค์กนั
หมด สมยัก่อนมนัค่อนข้างจะเพลนด้วยความท่ีอุปกรณ์มนัยงัไม่ถึง ... ฉะนัน้ในเร่ืองของ
เทคโนโลยีในการจัดวางหรือในการโปรแกรมมันอาจจะต่างกัน ปัจจุบนันีรุ่้นใหม่ๆ  เขา
คล่องไง เขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ฉะนัน้เขาอาจจะมีวิธีการออกแบบออกมาได้ไม่
เหมือนกับคนรุ่นก่อน ก็คือน่าจะเป็นลกัษณะท่ีไปรีเลต (Relate) กับตวัอ่ืนมากกว่า... 
ปัจจบุนันีอ้ปุกรณ์มนัชว่ยเยอะ คือมนัวิ่งกนับนไทม์โค้ด สมยัก่อนมนัไม่มี ถ้าคิดอย่างนัน้ก็
จะชดัเจน ด้วยเคร่ืองมือด้วยเทคโนโลยีทีมนัมีไมเ่หมือนกนั 
 
 วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เหมือนกนัก็
คงมีบ้าง ตา่งกนัก็คงมีบ้าง ฉะนัน้แล้วมนัเป็นปัจเจกน่ะ แคข้่าว (กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์) 
ออกแบบสีฟ้า พ่ีออกแบบสีฟ้า เข้าไปในงานเดียวกันท่ีเดียวกันแค่คนละวนัเท่านัน้ คุณ
อาจจะได้สีฟ้าท่ีต่างกนัละ คือมนัไม่เก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่ มนัเป็นเร่ืองของเร่ืองรสนิยม
ส่วนตวั พ่ีว่าส าคญัมากกว่าสิ่งอ่ืนใดเลย... วิธีการวางมุมอาจจะตา่งกนั ทกุคนท าตา่งกัน
หมดละคะ่ ตามประสบการณ์ ขึน้อยูก่บัประสบการณ์สิ่งท่ีเขาเคยท ามา 
 
 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เฉพาะ
บุคคล ไม่เก่ียวกับว่าเป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็ก อยู่ท่ีตวัคนๆนัน้เขาจะส่ือสารออกมายังไง
มากกว่า... ทกุคนท างานอยู่บนธีม (Theme) ว่าอยากได้แบบนี ้แพทเทิร์นมนัก็คงมี... แต่
ท่ีสดุทกุคนก็ต่างกนั ทกุคนมนัมีสไตล์ บางคนก็ตีความค าว่ายิ่งใหญ่ต่างกัน ก าแพงเมือง
จีนใหญ่ นครวัดก็ใหญ่ บางคนอาจจะท าความหมายของโปรดักส์ตัวนีว้่ายิ่งใหญ่แบบ
ก าแพงเมืองจีน บางคนอาจจะยิ่งใหญ่แบบนครวดั แต่ก็บอกไม่ได้ว่าก าแพงเมืองจีนหรือ
นครวดัสวยกว่ากัน แล้วแต่เราจะเลือกหยิบตรงไหนมาเพ่ือจะช่วยในการน าเสนอ แต่ว่า
ทัง้หมดมนัเข้ากบัโปรดกัส์ตวันีไ้หม... ผลออกมาก็คือลูกค้าประทบัใจ โปรดกัส์ได้รับการ
ลอนซ์ (Launch) ออกมา ทุกคนได้รับสารว่ามันยิ่งใหญ่ [Signified] แต่ยิ่งใหญ่อันนัน้
สากลแคไ่หน แล้วแตว่า่เราจะเลือกใช้ไฟ [Signifier] นัน้ยงัไง ตอนไหน 
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 ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  กล่าวว่า มนัก็มีตา่งนะครับ... 
ลูกเล่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลกัๆ คือคล้ายกัน อย่างคนเก่าก็มีสไตล์แบบเก่าๆ มา
ตัง้แตเ่ดิม เด๋ียวนีเ้ทคโนโลยีมนัเปล่ียนไปเยอะแล้ว... แตอ่ย่างท่ีบอกหลกัๆ พืน้ฐานก็ยงัมี
อยู่ก็ยงัเรียนรู้มาจากคนรุ่นเก่า อย่างรุ่นเก่าเน้นสว่างเน้นคลีนๆ สะอาดๆ รุ่นใหม่น่ีก็แบบ
เน้นหวือหวาวบูวาบมากกวา่ 
 
 ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ มนัอยูท่ี่วา่
ใครเจอแบรนด์อะไร ณ เวลาไหน เพราะบางคนไมไ่ด้ท างานอยู่บนแบรนด์เดียวกนั... ถ้า
เป็นคนท่ีท างานมานาน... เขาอาจจะไมค่อ่ยเข้าใจในดีเทลของความกระจุ๊กกระจิ๊กของแบ
รนด์... อยา่งเชน่เราท างานเปิดตวักระเป๋าใหมข่องแอร์เมส (Hermer)... เบอร์กิน้ (Birkin) 
สีส้มกบัเบอร์กิน้สีน า้ตาล ต้องใช้ไฟ  [Signifier] อณุหภมูิท่ีแตกตา่งกนั... หรือท างานจิว
เวลร่ีของคาร์เทียตอนท าเปิดตวั โอต์ กตูร์ู (Haute Couture) กบัตวัรอยลั คอลเลคชัน่ 
(Royal Collection) ซึง่แตล่ะชดุจะมีไกด์ไลน์แสงมา... ณ จดุนีต้้องการคลัเลอร์ เทมเพอเร
เจอร์ (Color Temperature) [อณุหภมูิสี] [Signifier] โดยรวมเฉล่ียเทา่ไหร่... จิวเวลร่ีท่ี
เป็นไฮกรอส (Hi Gloss) [Signifier] ท่ีจะมีเพชรมากกวา่ 50% จะต้องวางฝ่ังขวา สว่นจิว
เวลร่ีท่ีถกูกวา่ [Signifier] ต้องวางฝ่ังซ้ายเพ่ือให้เกิดคอมแพริซนั (Comparison) ถ้าเป็น
คนท่ีเขาไมไ่ด้ถนดัในงานนีเ้ขาก็มองวา่ฉนัก็เอาไฟสวา่งๆ ไปตดิเขาก็ไมรู้่สกึยงัไง... เป็น
เร่ืองของประสบการณ์ครับ...  
 

  และในมมุมองของผู้ควบคมุการผลิตฯ ท่ีได้ให้ทศันะสอดคล้องกนัอย่าง ปริษา เมธีชาญ
กิจ (สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ “มนัเหมือนงานศลิปะนะงานออกแบบแสงนะ แตล่ะ
คนก็จะไมเ่หมือนกนัอยูแ่ล้วมนัเป็นคาแรคเตอร์ ท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน”  
 

 ทางด้านทศันะท่ีแตกต่างของนกัออกแบบแสงรุ่นใหม่อย่าง พรพรรณ อารยะวีร
สิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ รู้สกึวา่รุ่นใหม่มนัจะเปรีย้งปร้างกว่า มนั
จะแรงกว่า ความละมุนละไมมันก็ต่างกัน รู้สึกเองนะว่าเขาก็จะมากันคนละสายคนละ
สไตล์กนั สีท่ีใช้อะไรแบบนีค้ะ่ ตา่งกนัท่ีการใช้สี แล้วก็มฟูเม้นท์ของแสงท่ีใช้ ถ้าเกิดรุ่นใหม่
จะมีความเปรีย้งปร้างดดุนักว่าเยอะเหมือนกนั เช่ือว่าตา่งกนัความละมนุละไมของการใช้
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สี คอนทราส (Contrast) ของคนรุ่นใหม่จะจดักว่า บางทีคนรุ่นเก่าก็จดันะแตจ่ดัก็จะจดัไป
เลย ความคอนทราสมนัจะไมเ่ยอะเทา่  

 
 สอดคล้องกบัทศันะของผู้ควบคมุการผลิตฯ อย่าง อรรคศาสตร์ ชาญใช้จกัร (สมัภาษณ์, 
15 พฤษภาคม 2558) ท่ีวา่ “รุ่นเก่าจะเน้นการส่ือความหมายผ่านอารมณ์และความสวยงาม แตรุ่่น
ใหมจ่ะเน้นส่ือความหมายผา่นเทคนิคความหวือหวา” อิทธิพล  สรีุรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2558) กลา่ววา่ “ตา่งกนั คือถ้าเอาในประเทศไทย... มนัเป็นคา่ยเลย... เป็นสถาบนัไปเลย” และ 
 

 นสุรา  มหวุรรณ์ (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ...ตา่งกนั ไม่แน่ถ้า
รุ่นใหมมี่ศลิปะในหวัใจก็ไมต่า่ง มนัจะรู้จกัว่าอนันีคื้อสวย อนันีคื้อฉดูฉาด แตรุ่่นเก่ามกัจะ
มีความเนียน ดแูล้วมนัจะรู้สกึวา่มนัละเมียดกว่า เป็นเร่ืองของรสนิยมในการเลือกใช้เฉดสี 
การวางต าแหน่งไฟ แต่สุดท้ายรสนิยมของแต่ละคนก็ต่างกัน มันเป็นความชอบหรือไม่
ชอบ... 
 

 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่า ความแตกตา่งในวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบ
แสงของนกัออกแบบแสงทัง้ 2 รุ่น ไม่ได้ขึน้อยู่กับอายุงาน หากแต่ปัจจยัท่ีมีผลอย่างเด่นชัดคือ
ประสบการณ์ในงานท่ีเคยพบเจอและรสนิยมด้านศิลปะท่ีนกัออกแบบแสงแตล่ะท่านได้สัง่สม  ซึ่ง
มีผลตอ่การตีความหมายท่ีตา่งกนั รวมถึงปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ก็มีผลตอ่การเลือกใช้แสงและ
อปุกรณ์ท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย   
 
 5.2.3 สุนทรียะในกำรเลือกใช้คุณสมบัติของแสงในกำรออกแบบ เพื่อส่ือสำรใน
งำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
 คณุสมบตัขิองแสงท่ีควบคมุได้ คือ 1) ความเข้มหรือความสว่างของแสง (Intensity) ท าให้
มองเห็นวตัถตุา่งๆบนเวที 2) การจ าหน่ายแสงหรือการส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement 
จงัหวะหรือลีลาการเปล่ียนแปลงของแสง แบง่ได้ 3 ลกัษณะ คือลีลาและจงัหวะการเปล่ียนแปลง
ของแสงสวา่งแบบธรรมดา, ลีลาการเคล่ือนไหวของโคมไฟสอ่งสว่างซึ่งเป็นเคร่ืองประกอบฉากการ
แสดง, ลีลาการเคล่ือนไหวของโคมไฟส่องสว่างด้านนอกของเวที และสดุท้ายคือ 4) สนุทรียะใน
การเลือกสีของแสง (Color)  
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 ในทศันะโดยรวมของนกัออกแบบแสงมองวา่ ทกุองค์ประกอบข้างต้นเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในการออกแบบแสงเพ่ือให้ได้องค์ประกอบของศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ขึน้อยู่
กับรสนิยมของนักออกแบบแสงแต่ละท่าน โดยกรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์, 17 
พฤษภาคม 2558) ให้ทศันะว่า“ยิ่งเราท าให้รสนิยมเราเป็นสากลได้มากเท่าไหร่ มนัก็เข้าถึงผู้ชมได้
เยอะมากขึน้เทา่นัน้” และมีทศันะท่ีตรงกบั ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) 
และวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) ในแง่ท่ีว่า แสงท่ีจะสร้างความ
ประหลาดใจและท าให้คนดรูู้สึกประทบัใจ [Signified] คือการเปล่ียนจงัหวะหรือเปล่ียนอารมณ์
ของแสง [Signifier] ให้แตกตา่งจากช่วงอ่ืนๆ ของงาน เช่นตลอดงานใช้แสง [Signifier] ท่ีมีจงัหวะ
เร็วกระฉับกระเฉง ล าแสงคม มีสีสนั  เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีเราต้องการให้เกิดภาพจ า [Signified]  จึง
เปล่ียนมาให้แสงท่ีนิ่ง ใช้สีเดียว เป็นต้น หรือแม้แตก่ารท าไฟสวยงามตลอดงานแตไ่ม่มีช่วงเปล่ียน
จงัหวะอารมณ์ก็ไมส่ามารถท าให้คนดเูกิดภาพจ าได้ ส่วนเร่ืองสีของแสง [Signifier] มีความส าคญั
มากในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นสิ่งท่ีคนเห็นได้ชดัเจน  สามารถบอกอารมณ์ [Signified]  
และบางครัง้เก่ียวข้องกบัสีของผลิตภณัฑ์ และสีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) 
[Signified]   อีกด้วย 
  โดยนักออกแบบแสงระดับช านาญงานพิเศษอย่าง ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณได้กล่าวถึง
ทศันะสว่นตวั ท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์ตรงในการท างาน เร่ือง “อารมณ์ของแสงสี การจบัคู่
สี และการผสมสี” ไว้ดงันี ้  
 

 1) แดง สู้รบ, สงคราม / อารมณ์ด ุ– อาฆาต – โหดร้าย – ความตาย / มุ่งมัน่ 
ความเช่ือมัน่สงู เราจะสู้  ไม่ยอมแพ้ เราจะฝ่าไปอะไรท านองนี ้ / ใช้แซมร่วมกบัซีนไฟสีน า้
เงินเข้มให้อารมณ์เหมือนในคลบัในบาร์ / ใช้คู่กับสีขาวทัง้แบบทงัสเตนและเดย์ไล้ท์ให้
ความรู้สกึถึงชยัชนะและความยิ่งใหญ่ / อย่าใช้คูก่บัสีส้มหรือสีชมพท่ีูมีความเข้มเสมอกนั
จะท าให้แยกความแตกตา่งไม่ออก เราเรียกว่า “เสียซีน” / หากใช้คูก่บัสีเขียวถือเป็นความ
กล้าหาญของคนท าไฟเพราะเป็นคูสี่ท่ีตดักนัและ ตรงกนัข้ามกนัท าให้สวยงามยาก มกัให้
ความรู้สึกน่าเกลียดน่าขยะแขยง ความอ๋ีย์ย์ย์ แต่เคยมีเหมือนกันท่ีใช้ร่วมกันแล้วมัน
เหมาะเจาะกบัเพลงก็กลบัท าให้ซีนเขียว แดงดมีูเสนห์่ 
 2) ส้ม ความเข้มแข็ง, ความแข็งแรง, ความหวงัใหม่, ความมีชยัชนะ, ความสดใส 
เรืองรอง / ใช้สีส้มอ่อน-แก่คูก่นัจะท าให้ซีนไฟดขูลงัมีพลงั และหากใช้ในเปอร์เซ็นต์ความ
สว่างต ่าๆ จะท าให้เวทีดเูหมือนภาพวาดสีซีเปีย / หากไปใช้แซมร่วมกบัซีนสีเหลืองจะท า
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ให้ซีนไฟเหมือนสีทองดอูร่ามมลงัเมลือง / สีส้ม-เขียว จบัคูก่นัในงานคอนเสิร์ตเหมาะกับ
เพลงสไตล์ Rap หรือ Latin / ไมค่วรใช้สีส้มจบัคูก่บัสีแดงหรือชมพ ู
 3) เหลือง บง่บอกถึงความสดใส สดช่ืน / การรู้จกัเลือกใช้โทนสีเหลืองท่ีมีทัง้อ่อน
แก ่และผสมสีส้มร่วมด้วย จะท าให้ซีนมีความอลงัการ / ซีนไฟสีเหลือง-แดง ผมว่ามนัทรง
พลงัดีเหมือนกนั แตก็่ดเูหมือนหลายคนจะไม่คอ่ยชอบ / เหลือง-เขียว ก็ดสูดใสดี แตค่วร
ระวงัเร่ืองปริมาณและความสวา่งของสีเหลืองท่ีจะไปฆา่สีเขียวเสียหมด 
 4) ขาว เป็นสีท่ีใช้ได้ทัง้ความหมายบวกและลบ ได้ทัง้มีพลงัหึกเหิม และก็หดหู่ไร้
ชีวิตชีวาขึน้อยู่กบัว่าซีนไฟก่อนหน้านัน้และตอ่จากนัน้จะเป็นสีอะไร / สีขาวเดย์ไล้ท์(Day 
Light) ใช้แซมกบัแม่สีตา่งๆ ได้ดีไม่ว่าจะเป็นแดงขาว,น า้เงินขาว,หรื เขียวขาว ผมถือว่า
เป็นซีนแก้เล่ียนส าหรับการเล่นซีนไฟแบบโมโนโทน และยงัช่วยป้องกนัปัญหาแสงบวมใน
เวลาถ่ายวิดีโออีกด้วย / การใช้ซีนไฟขาวล้วนทัง้แบบเดย์ไล้ท์และทงัสเตน ถือเป็นซีนไฟท่ี
มีเสน่ห์ ถ้าเลือกใช้ในเพลงท่ีลงตวัจะท าให้ซีนนีเ้ป็นท่ีน่า ประทบัใจ แตถ้่ามีไฟน้อยอย่า
เส่ียงใช้ เพราะซีนไฟขาวต้องใช้ไฟในปริมาณท่ีมากพอสมควรจึงจะน่าสนใจ ไม่งัน้จ๋อย 
เหมือนท าไฟไมเ่สร็จ 
 5) ฟ้า ให้ความรู้สึกสบาย, ผ่อนคลาย ถ้าอยากได้ซีนไฟท่ีเห็นแล้วอยากไปนอน
กลางท้องทุ่งเสียเหลือเกินให้ใช้เฉดสี ฟ้าอ่อน ฟ้าแก่ หรือแซมน า้เงินบ้างเล็กน้อย / สีฟ้า
ออ่นหากใช้ในเปอร์เซ็นต์ต ่าๆ ในต าแหน่ง Front light จะให้ความรู้สึกหดหู่, สิน้หวงั, เศร้า
หมอง ให้บรรยากาศกลางคืน วงัเวง หากใช้ในต าแหน่ง Side light จะให้ความรู้สึก
กลางคืน 
 6) น า้เงิน คนท าคอนเสิร์ตทัว่ไปมกัชอบสีน า้เงินเข้มเพราะดสูวยงามโดยเฉพาะท่ี
ยคุท่ีไฟ แอลอีดีเตม็บ้านเตม็เมืองอย่างนี ้แสงสีน า้เงินจากแอลอีดีช่างดสูวยงามจริงและมี
ความสว่างสูงกว่าไฟพาร์ใส่เจล ซึ่งพบว่าหากใช้สีน า้เงินล้วนทัง้ซีนจะท าให้ภาพท่ีถ่าย
วิดีโอออกมามีอาการ “บวมสี” / แสงสีน า้เงินให้อารมณ์กลางคืน ลึกลบั เวทย์มนตร์ หรือ
ใช้สร้างบรรยากาศในผบัในคลบัในบาร์ / สีน า้เงินจบัคู่กับสีแดงทีไรต้องนึกถึงเร่ืองชาติ
เร่ืองประเทศทุกทีไม่รู้เป็นไง(แม้ไม่มีสีขาว) / สีน า้เงินกบัสีเขียวเข้มแปลกดีและสวย ให้
ความรู้สึกลึกลบัแตก็่น่าค้นหา ถ้าใช้ร่วมกบัฉากป่าก็ดรูาวกบัป่ามีเวทย์มนตร์ / น า้เงินกบั
ลาเวนเดอร์ก็ไปกนัได้ดี โดยเฉพาะกบัเพลงเย็นๆ ซึง้ๆ ประเภทร าพึงร าพนั / น า้เงินเข้มกบั
สีส้มใช้ในเพลงร็อค แตต้่องจดัเปอร์เซ็นต์ความสว่างและแพทเทิร์นไฟท่ีเหมาะสม / น า้เงิน
กบัชมพท่ีูไมเ่ข้มนกัดคูกิขดีุ ใช้กบัเพลงสไตล์กุ๊กก๊ิกแบบญ่ีปุ่ นหรือเกาหลี 
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 7) คองโก บล ู(Congo blue) บางทีเรียกว่าสีแบล็คไล้ท์ (Black Light) ให้อารมณ์
เวทย์มนตร์ เมจิก อภินิหาร ใช้แทนแสงแบล็คไล้ท์ได้ / ใช้ร่วมกบัสีแดงได้ดี / ใช้ร่วมกบัสีลา
เวนเดอร์ก็สวยเหมาะกบัฉากท่ีเป็นแฟนตาซี 
 8) ม่วงอมน า้เงิน (Lavender) โทนสีลาเวนเดอร์ ถือว่าเป็นสีกลาง คือไม่ร้อน ไม่
เย็น และใช้จบัคูสี่ได้ทัง้โทนร้อนและเย็น จบัคู่กบัสีแดงก็สวย  จบัคู่กบัสีน า้เงินก็งาม / สี
เด่ียวๆ ให้ความรู้สึกไปทางหดหู่ ประเภทอกหกัรักคดุ เพ้อร าพึงถึงคนรัก ร าพนัถึงอดีต / 
ในงานละครเป็นซีนเร่ิมต้นท่ีจะน าไปสู่อารมณ์อ่ืนต่อไป / เหมาะท่ีจะใช้ท าเป็นไซด์ไลท์ 
(Side Light) ส่องเสือ้ผ้านกัแสดงหรือแดนเซอร์ จะช่วยให้สีเสือ้ผ้าดูสวยงามไม่ว่าจะโทน
ร้อนหรือเย็น ใครท่ีท าวงลกูทุ่งแนะน าเป็นพิเศษให้ใช้ไฟไซด์ (Side) ใส่เจลสีลาเวนเดอร์
ออ่นๆ แล้วเสือ้ผ้าของแดนเซอร์จะดเูวอ่วงัอลงัการ 
 9) ม่วงอมแดง (Magenta) คนท าไฟใหม่ๆ หลายคนมกัชอบใช้สีนีเ้พราะรู้สึกว่า
สวย ด้วยความจดัจ้านของมนั แตถ้่าเป็นระดบัครูบาอาจารย์หรือลกูค้าไฮโซ จะรู้สึกว่ามนั
เป็นสีท่ีน่าเกลียด ชวนอ๋ีย์ย์ย์ เคล็ดลบัคืออย่าใช้เฉดสีเดียวโดดๆ ควรมีอ่อนแก่ผสมกนัซึ่ง
จะช่วยให้ซีนไฟดหูวานขึน้อย่างเห็นได้ชดัเรียกว่า โทนสีแบบพาสเทล (Pastel) / อย่าใช้
ร่วมกับสีแดงหรือส้มเพราะมนัจะฟ้องทนัทีว่าเรายังอ่อนหดัเร่ือง การจบัคู่สี / มาเจนต้า 
(Magenta) กบัเขียวให้ความรู้สึกยีปุ้๊ น ญ่ีปุ่ น / มาเจนต้ากบัเหลืองก็เช่นกนั / ในงานละคร
ไม่ค่อยจะได้ใช้สีนี ้ยกเว้นแนวแฟนตาซี หรือต้องการความแปร๋น ความดดัจริตของตวั
ละคร 
 10) ชมพ ู ใครๆ ก็มกันึกถึงความรัก ความสดช่ืนประเภทความรักสมหวงั / ฉาก
แต่งงานมกัใช้สีชมพูอ่อนๆ แล้วไล่น า้หนกัไปเป็นชมพูเข้ม จะท าให้ซีนไฟดสูวยจนหวัใจ
แทบละลาย / ชมพกูับเขียวให้ความรู้สึกเดียวกบัมาเจนต้า-เขียว คือออกแนวคอนเสิร์ต
ญ่ีปุ่ น / ชมพอู่อนๆ จบัคูก่บัสีแดง ช่วยให้โทนสีแดงดดีูขึน้ลดความก้าวร้าวลง / การใช้เจล
สีชมพูอ่อนมากๆ ใส่ฟอลโลว์สปอตจะท าให้ศิลปินมีสีผิวท่ีดดีูขึน้ อย่างมาก แก้ปัญหา
ศลิปินสีซีดจาง 
 11) เขียว ให้ความรู้สกึป่าเขาล าเนาไพร ความสดใส มีชีวิตชีวา / แตค่วรเลือกเฉด
สีเขียวอ่อน-แก่ให้ดี เพราะสีเขียวบางสีให้ความรู้สึกท่ีน่าเกลียด รู้สึกเป็นผีจีน / ส่องย้อม
ต้นไม้ด้วยสีเขียวออ่นจะชว่ยให้ใบไม้และต้นไม้ดสูดใสขึน้ / ใช้คูก่บัสีเหลืองหรือสีฟ้าจะให้
ความรู้สึกท่ีเป็นป่าเขาเหมือนกนัแตค่นละ ฤด ูคนละเวลา / ใช้คูก่บัสีแดงจะแสดงให้เห็น
วา่ผู้ใช้เป็นคนกล้าหาญเอามากๆ เพราะปกตไิมค่อ่ยมีใครกล้าใช้กนั 
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 12) เขียวอมน า้เงิน (Blue Green) หากไม่มัน่ใจในความน่าเกลียดของแสงสีเขียว
ให้เล่ียงไปใช้เขียวอมน า้เงินเสีย เพราะรับประกันได้ว่าจะโดนลูกค้าต าหนิน้อยลง / เขียว
อมน า้เงินจบัคู่กบัม่วงอมน า้เงิน (Lavender) ให้ซีนไฟท่ีสวยงามอย่างมาก / เขียวอมน า้
เงิน กบัน า้เงิน หรือกบัสีชมพ,ู มาเจนต้า ล้วนโอเคหมด / อย่าจบัคูร่่วมกบัสีแดงเพราะยาก
ท่ีจะท าให้สวยยกเว้นคณุเป็นคนกล้าจริงๆ / เขียวอมน า้เงินกบัสีขาวแบบเดย์ไล้ท์ เหมาะ
กบัเพลงสไตล์ร็อคหรือโพรเกรสซีฟม้าก..มาก / เขียวอมน า้เงินออ่นๆ มีช่ือเรียกอีกอย่าง
หนึง่วา่เทอคอยส์ (Turquoise) อนัเป็นโทนสีท่ีไฮโซชอบมาก  
 ทัง้หมดนีต้้องบอกวา่มนัยงัมีรายละเอียดในเร่ืองความอ่อนแก่ของเฉดสี  และเร่ือง
ของเปอร์เซ็นต์ความสว่าง ซึ่งเป็นทกัษะของตวัผู้ ใช้งานเอง  ฝึกผสมสี จบัคูสี่ และสงัเกต
จดจ าจะชว่ยให้รสนิยมของเรามีพฒันาการท่ีดีขึน้เอง 
 

  ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่าการเลือกใช้คณุสมบตัิของแสงท่ีควบคมุได้เพ่ือสร้างความน่าสนใจ ใน
การออกแบบแสงเพื่อส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและสร้าง
ความประทบัใจให้เกิดภาพจ า เป็นสุทรียภาพในด้านการสร้างเหตกุารณ์จ าลองท่ีท าให้ผู้พบเห็น
เกิดความคล้อยตาม โดยเป็นการเลือกใช้สนุทรีศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนกั
ออกแบบแสงแตล่ะคน ซึ่งเกิดการเรียนรู้แบบชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) จากทฤษฎีเบือ้งต้น 
และบนัทกึการบอกเลา่ประสบการณ์ของของนกัออกแบบแสงรุ่นก่อนๆ จากแหล่งตา่งๆ รวมถึงการ
ฝึกฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) ทีจะเกิดขึน้ได้จากสัญชาตญาณ พรสวรรค์ และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
 
 5.2.4 ควำมแตกต่ำงของลักษณะแสง ที่ใช้ในกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ 
เช่นรถยนต์ กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่นประกันชีวิต 
 ลกัษณะของ “แสง” ท่ีใช้ในการเปิดตวั “ผลิตภัณฑ์แบบจบัต้องได้กับจบัต้องไม่ได้” นัน้มี
ความแตกต่างกัน ตัง้แต่การตีโจทย์ สร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์  เพ่ือน ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ออกแบบแสง จนกระทัง่ถึงวิธีการเลือกใช้แสงสีและลกูเลน่ลีลาเพ่ือสร้างจินตนาการและ
ส่ือความหมายถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด รวมถึงเป็นการติดตัง้มุมมองให้กับผู้ ร่วมงาน หากแต่ใน
มมุมองของนกัออกแบบแสงและผู้ควบคมุการผลิต ได้แบง่ทศันะเป็น 2 แนวทางคือ 1) ไม่มีความ
แตกตา่งในแง่ลกัษณะแสงจากอปุกรณ์ แตแ่ตกตา่งกนัท่ีจงัหวะลีลาการใช้แสง กบั 2) แตกตา่งกนั 
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เพราะการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้ จะเน้นท่ีตวัผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ี
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไมไ่ด้จะเน้นท่ีการสร้างบรรยากาศโดยรวม ดงันี ้
 1) ไมมี่ความแตกตา่งกนั ในเร่ืองของลกัษณะแสงจากการเลือกใช้อปุกรณ์ แตแ่ตกตา่งกนั
ในแง่ของวิธีการเลือกใช้จงัหวะ และลีลาการใช้แสง ดงัทศันะของนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ 2 
ทา่นท่ีวา่ “เป็นวิธีใช้มากกวา่ จงัหวะหรือการส่ือหรือการท า แตว่่าอปุกรณ์มนัมีไม่ก่ีอย่างไม่ตา่งกนั
มาก... จะบอกว่าคอมพลีทล่ีดิฟเฟอเรน (Completely Difference) มนัคงไม่ได้ ตา่งในเร่ืองของ
วิธีการใช้การเลือกมมุอะไรอยา่งนี”้ (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) 
 

 ซึ่งสอดคล้องกบัทศันะของ วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) ท่ีว่า 
มนัอยู่ท่ีอ็อบเจค (Object) อย่างเปิดตวัรถยนต์มนัเห็นๆ มนัคือรถ [Reference] ท า [แสง] 
[Signifier] ยงัไงให้รถเดน่แตถ้่าเกิดว่าเป็นเร่ืองของประกนั มนัจะต้องมีอะไรสกัอย่างหนึ่ง
ให้มนัออกมา คือตวัแสงเองพ่ีว่ามนัไม่สามารถท่ีจะอธิบายอะไรได้เยอะ[Signified] หรอก 
จริงๆ แล้วมนัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหนึ่ง ท่ีจะท าให้โชว์ๆ หนึ่งมนัดแูล้วมี
อรรถรสเพิ่มขึน้ มนัเป็นเหมือนกะปิ น า้ปลามากกว่า ตวัท่ีเป็นอ็อบเจคเลยอย่างฉาก มนั
ยังจับต้องได้เป็นรูปธรรมท่ีเห็นๆ ประกันชีวิตนีถ้้าเกิดคนไม่พูดก็ไม่รู้หรอกแสงท าอะไร
ไมไ่ด้ เตม็ท่ีก็โฟกสัไปท่ีโลโก้ไทยประกนัชีวิต [Signifier]  

 
 และในมุมมองของผู้ผลิตฯ 4 ท่านท่ีเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันตามทศันะของ 
อรรคศาสตร์ ชาญใช้จกัร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) “ลกัษณะการใช้แสงในการการเล่า
เร่ืองกบัส่ืออารมณ์ ในงานฯ ท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้คิดว่าไม่ตา่งกนั แตอ่าจจะตา่งกนัท่ีการท่ี
มีโปรดกัส์ เป็นอ๊อบเจค [ตวัสินค้าเป็นรูปธรรม] ก็ต้องออกแบบ [แสง] [Signifier] เน้นไปท่ีสินค้า
มากขึน้” และทศันะของ นสุรา มหวุรรณ์  (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) “ไม่ตา่งกนั เพราะแม้
จะเป็นสินค้าท่ีจบัต้องไม่ได้มนัจะมีการสร้างสญัลกัษณ์ [Signifier] ขึน้มาแทน แล้วไฟ [Signifier] 
ก็ส่องไปยงัสญัลกัษณ์นัน้” ตรงกบั ปริษา เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558)  กล่าวว่า 
“ไม่ต่าง เพราะยงัไงก็ตามมนัต้องหารูปธรรมมา [Signifier] แทนตวันัน้ เช่นเปิดตวับริษัทประกัน
ชีวิตก็ต้องไปหาโลโก้บริษัท [Signifier] มามนัก็จะเป็นรูปธรรมแทนรถ ไฟ [Signifier] ก็จะไปจบั
รูปธรรมนัน้”  
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  และทศันะของณัฐพร  อิทธิเวชชยั (สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า ไม่

ตา่งกนัเพราะโปรดกัส์มนัขึน้อยู่กับว่าเร่ืองท่ีเราพูดถึงคืออะไร ถ้ามนัเป็นโปรดกัส์ [Reference] ท่ี

เราเห็นของ มันก็ชัดเจนว่ามันต้องโบล์ด (Bold) ของให้มันดีท่ีสุดให้มันเด่นท่ีสุด แต่ท่ีมัน 

[ผลิตภณัฑ์] จบัต้องไม่ได้พ่ีว่าไม่ใช่แสง [Signifier] ท่ีส าคญัท่ีสดุ มนัก็แล้วแตส่ตอร่ีท่ีคิดมา... แต่

อนันีแ้สงพอมนัไม่มีวตัถจุบัต้องมนัก็เลยอาจจะไม่เป็นพระเอกท่ีสดุนอกจากว่ามี “โลโก้” [ตราสญั

ลกัษ์แทนผลิตภณัฑ์] [Signifier] 

 
 2) มีความแตกตา่งกนั เพราะการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้
จะเป็นการเน้นท่ีตวัผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้อง
ไม่ได้จะเป็นการออกแบบแสงท่ีเน้นบรรยากาศ ดงัเช่นทศันะของนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ 4 
ท่าน ชชูยั อาจหาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ตา่งกนัครับ เพราะว่ามนัมีโปร
ดกัส์ [Signifier] ออกมาโชว์เราก็ต้องเน้น [แสง] [Signifier] ท่ีโปรดกัส์ อย่างประกนั จะเน้นสีหลกัๆ
ของแบรนด์ [Signifier]” ซึง่สอดคล้องกบั 
 

 ทศันะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ท่ีกลา่ววา่ 
ก็ ต้องตอบว่ามีความแตกต่างก่อน ถ้าเปิดตัวสิ่ ง ท่ีจับต้องได้ ยกตัวอย่างคือรถ 
[Reference] เราก็ต้องท า [แสง] [Signifier] ให้รถดูสวย [Signified]  รถก็ต้องดูเด้ง 
[Signified] ท่ีสุด เพราะนัน่คือโปรดกัส์ท่ีเราจะขาย แต่บริษัทประกัน มันคือนามธรรม... 
การออกแบบแสงก็คงจะต้องหว่าน  ล้อมซีบิวด์ (See Build) ล่อลวง คนให้รู้สึกในทาง
เดียวกนั ว่าบริษัทนีน้่าเช่ือถือ [Signified]  ก็จะต้องมีวิธีการวางแสงการใช้สี [Signifier]  
ซึ่งก็หนีไม่พ้นสีของบริษัทประกนัเองอยู่ดี มนัหมายถึงสีคอร์เปอเรท[Signifier] ห้ามเปิดสี
ฝ่ังคูต่รงข้าม มนัเป็นอะไรท่ีสตริก (Stick) อยู่แล้วมนัคือแบรนดิง้ [Signifier] เร่ืองของการ
เปิดตวัโปรดกัส์ก็เช่ือมโยงกบัตวัองค์กร คืออยา่ง[ผลิตภณัฑ์] จบัต้องไม่ได้เราขายอะไร ถ้า
เราขายความมั่นคงของบริษัทเราก็จะต้องมีแสงในลักษณะของความมั่นคง มันคืออีลิ
เม้นท์ท่ีเราออกแบบใสเ่ข้ามาเพ่ือท่ีจะส่ือความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ให้กบัผู้ ท่ีพบ สมมติ
เส้นโค้ง [Signifier] อาจจะได้ความรู้สึก [Signified] อย่างหนึ่ง เส้นตรงในแนวเฉียง 
[Signifier] ก็ได้ความรู้สึก [Signified] อีกอย่างหนึ่ง... ความรู้สึกของมันก็ต่างกัน
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เพราะฉะนัน้แสงก็เหมือนกนั... นัน่คือเวลาออกแบบต้องค านึงถึงพวกนีด้้วยว่าสิ่งท่ีเราติด
ไปมนัจะเลน่อะไรประมาณไหน ต้องอยูใ่นโพสิชัน่ไหนท่ีมนัเลน่ออกมาแล้วมนัรู้สกึ  

 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แตก
แตกตา่งอยู่แล้วเพราะพอมนัมีอ๊อบเจค (Object) [ตวัสินค้าท่ีเป็นรูปธรรม] [Signifier] เรา
ก็รู้วา่เราต้องไลท์ อะไรเราต้องท า ยงัให้มนั ดดีู [Signified] แตพ่อมนัมาเป็นอะไรท่ีจบัต้อง
ไมไ่ด้ [Signifier] มนัต้องสร้างบรรยากาศทัง้หมด [Signifier] มากกว่าท่ีจะไปเน้น อ๊อบเจค 
มนัก็จะโฟกสั (Focust) คนละแบบ  

  
 และฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)  มองว่า มนัคือ
เร่ืองของอิลลมูิเนชัน่ (Illumination) มากกว่า เปิดตวัรถยนต์ [Reference] เราก็คือมีโปร
ดกัส์ให้เอาไฟ [Signifier] ไปลง เพ่ือท าให้มนัวิซิเบิล (Visible) [Signified] มากขึน้ อย่าง
บริษัทประกันมนั [Signifier] เป็นบริการ ตวัไลท์ติง้ [Signifier] มนัถกูใช้ในการดิไฟน์แบ
รนด์ (Define Brand) มากกว่ามนัเป็นเร่ืองของแบรนดิง้ [Signified] เป็นเร่ืองของแบรนด์
อิมเมจ (Brand Image) [Signified] ท่ีมนัคอ่นข้างจะส่ือถึงว่าคาแรคเตอร์ของสินค้า ชิน้นี ้
มนัคืออะไร มนัก็ถกูไปไฮไลท์อยูใ่นวิชวลอิมเมจ (Visual Image) ในภาพรวมทัง้หมด 

 
 และในมมุมองของผู้ผลิตฯ ท่ีเห็นสอดคล้องกบัทศันะท่ีว่า ลกัษณะแสงท่ีใช้ส่ือสารในงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้ 
  

 มนสั องัคทะวานิช (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558)   กล่าวว่า แตกตา่ง ถ้าเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้ ความท่ีมนัจบัต้องได้เราจะต้องท าให้มนัดเูป็นจริง [Signified] ลอย
ขึน้มามนัต้องดสูวยท่ีสดุ ทุกคนเห็นจะต้องอยากได้ แสง [Signifier] มนัท าให้สินค้าดใูหญ่
ดเูล็กก็ได้ สร้างความเหนือจริงให้กบัสิ่งนัน้... สว่นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้ น่าจะเป็นเร่ือง
การสร้างอารมณ์มากกว่า... แต่มันจะขึน้อยู่กับกิมมิคกับเร่ืองท่ีเราต้องการบอก ขึน้อยู่
กบัครีเอทีฟและไลท์ติง้ดีไซเนอร์ 
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 5.2.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อกำรใช้แสงในกำรสร้ำงควำมหมำยเพื่อกำร
ส่ือสำร ในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนมำในอดีต จนถงึปัจจุบัน 
  การใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านมาใน
อดีตจนถึงปัจจุบนันัน้ โดยภาพรวมนกัออกแบบแสงได้ให้ความส าคญัมากขึน้ ทัง้ในแง่ของการ
ตีความตามโจทย์เพ่ือออกแบบแสงให้ส่ือความหมาย รวมถึงการเลือกใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีเข้า
มาช่วย แต่เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกทางด้านเวลา งบประมาณ และการให้ความส าคัญของ
เจ้าของงานฯ เข้ามาร่วม และมีผลโดยตรงตอ่การพฒันาการออกแบบแสงในอตุสาหกรรมโดยรวม 
ดงัทัศนะของนกัออกแบบแสง ท่ีสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางดงันี ้1) เกิดขึน้จากการพัฒนา
อปุกรณ์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดความแปลกใหม่ มากกว่าการสร้างความหมายใหม่ๆ 2) การให้
ความส าคญัต่อการใช้แสงในการส่ือความหมายเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์มากขึน้ 
และ 3) การพฒันาจะเพิ่มขึน้หรือลดลงขึน้อยูก่บัโจทย์และงบประมาณของแตล่ะงาน ดงันี ้
 1) เกิดขึน้จากการพฒันาอปุกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลสืบเน่ืองให้เกิดความแปลกใหม ่
มากกว่าการสร้างความหมายใหม่ๆ ผ่านลักษณะของการออกแบบแสงโดยตรง ดังทัศนะท่ี
สอดคล้องกันของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 1 ท่านและนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่น
ใหม ่2 ทา่น ดงันี ้ 
   

 เกรียงศกัดิ์ เฒ่าตนั (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ...ก็พฒันาขึน้มา
เร่ือยๆ เหมือนกบัแตก่่อนนีเ้วลาเราเปิดตวัสินค้าอาจจะใช้แสงเหมือนกนัทัว่ๆ งาน เฉล่ียๆ 
เท่ากันหมด ตอนนีมี้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง มันก็จะมีดิมเมอร์ พวกเป็นโปรแกรม
สามารถท่ีจะดรอปแสงตรงสว่นอ่ืนลง เพ่ือให้ตรงนีเ้ดน่ขึน้... 
   
 วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า มันเพิ่มในส่วนของ
ปริมาณมากกว่า สมยัก่อนนีล้อนซ์ (Launch) มนัอาจจะให้แสงสว่างลงท่ีโปรดกัส์... สมยั
นีป้ริมาณมากขึน้ผมหมายถึงปริมาณของอปุกรณ์ เอฟเฟค (Effect) ท่ีเอามาใช้ มนัท าให้
งานลอนซ์มนัดนูา่ต่ืนเต้นมากขึน้... เป็นเร่ืองของฮาร์ดแวร์มากกวา่  
 
  วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ  (สมัภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก็ยงัคงเป็น
ความพยายามในการท าอุปกรณ์ให้มนัไฮเทคมากขึน้ แตจ่ริงๆแล้วมนัก็ไม่ตา่งหรอก มนัก็
แคเ่ล็กใหญ่ มนัไมต่า่งกบัท่ีเขาท าฟรีสเนล โปรไฟล์ แล้วก็ไฟพาร์แรงๆ เลย แคท่กุวนันีม้นั
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หมนุได้ เปล่ียนสีได้อะไรแบบนี ้ใช้งานได้ง่ายขึน้... คิดว่า [การพฒันา] ในอนาคตมนัก็
น่าจะยาก เพราะว่าคนท่ีท าสมัยก่อนเขาคิดไว้ดีแล้ว คือโคฟเวอร์ (Cover) เกือบทัง้
หมดแล้ว สมยันีคื้อพฒันาตอ่ยอด... ในแง่ของให้มนัทนัสมยั ท่ีเขาท าพวกคอนเวนชัน่ไลท์
ติง้ (Convention Lighting) เขาท าไว้เกือบจะครบทกุด้านแล้ว 

 
 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ ควบคุมการผลิตฯอย่าง ณัฐพร อิทธิเวชชัย 
(สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)  ท่ีว่า มนัดีขึน้เร่ือยๆ นะตามอปุกรณ์ท่ีมี เพราะเด๋ียวนี ้
แสงพอมนัมีอปุกรณ์ท่ีมนัเจ๋งขึน้เทคโนโลยีท่ีมนัดีขึน้เราก็เล่นเอฟเฟค (Effect) ได้มากขึน้ 
ก็อย่างคนท่ีท างานโปรดกัส์ถ้ารู้ว่ามนัมีของท่ีอะไรให้เล่น เวลาคิดงานมนัก็จะเอาอนันีม้า
ท าเทคนิคแบบนีม้ันก็จะพัฒนาไปเร่ือยๆ ไม่ซ า้ซากไม่จ าเจ แต่ก่อนมันเปิดมันจะมี
อะไรบ้าง หมนุมาไลท์ติง้ยิง อย่างเม่ือก่อนมีน้อย เด๋ียวนีว้บูวาบมากมาย มนัก็จะพฒันา
ไปตามวิธีการเปิดตวั... มนัก็ทัง้สองฝ่ายมนัก็ต้องเดินไปพร้อมๆ กนัเหมือนคนท่ีคิดงานก็
จะคดิดีเพนด์ ออน (Depend On) แบบท่ีมี 

 
 และมนัส อังคทะวานิช (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การส่ือ
ความหมายมนัมีของมนัอยูแ่ล้ว แตต่า่งกนัในเร่ืงของความลึกซึง้และความซบัซ้อน... ตาม
เทรนโดยรวมของแตล่ะยคุ บางยคุต้องการมินิมอลลิสต์ (Minimalist) บางยคุต้องการการ
ซบัซ้อน ส่วนการใช้ไลท์ติง้กบัแมสเสจผมว่าก็มีผลเหมือนกนั แตจ่ากอดีตจนถึงปัจจุบนั
นา่จะเกิดความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของอปุกรณ์ในเร่ืองของเทคนิคท่ีมีหลากหลายมากขึน้ 
มีให้เลือกใช้มากขึน้และแพร่หลาย มีคนท่ีมีความรู้ในการใช้อปุกรณ์ได้มากขึน้ 

 
 2) มีการให้ความส าคญัตอ่การใช้แสงในการส่ือความหมายเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์มากขึน้ ดงัทศันะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ 4 ท่านอย่าง ชูชยั อาจหาญ 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “ผมวา่มนั [การส่ือความหมาย] ใช้มากขึน้ เด๋ียวนีเ้ขาเหมือนกบั
วา่ให้ความส าคญักบัแสงมากขึน้ มีมากขึน้ต้องการมากขึน้เร่ือยๆ ” 
 

 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ตอนนีเ้ขาก็
เร่ิมเห็นความส าคญัของแสงมากขึน้ นอกจากตวันกัออกแบบแสงเอง ลกูค้าหรือออร์กาไน
เซอร์ก็ได้เห็นงานเมืองนอก เพราะฉะนัน้ทกุคนก็จะมีเรฟเฟอร์เรนซ์ (Reference) งานของ
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แต่ละคนว่าอยากได้แสงประมาณนี ้นั่นคือเขาเห็นแล้วว่าแสงมีความส าคญัในงาน... 
เพราะบางงานเปิดแคไ่ฟสถานท่ีอยา่งเดียว ฉากไมส่วยเลย แตพ่อดมิไฟลงแล้วเปิดแสงมา
ย้อมงานดดีูขึน้มาเลย มนัคือทุกส่วนมนัคือการผสมผสานกัน ก็ต้องบอกว่าการเห็นงาน
ตา่งประเทศหรือเห็นงานของคนอ่ืน ก็จะท าให้วงการนีม้นัจะเร่ิมพฒันาไปเร่ือยๆ 
 
 พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า อาจจะมาก
ขึน้แต่ก่อนก็คงแค่แบบวืดว๊าดๆเปรีย้งปร้าง เด๋ียวนีเ้วลามนัสร้างโลกเปล่ียนโลก เด๋ียวนี ้
เวลาสร้างงานท างานเปิดตวัอะไร... โปรดกัชัน่ (Production) ก็จะท าให้มนัเหมือนโลกทัง้
โลกมนัก็เปล่ียนไปเลยไม่ใช่เวทีแค่เวทีเดียว เหมือนสร้างบรรยากาศทัง้หมดมากกว่าแต่
ก่อน... เด๋ียวนีเ้ช่ือว่าเทรนอีเว้นท์ (Trend Event) มนัเปล่ียนไป มนัจะกลายเป็นท าให้ทัง้
ฮอลล์เดค (Hall Decorate) ให้มนัเป็นบรรยากาศทัง้หมดเลยส่วนใหญ่มนัเป็นแบบนัน้น่ะ 
ซึ่งแสงมนัก็จะช่วยมากขึน้ เพราะแตก่่อนเท่าท่ีเห็นมนัก็จะอยู่แคบ่นเวที อนาตก็น่าจะให้
ความส าคญัมากขึน้ เพราะวา่ก็อยา่งท่ีบอกวา่แสงเป็นสว่นหนึง่ของโปรดกัชัน่ พอเทรนโปร
ดกัชัน่มนัเปล่ียนมนัก็จะไปด้วยกนั 
 
 ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า คิดว่าตอนนี ้
ส าหรับงานใหญ่มนัมีอยู่แล้ว แต่สิ่งทีมนัก าลงัจะพฒันาไป คือมนัจะพฒันาไปในงานท่ีมี
สเกลเล็กลง ซึ่งตอนนีม้นัเป็นการเปิดไฟเพ่ือแสงสว่าง ทีนีพ้อลกูค้าหรือเอเจนซ่ีตา่งๆ เร่ิม
เห็นงานท่ีสเกลคอ่นข้างซคัเซสฟูล (Successful) กบัการใช้แสงเขาก็จะเร่ิมแอปพลายมา
ใช้กบังานเล็กๆ น้อยๆ มนัก็จะเร่ิมมีแบรนดิง้ (Branding) ในการจดัแสง หรือเร่ืองของธีม
มิ่ง (Theming) ก็จะมีมากขึน้ แทนท่ีจะเอาไฟไปตัง้ๆ แนวโน้มในอนาคตมนัก็ต้องดีครับ 
 
 สอดคล้องกับทศันะของ อรรคศาสตร์ ชาญใช้จกัร (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2558) ท่ีว่า ดีขึน้ด้วยปัจจุบนัเทคโนโลยีของอุปกรณ์ ประสบการณ์ของคน ท าให้การ
ส่ือสารได้ชดัขึน้ตรงขึน้และครีเอท (Create) ได้หลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ทัง้ในแง่
ของและการออกแบบแสงและล าดบัคิวได้มากขึน้ เม่ือก่อนอาจจะคิดอะไรแล้วท าได้บ้าง
ไมไ่ด้บ้าง แตปั่จจบุนัมนัท าตามจินตนาการได้มากขึน้  
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 3) การพฒันาจะเพิ่มขึน้หรือลดลงขึน้อยู่กับโจทย์และงบประมาณของแต่ละงาน ตาม
ทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 1 ทา่นอยา่ง ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ (สมัภาษณ์, 
29 เมษายน 2558) “เน่ืองจากแสงมนัเป็นการท างานตอบโจทย์ เพราะฉะนัน้มมุมองเหล่านีม้นัจะ
เกิดหรือไมเ่กิดอยูท่ี่โจทย์ โจทย์เป็นตวัก าหนดทิศทางทัง้หมด และงบประมาณด้วย” 
 แตใ่นบางทศันะของผู้ควบคมุการผลิตฯ ก็มีมมุองท่ีตา่งกบัทศันะโดยรวมทัง้แง่ของการส่ือ
ความหมายขึน้อยู่กับกระแสในภาพรวม และการใช้แสงเพ่ือการส่ือความหมายในปัจจุบนัลดลง
เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและบคุลากรเป็นต้น ดงัเชน่ทศันะของ  
 

 นสุรา  มหวุรรณ์ (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) ท่ีว่า ตลอดมาไม่คอ่ยเน้น คน
ไทยเองหรือลูกค้าไม่ค่อยเน้นถึงการให้แสงได้ท างานได้เต็มท่ี ซึ่งจริงๆถ้าให้เวลาในการ
ท างานมนัจะได้ความแตกตา่ง เพ่ือจะเสริมเน้นการส่ือความหมายให้การเปิดตวัสินค้าได้
ประสบความส าเร็จได้มากขึน้ ทัง้งบประมาณและเวลา โดยทั่วไปในวนังานก็จะมีเวลา
น้อย โปรดิวเซอร์ (Producer) ทั่วไปก็จะไม่เค่ียวเร่ืองนี ้ยกเว้นว่าจะมีโปรดิวเซอร์ 
(Producer) เฉพาะส่วนท่ีดูแลงานแสงท่ีคอยประกบทุกซีนท่ีจะคอยคอนเซนเทรท 
(Concentrate) และปรับปรุงให้มนัดีท่ีสดุ  
 

 และทศันะของ ปริษา เมธีชาญกิจ (สมัภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  “อดีตเน่ียมีการใช้
แสงเพ่ือท่ีจะส่ือความหมายมากกว่าเด๋ียวนีน้ะ คือเด๋ียวนีง้บประมาณจ ากัด แต่จ านวนงานท่ีมัน
เยอะขึน้มนัท าให้คนท างานลวกมากขึน้”  
 

 เป็นไปในทางเดียวกับทศันะของ อิทธิพล  สุรีรัตน์ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2558) กล่าวว่า มีน้อยลงครับ เป็นไปตามยุคสมยั ยุคสมยัในท่ีนีก็้คือความต้องการของ
ลกูค้า สองก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แล้วสามก็เป็นไปตามเร่ืองของสภาพตลาด
...  เพราะว่าปัจจุบันในงานเปิดตัวสินค้าเองมันก็อยู่ ในวงจ ากัด . ..  มันเป็นเ ร่ือง
เฉพาะเจาะจงมาก หมายถึงว่ามนัเป็นในเชิงท่ีเป็น... เร่ืองของแบรนด์ไอเดนติตี ้(Brand 
Identity) เร่ืองของโปรดกัส์นัน้ๆ แล้วอะไรท่ีสะท้อนตรงนี ้ก็เช่นสถานท่ี สถานทั่ีมนัก็จะมี
ปัจจยัมาเป็นตวัก าหนด งบประมาณของแสง พอมาเป็นตวัก าหนดอย่างนีม้นับีบบงัคบั 
มนัก็ท าให้เราไปท าอะไรมากไมไ่ด้ ในการท่ีจะท าให้มนัส่ือสารอะไรล าบากมากขึน้ และอีก
อนันึงท่ีส าคญัก็คือว่าลูกค้าในสภาพตลาดเรา ก็ไปให้ความส าคญัอย่างอ่ืนมากกว่า เช่น
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แอลอีดี (LED Screen) โมชัน่กราฟฟิค (Motion Graphic) มนัเป็นเทรนด์ เซเลบริตี ้
(Celebrity) เป็นใคร แล้วก็อีกอันนึงก็เร่ืองของส่ือ อย่างการเปิดตวัผลิตภัณฑ์เองก็ต้อง
ยอมรับว่าส่วนใหญ่มนัเป็นงานเพลส ลอนซ์ (Press Launch) ก็เยอะเราก็ต้องดทูาร์เก็ท 
(Target)  

 
 การใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านมาใน
อดีตจนถึงปัจจุบันนัน้ โดยภาพรวมนัน้นักออกแบบแสงและผู้ผลิตงานเห็นถึงความส าคญัและ
ประสิทธิผลของการส่ือความหมายผ่านแสง และยงัเห็นว่ามีความส าคญัมากขึน้ หากแตก็่ยอมรับ
วา่ปัจจยัทางด้านเวลา งบประมาณ และการให้ความส าคญัของเจ้าของงานฯ มีผลโดยตรงตอ่การ
การสร้างความหมายผ่านแสง ซึ่งในทางกลับกันผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยภายนอกทางด้าน
งบประมาณ รวมถึงทศันคติของเจ้าของงานเอง ไม่ใช่ส่วนประกอบทัง้หมดในการสร้างสรรค์งาน
แสงเพ่ือส่ือความหมาย เน่ืองจากนักออกแบบแสงมีตวัแปรเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถ
น ามาแก้ปัญหาและหาทางออกท่ีเหมาะสมให้แก่งานได้  
   
5.3 กำรปรับรูปแบบกำรใช้แสง เพื่ออุดช่องโหว่ของกำรส่ือสำรที่ไม่สมบูรณ์ได้
ทนัท่วงท ี
 
 สามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 ประเดน็ยอ่ยคือ 
 5.3.1. การปรับรูปแบบการใช้แสงในการส่ือสาร ท่ีเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกนัระหว่าง
นกัออกแบบแสงและผู้ควบคมุการผลิต โดยสามารถแก้ไขลว่งหน้าก่อน 
 5.3.2 การปรับรูปแบบการใช้แสงในการส่ือสารแบบฉบัพลนั โดยไมไ่ด้เตรียมการลว่งหน้า 
 โดยมีรายละอียดดงันี ้
 
 5.3.1. กำรปรับรูปแบบกำรใช้แสงในกำรส่ือสำร ท่ีเกิดจำกควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน
ระหว่ำงนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมกำรผลิต โดยสำมำรถแก้ไขล่วงหน้ำก่อนงำน 
 นักออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ทัศนะว่าความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน เกิดจากการมีภาพใน
จินตนาการไมเ่หมือนกนั ระหวา่งผู้ควบคมุการผลิตหรือผู้ จ้างงานกบัตวัผู้ออกแบบแสง ซึ่งสามารถ
เกิดขึน้ได้ตัง้แต่การให้ข้อมูลท่ีไม่เพียงพอตัง้แต่เร่ิมต้น ไปจนถึงการให้งบประมาณไม่สมดุลกับ
จ านวนอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ภายในงาน โดยวิธีแก้ไขในเบือ้งต้นคือการประชุมร่วมกัน ผู้ควบคุม
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การผลิตจะหาภาพตวัอย่างแนวทางการใช้แสงท่ีต้องการให้เกิดขึน้ภายในงาน เพ่ือให้นกัออกแบบ
แสงเห็นภาพบรรยากาศท่ีต้องการให้เกิดขึน้ภายในงานหรือในช่วงเวลาของการเปิดตวัผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ หรือนกัออกแบบแสงรับข้อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) แล้วท าภาพตวัอย่างการออกแบบ
แสงในคอมพิวเตอร์ (Simulation) หรือหาภาพประกอบจากส่ืออ่ืนเพ่ืออธิบายถึงอารมณ์และ
บรรยากาศของงานแล้วน ากลับมาเสนออีกครัง้ แต่ในความเป็นจริงขัน้ตอนดงักล่าวไม่สามารถ
เกิดขึน้ได้ในการท างานทกุครัง้เน่ืองจาก ข้อจ ากดัของงบประมาณและเวลา ดงันัน้ความเข้าใจท่ีไม่
ตรงกันจะยงัเกิดขึน้ได้เสมอในวนัติดตัง้และซ้อมการแสดง ซึ่งนกัออกแบบแสงหลายท่านมองว่า
เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได้ยากในการท างานออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย ดงั
ทศันะของ พรพรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ  (สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558)“ไม่คอ่ยตีกนัหรอกคะ่ ตีกนั
น้อยมีแคเ่ร่ืองเงินนะ่คะ่ (หวัเราะ) สว่นชว่งซ้อมมนัก็ต้องมีอยูแ่ล้ว พอถึงตรงนัน้นัน่แหละท่ีมนัก็เลย
ต้องใช้สกิล (Skill) ในการปรับตวักนัเข้าไป หรือไม่เราก็ต้องเคลียร์ในท่ีประชมุให้จบ” ท่ีสอดคล้อง
กบั ฉัตรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)  “ก็มีบ้างหลกัๆ คือตอนต่อราคา
ครับ หรือหน้างานตอนเซตอพัไมท่นัตอนฝนตก เป็นต้น... ส่วนใหญ่ไม่มีครับ เพราะเราจะคยุกนัมา
ก่อนแล้วว่าเราจะเอายงัไง ยกเว้นลกูค้าท่ีส่งแบรนด์บุ๊ คมาแต่ตวัเองไม่ท าตาม”  และ ชูชยั อาจ
หาญ (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  “ผมว่ามนัมีนะช่วงซ้อมช่วงรันทรู (Run Through) ก็มี
ขดัแย้งกนับ้าง... ใหญ่ๆ ก็มีเป็นบางงาน แบบว่าให้ย้ายกนัทัง้ชดุเลย แตไ่ม่ถึงขนาดติดตัง้ใหม่ คือ
ย้ายลงเกือบหมดบางทีเขาไมช่อบ แตส่ดุท้ายก็ต้องยอมปรับครับ ลกูค้านะ่” 
 

 และทศันะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าว
ว่า ก็มีได้ทุกๆ ช่วงครับความเข้าใจมันไม่ตรงกัน อาจจะเป็นเพราะว่าไลท์ติง้ รับสาร
มาแล้วตีความผิดพลาดไปจากท่ีโปรดิวเซอร์บอก หรืออาจจะเป็นเพราะบอกไม่ละเอียด 
บรีฟไม่เคลียร์ มนัก็เกิดขึน้ได้ ทัง้ช่วงรับบรีฟหรือช่วงท่ีกลบัมาลงแบบไปแล้ว หรือแม้กระ
ทัง้ลูกค้าเปล่ียนแบบมา ไลท์ติง้ลงแบบไปแล้วจะเซตอพั (Set Up) อยู่วนัพรุ่งนีแ้ล้ว ส่ง
แบบบรีฟกบัชา่งไปแล้ว ก็กระทบกนัไปเป็นทอดๆ ก็มี 

 
 และทศันะของท่ีน่าสนใจในแง่มมุของความเข้าใจท่ีไม่ตรงกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ ระหว่างนกั
ออกแบบแสงกบัผู้ควบคมุการผลิตในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย แนวทางการแก้ปัญหา
และภาพรวมของระบบจ้างงานในประเทศไทย ท่ีมีผลตอ่ระบบการท างานในวงการอสุาหกรรมการ
จดังานกิจกรรม จากทศันะของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ  
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 ธนาฒย์ ปิตพิรเทพิณ (สมัภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ท่ีวา่  จะเป็นภาพท่ีบรีฟกัน
ไว้เข้าใจไม่ตรงกันอย่างนีจ้ะเกิดขึน้บอ่ย กว่าเราจะรู้ว่าเข้าใจไม่ตรงกนัก็หน้างานซึ่งเวลา
จวนตวัแล้ว ถ้ามนัเป็นการแก้ไขโปรแกรมไฟ อนันีก็้ไม่เป็นไร แต่ถ้ามนัไม่ใช่ เพราะว่าไฟ
มนัน้อยเกิน เพราะถ้าอย่างท่ีโปรดิวเซอร์บรีฟ มนัใช้ไฟมากกว่านีอี้กเท่าตวั อนันีก็้จะเ ร่ิม
เป็นปัญหาละ แกรมม่ีเขารู้ปัญหานี ้ตอนหลังวิธีบรีฟของเขาก็จะมีเรฟเฟอร์เรนซ์ 
(Reference) ให้ด ูไม่ว่าจะเป็นคทัมาจาก วีดีโอ (VDO) หรือจะเป็นภาพนิ่ง... คือถ้าบรีฟ
ด้วยปากมนันกึได้หลายวิธีนะ... สว่นวิธีแก้อนัท่ี1 ไปเอาของมาเพิ่ม ถ้าเวลามนัมีท าให้ได้ก็
ต้องไปเอาของมาเพิ่ม งบประมาณ... อาจจะได้เพิ่มแต่ต้องเติมของก่อน แต่ถ้าบางทีมนั
ไม่ได้เลยก็ต้องว่ากันตามเนือ้ผ้า เพราะฉะนัน้ย้อนกลับไปสิ่งท่ีพ่ีพูดตอนต้นว่าขัน้ตอนท่ี
ขาดไปคือ เร่ืองของสตอร่ีบอร์ด (Story Board) ท่ีฝ่ายไลท์ติง้ควรจะท ามาน าเสนอลกูค้า
ไมใ่ชเ่ร่ืองของแบบไฟ (Lighting PLan) วา่โอเคตอนเปิดตวันะแสงมนัจะเป็นมดูแอนด์โทน 
(Mood and Tone) แบบนี.้.. วตัถปุระสงค์คือเพ่ือท่ีจะไปขายงาน ดงันัน้วิธีน าเสนอจะเป็น
อะไรก็แล้วแต่ต้องท าให้เห็นภาพให้ได้ ... ในต่างประเทศเม่ือมีกระบวนการพรีเซนต์ 
(Present) น าเสนอ แล้วถกกนัในขัน้ตอนการเตรียมงานให้จบ ถือเป็นจบ... ส่วนบ้านเรา
รือ้หมดเลยบางทีเสร็จงานแล้วสียงัไม่แห้ง เหตผุลท่ีเป็นอย่างนัน้ คิดว่าเป็นเพราะวิธีจ้าง
งาน... ของเราตีเหมาจ่าย... การจะรือ้จะแก้ก็คุยกันไม่มีเงินนะแต่แก้ให้หน่อย ก็ใช้วิธี
พูดคุยอะลุ้มอะล่วยกัน ต่างประเทศเม่ือดีไซเนอร์คิดงานไปขายคุยกันจบ หากเกินกว่า
เวลาท่ีคยุกันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท าให้เกิดการถ่วงดลุในทุกฝ่าย ท าให้เป็นการถ่วงดลุให้
คนคดิงานหรือคนบรีฟงานต้องใช้ความคดิให้ตกตะกอนก่อนท่ีจะคยุงานให้ชดัเจน  

 
 5.3.2 กำรปรับรูปแบบกำรใช้แสงในกำรส่ือสำรแบบฉับพลัน โดยไม่ได้เตรียมกำร
ล่วงหน้ำ 
 การปรับรูปแบบการใช้แสงในการส่ือสารโดยฉับพลนั นกัออกแบบแสงได้ให้ทศันะตาม
ประสบการณ์ท่ีแต่ละท่านเคยได้พบ แต่โดยภาพรวมนกัออกแบบแสงจะใช้ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้เกิดงานสมบูรณ์ท่ีสุด ภายใต้ข้อจ ากัดของอุปกรณ์และเวลาในการ
แก้ไขปัญหา ดงัเชน่ทศันะของ 
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 ฉตัรเฉลิม หลิมภาพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า สาเหตเุพราะ
ในประเทศไทย เราไม่ได้มีวันซ้อมท่ีค่อนข้างจะยาวนาน แล้วผู้ บริหารหรือคนท่ีต้องมี
ความสมัพนัธ์ในพิธีจะไมม่าซ้อม ฉะนัน้จะเป็นการมโนซ้อมกนัของทีมงาน พอถึงหน้างาน
ก็จะมีการเปล่ียนกันไป มันถึงต้องมีเร่ืองการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะส่วนใหญ่
ผู้ บริหารก็จะท าอะไรแปลกๆ ท่ีไม่ได้บรีฟ ก็จะเป็นคิวสดตลอด... การเปล่ียนแปลง
กะทนัหนั เช่นการเปิดตวัโปรดกัส์ตา่งๆ สมมตุิรถมาตรงนีแ้องเกิล้ (Angle) นกัข่าวไม่สวย
เน่ืองจากมีเดียสแตนด์ (Media Stand) โดนบงัหรืออยู่ดีๆ มีดอกไม้มาตัง้ไว้ข้างหน้า... ก็
ต้องมีเร่ืองแมเนจเม้นท์ (Management) วา่สดุท้ายต้องแก้ให้ทนั เช่นใช้มฟูวิ่งไลท์ช่วยหรือ
ขึน้ไปโฟกสั (Focust) เด๋ียวนัน้ หรือฟอลโล่สปอร์ต (Follow Spot) เข้าเทียบ... สมมตุิแมค
คานิค (Mechanic) ท่ีลูกค้าท าไว้เสีย รถไม่ออกหรือพลุไม่ขึน้ก็อาจจะต้องมีเตรียมซีน
ส ารอง เช่นเป็นซีนท่ี อลงัการเพ่ือทดแทน... ในกรณีท่ีเอฟเฟค (Effect) ไม่เกิดเราต้องมี
ก็อก 1 ก็อก 2 เสมอ เตรียมไว้ก่อนครับ จะเตรียมไว้เป็นแบคอพั (Back Up) ของเราเอง
ครับ บางทีมนัจะมีซีนกะทนัหนั เชน่อยูดี่ๆ นกัร้องจะขึน้มาร้องเพลงโดยไม่ได้นดัหมาย หรื
อดอลล่ี (Dolly) เปิดไม่ได้ ยงัไงก็แล้วแต่เพ่ือให้งานเขาไม่ล่ม เพราะสุดท้ายทุกคนก็เทค
พาร์ท (Take Part) ในการท างานให้มนัตรงโกลด์ (Goal) ครับ 
 
 กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนัธ์ (สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า หน้างาน
โปรดวิเซอร์เองก็อาจจะอยากได้อะไรเพิ่มเด๋ียวนัน้ หรือวา่คยุกนัไปหมดแล้วโปรดิวเซอร์มา
เปล่ียนใจวินาทีสดุท้ายขณะท่ีก าลงัออนโชว์ (On Show) อยู่ก็มี... แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปเทา่ท่ีแก้ได้ จะเป็นเปิดตวัสินค้าหรือคอนเสิร์ตก็มีท่ีเปล่ียนคิวกะทนัหนั ก็อยู่ท่ีชัว่โมงบิน
และประสบการณ์ของไลท์ติง้แต่ละคนแล้ว ว่าเตรียมส ารองไว้แค่ไหน หรือว่ามีวิธีแก้ไข
ยงัไงมนัก็แล้วแต ่วา่จะมีแบคอพัแพลน (Backup Plan) ของแตล่ะคนยงัไง... เน่ืองด้วยมนั
คืองานสดงานไลฟ์ เพราะฉะนัน้คนยิ่งท ามาเยอะแค่ไหนก็เตรียมแผนกันตายมาเยอะ
เทา่นัน้   
 
 วิกรานต์ มณีศรี (สมัภาษณ์, 3 มิถนุายน 2558) กล่าวว่า มนัจะเกิดหลงัช่วงซ้อม
แล้ว เพราะเขา [ลกูค้า] จะมาอีกทีก็จะซ้อมและจะโชว์แล้ว... ถ้าเกิดเราท าได้ก็ได้ คือเราก็
พยายามท าให้มนัออกมาใกล้เคียงท่ีสุด กับของท่ีเรามีในมือ ณ ตอนนัน้ คือถ้าบางทีมนั
ท าได้ ต้องใช้เวลาก็ต้องบอกไป ถ้างัน้ผมต้องมีอีกชัว่โมงนะเพราะผมต้องขยบัต้องรือ้มา
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แขวนใหม่ เพราะว่าเราไม่มีของเพิ่ม  ทีนีก็้ไปด้นสดเอาหน้างานแล้วล่ะ ก็อาจต้องปรับให้
ได้แบบนัน้ เช่น ตวัโปรดกัส์จริงๆ แล้วมนัอยู่ตรงนีอ้ยู่ๆ ย้ายไปตรงโน้น แล้วพล็อต (Plot) 
ไฟไว้บานเลยตรงนี ้มันก็ต้องท า... ถ้าย้ายไม่ทนัก็ต้องเหว่ียงๆ กันไป ได้ยังไงก็ตามนัน้
เทา่ท่ีท าได้ 

 
 จึงสรุปได้ว่า ทัง้การปรับรูปแบบการใช้แสงท่ีสามารถแก้ไขล่วงหน้า และการปรับรูปแบบ
การใช้แสงในการส่ือสารโดยฉบัพลนันัน้ ทัง้หมดล้วนเกิดขึน้เพ่ือให้งานลลุว่งได้ดีท่ีสดุ ในแนวทางท่ี
นกัออกแบบแสงจะสามารถมารถปรับแก้ได้ จากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของแตล่ะ
คน ภายใต้ข้อจ ากดัต่างๆ ทัง้เวลา งบประมาณ และรสนิยมของเจ้าของงานนัน้ๆ เพ่ือสร้างความ
พงึพอใจให้กบัเจ้าของงานและผู้ ร่วมงานเป็นส าคญั 
 



 

บทที่ 6 
 

กรณีศกึษำ งำนเปิดตัวผลิตภณัฑ์ “Toyota All New Fortuner” 
 
 กรณีศึกษา "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ในงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า 
ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์ (Toyata  All New Fortuner)” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ผู้วิจยัได้เข้าร่วมงานเพ่ือสงัเกตการณ์ เก็บข้อมลูและภายหลงังาน
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ออกแบบแสง เหมทตั ทองทรัพย์ นกัออกแบบแสง บจก.พีเอ็มเซ็น
เตอร์ นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด (Concept) ของงานคือ ทฟัแอนด์คลู 
(Tough & Cool) 
 

 
 
ภำพ 6.1 ภาพงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
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 ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อมลูภายใต้ค าถามวิจยั 2 ข้อ โดยค าถามวิจยัข้อท่ี 1 เพ่ือให้ทราบถึง
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบแสง ท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับ
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของนักออกแบบ
แสง (Lighting Designer) ซึง่สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ 2 ประเดน็ ดงันีคื้อ 
  
6.1 เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบแสงในงำนเปิดตัว
รถยนต์โตโยต้ำ ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ (Toyota  All New Fortuner)  
  
 6.1.1ล ำดับขัน้ตอน ในกระบวนกำรออกแบบแสงส ำหรับงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์
รถยนต์โตโยต้ำ ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ 

 6.1.1.1. การรับบรีฟงาน  
 

 เร่ิมจากการรับโจทย์ของงานนี ้ว่าเป็นการเปิดตวัรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ...
เป็นรถกึ่งสปอร์ตกึ่งครอบครัว... เราก็พยายามจะท าสีให้คล้ายกับวีทีอาร์ (VTR) ให้มาก
ท่ีสุด แต่มันก็อาจจะไม่เหมือนเป๊ะเพราะในวีทีอาร์อาจมีรีทัชบ้าง... เพิ่งจะมาดูวันซ้อม 
[เน่ืองจากเป็นงาน confidential จึงไม่มีการเปิดเผยรูปลกัษณ์และสีของรถก่อนท่ีจะถึงวนั
งานเปิดตวั]... มีการรับบรีฟ ก่อนน าข้อมูลมาออกแบบ แล้วมาเจอกนัอีกทีคือวนัเซ็ต วนั
ซ้อมเลย แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันจนไฟนอล (Final) ท่ีสดุ (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 
16 กรกฎาคม 2558) 

 
6.1.1.2. ศึกษาข้อก าหนดและข้อจ ากัดต่างๆของงาน และสถานท่ีจดังาน  ทัง้

ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม, ทางไฟฟ้า, ทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนเวที 
และด้านงบประมาณ 

 
 ก่อนออกแบบก็ต้องรู้ว่าจดัท่ีไหนลกัษณะห้องเป็นอย่างไร ซิลลิ่ง (Ceiling) เป็น
ยงัไง ก็จะมีฟอร์แปลน (Floor Plan) จากลูกค้ามาให้ ก็ต้องเอามาดวู่ามนัแขวนได้ไม่ได้
ตรงไหน งานนีก็้มีโจทย์ยากอีกอย่างหนึ่งคือ ชดุท่ีแขวนจอจะมีโครงสร้างท่ีใหญ่มาก แล้ว
จะท าอยา่งไรให้เราแขวนไฟได้ด้วย แล้วพอมาดหูน้างานก็ต้องดวู่ายกจอสงูเท่าไหร่ จะท า
อยา่งไรให้ไฟไมบ่งัจอ ก็ต้องมาคยุมาดกูนัวา่ การออกแบบจะท าอยา่งไรให้มนัไม่ชนกนั ไม่
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เกะกะกัน เพราะการแขวนค่อนข้างสูง เพราะเราจะโชว์การยกจอด้วย ก็คือการคิด
ลว่งหน้าการคยุกนัก่อน (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
 

 6.1.1.3. การเตรียมงานและการออกแบบแสงครัง้นี ้มีวางแผนการจดัแสงและ
เลือกอุปกรณ์ เพ่ือส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดย
ค านงึถึงข้อก าหนดตา่งๆ  

1) ก าหนดทิศทางของแสงให้ถกูต้องกบัสถานท่ี คือต้องทราบว่าแสงเกิด
มาจากจดุใด เพ่ือก าหนดต าแหนง่ของแสงหลกั (Key Light) ได้อยา่งถกูต้อง  
 

 เหมาะมากส าหรับงานรถยนต์ เพราะอย่างคนถ่ายรูปเขาไม่ต้องการถ่ายแค่
ด้านหน้าอย่างเดียวแต่ต้องการถ่ายรอบคนั ก็ต้องท าไฟให้เคลียร์รอบคนั หรือบางทีเขา
อยากได้คาแร็กเตอร์ไลน์ อย่างคนัสีด าคาแร็คเตอร์ไลน์มนัเกิดยาก หมายถึงเงาขอบรถท่ี
มนัเห็นเป็นลายเส้นนะ่ มนัจะเกิดเฉพาะคนัสีขาวๆ คือถ้ามีแสงลงเฉียดๆ มนัจะดมีูมิติ ซึ่ง
ก็เป็นโจทย์หนึ่ง ดังนัน้ก็ต้องปรับองศาของแสงว่าจะย้อมแสงยังไงกับวัตถุ ให้มันเกิด      
คาแร็คเตอร์ไลน์ให้ได้ (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 
2) ก าหนดลักษณะของแสงให้ถูกต้องกับการใช้งาน  และก าหนด

ต าแหนง่ตา่งๆ ของแสง ให้สอดคล้องกบักิจกรรมบนเวที 
 

  ส่วนใหญ่เป็นไฟแบ็ค (Back) ไฟท็อป (Top) ท่ีท าให้เห็นริมไลท์ (Rim Light) ของ
นกัแสดง ไฟฟร้อท์ (Front) จะใส่ไฟนิดหน่อยเพ่ือไม่ให้สีมนัโดดไปจากในจอ ส่วนใหญ่สีท่ี
จะใช้จะมาจากแบ็ค จากไซด์ (Side) ให้นกัแสดงเกิดเป็นมิติ เป็นเลเยอร์ (Layer) กบัจอ
หน่อย ซึ่งส่วนนีก็้ออกแบบไว้ก่อนแล้ว (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 
2558) 
 

3) การท าตวัอยา่งการออกแบบแสงผา่นคอมพิวเตอร์ (Simulation) และ
การท าแบบแปลนไฟ (Lighting Plot) 
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 ไม่ได้ท าครับ [Simulation] เน่ืองมาจากเวลาในการท างาน จริงๆอยากท ามาก
เพราะอยากเห็นซีนก่อน แต่เรามีลงเป็นไล้ท์ติง้พล็อต (Lighting Plot) มาว่าบนเวทีจะมี
อะไรบ้าง คือไมเ่อายากเลยเอาง่ายๆ ... รถมนัสมาร์ทพอแล้ว แคเ่ปิดเส้นแสงลงมาตรงๆ ก็
สวยแล้ว คือเวทีเองก็สวย ส่วนของชุดแสงด้านหลงัทัง้หมดไม่จ าเป็นต้องต่อทรัส (Truss) 
ให้พิศดารแคต่อ่ตรงๆ เน้นแสงลงมาตรงๆ คิดว่ามนัก็เข้ากบัธีม (Theme) รถแล้วล่ะ ส่วน
ไฟฟร้อนท์ (Front) สังเกตว่าจะมีไฟพาร์เยอะมากเพราะเวทีค่อนข้างใหญ่ ต้องโฟกัส
หลายเลเยอร์ (Layer) และมีไฟเคลียร์เพราะผู้บริหารขึน้กล่าวหลายคน แล้วก็มีชดุวางพืน้ 
(เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 

 
 
 ภำพ 6.2 ภาพการออกแบบแปลนไฟชดุหน้า 
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทตั ทองทรัพย์ 
 

 ส่วนภาพนีคื้อชดุแผงหลงั ข้างๆ คือซอร์ทโฟว์พาร์ (Source Four Par) จริงๆ ของ
มนัไม่พอ แต่อยากได้แผงหลงัเต็มๆ เหมือนกัน ด้วยว่าเวทีมนัใหญ่ถ้ามีของกระจกุอยู่แค่
ตรงกลางมนัดไูม่เต็ม งัน้แก้ปัญหาโดยการเอาแบบนีม้าเติมให้เต็มดีกว่า ซึ่งแสงมนัสว่าง
พอๆ กนั (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
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ภำพ 6.3 ภาพการออกแบบแปลนไฟ ชดุหลงัเวที ด้วยแผงไฟแมทริกซ์บลายด์เดอร์ ผสมซอร์ทโฟว์

พาร์ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทตั ทองทรัพย์ 
 

 
 
ภำพ 6.4 ภาพถ่ายงานจากการจดัวางไฟท่ีใช้ซอร์ทโฟว์พาร์เติม แก้ปัญหาอุปกรณ์ไฟแมทริกซ์  

บลายเดอร์ไมเ่พียงพอ  
หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 
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ภำพ 6.5 ภาพการออกแบบแปลนไฟชดุหลงั  
 หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทตั ทองทรัพย์ 
 
 6.1.2 เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ำงสรรค์แสงเพื่อส่ือควำมหมำย ให้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และควำมแตกต่ำงในแต่ละงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
 นกัออกแบบแสงได้ศึกษาจากโจทย์ ลกัษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตวัผลิตภัณฑ์ 
เป็นหลัก รวมถึงศึกษาจากโจทย์แนวคิดของงาน  และน าไปตีความเพ่ือออกแบบจัดแสงให้
เหมาะสมกบังาน ดงัทศันะท่ีวา่ 
 

  หนึ่งก็ต้องคิดถึงคาแรคเตอร์ของรถ ว่าเป็นรถประเภทอะไร  พอรู้แล้วว่าเป็นรถกึ่ง
สปอร์ตกึ่งครอบครัว เราก็นกึตอ่วา่แสงท่ีเราออกแบบไปมนันา่จะเป็นอย่างไร โจทย์ท่ีสองก็
คือสีรถคอ่นข้างท าแสงยากเพราะเป็นสีพิเศษท่ีไม่เคยมีในท้องตลาด ก็เป็นโจทย์ท่ีคิดหนกั
เหมือนกนัว่าจะท ายงัไงให้สีนีเ้กิดขึน้... แต่ก็ได้โจทย์มาคร่าวๆ ว่าเป็นสีนีค้อ่นข้างท ายาก 
และลกูค้า (โปรดวิเซอร์) ก็มีการเอาเรฟเฟอเร้นท์มาให้ดวูา่อยากได้แบบนี ้อย่างด้านหลงัท่ี
เป็นแมทริกซ์บลายเดอร์ (Matrix Blinder) [แมทริกซ์บลายเดอร์ (Matrix Blinder) หรือไฟ



 

 

199 

โมเฟ (Mofe) ใช้ประกอบฉากหลงัเพ่ือสร้างความยิ่งใหญ่สวยงาม และใช้เพ่ือพลางสายตา
ผู้ชม] เป็นแผงๆ ลกูค้าก็ให้เรฟเฟอเร้นท์มา แล้วก็ให้โจทย์ว่า จะเอาไปตัง้แบบไหนให้มนัดู
ยิ่งใหญ่อลงัการ (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 

  
 
ภำพ 6.6 ภาพจากวีดีโอสตอร่ีบอร์ดซีนรวมของการเปิดตวัรถ ชว่งการยกจอก่อนเผยโฉมรถ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
 

 

 
 
ภำพ 6.7 ภาพการท าสตอร่ีบอร์ด ภาพรวมของงานเปิดตวัชว่งการเผยโฉมรถ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
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  ทางพีเอ็ม (บจก.พีเอ็มเซ็นเตอร์) ก็มีตวันีพ้อดีซึ่งตรงกบัเรฟเฟอเร้นท์ แตว่ิธีการ
จดัวางจะไม่เหมือนกัน ในการคิดซีนของแมทริกซ์บลายด์เดอร์ ก็ต้องดวู่ามนัควรจะเป็น
อย่างไร งานนีเ้ขาเน้นท่ีคาแร็คเตอร์ไลน์ (Character Line) [หรือ 3 ไอโคนิคไลน์ (Iconic 
Lines) เส้นสายท่ีเกิดจากการออกแบบรถ] ซึ่งก็เป็นโจทย์ สญัลกัษณ์ 3 เส้นนีม้นัก็คือเส้น
สายของแอคชัน่ท่ีมนัจะวิ่งได้ เอามาคิดตอ่ว่ามนัเหมือนอะไร มนัเหมือนเส้นท่ีฟริง้ (เสียง
เหมือนมีดคมๆ) เอามารวมกับภาพในวีทีอาร์จะมีการวาดลายเส้น ก็เอามาคิดต่อว่า
ตวัแมทริกซ์บลายด์เดอร์นีจ้ะท าอย่างไรให้มนัไปด้วยกัน พ่ีเลยท าให้มนัวิ่งๆ ให้มนัล้อกัน 
(เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 

 
 
ภำพ 6.8 ภาพช่วงเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ โดยฉากหลงัใช้โคมไฟแมทริกซ์ 

บลายด์เดอร์ และการใช้การใช้คาแร็คเตอร์ไลน์เป็นองค์ประกอบ 
หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 
 

 ในความหมายของพ่ีเส้นตวั [3 ไอโคนิคไลน์ (Iconic Lines) เส้นสายท่ีเกิดจาก
การออกแบบรถ] นีห้มายถึงความพริว้ไหวของแนวสปอร์ต (Sport) ของฟอร์จูนเนอร์ตวั
ใหม ่วา่มนัดสูปอร์ตมากขึน้ พริว้มากขึน้ มีลายเส้นมากขึน้ สิ่งเหล่านีคื้อสิ่งท่ีเราเอามาคิด
ตอ่จากสิ่งท่ีลกูค้าบรีฟมา ว่าเขาเน้นตวั 3 เส้นนี ้แล้วก็จะเห็นว่างานนีใ้ช้สีน้อยมากจะใช้
แคสี่ส้ม สีขาว สีน า้เงิน เพราะโจทย์อีกโจทย์หนึ่งก็คือ การเน้นสีคอปเปอร์หรือทองแดง ซึ่ง
ทองแดงจะมีส่วนประกอบของสีอะไรได้บ้าง ก็จะมีประมาณสีเหลือง สีส้ม สีขาว ก็คือจะ
ใช้สีไม่เยอะไม่อยากให้มนัโดดออกจากธีม (Theme) การท างานของไลท์ติง้ดีไซเนอร์ คือ
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พยายามอย่าฉีกจนออกนอกธีม คือต้องพยายามเกาะธีมงานให้มากท่ีสดุ ดงันัน้ทัง้งานก็
จะคุมให้มันอยู่ในสีส้ม สีคอปเปอร์ประมาณนี  ้ (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 
กรกฎาคม 2558) 

 

  
 
ภำพ 6.9 ภาพการเลือกใช้สีของแสงตามสีของธีม (Theme) งานโดยรวม 
หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 
 
 ทางด้านผู้ ให้ข้อมูลรองหรือผู้ควบคมุการผลิต (Producer) ของงานเล่ารายละเอียดว่า
โจทย์ท่ีน ามาคิดซีนเปิดตวัมาจากคอนเซ็ป (Concept) ของลกูค้า [โตโยต้า] ในเร่ืองทฟัแอนด์คลู 
และจากค าจดัความท่ีว่านิวเลเจนด์ ออฟ เดอะไพร์ด (New legend of The Pride) และคาแร็ก
เตอร์ไลน์ 3 เส้น คือเส้นสายท่ีเกิดจากการออกแบบรถ  
 

 โจทย์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีทีมเราสามารถจบัมาเป็นอีเว้นท์ท่ีอยากให้คนรู้สึกก็คือเร่ือง
ของความทฟัแอนด์คลู (Tough & Cool) ของรถ คือรถคนันีมี้ 2 บคุคลิก อนัแรกคือความ
แข่งแกร่งความทัฟ และอีกอันคือคาร์แรคเตอร์ของความคูล คือเออเบิร์นไลฟ์สไตล์ 
(Urban Lifestyle) เป็นเพอร์ซลันลัลิตี ้ (Personality) หลกัของรถท่ีอยากให้รู้ว่า ถ้าคณุขบั
รถคนันีค้ณุจะได้ทัง้ 2 ฟังก์ชัน่ (Function) ท่ีเป็นภาพใหญ่ท่ีคนดจูะต้องได้รับรู้ว่ารถคนันีมี้
ทัง้ความทฟัและคลูในคนัเดียวกนั นัน่คือสิ่งท่ีจะต้องให้คนส่วนใหญ่รู้ก่อน จากนัน้ก็น ามา
เป็นมูดแอนด์โทนในงานท่ีมันจะออกมาทัง้หมดในงานดีไซนด์ ทัง้เดคคอเรชั่นดีไซนด์ 
(Decoration Design) เร่ืองของวิธีการพรีเซ็นเทชัน่ (Presentation) อารมณ์ของงาน ทัง้
แสงและเสียงก็ต้องมีความทฟัและคลู มนัคือโจทย์หลกั จากนัน้ทีมก็ต้องเอามามาตีโจทย์
ว่าเทคนิคท่ีมันจะมาตอบโจทย์ความทัฟแอนด์คูลจะต้องใช้เทคนิคอะไร เราก็ปนกันไป
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ระหวา่งเทคนิคท่ีมนัเป็นแมคคานิคของความทฟัคือการยกจอ สว่นเร่ืองของคลูก็ใช้ไดร์ไอซ์
เข้ามาช่วย ส่วนแสงและเสียงก็ต้องมาช่วยเสริมให้รู้สึกทัง้ 2 อารมณ์ ส่วนซีนลอนซ์ 
(Launch) เราก็คิดจากท่ีต้องการให้รถเดน่มากๆ เป็นพระเอก คนท่ีเห็นรถครัง้แรกจะต้อง
รู้สึกว่าน่ีคือสดุยอดรถท่ีรอคอยมานาน โฉมใหม่รอมา 10 ปีแล้ว หล่อมากรถคนันี ้พอเห็น
วา่มนัหลอ่มากคอ่ยมาเห็นว่ามนัทัง้ทฟัและคลู จากตรงนีไ้ลท์ติง้จะมาตอบโจทย์เราว่าครัง้
แรกท่ีคนได้เห็นจะเห็นแคฟ่อร์ม (Form) มนัก่อน เพราะมนัคือจดุเดน่ภาพลกัษณ์ของรถท่ี
ลกูค้า [โตโยต้า] ต้องการขายคือฟอร์มหรือเอาท์ไลน์ (Out Line) ของรถ ซึ่งการท่ีจะท าให้
เห็นแบบนีก็้คือการท าซิลลเูอท (Silhouette) แล้วไลท์ติง้อะไรท่ีจะมาท าให้เห็นฟอร์มนีไ้ด้
ชดัก็คือไฟอะไรท่ีมนัสวา่งท่ีสดุ แล้วเป็นไฟท่ีดนัมาจากข้างหลงั เราก็ไปหาเรฟเฟอเร้นท์มา 
เชน่ ภาพจากคอนเสิร์ต วา่เราอยากได้มดูแบบนี ้ไฟแบบนีท่ี้มนัจ้าๆ แบบนี ้ซึ่งมนัก็มาจบท่ี
แมทริกซ์ เพราะมนัสามารถบลายด์ตาของคนดใูห้รู้สึกอึง้ ตาพร่าไปชัว่ขณะแล้วรู้สึกว่ารถ
มนัเด่นแล้วก็เห็นฟอร์มรถชดัเจน แล้วไปบรีฟให้ทีมท าวิชลั (Visual) ท าภาพรวมเป็นซีน
วีดีโอให้เห็นภาพรวมของงานทัง้ทางด้านไลท์ติง้ เทคนิคต่างๆ ให้เห็นความต่อเน่ือง
ทัง้หมด เพ่ือไปน าเสนอลกูค้า และเพ่ือน าไปบรีฟทีมอ่ืนๆ ตอ่ไป... (เดือนเดน่ นเุรนรัมย์ ผู้
ควบคมุการผลิตงานกิจกรรม (Producer) บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์, สมัภาษณ์, 17 
กรกฎาคม 2558) 

 
 6.1.3 สิ่งส ำคัญในกำรออกแบบแสงในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ต้องค ำนึงถึงหน้ำที่
หลักของแสง เพื่อใช้ส่ือสำร 
 

 จ าเป็นนะ อย่างซีนเปิดตวัท่ีเห็นรถวิ่งออกมาจากด้านหลงั ก็ต้องท ายงัไงให้เขา 
[คนด]ู รู้สึกว่ารถออกมาจากข้างในไกลๆ ก็ท าให้มนัมืดๆ ไปก่อนแล้วค่อยๆ เปิดเป็นซิลู
เอท (Silhouette) ไม่ใช่มาถึงเปิดไฟข้างในสว่างโล่เลย มนัก็จะดไูม่ลึก มนัมีหลายเลเยอร์
ให้เราเลน่ก็สนกุดี สว่นสไตล์ของฟอร์จนูเนอร์ก็เห็นอยูแ่ล้ววา่เท่ๆ  ก็ต้องท าโพซิชัน่ตา่งๆ ให้
มนัดเูท่ๆ  ไมเ่หมือนใคร ซึง่เราก็ต้องนกึถึงรถแล้วออกแบบโพซิชัน่ให้มนัเท่ๆ  นอกจากนัน้ยงั
มีซีนไฮไลท์ท่ีเปิดทางซ้ายขวา ท่ีจะมีมูฟวิ่งไลท์เยอะๆ ตรงนี ้ก็มาจาก เรฟเฟอเร้นท์อีก
เช่นกัน ว่าลูกค้าเน้นอยากได้การน าสายตาคนดูมาด้านซ้ายด้านขวา และลูกค้าอยาก
ได้มูฟวิ่งไลท์เยอะๆ เราก็ติดให้เป็นแผงแล้วท าซีนให้ล้อกับซาวน์ ดึงสายตาคนดูมา
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ทางซ้ายขวา แล้วแบล็คเอาท์ (Blackout) บนเวทีไป (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 
กรกฎาคม 2558) 

 

  
 

  
 

 
 
ภำพ 6.10 ภาพการเลือกใช้แสงน าสายตาไปสูก่ารเปิดแสดงรถด้านข้าง 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
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ภำพ 6.11 ภาพการออกแบบแปลนไฟด้านซ้ายและขวาของห้องจดังาน 
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทตั ทองทรัพย์ 
 
 6.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ในกำรสร้ำงจุดสนใจ 
 

 อยา่งซีนเปิดตวัผู้บริหาร จะเห็นวา่ไฟพ่ีจะกวาดฟืบ้ เพราะในซีนมีวีทีอาร์ (VTR) ท่ี
มีเสียงฟันดาบทกุคนท่ีมีเสียง ฟริง้!!! พ่ีก็เลยคิดว่าจากเสียงนีพ่ี้ก็ท าไฟให้มนักวาดซิงค์ไป
กบัเสียง... จะเห็นว่าตอนซีนเปิดจะท าเป็น  สโตรบๆ [ไฟแฟรชกระพริบเป็นจงัหวะ] ท่ีรถ
ก่อน เพราะลกูค้าไม่อยากให้เปิดไฟเคลียร์รถก่อน ไม่อยากให้รู้ว่าข้างในมีอะไร ถ้าเปิดไฟ
เคลียร์รถก่อนเลยมันไม่เซอร์ไพรซ์ จึงใช้แม็กวอชซึ่งมันคอนโทรลด้วยบอร์ดนีไ้ด้ ... ซึ่ง
แม็กวอชมนัเหมาะกับการย้อมวตัถุ ย้อมสินค้าให้สวยงามอยู่แล้ว  (เหมทตั ทองทรัพย์, 
สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
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ภำพ 6.12 ภาพตวัอยา่งโคมไฟแม็กวอช ภำพ 6.13 ภาพตวัอยา่งโคมไฟซอร์สโฟว์พาร์ 
แหล่งท่ีมำ :  Light Source, 2014. 
 

  
 

 
 
ภำพ 6.14 ภาพการใช้แสงจากมูฟวิ่งไลท์ในการดึงสายตา และใช้แสงจากแม็กวอชกระพริบหลงั

มา่นด าเพ่ือสร้างความประหลาดใจในการเปิดแสดงรถด้านข้างเวที 
แหมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
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 6.1.5 ผลกำรใช้แสงเพื่อกำรส่ือสำรในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ ส ำหรับงำน
เปิดตัวรถยนต์โตโยต้ำ ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ (Toyota  All New Fortuner) 
 
ตำรำง 6.1 การใช้แสง 3 ระดบัในงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์  
 
ระดบัการ
ใช้แสง 

หน้าที่หลกัและคณุสมบตัิของแสง การเลอืกใช้อปุกรณ์ และ
วตัถปุระสงค์การใช้แสง 

ระดบัท่ี 1 หน้าที่หลกัของแสง: เพื่อการแลเห็น และสามารถชว่ย
ปิดบงัอ าพรางในสิง่ที่ไมต้่องการให้เห็น 

การใช้โคมแม็กวอช ย้อมรถเพื่อ
ความสวยงามของรูปทรง และการใช้
ไฟเคลยีร์เพื่อท าให้มองเห็นสทีี่เป็น
จริงของรถ 

 
คณุสมบตัิของแสง: ความเข้มความสวา่งของแสง, การ
จ าหนา่ยแสง การวางต าแหนง่โคม การปรับจดุโฟกสั 
 

ระดบัท่ี 2 หน้าที่หลกัของแสง: เพื่อน าสายตา และการสร้างมติิให้
เกิดความลกึบนเวที จะช่วยให้ผลติภณัฑ์ดโูดดเดน่  

การใช้แมทริกซ์บลายเดอร์เพือ่ให้เกิด
แสงแบบซิลลเูอท (Silhouette) เพื่อ
สร้างมิติ, การปิดไฟมืด (Blackout) 
บนเวที เพื่อเป็นสญัญาณการมาถึง
ของสิง่ที่ส าคญั และการใช้มฟูวิ่งไลท์
ในการน าสายตา 

 
คณุสมบตัิของแสง: ลลีาจงัหวะ ความตอ่เนื่อง การ
เคลือ่นไหวโคมไฟสอ่งสวา่ง เพื่อเน้นเหตกุารณ์ และ
ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์หรือแนวคิดของงานให้
โดดเดน่ โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ภายในงานมาร่วม
ด้วย เช่น จงัหวะดนตรี และวิธีการเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
การเลอืกใช้สขีองแสงเพื่อสือ่ความหมาย  
 

ระดบัท่ี 3 หน้าที่หลกัของแสง: เพื่อสร้างบรรยากาศ เน้นจงัหวะ 
ปริมาณแสงและลกัษณะล าแสง เป็นการสร้างอารมณ์
ร่วมให้กบัผู้ ร่วมงาน 

การเลอืกใช้สขีองแสงในโทนเหลอืง 
ส้ม ขาว เพื่อคมุโทนสใีห้ใกล้กบัสรีถ
ที่เป็นสทีองแดง 
การเลอืกใช้จงัหวะไฟ และล าแสง
เพื่อสร้างความตื่นเต้น และยิ่งใหญ่ 

 
คณุสมบตัิของแสง: ลลีาจงัหวะการเคลือ่นไหวโคมไฟที่
เป็นอปุกรณ์ประกอบฉาก, สขีองแสง  
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6.2 องค์ประกอบด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภำยใต้แนวคิด A Systems Model of Creativity 
ของ Csikzentmeihalyi กับนักออกแบบแสง ส ำหรับงำนเปิดตัวรถยนต์โตโยต้ำ ออลนิว 
ฟอร์จูนเนอร์ (Toyota  All New Fortuner) แบ่งเป็น 3 ข้อ 
  
 6.2.1 โดเมน (Domain) หมำยถงึ องค์ควำมรู้เฉพำะของบุคคล [ท่ีมีอยู่เดมิและ
เรียนรู้ใหม่] รวมถงึ วัฒนธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบัติในกำรท ำงำนของวงกำร 
 ผู้ออกแบบแสง (เหมทตั ทองทรัพย์) มีความรู้พืน้ฐานโดยตรงทางด้านวิศวกรรม และได้มี
การเรียนรู้จากประสบการณ์ และได้รับค าแนะน าจากนกัออกแบบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ
ทา่นอ่ืนๆ 
 

 พ่ีก็ลกัจ ามาเยอะเหมือนกัน เร่ืองสีไหนจะคู่กับสีไหน เพราะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเจอ
พวกแอลอีดีพาร์ มูฟวิ่งแอลอีดี พวกแอลอีดีทัง้หลาย เด็กรุ่นใหม่ก็จะใช้สีท่ีมนัเป็นแสตน
ดาร์ท (สีท่ีมากบัโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้ไฟแอลอีดี) ไม่ค่อยจะมาผสมสีให้มนัไล่เฉด
จากขาวมาเหลืองอย่างพ่ี (ชีใ้ห้ดูการไล่สีท่ีโคมไฟท่ีหน้เวที) เพราะพ่ีอยากได้เฉดให้ได้
ความรู้สกึวา่โค้งๆ หนอ่ย ตรงกลางขาวๆ แล้วไล่เฉดมาให้เป็นสีส้ม อนันีก็้ได้มาจากรุ่นพ่ีๆ 
ท่ีแนะน ามาว่า ไม่จ าเป็นต้องเขียว แดง เหลือง ตลอดเวลา และรุ่นเก่าๆ เขาจะเน้นเร่ือง
การตอ่ซีนให้เนียน ไมใ่ห้เกิดรอยตอ่ รุ่นเก่าจะใสใ่จเร่ืองนี ้ส่วนรุ่นใหม่ก็พยายามสอนๆ กนั
ว่าเร่ืองนีก็้ส าคัญ... งานไล้ท์ติง้ดีไซนเนอร์เป็นการผสมผสานสองอย่าง ทัง้ศิลปะและ
เทคโนโลยี การสร้างศลิปะชิน้หนึง่ก็ต้องเอาเทคโนโลยีอปุกรณ์ตา่งๆ เข้ามาใส่ และก็ต้องรู้
ว่าศิลปะ สี ทิศทางของแสง ความเข้มของแสง ความหนกัเบาของแสง อนันีคื้อศิลปะ แต่
เร่ืองเทคโนโลยีก็คือ อปุกรณ์ตวัไหนจะให้สีตามศิลปะท่ีเราต้องการ จะให้ความเข้มอนันีก็้
เป็นเร่ืองเทคนิค ดงันัน้ไม่ว่าจะมาจากทางวิศวะหรือศิลปะก็ได้ทัง้สองแบบ ซึ่งก็สามารถ
เรียนรู้ได้” (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 
 6.2.2 ฟิลด์ (Field) หมำยถงึ วงกำรกำรจัดงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
 ในการออกแบบแสงในงานเปิดตวัรถยนต์ครัง้นี ้ผู้ออกแบบแสงได้มีการรับข้อมลูจากลกูค้า 
เพ่ือน าไปเตรียมงานและมีการน าเสนอรูปแบบการใช้แสงท่ีได้ออกแบบไว้ และท าการปรับปรุงตาม
ความเห็นของลกูค้าจนเป็นท่ีพอใจ 
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 ก็ให้ลกูค้าพรูป (Applove) ดวูา่โอเคไหมอยากมีปรับเปล่ียนตรงไหน ก็อีดทิ (Edit) 
ให้ตามท่ีลกูค้าต้องการ... มนัคือการเอาความคิดมารวมกนั บางคนชอบซีนนี ้บางคนไม่
ชอบ เราก็มาเจอกนัตรงกลาง วา่ผมออกแบบซีนนีม้าพ่ีไม่ชอบหรืออยากได้อะไรเพิ่มหรือ
ลดลงตรงไหน... มนัต้องไปด้วยกนัมากกวา่เพราะเราท างานๆ เดียวกนั (เหมทตั ทอง
ทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 
 ด้านความเห็นของผู้ควบคมุการผลิตงานกล่าวว่า “ก็คอ่นข้างตรง เพราะเรฟเฟอเร้นท์มนั
ชดัเจน แตม่นัดีกว่าเพราะมนัมีรายละเอียดมากกว่า สวยกว่า” (เดือนเดน่ นุเรนรัมย์, สมัภาษณ์, 
17 กรกฎาคม 2558) 
 
 6.2.3 เพอร์ซัน (Person) หมำยถงึ ทักษะ เทคนิค ภูมิหลังของนักออกแบบแสง 
 ผู้ออกแบบแสงมีความรู้พืน้ฐานทางด้านวิศวกรรมโดยตรง และได้มีการศึกษาเพิ่มเติม 
ภายหลังจากทัง้การอบรมด้านศิลปะกับผู้ เช่ียวชาญ  ซึ่งเหมทัต ทองทรัพย์ กล่าวว่า “พ่ีก็จบ
ทางด้านวิศวะ โดยตรง ส่วนเร่ืองศิลปะมาฝึกทีหลังด้วยซ า้ได้เรียนเพิ่มเติมกับครูสุ (อาจารย์
สพุตัรา เครือครองสขุ)”  
 ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ในการออกแบบแสงในงาน
เปิดตวั รถยนต์โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์ (Toyota  All New Fortuner) และองค์ประกอบของ
ระบบความคดิสร้างสรรค์ เป็นสว่นสง่เสริมการออกแบบแสงในงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออลนิว 
ฟอร์จนูเนอร์ ให้ประสบความส าเร็จ ทัง้ในด้านการตอบโจทย์ให้กบัผลิตภณัฑ์ และในด้านการสร้าง
ประทบัใจและเป็นท่ีจดจ าให้กบัผู้ ร่วมงานอีกด้วย 
 ทางด้านผลการวิจยัภายใต้ค าถามวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่ือความหมายผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Launch Event) ในบริบทของนกัออกแบบแสง (Lighting Designer) ในการใช้วิธีการ
ออกแบบแสงเพื่อส่ือความหมายสามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ 3 ประเดน็ ดงันีคื้อ 
  
6.3 แสงกับกำรส่ือสำรในงำน เปิดตัวรถยนต์โตโยต้ำ ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ 
(Toyota  All New Fortuner) แบ่งเป็น 2 ประเดน็ดังนี ้
 
 6.3.1 เป้ำหมำยส ำคัญของกำรใช้ “แสง” ในงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
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 เหมทตั ทองทรัพย์ (สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า “การออกแบบแสงก็จะ
ยดึธีม (Them) ในงานให้เกิดภาพจ ามากท่ีสดุ” 
 
 6.3.2  ควำมส ำคัญของแสงเม่ือเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ของงำนเปิดตัว 
  

 เทา่ๆ กนันะ ในงานมนัขาดอยา่งหนึง่อยา่งใดไปไมไ่ด้ อย่างพ่ีท าซีนเปิดก็ต้องซิงค์ 
(Synchronize) กบัเสียง เพราะเสียงเป็นสิ่งท่ีประสาทสมัผสัรับรู้ได้ดีท่ีสดุหลบัตาก็ได้ยิน 
เพราะฉะนัน้เราต้องเกาะเสียง อย่างภาพเราก็ต้องเกาะธีม (Theme) เขา ว่าภาพเขา
ออกไปทางไหน มนัก็ส าคญัเท่ากัน ไลท์ติง้น่าจะต้องไปเกาะสองอย่างนัน้ด้วยซ า้ (ภาพ
และเสียง) (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 
6.4 สุนทรียะกับกำรส่ือสำรเชิงสัญญะของแสง ส ำหรับกำรตีควำมสำรตำมโจทย์
และข้อจ ำกัดของแต่ละงำน แบ่งเป้น 5 ประเดน็ ดังนี ้
 
 6.4.1 กำรออกแบบแสงเพื่อกำรตอบโจทย์ทำงกำรตลำด ของกำรเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ 
 “จริงๆ แล้วในซีนเปิดตวั ลกูค้าก็ไมไ่ด้บรีฟอะไรมาก เขาก็ให้เราคิดก่อนว่าจะดีไซน์ออกมา
ยงัไง” (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
 
  6.4.2  มุมมองด้ำนศิลปะในกำรสร้ำงควำมหมำย เพื่อกำรส่ือสำร ภำยใต้
วัตถุประสงค์ และข้อจ ำกัดของงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบแสง  
 “ถ้ามองงานนีเ้ป็นศิลปะ เร่ืองสีจะโชว์ได้ มีการเกาะธีม (Theme) ให้มากท่ีสุดมีการ
เลือกใช้สี ก็ดใูห้มนัเป็นธีมเดียวกันทัง้งานมองไปรอบห้องไม่ดอูะไรขดัตา” (เหมทตั ทองทรัพย์, 
สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
 
 6.4.3 สุนทรียะในกำรเลือกใช้คุณสมบัตขิองแสงในกำรออกแบบ เพื่อส่ือสำรใน
งำนเปิดตัว 
 

 สเตปหนึง่ก็เปิดเป็นแผงหลงัก่อน เป็นซิลลเูอทให้ตวัรถดขูลงัๆ หน่อย แล้วมีดราย
ไอซ์ออกมา ซีนสองรถเร่ิมเคล่ือนออกมา พ่ีจะมีซีน พวกมฟูวิ่งไลท์กวาด เพ่ือต้นรับการมา
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ของรถตวัใหม่ท่ีก าลงัเกิดขึน้ พอเข้ามาจอดจดุมาร์คเราก็เน้นการเปิดตวัให้ดอูลงัการ โดย
การใสม่ฟูวิ่งไลท์ให้เป็นสโตรบเข้าไป เป็นแผงใหญ่ๆรวบลงมาแล้วก็หยดุ ซีนจบก็ให้รถเดน่
ท่ีสดุ และในซีนก็คือต้องสวยงาม สิ่งท่ีเขาเน้นคือโจทย์ท่ีวา่ในปีหนึง่ๆ มีงานเปิดตวัรถเยอะ
มาก ท าอยา่งไรให้มนัตา่งจากงานอ่ืนๆ เกิดซีนจ าวา่เอองานเปิดตวัฟอร์จนูเนอร์ มีซีนนีเ้ข้า
มาแปลกใหม่ ซึ่งงานนีม้นัมีแปลกแน่ๆ คือการใช้แมทริกซ์บลายเดอร์ (Marteix Blinder) 
ซึง่หลายงานเขาไมมี่แบบนี.้..  มีเตรียมมฟูวิ่งไลท์ท่ีใส่โกโบรูปลาย 3 เส้นมา [คาแล็คเตอร์ 
ไลน์] แต่เน่ืองจากมนัย้อมบนผ้าด ามนัไม่ค่อยเกิด และบนจอมนัก็มีค่อนข้างเด่นอยู่แล้ว 
เลยเลือกท่ีจะตดัทิง้ไป (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 

   
 
ภำพ 6.15 ภาพการเลือกใช้แสงจากโคมไฟแมทริกซ์บลายเดอร์ให้จากแผงหลงัเป็นซิลลเูอท 
หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 
 

  
 
ภำพ 6.16 ภาพการเลือกใช้แสงมฟูวิ่งไลท์กวาดต้อนรับ 
หมำยเหตุ: บนัทกึภาพโดยผู้วิจยั 
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ภำพ 6.17 ภาพการเลือกใช้แสงสร้างความรู้สึกอลังการ โดยการใส่มูฟวิ่งไลท์ให้ เป็นสโตรบ 

(Strobe) การแผไ่ฟเป็นแผงใหญ่ และรวบลงมาท่ีรถ 
แหล่งท่ีมำ : บนัทกึภาพโดยผู้วิจยั 
 
 6.4.4 ควำมแตกต่ำงของวิธีกำรส่ือควำมหมำย ผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง 
ระหว่ำงนักออกแบบแสงระดับช ำนำญงำนพเิศษ กับนักออกแบบแสงระดับอำชีพรุ่นใหม่ 
  

 ต่างกันเห็นชดันะครับ ในเร่ืองอุปกรณ์ แต่ละสมัยจะมีการพัฒนาเร่ืองอุปกรณ์ 
อย่างพ่ีซนั [ธนาฒย์ ปิติพรเทพิณ] พ่ีกวาง [มนชยั เกิดสงัข์] รุ่นก่อนๆ ก็จะเน้นการใช้ไฟ
พาร์กบัใช้เจลในการเปล่ียนสี รุ่นก่อนๆเขาจะเก่งในเร่ืองของสีมาก ว่าสีไหนจะคอนทราต์ส 
หรือสีไหนจะไปกบัสีไหน (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 

 
 6.4.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อกำรใช้แสงในกำรสร้ำงควำมหมำยเพื่อกำร
ส่ือสำร ในงำน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนมำในอดีต จนถงึปัจจุบัน  
  

 เด๋ียวนีก็้มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึน้ เม่ือก่อนจอแอลอีดีไม่คอ่ยมี มนัก็
จะท าแสงยากกวา่นี ้เพราะว่าพอเป็นโปรเจ็คเตอร์ ก็จะท าแสงอะไรได้ไม่คอ่ยเยอะ เพราะ
เด๋ียวไปกวนจอ ท าให้จอไม่ชัด พอรุ่นใหม่ๆ เป็นจอแอลอีดีไลท์ติง้ก็จัดเต็มได้มาก ก็จะ
มีซีนอะไรท่ีเกิดใหม่ๆ ได้เยอะ เม่ือก่อนเราต้องค านึงเร่ืองจอ เร่ืองรอบข้างหลายๆ อย่าง 
เด๋ียวนีม้ันมีเทคโนโลยีมากขึน้ เรากล้าท่ีจะใส่ไฟให้มันแรงขึน้ กล้าท่ีจะใช้ของมากขึน้ 
(เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) 
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6.5 กำรปรับรูปแบบกำรใช้แสงเพื่ออุดช่องโหว่ของกำรส่ือสำรที่ไม่สมบูรณ์ได้
ทนัท่วงท ี
 

 ก็ต้องช่วยกนั บางทีเรามองคนเดียวมนัสวยเรา แตค่นอ่ืนอาจจะไม่สวยก็ได้ เราก็
ต้องฟังความคิดเห็นของโปรดิวเซอร์หรือคนอ่ืนบ้าง (เหมทตั ทองทรัพย์, สมัภาษณ์, 16 
กรกฎาคม 2558) 
 
 ทางด้านทศันะของผู้ควบคมุการผลิตเลา่วา่  
หลงัจากท่ีดซีูนไฟในวนัซ้อม ก็จะมีปรับเชน่วา่ พอยกจอแล้วขอแตแ่มทริกซ์ก่อน ให้ไฟหน้า
รถยงัเปิดไม่เต็ม พอไฟหน้ารถเปิดเต็ม ไฟไซด์คอ่ยตามมา แล้วช่วงท้ายคอ่ยขอไฟลงมาส
ปอต์ท่ีรถ ไฟข้างๆ ไม่เอาเลยอะไรแบบนี ้ก็บอกซีนคอ่นข้างละเอียดหลงัจากท่ีเห็นการท า
ไฟตามเรฟเฟอเร้นท์แล้ว เพ่ือให้ได้อารมณ์ตามท่ีทีมคิด (ปริษา เมธีชาญกิจ, สมัภาษณ์, 
18 กรกฎาคม 2558) 

   
 ในมุมมองของผู้ วิจยัท่ีเข้าร่วมสงัเกตการณ์ โดยวางต าแหน่งเป็นผู้ ร่วมงานแบบไม่มีส่วน
ร่วมและไม่รู้รายละเอียดคิวงานล่วงหน้านัน้ มีความคิดเห็นว่าช่วงเวลาของการเปิดตวัรถยนต์  โต
โยต้า ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ ขณะท่ีมีการยกจอแอลอีดีขนาดใหญ่ และเห็นไฟหน้ารถพร้อมกับไฟ
แผงหลงัท่ีระยิบระยบั สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี และมีเม่ือแสงไฟเป็นล าเล็กๆ สีฟ้ายิงลงมา
ทัว่เวที พร้อมกบัเสียงเพลงท าให้รู้สึกถึงการมาขอรถท่ีทกุคนรอคอย เม่ือมาถึงช่วงเปล่ียนแสง เป็น
สีฟ้าพร้อมภาพบนจอและเสียงซาวน์เอฟเฟ็คท่ีมีความคม ผู้วิจยัรู้สึกถึงความเท่ของตวัรถ และเม่ือ
ถึงช่วงสุดท้ายท่ีแสงทัง้หมดส่องมาท่ีรถและเวทีสว่างขึน้ ให้ความรู้สึกถึงรูปลักษณ์ของรถท่ี
สวยงาม ส่วนในแง่ของลักษณะเฉพาะท่ีโดนเด่นของรถในเร่ืองทัฟแอนด์คูลและจุดขายทาง
การตลาดนัน้ ผู้วิจยัรับทราบข้อมลูผ่านการขึน้กล่าวบนเวทีของเจ้าหน้าท่ีโตโยต้า พร้อมภาพจาก
วีดีโอพรีเซนเทชัน่ รวมถึงรับรู้จากการแสดงของนกัแสดงประกอบวีดีโอพรีเซนเทชัน่ในล าดบัตอ่มา 
ซึง่เม่ือการแสดงจบลง มีการใช้แสงจากด้านข้างกวาดไปมาทัว่ห้อง สามารถดงึดดูสายตาให้ผู้วิจยั
มองตามการเคลือนไหวของแสง และมองเห็นนกัแสดงท่ีเดินจากบนเวทีลงมาด้านข้าง ท าให้ผู้วิจยั
เดาได้วา่ก าลงัจะมีบางอย่างเกิดขึน้ด้านข้างเวที และในล าดบัตอ่มามีการยกผ้าม่านด าเผยให้เห็น
การจัดแสดงรถยนต์ ฟอร์จูนเนอร์สีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากสีท่ีท าการเปิดตวับนเวทีหลัก ซึ่งสร้าง
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ความประหลาดใจให้กับผู้ วิจยัได้ดี เน่ืองจากในช่วงแรกท่ีเข้ามาในห้องจดังาน ผู้ วิจยัไม่ทราบว่า
หลงัมา่นด ามีการซอ่นการจดัแสดงรถไว้  
 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึขอสรุปในสว่นของเข้าร่วมสงัเกตการณ์ ในงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออล
นิว ฟอร์จนูเนอร์ ตามทศันะของผู้วิจยัการออกแบบแสงในช่วงการเปิดตวัสามารถสร้างภาพจ าจาก
การใช้แสงของโคมไฟประเภทแมทริกซ์บลายด์เดอร์ให้กบัผู้วิจยัได้ดี และโดยภาพรวมงานรู้สึกถึง
ความสวยงามและยิ่งใหญ่สมการรอคอย ทางด้านการใช้ไฟเพ่ือดงึดดูสายตาและเจาะจงเพ่ือการ
ตดิตัง้มมุมองให้กบัผู้ชมนัน้ถือวา่ท าได้ดีมาก ส่วนในแง่ของการส่ือความหมายของลกัษณะเฉพาะ
ของรถยนต์นัน้ผู้ วิจัยเห็นว่า แสงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่ือสารได้ครบถ้วน หากแต่ต้องมี
องค์ประกอบของภาพและเสียงร่วมด้วย เพ่ือชว่ยให้การเข้าใจในสารหลกันัน้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 สว่นในแง่ของการวิเคราะห์ภายใต้แนวคดิพืน้ฐานด้านสญัวิทยา ของโซซูร์ (Ferdinand de 
Saussure) ท่ีว่า องค์ประกอบของสญัญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริง” (Reference) “ตวัหมาย” 
(Signifier) และ “ตวัหมายถึง” (Signified) ท่ีในแตล่ะวฒันธรรมจะสร้างสญัญะขึน้มาแทนตวัจริง 
ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์จากการย้อนดคูลิปวีดีทศัน์งานเพื่อแยกรายละเอียดเป็นตารางดงันี ้
 
ตำรำง 6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสญัญะภายใต้แนวคิดพืน้ฐานด้านสญัวิทยา ของโซซูร์ 

(Ferdinand de Saussure) 
 
“ของจริง” (Reference) “ตวัหมาย” (Signifier) “ตวัหมายถึง” (Signified) 

รถยนต์ โตโยต้า ออร์นวิ 
ฟอร์จนูเนอร์ 

ไฟหน้ารถปรากฎพร้อมแสงจากโคม
แมทริกซ์บลายเดอร์สอ่งสวา่งจ้าเป็น
เงาซิลลเูอทจากด้านหลงัรถ 
 

การมาถึงของสิง่ที่ทกุคนก าลงัรอคอย 

 แสงสส้ีมจากโคมด้านหลงั พร้อมกบั
ควนั (Dry Ice) ปกคลมุทัว่พืน้เวที 
และเสยีงเพลงที่เร้าอารมณ์ 
 

ให้ความรู้สกึถึงความยิง่ใหญ่ ความสงา่
งามแข็งแกร่ง และความสขุมุหรือความ
คลูในเวลาเดียวกนั 

 แสงไฟสฟ้ีาสอ่งเป็นล ากวาดไปมาทัว่
เวท ี
 

การต้อนรับสิง่ใหม ่สิง่ที่ดกีวา่ แสงแหง่
ความหวงั 

 แสงไฟทัง้หมดสอ่งขึน้ด้านบน แล้ว ปรากฎการณ์พเิศษที่เกิดขึน้ สิง่ส าคญั 
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ตำรำง 6.2 (ตอ่) 
 

  

“ของจริง” (Reference) “ตวัหมาย” (Signifier) “ตวัหมายถึง” (Signified) 

 รวบลงมาที่รถ 
 

ที่สดุปรากฎขึน้ 

 แสงไฟสส้ีมจากไฟแมทริกซ์บลาย เด
อร์กระพริบครัง้สดุท้ายก่อนน่ิงสงบ 
พร้อมกบัไฟบนเวทีสวา่งเห็นรถทัง้คนั 

สิน้สดุการรอคอย การเผยโฉมที่แท้จริง 

 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสญัญะภายใต้แนวคิดพืน้ฐานด้านสญัวิทยา ของโซซูร์ 
ตามตารางข้างต้นนัน้ เป็นการตีความจากการใช้วิจารณญาณในการรับชมท่ีถูกประกอบสร้าง
พร้อมกับประสบการณ์ในอดีตของผู้ วิจัย ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับท่านอ่ืนๆ ท่ีได้รับชม ซึ่ง
เป็นไปตามข้อสนบัสนุนของแนวคิดการตีความทางสญัญะวิทยา หากแตก่ารวิเคราะห์การส่ือสาร
ผ่านแสงในงานเปิดตวัรถยนต์ โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จูนเนอร์ ท่ีเป็นกรณีศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้
ท าการศึกษาคลิปวีดีทศัน์ไม่ต ่ากว่า 10 รอบ จึงมีความน่าเช่ือถืออย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั ผู้วิจยัจึงได้วิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ตามหวัข้อท่ีได้
กลา่วถึงเทา่นัน้ 
 

   
 
ภำพที่ 6.18 ภาพการท างานของนกัออกแบบแสงและผู้ควบคมุล าดบัการแสง (Show Director) 

ในงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ (Toyota All New Fortuner) วนัท่ี 
16 กรกฎษคม 2558 

หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 



 

 

215 

 
 

 
 
ภำพท่ี 6.19 ภาพหน้าจอบอร์ดคอนโทรล การบนัทกึซีนไฟส าหรับคิวเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิว 

ฟอร์จนูเนอร์ 
หมำยเหตุ: บนัทึกภาพโดยผู้วิจยั 
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 ตารางการให้คะแนนการออกแบบแสงของงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ 
(Toyota  All New Fortuner) ในง่มมุตา่งๆ โดยนกัออกแบบแสงของงาน 
 
ตำรำง 6.3 การให้คะแนนการออกแบบแสงของงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จูนเนอร์ 

โดยเหมทตั ทองทรัพย์ นกัออกแบบแสงของงาน 
 
รายละเอียดความสนใจในแงม่มุการคิดเชิง
สร้างสรรค์ และการสือ่ความหมาย ในการ
ออกแบบแสง ส าหรับงานเปิดตวัรถยนต์ 

“Toyota All New Fortuner” 

ระดบัการให้ความส าคญั บนัทกึ
รายละเอียด 
เพิ่มเติม 

มีมาก 
5 

มี  
4 

ระบุ
ไมไ่ด้ 
3 

มีน้อย 
2 

ไมม่ี  
1 

1. มีเทคนิค วิธี ใหม่ๆ ในการออกแบบแสง ส าหรับงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพื่อการสื่อสารกบักลุม่เป้าหมาย  

/     การใช้ Matrix 
Blider 

2. มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบร่วม
ในการออกแบบแสง  

/     การวาง Position 
Beam ให้ดเูท่ๆ  

3. มีการตีความตามโจทย์ หรือลกัษณะเฉพาะของ
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  

 /    เร่ืองของสีและ 
บคุคลิกของรถ 

4. สามารถถ่ายทอดมมุมองจากการตีความตามโจทย์ 
หรือลกัษณะเฉพาะของงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสงเพื่อสร้างความหมายในการ
สื่อสาร  

 /    แสดงให้เห็น
ความเทข่องรถ 
โดยการท า
ล าแสงให้ดเูท ่

5. มีการใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการ
สื่อสาร ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  

/     จะเน้นเร่ืองสีของ
แสงกบั Theme 
งาน 

6. มีการใช้ความรู้ด้านสนุทรียะ มาเป็นองค์ประกอบ
ในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  

 /    เร่ืองสีของรถ 
ความเทข่องรถ 

7. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการออกแบบแสง ส าหรับ
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์  

 /    จะเน้นเร่ืองสีและ 
Position ของแสง
ให้เท ่
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ภาพขา่วงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ (Toyota All New Fortuner) 
 

 
 
ภำพท่ี 6.20  ภาพการลงคลิปขา่วย้อนหลงัในเวปไซด์ ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  
 วนัท่ี 17  กรกฎาคม 2558  
แหล่งท่ีมำ: เร่ืองเลา่เช้านี,้ 2015. 
 

 
 
ภำพท่ี 6.21 ภาพขา่วในเวปไซด์เอ็มไทย วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 
แหล่งท่ีมำ: Men.MThai.com, 2015. 
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เอกสารข่าวส าหรับส่ือมวลชนในงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ 
 

 



 

 

219 

 
  
ภำพท่ี 6.22 ภาพเอกสารขา่วส าหรับส่ือมวลชนในงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
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 เอกสารรายละเอียดและล าดบังานแบบยอ่ (Main Script) ของงานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้าออลนิว
ฟอร์จนูเนอร์ 
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ภำพท่ี 6.23 ภาพเอกสารรายละเอียดและล าดบังานแบบยอ่ (Main Script) ของงานเปิดตวั

รถยนต์โตโยต้าออลนิวฟอร์จนูเนอร์ 
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้นท์ 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 7 
 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การศึกษาเร่ือง "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ในบริบทงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้
วตัถุประสงค์ 2 ข้อ ซึ่งได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่บทท่ี 4 เทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแสง ของนกัออกแบบแสง (Lighting) Designer) ใน
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย บทท่ี 5 การส่ือความหมายผ่าน
ศลิปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากดัของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ และบท
ท่ี 6 กรณีศกึษางานเปิดตวัรถยนต์โตโยต้า ออลนิว ฟอร์จนูเนอร์ สามารถรวบรวมเป็น 1) สรุปผล
การศึกษา 2) อภิปรายผล และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือการวิจยัในอนาคต 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
7.1 สรุปผลกำรศึกษำ  
 
 งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์หลักในการส่ือสารให้ผู้ ร่วมงานได้รู้ว่ามี
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ เกิดขึน้ในท้องตลาด ผลิตภณัฑ์หรือสินค้าโดยมากจะอยู่ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ขัน้
แรกคือขัน้แนะน าสินค้า (Introduction Stage) วตัถุประสงค์ทางการตลาดในขัน้นี ้เน้นการให้
ข้อมลูขา่วสาร สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการทดลองใช้ในตวัผลิตภณัฑ์ เป็นช่วงท่ีต้องทุ่มคา่ใช้จ่าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือดึงดูดทัง้คนกลางท่ีจะรับสินค้าไป
จ าหน่ายและดึงดูดผู้บริโภคให้ยอมรับสินค้า ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ดงันัน้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในกระบวนการสง่สารทัง้หมดจงึต้องค านงึถึงผลส าเร็จของการส่ือสารไปยงัผู้ รับสาร ซึ่งใน
งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงานนัน้ มีองค์ประกอบท่ีใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารถึงตัวผลิตภณัฑ์
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นฉากเวที ระบบภาพ ระบบเสียง รวมไปถึงระบบแสง  เพ่ือให้การส่ือสาร
สมัฤทธ์ิผลทกุช่องทางควรจะมีแง่มมุการส่ือสารท่ีสอดคล้องกนั ซึ่งการส่ือสารในรูปแบบแสงนัน้มี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอ่ืนๆ เพราะมีผลตัง้แต่การท าให้เห็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
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การสร้างบรรยากาศอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ ร่วมงาน นกัออกแบบแสงจึงเป็นหนึ่งในผู้ ท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการส่งสารอย่างมีศิลปะไปยงัผู้ ร่วมงาน  ซึ่งผู้ วิจัยสามารถสรุปผลออกเป็น 2 
ประเดน็  
 
 7.1.1 กำรเลือกใช้เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบแสง เพื่อกำรส่ือสำรกับผู้ร่วมงำนให้สอดคล้องกับภำพรวมของงำน  
 การพฒันาการใช้แสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ เกิดขึน้ควบคู่ไปกับการพฒันาเทคโนโลยี 
ท าให้นกัออกแบบแสงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน าไปปรับ
ประยุกต์ในการเลือกใช้เทคนิค และวิธีการ ในการออกแบบแสงควบคู่ไปกับความรู้พืน้ฐาน เช่น 
ลกัษณะของแสง คณุสมบตัิของแสง และสีของแสง ร่วมกับประสบการณ์ท่ีได้สัง่สมมา เพราะใน
งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์แต่ละงานจะมีโจทย์และข้อก าหนดท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจเป็นเร่ืองข้อจ ากัด
ทางด้านสถานท่ี, สถาปัตยกรรม, ไฟฟ้า, งานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนเวที และด้าน
งบประมาณ รวมถึงในแต่ละขัน้ตอนการท างานตัง้แต่การประชุมรับข้อมูลสรุปภาพรวมงานผู้
ว่าจ้าง จนกระทัง้ถึงขัน้ตอนการออกแบบ ติดตัง้และทดสอบระบบจนกระทัง้แสดงงานนัน้ นัก
ออกแบบแสงต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับหลายด้านรวมถึงการประเมินผลงานจากผู้ อ่ืน ดัง้นัน้นัก
ออกแบบแสงจงึต้องมีทกัษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคูไ่ปกบัสนุทรียะในการออกแบบแสง
เพ่ือท าให้การส่ือสารภายใต้โจทย์และข้อจ ากดั และเกิดการยอมรับในผลงาน  
 จากผลการวิจยัท่ีได้รับข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึกนกัออกแบบแสงทัง้ระดบัช านาญ
งานพิเศษและระดบัอาชีพรุ่นใหม่ ทกุท่านเห็นตรงกนัว่าเทคนิค และวิธีการออกแบบแสงเบือ้งต้น
สามารถสอนกันได้ และในล าดบัถัดจากความรู้พืน้ฐานนักออกแบบแสงแต่ละคน จะต้องฝึกฝน
ทกัษะทัง้ในด้านการใช้อุปกรณ์ และเรียนรู้ทักษะทางด้านรสนิยม ความคิดสร้างสรรค์ และการ
พลิกแพลงเลือกใช้เทคนิคในเวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมอยูเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบแสงแต่ละ
คนต้องเรียนรู้สั่งสมด้วยประสบการณ์ของตนเอง ท าให้ผลงานของนักออกแบบแสงมีความ
แตกต่างกันเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล และเป็นส่วนประกอบท่ีจะท าให้งานออกแบบแสงหนึ่ง
ประสบความส าเร็จในแง่การส่ือสารผ่านแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์กบัทัง้ผู้ ร่วมงานและเจ้าของ
งานอีกด้วย 
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 7.1.2 กำรส่ือควำมหมำยผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้โจทย์และข้อจ ำกัด
ของงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
 “แสง” เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ท่ีส าคัญในการส่ือสารในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะ
นอกจากจะท าให้เกิดการมองเห็นผลิตภณัฑ์ แสงยงัชว่ยสร้างบรรยากาศงานให้เป็นไปตามแนวคิด
หลกั (Concept) ของงานได้ โดยวตัถปุระสงค์ของการใช้แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์เพ่ือเป็นการ
ดงึดดูสายตา และสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นไปเพ่ือการเน้นย า้ถึงลกัษณะเฉพาะ
ของผลิตภณัฑ์และอตัลกัษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ทัง้ยงัสามารถสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ
ให้เกิดภาพจ าหรือสร้างความประทบัใจในชว่งการเปิดตวัผลิตภณัฑ์อีกด้วย 
 การสร้างสรรค์รูปแบบงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ เกิดขึน้จากโจทย์ทางการตลาดของสินค้าแต่
ละชนิดจะท่ีเป็นตวัก าหนดสาร (Massage) ท่ีเจ้าของผลิตภณัฑ์ต้องการจะส่ือสารไปยงัผู้ ร่วมงาน 
ดงันัน้การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ภายใต้วตัถปุระสงค์หรือแนวคิด (Concert) ของ
งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ท่ีถูกสร้างสรรค์มาเพ่ือน าเสนอสารทางการตลาด จึงมีส่วนสัมพันธ์เก่ียว
เน่ืองกัน นอกจากนัน้การออกแบบแสงยังต้องสัมพันธ์กับข้อจ ากัดอ่ืนๆ ทัง้เร่ืองสิ่งแวดล้อม, 
เทคโนโลยี, ศิลปะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ล้วนจ าเป็นท่ีนกัออกแบบ
แสงจะต้องค านึงถึง ร่วมกับการตีความหมายเพ่ือเลือกใช้องค์ประกอบของเทคนิค วิธีการ ในการ
สร้างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อส่ือความหมายให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีศลิปะ  
 การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์แตล่ะงานมีความแตกตา่งกันตามแนวคิดหลกั 
(Concept) ของงาน เพราะพืน้ฐานของการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ต้องการความแปลกใหม่ เพ่ือสร้าง
การจดจ า ดงันัน้สารหรือสิ่งท่ีต้องการจะส่ือในแตล่ะงานจงึถกูก าหนดขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจง ท าให้
วิธีการส่ือความหมาย ผ่านศิลปะการออกแบบแสงของนกัออกแบบแสงจึงขึน้อยู่กับการตีความ
โจทย์ของแต่ละคนด้วยประสบการณ์และสุนทรียะท่ีถูกสั่งสมมา ซึ่งการพัฒนาการของการ
ออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์นัน้ ก็ถกูพฒันาขึน้ตามยคุสมยั และการ
พฒันาของอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเอือ้อ านวยต่อการสร้างสรรค์มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามแม้นกั
ออกแบบแสงจะมีขัน้ตอนกระบวนการในการออกแบบและเตรียมงานมาล่วงหน้า สิ่งท่ีนัก
ออกแบบแสงต้องพบเจออยู่เสมอคือการปรับเปล่ียนหน้างาน ทัง้ในรูปแบบท่ีสามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เสร็จสมบูรร์ก่อนเร่ิมงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กระทนัหันในช่วงระว่างงาน
แสดง ท าให้นกัออกแบบแสงต้องมีการออกแบบและจัดเตรียมแผนส ารองไว้หลายรูปแบบ ตาม
ประสบการณ์และการคาดการล่วงหน้าของแต่ละคน เพ่ือให้งานท่ีเกิดขึน้ไม่สะดุดและมีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุตามความตัง้ใจของทกุฝ่าย  
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 ผู้วิจยัได้น าของผลท่ีพบทัง้ 2 ประเด็น มาสรุปเป็นภาพองค์ประกอบท่ีเช่ือมโยงกบั เทคนิค
วิธีการ ของการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายภายใต้โจทย์และข้อก าหนด ในงานเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภำพ 7.1 สรุปความสมัพนัธ์ของผลวิจยัในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 
 
7.2 อภปิรำยผลกำรวิจัย 
 
 จากผลการวิจยัด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ได้เป็น 
2 ประเดน็ดงันี ้
 
 7.2.1. เทคนิค วิธีกำร และกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแสง เพื่อ
กำรส่ือสำรกับผู้ร่วมงำน ให้สอดคล้องกับภำพรวมของงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในบริบทของ
นักออกแบบแสงในประเทศไทย 
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 1) เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ใน
ประเทศไทย พบวา่หลกัทฤษฎีการออกแบบแสงเบือ้งต้นส าหรับงานเวที ยงัคงจ าเป็นท่ีนกัออกแบบ
แสงจะต้องเรียนรู้พืน้ฐาน เพ่ือการน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม และเน่ืองจากงานเปิตตัว
ผลิตภณัฑ์เป็นงานท่ีมีเอกลกัษณ์ของการใช้แสงท่ีแตกตา่งจากงานกิจกรรม (Event) ประเภทอ่ืนๆ 
เพราะแสงในงานเปิดตวัฯ ต้องการความหวือหวา เพ่ือเน้นจุดสนใจช่วงเวลาเพียงขณะเดียว คือ
ช่วงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ รวมถึงธรรมชาติของงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ต้องการความแปลกใหม่อยู่
เสมอ ดงันัน้การออกแบบแสงจงึต้องมีการปรับตามโจทย์ของงาน และต้องค านึงถึงงบประมาณอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัวาทะกรรมอมตะของ Pablo Picasso ท่ีว่า “Learn the rules like a pro, so 
you can break them like an artist” และสอดคล้องกบัวิจยัของลกัษณ์นยัน์ ทรงเส่ียงไชย (2552) 
ท่ีวา่ แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสารด้วยแสงในการแสดงโขนร่วมสมยันัน้ แม้โดยทัว่ไป
จะมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบแสงในงานแสดงละครเวที แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ตาม
ลกัษณะของการแสดง ท่ีมีความแตกตา่งทางด้านปัจจยัหลายด้าน รวมถึงเร่ืองงบประมาณในการ
แสดง 
 2) ทุกขัน้ตอนในกระบวนการออกแบบแสง ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ มีความส าคญั 
และมีผลตอ่การออกแบบและวางแผนในการท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ Anthony Steven 
Pellecchia (2009) ในแง่กระบวนการการออกแบบแสงเพ่ือการผลิตละครเวทีเร่ือง Godspell และ
การแบง่ขัน้ตอนของการจดัแสงในงานเวทีของนภฤทธ์ิ เนียรสอาด (2550) รวมถึงมีความสมัพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกบั ขัน้ตอนในการท างานของการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 12 ขัน้ตอนใน
งานวิจยัของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) และสอดคล้องกับกระบวนการในการออกแบบแสงท่ี
นพดล อินทร์จนัทร์ (2553) ได้รวบรวมไว้ 9 ขัน้ตอน หากแตใ่นทศันะของนกัออกแบบแสงส่วนใหญ่
มองว่า ด้วยข้อจ ากดัด้านเวลาในการเตรียมงาน ท าให้ขัน้ตอนกระบวนการออกแบบแสง ส าหรับ
งานเปิดตวัผลิตภัณฑ์บางขัน้ตอนต้องละเว้นตามความเหมาะสม หรือเรียกว่าเป็นการออกแบบ
แสงแบบดภูาพรวมของ เพื่อให้ได้สวยงาม ตอบโจทย์ ภายใต้ข้อจ ากดัของงานนัน่เอง 
 3) เทคนิค และวิธีการ การออกแบบแสงขัน้พืน้ฐาน ความรู้ทางด้านทฤษฎี ศิลปะ และ
ความรู้ด้านวิศวกรรมด้านไฟฟ้า สามารถสอนกนัได้ในรูปแบบของความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ชดัแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ส่วนเร่ืองรสนิยม ความคิดสร้างสรรค์และการน าไปประยกุต์ใช้ในช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งท่ีนักออกแบบแสงจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง หรือ
เรียกว่าการเรียนรูปแบบความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ตาม
แนวคิดของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) 
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เพราะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้จากการสัง่สมประสบการณ์และการฝึกฝนทางด้านรสนิยม ด้วยการเสพย์
ส่ือด้านศลิปะท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Blumer (1863-1931 อ้างถึงใน วรพล พร
หมิกบตุร, 2534, น. 8) เร่ือง “ทฤษฎีการปฎิสงัสรรค์สญัลกัษณ์” (Symbolic Interactionism) ท่ีว่า
มนษุย์ กระท าการตอ่สิ่งตา่งๆ บนพืน้ฐานของความหมายท่ีผลมีตอ่พวกเขา / ความหมายของสิ่ง 
เหลา่นัน้เกิดขึน้จากการกระท าร่วมกนัท่ีบคุคลหนึ่งกระท าตอ่บคุคลอ่ืน / “ความหมาย” เหล่านัน้ถกู
ถ่ายทอดและปรุงแต่งในกระบวนการตีความหมาย ซึ่งเป็นการปฎิสังสรรค์ตอบโต้กันโดยใช้
ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ (Symbol) โดยในการใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ท่ีมีรูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับผู้ อ่ืนจ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการส าคัญทางจิตวิทยาสังคม 2 ส่วนคือ 
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process) 
และสอดคล้องกับแนวคิดของพดุงศักดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงท่ีสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรม (Psychological Aesthetic) ว่าเป็นการปฎิวตัิให้เกิดประสบการณ์สนุทรียะ เรียนรู้ได้
ด้วยการฝึกฝน จากนัน้จงึน าประสบการณ์ตรงมาสร้างสรรค์รูปแบบของศลิปะ  
 นอกจากนัน้ทางด้านความหมายของสุนทรียศาสตร์ ในแง่มุมของการส่ือสารนัน้ สกลธ์ ภู่
งามดี (2545) ได้ให้ทศันะว่า “สุนทรียศาสตร์” เป็นศาสตร์ท่ีท าให้เข้าใจถึงความงามท่ีแท้จริงใน
มุมมองท่ีเปิดกว้าง โดยไม่จ ากัดเพียงแค่ความงามท่ีเป็นรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยงัหมายรวมถึง
เหตกุารณ์ตา่งๆ ทัง้เหตกุารณ์จ าลอง หรือการแสดง ท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ 
 4) นักออกแบบแสงจะเลือกใช้ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ในการสร้างจุดสนใจ โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบร่วมอ่ืนๆ ด้วย เช่นเสียงเพลง และรูปแบบวิธีการเปิดตวัของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 
ซึ่งมกัจะถกูก าหนดขึน้ตามลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์หรือแนวคิด (Concept) ของการจดังาน 
สอดคล้องกับ การส่ือความหมาย สัญญะ สญัลกัษ์ ในบริบทของแสง ในเร่ืองชุดของสญัญะท่ีมี
ความหมายเหมือนกนั (Set of Sign) และตามท่ี Lights and Associated Equipment in 
Common Usage in Venues and Event ได้กลา่วถึงในเร่ืองระบบแสงว่าท างานควบคูไ่ปกบัระบบ
เสียง ท่ีช่วยกระตุ้น และสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า ซึ่งจะร่วมด าเนินการไปพร้อมกับ
นกัแสดง (Raj, Waiters, & Rashid, 2013, pp. 309-310) และสอดคล้องกบั แนวคิดของโซซูร์ 
เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะย่อยๆ (Relational Dimension) ว่าทุกสิ่งล้วนประกอบขึน้ด้วย
พืน้ฐาน 2 อย่าง คือ องค์ประกอบ (Elements) และความสมัพนัธ์ (Relation)  หรือเรียกว่า ชุด
ของสญัญะ (Set of Sign) (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) รวมถึงการเลือกใช้ลกัษณะของแสงโดยการ
ยิงแสงเข้าตาผู้ชมเสมือนการท าลายเส้นแบง่เขตเพ่ือให้เกิดการส่ือสารระหว่างกนัของผู้ ร่วมงานกบั
นักออแบบแสง รวมถึงการเลือกใช้ไฟท่ีมีความสว่างจ้าสูงเพ่ือให้คนดูรู้สึกตาพร่าชั่วขณะ แล้ว



 

 

228 

หลงัจากนัน้จะเห็นตวัผลิตภณัฑ์ชดัเจน และให้ความรู้สึกสวยงามน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Anthony Steven Pellecchia (2009) ท่ีกล่าวถึงการใช้แสงแบบออเดียนซ์บลายด์
เดอร์ส (Audience Blinders) คือการใช้แสงท่ีมีความเข้มสงู โดยการติดตัง้จะเน้นส่องสว่างไปท่ี
ผู้ชม การเปิดไฟจะกระทบตาผู้ชมโดยตรง การใช้แสงในลกัษณะนีจ้ะสามารถสร้างความรู้สึกได้ดี
เย่ียม 
 5) จากการประมวลผลการวิจยัเร่ืองการใช้แสง 3 ระดบั เพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง ภายใต้กรอบหน้าท่ีและคุณสมบตัิของแสง 7 ประการ และ
คุณสมบตัิของแสงท่ีสามารถควบคุมได้อีก 4 ประการ (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา, 2555) 
ภายใต้ข้อก าหนดและข้อจ ากัดต่างๆ ของงานและสถานท่ีจดังาน ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม 
ข้อก าหนดทางไฟฟ้า ข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้บนเวที และ
ข้อก าหนดด้านงบประมาณ (นภฤทธ์ิ เนียรสอาด, 2550) ท าให้ผู้วิจยัเห็นโครงสร้างของการใช้
ทกัษะในการออกแบบแสงเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ได้ชดัเจนขึน้ ว่าในแต่ละระดบั
นัน้ประกอบด้วยหน้าท่ีและคณุสมบตัิใดบ้าง และพบว่าในระดบัท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบของประสบการณ์การตีความ การเลือกใช้สัญญะ และรสนิยมของนัก
ออกแบบแสงเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของบาร์ธส์ (Barthes) เร่ืองการใช้สญัญะ ใน
แต่ละสัญญะจะต้องประกอบไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคู่ไปด้วยกัน
เสมอ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2548) นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิ่มเติมมมุมองจากแนวคิด
การถอดรหัสสัญญะของแสงของ ลักษณ์นัยน์ ทรงเส่ียงไชย  (2552) ท่ีว่าสามารถตีความ
สญัลกัษณ์ใน 2 มิติ มิติแรกการตีความเชิงตรรกะ (Logic Meaning) เกิดจากแสงท่ีสร้างการแล
เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการแสดง และมิติท่ีสองการตีความเชิงจิตวิทยา (Phychological 
Meaning) เกิดขึน้เม่ือแสงท าหน้าท่ีในการสร้างอารมณ์ มาสู่แนวคิดการเลือกใช้แสง 3 ระดบั เพ่ือ
การส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ของนกัออกแบบแสง ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ภำพท่ี 7.2 ตารางสรุปผลการวิจยัการช้แสง 3 ระดบัของนกัออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย 
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 6) นอกจากทกัษะหลกัของนกัออกแบบแสง ท่ีประกอบด้วยทกัษะการตีความ กับทกัษะ
ด้านวิชาชีพ ท่ีแบง่ยอ่ยเป็นทกัษะด้านวิชาชีพเร่ืองอปุกรณ์ กบัทกัษะด้านวิชาชีพเร่ืองการออกแบบ
แล้วนัน้ นกัออกแบบแสงยงัต้องมีการใช้ทกัษะอ่ืนๆ อย่าง ทกัษะด้านการบริหารจดัการ ทกัษะด้าน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทกัษะด้านการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนควบคูก่บัการส่ือสาร และทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยอยูเ่สมอ เชน่เดียวกบังานวิจยัเร่ืองทกัษะท่ีส าคญัของผู้ปฏิบตัิงานการจดัการ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ของวราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) และยิ่งไปกว่านัน้
คณุลกัษณะพิเศษท่ีควรมีของนกัออกแบบแสง ส าหรับงานกิจกรรมเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ในทศันะของ
นกัออกแบบแสงยงัประกอบไปด้วย ต้องรู้จกัจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ ต้องเคารพความคิดเห็นของผู้
คิดงาน มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องเป็นคนท่ีอินไว (Inner) ใฝ่หาข้อมูล ต้องเข้าใจ
เร่ืองของมาร์เก็ทติง้ (Marketing) และรู้จักเทคโนโลยี ผู้ วิจัยมีทัศนะว่าคุณลักษณะพิเศษนี ้
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Csikszentmihalyi (1996) เร่ืองกระบวนการ “ภาวะล่ืนไหล” (Flow) 
หรือกระบวนการของบุคคลท่ีมีความสร้างสรรค์ ท่ีมีความสุขกับการท ากิจกรรมด้วยความจดจ่อ 
ความสนใจ สญัชาตญาณและพลงังานนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 7.3 ทกัษะของนกัออกแบบแสง ส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ 

ทกัษะด้านการ
ตีความ 

ทกัษะด้าน
วิชาชีพ 

ทกัษะอื่นๆ 

การใช้อปุกรณ์ 

การออกแบบ 

- การบริหารจดัการ 
- การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 
- การท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 
- การสือ่สาร  
- ทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ 

คณุลกัษณะพเิศษเพิ่มเตมิ เช่น 

- ต้องรู้จกัจดุเดน่ของผลติภณัฑ์  
- ต้องเคารพความคดิเห็นของผู้
คิดงาน  
- มีความยืดหยุน่  
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- ต้องเป็นคนท่ีอินไว (Inner) 
ใฝ่หาข้อมลู  
- ต้องเข้าใจเร่ืองของมาร์เก็ทติง้ 
(Marketing) และรู้จกั
เทคโนโลยี 

ทกัษะของนกัออกแบบแสง ส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
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 7) องค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ ต่อการออกแบบแสงในงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นปัจจยัท่ีท าให้การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ครัง้หนึ่งๆ 
สามารถประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ทัง้ 2 ทาง ซึ่งมีปัจจยัเก่ียวข้องตัง้แต่ตวันกัออกแบบ
แสงเอง ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในงานหนึ่งๆ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานโดยรวม  ซึ่ง
สอดคล้องกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์ (A System Model of Creativity) กบับคุคล (Persons) 
สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains) ของ Csikszentmihalyi (1996)  
 ในแง่องค์ความรู้เฉพาะของบคุคล [ท่ีมีอยูเ่ดมิและเรียนรู้ใหม]่  (Domain) ได้ข้อสรุปวา่ 
ชดุความรู้พืน้ฐานด้านการใช้อปุกรณ์ และทฤษฎีการออกแบบแสง เป็นจดุเร่ิมต้นของนกัออกแบบ
แสงทัง้ระดบัช านาญงานพิเศษและนกัออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ ส่วนการฝึกฝนทกัษะในด้านการ
ใช้อปุกรณ์ รวมถึงทกัษะด้านสนุทรียะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการใช้แสงระดบัสงูขึน้จาก
การศกึษาเพิ่มเตมิและการครูพกัลกัจ าจากรุ่นพ่ีท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ด้วยการทดลองท าซ า้จน
เกิดความช านาญ และสร้างสรรค์แนวทางของตนเอง  
 ส่วนการออกแบบแสงในวงการ การจัดงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ (Field) ผลวิจยัจากทศันะ
ส่วนใหญ่ของนกัออกแบบแสงและผู้ควบคมุการผลิตฯ เห็นว่าความแตกต่าง ของเทคนิค วิธีการ
สร้างสรรค์การออกแบบแสง ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ 
กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่ เกิดจากประสบการณ์ในการท างาน การรับส่ือทางด้าน
ศิลปะท่ีแตกต่างกัน และการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ออกมาเป็นตาราง
เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงความแตกตา่ง เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัออกแบบแสงเพิ่มเติมทกัษะด้านท่ี
ขาดของแตล่ะรุ่น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีครอบคลมุมากย่ิงขึน้ ดงัตาราง 7.1 
 
ตำรำง 7.1 เปรียบเทียบความแตกตา่ง ด้านเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์การออกแบบแสง ในงาน

เปิดตวัผลิตภณัฑ์ ของนกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสง
ระดบัอาชีพรุ่นใหม่ 

 
นกัออกแบบแสง ทกัษะการใช้อปุกรณ์ ทกัษะด้านศิลปะ ทกัษะด้านการ

ท างาน 
จดุออ่น 

ระดบัช านาญ
งานพิเศษ 

เลอืกใช้อปุกรณ์ที่
หลากหลาย 
ผสมผสานทัง้ 

การเลอืกผสมส ี
ที่ละเมียดละไม 

มีความละเอยีด 
สามารถแก้ปัญหา 
จากประสบการณ์ 

ต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ   
ทีเ่ปลีย่นแปลง 
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ตำรำง 7.1 (ตอ่) 
 

   

นกัออกแบบแสง ทกัษะการใช้อปุกรณ์ ทกัษะด้านศิลปะ ทกัษะด้านการ
ท างาน 

จดุออ่น 

 อปุกรณ์เดิมและ
อปุกรณ์ใหม ่
 

 ที่มีมากกวา่ อยูเ่สมอ 

ระดบัอาชีพรุ่น
ใหม ่

คลอ่งตวัในการใช้
อปุกรณ์เทคโนโลยี
สมยัใหม ่

ใช้แสงทีม่ีความ 
คอนทราสสงู 
(Contrast)  

มีความกล้า  
ความสดใหม ่

ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผสมผสานอปุกรณ์ 
และการแก้ปัญหา 

 
 ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าข้อมลูทางด้านภูมิหลงัทางการศกึษาของนกัออกแบบแสงในประเทศไทย 
(Persons) โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลกัๆ คือ 1) กลุ่มช่างและวิศวกรไฟฟ้า ท่ีมีพืน้ฐานการศึกษา 
ด้านอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2) กลุ่มศิลปะการละคร และสถาปัตยกรรม ท่ีมีพืน้ฐาน
การศกึษา วิชาศิลปะและการออกแบบแสงร่วมในหลกัสตูร 3) กลุ่มนกัออกแบบแสง ท่ีมีพืน้ฐาน
การศกึษาด้านการออกแบบแสงโดยตรง น ามาเช่ือมโยงกบัการตอ่ยอดประเภทความรู้ แบบความรู้
ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้เฉพาะตวั (Tacit Knowledge) สู่การใช้แสง 3 ระดบั 
โดยทศันะของผู้วิจยัเห็นว่านกัออกแบบแสงกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีการเรียนรู้พืน้ฐานแบบความรู้
ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) มาคนละด้าน ท าให้มีองค์ความรู้ไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการเรียนรู้
เพิ่มเติมในส่วนท่ีแตล่ะกลุ่มขาด ซึ่งตา่งกบันกัออกแบบกลุ่มท่ี 3 ท่ีจะมีพืน้ฐานความรู้แบบความรู้
ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) ครบทัง้ 2 สว่น แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามนกัออกแบบแสงทัง้ 3 กลุ่มยงัคง
ต้องมีการเรียนรู้แบบความรู้เฉพาะตวั (Tacit Knowledge) ด้วยการฝึกฝนด้านสุนทรียะ และ
ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือจะสามารถใช้แสงทัง้ 3 ระดบัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัภาพท่ี 7.4 
 นอกจากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ และเช่ือมโยงการอภิปรายผล เร่ืองเทคนิค วิธีการ 
และกระบวนการความคดิสร้างสรรค์ในการออกแสง เพ่ือการส่ือสารกบัผู้ ร่วมงาน ให้สอดคล้องกบั
ภาพรวมของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ในบริบทของนกัออกแบบแสงในประเทศไทย ดงัภาพท่ี 7.5 
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ภำพที่ 7.4 ความสมัพนัธ์ของ ประเภทองค์ความรู้ของนกัออกแบบแสงท่ีมีภมูิหลงัทางการศกึษาตา่งกนั 3 กลุม่ กบัการตอ่ยอดสู่การใช้แสง 3 ระดบั 
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ภำพที่ 7.5 การเช่ือมโยงการอภิปรายผล เร่ืองเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแสง เพ่ือการส่ือสารกบัผู้ ร่วมงาน ให้สอดคล้อง

กบัภาพรวมของงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ในบริบทของนกัออกแบบแสงในประเทศไทย   
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 7.2.2. กำรส่ือควำมหมำยผ่ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้โจทย์ทำงกำรตลำด
และข้อจ ำกัดของงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
 1) แสงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคญัของการส่ือสาร ในงานเปิดตวัผลิตภณ์ัฑ์ ช่วยให้
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และบรรยากาศของงานเปิดตวัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการส่ือสาร
ด้านอารมณ์ท่ีสามารถสร้างอารมณ์ร่วม หรือเรียกวา่เป็นการสร้างประสบการณ์ทางด้านความรู้สึก
ให้กบัผู้ ร่วมงาน นอกจากนัน้สีของแสงเป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ให้ส าคญั
อันดับต้นๆ เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดในส่วนของแสงท่ีสามารถสร้าง
บรรยากาศและอารมณ์แก่ผู้ ร่วมงาน และยงัมีความเก่ียวพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ของแบรนด์ผลิตภณัฑ์
อีกด้วย และพลงัของแสง สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วม และมีอิทธิพลตอ่ผู้ชม และ
สมัพนัธ์กบังานวิจยัของ วราภรณ์ ฉตัราตชิาต (2556) เร่ืองความหมายของกิจกรรมพิเศษ เป็นการ
ส่ือสารสองทางและเป็นการส่ือสารรูปแบบพิเศษท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยสร้างสรรค์
ผา่นสิ่งแวดล้อมของงาน ท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง (First – hand Experience) ให้ผู้มาร่วม
งานสัมผัสถึงความแปลกใหม่ ผ่านประสบการทัง้ 5 เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายและสะท้อนหรือส่ือสาร แบรนด์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์  และยงัสอดคล้องกับท่ี
กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555) ได้กล่าวถึงพลงัของแสงท่ีสามารถเน้นความหมาย และมี
ลกัษณะเป็นสญัลกัษณ์เสมอ  
 2) การพฒันาการของการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนัในประเทศไทย จากผลวิจยัท่ีนกัออกแบบแสงมองว่า การพฒันาเกิดขึน้จากการ
พฒันาเทคโนโลยีเป็นหลกั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัวิจยัของ ลกัษณ์นยัน์ ทรงเส่ียงไชย (2552) เร่ืองการ
ออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์การแสดงในโขนร่วมสมัยท่ีมีการแบ่งยุคของการการ
พฒันาการใช้แสงในการแสดงไทยออกเป็น 4 ยคุ เป็นเพราะการใช้แสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ใน
ประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้มาในยคุท่ีมีเทคโนโลยีไฟฟ้าใช้แล้ว และความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจน
ท่ีมีผลต่อการออกแบบแสงนัน้ เกิดขึน้จากการมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีพฒันาขึน้ และมี
การน ามาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย แตใ่นแง่ของผลการวิจยัท่ีนกัออกแบบแสงส่วนใหญ่ยอมรับว่าการ
พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การท างานง่ายขึน้ และท าให้มีตวัเลือกในแง่ของ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบแสงมากขึน้ ก็ยงัคงสอดคล้องกบัวิจยัของ ลกัษณ์นยัน์ ทรงเส่ียงไชย 
(2552)  ว่าการพฒันาการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง ท าให้มีการเปิดกว้างให้กับผู้สร้างสรรค์การแสดง
สามารถเลือกใช้แสงและน ามาสร้างสรรค์การแสดงได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับการ
แสดงนัน้ๆ 
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 3) ผลวิจัยเร่ืองการออกแบบแสงเพ่ือการตอบโจทย์ทางการตลาดของการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมพบว่านกัออกแบบแสงจะท าการออกแบบตามโจทย์และแนวคิดหลัก 
(Concept) ของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน ท่ีเกิดจากนักสร้างสรรค์งานกิจกรรม (Event 
Creative) จะต้องท าการคิดรูปแบบงานภายใต้โจทย์ทางการตลาดมาแล้วชัน้หนึ่ง เพ่ือเกิดเป็น
รูปแบบงานท่ีจะส่ือสารถึงตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงและโดยอ้อม จากนัน้จึงน าโจทย์ดังกล่าวมา
ก าหนดให้นกัออกแบบแสงท าการสร้างสรรค์แสงเพ่ือส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของโรลองค์ บาร์ธส์ ท่ีได้กล่าวว่าทุกครัง้ท่ีเกิดการใช้สัญญะ ในแต่ละสัญญะจะต้อง
ประกอบไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคูไ่ปด้วยกนัเสมอ แตอ่าจจะมีสดัส่วน
ของความหมายทัง้สองแบบมากน้อยแตกต่างกันไป ทัง้นีก้ารออกแบบแสงยังสามารถส่ือสาร 
ถึงอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล
การตลาด 3.0 ของคอตเลอร์ (คอตเลอร์ ฟิลิป และคณะ, 2554) ท่ีกล่าวถึงโมเดล 3i ถึงสองส่วน
ด้วยกันได้แก่ 1) อตัลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการวางต าแหน่งของแบรนด์ใน
ความคิดผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นต าแหน่งท่ีโดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง  2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
(Brand Image) คือการช่วงชิงความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบนด์ หรือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการด้านอารมณ์ของผู้บริโภค และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ในแง่
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) ขัน้ท่ี 1 คือ “การแนะน าสินค้า (Introduction Stage) 
...วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขัน้นี ้เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการ
ทดลองใช้ ในตวัผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือดงึดดูทัง้คนกลางท่ีจะรับสินค้า
ไปจ าหนา่ยและดงึดดูผู้บริโภคให้ยอมรับสินค้า” ซึง่การเปิดตวัผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ านัน้ 
ถือเป็นเป้าหมายหลกัท่ีเจ้าของสินค้าทกุประเภทต้องการ รวมถึงสอดคล้องกบัวิจยัของ วราภรณ์ 
ฉตัราติชาต (2556) ในด้านความสมัพนัธ์ของความคิดสร้างสรรค์ตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยประกอบด้วย 1) เอกลกัษณ์ของงาน ส่วนท่ี 2) ความคิดสร้างสรรค์ใน
เชิงเนือ้หา 3) ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด และ 4) การสร้างสรรค์ผ่านสิ่งแวดล้อมของงาน 
โดยให้ผู้มาร่วมงานสมัผสัถึงความแปลกใหม่ ความพิเศษ ได้จากประสาทสัมผสัทัง้ห้า ทัง้ระบบ
เสียง ระบบแสง การแสดง การจดัวางผลิตภณัฑ์ เป็นต้น และสอดคล้องกบัแนวคิดของ   O’Toole 
(2011)  เร่ืองการออกแบบ (Design), การตลาด (Marketing) ท่ีว่าการออกแบบงานกิจกรรม 
(Event Design) เป็นการน าเอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจดัเรียงตามจดุมุ่งหมาย เพ่ือเพิ่ม
ความประทบัใจให้กับผู้ ร่วมงาน ซึ่งโดยทัว่ไปส่วนท่ีเก่ียวข้องนีจ้ะใช้วตัถปุระสงค์ของกระบวนการ
การออกแบบร่วมกนั เชน่ การออกแบบแสง การออกแบบตกแตง่ และการออกแบบสถานท่ีจดังาน 
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ซึ่งการออกแบบนีจ้ะมีปัจจยัการผลิตด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์... ทางด้านกลงยุทธ์ทาง
การตลาด จะช่วยสนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดงานกิจกรรม ทัง้ในแง่ของกระบวนการ
ตดัสินใจ และเป็นการป้อนข้อมลูเพื่อการออกแบบส าหรับงานกิจกรรม  
 4) การสร้างสรรค์การออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมาย ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ในงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะงาน พบว่านกัออกแบบแสงใช้องค์ประกอบทางด้านเทคนิค วิธีการ ในการ
ออกแบบแสง โดยการศกึษาจากโจทย์และแนวคิดของงาน หรือตีความจากลกัษณะเฉพาะของตวั
ผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์มีคุณสมบตัิของความเร็วและแรง และบางครัง้จะต้องศึกษาจากภาพ
ตวัอย่างงานในอดีตเพ่ือก าหนดแนวทางการออกแบบว่าต้องการให้สอดคล้องหรือตา่งไปจากงาน
จากเดิม ซึ่งเป็นเสมือนการติดตัง้มุมมองให้กับผู้ ร่วมงานว่า สิ่งท่ีนักออกแบบแสงต้องการให้
ผู้ ร่วมงานมีภาพจ าของผลิตภณัฑ์นัน้ไปในแนวทางใด ดงัแนวคิดของ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) 
ในเร่ืองทฤษฎีการส่ือความหมายในแง่ทัศนะต่อผู้ ส่งสารไว้ว่า ผู้ ส่งสารไม่ได้ท าหน้าท่ีแค่เพียง
สง่ผา่นขา่วสาร ( Transmittor) แตย่งัเป็น “ผู้ ท่ีเข้ารหสั” (Encode) ข่าวสารท่ีส่งออกไปให้ด้วย ซึ่ง
หมายถึงว่า ผู้ส่งสารได้ท างาน 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ติดตัง้รหสัการถอด
ความหมายจากสาร” รวมถึงการเลือกใช้เทคนิค วิธีการออกแบบแสงจากศกึษาจากองค์ประกอบ
รอบๆ ตวัของผลิตภัณฑ์ และน ามาสร้างสรรค์การออกแบบให้เป็นมากกว่าการใช้แสงเพ่ือส่ือ
ความหมาย เช่นการออกแบบอุปกรณ์โครงสร้าง (Truss) ส าหรับติดตัง้โคมไฟ ก็สามารถน ามา
ออกแบบเพ่ือส่ือความหมายได้ชดัเจนมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั“ทฤษฎีการปฎิสงัสรรค์สญัลกัษณ์” 
(Symbolic Interactionism) ของ Blumer ท่ีว่า การกระท าส่วนใหญ่ในสงัคมมนษุย์ เป็นการปฎิ
สงัสรรค์ตอบโต้กนัโดยใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ (Symbol) ซึ่งมีนยัส าคญัตอ่การส่ือความหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท า ความหมายของสิ่งตา่งๆ จงึเป็นผลผลิตทางสงัคมท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยในการใช้ประโยชน์จากสัญลกัษณ์ท่ีมีรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับผู้ อ่ืน
จ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการส าคัญทางจิตวิทยาสังคม 2 ส่วนคือ กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process) ปัจจบุนัมนษุย์ใน
สงัคมตา่งๆยงัออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือเชิงวตัถหุรือ “สิ่งประดิษฐ์” (Artficail Medai) หลาย
ชนิดขึน้เพ่ือใช้ในกระบวนการส่ือสาร และมักจะถูกออกแบบและสร้างขึน้ด้วยเทคโนโลยีท่ี
สลับซับซ้อนท่ีส่ือประดิษฐ์เหล่านีว้่า เทคโนโลยีส่ือสาร (Communication Technology) หรือ
เทคโนโลยีขา่วสาร (Information Technology)” (1863-1931 ใน วรพล พรหมิกบตุร, 2534, น. 8)  
 5) ผลวิจยัพบว่าการถ่ายทอดมมุมองผ่านศิลปะเพ่ือสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารของ
นกัออกแบบแสง จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของการเข้าถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของงาน, การ
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เข้าถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง, เข้าถึงเทคโนโลยีและรู้ถึงคณุสมบตัิของอุปกรณ์ และการเข้าถึงศิลปะ 
และความรู้ด้านวิศวกรรม เพราะทุกองค์ประกอบมีผลต่อการออกแบบเพ่ือให้ได้งานท่ีสวยงาม
สมบูรณ์ และสามารถสร้างได้จริง ตรงกับแนวคิดของ นภฤทธ์ิ เอียดสอาด ท่ีได้กล่าวว่างาน
ออกแบบแสงท่ีดี ต้องสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบแสง
นัน้เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องผสมกนัอย่างลงตวั ซึ่งสอดคล้องกบัทศันะของ กฤษรา ซูไรมาน 
วริศราภริูชา (2555, น. 2) ด้วยเชน่กนั 
 และผลการวิจยัด้านการเลือกใช้คณุสมบตัิของแสงท่ีควบคมุได้ท่ีประกอบด้วย 1) ความ
เข้มหรือความสว่างของแสง (Intensity) ท าให้มองเห็นวตัถตุา่งๆบนเวที 2) การจ าหน่ายแสงหรือ
การส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement จงัหวะหรือลีลาการเปล่ียนแปลงของแสง และ4) 
สุนทรียะในการเลือกสีของแสง (Color) พบว่าทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงมองว่า ทุก
องค์ประกอบนัน้สิ่งจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการออกแบบแสงเพ่ือให้ได้องค์ประกอบของศิลปะ 
สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและสร้างความประทบัใจให้เกิดภาพจ า เป็นสทุรียภาพในด้าน
การสร้างเหตกุารณ์จ าลองท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดความคล้อยตาม โดยเป็นการเลือกใช้สนุทรีศาสตร์ 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนกัออกแบบแสงแต่ละคน ซึ่งเกิดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) จากทฤษฎีเบือ้งต้น และบนัทึกการบอกเล่าประสบการณ์ของของนัก
ออกแบบแสงรุ่นก่อนๆจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) ทีจะ
เกิดขึน้ได้จากสญัชาตญาณ พรสวรรค์ และประสบการณ์ในการท างาน  ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจใน
เร่ือง “สีของแสง” ใช้ในการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายนัน้ เม่ือน าข้อมลูจากทศันะของนกัออ
แบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษท่ี ของธนาฒย์  ปิตพิรเทพิณ ได้กลา่วไว้มาเทียบเคียงกบัจิตวิทยา
สีท่ี  นพดล อินทร์จนัทร์ (2553) ได้รวบรวมไว้กลบัเห็นว่า ในแสง 1 สี สามารถท าให้เกิดอารมณ์ได้
หลากหลาย และเม่ือมีการน ามาผสมกับสีอ่ืนๆสามารถสร้างมิติความซบัซ้อนทางอารมณ์ให้กับ
ผู้ชมได้มากกวา่ทฤษฎีจิตวิยาสีท่ีถกูรวบรวมไว้ในบทท่ี 2  ดงัเชน่ตารางเปรียบเทียบดงัตอ่ไปนี ้
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ตำรำงที่ 7.2  ตารางเปรียบเทียบอิทธิพลของสีตอ่ความรู้สึกของมนษุย์ในแง่จิตวิทยา โดยนพดล 
อินทร์จนัทร์ (2553) กบัทศันะเร่ืองอารมณ์ของแสงสี ของธนาฒย์  ปิตพิรเทพิณ  

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

สี 
แดงสด 

ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
ต่ืนเต้น  
สะดดุตา 

แดง สู้รบ,สงคราม / อารมณ์ด ุ– อาฆาต – โหดร้าย – ความตาย / 
มุง่มัน่ ความเช่ือมัน่สงู เราจะสู้  ไมย่อมแพ้ เราจะฝ่าไป 
-ใช้แซมร่วมกบัซีนไฟสีน า้เงินเข้ม ให้อารมณ์เหมือนในคลบัในบาร์  
-ใช้คูก่บัสีขาวทัง้แบบทงัสเตนและเดย์ไล้ท์ ให้ความรู้สึกถึงชยัชนะและ
ความยิ่งใหญ่  
-อย่าใช้คู่กบัสีส้มหรือสีชมพท่ีูมีความเข้มเสมอกนัจะท าให้แยกความ
แตกตา่งไมอ่อก เรียกวา่ “เสียซีน” 
-หากใช้คูก่บัสีเขียวถือเป็นความกล้าหาญของคนท าไฟเพราะเป็นคูสี่ท่ี
ตดักัน และตรงข้ามกันท าให้สวยงามยาก มกัให้ความรู้สึกน่าเกลียด
นา่ขยะแขยง แตเ่คยมีเหมือนกนัท่ีใช้ร่วมกนัแล้วเหมาะเจาะกบัเพลงก็
กลบัท าให้ซีนเขียว แดงดมีูเสนห์่ 
 

  

สีส้ม ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
เร้าใจ ร่าเริง 

ส้ม ความเข้มแข็ง ความแข็งแรง ความหวงัใหม่ ความมีชยัชนะ ความ
สดใส เรืองรอง  
- ใช้สีส้มออ่น-แก่คูก่นัจะท าให้ซีนไฟดขูลงัมีพลงั  
- หากใช้ในเปอร์เซ็นต์ความสวา่งต ่าๆจะท าให้เวทีดเูหมือนภาพวาดสีซี
เปีย  
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- หากไปใช้แซมร่วมกบัซีนสีเหลืองจะท าให้ซีนไฟเหมือนสี 
ทองดอูร่ามมลงัเมลือง 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

  - สีส้ม-เขียว จบัคู่กนัในงานคอนเสิร์ตเหมาะกบัเพลงสไตล์แร็ป (Rap) 
หรือลาตนิ (Latin)  
- ไมค่วรใช้สีส้มจบัคูก่บัสีแดงหรือชมพ ู
 

สีเหลือง ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
ร า บ เ รี ย บ 
สวา่งตา 

เหลือง บง่บอกถึงความสดใส สดช่ืน  
- การรู้จกัเลือกใช้โทนสีเหลืองท่ีมีทัง้ออ่นแก่ และผสมสีส้มร่วมด้วย จะ
ท าให้ซีนมีความอลงัการ  
- ซีนไฟสีเหลือง-แดง ทรงพลงัดีเหมือนกัน แตก็่ดเูหมือนหลายคนจะ
ไมค่อ่ยชอบ  
- เหลือง-เขียว ก็ดสูดใสดี แต่ควรระวงัเร่ืองปริมาณและความสว่าง
ของสีเหลืองท่ีจะไปฆา่สีเขียวเสียหมด 
 

สีมว่ง ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
มึ น ช า 
ผิดหวงั 

ม่วงอมแดง (Magenta) คนท าไฟใหม่ๆหลายคนมกัชอบใช้สีนีเ้พราะ
รู้สึกว่าสวย ด้วยความจดัจ้านของมนั แตถ้่าเป็นระดบัครูบาอาจารย์
หรือลกูค้าไฮโซ จะรู้สกึวา่มนัเป็นสีท่ีนา่เกลียด  
- เคล็ดลบัคืออย่าใช้เฉดสีเดียวโดดๆ ควรมีอ่อนแก่ผสมกนัซึ่งจะช่วย
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ให้ซีนไฟดูหวานขึน้อย่างเห็นได้ชัดเรียกว่า โทนสีแบบพาสเทล 
(Pastel)  
- อย่าใช้ร่วมกับสีแดงหรือส้มเพราะมนัจะฟ้องทนัทีว่าเรายังอ่อนหัด
เร่ือง การจบัคูสี่  
- มาเจนต้า (Magenta) กับเขียวให้ความรู้สึกญ่ีปุ่ น มาเจนต้ากับ
เหลืองก็เชน่กนั / ในงานละครไมค่อ่ยจะได้ใช้ 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

  สีนี ้ยกเว้นแนวแฟนตาซี หรือต้องการความแปร๋น ความดดัจริตของตวั
ละคร 
 

สีน า้เงิน ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
ห นั ก แ น่ น 
สงบนิ่ง 

คนท าคอนเสิร์ตทัว่ไปมกัชอบสีน า้เงินเข้มเพราะดสูวยงามโดยเฉพาะท่ี
ยุคท่ีไฟ แอลอีดีเต็มเมืองอย่างนี  ้ แสงสีน า้เงินจากแอลอีดีช่างดู
สวยงามจริงและมีความสวา่งสงูกวา่ไฟพาร์ใสเ่จล  
- ซึง่พบวา่หากใช้สีน า้เงินล้วนทัง้ซีนจะท าให้ภาพท่ีถ่ายวิดีโอออกมามี
อาการ “บวมสี” 
- แสงสีน า้เงินให้อารมณ์กลางคืน ลึกลบั เวทย์มนตร์  หรือใช้สร้าง
บรรยากาศในผบัในคลบัในบาร์  
- สีน า้เงินจบัคูก่ับสีแดงทีไรต้องนึกถึงเร่ืองชาติเร่ืองประเทศทุกทีไม่รู้
เป็นไง(แม้ไมมี่สีขาว)  
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- สีน า้เงินกับสีเขียวเข้มแปลกดีและสวย ให้ความรู้สึกลึกลบัแต่ก็น่า
ค้นหา ถ้าใช้ร่วมกบัฉากป่าก็ดรูาวกบัป่ามีเวทย์มนตร์  
- น า้เงินกับลาเวนเดอร์ก็ไปกันได้ดี โดยเฉพาะกับเพลงเย็นๆซึง้ๆ
ประเภทร าพงึร าพนั  
- น า้เงินเข้มกบัสีส้มใช้ในเพลงร็อค แตต้่องจดัเปอร์เซ็นต์ความสว่าง
และแพทเทิร์นไฟท่ีเหมาะสม  
- น า้เงินกบัชมพท่ีูไม่เข้มนกัดคูิกขดีุ ใช้กบัเพลงสไตล์กุ๊กก๊ิกแบบญ่ีปุ่ น
หรือเกาหลี 
 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

สีฟ้า ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
สว่างตา ใส
สะอาด 
 

สีฟ้า ให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ถ้าอยากได้ซีนไฟท่ีเห็นแล้วอยาก
ไปนอนกลางท้องทุ่งเสียเหลือเกินให้ใช้เฉดสี ฟ้าอ่อน ฟ้าแก่ หรือแซม
น า้เงินบ้างเล็กน้อย  
- สีฟ้าอ่อนหากใช้ในเปอร์เซ็นต์ต ่าๆ ในต าแหน่ง Front light จะให้
ความรู้สกึหดหู ่สิน้หวงั เศร้าหมอง ให้บรรยากาศกลางคืน วงัเวง  
- หากใช้ในต าแหนง่ Side light จะให้ความรู้สกึกลางคืน 
 

สี
บานเย็น 

ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 

ม่วงอมน า้เงิน (Lavender) โทนสีลาเวนเดอร์ ถือว่าเป็นสีกลาง คือไม่
ร้อน ไม่เย็น และใช้จบัคูสี่ได้ทัง้โทนร้อนและเย็น จบัคูก่บัสีแดงก็สวย 
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สด โดดเดน่ จบัคูก่บัสีน า้เงินก็งาม  
- สีเดี่ยวให้ความรู้สกึไปทางหดหู่ ประเภทอกหกัรักคดุ เพ้อร าพึงถึงคน
รัก ร าพนัถึงอดีต 
- ในงานละครเป็นซีนเร่ิมต้นท่ีจะน าไปสูอ่ารมณ์อ่ืนตอ่ไป  
- เหมาะท่ีจะใช้ท าเป็นไซด์ไลท์ (Side Light) ส่องเสือ้ผ้านกัแสดงหรือ
แดนเซอร์ จะช่วยให้สีเสือ้ผ้าดสูวยงามไม่ว่าจะโทนร้อนหรือเย็น ใครท่ี
ท าวงลกูทุ่งแนะน าเป็นพิเศษให้ใช้ไฟไซด์ (Side) ใส่เจลสีลาเวนเดอร์
ออ่นๆแล้วเสือ้ผ้าของแดนเซอร์จะดเูวอ่วงัอลงัการ 
 

สีชมพ ู ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
อ่อนหวาน 
สบายใจ 

ชมพ ูใครๆก็มกันกึถึงความรัก ความสดช่ืนประเภทความรักสมหวงั  
- ฉากแตง่งานมกัใช้สีชมพอูอ่นๆ แล้วไลน่ า้หนกัไปเป็น 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

  ชมพเูข้ม จะท าให้ซีนไฟดสูวยจนหวัใจแทบละลาย 
- ชมพูกับเขียวให้ความรู้สึกเดียวกับมาเจนต้า-เขียว คือออกแนว
คอนเสิร์ตญ่ีปุ่ น  
- ชมพอูอ่นๆจบัคูก่บัสีแดง ชว่ยให้โทนสีแดงดดีูขึน้ลดความก้าวร้าวลง 
- การใช้เจลสีชมพอู่อนมากๆใส่ฟอลโลว์สปอตจะท าให้ศิลปินมีสีผิวท่ี
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ดดีูขึน้ อยา่งมาก แก้ปัญหาศลิปินสีซีดจาง 
 

สีเขียว ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
ส ด ช่ื น 
สบายตา 

เขียว ให้ความรู้สกึป่าเขาล าเนาไพร ความสดใส มีชีวิตชีวา  
- แตค่วรเลือกเฉดสีเขียวอ่อน-แก่ให้ดี เพราะสีเขียวบางสีให้ความรู้สึก
ท่ีนา่เกลียด รู้สกึเป็นผีจีน  
- สอ่งย้อมต้นไม้ด้วยสีเขียวออ่นจะชว่ยให้ใบไม้และต้นไม้ดสูดใสขึน้  
- ใช้คู่กับสีเหลืองหรือสีฟ้าจะให้ความรู้สึกท่ีเป็นป่าเขาเหมือนกันแต่
คนละ ฤด ูคนละเวลา  
- ใช้คูก่บัสีแดงจะแสดงให้เห็นวา่ผู้ใช้เป็นคนกล้าหาญเอามากๆ เพราะ
ปกตไิมค่อ่ยมีใครกล้าใช้กนั 
 

สีครีม ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
นิ่งเรียบ หรู 
 
 

ขาว เป็นสีท่ีใช้ได้ทัง้ความหมายบวกและลบ ได้ทัง้มีพลงัหึกเหิม และก็
หดหู่ไร้ชีวิตชีวาขึน้อยู่กบัว่าซีนไฟก่อนหน้านัน้และต่อจากนัน้จะเป็นสี
อะไร  
 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 

สีขาว ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 

- สีขาวเดย์ไล้ท์(Day Light) ใช้แซมกบัแม่สีตา่งๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นแดง
ขาว,น า้เงินขาว,หรือ เขียวขาว ถือว่าเป็นซีนแก้เล่ียนส าหรับการเล่น
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ส ะ อ า ด 
บริสทุธ์ิ 

ซีนไฟแบบโมโนโทน และยงัช่วยป้องกันปัญหาแสงบวมในเวลาถ่าย
วิดีโออีกด้วย- การใช้ซีนไฟขาวล้วนทัง้แบบเดย์ไล้ท์และทงัสเตน ถือ
เป็นซีนไฟท่ีมีเสน่ห์ถ้าเลือกใช้ในเพลงท่ีลงตวัจะท าให้ซีนนีเ้ป็นท่ีน่า 
ประทบัใจ แต่ถ้ามีไฟน้อยอย่าเส่ียงใช้ เพราะซีนไฟขาวต้องใช้ไฟใน
ปริมาณท่ีมากพอสมควรจงึจะนา่สนใจ ไมง่ัน้จะ เหมือนท าไฟไมเ่สร็จ 
 

  

สีด า ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
มืด ลกึลบั 

 

สีทอง ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
หรูหรา มีคา่ 
 

 - 

สีเงิน ใ ห้
ค ว าม รู้ สึ ก 
เงางาม แวว
วาว 
 

 - 

สีอ่ืนๆ  คองโก บล ู(Congo blue) บางทีเรียกว่าสีแบล็คไล้ท์(Black Light) ให้
อารมณ์เวทย์มนตร์ เมจิก อภินิหาร ใช้แทนแสงแบล็คไล้ท์ได้ 
- ใช้ร่วมกบัสีแดงได้ดี / ใช้ร่วมกบัสีลาเวนเดอร์ก็สวยเหมาะกบัฉากท่ี
เป็นแฟนตาซี 
เขียวอมน า้เงิน (Blue Green) หากไมม่ัน่ใจในความ 

ตำรำงท่ี 7.2  (ตอ่) 
 

 

สี ข อ ง
แสง 

อิทธิพลของ
สี ต่ อ
ค ว าม รู้ สึ ก
ของมนุษ ย์

อารมณ์ของแสงสี จาก ทศันะส่วนตวัท่ีเก็บเก่ียวมาจากประสบการณ์
ตรงในการท างานของ ธนาฒย์  ปิติพรเทพิณ นกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญงานพิเศษ 
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ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า 
( น พ ด ล 
อินทร์จนัทร์, 
2553) 

   น่าเกลียดของแสงสีเขียวให้เล่ียงไปใช้เขียวอมน า้เงินเสีย เพราะ
รับประกนัได้วา่จะโดนลกูค้าต าหนิน้อยลง 
- เขียวอมน า้เงินจับคู่กับม่วงอมน า้เงิน  (Lavender) ให้ซีนไฟท่ี
สวยงามอย่างมาก - เขียวอมน า้เงิน กับน า้เงิน หรือกับสีชมพู, มา
เจนต้า ล้วนโอเคหมด  
- อย่าจับคู่ร่วมกับสีแดงเพราะยากท่ีจะท าให้สวยยกเว้นคุณเป็นคน
กล้าจริงๆ  
- เขียวอมน า้เงินกับสีขาวแบบเดย์ไล้ท์ เหมาะกับเพลงสไตล์ร็อคหรื
อโพรเกรสซีฟ 
- เขียวอมน า้เงินออ่นๆมีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่เทอคอยส์  
(Turquoise) อนัเป็นโทนสีท่ีไฮโซชอบมาก  
 
หมายเหต:ุ ทัง้หมดนีย้งัมีรายละเอียดในเร่ืองความอ่อนแก่ของเฉดสี 
และเร่ืองของเปอร์เซ็นต์ความสว่าง ซึ่งเป็นทักษะของตวัผู้ ใช้งานเอง 
ฝึกผสมสี จบัคูสี่ และสงัเกตจดจ าจะชว่ยให้รสนิยมมีพฒันาการท่ีดีขึน้
เอง 
 

  
 6) ความแตกต่างของลักษณะแสง ท่ีใช้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้นัน้ ไม่แตกต่างกนัในแง่ของการใช้อปุกรณ์พืน้ฐาน แต่แตกต่างกนัท่ีการ
เลือกใช้ลกัษณะของแสง โดยงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีต้องจบัได้เน้นการใช้แสงเพ่ือสร้างความโดด
เด่นให้กับผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ในขณะท่ีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้องไม่ได้จะเน้นการสร้าง
บรรยากาศ และใช้สญัญะร่วมเช่น การเลือกใช้สีของแสงตามสีขององค์กร (Coporate Identity) 
หรือการใช้แสงจบัไปท่ีตราสญัลกัษณ์ (Logo) ของผลิตภณัฑ์ หรือการสร้างสญัลกัษณ์ขึน้มาแทน
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เพ่ือส่ือถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ๆ แล้วใช้แสงในการสร้างความรู้สึกเข้ามาช่วย ซึ่งสอดคล้องกบั 
แนวคิดของโซซูร์ (Saussure) ในเร่ืององค์ประกอบของสัญญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริง” 
(Reference) “ตัวหมาย” (Signifier) และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ซึ่งเป็นสัญญะตาม
ความหมายของ การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง คือหากสัญญะตัวหนึ่งยืนอยู่ล าพังจะไม่มี
ความหมายจนว่าจะมีการน าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง กบัสญัญะตวัอ่ืนๆ รวมถึงแนวคิดเร่ือง
ชุดของสญัญะท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) ซึ่งสัญญะแต่ละตวันัน้จะมีลกัษณะ
บางอยา่งร่วมกนัอีกด้วย 
 และเม่ือผู้วิจยัได้น ามาสงัเคราะห์ควบคูก่บัการพิจารณาองค์ประกอบของสญัญะ 3 แง่ คือ 
“สญัญะ” (Sign) “ผู้ ใช้สญัญะ” (User / Interpretant) และ “วตัถท่ีุอ้างถึง” (Object / External 
Reality) ของชาร์ลส์ เพียร์ส (Charles Sanders Peirce) ก็สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตำรำง 7.3 การสงัเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะแสง ท่ีใช้ในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์แบบจบั

ต้องได้กับผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ ภายใต้แนวคิดองค์ประกอบของสัญญะ ของ
ชาร์ลส์ เพียร์ส 

 
ICON INDEX SYMBOL 
ใ ช้ แสงส ร้า งความโดด เด่น ใ ห้
ผลติภณัฑ์โดยตรง (ผลติภณัฑ์ที่จบั
ต้องได้) 

ใ ช้ ส ร้ า งความ โดด เด่น  ใ ห้กับ
สญัลักษณ์หรือสิ่งแทนผลิตภัณฑ์ 
(ผลติภณัฑ์ที่จบัต้องไมไ่ด้) 

ใช้แสงสร้างบรรยากาศ โดยอ้างอิง
ถึงสีของแสงกับสีของ องค์กรหลกั
ของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ (ทัง้ผลิตภณัฑ์
ที่จบัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้) 

 
 7) ผลวิจยัหวัข้อความแตกตา่งของวิธีการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ของ
นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม่  พบว่าจดุเร่ิมต้น
มาจากการรับโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าหรือเจ้าของงาน จากนัน้นกัออกแบบแสงจึงน ามา
ตีความและท าการออกแบบแสงให้ส่ือความหมายตรงตามโจทย์ท่ีได้รับ โดยความแตกต่างของ
วิธีการส่ือความหมายผานศิลปะการออกแบบแสงเกิดขึน้จากการตีความจากประสบการณ์ท่ี
แตกตา่งกนั จงึมีการเลือกน าเสนอในมมุมองท่ีตา่งกนั สอดคล้องกบัแนวคิดท่ีว่า องค์ประกอบของ
การเกิดประสบการณ์ทางสนุทรียะ 3 สิ่งคือ 1) สนุทรียวตัถุ 2) มนษุย์ผู้ รับรู้แบง่เป็นผู้สร้างสนุทรีย
วตัถุหรือผู้ส่งสารในท่ีนีคื้อผู้ สร้างผลงานศิลปะ แล้วน ามาถ่ายทอดป็นผลงานให้กับฝ่ังผู้ รับสาร
ได้รับรู้ 3) สนุทรียรส และแง่ของประสบการณ์ทางสนุทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม เป็นการปฎิวตัิให้
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เกิดประสบการณ์สุนทรียะ ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝน แล้วจึงน าประสบการณ์ตรงมาสร้างสรรค์
รูปแบบของศิลปะท่ีแบง่ย่อยได้เป็น 1) ฐานศาสตร์การทางการเห็น คือการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ 2) 
ฐานศาสตร์ของการได้ยิน ซึ่งเป็นเร่ืองของดนตรี 3) ฐานศาสตร์ของการเคล่ือนไหว เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการแสดง การใช้ความคดิและการสร้างสรรค์  (พดงุศกัดิ ์คชส าโรง, ม.ป.ป.)  
 ในด้านการใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
มาในอดีตจนถึงปัจจุบันนัน้ นักออกแบบแสงเห็นถึงความส าคัญและประสิทธิผลของการส่ือ
ความหมายผา่นแสง และยงัเห็นวา่มีความส าคญัมากขึน้ แม้จะมีปัจจยัทางด้านเวลา งบประมาณ 
และการให้ความส าคญัของเจ้าของงานฯ ท่ีมีผลโดยตรงตอ่พฒันาการ ด้านสร้างความหมายผ่าน
แสงในภาพรวมของอุตสาหกรมม แตใ่นทางกลบักนัผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจยัภายนอกทางด้าน
งบประมาณ รวมถึงทศันคติของเจ้าของงานเอง ไม่ใช่ส่วนประกอบทัง้หมดในการสร้างสรรค์งาน
แสงเพ่ือส่ือความหมาย เน่ืองจากนักออกแบบแสงมีตวัแปรเร่ืองความคิดสร้างสรรค์  ท่ีสามารถ
น ามาแก้ปัญหาและหาทางออกท่ีเหมาะสมให้แก่งาน แตใ่นส่วนของปัจจัยด้านเวลาผู้วิจยัเห็นด้วย
วา่เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจ าเป็นตอ่การคดิวิเคราะห์และสร้างสรรค์งานให้สมบรูณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่  7.6 การก าหนดต าแหน่งคณุค่าของงานออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวั

ผลิตภณัฑ์ ด้วยตวัแปรด้านงบประมาณและความคดิสร้างสรรค์ 
 
 ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์น า้หนกัของการออกแบบแสงเพ่ือส่ือความหมายด้วยแกนการก าหนด
ต าแหน่งของตวัแปรความคิดสร้างสรรค์กบังบประมาณท่ีได้รับออกมาตามภาพ 7.6 ท่ีอธิบายถึง 
แนวทางคุณภาพงานจากส่วนผสมของงบประมาณกับความคิดสร้างสรรค์ โดยเทียบเคียงจาก

งบประมาณมาก 

งบประมาณน้อย 

ความคิดสร้างสรรค์มาก ความคิดสร้างสรรค์น้อย 

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่  
และทรงคณุคา่ 

เป็นงานที่สร้างความประหลาดใจ 
เกินความคาดหมาย 

เป็นงานที่ถกูพดูถึงในแงล่บ 

เป็นงานที่ไมถ่กูจดจ า 
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ปรากฏการณ์ภาพยนต์นอกกระแส อย่างภาพยนต์เร่ือง ลุงบุญมีระลึกชาติ จากผู้ก ากับ อภิชาติ
พงศ์ วีระเศรษฐกลุ (วิกิพิเดีย สาราณุกรมเสรี, 2557) ท่ีได้รางวลัปาล์มทองค าจากประเทศฝร่ังเศส 
หรือภาพยนต์เร่ือง 36 ของผู้ก ากบั นวพล ธ ารงรัตนฤทธ์ิ (Digital Culture, 2558) ท่ีแม้จะเป็น
ภาพยนต์ท่ีมีทุนสร้างมีไม่มาก แต่จากแนวคิดท่ีแตกต่างและความตัง้ใจของผู้สร้างและผู้ก ากับ
สามารถน าพาให้ภาพยนต์นอกกระแสดงักล่าว ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงยงัเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาวฒันธรรมการชมภาพยนต์ของผู้ชมชาวไทยให้
กว้างขึน้ เช่นเดียวกันนีห้ากนกัออกแบบแสงในประเทศไทยร่วมกันสร้างวฒันธรรมทางสุนทรียะ
และความคดิสร้าสรรค์ในการออกแบบแสงส าหรับส่ือความหมายให้ปรากฏตอ่วงการ ผู้วิจยัเช่ือว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันาการใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสาร
ไปในวงกว้างเชน่เดียวกบัการกระเพ่ือมของวงน า้ 
 8) ผลวิจยัของการปรับรูปแบบการใช้แสงในการส่ือสาร โดยสามารถแก้ไขล่วงหน้าก่อน
งาน จะมีสาเหตมุาจากการส่ือสารท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่ตรงกนัระหว่างผู้ ให้ข้อมลูงานกบันกั
ออกแบบแสง ท าให้วนัตดิตัง้และวนัซ้อมต้องมีการแก้ไขปรับปรุงงานเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์มาก
ท่ีสดุ ส่วนการปรับรูปแบบการใช้แสงในการส่ือสารแบบฉับพลนัโดยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า เกิด
จากความเปล่ียนแปลง ณ ขณะเวลาแสดงงาน รวมถึงการเกิดเหตกุารท่ีไม่คาดฝันต่างๆ แต่การ
ปรับรูปแบบแสงทัง้ 2 ลกัษณะนกัออกแบบแสงล้วนต้องใช้ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาเพ่ือให้
งานออกมาสมบูรณ์เป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศกัดิ ์
เจริญวงศกัดิ ์(2553)  แง่ของกระบวนการความเชิงคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) ว่า “การคิด
เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู่ สู่
ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เ พ่ือค้นหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดให้กับปัญหาท่ีเกิดขึน้ ” โดยมี
กระบวนการ 3 ขัน้ ท่ีน าการคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญา คือ 1) ขัน้ก าหนดเป้าหมายการคิด 
เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีตรงประเด็น 2) ขัน้การแสวงหาแนวคิดใหม่ คือการพยายามคิดวิธีท่ีจะได้ตอบ 
3) ขัน้การประเมินและคดัเลือกแนวคิด และยงัได้กล่าวไว้ว่า สิ่งท่ีแปลกอาจจะไม่สร้างสรรค์ ถ้าสิ่ง
นัน้ไม่ดีกว่าเดิม ไม่ตอบวัตถุประสงค์ และไม่สามารถท าได้จริง และตรงกับแนวทางพิจารณา
ส าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการคิดหาแนวทางใหม่ๆ  ท่ี
ต้องการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิมของออสบอร์น (Osborn, 1953 ใน เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์, 
2553, น. 114) รวมถึงสอดคล้องกบัข้อค้นพบของ Steven  (Pellecchia, 2009) ท่ี ว่าตลอดระบวน
การการผลิต จะต้องมีการเปล่ียนแปลงตัดลด หรือเพิ่ม อยู่ เสมอ ซึ่งบางครัง้เก่ียวข้องกับ
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งบประมาณ การร่วมประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ ระหวา่งผู้ออกแบบส่วนตา่งๆ มีประโยชน์
อยา่งยิ่งในการประสานงานและการซ้อมควิตา่งๆ ให้ราบร่ืน 
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ภำพที่  7.7 การเช่ือมโยงการอภิปรายผล เร่ืองการส่ือความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้โจทย์ทางการตลาดและข้อจ ากัดของงานเปิดตวั

ผลิตภณัฑ์ ในบริบทของนกัออกแบบแสงในประเทศไทย 
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7.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจยัไปใช้ และ 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต  
 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า “แสง” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการส่ือสารในงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย ท่ีช่วยให้งานเปิดตวัหนึ่งๆบรรลุวตัถปุระสงค์ควบคู่ไปกบัองค์ประกอบ
อ่ืนๆภายในงาน  โดยนกัออกแบบแสงมีบทบาทในการตีความและน าเสนอรูปแบบแสงให้ตรงกับ
สาร (Massage) หลกั ท่ีเจ้าของงานต้องการส่ือสารไปยงัผู้ ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมี
การประชุมรูปแบบงานและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันตัง้แต่ต้น ซึ่งองค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนงานเพ่ือการส่ือสารในงานเปิดตวัผลิตภัณฑ์ให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 
 2) จากการวิจยัพบว่าการพฒันาด้านเทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบแสง และมีผลเก่ียวเน่ืองกับการน าเสนองานออกแบบแสง
ลว่งหน้าให้กบัเจ้าของงาน ดงันัน้องค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจดั
อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบแสงเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน
ในอนาคต 
 3) ผลวิจัยพบว่าการใช้แสงเพ่ือการส่ือสารใน 3 ระดบัมีการใช้ทักษะในแต่ละระดบั
แตกต่างกันออกไป นักออกแบบแสงสามารถน าไปปรับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบแสงให้ครอบคลุมทัง้การใช้แสงให้ตรงตามวตัถุประสงค์ และสร้าง
ความประทบัในให้กบัผู้ ร่วมงาน 
 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 
 การศกึษาเร่ือง "กระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ในบริบทงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ท าการศกึษาด้วยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
มุง่หวงัศกึษาวิจยัถึงกระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ภายใต้กรอบของงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์เทา่นัน้ ท าให้ผลการวิจยัออกมามีลกัษณะเจาะจงมากกวา่เป็นภาพกว้าง ซึ่งผลการวิจยั
นัน้ยงัจ ากดัอยู่แคเ่พียง มมุมองของผู้สง่สาร ในการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์เทา่นัน้  
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 การวิจยัในอนาคต จงึควรให้ความสนใจในการศกึษาข้อมลูในภาพกว้าง ซึง่สามารถท าได้
ดงันี ้ 
 1) ทศันคตใินมมุมองของผู้ รับสาร ตอ่การส่ือสารผา่นแสงของนกัออกแบบแสงในงาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ เพ่ือใช้ผลวิจยัดงักลา่วในการตรวจสอบผลวิจยัครัง้นีว้่า เทคนิควิธีการ 
กระบวนการออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ของนกัออกแบบแสง สามารถส่ือสารถึงตวั
ผลิตภณัฑ์และสร้างความรู้สึกร่วมให้กบัผู้ รับสารได้หรือไม่ 
 2) ศกึษากระบวนการสร้างสรรค์การส่ือสารด้วยแสง ภายใต้กรอบของงานกิจกรรมทาง
การตลาดประเภทอ่ืน เช่นงาน เลีย้งขอบคณุ งานแสงดนตรี งานประกาศรางวลั ฯลฯ วา่ผลท่ีได้
จากการวิจยัเหมือนหรือตา่งกนัอย่างไร เพ่ือเป็นการเพิ่มความแมน่ย าให้กบัข้อมลูได้มากขึน้ 
 3) ศกึษาเชิงปริมาณ ในแง่ของตวัแปรในเร่ืองของรุ่น (Generation) และภมูิหลงัทางด้าน
วิชาการมีผลตอ่ความรู้ความเช่ียวชาญของนกัออกแบบแสงหรือไม่  
 4) ศกึษาวา่ตวัแปรเร่ืองสินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัธ์สงู (Hight Engagement) และสินค้าท่ีมี
ความเก่ียวพนัธ์ต ่า (Low Engagement) นัน้มีผลตอ่การตีความและส่ือความหมายผ่านแสงหรือไม่
อยา่งไร 
 5) ศกึษาการใช้แสงเพ่ือส่ือความหมายในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ วา่มีผลในมากกวา่การ
ส่ือสาร และการสร้างอารมณ์ร่วมให้กบัผู้ ร่วมงาน คือสามารถเข้าไปสร้างการรับรู้ตอ่จิตไร้ส านกึ
ของผู้ รับสารหรือไม่ 
 ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ สามารถใช้เป็นข้อมลูในการ
ตรวจสอบผลการวิจยัท่ีเกิดจากงานวิจยัชิน้นี ้หรือน าเอาผลวิจยัซึง่เป็นมมุมองภายนอกใช้พฒันา 
กระบวนการส่ือสารด้วยแสง ส าหรับงานกิจกรรมทางการตลาดในล าดบัตอ่ไป 
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6. ยกตวัอยา่ง งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีประสบความส าเร็จ ท่ีทา่นเคยร่วมงาน จ านวน 3 งาน  
(หมายเหต:ุ นบัเฉพาะงานท่ีมีองค์ประกอบของการออกแบบแสง ร่วมอยูใ่นชว่งของการเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์)  
a.................................................................................................................................. 
b.................................................................................................................................. 
c.................................................................................................................................. 

Lighting Designer 
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ช่ือ - นาสกลุ 
1.จบการศกึษา
................................................................................................................................. 
2.เคยศกึษา / ผา่นการอบรมเฉพาะทางด้านการออกแบบแสงจาก.................................. 
3.เร่ิมเข้าท างานเม่ือปี พ.ศ. ................ ในต าแหนง่....................................................... 
4.ปัจจบุนั ด ารงค์ต าแหนง่    .................................................. .................................... 
5. เคยเป็น Producer  ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์มาแล้ว จ านวนก่ีงาน 
นบัเฉพาะงาน Event ท่ีเป็นงานเปิดตวัสินค้า/ บริการ เทา่นัน้ ไมน่บังานประเภท Conference, 
งาน Concert หรืองานประเภทอ่ืนๆ) 
 น้อยกวา่ 20 งาน  21 – 40 งาน  41- 60 งาน   
 61 – 80 งาน   81- 100 งาน  มากกวา่ 100 งาน 
6.ในความเห็นของทา่น Producer  ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ควรมีความรู้พืน้ฐานด้านการตลาด / 
ส่ือสารการตลาดหรือไม ่ อย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
7. เคยเป็น Show Director ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์มาแล้ว จ านวนก่ีงาน 
(นบัเฉพาะงาน Event ท่ีเป็นงานเปิดตวัสินค้า/ บริการ เท่านัน้ ไมน่บังานประเภท Conference, 
งาน Concert หรืองานประเภทอ่ืนๆ) 
 น้อยกวา่ 20 งาน  21 – 40 งาน  41- 60 งาน  
 61 – 80 งาน   81- 100 งาน  มากกวา่ 100 งาน 
8.ในความเห็นของทา่น Show Director ในงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ ควรมีความรู้พืน้ฐานด้าน
การตลาด / ส่ือสารการตลาดหรือไม ่อยา่งไร.............................................................................. 
9. โดยความเห็นสว่นตวั ทา่นคดิวา่ Producer จ าเป็นจะต้องรับหน้าท่ีเป็น Show director ในงาน
เดียวกนัด้วยหรือไม่ …………………………………………………………………………… 
10. ยกตวัอยา่ง งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ท่ีประสบความส าเร็จ ท่ีทา่นเคยร่วมงาน จ านวน 3 งาน  
(หมายเหต:ุ นบัเฉพาะงานท่ีมีองค์ประกอบของการออกแบบแสง ร่วมอยูใ่นชว่งของการเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์)  
 

Producer 



 

ภำคผนวก ข  
 

ชุดค ำถำมส ำหรับนักออกแบบแสง (Lighting Designer) 
และผู้ควบคุมกำรผลิตฯ (Producer) 

 
1. ชุดค ำถำมส ำหรับนักออกแบบแสง (Lighting Designer) 

 
ค ำถำมกลุ่ม 1: ควำมเก่ียวพันธ์ของกำรออกแบบแสงกับงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ทักษะและ
ลักษณะของนักออกแบบแสง 
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. แสดงความคิดเห็นวา่ “แสง” เป็นองค์ประกอบที่มีสว่นเก่ียวข้องกบังานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ในลกัษณะ

ใดบ้าง 

2 เป้าหมายส าคญัของการใช้ “แสง” ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์คืออะไร 

3. เห็นด้วยหรือไม ่วา่การใช้แสงคือสว่นหนึง่ในการสือ่สาร ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ เพราะอะไร 

4 แสดงความคิดเห็นวา่ การออกแบบแสงมีสว่นชว่ยในการตอบโจทย์ทางการตลาด ของการเปิดตวั
ผลติภณัฑ์หรือไม ่อยา่งไร 

5. ทกัษะของนกัออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ต้องประกอบไปด้วยข้อใดบ้าง เช่น 
1.1.ทกัษะด้านความรู้เฉพาะทาง (ยกตวัอยา่ง) 
1.2. ด้านการบริหารจดัการ 
 1.3. การแก้ปัญหา  
1.4. การท างานร่วมกบัผู้อื่น  
1.5. การสือ่สาร  
1.6. ด้านคอมพิวเตอร์  
1.7. คณุสมบตัิสว่นบคุคล เช่น ขยนั ใฝ่รู้ เรียนรู้เร็ว ละเอยีด 
1.8 อื่นๆโปรดระบ ุ

6. คณุลกัษณะพเิศษของนกัออกแบบแสง ส าหรับงานกิจกรรมเปิดตวัผลติภณัฑ์ที่ควรมคีืออะไร เพราะ
อะไร 
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ค ำถำมกลุ่ม 2: เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ  
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. กระบวนการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ มีล าดบัอยา่งไรบ้าง ดงันี ้

ก. สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
1.1. มีการประชมุรับข้อมลูสรุปภาพรวมงาน (Brief) จาก ผู้ควบคมุการผลติ (Producer) 
1.2. ศกึษาข้อก าหนดและข้อจ ากดัตา่งๆของงาน และสถานท่ีจดังาน ดงันี ้
 ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม, ข้อก าหนดทางไฟฟ้า, ข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆ
ที่ เกิดขึน้บนเวท,ี งบประมาณ 
1.3. เข้าสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ ท่ีมีองค์ประกอบ 9 ขัน้ตอน คือ 
- ขัน้ตอนในการเตรียมงาน : Preparation 
- การประชมุกบัผู้ก ากบัการแสดง และทีมงานออกแบบ 
- การศกึษาค้นคว้าและประสานงาน 
- การจดัท าภาพสเก็ต ออกแบบแสง ส าหรับฉากทัว่ไปและฉากที่ส าคญั คือ การเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
- การท า Cue Synopsis หรือการจดัล าดบัการเคลือ่นไหวของแสง (lighting movement) ในการ
แสดง 
- การท า Lighting Plot  
- การติดตัง้และ ปรับจดุลงกระทบ (Focus) อปุกรณ์ให้แสงสวา่งหรือโคมไฟ  
- การตัง้คา่บนัทกึการแสดงแสง (Lighting Programming) ที่อปุกรณ์แผงควบคมุแสง (Lighting 
Control Board) 
- การซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) 
- เปิดการแสดงจริง (Show)   

 ข. สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการสือ่ความหมาย สญัญะ และสญัลกัษณ์ 
1.4. การศกึษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิดตวัผลติภณัฑ์ ท่ีต้องใช้ในการจดัแสงเป็นองค์ประกอบเพื่อ
สือ่ความหมายให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  
1.5 วางแผนการจดัแสงและเลอืกอปุกรณ์ เพื่อสือ่ความหมายผา่นศิลปะการออกแบบแสง  ในงาน
เปิดตวัผลติภณัฑ์อยา่งไร ค านงึถงึ 4 หวัข้อหลกั  
- ก าหนดทิศทางของแสงให้ถกูต้องกบัสถานท่ี คือต้องทราบวา่แสงเกิดมาจากจดุใด   
-  ก าหนดลกัษณะของแสงให้ถกูต้องกบัการใช้งาน  
- ก าหนดต าแหนง่ตา่งๆของแสง ให้สอดคล้องกบักิจกรรมบนเวที  
- ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้อมลว่งหน้าเพื่อท าการปรับปรุงการจดัแสงให้สมบรูณ์         
(ปัจจบุนั มกีารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชว่ยในการจ าลองภาพ (Simulation) ให้ดกู่อนแสดง) 
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ข้อที ่ ค าถาม 
2 เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสือ่ความหมาย ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ในงาน

เปิดตวัผลติภณัฑ์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง / แตกตา่งกนัหรือไมใ่นแตล่ะงานเปิดตวัผลติภณัฑ์  เชน่ 
การหา Reference งานออกแบบแสงที่เคยมีคนท าในรูปแบบตา่งๆ ท่ีใกล้เคยีงกบัโจทย์ที่ได้รับ 

3. แสดงความคิดเห็นวา่ นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น
ใหม ่มีเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์การออกแบบแสงเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 

4. สามารถบอกได้ หรือ ไมว่า่ งานแสงหนึง่ๆที่ได้เห็นเป็นงานท่ีถกูออกแบบโดยนกัออกแบบแสงระดบั
ช านาญพเิศษ หรือ นกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่นใหม ่อะไรเป็นสิง่ที่บง่บอก 

5. เทคนิคการออกแบบแสงสามารถสอนกนัได้หรือไม ่เพราะอะไร  

6. องค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ แตล่ะข้อตอ่ไปนี ้มีความส าคญัหรือไมอ่ยา่งไร ตอ่การ
ออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ / และเป็นปัจจยัที่ท าให้การออกแบบแสงในงานเปิดตวั
ผลติภณัฑ์ครัง้หนึง่ๆ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้หรือไม ่อยา่งไร 
6.1 ความรู้เฉพาะทาง และประสบการในการออกแบบแสงของทา่น เป็นอยา่งไร (Persons / Talents, 
Experience)  
6.2 มีระบบการและขัน้ตอนในการท างาน กบัผู้ที่เก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกบัผู้มีอ านาจตดัสนิใจอยา่งไร 
(Fields / Social System) 
 6.3 ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ ในการท างานทัง้ทีเ่ป็นอปุสรรค์และตวัสง่เสริม ที่ท าให้เกิดประสบการณ์
ด้านการท างานในวงการการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ (Domain / Cultural System)  

7. ข้อขดัแย้งระหวา่งนกัออแบบแสง (Lighting Designer) กบัผู้ควบคมุการผลติ (Producer) ในการ
ท างานเปิดตวัผลติภณัฑ์หนึง่ๆ มกัจะเกิดขึน้หรือไม ่เกิดขึน้ในขัน้ตอนไหน อยา่งไร 

 
ค าถามกลุม่ 3: รูปแบบและลกัษณะตา่งๆ ของแสงกบัการส่ือความหมาย  
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. มีความคดิเห็นอยา่งไรตอ่พฒันาการของการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ตัง้แตอ่ดีต 

จนถึงปัจจบุนั ในประเทศไทย  
มีลกัษณะคล้ายกบัการพฒันาการใช้แสงในการแสดงไทย ท่ีแบง่เป็น 4 ช่วงหรือไม ่
ยคุที่ 1 คือยคุที่ใช้วสัดจุากธรรมชาติ (เช่น แสงจากดวงอาทติย์ /แสงจากคบเพลงิ) 
ยคุที่ 2 คือยคุการพฒันาเทคโนโลยีไฟฟ้า (การค้นพบหลอดไฟ) 
ยคุที่ 3 คือยคุรับวฒันธรรมการแสดงจากตา่งประเทศ   
ยคุที่ 4 คือยคุอิทธิพลของการศกึษาการละครสมยัใหม ่
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ข้อที ่ ค าถาม 

2 การออกแบบแสง ต้องค านงึถึงหน้าที่หลกัของแสงทีจ่ะน ามาใช้ เพื่อสือ่ความหมายในงานเปิดตวั
ผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ 
2.1. Illumination หรือ Positive visibility การท าให้ผู้ชมแลเห็น 
2.2. Focus of Attention หรือ Selective Focus การน าสายตาของผู้ชมสูจ่ดุมุง่หมายที่ต้องการจะ
เน้นหรือต้องการให้แลเห็นเป็นพิเศษ  
2.3. Dimension หรือ Modeling คือท าให้เกิดความลกึบนเวทีนัน้ 
2.4. Establishing mood and atmosphere and realistic element การสร้างบรรยากาศอารมณ์ 
ความรู้สกึร่วม บง่บอกเวลา ฤดกูาล สถานที่และสภาพแวดล้อม 
2.5. Interaction หรือ establishing rhythm and structure การเน้นจงัหวะและโครงสร้าง ใช้ความ 
หลากหลายของรูปทรงอนัเกิดจากปริมาณแสง ลกัษณะล าแสง และทิศทางของแสงที่กระท าตอ่วตัถุ 
2.5.Fluidity หรือ staging the story ล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตต้่นจนจบการแสดง โดยน าสายตาผู้ชม
ไปสูส่ถานท่ีหรือบริเวณที่นกัแสดงเคลือ่นไป 
2.6. Reinforcing the theme and style แสดงแก่นเร่ืองและสไตล์การแสดง 

3 แสงมีความส าคญัมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆของงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ มี
แนวคิดอยา่งไร 

4. ลกัษณะของแสงที่ใช้ในการเปิดตวัผลติภณัฑ์ แบบจบัต้องได้และไมไ่ด้ มีความแตกตา่งกนัหรือไม่
อยา่งไร เช่น เปิดตวัรถยนต์ กบั เปิดตวับริษัทประกนัชีวิต 

5. 
เทคนิค วิธีการในการใช้แสงเพื่อสือ่ความหมายในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ในประเทศไทยมีเอกลกัษณ์
เฉพาะที่แตกตา่งจากงานกิจกรรมประเภทอื่นหรือไม ่

6. ลกัษณะของแสง (ลกูเลน่) ที่ใช้ในการสร้างจดุสนใจ ควรมีลกัษณะอยา่งไร เช่น ความช้า ความเร็ว 
ความเข้ม ความสวา่ง ทิศทาง รวมถึงระยะเวลา 

7. อะไรเป็นปัจจยัหลกัทีม่ีผลอยา่งมากที่สดุ (อาจจะมากกวา่ 1ปัจจยั) ในการออกแบบแสงให้ออกมาใน
รูปแบบ (Style) ตา่งๆ 

8 การออกแบบแสงเพื่อสือ่ความหมายในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ จ าเป็นต้องค านงึถงึสนุทรียะในการ
เลอืกใช้คณุสมบตัิของแสงทีค่วบคมุได้ ดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ 
8.1. Intensity ความเข้มหรือความสวา่งของแสง ท าให้รามองเห็นวตัถตุา่งๆบนเวที  
8.2. Distribution การจ าหนา่ยแสงหรือการสอ่งสวา่ง โดยเร่ิมต้นจากแหลง่ก าเนิดแสงไปถึงวตัถตุา่งๆ
บนเวที การวางต าแหนง่โคมไฟและการปรับโฟกสัอปุกรณ์แสง  
8.3. Movement จงัหวะหรือลลีาการเปลีย่นแปลงของแสง คือความเคลือ่นไหวของแสง 3 ลกัษณะ  
 - ลลีาและจงัหวะการเปลีย่นแปลงของแสงสวา่งแบบธรรมดา คือเปลีย่นแปลงตามล าดบัการแสดง  
 - ลลีาการเคลือ่นไหวของโคมไฟสอ่งสวา่งซึง่เป็นเคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวที ที่นกัแสดงพา
เคลือ่นท่ีไปเองตามพืน้ท่ีบนเวที  



265 

ข้อที ่ ค าถาม 
 - ลลีาการเคลือ่นไหวของโคมไฟสอ่งสวา่งด้านนอกของเวที  

8.4. Color สขีองแสง 

9. ในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์แตล่ะครัง้ ได้มีการค านงึถึง 
วตัถปุระสงค์ทางการตลาดและข้อจ ากดัของงาน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการถ่ายทอด
มมุมองผา่นศลิปะการออกแบบแสงเพ่ือสร้างความหมายในการส่ือสาร ดงันีห้รือไม ่
อยา่งไร 
9.1. เข้าถึงวตัถปุระสงค์งาน การรู้ถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงในการใช้งานในแตล่ะโครงการ  
9.2. เข้าถึงสิ่งแวดล้อม ทัง้งานตกแตง่ภายในท่ีมีผลตอ่ต าแหนง่ของการติดตัง้หรือความ
ร้อนท่ีเกิดขึน้จากดวงโคมอนัมีผลตอ่อณุหภมูิภายในห้อง ฯลฯ  
9.3. เข้าถึงเทคโนโลยีต้องรู้ซึง้ถึงคณุสมบตัิของอปุกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่งๆ  
9.4. เข้าถึงศลิปะ และความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเข้าใจในธรรมชาตขิองแสง ต้องมี
ความคดิสร้างสรรค์ จินตนาการ เข้าใจการรับรู้ของผู้ชม  

10 นกัออกแบบแสงจ าเป็นจะต้องมีภมูิหลงัมาทางด้านศลิปะ และความรู้ทางวิศวกรรม
หรือไม ่อยา่งไร 

11 มีมมุมองตอ่การใช้แสงในการสร้างความหมายเพ่ือการส่ือสาร ส าหรับงานเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นมา จนถึงปัจจบุนั แล้วแนวโน้มในอนาคตนา่จะเป็นอย่างไรตอ่ไป 

12 แสดงความเห็นวา่ นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบัระดบัอาชีพรุ่นใหม ่มี
วิธีการส่ือความหมายฝ่านศิลปะการออกแบบแสง เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 

 
2.ชุดค ำถำมส ำหรับผู้ควบคุมกำรผลิต (Producer) 
 
ค ำถำมกลุ่ม 1: ควำมเก่ียวพันธ์ของกำรออกแบบแสงกับงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. แสดงความเห็นวา่ “แสง” เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบังานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ในลกัษณะใดบ้าง 
2 เป้าหมายส าคญัของการใช้ “แสง” ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ คืออะไร 
3. เห็นด้วย หรือไมว่า่ การใช้แสงคือสว่นหนึง่ในการสือ่สาร ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ เพราะอะไร 
4 แสดงความเห็นวา่ การออกแบบแสงมีสว่นชว่ยในการตอบโจทย์ทางการตลาด ของการเปิดตวั

ผลติภณัฑ์ หรือไมอ่ยา่งไร 
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ค ำถำมกลุ่ม 2: เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ  
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. แสดงความคิดเห็นวา่กระบวนการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ มีล าดบั ตามขัน้ตอน

อยา่งไรบ้าง ดงันี ้
ก. สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
1.1. มีการประชมุรับข้อมลูสรุปภาพรวมงาน (Brief) จาก ผู้ควบคมุการผลติ (Producer) 
1.2. ศกึษาข้อก าหนดและข้อจ ากดัตา่งๆของงาน และสถานท่ีจดังาน 
- ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม                                                       
- ข้อก าหนดทางไฟฟ้า 
 - ข้อก าหนดทางด้านงานแสดงหรือกิจกรรมตา่งๆที่เกิดขึน้บนเวที      
-  งบประมาณ 
1.3. เข้าสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ ท่ีมีองค์ประกอบ 9 ขัน้ตอน คือ 
- ขัน้ตอนในการเตรียมงาน : Preparation 
- การประชมุกบัผู้ก ากบัการแสดง และทีมงานออกแบบ 
- การศกึษาค้นคว้าและประสานงาน 
- การจดัท าภาพสเก็ต ออกแบบแสง ส าหรับฉากทัว่ไปและฉากที่ส าคญั คือ การเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
- การท า Cue Synopsis  
- การท า Lighting Plot  
- การติดตัง้และ ปรับจดุลงกระทบ (Focus) อปุกรณ์ให้แสงสวา่งหรือโคมไฟ  
- การตัง้คา่บนัทกึการแสดงแสง ท่ีอปุกรณ์แผงควบคมุแสง (Lighting Control Board) 
- การซ้อมเทคนิค (Technical Rehearsal) 
- เปิดการแสดงจริง (Show)   
 

 ข. สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการสือ่ความหมาย สญัญะ และสญัลกัษณ์ 
1.4. การศกึษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิดตวัผลติภณัฑ์ ท่ีต้องใช้ในการจดัแสงเป็นองค์ประกอบเพื่อ
สือ่ความหมายให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  
1.5 วางแผนการจดัแสงและเลอืกอปุกรณ์ เพื่อสือ่ความหมายผา่นศิลปะการออกแบบแสง  ในงาน
เปิดตวัผลติภณัฑ์อยา่งไร ค านงึถงึ 4 หวัข้อหลกั  
- ก าหนดทิศทางของแสงให้ถกูต้องกบัสถานท่ี คือต้องทราบวา่แสงเกิดมาจากจดุใด   
-  ก าหนดลกัษณะของแสงให้ถกูต้องกบัการใช้งาน  
- ก าหนดต าแหนง่ตา่งๆของแสง ให้สอดคล้องกบักิจกรรมบนเวที  
- ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้อมลว่งหน้าเพื่อท าการปรับปรุงการจดัแสงให้สมบรูณ์  
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2 ในมมุมองของผู้ควบคมุการผลติ เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสือ่

ความหมาย ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง / 
แตกตา่งกนัหรือไมใ่นแตล่ะงานเปิดตวัผลติภณัฑ์   

3. แสดงความคิดเห็นวา่ นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบัระดบัอาชีพรุ่นใหม ่มีเทคนิค
วิธีการ สร้างสรรค์แสงเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 

4. สามารถบอกได้ หรือไมว่า่ งานแสงหนึง่ๆที่ได้เห็นเป็นงานท่ีถกูออกแบบโดยนกัออกแบบแสงระดบัใด 
อะไรเป็นสิง่ที่บง่บอก 

5. แสดงความคิดเห็นวา่องค์ประกอบของระบบความคิดสร้างสรรค์ แตล่ะข้อตอ่ไปนี ้มีความส าคญั
หรือไมอ่ยา่งไร ตอ่การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ / และเป็นสว่นสง่เสริม หรือเป็นอปุสรรค์
ที่ท าให้การออกแบบแสงในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ครัง้หนึง่ๆ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้
หรือไม ่อยา่งไร 
6.1 ความรู้เฉพาะทาง และประสบการในการออกแบบแสงของทา่น เป็นอยา่งไร (Persons / Talents, 
Experience)  
6.2 มีระบบการและขัน้ตอนในการท างาน กบัผู้ที่เก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกบัผู้มีอ านาจตดัสนิใจ
อยา่งไร (Fields / Social System) 
6.3 ทกัษะและความรู้ใหม่ๆ ในการท างานทัง้ที่เป็นอปุสรรค์และตวัสง่เสริม ที่ท าให้เกิดประสบการณ์
ด้านการท างานในวงการการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ (Domain / Cultural 
System)  

6. ข้อขดัแย้งระหวา่งนกัออแบบแสง (Lighting Designer) กบัผู้ควบคมุการผลติ (Producer) ในการ
ท างานเปิดตวัผลติภณัฑ์หนึง่ๆ มกัจะเกิดขึน้หรือไม ่เกิดขึน้ในขัน้ตอนไหน อยา่งไร 

 
ค ำถำมกลุ่ม3: รูปแบบและลักษณะต่ำงๆ ของแสงกับกำรส่ือควำมหมำย  
 
ข้อที ่ ค าถาม 
1. มีความคดิเห็นอยา่งไรตอ่พฒันาการของการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ตัง้แตอ่ดีต 

จนถึงปัจจบุนั ในประเทศไทย  
มีลกัษณะคล้ายกบัการพฒันาการใช้แสงในการแสดงไทย ท่ีแบง่เป็น 4 ช่วง หรือไม ่
ยคุที่ 1 คือยคุที่ใช้วสัดจุากธรรมชาติ (เช่น แสงจากดวงอาทติย์ /แสงจากคบเพลงิ) 
ยคุที่ 2 คือยคุการพฒันาเทคโนโลยีไฟฟ้า (การค้นพบหลอดไฟ) 
ยคุที่ 3 คือยคุรับวฒันธรรมการแสดงจากตา่งประเทศ   
ยคุที่ 4 คือยคุอิทธิพลของการศกึษาการละครสมยัใหม ่  
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2. แสงมีความส าคญัมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆของงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ มี

แนวคิดอยา่งไร 
3. ลกัษณะของแสง ท่ีใช้ในการเปิดตวัผลติภณัฑ์แบบจบัต้องได้และไมไ่ด้ มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่

อยา่งไร เช่น เปิดตวัรถยนต์ กบั เปิดตวับริษัทประกนัชีวิต 
4. เทคนิค วิธีการในการใช้แสงเพื่อสือ่ความหมายในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ ในประเทศไทยมีเอกลกัษณ์

เฉพาะที่แตกตา่งจากงานกิจกรรมประเภทอื่นหรือไมอ่ยา่งไร 
.5. ลกัษณะของแสง (ลกูเลน่ / ลลีา) ที่ใช้ในการสร้างจดุสนใจ ควรมีลกัษณะอยา่งไร เช่น ความช้า 

ความเร็ว ความเข้ม ความสวา่ง ทิศทาง รวมถงึระยะเวลา 
6. แสดงความคิดเห็นวา่ อะไรเป็นปัจจยัหลกัทีม่ีผลอยา่งมาก ในการท าให้ผู้ควบคมุการผลติ รับรู้ถึง

รูปแบบ (Style) เฉพาะตวัของนกัออกแบบแสงที่ตา่งกนั 
7. ในการออกแบบแสงส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์แตล่ะครัง้ ได้มีการค านึงถงึ วตัถปุระสงค์ทาง

การตลาดและข้อจ ากดัของงาน เพื่อน ามาปรับใช้ในการถ่ายทอดมมุมองศิลปะการออกแบบแสงเพื่อ
สร้างความหมายในการสือ่สาร หรือไมอ่ยา่งไร 
1. เข้าถงึวตัถปุระสงค์งาน การรู้ถึงวตัถปุระสงค์ที่แท้จริงในการใช้งานในแตล่ะโครงการ  
2. เข้าถงึสิง่แวดล้อม ต้องค านึงถงึสิง่แวดล้อมรอบข้าง ทัง้งานตกแตง่ภายในท่ีมีผลตอ่ต าแหนง่ของ
การติดตัง้หรือความร้อนท่ีเกิดขึน้จากดวงโคมอนัมีผลตอ่อณุหภมูภิายในห้อง ฯลฯ  
3. เข้าถงึเทคโนโลยีต้องรู้ซึง้ถึงคณุสมบตัิของอปุกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่งๆ เพื่อการเลอืกน า
อปุกรณ์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่ ตรงตามประเภทของการใช้งาน 
4. เข้าถงึศิลปะ งานออกแบบระบบแสงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ซึง่นอกจากความรู้ทางด้านวิศวกรรม
และเข้าใจในธรรมชาติของแสงแล้ว ผู้ออกแบบระบบแสง ต้องมคีวามคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 
เข้าใจการรับรู้ของผู้ชม และสามารถจิตนาการถงึบรรยากาศตา่งๆ ของแสงที่จะเกิดขึน้เมื่อใช้งานจริง 

8. แสดงความคิดเห็นวา่นกัออกแบบแสงจ าเป็นจะต้องมีภมูิหลงัมาทางด้านศิลปะ และความรู้ทาง
วิศวกรรมหรือไม ่อยา่งไร 

9. มีมมุมองอยา่งไรตอ่การใช้แสงในการสร้างความหมายเพื่อการสือ่สาร ส าหรับงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
ที่ผา่นมาในอดีต และมคีวามเหมอืนหรือตา่งจากปัจจบุนั แล้วแนวโน้มในอนาคตนา่จะเป็นอยา่งไร
ตอ่ไป 

10. แสดงความคิดเห็นวา่ นกัออกแบบแสงระดบัช านาญงานพิเศษ กบันกัออกแบบแสงระดบัอาชีพรุ่น
ใหม ่มีวธีิการสือ่ความหมายฝ่านศิลปะการออกแบบแสง เหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 
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