กระบวนการสร้ างสรรค์ การสื่อสารด้ วยแสง ในบริบท
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย

พิชากร บารุ งวงค์

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2558

บทคัดย่ อ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ในบริบทงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
พิชากร บารุงวงค์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2558

กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในการสื่อสาร
เชิงอวัจนภาษา ที่ช่วยให้ งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ โจทย์และข้ อจากัดของ
งาน โดยงานวิจยั นี ้มุ่งศึกษาเพื่อ 1) เพื่อให้ ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ในการออกแสง ในการสื่อสารสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
โดยนักออกแบบแสง (Lighting Designer) 2) เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง ภายใต้ โ จทย์ ท างการตลาดและข้ อ จ ากัด ของงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Product
Launch Event) ในบริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) และ 3) นักออกแบบแสงรุ่น
ชานาญงานพิเศษกับนัก ออกแบบแสงรุ่ นใหม่ในประเทศไทย มี เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสง รวมถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง
ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานแตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผ่านแนวคิดของของผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ นักออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 10 ท่าน และผู้ให้ ข้อมูลรองคือผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรมและ
ควบคุมลาดับคิวการแสดง 7 ท่าน ผ่านการตอบแบบสอบถามและเครื องบันทึเสียง เป็ นเครื่ องมือ
วิจยั
ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 พบว่า “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาความคู่ไปกับ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้ นกั ออกแบบแสงจาเป็ นจะต้ องเรี ยนรู้ วิธีการใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อนาไปปรับประยุกต์ในการเลือกใช้ เทคนิค และวิธีการ ในการออกแบบแสงควบคูไ่ ปกับ
ความรู้ ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้ สงั่ สมมา เพราะในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานจะมีโจทย์และ
ข้ อกาหนดที่แตกต่างกัน ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน นักออกแบบแสงเองต้ องทางานร่วมกับ

(4)
ทีมอื่นๆ เสมอ ดังนั
้ นนั
้ กออกแบบแสงจึงต้ องมีทกั ษะทังทางด้
้
านการแก้ ไขปั ญหา และด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ ค วบคู่ไ ปกับ สุน ทรี ย ะในการออกแบบแสง เพื่ อ ท าให้ ก ารสื่ อ สารภายใต้ โ จทย์ แ ละ
ข้ อจากัด และเกิดการยอมรับในผลงาน สอดคล้ องกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (A System
Model of Creativity) ของ Csikszentmihalyi (1996) รวมถึงผลสรุ ปที่ว่าเทคนิค และวิธีการ
ออกแบบแสงเบื ้อต้ นสามารถสอนกันได้ (Explicit Knowledge) ส่วนเรื่ องของรสนิยม ความคิด
สร้ างสรรค์ และการพลิกแพลงเลือกใช้ เทคนิคในเวลาที่เหมาะสม เป็ นสิ่งที่นกั ออกแบบแสงแต่ละ
คนต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะ (Tacit Knowledge) เพื่อให้ เป็ นลายเซ็นหรื อลักษณะเฉพาะบุคคล
รวมถึงเป็ นส่วนประกอบที่จะทาให้ งานออกแบบแสงประสบความสาเร็ จในแง่การสื่อสารผ่านแสง
ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั ทังผู
้ ้ ร่วมงานและเจ้ าของงานอีกด้ วย
ประกอบกับผลการศึกษาในส่วนที่ 2 พบว่า “แสง” คือองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารใน
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะแสงทาให้ การมองเห็นผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้ างบรรยากาศงานให้
เป็ นไปตามแนวคิดหลัก ของงาน โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ แสงเพื่อเป็ นการดึงดูดสายตา และ
สร้ างความโดดเด่น หรื อเป็ นไปเพื่อการเน้ นยา้ ถึงลั กษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ ขององค์กรของ
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ สามารถสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ เกิดภาพจาในช่วงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อีกด้ วย
โดยการสร้ างสรรค์รูปแบบงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เกิดขึ ้นจากโจทย์ทางการตลาดของสินค้ าที่เป็ น
ตัวกาหนดสาร (Message) ที่เจ้ าของผลิตภัณฑ์ต้องการจะสื่ อสาร ดังนันการออกแบบแสงในงาน
้
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้ วัตถุประสงค์หรื อแนวคิด (Concept) ของงานที่ถูกสร้ างสรรค์มาเพื่อ
นาเสนอสารทางการตลาด จึงมีส่วนสัมพันธ์ เกี่ ยวเนื่องกัน นอกจากนันการออกแบบแสงยั
้
งต้ อง
สัมพันธ์กบั ข้ อจากัดอื่นๆ ทังเรื
้ ่ องสิ่งแวดล้ อม, เทคโนโลยี, ศิลปะและความรู้ทางด้ านวิศวกรรม ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี ้ นักออกแบบแสงจะต้ องคานึงถึงร่วมกับการตีความหมายเพื่อเลือกใช้ อุปกรณ์
ในการสร้ างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีศิลปะ ผ่านการ
ตีความโจทย์ของแต่ละคนด้ วยประสบการณ์และสุนทรี ยะที่ถูกสัง่ สมมาตามยุคสมัย เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอื ้ออานวยต่อการสร้ างสรรค์มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
นักออกแบบแสงต้ องพบเจออยู่เสมอคือการปรับเปลี่ยนหน้ างาน ทัง้ ในรู ปแบบที่ สามารถแก้ ไ ข
ปรับปรุ งให้ เสร็ จสมบูรณ์ ก่อนเริ่ มงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นกะทันหันในช่วงระหว่างงาน
แสดง ทาให้ นกั ออกแบบแสงต้ องมีการออกแบบและจัดเตรี ยมแผนสารองไว้ หลายรู ปแบบ ตาม
ประสบการณ์ และการคาดการล่วงหน้ าของแต่ละคน เพื่ อให้ ง านที่เกิดขึน้ ไม่สะดุดและมีความ
สมบูรณ์มากที่สดุ ตามความตังใจของทุ
้
กฝ่ าย
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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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ตังแต่
้ วนั ที่มี
เพียงโครงร่ างเนื ้อหาไม่กี่บรรทัดจนกระทังวั
้ นที่วิทยานิพนธ์ เสร็ จสมบูรณ์ ไม่มีบรรทัดไหนที่ครู ไม่
อ่า น ครู เ ป็ นแรงผลักดัน ส าคัญ ที่ ท าให้ ผ้ ูวิ จัยมี ความพยายามในการทาวิท ยานิ พ นธ์ ฉบับนี ใ้ ห้
สมบูรณ์ที่สดุ และครูคือผู้ที่มีความเข้ าใจต่อนักศึกษาทุกคนทังในด้
้ านพื ้นฐานการศึกษาและอาชีพ
การงาน ซึง่ ครูให้ ความความเมตตาต่อผู้วิจยั เสมอมา
รวมถึง พี่ๆ น้ องๆ ชาวเอกซ์เจนทุกคน ที่ให้ การช่วยเหลื อตลอดระยะเวลาในการศึกษา
ตังแต่
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้
่
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บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1) การออกแบบสารด้ วยแสงในการสร้ างสรรค์การแสดงในโขนร่วมสมัย
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)

(3)
(5)
(8)
(9)
(15)
(17)
1
1
10
10
11
11
11
15
14
15
16

19
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4) กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
5) การมีสว่ นร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื ้อ ความภัคดีตอ่ ตราสินค้ าของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้ าความเกี่ยวพันสูงและ
สินค้ า ความเกี่ยวพันต่าที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1) ความหมายของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
2) การสื่อความหมาย สัญญะ สัญลักษณ์ ในบริ บทของแสง
3) สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง ในบริบทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4) กระบวนความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Process)
2.3 กรอบการวิจยั
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั
3.2 กลุม่ ตัวอย่าง
3.3 การดาเนินการวิจยั
3.4 ประเด็นคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกการสังเกตุ
3.5 การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูล
บทที่ 4 เทคนิค วิธีก าร และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบ
แสง ของนักออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
4.1 เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
4.1.1 ลาดับขันตอน
้
ในกระบวนการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
4.1.2 เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อความหมาย ให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และความแตกต่างกันในแต่ละงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.1.3 สิ่งสาคัญในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต้ องคานึงถึง
หน้ าที่หลักของแสง เพื่อใช้ สื่อสาร
4.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ
4.1.5 ผลการใช้ แสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ
4.1.6 แนวคิดของนักออกแบบแสงต่อ เอกลักษณ์เฉพาะของเทคนิควิธีการ
ใช้ แสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
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เทียบกับงานกิจกรรมประเภทอื่น
4.2 องค์ประกอบด้ านความคิดสร้ างสรรค์ กับนักออกแบบแสงสาหรับงาน
เปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
4.2.1 โดเมน (Domain)
4.2.2 ฟิ ลด์ (Field)
4.2.3 เพอร์ ซนั (Person)
บทที่ 5 การสื่อความหมายผ่ านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ ทาง
การตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1 แสงกับการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
5.1.1 “แสง” เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1.2 เป้าหมายสาคัญของการใช้ “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1.3 ความสาคัญของแสงเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1.4 พัฒนาการของการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย ในประเทศไทย
5.2 สุนทรี ยะกับการสื่อสารเชิงสัญญะของแสง สาหรับการตีความสารตาม
โจทย์และข้ อจากัดของแต่ละงาน
5.2.1 มุม มองด้ า นศิ ล ปะในการออกแบบแสง เพื่ อ การตอบโจทย์ ท าง
การตลาด และสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสาร ภายใต้ วตั ถุประสงค์
และข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.2.2 วิธี การสื่ อความหมาย ผ่านศิลปะการออกแบบแสง ระหว่างนัก
ออกแบบ แสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่
5.2.3 สุนทรี ยะในการเลือกใช้ คณ
ุ สมบัติของแสง ในการออกแบบแสงเพื่อ
สื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.2.4 ความแตกต่างของลักษณะแสง ที่ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับ
ต้ อง กับผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้
5.2.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อการใช้ แสงในการสร้ างความหมาย
เพื่อการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
5.3 การปรับรู ปแบบการใช้ เพื่ ออุดช่องโหว่ของการสื่ อสารที่ไ ม่สมบูรณ์ ไ ด้
ทันท่วงที
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5.3.1 การปรับรู ปแบบการใช้ แสงในการสื่อสาร ที่เกิดจากความเข้ าใจไม่
ตรงกัน ระหว่างนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิต โดยสามารถ
แก้ ไขล่วงหน้ า
5.3.2 การปรั บรู ป แบบการใช้ แ สงในการสื่ อ สารแบบฉับ พลัน โดยไม่ไ ด้
เตรี ยมการล่วงหน้ า
บทที่ 6 กรณีศึกษา งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ “TOYOTA All New Fortuner”
6.1 เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
รถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ (TOYOTA ALL NEW
FORTUNER)
6.1.1 ล าดับขัน้ ตอน ในกระบวนการออกแบบแสงส าหรั บงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
6.1.2 เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อความหมาย ให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างกันในแต่
ละงาน เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
6.1.3 สิ่งสาคัญในการออกแบบแสง ต้ องคานึงถึงหน้ าที่หลักของแสงเพื่อ
ใช้ สื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
6.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ
6.1.5 ผลการใช้ แสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ
6.2 องค์ประกอบด้ านความคิดสร้ างสรรค์ กับนักออกแบบแสง ของงานเปิ ดตัว
รถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ (TOYOTA ALL NEW
FORTUNER)
6.2.1โดเมน (Domain)
6.2.2 ฟิ ลด์ (Field)
6.2.3 เพอร์ ซนั (Person)
6.3 แสงกับการสื่อสารในงาน เปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์
6.3.1 เป้าหมายสาคัญของการใช้ “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
6.3.2 ความสาคัญของแสงเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ
6.4 สุนทรี ยะกับการสื่อสารเชิงสัญญะของแสง สาหรับการตีความสาร ตาม
โจทย์และข้ อจากัดของงาน
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6.4.1การออกแบบแสงเพื่อการตอบโจทย์ทางการตลาด ของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
6.4.2 มุมมองด้ านศิลปะในการสร้ างความหมาย เพื่อการสื่อสาร ภายใต้
วัตถุประสงค์ และข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ของนัก
ออกแบบแสง
6.4.3 สุนทรี ยะในการเลือกใช้ คณ
ุ สมบัตขิ องแสงในการออกแบบ เพื่อ
สื่อสารในงานเปิ ดตัว
6.4.4 ความแตกต่างของวิธีการสื่อความหมาย ผ่านศิลปะการออกแบบ
แสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนัก
ออกแบบแสง ระดับอาชีพรุ่นใหม่
6.4.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อการใช้ แสงในการสร้ างความหมาย
เพื่อการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมาในอดีต จนถึง
ปั จจุบนั
6.5 การปรับรูปแบบการใช้ แสงเพื่ออุดช่องโหว่ของการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ได้
ทันท่วงที
บทที่ 7 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการศึกษา
7.1.1 การเลือกใช้ เทคนิค วิธีการ กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการ
ออกแบบแสง เพื่อการสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้ สอดคล้ องกับภาพรวม
ของงาน
7.1.2 การสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ และ
ข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
7.2 อภิปรายผลการวิจยั
7.2.1 เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแสง
เพื่ อ การสื่ อ สารกับ ผู้ร่ ว มงาน ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาพรวมของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในบริบทของนักออกแบบแสงในประเทศไทย
7.2.2 การสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์
ทางการ ตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
7.3 ข้ อเสนอแนะ
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7.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
7.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เอกสารเก็บข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ให้ ข้อมูล ในแง่
การศึกษา อาชีพ และประการณ์การทางาน
ภาคผนวก ข ชุดคาถามสาหรับนักออกแบบแสง(Lighting Designer) และผู้
ควบคุมการผลิตฯ (Producer)
ประวัตผิ ้ ูเขียน

251
251
253
257
258
260
268

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ตารางสรุปภาพรวมของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในงานกิจกรรม
2.3 ตัวอย่างโคมไฟส่องสว่างและหน้ าที่การใช้ งาน
2.4 ตารางสีและอิทธิพลของสีตอ่ ความรู้สึกของมนุษย์ในแง่จิตวิทยา
2.5 ตารางความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์งานวิจยั กับแนวคิดและทฤษฎีหลัก
ของงานวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสงในบริ บท
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย”
3.1 ข้ อมูลนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
3.2 ข้ อมูลนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่
3.3 ข้ อมูลผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดงระดับชานาญงาน
พิเศษ
3.4 ข้ อมูลผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดงระดับอาชีพรุ่ น
ใหม่
4.1 ทัศนะของนักออกแบบแสง ในขันตอนที
้
่ 3 ช่วงกระบวนการสร้ างสรรค์แสง
สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.2 ผลการใช้ แสง 3 ระดับ กับหน้ าที่หลักและคุณสมบัติของแสง เพื่อการ
สื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.3 ความเชื่อมโยงของภูมิหลังทางด้ านการศึกษาของนักออกแบบแสง [เพอร์
ซัน (Person)] 3 กลุ่ม กับประเภทขององค์ความรู้ (Domain) ที่ใช้ ในการ
ออกแบบแสสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.4 ทัศนะของนักออกแบบแสง องค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ (A
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำของงำนวิจัย
ในยุคที่โลกเฟื่ องฟูไปด้ วยวิทยาการและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การสื่อสารถูกพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ส่งผลให้ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทงทางวิ
ั้
ชาการและ
วิชาชีพในการผลิตและพัฒนาทักษะการใช้ อปุ กรณ์เทคโนโลยีใ นการสื่อสารต่างๆ อย่างแพร่หลาย
และรวดเร็ ว ไปทั่ว ทุก มุม โลก ซึ่ง ไม่จ ากัด แต่เ พี ย งการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สื่ อ สารในรู ป แบบ
วัจนภาษาเท่านัน้ การสื่อสารแบบอวัจนภาษาเอง ก็ได้ รับอิทธิพลของการพัฒนาเทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ช่วยให้ เกิดการสร้ างสรรค์การสื่อสารในหลายรูปแบบ และการสื่อสารผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสงก็ถือได้ ว่าเป็ นการสื่อสารเชิงอวัจนภาษารูปแบบหนึ่ง ที่มีความน่าสนใจในการนามา
ศึกษาวิจยั เนื่องจากปั จจุบนั “แสง” เป็ นศาสตร์ ที่ได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลกว่ามีความสาคัญต่ อ
การดารงค์ชีวิตมนุษย์ และได้ รับความสนใจมากขึ ้น โดยในปี 2556 ยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ มีการ
ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี สากลของแสง หรื อ ที่ มี ชื่ อ อย่ า งเป็ นทางการว่ า “2015
International Year of Light and Light-based Technologies (IYL2015)” โดยมีสมาชิกกว่า 65
ประเทศทั่ว โลกเข้ า ร่ ว มโครงการ ในถ้ อยแถลงของโครงการได้ พูด ถึ ง ปี สากลของแสงว่า เป็ น
ความคิดริเริ่มระดับโลกซึง่ จะเน้ นให้ ประชาชนของโลกเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีที่ใช้ แสงและ
แสงในชีวิตสาหรับอนาคต รวมไปถึงในแง่ของการพัฒนาสังคม ซึ่งมันเป็ นโอกาสที่จะสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ความรู้ และเชื่อมต่อในระดับโลก โดยเนื ้อหาของโครงการได้ มองถึงความสาคัญของ
แสงในหลายแง่มมุ ตังแต่
้ โครงสร้ างใหญ่ๆอย่างความจาเป็ นของแสงต่อการดารงค์ชีวิต แสงกับการ
ใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า รวมไปถึง แสงกับวิทยาศาสตร์ สัง คม และเศรษฐกิ จ หรื อแม้ กระทั่ง การให้
ความส าคัญ ต่ อ หน่ ว ยย่ อ ยอย่ า งเรื่ อ งแสงกับ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวัน ที่ แ สดงถึ ง มุ ม มอง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ เช่น การนาเอาเทคโนโลยีแสงมาวินิฉัยโรค หรื อ
ในแง่การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงแสงที่ถูกนาไปใช้ เพื่อการสื่อสารในการแสดงงานศิลปะ
ความบันเทิงขนาดใหญ่ (Lighting Installation) ที่มีความเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่มอง
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ว่าแสงอยู่รอบตัวเรา ตามที่บทความส่วนหนึ่งในเรื่ อง “Learn About Light” ภายใต้ หวั ข้ อ “Art
and Culture” ได้ เขียนไว้ วา่
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.)
ส่วนทางด้ านประเทศไทย แม้ จะได้ เห็นถึงความตื่นตัวต่อกระแสการให้ ความสนใจในเรื่ อง
การออกแบบแสง เช่นการเริ่ มมีสถาบันการศึกษาเฉพาะด้ าน ที่ทาหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้ าน
การออกแบบแสง เช่น สถาบัน dii Design International Institute (เป็ นสถาบันที่สอนการ
ออกแบบ โดยเน้ นการออกแบบ ตกแต่ง ภายใน ระบบไฟ ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ กราฟฟิ ก และ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่ มีคอร์ สเรี ยน 1 วันถึงคอร์ ส 1 ปี สถาบันตังอยู
้ ่ สุขมุ วิท 55 วัฒนา กรุงเทพฯ)
โดยมี ห นึ่ ง ในหลัก สูต รที่ เ ปิ ดสอน คื อ หลัก สูต รการออกแบบแสง ชื่ อ ว่ า “Lighting Design
Certificate” ที่ ไ ด้ ร ะบุว่า เพื่ อ เป็ นการเรี ย นรู้ และเข้ า ใจเรื่ อ งการออกแบบแสงสว่า งเพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ ในธุรกิจต่างๆ ทัง้ การตกแต่งอาคาร การตกแต่งภายใน และการจัดงานกิจกรรม แต่
หากดูในรายละเอียดของรายวิชาที่เปิ ดสอน ที่ประกอบด้ วย 1) Light Foundation ที่เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการใช้ แสง 2) Light Design for Interior 3) Light Design for Exterior จะเห็นว่ารายวิชาที่
เปิ ดสอนนันได้
้ ให้ น ้าหนักในหลักสูตรไปทางด้ านการออกแบบแสงในภาพกว้ างๆ ที่ยงั ไม่ได้ เจาะจง
ลงไปในการออกแบบแสงเพื่องานกิจกรรม รวมถึงการสอบถามข้ อมูลจากหนึ่งในผู้สอนของสถาบัน
dii วิรัลพัชร นารานิตธิ รรม (กุมภาพันธ์ 2558) ก็ได้ ให้ ข้อมูลว่าในวัตถุประสงค์หรื อความตังใจของ
้
สถาบันเบื ้องต้ นนันต้
้ องการที่จะทาการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน ในเรื่ องออกแบบแสงให้
ครอบคลุมสาหรับงานสถาปั ตยกรรม และธุรกิจบันเทิงต่างๆ แต่ในปั จจุบนั หลักสูตรยังให้ ยงั มุ่งเน้ น
ที่การสอนการออกแบบแสงเพื่องานสถาปั ตยกรรมเป็ นหลักก่อน (Design International Institute,
2011) เมื่อผู้วิจยั เทียบเคียงกับการให้ ความสาคัญในหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้ านการรออกแบบ
แสงเพื่องงานกิจกรรมของต่างประเทศ ก็พบตัวอย่างของสถาบัน University of South Wales
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Prifysgol De Cymru (n.d.) ประเทศอังกฤษ (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.) ที่มีหลักสูตรการสอนเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีแสงและงานกิจกรรมสด
(Live Event & Lighting Technology) ถึง 5 หลักสูตร 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
หากจะลองมองออกไปที่สถาบันการศึกษาที่ม่งุ เน้ นการสอนการจัดแสงเฉพาะทางด้ านอื่นๆ ใน
ประเทศไทย เช่นที่สถาบันกันตนา (เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้ านการผลิตและการ
จัด การสื่ อ บันเทิง เปิ ดสอนระดับ ปริ ญญาตรี สถาบัน ตัง้ อยู่ที่ ตาบลคลองโยง อ าเภอพุท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม) ที่มี วิชาการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพยนตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิตการผลิตภาพยนต์ (Kantana Institute, 2009) หรื อที่สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง
อย่างมหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ ที่ มี การจัดวิ ช าเรี ย นในคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่ม วิช าเลื อกเสรี ให้ มี
การศึกษา ทฤษฎีการออกแบบแสง เพื่อเรี ยนรู้วสั ดุอปุ กรณ์ ประเภทและคุณสมบัติของโคมไฟ มุม
และการติดตัง้ การออกแบบแสงสาหรับการแสดงประเภทต่างๆ โดยคานึงถึงความเป็ นเอกภาพ
ร่วมกับศิลปะแขนงอื่นๆ ในการแสดง (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2013) แม้ จะมีการเจาะจงประเภท
ของการเรี ยนการสอนเฉพาะลงไปแต่ก็ยงั คงเป็ นการเรี ยนในขันพื
้ ้นฐานเพียง 1-2 รายวิชาในระดับ
ปริ ญญาตรี ในขณะที่ หากเปรี ยบเที ยบกันกับ การศึกษาทางด้ านการออกแบบแสงส าหรั บงาน
สถาปั ตยกรรมในประเทศไทย กลับ มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การออกแบบแสงในทุ ก
มหาวิทยาลัย ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะงานด้ านสถาปั ตย์กรรมของไทยได้ ให้ ค วามสาคัญของศิลปะ
การใช้ แสง ดังที่วรรณภา พิมพ์วิริยะกุลได้ กล่าวไว้ ว่า “เป็ นศาสตร์ เฉพาะด้ าน ที่ มีการผสมผสาน
ระหว่างวิทยาศาสตร์ และศิลปะการใช้ แสง โดยนาเอาความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
แสงสว่างและจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบ เพื่อเสริ มสร้ างคุณค่า” (วรรณภา พิมพ์วิริยะ
กุล, 2549) แต่อย่างไรก็ตามจากภาพรวมดังกล่าวทาให้ เห็นว่า ที่จริ งแล้ วการออกแบบแสงเป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อหลายสาขาอาชีพ เช่น การออกแบบแสงด้ านสถาปั ตยกรรมภายในและ
ภายนอก การออกแบบแสงสาหรับการถ่ายทาภาพยนต์ การออกแบบแสงสาหรับการถ่ายภาพ
การออกแบบแสงสาหรับเวที ไม่เว้ นแม้ แต่งานที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางด้ านการตลาด
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ในยุคการตลาด 3.0 จากแนวคิดทางการตลาดของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)
ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ด้ านการตลาดต่างประเทศ ประจาคณะบริ หารธุรกิจ (The Kellogg School
of Management) แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริ กา ในเรื่ อง “ยกระดับแนวคิดด้ าน
การตลาดให้ สูงขึ ้นไปสู่ความปราถนา (Aspiration) ค่านิยม และจิตวิญญาณของมนุษย์ ” โดยให้
ทัศนะว่า ไม่ควรมองข้ ามความต้ องการและความคาดหวังด้ านอื่นๆของผู้บริ โภค ดังนันการตลาด
้
3.0 จึงมุ่งเน้ นการเสริ มให้ เกิดความสมบูรณ์ในด้ านการตลาดเชิงอารมณ์ (Emotional Marketing)
ด้ วยการตลาดจิตวิญญาณมนุษย์ (Human Spirit Marketing) หนึ่งในแนวโน้ มทางการตลาดที่
คอตเลอร์ ได้ พดู ถึงคือ ยุคแห่งสังคมสร้ างสรรค์ และการตลาดจิตวิญญาณ (The Age of Creative
Society and Human Spirit Marketing) ที่ให้ ทศั นะว่าจากการที่สงั คมมีแนวโน้ ม ที่ให้ ความสนใจ
ในเรื่ องจิตวิญญาณมากกว่าความสุขทางด้ านวัตถุ “ผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั จึงไม่เพียงแต่มองหา
สินค้ าหรื อบริ การเพื่อมาตอบสนองความต้ องการเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการประสบการณ์และมองหา
โมเดลธุรกิจที่ประทับใจอีกด้ วย การกาหนดคุณค่าทางการตลาดนับจากนี ้จึงอยู่ที่การสามารถหยิบ
ยื่นความหมายที่ผ้ บู ริ โภคแสวงหา” นอกจากนันคอตเลอร์
้
ยงั ได้ พดู ถึงเรื่ องโมเดลการตลาด 3.0 ใน
อนาคตว่ า นัก การตลาดได้ ข ยายแนวคิ ด ด้ า นการตลาดไปสู่ การตลาดอารมณ์ (Emotional
Marketing) การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing) มูลค่าของแบรนด์ (Brand Equity)
เป็ นต้ น การใช้ การโน้ มน้ าวผู้บริ โภคด้ วยโมเดลการวางตาแหน่งสินค้ า (Position Model) แบบเดิม
ไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ควรรู้ไปถึงความรู้ สึกและจิตใจของผู้บริ โภคด้ วย โดยนาเสนอโมเดล 3i ที่
ประกอบด้ วย 1) อัตลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการวางตาแหน่งของแบรด์ใน
ความคิดผู้บริ โภค ซึ่งต้ องเป็ นตาแหน่งที่โดดเด่นออกมาจากแบรนด์อื่นๆ 2) คุณค่าแท้ จริ งของแบ
รนด์ (Brand Integrity) คือความสามารถของแบรนด์ที่ทาได้ ตามสัญญาจากการอ้ างไว้ ผ่านทาง
ตาแหน่งและจุดแตกต่างที่โดดเด่น และทาให้ ผ้ บู ริ โภคไว้ ใจ 3) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand
Image) คือการช่วงชิงความรู้สึกของผู้บริ โภคที่มีตอ่ แบรนด์ หรื อเป็ นการตอบสนองความต้ องการ
ด้ านอารมณ์ของผู้บริ โภคนัง่ เอง โดยนอกจากโมเดล 3i จะสร้ างความหมายใหม่ให้ กับการตลาด
ด้ วยการรวม 3 แนวคิดเข้ าด้ ว ยกัน คื อ อัตลักษณ์ คุณค่าที่ แ ท้ จ ริ ง และภาพลักษณ์ แล้ วนัน้
การตลาด 3.0 ยังเป็ นการตลาดเพื่อความหมาย (The Marketing of Meaning) คือการเผยแพร่
แนวคิดด้ านพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของบริ ษัท รวมถึงค่านิยมในการทางานอีกด้ วย (คอตเลอร์ และ
คณะ, 2554) เมื่อการตลาดไม่เคยหยุดพัฒนา จึงเป็ นที่แน่นอนว่ากลยุทธ์เพื่ อส่งเสริ มการตลาดก็
ต้ องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารทางการตลาดก็เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่จะนาพาให้
ผลิตภัณฑ์เข้ าไปทาความรู้ จกั กับผู้บริ โภค ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลก
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ยุคไร้ สาย ทาให้ เกิดเครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดที่เกิดจากแนวคิดในการผสมผสานเครื่ องมือ
เหล่านี เ้ พื่ อการสื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผลมากที่ สุด ซึ่ง การรวม
เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดรู ปแบบต่างๆ เข้ าด้ วยกันถูกเรี ยกขานว่า การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ หรื อ IMC (Integrated Marketing Communications) โดย (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา,
2545) ได้ ให้ ทศั นะต่อลักษณะเด่นของ IMC ว่ามีคณ
ุ สมบัติพิเศษ 5 ประการ คือ 1) มุ่งหวังผลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Affect Behavior) 2) การเริ่ มต้ นวางแผนส่วนใหญ่เกิดจากความ
ต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย (Start with the Customer or Prospect) 3) ใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ของการติดต่อสื่อสารหรื อทุกรูปแบบ (Use Any and All Forms of Contacts) ซึ่งธีรพันธ์ ได้ ขยาย
ความคาว่า “Contact” หมายถึง เนื ้อหาและสัญลักษณ์ที่ใช้ ในเครื่ องมือหรื อกิจกรรม 4) ต้ องบรรลุ
การทางานร่วมกัน (Achieve Synergy) ซึ่งหมายถึงทุกรูปแบบของการสื่อสารการตลาด ซึ่งรวมไป
ถึงการจัดกิจกรรมพิเศษด้ วยนัน้ จะต้ องมีเนื ้อหาสัญลักษณ์และแนวคิดแบบ “Single Voice” คือมี
ความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และ 5) จะต้ อ งสร้ างความสัม พัน ธ์ กั บ
กลุม่ เป้าหมาย (Build Relationship)
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกทาการศึกษาเครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดเจาะจงไปที่
กระบวนการสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch
Event) เท่านัน้ เพราะผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นหนึ่งในส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่สาคัญ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Products) ที่ถูกพัฒนาและผลิตขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า โดยผลิตภัณฑ์จดั หมวดหมู่ได้ เป็ น 2
รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน (Tangible Products) เช่น รถยนต์ กระเป๋ า เครื่ องดื่ม
และ 2) บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Products) เช่น ห้ างสรรพสินค้ า เครื อข่าย
สัญญาณโทรศัพท์ เป็ นต้ น (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) นอกจากนัน้ คาว่าผลิตภัณฑ์ยัง มี
ความหมายรวมไปถึ ง ตราสิ น ค้ า (Brand) การบรรจุหี บ ห่อ (Packaging) การรั บประกัน
(Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) อีกด้ วย (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555) ซึ่งการสื่อสาร
ทางการตลาดในการแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ กับผู้บริ โภคได้ ร้ ู จักวิธีหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดประเภทงานเปิ ดตัว ซึ่ง ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555, น. 344-345) ได้ ให้ แง่มุมของงาน
เปิ ดตัว (Product Launch Event) ว่าถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการส่งเสริ มการตลาดผ่านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในขณะที่
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555, น. 67-68) ได้ จดั หมวดหมู่ของ Launch Events ไว้ เป็ น 1 ใน 10
ประเภทของ Sole Event คือ “เจ้ าของแบรนด์หรื อองค์กรเป็ นเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียว ตังแต่
้ กาหนด
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วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่จดั งาน โดยไม่มีใครเข้ ามาเกี่ยวข้ อง รวมทังงบประมาณทั
้
งหมดมา
้
จากองค์ ก รหรื อ แบรนด์ นัน้ ๆ” ซึ่ ง โดยภาพรวมของการจัด กิ จ กรรมทางการตลาด (Event
Marketing) หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ในประเทศไทยถือได้ ว่ามีความสาคัญและ
ได้ รับความนิยมมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง เกรี ยงกานต์ กาญจนโภคิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
บริษัทอินเด็กซ์ อีเว้ นท์ เอเจนซี่ มองว่าในปี 2553 อุตสาหกรรมการจัดงานหรื ออีเว้ นท์ มีอตั ราการ
เติบโต ร้ อยละ 5-10 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 1.2 หมื่นล้ านบาท และคาดว่าในปี 2554 จะมีอตั ราการ
เติบโตถึงร้ อยละ 15 (วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2556) แม้ ในช่วงต้ นปี 2557 ภาพรวมของเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยจะมีการชะลอตัวเนื่องจากสภาพทางการเมื อง แต่จากบทความของหนังสื อพิม พ์
ออนไลน์ อย่าง ASTV ผู้จดั การรายวันฉบับวันที่ 12 ต.ค.2557 เรื่ อง “อีเว้ นต์”สปี ดท้ ายปี ดันตลาด
โต 15% ทังปี
้ 1.5 หมื่นล้ าน (ASTV ผู้จดั การรายวัน, 2557) ได้ เขียนถึงบทสัมภาษณ์นายเกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน “เปิ ดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจอีเวนต์มาร์ เก็ ตติ ้งในปี 2557 ว่าหลังจากได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทาให้ การเติบโตลดลง 20% ช่วง 3 ไตรมาส
แรก แต่ขณะนี ้สถานการณ์เริ่ มกลับเข้ าสู่ภาวะปรกติและเชื่อว่า ตลาดจะกลับมา คึกคักอีกครัง้ หนึ่ง
อาจจะเติบโตประมาณ 15% คิดเป็ นมูลค่า 1.3-1.5 หมื่นล้ านบาทได้ ” และทางด้ านบทสัมภาษณ์
ของ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) หรื อ CMO
ได้ กล่าวว่า
หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้ การนาของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา” ส่งผลให้ ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่ มดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เพราะมีนโยบายต่างๆ ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจจนส่งผลให้ มีเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าธุรกิจ อีเวนต์มาร์
เก็ตติ ้งและเอนเตอร์ เทนเมนต์ในปี 2557 อาจยังคงรักษาระดับการเติบโตประมาณ 12%
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1.4-1.5 หมื่นล้ านบาท ในช่วงครึ่งปี แรกที่ผ่านมาธุรกิจอีเวนต์มาร์
เก็ตติ ้งและเอนเตอร์ เทนเมนต์ ได้ รับความกดดันจากภาวะทางการเมืองสูงมาก จนต้ องตก
อยู่ในภาวะถดถอยและมียอดขายน้ อยลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 15-20%
ซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน แต่ในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ เริ่ มมีเม็ดเงินเข้ าสู่ธุรกิจเป็ น
จานวนมากกว่าช่วงเดียวกันกว่า 10% และคาดว่าจะส่งผลดีตอ่ เนื่องจนถึงปี 2558 โดย
กลุม่ สินค้ าที่มีการใช้ งบประมาณด้ านอีเวนต์มาร์ เก็ตติ ้งและเอนเตอร์ เทนเมนต์เป็ นจานวน
มาก ได้ แก่ รถยนต์ การสื่อสาร การเงิน และบันเทิง... (ASTV ผู้จดั การรายวัน, 2557)
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เนื่องด้ วยการจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นกิจกรรมที่เจ้ าของสินค้ าหรื อบริ การสามารถสื่อสารกับ
กลุม่ เป้าหมายโดยตรงได้ อย่างใกล้ ชิด โดยขอบเขตของการจัดกิจกรรมพิเศษนันค่
้ อนข้ างกว้ าง โดย
สามารถจัดขึ ้น ตามวัตถุประสงค์ของผู้จดั งานว่าต้ องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคือใคร และ
ต้ องการสื่อสารในรู ปแบบใด เช่นงานแถลงข่าว งานเลีย้ งพนักงาน งานเลีย้ งลูกค้ า งานเปิ ดตัว
สินค้ า งานจัดแสดงสินค้ า งานประชุมสัมมนา เป็ นต้ น ซึ่งในแต่ละรู ปแบบของการจัดกิจ กรรม
พิเศษจะมีรายละเอียดการจัดงานที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามในทุกกิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้น
รวมถึง งานเปิ ดตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้วยนัน้ ล้ ว นมี วัตถุประสงค์ ในการสื่ อสารเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายหรื อผู้ร่วมงาน ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีอปุ กรณ์ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดสาร
ไม่ว่าจะเป็ นระบบเครื่ องขยายเสี ยง ระบบจอแสดงภาพ ระบบไฟแสงสี และเวที ฉาก อุปกรณ์
ประกอบต่างๆ ซึง่ ทุกส่วนมีล้วนความสาคัญในการประกอบสร้ างต่อการส่งสารอย่างมีศิลปะไปยัง
ผู้รับ โดยแต่ละงานอาจจะมีการให้ น ้าหนักความสาคัญของแต่ละส่วนแตกต่างกันแล้ วแต่รูปแบบ
ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ซึ่งปั จจัยที่จะมีผลต่อความสาคัญของแต่ละส่วนงานนัน้ (O’Toole, 2011) ได้ กล่าวไว้ ว่า
เกิ ดขึน้ จากความสัม พันธ์ หลายส่วนไม่ว่าจะเป็ น ผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสี ย ผู้สนันสนุน หรื อเจ้ าของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จ ะเป็ นส่ว นกาหนดเนื อ้ หาหรื อ หัวข้ อ ในการสื่ อสาร เพื่ อส่ง ต่อให้ กับที ม ผู้จัด งาน
(Event Organizer) เป็ นผู้นาโจทย์และรายละเอียดงาน (Brief) ไปทาการคิดต่อยอดสร้ างสรรค์งาน
ให้ น่าสนใจ ผ่านการออกแบบและการจัดการทางการตลาด รวมไปถึงจัดหาอาหาร (Catering)
สถานที่ (Venue) ภายใต้ ข้อกาหนดของการบริ หารระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งโยงใยไปถึงการ
บริ หารจัด การผู้ที่เ กี่ ยวข้ องและผู้รับจ้ างผลิตงานกิ จ กรรม (Supplier) ทัง้ หมด ไม่ ว่าจะเป็ น
ผู้รับเหมาในการสร้ างฉาก เวที ผู้เชี่ยวชาญระบบแสง เสียง ภาพ นักแสดง นักดนตรี ผู้ผลิตเสื ้อผ้ า
ช่างแต่งหน้ า ทาผม หรื อเรี ยกว่าจัดหาทุกสิ่งที่อยูใ่ นอยู่ภายในงาน ทังยั
้ งเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
สื่อสารและกระบวนการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่ซบั ซ้ อนอีกด้ วย
โดยในหนังสือ Event Management An Introduction (Bladen, Kennell, Abson, &
Wilde, 2012) ได้ เขียนไว้ ว่า การออกแบบงานกิจกรรม (Event Design) และการผลิตงาน
(Production) เป็ นความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางการเผชิญหน้ ากับผู้เชี่ยวชาญงานกิจกรรมด้ าน
ต่างๆ ในขณะที่ลูกค้ าก็ยังคงจะเรี ยกร้ องถึงงานกิจกรรมที่น่าจดจาสาหรับผู้ร่ วมงานมากขึน้ ไป
กว่าเดิม ทางออกของนักออกแบบงานกิจกรรม (Event Designer) คือการเติมเต็มโจทย์ที่ได้ รับ
และผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรม (Event Producer) จะต้ องส่งมอบสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ อย่างไรก็
ตามกระบวนการออกแบบและผลิตงานกิจกรรมที่แตกต่าง จะสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์และความ
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กว้ างของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผนกิจกรรม การออกแบบและผลิตงานกิจกรรมเป็ นการ
รวมชุดของกิจกรรมที่แตกต่างในแต่ละสิ่ง และเป็ นทักษะของความต่างกันที่ได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางเสมือนเป็ นหน้ าที่หลักของการจัดการ
ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี จ้ ะเน้ นศึกษาเฉพาะความเกี่ ยวพันธ์ ของงานกิ จกรรมประเภทงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ กับเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อความหมาย
ผ่านการออกแบบแสง เพราะการใช้ แสงเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบที่สาคัญ ในชุดของสัญญะ (Set of
Signs) ของการจัดงานกิจกรรม เช่น รายการและเนื ้อหา ระบบเทคนิค สี แสง เสียงเวที ฉาก ของ
ประกอบฉาก พิธีกร นักแสดง รวมถึงสถานที่ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดงานในพื ้นที่ปิด หรื อแม้ กระทังการ
้
จัดกิจกรรมที่มีเวทีกลางแจ้ งและจัดงานในช่วงเวลากลางวัน ดังนันจึ
้ งสังเกตได้ ว่าการใช้ แสงให้
เหมาะสมกับแต่ละงาน นอกจากจะต้ องมีวิธีการออกแบบอย่างมีศิลปะเพื่อความสวยงามแล้ วนัน้
นักออกแบบแสงยังต้ องคานึงถึงองค์ประกอบอื่นๆภายในงานที่เป็ นชุดของสัญญะ (Set of Signs)
ที่กล่าวถึงนัน้ ด้ วย ในการสื่อความหมายให้ ผ้ ูร่วมงานเข้ าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้ ข้อกาหนดต่างๆ ของงาน เพื่อบรรลุถึงความสาเร็จของงานตามโจทย์ที่ได้ รับ ดังที่นภฤทธิ์ได้
เขียนไว้ ว่า (นภฤทธิ์ เนียรสอาด, 2550) ผู้ออกแบบแสง [ในงานกิจกรรม] หรื อนักออกแบบแสงจึง
ถือได้ ว่าเป็ นบุคคลสาคัญ ที่จะนาข้ อมูลตามโจทย์ที่ได้ รับจากแต่ละงานมาตี ความ ใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์และจิ นตนาการ ในการถ่ายทอดออกมาเพื่ อประกอบการสร้ างสารให้ สมบูรณ์ และ
ถูกต้ อง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ร่วมงานให้ เกิดอารมณ์ร่วม เช่นเดียวกับส่วนหนึ่งของบทเรี ยน การจัดแสง
เบื ้องต้ น ในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เขียน
ไว้ วา่
...การจัดแสงเป็ นเรื่ องของการใช้ จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการ
สร้ างบรรยากาศ สร้ างภาพปรากฎการณ์ ต่างๆ โดยใช้ แหล่ง กาเนิดแสงประดิษฐ์ หรื อ
แหล่งกาเนิดแสงเทียม (Artificial Light หรื อ Light Source) ซึ่งเกิดขึ ้นเกือบจะพร้ อมกับ
การค้ นพบกระแสไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้ กลายเป็ นสื่อที่สามารถกระตุ้น ความรู้ สึกได้ ดีที่สุด
สาหรับการแสดงบนเวทีในปั จจุบนั อาจกล่าวได้ ว่าหากไม่มีแสงสว่างบนเวที เราก็จะไม่
สามารถแลเห็นเหตุการณ์ตา่ งบนเวทีนนั ้ ทานอง “ไม่มีแสงก็ไม่มีภาพบนเวที ” นักแสดงจะ
แสดงอย่างไร... (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา, 2555, น.1)
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ซึ่งในปั จจุบนั นักออกแบบแสงสาหรับงานกิจกรรมพิเศษ มีเพิ่มมากขึ ้นตามจานวนงาน
กิจกรรมพิเศษที่มีอตั ราเติบโตขึ ้นในหลายปี ที่ผ่านมา แต่ความรู้ ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบ
แสงในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มาจากการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และทดลองท าแบบสั่ง สม
ประสบการณ์ เนื่องจากในประเทศไทยยัง ไม่มีองค์ความรู้ เฉพาะทางในด้ านการออกแบบแสง
สาหรั บ การสื่ อ สารในงานเปิ ดตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ จึง ท าให้ บุค คลากรทางด้ า นการออกแบบแสงใน
ประเทศไทย มีความแตกต่งกันในแง่ของทักษะการสร้ างสรรค์งานออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย
ในงานกิจกรรมและงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ดังเช่นที่ อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์ , 20 พฤษภาคม
2558) กรรมการผู้จดั การ บริษัทแม่น ้าร้ อยสาย จากัด ได้ กล่าวว่า
“ถ้ าในอุตสาหกรรมนี ้ [Event Industry] พูดกันในประเทศไทย คนทาแสงส่วนใหญ่ไม่ได้
เรี ยนมา ไม่มีสถาบันไหนสอน ส่วนใหญ่เป็ นช่างเทคนิค เพราะฉะนัน้ [การออกแบบแสง] เกิดจาก
ทักษะ ไม่ได้ เกิดจากความรู้ เก็บเกี่ยวมาเรื่ อยๆ อันนี ้ก็จะเป็ นไลท์ติ ้ง (Lighting Designer) แบบนึง
ที่ใช้ เครื่ องมือคล่อง ไว กับอีกแบบนึงไลท์ติ ้งดีไซนเนอร์ ที่เรี ยนมา มีความรู้ โดยตรงผ่านการอบรม
มาหรื อผ่านการทาละครมาก่อน ให้ แสงไม่เหมือนกัน การตีความของแสงต่างกันโดยสิ ้นเชิง”
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิธีการสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว
ผลิ ตภัณ ฑ์ ของนักออกแบบแสงที่ มี ประสบการณ์ และมี ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บในวงการวิช าชี พ
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้ออกแบบแสง ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนี ้เจาะจงถึง ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์ทางด้ านการควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Producer &
Show Director) เนื่องจากผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดงนันเปรี
้ ยบเสมือนผู้
ควบคุมภาพรวมของงานให้ เกิดขึน้ ตามโจทย์ที่ได้ รับรวมถึงเป็ นผู้สื่อสารข้ อมูลหลักที่จะเกิดขึน้
ภายในงานให้ กบั ทีมงานในส่วนต่างๆ รวมทังนั
้ กออกแบบแสงได้ รับรู้ ดังที่ (Bladen et al., 2012)
กล่าวไว้ ว่าผู้ควบคุมการผลิต (Producer) รู้ ดีว่า 2 องค์ประกอบหลักในแต่ละโครงการของงาน
กิจกรรม ที่เป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จและความล้ มเหลว คือคุณภาพของการสรุ ปโจทย์ในตอน
เริ่มต้ น (Brief) และคุณภาพของทีมงานที่จะสร้ างปรากฏการณ์นนให้
ั ้ เกิดขึ ้นในวันงาน ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงทาการศึกษาถึงกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงที่ใช้ ในการสื่อสาร และการ
สื่อความหมายผ่านศิล ปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ ทางการตลาดและข้ อจ ากัดของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของผู้เชี่ยวชาญและผู้มี ประสบการณ์ทางด้ านการควบคุมการผลิตและควบคุม
ลาดับพิธีการแสดง (Producer & Show Director) ร่วมด้ วย โดยใช้ วิธีการวิจยั แบบการสัมภาษณ์
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เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมเป็ นข้ อมูลสาหรับการสร้ างองค์ความรู้ทางด้ านวิธีการสื่อสารผ่านศิลปะการ
ออกแบบแสง (Lighting Design)

1.2 ปั ญหำนำวิจัย
1) นักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในประเทศไทย มี เทคนิค วิธี การ และ
กระบวนการความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการออกแบบแสง ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารส าหรั บ งานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) อย่างไร
2) นักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในประเทศไทย มี วิธีการสื่อความหมายผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานอย่างไร
3) นักออกแบบแสงรุ่ นชานาญงานพิเศษกับนักออกแบบแสงรุ่ นใหม่ ในประเทศไทย มี
เทคนิ ค วิ ธี ก าร และกระบวนการความคิด สร้ างสรรค์ ใ นการออกแบบแสง รวมถึ ง วิ ธี ก ารสื่ อ
ความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานแตกต่าง
กันหรื อไม่

1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1) เพื่อให้ ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบ
แสง ที่ใช้ ในการสื่อสารสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย
ภายใต้ บริบทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) อาชีพรุ่นใหม่
2) เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทาง
การตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ภายใต้ บริ บทของนัก
ออกแบบแสง (Lighting Designer)
3) เพื่อวิเคราะห์ความเหมื อนหรื อแตกต่างของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ในการออกแสง รวมถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์
ทางการตลาดและข้ อ จ ากัด ของงานระหว่างนักออกแบบแสงระดับ ช านาญงานพิเ ศษ กับนัก
ออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่
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1.4 ขอบเขตและปั ญหำของกำรวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อทราบถึงแนวคิด วิธีการ / เทคนิค / กระบวนการ ในการ
สร้ างสรรค์การสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบแสงของนักออกแบบแสง ที่มีขอบเขตของการวิจยั
ดังนี ้
1) ขอบเขตด้ านเนื ้อหา เป็ นการวิจยั ภายใต้ แนวคิดของการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ของนัก
ออกแบบแสง (Lighting Designer) แต่ละบุคคลในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารในบริ บท
ของการจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ที่ประสบความสาเร็จ
2) ขอบเขตด้ านประชากร เนื่องจากเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จึงใช้ การคัดเลือกจากผู้มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
โดยแบ่งผู้ให้ ข้อมูลเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มนักออกแบบแสง (Lighting Designer) 2) กลุ่มผู้ควบคุม
การผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show Director) โดยทัง้ 2 กลุ่มจะแบ่งเป็ น
ระดับชานาญงานพิเศษและระดับอาชีพรุ่นใหม่
3) ขอบเขตด้ านระยะเวลา ศึกษาในช่วง เดือนสิงหาคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558
4) ขอบเขตด้ านสถานที่ เป็ นการศึกษาการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสง ของ
นักออกแบบแสงที่ปฎิบตั งิ านภายใต้ ข้อจากัดเรื่ องกฎระเบียบการใช้ สถานที่ในประเทศไทย

1.5 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1) สามารถสร้ าง เติมเต็ ม และส่งต่อองค์ความรู้ ใหม่ (แนวคิดในการสื่ อสารผ่านการ
ออกแบบแสง) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในวงการวิชาการและวิชาชีพการออกแบบแสงต่อไปใน
อนาคต
2) กลุ่มผู้สนใจสามารถใช้ ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการสื่อสารผ่านการออกแบบแสง
เพื่อประโยชน์/ บรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน

1.6 นิยำมศัพท์
1) กระบวนการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์แสดงปฎิสมั พันธ์ตอ่ กัน โดยการใช้
สัญลักษณ์ ในรู ปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ ในการสื่อสารเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ หรื อเพื่อให้
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เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ในการสื่อสารแต่ละครัง้ ประกอบไปด้ วย ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการ
สื่อสาร ผู้รับสาร การเข้ ารหัส การถอดรหัส และสิ่งรบกวน (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, 2554)
2) งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมที่ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาด
(Event Marketing) ที่เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสื่อสารทางการตลาด (IMC) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างดีเยี่ยมในแง่เนื ้อหาของผลิตภัณฑ์ สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
หรื อผู้ร่วมงานได้ อย่างชัดเจนว่าต้ องการสื่อสารกับใคร เป็ นการสื่อสารสองทางที่ตอบโต้ กับ กลุ่ม
เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการสื่อสารโดยตรงกับกลุม่ เป้าหมายได้
3) ศิลปะการออกแบบแสง หมายถึง การใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ ผสมจินตนาการ ในการ
ออกแบบแสง ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงการให้ ความสว่าง หรื อสร้ างบรรยากาศโดยทัว่ ไปเท่านัน้ เพราะใน
บริ บทการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จะมีวตั ถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่ชดั และ
การมีลกั ษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ทาให้ การออกแบบแสงต้ องคานึงถึงรายละเอีย ดต่างๆ เพื่อให้
การสื่อสารข้ อมูลหรื อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดตัวผลิตภณฑ์แต่ละครัง้ สร้ างความประทับใจและการ
จดจา หรื อสร้ างประสบการณ์ทางสุนทรี ยะที่ดีและถูกต้ องให้ กบั ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
4) เทคนิค วิธี การ การออกแบบแสง หมายถึง การนาเอาทฤษฎี ต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องและ
ประสบการณ์ ในการออกแบบแสง มาประยุกต์ใช้ อย่างมี ระบบและมี ศิลปะ ด้ วยความคิดเชิ ง
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งงานออกแบบแสงที่สวยงามในแง่สทุ รี ยศาสตร์ รวมถึงการสร้ างสัญญะ
และการสื่อความหมายที่ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ของงาน ประกอบด้ วย
(1) ลาดับขันตอน
้
ในกระบวนการออกแบบแสง
(2) การสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละงาน
(3) หน้ าที่หลักของแสง เพื่อใช้ สื่อสาร
(4) ลักษณะของแสงที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ
(5) การใช้ แสง3 ระดับเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(6) เอกลักษณ์ เ ฉพาะของเทคนิควิธีการใช้ แสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
5) นักออกแบบแสง หมายถึง ผู้รับผิ ดชอบเกี่ ยวกับแนวคิดและการวางแนวทางในการ
ออกแบบแสงให้ ส อดคล้ องกับความต้ องการของผู้ควบคุม การผลิต และผู้ควบคุม คิวงาน เป็ น
ผู้จดั ทาการกาหนดจุดติดตังโคมไฟ
้
(Light Plot) พร้ อมแจกแจงรายละเอียดอุปกรณ์เครื่ องให้ แสง
สว่าง นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ปรั บโฟกัสแสงและเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาการขึ ้นลงระดับแสงตามคิว
การแสดงที่เ หมาะสม (กฤษรา ซู ไรมาน วริ ศราภูริชา, 2555) ซึ่งในงานวิจัยนี จ้ ะหมายถึง นัก
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ออกแบบแสง ที่เกี่ ยวข้ องกับแสงที่เกิดจากอุปกณ์ ให้ กาเนิดในรู ปแบบโคมไฟชนิดต่างๆ โดยไม่
รวมถึงแสงที่เกิดจากเครื่ องฉายที่ก่อให้ เกิดภาพโดยอุปกรณ์ที่ช่วยในการนาเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ
เอกสาร หนังสือ แผ่นใส ฟิ ล์ม (Visualizer)
6) ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการของบุคคลที่มีความสร้ างสรรค์ มีความสุขกับ
การทากิจกรรม ด้ วยความจดจ่อ ความสนใจ สัญชาตญาณและพลังงาน หรื อกระบวนการที่เกิด
“ภาวะลื่นไหล” (Flow) ซึ่งกระบวนการสร้ างสรรค์มีองค์ประกอบ 5 ขันตอนคื
้
อ การเตรี ยมการ
(Preparation), การบ่ม เพาะ (Incubation), ความเข้ า ใจหรื อ แรงบัน ดาลใจ (Insight or
Inspiration), การประเมินผล และรายละเอียด (Evaluation and Elaboration) ซึ่งแต่ละส่วนของ
กระบวนการความคิดสร้ งสรรค์นนสามารถซ้
ั้
อนทับกันกับผู้อื่นได้ (Csikszentmihalyi, 1996)
7) ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show Director)
ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) หมายถึง ผู้ดแู ลและควบคุมกระบวนการผลิตงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ การตีความภาพรวมของงานตามคอนเซ็ป/ ธีม (Concept / Theme) และทาความ
เข้ าใจในวัตถุประสงค์ ข้ อ จ ากัด และลัก ษณะเฉพาะของแต่ละงาน เพื่ อทาการถ่ายทอดไปยัง
ผู้เ กี่ ยวข้ องอื่ นๆ รวมถึง นักออกแบบแสง และเป็ นผู้จัดทารายละเอี ยดคิวงานแต่ละช่วง (Main
Script / Script Rundown) ซึ่งในบางองค์กร อาจจะมีรายละเอียดของหน้ าที่ในการปฎิบตั ิงาน
แตกต่างกันไป
ผู้ควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show Director) หมายถึง ผู้ควบคุมองค์ประกอบโดยรวมที่
เกี่ยวข้ องกับลาดับพิธีการในวันงานทังหมด
้
ทัง้ ระบบแสง เสียง ภาพ นักแสดง และทีมงานฝ่ าย
ต่างๆ เพื่อกาหนดทิศทาง ระยะเวลา จังหวะที่ดีที่สดุ ในการให้ คิวงาน เพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมงาน ซึ่ง
ผู้ควบคุมลาดับพิธีการแสดงกับผู้ควบคุมการผลิตจะเป็ นคนเดียวกันหรื อไม่ก็ได้ และในบางองค์กร
อาจมีการใช้ ชื่อสาหรับตาแหน่งเดียวกันนี ้แตกต่างกัน แต่เบื ้องต้ นจะมีลกั ษณะหน้ าที่ การทางาน
แบบเดียวกัน
8) เอกสารรายละเอียดและลาดับงานแบบย่อ (Main Script / Script Rundown) หมายถึง
เอกสาร สรุ ปคิวงานและรายละเอียดงานทังหมดแบบย่
้
อ ที่มีองค์ประกอบที่สาคัญตามลาดับพิธี
ภายในงาน ทังทางด้
้
านเทคนิค แสง เสียง ภาพ เทคนิคพิเศษ เช่น มีคิวปล่อยบอลลูน คิวเปิ ดน ้าพุ
เป็ นต้ น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบเวที เช่นเก้ าอี ้ โพเดียม ฯลฯ และคิวการแสดงต่างๆ ที่ถกู ออกแบบ
ขึ ้นในงานนันๆ
้ โดยบางครัง้ อาจจะมีการเรี ยกเอกสารนี ้ว่า เมนสคริ ป (Main Script) หรื อรันดาวน์
สคริ ป (Rundown Script) แล้ วแต่การเรี ยกใช้ ของแต่ละองค์กร และอาจจะมี รายละอียดของ
แบบฟอร์ ม เอกสารแตกต่ า งกั น ออกไป แต่ ลั ก ษณะการใช้ งานจะเป็ นไปในทางเดี ย วกั น

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และกำรทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา "กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสงในบริ บทงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product
Launch Event) ในประเทศไทย” ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ เป็ น
กรอบในการศึกษาดังนี ้
2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1) การออกแบบสารด้ วยแสงในการสร้ างสรรค์การแสดงในโขนร่วมสมัย
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) กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
5) การมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื ้อ ความภัคดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้ าความเกี่ยวพันสูงและสินค้ าความเกี่ยวพันต่าที่มีการจัดการ
ตลาดเชิงกิจกรรม
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1) ความหมายของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
2) การสื่อความหมาย สัญญะ สัญลักษณ์ ในบริบทของแสง
3) สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง ในบริบทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4) กระบวนความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Process)
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2.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ นามาประกอบในงานวิจยั ฉบับนี ้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบแสง ซึ่งแยกเป็ นงานวิจยั ในบริ บทของ
ประเทศไทย 1 ฉบับ และงานวิจยั ในบริบทของต่างชาติ 2 ฉบับ ส่วนกลุ่มที่ 2 คืองานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษพิเศษหรื อกิจกรรมทางการตลาดในบริ บทของประเทศไทย 2 ฉบับโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1) ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย (2552) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง การออกแบบสารด้ วยแสงใน
การสร้ างสรรค์การแสดงในโขนร่ วมสมัย โดยใช้ การศึกษาผ่านเอกสารและวิเคราะห์การแสดงโขน
ร่ วมสมัยจานวน 10 ชุด รวมถึงทาการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญทางการละคร ผู้สร้ างงาน และนัก
ออกแบบแสง 15 ท่าน รวมถึงทาแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติผ้ ชู มที่มีตอ่ การแสดงโขนร่วมสมัย
จานวน 86 คน ซึ่งจากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ม่งุ ศึกษาแนวคิดในเรื่ องแสงในศิลปะการแสดงของ
ไทยและพัฒนาการของการออกแบบสารด้ วยแสงในการสร้ างสรรค์ผลงานนัน้ จากผลวิจยั ทาให้
ทราบถึงโครงสร้ างของการพัฒนาการใช้ แสงในการแสดงไทย ที่แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง ตังแต่
้ ยคุ แรกที่
ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ ที่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องการใช้ แสงในการแสดงมากนัก เพราะนิยม
แสดงในที่โล่งแจ้ งใช้ แสงจากดวงอาทิตย์เป็ นหลัก หรื อในช่วงกลางคืนก็จะใช้ แสงสว่างจากกอง
เพลิงที่เผาไหม้ เชื ้อเพลิงจากธรรมชาติ จนเข้ าสูย่ คุ ที่สองคือยุคการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า มาถึงยุค
รั บวัฒ นธรรมการแสดงจากต่า งประเทศ และยุคที่ 4 คื อยุคอิ ทธิ พ ลของการศึก ษาการละคร
สมัยใหม่ ซึ่งตังแต่
้ ยุคที่สองก็เริ่ มมีการพัฒนาการใช้ อปุ กรณ์ส่องสว่าง ตลอดจนพัฒนาเรื่ องความ
สมจริ งและมิติในการแสดงมาเรื่ อยๆในยุคหลังๆ ทาให้ มีการเปิ ดกว้ างให้ กบั ผู้สร้ างสรรค์การแสดง
สามารถเลือกใช้ แสงและนามาสร้ างสรรค์การแสดงได้ ตามความต้ องการและเหมาะสมกับการ
แสดงนันๆ
้ และยังพบว่า แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสารด้ วยแสงในการแสดงโขนร่ วม
สมัยนัน้ แม้ โดยทั่วไปจะมีความคล้ ายกับการออกแบบแสงในงานแสดงละครเวที แต่ก็มี ความ
แตกต่างกันอยูต่ ามลักษณะของการแสดง ที่มีความแตกต่างทางด้ านปั จจัยหลายด้ าน รวมถึงเรื่ อง
งบประมาณในการแสดง การค้ นคว้ าหาข้ อมูลและประสบการณ์ ในการแสดงของผู้สร้ างสรรค์
ผลงานอีกด้ วย โดยผู้สร้ างสรรค์การแสดงมักจะเป็ นผู้กาหนดทิศทาง ในการใช้ แสงเพื่อนาเสนองาน
ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของสังคม และตอบสนองรสนิยมของกลุ่มผู้ชมที่ เปลี่ ยนไป และส าหรั บ
วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ ายที่ ม่งุ ศึกษาการใช้ แสงในการสื่อความหมายและสุนทรี ยภาพของการแสดง
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โขนร่วมสมัย โดยสารวจผ่านทัศนคติของผู้ชมนัน้ พบว่าผู้ที่มาชมส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่เรี ยนหรื อทางาน
ด้ านศิลปะ ซึง่ ได้ ข้อสรุปว่าการแสดงโขนร่วมสมัยไม่ยากต่อการทาความเข้ าใจไม่ว่าผู้ชมจะเป็ นคน
ไทยหรื อชาวต่างชาติ และการใช้ แสงมีความสัมพันธ์กบั การแสดงในฐานะเป็ นอวัจนภาษา ที่ต้องมี
การถอดรหัสสัญญะต่างๆพร้ อมกันนันยั
้ งช่วยในการตีความสัญลักษณ์ ใน 2 มิติ คือมิติแรกการ
ตีความเชิงตรรกะ (Logic Meaning) เกิดจากแสงที่สร้ างการแลเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในการแสดง
และการตีความเชิงจิตวิทยา (Phycological Meaning) เกิดขึน้ เมื่อแสงทาหน้ าที่ในการสร้ าง
อารมณ์อีกด้ วย ซึ่งบทสรุ ปของวิจยั ได้ นาเสนอว่า แนวโน้ มของการใช้ แสงเพื่อสื่อความหมายใน
การแสดงโขนร่ ว มสมัย ทัง้ จากผู้ส ร้ างสรรค์ ผ ลงานและผู้ช ม ต่า งเห็ น ว่ า การออกแบบแสงมี
ความสาคัญในการพัฒนาให้ มีการสื่อสารความหมายทางการแสดง ทังทางด้
้
านความสวยงาม
ความน่าสนใจ และการสร้ างให้ เกิดอารมณ์ร่วมได้ มากขึ ้น (ลักษณ์นยั น์ ทรงเสี่ยงไชย, 2552)
2) Pellecchia (2009) ได้ ดาเนินการวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
สาขาเอกศิลปกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Ohio State University โดยมีหัวข้ อวิจัยคือ
กระบวนการการออกแบบแสงเพื่อการผลิตละครเวที เรื่ องก็อดสเปล (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) ซึ่งสร้ างสรรค์และการกากับการ
แสดง โดย John-Michael Tebelak และมีการประพันธ์ ดนตรี และเนื ้อเพลงใหม่จาก Stephen
Schwartz โดย ผู้วิจัย (Steven) ได้ ดาเนิ น การวิ จัยในรู ป แบบการวิ จัยเชิ ง อรรถาธิ บาย
(Explanatory Studies)
การศึกษาเชิงอรรถาธิ บาย เป็ นการค้ นหาเกี่ ยวกับความเป็ นเหตุเป็ นผลของตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อต้ องการรู้ความแตกต่างกัน เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์
ตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระทาเพื่อให้ ตวั แปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม เพราะตัวแปร
ตามได้ เกิดขึ ้นก่อนแล้ ว สมมุติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นจึงมีลกั ษณะการสมมุติเอาว่า ตัวแปรตามเป็ น
ผลมาจากตัวแปรอิสระที่ นามาศึกษา การทดสอบสมมุติฐ านจึง ใช้ ข้อมูลที่ เกิ ดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ ฉะนันตั
้ วแปรอิสระที่นามาศึกษา จึงอาจมีผลหรื อไม่มีผลต่อตัวแปรตามก็ได้ ...
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิ์, 2554, น. 166)
ซึง่ งานวิจยั ฉบับนี ้ เป็ นการบันทึกกระบวนการการออกแบบแสงสาหรับละครเพลงเรื่ อง
Godspell โดยในบทแรกนันผู
้ ้ วิจยั (Steven) ได้ กล่าวถึงภาพรวมของการผลิตละคร สถานที่จดั
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แสดง อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้ อง และงบประมาณในการผลิต โดยการผลิต
งานในครัง้ นี ้เป็ นประสบการณ์พิเศษของผู้ออกแบบแสงคือ การฝึ กซ้ อมการแสดงทังหมดที
้
่โรงละคร
The Thurber Theatre ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ The Drake Performance and Event Center มหาวิทยาลัย
Ohio Stage University ก่อนที่จะย้ ายอุปกรณ์ทงหมดเข้
ั้
าไปติดตังเพื
้ ่อแสดงจริงที่โรงละคร The
Historic Sounthern Theatre
ส่วนในบทที่สองและสาม Steven ได้ กล่าวถึงแนวคิดและวิธีการออกแบบของผู้กากับการ
แสดง (The Director’s Concept and Design Approach) และการวิเคาระห์บทละคร (Script
Analysis) ซึ่ง Mandy Fox ผู้กากับการแสดงได้ เสนอแนวคิดสาหรับการผลิตละครเวทีเรื่ องนี ้
(Godspell) ในมุม มองที่ ต รงกับความเชื่ อ ของ Stephen Schwartz ที่ ว่า เหตุก ารณ์ และ
สภาพแวดล้ อมที่ของเรื่ องก็อดสเปล (Godspell) จะเป็ นฉากที่สะท้ อนถึงสถานที่โล่ง รกร้ าง และ
ไม่ได้ รับการดูแลในเขตเมือง (An Abandoned Inner City Playground) ในขันของการเตรี
้
ยมงาน
ผลิตทีมงานออกแบบทุกฝ่ ายได้ ร่วมประชุมและพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
สาหรับตัวผู้วิจัย (Steven) ซึ่งรับหน้ าที่เป็ นผู้ออกแบบแสงด้ วยนัน้ ได้ นาแนวคิดการ
ออกแบบแสงที่หลากหลายตามลักษณะของร็ อคแอนด์โรล (Rock-and-Roll) และมุ่งเน้ นการให้
แสงสว่างตามการพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ข องตัว ละครที่ มี ต่อพระเยซู รวมถึง มี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะ
พยายามทาให้ ผ้ ชู มรู้ สึกเหมือนเป็ นส่วนหนึ่งที่ได้ ร่วมเดินทางไปด้ วยกันตลอดการแสดง โดยการ
เชื่ อมโยงและกระตุ้นผู้ช มด้ วยแสงให้ ร้ ู สึกถึง ความสวยงามสว่างไสวของเมื อง และได้ กาหนด
เป้าหมายการออกแบบให้ ตรงความต้ องการของผู้กากับการแสดง (Mandy Fox) โดยในด้ านของ
บทละคร ผู้ออกแบบแสง (Steven) ได้ ทาการศึกษาอย่างกระตือรื อร้ นและลึกซึ ้ง ซึ่งในบางช่วงที่
การแสดงมีเนื ้อหาที่ซับซ้ อน ผู้ออกแบบแสงได้ ช่วยให้ ผ้ ูชมจดจ่อกับการดาเนินเรื่ องไม่เสียสมาธิ
และยังต้ องสร้ างความสนุกสนานเพื่อความหลากหลายของภาพและอารมรณ์เพื่อดึงความสนใจ
ของผู้ชมตลอดเวลา
ในบทที่สี่ได้ ทาการศึกษาถึงทางเลือกของการออกแบบ การผลิตและการตัดสินใจ ที่เป็ น
ผลมาจากการประชุมร่วมกับผู้กากับการแสดง (Mandy Fox) นักออกแบบอื่น ๆ และการวิเคราะห์
สคริ ปต์ ซึ่งในช่วงแรกผู้ออกแบบแสง (Steven) มีความตังใจที
้ ่จะทาตามแบบแผนของสคริ ปอย่าง
เข้ มงวด และทาไปตามการร้ องขอของผู้ประพันธ์เพลง Stephen Schwartz ที่อยากให้ แสงมีความ
เรี ยบง่าย และใช้ สีน้อยๆยกเว้ นแค่ชว่ งจบของละครที่พระเยซูถกู ตรึงกางเขน จึงมีการออกแบบแสง
สีที่ใช้ ให้ เรี ยบง่ายและดูสะอาด แต่หลังจากการประชุมครัง้ แรกผู้ กากับการแสดง (Mandy Fox) ได้
สนับ สนุน ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การออกแบบแสงให้ มี สี สัน ที่ ส นุก มากขึน้ เพื่ อ เพิ่ ม ชี วิ ต ชี ว าให้ กับ
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นักแสดงบนเวที หลังจากนันผู
้ ้ ออกแบบ (Steven) จึงมีการปรับปรุงและย้ ายตาแหน่งการวางโคม
ไฟต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับการออกแบบการแสดงและการออกแบบเสื ้อผ้ า
นอกจากนัน้ Setven ได้ กล่าวเน้ นต่อไปว่าความสนใจของผู้กากับการแสดง (Mandy Fox)
ต่อการใช้ แสงแบบ Audience Blinders คือการใช้ แสงที่มีความเข้ มสูง โดยการติดตังจะเน้
้
นส่อง
สว่างไปที่ผ้ ชู ม การเปิ ดไปจะกระทบตาผู้ชมโดยตรง หรื อบางครัง้ ใช้ ในการเปลี่ยนฉาก (Encyclo,
2014) และการแผ่ไฟไปทัว่ โรงละคร ซึง่ ผู้วิจยั (Setven) เห็นด้ วยกับความคิดดังกล่าว การใช้ แสงใน
ลักษณะนี ้จะสามารถสร้ างความรู้สึกได้ ดีเยี่ยม และได้ ถกู ใช้ ประกอบเพลง “Light of the World”
“We Beseech Thee” และ “God Save the People” และหลังจากที่จบการออกแบบที่งดงามและ
เสร็จสมบูรณ์ลงไปแล้ ว ผู้ออกแบบแสง (Steven) ยังคงมีการปรึกษากับผู้กากับการแสดง (Mandy
Fox) เรื่ องปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ ายโคมไฟต่างๆเพื่อการออกแบบแสงที่สวยงามและเหมาะสม
รวมถึงในระหว่างช่วงการฝึ กซ้ อมยังมีการนาเสนออุปกรณ์ประกอบการแสดงเพิ่มเติม เช่นลูกบอล
เปลี่ยนสีที่ควบคุมแสงโดยผู้แสดง หรื อการเพิ่มม่าน LED เพื่อสร้ างความประทับใจในฉากจบ เป็ น
ต้ น จากนันจึ
้ งนาไปสู่ขนตอนการออกแบบโครงสร้
ั้
างไฟ เพื่อคานวนการใช้ กระแสไฟ และทาการ
ติด ตัง้ อุปกรณ์ กระทัง้ ถึ ง วัน ฝึ กซ้ อมด้ านเทคนิค ผู้ วิ จัย (Steven) ได้ ทาการจดบันทึก ความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขสาหรั บวันถัดไป จนเมื่อมีการโอนย้ ายการผลิตทังหมด
้
มาที่ The Sounthern Theatre แม้ จะมีปัญหาในการติดตังอยู
้ ่บ้างแต่ก็สามารถแก้ ไขได้ รวดเร็ ว
รวมไปถึงขันตอนการปรั
้
บกาหนดตาแหน่ง แสงที่ต้องมีการปรับตามตาแหน่งของพื ้นที่ใหม่ตลอด
การซ้ อมการแสดง แต่กระบวนการทางเทคนิคก็ยงั คงราบรื่ นดี และการแสดงจริ งตังแต่
้ วนั ที่ 16-19
เมษายน 2549 ก็ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
ในบทสุดท้ ายผู้วิจยั (Steven) มุง่ เน้ นไปที่การประเมินผลของกระบนการโดยทัว่ ไปทังหมด
้
และเจาะจงลงไปในที่สิ่งที่เลือกมาใช้ กบั การออกแบบแสงสาหรับ Godspell โดยจากความซับซ้ อน
ของดนตรี โครงสร้ างฉาก และกระบวนการต่างๆ ของเรื่ องราวตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนจบนันประกอบด้
้
วย
ความสอดคล้ อง ความหลากหลาย ความคิดสร้ างสรรค์ และความตื่นเต้ น โดยเป้าหมายของการ
ออกแบบแสง คือการออกแบบให้ ตรงกับความต้ องการของผู้กากับการแสดง (Mandy Fox) และ
คาชมเชยในแง่การออกแบบด้ านอื่นๆ ให้ สอดคล้ องกับอารมณ์และรูปแบบของบทละครที่ถกู ต้ อง
โดย Steven ได้ ให้ ความเห็นว่า ความสาเร็ จของของการออกแบบแสง เป็ นผลมาจากการประชุม
ร่ วมกันกับผู้อานวยการแสดงตลอดระยะเวลาการเตรี ยมการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการเชื่อมโยงบท
ละคร นักแสดงและอารมณ์ ที่ถูกถ่ายทอดบนเวที และมีความสัมพันธ์ กับ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในทุกกระบวนการ ทังโปรแกรมเมอร์
้
ผู้จดั การสตูดิโอแสง ผู้ช่วยนักออกแบบ
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แสงเป็ นต้ น และผู้วิ จัย (Steven) ยัง ค้ น พบอี ก ว่า ตลอดระบวนการการผลิ ต จะต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัดลด หรื อเพิ่ม อยูเ่ สมอ ซึง่ บางครัง้ เกี่ยวข้ องกับงบประมาณ และในช่วงเวลาของการ
ฝึ กซ้ อมด้ านเทคนิคนัน้ การร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อเสนอแนะ ระหว่างผู้กากับการแสดง และ
ผู้ออกแบบส่วนต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานและการซ้ อมคิวต่างๆให้ ราบรื่ น ซึ่ง
โดยรวมผู้วิจยั มองว่าผลลัพธ์ของการออกแบบแสงครัง้ นี ้เป็ นที่นา่ พอใจ (Pellecchia, 2009)
3) Brent (2002) มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาดนตรี และนาฏศิลป์ จาก
Agricultural and Mechanical College Louisiana State University ได้ ทาการศึกษาวิจยั และ
ผลิตงานแสงจริ ง เรื่ อง The Threepenny Opera: Designing Lights With Brecht (A
Production Thesis in Theatre Design and Technology) ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ได้ ทาการบันทึก
บัญชีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องการออกแบบแสง ของละครเวทีเรื่ อง The Threepenny Opera
บทประพันธ์ของ Bertolt Brecht โดยในช่วงที่มีการพัฒนาและดาเนินการจะมีการวิเคราะห์โดยย่อ
เกี่ยวกับทฤษฎีของ Brechtian
...ละครแบบเอพิค (das epische Theater/ Epic Theater) หรื อ “ละครแนว
เบรคชท์” (Brechtain Theater) เป็ นละครแนวใหม่ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อต่อต้ านแนวทางละคร
ตะวันตกแบบเดิมที่มีอยู่ ทัง้ นีเ้ พราะเบรคชท์เป็ นผู้ที่ทาให้ ละครแบบเอพิคได้ กลายเป็ น
แนวทางละครอันเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง จนนักวิชาการและนักการละครชันน
้ าทังที
้ ่เป็ น
ชนชาติเยอรมันและชนชาติอื่นหลายต่อหลายคนกล่าวถึงเบรคชท์อย่างยกย่องในฐานะ
ศิลปิ นที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการศิ ลปะและวรรณกรรมในศตวรรษที่ 20… อันที่จริ ง
เบรคชท์ไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที่สร้ างงานแนวเอพิค ... หากแต่ได้ มีการพัฒนาแนวทาง
ละครสืบเนื่องต่อมาอย่างมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง จนกระทังกลายเป็
้
นแนวทางละคร
สาคัญอีกแนวทางหนึง่ ในโลกศิลปะ... ละครเอพิคของเบรคชท์ได้ สร้ างข้ อกาหนดทฤษฎีไว้
อย่างชัดเจน ปรั บเปลี่ ยนละครดรามาทิกให้ เห็น สิ่ง ที่ ต้องการเน้ นยา้ ทางการละครใน
แนวทางของเขาคือ การปฎิเสธแบบละครที่กระตุ้นอารมณ์ ความรู้ สึกสงสาร (Mitleid /
Pity) และกลัว (Furcht / Fear) ไปกับตัวละคร ซึ่งนาไปสู่ความสว่างและการชาระจิตใจให้
บริ สุทธิ์ (Kathasis) ตามปรั ช ญาละครของอริ สโตเติล ...เบรคชท์สร้ างแบบละครที่ มี
ลักษณะของการเล่าเรื่ องเพื่อให้ ผ้ ชู มละคร ถอยห่างและกระตุ้นให้ คิดพิจารณาพร้ อมๆกั บ
กระตุ้นจิตสานึกทางสังคมการเมือง ...ละครของเบรคชท์มีลกั ษณะ ของ “ละครคือละคร”
ซึ่งเป็ นการปฎิเสธลักษณะของมายา (Illusion) โดยใช้ เทคนิคที่เรี ยกว่า “การทาให้ แปลก”
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(Verfremdung/ alienation) ตัวอย่างเช่นการใช้ บทเพลงคัน่ ระหว่างการแสดง การพูดกับ
ผู้ชมโดยตรง การใช้ คอรัส การจัดฉากที่ไม่สมจริ ง การใช้ หน้ ากาก รวมถึงการใช้ ลกั ษณะ
ไกลตัวในเรื่ องเวลาและสถานที่เป็ นต้ น... (ปริลกั ษณ์ กลิ่นช้ าง, 2550, น. 99-100)
ผู้วิจยั (Brent) ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีของเบรคชท์วา่ เป็ นเหมือนการใช้ ละครเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการทาลายเล่ห์กลของละครเอง ซึ่งได้ กลายเป็ นมาตรฐานการผลิตงาน ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทางานให้ กับทีมนักแสดงอื่ นๆ โดยเหตุผลของความสาเร็ จ ของเบรคชท์ แบบง่ ายๆคือการสร้ าง
แนวคิด ใหม่ใ ห้ กั บ ทฤษฎี ก ารละคร ที่ ร วมทุก อย่า งไว้ ไม่ไ ด้ แ ยกเป็ นแนวคิด แบบนัก แสดง นัก
ออกแบบ ผู้เขียนบท หรื อผู้ติดตัง้ แต่รูปแบบทังหมดรวมอยู
้
่ในการนาเสนอผ่านละครเวที ซึ่งเป็ น
ด้ านที่ยงั ไม่ถกู ตีแผ่ ประเด็นสาคัญที่ผ้ วู ิจยั (Brent) มุ่งให้ ความสนใจเพื่อใช้ เป็ นองค์ประกอบใน
การผลิตงานออกแบบสาหรับ The Threepenny Opera คือ การที่มนั เต็มไปด้ วยปั ญหา การวาง
กับดัก และความเข้ าใจผิด
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ผู้วิจยั (Brent) มองหาว่าจะทาอะไรกับแสงได้ จะสามารถเล่นกับแสง
หรื อสร้ างความเปลี่ยนแปลงในโลกของแสงได้ หรื อไม่ โดยนาแนวคิดนี ้มาออกแบบแสงให้ กบั The
Threepenny Opera ผู้วิจยั (Brent) ตังใจจะใช้
้
แสงในลักษณะที่โลดโผนรุนแรง การยิงไฟเข้ าตา
ผู้ช มให้ ร้ ู สึกตกใจและเลื อกใช้ สี ของแสงในช่วงตัง้ แต่ซี ดถึง สี จัด ที่สุด ที่ มี นัยยะของการเปลี่ ยน
จังหวะการแสดงอย่างกระทันหัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกระหว่างการแสดงละครออกจากความจริ ง
ซึ่ง ในระยะสัน้ การออกแบบแสงส าหรั บ การแสดงของเบรคชท์ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงได้ ง่ า ยและมี
ความหมาย แสดงถึงตัวตนด้ านวาระทางการเมือง ที่ไม่บางเบา แต่ต้องเป็ นเหมือนท่อนไม้ ที่กระทุ้ง
ออกไป
ผู้วิจยั (Brent) ได้ ทาการจดบันทึกย่อ (Shorthand) รายละเอียดที่เกิดขึ ้นในแต่ละคิวของ
การออกแบบแสง โดยการใช้ หมายเลข ตามคิวที่กาหนดหรื อการแสดงที่กาลังเกิดขึ ้น สีของแสง
สามารถอ้ างถึงความเข้ มของสีโดยทัว่ ไปที่แตกต่างกัน เช่น สีแดง สีฟ้า สีเขียว หรื อสีโทนเย็น โทน
อุ่น การเลื อกสีของแสงในการแสดงนี่ ใช้ เวลานานกว่าการแสดงอื่นๆแต่ค้ ุมค่า ซึ่งแสงหลักจาก
ด้ านบน (Top Light) สีเขียว-ฟ้า ทาหน้ าที่สร้ างบรรยากาศให้ แสงดูเหมือนท่อเหล็กของนัง่ ร้ าน
ในขณะที่สีชมพูจะสร้ างความน่าความน่าหลงใหล การประกอบแสงด้ านหน้ า (Front Light) ให้ ผล
ใกล้ เคียงกับแสงธรรมชาติเป็ นอย่างมาก บทสรุ ปคือผลงานที่ผลิตได้ โดยผู้วิจยั (Brent) นี ้ได้ รับ
คะแนที่ยอดเยี่ยมในบทวิจารณ์ จากหนังสือพิมพ์ The Reveille ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2542 หน้ า 10
และจากคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงนักวิจารณ์หนึง่ หรื อสองคน (Brent, 2002)
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4) วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) นักวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ได้ ศกึ ษาในเรื่ อง กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ของ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้ วิธีวิจยั แบบ Triangulation หรื อการใช้ หลากหลายวิธีและหลาย
มุมมองในการทาวิจยั ซึ่งได้ จดั ทาข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่ ในด้ านผลวิจยั เกี่ยวกับความหมายของ
กิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมในมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพ ผู้วิจยั ได้
ทาการศึกษาเพื่อหาคาตอบของวัตถุประสงค์ง านวิจยั ใน 5 ประเด็น ซึ่งในประเด็นแรกนันผู
้ ้ วิจยั ได้
ศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษและและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนัก
วิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยนันพบว่
้
า กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบบีโลว์เดะไลน์ (Below the Line) ไม่ผ่านสื่อใดๆที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะเป็ น
การสื่อสารสองทางที่สร้ างปฎิสมั พันธ์ระหว่างแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมาย และเป็ นการสื่อสารรูปแบบ
พิเศษที่เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง ทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
ออกแบบให้ ตอบวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย ที่เน้ นการสร้ างประสบการณ์ ตรง (First – hand
Experience) ผ่านประสบการณ์ทงั ้ 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้ มีส่วน
ร่ วม (Participation) เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และสะท้ อนหรื อ
สื่อสารแบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ / บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่สอง ในการศึกษารู ปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยนัน้ ได้ ข้อสรุ ปว่าการแบ่งประเภทของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์มี การแบ่ง ไว้ 2 ประเภท ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายได้ แก่ กิ จ กรรมพิเศษเพื่ อการ
สื่อสารกับกลุ่ม เป้าหมายภายนอก และกลุ่ม เป้าหมายภายใน ซึ่ง ประกอบไปด้ วย การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์กับสื่อมวลชน งานเลี ้ยงขอบคุณ กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม
กับสื่อมวลชน งานประชุมสัม มนาตัวแทนจาหน่าย การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นิทรรศการ งาน
ประชุมสัมมนาองค์กรและการเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนในแง่ของวัตถุประสงค์ข้อที่สามที่ทาการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสารแบรนด์ ในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยั (วราภรณ์) พบว่า ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ มีขนั ้ ตอนในการทางาน 12 ขัน้ ตอน เริ่ มจากองค์กรธุรกิจหรื อลูกค้ าจะระดมสมองหา
แนวคิดหลักและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จากนันจะให้
้
บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมา
รับบทสรุปงาน (Brief) เพื่อนาไปคิดหารูปแบบ แก่นของงาน (Theme) เพื่อให้ แต่ละบริ ษัทเสนอ
งาน (Pitching) ในลาดับต่อไป ซึ่งบริ ษัทรั บบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องนาบทสรุ ปมาจัดทา
เป็ นแผนงาน (Proposal) เพื่อนากลับไปเสนอลูกค้ า และรอการพิจารณา 1-2 สัปดาห์ เมื่อลูกค้ า
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เลือกแผนงานจากงบประมาณและความคิดสร้ างสรรค์แล้ ว อาจจะมี การให้ ปรั บแผนงานและ
นาเสนออี กครั ง้ เมื่ อ มี ก ารปรั บแก้ จ นเป็ นที่ พ อใจแล้ วนัน้ ฝ่ ายดูแลการผลิต ของบริ ษั ทฯ จะน า
แผนงานมาจัดทาชิ ้นงานเพื่อติดต่อว่าจ้ างผู้ที่เกี่ ยวข้ อง เช่นทีมโครงสร้ าง ระบบแสง ระบบเสียง
เป็ นต้ น เมื่อทุกส่วนงานเรี ยบร้ อยจะมีการเข้ าพื ้นที่เพื่อเตรี ยมงานล่วงหน้ า 1 วัน และเมื่อถึงวันจัด
กิจกรรมพิเศษทีมงานทังหมดจะท
้
าการประชุมเพื่ อสรุ ปภาพรวมของงานและซักซ้ อมคิวบนเวที
จนกระทัง่ ถึงช่วงเวลาของ “Moment of Truth” หรื อช่วงเวลาแห่งการแสดงจริง และเมื่อจบงานก็จะ
เป็ นขันตอนของการประชุ
้
มเพื่อประเมินผล แต่ละทีมทาการเก็บงานของตน และปิ ดท้ ายที่ บริ ษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องจัดทารายงานสรุปให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นทางการ
แง่ที่สี่ ได้ ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งผลวิจยั ในด้ านความสัมพันธ์ของความคิดสร้ างสรรค์ต่อ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจั ย (วราภรณ์ ) ได้ อธิบายว่า
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งสาคัญในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ และมีบทบาทสาคัญที่สุด
ในช่วงพัฒนาแผนงาน (Proposal) โดยสามารถสอดแทรกความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดงานได้ 4
ทาง คือ ส่วนที่ 1) เป็ นเอกลักษณ์ของงาน ส่วนที่ 2) ความคิดสร้ างสรรค์ในเชิ งเนื ้อหา ส่วนที่ 3)
ความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงการตลาด และส่วนที่ 4) การสร้ างสรรค์ผา่ นสิ่งแวดล้ อมของงาน โดยให้ ผ้ ู
มาร่วมงานสัมผัสถึงความแปลกใหม่ พิเศษ ได้ จากประสาทสัมผัสทังห้
้ า ทังระบบเสี
้
ยง ระบบแสง
การแสดง การจัดวางผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
สุดท้ ายในการศึกษาเรื่ องทักษะสาคัญหรื อจาเป็ น ของผู้ปฎิบตั ิงานชาวไทยในการบริ หาร
จัดการกิ จ กรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ ผู้วิจัยสรุ ปว่าทักษะที่ สาคัญของผู้ปฎิบัติงานการ
จัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ มี 7 ทักษะดังนี ้ 1) ทักษะด้ านความรู้ 2) ทักษะด้ าน
การบริ หารจัดการ 3) ทักษะการแก้ ปัญหา 4) ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) ทักษะด้ านการ
สื่อสาร 6) ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และ 7) ทักษะหรื อคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ขยัน ใฝ่ รู้ เรี ยนรู้
เร็ว ละเอียดรอบคอบ (วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2556)
5) จิตรภัทร์ จึงอยู่สขุ (2543) มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ์ ได้ ศึกษาในเรื่ อง การมีส่วนร่ วม ทัศนคติ การ
ตัดสินใจซือ้ ความภัคดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้ าความ
เกี่ยวพันสูงและสินค้ าความเกี่ยวพันต่าที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ได้ ทาการศึกษาวิจยั เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ การวิจยั แบบสารวจ แบบวัดครัง้ เดียวด้ วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 600 คนที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ใน กทม. ซึ่งส่วนหนึ่งในบทการทบทวน
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วรรณกรรมเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับตลาดเชิงกิจกรรม (Marketing Event) จิตรภัทร์ ได้ กล่าวถึงการ
ประมวลรู ปแบบของกิ จกรรมที่ส ามารถเป็ นทางเลือกของการใช้ กลยุทธ์ การตลาดเชิงกิ จกรรม
(Marketing Event) ได้ ดงั นี ้1) การจัดประกวด-การแข่งขัน (Contest-Competition) 2) การเป็ นสปอนเซอร์ กิจกรรม
พิเศษ (Special Event Sponsorship) 3) การจัดรายการบันเทิง (Entertainment) 4) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับกีฬา
(Sport Event) 5) การจัดงานขอบคุณ (Thank You Party) 6) การจัดสัมมนา (Seminar) 7) การให้ บริ การ
สังคม (Services) 8) การจัดประมูล (Auction) 9) การจัดงานฉลอง (Celebration) 10) การจัด
นิทรรศการและแสดงสินค้ า (Exhibition & Trade Show) 11) การเปิ ดงาน (Grand Opening) 12)
การจัดเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ (Launching Presentation) 13) การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน (Road
Show) 14) การเข้ าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Participation) 15) การจัดแคมป์พิเศษ (Special
Camping) 16) การจัดวันหรื อสัปดาห์พิเศษ (Special Days or Weeks) 17) การจัดงานแถลงข่าว
(Press Conference) 18) การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (Promotion Activity) โดยจิตรภัทร์ ได้
ทาการวิจยั ในครัง้ นี ้โดยคัดเลือกเฉพาะตลาดเชิงกิจกรรมในลักษณะเดินสายแสดง (Road Show)
ของสินค้ าที่มีควมเกี่ยวพันสูง (High-involvement) หมายถึงสินค้ าที่มีความสาคัญ ทาให้ ผ้ บู ริ โภค
รับรู้ ถึง ความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดจากการตัดสินใจซื อ้ เพราะสินค้ านัน้ มี ความเกี่ ยวทางด้ านอารมณ์
ความรู้ สึก และค่านิยมของกลุ่มสังคม (Asseal,1994 อ้ างถึงใน จิตรภัทร์ จึงอยู่สุข , 2543) และ
สินค้ าที่มีความเกี่ยวพันต่า (Low-involvement) หมายถึง สินค้ าที่มีความสาคัญน้ อย ผู้บริ โภคไม่
รู้สึกเสี่ยงมากในการตัดสินใจซื ้อ เพราะสินค้ าไม่เกี่ยวพันกับอารมณ์ ความรู้ สึก และค่านิยมของ
กลุม่ ตนเอง

ตำรำงที่ 2.1 ตารางสรุปภาพรวมของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ชื่องานวิจยั

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั

1.การออกแบบสาร 1.ศึกษาแนวคิดในเรื่ องแสงในศิลปะการแสดง
ด้ ว ย แ ส ง ใ น ก า ร ของไทยและพัฒนาการของการออกแบบสาร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร ด้ วยแสงในการสร้ างสรรค์ผลงาน
แสดงในโขนร่ ว ม
สมัย

แนวคิดและทฤษฎีหลัก
- แนวคิดเรื่ องศิลปะการแสดงร่วมสมัย
- แนวคิดเรื่ องการแสดงโขน
-แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องการสื่อความหมาย
สัญญะและสัญลักษณ์
-แนวคิดเรื่ องสุนทรี ยภาพของการใช้ แสงกับ
ละครเวที

3.ศึกษาการใช้ แสงในการสื่อความหมายและ
สุนทรี ยภาพของการแสดงโขนร่วมสมัย
2. A Lighting
Design Process
for a Production

ศึกษากระบวนการการออกแบบแสงของ
ละครเพลงเรื่ อง Godspell

กระบวนการการออกแบบ

พัฒนาการใช้ แสงในการแสดงไทย ที่แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง
ยุคที่ 1 คือยุคที่ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ
ยุคที่ 2 คือยุคการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
ยุคที่ 3 คือยุครับวัฒนธรรมการแสดงจากต่างประเทศ
ยุคที่ 4 คือยุคอิทธิพลของการศึกษาการละครสมัยใหม่
โดยทัว่ ไปมีความคล้ ายกับการออกแบบแสงในงานแสดง
ละครเวที แต่มีความแตกต่างกันตามลักษณะของการ
แสดง ผู้สร้ างสรรค์การแสดงมักจะเป็ นผู้กาหนดทิศทาง
ในการใช้ แสงเพื่อนาเสนองานให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
สังคม และตอบสนองรสนิยมของมผู้ชมที่เปลีย่ นไป
การออกแบบแสงสาคัญต่อการพัฒนาให้ มีการสื่อสาร
ความหมายทางการแสดง ทัง้ ทางด้ า นความสวยงาม
ความน่าสนใจ และสร้ างให้ เกิดอารมณ์ร่วมมากขึ ้น
กระบวนการในการออกแบบประกอบไปด้ วย ความ
สอดคล้ อง ความหลากหลาย ความคิดสร้ างสรรค์ และ
น่าความตื่นเต้ น เป้าหมายของการออกแบบแสง คือ
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2.แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสาร
ด้ วยแสงในการแสดงโขนร่วมสมัย

ผลที่พบในงานวิจยั

ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
ชื่องานวิจยั

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก

ผลที่พบในงานวิจยั
การออกแบบให้ ตรงกับความต้ องการของผู้อานวยการ
สร้ าง และความสอดคล้ องกับอารมณ์และรู ป แบบของ
บทละครที่ถูกต้ อง ความสาเร็ จของของการออกแบบ
แสง เป็ นผลมาจากการประชุมร่ วมกันตลอดระยะเวลา
การเตรี ยมการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการเชื่อมโยงบทละคร
นัก แสดงและอารมณ์ ที่ ถู ก ถ่ า ยทอดบนเวที และมี
ความสัม พั น ธ์ กั บ ความเชี่ ย วชาญของบุ ค ลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งในทุก กระบวนการ และยัง ค้ น พบว่า ตลอด
กระบวนการการผลิต จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง ตัดลด
หรื อเพิ่ม อยู่เสมอ และในช่วงเวลาของการฝึ กซ้ อมด้ าน
เทคนิคนันการร่
้
วมประชุมเพื่อแลก เปลี่ยนข้ อเสนอแนะ
ระหว่างผู้อานวยการผลิตและผู้ออกแบบส่วนต่างๆ มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานและการซ้ อมคิว
ต่างๆให้ ราบรื่ น

3.The Threepenny เพื่อทดสอบว่าแนวคิดของ เบรคทช์ ที่นามา ทฤษฎีของเบรคทช์ (Brechtain Theory)
Opera: Designing ออกแบบแสงให้ กบั The Threepenny

แสงในลักษณะที่โลดโผนรุ นแรง การยิงไฟเข้ าตาคนดู
เลือกใใช้ สขี องแสงในช่วงตังแต่
้ ซีดถึงสีอิ่มที่สดุ
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of
Godspell,
Originally
Conceived and
Directed by JohnMichael Tebelak
with Music and
New Lyrics by
Stephen Schwartz

ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
ชื่องานวิจยั

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั

Lights with
Opera จะสามารถเล่นกับ แสงหรื อสร้ าง
Brecht (A
ความเปลีย่ นแปลงในโลกของแสงได้ หรื อไม่
Production Thesis
In Theatre Design
And Technology)
1.เพื่อศึกษาความหมายของกิ จ กรรมพิเศษ
และและแนวทางการเลือกจัดกิจ กรรมพิเศษ
ในมุมมองของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษใน
ประเทศไทย

2.เพื่อศึกษารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสือ่ สารแบรนด์ในประเทศไทย

ผลที่พบในงานวิจยั
การใชที่มีนยั ยะของการเปลีย่ นจังหวะการแสดงอย่าง
กระทันหัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกระหว่างการแสดง
ละครออกจากความจริ ง

เป็ นการประยุกต์ใช้ วิธีการสร้ างทฤษฎีฐานราก
ดังนี ้
- ความหมายของแบรนด์
-ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
- กิจกรรมพิเศษกับการสื่อสารการตลาด การ
สือ่ สารแบรนด์
- ประเภทและรูปแบบกิจกรรมพิเศษ
- หน้ าที่ ข องกิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การสื่ อ สาร
แบรนด์
-ขันตอนบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ

1.กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์คือการสื่อสาร
แ บ บ ส อ ง ท า ง รู ป แ บ บ พิ เ ศ ษ ที่ เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
ประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสัมผัสทังห้
้ า
คือรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายได้ มี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กั บ องค์ ก รหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก ารของ
องค์กร และในการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษ องค์กรธุรกิจ
พิจารณาวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
และเนื ้อหาหลักที่ต้องการสือ่ สารเป็ นปั จจัยสาคัญ
2.รูปแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์ที่พบ
ประกอบด้ วย การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิ ดตัว
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4.กิ จ ก ร รม พิ เ ศ ษ
เพื่ อ การสื่ อ สารแบ
ร น ด์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ธุ ร กิ จในประเทศ
ไทย

แนวคิดและทฤษฎีหลัก

ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
ชื่องานวิจยั

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3.เพื่ อ ศึกษากระบวนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ
เพื่อการสือ่ สารแบรนด์ ในประเทศไทย

4.เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องความคิ ด
สร้ างสรรค์ต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สือ่ สารแบรนด์ในประเทศไทย

ผลที่พบในงานวิจยั
ผลิตภัฑ์กบั สือ่ มวลชน งานเลี ้ยงขอบคุณ กิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมกับสือ่ มวลชน
งานประชุมสัมมนาตัวแทนจาหน่าย การแสดงดนตรี
คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุมสัมมนาองค์กรและ
การเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสาร
3.กระบวนการจัด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อการสื่อสารแบ
รนด์ เริ่ ม จากการวิ จัย หาข้ อ มูล การวางแผนอย่ า ง
ละเอียด การปฎิบตั ิตามแผน และการประเมินผล
4. ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพัธ์กับการบริ หาร
จัดการกิ จกรรมพิเศษและสาคัญ ที่สุดในช่ วงพัฒนา
แผนงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ที่ดีต้องสะท้ อนกลยุทธ์
การตลาดขององค์กรด้ วย กิจกรรมพิเศษต้ องสื่อสาร
แบรนด์ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายอย่ า งมี ชั น้ เชิ ง รว มทั ง้
สะท้ อนอัตลักษณ์ของแบรนด์
5. ทักษะที่สาคัญของผู้ปฎิบตั ิงานการจัดการกิจกรรม
พิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์ ประกอบไปด้ วย 7 ทักษะ
ดังนี ้ ทักษะด้ านความรู้ ด้ านการบริ หารจัดการ การ
แก้ ปัญหา การทางานร่วมกับผู้อนื่ การสือ่ สาร ด้ าน
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5. เพื่อศึกษาทักษะสาคัญหรื อจาเป็ น ของผู้
ปฎิ บั ติ ง านชาวไทยในการบริ ห ารจั ด การ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์

แนวคิดและทฤษฎีหลัก

ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
ชื่องานวิจยั

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก

ผลที่พบในงานวิจยั
คอมพิวเตอร์ และคุณสมบัติสว่ นบุคคล

-แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม (Event ประมวลรูปแบบของกิจกรรมทีเ่ ป็ นทางเลือกของการ
Marketing)
ใช้ กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 1.การประกวด-การ
แข่งขัน 2.การเป็ นสปอนเซอร์ กิจกรรมพิเศษ 3.การจัด
รายการบันเทิง 4.กิจกรรมเชื่อมโยงกับกีฬา 5.งาน
ขอบคุณ 6.งานสัมมนา 7.การให้ บริ การสังคม 8.การ
จัดประมูล 9.งานฉลอง 10.การจัดนิทรรศการและ
แสดงสินค้ า 11.การเปิ ดงาน 12.เปิ ดตัวสินค้ าใหม่ 13.
การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน 14.การเข้ าร่วมขบวน
พาเหรด 15.การจัดแคมป์พิเศษ 16.การจัดวันหรื อ
สัปดาห์พิเศษ 17.งานแถลงข่าว 18.กิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด
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5.การมีสว่ นร่วม
1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ทัศนคติ การตัด สิน ส่วนร่วมในการตลาดเชิงกิจกรรมกับการ
ใจซื ้อ ความภัคดีตอ่ ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
ตราสินค้ าของผู้
บริ โภคในเขต
กรุงเทพฯ ที่มีตอ่
สินค้ าความกี่ยวพัน
สูงและสินค้ าความ
เกี่ยว พันต่าทีม่ ีการ
จัดการตลาดเชิง
กิจกรรม
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จากการศึกษางานวิจยั ทัง้ 5 หัวข้ อ ทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเห็นภาพรวมของการสื่อสารผ่าน
ศิ ล ปะการออกแบบแสงในหลากหลายแง่ มุ ม ซึ่ ง สามารถน ามาเชื่ อ มโยงกับ งานวิ จัย เรื่ อ ง
"กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ในบริ บทงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch
Event) ในประเทศไทย” ดังนี ้
1) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ประกอบไปด้ วย
(1) แนวคิด เทคนิควิธี และพัฒนาการของการออกแบบสารด้ วยแสง ในบริบทการ
แสดงโขนร่วมสมัยของไทย
(2) การใช้ แสงในการสื่อความหมายและสุนทรี ยะในบริ บทของไทย
(3) กระบวนการการออกแบบแสง และการสื่อความหมาย สาหรับละครเพลง
(4) ความหมาย รูปแบบ และกระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์จดั เป็ นหนึง่ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงความสัมพันธ์ของความคิด
สร้ างสรรค์ตอ่ การจัดกิจกรรมพิเศษในแง่การสื่อสาร
2) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
(1) แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องการสื่อความหมาย สัญญะและสัญลักษณ์
(2) แนวคิดเรื่ องสุนทรี ยภาพของการใช้ แสงกับละครเวที
(3) ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
3) สิ่งที่ยงั ไม่ได้ ถกู ศึกษาค้ นพบจากงานวิจยั ฉบับอื่น
(1) ในมุมของความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบแสงสาหรับงาน เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch Event) ในบริบทของนักออกแบบแสงในประเทศไทย
(2) การสื่อความหมายด้ วยศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ และข้ อจากัดของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในแง่มมุ ของการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์
จากข้ อสรุปของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทัง้ 4 หัวข้ อ อย่างที่ได้ กล่าวไปนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ รวบรวม
เป็ นข้ อมูลเพื่อประกอบการศึกษาในเรื่ องของแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นขอบเขตใน
การศึกษาหาคาตอบของวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในลาดับต่อไป
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ ได้ ทาการศึกษาในส่วนของเนือ้ หากระบวนการการสื่อสารผ่านศิลปะ
การออกแบบแสง และเนื ้อหาของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้ แนวคิดและทฤษฎี 4 ส่วน ดังที่จะ
ได้ กล่าวถึงในลาดับต่อไป
1) ความหมายของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
“งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์” หรื อในภาษาอังกฤษ คือ “Product Launch Event” ประกอบไป
ด้ วย 3 คา จากพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2541) ได้ ให้ ความหมายของแต่ละ
คาดังนี ้
(1) คาว่า “Product” หมายถึง “ผลิตภัณฑ์, ผลิตผล, สารที่ได้ จากสารอื่น โดยผ่านการ
เปลี่ยนแปลทางเคมี, ผลคูณ”
(2) คาว่า “Launch” หมายถึง “การปล่อย การเริ่มปฏิบตั กิ าร, การเข้ าร่วม”
(3) คาว่า “Event” หมายถึง “เหตุการณ์, เหตุการณ์สาคัญ, กรณี, ผลที่เกิดขึ ้น, ผลที่
ตามมา, การแข่งขัน”
ซึ่งคาว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ในงานวิจยั ฉบับนี ้จะพูดถึง เฉพาะผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
(Commercial Products) ในแง่ของส่วนผสมทางการตลาดพื ้นฐาน หรื อ 4Ps ที่ประกอบไปด้ วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ที่ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ผลิตภัณฑ์หรื อ Product ได้ แก่ สินค้ า
(Goods) และบริ การ (Service) ที่ถกู พัฒนาและผลิตขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการและความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า โดยผลิตภัณฑ์ มีทงรู
ั ้ ปแบบที่จบั ต้ องได้ เช่น รถยนต์ กระเป๋ า เครื่ องดื่ม
และจับต้ องไม่ได้ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า เครื อข่ายสัญญาณโทรศัพท์ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ คาว่า
ผลิ ตภัณ ฑ์ ยัง รวมไปถึง ตราสิ นค้ า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การรั บ ประกัน
(Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) อีกด้ วย
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้ ให้ ความหมายของผลิตภัณฑ์ไว้ ว่า “ลักษณะทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวความคิด เครื่ องหมายการค้ า หรื อลักษณะต่างๆ ที่ถกู ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองความต้ องการและความจาเป็ นของผู้บริ โภค” และได้ กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์และบริการว่า “การบริการเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตัน (Intangible Products) ที่ผ้ บู ริ โภค
ไม่ ส ามารถได้ เ ห็ น ได้ ยิ น ได้ ก ลิ่ น ลิ ม้ รส หรื อ สัม ผัส ” ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง ประเภทของสิ น ค้ า โดยใช้
วัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็ นเกณฑ์ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สินค้ าบริ โภค (Consumer
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Products) เป็ นสินค้ าที่ถกู ซื ้อเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคคนสุดท้ ายหรื อครอบครัว
2) สินค้ าอุตสาหกรรม (Industrial Products) คือสินค้ าที่ถกู ซื ้อเพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการผลิต
เป็ นสินค้ าหรื อบริการชนิดอื่น เพื่อขายต่อให้ ผ้ บู ริ โภคหรื อนาไปใช้ ดาเนินงานในองค์กร โดยภาวิณีด้
กล่าวถึงการแบ่งประเภทของสินค้ าบริ โภคจากการใช้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการซือ้ สินค้ ามา
เป็ นหลักในการแบ่ง สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1) สินค้ าสะดวกซื ้อ (Convenience Products)
คือสินค้ าที่ราคาไม่แพงผู้บริ โภคตัดสินใจซือ้ ง่าย โดยไม่ต้องวางแผน และเปรี ยบเทียบราคา 2)
สินค้ าเปรี ยบเทียบซื ้อ (Shopping Products) เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการข้ อมูล เพื่อเปรี ยบเทียบ
คุณลักษณะต่างๆก่อนตัดสินใจซื ้อ 3) สินค้ าเจาะจง (Speciality Products) เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภค
ต้ องใช้ ความพยายามในการได้ มาซึ่งสินค้ าและบริ การนันๆ
้ ส่วนใหญ่มกั มีราคาแพง หรื อเป็ นตรา
ยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ผู้บริ โภคจะรวบรวมข้ อมูลอย่างครบถ้ วนก่ อนตัดสินใจซื ้อ และเต็มใจจ่ายเงินใน
ราคาสูง 4) สินค้ าไม่แสวงซื ้อ (Unsought Products) เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคไม่ได้ มีความต้ องการซื ้อ
หรื อไม่ร้ ูวา่ มีสินค้ านันจ
้ าหน่ายในท้ องตลาด
ซึ่งสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปจะมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จาการ
กาหนดจุดของยอดขายสะสมของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้ าทัว่ ไป (Generic Product Category) อยู่ 4
ขันคื
้ อ
1) ขันแนะน
้
าสินค้ า (Introduction Stage) จะเป็ นวงจรขันที
้ ่ผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงและ
ค่าใช้ จ่ายสูง วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขัน้ นี ้ เน้ นการให้ ข้อมูลข่าวสาร สร้ างการรั บรู้ และ
กระตุ้นการทดลองใช้ ในตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นช่วงที่ต้องทุ่มค่าใช้ จ่า ยในการโฆษณาและการส่งเสริ ม
กิ จ กรรมทางการตลาด เพื่ อ ดึง ดูด ทัง้ คนกลางที่ จ ะรั บ สินค้ าไปจ าหน่ายและดึง ดูดผู้บริ โ ภคให้
ยอมรับสินค้ า
2) ขันการเจริ
้
ญเติบโต (Growth Stage) เป็ นช่วงที่ผลิตภัณฑ์มียอดขายเจริ ญเติบโตจาก
การทดลองใช้ สินค้ าและการซื ้อซ ้าของผู้บริ โภคจานวนมาก และมักจะเริ่ มมีค่แู ข่งเข้ ามาสู่ตลาด
วัตถุประสงค์ในการโฆษณาจึงต้ องเปลี่ยนมาสูก่ ารกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อ
3) ขันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่ (Maturity) เป็ นช่วงที่ยอดขายเติบโตในอัตราที่ลดลง เป้าหมาย
ทางการตลาดต้ องปรับสู่การรักษาส่วนครองตลาดและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้ างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์จากคูแ่ ข่งในตลาด มักมีใช้ การส่งเสริมการตลาดแบบ ลด แลก แจก แถม
4) ขันลดลง
้
(Decline Stage) เป็ นขันที
้ ่ยอดขายและกาไรลดลงจาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภค หรื อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ หรื อการมีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ดีกว่า ถูก
กว่า

32
ทางด้ านความหมายของ ผลิตภัณฑ์ในมุมมองของการตลาดสมัยใหม่ ที่เน้ นกระบวนการ
สร้ างคุณค่าร่ วมกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้ า ได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้ “ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ง ที่
นักการตลาดใช้ ในการสนับสนุนกระบวนการสร้ างคุณค่าของลูกค้ า ซึ่งผลิตภัณฑ์นี ้อาจเป็ นสินค้ าที่
สามารถจับต้ องได้ หรื อเป็ นการบริการ ตัวบุคคล สถานที่ หน่วยงาน หรื อสถาบัน ” (ศิวฤทธิ์ พงศกร
รังศิลป์, 2555, น. 201) โดยจะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้ องกับทุกสิ่งที่ลกู ค้ าใช้ ในการสร้ างคุณค่า
โดยนักการตลาดสามารถนาเสนอผ่านตัวผลิตภัณฑ์ ทัง้ ในแง่ของประสบการณ์ของลูกค้ า หรื อ
Consumer Experience หรื อนาเสนอผ่านการสร้ างความหมายเชิ ง สัญลักษณ์ เพื่ อความ
เพลิดเพลินใจ พรื อจะเป็ นการนาเสนอผ่านอรรถประโยชน์หลักของสินค้ า โดยตัวผลิตภั ณฑ์นนั ้
จะต้ องอาศัยองค์ประกอบอื่นเพื่อสร้ างความแตกต่างให้ เหนือกว่าคูแ่ ข่งและเพื่อเป็ นการเพิ่มคุณค่า
ผ่านตัวผลิตภัณฑ์
จากข้ อมูลข้ างต้ นทาให้ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าบริโภค (Consumer Products)
โดยทัว่ ไปนัน้ ถูกผลิตขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค ทังจากประโยชน์
้
ด้าน
กายภาพของผลิตภัณฑ์ หรื ออาจรวมถึงกระบวนการสร้ างคุณค่าของลูกค้ าผ่านตัวผลิตภัณฑ์อีก
ด้ วย โดยเบื ้องต้ นนักการตลาดต้ องทาให้ สินค้ านันเป็
้ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดย
ผ่านขันการแนะน
้
าสินค้ า เพื่อสร้ างการรับรู้ และทดลองใช้ โดยหนึง่ ในกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะ
สามารถแนะนาให้ ผลิตภัณฑ์ได้ ร้ ูจกั กับผู้บริ โภค ก็คือการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555, น. 344-345) ได้ ให้ แง่มมุ ของงานเปิ ดตัว (Launch Event)
ว่าถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึง่ ในการส่งเสริมการตลาด ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication: IMC) ซึง่ มีความหมายคือ “การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ
การส่งเสริมทางการตลาดอย่างมีประสิทธภาพ ให้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมายโดยไม่เจาะจงว่า
จะต้ องใช้ เครื่ องมือใด” และได้ แบ่งเครื่ องมือการส่งเสริมการตลาดออกเป็ น ดังนี ้
1) Above the Line ได้ แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความต้ องการซื ้อ
หรื อเพื่อสร้ างการรับรู้และสร้ างภาพลักษณ์
2) Below the Lline ได้ แก่ การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ใช่การโฆษณา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
โดยงานเปิ ดตัว (Launch Event) จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Below the Line ซึ่งในแวดวง
วิชาการและวิชาชีพนันมี
้ ผ้ ใู ห้ คาจากัดความของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
ไว้ อย่างหลากหลาย รวมไปถึงอาจจะมีการใช้ คาที่แตกต่างกันไปในภาษาอังกฤษนอกเหนือไปจาก
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คาว่า “Product Launch Event” แต่ยงั คงความหมายที่สื่อถึงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไว้ ดังตัวอย่าง
ที่จะยกมาต่อไปนี ้
ในหนังสือ Event Marketing ในได้ เขียนถึงเรื่ องประเภทของอีเว้ นท์ไว้ ว่า ปั จจุบนั อีเว้ นท์
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) Sole Event คือ เจ้ าของแบรนด์หรื อองค์กรเป็ นเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียว ตังแต่
้
ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ วัน เวลา สถานที่ จัด งาน โดยไม่ มี ใ ครเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
งบประมาณทังหมดมาจากองค์
้
กรหรื อแบรนด์นนๆ
ั ้ 2) Joint Event คือประเภทอีเว้ นท์ที่มี
หลายองค์กรหลายแบรนด์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง... (เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555, น. 6768)
และได้ จดั หมวดหมู่ของ Launch Event ไว้ เป็ น 1 ใน 10 ประเภทของ Sole Event ที่
แบ่งย่อยออกเป็ น 10 ประเภท และให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
…Sole Event ประเภท Launching /Grand Opening /Opening Ceremon[ies]
เป็ นสิ่ ง ที่ ควบคู่กับการทาอี เว้ นท์ เมื่ องไทย โดยมากอี เว้ นท์ ประเภทนี ห้ วัง ผลกับการ
ประชาสัมพันธ์ ภายหลังงานเป็ นหลัก (Post Public Relations) เพราะมีการถ่ายภาพพิธี
เปิ ดในงานเพื่อใช้ ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ… (เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555, น. 6768)
ในขณะตาราต่างประเทศอย่าง Event Management Principles & Practice ได้ จดั
หมวดหมู่ให้ Product Launches อยู่ในส่วนของ Corporate Event แต่ความหมายของคาจากัด
ความก็เป็ นไปในทางเดียวกันกับสองตาราที่กล่าวถึงก่อนหน้ า ดังนี ้
…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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แต่ในหนังสือ Event Management an Introduction กลับจัด Product Launches ไว้ ใน
ส่วนหนึ่งของ Networking Event เพราะมองว่ามันถูกยกระดับความสนใจของผลลัพธ์ จากการ
เป็ น Corporate Event เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา มันสามารถเจาะจงได้ มากกว่าในด้ านของการดึงดูดใจ
การสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้ร่วมงาน โดยดึงดูดความสนใจเกี่ยวกับเนื ้อหาเพียงเรื่ องเดียวได้ เป็ น
เวลาต่อเนื่อง รวมถึงคุณภาพของการรับรู้ ของผู้เข้ าประชุมต่อวัตถุประสงค์ ของแขกรับเชิญ และ
ความสาคัญของการพบปะแบบเผชิญหน้ ากับผู้ร่วมงาน, สมาคม, ลูกค้ า และ/หรื อกลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ จะไม่สามารถแข็งแกร่งได้ หากขาดการให้ ความสาคัญกับผู้ร่วมงาน (Bladen et al., 2012)
แม้ วา่ ในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศด้ วยนัน้ จะยังไม่มีการรวบรวมรายละเอียดการ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เอาไว้ อย่างชัดเจนว่ามีกี่ประเภทแบ่งเป็ น
อะไรบ้ าง แต่อย่างไรก็ ตามในทัศนะของผู้วิจัย มี ความเห็นว่า งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product
Launch Event) สามารถใช้ กับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Products) ได้ ทงหมดไม่
ั้
ว่า
จะเป็ นสิ นค้ าเพื่อผู้บริ โภค (Consumer Products) หรื อสินค้ าเพื่ ออุตสาหกรรม (Industrial
Products) เพราะงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นส่วนหนึ่ง ของกิจ กรรมทางการตลาด หรื อ Event
Marketing ที่ เ ป็ นหนึ่ง ในเครื่ องมื อ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการสื่ อสารทางการตลาด (IMC) กับ
กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างดีเยี่ยม อย่างที่เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555, น. 61-65) ได้ กล่าวถึง
ประโยชน์ของ Event Marketing ว่าสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนว่าต้ องการ
สื่อสารกับใคร เป็ นการสื่อสารสองทางที่สามารถตอบโต้ กับกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นการดับไฟภายในงานทังหมด
้
เพื่อให้ จดุ
สนใจอยู่ที่ Presentation เป็ นต้ น และสามารถขยายผลในรูปแบบการใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ออกไป
ได้ ในมุมกว้ าง โดยใช้ ระบบออนไลน์มาเป็ นตัวช่วยในการขยายผล ได้ ห ลายรูปแบบ ทังยั
้ งสามารถ
ประเมิ นผลในแง่ มุม ต่างๆ ได้ รวดเร็ ว รวมถึง เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ ส าคัญในการสร้ าง Brand
Experience ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายอีกด้ วย
โดยในรายละเอียดของกระบวนการการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ประเภทต่างๆรวมถึงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แต่ละครัง้
นันจะต้
้ องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวพันกันหลายส่วน อย่างที่ O’Toole (2011) ได้ กล่าวว่าทุกๆขันตอน
้
ของกระบวนการจัด การกิจ กรรม (Event Management Processes) มี ความสัม พันธ์ กัน
องค์ประกอบด้ านต่างๆเป็ นส่วนเสริ มซึ่งกันและกันให้ เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการนันมี
้ ความ
ซับซ้ อน แบบจาลองของกระบวนการอธิบายว่าการดาเนินการหนึ่ง (Actions) เป็ นชุดของการ
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กระท าอื่ น ๆเกี่ ย วเนื่ อ งถัก ทอไปกัน อย่ า งแยบยลในการผลิ ต การจัด การกิ จ กรรม (Event
Management) ซึง่ รายละเอียดของกระบวนการจัดงาน ประกอบด้ วย
1) ภาพรวมการจัดการ (Scope: the Integration and Control of All Workflow)
ภาพรวมของงานกิจกรรม (Event) กาหนดขึ ้นจากภาระหน้ าที่ ทรัพยากรณ์ และระยะเวลาในการ
ทางาน ซึง่ สามารถอธิบายได้ ตามแผนผังนี ้

ภำพ 2.1 แผนผังภาพรวมของกระบวนการการจัดการงานกิจกรรม
แหล่ งที่มำ: O’Toole, 2011, p.170.
2) การจัด การผู้มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย รวมถึ ง ผู้ส นับ สนุน (Stakeholders Including
Sponsorship Management) (O’Toole, 2011) เป็ นส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จของโครงการ ซึ่ง
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียนันหมายถึ
้
งใครก็ตามที่ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดงานกิจกรรม ส่วนใหญ่การกาหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มักจะใช้ ความหมายที่ เฉพาะเจาะจงในการแบ่ง
ประเภทเบื ้องต้ น กระบวนการ ของการจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Management)
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มีการกระจายทัว่ ไประหว่าง (1) ผู้สนับสนุน Sponsorship (2) ผู้รับจ้ างผลิต (Suppliers) (3) กลุ่ม
ผู้ร่วมงาน (Audience) (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (Legal Issues) โดยแบ่งเป็ น (ก) ผู้มีส่วนร่วม
ขันต้
้ น (Primary Stakeholders) คือผู้ที่ให้ ความสาคัญต่อความสาเร็ จหรื อส่วนอื่นๆ ของงาน เช่น
ผู้เข้ าร่วมประชุมหรื อผู้สนับสนุน ผู้มีสว่ น ร่วมกลุม่ นี ้ต้ องมีอย่างต่อเนื่อง (ข) ผู้มีส่วนร่วมขันที
้ ่สอง
(Secondary Stakeholders) คือผู้ที่สนใจในงานกิจกรรมนัน้ ๆ ตามเงื่ อนไขความสาคัญ เช่น
ตารวจท้ องถิ่น (ค) ผู้มีส่วนร่วมภายใน (Internal Stakeholders) หมายถึงผู้ที่มีส่วนในการวางแผน
งานและวิธีการจัดกิจกรรม เช่นคณะกรรมการจัดงาน และ (ง) ผู้มีส่วนร่ วมภายนอก (External
Stakeholders) หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรง แต่มีความสนใจในงานกิจกรรมเป็ นอย่าง
มาก เช่น คนในท้ องที่ ธนาคารหรื อผู้สนับสนุน เป็ นต้ น
ซึ่งในแง่ของการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย O’Toole (2011) ได้ บอกไว้
ว่า ความคาดหวัง ที่ อ ยู่ภ ายใต้ จิ ต ใจของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย นัน้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา ดัง นัน้ วิ ธี จัดการกับ ความคาดหวัง ของผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสี ย คือการกาหนดตัว ชี ว้ ัดที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยต้ องรู้วา่ งานกิจกรรมนันอะไรคื
้
อตัวกาหนดเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างชัดเจน
และรัดกุม ซึ่งมีหลายงานกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ จาก จานวนผู้ร่ วมงาน การได้ สมั ผัสกับตรา
สินค้ า การรักษางบประมาณ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีบางงานกิจกรรมที่วตั ถุประสงค์
นันจั
้ บต้ องได้ ยาก เช่นการวัดค่าความนิยมของชุมชน หรื อวัตถุประสงค์ที่ต้อ งใช้ เวลาวัดผลหลายปี
เช่น การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หรื อการสร้ างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ (Creating a Sense of Place)
ซึ่งวัตถุประสงค์ เหล่านัน้ สามารถวัดผลได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยภาพรวมของการจัดงาน
กิจกรรมเรื่ องการจัดการกลุ่มผู้มีส่วนร่วมนัน้ เป็ นรื่ องที่ ซบั ซ้ อนและเป็ นส่วนที่ต้องใช้ งบประมาณ
จานวนมาก
3) การออกแบบ (Design) , การตลาด (Marketing) (O’Toole, 2011) การออกแบบงาน
กิจกรรม (Event Design) เป็ นการนาเอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจัดเรี ยงตามจุดมุง่ หมาย
เพื่อเพิ่มความประทับใจให้ กบั ผู้ร่วมงานและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักส่วนอื่นๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปส่วนที่
เกี่ยวข้ องนี ้จะใช้ วตั ถุประสงค์ของกระบวนการการออกแบบร่วมกัน เช่นการออกแบบแสง การ
ออกแบบตกแต่ง และการออกแบบสถานที่จดั งาน ซึง่ การออกแบบนี ้จะมีปัจจัยการผลิตด้ านศิลปะ
และความคิดสร้ างสรรค์ โดยในแง่ของการจัดการงานกิจกรรมนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับกระบวนการการ
ออกแบบดังนี ้
(1) การแสดงบนเวทีและการผลิต (Staging and Production) รวมถึงองค์ประกอบ
ทังหมดของการแสดงบนเวที
้
เช่น แสง เสียง อาหาร
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(2) สถานที่และแบบ (Site / Venue Llocation and Layout) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่
สาคัญ ที่ จ ะทาให้ งานกิ จ กรรมนัน้ ประสบความส าเร็ จ หรื อเป็ นปั จ จัยสร้ างความดึง ดูด (Wow
Factor) รวมถึง เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้ านความเสี่ยงและการตลาดรวมถึงค่าเช่า
สถานที่ ก็มีผลต่อการเลือกสถานที่ในการจัดงานอีกด้ วย
(3) การดูแ ลสถานที่ แ สดงและภาพรวมของงาน (Theatrical Considerations
Including the Look of The Event)
(4) รายการและเนื ้อหาของกิจกรรม (Event Programmed or Content) รายการ
กิจกรรม เป็ นหัวใจหลักของกระบวนการออกแบบ ซึง่ ถือเป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ร ว ม
องค์ประกอบต่างๆ ที่จะทาให้ งานกิจกรรมมีความน่าสนใจมากที่สดุ
(5) ปั จจัยที่นา่ ดึงดูด (Wow Factor) หรื อประสบการณ์ของผู้ร่วมงานที่ไม่ซ ้าใคร
ปั จจัยหลักในการผลิตของกระบวนการการออกแบบนันมาจากการตลาด
้
ความต้ องการ
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และความคาดหวัง ซึ่งผลผลิตของรายละเอียดและตารางกิจกรรม สถานที่
ผังการจัดงาน และการผลิต หรื อการจัดวางเวที ล้ วนมีปัจจัยมาจากกระบวนการการจัดซื ้อจัดจ้ าง
O’Toole (2011) กล่าวต่อไปว่า ทางด้ านกลยุทธ์ทางการตลาดนัน้ เป็ นส่วนที่จะ
ช่วยสนับสนุนความเป็ นไปได้ ในการจัดงานกิจกรรม ทังในแง่
้
ของกระบวนการตัดสินใจในการจัด
งาน และเป็ นการป้อนข้ อมูลเพื่อการออกแบบสาหรับงานกิจกรรมอีกด้ วย ในภาพรวมของงานด้ าน
การตลาดของงานกิจกรรมนัน้ จะสร้ างให้ เกิดประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจะเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่ถูกจัดให้ อยู่ภายในรายการ
(Program) และการบริ การ (Service) รวมถึงองค์ประกอบในการออกแบบด้ านอื่นๆ ของงาน
กิ จ กรรมนัน้ แก่ผ้ ูร่ วมงาน ซึ่ง งานด้ านการตลาดของงานกิ จ กรรมแต่ละงานจะมี ค วามซับซ้ อ น
แตกต่า งกัน ออกไป โดยหัว ใจหลัก ของกระบวนการการตลาด คื อ เข้ า ใจกลุ่ม เป้ าหมายทาง
การตลาด ซึ่งเป็ นรากฐานของการการวางแผนงานกิจกรรม อย่างไรก็ตามงานกิจกรรมจะประสบ
ความสาเร็จหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั การหาผู้จดั งาน โดยทีมนันต้
้ องเป็ นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดงานกิจกรรม พวกเขาจะเข้ าใจประสบการณ์ของลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสามารถ
พัฒนาให้ เกิดความน่าดึงดูดใจ ซึง่ ในยุคที่ไร้ ขีดจากัดและมีการสะท้ อนกลับพฤติกรรมอย่างรวดเร็ ว
อาจจะเป็ นส่วนสาคัญในการวางแผนงานในเบื ้องต้ น เป็ นการยากที่จะนาทฤษฎีทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ ในงานกิจกรรม เพราะด้ วยคุณลักษณะของงานกิจกรรมที่เป็ นการสร้ างสถานการณ์
จาลองแบบสด จึงต้ องอาศัยการสร้ างประสบการณ์ ร่วมให้ เกิดขึ ้นกับกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรม
หนึ่งๆ ดังนันแล้
้ วการสื่อสารผ่านกิจกรรมนันๆ
้ จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถได้ มี
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โอกาสเข้ าร่วมสัมผัสเป็ นส่วนหนึ่งของงาน “The difficulty in applying marketing theory to
events is because the event is not experienced until the person attends the event…”
ส่ ว นในแง่ ข องตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ องก็ ต้ องขยายศั ก ยภาพไปสู่ ก ารเป็ นสิ น ค้ าที่ ส ร้ าง
ประสบการณ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ ซึ่งจะทาให้ งานกิจกรรมมีส่วนสาคัญในการส่งเสริ มการตลาด ที่จะ
สร้ างให้ เกิดความแตกต่าง ประสบการณ์ที่ดีตอ่ ผู้ร่ วมงานสิ่งสาคัญของงานกิจกรรมคือ การที่ทีมผู้
จัดงานต้ องเอาใจใส่ ในการปรั บใช้ ทฤษฎี วิเคราะห์หาความต้ องการในงานกิจ กรรมนัน้ ๆ ความ
ต้ องการของผู้มีส่วนร่ วมในงานกิจกรรมนันมี
้ หลาหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความคาดหวัง
ต่อผลของงานกิจกรรมคืออิทธิพลของงานที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้ร่วมงาน
...การค้ น หาแรงจูง ใจของผู้บ ริ โ ภคคื อ หัว ใจหลัก ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมทาง
การตลาด ในงานกิจกรรมมวลชน (Public Events) มีการนาทฤษฎีของมาสโลว์มาใช้ เป็ น
เครื่ องมือเกี่ยวกับลาดับขันความต้
้
องการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพแวดล้ อม
ของงานกิ จ กรรม นัก การตลาดงานกิ จ กรรมควรเข้ าใจถึ ง การสร้ างแรงจูง ใจต่อความ
ต้ องการของกลุม่ เป้าหมายทางการตลาด... (O’Toole, 2011)
การแบ่ง ส่ ว นของตลาดเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ศัก ยภาพ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการก าหนด
กลุม่ เป้าหมายของงานกิจกรรม และใช้ ในการประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ ้น ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ถู ก
กาหนดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง,วัดผลได้ ,สอดคล้ อง, เป็ นไปได้ ,ในเวลาที่กาหนด วัตถุประสงค์ที่ดี
รวมกับ ลัก ษณะของการแบ่ง ส่ว นตลาด อาจใช้ วัด ผลการประเมิ น คุณ ภาพของงานกิ จ กรรม
ข้ อจากัดของ “วัตถุประสงค์” การจัดการงานกิจกรรม คือ 1) ความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมของ
เหตุการณ์ เช่น ผู้ส นับสนุนรายใหญ่ , โอกาสใหม่ส าหรั บการส่ง เสริ มการขาย, กฎหมาย, การ
แข่งขันสาหรับงานกิจกรรม และ 2) อิทธพลของเวลาที่ถูกกาหนดตายตัว ถ้ าทัง้ สองปั จจัยไม่
สัมพันธ์กนั จะทาให้ เกิดเงื่อนไขใหม่
ทางด้ านส่วนผสมทางการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญต่อความเป็ นไปได้ และการพัฒนา
งานกิจกรรม ส่วนผสมทางการตลาดคือ กลุ่มของการตลาดที่หลากหลาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
และควบคุมเป้าหมายของวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด
สาหรับตาราเล่มนี ้ (Events Feasibility and Development from Strategy to Operations 2011)
ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึง่ หมายถึงทุกองค์ประกอบ ที่จะทาให้ เกิดงานกิจกรรม, ราคา
(Price) คือมูลค่าของานที่ให้ กับผู้บริ โภค, การส่งเสริ มการขาย (Promotion) คือการสื่อสารทาง
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การตลาดระหว่างผู้บริ โภคกับงานกิจกรรม, สถานที่ (Place) คือสถานที่จดั งานและจุดจาหน่าย
บัตรเข้ างาน
คาว่า “ผลิ ตภัณ ฑ์ ” ในแง่ ข องงานกิ จ กรรมคื อ ความหลากหลายและเป็ นส่ว นหนึ่ง ใน
ส่ว นผสมทางการตลาด ที่ ทั ง้ จับ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ละสามารถเปลี่ ย นแปลงต่อ การตอบสนองทาง
การตลาด ซึ่งสามารถเพิ่มขึ ้นในระหว่างการวางแผนงาน ทาให้ การวางรายการกิจกรรมและการ
ออกแบบ เกิดเป็ นตัวแปรที่มีผลในการคิดสร้ างสรรค์และการพัฒนาต่อการตลาดของงานเอง ทาให้
เกิ ดรู ปแบบของการบริ หารความเสี่ ยง ที่ทาให้ ส่วนผสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
ควบคุมการทานายในการจัดการงานกิจกรรม และช่วยลดความไม่แน่นอน การตลาดเป็ นข้ อมูล
พื น้ ฐานของการออกแบบงานกิ จ กรรม และยัง เป็ นเทคนิ คการจัด การความเสี่ ยง ลดความไม่
แน่นอนให้ กับผู้สนับสนุน การบริ หารการเงิน และการบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทังยั
้ งเป็ นกลไกล
ควบคุมกิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ ้นด้ วยการออกแบบสินค้ าให้ เหมาะกับกระบวนการทางการตลาด
อีกด้ วย
4) กระบวนการทางการเงิน (Financial Process) (O’Toole, 2011) การจัดงานกิจกรรม
(Event) คือการบริ หารค่าใช้ จ่ายบนโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ จ ะเกิ ดรายจ่ายแบบแบ่ง ชาระ ทัง้ แบบ
เร่งด่วนและแบบระยะยาว ตังแต่
้ ก่อนที่จะเกิดงานกิจกรรม ซึ่งจะชาระตามลาดับความสาคัญและ
ตามเงื่ อนไขของเวลา หนึ่ง ในฟั ง ก์ ชั่นที่ ส าคัญของการจัดการงานกิ จ กรรมคือการจัด หา, การ
ตรวจสอบ และการรายงานผลทางการเงินของงานนันๆ
้ รายได้ ของงานกิจกรรมบางงานอาจจะไม่
คงที่ เหมือนการจาหน่ายบัตรเข้ างาน หรื อจากการได้ รับเงินจากผู้ให้ การสนับสนุน แหล่งที่มาของ
รายได้ สาหรับงานกิจกรรมมีได้ หลายทาง รวมถึง 1) ลูกค้ า 2) การขายบัตร 3) การขายโฆษณา
4) การระดมทุน 5) การสนับสนุน 6) การกระจายสินค้ า 7) ขายพื ้นที่แสดงผลงาน 8) ขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม 9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10) การกระจายเสียงและแพร่ ภาพออกอากาศ 11)
รายได้ จากสถานที่อื่นๆ เช่นการประมูลการแข่งขัน บางส่วนของแหล่งที่มาของรายได้ เช่นการขาย
บัตร และการกระจายสินค้ าเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนและประเภทของกลุ่ม ผู้เข้ าชมงาน
กิจกรรม เป็ นที่ร้ ู กันว่าการระดมทุน ในการจัดงาน เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการ
ตรวจสอบกลุม่ เป้าหมายอย่างใกล้ ชิด
ในหลายงานกิจ กรรม ที ม ผู้จัดงานต้ องการรายได้ พ ร้ อมกับลดค่าใช้ จ่าย และความไม่
แน่นอนของรายรับคือผลสะท้ อนความไม่แน่นอนของรายจ่าย รายรับคือตัวแปรของงานบางส่วน
หนึ่งในข้ อได้ เปรี ยบของการทางานกับลูกค้ าที่เป็ นองค์กร คือมักจะมีงบประมาณคงที่และยากต่อ
การ “เพิ่มเงิน” ในส่วนที่ไม่จาเป็ น คุณค่าของงานกิจกรรม จะต้ องสะท้ อนคุณค่าพื ้นฐานตาม
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ความคาดหวัง ได้ ค้ มุ ราคา เช่น ความสามารถในการคาดการณ์จานวนผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็ นส่วนที่
จาเป็ นต่อการประมาณการรายรับและรายจ่าย
5) ระยะเวลา (Time), ความเสี่ยง (Risk) (O’Toole, 2011)
(1) กระบวนการบริ หารจัดการเรื่ องเวลา (Time Management Process) การกาหนด
เส้ นตาย (Deadline) คือส่วนสาคัญของการจัดการงานกิจกรรม (Event) ทุกๆ ขันตอนรวมถึ
้
งอะไร
ก็ตามที่จะเกิดขึ ้นในงาน ซึ่งอยู่ในรูปของโปรแกรมการจัดงาน และโปรแกรมการผลิต โดยสุดท้ าย
จะถูกนาเสนอในรูปของตารางการผลิตรวมกับสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการจัดงานทังหมด
้
เช่น การ
จัดเลี ้ยง, ระบบเสียง, ระบบวีดีทศั น์ โดยข้ อมูลหลักที่เป็ นตัวกาหนดกระบวนการนี ม้ าจากความ
ต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อาจรวมถึงลูกค้ าและความคาดหวังของผู้ที่เข้ าร่ วมงาน ซึ่งส่วน
การตลาดจะเป็ นผู้ที่จะตัดสินใจว่าวันที่เท่าไรจะเป็ นวันเส้ นตาย (Deadline) ของงานกิจกรรม
(2) วันที่จดั งาน (Event Date) การวางแผนกลยุทธิ์ของงานกิจกรรมหรื อเทศกาล คือ
การเลือกวันจัดงาน ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญมากที่จะทาให้ งานนันประสบความส
้
าเร็ จ การตัดสินใจจัด
งานตามช่วงฤดูกาล (Low Season / High Season) ของนักท่องเที่ยว มีส่วนสาคัญมาก เป็ นตัว
แปรหลักในการสนับสนุนกลยุทธิ์ โดยงานพิธีการและงานครบรอบ เช่น เทศกาลปี ใหม่ ส่วนใหญ่
วันจัดงานจะถูกกาหนดขึ ้นตามประเพณี สาหรับงานองค์กร เช่นงานประชุม งานมอบรางวัล และ
งานนิทรรศการ วันจัดงาน ส่วนใหญ่จะถูกกาหนดตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ทางการค้ า
วันจัดงานจะถูกกาหนดตังแต่
้ ช่วงเริ่ มของการวางแผนงาน ขันตอนอื
้
่นๆ จะถูกยึดจากวันที่กาหนด
จนกลายเป็ นข้ อบังคับในกระบวนการบริหารจัดการ ฝ่ ายการตลาด และรายการส่งเสริ มการขายถูก
สร้ างให้ ยากขึ ้น เพราะไม่สามารถขยับวันจัดงานที่มีการตกลงกันแล้ ว ตารางกาหนดขันตอนการ
้
บริ หารจัดการเวลา รูปแบบทัว่ ไปที่นิยมใช้ กนั คือไทม์ไลน์ (Timeline) ซึ่งจะนาเสนอการวางแผน
และการลงมือทาตลอดช่วงของงานกิจกรรม ไทม์ไลน์การผลิตจะกาหนดวันชัดเจน เหตุการณ์ที่
สาคัญและช่วงเวลาเริ่ ม ต้ นจนถึงสิน้ สุดที่ เหมาะสม บุคคลที่จ ะเตรี ยมเรื่ องตารางเวลา ในส่วน
การตลาด ต้ องมีความเข้ าใจในเรื่ องของช่วงเวลาเริ่ มต้ นจนถึงสิ ้นสุด (Lead Time) รวมไปถึงเวลา
ในการติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้ างผลิต (Supplier) ด้ วย แนวคิดอื่นๆ ที่สาคัญในตารางงาน
กิจกรรม คือ การเผื่อเวลา (Turn Around Time) ซึ่งจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้รับจ้ างผลิต (Supplier) พบ
ข้ อผิดพลาด เช่น การ์ ดเชิญพิมพ์วนั ที่จดั งานผิด จึงต้ องมีเวลาที่จะแก้ ไขพิมพ์ใหม่และส่งมอบการ์ ด
เชิญกับวันจัดงาน
กระบวนการบริหารจัดการเวลา ในงานกิจกรรม ประกอบไปด้ วย
1) หน้ างาน / การ Set Up พื ้นที่จดั งาน / การแตกรายละเอียดออกมา (Breakdown)

41
2) ตารางการส่งมอบงาน
3) โปรแกรม
4) ตารางเวลาการผลิต
5) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจัดงานกิจกรรม (Run Sheet)
6) เอกสารลาดับงานต่างๆ (Cue Sheet)
ตารางการผลิตบางงานกิจกรรม อาจรวมถึงการดาเนินงานและเวลาของการเตรี ยมตัวซึ่ง
จะถูกยึดเป็ นคู่มือการดาเนินงาน ตารางเวลาจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง
และจะถูกปรับเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้ องการ เพื่อให้ มีเวลาพอที่จะดาเนินงานให้ เสร็ จสมบูรณ์ตาม
ทักษะและประสบการณ์ของผู้ผลิตงาน โดยการนับเวลาทางานย้ อนจากวัน สุดท้ าย (Deadline)
และควบคุม งานอย่า งมี คุณ ภาพ ยอมรั บฟั ง ความคิด เห็ นจากผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และใน
ขณะเดียวกัน ต้ องประสานการทางานร่วมกันเป็ นทีม
(3) การบริ หารจัดการเส้ นตาย (Deadline Management) การส่งมอบงานกิจกรรมที่
ตรงเวลา คือความส าคัญ หลัก ที่ถูกคานึง ถึง และทุกๆ การดาเนิน งานการบริ หารจัดการงาน
กิจกรรมจะถูกจัดตามความเป็ นไปได้ บนเส้ นตายของวันที่จดั งาน ทุกๆ บริ ษัทจัดงานกิจกรรมจะ
พบกับความเปลี่ยนแปลง ซึง่ ถูกอธิบายในส่วนของความไม่แน่นอนและความยุง่ ยากซับซ้ อนในการ
จัดการความเสี่ยง เป็ นระบบที่ใช้ อย่างเป็ นทางการที่จะจัดการความเปลี่ยนแปลงทัง้ ที่ สามารถ
คาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไม่ได้
(4) กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) ในขณะที่มี
การบริ หารการจัดการเรื่ องเวลา กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเป็ นของคู่กนั ในการบริ หาร
จัดการงานกิจกรรม ถ้ าความเสี่ยงถูกนิยามว่า เป็ นปั ญหาที่เป็ นไปได้ มันสามารถเกิดขึ ้นง่ายในทุก
ส่วนของการบริ หารจัดการบางงานกิจกรรมมีหลายสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลง ในบางกรณี ผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่วนเสียแต่ละคนก็ มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกัน ทิศทางการดาเนินงานเป็ นไปได้ ลาบาก เพราะ
เมื่อการวางแผนถูกดาเนินการต่อไป วัตถุประสงค์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียสามารถเปลี่ยนแปลงแต่ก็
จะส่งผลต่อผู้ร่วมผลประโยชน์ คนอื่นๆ ด้ วย
(5) การปฏิบตั ิการด้ านความเสี่ยงและการออกแบบขันต้
้ น (Operational Risk and
Upstream Design) คือความสาคัญของการดาเนินงานเพื่อที่จะไม่เกิดความวุ่นวายในการจัดงาน
กิจกรรม โดยการรู้ ข้ อเท็จจริ งของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นช่วยลดความไม่มนั่ ใจและการตัดสินใน
ข้ อมูลที่ผิดพลาดลง ดังนันการค
้
านวณความเสี่ยงเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนมาก การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกิดขึน้ จาการประชุม ร่ วมกันของที มงาน จะเพิ่ม บทบาทและความรั บผิดชอบที่ ชัดเจนระหว่าง
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ทีมงาน เป็ นขันตอนของการปรึ
้
กษาและรวบรวมประสบการณ์ความชานาญเฉพาะทางของแต่ละ
คน และสามารถชีค้ วามเสี่ยงที่เ ราไม่สามารถเห็นได้ เอกสารที่เกี่ ยวข้ องในขัน้ ตอนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงสาคัญมากต่อการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น และพิสูจน์แล้ วว่าสามารถบริ หาร
จัดการได้ จริ ง หลักของการบริ หารจัดการความเสี่ยง คือการจัดการความเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ
พยากรณ์และการตังเงื
้ ่อนไขที่ตรวจสอบและควบคุมความเปลี่ยนแปลงได้ มุมมองที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบของการตังสมมติ
้
ฐานเรื่ องปั ญหาของการจัดงาน
เป็ นผลลัพธ์ ของความผิดพลาดในการออกแบบงานกิจกรรมต้ นแบบ (Upstream Model) ซึ่งเป็ น
ประโยชน์จากการพบต้ นกาเนิดที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการศึกษาประวัติของความเสี่ยงในงาน
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ ้นที่จากงานผ่านมา
6) การสื่อสาร (Communication) (O’Toole, 2011)
(1) กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) ธรรมชาติของการบริหาร
จัดการงานกิจกรรมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงจานวนทีมงานที่รวดเร็ ว เนื่องมาจากความแตกต่าง
อย่างสิ ้นเชิงของงานและสังคมวัฒนธรรม ทาให้ มีการจัดลาดับกระบวนการการสื่อสารที่ไม่อาจพบ
ได้ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังตารางต่อไปนี ้
ตำรำงที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในงานกิจกรรม
เจ้ าหน้ าที่ภายในองค์กร

อาสาสมั ค ร
ภายในองค์กร
- เ กี่ ย ว กั บ เ อ ก ส า ร -การประชุม /
ทังหมด/
้
องค์กร
ก า รรั บบ รี ฟ
- คูม่ ือการบริ หารจัดการ ข้ อมูล
- ระบบ IT

ข้ อมูลภายใน –
ระหว่างงานกิจกรรม
- ระบบการติ ด ต่ อ
ประสานงานที่ ห น้ า
งาน
- คูม่ ือการดาเนินงาน

ข้ อมูลภายนอก –
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- การรายงานผลความคืบหน้ า เช่น ข้ อ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย
- รายการส่งเสริ มการขาย (ผู้เข้ าร่วม)
- การพัฒนา (ผู้สนับสนุน)

แหล่ งที่มำ: O’Toole, 2011.
การติดต่อสื่อสารทังอย่
้ างเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการในปั จจุบนั ถูกสร้ างเป็ นรู ป
ของเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) สามารถสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน โดยให้ ความสาคัญ
ของการใช้ ภาษาที่ง่ายและการแบ่งปั นประสบการณ์ จะนาไปสู่การพัฒนาในทางที่ดีขึ ้น การติดต่อ
สื่อสารแบบปากต่อปากก็จดั อยูใ่ นคาอธิบายของติดต่อสื่อสารแบบเป็ นทางการได้ ด้วย
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(2) การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร – การส่งเสริ มการขาย (Promotion) เมื่องาน
กิจกรรมถูกใช้ เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือของการตลาด การส่งเสริ มการขายที่ถกู ต้ อง ส่งผลต่อการเลือก
ซื ้อสินค้ าของกลุม่ เป้าหมาย.และสามารถใช้ ได้ กบั ผู้สนับสนุน (Sponsor) ด้ วย การส่งเสริ มการขาย
ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการจัดสรรส่วนที่เกี่ยวข้ องในการติดต่อสื่อสารร่วมกันอย่างลงตัว มีดงั นี ้
1) การโฆษณา 2) พนักงานขาย และการขายเฉพาะบุคคล 3) การประชาสัมพันธ์ 4) การส่งเสริ ม
การขายที่เกี่ ยวข้ อง 5) การตลาดทางตรง และการเชิญชวน 6) การตลาดตามท้ องถนน
7) การตลาดออนไลน์
ข้ อมูลหลักในการส่งเสริ มการขายของงานกิจกรรม มาจากการทางานของฝ่ ายการตลาด
เครื่ องมือและเทคนิค ถูกรวมถึง 1) การสร้ างแคมเปญสาหรับสื่อมวลชน 2) ข้ อมูลการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ (Media Kit) 3) ข้ อมูลที่เตรี ยมทาข่าว 4) เว็บไซด์ และเครื่ องมือออนไลน์อื่นๆ
การส่งเสริ มการขายของงานกิจกรรมต้ องการความยืดหยุ่น ที่จะสามารถนาเอาข้ อดีของ
โอกาสที่ต้องการให้ กิดขึ ้น ทุกที่ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณาที่เข้ าร่ วม ก็สามารถวางแผนและกาหนด
เส้ น ตาย (Deadline) ในการลงสื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ จะมองหาโอกาสจากสิ่ ง ภายนอก
(นอกเหนือจากการจัดการงานกิจกรรม) การส่งเสริ มการขายจะสะท้ อนถึงเรื่ องการออกแบบงาน
กิจกรรม ว่าถูกพัฒ นาขึน้ หรื อไม่ การเข้ ามาของสื่อสามารถทาการเปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ ที่จ ะ
นาไปสูก่ ารบริหารจัดการทางการเงิน เม็ดเงินของงานกิจกรรม จะขึ ้นอยู่กบั ขนาด และสัดส่วนของ
ผู้เข้ าร่วมที่มีศกั ยภาพ แคมเปญรายการส่งเสริ มการขาย จะต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการ
ได้
(3) การติดต่อสื่อสารหน้ างานจริ ง (Onsite Communications) ทุกๆ คูม่ ือการจัดการ
งานกิจกรรมหรื อคู่มือการดาเนินงาน จะระบุส่วนของการติดต่อสื่อสารหน้ างานที่แท้ จริ งด้ วย ซึ่ง
แบ่งออกมา เป็ นดังนี ้ 1) โปรโมชัน่ ที่ใช้ หน้ างาน และโปรโมชัน่ สปอนเซอร์ 2) ป้ายบอกทาง 3) การ
ติดต่อสื่อสารด้ วยเสียง ผ่านวิทยุ, การพูดผ่านลาโพง, โทรศัพท์มือถือ 4) คู่มือการจัดงานอีเวนท์
5) การติดต่อสื่อสารในรูปของดิจิตอลผ่านทางข้ อความสัน้ (SMS), ทวิตเตอร์ (Twitter), และการ
ประกาศหน้ าเวปไซด์ 6) จุด (Booth) ที่ให้ ข้อมูล 7) ลาดับของวีดีทศั น์ และเสียง 8) การประชุมสรุป
ข้ อมูลหน้ างาน 9) เอกสารพิมพ์ -โปรแกรมงาน, ใบปลิว, ข้ อมูลข่าว
การติดต่อสื่อสารหน้ างานถือว่ามีความสาคัญมาก การติดต่อสื่อสารด้ วยคาพูดเป็ นสิ่ง
สาคัญมากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และการแจ้ งข้ อมูลแก่คนหมู่มาก เช่นกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
จ าเป็ นต้ อ งใช้ ก ลยุท ธิ์ ก ารติ ด ต่อ สื่ อ สารหน้ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการใช้ ต ารางรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) มักจะแสดงอย่างชัดเจน เมื่อมีเหตุการณ์ฉกุ เฉิน เครื่ องมือทังสองส่
้
วนนี ้
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สามารถสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ วกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักของงาน กิจกรรม, ทีมงาน, และผู้ที่เข้ า
ร่วมงาน และสามารถลดความเสี่ยงลงจากการเปลี่ยนแปลงได้
(4) เอกสารการจัดงานอีเวนท์ ที่ใช้ ในการสนับสนุน ขัน้ ตอนการติดต่อสื่อสาร และ
บันทึกขันตอนการบริ
้
หารจัดการอีเวนท์ คือ 1) ต้ นทุน 2) สิ่งที่ต้องดาเนินงาน 3) สิ่งที่ต้องดูแล
รับผิดชอบ 4) สัญญา 5) ตารางเวลา 6) หลักฐานเอกสารการยินยอม/ข้ อตกลง 7) รายงานแม้ ว่า
หนังสือเกี่ยวกับงานกิจกรรมจะแสดงเอกสารทังหมดเหล่
้
านี ้ แต่มกั ถูกเรี ยกชื่อต่างกันเสมอ คาดว่า
เป็ นเพราะอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่ มต้ นจึงขาดศัพท์เฉพาะทางที่เป็ นมาตรฐานใช้ กนั ทัว่ ไป ยกตัวอย่าง
เช่น ตารางเวลางาน คือข้ อมูลที่ป้อนออกมาของการบริ หารจัดการเวลา, ถูกเรี ยกชื่อหลากหลาย
มาก เช่น ตารางเวลาการผลิต, Run Sheets, Time Sheets และ Cue Sheets
7) กระบวนการจัดหา (Procurement Process) (O’Toole, 2011)
(1) แนวคิดของผู้ประสานงาน คือ เป็ นตัวกลางของงานกิจกรรมโดยทัว่ ไปหมายถึงการ
จัดการผู้รับจ้ างผลิต (Supplier) และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งถูกกาหนดให้ เป็ น
บทบาทหลักของกระบวนการจัดการในหลายๆ งานกิจกรรม ผู้ประสานงานแต่งงานจะจัดหาและ
จัดจ้ างสถานที่ ผู้ทาดอกไม้ ผู้ทาอาหารจัดเลี ย้ งและวงดนตรี สิ่ง เหล่านี ้ เป็ นทักษะหลักของผู้
ประสานงาน ในบางกรณี สถานที่สามารถทาทังหมดนี
้
้ได้ ผู้จดั งานคอนเสิร์ต จะจัดหาและจ้ างวง
ดนตรี สถานที่ และบริ ษัทประชาสัมพันธ์ และคนทาบัญชี การจัดหาสามารถถูกนิยามว่าเป็ นการ
ได้ มาซึ่งสินค้ าและบริ การที่ต้องการในงานกิจกรรม โดยรวมถึงพื ้นฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดหาสินค้ า และ บริ การ เช่น แหล่งภายนอก และการจัดการสัญญา ในขณะเดียวกันความเสี่ยง
ส่วนใหญ่ก็จะถูกพบในช่วงการจัดการงานกิจกรรมนี ้ด้ วย
(2) การเลือกพื ้นที่จดั งาน (Site / Venue Choice) คือการตัดสินใจเลือกสถานที่ จดั งาน
เป็ นศูนย์ กลางของการบริ หารจัดการงานกิ จ รรม มันคือส่วนของงานศิล ปะ และวิ ทยาศาสตร์
สถานที่สามารถกลายเป็ นส่วนของการสร้ างประสบการณ์งานกิจกรรม หรื อ สามารถกลายเป็ นจุด
สนใจของผู้เข้ าชมงาน ครัง้ หนึ่งการบริ หารจัดการงานกิจกรรมเคยถูกผูกไปกับสถานที่จดั งาน มัน
กลายเป็ นข้ อบังคับสาคัญ ในทุกการวางแผนการจัดการงานกิจกรรม มันมีอิทธิพลทุกๆจุดของการ
บริ หารจัดการงานกิจกรรม ผู้สนับสนุนก็เป็ นหนึ่งตัวอย่างที่ได้ รับอิทธิพลจากเรื่ องนี ้ บริ ษัทที่ ทา
ธุรกิ จเฉพาะทาง อาจจะสนับสนุนสถานที่ จัดงาน ข้ อจากัดของทางเลื อกในการสนับสนุน งาน
อาจจะเกี่ยวถึงการให้ ความสาคัญในรูปของ “Clean Site” สิ่งเหล่านี ้กลายมาเป็ นข้ อบังคับของงาน
กิจกรรม และเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องสารวจความต้ องการ และโอกาสที่จะสามารถทาเงินได้ จาก
สถานที่จดั งาน รายละเอียดตารางการตรวจสอบ (Checklist) มักจะถูกใช้ ช่วงของการสารวจสถานที่ เพื่อให้ มนั่ ใจ
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ว่าการวางแผนเตรี ยมงานได้ ถูกครอบคลุมแล้ วทุกมุม แผนที่สถานที่จัดงาน จะถูกจ้ างออกแบบ
และจัดส่งไปยังผู้เข้ าร่วมงาน ซึ่งเป็ นผลจากการวางแผนสถานที่จดั งาน หรื อ ขันตอนการออกแบบ
้
นัน่ เอง
การจัด หาสถานที่ จัด งานบอกถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ขัน้ ตอนการออกแบบ
กล่าวคือเป็ นหนึ่งในการตัดสินใจ เลือกสถานที่จดั งานจะถูกคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
หรื อ สถานที่จดั งานที่แปลกใหม่ การคานึงถึงวัตถุประสงค์เป็ นที่ตงั ้ จะเสนอคุณลักษณะที่เป็ น
มาตรฐาน และเหมาะกับการจัดงานกิจกรรม โดยพิจารณาจากความลื่นไหลของผู้เข้ าร่วมงาน และ
อุปกรณ์ เช่น สิ่งอานวยความสะดวก หรื อการวางฉาก เวที ความคุ้นเคยของสถานที่จดั งาน เป็ น
เป้าหมายทางการตลาด อย่างไรก็ตาม สถานที่จดั งานที่โดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ สามารถใช้ เป็ น
สถานที่ได้ แต่ก็มักจะขาดแคลนเรื่ องของสิ่งอานวยความสะดวก แต่อีกนัยหนึ่ง สถานที่จัดงาน
เหล่านี ้มักอนุญาติ ให้ บริ ษัทจัดงานสามารถจัดอาหาร เครื่ องดื่ม โครงสร้ าง และควบคุมงานได้
อย่างเต็มที่
(3) การจัดการข้ อสัญญา (Contract Management) เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญ
มากของการจัดหาทังหมด
้
เทคนิคการจัดการข้ อสัญญาที่เป็ นมาตรฐาน ถูกใช้ เป็ นข้ อตกลงความ
ต้ องการของทัง้ 2 ฝ่ าย ระหว่างเรากับผู้รับจ้ างผลิต , การเปรี ยบเทียบของการเสนอราคา, การ
ผูกมัดบริษัท กับข้ อตกลงเงื่อนไข การวัด ประเมินตามข้ อสัญญา
การลดปั ญหา มาพร้ อมกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลงตลอด ทีมผู้จดั
งานสามารถใช้ 3 ทาง ในการกาหนดอุปทานของการบริ การและสินค้ า คือ 1) หน้ าที่เกี่ยวกับงาน
กิจกรรม 2) รายละเอียดความสามารถพิเศษและ 3) ผลการทางานกิจกรรม มีข้อแนะนาว่าทีมผู้จดั
งานควรสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้รับจ้ างผลิต การทางานที่เข้ าใจกันระหว่างทีมผู้จดั งาน และผู้รับ
จ้ างผลิตเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
เส้ นตาย (Deadline) ของงานงานกิจกรรม จะถูกพิจารณาอย่างละเอียดในการจัดการตาม
ข้ อสัญญากับผู้รับจ้ างผลิต ผู้ซึ่งไม่ค้ นุ เคยงานสามารถเป็ นตัวปั ญหาได้ เพราะพวกเขาจะไม่เข้ าใจ
ว่าเวลาการส่งมอบ สาคัญพอๆ กับคุณภาพของงาน
หนังสือสัญญาหลายฉบับ ถูกทาขึ ้นจากผู้รับจ้ างผลิต ผู้จดั การงานกิจกรรมต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องของความหลากหลายของรู ปแบบอุต สาหกรรมที่ ไ ม่เกี่ ยวกับงานกิ จ กรรม
ยกตัวอย่างเช่น ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของหนังสือสัญญาที่ถูกจัดการโดยผู้ใช้ อุปกรณ์
เฉพาะทาง (Rider)
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ธรรมชาติของงานกิจกรรมที่เป็ นนามธรรม สัมผัสไม่ได้ และเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ส่งผลกระทบต่อขันตอนการจั
้
ดหา การตัดสินใจที่ สาคัญคือ การทาการซื ้อ หรื อการจ้ างผู้รับจ้ าง
ผลิตและบริ การ ผู้ผลิตอาจจะจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่แค่ต้องการใช้ ในวันสุดท้ ายของงานกิจกรรม ช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ และธรรมชาติ พื น้ ฐานของงานกิ จ กรรมที่ เป็ นงานระยะสัน้ แสดงให้ เห็ นถึง ว่า
ขันตอนของการท
้
าสัญญาในระยะยาว ตามความจริงจะไม่สามารถทาได้ เลย
ในขณะที่งานกิจกรรมมีรูปแบบ มุมมองที่เป็ นเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์ และการบริ การที่
โดดเด่นเฉพาะตัว อาจจะเป็ นการรวมตัวของผู้รับจ้ างผลิต โดยผู้รับจ้ างบางรายอาจจะไม่ค้ นุ เคย
กับงานกิจกรรม ซึ่งจะนาไปสู่ความไม่แน่นอน ส่งผลต่อสินค้ า หรื อบริ การ และมีผลกระทบไปถึง
ส่วนอื่นๆ ในงาน ปั ญหานี ้สามารถเกิดเป็ นต้ นทุนเพิ่มเติมในงานกิจกรรม
จากการสารวจอย่างไม่เป็ นทางการ ของคุณลักษณะของผู้รับจ้ างผลิต (Supplier) ที่ดี
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ 1) มีการจัดการที่ดี 2) มีความกระตือรื อร้ น 3) มีความน่าเชื่อถือ 4) เข้ าใจใน
ข้ อมูลที่ประชุม 5) ทาได้ จริง 6) เงื่อนไขการจ่ายเงินที่ยืดหยุน่ 7) เข้ าใจ โครงสร้ าง หลักการของงาน
กิจกรรม 8) รองรับความกดดันจากลูกค้ า 9) สามารถจัดการ แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้
8) ขันตอนการจั
้
ดหาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources (HR) Process) (O’Toole,
2011)
(1) ขันตอนนี
้
้ มีข้อจากัดในการจัดหาทีมในช่วงเวลาสันๆ
้ ของงานกิจกรรมส่วนใหญ่
และการจัดการทีมอาสาสมัคร รวมถึงการบริ หารจัดการทีมผู้ช่วยถูกใช้ ในหลายงานกิจกรรม ฝ่ าย
จัดหาทรัพยากรณ์ ดาเนินการเกี่ยวเนื่องโดยตลอด นัน่ คือการหาทีมงานมืออาชีพ, เจ้ าหน้ าที่พาร์ ท
ไทม์ ห รื อ เจ้ า หน้ าที่ ทางานประจ า กับ ที ม อาสาสมัค ร หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ผ้ ูช่วย ขัน้ ตอนการจัดหา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ ป็ นมาตรฐาน จะควบคุม การหาที ม งาน และที ม อาสาสมัค รในปริ ม าณที่
เหมาะสม คุณ ภาพของการบริ ก ารของเจ้ าหน้ าที่ ง านกิ จ กรรม มี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้ าง
ประสบการณ์ในงานให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ การใช้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ่วยที่เคยผ่านงานนันมาแล้
้
ว เป็ นจุด
แข็งที่นามาใช้ กบั งานกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ และการเป็ นตัวแทน (HR and Delegation) ขันตอน
้
การเป็ นตัวแทนคือส่วนสาคัญของทีมงาน และการประชุมของทีม คุณลักษณะของตัวแทนที่ดี ที่
ประสบความสาเร็ จ ต้ องสามารถจัดการงานที่ได้ รับมอบหมายได้ ทีมงานต้ องเป็ นผู้ชานาญการ
ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์ในส่วนได้ รับมอบหมาย และควรจะต้ องมีทศั นคติที่ดี
ผนวกกับความกระตือรื อร้ น การตัดสินใจที่ถูกต้ อง ความเข้ าใจในงานที่ทา การรักษาเวลาและ
สามารถบรรลุการทางานได้ เป็ นผลสาเร็ จ ปราศจากปั ญหาการแตกรายละเอียดโครงสร้ างการ
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ทางาน ทีมที่เป็ นตัวแทนในแต่ละเรื่ อง ต้ องเข้ าใจขันตอนการจั
้
ดการความเสี่ยงและความสาคัญ
ของการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ผู้ที่มีทกั ษะการจัดการความเสี่ยง จะถูกยอมรับเป็ นผู้อาวุโสในการ
บริหารจัดการ และมอบหมายให้ เป็ นผู้นาทีม
แต่ละขันตอนในกระบวนการของการจั
้
ดงานกิจกรรม จะมีการจัดลาดับความสาคัญ โดย
จะขึ ้นอยูก่ บั การเรี ยงลาดับของปั จจัยภายในและภายนอก บางครัง้ สิ่งที่สาคัญที่สดุ อาจจะหมายถึง
ประเภทของงานกิจกรรมนันๆเลยก็
้
เป็ นได้ ซึ่งความสาคัญของกระบวนการจัดกิจกรรมที่ มีความ
ต่างกันจะเกิดขึ ้นในงานกิจกรรมแต่ละประเภทที่แตกต่างกันอีกด้ วย
2) การสื่อความหมาย สัญญะ สัญลักษ์ ในบริ บทของแสง
สัญลักษณ์ หรื อการสร้ างสิ่งแทนความหมายมีอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็ นภาษา ท่าทาง
สัญญาน รูปภาพ โทนเสียง ความมืดความสว่าง สีเข้ มสีอ่อน มนุษย์เรี ยนรู้ ที่จะเข้ าใจสัญญะต่างๆ
ตัง้ แต่เ ริ่ ม ลื ม ตาดูโ ลก เด็ก เล็ กเรี ยนรู้ การส่ง สัญ ญาณเพื่ อ สื่ อ สารกับ พ่อ แม่ ตัง้ แต่ ยัง พูดไม่ไ ด้
ในขณะที่ พ่ อ แม่ และสัง คมรอบตัว จะเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการหล่อ หลอมการเรี ย นรู้ ความหมาย
ของสัญ ญะต่างๆ ในแต่ล ะบริ บทของสัง คม ซึ่ง จะมี กระบวนการการสร้ างความหมายร่ วมกัน
ของสัญญะ ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น วิธีการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ในแบบคนไทยต้ องยกมือไหว้ หรื อ
การชมละครเวที เ มื่ อ ละครจบผู้ช มต้ องปรบมื อให้ กับ นัก แสดงเพื่ อ แสดงความชื่ นชมและเป็ น
กาลังใจ เป็ นต้ น
กาญจนา แก้ วเทพ (2552) ได้ กล่าวถึงความหมายและความสาคัญของทฤษฎีสญ
ั ญวิทยา
(Semiology) ตังแต่
้ การถอดความหมายจากรากศัพท์เดิมคือ “ศาสตร์ แห่งสัญญะ” (Science of
Sign) ว่าเป็ นการพยายามให้ คาอธิ บายต่อสิ่ง ต่างๆ ที่ เรี ยกว่า “สัญญะ” คล้ ายเป็ นวัฏ จักรที่
ประกอบด้ วยจุดเริ่ มต้ น การพัฒนา ไปถึงการเปลี่ยนแปลง เข้ าสู่การเสื่อมโทรม กระทั่งการสูญ
สลายหายไปของสัญญะหนึ่งๆ อย่างเป็ นระบบแบบแผน โดย สัญญะ (Sign) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ถกู
สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ มีความหมาย แทนตัวจริ ง /ของจริ ง ในตัวบท และบริ บทหนึ่งๆ ซึ่งแม้ “สัญญะ”
จะเป็ นเพียงตัวแทนความหมายของความเป็ นจริง แต่กลับมีพลังในแง่ของการสื่อความหมายอย่าง
มาก ซึ่ ง เอกลัก ษณ์ ข องทฤษฎี สัญ ญวิ ท ยาอยู่ที่ ค วามสนใจในเรื่ อ งการสร้ างสรรค์ แ ละการ
แปรเปลี่ยน ความหมายที่ดารงค์อยูใ่ นสัญญะต่างๆ
โดยเริ่ มแรกทฤษฎี สัญญวิทยา (Semiology) กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2548) ได้
กล่า วว่า มัน ถูก ขยายขอบเขตออกมาจากวิช าภาษาศาสตร์ ที่เ น้ น ศึก ษาเฉพาะความสัม พัน ธ์
ระหว่าง “คา” และ “ความหมาย” และการศึกษาในแนวทางประวัติศาสตร์ (Diachronic/historical
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dimension) ของภาษา จนกระทังนั
้ กวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้บกุ เบิกทฤษฎีสญ
ั
วิทยาในยุคเริ่ มต้ น ได้ แก่ เฟอรดินัน เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) (1857-1913) นัก
วิชาการด้ านภาษาศาสตร์ ชาวสวิส และชาร์ ลส์ เพียรส์ (Charles Sanders Peirce) (1839-1914)
นักปรัชญาด้ านภาษาชาวอเมริ กัน ได้ ทาการขยายขอบเขตของการศึกษาทางด้ านภาษาศาสตร์
โดยเน้ น ให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งการศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องสิ่ ง ที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นสัญ ญะต่า งๆ
จนกระทัง่ เกิดการพัฒนาขึ ้นมาเป็ นศาสตร์ ใหม่ นัน่ ก็คือ สัญวิทยา
แนวคิดพื ้นฐานของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ได้ ให้ ความสาคัญกับการศึกษาเชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะย่อยๆ (Relational Dimension) ว่าหากสัญญะอยู่ตามลาพัง สัญญะ
นัน้ จะไม่มีความหมายใดๆ ทุกๆ สิ่งล้ วนประกอบขึน้ ด้ วยพืน้ ฐาน 2 อย่าง คือ องค์ประกอบ
(Elements) และความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งทาให้ ความหมายของภาษาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
หากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรื อมีลาดับความสัมพันธ์ ที่เปลี่ยนไป โดยโซซูร์ (Saussure)
ได้ เสนอแนวคิดพื ้นฐานต่างๆ ของสัญวิทยาว่า องค์ประกอบของสัญญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริ ง”
(Reference) “ตัวหมาย” (Signifier) และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ในแต่ละวัฒนธรรมจะสร้ าง
สัญญะขึ ้นมาแทนตัวจริ ง เช่น พระอาทิตย์ ในภาษาไทยจะมีการใช้ ตวั อักษรว่า “พระอาทิตย์ ” ใน
ภาษาอังกฤษจะเขียนว่า “Sun” และมีการออกเสียงที่ต่างกัน ซึ่งสิ่งนี ้ คือ องค์ประกอบของ “ตัว
หมาย” (Signifier) ซึ่ง ในแต่ล ะวัฒ นธรรมจะมี การสั่ง สมการเรี ยนรู้ ที่ แ ตกต่างกัน ท าให้ เมื่ อ
เห็ น สัญ ญะต่า งๆ นัน้ ก็ จ ะเกิ ด ภาพในใจหรื อ ในความคิ ด (Concept) หรื อ “ตัว หมายถึ ง ”
(Signified) ก็จะเกิดความหมายตามแต่ละวัฒนธรรมที่ได้ สร้ างการรับรู้ สืบต่อกันมา ซึ่งในแง่ของ
การศึกษาเรื่ องระบบสัญญะ โซซูร์จะสนใจเพียงการกระทาระหว่าง “ตัวหมาย” (Signifier) และ
“ตัวหมายถึง ” (Signified) เท่านัน้ โดยเน้ นว่า ความสัม พันธ์ ของตัวหมายและตัวหมายถึง มี 3
ประการคือ
1) เกิดขึ ้นโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ
2) ความสัมพันธ์นนมิ
ั ้ ได้ เกิดขึ ้นจากความตังใจของใครคนใดคนหนึ
้
ง่
3) ความสัมพันธ์นี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงว่าคนเราไม่สามารถรู้จกั
สัญญะได้ เองตามธรรมชาติ แต่ต้องมีการเรี ยนรู้ โดยโซซูร์ได้ แบ่งการให้ ความหมาย ของสั ญ ญะ
ออกเป็ น 6 ประการ
1) การเปรี ยบเทียบเชิงโครงสร้ าง คือ หากสัญญะตัวหนึง่ ยืนอยูล่ าพัง จะไม่มีความ
หมายจนว่าจะมีการนาไปเปรี ยบเทียบเชิงโครงสร้ าง กับสัญญะตัวอื่นๆ
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2) การเปรี ยบเทียบคูต่ รงข้ าม (Binary Opposition) เป็ นการเปรี ยบเทียบเชิงโครงสร้ าง
ในรูปแบบที่เห็นเด่นชัดที่สดุ เช่น ดา กับ ขาว , ร้ อน กับ เย็น เป็ นต้ น
3) การเปรี ยบเทียบสัญญะย่อยกับสัญญะอื่นๆ ในโครงสร้ างทังหมด
้
คือการมองเห็น
ความแตกต่างระหว่างสัญญะย่อยๆในโครงสร้ างรวมทังหมด
้
เช่น “ก” กับ “ภ” ต่างกันที่ตวั อักษรมี
หัวกับไม่มีหวั เป็ นต้ น
4) การเข้ าใจความหมายของสัญญะย่อยที่อยู่ในโครงสร้ างทังหมด
้
คือเน้ นที่สญ
ั ญะตัว
เดิม แต่ความหมายเปลี่ยนเมื่อโครงสร้ างหรื อบริ บทแวดล้ อมเปลี่ยน เช่น สุนขั โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ
ดุร้ายเมื่อเทียบกับกระต่าย แต่เมื่อนาสุนขั ไปเปรี ยบเทียบกับสิงโต สุนขั ก็จะกลายเป็ นสัตว์ เลี ้ยงที่
ไม่ดรุ ้ ายเท่าสิงโต
5) สัญญะและบริบท คือการรับรู้ความหมายของสัญญะเดียวกันแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละวัฒนธรรม เช่น การไหว้ คือการทักทายในสังคมไทย ในขณะที่การโค้ งคานับคือการทักทาย
ของคนญี่ปนุ่
6) สัญญะที่เป็ นเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ ในแต่ละวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันจะ
มีการสร้ างสัญญะที่เป็ นเกณฑ์ขึ ้นมาเพื่อใช้ จดั หมวดหมู่ (Categorization) สิ่งของที่มีอยู่บนโลก
ออกเป็ นประเภทต่างๆ เช่น การแบ่ง ประเภทคนผิวขาว ผิวดา ผิวเหลือง การแบ่ง ประเภทการ
รับประทานอาหารแบบขันโตกกับโต๊ ะจีน โดยใช้ เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการแบ่งประเภทของสิ่ง
ต่างๆให้ เ ป็ นหมวดหมู่นัน้ ล้ วนเป็ นสิ่ง ที่ม นุษย์ ในแต่ละสังคมเป็ นผู้กาหนดขึน้ มาใหม่ โดยไม่ไ ด้
เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ และเมื่อมนุษย์ใช้ สญ
ั ญะในส่วนที่เป็ น ตัวหมาย/ รู ปสัญญะ (Signifier)
สร้ างการแบ่ ง ประเภทขึ น้ มาแล้ ว ก็ จ ะมี ผ ลต่ อ การสร้ างความหมายสัญ ญะ/ ตัว หมายถึ ง
(Signified) ในหัวสมองของเราด้ วย
ชาร์ ลส์ เพียร์ ส (Charles Sanders Peirce) มีแนวคิดโดยรวมคล้ ายกับโซซูร์ (Saussure)
แต่จะมีความแตกต่างในแง่ของการสร้ างคาที่ใช้ อธิบายความหมายและรายละเอียดปลีกย่อย โดย
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2548) ได้ อ ธิ บ ายว่ า เพี ย รส์ (Peirce) จะพิ จ ารณาแง่ มุ ม ของ
องค์ประกอบของสัญญะเป็ น 3 แง่ คือ “สัญญะ” (Sign) “ผู้ใช้ สญ
ั ญะ” (User / Interpretant) และ
“วัตถุที่อ้างถึง” (Object / External Reality) ในขณะที่โซซูร์ สนใจความสัมพันธ์ของ “ตัวหมาย”
กับ “ตัวหมายถึง” แต่เพียรส์ (Peirce) จะให้ ความสนใจในเรื่ องระยะห่างระหว่าง “ตัวหมาย” กับ
“ตัวหมายถึง” ที่ปรากฏออกมาในสัญญะประเภทต่างๆ โดยเพียรส์ (Peirce) ได้ จดั แบ่งประเภท
ของสัญญะเป็ น 3 รูปแบบตามระยะใกล้ /ห่าง ระหว่างสัญญะกับวัตถุที่มีจริงดังนี ้
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1) Icon เป็ นสัญญะที่มีรูปร่างหน้ าตาคล้ ายหรื อเหมือ นกับวัตถุที่มีจริ งอย่างมากที่สุด
เช่น ภาพถ่าย รูปวาด
2) Index เป็ นสัญญะที่มีความเกี่ยวพันธ์โดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริ ง เช่น หยดน ้าบนร่ม
เป็ น Index ของฝนตก เนื่องจากหยดนา้ บนร่ ม มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ อุปกรณ์ ป้องกันการ
เปี ยกฝน
3) Symbol เป็ นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงอันใดระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุ
ที่มีอยูจ่ ริง แต่ความเกี่ยวพันธ์เกิดจากการตกลงหรื อการเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้ เช่น สัญลักษณ์
ปุ่ มเปิ ดปิ ดสัญาณไวไฟ (Wi-Fi / Wireless Fidelity) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ส่วนนักวิชาการรุ่ นใหม่ชาวฝรั่งเศสอย่าง โรลองค์ บาร์ ธส์ (Roland Barthes) ได้ นาเอา
แนวคิดของโซซู ร์ (Saussure) มาพัฒนาต่อในเรื่ อง ประเภทของความหมาย และ Myth ซึ่ง
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2548) ได้ อธิบายถึงแนวคิดของ บาร์ ธส์ (Roland Barthes) ในการ
จาแนก เรื่ องของความหมาย ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ความหมายโดยอรรถ/ ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) หรื อ
ความหมายชัน้ เดียว คือ ความหมายที่ ถูกประกอบสร้ างขึน้ มาอย่างเป็ นภววิสัย (Objective) ที่
ยอมรั บ กั น เป็ นส่ ว นใหญ่ เป็ นความหมายตามตัว อัก ษรที่ เ ข้ าใจตรงกัน เป็ นส่ ว นใหญ่ เช่ น
ความหมายตามพจนานุกรม
2) ความหมายโดยนัย/ ความหมายแฝง (Connotative Meaning) หรื อความหมายชัน้
ที่สอง คือความหมายที่ถูกประกอบสร้ างขึ ้นมาอย่างเป็ นอัตวิสยั (Subjective) ไม่ว่าจะเป็ น “อัต
วิสัยในระดับบุคคล” เช่นประสบการณ์ส่วนตัว หรื ออารมณ์ ความรู้ สึกของแต่ละคน หรื อจะเป็ น
“อัตวิสยั ในระดับสังคม” เช่นค่านิยมของแต่ละสังคม
โดยบาร์ ธ ส์ (Barthes) ได้ กล่า วว่า ทุกครั ง้ ที่ เกิ ด การใช้ สัญญะ ในแต่ละสัญญะจะต้ อ ง
ประกอบไปด้ วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคูไ่ ปด้ วยกันเสมอ แต่อาจจะมีสดั ส่วน
ของความหมายทัง้ สองแบบมากน้ อยแตกต่างกัน ไป และนอกจากนัน้ บาร์ ธส์ (Barthes) ยังได้
เสนอแนวคิดเรื่ อง Myth ว่าโดยทัว่ ไปคนเราจะไม่ร้ ูตวั ว่ากาลังใช้ สญ
ั ญะที่มีความหมายแฝง แต่จะ
เข้ าใจว่าตนเองกาลังใช้ สญ
ั ญะแบบความหมายโดยตรง ดังเช่นที่บาร์ ธส์ (Barthes) ได้ ยกตัวอย่าง
เรื่ องการถ่ายภาพบนถนนที่มีเด็กเล่น ว่าการที่ช่างภาพคนที่ 1 นาเสนอภาพออกมาในรูปแบบสีสนั
สดใส กับช่างภาพคนที่ 2 นาเสนอภาพออกมาในแนวภาพขาวดาน่าหวาดกลัว เกิดขึ ้นจากการที่
แต่ล ะคนคิดว่า “รู ปถนนเป็ นแบบนี ”้ โดยไม่ร้ ู สึกตัวว่า ภาพที่ ออกมาเกิ ดจากการเลื อกถ่ายให้
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ออกมาเป็ นแบบนี ้ หรื อเกิดจากการประกอบสร้ าง (Construct) นัน่ เอง และในแง่มุมของการให้
นิยามของ Myth สมัยใหม่ ในแนวทางของ บาร์ ธส์ (Barthes) คือ
Myth เป็ นวิธีคิดของแต่ละสังคม/วัฒนธรรมที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เป็ นวิธีการ
สรุ ปแนวคิด (Conceptualization) หรื อวิธีการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
และหากใช้ Myth ในนิยามดังกล่าวนี ้ แม้ แต่ในสังคมสมัยใหม่ก็จะมี Myth ต่างๆอยู่
มากมาย เช่น เรื่ องความเป็ นผู้หญิง (ผู้หญิงเข้ าใจยาก) ความเป็ นผู้ชาย (ลูกผู้ชายร้ องไห้
ไม่เป็ น) ครอบครัว (เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับมนุษย์ )... (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2548,
น. 118)
และบาร์ ธส์ (Barthes) ยังได้ เสนอว่า คาๆ แรก หรื อ “ตัวหมาย” (Signifier) นันควรจะ
้
เรี ยกว่า Form ส่วนคาว่า “ตัวหมายถึง” (Signified) ควรเรี ยกว่า Concept และคาที่สามควรจะ
เรี ยกว่า Myth ตามแผนภาพต่อไปนี ้

Second order
Culture

First order
reality

signs
form

denotation

connotation

signified
signifier
content

Myth

ภำพที่ 2.2 ประเภทของความหมาย
แหล่ งที่มำ: กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2548.
ทางด้ าน สจ๊ วต ฮอลล์ (Stuart Hall) หนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตังศู
้ นย์ศกึ ษาวัฒนธรรมร่วม
สมัยแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์ มิ่งแฮม ที่ได้ นาเอาแนวคิดของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) มา
พัฒนาต่อโดยเฉพาะในเรื่ องการใส่รหัสและการถอดรหัส (Encodeing/ Decoding) ที่อยู่ใน
สื่อสารมวลชน ได้ ให้ ทศั นะใหม่ในเรื่ องทฤษฎีการสื่อความหมายในแง่ ทัศนะต่อผู้ ส่งสารไว้ ว่า ผู้ส่ง
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สารไม่ได้ ทาหน้ าที่ แค่เพี ยงส่ง ผ่านข่าวสาร (Transmittor) แต่ยัง เป็ น “ผู้ที่เข้ ารหัส ” (Encode)
ข่าวสารที่ ส่ง ออกไปให้ ด้วย ซึ่งหมายถึง ว่า ผู้ส่ง สารได้ ทางาน 2 อย่างไปพร้ อมๆ กัน คือ ส่ง
“ข่าวสาร” และ “ติดตังรหั
้ สการถอดความหมายจากสาร” แม้ ในฐานะนักสัญวิทยาจะทาให้ มองเห็น
ช่องว่างที่ เ กิ ดขึน้ ระหว่างผู้ส่ง สารและผู้รับ สาร แต่ฮ อลล์ (Stuart Hall) เห็น ว่า ส าหรั บ เรื่ อ ง
“ความหมายหลักๆ หรื อใจความสาคัญๆ ” ผู้รับสารสามารถถอดรหัสความหมายตามที่ผ้ สู ่งได้ ใส่
เอารหัสไว้ ไม่ว่าจะเป็ นรหัสของ “สาร” หรื อรหัสของ “สื่อ” ดังที่ได้ ยกตัวอย่างในเรื่ องที่ผ้ ชู ม นั่งดู
ภาพจากจอโทรทัศน์ ว่าในกระบวนการรั บสารนัน้ นอกจากการตีความจากหน้ าจอ ผู้ชมยังได้
เรี ยนรู้ หรื อได้ รับการติดตังรหั
้ สที่มีอยู่ไปด้ วย เช่น รายการโทรทัศน์ ที่ผ้ ชู มได้ เรี ยนรู้รหัส “การทาดีก็
จะได้ รับผลกรรมดีตอบสนอง ถ้ าทาชัว่ ก็จะได้ รับผลกรรมชัว่ ” ซึง่ เป็ นการติดตัง้ “รหัสที่เกี่ยวกับสาร”
ส่วนการติด ตัง้ “รหัส แห่ง สื่ อ ” เช่น การสร้ างการรั บรู้ ว่า การที่ ดาราคนหนึ่ง หากมาเล่าชี วิตใน
รายการประเภทสนทนา/ เรื่ องจริ ง จะเป็ นการพูดถึงความจริ ง ในขณะที่ดาราคนเดียวกันไปอยู่ใน
ละคร/ เรื่ องแต่ง คาพูดของเขาจะเป็ นเพียง “การแสดง” ซึ่งนอกเหนือจากกลไกการติดตังรหั
้ สทัง้
สารและสื่ อ ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ยัง มี ก ลไลของการสร้ างเงื่ อ นไขของการรั บ รู้ (Condition of
Perception) ที่ทาให้ ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจตามที่ผ้ สู ่งสารต้ องการ เช่น กรณีของสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง
หากใช้ แนวคิดของเพียรส์ (Peirce) ภาพที่เห็นในจอล้ วนเป็ น Icon Sign จึงสามารถโน้ มน้ าวใจผู้รับ
สารได้ มาก และผู้รับสารจะมองภาพได้ แบบเดียวกับที่ผ้ ูส่ง สารต้ องการ ก็ต่อเมื่อต้ องมีการ “จับ
วาง” หรื อติดตัง้ “มุมมอง” เช่นการกาหนดมุมกล้ อง หรื อจุดยืนของคนดู ซึ่งมุมมุ องและทิศทางของ
การเห็นนี ้ คือกลไกที่เรี ยกว่า เงื่อนไขของการรับรู้” นัน่ เอง (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2548)
จากหนังสือ “การสื่อสารสัญลักษณ์ ธรรมชาติ พัฒนาการ ผลกระทบ” (วรพล พรหมิกบุตร
, 2534, น.6-16) กล่าวถึง พื ้นฐานการดาเนิน “ชีวิตทางสังคม” (Social Life) ว่า “มนุษย์แต่ละคน
ต้ องกระทาการและรับการกระทาซึง่ กันและกันร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆ การกระทาและรับการกระทา
ร่วมกันระหว่างมนุษย์ในสังคมมีจุดหมายและวิธีการที่แตกต่างกันในรายละเอียด” ซึ่งการกระทา
ร่ ว มกัน ทางสัง คมอัน ส าคัญ นัน้ จะเกิ ด ขึน้ ไม่ ไ ด้ ห ากขาดองค์ ป ระกอบของ “การสื่ อ สาร” โดย
George Herbert Mead (1863-1931 อ้ างถึงใน วรพล พรหมิกบุตร, 2534, น.8) นักปรัชญาสังคม
ชาวอเมริ กัน ได้ เสนอคาบรรยายเชิงวิชาการรวมทังข้
้ อเขียนจานวนหนึ่ง ซึ่ งต่อมาถูกรวบรวมและ
พัฒ นามาเป็ น ทฤษฎี ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยาสัง คมแขนงหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ทฤษฎี ก ารปฏิ สัง สรรค์
สัญลักษณ์” (Symbolic Interactionism) ซึง่ Blumer ได้ ประมวลสรุปต่อจากอาจารย์ของเขา ในแง่
ข้ อเสนอเชิงแนวคิดที่สาคัญ 3 ประการคือ
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1) มนุษย์กระทาการต่อสิ่งต่างๆ บนพื ้นฐานของความหมายซึ่งสิ่งเหล่านันมี
้ ตอ่ พวกเขา
สิ่งต่างๆนันรวมความถึ
้
งทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สงั เกตุได้ ในโลกของเขา
2) ความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นจากการกระทาร่ วมกันในสังคม ที่บุคคล
หนึง่ กระทาต่อบุคคลอื่น
3) “ความหมาย” เหล่านันถู
้ กถ่ายทอดและปรุ งแต่งในกระบวนการตีความหมาย โดย
บุคคลซึ่งเผชิญหน้ ากับสิ่งต่างๆเหล่านัน้ (Blumer, 1969, อ้ างถึงใน วรพล พรหมิกบุตร, 2534,
น.9)
โดย Blumer ได้ ย ้าว่า การกระทาส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ เป็ นการปฏิสงั สรรค์ตอบโต้ กนั
โดยใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งมีนยั สาคัญต่อการสื่อความหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
กระทา ซึง่ ตามทรรศนะดังกล่าว ความหมายของสิ่งต่างๆ จึงเป็ นผลผลิตทางสังคมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยในการใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับ
ผู้อื่นจาเป็ นจะต้ องอาศัยกระบวนการสาคัญทางจิตวิทยาสังคม 2 ส่วนคือ กระบวนการเรี ยนรู้
(Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process) โดยกิจกรรมทาง
สังคมในแง่ของการสื่อสารนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication)
หรื อการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) จะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อผู้ร่วมในกระบวนการ
สื่อสารใด้ ใช้ “วิธีการ” ที่เหมาะสมในการรับส่งข่าวสารหรื อเมื่อมี “สื่อนาสาร” (Media) ที่สามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้ ในขณะดาเนินกิจกรรมการสื่ อสาร ซึ่งนอกเหนือจากมนุษย์ ที่ถือเป็ น “สื่อมนุษย์ ”
(Human Media) เป็ นสื่อนาสารชนิดสาคัญที่สดุ ในสังคมอดีต ปั จจุบนั มนุษย์ในสังคมต่างๆ ยัง
ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือเชิงวัตถุหรื อ “สิ่งประดิษฐ์ ” (Artficail Medai) หลายชนิดขึ ้นเพื่อใช้ ใน
กระบวนการสื่อสาร ซึ่งสื่อนาสารที่ในปั จจุบนั มักจะถูกออกแบบและสร้ างขึน้ ด้ วยเทคโนโลยีที่
สลั บ ซั บ ซ้ อน นั ก สื่ อ สารมวลชนนิ ย มเรี ยก สื่ อ ประดิ ษ ฐ์ เหล่ า นี ว้ ่ า เทคโนโลยี สื่ อ สาร
(Communication Technology) หรื อเทคโนโลยีข่าวสาร (Information Technology) ซึ่งข่าวสาร
จานวนมากมายในลักษณะต่างๆ กาลังถูกเผยแพร่ อยู่ในกระบวนการสื่อสารในทั่วทุกแห่งของ
สังคม และไม่วา่ เนื ้อหาของข่าวสารนันจะเป็
้
นอย่างไร ส่งผ่านด้ วยกระบวนการสื่อสาร หรื อใช้ สื่อนา
สารแบบใด ข่าวสารทุกชนิดจะต้ องถูกตีความหมายได้ โดยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพราะท้ ายที่สุ ด
วัตถุประสงค์พื ้นฐานของกิจกรรมการสื่อสารทุกรู ปแบบ ก็คือการโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารทาความ
เข้ าใจความหมายของสารแต่ละชิ ้นตามที่ผ้ สู ่งสารต้ องการ ดังนันการสื
้
่อสารในสังคมมนุษย์จึงเป็ น
การสื่อสารสัญลักษณ์ (Symbolic Communication) (วรพล พรหมิกบุตร, 2534)
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การสื่อความหมายผ่านแสง
เนื่องด้ วยการสื่อความหมายผ่านแสงในบริ บทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนั ้ ไม่ใช่การสื่อ
ความหมายของสัญญะเพียงตัวเดียวที่เ กิดขึ ้นในแต่ละเหตุการณ์ แต่มีลกั ษณะเป็ นชุดของสัญญะ
ที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) ซึง่ สัญญะแต่ละตัวนันจะมี
้ ลกั ษณะบางอย่างร่วมกัน
ดัง ที่ โซซู ร์ ได้ ใ ห้ ทัศนะในเรื่ อ งของการจัดระบบสัญ ญะว่า ค าว่า “ระบบ” หมายถึ ง
การศึกษาองค์ประกอบย่อย (Element) ตัวใดตัวตัวหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวอื่นๆ ในระบบ โดย
ความสัมพันธ์เหล่านันถู
้ กนามาจัดรวมกันเข้ าเป็ นรหัสแบบต่างๆ (Code) ซึง่ แบ่งเป็ น 2 วิธีใหญ่ๆ
1) Paradigmatic คือชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign)
โดยสัญญะแต่ละตัว (Unit) ที่อยู่ใน Paradiagmatic เดียวกันต้ องมีลกั ษณะบางอย่างร่วมกัน ดัง
ตัวอย่าง Paradigm ของแสง จะมีสญ
ั ญะแต่ละตัว (Unit) เช่น แสงโทนร้ อน แสงโทนเย็น แสงจ้ า
แสงสลัว แสงสีแดง แสงสีฟ้า แสงขาว ลักษณะร่วมคือ “ความเป็ นแสง” แต่ในเวลาเดียวกันสัญญะ
แต่ล ะตัว (Unit) นัน้ ก็ ต้อ งมี เ อกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ ส ามารถแยกออกจากกันได้ อย่า งชัด เจน
(Distinctive Feature) คุณ ลักษณะของการจัดระบบสัญญะด้ ว ยวิธี Paradigmatic คื อ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเลือก (Structural Relation of Choices) คือหากมีการเลือกสัญญะ
ย่อยที่อยู่ใน Paradiagmatic เดียวกันมาใช้ ความหมายจะไม่เปลี่ยน เช่นเลือกแสงสีแดง มาแทน
แสงสีน ้าเงิน ก็ยงั คงมีแสง ก็คือไม่มืดสนิท หรื อการวิเคราะห์แบบ Paradiagmatic ให้ ความสนใจ
ว่า การเลือกสัญญะย่อยออกมาจากกลุ่ม Paradiagmatic ทังหมด
้
เพื่อนาไปใช้ ในวัตถุอะไร เช่น
การเลือกให้ แสงสีอะไรเพื่อสร้ างความรู้สกึ สดใส เป็ นต้ น
2) Syntagmatic เป็ นวิธีการประกอบสัญญะย่อยๆเข้ าด้ วยกันโดยการเรี ยงตามลาดับ
ขัน้ ตอน (Sequence) เพื่ อให้ ไ ด้ ค วามหมายตามที่ ต้องการ ซึ่ง หากล าดับขัน้ ตอนนัน้ เปลี่ ย น
ความหมายจะเปลี่ยน เช่น
ตัวอย่าง

DO G
GO D

ภำพที่ 2.3 ตัวอย่างวิธีการประกอบสัญญะย่อยด้ วยวิธี Syntagmatic
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คุ ณ ลั ก ษณะของการจั ด ระบบสั ญ ญะด้ วยวิ ธี Syntagmatic คื อ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
ผสมผสาน (Structural Relation of Combination) ซึง่ การเลือกและการนามาผสมกันแต่ละครัง้ จะ
เป็ นไปตามรหัสเพื่อให้ สื่อความหมายให้ ได้ ตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ญะต้ องการ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2553)
เช่นเดียวกันกับการสื่อความหมายผ่านการจัดแสงในงานภาพยนต์ ประวิทย์ แต่งอักษร
(2556, น.115-200) ได้ เขียนไว้ ในหนังสือ “มาทาหนังกันเถอะ” หัวข้ อองค์ประกอบภาพกับการสื่อ
ความหมาย (Mise-en-scene) ซึ่งแปลจากภาษาฝรั่งเศสตามตัวคือการจัดวางไว้ บนเวที (Placing
on Stage) แต่ในแง่ความหมายของงานภาพยนต์นนั ้ หมายถึงการจัดวางส่วนประกอบด้ านภาพ
ทังหมด
้
ซึง่ องค์ประกอบของการจัดวางส่วนใหญ่ทบั ซ้ อนกับศิลปะการจัดวางของละครเวที ทังเรื
้ ่ อง
ตาแหน่งการเคลื่อนไหวของนักแสดง เครื่ องแต่งกาย ฉาก แสงสี ตลอดจน ความสัมพันธ์ ระหว่าง
รายละเอียดต่างๆ ภายในพื ้นที่จดั แสดง เพื่อผลในการสื่อความหมาย แต่จะมีความซับซ้ อนกว่า
เนื่องจากภาพยนต์มีส่วนผสมระหว่างลักษณะของละครเวทีดงั ที่กล่าวข้ างต้ น กับลักษณะเฉพาะ
ของภาพยนต์ อันได้ แก่ มุมกล้ อง ขนาดของภาพ การเคลื่อนกล้ อง การถ่ายภาพ รวมไปถึงความ
แตกต่างในด้ านการจัดการพื ้นที่วา่ ง (Space) โดยขอบข่ายของละครเวทีจะมีอาณาเขตการแสดงที่
ถูกกาหนดด้ วยส่วนโค้ งหน้ าม่าน (Procenium Arch) ซึ่งเป็ นการตีกรอบเวทีให้ คล้ ายกับกรอบภาพ
แต่อาณาเขตของการจัดแสดงนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นนอกเวทีก็ได้ ทาให้ การจัดวางภาพแบบ Mise-enscene ของละครเวที ต้ อ งออกมาเป็ นสามมิ ติ ในขณะที่ ภ าพยนต์ แม้ จ ะถูก จัด วางตาแหน่ง
รายละเอียดในพืน้ ที่ว่างแบบสามมิติ แต่เ มื่อผ่านการบันทึกบนแผ่นฟิ ล์มสิ่งต่างๆ จะปรากฏแก่
สายตาผู้ชมเป็ นภาพสองมิติ และในหัวข้ อเรื่ อง “การจัดแสงกับการสื่อความหมาย” ประวิทย์ได้
กล่าวถึง ที่ ม าของการถ่ายภาพยนต์ หรื อคาว่า Cinematography ว่าหมายถึง “Writing in
Movement หรื อ การเขียนด้ วยความเคลื่อนไหว” ซึ่งหมายถึงการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ที่เป็ นส่วน
ต่อขยายมาจากการถ่ายภาพนิ่งจานวนมาก โดยได้ กล่าวถึงประเด็นที่มาของการถ่ายภาพนิ่ง หรื อ
คาว่า Photography ว่ามีความหมายมาจาก “ Writing in Light หรื อการเขียนด้ วยแสง” นัน่ เอง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าทังการถ่
้
ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนัน้ องค์ประกอบเรื่ องแสงมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก โดยการจัดแสงนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถนัดชัดเจน บางครัง้ คนทาหนังก็อาศัยการจัดแสงเพื่อหันเหความสนใจ เพื่อปิ ดบังซ่อนเร้ น
หรื อสร้ างความตื่นเต้ นให้ กับผู้ชม นอกจากนัน้ การจัดแสงยังอธิบายถึงลักษณะพื ้นผิว (Texture)
ของวัตถุ และยังส่งผลต่อความความรู้ สึกของผู้ชมต่อรู ปทรง (Shape) และพื ้นผิวของวัตถุที่ถูก
แสดงอีกด้ วย เช่น ถ้ าแหล่งกาเนิดแสงอยู่ด้านหน้ าลูกบอล ภาพที่เห็นคือลูกบอลทรงกลม แต่หาก
ย้ ายแหล่งกาเนิดแสงไปอยู่ด้านข้ าง ก็จะเห็นลูกบอลนันในลั
้ กษณะครึ่ งวงกลม ดังนันแสงซึ
้
่งเป็ น

56
ส่วนหนึ่งของรู ปแบบการนาเสนอ (Form) จึงมีความสัมคัญต่อการกาหนดความหมายยิ่งกว่า
เนือ้ หา (Content) จริ งๆ ของภาพ โดยการให้ แสงในภาพยนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ จดั โดยปราศจาก
กฎเกณฑ์ ผู้กากับสามารถใช้ แสงเพื่อเจาะจงความหมายบางอย่างได้ เช่นการใช้ สปอตไลท์ฉายไป
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของภาพเพื่อชี ้นาสายตาของผู้ชม และได้ แบ่งการพิจารณาเรื่ องการจัดแสงเพื่อสื่อ
ความหมายเป็ น 4 หัวข้ อ คือ
1) ทิศทางของการจัดแสง (Direction) เช่น การบดบังหรื อขัดขวางแหล่งกาเนิด สื่อเป็ น
นัยถึง ความน่าหวาดหวั่น คุกคามความรู้ สึกปลอดภัยของคนดู แต่ในบางบริ บทภาพย้ อนแสง
(Silhouette) โดยเฉพาะในช็อตที่ถ่ายกลางแจ้ งอาจให้ ความรู้สึกนุ่มนวลชวนฝั น เพราะพื ้นที่โล่งให้
ความรู้สกึ ปลอดโปร่ง หรื อการจัดแสงจากด้ านบนมักสื่อถึงความศักดิส์ ิทธิ์ เป็ นต้ น
2) คุณภาพของการจัดแสง (Quality) หมายถึงระดับความเข้ มข้ นของการให้ แสง แสงที่
แข็งกระด้ าง (Harsh Lighting / Hard Lighting) เปรี ยบได้ กับแสงดวงอาทิตย์ ก่อให้ เกิดเงาที่
ชัดเจน มักให้ ความรู้สกึ รุนแรง หรื อบอกถึงความขัดแย้ ง ส่วนแสงที่น่มุ นวล (Soft Lighting) เปรี ยบ
ได้ กบั ท้ องฟ้าที่มีเมฆครึม้ จะเกลี่ยให้ เงาเจือจาง ให้ ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนหวาน แต่โดยภาพรวม
ยังคงต้ องคานึงถึงบริบทอื่นๆ ในภาพยนต์ด้วย
3) แหล่งกาเนิดแสง (Source) โดยทัว่ ไปการจัดแสงของภาพยนต์มีพื ้นฐานการกาหนด
แหล่งกาเนิดแสงมาจาก 3 จุด คือ แสงหลัก (Key Light) เป็ นแหล่งกาเนิดแสงหลักของภาพซึ่งให้
ความสว่างมากที่สดุ แสงเสริ ม (Fill Light) แหล่งกาเนิดแสงรองใช้ เพื่อลดความกระด้ างของแสง
หลัก ลบเงาจากแสงหลัก หรื อเพิ่มความสว่างในส่วนที่แสงหลักไปไม่ถึง และแสงจากด้ านหลัง
(Back Light) แสงที่มาจากด้ านหลังและอยู่เหนือศรี ษะ เพื่อแยกวัตถุออกจากสภาพแวดล้ อมหรื อ
ฉากหลัง ทาให้ เกิดความรู้สกึ ว่าภาพมีมิติ
4) รู ปแบบการจัดแสง (Style) แบ่งกว้ างๆ ได้ 3 ลักษณะ คือ การจัดแสงแบบ High
Key คือการจัดแสงที่เน้ นความสว่างของแหล่งกาเนิดแสงหลัก (Key Light) และลดเงาที่ตกกระทบ
ให้ เห็นน้ อยที่สุด การจัดแสงแบบ Low Key คือการจัดแสงที่แหล่งกาเนิดแสงหลักไม่สว่างนัก
มองเห็นเงาตกกระทบและส่วนที่เป็ นสีเทาและสีดาในภาพมาก การจัดแสงแบบ High Contrast
หรื อการจัดแสงแบบที่มีความเปรี ยบต่างสูง ทาให้ ฉากที่มีส่วนของแสงสว่างและเงามือตัดกันอย่าง
ชัดเจน โดยมีสว่ นสีเทาระหว่างแสงเงาน้ อย
ทางด้ านของ กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริชา (2555) ได้ กล่าวไว้ ใน การจัดแสงเบื ้องต้ น ว่า
แสงมีพลังที่สามารถทาให้ พื ้นที่หนึ่งๆ ดูเล็กลง ดูกว้ างใหญ่ขึ ้น ดูคมชัดหรื อคลุมเคลือก็ได้ ซึ่งทุก
ขันตอนในการออกแบบจั
้
ดแสง ต้ องพิถีพิถัน เน้ นความหมายและมีลกั ษณะเป็ นสัญลักษณ์เสมอ
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ผู้ออกแบบแสงต้ องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบในการใช้ แสง ที่มีผลกับองค์ประกอบร่วมในการ
สร้ างละคร ทัง้ แง่ ก ารเสริ ม สร้ างมิ ติ ใ ห้ กั บ ละคร การก่ อ ให้ เกิ ด ล าดับ เหตุก ารณ์ ต ามบท ซึ่ ง
ประกอบด้ วยระดับแสงและสีสันที่สวยงามตระการตา หรื อหดหู่ใจ แต่ยังคงรักษาไว้ ด้วยภาพที่
สวยงามและน่าประทับใจ ชวนติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยสีของแสงเป็ นสื่อที่ใช้ ในการออกแบบแสง
สามารถกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ ความรู้ สึกร่วม และมีอิทธิพลต่อผู้ชมมากที่สดุ สีและแสงสว่างเป็ น
ของคูก่ นั หากไม่มีแสงสว่างก็จะไม่เกิดการมองเห็นสี จะมีแต่เพียงความมืด โดยทัว่ ไปสีของวัตถุที่
เรามองเห็น คือสีของแสงสว่างที่สะท้ อนออกมาจากวัตถุที่มีแสงไปตกกระทบ เช่น ใบไม้ สีเขียว เรา
มองเห็นเพราะใบไม้ ส ะท้ อนสี เ ขี ยวและดูดกลื นอื่ นไว้ ส าหรั บสี ขาวคือการสะท้ อนแสงทุกสี ใน
สเปกตรัมออกมา ในขณะที่สีดาคือการดูดกลืนหมดทุกสี
นภฤทธิ์ เนียรสอาด (2550) ได้ แบ่งพฤติกรรมของแสงไว้ เป็ นข้ อๆ ดังนี ้ 1) การสะท้ อนแสง
(Reflection) คือการตกกระทบบนตัวกลางแล้ วสะท้ อนตัวออกมาโดยมุมตกระทบของแสงมีค่า
เท่ากับมุมสะท้ อน 2) การหักเห (Refraction) คือการที่ลาแสงหักเหออกจากแนวทางเดินของมัน
เมื่อพุ่งผ่านวัตถุโปร่งแสง 3) การกระจาย (Diffusion) เป็ นการกระจายตัวออกเมื่อกระทบพื ้นผิว
ของตัวกลาง 4) การดูดกลืน คือการถูกดูดกลืนหายเข้ าไปในตัวกลาง โดยทัว่ ไปเมื่อพลังงานแสงถูก
ดูดกลืนเข้ าไปในวัตถุใดๆ มันจะกลายเป็ นความร้ อน 5) การทะลุผ่าน (Transmission) คือการที่
แสงพุ่งชนตัวกลางแล้ วทะลุผ่านออกไปอีกด้ านหนึ่ง 6) การส่องสว่าง (Illumination) คือปริ มาณ
แห่งการส่องสว่างที่แ ปรผันตามค่าความเข้ มแห่งการส่องสว่าง (Illumination Intensity) ของ
แหล่งกาเนิดแสง และแปรผกผันกับค่าระยะทางยกกาลังสอง ระหว่าพืน้ ผิวกับแหล่งกาเนิ ดแสง
และ 7) ความจ้ า (Brighten) คือผลจากการที่ แสงถูกสะท้ อนจากผิววัตถุ หรื อพุ่ง ออกจาก
แหล่งกาเนิดแสงโดยตรงเข้ าสู่ตา นอกจากนี ้ยังได้ แบ่งขันตอนของการจั
้
ดแสงออก เป็ น 4 ขัน้ คล้ าย
กับที่ ประวิทย์ แต่งอักษร ได้ รวบรวมไว้ ข้างต้ น ดัง นี ้ 1) กาหนดทิศทางของแสงให้ ถูกต้ องกั บ
สถานที่ คือต้ องทราบว่าแสงเกิดมาจากจุดใด เช่น หน้ าต่าง ผนังบานเกร็ ด หรื อเทียนไขในห้ อง เพื่อ
กาหนดตาแหน่งของแสงหลัก ( Key Light) ได้ อย่างถูกต้ อง 2) กาหนดลักษณะของแสงให้ ถกู ต้ อง
กับการใช้ งาน คือต้ องศึกษาลักษณะของแหล่งกาเนิดแสงให้ ถูกต้ องกับการใช้ งาน เช่น แสงจาก
ตะเกี ยง แสงจากเที ยนไข แสงจากหลอดไฟ เป็ นต้ น 3) กาหนดต าแหน่ง ต่า งๆของแสง ให้
สอดคล้ องกับกิจกรรมบนเวที คือ ต้ องศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวแสดง หรื อกิจกรรมต่างๆ
บนเวที ว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดบ้ าง 4) ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้ อม
ล่วงหน้ าเพื่อทาการปรับปรุ งการจัดแสงให้ สมบูรณ์ ซึ่งในปั จจุบนั มีการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการจาลองภาพ (Simulation) ให้ ดกู ่อนแสดงจริงได้
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ซึง่ นภฤทธิ์ เนียรสอาด (2550) ยังได้ กล่าวอีกว่ามนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นใน
หลายมิติ ซึง่ การมองเห็นก็มีองค์ประกอบอยูห่ ลายอย่าง ดังนี ้ 1) ความแตกต่างของระดับความ
สว่าง 2) ความแตกต่างของสีของวัตุ 3) การเคลื่อนไหวของวัตถุ และ 4) รูปร่างและขนาดของวัตถุ
นอกจานันยั
้ งได้ กล่าวถึงความสาคัญของการเลือกใช้ โคมไฟหรื อหลอดไฟแต่ละชนิด ว่าแสงสีที่
ออกจากโคมไฟในแต่ละชนิด มีความสาคัญและการใช้ งานที่แตกต่างกัน ดังนี ้ (นภฤทธิ์ เนียรสอาด
(2550)
ตำรำงที่ 2.3 ตัวอย่างโคมไฟส่องสว่างและหน้ าที่การใช้ งาน
ภาพตัวอย่างโคมไฟ

รายละเอียด

ภาพ 2.4

-โคมไฟบรอดไลต์ (Broad Light) เป็ นโคมไฟหลัก ที่ทาหน้ าที่การย้ อมสี
ให้ กบั พื ้นที่กว้ างๆ ซึง่ สามารถใช้ ย้อมฉากเพื่อทาให้ บรรยากาศและฉาก
แตกต่างกันออกไป หรื อบางครัง้ เรี ยกว่า “Stage Colour Washer”

ภาพ 2.5

-โคมไฟซอฟต์ไลต์ (Soft Light) เป็ นโคมไฟหลักที่แสงนุม่ นวลกว่า
ไฟบรอดไลต์ ใช้ เพื่อสาดแสงผ่านหน้ า หรื อตรงหน้ านักแสดง เนื่องจาก
แสงซอฟไลท์เป็ นแสงที่ได้ จากการสะท้ อนของตัวสะท้ อนถึง 2 ครัง้ แสง
ที่ออกมาจึงลดความจัดจ้ านลง

ภาพ 2.6

ภาพ 2.7

-โคมไฟไซโคลราม่า (Cyclorama Light) มีหน้ าที่คล้ ายบรอดไลต์ แต่มี
คุณสมบัตติ า่ งกันที่ไซโคลราม่าเหมาะกับการย้ อมฉากเพื่อให้ ได้ แสงที่
สม่าเสมอในมุมกว้ าง หรื อที่เรี ยกว่า “แสงเคลียร์ ฉาก” และมีคณ
ุ สมบัติ
หลบสาตาคนดูได้ ดี โดยหลักการย้ อมฉาก ต้ องประกอบด้ วยแม่สี 3 สี
แดง, เขียว, น ้าเงิน เพื่อให้ เกิดสีสนั ตามต้ องการโดยอาจจะใช้ เป็ นโคมไฟ
เดี่ยว หรื อโคมไฟชุด (3-4 ดวง) ก็ได้
-โคมไฟฟรี สเนล (Fresnel Light) เป็ นไฟหลักที่ได้ รับความนิยม เพราะมี
ความคล่องตัวในการปรับความกว้ างแคบของลาแสง และมีความคง
เส้ นคงวาอย่างสมบูรณ์ และให้ แสงลักษณะนุม่ นวลไม่จดั จ้ าน มักใช้ เป็ น
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ตำรำงที่ 2.3 (ต่อ)
ภาพตัวอย่างโคมไฟ

ภาพ 2.8

ภาพ 2.9

ภาพ 2.10

ภาพ 2.11

ภาพ 2.12

รายละเอียด
ไฟสาหรับเคลียร์ พื ้นที่เล็กๆ เช่นหน้ านักแสดง หรื อไฟส่องเพื่อเน้ นตัว
สินค้ า
-โปรไฟล์หรื ออิลิปซอยดอล รี เฟล็กเตอร์ (Profile or Ellipsoidal
Spotlight) เป็ นโคมที่ใช้ สอ่ งเน้ นวัตถุ มีลาแสงแคบและให้ ความเข้ มได้
ค่อนข้ างสม่าเสมอ ลาแสงคมชัด สามารถสร้ าภาพของแสงโดยการใส่
โกโบ (Gobos) เป็ นชิ ้นส่วนทรงกลมเล็กทาจากโลหะหรื อแผ่นแก้ ว ซึง่ จะ
วางหน้ าโคมไฟของเครื่ องฉาย เช่น มูฟวิ่งเฮด หรื อแกนเนอร์ ฯลฯ เพื่อ
ฉายภาพ ซึง่ ตัวโกโบจะทาเป็ นรูปภาพตามที่ลกู ค้ าต้ องการ เมื่อฉาย
ภาพจะเกิดภาพตามรูปที่ทาบนแผ่นโกโบ ขนาดของแผ่นโกโบจะขึ ้นอยู่
กับชนิดของเครื่ องและรุ่นที่ใช้ ของเครื่ องฉายที่ใช้ (Beacon
Bangkok,2007)
-อิลลิปซอยดอล ชนิดพลาโนคอนเว็กซ์ (Plano-Convex หรื อ PC) มี
ลักษณะและคุณสมบัตเิ หมือนฟรี สเนล (Fresnel Light) แต่ตา่ งกันที่
ชนิดของเลนส์และตัวสะท้ อนแสง ทาให้ ได้ แสงที่เข้ มกว่าฟรี สเนล แต่
ขอบของแสงนุม่ นวลกว่าโปรไฟล์
-โคมพาร์ (Parabolic Aluminize Reflector) พาร์ คือหลอดมาตรฐานที่มี
ตัวสะท้ อนแสงสาเร็จรูป มีอยู่ 5 ขนาดคือ PAR-36, PAR-46, PAR-56,
PAR-64 แต่ละขนาดจะแตกต่างกันที่กาลังวัตต์ แรงดัน ลักษณะลาแสง
ความร้ อน อายุการใช้ งาน ฯลฯ ซี่งเป็ นไฟเวทีที่นิยมใช้ ในคอนเสิร์ตมาก
ที่สดุ เพราะช่วยสร้ างสีสนั ให้ เป็ นไปตามอารมณ์ของการแสดงได้ ดี
-ไฟฟอลโลว์สป็ อต (Follow Spot) เป็ นไฟที่ให้ ความคล่องตัวกับผู้แสดง
ได้ สงู สามารถสาดแสงได้ จากระยะไกล และปรับลาแสงให้ ใหญ่เล็กได้
รวมถึงการโฟกัสให้ แสงเข้ มมากน้ อยได้ ด้วยตัวหรี่ แสง
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ตำรำงที่ 2.3 (ต่อ)
ภาพตัวอย่างโคมไฟ
ภาพ 2.13

รายละเอียด
-ออโตเมตไลต์ (Automated Luminaire) ปั จจุบนั นิยมใช้ มากเนื่องจาก
ความสามารถที่หลากหลายของอุปกณ์ และความสามารถในการ
ตอบสนองอารมณ์ของงานได้ ดี มีหน้ าที่ใช้ สร้ างเทคนิคพิเศษของแสง

ภาพ 2.14

-ไฟสโตรบ (Strobe Light) เป็ นไฟแฟลช ที่นามาใช้ ให้ แสงเป็ นจังหวะ
ทาให้ ภาพที่เกิดขึ ้นหมือนแอนิเมชัน่ ที่มีการเลื่อนเฟรมอย่างกระตุก

ภาพ 2.15

-มูฟวิ่งไลต์ (Moving Light) เป็ นโคมไฟชนิดพิเศษที่สามารถสร้ างสีสนั
ลวดลายของแสง และมีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษได้ หลากหลาย ทังปรั
้ บขนาด
ความคมชัดของลาแสง เปลี่ยนตาแหนงการส่องสว่างได้ รอบทิศทาง
กาหนดการเปิ ดปิ ดแสงได้ ด้วยแผ่นกันแสง
้
-หลอดไดโอดเปล่งแสงหรื แอลอีดี (LED) ปั จจุบนั กาลังเป็ นที่นิยม
เนื่องจากคุณสมบัตขิ องหลอดแอลอีดีกินไฟน้ อย น ้าหนักเบา และปล่อย
ความร้ อนน้ อย ทาให้ อปุ กรณ์ไฟหลายๆชนิดเปลี่ยนมาใช้ หลอดแอลอีดี
มากขึ ้น

ภาพ 2.16
แหล่ งที่มำ: Light Source The Star Behind The Scenes, 2014.; นพดล อินทร์ จนั ทร์ , ม.ป.ป.
นอกเหนื อจากโคมไฟหรื อหลอดไฟที่ ไ ด้ กล่าวถึง ไปแล้ วนัน้ ยังมี อุปกรณ์ สาคัญในการ
ควบคุมความสว่างของโคมไฟ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer) และภาคควบคุม
(Control)
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1) เครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer) คืออุปกรณ์ ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟให้ แก่หลอดไฟ
เพื่อให้ ได้ ปริมาณแสงตามที่ต้องการ เปรี ยบได้ กบั การเปิ ดก็อกน ้า
2) ภาคควบคุม (Control) ปั จจุบนั งานระบบแสงใช้ สญ
ั ญาณควบคุม ทัว่ ไปแบ่งป็ น 2
ชนิด คือ สัญญาณควบคุมแบบอะนาล็อก ( Analog Signal Control) และ สัญญาณควบคุมแบบ
ดิจิตอล (Digital Signal Control)
3) เครื่ องทาควัน (Fog Generator / Smoke Machine) เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญ ที่ทาให้
เห็นลวดลายและสีสนั ของแสงได้ อย่างชัดเจน จัดเป็ นอุปกรณ์เพิ่มความรู้ สึก (Effect) ของการ
แสดงบนเวทีที่ขาดไม่ได้
กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริชา (2555) ได้ แยกความแตกต่างระหว่างสีวตั ถุธาตุ กับสีของ
แสงไว้ ดงั นี ้
1) สีของวัตถุธาตุ คือสีที่อยู่ในวัตถุ มี 2 ลักษณะ คือ (1) สีที่ผสมขึ ้นโดยวิธีธรรมชาติ
หรื อวิทยาศาสตร์ ตามอัตราส่วนต่างๆทาให้ เกิดสีใหม่ เป็ นสีที่สามที่ใช้ ในการทาหรื อย้ อมพื ้นผิว
วัตถุ (2) สีที่มีอยู่ในพื ้นผิวของวัตถุตามธรรมชาติของวัตถุนนๆ
ั ้ เช่นใบไม้ ซึ่งสีทงสองลั
ั้
กษณะจะ
สามารถ๖มองเห็นได้ ตอ่ เมื่อมีแสงสว่างมากระทบ ซึ่งแม่สีของวัตถุธาตุ (Pigmentary Primaries)
มีด้วยกัน 3 สี คือ สีแดง (Crimson Lake) สีน ้าเงิน (Prussian Blue) และสีเหลือง (Gamboge
Tint) เมื่อนาทังสามสี
้
มารวมกันจะได้ สีกลางเป็ น สีดาหรื อสีเทา (neutral tint)
2) แม่สีแสง (Spectrum Primasies) คือกลุ่มของแม่สีที่ได้ มาจากแสงสว่างจาก
แหล่งกาเนิดแสง ไม่วา่ จะเป็ น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ หรื อเทียนไข ซึ่งถูกค้ น พบโดย เซอร์ ไอแซก นิว
ตัน ในปี ค.ศ. 1660 โดยทาการทดลองให้ แสงแดดผ่านปรึซึมแล้ วหักเหออกมาเป็ นแถบสีร้ ุง ซึ่งมีสี
หลักที่ถือเป็ นแม่สีแสงอยู่ 3 สี คือ สีแดงส้ ม (Vermillion Red) สีฟ้าม่วง (Blue) สีเขียว (Emerald
Green)และเมื่อส่องสีทงสามนี
ั้
้มารวมกันที่จุดๆหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากันจะได้ แสงสว่างสีขาว โดย
การผสมสีแสง (Color Mixing) มี 2 ลักษณะ คือ (1) Additive Color Mixing คือ การผสมสีตงแต่
ั้
สองสีขึ ้นไปให้ ได้ สีใหม่ เกิดขึ ้นโดยการส่องแสงสีจากแหล่งกาเนิดสองถึงสามแหล่งไปที่จดุ เดียวกัน
(2) Subtractive Color Mixing คือ การผสมสีแสงโดยทาให้ เหลือสีที่ต้องการเพียงสีเดียว คล้ าย
การผสมสีระบายหรื อสีทาบ้ าน หรื ออีกทางหนึ่งคือการส่องแสงสีลงบนวัตถุที่มี สี เช่น ส่องแสงสี
แดงลงบนวัตถุสีฟ้า แสงจะสะท้ อนเฉพาะสีฟ้าหรื อสีใกล้ เคียงแล้ วดูดกลืนสีแดง ทาให้ สี ที่ปรากฎจะ
เป็ นสีคล ้าๆ ดาๆ วิธีนี ้จึงมีผลต่อการส่องแสงสีลงบนเสื ้อผ้ านักแสดง และเครื่ องประดับฉากสีตา่ งๆ
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นพดล อิ น ทร์ จัน ทร์ (2553) ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งทฤษฎี ข องสี ไว้ ว่ า ไอแซก นิ ว ตัน
นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ทาการทดลองเรื่ องแสงและพบว่าสีของแสง มี 7 สี คือ ม่วง คราม น ้า
เงิ น เขี ยว เหลื อง แสด แดง และสี ที่เห็นมี ความยาวคลื่ นต่างกัน ซึ่ง ในปั จ จุบันมี ผ้ ูทาการศึษา
เพิ่มเติมจนเกิดทฤษฎีสีตามความเห็นของบุคคลแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1) ทฤษฎีสีของนักเคมี ได้ กาหนดแม่สีไว้ 3 สี คือ แดง เหลือง น ้าเงิน และสามารถนา
สีมาผสมให้ เกิดสีตา่ งๆ ได้ หลากสี
2) ทฤษฎีสีของนักจิตวิทยา ซึง่ สนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็ นอยู่ของมนุษย์ ได้
กาหนดแม่สีไว้ 4 สี คือ แดง เหลือง เขียว น ้าเงิน
3) ทฤษฎีสีของนักฟิ สิกส์ ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเข้ มของแสง ได้ กาหนดสีที่
เกี่ยวข้ องกับความเข้ มแสงไว้ 3 คือ แดง เขียว และน ้าเงิน ซึง่ สามารถนาสามสีนี ้มาผสมกันได้ เป็ นสี
ฟ้า สีบานเย็น และสีขาว ซึง่ เป็ นทฤษฎีที่จาเป็ นต่อนักออกแบบแสงอย่างยิ่ง
4) ทฤษฎีสีของ Munsell ผู้เป็ นศิลปิ นและนักเขียนภาพได้ กาหนดแม่สีแสงไว้ 5 สี คือ
แดง น ้าเงิน เหลือง เขียว และม่วง ซึ่งมัสเซล ยังได้ แบ่งประเภทสีออกเป็ น 8 ประเภท คือ (1) สีแท้
(Hue) คือสีทกุ สีที่ไม่ได้ ผสมกับสีอื่น (2) สีผสมขาว (Tint) คือ สีที่ผสมกับสีขาว เพื่อลดน ้าหนักให้
อ่อนลง (3) สีผสมดา (Shade) คือ สีที่ผสมกับสีดา เพื่อเพิ่มความเข้ ม ให้ แก่ขึ ้น (4) สีผสมเทา
(Tone) คือ สีที่ผสมสีขาวและสีดาเท่ากัน (5) ความเข้ มของสี (Value) ได้ แก่ สีอ่อนสีแก่ (6) ความ
แรงของสี (Chroma) เช่นสีแดงสด มีความแรงสูง (7) สีตรงกันข้ าม (Complementary) (8) สีร้อน
สีเย็น (Warm and Cool Colors)
ส่วนในเรื่ องของจิตวิทยาสีนนั ้ นพดล อินทร์ จนั ทร์ (2553) ได้ กล่าวว่า นักจิตวิทยาเชื่อว่า
สีมีผลต่อจิตใจมนุษย์ สีสามารถบอกความเป็ นตัวตน สีโทนร้ อน ให้ ความรู้สึกที่ต่างจากสี โทนเย็น
ทังนี
้ ้โทนสียงั สามารถกระตุ้นต่อม ไพรเนียล ที่ส่งผลถึงฮอร์ โมน ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ของ
แต่ละบุคคล นักออกแบบจึงจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ทฤษฎีสี เพื่อไปใช้ ประโยชน์ในขันตอนการออกแบบ
้
ทางด้ านอิทธิพลสีที่มีผลต่อความรู้สกึ ของมนุษย์ ที่นกั วิชาการทางจิตวิทยาได้ เสนอไว้ มีดงั นี ้
ตำรำงที่ 2.4 ตารางสีและอิทธิพลของสีตอ่ ความรู้สกึ ของมนุษย์ในแง่จิตวิทยา
สีของแสง
สีแดงเข้ ม
สีแดงสด

อิทธิพลของสีตอ่ ความรู้สกึ ของมนุษย์
ให้ ความรู้สึก สง่างาม มัง่ คัง่
ให้ ความรู้สึก ตื่นเต้ น สะดุดตา
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ตำรำงที่ 2.4 (ต่อ)
สีของแสง
สีส้ม
สีเหลือง

อิทธิพลของสีตอ่ ความรู้สกึ ของมนุษย์
ให้ ความรู้สึก เร้ าใจ ร่าเริง
ให้ ความรู้สึก ราบเรี ยบ สว่างตา

สีมว่ ง
สีน ้าเงิน
สีฟ้า
สีบานเย็น
สีชมพู
สีเขียว
สีครี ม
สีขาว
สีดา
สีทอง
สีเงิน

ให้ ความรู้สึก มึนชา ผิดหวัง
ให้ ความรู้สึก หนักแน่น สงบนิ่ง
ให้ ความรู้สึก สว่างตา ใสสะอาด
ให้ ความรู้สึก สด โดดเด่น
ให้ ความรู้สึก อ่อนหวาน สบายใจ
ให้ ความรู้สึก สดชื่น สบายตา
ให้ ความรู้สึก นิ่งเรี ยบ หรู
ให้ ความรู้สึก สะอาด บริ สทุ ธิ์
ให้ ความรู้สึก มืด ลึกลับ
ให้ ความรู้สึก หรูหรา มีคา่
ให้ ความรู้สึก เงางาม แวววาว

แหล่ งที่มำ: นพดล อินทร์ จนั ทร์ , 2553.
ส่วนการให้ ความสาคัญกับการสื่อความหมายผ่านแสงในงานด้ านกิจกรรมพิเศษนัน้ ได้ มี
กล่าวถึงไว้ ในตาราต่างประเทศอย่าง Event Management Principles & Practice ในหัวข้ อ
Lights and associated equipment in common usage in venues and event ว่าระบบแสงนัน้
ทางานควบคูไ่ ปกับระบบเสี ยง ที่ช่วยกระตุ้น และสามารถสร้ างประสบการณ์ที่น่าจดจา ซึ่งจะร่วม
ดาเนินการไปพร้ อมกับนักแสดง
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)
ตามทัศนะของผู้วิจยั เห็นว่าการสื่อความหมายผ่านแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนั ้ มี
ความความสาคัญตังแต่
้ ขนตอนการรั
ั้
บข้ อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ ข้ อจากัด หรื อลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนรู ปแบบงานในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ การออกแบบใน
ส่วนงานด้ านอื่นๆ เช่นรูปแบบเวที หรื อการแสดงประกอบการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในงานนันๆ
้ เพื่อที่
นักออกแบบแสงจะสามารถนามาเป็ นข้ อมูลในการตีความหมาย และใช้ ในการออกแบบเทคนิค
การเลือกใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ การวางตาแหน่งโคมไฟ รวมถึงการเลือกใช้ สีของแสง เพื่อให้ การสื่อ
ความหมายเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานอย่างถูกต้ อง และสร้ างความน่าประทับใจ
3) สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง ในบริบทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ในตาราของปรัชญาเบื ้องต้ น (บุญย์ นิลเกษ, 2525) นัน้ ได้ ให้ ความหมายโดยรวมของ
“สุนทรี ยศาสตร์ ” ไว้ วา่ เป็ นคาที่มาจากภาษาอังกฤษ คาว่า “Aesthetics” เป็ นหนึ่งในสาขาวิชาทาง
ปรัชญาที่เกี่ยวข้ องกับความงาม หรื อสิ่งที่มีความงามตามธรรมชาติ ซึ่งความหมายนี ้ค่อนข้ างแคบ
โดยได้ นาเอาแนวคิดของ Alexander Baumgarten (1742-1762) ที่นาเอาศัพท์ คาว่า Aesthetics
มาจากภาษากรี กว่า Aesthetikos หมายถึง ประสบการณ์ทางสัมผัส Baumgarten ใช้ หมายถึง (1)
ปรัชญาเกี่ยวกับความงาม หรื อ (2) ปรัชญาเกี่ยวกับรสนิยม ซึ่งนักสุนทรี ยศาสตร์ ได้ แบ่งการมอง
สุนทรี ยศาสตร์ ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี ้
(1) สายปรัชญาโดยตรง หรื ออภิปรัชญา
(2) สายจิตวิทยาทัว่ ไป
โดยในทัศ นะของอภิ ป รั ช ญานั น้ ได้ มี นั ก คิ ด หลายส านั ก ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความหมายไว้ แต่
ความหมายที่ ST.Thom Aquinus (1224-1274 A.D., อ้ างถึงในบุญย์ นิลเกษ, 2525, น.33) ได้ ให้
ไว้ มีความน่าสนใจอยูว่ า่
สุนทรี ยวัตถุ คือสิ่งที่ให้ ความเพลิดเพลินได้ โดยประจักษ์ มันจะสร้ างความสุขใจให้
ประจักษ์แก่เรา อย่างประสบการณ์ทางปั ญญาเกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ นนั ้ เป็ นเรื่ องความรู้
หรื อญาณที่เกิดกับจิตใจโดยแท้ จริ ง (Intuitive Knowledge) ของเราเอง เราอาจเรี ยก
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ความรู้อนั นี ้ว่า สหชาตญาณะก็ได้ มันไม่ใช่ความเพลิดเพลินใจที่มาจากการรู้หรื อการพบ
เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่มันเป็ นสิ่งที่เกิดมาเพราะเรารับรู้ ในสิ่งภายนอกต่างหาก เรารู้ ดีถึง
สภาวะแห่งความนี ้ มีอยูอ่ ย่างพร้ อมมูลในตัววัตถุ ได้ แบ่งเหตุและปั จจัยแห่งความงามไว้ 3
ประการคือ 1) ความสมบูรณ์ (Perfection) 2) ความกลมกลืน (Proportion) 3) ความ
เด่นชัด (Brightness)… (บุญย์ นิลเกษ, 2525, น.33)
ส่วนทัศนะของฝั่ งจิตวิทยานัน้ ก็มีหลากหลายสานักคิดที่ได้ ให้ คาจากัดความไว้ เช่นกัน
และส่วนใหญ่จะเห็นไปในทางที่ว่า ศิลปะนันเป็
้ นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงกระตุ้นของจิต อย่างเช่น
Aristotle (385-322 B.C.) มองว่าศิลปะคือกระจกสะท้ อนสภาวะที่เป็ นธาตุแท้ ของสิ่งทังหลาย
้
ศิลปกรรมต่างๆ เป็ นแรงกระตุ้นสู่การแสดงออกของอารมณ์ และเป้าหมายโดยตรงของของศิลปะ
คือการเสริ มสร้ างความสุขและความผ่อนคลายทางอารมณ์ เช่นเดียวกันกับ Croce นักจิตนิยม
ชาวอิ ต ตาเลี่ ย น ที่ ม องว่ า ความงามเป็ นเรื่ อ งของจิ ต ใจ ศิ ล ปะเป็ นเรื่ อ งของปั ญ ญาชน และ
ขบวนการทางสุนทรี ยศาสตร์ ประกอบด้ วย 3 สิ่งคือ 1) ญาณะวิสยั อันบริ สุทธิ์ 2) ทัศนะวิสยั อัน
สมบูรณ์ (Perfect Vision) และ 3) พฤติกรรมทางอารมณ์ ในขณะที่ Spender (182-1903) และ
Kant มีความเห็นในแนวทางที่ว่า ศิลปะเป็ นเพียงการแสดงออกของพลังงานส่วนเกินในรูปแบบ
ต่างๆด้ ว ยความบริ สุทธิ์ ใ จ โดยมี ธ าตุแ ท้ หรื อ รสนิ ยมทางสุน ทรี ศาสตร์ ซ่อนเร้ นอยู่ด้ว ยอย่ างมี
ระเบียบ ส่วน Leo Tolstoy (1828-1910) มองว่าศิลปะคือความสัมพันธ์ของอารมณ์กบั ลวดลาย
การใช้ สี การเล่นเสียง การแสดงต่างๆ รวมถึงวรรณกรรม ที่สามารถรับรู้ได้ ทางประสาทสัมผัส
นอกจากนันทางด้
้
านความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ ในแง่มุมของการสื่อสารนัน้ สกลธ์ ภู่
งามดี (2545) ได้ ให้ ทศั นะว่า “สุนทรี ยศาสตร์ ” เป็ นศาสตร์ ที่ทาให้ เข้ าใจถึงความงามที่แท้ จริ งใน
มุมมองที่เปิ ดกว้ าง โดยไม่จากัดเพียงแค่ความงามที่เป็ นรู ปลักษณ์ภายนอก แต่ยงั หมายรวมถึง
เหตุการณ์ ต่างๆ ทัง้ เหตุการณ์ จาลอง หรื อการแสดง ที่ ทาให้ ผ้ ูพบเห็นเกิดอารมณ์ คล้ อยตามได้
ดังนัน้ “สุนทรี ยศาสตร์ จึงเปรี ยบเหมือนองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่สมั พันธ์ กบั ศิลปะอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ” และนอกจากนัน้ สกลธ์ ยังได้ รวบรวมความหมายของ สุนทรี ยศาสตร์ จากทัศนะ
ของนักวิชาการไว้ หลากหลายท่าน อาทิ
ในทัศนะของกีรติ บุญเจือ นันค
้ าว่า
...สุน ทรี ย ศาสตร์ หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง ที่ ส วยงาม หรื อ ไพเราะ ซึ่ ง มาจากศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ Aesthetics อันมาจากภาษากรี ก Aisthetikos ที่หมายถึง การรู้ได้ ด้วยผัสสะ
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โดยมี สุ น ทรี ย ธาตุ 3 ส่ ว น คื อ ความงาม (Beauty) ความแปลกหู แ ปลกตา
(Picturesqueness) และความน่าทึ่ง (Sublimity)… (กีรติ บุญเจือ, 2522, น. 263 อ้ างถึง
ใน สกลธ์ ภู่งามดี, 2545)
หรื อในส่วน รศ.ดร.สุกรี เจริ ญสุข อาจารย์วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ทัศนะโดยรวมว่า สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นเรื่ องของความสวยงาม ความไพเราะ ที่มนุษล้ วนปรารถนา
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ ด้วย หู ตา จมูก กายและใจ และ วนิดา ขาเขียว ได้ ให้ ทศั นะว่า สุนทรี ยศาสตร์
ไม่เพียงแต่ศกึ ษาเฉพาะเรื่ องความงามเท่านัน้ ยังควรครอบคลุมไปถึงเนื ้อหาการตีความ และศึกษา
ในเรื่ องเกณฑ์มารตฐานต่างๆ ที่นามาใช้ ตดั สินความงามด้ วย (สกลธ์ ภู่งามดี, 2545)
ความหมาย สุนทรี ยศาสตร์ ตามพจนานุกรมศัพท์ศิลป์ฉบับไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2541 ได้ ระบุวา่
สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นวิชาที่ว่า ด้ วยความทราบซึง้ ในคุณค่าของสิ่งงดงาม ไพเราะ
รื่ นรมย์ ไม่ว่าจะเป็ นธรรมชาติหรื องานศิลปะ มักกล่าวในลักษณะเป็ นปรัชญา หรื อทฤษฎี
ทังเชิ
้ งจิตวิทยา จริยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การวิจารณ์งานศิลปะ หรื อแม้ แต่
เรื่ องของรสนิยม... (ราชบัณฑิตยสถาน. 2541, น. 8)
โดย สกนธ์ ภู่ ง ามดี (2545) ได้ เขี ย นถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสุ น ทรี ย ศาสตร์ กั บ
วิทยาศาสตร์ ว่า สุนทรี ยศาสตร์ นอกจากจะสัมพันธ์ กับศิลปะแล้ วนัน้ ยังสัมพันธ์ กับศาสตร์ อื่ นๆ
อย่าง ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ อีกด้ วย ซึ่งวิทยาศาสตร์ หรื ออีก
นัยหนึ่งคือ ศาสตร์ ที่ว่าด้ วยสัจธรรมหรื อความเป็ นจริ งทัง้ มวล ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1
วิทยาศาสตร์ สงั คม (Social Sciences) ส่วนที่ 2 วิทยาศาสตร์ กายภาพ (Physical Sciences) และ
ส่วนที่ 3วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Biological Sciences) ซึ่งส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 รวมกันเรี ยกว่า
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (Natural Sciences) โดยในส่วนของ วิทยาศาสตร์ สงั คมจะเน้ นศึกษาความ
เป็ นจริ ง จากความสัม พันธ์ รวมถึง วิวัฒ นาการของความสัม พันธ์ ระหว่ามนุษย์ กั บสิ่งต่างๆ ทัง้
ความสัมพันธ์กบั มนุษย์ด้วยกันเอง ความสัมพันธ์กบั สังคม และความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจ รวมถึง
ประเด็นทางจริ ยธรรมในสังคมอีกด้ วย จึงทาให้ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและวิทยศาตร์ สังคม ถูก
ขนานนามว่า “ปั ญญาแห่งมนุษยชาติ” ซึ่ง สมัคร บุราวาศ (อ้ างถึงใน สกนธ์ ภู่งามดี, 2542, น.23) ได้ ให้ ทศั นะโดยภาพรวมว่า ปั ญญา คือความรอบรู้ ในสรรพสิ่งทังหลายรวมถึ
้
งปรากฎการณ์ของ
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สิ่งเหล่านัน้ ซึ่งก่อให้ เกิดการพัฒนาการ (Development) การวิวฒ
ั นาการ (Evolution) จนเกิดเป็ น
ผลของปั ญญา นัน่ ก็คือ ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) สืบเนื่องไปจนทาให้ เกิดองค์ความรู้เชิง
ปรัชญา ซึ่งนาไปสู่การหาความรู้ ทางคุณค่าของสิ่งต่างๆ ภายใต้ องค์ความรู้ ทางปรัชญาที่ว่าด้ วย
คุณค่าของสรรพสิ่ง โดยมีการแบ่งคุณค่าออกเป็ นเป็ น 1) คุณค่าทางความงาม (Beauty) ภายใต้
องค์ความรู้ทางปรัชญา นัน่ ก็คือ สุนทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) และ 2) คุณค่าทางศีลธรรม
(Morality) ภายใต้ องค์ความรู้ทางปรัชญา หรื อจริยศาสตร์ (Ethics) นัน่ เอง
ซึ่ง สกลธ์ ภู่ง ามดี (2545) ได้ แ จกแจงความเป็ นมาของ สุน ทรี ย ศาสตร์ ที่ภ ายใต้ วิ ช า
ปรัชญานัน้ ว่าประกอบไปด้ วยวิชาที่ว่าด้ วยเรื่ องของความงามตามธรรมชาติ และความงามปรุ ง
แต่ง โดยในส่วนของความงามปรุงแต่งนัน้ จะประกอบไปด้ วยศิลปะ 3 ประเภท ได้ แก่
1) โสตศิลป์ คือ ศิลปะที่รับรู้ ได้ ทางหู ซึ่งแปลตรงตัวจากคาว่าโสต หรื อศิลปะที่เกิดจาก
เสียง
2) โสตทัศนศิลป์ คือ ศิลปะที่รับรู้ได้ ทาง หู และ ตา ซึง่ ก็มาจากรากศัพท์ ของโสตและทัศน์
เช่น ศิลปะการแสดงละครเวที
3) ทัศนศิลป์ คือ ศิลปะที่รับรู้ได้ โดยทางการ ดู เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย หรื อศิลปะการจัด
วาง (Installation)
และได้ แบ่งแยก องค์ประกอบของการเกิ ดประสบการณ์ ทางสุนทรี ยะ หรื อความงามตาม
แนวคิดของ สุนทรี ยศาสตร์ ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1) สุนทรี ยวัตถุ (Aesthetic Object) ซึง่ แบ่งเป็ น
(1) สุนทรี ยวัตถุที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น ต้ นไม้ ทะเล ภูเขา
(2) สุนทรี ยวัตถุที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น รู ปปั น้ ภาพวาด ภาพถ่าย ซึ่งเป็ นตัวกลางที่มี
ลักษณะเฉพาะในการเป็ นสื่อ ให้ มนุษย์รับรู้ถึงความงาม หรื อเกิดประสบการณ์ ทางสุนทรี ยะ
2) มนุษย์ผ้ รู ับรู้ (Human with Perception) ซึง่ ก็ต้องแบ่งเป็ น 2 ฝั่ ง คือฝั่ งผู้สร้ างสุนทรี ย
วัตถุหรื อผู้สง่ สาร ในที่นี ้ผู้สร้ างผลงานศิลปะเปรี ยบเหมือนผู้รับรู้ความงามจากสิ่งต่างๆ จนเกิดแรง
บันดาลใจ แล้ วนามาถ่ายทอดป็ นผลงานให้ กบั ฝั่ งผู้รับสารได้ รับรู้อีกทอดหนึง่
3) สุนทรี ยรส (Aesthetic Feeling) เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากการได้ มี ประสบการณ์ทาง
สุนทรี ยะ ซึง่ นับรวมถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกนันแม้
้ เหตุการณ์จะไม่ได้ เกิดขึ ้น ณ ปั จจุบนั เช่น การได้
ฟั งเพลงที่มีเนื ้อหาประทับใจ เมื่อนึกถึงเพลงนี ้เมื่อไรก็จะรู้สกึ ตรึงใจทุกครัง้
ซึ่ง พดุง ศัก ดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.) ท าการเรี ย บเรี ย งเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ความหมายของ
สุน ทรี ย ศาสตร์ ไ ว้ คล้ า ยคลึง กัน โดยได้ แ บ่ง ความแตกต่า งของสุน ทรี ย ศาสตร์ เ ชิ ง ปรั ช ญากับ

68
สุนทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมไว้ ว่า สุนทรี ยศาสตร์ เชิงปรัชญา (Philosophical Aesthetic) เป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่อาศัยความจริ งที่สามารถสัมผัสได้ เป็ นข้ อเท็จจริ งที่อธิ บายได้ และเป็ นความจริ งที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่สนุ ทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรม (Psychological Aesthetic) เป็ นการปฏิวตั ิให้
เกิดประสบการณ์สนุ ทรี ยะ ที่เรี ยนรู้ได้ ด้วยการฝึ กฝน โดยความรู้ทงั ้ 2 แบบนี ้ จาเป็ นต้ องใช้ สนุ ทรี ย
วัตถุ (Aesthetic Object) ทังที
้ ่เป็ นวัตถุทางธรรมชาติ (Natural Object) และวัตถุทางศิลปกรรม
(Artistic Object) จากนันจึ
้ งนาประสบการณ์ตรงมาสร้ างสรรค์รูปแบบของศิลปะที่แบ่งย่อยได้ เป็ น
3 ฐานศาสตร์ นั่นก็คือ ฐานศาสตร์ การทางการเห็น เป็ นเรื่ องของการสร้ างสรรค์ทัศนศิลป์ ทัง้
ทางด้ านจิตกรรม ประติมากรรมหรื อภาพพิมพ์ เป็ นต้ น ส่วนฐานที่ 2 ได้ แก่ ฐานศาสตร์ ของการได้
ยิน ซึ่งเป็ นเรื่ องของดนตรี การใช้ เสียงและระบบตัวโน๊ ต สุดท้ ายคือฐานที่ 3 ฐานศาสตร์ ของการ
เคลื่อนไหว เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการแสดง การใช้ ความคิดและการสร้ างสรรค์
ส่ ว นความหมายของสุน ทรี ย ภาพที่ พดุง ศัก ดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.)ได้ ใ ห้ ทัศ นะไว้ ว่ า
“สุนทรี ยภาพคือ ความรู้สกึ ทราบซึ ้งในความงามที่มีอยูใ่ นสรรพสิ่งต่างๆ ทังที
้ ่เกิดโดยธรรมชาติและ
ทังที
้ ่มนุษย์สร้ างขึ ้น อันเกิดจากความพึงพอใจในความสุขที่ได้ สมั ผัสกับความงาม โดยปราศจาก
ความคิด เป็ นเจ้ าของและหวัง ผลตอบแทน” ซึ่ง ความรู้ สึกทราบซึ ง้ ในคุณค่าของความงามจะ
ก่อให้ เกิดประสบการณ์ และเมื่อได้ รับการศึกษาอบรมจนเป็ นนิสยั ก็จะกลายเป็ นรสนิยม
ในแง่ของสุนทรี ยภาพเกี่ยวกับการออกแบบและจัดแสงนัน้ อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพโดยมนุษย์ ที่มีจุดเริ่ มต้ นจากการประดิษฐ์ แสงสว่างเพื่อเลี ยนแบบ
แสงธรรมชาติ สาหรับใช้ ในการส่องสว่างให้ กบั เวทีการแสดง
กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริชา (2555, น. 1-2) การใช้ แสงประดิษฐ์ หรื อแหล่งกาเนิดแสง
เทียม (Artificial Light หรื อ Artificial Light Sources) เกิดขึ ้นเกือบพร้ อมกับการค้ นพบกระแสไฟ
แสงสว่างที่มนุษย์ผลิตขึ ้น เริ่ มเข้ ามามีบทบาทกับการแสดงบนเวทีอย่างกว้ างขวาง ตังแต่
้ ที่มีการ
ย้ ายการแสดงจากภายนอกอาคาร เข้ ามาสู่ภ ายในอาคาร แม้ แ สงที่ ม นุษย์ ผลิ ตขึน้ จะมี ความ
คล้ ายคลึงกับแสงธรรมชาติในการมองเห็น แต่ก็ให้ ความรู้สกึ ที่ตา่ งออกไป และสามารถใช้ งานได้ ไม่
ว่าจะเป็ นกลางวันหรื อกลางคืน ซึง่ แสงที่ผลิตขึ ้นนันยั
้ งสมารถใช้ สร้ างบรรยากาศ บอกเวลา เช้ า ค่า
ได้ ตามความต้ องการของผู้ออกแบบแสง เรี ยกได้ ว่าการจัดแสงเป็ นเรื่ องของการใช้ จินตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อส้ รางบรรยากาศ และสร้ างภาพปรากฎการณ์ตา่ งๆ ให้ เกิดขึ ้น ซึ่งปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นสื่อหนึง่ ที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกได้ ดีที่สดุ สาหรับการแสดงบนเวที “หากไม่มีแสงสว่าง
บนเวที เราก็จะไม่สามารถแลเห็นเหตุการณ์ตา่ งๆ บนเวทีนนั ้ ทานอง “ไม่มีแสงก็ไม่มีภาพบนเวที ”
นักแสดงจะแสดงอย่างไร” และจากการพัฒนาของวิทยาการ ทาให้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการจัดแสง
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สว่างมีการพัฒนาทังรู้ ปแบบของอุปกรณ์ รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้ งานให้ มีคณ
ุ ภาพสูงอีกด้ วย
ทาให้ ผ้ อู อกแบบแสงจาเป็ นต้ องศึกษา เพื่อความเข้ าใจในเรื่ องของเทคนิคการใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ให้
เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
ผู้อ อกแบบแสงจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งศึก ษาหาความรู้ ความเข้ า ใจในลัก ษณะของ
อุปกรณ์ตา่ งๆ เป็ นอย่างดี และฝึ กฝนใช้ งานด้ วยความเชี่ยวชาญ ก่อนที่จะนาอุปกรณ์ทาง
เทคนิคเหล่านีม้ าใช้ ส ร้ างสรรค์ง านศิลปะตามหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการจัดแสงที่ถือเป็ น
สุนทรี ยศาสตร์ แขนงหนึ่ง ผู้ออกแบบแสงจึงต้ องเป็ นทัง้ ช่างเทคนิคและศิลปิ นในเวลา
เดียวกัน ใช้ ความพยายามร่วมกับศิลปิ นอื่นๆ เพื่อจะสื่อความคิดสร้ างสรรค์และเสริ มสร้ าง
จุดมุง่ หมายที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรวบรวมผลงานที่สมบูรณ์ (Total Effect) ซึ่งเป็ น
หัวใจหรื อแก่นแท้ ของการสร้ างละคร (กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา, 2555, น. 2)
จากหนังสือ “การจัดแสงเบื ้องต้ น” (กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริชา, 2555) ได้ แบ่งหน้ าที่
และคุณสมบัตขิ องแสงที่ควบคุมได้ ดังนี ้
1) Illumination หรื อ Positive Visibility คือการทาให้ ผ้ ชู มแลเห็น
2) Focus of Attention หรื อ Selective Focus คือการนาสายตาของผู้ชมสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่
ต้ องการจะเน้ นหรื อต้ องการให้ แลเห็นเป็ นพิเศษ
3) Dimension หรื อ Modeling คือทาให้ เกิดความลึกบนเวทีนนั ้
4) Establishing Mood and Atmosphere and Realistic Element คือการสร้ าง
บรรยากาศอารมณ์ ความรู้สึกร่วม บ่งบอกเวลา ฤดูกาล สถานที่และสภาพแวดล้ อมของตัวละคร
5) Interaction หรื อ Establishing Rhythm and Structure คือการเน้ นจังหวะและ
โครงสร้ างของบทละคร โดยใช้ ความหลากหลายของรูปทรงและโครงสร้ างอันเกิดจากปริมาณแสง
ลักษณะลาแสง และทิศทางของแสงที่กระทาต่อวัตถุนนๆ
ั้
6) Fluidity หรื อ Staging the Story คือลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบการแสดงโดยนา
สายตาผู้ชมไปสูส่ ถานที่หรื อบริเวณที่นกั แสดงเคลื่อนไป
7) Reinforcing the Theme and Style แสดงแก่นเรื่ องและสไตล์การแสดง ซึง่ หน้ าที่ทงั ้ 7
ประการจะสัมฤทธิ์ผลได้ นนั ้ ต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัติของแสงที่ผ้ อู อกแบบแสงสามารถควบคุม
ได้ อีก 4 ประการ คือ

70
(1) Intensity ความเข้ มของแสงหรื อความสว่างของแสง ทาให้ รามองเห็นวัตถุตา่ งๆ บน
เวที ซึง่ ระดับความเข้ มของแสง เริ่มจากมืดสุดไปจนถึงสว่างสุด
(2) Distribution การจาหน่ายแสงหรื อการส่องสว่าง โดยเริ่มต้ นระยะจากแหล่งกาเนิด
แสงไปถึงวัตถุตา่ งๆ บนเวที การวางตาแหน่งโคมไฟและการปรับโฟกัสอุปกรณ์แสง จะเป็ น
ตัวกาหนดรูปแบบรูปทรงแสงและเงาที่เกิดบนตัวนักแสดง และสภาพแวดล้ อมโดยรอบในแต่ละ
ฉาก
(3) Movement จังหวะหรื อลีลาการเปลี่ยนแปลงของแสง คือความเคลื่อนไหวของแสง
แบ่งได้ 3 ลักษณะ
(ก) ลีลาและจังหวะการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างแบบธรรมดา คือเปลี่ยนตาม
ลาดับการแสดง ผู้ชมสามารถติดตามเรื่ องราวได้ อย่างต่อเนื่อง ตามการขึ ้นลงของแสงลักษณะนี ้
(ข) ลีลาการเคลื่อนไหวของโคมไฟส่องสว่างซึง่ เป็ นเครื่ องประกอบฉากการแสดง
และเวที ที่นกั แสดงพาเคลื่อนที่ไปเองตามพื ้นที่บนเวที เช่นตะเกียง เทียน
(ค) ลีลาการเคลื่อนไหวของโคมไฟส่องสว่างด้ านนอกของเวที เพื่อเน้ นเหตุการณ์
และการเคลื่อนไหวของตัวละคร เช่น การใช้ โคม follow spotlight
(4) Color สีของแสง เป็ นสื่อที่แสดงความรู้สกึ ได้ ดีและแรงมากที่สดุ
ซึง่ ผู้ออกแบบแสงจะต้ องนาคุณสมบัตติ า่ งๆ มาใช้ ในการออกแบบ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่
เหมาะสมที่สดุ
นอกจากนันผู
้ ้ ออกแบบแสงจะต้ องศึกษาบทละคร จนเข้ าใจเรื่ องราวและเข้ าถึงอรรถรส
เป็ นอย่างดี รวมถึงต้ องหาข้ อมูลจากผู้กากับการแสดงถึงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ใน
งานฝ่ ายศิลป์ รวมถึงควรจะได้ ดกู ารซ้ อมละครเท่าที่เป็ นไปได้ เพื่อนามาประกอบกับการอ่านบท
ละคร และนามาพัฒนาแนวคิดในการออกแบบแสงสาหรับการแสดงทังหมดอี
้
กด้ วย
และสาหรับผู้เชี่ยวชาญ ทางด้ านระบบแสง สาหรับงานบันเทิงรวมถึงงานสตูดิโอ และงาน
กลางแจ้ ง อย่าง นภฤทธิ์ เนี ยรสอาด ได้ ให้ ทัศนะว่า แสง มี อทธิ พ ลต่ออารมณ์ และความรู้ สึก
นาไปสู่การสื่ อสารที่ สัมฤทธิ์ ผล และมีอิทธิพลในชีวิตของคนเรามากขึ ้น การแสดงต่างๆ บนเวที
นอกเหนือจากเนื ้อหาที่ดาเนินไปตามสคริ ปแล้ วนัน้ บรรยากาศแสงก็มีความสาคัญ เพราะจะเป็ น
ตัวบ่งบอกถึงเรื่ องราวต่างๆ ได้ เช่น เช้ า สาย กลางวัน กลางคืน เศร้ าหรื อสนุก ดังนันผู
้ ้ ควบคุมแสง
จะต้ องทราบรายละเอียดขัน้ ตอนของการแสดงทัง้ หมดหรื อที่เรี ยกว่า สคริ ป เพื่อเตรี ยมการจัด
บรรยากาศของแสงให้ เหมาะสม และสิ่งสาคัญที่สุดในการควบคุมบรรยากาศของแสงให้ ได้ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ นัน้ จ าเป็ นจะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการที่ ดี ท าความเข้ าใจ
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รายละเอียดและขันตอนการแสดงให้
้
มากที่สุด รวมถึ งต้ องศึกษาและเข้ าใจการใช้ อุปกรณ์เครื่ อง
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้ เกิดโอกาสผิดพลาดน้ อยที่สดุ ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่าระบบแสงสว่างสาหรับการ
แสดงต้ องมีการควบคุมความสว่างให้ มีความแตกต่างไปตามเรื่ องราวที่กาหนด และการออกแบบ
และควบคุมแสงสาหรับการแสดงบนเวทีนนั ้ ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะหากควบคุมไม่ได้ ตาม
จุดมุ่งหมายของการแสดงที่วางไว้ ก็เหมือนการรับประทานอาหารอร่ อยแต่ไร้ ซึ่งบรรยากาศ (นภ
ฤทธิ์ เนียรสอาด, 2550)
โดยนภฤทธิ์ (นภฤทธิ์ เนียรสอาด, 2550) ได้ รวบรวมวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในการจัด
แสงเบื ้องต้ น ในแง่การถ่ายภาพยนต์ หรื อการถ่ายภาพ เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่งานออกแบบแสงที่ดี
และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพไว้ ดงั นี ้
1) การจัดแสงในหลักขันพื
้ ้นฐานเพื่อช่วยในการมองเห็น การบันทึกภาพ
2) การจัดแสงพื่ อส่ง เสริ ม ให้ สิ่งที่ ต้องการบันทึกภาพ (สิ่ง ที่ ถ่าย) มี มิ ติที่สาม เพื่ อให้
สามารถมองเห็นส่วนลึกของวัตถุได้
3) การจัดแสงเพื่อให้ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ (Mood) ของเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน
เนื ้อหาที่ต้องการนาเสนอเป็ นภาพได้ ดียิ่งขึ ้น
4) การจัดแสงเพื่อใช้ กาหนดบรรยากาศของภาพ (Atmosphere)
5) การจัดแสงเพื่อเสริ มสร้ างความงามให้ เกิดขึ ้นในการประกอบภาพ (Composition) เช่น
ช่วยแก้ ปัญหาในการขาดสมดุล (Unbalance) ช่วยเน้ นจุดสนใจของภาพ (Center of Interest) ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ซึ่ ง จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ห ลากหลายท าให้ เห็ น ว่ า การจัด แสงมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
บันทึกภาพและงานแสดง เพื่อช่วยในการถ่ายทอดและสื่อความหมายของแนวคิดต่างๆไปยังผู้ชม
ให้ เกิดความเข้ าใจตามเป้ามายที่ กาหนด นอกจากนัน้ ยังมีเรื่ องของข้ อคานึงของการจัดแสง นภ
ฤทธิ์ ได้ กล่าวว่า การออกแบบแสงนันเป็
้ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ที่ต้องผสมกันอย่างลงตัว ซึ่งมีสิ่งที่
ควรคานึงถึง 4 ข้ อ ดังนี ้
1) เข้ าถึงวัตถุประสงค์งาน การรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งในการใช้ งานในแต่ละโครงการ
จะทาให้ สามารถกาหนดแนวทางในการออกแบบที่ถูกต้ องและเกิดประโยชน์และประสิทธิ ภาพ
สูงสุด
2) เข้ าถึงสิ่งแวดล้ อม งานออกแบบระบบแสง ไม่ใช่แค่การให้ ความสว่าง ต้ องคานึงถึง
สิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง ทังงานตกแต่
้
งภายในที่มีผลต่อตาแหน่งของการติดตังหรื
้ อความร้ อนที่เกิดขึ ้น
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จากดวงโคมอันมีผลต่ออุณหภูมิภายในห้ อง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้คือ องค์ประกอบที่สาคัญที่เป็ นผล
ต่อการใช้ งาน
3) เข้ าถึงเทคโนโลยี ต้ องรู้ซึ ้งถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่อเลือก
นาอุปกรณ์มาใช้ งานให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
4) เข้ าถึงศิลปะ งานออกแบบระบบแสงเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ซึ่งนอกจากความรู้
ทางด้ า นวิ ศวกรรมและเข้ า ใจในธรรมชาติของแสงแล้ ว ผู้อ อกแบบระบบแสง ต้ องมี ค วามคิด
สร้ างสรรค์ มีจินตนาการ เข้ าใจการรับรู้ของผู้ชม และสามารถจิตนาการถึงบรรยากาศต่างๆ ของ
แสงที่จะเกิดขึ ้นเมื่อใช้ งานจริง
จากแนวคิดและทัศนะทังหลาย
้
ที่ได้ รวบรวมมาในเบื ้องต้ น จะเห็นได้ ว่า สุนทรี ยภาพหรื อ
ความงามนัน้ เกี่ยวข้ องกับชีวิตของมนุษย์ ในหลายแง่มุม ตังแต่
้ ความงามของธรรมชาติ มาจนถึง
ความงามที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้ างสรรค์แต่งแต้ มขึ ้นมา โดยในมุมมองของการสื่อสารนันสุ
้ ยทรี ย
ภาพเป็ นเสมือนสื่อกลาง ที่ก่อให้ เกิดประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดเป็ นความรู้ และฝึ กฝนทักษะ
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นรสนิยมได้
ซึ่ง ในแง่ ข องการถ่ า ยถอดความรู้ นัน้ จากแนวคิ ด ของ Michel Polanyi และ Ikujiro
Nonaka (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม, สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558.)
เรื่ องการจัดการความรู้ที่แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ 1) ความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit
Knowledge) คือ ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอด บอกต่อได้ แบบเป็ นรู ปธรรม เช่น การรวบรวมและ
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี หรื อคูม่ ือต่างๆ และ 2) ความรู้เฉพาะตัว หรื อความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) คือความรู้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์
อักษรได้ โดยง่าย เป็ นความรู้ที่เกิดจาการสัง่ สมประสบการณ์ สัญชาตญาณ หรื อจากพรสวรรค์ของ
แต่ละบุคคล ในการทาความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ เช่น ทักษะในการทางาน โดยความรู้ ทงั ้ 2 ประเภทนี ้
สามารถเปลี่ยนสถานภาพ สลับไปมาตลอดเวลา บางครัง้ ความรู้เฉพาะตัง (Tacit) ก็ออกมาเป็ น
ความรู้ ชัดแจ้ ง (Explicit) และบางครัง้ ความรู้ ชดั แจ้ ง (Explicit) ก็เปลี่ยนไปเป็ นความรู้เฉพาะตัว
(Tacit) โดยสัดส่วนของความรู้ ในองค์กรทัว่ ไปพบว่า 80 % เป็ นความรู้แบบเฉพาะตัว ส่วนอีก
20% เป็ นความรู้แบบชัดแจ้ ง
ในมุมมองของผู้วิจยั ที่มีตอ่ สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง ในบริ บทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
จะขอสรุปโดยภาพรวมว่า การออกแบบแสงในบริ บทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เป็ นเพียงการ
ให้ ความสว่าง หรื อสร้ างบรรยากาศโดยทัว่ ไปเท่านัน้ เพราะในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ จะมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่ชดั รวมไปถึงความมีลกั ษณะเฉพาะของ
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แต่ละผลิตภัณฑ์ ทาให้ การออกแบบแสงต้ องคานึงถึงรายละเอียดต่างๆอย่างเคร่ งครัด ทังหลั
้ กการ
ออกแบบแสงตามทฤษฎี หรื อกฎเกณฑ์ของการใช้ ไฟฟ้าด้ วยความรู้ปะเภท ความรู้ ชดั แจ้ ง รวมถึง
ต้ องใช้ ทกั ษะประสบการณ์ในด้ านต่างๆ รวมถึงทักษะทางด้ านสุนทรี ยะ หรื อรสนิ ยมส่วนบุคคล ใน
การสื่ อสารข้ อมูล ให้ ตรงกับ วัตถุป ระสงค์ใ นการเปิ ดตัวผลิ ตภั ณ ฑ์ แต่ละครั ง้ เพื่ อสร้ างความ
ประทับใจ และการจดจา หรื อสร้ างประสบการณ์ทางสุนทรี ยะที่ดีและถูกต้ องให้ กบั ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ด้ วย
4) กระบวนความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Process)
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์ (2553) ได้ กล่าวถึงการใช้ คาว่า “สร้ างสรรค์” ในภาษาไทยว่ามี
ความหมายที่หลากหลาย คลุมเคลือ ไม่ชดั เจนและบางความหมายแตกต่างจากภาษาอังกฤษ โดย
ได้ แบ่งความหมายที่เกิดจากการใช้ ในภาษาไทยไว้ 3 ความหมาย ดังนี ้
ความหมายที่ 1 ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) ที่เกี่ยวกับ
วิธีคิด ที่ตรงข้ ามกับการคิดแง่ลบ (Negative Thinking) ที่หมายถึงคิดในแง่ร้าย หรื อคิดบัน่ ทอน
กาลังใจ โดยไม่มีนยั ของความหมายในแง่ของความแปลกใหม่ หรื อความแตกต่าง
ความหมายที่ 2 ความคิดสร้ างสรรค์ คื อ การกระทาที่ ไ ม่ทาร้ ายใคร (Constructive
Thinking) เป็ นการคิดและกระทาที่มงุ่ เสริมสร้ างในทางที่ดี เป็ นประโยชน์
ความหมายที่ 3 ความคิดสร้ างสรรค์ คือ การคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Creative Thinking)
เป็ นความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษ คือการสร้ างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง และมีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า
ดีขึ ้นกว่าสิ่งเดิมที่มีอยู่
โดยทัว่ ไป จะใช้ ความหมายของคาว่า ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การ
คิดสร้ างสิ่ งใหม่ๆ ซึ่งองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ประกอบด้ วย ต้ องเป็ นสิ่งใหม่ (New
Andoriginal) ใช้ การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวง
ศักดิ์ (2553) ให้ ทศั นะว่าความคิดสร้ างสรรค์สามารถเกิดขึ ้นได้ 2 ทางคือ
1) เริ่มจากจินตนาการแล้ วย้ อนกลับสู่สภาพความเป็ นจริ ง โดยเกิดขึ ้นจากการทางานของ
สมองซีกขวา ที่มีความสามารถประการหนึ่งคือการจินตนาการ คิดแหวกนอกกรอบอย่างไม่จากัด
หรื อเรี ยกได้ ว่า จิ นตรนาการของเรานัน้ ไม่มี ที่สิน้ สุด ซึ่งจิ นตนาการเป็ นตัวช่วยให้ เกิ ดความคิด
สร้ างสรรค์ และเมื่ อน ามาประกอบกับ ความคิดเชิ ง วิเ คราะห์ และการคิดในมิ ติอื่น ๆ มนุษ ย์ ก็
สามารถนามาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
2) เริ่ ม จากความรู้ แล้ วคิดต่อยอดสู่สิ่ง ใหม่ เป็ นลักษณะของการคิด ต่อยอด โดยฐาน
ความคิด เดิม จะเป็ น “ตัวเขี่ยความคิด” ให้ เราคิดเรื่ องใหม่ๆปรั บปรุ งเพิ่ม เติม จากสิ่งเดิมๆ โดย
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นักจิตวิทยาค้ นพบว่า ความคิดสร้ างสรรค์นนสามารถฝึ
ั้
กฝนได้ โดยไม่ขึ ้นกับพรสวรรค์ส่วนบุคคล
ไม่ ถูก จ ากั ด ด้ ว ยสภาพของชี วิ ต เช่ น เพศ อายุ การศึก ษา ฯลฯ และมี แ นวโน้ ม ว่า เด็ ก จะคิ ด
สร้ างสรรค์ได้ ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะไม่มีกรอบล้ อมแห่งโลกทัศน์ มโนทัศน์ ประสบการณ์และความ
เคยชิน
ทางด้ านนักจิตวิทยาและนักวิจยั ทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์ Edward De
Bono (De Bono, 1992) ได้ ให้ ทศั นะของ ความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ว่า มันเป็ นรูปแบบการคิดที่ม่งุ จะ
สร้ างสิ่งใหม่ ด้ วยวิธีการและความคิดใหม่ๆ มากกว่าที่จะเป็ นการทาซ ้าหรื อลอกลียนแบบจากสิ่งที่
เหนือกว่า
ส่วน Csikszentmihalyi (1996) ได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการ
ของบุค คลที่ มี ค วามสร้ างสรรค์ มี ค วามสุข กับ การท ากิ จ กรรม ด้ ว ยความจดจ่ อ ความสนใจ
สัญชาตญาณและพลังงาน เขาเรี ยกกระบวนการนี ว้ ่า “ภาวะลื่ นไหล” (Flow) ซึ่งกระบวนการ
สร้ างสรรค์มีองค์ประกอบ 5 ขันตอนคื
้
อ การเตรี ยมการ (Preparation), การบ่มเพาะ (Incubation),
ความเข้ าใจหรื อแรงบันดาลใจ (Insight or Inspiration), การประเมินผล และรายละเอี ยด
(Evaluation and Elaboration) ซึ่งแต่ละส่วนของกระบวนการความคิ ดสร้ งสรรค์นนันสามารถ
้
ซ้ อนทับกันกับผู้อื่นได้ ดังนัน้ การให้ แนวคิด หรื อการทางาน ต้ องมีความร่ วมมือ เพื่อให้ เกิดการ
ยอมรับจากบุคคล (Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains)

Cultural
System
DOMAIN

Evaluates Innovations &
retalns selected ones

(knowledge, tools,
values, practices)

Transmlts the existing body
of knowledge

FIELD

PERSON

(communityof
practice
gatekeepers)

(Individual
practitioner)

Social
System

Produces
Innovations

Gentic makeup,
talents, experience
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ภำพที่ 2.17 A systems model of creativity
แหล่ งที่มำ : Csikszentmihalyi, 1999, น. 4.; วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์ , 2557.
และอีกทัศนะจาก Csikszentmihalyi (1999, p.12) ที่ให้ ทศั นะว่า บุคคลที่มีแนวโน้ มที่จะ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มักจะมีลกั ษณะที่โ ปรดปรานการทาลายกฎและประสบการณ์ที่เคยมีมาแต่
เดิม ซึ่งในที่สุดจะสามารถนาไปสู่คณ
ุ ค่าของผลิตผลทางนวัตกรรม ที่เป็ นสิ่งสาคัญของความคิด
สร้ างสรรค์ส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดอันโด่งดังของ Pablo Picasso ที่ว่า “Learn the
rules like a pro, so you can break them like an artist”
ขณะที่ทางด้ าน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์ (2553) ได้ ให้ แง่คดิ ของ กระบวนการความเชิงคิด
สร้ างสรรค์ (Creative Process) ไว้ วา่ “การคิดเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง การขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สูค่ วามคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้ นหาคาตอบที่ดีที่สดุ
ให้ กับปั ญ หาที่ เ กิ ดขึน้ ” โดยมี ล าดับขัน้ ของการคิดเชิ ง สร้ างสรรค์ ที่มี ลักษณะเป็ นกระบวนการ
(Process) 3 ขันตอน
้
ที่นาการคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ในการแก้ ปัญหา คือ
ขันตอนที
้
่หนึง่ ขันก
้ าหนดเป้าหมายการคิด ซึ่งเป็ นการคิดอย่างมีเป้าหมายที่ชดั เจน ไม่
ใช้ เป็ นการจินตนาการเรื่ อยเปื่ อยไร้ จุดหมาย โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของปั ญหาที่ต้องการ
แก้ ไขด้ วยการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการตังค
้ าถามอย่างชัดเจน เพื่อให้ ได้ คาตอบที่ตรงประเด็น
ขันตอนที
้
่สอง ขันการแสวงหาแนวคิ
้
ดใหม่ คือการพยายามคิดวิธี ที่จะได้ คาตอบ โดยยัง
ไม่ต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ ในทางปฎิบตั ิ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่ๆ ทางเลือกใหม่ๆ
ขันตอนที
้
่สาม ขันการประเมิ
้
นและคัดเลื อกแนวคิด คือการนาแนวความคิดใหม่ที่เราได้
รวบรวมในขันที
้ ่สอง มาพิจารณาว่าใช้ ได้ จริ งหรื อไม่ เกิดปั ญหา หรื อสมเหตุสมผลหรื อไม่ และ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ในขันที
้ ่หนึ่ง มากน้ อยเพียงใด ซึ่งในขันนี
้ ้ต้ องใช้ การคิดในมิติ
อื่นๆมาช่วย โดยเฉพาะ การคิดเชิงวิเคราะห์ หรื อการคิดเชิงบูรณาการเป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์ (2553) ได้ กล่าวไว้ วา่ สิ่งที่แปลกอาจไม่สร้ างสรรค์
ถ้ าสิ่งนันไม่
้ ดีกว่าเดิม ไม่ตอบวัตถุประสงค์ และไม่สามารถทาได้ จริ ง โดยได้ แนะนาเทคนิคในการ
แสวงหาแนวคิดเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาไว้ 10 แนวทาง ดังนี ้
1) หาความคิดใหม่ที่หลากหลายด้ วยการระดมสมอง (Brainstorming) เทคนิคการระดม
สมองถูกคิดค้ นขึ ้นโดย อเล็กซานเดอร์ ออสบอร์ น (Osborn, 1953 อ้ างถึงใน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวง
ศักดิ์, 2553, น.114) เป็ นการระดมความคิดที่หลากหลาย เพื่อหาคาตอบใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา
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เป็ นวิธีที่ช่วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะความคิดของคนหนึ่ง จะไป
กระทบความคิดของคนอื่นๆ ให้ เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ ้นมาเรื่ อยๆ
2) ทาของเก่าให้ ใหม่ด้วยแผ่นตรวจสอบของออสบอร์ น จากหนังสื อชื่อ จินตนาการ
ประยุกต์ ของ ออสบอร์ น ได้ เสนอแนวทางพิจารณา 9 แนวทาง สาหรับ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการคิดหาแนวทางใหม่ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม ดังนี ้
(1) เอาไปใช้ อย่างอื่นได้ หรื อไม่ ? (Put to other uses?)
(2) ดัดแปลงใช้ อย่างอื่นได้ หรื อไม่ ? (Adapt?)
(3) ปรับเปลี่ยนได้ หรื อไม่ ? (Modify?)
(4) เพิ่ม, ขยายได้ หรื อไม่ (Magnify?)
(5) ลด, หดได้ หรื อไม่ ? (Minify?)
(6) ทดแทนได้ หรื อไม่ ? (Substitute?)
(7) จัดใหม่ได้ หรื อไม่ ? (Rearrange?)
(8) สลับได้ หรื อไม่ ? (Reverse?)
(9) ผสม, รวมได้ หรื อไม่ ? (Combine?)
3) ขยายขอบเขตปั ญหาจาก รู ปธรรม สู่นามธรรม แล้ วค่อยคิด เป็ นการพยายามถอด
กรอบโครงสร้ างความคิด จากความรู้ เดิมที่เ คยมีอยู่ สู่การจินตนาการนอกขอบเขตของเรื่ องนันๆ
้
อย่างอิสระ โดยใช้ ความคิดเชิงนามธรรม เริ่ มจากคาถามกว้ างๆ แล้ วจึงค่อยๆ ให้ ข้อจากัดของ
ปั ญหานันให้
้ แคบลง
4) ปรับสภาพแวดล้ อมและเวลาให้ เหมาะสมสาหรับการคิด สภาพแวดล้ อมมีผลต่อการคิด
การอยู่ใ นบรรยากาศเดิ ม ๆเป็ นเวลานาน อาจจ ากัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ดัง นัน้ การเปลี่ ย น
สภาพแวดล้ อมใหม่ๆ จะทาให้ หลุดจากบรรยากาศเดิมสู่บรรยากาศใหม่ อันส่ง ผลต่อการเกิ ด
อารมณ์ใหม่ที่ช่วยให้ เราคิดนอกกรอบได้ และการจากัดระยะเวลาในการคิดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จะ
เป็ นการกระตุ้นสมองให้ ตื่นตัวอีกด้ วย
5) กลับสิ่งที่จะคิด แล้ วลองคิดในมุมกลับ
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ได้ นาเสนอไว้ ในหนังสือ Lateral
Thinking (1970) หรื อ การคิดแนวข้ าง วัตถุประสงค์ที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี ้เนื่องจากเขา
เห็นว่า คนส่วนใหญ่ มักประเมิ นข้ อ มูลใหม่โดยใช้ ก รอบความคิดเดิม จึง ไม่ช่ว ยให้ เกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์แต่อย่างใด และแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ เราหลุดจากกรอบความคิด
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เดิมและสามารถคิดในมุมมองใหม่ได้ คือการสลับที่โดยการผันความ เช่น จากข้ อความว่า
“ศาลลงโทษผู้กระทาผิ ด ” เป็ น “ผู้กระทาผิดลงโทษศาล” ทาให้ เกิ ดการคิดต่อไปว่า
ผู้กระทาผิดจะลงโทษศาลได้ หรื อไม่... (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ,์ 2553, น.131)
6) จับคู่ตรงข้ าม เพื่อหักมุมสู่สิ่งใหม่ คือการหาสิ่งที่มีลกั ษณะขัดแย้ ง (Conflict) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหักมุมความคาดหวังทัว่ ๆ ไป ที่คิดว่าน่าจะเป็ น ซึ่งมักนิยมใช้ ในงานเขียน งาน
ภาพยนต์ งานโฆษณา ฯลฯ
7) คิดแหวกวงความน่าจะเป็ น ย้ อนกลับมาหาความเป็ นไปได้ เป็ นการพยายามยามท้ า
ทายความคิด ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่เกิดจาการคุ้ นชินในชีวิตประจาวัน อย่างที่ เอ็ดเวิร์ด
เอด โบโน ได้ แนะน าไว้ ใน หนั ง สื อ การคิ ด แนวข้ าง ว่ า ให้ “ให้ เราลื ม การคิ ด ในกรอบของ
ตรรกศาสาสตร์ ที่มีตวั เลือกว่า ถูก -ผิด ใช่-ไม่ใช่ แต่พยายามหาคาตอบที่แหวกวงของกฎเกณฑ์
ต่างๆ ให้ มากที่สดุ ไม่เพียงแตคิดถึงวิธีแก้ ปัญหาธรรมดาๆ เท่านัน้ แล้ วจากนันพยายามดั
้
ดแปลงค
วาคิดแหวกแนวนันให้
้ ทาได้ จริงในทางปฏิบตั ”ิ
8) หาสิ่งไม่เชื่อมโยง เป็ นตัวเขี่ยความคิดสร้ างสรรค์ เช่น
(1) การเปิ ดหนังสือ เป็ นการเชื่อมความคิดกับ คา ประโยค หรื อรูปภาพ ที่เราเลือกสุ่ม
โดยไม่จาเป็ นต้ องเกี่ยวโยงกัน แล้ วนามาพิจารณาต่อว่าสิ่งใดสามารถนาไปดัดแปลง หรื อนาไปคิด
ต่อ ให้ เหมาะกับการนาไปใช้ จริงได้
(2) การเปิ ดพจนานุกรม เป็ นการสุ่มเลือกคา แล้ วลองนาแต่ละคามาเชื่อมโยงกับ
ปั ญหาของเราเพื่อช่วยให้ เกิดความคิดดีๆ ในการแก้ ปัญหา
9) ใช้ เทคนิคการสังเคราะห์ส่วนประกอบ (Morphological Synthesis) เป็ นเทคนิคที่สร้ าง
ช่วงตัดของแกนแนวคิด 2 แกน (Martrix) โดยการเขียนแนวคิดของคาตอบแง่มุมหนึ่งไว้ ที่แกน
แนวตัง้ แล้ วเขี ยนอี กแง่ มุม หนึ่ง ไว้ ที่แกนแนวนอน วิธี ก ารนี จ้ ะช่วยสร้ างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆได้
มากมาย และหากมีลกั ษณะของมิตทิ ี่นามาพิจารณาเพิ่ม ก็จะทาให้ มีรูปแบบเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ซึ่ง
เทคนิคนี ้ค้ นพบโดย สวิกกี ้ (Zwicky,1969 อ้ างถึงใน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ,์ 2553, น.148)
10) ใช้ การเปรี ยบเทียบเพื่อกระตุ้นมุมมองใหม่ๆ เป็ นการรวมองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กัน นามาเทียบเคียงในลักษณะอุปมาอุปไมย โดยมีแนวคิดว่า
...ปั ญหาที่ไม่ค้ ุนเคยจะถูกทาให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นเมื่ อเทียบเคียงกับสิ่งที่คนทัว่ ไป
คุ้นเคย เพราะทาให้ เห็นภาพชัดขึ ้น ในทางตรงกันข้ าม ปั ญหาที่เราคุ้นเคยมากเกินไปจน
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กลายเป็ นอุปสรรค ทาให้ เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้ การอุปมาหรื อเที ยบเคียงใน
ลักษณะที่เราไม่ค้ นุ เคย จะช่วยกระตุ้นให้ เราคิดในมุมที่แตกต่างได้ ... (Gilhooly, 1996
อ้ างถึงใน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ,์ 2553, น. 152)
จากข้ อ มูล ทัง้ หลายที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ค้ น คว้ า และรวบรวมมานัน้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า ในแง่ ข อง การ
ออกแบบแสงมีความเกี่ยวข้ องกับกระบวนการความเชิงคิดสร้ างสรรค์ (Creative Process) เข้ า
มาร่ วมอยู่ด้วย ตังแต่
้ การใช้ จิตนาการในการกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหาจาก
ข้ อกาหนดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ข้ อกาหนดเรื่ องสถานที่จดั แสดงงาน ข้ อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ที่จะต้ องคานึงถึง ข้ อกาหนดเรื่ องอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ ในการออกแบบแสงเป็ นต้ น นภฤทธิ์ เนียร
สอาด (2550) ได้ รวบรวมไว้ ในหัวข้ อ “สิ่งที่ต้องทราบในการออกแบบระบบแสงเวที ” ต้ องขึ ้นอยู่กบั
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วนคือ
1) ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม (Architectural Requirement) ต้ องทราบราละเอียดของ
เวทีว่าเป็ นอย่างไร เช่น การรองรับน ้าหนักของโครงสร้ าง เงื่อนไขการกาหนดจานวนโคมไฟในการ
ใช้ งาน
2) ข้ อกาหนดทางไฟฟ้า (Electrical Requirement) ต้ องทราบกาลังไฟฟ้าที่สามารถจ่าย
ให้ แก่ระบบแสงได้ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขหนึง่ ในการกาหนดจานวน Power Dimmer และโคมไฟ
3) ข้ อ ก าหนดทางด้ า นงานแสดงหรื อ กิ จ กรรมต่า งๆที่ เ กิ ด ขึน้ บนเวที (Theaterical
Requirement) เพื่อการกาหนดตาแหน่งของโคมไฟ เพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิ ดขึ ้น รวมถึงภาพที่
ต้ องการสื่อว่าต้ องการอารมณ์ แบบใด สาหรับการกาหนดนา้ หนักของแสง เพื่อการสื่ ออารมณ์ ที่
ถูกต้ อง
4) งบประมาณ (Budget) งบประมาณเป็ นตัวกาหนดอุปกรณ์ เครื่ องมือ ผู้ออกแบบต้ อง
คานึงถึงข้ อจากัดของงบประมาณ ว่าออกแบบอย่างไรให้ การถ่ายทอดงานศิลปะออกมาได้ อย่างไม่
ผิดเพี ้ยน
นอกจากนันการท
้
างานของนักออกแบบแสงยังมีความเกี่ยวข้ องกับส่วนอื่นๆอย่างเข้ มข้ น
ทาให้ ต้องคานึงถึงการสร้ างการยอมรับในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (A System Model of
Creativity) กับบุคคล (Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้ โดยรอบ (Domains)
(Csikszentmihalyi, 1996) เป็ นอย่างมาก ดังที่ กฤษรา ซูไรมาน วริศราภูริชา (2555, น. 79-82) ได้
กล่าวไว้ ในเรื่ องของการออกแบบแสงว่า ผู้ออกแบบแสงตัองคานึงถึงโครงสร้ างหลัก 4 ประการที่มี
ความสัมพันธ์กนั และเป็ นหัวใจของการจัดแสง หรื อ การสื่อสารด้ วยแสง ซึง่ ประกอบด้ วย
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1) ระบบหรี่ แสง (Dimming System) หรื อชุดหรี่ แสง ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้ าง
บรรยากาศ และความรู้สกึ ผู้ชม
2) อุปกรณ์เครื่ องให้ แสงสว่างสาหรับเวที (Lighting Instrument) ทังอุ
้ ปกรณ์ที่ทาให้ เกิด
แสงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
3) การแสดงบนเวที (Performance) นับรวมตังแต่
้ บทละคร สถานที่ วิธีการนาเสนอ ไป
จนถึงนักแสดงและผู้ร่วมงานทุกฝ่ าย
4) ผู้ชม (Audience) ซึ่งก็คือกลุ่มผู้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดต่ างๆ ที่เรา
จะส่งให้ ซึง่ กลุม่ ผู้ชมหรื อผู้รับสารนันสามารถแบ่
้
งได้ หลายระดับ
นอกจากนี ้นพดล อินทร์ จนั ทร์ (2553) ได้ รวบรวมขันตอนของกระบวนการในการออกแบบ
้
แสงไว้ 9 ขัน้ ตอน ซึ่งก็มีความสอดคล้ องคล้ ายคลึงกับ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ 5 ขัน้ ของ
Csikszentmihalyi (1996) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ขันตอนในการเตรี
้
ยมงาน: Preparation สิ่งแรกที่นกั ออกแบบแสงต้ องเตรี ยมคือการ
อ่านบทละครหรื อสคริปต์ของงานนันให้
้ ละเอียด และทาการตีความหาแก่นความคิดของเรื่ องที่
นาเสนอ เพื่อนาไปใช้ ใน กระบวนการออกแบบแสง
2) การประชุมกับผู้กากับการแสดง และทีมงานออกแบบ
จากทัศนะของ วอลเตอร์ (Graham Walters) ที่ได้ กล่าวว่า ก่อ นจะด าเนิ น งานควรมี ก ารประชุม
กลุ่มของทีมงานออกแบบผู้ทางานทุกคน เพื่อหาข้ อตกลงของกรอบแนวความคิดพื ้นฐานของการ
แสดงนันๆขึ
้ ้น ซึง่ โดยทัว่ ไปผู้กากับการแสดงจะเป็ นผู้นาในการประชุมและะกาหนดทิศทางเกี่ ยวกับ
Production (Walters, 1997, p. 31 อ้ างอิงใน นพดล อินทร์ จนั ทร์ , 2553)
หรื อจากความเห็นของ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2539, น. 15 อ้ างถึงใน นพดล อินทร์ จนั ทร์ ,
2553) ที่กล่าวว่า นักออกแบบจะเป็ นบุคคลแรกที่ผ้ กู ากับการแสดงจะพบปะเพื่อชี ้แจงให้ ทราบถึ ง
ภาพลักษณ์ของละครที่ตนต้ องการ ซึ่งนักออกแบบจะเป็ นผู้สร้ างสรรค์ลกั ษณะทางกายภาพของ
ละครบนเวที รวมถึงผสมผสานความคิดของพวกเขาไปให้ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิด
ความสาเร็จที่ดีตอ่ ละคร
ซึ่งจากทัศนะดังกล่าว นพดล อินทร์ จันทร์ จึงสรุ ปไว้ ว่า ก่อนลงมือออกแบบ ผู้ออกแบบ
แสงควรร่ วมประชุม กับที ม งานออกแบบทัง้ หมด เพราะทุกส่วนล้ วนมี ความสัม พันธ์ กันในเชิ ง
มุมมองศิลปะ (นพดล อินทร์ จนั ทร์ , 2553)
3) การศึกษาค้ นคว้ าและประสานงาน หลังจากที่ได้ แนวคิดหลักในการแสดงจากที่ประชุม
นักออกแบบแสง ควรต้ องค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติม ทัง้ ในด้ าน ประวัติศาสตร์ สัง คม การเมืองการ
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ปกครอง จิตวิทยาสี ที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้ สึก รวมถึงการติดตามงานออกแบบของฝ่ าย
ฉาก เสื ้อผ้ า เพื่อทราบถึงโครงสร้ างโดยรวม ที่มีผลในการออกแบบแสง
4) การจัดทาภาพสเก็ตแสง เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ูออกแบบแสงจะสเก็ตภาพจากจินตนาการ
ออกมาเป็ นรู ปธรรม คล้ ายกับ การจัดทาสตอรี บอร์ ดของงานภาพยนตร์ ซึง้ ขัน้ ตอนนี จ้ ะทาขึน้
หลังจากที่มีการสรุปโครงสร้ าฉากที่สมบูรณ์แล้ ว
5) การทา Cue Synopsis คือการจัดลาดับการเคลื่อนไหวของแสง (Lighting Movement)
ในการแสดง แบบฉากต่อฉาก โดยจะมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ Cue รวมถึงการ
เปลี่ยนความเข้ มแสง หรื อการเปลี่ยนตัวจาหน่ายแสงสว่างด้ วย ซึ่งจานวน Cue ก็แตกต่างกันไปใน
แต่ละชุดการแสดง
6) การทา Lighting Plot เป็ นขันตอนต่
้
อจาก Cue Synopsis โดยมอร์ แกน (Nigel
H.Morgan) ได้ กล่าวว่า “Lighting Plot” คือ เอกสารที่ผ้ อู อกแบบแสงทาขึ ้นเพื่อบอกตาแหน่ง และ
ชนิดของโคมไฟ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ติดตัง้ (Lighting Crew) ดังนัน้ Lighting Plot จึงต้ องพิถีพิถัน
เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งของต าแหน่ ง และชนิ ด โคมไฟ นอกจากนี เ้ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความสับ สน
ผู้ออกแบบแสงควรให้ ความละอียดกับ Scale และ Lighting Grid (Morgan,1995 p.98, อ้ างถึงใน
นพดล อิทร์ จนั ทร์ , 2553)
7) การติดตังและ
้
Focus อุปกรณ์ให้ แสงสว่างหรื อโคมไฟ ในขันตอนนี
้
้ ผู้กากับเทคนิค
(Master Electrician) จะเป็ นผู้ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบแสง กับเจ้ าหน้ าที่ติดตังโคมไฟ
้
(Hanging Crew) ส่วนนักออกแบบแสงจะเป็ นเพี ย งผู้ตรวจความถูกต้ อ งของการติดตังและ
้
คุณภาพของลาแสงเท่านัน้
8) การซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal) จากบางส่วนของทัศนะที่นพดลได้ รวบรวมไว้
เช่น พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ให้ ความเห็นว่า การซ้ อมเทคนิคเป็ นการตวรจสอบความเรี ยบร้ อย หรื อ
ปั ญหาขององค์ประกอบทางเทคนิคต่างๆ ซูไรมาณ เวศยาภรณ์ กล่าวว่า การซ้ อมเทคนิค เป็ นการ
ซ้ อมการเปลี่ยฉาก แสง และเสียง โดยจะมีนกั แสดงอยู่ด้วยหรื อไม่ก็ได้ เพราะเป็ นการเน้ นความ
พร้ อมเพรี ยงของผู้ร่วมงานฝ่ ายเทคนิค จึงเป็ นข้ อสรุปว่า ขันตอนนี
้
้คือการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
รอบแสดงจริง ซึง่ นักออกแบบแสงควรสังเกตุข้อดี และข้ อบกพร่องต่างๆ อันจะเกิดขึ ้นในรอบนี ้ เพื่อ
ทาการปรึกษาและปรับปรุง ให้ การแสดงจริงออกมาสมบูรณ์
9) เปิ ดการแสดงจริง (Show) ช่วงการแสดงจริงการควบคุมงานด้ านแสงทังหมดจะเป็
้
น
หน้ าที่ของ ผู้กากับเทคนิค (Master Electrician) ผู้ออกแบบแสงจะทาหน้ าที่เพียงผู้สงั เกตุการณ์
ประหนึง่ ผู้ชม และจะคอยจดข้ อผิดพลาดเพื่อการปรับปรุงและแนะนาทีมงานในรอบต่อไป
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สาหรับทัศนะส่วนตัวของผู้วิจยั นันมี
้ ความคิดเห็นว่า ไม่ว่าในงานประเภทใดก็ตามล้ วน
จาเป็ นจะต้ องมีเรื่ องของกระบวนการความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Process) เป็ น
องค์ประกอบอยูด่ ้ วยเสมอ เพราะความคิดสร้ างสรรค์เป็ นเหมือนส่วนผลักดันให้ เกิดสิ่งใหม่ๆทังใน
้
ด้ านวิชาการและวิชาชีพ ช่วยต่อยอดให้ เกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจยั ได้ รวบรวมสังเคราะห์เพื่อจัดแบ่งระดับ
(Level) ของการใช้ แสงสาหรับงานจัดแสดงและเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เป็ น 3 ระดับ โดยจัดทาสรุปได้ ดงั
ภาพต่อไปนี ้
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ภำพพที่ 2.18 สรุประดับการใช้ แสง 3 ระดับ สาหรับงานจัดแสดงและเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
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ความหมายของการใช้ แสงแต่ละระดับคือ ระดับที่ 1: การใช้ แสงขันพื
้ ้นฐาน คือ การใช้
งานในแง่ของอุกรณ์หลักสาหรับเวที เพื่อการส่องสว่างและการมองเห็น ระดับ 2: การใช้ งานเพื่อสื่อ
ความหมาย หรื อการสร้ างสัญญะ คือ การออกแบบแสงเพื่อสื่อสารข้ อมูลหลักแก่คนดู เช่นใช้ แสงสี
แดง เพื่อสื่อถึงความร้ อนแรง การใช้ ไฟสโตรบ (Strobe Light) สื่อถึงความตื่นเต้ น หรื อเป็ นการ
กาหนดมุมมอง นาสายตา ระดับ 3: การใช้ งานเพื่อสุนทรี ยภาพ คือ การเลือกใช้ แสงเพื่อสร้ าง
บรรยากาศและจินตนาการ ให้ เกิดอารมณ์ร่วม และความประทับใจ
ตำรำงที่ 2.5 ตารางความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์งานวิจยั กับแนวคิดและทฤษฎีหลัก ของ
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสงในบริบทงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย”
วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก
เนื ้อหาที่สาคัญ
ที่นามาใช้ ในงานวิจยั

1.เพื่อศึกษาเทคนิค
วิธีการ และ
กระบวนการ
สร้ างสรรค์ การ
ออกแบบแสง ที่ใช้ ใน
การสื่อสาร สาหรับ
งาน เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

การสื่อความหมาย
สัญญะ และ สัญลักษ์

1.กระบวนการการสร้ างความหมายร่ วมกันของสัญญะถือเป็ น
เครื่ องมือในการสื่อสารรู ปแบบหนึง่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อสิ่ง
หนึง่ สิ่งใดให้ ไปในทิศทางเดียวกัน
2.ในแต่ละวัฒนธรรมจะสร้ างสัญญะขึ ้นมาแทนตัวจริ ง โดยมี
การสัง่ สมเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน เมื่อเห็นสัญญะจะทาให้ ภาพใน
ใจหรื อในความคิด (concept) หรื อ “ตัวหมายถึง” ที่มี
ความหมายตามแต่ละวัฒนธรรมที่ได้ สร้ างการรับรู้ สืบต่อกันมา
ซึง่ การแบ่งประเภทของสิ่งต่างให้ เป็ นหมวดหมู่ล้วนเป็ นสิ่งที่
มนุษย์ในแต่ละสังคมเป็ นผู้กาหนดขึ ้นมาใหม่ โดยไม่ได้ เกิดขึ ้น
เองตามธรรมชาติ
3. แต่ละสัญญะจะต้ องประกอบไปด้ วยความหมายโดยตรงและ
ความหมายแฝงควบคูไ่ ปด้ วยกันเสมอ โดยมีสดั ส่วนแตกต่างกัน
ไป และโดยทัว่ ไปคนเราจะไม่ร้ ู ตวั ว่ากาลังใช้ สญ
ั ญะที่มี
ความหมายแฝงในการนาเสนอต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่
4.การกระทาส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ เป็ นการปฎิสงั สรรค์ตอบ
โต้ กนั โดยใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ ซึง่ มีนยั สาคัญต่อการสื่อ
ความหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกระทา เพราะท้ ายที่สดุ
วัตถุประสงค์พื ้นฐานของกิจกรรมการสื่อสารทุกรู ปแบบ ก็คือ
การโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารทาความเข้ าใจความหมายของสาร
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ตำรำงที่ 2.5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก
เนื ้อหาที่สาคัญ
ที่นามาใช้ ในงานวิจยั
แต่ละชิ ้นตามที่ผ้ สู ่งสารต้ องการ
5. ชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of sign)
ซึง่ สัญญะแต่ละตัวนันจะมี
้ ลกั ษณะบางอย่างร่ วมกัน
6..การออกแบบแสงสี เป็ นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
กับจิตวิทยาการใช้ สี และการกาหนดมุมมอง

2. เพื่อศึกษาวิธีการ
ถ่ายทอดสารผ่าน
ศิลปะการออกแบบ
แสง ภายใต้ โจทย์และ
ข้ อจากัดของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

กระบวนความคิด
สร้ างสรรค์ (Creative
Process)

1.ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นรู ปแบบการคิดที่ม่งุ จะสร้ างสิ่งใหม่
ด้ วยวิธีการและความคิดใหม่ๆ มากกว่าที่จะเป็ นการทาซ ้าหรื อ
ลอกลียนแบบจากสิ่งที่เหนือกว่า
2.ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการของบุคคลที่มีความ
สร้ างสรรค์ มีความสุขกับการทากิจกรรม ด้ วยความจดจ่อ
ความสนใจ สัญชาตญาณและพลังงาน หรื อที่
Csikszentmihalyi เรี ยกกระบวนการนี ้ว่า “ภาวะลื่นไหล”
(Flow)
3. การคิดเชิงสร้ างสรรค์ คือ การขยายขอบเขตความคิดออกไป
จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมา
ก่อน เพื่อค้ นหาคาตอบที่ดีที่สดุ ให้ กบั ปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยลาดับ
การคิดเชิงสร้ างสรรค์ที่มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการมี 3 ขันตอน
้
1.ขันก
้ าหนดเป้าหมายการคิด 2.ขันการแสวงหาแนวคิ
้
ดใหม่
3.ขันการประเมิ
้
นและคัดเลืกแนวคิด

ความหมายของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch
Event)

1.งานเปิ ดตัว (Launch Event) ว่าถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึง่ ใน
การส่งเสริ มการตลาด ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) ซึง่ หมายถึงการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือการส่งเสริ มทาง
การตลาดอย่างมีประสิทธภาพ ให้ สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยไม่เจาะจงว่าจะต้ องใช้ เครื่ องมือใด
2.ประโยชน์ของงานเปิ ดตัว ที่เป็ นส่วนหนึง่ ในงาน Event
Marketing สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนว่า
ต้ องการสื่อสารกับใคร เป็ นการสื่อสารสองทางที่สามารถตอบ
โต้ กบั กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม
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ตำรำงที่ 2.5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก
เนื ้อหาที่สาคัญ
ที่นามาใช้ ในงานวิจยั
การสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็ นเครื่ องมือ
สื่อสารที่สาคัญในการสร้ าง Brand Experience ให้ กบั
กลุ่มเป้าหมายอีกด้ วย
3.กระบวนการจัดการกิจกรรม (Event Management
Processes) มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้ านต่างๆเป็ นส่วน
เสริ มซึง่ กันและกันให้ เกิดความสมบูรณ์ ซึง่ กระบวนการนันมี
้
ความซับซ้ อน
การสื่อความหมาย
สัญญะ และ สัญลักษณ์

สุนทรี ยภาพของการใช้
แสง ในบริ บทของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

1.ทฤษฎีการสื่อความหมายในแง่ ผู้ส่งสาร นอกจากหน้ าที่ใน
การส่งผ่านข่าวสาร (transmittor) ยังเป็ น “ผู้ที่เข้ ารหัส”
(Encode) ข่าวสารที่ส่งออกไป ดังนันผู
้ ้ ส่งสารได้ ทางาน 2 อย่าง
ไปพร้ อมๆกัน คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ติดตังรหั
้ สการถอด
ความหมายจากสาร” โดยผู้รับสารจะมองภาพได้ แบบเดียวกับที่
ผู้ส่งสารต้ องการ ก็ตอ่ เมื่อต้ องมีการ “จับวาง” หรื อติดตัง้
“มุมมอง”
2. ชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of sign)
ซึง่ สัญญะแต่ละตัวนันจะมี
้ ลกั ษณะบางอย่างร่ วมกัน แบ่งเป็ น
1) Paradigmatic คือชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน
(Set of sign) โดยสัญญะแต่ละตัวที่อยู่ใน Paradiagmatic
เดียวกันต้ องมีลกั ษณะบางอย่างร่ วมกัน, 2)Syntagmatic เป็ น
วิธีการประกอบสัญญะย่อยๆเข้ าด้ วยกันโดยการเรี ยงตามลาดับ
ขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ความหมายตามที่ต้องการ ซึง่ หากลาดับ
ขันตอนนั
้
นเปลี
้ ่ยนความหมายจะเปลี่ยน
1. “สุนทรี ยศาสตร์ ” เป็ นศาสตร์ ที่ทาให้ เข้ าใจถึงความงามที่
แท้ จริ งในมุมมองที่เปิ ดกว้ าง โดยไม่จากัดแค่ความงามที่เป็ น
รู ปลักษณ์ภายนอก แต่ยงั หมาถึง ทังเหตุ
้ การณ์จาลอง หรื อการ
แสดง ที่ทาให้ ผ้ พู บเห็นเกิดอารมณ์คล้ อยตามได้
2.ในแง่ของสุนทรี ยภาพเของการออกแบบและจัดแสงนัน้
อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นการสร้ างประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ
โดยมนุษย์ มีจดุ เริ่ มต้ นจากการประดิษฐ์ แสงสว่างเพื่อ
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ตำรำงที่ 2.5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีหลัก
เนื ้อหาที่สาคัญ
ที่นามาใช้ ในงานวิจยั
เลียนแบบแสงธรรมชาติ สาหรับใช้ ในการส่องสว่างให้ กบั เวที
การแสดง
3.แสงที่ผลิตขึ ้นสมารถใช้ สร้ างบรรยากาศ ได้ ตามความต้ องการ
ของผู้ออกแบบแสง การจัดแสงเป็ นเรื่ องของการใช้ จินตนาการ
และควาคิดสร้ างสรรค์ เพื่อส้ รางบรรยากาศ และสร้ างภาพ
ปรากฎการณ์ ให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสื่อหนึง่ ที่สามารถ
กระตุ้นความรู้ สกึ ได้ ดีที่สดุ สาหรับการแสดงบนเวที และจากการ
พัฒนาของวิทยาการ ทาให้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการจัดแสง
สว่างมีการพัฒนาทังรู้ ปแบบอุปกรณ์ และประสิทธิภาพการ
ทางานให้ มีคณ
ุ ภาพสูง
4.งานออกแบบแสงที่ดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องทัง้ 4 ด้ าน
1) ความหมายของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)
2) การสื่อความหมาย สัญญะ สัญลักษณ์ ในบริบทของแสง
3) สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง ในบริบทของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4) กระบวนความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Process)
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ า ทาให้ เ ห็นถึงประเด็นเนื ้อหาที่สามารถนามาเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสงในบริ บทงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ดังนี ้
1) งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ว่าถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง ในการ
ส่งเสริม การตลาด ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ซึ่งประโยชน์ของ งานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนว่าต้ องการ
สื่อสารกับใคร เป็ นการสื่อสารสองทางที่สามารถตอบโต้ กับกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่สาคัญในการ
สร้ าง Brand Experience ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
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2) “สัญญะ” คือเครื่ องมือในการสื่อสารรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการสัง่ สมเรี ยนรู้ ความหมายตามแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่มนุษย์
สามารถกาหนดขึ ้นมาใหม่โดยแต่ละสัญญะจะมีทงความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคู
ั้
่
ไปด้ วยกันเสมอ ในการนาเสนอผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์จะสื่อสารกันโดยใช้
ประโยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์พื ้นฐานของกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ
คือการโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารทาความเข้ าใจความหมายของสารแต่ละชิ ้นตามที่ผ้ สู ่งสารต้ องการ
ทังนี
้ ้การสื่อสารด้ วยแสงถือเป็ นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาการใช้ สี และการ
กาหนดมุมมอง
3) จากทฤษฎีการสื่อความหมายในแง่ “ผู้ส่งสาร” นอกจากหน้ าที่ในการเป็ นผู้ส่งผ่าน
ข่าวสาร (Transmittor) ยังเป็ น “ผู้ที่เข้ ารหัส” (Encode) ข่าวสารที่ส่งออกไป ดังนันผู
้ ้ ส่งสารจึงเป็ น
ทังผู
้ ้ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ผู้ติดตังรหั
้ สการถอดความหมายจากสาร” โดยการที่ผ้ รู ับสารจะมองภาพ
ได้ แบบเดียวกับที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ จะต้ องมีการ “จับวาง” หรื อติดตัง้ “มุมมอง” ให้ แก่ผ้ รู ับสาร
4) “สุนทรี ยศาสตร์ ” เป็ นศาสตร์ ที่ทาให้ เข้ าใจถึงความงามที่แท้ จริ งในมุมองที่เปิ ดกว้ าง
โดยไม่จากัดแค่ความงามที่เป็ นรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยงั หมารวมถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ ทังเหตุ
้ การณ์
จาลอง หรื อการแสดง ที่ทาให้ ผ้ พู บเห็นเกิดอารมณ์คล้ อยตามได้ ซึ่ง ในแง่ของสุนทรี ยภาพเของการ
ออกแบบและจัดแสงนัน้ อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นการสร้ างประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพโดยมนุษย์
โดยแสงที่ผลิตขึ ้นสมารถใช้ สร้ างบรรยากาศ ได้ ตามความต้ องการของผู้ออกแบบแสง การจัดแสง
เป็ นเรื่ องของการใช้ จิ นตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อ สร้ างบรรยากาศ และสร้ างภาพ
ปรากฎการณ์ให้ เกิดขึ ้น ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อหนึ่งที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกได้ ดีที่สดุ สาหรับการแสดง
บนเวที ดังนันงานออกแบบแสงที
้
่ดีจงึ ควรจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของงาน ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) “ความคิดสร้ างสรรค์” เป็ นรูปแบบการคิดที่มุ่งจะสร้ างสิ่งใหม่ ด้ วยวิธีการและความคิด
ใหม่ๆ มากกว่าที่จะเป็ นการทาซ ้าหรื อลอกลียนแบบจากสิ่งที่เหนือกว่า ซึ่งกระบวนการของบุคคลที่
มีความสร้ างสรรค์ คือการมีความสุขกับการทากิจกรรมด้ วยความจดจ่อ ความสนใจ สัญชาตญาณ
และพลังงาน ซึ่งการคิดเชิงสร้ างสรรค์ สามารถขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิด
เดิมที่มีอยู่ สูค่ วามคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้ นหาคาตอบที่ดีที่สดุ ให้ กบั ปั ญหาที่เกิดขึ น้ ” โดย
มีกระบวนการลาดับขันของการคิ
้
ดเชิงสร้ างสรรค์ 3 ขันตอน
้
คือ (1) ขันก
้ าหนดเป้าหมายการคิด
(2) ขันการแสวงหาแนวคิ
้
ดใหม่ (3) ขันการประเมิ
้
นและคัดเลือกแนวคิด

2.3 กรอบกำรวิจัย

88

ภำพที่ 2.19 กรอบการวิจยั
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จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจยั สังเคราะห์องค์ความรู้ออกมาเป็ น 4 ส่วน คือ
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการตลาด และการสื่อสารการตลาด ประกอบด้ วย
(1) ลักษณะของสินค้ า / บริการ
(2) เงื่อนไขทางการตลาด
(3) เงื่อนไขของการสื่อสารทางการตลาด
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย
(1) กระบวนการความคิดเชิงสร้ างสรรค์
(2) ภาวะลื่นไหล (Flow) ที่ต้องมีความร่วมมือ เพื่อให้ เกิดการยอมรับจากบุคคล
(Persons) สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains)
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัญญะวิทยา และการสื่อความหมาย ประกอบด้ วย
(1) ระดับการใช้ แสง 3 ระดับ
(2) ชุดของสัญญะ (Set of Sign) ในการสื่อความหมาย
(3) การสื่อความหมายผ่านแสง
(4) สุนทรี ยภาพของการใช้ แสง
4)องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรม / งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย
(1) กระบวนการจัดการงานกิจกรรม
(2) ทักษะด้ านวิชาชีพ
โดยผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ต้ องมีองค์ความรู้ทงั ้ 4 ด้ าน ส่วนนักออกแบบแสง
(Lighting Designer) อาจไม่จาเป็ นต้ องมีองค์ความรู้ทางด้ านการตลาด แต่จาเป็ นจะต้ องมีความรู้
ทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีเฉพาะทางเกี่ยวกับแสง
และเมื่อผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ได้ รับโจทย์ข้อมูลของงานทังหมด
้
จะทาการ
รวบรวมเป็ นสรุป (Brief) และทาการประชุมกับนักออกแบบแสง (Lighting Designer) เพื่อให้ นกั
ออกแบบแสงได้ ออกแบบ และวางแผนการเลือกใช้ แสงเพื่อการสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์ที่ถกู
กาหนดขึ ้นตามโจทย์ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
โดยกรอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อให้ ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแสง ที่ใช้ ในการสื่อสารสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product
Launch Event) ในประเทศไทย ภายใต้ บริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer)
ผู้วิจยั ได้ ใช้ องค์ความรู้ 3 ส่วน เป็ นกรอบในการสัมภาษณ์ และวิเคารห์ผล ประกอบด้ วย
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
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2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัญญะวิทยา และการสื่อความหมาย
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรม / งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
และกรอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะ
การออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product
Launch Event) ภายใต้ บริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer)
ผู้วิจยั ได้ ใช้ องค์ความรู้ 4 ส่วน เป็ นกรอบในการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ผล ประกอบด้ วย
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการตลาด และการสื่อสารการตลาด
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัญญะวิทยา และการสื่อความหมาย
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรม / งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

บทที่ 3
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง "กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ในบริ บทงานเปิ ดตัวผลิตภั ณฑ์
(Product Launch Event) ในประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการของ
การสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ความรู้ ด้านอื่น คือ ศิลปะการออกแบบแสง การเปิ ดตัวผลิตภั ณฑ์
และกระบวนการความคิดเชิงสร้ างสรรค์ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้จัดทาขึ ้นภายใต้ บริ บทของนักออกแบบ
แสงของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ผู้วิจัยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธีการแบบสหวิธีการ (Multiple Methodologies)
แบ่งออกเป็ น 3 วิธีการวิจยั ดังนี ้
3.1.1 กำรวิจัยผ่ ำนเอกสำร (Documentary Research) ศึกษาผ่านเอกสาร ที่เกี่ยวข้ อง
และผลงานที่ผ่านมา ของนักออกแบบแสง โดยนักออกแบบแสงจะเป็ นผู้เลือกผลงานในอดีตตาม
ความสมัครใจ ซึ่งต้ องเป็ นผลงานที่อนุญาตให้ ผ้ ูวิจัยนามาศึกษาและเผยแพร่ ผ่านการตอบเบบ
สอบถามของนักออกแบบแสง
3.1.2 กำรวิจัยผ่ ำนกำรสังเกต (Observation) ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ
แสงร่วมอยู่ด้วย โดยมุ่งเน้ นลักษณะการสังเกตแบบมีโครงสร้ าง (Structure Observation) โดยจะ
มีการวางแผนเพื่อสังเกตถึงปั ญหาที่ผ้ ูวิจัยต้ องการคาตอบอย่างเจาะจงและทาการบันทึก เพื่ อ
นามาวิเคราะห์สถานการณ์ (เอกณรงค์ วรสีหะ, 2554, น. 233) โดยการบันทึกจะบันทึกลงใน
เอกสารแบบบันทึกการสังเกตในงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ ซึ่งในการเข้ าร่ วม
สังเกตผู้วิจยั ต้ องได้ รับอนุญาตจากนักออกแบบแสงและเจ้ าของงาน ในการบันทึกข้ อมูล เพื่อนามา
วิเคราะห์และเผยแพร่สาหรับงานวิจยั
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3.1.3 ด้ วยกำรสัมภำษณ์ เชิงลึก (In-dept Interview) โดยออกแบบคาถามและแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกเป็ นการการสัมภาษณ์ผ้ มู ีประสบการณ์ทางด้ านวิชาชีพ
การออกแบบแสง การตังค
้ าถามจะมุ่ง ศึกษาประเด็นแนวคิดและวิธีการในกระบวนการสร้ างสรรค์
และออกแบบแสง เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ผ้ มู ีประสบการณ์
ด้ านวิช าชี พ ควบคุม การผลิ ตและควบคุม ล าดับ พิธี การแสดงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ คาถาม
มุ่งเน้ นศึกษาในประเด็นการตีความถึง ลักษณะเฉพาะของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่มีผลเกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบแสง เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มาร่ วมงาน ซึ่งแนวทางการตังประเด็
้
น
คาถามทัง้ 2 ส่วน พัฒนามาจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 และได้ รวบรวมไว้ ใน
ภาคผนวก ข ทังนี
้ ้ในการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั จะใช้ เครื่ องบันทึกเสียงในการช่วยบันทึกข้ อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์ข้อมูล

3.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ประชากร โดยยึ ด หลั ก การสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ การสุ่มภายใต้ กฎเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น สาหรับเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการ
สุ่มแบบอ้ างอิง (Referal Sampling / Snow Ball Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการ
แนะนาต่อของหน่วยตัวอย่างที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการจานวนหนึ่งที่ได้ เลือกไว้ แล้ ว ทาการแนะนา
ตัวอย่างอื่นๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติคล้ ายๆ กับตน ต่อป็ นลูกโซ่ (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, 2554, น. 70)
ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกการสุ่มหน่วยประชากรแบบเจาะจงโดย
ใช้ หลักระดับชานาญงานพิเศษ เป็ นเกณฑ์ และทาการแบ่งเป็ น 2 กลุม่ หลัก ดังนี ้
3.2.1. กลุ่มนักออกแบบแสง (Lighting Designer) จำนวน 10 ท่ ำน แบ่ งออกเป็ น 2
กลุ่มย่ อย คือ
1) นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ จานวน 2 ท่าน กาหนดเงื่อนไขดังนี ้
(1) ดารงตาแหน่ง/ ประกอบอาชีพเป็ นนักออกแบบแสงชานาญงานพิเศษ
(2) มีประสบการณ์การทางานในด้ านการออกแบบแสงไม่ต่ากว่า 20 ปี
(3) มี ประสบการณ์ ร่วมออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไ ม่ต่ากว่ า 30
งาน
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ตำรำงที่ 3.1 ข้ อมูลนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ

ข้ อมูลของนักออกแบบแสง

- ประวัติการทางาน
2527 – 2549 ตาแหน่ง Lighting Designer
2550 – 2556 ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายออกแบบ
1.คุณธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ
2557 – ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง
สัมภาษณ์วนั ที่ 29 เมษายน 2558
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทไลท์ ซอร์ ส จากัด และ
- จบการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เป็ นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรจน์
วิ ท ยาเขตพระนครเหนื อ (ปั จ จุ บัน คื อ มหาวิ ท ยาลัย ประสานมิ ต ร คณะะศิ ล ปกรรมศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ)
ออกแบบการแสดง
คณะเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
วิชาเลือกการออกแบบแสง
- ไม่เคยผ่านอบรมทางด้ านการออกแบบแสง
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากที่ใดมาก่อน อาศัยลูกค้ าเป็ นครู เมื่อกาลเวลา
(Product Launch Event) มา 41- 60 งาน
ผ่านไป ศึกษาเพิ่มเติมเองจากตาราต่างประเทศ

2.คุณเกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน
สัมภาษณ์วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2558
- จบการศึกษา ปริ ญาตรี ม.ราชภัฎจันทรเกษม
คณะครุศาสตร์ โสตทัศนศึกษา (ปั จจุบนั คือ
คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา)
- เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง
จากคอร์ ส การอบรมการออกแบบแสง ที่ โ รงละคร
กรุ ง เทพ (ปั จ จุ บัน คื อ M Theater) กับ คณาจารย์
ชาวต่างชาติ โดยเน้ นเรื่ องการออกแบบแสงสาหรั บ
งานละครเวที

- ประวัติการทางาน
2531 ตาแหน่ง Technician Lighting
บ.เอกชัยไลท์ติ ้ง จากัด
2535 ตาแหน่ง Technician Light & Sound
งานละครเวที บ.แดสเอนเทอร์ เทนเม้ นท์
2538 ตาแหน่ง Technician Light & Sound บ.
เอกชัยไลท์ติ ้ง จากัด
2548 - ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Managing
Director บ.K.S. Light & Sound co.ltd
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Launch Event)มากกว่า 100 งาน
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2) นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ จานวน 8 ท่าน มีเงื่อนไขการกาหนด
คุณสมบัตดิ งั นี ้
(1) ดารงตาแหน่ง/ ประกอบอาชีพเป็ นนักออกแบบแสง
(2) มีประสบการณ์การทางานในด้ านการออกแบบแสงมาไม่ต่ากว่า 5 ปี
(3) มีประสบการณ์ร่วมออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ต่ากว่า 10
งาน
ตำรำงที่ 3.2 ข้ อมูลนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่
นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่

ข้ อมูลของนักออกแบบแสง

- ประวัติการทางาน
2542- 2543 .ตาแหน่ง Lighting Programmer บ.
ภูเก็ต แฟนตาซี จากัด
2545- 2548 ตาแหน่ง Lighting Designer
บ.เอ.วี. ซีสเท็มส์ จากัด
2549 - ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง South East Aisa
1.วิกรานต์ มณีศรี
General Manager บ.Dorier Asia Pte Ltd.
สัมภาษณ์วนั ที่ 3 มิถนุ ายน 2558
(SIngapore)
-จบการศึกษา Rangsit University – BA /
Theatre work in Thailand
Major - Hotel Management, Minor – English
Lighting Programmer Phuket FantaSea
-ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสงจาก Lighting Designer Siam Niramit Bangkok
Hong Kong Academy For Performing Arts
Lighting Designer Siam Niramit Phuket
(HKAPA) – BA / Major - Theatre Lighting Design, - เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
Minor – Stage Technology
(Product Launch Event) มากกว่า 100 งาน

2.Jiro Endo
สัมภาษณ์วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2558
- จบการศึกษา Musashino Art University
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านออกแบบแสง

- ประวัติการทางาน
2542 ตาแหน่ง Design Director
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Design Director,
Supersweet co,ltd.
- เคยออกแบบแสงร่วม ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch Event)มากกว่า 100 งาน

95
ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่

ข้ อมูลของนักออกแบบแสง

3.คุณวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ
สัมภาษณ์วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2558
-จบการศึกษา ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
การละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประวัติการทางาน
2538-2540 ตาแหน่ง Follow Spot บ.PM Center
2545-ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Technical
Director บจก.Pro Pacific (Thailand)
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Launch Event) มาแล้ ว 41-60 งาน

4.คุณกริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์
สัมภาษณ์วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2558
-จบการศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการ
ละคอน ม.ธรรมศาสตร์
-เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง
โดยตรงจาก รศ. สมพร ฟูราช โถปั ญญา ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ ด้ านการออกแบบแสง
อ.สุพตั รา เครื อครองสุข นักออกแบบแสง
และอาจารย์พิเศษ ด้ านการออกแบบแสง
Mr.Giles Hogya; Theater Professor. University
of Victoria (Special Course)

- ประวัติการทางาน
2545 ตาแหน่ง Lighting Designer ที่ Master
Point Co;Ltd.
2546 ตาแหน่ง Freelance Lighting Designer ใน
การทัวร์ ละครทัว่ ประเทศ กับ บจก. Broadcast Thai
Television.
2547 ตาแหน่ง Lighting Designer ที่ PM Center
Co;Ltd.
2556 ตาแหน่ง 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 (นักออกแบบแสงอิสระ)
-เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Launch Event) 21- 40 งาน
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่

ข้ อมูลของนักออกแบบแสง

Avolites Console Training Course
Grand MA Console Training Course

5.คุณชูชยั อาจหาญ
สัมภาษณ์วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2558
- จบการศึก ษา วิ ท ยาลัย การอาชี พ ไทรน้ อ ย ระดับ
ปวส. สาขาไฟฟ้ ากาลัง
- ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสงจาก
บจก.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม กับคุณประยงค์ ครุ ฑกล่อม
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบแสง อดี ตอาจารย์พิเศษ
คณะนิเทศศาสตร์

- ประวัติการทางาน
2545 ตาแหน่ง Lighting Designer บ.ดีไซน์ไลท์ ซีส
เต็ม
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Lighting Designer
บ.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Launch Event) 81-100 งาน

- ประวัติการทางาน
2545 ตาแหน่ง Lighting Operator ที่ บ.Light
Source Co.ltd
6.คุณพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์
25550 ตาแหน่ง Creative ที่ บ. Ovation Studio
สัมภาษณ์วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2558
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Lighting Designer
จบการศึกษา ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต
Freelance กลุม่ Duck Unit
สาขศิลปะการละคร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
- เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
-ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง (Product Launch Event) มาแล้ ว 21-40 งาน

97
ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่

7.คุณเหมทัต ทองทรัพย์
สัมภาษณ์วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2558
-จบการศึกษา วิศะกรรมไฟฟ้ า เซนต์จอห์น
-ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง กับ
อ.สุพตั รา เครื อครองสุข นักออกแบบแสงและอาจารย์
พิเศษ ด้ านการออกแบบแสง จาก California Institute
of Arts, Valeria

ข้ อมูลของนักออกแบบแสง

- ประวัติการทางาน
2546 ตาแหน่ง System tech.
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Lighting Designer PM
Center Co;Ltd.
-เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch Event) 21-40 งาน

- ประวัติการทางาน
2552 ในตาแหน่ง Lighting Designer
8. คุณฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์
ปั จ จุ บัน ด ารงค์ ต าแหน่ง Executive Director
สัมภาษณ์วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2558
บจก.Live4 Viva
-จบการศึกษา และผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการ -เคยออกแบบแสง ในงานเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออกแบบแสงจาก California Institute of Arts, ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) มากกว่า 100
Valeria
งาน

3.2.2 กลุ่มผู้ควบคุมกำรผลิต (Producer) และควบคุมลำดับพิธีกำรแสดง (Show
Director) จานวน 6 ท่าน ที่แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ย่อย คือ
1) ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show
Director) ในระดับชานาญงานพิเศษ จานวน 3 ท่าน การกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้
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(1) ดารงตาแหน่ง/ ประกอบอาชีพเป็ นผู้ควบคุมการผลิตและ/ หรื อควบคุม
ลาดับพิธีการแสดงในระดับชานาญงานพิเศษ
(2) มีประสบการณ์การทางานในด้ านการควบคุมการผลิต และควบคุมคิวงาน
ไม่ต่ากว่า 20 ปี
(3) มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตและ / หรื อผู้ควบคุมลาดับพิธีการ
แสดงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มาไม่ต่ากว่า 30 งาน
ตำรำงที่ 3.3 ข้ อมูลผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดงระดับชานาญงานพิเศษ
ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธี
การแสดงระดับชานาญงานพิเศษ

ข้ อมูลของผู้ควบคุมการผลิต และ
ควบคุมลาดับพิธีการ

1.คุณอิทธิพล สุรีรัตน์
สัมภาษณ์วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2558
-จบการศึกษา นิเทศศาตร์ เอกวารสาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ไม่ เ คยผ่ า นการอบรมเฉพาะทางด้ า น
งานกิ จ กรรมพิ เ ศษ / งานเปิ ดตั ว
ผลิตภัณฑ์

- ประวัติการทางาน
2535 ตาแหน่ง Project Manager
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ บจก.แม่น ้าร้ อยสาย
-เคยเป็ น Producer และ Show Director ในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event)มาแล้ ว มากกว่า
100 งาน

- ประวัติการทางาน
2.คุณนุสรา มหุวรรณ์
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่อ)
ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธี
การแสดงระดับชานาญงานพิเศษ

ข้ อมูลของผู้ควบคุมการผลิต และ
ควบคุมลาดับพิธีการ

สัมภาษณ์วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2558
-จบการศึ ก ษา นิ เ ทศศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ภาควิ ช า
Mass Communication Broadcasting
- ไม่เคยผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ าน
งานกิจกรรมพิเศษ / งานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์

2534 ตาแหน่ง Production Co – Ordinator
2537 ตาแหน่ง Producer
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Executive Producer บจก.เอกซ์เจน
- เคยเป็ น Producer และ Show Director ในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 81- 100 งาน

3.คุณ อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร
สัมภาษณ์ วันที่
.จบการศึ ก ษา นิ เ ทศศาต ร์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ไม่เ คยผ่า นการอบรมเฉพาะทางด้ า น
ง า น กิ จ ก รร ม พิ เ ศ ษ / ง า น เ ปิ ด ตั ว
ผลิตภัณฑ์

- ประวัติการทางาน
2535 ตาแหน่ง Co- Producer
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Executive Producer บจก.เอกซ์เจน
- เคยเป็ น Producer ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch
Event) 41- 60 งาน และเคยเป็ น Show Director ในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 21 – 40 งาน

2) ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show Director)
ระดับอาชีพรุ่นใหม่ จานวน 3 ท่าน มีเงื่อนไขการกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้
(1) ดารงตาแหน่ง/ ประกอบอาชีพเป็ นผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธี
การแสดงในระดับระดับอาชีพรุ่นใหม่
(2) มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตและ/ หรื อผู้ควบคุมลาดับพิธีการแสดง
ไม่ต่ากว่า 5 ปี
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(3) มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตและ/ หรื อผู้ควบคุมลาดับพิธีการแสดง
ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มาไม่ต่ากว่า 10 งาน
ตำรำงที่ 3.4 ข้ อมูลผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดงระดับอาชีพรุ่นใหม่
ผู้ควบคุมการผลิตและ
ลาดับพิธีการแสดงอาชีพรุ่นใหม่

ข้ อมูลของผู้ควบคุมการผลิต และ
ลาดับพิธีการ

-.ประวัติการทางาน
2540 ตาแหน่ง Assistance Producer
1.คุณปริ ษา เมธีชาญกิจ
2542 ในตาแหน่ง Producer
- จบการศึกษา นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Freelance Producer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เคยเป็ น Producer ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product
- ไม่ เ คยผ่ า นการอบรมเฉพาะทางด้ า นงาน Launch Event) 81- 100 งาน และเคยเป็ น Show Director
กิจกรรมพิเศษ/ งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 61 – 80 งาน

- ประวัติการทางาน
2542 ตาแหน่ง Assistance Producer
2. คุณณัฐพร อิทธิเวชชัย
2545 ตาแหน่ง Producer
- จบการศึกษา นิเทศศาตร์ สาขาภาพยนต์ ปั จ จุบัน ด ารงค์ ต าแหน่ง Freelance Producer และ
ภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Project Manager บริ ษัท 2549 Studio co.,Ltd.
- ไม่ เ คยผ่ า นการอบรมเฉพาะทางด้ า นงาน - เคยเป็ น Producer และ Show Director ในงานเปิ ดตัว
กิจกรรมพิเศษ/ งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 21 – 40 งาน

3.คุณมนัส อังคทะวานิช

- ประวัติการทางาน
2549 ตาแหน่ง Project Officer
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ผู้ควบคุมการผลิตและ
ลาดับพิธีการแสดงอาชีพรุ่นใหม่
จบกา รศึ ก ษา ปริ ญญา ตรี นิ เ ทศ ศา ต ร์
(Communications Art Bangkok University
International Collage)
- ไม่ เ คยผ่ า นการอบรมเฉพาะทางด้ า นงาน
กิจกรรมพิเศษ / งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลของผู้ควบคุมการผลิต และ
ลาดับพิธีการ
ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง Senior Project Executive CMO
Public co.ltd
- เคยเป็ น Producer ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 21 – 40 งาน
และ เคยเป็ น Show Director ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch Event) 20 งาน

3.3 กำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง "กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสงในบริ บทงานเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์
(Product Launch Event) ในประเทศไทย” ได้ แบ่งการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ช่วงหลักๆ ดังนี ้
1) ช่วงพัฒนางานวิจยั
(1) ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องต่ างๆ เพื่อศึกษาและค้ นหาประเด็นที่
เกี่ ยวข้ องรวมถึง แง่ มุม ที่ ยัง ไม่ถูกศึกษา ทัง้ นี เ้ พื่ อจะนามาเป็ นแนวทางในพัฒ นาวัต ถุประสงค์
งานวิจยั และใช้ เป็ นข้ อมูลในการประกอบเนื ้อหางานวิจยั
(2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ที่จะสามารถนามาเชื่อมโยงและประยุกต์ ใน
แง่มุมที่จะศึกษา ซึ่งจะเป็ นประโยนช์ต่อการออกแบบเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในวิธีอื่น
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ซึ่งได้ แก่ การวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) และการกาหนดโครงสร้ างในการวิจยั ผ่านการสังเกตุ (Observation)
2) ช่วงดาเนินการวิจยั
(1) ดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยการศึกษาข้ อมู ลประเภทเอกสาร และข้ อมูลที่ถกู บันทึก
เป็ นภาพนิ่งหรื อเทปบันทึกภาพ หรื อแผ่นข้ อมูล (DVD)
(2) ดาเนินการเก็บข้ อมูล ด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในแง่การศึกษา
อาชีพ และประการณ์การทางาน
(3) จดบันทึกข้ อมูลจากการสังเกตุ และรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อทาการวิเคราะห์ หา
ข้ อสรุปจากข้ อมมูล

102
(4) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาผ่านเอกสาร
ต่างๆ และข้ อมูล จากการจดบันทึกจากการเข้ าร่ วมสังเกตุในงานเปิ ดตัว ผลิตภัณฑ์ รวมถึง การ
รวบรวมบทสัมภาษณ์ทงหมด
ั้
มาวิเคราะห์ สรุ ปผล และเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ที่ได้ ศกึ ษา
ไว้ ในบทที่ 2 เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบ และหาข้ ออสรุปจากการวิจยั ภายใต้ วตั ถุประสงค์ การวิจยั ที่
สมบูรณ์มากที่สดุ ภายใต้ ขอบเขตและระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
(5) ดาเนินการรวบรวม การวิเคราะห์ผล และสรุปผลจากการวิจยั

3.4 ประเด็นคำถำมที่ใช้ ในกำรสัมภำษณ์ เชิงลึก และแบบบันทึกกำรสังเกตุ
ประเด็นคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจยั ได้ ทาการแบ่งกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มนักออกแบบแสง
(Lighting Designer) และ 2) กลุ่มผู้ควบคุมการผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง
(Show Director) โดยคาถามจะถูกออกแบบให้ มีประเด็นที่แตกต่างกันเล็กน้ อย โดยคาตอบของ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 2 จะเป็ นข้ อมูลส่วนเสริ มให้ กบั กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 1 เพื่อให้ เกิด
มิตทิ ี่ความคลอบคลุมในแง่คาตอบภายใต้ วตั ถุประสงค์ในการวิจยั โดยแบ่งคาถามเป็ น 3 กลุ่ม (ใน
ภาคผนวก ก.) ดังนี ้
คาถามกลุม่ 1: ความเกี่ ย วพั น ธ์ ข องการออกแบบแสงกั บ งานเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ,
ทักษะและลักษณะของนักออกแบบแสง
คาถามกลุม่ 2: เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์และการออกแบบ
คาถามกลุม่ 3: รูปแบบและลักษณะต่างๆ ของแสงกับการสื่อความหมาย
และผู้วิจยั ได้ ทาการออกแบบ แบบบันทึกการสังเกต (ในภาคผนวก ก.) โดยใช้ การบันทึก
แบบมาตรประมาณค่า ภายใต้ ข้อมูลของเอกสาร Script Rundown ของแต่ละงานเพื่อกาหนด
น ้าหนักของข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการสังเกตุ

3.5 กำรวิเครำะห์ และนำเสนอข้ อมูล
งานวิจยั ฉบับนี ้นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ผ่านรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์
โดยทาการรวบรวมผลจากการศึกษาวิจยั จากแหล่งข้ อมูลทังหมด
้
คือ 1) ข้ อมูลประเภทเอกสาร 2)
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ข้ อมูลการจดบันทึกจากการสังเกต 3) ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลเชิงลึก โดยผู้วิจยั รายงาน
ผลการวิจยั ตามคาถามวิจยั ดังนี ้
3.5.1 เทคนิค วิธีกำร และกระบวนกำรควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ในกำรออกแสง ในกำร
สื่อสำรสำหรับงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) โดยนักออกแบบแสง
(Lighting Designer)
โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาความเหมือนหรื อแตกต่างของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ในการออกแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสง
ระดับอาชีพรุ่นใหม่ ในมุมมองของผู้สง่ สาร (Sender) สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Massage) ที่
ใช้ การสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบแสง (Chanel) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ซึง่ ก็คือกลุม่ เป้าหมายที่
อยูใ่ นงาน
การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลสาหรับงานวิจยั ส่วนที่ 1 จะทาการวิเคราะห์จากข้ อมูลที่
รวบรวมมาจากทัง้ 3 ส่วนคือ การวิจยั เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ แบ่งประเด็น
การวิเคราะห์และนาเสนอนออกเป็ น
1) ด้ านเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบแสง
ของนักออกแบบแสง
(1) ประเด็นการใช้ เทคนิค วิธี ในการออกแบบแสง ของนักออกแบบแสง
(2) ประเด็นการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการออกแบบแสง ของนักออกแบบ
(3) ประเด็นอิทธิพลมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมลาดับพิธีการ
แสดงต่อการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์มาเป็ นองค์ประกอบในการออกแบบแสง ของนักออกแบบแสง
(4) ความแตกต่างของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ใน
การออกแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น
ใหม่
3.5.2 วิธีกำรสื่อควำมหมำยผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้ โจทย์ ทำง
กำรตลำดและข้ อจำกัดของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) โดยนัก
ออกแบบแสง (Lighting Designer)
โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาความเหมือนหรื อความแตกต่างของวิธีการออกแบบแสงเพื่อสื่อ
ความหมาย ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น

104
ใหม่ โดยนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดสาร (Massage) ผ่านมุมมองด้ านศิลปะของนัก
ออกแบบแสง ซึง่ ต้ องมีการตีความสารภายใต้ ข้อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน
การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลสาหรับงานวิจยั ในส่วนที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์จาก
ข้ อมูลที่รวบรวมมาจากการสังเกต ร่วมกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ แบ่งประเด็นการ
วิเคราะห์และนาเสนอนออกเป็ น
1) สุนทรี ยะกับการสื่อสารเชิงสัญญะของแสง (Semiotics) สาหรับการตีความสาร
ตามโจทย์และข้ อจากัดของแต่ละงานในมุมมองของผู้ออกแบบแสง (Lighitng Designer) ผู้
ควบคุมการผลิต (Producer) และควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Show Director)
(1) ประเด็นการใช้ รูปสัญญะที่หลากหลายของแสง ในการสร้ างความหมายเพื่อ
การสื่อสาร สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาในอดีต
(2) สุนทรี ยะต่อการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารสาหรับงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(3) การตีความสารตามโจทย์และข้ อจากัดของงาน รวมถึงข้ อกาหนดเฉพาะของ
แต่ละผลิตภัณฑ์
(4) ความแตกต่างของวิธีการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย ระหว่างนัก
ออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่
2) ประเด็นการปรับรูปแบบการใช้ แสงโดยฉับพลันในการสื่อสาร เพื่ออุดช่องโหว่
ของการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ ทนั ท่วงที ซึง่ ส่งผลทางบวกต่อผู้รับสารภายในงานโดยผู้วิจยั ได้ แบ่ง
การนาเสนอผลการวิจยั ส่วนที่ 1 ในบทที่ 4 และส่วนที่ 2 ในบทที่ 5 นาเสนอผลการสังเกตการณ์
กรณีศกึ ษาของงานเปิ ดตัวผลิภณ
ั ฑ์ในบทที่ 6 ต่อไป

บทที่ 4
เทคนิค วิธีกำร และกระบวนกำรควำมคิดสร้ ำงสรรค์ กำรออกแบบแสง
ของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Product Launch Event) ในประเทศไทย
ในบทที่ 4 นี ้ผู้วิจัยได้ นาเสนอมุมมองแนวคิดของผู้ให้ ข้อมูลหลักและข้ อมูลรอง ภายใต้
คาถามวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อให้ ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการ
ออกแบบแสง ที่ใช้ ในการสื่อสารสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ใน
ประเทศไทย ภายใต้ บริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) และคาถามวิจยั ข้ อที่ 3 ใน
ส่วนของการวิเ คราะห์ ความเหมือนหรื อแตกต่างของเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ในการออกแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเ ศษกับนักออกแบบแสง
ระดับ อาชี พ รุ่ น ใหม่ จากการเก็ บ ข้ อ มูล ท าให้ ผ้ ูวิ จัย ทราบถึ ง ขอบเขตและความสัม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการออกแบบแสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยผลการศึกษาสามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ ทงหมด
ั้
2 ประเด็น ดังนี ้คือ
4.1 เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทย
4.2 องค์ประกอบด้ านความคิดสร้ างสรรค์ กับนัก ออกแบบแสง ส าหรั บ งานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี ้

4.1 เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำรสร้ ำงสรรค์ ในกำรออกแบบแสงในงำนเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกนักวิชาชีพทางด้ านการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ ให้ แนวคิดที่สอดคล้ องกัน สามารถรายงานผลถึงเทคนิค วิธีการ และ
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กระบวนการที่นกั ออกแบบแสงใช้ เป็ นองค์ประกอบของการออกแบบแสงในงานเปิ ดตั วผลิตภัณฑ์
เป็ น 6 ข้ อย่อย ดังนี ้
4.1.1 ลาดับขันตอน
้
ในกระบวนการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.1.2 เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
และความแตกต่างในแต่ละงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.1.3 สิ่งสาคัญในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต้ องคานึงถึงหน้ าที่หลักของ
แสง เพื่อใช้ สื่อสาร
4.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ
4.1.5 ผลการใช้ แสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ
4.1.6 แนวคิดของนักออกแบบแสงต่อเอกลักษณ์เฉพาะของเทคนิควิธีการใช้ แสงเพื่อสื่ อ
ความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เทียบกับงานกิจกรรมประเภท
อื่น
4.1.1 ลำดับขัน้ ตอน ในกระบวนกำรออกแบบแสงสำหรั บงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ลาดับขันตอนในการออกแบบแสงส
้
าหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่อ้างอิงมาจาก ขันตอน
้
ในการออกแบบแสงส าหรั บ งานละครเวที นัน้ ผู้วิ จัย ได้ ท าการสรุ ป เป็ น 3 ขัน้ ตอนหลัก ๆ
ประกอบด้ วย 1) การประชุมรับข้ อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จากผู้ว่าจ้ าง 2) ศึกษาข้ อกาหนด
และข้ อจากัดต่างๆของงานและสถานที่จดั งาน และ 3) ขันตอนในช่
้
วงกระบวนการสร้ างสรรค์การ
ออกแบบแสง ซึง่ ทุกขันตอนมี
้
ความสาคัญและมีความเกี่ยวเนื่องในการทางานของนักออกแบบแสง
แต่เนื่องด้ วยธรรมชาติของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เป็ นงานที่มีเวลาในการเตรี ยมงานน้ อย ทาให้ บาง
ขัน้ ตอนที่ ไ ม่ส าคัญ ในมุม มองของเจ้ าของสิน ค้ า ก็ จ ะมี ก ารละเว้ น ไป โดยอัน ที่ จ ริ ง แล้ ว การให้
ความสาคัญและการให้ เวลาในการเตรี ยมงานทุกขันตอน
้
จะสามารถทาให้ งานมีความสมบูรณ์ใน
มุมมองของนักออกแบบแสง เพราะฉะนัน้ นักออกแบบแสงจึงต้ องใช้ ทักษะในการแก้ ไขปั ญหา
เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์มากที่สดุ บนข้ อจากัดเหล่านัน้
ซึง่ นักออกแบบแสงให้ ความเห็นตรงกันว่า ทุกขันตอนล้
้
วนสาคัญและมีผลต่อการออกแบบ
และวางแผนในการทางาน แต่จะแตกต่างกันในการให้ น ้าหนักความสาคัญในแต่ละขันตอน
้
ขึ ้นอยู่
กับปั จจัยแวดล้ อมของนักออกแบบแสงแต่ละท่าน เช่น เรื่ องเวลาและงบประมาณเป็ นต้ น
ดังเช่น ทัศนะของนักออกแบบแสงทัง้ 9 ท่านคือ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ รองกรรมการ
ผู้จดั การ บจก.ไลท์ซอร์ ส นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์ 29 เมษายน 2558),
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กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ นักออกแบบแสงอิสระ นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ (สัมภาษณ์ ,
17 พฤษภาคม 2558), พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ นักออกแบบแสงอิสระ กลุ่มดักก์ ยูนิต (Duck
Unit) นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558), ชูชยั อาจหาญ นัก
ออกแบบแสง บจก.ดีไ ซน์ ไ ลท์ ซี สเต็ม นักออกแบบแสงระดับอาชี พ รุ่ นใหม่ (สัม ภาษณ์ , 25
พฤษภาคม 2558), เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน Managing Director บจก.เค เอส ไลท์แอนด์ซาวด์ นัก
ออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558), วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ
Technical Director บจก.Pro Pacific (Thailand) นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่
(สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558), ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ Executive Director บจก.ไลท์โฟร์ วี
ว่า นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558), วิกรานต์ มณีศรี South
East Aisa General Manager Dorier Asia Pte Ltd. (Singapore) นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น
ใหม่ (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) และจิโร่ เอ็นโดะ Design Director, Supersweet co,ltd. นัก
ออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2558) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ รวบรวมแบ่งเป็ นทัศนะ
ที่สอดคล้ องและแตกต่างกันดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การประชุมรับข้ อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จากผู้จ้างงาน
1) ทัศนะที่สอดคล้ อง
ทัศ นะของ ธนาฒย์ ปิ ติพ รเทพิ ณ , เกรี ย งศัก ดิ์ เฒ่ า ตัน , วี ร ายา วงศ์น รารั ช ชกิ จ และ
วิกรานต์ มณีศรี ตอบว่า “ต้ องมี” และกริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ กล่าวว่า “ต้ องดูว่าในงานของคุณมี
อะไรบ้ างมีองค์ประกอบของโชว์ หรื ออย่างน้ อยก็ต้องดูสีของโปรดักส์ ตาแหน่งวางโปรดักส์ก็ต้องมี ”
ชูชัย อาจหาญ กล่าวว่า “จาเป็ นนะ เราต้ องคุยกัน ว่าแต่ละงานต้ องการอะไร ต้ องการแบบไหน
อยากให้ มัน ออกมาเป็ นแบบไหน”ฉั ต รเฉลิ ม หลิ ม ภาพัน ธุ์ กล่า วว่ า “ถ้ าไม่ ไ ด้ มี ก ารบรี ฟ ฟิ่ ง
(Briefing) แต่เป็ นการส่งอะไรไม่ร้ ูมา ก็ทาให้ เราทาอะไรไม่ร้ ูลงไป”
2) ทัศนะที่แตกต่าง
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ นักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ควรต้ องมีคะ่ แต่มนั พูด
ยากพอมันเป็ นงานเล็กมันก็จะไม่มี แต่ก็ควรต้ องมี มันต้ องคุยก่อนเยอะๆ อย่างน้ อยตรงไหนวางได้
ไม่ได้ ”
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ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาข้ อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆ ของงาน และสถานที่จดั งาน (ข้ อกาหนด
ทางสถาปั ตยกรรม, ทางไฟฟ้า, ทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบนเวที และด้ าน
งบประมาณ)
1) ทัศนะที่สอดคล้ อง
ทัศนะของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ , กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ , เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน , และ
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) ตอบว่า “ต้ องศึกษา”
และทัศนะของ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า
ต้ องมี อยู่แล้ วอย่างแรก คือข้ อกาหนดทางไฟฟ้ าจ าเป็ นที่ สุด เพราะมันเป็ นเรื่ องความ
ปลอดภัย โหลด (Loading) ต่างๆ ต้ อ งรู้ กาลัง ไฟของสถานที่ ว่าทาได้ แค่ไ หน อย่า ง
ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม กับข้ อกาหนดทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น
บนเวที มันจะมาคูก่ นั ว่างานจะเกิดที่ไหนเกิดตรงไหนแล้ วเราสามารถออกแบบให้ มนั อยู่ใน
สถานที่นนได้
ั ้ ยงั ไง… [งบประมาณ] น่าจะเป็ นอันแรกเลย เป็ นตัวกาหนดทังหมด
้
เช่นเดียวกับที่ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “การ
จัดงานในห้ องพูดถึงเรื่ องสถานที่ ก็ต้องดูข้อกาหนดเรื่ องของจุดแขวน การรับน ้าหนักของพื ้น ไฟฟ้า
มีเท่าไหร่ ” และ ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ต้ องศึกษา ทังเรื
้ ่ อง
สถานที่ เรื่ องโครงสร้ าง เรื่ องจุดจัม๊ เมน (Main Power Supply) แล้ วก็ต้องรู้งบว่ามีเท่าไรถึงจะทาได้
ถึงจะจัดของได้ ” “โดยทัว่ ไปต้ องทาอยู่แล้ ว ต้ องรู้ ว่ามีไฟฟ้าเท่าไหร่ ... [งบประมาณ] ก็เป็ นสิ่งที่
ลูกค้ ากาหนดมาอยู่แล้ ว เพราะฉะนันก็
้ ดขู องให้ ค้ มุ ค่า ... (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สัมภาษณ์, 27
พฤษภาคม 2558)
และทัศนะของ จิ โร่ เอ็นโดะ (สัม ภาษณ์ , 5 มิ ถุนายน 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.

109
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)
ใช่เพราะบางครัง้ มันเกิดจากงบประมาณ ... แต่หลักๆสิ่งที่ใหญ่ที่สดุ คือสถานที่ว่า
คือ “ที่ไหน” เพราะเราประยุกต์ใช้ แสงสาหรับพื ้นที่ บางครัง้ ผมออกแบบพื ้นที่แล้ วค่อยวาง
แสงลงไป แต่ในงานอีเว้ นท์ผมจะวางบางอย่างลงไปในพื ้นที่จดั งาน ขึ ้นอยู่กบั สถานที่ของ
คุณ อยู่บ นของภูเ ขา หรื อ ในทะเล หรื อ ชายหาด หรื อ ห้ อ งจัด งานในโรงแรม... ข้ อ มูล
เฉพาะเจาะจงของสถานที่มีขนตอนมากที
ั้
่สดุ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะสถานที่ทาให้
ผมเกิดไอเดีย บางสถานที่ มีความได้ เปรี ยบของอาคาร หรื อมีลกั ษณะเฉพาะของสถานที่
เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากที่สดุ และอีกด้ านหนึ่งคือความคาดหวังของลูกค้ า จึงมีทงสองด้
ั้
าน
... ความคิด นี เ้ ป็ นหลัก สื่ อ สารมวลชนที่ จ ะท าให้ ลูก ค้ า มี ค วามสุข ซึ่ง สนับ สนุน กับ
ผลิตภัณฑ์ มันจึงเป็ นสิ่งแรก (แปล)
ขันตอนที
้
่ 3 ช่วงกระบวนการสร้ างสรรค์แสง ประกอบด้ วยขันตอนย่
้
อย 9 ขันตอน
้
1) ขันตอนในการเตรี
้
ยมงาน
2) การศึกษารู ปแบบงานกิจกรรมการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ ในการจัดแสงเป็ น
องค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายให้ สอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และการประสานงาน
3) วางแผนการจัดแสงและเลือกอุปกรณ์ เพื่อสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง
ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4) การจัดลาดับการเคลื่อนไหวของแสง (Cue Synopsis)
5) การทาไลท์ติ ้งพล็อต (Lighting Plot)
6) การติดตังและปรั
้
บจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์ให้ แสงสว่างหรื อโคมไฟ
7) การตังค่
้ าบันทึกการแสดงแสง (Lighting Programming) ที่อปุ กรณ์แผงควบคุมแสง
(Lighting Control Board)
8) การซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal)
9) เปิ ดการแสดงจริง (Show)
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โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งทัศนะของนักออกแบบแสงเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่มีความเห็นสอดคล้ อง
กับส่วนที่มีความเห็นแตกต่างกัน ในแง่ที่วา่ งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เป็ นงานที่มีข้อจากัดด้ านเวลาใน
การเตรี ยมงาน และงบประมาณ ดังนันนั
้ กออกแบบแสงจึงใช้ วิธีการดูภาพรวมของงาน ให้ ออกมา
สวยงามเหมาะสม มากกว่าการทาครบทุกขันตอนตามหลั
้
กทฤษฎีการออกแบบแสง
ทัศนะที่สอดคล้ องของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
กล่าวว่า อีเว้ นท์ (Event Marketing / Special Event) เรามีข้อจากัดในเรื่ องเวลา ฉะนัน้
หลายอย่างมันจะไม่ได้ ตามทฤษฎี ไม่วา่ จะแสงคีย์ไลท์ ฟิ วไลท์ ทิศทางต่างๆ โดยมากงาน
อีเว้ นท์จะดูภาพรวมมูดแอนด์โทน (Mood & Tone)... เพราะเวลาเป็ นตัวบังคับ มันก็จะได้
แค่ดภู าพรวม
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ในงานล็อนซ์
(Launch Event) ส่วนใหญ่มนั นีด (Need) แสงสี สาหรับเรารู้สึกว่าคีย์ไลท์ ไม่จาเป็ นขนาด
นัน้ เพราะส่วนใหญ่งานเปิ ดตัวมันมาแค่นา่ สนใจ และทาให้ สวยงาม มันไม่จาเป็ นต้ องรู้ว่า
แสงมาจากไหน มันต้ องการเห็นองค์ประกอบของแสงที่ชดั เจนจะเป็ นเรื่ องลาแสง เป็ นเรื่ อง
สี พวกองค์ประกอบทางกราฟฟิ คจะเด่นกว่า คือมันจะไปเน้ นความสวยงามด้ านภาพรวม
มากกว่า...การทาภาสเก็ต มันจะขึ ้นอยูก่ บั สเกลงาน ถ้ างานที่มนั ใหญ่ก็อาจจะต้ องทาภาพ
จาลองให้ แล้ วแต่งบประมาณ ซึ่งความสาคัญมันจะลดลงไปตามสเกลงานและเวลาด้ วย
... ต้ องมีรันสคริ ปต์ (Main Script /Rundown) ซึ่งบางทีมนั เกิดขึ ้นตอนไปประชุมกับเขา
ด้ วยซา้ ว่า ณ ขณะที่เขามี ตรงนีเ้ ราจะเป็ นแบบนี ้ ก็ จะมาด้ วยกันน่ะค่ะ แต่ถ้าเป็ นงาน
เปิ ดตัวสินค้ าจะลงทาที่บอร์ ด (Lighting Control Board) เลย
วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ถ้ าเปิ ดสินค้ า
ในรู ปแบบปกติแล้ ว เรื่ องคีย์ไลท์จะแทบไม่พูดถึงเลย... มุมที่อยู่ด้านซ้ ายกับด้ านขวาเรา
ต้ องการให้ มนั [Product] เห็นเท่ากัน ฉะนันแสงในการเปิ
้
ดตัวสินค้ า แสงมันจะมาเท่าๆ
กัน มากกว่าการสร้ างอารมณ์ในแบบดียวกันกับละคร... [การจัดลาดับการเคลื่อนไหวของ
แสง (Cue Synopsis)] จริ งๆ แล้ วควรจะทา... แต่มันไม่มีเวลาที่จะเข้ าไปนั่งทา คือ
นอกจากวันนึง คุณ จะนั่ง ทา วัน นึง คุณจะออกแบบแล้ ว เราต้ องมี รั บ บรี ฟ มี ประชุม ดู
สถานที่ ดูแบบซึง่ ทาให้ บางอย่าง จริงๆ แล้ วมันไม่มี
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กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า [การจัดทา
ภาพสเก็ตออกแบบแสงสาหรับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ] ไม่มีทา ส่วนใหญ่จะมาจาก ออการ์
ไนซ์เซอร์ ทาซีนมาในพรี เซ็นต์ (Present) ขายไปแล้ ว แล้ วค่อยมาคุยกัน ซึ่งบางครัง้ ก็มี
ปั ญหาที่ ทาไม่ได้ ก็ ต้องหาวิธีแก้ ปัญหา... [การจัดล าดับการเคลื่ อนไหวของแสง (Cue
Synopsis)] ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ทางานกันเร็ วๆ ก็จะทาตามคิวงานในเมนสคริ ปต์ (Main
script) แต่จะมีรายละเอียดในแต่ละคิวปลีกย่อยมากกว่า ซึ่งจะไม่ทาออกมาเป็ นเอกสาร
แต่ก็จะมีการโปรแกรมคิวแสงต่างๆ ลงไปในไลท์ติ ้ง คอนโทรลบอร์ ด (Lighting Control
Board) เลย
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า ซิมเู ลชัน่ (Simulation)
ทาได้ ระดับหนึง่ เพราะว่าบ้ านเราเอากันตรงๆ ตัวโปรดิวเซอร์ เองตัวผู้จดั งานเอง จริ งๆแล้ ว
ยังไม่นิ่งกับคอนเซป (Concept) เขาไม่สามารถให้ ไดเรคชัน่ (Direction) เราเป๊ ะๆ ฉะนัน้
การเปลี่ยนแปลงหน้ างานจะเยอะ... หลักๆ แล้ วรี เฮอร์ เซิล (Rehearsal) สาคัญ พอรี เฮอร์
เซิลเสร็ จก็ต้องมาปรับหลังจากนันอี
้ ก เพราะเชื่อว่ายังไงก็เปลี่ยน และควรจะมีเวลาให้ ทีม
ไลท์ติ ้ง อย่างน้ อยสักชัว่ โมงสองชัว่ โมงในการทัชอัพ (Touch up) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มี
(หัวเราะ) ก็จะโชว์เลย เพราะฉะนันมั
้ นก็ทาอะไรไม่ทนั หรอก มันก็วา่ ไปตามนัน้
ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558)กล่าวว่า [การทาซิมูเลชัน่
(Simulation)] แล้ วแต่บางงาน ถ้ างานมีงบก็คืองานมันใหญ่ เราก็ต้องทา อย่างงานเมือง
นอกคนต่างชาติมาจ้ างเราทาในบ้ านเรา ต้ องทาให้ ดเู ป็ นภาพเป็ นซีนให้ ดวู ่าออกมาแบบนี ้
แต่จริงๆ แล้ วเค้ าออกแบบมาให้ เรา คือเขาจะมีแบบของเขาเป็ นภาพนิ่ง แต่เราต้ องทาตาม
แบบที่เขากาหนดแล้ วเราก็ลองทาซีนไปให้ ด.ู .. เป็ นบางงานนะครับงานที่มี เงิน งานที่แบบ
ว่าฉาบฉวยก็ไม่ได้ ทา
จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 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)
ทุกข้ อคือใช่ แต่ก็ไม่ได้ เป็ นแบบนี ้เป๊ ะ มันเป็ นแค่วิธีการใช้ คมู่ ือ สมองของคนเรา
ซับซ้ อน ความซับซ้ อนอย่างเช่น บางครัง้ ไอเดียที่ดีที่สดุ เป็ นเพียงการหลอมรวมทุกสิ่งเข้ า
ด้ วยกัน... ถ้ าผมบอกว่าผมมีไอเดีย นันหมายถึ
้
งผมทบทวนอย่างรวดเร็ วแล้ ว มันหมายถึง
ทุกสิ่งที่มีอยูแ่ ล้ วในหัวของผม มันถูกแก้ ไขมาแล้ วจากความไม่ชอบและทาการตรวจซ ้าๆ
เช่นนัน้ แต่ในความเป็ นจริงมันทาไม่ได้ แต่ผมสามารถดึงเอาจุดอ่อนนันออกกมา
้
แล้ ว
พยายามหาวิธีการผสมผสาน เพื่อหาทางที่จะสนับสนุนจุดด้ อยนี ้ เพื่อให้ เรามีแนวทางใหม่
... ดังนันทุ
้ กคาถามจะค่อนข้ างออกมาจากความเป็ นจริงของกระบวนการออกแบบ (แปล)
ทัศนะที่แตกต่าง ของเกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน นักออกแบบแสงระดับชานาญงาน
พิเศษ (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า [กาหนดตาแหน่งต่างๆ ของแสง] ใน
งานเปิ ดตัว [ผลิตภัณฑ์] ต้ องมีครับ อย่างพวกรถก็ดูลูเมนซ์ (Lumen) เดี๋ยวนี ้ซีเรี ยสกว่า
เมื่อก่อนงานอะไรที่เกี่ยวกับสี อย่างรถบางปี ก็มีสีแปลกๆ แล้ วจะทายังไงให้ สีเขาไม่เพี ้ยน...
[การจาลองภาพ (Simulation)] ตอนนีม้ ี แล้ วครับ จะมี โปรแกรมไฟส าหรับดีไ ซน์ และ
ซอฟแวร์ ของคอมพิวเตอร์ อยู่แล้ ว ช่างเทคนิคก็ต้องทาไลบารี่ ทกุ อย่างตามที่เราออกแบบก็
จะง่ายขึ ้น ตังไว้
้ แล้ วสามารถโปรแกรมอยู่ในห้ อง แล้ วก็โปรแกรมแองเกิล (Angle) และก็
โฟกัสเสร็ จก็เอาเข้ าไปแล้ วก็รันดู… อุปกรณ์พวกนี ้ ราคาค่อนข้ างจะสูงใช้ งบประมาณสูง
บางทีลงทุนจองสตู (Studio) แล้ วทาทุกอย่างแล้ วให้ ลูกค้ ามาดู เสร็ จก็เซฟโปรแกรมมันก็
จะอยู่อย่างนี ้ทุกอย่าง มันแป๊ ะ มันก็จะง่ายแล้ วช่างเทคนิคทางานทีเดียวจบ... มันต้ องงบ
เยอะนะกว่าเขาจะออกโชว์ตรงนี ้ได้ พวกงานเล็กๆ ไม่จาเป็ นพวกงานใหญ่บางครัง้ เขา
ต้ องการโชว์หลายๆ จัง หวัด เขาก็ จ ะมี จ้างครี เอที ฟ จ้ างไลท์ติง้ ดีไซเนอร์ ม าทาที่ สตูจ น
ลูกค้ าพอใจก่อน”
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ นักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)
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กล่า วว่า คี ย์ ไ ลท์ จ ะใช้ กับ เคสที่ เ ป็ นคน เช่ น ซี น ถ่ า ยรู ป เพื่ อ จะท าการบัน ทึก ภาพ... ที่
ต้ องการแสงที่เป็ นธีมฟอร์ มอล์ (Theme Formal) หรื อต้ องการนาภาพไปต่อยอดไม่ว่าจะ
ลงหน้ า 4 ลงหน้ า 6 [ภาพข่าว]... ต้ องมีเพราะบางทีมนั ลงไปในปริ น้ ติ ้ง (Printing) มันมี
แค่สีขาวกับสีดาก็ต้องดูเรื่ องของคอนทราส (Contrast) ด้ วยไม่งนมั
ั ้ นก็จะแบนไปหมด
แม้ ว่าในขันตอนที
้
่ 3 ช่วงกระบวนการสร้ างสรรค์แสงนัน้ ทัศนะของนักออกแบบแสงจะมี
ความหลากหลาย หากแต่ขนตอนที
ั้
่ 6) – 9) ทุกท่านกลับเห็นตรงกันว่าสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทาไลท์ติ ้งพล็อต (Lighting Plot), การติดตังและปรั
้
บจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์ให้ แสงสว่าง,
การตัง้ ค่า บันทึก การแสดงแสงที่ อุปกรณ์ แ ผงควบคุม แสง และส าคัญ ที่ สุด ส าหรั บ งานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์คือการซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal) ก่อนทาการเปิ ดการแสดงจริ ง (Show) ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ สรุปภาพรวมของทัศนะทังหมดออกมาเป็
้
น 2 แนวทางดังตารางต่อไปนี ้

ตำรำงที่ 4.1 ทัศนะของนักออกแบบแสง ในขันตอนที
้
่ 3 ช่วงกระบวนการสร้ างสรรค์แสง สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ลาดับ ขันตอนที
้
่ 3 ช่วงกระบวนการสร้ างสรรค์แสง

ทัศนะของนักออกแบบแสงแนวทางที่ 1
ครบทุกขันตอน
้
ต้ องมี

ทัศนะของนักออกแบบแสงแนวทางที่ 2
ดูภาพรวม
ต้ องมี

ขันตอนในการเตรี
้
ยมงาน

2)

การศึกษารู ปแบบงานกิจกรรมการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จาเป็ นต้ องมีเพราะต้ องรู้ ว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร แนวคิด ต้ องศึกษา
ที่ ต้ องใช้ ในการจั ด แสงเป็ นองค์ ป ระกอบเพื่ อ สื่ อ หรื อโจทย์ (Concept / Theme) ของงานคืออะไร
ความหมายให้ สอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
และการประสานงาน

3)

วางแผนการจัด
แสงและเลื อ ก
อุปกรณ์ เพื่อสื่อ
ความหมายผ่าน
ศิ ล ป ะ ก า ร
ออ ก แ บบแ สง
ในงานเปิ ดตั ว
ผลิตภัณฑ์
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1)

ต้ องคานึงถึง 4 ข้ อหลัก คือ
จาเป็ นต้ อ งคานึงถึ ง เพราะปั จ จุบัน มี เรื่ อ งของการ
(1)ก าหนดทิ ศ ทางของแสงให้ ถ่ายภาพเพื่อไปใช้ ตอ่ เป็ นภาพข่าว ซึ่งการคานึงถึงหลัก
ถูกต้ องกับสถานที
ดังกล่าว ทาให้ สร้ างมิติให้ คนหรื อของลอยออกมาจาก
ฉากอย่างชัดเจน หรื อการเลือกใช้ แสงตามอุณภูมิสีเพื่อ
(2)ก าหนดลัก ษณะของแสงให้ สร้ างความสวยงามนัน้ จะช่วยให้ ภาพของงานที่ออกไป
ถูกต้ องกับการใช้ งาน
ในสือ่ ต่างๆสวยงามด้ วย

เนื่องด้ วยงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นงานที่มีข้อจากัด
ด้ านเวลาในการเตรี ยมงานและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ทาให้
นักออกแบบแสงโดยไม่ได้ เจาะรายละเอียดการให้
แสงตรงตามทฤษฎีนกั แต่จะเป็ นการมองภาพกว้ างๆ
ให้ แสงตอบโจทย์และสร้ างความสวยงามให้ กับงาน
โดยรวมมากกว่า

(3)กาหนดตาแหน่งต่างๆของแสง ต้ องมีเพื่อความต่อเนื่องของลาดับงานทังหมด
้
ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมบนเวที

ดูภาพรวม

ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ)
ทัศนะของนักออกแบบแสงแนวทางที่ 1
ครบทุกขันตอน
้
ปั จ จุบัน จะเป็ นการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ออกแบบตัวอย่าง ซีนแสง (การจัดแสงของฉากหนึ่งๆ)
ซึง่ ถ้ ามีเวลาเพียงพอจะทา เพื่อใช้ ในการนาเสนอลูกค้ า
ให้ เห็นภาพและเข้ าใจตรงกัน ไม่เกี่ยวกับขนาดงานและ
งบประมาณ เนื่อ งจากอุปกรณ์ ที่ ใช้ สามารถทาซี น
ล่วงหน้ าและบันทึกไปใช้ ตอ่ ที่สถานที่จดั งานจริ งได้ เลย

4)

การทา Cue Synopsis

มีทา เพื่อช่วยเตือนในแต่ละคิวไม่ให้ เกิดผิดพลาดจาก ปั จ จุ บัน ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทย
การลืม
มักจะทาใน Program Board เลยซึ่งก็จะเป็ นการยึด
ตามโครงเบื ้องต้ นของ Main Script ของงานนันๆ
้

5)

การทา ไลท์ติ ้ง พล็อต (Lighting Plot)

สาคัญมาก เพราะใช้ ในการสื่อสารกับทีมงานติดตัง้ ให้ สาคัญมาก
สามารถทางานต่อจากนักออกแบบแสงได้ สะดวกและ
รวดเร็ ว

6)

การติดตังและ
้
ปรับจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์
ต้ องมี
ให้ แสงสว่างหรื อโคมไฟ

3)
(ต่อ)

ทัศนะของนักออกแบบแสงแนวทางที่ 2
ดูภาพรวม
ยังไม่ค่อยมีการซ้ อมล่วงหน้ านอกสถานที่ หรื อการ
จ าลองภาพในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สาหรั บ งาน
ออกแบบแสงส าหรั บ งานเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ประเทศไทย เพราะมีปัจจัยด้ านงบประมาณ และ
เวลามาเป็ นข้ อจากัด
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ลาดับขันตอนในกระบวนการออกแบบแสงส
้
าหรับ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(4)ท ด ส อ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ปรั บปรุ ง คือการซ้ อ มล่ว งหน้ าเพื่ อ
ท าการปรั บ ปรุ งการจั ด แสงให้
สมบูรณ์ ( ปั จจุบนั มีการใช้ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ าลอง
ภาพ (Simulation) ให้ ดกู ่อนแสดง)

ลาดับ

ต้ องมี

ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ)
ทัศนะของนักออกแบบแสง
ลาดับขัน้ ตอนในกระบวนการออกแบบแสงสาหรั บ
ลาดับ
แนวทางที่ 1
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ครบทุกขันตอน
้
7)
ก า ร ตั ้ง ค่ า บั น ทึ ก ก า ร แ ส ด ง แ ส ง ( Lighting ต้ องมี
Programming) ที่อปุ กรณ์แผงควบคุมแสง (Lighting
Control Board)

ทัศนะของนักออกแบบแสง
แนวทางที่ 2
ดูภาพรวม
ต้ องมี

การซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal)

เป็ นส่วนสาคัญในการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน ต้ องมี ซึ่งบางครัง้ เวลาในการซ้ อมและปรับปรุ งแก้ ไข
ในการจัดทาซีนแสง ว่าสมบูรณ์ตามคิวงานหรื อไม่ ซึ่ง แสงมี น้ อ ย ก็ ต้ อ งท าเท่ า ที่ อุป กรณ์ แ ละเวลา ช่ ว ง
มักจะเป็ นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้ าของผลิตภัณฑ์ มาดู ขณะนันจะเอื
้
้ออานวย
การซ้ อมจริ งครัง้ สุดท้ ายก่อนเริ่ มงาน โดยหากมีความผิ
พลาดหรื อไม่ชอบในส่วนไหน ก็จะมีการแจ้ งให้ ปรับแก้

9)

เปิ ดการแสดงจริ ง (Show

มี

มี
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8)
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4.1.2 เทคนิ ค วิ ธี ก ำร ในกำรสร้ ำงสรรค์ แสงเพื่อสื่ อควำมหมำย ให้ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และควำมแตกต่ ำงในแต่ ละงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์งานแสง เพื่อให้ สื่อความหมายตรงกับวัตถุประสงค์ของ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานนัน้ นักออกแบบแสงมีเทคนิค วิธีแตกต่างกันแบ่งเป็ น 2 แนวทาง
หลักๆ ดังนี ้
1) ศึกษาจากโจทย์ ลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นหลัก
2) ศึกษาจากโจทย์แนวคิดของงานและภาพตัวอย่างงานในอดีต
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) นัก ออกแบบแสงที่ ใ ห้ ทัศ นะว่ า ใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร ในการสร้ างสรรค์ แ สงเพื่ อ สื่ อ
ความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และความแตกต่างของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน
โดยใช้ การศึกษาจากโจทย์ ลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตัวผลิตภัณ ฑ์เป็ นหลัก มี 4 ท่าน
ดังนี ้
ทัศนะของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์ , 26
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ลูกค้ าต้ องมีโจทย์ให้ เราก่อน เราถึงจะคิดตามศึกษาตามโจทย์ คือ
จริงๆ ก็อา่ นแค่โบร์ ชวั ก็สามารถที่จะเอาตรงนี ้เข้ าไปช่วย”
และนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม อีก 3 ท่านให้ ทศั นะ ดังนี ้ ชูชยั อาจหาญ
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้ องทาความเข้ าใจในตัวสินค้ าก่อน
ว่าคืออะไร คอนเซ็ปต้ องการสื่อถึงอะไร ลูกค้ าอยากได้ แบบไหน หาข้ อมูลได้ จากออร์ กาไน
เซอร์ จากนันเริ
้ ่ มออกแบบ แต่สิ่งสาคัญเลยคือต้ องเข้ าใจในคอนเซ็ปก่อน... ส่วนที่เหลือ
ต้ องดูจากอารมณ์ ... (ยกตัวอย่างถึงงานเปิ ดตัวรถ Suzuki Ertiga2014) แสงสื่อสารถึง
ความสะดวกสบายในการใช้ เปิ ดตัวด้ วยละครสื่อถึงจุดเด่นของรถ เช่น กว้ างขวาง ขับขี่
สบาย ใช้ แสงประกอบด้ วยวีดีโอและการแสดง เพื่อสื่อถึงจุดเด่นของรถ
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ภำพที่ 4.1 ภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัว รถยนต์ซูซูกิ เออร์ ตกิ า
แหล่ งที่มำ : Autospinn Channel, 2013.
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า วิธีการบาง
ทีก็เหมือนจะทาภาพให้ เขาเห็นไปเลย ดีไซน์ขึ ้นมาใหม่ไปเลย เพราะว่าถ้ าเป็ นงานใหญ่ๆ
ขึ ้นมาหน่อย เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ ของงานอยู่แล้ ว... เราก็แค่ตอบโจทย์ของเขาให้ ได้ อย่าง
ที่มันควรจะเป็ นเท่านัน้ เพราะเชื่ อว่าถ้ าเกิ ดเอาเรฟเฟอร์ เรนซ์ (Reference) [ภาพ
ตัวอย่างการออกแบบแสงจากงานอื่นๆ ] มา ไม่ใช่ว่าเรฟเฟอร์ เรนซ์ไม่ดีนะแต่หมายความ
ว่าถ้ าเกิ ดเอาเรฟเฟอร์ เ รนซ์ มาเลย คาแรคเตอร์ มันก็ จ ะไปซา้ กับเขา ซึ่ง บางที มันไม่ไ ด้
เหมือนของเรา สินค้ าหรื อว่าลุคมันก็ไม่ใช่ จะเป็ นเรื่ องการตีความจากตัวสินค้ า ซึ่ งบางที
คาว่าเรฟเฟอร์ เรนซ์ที่เราจะเอาไปคุยกับลูกค้ า เราไม่จาเป็ นต้ องเอาภาพแสงจริ งๆ ก็ได้ เรา
อาจจะเอาลุคของสื่ออื่นๆ ไปคุยกับเขาก็ได้ อย่างเช่นภาพถ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นภาพตัว
อีเว้ นท์
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ณัฐพร อิทธิ เวชชัย ผู้ควบคุมการผลิตงานกิ จ กรรม
อาชีพรุ่นใหม่ ไม่สงั กัดองค์กร (สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) ขึ ้นกับโปรดักส์เป็ นอะไร
... แสงก็ต้องต่อกันไป ไลท์ติ ้งดีไซน์จะมีเทคนิคให้ มนั สร้ างสรรค์อย่างไร เขาก็ต้องฟั งบรี ฟ
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จากเราไปศึกษาแล้ วก็กลับไปคิด... เขาต้ องใช้ ไฟชนิดไหนเลือกอุปกรณ์หน้ างานให้ ถกู ... ก็
คือเขาจะต้ องไปศึกษาทังสี
้ ทังฟี
้ ลลิ่งของไฟ
นอกจากนันการศึ
้
กษาจากองค์ประกอบรอบข้ างของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาสร้ างสรรค์
การออกแบบให้ เป็ นมากกว่าการใช้ แสงเพื่อสื่อความหมาย ก็เป็ นอี กแง่มุมหนึ่งที่นกั ออกแบบแสง
และผู้ควบคุมการผลิตเห็นความสาคัญ
ดังทัศนะของ กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) ต้ อง
รู้จกั โปรดักส์ ต้ องคุยคิวงานว่าคิวต้ องมีอะไรบ้ าง แล้ วก็จะมาดูในแง่ของโลโก้ โปรดักส์ว่า
เป็ นยังไง ที่เพิ่งผ่านมานี ้มีเดียร์ (บจก.มีเดียร์ วิชนั่ ) เขาก็เพิ่งทาทรัส (Truss) ที่แขวนไฟเป็ น
รูปโลโก้ โตโยต้ า คือนอกจากแสง มันอาจจะมีโครงสร้ างที่ติดแสงเพื่อจะเอามาสื่อสารได้
ด้ วยทรัส เอาไฟไปติดมันก็จะเป็ นอะไรที่เสริ มขึ ้นมาทาให้ ลกู ค้ าชอบ ภาพงานสวย แล้ วก็
ในแง่ของการออกแบบในแง่ของอุปกรณ์เอง บริ ษัทก็ได้ ขายขายไอเดียว่าฉันสามารถทา
แบบนี ้ได้
ซึ่งสอดคล้ องกับแง่มุมบางส่วนจากทัศนะของผู้ ควบคุมการผลิตฯ ที่พูดถึงการให้ ข้อมูล
สาหรับการออกแบบแสงและโครงสร้ างสาหรับแขวนโคมไฟ (Truss) ที่สามารถใช้ ในการสื่อสาร
แบบสัญลักษณ์ได้
อิทธิพล สุรีรัตน์ กรรมการผู้จดั การ บจก.แม่น ้าร้ อยสาย ผู้ควบคุมการผลิตงาน
กิจกรรมระดับชานาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า บางทีเราทา
เปิ ดตัวสิ นค้ าก็ ส่ง เพลงไปให้ [Lighting Designer] ฟั ง ก่อน ช่วงนี อ้ ยากได้ อารมณ์
ประมาณนี ้... แล้ วก็มีไดนามิก มีเพอร์ ฟอร์ ม (Perform) ยังไง ให้ เขาตีความ เพราะบางที
เราก็เอาเสียงเป็ นตัวกาหนด ความมืด ความสว่าง เรื่ องของสี ... อีกอันนึงก็ต้องดูว่ามัน
เกี่ ยวเนื่องกับที่เราดีไ ซน์ซีลลิ่ง (Celling) ยกตัวอย่างงานนีซ้ ิตี ้ออฟเลิฟ (ตัวอย่างงาน
Giffarine CITY OF LOVE 19th Anniversary) มันเป็ นหัวใจ ความรัก มันก็มีทางการ
สื่อสาร มีหวั ใจตรงกลางเราก็กาหนดให้ ดีไซน์ ซิลลิ่งให้ มนั เป็ นหัวใจโค้ งออกไป
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ภำพที่ 4.2 ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้ างสาหรับแขวนไฟรูปหัวใจ จากงาน Giffarine CITY OF
LOVE 19th Anniversary วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานมีช่วงของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมด้ วย
หมำยเหตุ: ภาพจาก อิทธิพล สุรีรัตน์, บจก.แม่น ้าร้ อยสาย
2) ทางด้ านนักออกแบบแสงที่ ให้ ทศั นะว่าใช้ เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อ
ความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และความแตกต่างของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน
โดยใช้ การศึกษาจากโจทย์ แนวคิดของงานและภาพตัวอย่างงานในอดีต (กรณี ที่มี การจัดงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมาก่อนหน้ านี )้ เพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบว่าต้ องการให้
ภาพงานเป็ นเหมือนเดิม หรื อต้ องการให้ แตกต่าง มี 2 ท่าน
ทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า แต่ละงาน
แตกต่างกันแน่ๆ ครับ มันก็คงจะแตกต่างกันในเรื่ องคาแรคเตอร์ ของโปรดักส์ คอร์ โปเรท
คัลเลอร์ (Product Corporate Colour) หรื อเวย์ (Way) ในการพรี เซ้ นท์ มันก็จะทาให้ แต่
ละงานมันไม่เหมือนกัน หลักๆก็ต้องคุยคอนเซ็ป กันก่อน... คนที่คิดตัวแมคคานิคซึ่ม
(Machanistim) การลอนซ์ (Launch) เขาต้ องสามารถบอกเราได้ ว่าเขาอยากได้ นิ่มๆ
ค่อยๆ เข้ ามาเป็ นแบบเท่ห์ๆ หรื ออยากตูม ตาม... ซึ่งถ้ าเรารู้ เราก็จะจัดได้ ถกู ต้ อง หรื อเรา
อาจจะไปดูยทู ปู หรื ออะไรก็แล้ วแต่ แต่นนั่ หมายความว่ามันอาจจะเกิดมาก่อน ในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งอย่างซัมซุงเอสห้ า เอสแปด เขาลอนซ์ (Launch) ที่ไหนมาก่อนอยู่แล้ ว
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แหละ ก็อาจจะเข้ าไปดูเป็ น เรฟเฟอร์ เรนซ์ (Reference) ก็ได้ หรื อก็คิดใหม่เลย ก็คยุ กันว่า
ผมจะทาอย่างนี ้นะครับ มีความคิดเห็นเป็ นยังไงบ้ าง เราจะได้ มาจัดของเราได้ ถกู
และ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า หลักๆ
ก็ต้องเอาซีไอ (Corporate identity) ของแบรนด์แต่ละแบรนด์มาดู แบรนด์บุค (Brand
Book) ว่าเขามีกาหนดอะไรไว้ บ้าง เช่น แพตเทิร์นของแบรนด์ หรื อว่าแนวกราฟฟิ คต่างๆ
มันก็รีเลท (Relate) ไปถึงแพตเทิร์น ของโกโบ (GOBO) ที่ใช้ ในงาน บางทีเราจะมีวอช
(Wash) [การย้ อม] งานด้ วยโกโบ ว่าสคิม (Skim) สีจะเป็ นสีของแพนโทน (Pantone) เรา
ต้ องพยายามหาตัวแมช (Match) มาลงเป็ นเบอร์ เจล (Gel) หรื อว่าเป็ นเปอร์ เซ็นเทจ
(Percentage) ของแอลอีดีที่มนั ใกล้ เคียงที่สดุ แล้ วก็เรื่ องของเรฟเฟอร์ เรนซ์ (Reference)
ต่างๆ สมมุติเบนซ์เคยจัดตัวลอนซ์ชิ่งมาแล้ วเราก็ต้องไปดูว่า คราวที่แล้ วเขาทากันยังไง
ตรงกันไหม แล้ วก็พยายามมาอะแดป (Adapt) กับสิ่งที่เรามีรวมถึงอาจจะเป็ นโลคอล
ไลเซชัน่ (Localization) ของแบรนด์ต่างๆ ว่า.... มันจะมีการเปลี่ยนของแคมเปญ เราก็
พยายามมาหาจุดตรงกลางว่าสุดท้ ายทาอะไรออกมาแล้ วมันดีกับโปรดักส์ที่สุด แล้ วมัน
สื่อสารแล้ วคนเข้ าใจง่าย บางทีไปทาอะไรที่อาร์ ตเกินไป คนไทยก็อาจจะบอกว่ ารถชันมื
้ ด
แต่ว่ามันสวยก็ไม่มีประโยชน์อะไร ซึ่งเราก็ต้องศึกษาก่อน มันจะมีเรื่ องวัฒนธรรมต่างๆ
เข้ ามา
ส่วนมุมมองที่น่าสนใจในเรื่ องของการตังโจทย์
้
ที่สร้ างสรรค์เพื่อการออกแบบแสง ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ให้ แปลกใหม่ของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์ , 29 เมษายน 2558) ได้ ให้ ทศั นะว่า โดยมาก
ลูกค้ ามักถามว่ามีไฟ มีเทคนิคอะไรใหม่ๆ ไหม ฉะนันมั
้ นจะเป็ นเรื่ องการหาอุปกรณ์ใหม่ ที่
มันสามารถให้ แสงรู ปแบบต่างๆ ที่มันแปลกตาออกไป งานอี เว้ นท์ จะชอบมาก เช่น
เมื่อก่อนบ้ านเราไม่มีมูฟวิ่งไลท์ ใช้ แต่ไฟพาร์ ฟรี สเนล โฟรไฟล์ พอมามีมูฟวิ่งไลท์ ที่แสง
มันออกมาเป็ นแฉกๆ มีเส้ นมีสาย เคลื่อนไหวได้ หมุนได้ มันก็จะสร้ างความตื่นตาตื่นใจใน
ช่วงแรก เมื่อเวลาผ่านไปมูฟวิ่งไลท์กลายเป็ นของธรรมดา ลูกค้ าก็จะถามหาอุปกรณ์ใหม่
อีก ซึ่งพี่คิดว่านี่คือวิธีที่ผิด เพราะว่าวิธีที่ถูกมันควรจะเริ่ มมาจากงานครี เอทีฟที่จะต้ องครี
เอท (Create) ภาพของวิธีเปิ ดตัว... เพื่อบรี ฟให้ คนทาแสงไปทาการบ้ านต่อว่าคุณจะไป

122
ต่อเติมให้ มนั วิจิตรพิศดารไปมากกว่านี ้ไหม โดยที่อยู่ในธีม (Theme) ของผู้กากับที่เขาฝั น
เห็น งานอีเว้ นท์ก็เหมือนกัน ถ้ าคุณคิดจะเปิ ดผลิตภัณฑ์อะไร คุ ณก็ต้องคิดวิธีเปิ ดตัวที่มนั
จะพลิกแพลงแบบไหนให้ มนั รู้สกึ อันนี ้ใหม่ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้ วก็เอาแสงเข้ า
ไปเป็ นต้ วช่วย มันมี 2 วิธีอย่างที่บอก... ความแตกต่างของสองวิธีนี ้ก็คือ อันที่ 1 ต้ นทุนสูง
คุณจะต้ องจ่ายแพง ส่วนวิธีที่ 2 ใช้ ต้นทุนต่าแต่คณ
ุ จะต้ องใช้ สมองคิดเยอะ ในการหากิม
มิคใหม่ๆ และงานอีเว้ นท์มนั ต้ องแข่งกันที่ความใหม่ คุณจะไปเปิ ดตัวดัวยวิธีเก่าๆ ลูกค้ าก็
ไม่ซื ้อ เพราะฉะนันถ้
้ าเกิดคุณพึ่งอุปกรณ์ใหม่ๆ นั่นแสดงว่าคุณก็ต้องพร้ อมที่จะจ่าย แต่
จริ ง ๆ ถ้ า คุณ สามารถคิ ด ได้ ว่ า ด้ ว ยอุป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ใ นวงการขนาดนี ้ มัน จะสามารถ
ดัดแปลงทาอะไรได้ บ้าง ให้ มนั ได้ ภาพที่แตกต่าง
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุปว่า องค์ประกอบหลักๆ ของเทคนิค วิธีการ ที่นกั ออกแบบแสงใช้ ในการ
สร้ างสรรค์งานแสงเพื่อสื่อความหมายทัง้ 2 วิธีคือ การศึกษาจากโจทย์ที่ได้ รับ, ลักษณะเฉพาะและ
องค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ โดยตรง กับการศึกษาจากแนวคิดของงานและภาพตัวอย่างงานใน
อดีตนัน้ เป้าหมายสาคัญของนักออกแบบแสง คือการออกแบบแสงเพื่อสร้ างความหมายร่ วมกัน
ของสัญ ญะให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเรื่ อ งเดี ย วกัน ซึ่ ง ก็ คื อ การตอบโจทย์ แ ละสื่ อ สารได้ ต รงกับ
วัตถุประสงค์ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน เป็ นสาคัญ
4.1.3 สิ่งสำคัญในกำรออกแบบแสงในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงถึงหน้ ำที่
หลักของแสงเพื่อใช้ ส่ ือสำร ดังนี ้
การทาให้ ผ้ ชู มแลเห็น (Illumination and Positive Visibility) เป็ นหน้ าที่หลักของการใช้
แสง ส่วนการนาสายตาของผู้ชมสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเน้ นหรื อต้ องการให้ แลเห็นเป็ นพิเศษ
(Focus of Attention and Selective Focus) จาเป็ นมากสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
การทาให้ เกิดความลึกบนเวที (Dimension and Modeling) ทาเพื่อให้ เกิดมิติที่สวยงามต่อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ และการสร้ างบรรยากาศอารมณ์ ความรู้ สึกร่ วม บ่ง บอกเวลา ฤดูกาล สร้ างความ
ต่อเนื่องของลาดับ (Cue) งาน (Establishing Mood,Atmosphere and Realistic Element) คือ
การสร้ างบรรยากาศโดยรวมเพื่อสร้ างอารมณ์ร่วมของผู้ร่วมงาน และในบางผลิตภัณฑ์ต้องการแสง
ที่บ่งบอกเวลาและฤดูกาล เช่นการเปิ ดตัวเสื ้อผ้ าสาหรับฤดูหนาว โดยการเน้ นจังหวะการเคลื่อน
(Movement) ในแต่ล ะช่ว งของล าดับงาน (Cue) ต้ องใช้ ค วามหลากหลายของปริ ม าณแสง
ลักษณะล าแสง และทิศทางของแสงที่ กระทาต่อผลิตภัณฑ์ นัน้ ๆ (Interaction, Establishing
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Rhythm and Structure) เพื่อลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบการแสดง (Sequence) โดยนา
สายตาผู้ชมไปสู่สถานที่ หรื อบริ เวณที่นกั แสดงหรื อผลิตภัณฑ์เคลื่อนไป (Fluidity and Staging
the Story) ทังนี
้ ้แสงยังสามารถแสดงถึงแนวทาง (Concept/Theme) และสไตล์ของรูปแบบงาน
หรื อผลิตภัณฑ์ได้ (Reinforcing the theme and Style) ดังตัวอย่างทัศนะของ
ธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า ก็ตอบว่าใช่ ถ้ าจะ
ให้ ตรงจุดเราก็จะไปเน้ นในเรื่ องของคิว เรื่ องของการเปิ ดตัวหรื อคิวการแสดงที่ถูกคิดมา
เพื่อให้ ไปส่งเสริ มกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ แล้ วก็โยงไปเหมือนที่พูดตอนต้ นว่าเป็ น
เรื่ องของครี เอทีฟคิดโปรดักชัน่ แล้ วเอาแสงเข้ าไปตอบโจทย์ ทุกข้ อใช้ หมดเลย สีนี่ชดั ใน
การให้ ความหมาย ยิ่งงานอีเว้ นท์บางงานกาหนดเลยห้ ามใช้ สีแดงนะ สมมุติไปทางานให้
แบงค์ เช่น แบงค์เอสซีบี (SCB) เขาก็จะบอกห้ ามใช้ สีเขียวนะ เพราะสีเขียวอยูก่ บั กสิกร
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การทาให้
ผู้ชมแลเห็นใช่อยู่แล้ วค่ะและช่วยนาสายตา การทาให้ เกิดความลึกบนเวทีก็จาเป็ น หลังๆ
คือมันเปลี่ยนเป็ นจอแอลอีดี (LED Screen) ซะเยอะทาให้ คนทาแสงก็ยากขึ ้นที่จะทาแสง
ให้ เ ป็ นสี่ มิ ติ ... เพราะเราต้ องทาของขนาดไหนให้ สู้กับ จอแอลอี ดี มันก็ คือแสงจ านวน
มหาศาลจากด้ านหลังนักแสดง ถ้ ามองในอีกแง่นกั แสดงไม่จมอยู่แล้ ว... คือแต่เดิมสามมิติ
ที่เขาพูดถึงคือการที่เราสร้ างริ มไลท์ (Rim light) ขึ ้นมาเพื่อให้ คนกับฉากเวลาถ่ายรูป พอ
มองดูแล้ วมันมี ระยะห่างออกจากกัน ฉะนัน้ ต่อให้ เราพยายามถมเข้ าไปเท่าไหร่ มันก็
อาจจะเห็นได้ แค่ริมไลท์อาจจะเห็นเป็ นผมสวยขึ ้นมากกว่าที่เห็นลอยตัวออกมา... ถ้ าเป็ น
งานเปิ ดตัวสินค้ า ปกติใช้ สร้ างอารมณ์ก็จะเป็ นเรื่ องของความสนุกสนานมากกว่า ไม่ว่าจะ
การใช้ จงั หวะ หรื อการเลือกใช้ โปรแกรมต่างๆ ให้ แสงมันดูมีความตื่นเต้ น น่าสนุกสนาน
หรื อการใช้ สี ถึงขันบอกฤดู
้
กาลก็คงจะไม่ ... แต่ถ้าเป็ นแฟชัน่ โชว์อย่างมีวินเทอร์ (Winter)
เราจะสร้ างความรู้สกึ ให้ ร้ ูสกึ หนาว อาจจะมีเอฟเฟกต่างๆ เข้ ามาช่วย
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสดงแก่น
เรื่ อ งและสไตล์ ก ารแสดงก็ ไ ด้ ก็ อ ยู่ที่ ว่ า การเลื อ กใช้ ไม่ ว่ า จะเป็ นเลื อ กใช้ สี เลื อ กใช้
คุณสมบัติของแสง ลาแสงต่างๆ... ทังนี
้ ้ก็คือรวมเป็ นองค์เดียวกับโปรดักชัน่ ดีไซน์ทงหมด
ั้
ให้ มนั ไปทางเดียวกัน... ยกตัวอย่างงาน Samsung SUHD TV Launching (2015) เป็ น
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งานที่ ลูก ค้ า ต้ อ งการสร้ างอารมณ์ ใ ห้ เ กิ ด ความสมจริ ง ตามคอนเซป ซี ม อร์ ฟี ล มอร์
(SeeMore, Feel More) โดยอาศัยแสงทาให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเนื ้อหาที่เกิดขึ ้น
ในจอภาพ เพื่อให้ เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ (Stunning Contrast, Striking Brightness,
Spectacular Color) ซึ่งเป็ นจุดเด่นของตัวสินค้ า ) ถ้ าโปร์ ดกั ส์เป็ นทีวีต้องการนาเสนอ
ความคมชัด หรื อ การมี สี สัน เราอาจจะตี ค วามตรงนัน้ ออกมา เพื่ อ ที่ จ ะให้ แ สงยัง สื่ อ
ความหมายให้ กับผู้เข้ าร่ วมชม ว่ามันน่าตื่นเต้ น มันมีสีสนั เยอะแยะไปหมด คนก็จะเก็ท
(Get) สารนัน...
้ แล้ วก็เป็ นการเน้ นโชว์ไปที่ตวั โปรดักส์ที่เป็ นอินโนเวทีฟ (Innovative) เรา
อาจจะมีการสื่อสารด้ วยการที่ใช้ แสงที่ดมู ีเทคโนโลยี ให้ ความรู้สกึ ตื่นเต้ น

ภำพที่ 4.3 ภาพตัวอย่างงาน Samsung SUHD TV Launching (2015) จัดโดย บริ ษัท Bondubar
จากัด
หมำยเหตุ: ภาพจาก กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์
จากรายละเอียดที่นกั ออกแบบแสง (กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ ) ได้ กล่าวมานัน้ ผู้วิจยั นามา
วิเ คราะห์ ภายใต้ แนวคิดพื น้ ฐานด้ านสัญวิทยา ของโซซู ร์ (Ferdinand de Saussure) ที่ ว่า
องค์ประกอบของสัญญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริ ง” (Reference) “ตัวหมาย” (Signifier) และ “ตัว
หมายถึง” (Signified) ที่ในแต่ละวัฒนธรรมจะสร้ างสัญญะขึ ้นมาแทนตัวจริ ง จึงสามารถแยกเป็ น
“ของจริง” (Reference) คือ โทรทัศน์สี “ตัวหมาย” (Signifier) คือการเลือกใช้ จงั หวะไฟที่มีความ
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ตื่น เต้ น หวื อหวาและมี สี สัน ที่ ส ดใสพร้ อมกัน หลายๆ สี และ “ตัว หมายถึง ” (Signified) คื อ
คุณสมบัตเิ ด่นของโทรทัศน์ที่มีความคมชัดและมีสีสนั สดใส รวมถึงความเป็ นผลิตภัณฑ์ชนน
ั ้ าด้ าน
เทคโนโลยี
ดัง นัน้ หน้ าที่หลักของแสงทุกข้ อล้ วนเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง ที่นักออกแบบแสงจะเลื อก
ประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ทังในเรื
้ ่ องของการติดตัง้
มุมมองและติดตังรหั
้ สการถอดความหมายให้ กบั ผู้รับสารด้ วยการนาสายตาและลาดับเหตุการณ์
ตังแต่
้ ต้นจนจบ รวมถึงมีการสร้ างสัญญะขึ ้นมาแทนตัวหมาย เช่น สีของแสง แทนสีของผลิตภัณฑ์
หรื อองค์กร และการใช้ จิตวิทยาสีพื่อสื่อความหมาย เช่น ความรู้สึกร้ อน, เย็น อีกด้ วย แต่อย่างไรก็
ตามนักออกแบบแสงก็เน้ นถึงองค์ประกอบของภาพรวมในชุดสัญญะเดียวกัน เช่น งานทางด้ าน
โปรดักชัน่ ฉาก ภาพ และเสียง ว่าจะต้ องไปประกอบสร้ างไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ การสื่อสาร
บรรลุเป้าหมาย
4.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่ น) ที่ใช้ ในกำรสร้ ำงจุดสนใจ
นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษอย่าง เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัม ภาษณ์ , 26
พฤษภาคม 2558) และนัก ออกแบบแสงระดับ อาชี พ รุ่ น ใหม่ ชูชัย อาจหาญ (สัม ภาษณ์ , 25
พฤษภาคม 2558) ให้ ทศั นะว่าในยุคนี ้ แสงที่ดงึ ดูดความสนใจ จะเป็ นแสงในลักษณะที่แรง สว่าง
และคมชัด แต่อีกหลายทัศนะของนักออกแบบแสงซึ่งสอดคล้ องกับผู้ควบคุมการผลิตฯ เห็นตรงกัน
ว่า การจะใช้ ลูกเล่นแสงเพื่อดึงความสนใจแบบไหน ขึ ้นอยู่ กับปั จจัยอื่นร่ วมด้ วย เช่น เสียงเพลง
และรู ปแบบวิธี การเปิ ดตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่ง มักจะถูกกาหนดขึน้ ตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์หรื อแนวคิด (Concept) ของการจัดงาน เช่น งานเปิ ดตัวน ้าหอมที่มีลักษณะเด่นของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ คือหอมหวาน ช่วงเวลาเปิ ดตัว ต้ องการความช้ า แสงสี หวาน ลาแสงมี ลักษณะฟุ้ง
พร้ อมกับเทคนิคพิเศษอย่างเช่น ควัน หรื อจะเป็ นการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่มีลกั ษณะเร็ วแรง
เพลงที่ ใช้ ในช่วงเปิ ดตัวก็มักจะมีทานองที่กระชับ เช่นเดียวกันลักษณะของแสงก็ ต้องเร็ วและมี
ลาแสงที่คมชัด เป็ นต้ น เช่นทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558)
กล่าวว่า “แล้ วแต่งาน แล้ วแต่เพลงที่มาประกอบงาน... มันอยู่ที่การตีความความของไลท์ติ ้งดีไซ
เนอร์ ของแต่ละคน ที่ตีความทังในตั
้ วผลิตภัณฑ์ และในอารมณ์เพลงที่ตา่ งกัน” และ
ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์ , 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า เรี ยกรวมๆ ว่า
เป็ นลีลาการเล่นไฟ จะใช้ ลีลาแบบไหนส่วนใหญ่จะอิงที่เพลงประกอบและคิวที่จะเปิ ดตัว
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พลิกหมุน อะไรต่างๆ ตามที่เขาคิด ถ้ าพูดให้ ง่ายเข้ า ลีลาการเล่นไฟมักจะไปอิงกับเพลง
ประกอบ เหตุที่บอกสัน้ ๆ แค่นี ้ก็เพราะ สมมุติเวลาที่ โปรดิวเซอร์ ไปคิดคิวเปิ ดตัวเขาก็จะ
คิด ละว่า ถ้ าฉั น เปิ ดตัว ด้ ว ยวิ ธี นี ้ เพลงแบบไหนมัน ถึ ง จะเหมาะ บางงานใช้ เ พลงช้ า ๆ
ซอฟท์ๆ บางงานใช้ เพลงยิ่งใหญ่อลังการเพราฉะนันแสงก็
้
จะมาล้ อกับเพลง
ทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
มันใช้ ร่วมกัน จะช้ าหรื อจะเร็ ว ต้ องมีจงั หวะของมัน ตอนช่ว งนี ้เราอาจจะตังใจให้
้
มนั ช้ าลง
หรื อว่าจะเร็ วขึ ้น คือในพาร์ ทนึงมันก็ต้องมีให้ ครบ สมมุติว่าในการเปิ ดตัวสินค้ าแค่เพลง
ไม่กี่วินาที ไลท์ติ ้งดีไซน์เนอร์ ในเบื ้องต้ นนี่ต้องบอกเขาว่า ให้ คณ
ุ ทาแค่สองซีนพอ เอาแบบ
ตื่นเต้ น สับสนแล้ วก็หยุด พอคุณเก่งขึน้ คุณก็ฟัง ดนตรี ได้ มากขึน้ อ๋อจังหวะนีท้ าแบบนี ้
เพิ่ม ลูกเล่นเข้ าไปเรื่ อยๆ ให้ มันเยอะ คือจากที่ทาสาม เพิ่ม เป็ นห้ า เพิ่มเป็ นเจ็ ด เราจ า
จังหวะดนตรี แล้ วค่อยๆ เผยออกไปทีละนิดทีละนิดให้ มนั ตื่นเต้ น สร้ างลูกเล่นให้ มนั มาก
ขึ ้น จากเล็กไปใหญ่ ใหญ่ที่สดุ แล้ วมันก็นิ่ง มันต้ องใช้ ร่วมกันค่ะ
4.1.5 ผลกำรใช้ แสงเพื่อกำรสื่อสำรในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง
สำมรถแบ่ งได้ เป็ น 3 ระดับ แบ่ งตำมหน้ ำที่หลักกับคุณสมบัติของแสง ที่นักออกแบบแสง
สำมำรถควบคุมได้ โดยรวบรวมจำกผลวิจัยพบว่ ำ
ตำรำง 4.2 ผลการใช้ แสง 3 ระดับ กับหน้ าที่หลักและคุณสมบัติของแสง เพื่อการสื่อสารในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ระดับการใช้ แสง
ระดับที่ 1

หน้ าที่หลัก และคุณสมบัตขิ องแสง
หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อการแลเห็น เป็ นสิ่งแรกที่จะต้ องคานึงถึง รวมถึง
แสงยังสามารถช่วยปิ ดบังอาพรางในสิ่งที่ไม่ต้องการให้ เห็นอีกด้ วย
คุณสมบัตขิ องแสง: ความเข้ มความสว่างของแสง, การจาหน่ายแสง การ
วางตาแหน่งโคม การปรับจุดโฟกัส เป็ นความรู้พื ้นฐานที่นกั ออกแบบจะ
นามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับงานแต่ละงาน
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ตำรำง 4.2 (ต่อ)
ระดับการใช้ แสง
ระดับที่ 2

หน้ าที่หลัก และคุณสมบัตขิ องแสง
หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อนาสายตา เป็ นสิ่งจาเป็ นที่สดุ สาหรับการ
ออกแบบ แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ และการสร้ างมิตใิ ห้ เกิดความลึก
บนเวที จะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ดโู ดดเด่น ปั จจุบนั มีความสาคัญมากขึ ้น ต่อ
การถ่ายภาพงานเพื่อใช้ ประโยชน์ในการส่งข่าวสารในภายหลัง
คุณสมบัตขิ องแสง: ลีลาจังหวะ ความต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวโคมไฟส่อง
สว่าง เพื่อเน้ นเหตุการณ์ เป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ ลกั ษณะเฉพาะ
(Character) ของผลิตภัณฑ์หรื อแนวคิด (Concept/ Theme) ของงานให้
โดดเด่น โดยจะมีองค์ประกอบอื่นๆ ภายในงานมาร่วมด้ วย เช่น จังหวะ
ดนตรี และวิธีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการเลือกใช้ สีของแสงเพื่อสื่อ
ความหมาย มีความสาคัญมากที่สดุ เพราะเป็ นสิ่งที่มองเห็นชัดที่สดุ และ
เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
โดยตรง

ระดับที่ 3

หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อสร้ างบรรยากาศ เน้ นจังหวะ ปริ มาณแสงและ
ลักษณะลาแสง เป็ นการสร้ างอารมณ์ร่วมให้ กบั ผู้ร่วมงาน และในบาง
ผลิตภัณฑ์ต้องการแสงในการนาเสนอถึงเวลาและฤดูกาลของผลิตภัณฑ์
เช่นการเปิ ดตัวเสื ้อผ้ าสาหรับฤดูหนาว หรื อการเปิ ดตัวครี มบารุงผิว ที่ใช้ ได้
ทังเวลาเช้
้
าและค่า เป็ นต้ น
คุณสมบัตขิ องแสง: ลีลาจังหวะการเคลื่อไหวโคมไฟที่เป็ นอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก ไม่คอ่ ยจะจาเป็ นนักในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ยกเว้ นว่าจะมีการแสดง
ละครประกอบการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมอยูด่ ้ วย ส่วนหัวข้ อสีของแสงเพื่อ
สร้ างความรู้สึกนันนั
้ กออกแบบแสงเห็นตรงกันว่ามีความสาคัญมาก ซึง่
เกิดจากความรู้และประสบการณ์ และรสนิยมในการเลือกผสมสีของแสง
ของนักออกแบบแสงแต่ละคน
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ซึง่ การใช้ แสง 3 ระดับ ของนักออกแบบแสงจะคานึงถึงข้ อกาหนดเหล่านี ้
1) ข้ อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆ ของงานและสถานที่จดั งาน
2) ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม, ทางไฟฟ้า
3) ข้ อกาหนดทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเวที
4) ข้ อกาหนดด้ านงบประมาณ
เพราะบางเรื่ องเป็ นเรื่ องของความปลอดภัย เช่น น ้าหนักของจุดแขวนของห้ องจัดงาน หรื อ
ข้ อกาหนดของกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นบนเวที ส่วนงบประมาณเป็ นตัวแปรที่มีผลอันดับ แรก ใน
การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ในการทางาน และสุดท้ ายนักออกแบบแสงจะเลือกนาองค์ประกอบ
ทังหมดมาออกแบบแสง
้
ตามรสนิยมที่แตกต่างกันของแต่ละคน
4.1.6 แนวคิดของนักออกแบบแสงต่ อ เอกลักษณ์ เฉพำะของเทคนิค วิธีกำรในกำร
ใช้ แสงเพื่อสื่อควำมหมำยในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยเทียบกับงำนกิจกรรม
ประเภทอื่น (เช่ น งำนประชุม, งำนเลีย้ งขอบคุณ, งำนแสดงดนตรี )
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า เทคนิค วิธีการในการใช้ แสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย มีความแตกต่างกับงานกิจกรรมทางการตลาดประเภทอื่นๆ เพราะงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เด่นชัด ในเรื่ องของวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการสื่อสารถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังนันองค์
้ ประกอบที่เกิดขึ ้นในงาน ล้ วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ สร้ างความโดดเด่นและ
ดึงดูด ให้ กบั การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะการสร้ าง
ความจดจ าในผลิ ตภัณ ฑ์ เ ป็ นวัตถุประสงค์ขัน้ แรกของวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ (Producion Life
Cycle) ในการแนะนาสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กับผู้บริโภค ดังที่นกั ออกแบบแสง และผู้ควบคุมการผลิตฯ
ได้ ให้ ทศั นะที่ สอดคล้ องกันดังนี ้ ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
“แตกต่างครับ... งานเปิ ดตัวสินค้ ามันมีบุคคลิกของมัน ” และ “แตกต่างครับ เพราะเขามีคอนเซป
ของงานเปิ ดตัว” (เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) “ต่างที่คิว คือขึ ้นอยู่กบั สิ่ง
ที่จะเกิดขึ ้น เทคนิคการเปิ ด หรื อว่าเทคนิคการเลือกใช้ คนละอย่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ซีนที่มนั จะเกิดขึ ้น
คือก็ต้องตอบว่าทุกงานต่างกันหมด” (กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์, สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558)
และ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
แตกต่าง เพราะพอมันเป็ นงานลอนซ์ (Launch) มันนีด (Need) ความหวือหวาแปลกใหม่
ซึ่งมันเป็ นเฉพาะโมเม้ นท์ พอมันเป็ นเปิ ดตัวด้ วยมันคือโมเม้ นท์ๆ เดียว... จังหวะนันมั
้ น
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ต้ องทาให้ ฟู่ที่สุด ทาให้ ร้ ู สึกว่าใช่ที่สุด ซึ่งมันก็จะต่างจากซีเคว้ นซ์ของงานคอนเสิร์ตหรื อ
งานอื่นๆ ซึ่งมันจะต้ องไปทังหมด
้
แต่อนั นี ้ [Launch Product] มันจะเป็ นแค่ว่าซีเคว้ นท์
ของมันแต่ละอันเฉพาะไป
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ มุ ม มองของผู้ ควบคุม การผลิ ต ฯ ดัง นี ้ นุ ส รา มหุ ว รรณ์ Executive
Producer บจก.เอกซ์เจน ผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรมระดับชานาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์, 12
พฤษภาคม 2558) “ต่าง เพราะว่างานเปิ ดตัวมักจะมีการใช้ ไฟแค่ชว่ งไฮไลท์สว่ นในช่วงอื่นๆ ก็จะใช้
ไฟเพลนๆ ไม่หวือหวา ต่างจากพวกงานคอนเสิร์ตที่ต้องมีไฟตลอด” ปริษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2558) ผู้ควบคุม การผลิตอิสระ ไม่สัง กัดองค์กร ผู้ควบคุม การผลิตงานกิจกรรม
อาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2558) “ถ้ าจะต่างๆ ก็ตา่ งกันในแง่ที่มนั คิดแสงขึ ้นมา
เพื่อจะซัพพอร์ ตกิมมิคในการเปิ ดตัว ” และ อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร Executive Producer บจก.
เอกซ์เจน ผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรมระดับชานาญงานพิเศษ (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม
2558) “ต่างบ้ างตรงงานโปรดักศ์ลอนซ์ มันต้ องเน้ นคิวหรื อประเด็นที่ต้องเปิ ดตัว สร้ างความหมาย
ที่ชดั เจน และสร้ างความประทับใจให้ กบั สินค้ าที่เราต้ องการจะเปิ ด ส่วนงานแบบอื่นอาจจะไม่เน้ น
มากก็ได้ แล้ วแต่งาน”
อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสงโดยทัว่ ไปในการ
เปิ ดตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ มันก็ จ ะแยกออกเป็ นประมาณสองช่วง ช่วงที่ มันทั่วๆ ไปวอร์ คอิ น
(Walkin) หรื อสปี ช (Speech) พิธีการ แสงมันก็อย่างหนึ่ง อาจจะจัดเหมือนกัน ส่วน
ในช่วงที่ อันวิล ลิ่ ง (Unveiling) ช่วงเปิ ดตัว แสงจะจัดต่างกันไม่เหมือนกันแล้ วแต่
ผลิตภัณฑ์... แสงสาคัญกับการเปิ ดตัวสินค้ าไหม ก็ต้องบอกว่าสาคัญกับการสร้ าง แบ
รนด์ ไอเดนติตี ้ (Brand Identity) ให้ เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

4.2 องค์ ประกอบด้ ำนควำมคิดสร้ ำงสรรค์ กับนักออกแบบแสงสำหรั บงำน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
จากผลการวิจัยในเรื่ ององค์ประกอบด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ที่สัมพันธ์ กับนักออกแบบ
แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยั สามารถสรุป ภายใต้ แนวคิดเรื่ อง A Systems
Model of Creativity ของ Csikzentmihalyi เป็ น 3 ส่วนดังนี ้ ดังนี ้
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4.2.1 โดเมน (Domain) หมายถึง องค์ความรู้ เฉพาะของบุคคล [ที่มีอยู่เดิมและเรี ยนรู้ ใหม่ ]
รวมถึง วัฒนธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบตั ใิ นการทางานของวงการ การจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.2.2 ฟิ ลด์ (Field) หมายถึง วงการการจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.2.3 เพอร์ ซนั (Person) หมายถึง ทักษะ เทคนิค ภูมิหลังของนักออกแบบแสง
มีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 โดเมน (Domain) หมำยถึง องค์ ควำมรู้ เฉพำะของบุคคล [ที่มีอยู่เดิมและเรี ยนรู้
ใหม่ ] รวมถึง วัฒนธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบัตใิ นกำรทำงำนของวงกำร
ทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงมองว่าเทคนิคการออกแบบแสง สามารถสอนกันได้ ใน
แง่ ของเทคนิคการออกแบบแสงขัน้ พืน้ ฐาน จากนัน้ นักออกแบบแสงแต่ละคนจะนาเอาสิ่งที่ ไ ด้
เรี ยนรู้ จากทฤษฎีเบื ้องต้ น มาทาการฝึ กฝนตามคาแนะนาในด้ านเทคนิคขันสู
้ ง จากการเข้ ารับการ
อบรมรวมถึ ง ระบบครู พัก ลัก จ า และเมื่ อ มี ก ารฝึ กฝนทัก ษะทัง้ ด้ า นการใช้ อุป กรณ์ แ ละทัก ษะ
ทางด้ านรสนิยมของแต่ล ะคน จะเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะตัวในการใช้ แสงที่ แตกต่างกัน ทัง้ นัก
ออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษอย่าง ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ และเกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน รวมถึง
นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่อย่าง วิกรานต์ มณีศรี , วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, กริ นทร์ ไชย
สมพงศ์พนั ธ์, ชูชยั อาจหาญ และฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ ได้ ให้ ทศั นะที่สอดคล้ องกันดังนี ้
ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า สิ่งที่สอนได้ เลย
คือวิธีการใช้ งาน แล้ วก็มีบางตัวเช่น พืน้ ฐานการใช้ สี พื น้ ฐานของทิศทางแสงที่มันเป็ น
ทฤษฎีแสงเบสิค (Besic) อันนี ้สอนได้ เบสิคไลท์ติ ้ง จะเหมือนกันหมด เสร็ จแล้ วเมื่อเค้ าได้
สัง่ สมประสบการณ์ คือเค้ าเล่นไฟหลายงานๆเข้ า ก็เริ่ มค้ นพบว่า ฉันไม่ชอบสีแบบนี ้ การ
เล่นไฟกระพริบแบบนี ้ฉันไม่ชอบ ความมีสไตล์ของแต่ละคนจะเกิดขึ ้นมาภายหลัง
เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า สามารถสอนได้
ที่จริ งการออกแบบมันก็เป็ นหลักการแบบเดียวกันหมด อย่างน้ อยต้ องรู้พื ้นฐานของหลอด
จะเอาอะไรหลอดไหนมาใช้ มนั ถึงจะสวยก็คือพวกนี ้สอนได้ แต่สิ่งที่สอนไม่ได้ คือมุมมอง
ไม่เหมือนกัน แล้ วก็เป็ นเรื่ องของเซนต์ เวลาโชว์ เราไม่บงั คับคุณทาเหมือนผมนะมันไม่ได้
ไง บางคนจังหวะมันไม่เหมือนกัน
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วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า จริ งๆ แล้ วมันจะสอนได้
ในลักษณะของทฤษฎี สอนได้ ในลักษณะของการแนะนา แต่ว่าในเรื่ องของครี เอทิวิตี ้ (Creativity)
มันตัวใครตัวมัน เพราะว่า เราอาจจะเป็ นคนชอบโทนนี ้ คนนี อ้ าจจะเป็ นคนชอบโทนนี ้ คือการ
ออกแบบแสงมันไม่มีผิดและไม่มีถกู มันอยูว่ า่ คนชอบหรื อไม่ชอบเท่านันเอง
้
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เทคนิค
ออกแบบแสงสอนได้ ครับ แต่แอพพลิเคชัน่ (Application) ของการเอาเทคนิค ไปใช้ เป็ นสิ่ง
ที่คอ่ นข้ างอธิบายลาบาก และอยูท่ ี่ประสบการณ์แล้ วก็เวลา ที่เค้ าเรี ยกว่าเป็ นโมเม้ นท์ รี เล
เท็ด (Moment Related) คือบางทีเทคนิคนีค้ วรใช้ เวลานีเ้ ท่านัน้ มันอธิ บายลาบาก
เหมือนกับเป็ นเรื่ องเฉพาะหน้ ามากกว่าว่าเราจะแอปพลาย (Apply) ยังไง มันบอกกันได้
แต่มนั ขึ ้นอยูก่ บั ว่าอารมณ์ ณ ตอนนันมั
้ นจะสามารถแอปพลายทันหรื อเปล่า มันเหมาะสม
กันหรื อเปล่า มันก็จะมีเรื่ องเพลงเรื่ องอะไรก็อีกเยอะ
รวมถึงทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
“[สอน] ได้ ในเรื่ องของเทคนิค แต่ในเรื่ องของการมีดีไซน์สอนกันได้ ประมาณนึง รสนิยมสอนกัน
ไม่ได้ ” เช่นเดียวกับ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า “เทคนิคสอน
ได้ ความรู้ พืน้ ฐานสอนได้ แต่รสนิยมสอนไม่ได้ ” และคายืนยันจากทัศนะของ ชูชัย อาจหาญ
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ผมว่าสอนกันได้ เพราะผมก็ได้ รับการสอนมาจากรุ่นพี่
อี กที นึง ” ทางด้ าน จิ โร่ เอ็ นโดะ (สัม ภาษณ์ , 5 มิ ถุนายน 2558) ได้ ให้ ทัศนะที่ น่าสนใจว่า
“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.”
“ในด้ านเทคนิคนันใช่
้ [สอนได้ ] แต่ในเรื่ องแนวคิดคงไม่ใช่ ไอเดียเป็ นสิ่งที่มีคนสร้ างขึน้
และมีคนเลียนแบบ มันไม่ได้ เกิดจากการสอนแต่มันเกิดจากการขโมย แต่เทคนิคนัน้ ต่างกันมัน
สามารถเลียนแบบได้ อย่างเปิ ดเผย [ครูพกั ลักจา]” (แปล)
หรื ออย่างที่ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
สอนได้ จริ งๆ แล้ วมันก็เหมือนศาสตร์ อื่นที่มนั จะมีเบสิคพื ้นฐานอยู่ ที่ใครก็ตามที่ทาแสง
จะต้ องรู้ ว่าอาวุธในมือมีอะไรบ้ าง... สิ่งที่จะต้ องสอนต่อไปก็คือพวกทริ ก (Trick) ต่างๆ
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ซึ่ ง ทริ ก ก็ แ ล้ วแต่ ค นอี ก ... แต่ ล ะคนก็ จ ะไม่ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง เราคิ ด ว่ า มั น เฉพาะทาง
หมายความว่ามันไปทางไหนก็ ไปทางนัน้ คืออยู่กับใครก็ จะไปทางนัน้ ยกเว้ นแต่ว่าจะ
ออกมาทาแล้ วทดลองของตัวเอง หาแนวทางของตัวเองเพิ่ม แล้ วมันก็จะได้ ขึ ้นมาเรื่ อยๆ
ว่าแบบไหนที่เราชอบ [เป็ นไปได้ ไหมว่าหากเราสอนใครแล้ วรสนิยมมันจะเป็ นไปในทาง
เดียวกัน] เป็ นไปได้ อยู่แล้ ว... เราก็จะสอนเขาว่าเรามองอะไรยังไงเขาก็จะเปิ ดตาที่เป็ นตา
เดียวกับเรา ซึง่ ในที่สดุ มันก็อาจจะไปกลายพันธ์เป็ นอย่างอื่นก็เป็ นไปได้ แต่ก็เริ่ มแรกเวลา
เขามองเขาจะมองด้ วยสายตาเราก่อน
ซึ่งผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่าชุดความรู้ พืน้ ฐานด้ านการใช้ อุปกรณ์ และทฤฎีการออกแบบ
เช่น ทฤษฎี การใช้ สี การกาหนดทิ ศทางของแสง เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของนักออกแบบแสงทัง้ ระดับ
ชานาญงานพิเศษและนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ ส่วนการฝึ กฝนทักษะในด้ านการใช้ อปุ กรณ์
รวมถึง ทักษะด้ านสุนทรี ยะ ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคนิคการใช้ แสงระดับสูง ขึน้ จะเกิ ดจาก
การศึกษาเพิ่มเติมและการครูพกั ลักจาจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า ด้ วยการทดลองทาซ ้าจน
เกิดความชานาญ และสร้ างสรรค์แนวทางของตนเอง เป็ นทักษะส่วนบุคคลที่นกั ออกแบบแสงต้ อง
ทดลองและสัง่ สมประสบการณ์ ตามองค์ประกอบของการเกิดประสบการณ์ทางสุนทรี ยะทัง้ 3 ส่วน
คือ สุนทรี ยวัตถุ, มนุษย์ผ้ รู ับรู้ และสุนทรี ยรส เพื่อนามาสร้ างสรรค์ให้ เกิดประสบการณ์ทางด้ าน
สุนทรี ยะ และประสบการณ์ในการขยายขอบเขตกระบวนการความคิดสร้ างสรคค์ของแต่ละบุคคล
4.2.2 ฟิ ลด์ (Field) หมำยถึง กำรออกแบบแสงในวงกำร กำรจัดงำนเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
ในแง่ ของเทคนิค วิธี การสร้ างสรรค์การออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของนัก
ออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ จากผลวิจยั สรุปได้
เป็ น 4 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1 ไม่แตกต่าง เนื่องด้ วยแต่ละงานมีโจทย์ที่ค่อนข้ างชัดเจนมากาหนด เช่น
ลาดับคิวงาน วิธีการเปิ ดตัว และงบประมาณ จากทัศนะของนักออกแบบ 2 ท่านคือ ชูชยั อาจหาญ
(สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) นักออกแบบแสงรุ่ นใหม่ กล่าวว่า “มันก็คล้ ายๆ กันนะ” และ
ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
กล่าวว่า “ในงานอีเว้ นท์ พี่ไม่คดิ ว่ามันจะต่าง เพราะมันจะถูกกาหนดโดยครี เอทีฟ อย่างที่บอก”
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สอดคล้ องกับผู้ควบคุมการผลิตอาชีพรุ่นใหม่ ณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์ , 14
พฤษภาคม 2558) ที่กล่าวว่า ถ้ าเก่งๆ ก็ไม่คอ่ ยต่างนะ เหมือนว่าเขาเรี ยนรู้กนั มาทาแบบนี ้
คือรุ่นเด็กก็เอาเทคโนโลยีที่ตวั เองเรี ยนมา มาปรับใช้ กบั ที่ผ้ ใู หญ่สอน อย่างบางคนเทคนิค
การใช้ ไฟไม่เหมือนกัน คือเหมือนใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือบางคนถนัดเวิร์ด บางคน
ถนัดเอกซ์เซลแต่ปริน้ ออกมามันเหมือนกัน
แนวทางที่ 2 แตกต่าง โดยเกิดจากประสบการณ์ในการทางานและการรับสื่อทางด้ าน
ศิลปะที่แตกต่างกัน เช่น นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ จะมีการเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่
หลากหลายผสมผสานทังอุ
้ ปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ใหม่ มีการเลือกผสมสีที่ละเมียดละไม และมี
ทักษะในการวางแผนงานและการแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ ดี ในขณะที่นกั ออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น
ใหม่มกั จะเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความกล้ า ความสดใหม่ และมักเลือกใช้ สีที่มี
ความแตกต่าง (Contrast) สูง ดังทัศนะของ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน นักออกแบบแสงระดับชานาญงาน
พิเศษ กล่าวว่า “รุ่นใหม่ก็ต้องเรี ยนไอทีเยอะ มันจะมีเรื่ องเทคโนโลยีเข้ ามา ความแม่นยาก็จะมาก
ขึ ้น แต่วา่ นักออกแบบแสงรุ่นก่อนก็จะใช้ ประสบการณ์ ความละเอียดอ่อนของรุ่นเก่าก็จะมีเยอะ
กว่า” และทัศนะของนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่อีก 5 ท่าน
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า เป็ นเรื่ องรสนิยม
ที่ตา่ งกันมากกว่า... หน้ าตางานที่ทาออกมามันจะไม่เหมือนกัน ซึ่งอย่างสมมุติถ้าเป็ นรุ่ น
เก่าๆ ก็ชัวร์ อยู่แล้ วว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานในการบริ หารงานการ
สัง่ งานคน หรื อทาให้ มนั เสร็ จเร็ วตรงตามกาหนด แต่มนั ก็จะมีเรื่ องของรสนิยมที่ตา่ งกันไป
ของแต่ละรุ่น เชื่อว่ามันเสพสื่อมาคนละแบบ แต่คงไม่ถึงขั น้ บอกเจ็น (Generation) แค่
บางทีเราก็จะบอกได้ ว่างานนี ้มันดีไฟน์ (Define) ได้ ว่าเป็ นของใคร... มันจะออกมาทาง
งานน่ะมันจะเห็นอยูเ่ รื่ องสี เพราะว่าแสงเรื่ องสีมนั สาคัญมากที่เราจะเห็นชัดๆ แล้ วก็เรื่ อง
คอมโพสิชั่น (Composition) ของแสงที่เขาวาง มันก็จะไม่เหมือนกัน ... เรื่ องการใช้ สีก็
สาคัญ รู้ สึกว่าถ้ าคนรุ่ นเก่าจะมีโทนสีที่ใช้ มีโทนเฉพาะ คนรุ่ นใหม่ก็มีโทนที่แบบเปรี ย้ งป
ร้ างกว่าเขาเรี ยกว่ามันจะคอนทราส (Contrast) กว่า
ทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
คนใหม่ๆ เขาบางคนเขาคิดอะไรสนุกดี กล้ าทา แต่บางอย่างความกล้ ามันก็ต้องมากับ
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ความชานาญ คนที่ ชานาญแล้ วบางคนก็ ก็ ยัง คงเติม ให้ ตัวเองเสมอ ส่วนใหญ่ ไลท์ติง้
(Lighting Designer) ไม่คอ่ ยมีใครบอกว่าทาแล้ วยังอยู่กบั ที่ ส่วนใหญ่ก็ความชานาญใน
การใช้ ของหรื อความชานาญในการเลือกใช้ มมุ ทุกคนก็จะดีขึ ้นไปตามวัน เวลา แล้ วยิ่งหา
ยิ่งเสพอะไรเข้ าหาตัวเรามากเท่าไหร่ เราก็จะเอามาทดลองใช้ ได้ มากขึ ้น
กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มองว่ามันก็
อยูท่ ี่ประสบการณ์ ยิ่งผ่านงานเยอะก็ยิ่งเห็นวิธีการติดตังหลากหลาย
้
มีชวั่ โมงบินเยอะก็มี
วิธีการแก้ ไขปั ญหาได้ ครอบคลุมมากกว่า ไม่ต้องไปปรับหน้ างานเพราะเขาผ่านในจุดที่
แบบว่าสตรักเกิลส์ (Struggles) มาเยอะ แล้ วกว่าที่จะได้ ขึ ้นไปเป็ นระดับใหญ่ คือเด็กรุ่ น
ใหม่ก็อาจจะไฟแรง อยากจะลองอะไรใหม่ๆมันก็มีข้อดีของเด็กรุ่ นใหม่ ลองในวิธีการที่
อาจจะติดตัง้ ยาก ลองให้ ร้ ู ว่ามันยากแต่ผลมันอาจจะได้ ใกล้ เคียงหรื ออาจจะได้ ดีกว่า
นิดนึง แต่คนทางานแย่แล้ ว แต่มนั ก็เป็ นข้ อดีของความไฟแรง แล้ วเขาก็จะได้ รับการเรี ยนรู้
กับตัวเขา
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า แล้ วแต่บุคคล จริ งๆ
แล้ วเจเนอเรชัน่ ณ ปั จจุบนั นี ้ แน่นอนว่าเขาจะมีลีลาของเทคโนโลยีซะเยอะนะครับ แต่รุ่น
เก่าๆ เขาจะมามองดีเทล (Detail) กันมากกว่า คือมันมองคนละมุม เรามาทางละคร เราก็
จะต้ องมีเหตุมีผลน่ะ ในการทาแบบมาหนึง่ อัน เราจะคานวนแล้ วคานวนอีก ว่ามุมนี ้มันจะ
โอเคมัย้ ลงมาแล้ วมันจะยังไง แต่สว่ นรุ่นใหม่ๆ เขาจะเร็ว... ปกติถ้าคนทาลอนซ์ (Launch)
บ่อยๆ ต้ องคล่อง ต้ องไว เพราะว่า เขาไม่มีเวลา เซตอัพคืนนี ้เช้ าโชว์เลยอย่างนี ้ มันมีเวลา
อยู่หน่อยเดียว เพราะฉะนันเขาต้
้
องเร็ ว ทักษะในการโปรแกรม การใช้ อุปกรณ์ ใช้ บอร์ ด
อย่างนี ้ เขาต้ องคล่อง ถ้ าอย่างเป็ นรุ่ นเก่าๆ งานมันมีเวลา มันก็จะได้ นั่ง คิด ได้ นั่งทาไป
เรื่ อยๆ
จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 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.
ในปั จจุบนั เน้ นเรื่ องเทคนิคความเป็ นดิจิทลั ไม่เหมือนสมัยก่อน ที่การจะเป็ นมือ
อาชีพนันขึ
้ ้นอยู่กบั ว่า คุณรู้เกี่ยวกับสีของแผ่นเจล สีของฟิ ลเตอร์ รู้หมายเลขของสี ข้ อมูล
ลับเหล่านีจ้ ะรู้ กันเฉพาะมืออาชีพ แต่ปัจ จุบนั สี ทุกอย่างถูกออกแบบมาโดยเทคโนโลยี
แอลอีดี อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่นนอาจยากเกิ
ั้
นกว่าที่คนรุ่นเก่าจะรู้ แต่แน่นอนว่าคน
ยุคใหม่ก็มีข้อด้ อยในด้ านกายภาพ (แปล)
ทางด้ านทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตระดับชานาญงานพิเศษ 2 ท่านอย่าง
นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต่างกัน รุ่นใหญ่เขาจะรู้ จัก
อุปกรณ์ไฟ รู้ จกั การใช้ งาน รู้ จกั ารแก้ ปัญหา ถ้ าหากงบไม่มี มากกว่ารุ่ นใหม่ๆ เช่น ใช้ ไฟ
ไม่กี่ดวงก็สามารถทาให้ เกิดงานที่มนั ตอบโจทย์มากกว่าไลท์ติ ้ง (Lighting Designer) รุ่น
ใหม่ที่อาจจะเน้ นถมไฟแต่สดุ ท้ ายก็ไม่ตอบ คาแรคเตอร์ ของงาน คือใช้ ของเป็ นกว่าหรื อ
อาจจะเกี่ ยวกับประสบการณ์ด้วย แต่ถึงแม้ จะเป็ นไลท์ติ ้ง (Lighting Designer) รุ่นใหญ่
แต่ทาแต่งานเปิ ดตัว สกิลมันจะน้ อย แต่ถ้าเป็ นรุ่นใหญ่ที่เคยทางานละครทางานคอนเสิร์ต
แล้ วมาทาเปิ ดตัว เปิ ดตัวนี ้คือเล็กๆ เพราะอีก 2 อันแสงมันคือพระเอก
อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จักร (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริ งๆ ก็
ต่างกัน ขึน้ อยู่กับโจทย์ แต่ถ้าจะมองว่าแตกต่างกันตรงไหน รุ่ นเก่า เน้ นการทาแสงที่ไป
ย้ อมบนฉากแล้ วก็กลมกลืน ขณะที่รุ่นใหม่จะมีความคอนทราส (Contrast) ของแสงเยอะ
ขึ ้น ความหวือหวา แล้ วก็ใช้ เทคนิคของตัวอุปกรณ์เป็ นตัวสร้ างสรรค์งาน แต่ในขณะที่พี่ซนั
(ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ) เขาใช้ การจัดวาง ใช้ อปุ กรณ์ไม่เยอะ แต่ภาพรวมออกมาดูเหมือน
ใช้ ไฟเยอะ พี่ซนั จะเป็ นอย่างนัน้ แต่ในขณะที่รุ่นใหม่จะใช้ ของเยอะ แล้ วก็ใช้ ศกั ยภาพของ
ตัวอีควิปเม้ นท์ (Equipment) ตัวดวงไฟค่อนข้ างจะเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันรุ่นเก่าก็ จะใช้
การจัดวาง ใช้ ลกู เล่นของการดีไซน์มากกว่าคนรุ่นใหม่ เพราะว่าสมัยก่อน ดวงไฟมันไม่ได้
ทางานได้ หลากหลาย เพราะฉะนัน้ การจัดวางก็ต้องเอาไฟพาร์ นิ่งๆ มาแล้ วก็มาครี เอท
โปรแกรมเอง ว่าไฟสีชดุ นี ้จะขึ ้นแล้ วจะย้ อมผสมด้ วยไฟอีกสีหนึ่งยังไงให้ สีมนั ออกมาเป็ น
การผสมสีของไฟ แต่ในคนรุ่นใหม่ของมันมีให้ เล่นเยอะ...
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แนวทางที่ 3 ระบุไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ที่นกั ออกแบบแสงแต่ละคนพบเจอ ดังเช่น
ทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
มันแล้ วแต่คนครับ หลักๆ พอมันมาเป็ นมาร์ เก็ ตติ ้งอีเว้ นท์ (Marketing Event) มันก็ต้อง
ตอบโจทย์ลกู ค้ าว่ามันจะเป็ นงานเปิ ดตัวรถ หรื อว่าจะเป็ นการสื่อสารแบรนดิ ้ง อย่างเต็มที่
เพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี ้มันก็มีใหม่ๆ ค่อนข้ างเยอะอยู่ที่ใครจะเอาไป แอปพลายยังไง เลย
ไม่ได้ มองว่าคนเก่าคนใหม่ มันอยูท่ ี่วา่ ใครจะเจออะไรมันมีองค์ประกอบเยอะ
สอดคล้ องกับทัศนะของผู้ควบคุม การผลิตระดับอาชีพรุ่นใหม่อย่าง มนัส อังคทะ
วานิช Senior Project Executive CMO Public co.ltd ผู้ควบคุมการผลิตงานกิจกรรม
อาชีพรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ที่กล่าวว่า ผมว่ามันไม่ได้ อยู่ที่เป็ นรุ่นไหน
ผมว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ ส่วนตัวเขามากกว่า เป็ นสไตล์เฉพาะแต่สุดท้ ายประสบการณ์
สาคัญที่สดุ อยู่แล้ ว การที่เขามีประสบการณ์ที่เยอะที่ดีเป็ นสิ่งที่เขาได้ เปรี ยบ อย่างไลท์ติ ้ง
ดีไซเนอร์ บางคนเหมาะกับงานในพื ้นที่กว้ างๆ ที่ต้องการคุมคนสัก 2-3 หมื่นคนเขาถนัด
บางคนเหมาะกับการเจาะโปรดักส์ (Product) การทางานในพื ้นเล็กๆ หรื อทางานในพื ้นที่ๆ
ต้ องการอุณหภูมิสี หรื อรู ปแบบของแสงที่ชดั เจน อย่างรถยนต์ เห็นสีไม่เพี ้ยน ทางานใน
พื ้นที่แคบ เวลาน้ อยคนนี ้จะถนัด ดังนันผมว่
้
ารุ่นใหม่รุ่นเก่า ไม่อยากเรี ยกว่าเป็ นข้ อจากัด
แต่วา่ คนรุ่นเก่าอาจจะเห็นอะไรมาเยอะกว่า เจอโจทย์อะไรมาก็ทาได้ หมด แต่เด็กๆ ผมว่า
เขาก็มีไฟ อุปกรณ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มันก็ช่วยอะไรได้ เยอะมาก ใช้ [กระแส] ไฟก็
น้ อยโอกาสทริ ป [กระแสไฟเกินทาให้ ไฟตัดวงจรหยุดจ่ายไฟกะทันหัน ] ก็น้อย มันช่วยได้
เยอะ
แนวทางที่ 4 ความแตกต่าง ที่เกิดจากพืน้ ฐานองค์ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของนัก
ออกแบบแสง ซึง่ เป็ นทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตฯ 2 ท่าน คือ
อิทธิ พ ล สุรีรัตน์ ผู้ควบคุม การผลิตฯ ระดับช านาญงานพิเศษ (สัม ภาษณ์ , 20
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต่างกัน คือ ถ้ าในอุตสาหกรรม ถ้ าพูดกันในประเทศไทย คน
ทาแสงส่วนใหญ่ไม่ได้ เรี ยนมาไม่มีสถาบันไหนสอน ส่วนใหญ่จะมาจากช่างเทคนิค ข้ อนี ้
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สาคัญมากเพราะฉะนันก็
้ จะเกิดจากทักษะเก็บเกี่ยวมาเรื่ อยๆ กับอีกแบบหนึ่งไลท์ติ ้งดีไซ
เนอร์ ที่เขาเรี ยนมามีความรู้ โดยตรง หรื อผ่านการอบรมมา หรื อผ่านการทาละครมาก่อน
อย่างนี ้ ให้ แสงไม่เหมือนกัน การตีความของแสงต่างกันโดยสิ ้นเชิงชัดเจนที่สดุ มันก็ไม่ได้
เป็ นที่เจนเนอเรชัน่ มันก็เป็ นแบบนี ้มานานแล้ ว ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากทักษะสัก 80%
และผู้ควบคุมการผลิตฯ ระดับอาชีพรุ่นใหม่อย่าง ปริษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริ งๆ จะรุ่ นเก่าหรื อรุ่ นใหม่ มันอยู่ที่คนๆ นันจะเป็
้
นนัก
ออกแบบแสงจริงๆ ไหม คือไลท์ติ ้งดีไซน์เนอร์ จะสามารถอะแดป (Adapt) อุปกรณ์ใหม่ๆ ที่
แตกต่างกัน เขาก็ครี เอทซีนโดยการปรับวิธีการใช้ ไฟได้ อย่างพี่ซนั จะเป็ นคนที่เก่งมากเรื่ อง
นี ้ ไฟดวงหนึ่งจะหาวิธีว่าเขาจะใช้ มนั แบบไหนแล้ วทาให้ เกิดความแตกต่ างของแสงได้ ซึ่ง
มันอยู่ที่คนไม่เกี่ ยวกับรุ่ น แต่ถ้าแนวช่างมาก่อน คนที่มาจากช่างจะรู้ ว่าไฟดวงนีม้ ันทา
อะไรได้ บ้างแล้ วก็ทาให้ เกิดตามนัน้ แต่จะไม่ครี เอจซีน
แม้ ทศั นะในเรื่ อง เทคนิควิธีการสร้ างสรรค์การออกแบบแสงของนักออกแบบแสงระดับ
ชานาญงานพิเศษกับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ ในวงการการจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
[ฟิ ลด์ (Field)] จะแบ่งออกเป็ น 4 แนวทาง แต่จะเห็นได้ วา่ นักออกแบบแสงส่วนใหญ่เห็นสอดคล้ อง
กับทัศนะแนวทางที่ 2 คือ ความแตกต่าง เกิดจากประสบการณ์ ในการทางานและการรับสื่อ
ทางด้ านศิลปะที่แตกต่างกัน
4.2.3 เพอร์ ซัน (Person) หมำยถึง ทักษะ เทคนิค ภูมิหลังของนักออกแบบแสง
ทักษะของนักออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แบ่งย่อยได้ 7 ข้ อดังนี ้
1) ทักษะความรู้เฉพาะทาง นักออกแบบแสงแต่ละท่านได้ ให้ ความเห็นในหัวข้ อนี ้
แตกต่างกันไป แต่ทงหมดสอดคล้
ั้
องกับข้ อสรุ ปของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า “มี
ทักษะ 2 ส่วนที่เป็ นองค์ประกอบใหญ่ๆ คือทักษะการตีความ กับทักษะเรื่ องวิชาชีพ ซึ่งก็ แบ่งเป็ น
เรื่ องอุปกรณ์ กับเรื่ องดีไซน์”
2) ทักษะด้ านการบริ หารจัดการ ในทัศนะนักออกแบบจะแบ่ง ได้ เป็ น เรื่ องการ
จัดการที มงานของตนเองและการบริ หารจัดการร่ วมกั บที ม อื่น การจัดการด้ านงบประมาณให้
สัมพันธ์กบั โจทย์ที่ได้ รับ รวมถึงการบริหารด้ านเวลา
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3) นักออกแบบแสงให้ ทศั นะตรงกันว่า ทักษะการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ ามีความ
จาเป็ น เพราะหน้ างานมักมีการปรับแก้ หรื อเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ดังที่ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์
(สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ต้ องแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เร็ว คิดเร็ว จัดการเร็ว”
4) ทักษะด้ านการทางานร่ วมกับผู้อื่น นักออกแบบแสงได้ ให้ ทัศนะควบคู่ไปกับ
ทักษะทางด้ านการสื่อสาร เพราะนักออแบบแสงจะต้ องทางานร่วมกับหลายฝ่ าย และหลายระดับ
ดังนันทั
้ กษะการทางานร่วมกับผู้อื่นและการสื่อสารจึงต้ องชัดจน และประนีประนอม
5) ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นทักษะที่นกั ออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ ทศั นะว่าเป็ น
สิ่งจาเป็ นเนื่องจากปั จจุบนั เครื่ องมือในการทางานต่างๆ ล้ วนมีพื ้นฐานของการใช้ งานคอมพิวเตอร์
6) คุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ขยัน ใฝ่ รู้ เรี ยนรู้เร็ ว ละเอียด ในทัศนะของบางท่าน
เห็นว่าเป็ นทักษะทัว่ ไปของทุกอาชีพ บางท่านเห็นว่านอกจากความละเอียดแล้ ว ควรเป็ นคนช่าง
สังเกตอีกด้ วย
7) ทักษะอื่นๆ ในข้ อนี ้นักออกแบบแสงให้ ทศั นะแตกต่างกันไป เช่น ต้ องมีความสนุก
กับงาน หมัน่ หาความรู้ใหม่ๆ ต้ องช่างสังเกต ต้ องอดทน ต้ องมีทกั ษะทางด้ านศิลปะ
ดังนันทั
้ กษะต่างๆ ข้ างต้ น มีความสาคัญสาหรับนักออกแบบแสง ที่จะต้ องนาไปปรับใช้ ใน
การทางานแต่ละครัง้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์และน่าประทับใจ
ด้ านคุณลักษณะพิเศษของนักออกแบบแสง สาหรับงานกิจกรรมเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ นัก
ออกแบบแสงให้ ทัศนะไว้ ต่างกันหลายแง่มุมดังนี ้ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน กล่าวว่า (สัมภาษณ์ , 26
พฤษภาคม 2558) “อย่างน้ อยก็ต้องรู้พื ้นฐานของผลิตภัณฑ์ ว่าเป็ นอย่างไร จุดเด่นคืออะไร” หรื อที่
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ความยืดหยุ่นสาคัญที่สุด
สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะว่าหนึ่งคือเวลามันน้ อย สองคือเราไม่ร้ ูว่ามันจะเกิดอะไรขึ ้นได้
บ้ าง” ด้ านชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า “ต้ องมีความคิดสร้ างสรรค์
เพราะสินค้ ามันไม่เหมือนกัน ของที่จะนามาใช้ มนั ก็ไม่เหมื อนกัน” และกริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์
(สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าว่า “ต้ องเป็ นคนที่อินไว (Inner) ใฝ่ หาข้ อมูล เพื่อให้ เห็น
ข้ อดีในโปรดักส์ที่เราสามารถเก็บมาเติมให้ งานเราได้ ถ้ ายิ่งอยากให้ มนั ดีมากขึ ้นไปอีก คุณก็ต้อง
เห็นข้ อดีในตัวโปรดักส์”
ส่วน วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) ให้ ทศั นะว่า
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ต้ องมีความตังใจ
้ มีความสามารถในการเผชิญปั ญหาเฉพาะหน้ า แล้ วก็ให้ เกี ยรติผ้ ูอื่น
เคารพความคิดเห็นของอื่น เราควรจะให้ เกียรติกบั คนที่เขาสร้ างงานนี ้ขึ ้นมา เราทาไปตาม
คอนเสป ของเขาด้ วยสไตล์ที่เป็ นตัวเรา การดีไซน์ก็คือการทางานร่วมกัน เป็ นการทาความ
ฝั นของคนอื่ น และของเราด้ วย ให้ มั น ร่ ว มกั น ได้ มั น คื อ งานคอมเมอเชี่ ย ลอาร์ ต
(Commercial Art) อย่างหนึง่
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) มองว่า ต้ องค่อนข้ าง
เข้ าใจเรื่ องของมาร์ เก็ตติ ้ง เนื่องจากโปรดักส์ลอนซ์ เป็ นมาร์ เก็ตติ ้ง อีเว้ นท์ ก็ต้องเข้ าใจว่า
จุดประสงค์ของงานนี ค้ ืออะไร ต้ องตีโจทย์ ให้ แตกว่าลูกค้ าจะ ลอนซ์ โปรดักซ์ อะไร ธี ม
(Theme) อะไรและสุดท้ ายเขตแดนของลูกค้ าคืออะไรแล้ ว ดีลิเวอร์ คอมมูนิเคชัน่ (Deliver
Communication) ด้ วยแสงให้ มนั ตรงประเด็นที่สดุ
และวิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน 2558) มองว่า น่าจะเป็ นเรื่ องของ
เทคโนโลยีมากกว่า เพราะว่าน่าจะเป็ นการทาอย่างไรให้ มนั ออกมาว้ าว ให้ ดตู ื่นตาตื่นใจ
น่าจะเกี่ยวกับเอฟเฟค (Effect) มากกว่า ที่นี ้มันจะรี เลท (Relate) ไปเรื่ องของอย่างอื่นด้ วย
เช่น เรื่ องของควัน มันก็อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน ถ้ าค่อนข้ างรู้จกั ของ ก็จะสามารถทามันออกมา
ได้ พิศดาร ทาออกมาได้ อื ้ม..ว้ าว
ส่วนในแง่ของภูมิหลังด้ านศิลปะและความรู้ทางวิศวกรรม ของนักออกแบบแสง นันหากมี
้
มาตัง้ แต่เ ริ่ ม ต้ นก็ เ ป็ นสิ่ ง ดี แต่อย่างไรก็ ตามนักออกแบบแสงก็ ยัง ต้ องเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติม อยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะการฝึ กฝนรสนิยมจากการรับสื่อทางด้ านศิลปะที่หลากหลายเพื่อก่อให้ เกิดมุมมองและ
การตีความในการออกแบบ ส่วนความรู้ ทางด้ านวิศวกรรมแม้ ความเห็นโดยรวมมองว่าควรจะมี
เป็ นพืน้ ฐานบ้ างเพื่อให้ เกิดการออกแบบงานบนพื ้นฐานความเป็ นไปได้ จริ ง ในขณะที่บางทัศนะ
เห็นว่าหากไม่มีความรู้ ทางด้ านวิศวกรรมก็สามารถแก้ ปัญหาโดยการมีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ า
มาช่วย ซึง่ ทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงเห็นว่าภูมิหลังทัง้ 2 ลักษณะข้ างต้ นไม่จาเป็ นจะต้ อง
มีมาตังแต่
้ เริ่ มแรกแต่สามารถเรี ยนรู้ ได้ และยิ่งในอาชีพของนักออกแบบแสงจาเป็ นจะต้ องเรี ยน
รู้ อยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะรสนิยมทางด้ านศิลปะที่ จะต้ องฝึ กฝนโดยการเสพย์สื่อด้ านศิลปะที่
หลากหลาย เพื่อใช้ ในการทางาน ดังเช่นทัศนะของ
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ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) กล่าวว่า คุณจะมีภูมิหลัง
อะไรมาได้ ทงนั
ั ้ น้ แต่ถ้าคุณทาอาชีพนี ้แล้ วคุณต้ องแสวงหาความรู้ใ นด้ านนี ้ ถึงให้ มีก็เถอะ
ถ้ าคุณ มาเป็ นนักออกแบบแสงก็ ต้องมาเริ่ ม ต้ นเรี ยนรู้ ใหม่ เพราะสิ่ง ที่ จ ะต้ องรู้ คือเรื่ อง
อุปกรณ์ เรื่ องวิธีการดีไซน์ ถ้ ารู้เรื่ องเหล่านี ้แล้ วเวลาเริ่ มทางานครั ง้ ที่ 1, 2, 3 คราวนี ้โจทย์
ที่ลกู ค้ าให้ มันอาจจะไปสัมพันธ์กบั ภูมิหลังที่เรามีอยู่เดิม... เราก็จะเข้ าใจง่ายเก็ ทเร็ ว แล้ ว
ก็ตีความได้ ทนั ที ส่วนความรู้ที่จะต้ องไปหาเพิ่มสาหรับไลท์ติ ้งดีไซเนอร์ คือความรู้ทางด้ าน
เทคโนโลยีและงานดีไซน์
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า มันก็ไม่เชิงนะ มันเป็ น
เรื่ องของครี เอทีฟ ศิลปะก็เรื่ องนึง ครี เอทีฟก็เรื่ องนึง... ผมว่าศิลปะมันก็เป็ นงานแขนงหนึ่ง
ที่คณ
ุ ก็ใช้ ครี เอทีฟ ใช้ จินตนาการในการทา ซึง่ มันก็เหมือนกันเราก็ต้องมีจินตนาการในการ
ทาแสง มองเป็ นเรื่ องของอารมณ์มากกว่า เรื่ องของการใช้ สี ... ไม่ถึงขันว่
้ าความถนัดของ
วิศวกรนะครับ ก็แค่ว่าใช้ เครื่ องมื อเป็ นเพราะอย่างน้ อยต้ องเขียนแบบเป็ น ไม่งนก็
ั ้ ทาไลท์
ติ ้งแปลน (Lighting Plan) ไม่ได้ ทุกอย่างต้ องขึ ้นอยู่กบั สเกลเพราะไม่งนไฟบาร์
ั้
ๆ หนึ่ง ถ้ า
เราไม่สเกลเราใส่ๆ ไป เรากะอะไรไม่ได้ ชนกันเละเทะหมดเลย และก็เรื่ องนา้ หนักก็คือ
ส่วนนึง เพราะฉะนันมั
้ นก็ควรมีพื ้นฐานกันมาบ้ าง
วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก็มีก็ดีคือมีก็
เป็ นตัวช่วย ถ้ าไม่มีก็อาศัยขยัน ความรู้ พื ้นฐานด้ านวิศกรรม ก็ควรจะมีบ้างพอจะรู้ นิด
หน่อยว่าเขาใช้ กนั ยังไง เรื่ องตู้เรื่ องไฟฟ้า เรื่ องโครงสร้ าง เพราะไม่อย่างนันเราอาจจะสร้
้
าง
ความล้ มเหลวให้ งานก็ได้ ก็อาจจะวาดฝั นแต่ปรากฏว่ามันทาไม่ได้ ตามกายภาพ แต่เรา
ไม่ร้ ู เราอ่านโครงสร้ างอ่านสถานที่ไม่เป็ น เพราะเราไม่ร้ ู เลยว่า น ้าหนัก 500 มันคืออะไร
เราก็ใส่เข้ าไปใหญ่เลย มันก็จะทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกแบบมานัน่ แหละ
กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ถ้ าคุณรักจะ
ออกแบบแล้ ว คุณ ก็จ าเป็ นจะต้ องศึกษาเพิ่ม เติม เรี ยนรู้ กันได้ ถ้าคุณสนใจพอ... ใครก็
ทางานศิลปะได้ ถ้าคุณชอบ คือคนเป็ นศิลปิ นเองบางคนก็ไม่ได้ เรี ยนมา แต่ร้ ูสึกชอบมีเรื่ อง
ที่จะเล่ามีเรื่ องที่จะบอก แล้ วก็หาสื่อในการที่ จะสื่อสารไอเดียตัวเอง... ซึ่งจริ งๆแล้ วใครจะ
มองว่าสวย ก็สวยใครสวยมันแล้ วแต่รสนิยม ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมก็ควรจะมีบ้าง ถ้ ารู้
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ไว้ มนั ก็จะทาให้ คณ
ุ ทางานได้ อยูใ่ นความสมจริงมากขึ ้น ถ้ าไม่ร้ ูมนั ก็ต้องหาคนมาซัพพอร์ ต
งานคุณให้ เกิดขึน้ มา เพราะจริ งๆ แล้ วคุณจะไปแขวนของนา้ หนักเกื อบสองสามตันอยู่
ข้ างบนเหนือหัวคนดู ถ้ าร่ วงลงมาใส่คนดูก็เกิ ดโศกนาฏกรรม คนที่ออกแบบเองก็ต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก เขาก็จะต้ องฟั งก์ชนั นัล (Functional) มันจะต้ องใช้ งาน
ได้ แล้ วก็ต้องปลอดภัย แล้ วก็สวยงามอาจจะเป็ นหลังๆ ด้ วยซา้ อย่างน้ อยที่สุดมันต้ อ ง
แพรคติคอล (Practical)... แล้ วก็ความปลอดภัยในแง่ของไฟฟ้า หรื อความร้ อน ในแง่ของ
เรื่ องโคม เรื่ องของน ้าหนัก เมื่อมีอปุ กรณ์เยอะๆ ไปแขวนๆ ก็คือความรู้เรื่ องวิศวกรรม... ซึ่ง
ไลท์ติ ้ง (Lighting Designer) รู้ ไว้ บ้างแล้ วก็ออกแบบไม่ให้ มนั เกินกับสิ่งเหล่านัน้ แล้ ว
ความสวยงามมันก็ จ ะตามมา หรื อวิธี การถ้ าอยากจะใส่ของให้ ม ากกว่านัน้ คุณก็ต้อง
เปลี่ยนวิธีการติดตังจากแขวนเอาไปวางพื
้
้น ทาโครงสร้ างแบบไหนให้ มนั กลมกลืน
พรพรรณ อารยะวี รสิ ทธิ์ (สัม ภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) กล่า วว่า เราว่า
จาเป็ นที่สดุ สาหรับเรานะ เราจะมาทางสายนี ้ [ศิลปะ] มากกว่าวิศวกรรม เพราะเรารู้สึกว่า
การที่เรารับรู้ ศิลปะมันทาให้ เกิดสุนทรี ยะต่างๆ ทาให้ เกิดรสนิยม เราควรต้ องรับสื่อให้ ได้
หมด... การออกแบบแสงมันก็เหมือนการวาดรู ปมันก็ต้องใช้ องค์ประกอบศิลป์ทุกอย่าง
องค์ประกอบภาพ สี... น้ อยคนที่จะมีพื ้นฐานทัง้ 2 แบบที่ฟูลสเกลเต็มที่ มันต้ องบาลานซ์
กัน พื ้นฐานทางด้ านศิลปะจริ งๆ เราไม่ต้องมีก็ได้ นะ... ของพวกนี ้บางทีมนั ไม่ต้องรู้ทฤษฎี
มันเรี ยนรู้ด้วยเซนส์ (Sense) มากกว่า ซึ่งถ้ าเกิดเรารู้ทฤษฎีด้วยมันก็ช่วยให้ เราง่ายขึ ้นอีก
หน่อย เพราะทฤษฎีมนั มีนิดเดียวเอง คนที่เขาเรี ยนศิลปะมาโดยตรงส่ วนใหญ่ที่เขาได้ คือ
ได้ การฝึ กฝนเซนส์มากกว่า
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต้ องมีความรู้
อย่างเบสิค อาร์ ต (Basic Art) อย่างคอมโพสิชนั่ (Composition) การวางมิติ มันก็เป็ น
เรื่ องของเบสิค อาร์ ต สกิล (Basic Art Skill) ที่พอมันมาคอมโพส (Compost) กันแล้ วซีนนี ้
มันดูดีมย...
ั ้ เป็ นเรื่ องของแอส อิท กอน (As it goes) มากกว่ามันจะกลับไปที่เรื่ องเทส
(Taste) ว่าใครนิยมแบบไหน เพราะเดฟฟิ นิชนั่ (Definition) ของสีสาหรับแต่ละคนมันเป็ น
เพอร์ ซนั นัลแอสซัมชัน (Personal Assumption) มากกว่า เช่นบางคนคิดว่าสีที่หรูที่สดุ คือ
สีทอง บางคนอาจบอกว่าสีทองมันอาบอบนวดเป็ นต้ น... ความรู้วิศวกรรมเป็ นพื ้นฐานต้ อง
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มีครับ เพราะว่าศิลปะสวยแต่วิศวะสร้ างไม่ได้ มนั ก็ไม่ร้ ูจะมีศิลปะไปทาไม มันต้ องสร้ างได้
ไม่ใช่วาดมาสวยงามไฟลอยอยูก่ ลางคนดู แต่ไม่มีจดุ แขวน มันก็ไม่ได้
ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์ ภูมิหลังทางด้ านการศึกษาของนักออกแบบแสง [เพอร์ ซนั (Person)]
เชื่อมโยงกับทักษะและเทคนิค ในการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้ แนวคิด
การแบ่งประเภทความรู้ของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka ที่ประกอบด้ วย ความรู้ทวั่ ไป
หรื อความรู้ ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) คือความรู้ ที่เป็ นรู ปธรรม สามารถถ่ายทอดบอกต่อได้
ผ่านรู ปแบบ การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร เช่น ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และความรู้ เฉพาะตัว หรื อ
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) คือความรู้ที่ม่สามารถอธิบายได้ ชดั เจน แต่ละบุคคลจะ
ทาความเข้ าใจจากการฝึ กฝนทักษะ ประสบการณ์ สัญชาตญาณ ออกมาเป็ นตารางดังต่อไปนี ้

ตำรำง 4.3 ความเชื่อมโยงของภูมิหลังทางด้ านการศึกษา ของนักออกแบบแสง [เพอร์ ซนั (Person)] 3 กลุม่ กับประเภทขององค์ความรู้ (Domain) ที่ใช้ ใน
การออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
แบ่งกลุม่ จากภูมิ
หลัง ทาง
นักออกแบบแสง
การศึกษา

ประเภทขององค์ความรู้ทใี่ ช้ ในการออกแบบแสง (Domain)

ชูชยั อาจหาญ
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

วิทยาลัยการอาชีพไทรน้ อย
ระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ ากาลัง

อบรมเฉพาะทางด้ า นการออกแบบแสงจาก
บจก.ดีไซน์ไลท์ ซีสเต็ม กับคุณประยงค์ ครุ ฑ
กล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบแสง อดีต
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์

คน (Tacit Knowledge)
อาศัยลูกค้ าเป็ นครู
เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 31 ปี
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ความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge)
ความรู้เริ่ มต้ น
ความรู้เพิ่มเติม
1.กลุ่ม ช่ า งและ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม ศึกษาเพิ่มเติมเองจากตาราต่างประเทศ
วิศวกรไฟฟ้า
นั ก อ อ ก แ บ บ แ ส ง ร ะ ดั บ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอม
ชานาญงานพิเศษ
เกล้ า วิทยาเขตพระนครเหนือ
พื ้นฐาน
การศึกษา
ด้ า น อุ ป ก ร ณ์ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน
คณะครุ ศาสตร์ โสตทัศนศึกษา อบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสง ที่โรง
ระบบไฟฟ้า และ นั ก อ อ ก แ บ บ แ ส ง ร ะ ดั บ (ปั จ จุบัน คื อ คณะเทคโนโลยี ละครกรุ งเทพ กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ โดย
แสงสว่าง
ชานาญงานพิเศษ
นวัต กรรมการศึ ก ษา) ม.ราช เน้ นเรื่ องการออกแบบแสงสาหรับงานละครเวที
ภัฎจันทรเกษม

ความรู้เฉพาะตัว หรื อความรู้ที่ฝังอยูใ่ น

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 27 ปี

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 13 ปี

ตำรำง 4.3 (ต่อ)
แบ่งกลุม่ จากภูมิ
หลัง ทาง
นักออกแบบแสง
การศึกษา

ประเภทขององค์ความรู้ทใี่ ช้ ในการออกแบบแสง (Domain)
ความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge)

2. กลุม่ ศิลปะ
การละคร และ
สถาปั ตยกรรม

วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการ
ละคอน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

พื ้นฐาน
การศึกษา ที่มี
วิชาศิลปะและ
การออกแบบ
แสงร่วมใน
หลักสูตร

กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการ
ละคอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์

อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา

ความรู้เริ่ มต้ น

ความรู้เพิ่มเติม

ความรู้เฉพาะตัว หรื อความรู้ที่ฝังอยูใ่ น
คน (Tacit Knowledge)
เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 15 ปี

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 13 ปี

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
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อบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสงโดยตรง
จาก - รศ. สมพร ฟูราช โถปั ญญา ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ ด้ านการออกแบบแสง
- อ.สุพตั รา เครื อครองสุข นักออกแบบแสง
และอาจารย์พิเศษ ด้ านการออกแบบแสง
- Mr.Giles Hogya; Theater Professor.
University of Victoria (Special Course)
- Avolites Console Training Course
- Grand MA Console Training Course

ตำรำง 4.3 (ต่อ)
แบ่งกลุม่ จากภูมิ
นักออกแบบแสง
หลัง ทาง
การศึกษา
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

ออกแบบแสง
พื ้นฐาน
การศึกษาด้ าน
การออกแบบแสง
โดยตรง

ความรู้เริ่ มต้ น
ศิลปะการละคร จุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย

จิโร่ เอ็นโดะ
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

คณะสถาปั ตยกรรม
Musashino Art University

วิกรานต์ มณีศรี
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโรงแรม
มหาวิทยาลัยรังสิต

ความรู้เฉพาะตัว หรื อความรู้ที่ฝังอยูใ่ น
คน (Tacit Knowledge)

ความรู้เพิ่มเติม
ประสบการณ์การทางาน 13 ปี

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 16 ปี

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

ประสบการณ์การออกแบบแสงสาหรับ
ละครเวที ในประเทศไทย
1.Lighting Programmer Phuket
FantaSea
2.Lighting Designer Siam Niramit
Bangkok
3.Lighting Designer Siam Niramit
Phuket
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3. กลุม่ นัก

ประเภทขององค์ความรู้ทใี่ ช้ ในการออกแบบแสง (Domain)
ความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge)

ตำรำง 4.3 (ต่อ)
แบ่งกลุม่ จากภูมิ
หลัง ทาง
นักออกแบบแสง
การศึกษา

ความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge)
ประเภทขององค์ความรู้ทใี่ ช้ ในการออกแบบแสง (Domain)
ความรู้เริ่ มต้ น

ความรู้เพิ่มเติม

ความรู้เฉพาะตัว หรื อความรู้ที่ฝังอยูใ่ น
คน (Tacit Knowledge)
ประสบการณ์การทางาน 16 ปี

ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์
นักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่

เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน 6 ปี
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จบการศึกษา และอบรมเฉพาะ
ทางด้ านการออกแบบแสงจาก
California Institute of Arts,
Valeria
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สิ่ ง ที่ บ่ง บอกความแตกต่า งของรู ปแบบ (Style) เฉพาะตัว ของนักออกแบบแสงระดับ
ชานาญพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ นักออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ ทศั นะว่ า แม้
สุดท้ ายผลงานของนักออกแบบแสงแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากรสนิยมที่สงั่ สมแตกต่างกัน
แต่การเห็นงานออกแบบแสงหนึ่ง ๆ ไม่ส ามารถระบุไ ด้ ชัดเจนว่าเป็ นการออกแบบแสงของนัก
ออกแบบแสงรุ่ นไหน เพียงแต่บางครัง้ จะบอกได้ ว่าเป็ นงานของใคร ซึ่งเป็ นเรื่ องของการเจาะจง
บุคคลมากกว่า โดยนักออกแบบแสงท่านนันจะต้
้
องมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นมากเป็ นพิเศษ
และสิ่งที่เป็ นตัวบ่งบอกรูปแบบเฉพาะตัวของนักออกแบบแสงจะเป็ นวิธีการเลือกใช้ สี และการจัด
วางชุดไฟที่มีความสวยงามและลงตัว โดยมากจะเกิดขึน้ กับนักออกแบบแสงระดับชานาญงาน
พิเศษ ที่มีประสบการณ์ มายาวนานรวมถึงมีคนเห็นผลงานบ่อยครัง้ ในทัศนะของ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่า
ตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ก็อยู่ที่พื ้นฐานความรู้ กับพื ้นฐานงานที่ผ่านมาว่า
ประสบการณ์” ทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มัน
ต่างกันเองอยูแ่ ล้ ว สไตล์ของแต่คนมันไม่มีทางเหมือนกัน มันเกิดจากประสบการณ์ เป็ นไปตามวัย
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน เทสและสไตล์ของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปตามเวลา”
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เราว่าภาพ
ในหัว เรามักจะพูดเรื่ องรสนิยมมากกว่าซึ่ง มันจั บต้ องไม่ไ ด้ แต่มันก็ จ ริ ง มันจริ ง มากๆ
เพราะว่ารสนิยมมันเปลี่ยนไปตามเจ็น (Generation) มันคนละแบบ เราก็จะมองคนละ
แบบ ฟั ง เพลงมาคนละแบบ ดูหนัง มาคนละแบบ เราว่ามันเกี่ ยวข้ อง การที่ง านมันจะ
ออกมาเป็ นอย่างไรก็ขึ ้นอยู่กบั ภาพในหัวของแต่ละคน ซึ่งภาพในหัวของไลท์ติ ้ง (Lighting
Designer) แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ไม่มีทางเหมือนกัน
ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ผมว่าอยู่ที่ความคิด
ของแต่ละคน ไอเดียของแต่ละคน มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ ว และอีกส่วนนึงก็คือการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้มาแบบนี ้ก็จะสืบต่อกันมาซะส่วนมาก คนที่เรี ยนรู้มาจากที่เดียวกัน ก็จะมีคล้ ายๆ
อาจจะเหมือนแนวบ้ างอะไรบ้ าง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็อาจมีแปลกแหวแนวไปบ้ าง อยากลองว่า
แบบนี ้ได้ ไหมมันจะสวยกว่าไหม
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า งบ เวลาการทางาน
วิธีการติดตัง้ เวลาในการติดตัง้ เวลาในการซ้ อมครับ มันทาให้ เกิดงาน ส่วนสไตล์มนั ขึ ้นอยู่

148
กับอาร์ ทิสติกเทส (Artistic Test) ของแต่ละคน บวกกับปั จจัยทางธุรกิ จ ปั จ จัยทาง
กายภาพของงานัน้ บางงานทาทุกอย่างมาสวยงามหมดลูกค้ าต่อราคา 1 วันก่อนนงานเรา
ก็ไม่ร้ ูจะทายังไง มันเลยมีหลายแฟคเตอร์ (Factor) ที่เกี่ยวข้ องกัน
ทางด้ านมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตฯ ให้ ทัศนะว่า “วิธีการติดตังก็
้ ร้ ู ระดับนึงนะก็ถ้า
สังเกตไลท์ซอร์ ส (บจก.ไลท์ซอร์ ส) เวลาเขาทาไฟจะไม่แบน” อิทธิ พล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์ , 20
พฤษภาคม 2558) และนุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2558) “วิธีการพล็อตไฟ
วิ ธี ก ารเล่น ไฟ” ปริ ษ า เมธี ช าญกิ จ (สัม ภาษณ์ , 6 พฤษภาคม 2558) “ไลท์ ติง้ ดี ไ ซน์ จ ะมี
คาแรคเตอร์ ของเขามันจะมีลายเส้ นของเขา เพียงแต่เราต้ องเห็นงานเขาบ่อยๆ แล้ วเราจะรู้ว่างาน
นี ้เป็ นของคนนี ”้ ส่วนทัศนะของ อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จักร (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2558)
กล่าวว่า “ต้ องเคยร่วมงานกัน ต้ องเห็นงานของแต่ละคนบ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ทกุ คนทาตามโจทย์ก็
จะดูยาก ยกเว้ นคนที่เก่งและมีสไตล์มากจริงๆ เราถึงจะรู้”
ดังนันสิ
้ ่งที่บง่ บอกความแตกต่างของรูปแบบ (Style) เฉพาะตัวของนักออกแบบแสง แม้ ไม่
สามรถระบุได้ ว่าเป็ นรูปแบบของนักออกแบบแสงระดับช านาญพิเศษ หรื อนักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่ นใหม่ แต่จะสามารถบอกได้ เป็ นเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบชัดเจน แต่จากผลการวิจัยผู้ให้
ข้ อมูลส่วนใหญ่จะกล่าวถึงรูปแบบเฉพาะของนักออแบบแสงระดับชานาญพิเศษ ผู้วิจยั จึงสรุ ปได้
ว่าอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เห็นของรูปแบบ (Style) เฉพาะตัวของนักออกแบบแสงคือ เรื่ องอายุงานที่
ยาวนาน และการถูกเห็นผลงานบ่อยครัง้ ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ผ้ อู ื่นสามารถระบุลกั ษณะเฉพาะที่
โดดเด่นของนักออกแบบแสงแต่ละท่านได้
องค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทย เป็ นปั จจัยที่ทาให้ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ครัง้ หนึ่งๆ สามารถ
ประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวได้ โดยนักออกแบบแสงได้ ให้ ทศั นะเป็ น 2 แนวทางดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตำรำงที่ 4.4 ทัศนะของนักออกแบบแสง องค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ (A System
Model of Creativity) ในกระบวนการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของระบบ
ความคิดสร้ างสรรค์

ทัศนะของนักออกแบบแสง
แนวทางที่ 1
ครูพกั ลักจา

ทัศนะของนักออกแบบแสง
แนวทางที่ 2
เรี ยนรู้ผา่ นระบบการศึกษา

1

ความรู้เฉพาะทาง และ
ประสบการณ์ในการ
ออกแบบแสง (Persons
/ Talents, Experience)

พื ้นฐานความรู้ เป็ นสิง่ ที่ดี การ
เริ่ มต้ นเรียนรู้จากผู้ชานาญใน
การออกแบบแสงที่ได้ รับการ
ยอมรับในเบื ้องต้ นเป็ น
ประโยชน์มาก และยิ่งมีการสัง่
สมประสบการณ์ก็จะยิ่งเป็ น
ผลดีกบั งานมากขึ ้น

เป็ นทังตั
้ วส่งเสริ มและกรอบในเวลา
เดียวกัน เช่นเคยเรี ยนการออกแบบ
แสงสาหรับละครเวทีมาก่อน ในช่วง
แรกก็จะไม่กล้ าใช้ ไฟที่หวือหวา แต่ก็
จะได้ ภาพของงานทีเ่ ป็ นแนวทางที่
ดูดรามาติกซึง่ แตกต่างจากบบเดิมๆ
แต่สดุ ท้ ายจะเกิดการปรับตัวในทีส่ ดุ

2

ระบบและขันตอนในการ
้
เป็ นส่วนสนับสนุน เพราะจะทา
ทางาน กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีการพูดคุยและแนะนาถึง
หรื อเชื่อมโยงกับผู้มี
มุมมองที่แตกต่าง
อานาจตัดสินใจ (Fields
/ Social System)

บางครัง้ การถูกกาหนดโดยลูกค้ า
ตัดสินใจมาแล้ วว่าจะเอาอะไรไม่เอา
อะไร โดยไม่รับฟั งการเสนอแนะของ
นักออกแบบแสงก็อาจจะทาให้ ภาพ
งานออกมาไม่ลงตัว ซึง่ ส่วนใหญ่นกั
ออกแบบแสงในประเทศไทยจะยอม
ทาตามความต้ องการของลูกค้ าเพื่อ
ไม่ให้ เกิดปั ญหา แต่หากลูกค้ า
ยอมรับฟั งและเปิ ดโอกาสให้ มีการ
ถกเถียงแสดงความคิดเห็น จะทาให้
ตัวงานพัฒนาได้ ดีมากขึ ้น

3

ทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ในการทางาน ที่ทาให้
เกิดประสบการณ์ด้าน
การทางานในวงการการ
ออกแบบแสงสาหรับงาน

บางครัง้ การที่เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเร็ ว
มากเกินไป จนนักออกแบบแสง
เรี ยนรู้ไม่ทนั จะเป็ นอุปสรรคในการ
ใช้ งานเพราะไม่มคี วามเชี่ยวชาญ ซึง่
อาจจะมีผลกับนักออกแบบแสงบาง

ลาดับ

สนับสนุนแน่นอน เทคโนโลยี
ใหม่ ความรู้ใหม่ ทาให้ เกิดการ
พัฒนา ทังด้
้ านความคิดและ
คุณภาพชีวิต เช่น ทาให้ การ
ทางานสะดวกและรวดเร็ วขึ ้น
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ตำรำงที่ 4.4 (ต่อ)

ลาดับ

องค์ประกอบของระบบ
ความคิดสร้ างสรรค์

ทัศนะของนักออกแบบแสง
แนวทางที่ 1

ทัศนะของนักออกแบบแสง
แนวทางที่ 2

เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
(Domain / Cultural
System)

ใช้ จานวนเจ้ าหน้ าที่แรงงาน
ลดลง

ท่านทาให้ เกิดความท้ อแท้ ในการ
เรี ยนรู้

ส่วนมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตฯ ในเรื่ ององค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์
ต่อ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทยนัน้ เห็ นตรงกัน ว่า องค์ ป ระกอบ
ทางด้ านความรู้ เฉพาะทางและประสบการณ์ ใ นการออกแบบแสง (Persons / Talents,
Experience) และระบบขันตอนในการท
้
างานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงกับผู้มีอานาจตัดสินใจ
(Fields / Social System) สองส่วนนี ้เป็ นได้ ทงส่
ั ้ วนส่งเสริมและอุปสรรค์ตอ่ การทางานขึ ้นอยู่กบั นัก
ออกแบบแสงแต่ละท่าน ส่วนองค์ประกอบที่ 3 ในแง่ทกั ษะและความรู้ใหม่ๆในการทางาน ที่ทาให้
เกิ ด ประสบการณ์ ด้ า นการท างานในวงการการออกแบบแสงส าหรั บ งานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Domain / Cultural System)นัน้ ผู้ควบคุมการผลิตฯต่างเห็นว่าเป็ นส่วนส่งเสริ มเพราะจะเป็ นตัว
ช่วยให้ นกั ออกแบบแสงทางานได้ ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ ้น
องค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ทงั ้ 3 ส่วน ต่อการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนัน้ สามารถเป็ นได้ ทงส่
ั ้ วนส่งเสริ มในด้ านการพิ่มทักษะ เพิ่มรสนิยมใน
การออกแบบแสง และด้ านการทางานร่วมกับผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็ น อุปสรรค์ตอ่
การทางานของนักออกแบบแสงได้ เช่นกัน หากนักออกแบบแสงติดอยู่ในกรอบความรู้เดิม หรื อไม่
สามารถเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนันจึ
้ งขึ ้นอยูก่ บั การเลือกนาไปปรับใช้
และทัศนคติของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ

บทที่ 5
กำรสื่อควำมหมำยผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้ โจทย์
ทำงกำรตลำดและข้ อจำกัดของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ในบทที่ 5 ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิจยั ของคาถามวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการสื่อ
ความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในบริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) และ
คาถามวิจยั ข้ อที่ 3 ในแง่ความแตกต่างระหว่างนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนัก
ออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ ในการใช้ วิธีการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย จากข้ อมูล
ดัง กล่าวทาให้ ทราบถึง วิธี การถ่ายทอดมุมมองทางด้ านศิลปะเพื่ อการสื่ อสาร ซึ่ง จะต้ องมี การ
ตีความสารภายใต้ เงื่อนไขและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แต่ละงาน ผลการศึกษาสามารถ
สรุปเป็ นประเด็นได้ ทงหมด
ั้
3 ประเด็น ดังนี ้คือ
5.1 แสงกับการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
5.2 สุนทรี ยะกับการสื่อสารเชิงสัญญะของแสง สาหรับการตีความสารตามโจทย์และ
ข้ อจากัดของแต่ละงาน
5.3 การปรับรูปแบบการใช้ แสงเพื่ออุดช่องโหว่ของการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ ทนั ท่วงที
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

5.1 แสงกับกำรสื่อสำรในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
การศึกษาความสัมพันธ์ ของแสงกับการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
สามารถแบ่งเป็ น 4 ประเด็น ดังนี ้
5.1.1 “แสง” เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1.2 เป้าหมายสาคัญของการใช้ “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
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5.1.3 ความสาคัญของแสงเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
5.1.4 พัฒนาการของการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย ในประเทศไทย
5.1.1 “แสง” องค์ ประกอบหนึ่งในกำรสื่อสำร ในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
“แสง” เป็ นส่วนหนึ่งของการลื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นองค์ประกอบที่ ส่งเสริ ม
งาน ให้ เกิดความน่าสนใจ น่าตื่นเต้ น ช่วยสร้ างบรรยากาศโดยรวม (Mood and Tone) ของงานให้
เป็ นไปแนวทาง (Concept / Theme) เดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ทังหมดของงาน
้
สามารถสร้ าง
ความรู้สึกและอารมณ์ร่วม ด้ วยการเลือกใช้ จงั หวะและองค์ประกอบต่างๆ ของแสงในการสื่อสาร
กับผู้ชม ช่วยเน้ นย ้าถึงแบรนด์อิมเมจ (Brand Image) ของสินค้ า ช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้ กับ
สินค้ าช่วยดึงดูดสายตาในสิ่งที่ต้องการให้ เห็น และอาพรางในสิ่งที่ไม่ต้องการให้ เห็น สร้ างอารมณ์
ร่ วมในช่วงต่างๆ ของงาน ทัง้ ช่วงการสื่อสารของพิธีการ ช่วงของการนาเสนอข้ อมูลผลิตภัณฑ์
(Product Presentation) รวมไปถึงช่วงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch) ดังเช่นทัศนะ
ของนักออแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
“[แสง]เป็ นตัวส่งเสริ มตามตัวโปรดักชัน่ (Production) มันก็คือการไปเสริ มการแสดงต่างๆ ในช่วง
ต่างๆ ให้ มนั เด่นชัดขึ ้น” และ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) “แสงของการ
เปิ ดตัวสินค้ าอยู่ที่คอนเซปต์ (Concept) ของโปรดักส์ (Product)” รวมถึงทัศนะของนักออกแบบ
แสงอาชีพรุ่ นใหม่อย่าง วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถนุ ายน 2558) “เป็ นในส่วนของการเพิ่ม
สีสนั เพิ่มความน่าตื่นเต้ น ดรอว์แอดเทนชัน่ (Draw Attention) ของคนดูมากกว่า” วีรายา วงศ์นรา
รัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) “ช่วยทาให้ สินค้ ามองเห็นได้ ชดั ในเรื่ องของภาพลักษณ์
...ต้ องรู้จงั หวะว่าตอนไหนแสงจะเข้ ากระแทกคนดู แล้ วตอนไหนที่ควรจะผละออก เหมือนเวลาดู
หนัง ที่อยูๆ่ แสงดับมืดลงชัว่ ขณะแล้ วก็สว่างขึ ้นมา จะทาให้ คนดูรับรู้ได้ วา่ กาลังจะตื่นเต้ น”
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสงน่าจะ
ทาหน้ าที่ในการให้ คนเห็นว่าโปรดัก (Product) ต้ องการจะนาเสนออะไร เราอาจจะตีความ
ตรงนัน้ ออกมา เราสามารถให้ แ สงมัน กระตุ้น หรื อ ว่า สื่ อ ให้ เ กิ ด อารมณ์ ไ ด้ เน้ น และก็
ส่งเสริม...แสงมีภาษาเฉพาะตัวที่สามารถสร้ างความรู้สกึ ให้ กบั ผู้ชมได้
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มันเป็ นแค่
เครื่ องประกอบมากกว่า และก็ช่วยแค่ทาให้ บรรยากาศหรื อว่าความฟู่ ฟ่ า ความตื่นเต้ นมัน
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เกิดขึ ้นในงาน... การยิงไฟเข้ าตาคนดู เป็ นเหมือนการคุยกับคนดู เป็ นการทาลายเส้ นแบ่ง
เขต (Boundary) ซึ่งงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ เพราะมีความต้ องการในการคุย
กับผู้ชมเช่นกัน
จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์ , 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 การจัด แสง สามารถใช้ เพื่ อ การสื่ อ สารได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่
ผู้ร่วมงาน หรื อ ผู้ชมน้ อยและไม่ให้ ความสนใจเท่าที่ควร เราสามารถใช้ แสงสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงานได้ เหมือนกับดีเจ (DJ) ในผับเลย คือเราสามารถออกแบบแสงให้ สอดคล้ องกับ
จั ง หวะของดนตรี ที่ ผั บ เพื่ อ เป็ นการกระตุ้ นให้ ผู้ รวมงานเกิ ด ความสนใจมากขึ น้
เพราะฉะนันแสงสามารถใช้
้
ควบคุม แก้ ไข สถานการณ์ได้ (แปล)
ฉัต รเฉลิ ม หลิ ม ภาพัน ธุ์ (สัม ภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) กล่า วว่า ไลท์ ติง้
(Lighting) มันก็เป็ นอิลีเม้ นท์ (Element) หนึ่งของงาน ซึ่งมันก็สื่อถึงตัว แบรนด์อิมเมจ
(Brand Image) หรื อว่าตัวซีไอ (Corporate Identity อัตลักษณ์องค์กร) ที่ลกู ค้ าให้ มา
รวมถึงมันก็เซตมูดแอนด์ โทน (Set Mood) ของงานทัง้ หมดหรื อเซตในเรื่ องของธี มมิ่ง
(Theming) ซึ่งแสงที่ดีหรื อแสงที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ าต้ องการสื่อสารมันก็เป็ นเอฟเฟคทีฟ
คอมมูนิเคชัน่ (Effective Communication) หนึง่ ทางที่จะทาให้ ภาพของงานมันออกมา ไม่
ว่าจะเป็ นสิ่งที่ผ้ ชู มสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่ออกไปในสื่อหรื อในมีเดีย (Media) ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่ 2 มันสามารถทาให้ เราไฮไลท์ (Hi-Light) ในสิ่งที่
เราต้ องการ รวมถึงในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ เห็น
ส่วนทางด้ านมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมลาดับพิธีการแสดง (Producer
and Show Director) ได้ ให้ ทศั นะของ “แสง” กับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไว้ สอดคล้ องกับนักออกแบบ
แสงในบางแง่มุมดังนี ้ นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2558) “มันทาให้ งานมันดูมี
อะไรมากขึ ้น ดูมีการเน้ นเฉพาะจุดเพื่อนาสายตา เพื่อเน้ นเฉพาะเจาะจงว่าตรงไหนกาลังมีกิจกรรม
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นอกเหนือจากไฟเฮ้ าส์ (House Light) ทั่วๆ ไป” อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จักร (สัม ภาษณ์ , 15
พฤษภาคม 2558) “เป็ นการให้ แสงสว่างในจุดที่ เราต้ องการเน้ น สร้ างธี ม (Theme) สร้ าง
บรรยากาศให้ เกิดตามคอนเสป (Concept) ที่เราดีไซน์ และเน้ นจุดไฮไลท์ของการเปิ ดตัว ” ปริ ษา
เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) “ช่วยทาให้ เกิดความน่าสนใจในการเปิ ดตัว ” ณัฐพร
อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) “มันก็ทาให้ งานบนเวทีดสู มบูรณ์แบบขึ ้นทังบนเวที
้
แล้ วก็สว่ นของดิสเพลย์ ทาให้ ดมู ีฟีลลิง มีความสวยงาม”
มนัส อังคทะวานิช (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า แสงเป็ นตัวกาหนด
อารมณ์ในสิ่งที่ลกู ค้ าจะเห็น ... ไลท์ติ ้งอาจจะเน้ นในพื ้นที่ๆ มีแสงสว่างน้ อย แต่งบางทีมนั
สามารถทาให้ ห้องๆ หนึง่ มีอารมณ์เป็ นสิบๆ อารมณ์ภายใน 1 นาทีก็ทาได้ ไลท์ติ ้งสามารถ
เล่นควบคู่ไปกับเอฟเฟค (Effect) อื่นๆ เช่นมัลติมีเดีย (Multi Media)… ผมมองว่า
มัลติมีเดียกับไลท์ติ ้งเป็ นสิ่งที่ทางานควบคูก่ นั ไม่สามารถแยกกันออกได้ เสียทีเดียว เสียงก็
เป็ นตัวสร้ างอารมณ์ แต่แสงเป็ นตัวที่ชดั เจนที่สดุ แสงมองจากไกลๆ ก็เห็นว่าเป็ นแสง
อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ปั จจุบนั การตลาดมัน
เข้ าสู่ในเรื่ องของอีโมชัน่ มาร์ เก็ตติ ้ง (Emotional Marketing) เป็ นเรื่ องของเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
มาร์ เก็ตติ ้ง (Experiental Marketing) การตลาดในการสร้ างประสบการณ์ ในส่วนของแสง
มัน อาจไม่ใ ช่อ งค์ป ระกอบหลัก แต่มี ส่ว นส าคัญ มากในงานเพราะว่า มัน สร้ างให้ เ กิ ด
อารมณ์ร่วม... แสงในปั จจุบนั มีคณ
ุ ค่ามากกว่าแค่ความมืดความสว่าง เพียงแต่ว่ามันต้ อง
ใช้ ศิลปะในการจัดแสง นอกจากนันก็
้ จะมีเรื่ องขององค์ประกอบอย่างอื่นเข้ าไปด้ วย เช่น
ต้ อ งมี เ สี ย ง ประกอบเข้ า ไปใช้ กับ อย่างอื่ น ให้ มัน สื่ อ อารมณ์ อ ย่า งนัน้ ออกไปได้ เพอร์
ฟอร์ มานซ์ (Performance) หรื ออะไรก็แล้ วแต่ แสงถ้ าขาดเสียงก็ไม่ได้
นอกจากนี ท้ ัศนะของนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิตฯหลายท่านก็มี ความเห็น
สอดคล้ องกันว่า ในประเทศไทยยังไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญกับการใช้ แสงเพื่อสื่อสารในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์มากนัก อาจเป็ นเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายด้ าน เช่น งบประมาณ ระยะเวลา และ
มุมมองของเจ้ าของงานแต่ละท่านต่อการเห็นความสาคัญของการใช้ แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
เช่นในทัศนะที่วา่

155
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) เห็นว่า ในเมืองไทย
ไม่ค่อยให้ ความสาคัญ เขาแค่คิดว่ามันมาแค่ต้ มู ๆ ก็พอแล้ ว ถ้ าเกิดเอาองค์ประกอบแสง
เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการออกแบบตังแต่
้ ต้น มันก็จะช่วยทุกอย่าง ช่วยลุค (Look)
ทังงาน
้
แต่ว่า ณ ขณะนี ้ที่มนั เกิดขึ ้นอยู่เขามักไม่ค่อยสนใจเขามักเอาแสงมาทีหลัง ขาย
งานไปก่อนออกแบบก็ออกแบบไปเลยทีเดียวแล้ วแสงก็ค่อยลงมาเป็ นสีๆ อีกทีหนึ่ง ซึ่ง
จริ งๆ ถ้ าออกแบบไปพร้ อมกัน ทังซี
้ เคว้ นท์ทงตั
ั ้ วงานไปพร้ อมกัน ... แสงมันช่วยทุกอย่าง
หมดเลยเชื่อว่านะ แต่ก็อย่างที่บอกเพราะอีเว้ นท์ มันเป็ นงานที่รีบ
สอดคล้ องกับทัศนะของ กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม
2558) ที่กล่าวว่า การที่ฝรั่งเขาออกแบบงานโปรดักชัน่ ได้ ขนาดนัน้ คือเขามีกระบวนการ
คิดผ่านกระบวนการทดลอง กว่าที่เขาจะทาผลงานอย่างนีข้ ึ ้นมาได้ เพียงแต่ว่าประเทศ
ไทยเอง งานโปรดักส์ลอนซ์ (Product Launch) เป็ นงานที่ทาช่วงสันๆ
้ ให้ กบั บริ ษัทหรื อว่า
แบรนด์ไม่กี่แบรนด์ มันถื อว่าเป็ นงานแบบพาร์ ทเล็กๆ แม้ กระทัง้ จะเป็ นโปรดักส์ ลอนซ์
ใหญ่ๆ ก็ตาม เวลาเตรี ยมงานมันไม่ได้ เยอะ แล้ วงบประมาณที่เอามาลงก็ไม่ได้ เยอะขนาด
คอนเสิร์ต แต่ก็แล้ วแต่บางโปรดักส์ก็อาจจะมีงบประมาณเยอะ คราวนี ้ก็อยู่ที่เราจะมาขาย
คอนเท้ นท์ (Content)
เช่นเดียวกับทัศนะของ ธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
...ยกตัวอย่างงานละครเวทีแฟนท่อม ออฟ ดิ โอเปร่ า มันมีคิวที่ตวั แฟนท่อมโผล่ออกมา
ครัง้ แรกในห้ องนางเอกที่กระจก วิธีคิดก็คือเขาต้ องการจะให้ เห็นความพิศดารของการ
ปรากฎตัว ว่านี่คือปี ศาจที่ปรากฎตัวมาอยู่ในกระจกเงาแล้ วมาดึงตัวนางเอกทะลุกระจก
เงา ถ้ าเป็ นสมัยนี ้ถ้ าพวกเราคิดกันอย่างง่ายๆ ก็เอาจอแอลอีดี (LED) แล้ วเพลย์ภาพขึ ้นไป
แต่นั่นคือสมัยนันคิ
้ ดเขาก็จะคิดว่าด้ วยอุปกรณ์ ที่มีอย่างจากัดจะทายังไงให้ มีความรู้ สึก
ดังกล่าว เพราะฉะนันมั
้ นก็ต้องมีการทดลองเลือกมุมของแสง... แล้ วพบว่าการใช้ กระจก
เงาแบบกระจก 2 ด้ านมันมาตอบโจทย์แก้ ปัญ หานี ้ ถ้ ามีแสงเฉพาะด้ านหน้ าไม่เปิ ดแสง
ด้ านหลังเราจะไม่เห็นเงาคนที่อยู่ข้างหลัง แต่เมื่อไหร่ที่เราดิมแสงจากข้ างหน้ าแล้ วยิงแสง
จากด้ า นหลัง ก็ จ ะเห็ น คนที่ อ ยู่ข้ า งหลัง … บ้ า นเราติ ด หลายอย่ า ง อัน ที่ ห นึ่ ง คื อ เรื่ อ ง
งบประมาณ... อย่างที่สองก็คือเรื่ องเวลาเพราะการคิดอะไรใหม่ๆ นี่มนั ต้ องทดลองและ
ต้ องซ้ อมแล้ วซ้ อมอีกจนมัน่ ใจ งานอีเว้ นท์ของเราส่วนใหญ่งบประมาณจ่ายไปกับค่าห้ อง
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แต่ในขณะที่เราหวังผลด้ านโปรดักชัน่ ซึ่งต้ องพึ่งแสง เสียง เทคนิค ฉาก แต่ก็จ่ายกันเป็ น
สัดส่วนที่แตกต่างกัน ฉะนันมั
้ นเลยไม่ได้ ตามความฝั นหรื อให้ เกิดอะไรใหม่ๆ ไม่คอ่ ยได้
รวมถึงในทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตฯอย่าง นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม
2558) ที่ว่า “ถ้ างานเปิ ดโปรดักส์แสงมันก็รองๆ อยู่แล้ ว อย่างที่บอกแต่แรกว่าเขา [ลูกค้ า] ไม่คอ่ ย
ให้ ความสาคัญ”
และทัศนะของ อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) ถ้ าในปั จจุบนั
[แสง] ก็มีความสาคัญประมาณ 25% เซเลบริ ตี ้ (Celebrity) นี่ 50% ก็อย่างที่บอกว่า
ลูกค้ าเดี๋ยวนี ้เขาดูไม่ออกแล้ วว่าแสงยังไง ขอให้ มนั สว่างแล้ วก็ไม่มืดเกินไป คนมาเยอะๆ
งานเปิ ดตัวสินค้ า ก็แล้ วแต่ลกั ษณะของสินค้ าด้ วย... ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทโปรดักส์
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุปว่า แสงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะ
แสงเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือสื่อสารที่ชว่ ยให้ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรยากาศของงานเปิ ดตัว
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และการออกแบบแสงสามารถสร้ างความรู้ สึกและอารมณ์ร่วม ด้ วยการ
เลือกใช้ จังหวะและองค์ประกอบต่างๆ ของแสงในการสื่อสารกับผู้ชม หรื อเรี ยกว่าเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ทางด้ านสุนทรี ยะให้ กบั ผู้ร่วมงาน ซึ่งหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในอุสาหกรรมการจัดงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มองเห็นความสาคัญ โดยการจัดสรรค์งบประมาณที่เหมาะสม และมีระยะเวลา
ในการเตรี ยมงานที่เพียงพอ “แสง” จะเป็ นสื่อหนึ่งที่มีประสิทธิภาในการในสื่อสารด้ านอารมณ์กบั
ผู้ร่วมงาน
5.1.2 เป้ำหมำยสำคัญของกำรใช้ “แสง” ในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
นักออกแบบแสงให้ ทศั นะของเป้าหมายการใช้ แสงโดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ 1) เพื่อให้ ความ
สว่าง 2) เพื่อสร้ างบรรยากาศ 3) สร้ างความตื่นเต้ นหวือหวา 4) เพื่อเป็ นการตอบโจทย์ตามรูปแบบ
งาน ดังนี ้
1) เพื่อให้ ความสว่างและ 2) เพื่อสร้ างบรรยากาศและบอกถึง ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ 3 ท่านได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า “หนึ่งการมีแสงบนเวที
เพื่อให้ เห็นสินค้ านันชั
้ ดเจนอยู่แล้ ว สองก็คือบอกคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้ าให้ เด่นชัด
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ไม่ ใ ช่ แ สงอย่ า งเดี ย ว คื อ มัน ก็ มี ก ารรวมของการใช้ แ สง การใช้ สี ” (วี ร ายา วงศ์ น รารั ช ชกิ จ ,
สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) และทัศนะที่วา่
จุดประสงค์ของไฟอันที่ 1 ก็คือไฟเพื่อทาให้ มันสว่าง หรื อเห็นโปรดักส์เคลีย ร์
(Product, Clear) เพื่อที่จะถ่ายรู ป คนดูมองเห็น คนดูถ่ายรูปมาแล้ วสวยงามออกมาใน
ภาพข่าวแล้ วแสงมันกลมกล่อม อันที่ 2 เป็ นส่วนในการเซตโทน (Set Tone) ไม่ว่าจะเป็ น
ไฟย้ อม ไฟในคิวโอเพนนิ่งซีน (Opening Scene), แดนซ์โชว์ (Dance Show) หรื ออะไรก็
ตามที่เป็ นการแสดงประกอบ (ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558)
จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 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” เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ เลยในงานเปิ ดตัวสินค้ า ยิ่งถ้ าไม่ใช่
งานที่จดั ขึ ้นในช่วงกลางวันในสถานที่กลางแจ้ งแล้ ว สามารถใช้ ประโยนช์ ได้ มากมายจาก
“การจัดแสง” ฉะนันสถานที
้
่ในการจัดงานเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างมากในการที่จะเป็ นตัว
บอกว่าสามารถเราใช้ “การจัดแสง” สาหรับงานได้ มากน้ อยเพียงใด (แปล)
2) สร้ างความตื่นเต้ นหวือหวา ช่วยให้ งานมีชีวิตชีวา ตามทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพ
รุ่นใหม่ 2 ท่านอย่าง ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “คือสร้ างความหวือหวา”
และพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) “ทาให้ งานดูตื่นเต้ น อันนี ้น่าจะ
เป็ นหลักๆ เน้ นความตื่นเต้ นหวือหวา ไม่ได้ เป็ นงานเปิ ดตัวเฉยๆ ไม่ได้ นิ่ง ทาให้ มนั มีกราฟที่หวือ
หวา” และ
3) เพื่อเป็ นการตอบโจทย์ตามรูปแบบงานที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ (Creative) งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ได้ ว างไว้ ตามทัศ นะของนัก ออกแบบแสงระดับ ช านาญงานพิ เ ศษ ธนาฒย์ ปิ ติพ รเทพิ ณ
(สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) “แสงมันก็ไปตามโจทย์ของตัวโปรดักส์ชนั่ (Production) ที่ถกู ครี เอ
ทีฟกาหนดไว้ ” และนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่อย่าง กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “แสงก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ องค์รวมทังหมดมั
้
นมีวิชวล (visual) คือ
ภาพรวมทังหมดให้
้
มนั เป็ นก้ อนเดียวกันไป”
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ทางด้ านมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตฯ ในแง่เป้าหมายของการนา “แสง” มาใช้ ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ คือการสร้ างความโดดเด่นให้ กบั ตัวผลิตภัณฑ์ ดังเช่นทัศนะของ นุสรา มหุวรรณ์
(สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2558) “ทาให้ สินค้ ามันไบรท์ ดูโดดเด่น เป็ นศูนย์รวมของงาน ดึง
สายตาคน” ปริ ษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) “แสงจะมีส่วนทาให้ ตวั โปรดักส์
(Product) หน้ าสนใจมากขึ ้น” ณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) “หลักๆ คือทา
ให้ ผลิตภัณฑ์มนั ดูเจ๋ง เปิ ดตัวออกมาแล้ วมันต้ องโดดเด่น แสงมันก็มีทงแสงทั
ั้
งเอฟเฟ็
้
คอะไรต่างๆ
มันก็ช่วยได้ ” อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2558) “ในซีนไฮไลท์หรื อซีน
เปิ ดตัวจะเป็ นการเน้ นให้ เกิดอิมแพค (Impact) เกิดความน่าสนใจ น่าประทับใจในการปรากฎตัว
ของโปรดักส์นนๆ
ั ้ ” และบางทัศนะเห็นว่าเป้าหมายของการใช้ แสงเพื่อเป็ นการสื่ออามรมณ์และ
คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์
อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แสงเป็ นการสื่อ
อารมณ์ ยุคนี ้มันเป็ นยุคของการสร้ างแบรนดิ ้ง (Branding) จะมีเรื่ องของแบรนด์โพซิชนั่ นิ่ง
(Brand Positioning) ที่เราต้ องการสื่อสารให้ สาหรับสินค้ าตัวนี ้ เพราะฉะนันอย่
้ างเช่น
วิธีการนาเสนอ มันก็ต้องมีเสียงมาประกอบ มีออบเจ็ค (Object) [ตัวผลิตภัณฑ์หรื อวัตถุที่
เป็ นสัญญะแทนผลิตภัณฑ์ ] อะไรบางอย่าง แล้ วก็ใช้ มฟู เม้ นท์ (Movement) ของแสงมัน
จะรวดเร็ ว มันจะนิ่มนวล ค่อยๆ เฟดอิน (Fade In) เฟดเอาท์ (Fade Out) มันมีผลต่อ
ความรู้สกึ ของผู้บริโภคทังหมด
้
มนัส อังคทะวานิช (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า น่าจะเป็ นว่าเมื่อ
คุณสื่ออารมณ์ แล้ วมันไปถึงคนดูรึเปล่า... แสงถ้ ามีความสามารถทังในเชิ
้
งของการจัดวาง
และการเลือกประเภทของแสงที่ใช้ ซีนแต่ละซีนที่เลือก แล้ วสามารถสื่ออารมณ์และแมส
เสจ (Massage) ตัวนีใ้ ห้ ไปถึงในระดับที่ลูกค้ าต้ องการได้ นนั่ คือโกลด์ (Goal) ไม่ใช่แค่
สว่างต้ องสื่อถึงตัวตนของสินค้ าให้ ได้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุ ปได้ ว่า “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายสาคัญของในการใช้
อยู่ 4 ประการ 1) ให้ ความสว่าง 2) สร้ างบรรยากาศและบอกถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 3)
สร้ างความตื่นเต้ นหวือหวา ช่วยให้ งานมีชีวิตชีวา 4) ตอบโจทย์หรื อสื่อสารตามรู ปแบบงานที่ผ้ ู
สร้ างสรรค์งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ได้ วางไว้
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5.1.3 ควำมสำคัญของแสงเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ ประกอบอื่นๆ ของงำนเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
แสงเป็ นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แต่จะมีบทบาทมากหรื อน้ อยนัน้
ขึ ้นอยู่กับโจทย์หรื อแนวคิด (Concept / Them) ในแต่ละงานว่าต้ องการให้ สิ่งใดในงานเด่นเป็ น
พิเศษ รวมถึงข้ อกาหนดของพื ้นที่และช่วงเวลาในการจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการ
แบ่งหมวดหมูท่ ศั นะของนักออกแบบแสงเป็ น 3 แนวทางดังนี ้
1) แสงสาคัญมาก
ดังเช่นทัศนะของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์,
26 พฤษภาคม 2558) ที่วา่ “แสงน่าจะสาคัญมากทีเดียว เสียงก็ถึงจะดังยังไงถ้ าไลท์ติ ้ง (Lighting)
ไม่เล่นก็ไม่ร้ ูอีกว่าอยูต่ รงไหน”
2) ภาพและเสียง สาคัญกว่าแสง
เป็ นทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ วิกรานต์ มณี ศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน
2558) ที่กล่าวว่า “สู้ภาพไม่ได้ สู้เสียงไม่ได้ อย่างภาพคือมันออกมาแล้ วมันจับต้ องได้ ส่วนแสงมัน
จับต้ องไม่ได้ เสียงมันได้ ยินว่าเป็ นโปรดักส์ (Product) ตัวนี ้ๆ ทาได้ อย่างนี ้ๆ เพราะฉะนันคนดู
้
รับไป
เต็มๆ ว่าโปรดักส์เป็ นอะไร ส่วนภาพมันก็ออกมาอยู่แล้ ว”
3) ทุกองค์ประกอบทัง้ แสง เสียง ภาพ สาคัญเท่ากัน
ดังทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ทงั ้ 5 ท่านอย่าง กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์
(สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) “ทุกส่วนก็สาคัญเท่าๆ กัน ไม่มีแสงก็ไม่เห็น ไม่มีเสียงก็ไม่ได้ ยิน
คือทังหมดทั
้
งมวลขึ
้
้นอยู่กับสถานที่” สอดคล้ องกับ ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม
2558) กล่าวว่า “อยู่ปานกลาง เพราะถ้ าไม่มีถามว่าได้ ไหมมันก็ได้ แต่ว่างานออกมาไม่ดีไม่สวย มี
จะดีกว่า”
ทัศนะของ วี รายา วงศ์นรารัช ชกิจ (สัม ภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า ก็
สาคัญเท่ากันหมด ขาดเสียงก็ไม่ได้ ขาดภาพก็ไม่ได้ เราอาจจะเป็ นผู้ชว่ ยบางครัง้ ภาพและ
เสียงอาจจะบรรยายทังหมดที
้
่เขามีแล้ ว แล้ วเราก็เป็ นตัวเสริ มให้ มนั แน่น ขึ ้น คืออย่างเรา
[แสง] ก็คงไม่สามารถไปทาให้ ผลิตภัณฑ์นนดี
ั ้ ไปกว่านันได้
้ แต่เราสามารถทาให้ ผลิตภัณฑ์
นันดู
้ นา่ สนใจขึ ้นมากกว่า
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ทัศนะของพรพรรณ อารยะวี รสิทธิ์ (สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า ก็
สาคัญพอๆกัน แต่วา่ เขา [ลูกค้ า] มักจะไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญกับมัน [แสง] เท่าไหร่ แล้ วก็
จะเห็นเลยว่างานไหนที่เขาไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับแสงมันก็จะชีพ (Cheap) (หัวเราะ)
จริ งๆมันสาคัญมากเพราะมันช่วยเชฟ (Shape) ให้ ลุค (Look) งานออกมาเป็ นอย่างที่
อยากได้ เลย
และทัศนะของ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าว
ว่า ก็มีความสาคัญเท่าๆ กันเพราะจริงๆ แล้ ว แสงเป็ นส่วนหนึ่งของวิชวล อีลิเม้ นท์ (Visual
Element) ไม่วา่ จะเป็ น จอ ฉาก กราฟฟิ ค มันถูกนับเป็ นวิชวล อีลิเม้ นท์ หนึ่งอัน มันเหมือน
ท็อปปิ ง้ (Topping) น่ะครับ มันคือตัวที่มาจบงาน ให้ งานทุกอย่างมันออกมาแล้ วสวยงาม
ทางด้ านมุมมองเกี่ยวกับความสาคัญของแสงเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ ของงานเปิ ดตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู้ค วบคุม การผลิ ต ฯ ส่ ว นใหญ่ ก ลับ ให้ ทัศ นะสนัน สนุน แนวทางที่ 3 ว่ า ทุก
องค์ประกอบทัง้ แสง เสียง ภาพ สาคัญเท่ากัน แต่มีปัจจัยทางด้ านสถานที่และเนื ้อหาที่จะมาเป็ น
ตัวกาหนดว่าแต่ละงานจะมีองค์ประกอบใดที่สาคัญกว่ากัน ดังเช่นทัศนะของ อรรคศาสตร์ ชาญ
ใช้ จกั ร (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)“ทุกองค์ประกอบสาคัญ แสงก็สาคัญเป็ นลาดับต้ นๆ ถ้ า
แสงไม่สวย ไม่ตรงกับลาดับการแสดง ไม่ตรงกับอารมณ์เพลงก็คงไม่ดี ถ้ าแสงไม่สวยงานก็อาจจะ
จืดไปเลย” และ ปริ ษา เมธี ชาญกิ จ (สัมภาษณ์ , 6 พฤษภาคม 2558) “โดยรวมๆ ถื อว่ามัน
องค์ประกอบสาคัญเท่าๆ กัน ยกเว้ นบางงานที่เราต้ องการให้ แสงมันเด่น เช่นงานไม่ฉากหรื อฉาก
เรี ยบๆ แบบผ้ าดาแล้ วมีแค่โปรดักส์อย่างเดียวแล้ วแสงต้ องลงที่ โปรดักส์อย่างเดียว” มนัส อังคทะ
วานิช (สัมภาษณ์ , 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มีความสาคัญแต่ขึ ้นอยู่กับสถานที่ ถ้ าอยู่ใน
พื ้นที่ๆ คุมแสงได้ ดี แสงอาจจะมาเป็ นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าเราทางานกลางห้ างที่สว่างมากๆ แสงจะ
เป็ นอันดับสุดท้ าย คนจะดูภาพและเสียงเป็ นหลัก”
และณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) ให้ ทศั นะว่า ทุกอย่างก็เท่าๆ กัน
หมดขึ ้นอยู่กับว่าครี เอทีฟคิดมายังไง แต่ละการเปิ ดตัวสินค้ ามันไม่เหมือนกัน คือบางอย่างเสียง
สาคัญกว่าเพราะเสียงเป็ นตัวเล่าเรื่ อง บางอย่างแสงสาคัญกว่า เช่นที่เราพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์ใช้ ได้
ตังแต่
้ เช้ าจรดเย็นแสงสาคัญแสงเป็ นตัวเล่าเรื่ อง ขึ ้นอยูก่ บั สตอรี่
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ดังนันโดยภาพรวมของงานเปิ
้
ดตัวผลิตภัณฑ์ “แสง” จึงมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
องค์ประกอบอื่นๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็ นระบบภาพหรื อระบบเสียง เป็ นเหมือนชุดของสัญญะ
(Set of Sign) ซึง่ สัญญะแต่ละตัวนันจะมี
้ ลกั ษณะบางอย่างร่วมกัน ขึ ้นอยู่กบั ว่าในต่ละงานมีส่วนที่
จะมากาหนดความสาคัญให้ องค์ประกอบใดโดดเด่นเป็ นพิเศษ เช่นข้ อกาหนดด้ านสถานที่จดั งาน
หรื อวิธีการเล่าเรื่ องของผู้สร้ างสรรค์งานแต่ละงาน เป็ นต้ น
5.1.4 พัฒนำกำรของกำรออกแบบแสงเพื่อสื่อควำมหมำยในประเทศไทย
การพัฒนาการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลก และการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นตัวช่วยให้ การทางานของนัก
ออกแบบแสงง่ายขึน้ ทาให้ มีตัวเลื อกในด้ านอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่สามารถนามาใช้ ในการ
ออกแบบแสงได้ มากขึน้ รวมถึงยังเอือ้ ประโยชน์ในแง่ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัด
แรงงาน และประหยัดเวลาในการทางาน อีกด้ วย
นักออกแบบแสง รวมถึง ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมล าดับการแสดงโดยรวม เห็น
สอดคล้ องกันว่า การพัฒนาการของการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย ในประเทศไทย เกิดขึ ้น
ตามการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีโดยรวมของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ แสงสว่างไลท์ติ ้ง (Lighting
System) ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่นทัศนะของ
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า จริ งๆ แล้ วมันก็เปลี่ยน
ตามเทคโนโลยี นวัตกรรมของตัวอุปกรณ์ สมัยก่อนอย่างการค้ นพบหลอดไฟเป็ นหลอดที่
มันดิม (Dim) ได้ กบั ดิมไม่ได้ ... ยุคๆ นึงอาจจะทาออกมา ดรามาติกส์ (Dramatic) หน่อย
แล้ วก็เริ่ มมีบอร์ ดคอนโทรล (Board Control) ฉลาดๆ สามารถทาให้ มนั วิ่ง สามารถมีสีสนั
ได้ เมื่อก่อนสีอาจจะต้ องฟิ กซ์ เพราะยังไม่มีตวั เปลี่ยนสี พอสักพักฉลาดเลยเป็ นมูฟวิ่งเฮด
(Moving Head) ที่ทาได้ เยอะแยะ
และ กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การ
ออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ มองว่าก็คงจะมีตวั ผลิตภัณฑ์ง่ายๆ งบน้ อยๆ ทาเท่าที่ทาได้ แต่
พอยุคหลังเริ่ มพัฒนามี คอนเสิร์ตเข้ าเยอะ มีการไปดูงานต่างประเทศ มีการใช้ โปรดักส์
ใหม่ๆ สาหรับการเปิ ดตัวให้ หวือหวาขึ ้น แสงเองมันก็จะมีการพัฒนาในแง่ของอุปกรณ์แสง
เข้ ามาเพื่อช่วยด้ วยเหมือนกัน เทคโนโลยีของแสงจากไฟพาร์ ก็เริ่ มมีแอลอีดีพาร์ ที่เปลี่ยนสี
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ได้ ก็ ไ ม่ต้ อ งวางพาร์ เ ป็ นแผง... มัน ก็ เ ปลี่ ย นด้ ว ยลัก ษณะทางอุป กรณ์ ด้ ว ยแล้ ว ก็ ก าร
ออกแบบแสงก็ จะไปสัม พันธ์ กับฉากไปสัม พันธ์ กับเวที ไปสัม พันธ์ กับนักแสดง... ฉาก
ตอนนี ้ก็เริ่ มจะไม่เป็ นฉากไม้ แล้ วเป็ นแผงแอลอีดี (LED Screen) เพราะฉะนันแสงก็
้
ต้อง
พัฒนาแสงสว่างให้ ส้ กู บั จอแอลอีดี (LED Screen) ได้ ... แต่ในแง่ของการดีไซน์เองก็ได้ รับ
อิทธิพลมาด้ วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เมืองนอก เราก็จะชอบดูว่า
อย่างมอร์ เตอร์ โชว์ที่แฟรงเฟิ ร์ ตเขาทาอะไร มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ มีของเล่นอะไร
ใหม่ๆ คนออกแบบก็ต้องไปรับแรงบันดาลใจมา... ทังนี
้ ้ทังนั
้ นก็
้ พยายามดูให้ มนั ตอบโจทย์
และก็เปลี่ยนตามเทรนทัว่ โลก
ซึ่งโดยภาพรวมสอดคล้ องกับที่นกั ออกแบบแสงอย่าง ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์ ,
29 เมษายน 2558) และผู้ควบคุม การผลิ ตอย่า ง อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จัก ร (สัม ภาษณ์ , 15
พฤษภาคม 2558) ที่ได้ ให้ ทศั นะในการแบ่งอย่างกว้ างๆ ไว้ 3 ยุค
1) ยุค คอนเวนชัน่ ไลท์ (Conventional Light) คือไฟที่ติดตังอยู
้ ่กบั ที่ไม่สามารถเปลี่ยน
ทิศทาง และไม่สามารถเปลี่ยนสีด้วยตัวเอง เช่น ไฟพาร์ (Parabolic Aluminized Reflector), ฟรี
สเนล (Fresnel), โปรไฟล์ (Profile Sportlight หรื อ Ellipsoid Reflector Spotlight (ERS))
2) ยุค อิเทอริ เจนท์ คอนเวนชัน่ ไลท์ (Intelligent Conventional Light) เช่น มูฟวิ่ง ไลท์
(Moving Light) คือไฟที่มีความสามารถเปลี่ยนทิศทางและสีได้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม (Controller)
3) ยุค แอลอีดี (LED : Light-Emitting Diode) คือ หลอดไฟที่ถกู พัฒนาให้ มีน ้าหนักเบา
กินไฟน้ อย ส่งผลให้ เกิดการประหยัดไฟฟ้า ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับหลอดไฟทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นระบบไฟแสงสว่าง ระบบจอภาพ เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลต่อ
การออกแบบแสงด้ วย เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็ก น ้าหนักเบา กินไฟน้ อย เปลี่ยนสีได้ มาก ทาให้
มีความสะดวกในการออกแบบเพื่อติดตังและใช้
้
งาน แม้ ว่าการให้ แสงสว่างที่ออกมาจากตัวโคมนัน้
นักออกแบบแสงบางท่านมองว่าบางครัง้ ไฟแอลอีดีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ด้านการออกแบบแสง
ได้ ทงหมด
ั้
แต่ก็จะมีการเลือกใช้ อปุ กรณ์ไฟผสมกันเพราะอุปกรณ์แต่ละชนิด นอกจากจะมีรูปแบบ
การใช้ ที่ตา่ งกันแล้ วยังให้ ผลของลักษณะแสงที่ใช้ สื่ออารมณ์ตา่ งกันอีกด้ วย
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ตำรำงที่ 5.1 ภาพตัวอย่างโคมไฟยุคที่ 1-3
ยุคที่1
ยุคคอนเวนชัน่ ไลท์
(Conventional
Light)

ไฟพาร์ (Parabolic Aluminized
Reflector)

ภาพ 5.1

ฟรี สเนล (Fresnel)

ภาพ 5.2

โปรไฟล์ (Profile Spotlight หรื อ
Ellipsoid Reflector Spotlight )

ภาพ 5.3

ยุคที่ 2
มูฟวิ่ง ไลท์ (Moving Light)
ยุคอิเทอริเจนท์ คอน
เวนชัน่ ไลท์
อุปกรณ์ควบคุม (Controller)
(Intelligent
Conventional
Light)

ภาพ 5.4

ภาพ 5.5

ภาพ 5.6
ยุคที่ 3
ยุคแอลอีดี (LED:
Light-Emitting
Diode)

หลอดแอลอีดี (LED)
โคมแอลอีดี พาร์ (LED Par)

ภาพ 5.7

แอลอีดี มูฟวิง เฮด (LED Moving
Head)

ภาพ 5.8

แหล่ งที่มำ : Light Source, 2014.
นอกเหนือจากนี ้ เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) ยังได้ ให้
ทัศนะที่น่าสนใจต่อการพัฒนาระบบแสงในอนาคตว่า คงจะพัฒนาให้ แรงขึ ้น คงเป็ นเรื่ อง
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เกี่ยวกับเลนส์ แล้ วก็ต้องเล็กลงเบาลง หลังจากนันคิ
้ ดว่าอีกไม่นานคงไม่มีการเดินเคเบิล
แล้ ว ก็จะเป็ นเรื่ องของไวไฟ (Wifi) ติดเสร็ จปั๊ บตัวนี ้ก็จะมีแอคเดส (Address) มีไวเลส
(Wireless) เหมือนกับซาวด์ทุกวันนี ้ก็ไม่ต้องเดินสายลาโพงและใช้ เป็ นไวเลท แต่ทีนี ้บ้ าน
เรามันอาจจะติดเรื่ องของสัญญาณ
ทัศ นะของผู้วิ จัย มองว่า ด้ ว ยพัฒ นาการของเทคโนโลยี ท างด้ า นระบบแสงในปั จ จุบัน
เอื ้ออานวยให้ นักออกแบบแสงมีเครื่ องมือ ที่หลากหลายในการนาไปใช้ งาน ในขณะที่เทคโนโลยี
ทางด้ านการสื่อสาร ก็เอื ้ออานวยต่อการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาและส่งเสริ มการออกแบบ
แสงเพื่อสื่อความหมายได้ มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย

5.2 สุนทรี ยะกับกำรสื่อสำรเชิงสัญญะของแสง สำหรั บกำรตีควำมสำรตำมโจทย์
และข้ อจำกัดของแต่ ละงำน
ผลการวิจยั ในหัวข้ อนี ้สามารถสรุปได้ 5 ประเด็นดังนี ้
5.2.1 มุม มองด้ า นศิล ปะในการออกแบบแสง เพื่ อ ตอบโจทย์ ท างการตลาดและสร้ าง
ความหมายเพื่ อ การสื่ อ สาร ภายใต้ วัต ถุป ระสงค์ แ ละข้ อ จ ากัด ของงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
5.2.2 วิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ระหว่างนักออกแบบแสงระดับ
ชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่
5.2.3 สุนทรี ยะในการเลือกใช้ คณ
ุ สมบัตขิ องแสงในการออกแบบ เพื่อสื่อสารในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
5.2.4 ความแตกต่างของลักษณะแสง ที่ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้ องและจับ
ต้ องไม่ได้
5.2.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่อการใช้ แสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
มีรายละเอียดแต่ละหัวข้ อดังต่อไปนี ้
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5.2.1 มุมมองด้ ำนศิลปะในกำรออกแบบแสง เพื่อตอบโจทย์ ทำงกำรตลำดและ
สร้ ำงควำมหมำยเพื่ อ กำรสื่ อ สำร ภำยใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ จ ำกั ด ของงำนเปิ ดตั ว
ผลิตภัณฑ์
การออกแบบแสงในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จะสามารถสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด
ได้ ต่อเมื่อ โจทย์ ในการออกแบบแสงนัน้ ได้ ถูกกาหนดจากนักสร้ างสรรค์งานกิ จกรรม (Event
Creative) ที่มีการตีความชันที
้ ่ 1 จากโจทย์ทางการตลาดได้ ตรงประเด็นและชัดเจน และมีการส่ง
ต่อการตีความนันผ่
้ านแนวคิด รู ปแบบการนาเสนองานหรื อการส่งต่อความหมายโดยนัยมายังนัก
ออกแบบแสง ซึ่งนักออกแบบแสงเองจะต้ องเข้ าถึงองค์ประกอบ 4 ด้ าน 1) วัตถุประสงค์ของงาน
2) สิ่งแวดล้ อม 3) เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้ านวิศวกรรม ที่เป็ นองค์ประกอบร่วมกันใน
การถ่ายทอดมุม มองการออกแบบแสงเพื่ อสื่ อ ความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ดัง นัน้ นัก
ออกแบบแสงจึ ง เป็ นเหมื อ ผู้ ถ่ า ยทอดสาร และติ ด ตัง้ รหั ส การถอดความหมายสารให้ กั บ
กลุม่ เป้าหมายภายใต้ มมุ มองที่นกั ออกแบบกิจกรรมตีความจากโจทย์ทางการตลาดของงานนันๆ
้
มุมมองในการการออกแบบแสงให้ ทศั นะแบ่งเป็ น 2 แนวทาง คือ 1) ไม่สมั พันธ์โดยตรงกับ
การตอบโจทย์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ และ 2) สามารถช่วยตอบโจทย์ได้ ดังนี ้
1) แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตอบโจทย์ทางการตลาด
ของผลิ ตภัณฑ์ แต่เ ป็ นเพี ยงการช่วยสร้ างความโดดเด่น ดัง แนวคิดของนักออกแบบแสงระดับ
อาชีพรุ่นใหม่ 3 ท่าน และนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ 2 ท่าน ที่ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้ ชูชยั
อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “ใช่ มันเป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง อาจจะเป็ นแค่ให้
รู้จกั แบรนด์” และ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) “แสงเกี่ยวกับการตลาดตรงๆ
ไหม ไม่ตรงซะทีเดียว คิดว่ามันน่าจะเป็ นตัวที่ทาให้ คนเห็นตัว โปรดักส์ตวั นัน้ เด่นชัด” พรพรรณ
อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558)กล่าวว่า “ถ้ าถึงขันตอบโจทย์
้
เลยคงน้ อย... อย่าง
ที่บอกว่าสร้ างได้ แค่ลุค (Look) ของสินค้ า [Signifier] สร้ างคาแรคเตอร์ [Signified] ช่วยทาให้ มนั
เด่นขึ ้น คงไม่ถึงขันไปท
้ าให้ การตลาดเขาดีขึน้ ยกเว้ นแต่ว่าลุคนี ้มันจะไปช่วยให้ อะไรต่อยอดกันไป
ก็เป็ นเรื่ องของการตลาด คิดว่าเปอร์ เซ็นของมันน้ อย” สอดคล้ องกับทัศนะของนักออกแบบแสง
ระดับชานาญงานพิเศษอย่าง เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์ , 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
“จริ งๆแล้ วไลท์ติ ้งกับการตลาดมันก็จะไม่ค่อยใกล้ มันห่าง อย่างการตลาดมันก็คือเกี่ ยวกับการ
โปรโมชัน่ มากกว่า”
และ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ที่กล่าวว่า ถ้ าเกี่ยวก็เป็ นการ
เกี่ยวอ้ อมๆ แสงมีส่วนร่วม มันก็อยู่ห่างๆ มาก คือห่างจากการจะโน้ มน้ าวให้ ลกู ค้ าได้ ร้ ูสึก
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ตัวที่จะกาหนดจริ งๆ คือรู ปแบบโปรดักชัน่ (Production) เพราะฉะนันถ้
้ าเกิดครี เอทีฟคิด
งานออกมาแล้ วไม่สามารถโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู ่ วมงานรู้ สึกมีความอยากซื ้อได้ ไม่ว่าแสงจะทา
ยังไงมันก็ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะฉะนันมั
้ นก็สมั พันธ์กนั แบบนี ้
จากทัศนะของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์ , 29 เมษายน 2558) สามารถสรุ ปเป็ น
กรอบความสัมพันธ์ของการออกแบบแสงกับการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ว่างานแต่ละงาน
จะถูกกาหนดโจทย์ทางการตลาดหรื อแมสเสจที่ต้องการสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ จากเจ้ าของ
สินค้ า จากนันนั
้ กสร้ างสรรค์งานกิจกรรมหรื อครี เอทีฟ จะนาข้ อมูลมาตีความชันที
้ ่ 1 เพื่อสร้ างสรรค์
รูปแบบงานให้ ตอบโจทย์นนๆ
ั ้ แล้ วจึงนารูปแบบงาน ภาพบรรยากาศงาน (Mood and Tone) ที่
ต้ องการมาเป็ นโจทย์ให้ นกั ออกแบบแสงทางานภายใต้ โจทย์ชนที
ั ้ ่ 2 ซึง่ คือการตีความจากโจทย์ของ
รูปแบบงานที่นกั สร้ างสรรค์งานกิจกรรมกาหนด ดังแผนภาพต่อไปนี ้
โจทย์ทางการตลาด หรื อสิง่

การคิดสร้ างสรรค์รูปแบบ

การออกแบบแสง เพื่อตอก

ที่ต้องการสือ่ สารถึงตัว

งาน (Production) ให้

ย ้าการสือ่ สารตามโจทย์

ผลิตภัณฑ์ในงานเปิ ดตัว

ตอบโจทย์ทางการตลาด

ของรูปแบบงาน

ภำพที่ 5.9 ความสัมพันธ์ของแสงกับการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์จากทัศนะของ ธนาฒย์
ปิ ตพิ รเทพิณ
แหล่ งที่มำ: ธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
สอดคล้ องกับมุมมองจากผู้ควบคุมการผลิตในอย่าง ปริ ษา เมธี ชาญกิจ (สัมภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ไม่มีส่วนช่วยในทางการตลาดถ้ าโปรดักส์ไม่ได้ เป็ นโปรดักส์เกี่ยวกับ
แสง แต่มีสว่ นช่วยในการสนับสนุนให้ โปรดักส์นา่ สนใจ”
และทัศนะของ มนัส อังคทะวานิช (สัมภาษณ์ , 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
จุดประสงค์ของการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มันเป็ นแค่จุดเริ่ มต้ นของจุดประสงค์หลักของโปร
ดักส์นนๆ...
ั ้ แสงมีสว่ นในการตอบโจทย์ทางด้ านการตลาดหรื อไม่ มีส่วนแต่ไม่ทงหมด...
ั้
มี
ส่วนในเชิงของการสร้ างภาพซีนข่าว [Signifier] สร้ างในเรื่ องการเล่าปากต่อปาก... แต่ไม่
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สามารถสะท้ อนโจทย์ลึกๆของการตลาดได้ เช่นยอดขายเป็ นต้ น สมมุติคุณซื ้อครี ม คุณ
อาจจะทาไลท์ติ ้งสวยมาก [Signifier] แต่ไลท์ติ ้งมันไม่ได้ มีผลทาให้ ครี มมันดีขึ ้น แต่ทาให้
คนจาได้ วา่ นัน่ ไงครี มตัวนัน้ [Signified]
2) แสงสามารถช่วยตอบโจทย์ได้ เพราะแสงเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึง่ ในการส่งสาร สามารถ
ออกแบบให้ ตอบโจทย์ทางการตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ เครื่ องหมายด้ านสัญญะ อย่างเช่ นโกโบ
(Gobo) หรื อการเลือกใช้ สีของแสงให้ ตรงกับซีไอ (Corperatre Identity) ของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ดัง
ทัศนะของนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ 4 ท่าน

ภำพที่ 5.10 แผ่นแก้ วโกโบและตัวอย่าการทาโกโบเป็ นตราสินค้ า
แหล่ งที่มำ : Beacon Bangkok, 2007.
ดังเช่นทัศนะของ กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558)
ที่ว่า ตอบโจทย์ได้ เพราะว่ามันก็เหมือนกับอาร์ ตอินสทอลเลชัน่ (Art Installation) ต่างๆ
เป็ นศิลปะการจัดวาง แสงมันก็เป็ นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เป็ นสื่อ ที่สามารถนามาจัดวางได้
เพื่อที่จะนาเสนอหรื อสื่อสารสิ่งที่ ต้องการจะบอกให้ ผ้ รู ับสารนันได้
้ ผลิตภัณฑ์เองในการ
ลอนชิ่งโปร์ ดกั ส์ (Launching Product) ใหม่ๆ หรื อการรี แบรนดิ ้ง (Branding) เขาก็จะมี
การออกแบบมาแล้ วเหมือนกัน ... เขาจะใช้ การไกด์ไลน์ (Guideline) โดยการที่ยิงแสงสี
แดง [Signifier] มาแล้ วก็มีแสงสีเขียว [Signifier] มาในจังหวะที่โอเค หรื อว่าในมุมที่มนั
เกิดรูปดาว [Signifier] ขึ ้นมาก็ได้ หรื อใส่โกโบ (Gobo) [Signifier] ก็ได้ แสงก็ยงั สามารถ
ใส่ลวดลาย [Signifier] ได้ ในแสงแบบโปรไฟล์ (Profile) คือมันตอบโจทย์เพียงแต่ว่าคุณ
จะเลือกใช้ มนั แบบไหน ก็ขึ ้นอยูก่ บั โจทย์ของลูกค้ า
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วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ทุกอย่างมัน
คืออินเวนชัน่ (Invention) คือสิ่งที่สร้ างขึ ้นมา ฉะนันถ้
้ าเราเข้ าใจว่าเราทาสิ่งที่สร้ างขึ ้นมา
เราก็ใช้ ประสบการณ์จากสิ่งที่เราเห็น ถ่ายทอดให้ ผ้ ชู มรู้สึก เราจะทายังไงให้ มนั เป็ นสากล
สร้ างอีโมชัน่ ขึ ้นมาจากตรงนัน้ แล้ วก็ให้ คนดูร้ ูสึกเหมือนกัน ... มันต้ องอิงกับประสบการณ์
คนดูแ ล้ ว ไม่ใ ช่ จ ะอิ ง ประสบการณ์ เ ราคนเดี ย ว เพราะว่ า เราท าไปแล้ ว คนดูไ ม่เ คยมี
ประสบการณ์เขาก็จะไม่เข้ าใจอยู่ดี นอกจากใช้ มมุ แสงสี [Signifier] เราอาจจะต้ องมี พร็
อบ (Props) มาเพิ่ม เป็ นใบไม้ แห้ ง เราจะทาให้ ใบไม้ แห้ งมันดู มีแสงสีส้มสาดมานิดเดียว
[Signifier] แต่ก็ยงั คงดูเย็นๆ หน่อย [Signified] แล้ วเราจะทายังไงให้ ให้ มนั ดูหนาวกว่า
นัน้ เช่น เราอาจจะเติมเอฟเฟคหิมะ [Signifier] เข้ ามา มีโกโบเป็ นลายจุดๆ [Signifier] ให้
มันเหมือนกับสร้ างประสบการณ์ ที่เขาเคยเห็นมาให้ มนั เกิดขึ ้นจริง
จิโร่ เอ็นโดะ (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 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” สามารถทาอะไรได้ มากมาย เช่น เน้ นช่องว่างให้ มากขึน้ เน้ นให้ เห็นแค่
บางส่วน หรื อทาให้ เห็นน้ อยลง มันสามารถทาให้ เป็ นไปได้ ... ส่วนหนึ่งของความก้ าวหน้ า
ทางการตลาดคือการใช้ แสง แสงในตัวมันเองมีหน้ าที่หลากหลาย เราต้ องการแสงมากกว่า
การตกแต่ง มากกว่าการเน้ นย ้า ข้ อมูลของงานเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรก ที่เราสามารถใช้
เพื่อจัดการพื ้นที่การแสดง... มันไม่ใช่แค่การบอกขอบเขตพื ้นที่แต่หมายถึงช่วงเวลาด้ วย
เช่น ถ้ าคุณไปชมภาพยนต์ สิ่งแรกคือการชมเพลงสรรเสริ ญพระบารมี นัน่ คือลาดับขันที
้ ่
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เหมือนการนาทาง... เหมือนเรื่ องราว ดังนันมั
้ นมากกว่าเรื่ องเวลา...ช่วงเวลา แสงเป็ นเรื่ อง
ของลักษณะพื ้นที่และเวลา ใช่ 2 ประเภทที่เราสามารถนาไปใช้ ได้ สาหรับการจัดแสดง, มัน
เป็ นมากกว่าสามมิติ เหมือนจะเป็ นสี่มิตเิ ลยก็วา่ ได้ (แปล)
ฉัตรเฉลิม หลิ มภาพันธุ์ (สัม ภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ช่วยครั บ
เพราะอย่างเช่นเราทางานเปิ ดตัวของ OPPO [สมาร์ ทโฟนออปโป้ (OPPO) ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ แบรนด์และการผลิตจากประเทศจีน] ตัว CI (Corperate Identity) ของลูกค้ าตัวคีย์
ธีม (Key Theme) ของลูกค้ าคือสีเขียว ดังนันการหยอดสี
้
เขียวต่างๆ [Signifier] ลงไปใน
งาน หรื อมีไลท์ติ ้งที่เราเซตให้ เป็ นธีม (Theme) [Signifier] คือค่อนข้ างจะบีมมี่ (Beamy)
หน่อย เมื่อมันผ่านมาในกล้ องทีวีแล้ ว ไม่วา่ มันจะเป็ นในซีนที่ดาราสัมภาษณ์ที่โฟโต้ แบคด
รอปที่ เห็นโลโก้ ของแบรนด์หรื อสัมภาษณ์ ในบริ เวณงาน เวลาภาพที่มันออกไปไม่ว่าจะ
เห็นโลโก้ หรื อไม่เห็นโลโก้ คนดูก็ร้ ู ว่ามาจากงานไหน [Signified] เพราะมันควอนทิเททีฟ
(Quantitative) กัน มันก็ตอบโจทย์เพราะมันทาให้ แบรนด์รีบาวน์ (Brand rebound) ตรง
แบรนดิ ้ง

ภำพที 5.11 ภาพบรรยากาศการเปิ ดตัว OPPO N3 R5
แหล่ งที่มำ: It.Compgamer.com, 2015.
ซึ่งสอดคล้ องกับมุมมองจากผู้ควบคุมการผลิตดังที่ ณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์ , 14
พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “คิดว่ามี เพราะมันก็เป็ นส่วนช่วยทาให้ ภาพในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
สมบูรณ์”
และทัศนะของ อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า
น่าจะได้ ถ้ าเป็ นการรับรู้เกี่ยวกับโปรดักส์ที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึก เช่น เป็ นโปรดักส์
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ผู้หญิงสวยๆ [Signified] การใช้ แสงสีนวลๆ สีชมพู [Signifier] การเลือกจังหวะไฟซอฟท์ๆ
[Signifier] หรื อสินค้ าของผู้ชายที่ต้องการความหนักแน่นความแรง [Signified] แบบนี ้การ
เล่นแสง [Signifier] ก็จะเป็ นอีกแบบหนึ่ง การเล่นแสงก็จะเน้ นในแง่ของความรู้ สึกในเชิง
อารมณ์ของผลิตภัณฑ์ สร้ างโนว์เลจ (Knowledge)
ส่วนการเข้ าถึง องค์ประกอบทัง้ ในด้ าน 1) วัตถุประสงค์ของงาน 2) สิ่ง แวดล้ อม 3)
เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้ านวิศวกรรม นักออกแบบแสงมีความเห็นตรงกันว่าทุกส่วน
เป็ นองค์ประกอบร่วมกันในการถ่ายทอดมุมมองการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยแยกทัศนะของนักออกแบบแสงในแต่ละองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
1) การเข้ าถึงวัตถุประสงค์งาน
ในทัศนะของ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) “ถูกต้ องครับ ก็
ต้ อ งท าอย่ า งนัน้ เพราะมัน คื อ งานเปิ ดตัว ของเขาครั บ ก็ ต้ อ งคิ ด ถึ ง ตรงนัน้ ” ชูชัย อาจหาญ
(สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) “ต้ องคานึง เพราะคงไม่ขนของไปเยอะแยะแล้ วมันไม่ได้ ใช้ ไม่
เกิดประโยชน์ ต้ องคุยต้ องศึกษาว่าคุณต้ องการแบบไหนผมจะได้ เตรี ยมของไปถูก ” และวีรายา วงศ์
นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “เข้ าใจวัตถุประสงค์ก็สาคัญอยู่แล้ ว ก็คือ
ต้ องแยกงานให้ ออกว่างานประเภทไหน... เข้ าใจงานก่อนแล้ วก็เลือกคอนเซปท์การออกแบบ”
ทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) ที่ว่า มันก็มีส่วนนะ
ครับ คือทุกอย่างมันกลับไปที่คอนเซปท์ว่า โปรดักส์ [Signifier] ตัวนี ้คุณอยากจะให้ มนั
ออกในการพรี เ ซนท์ แ บบไหน ถ้ า ลัก ษณะในการพรี เ ซนท์ อ อกมา เรี ย บๆ หรื อ ฉูด ฉาด
[Signified] เราจะต้ องรู้ มันเป็ นเรื่ องของคิวเรื่ องของการโปรแกรม ว่าจะทาออกมายังไงให้
มันดูแล้ วน่าตื่นเต้ น มันลึกลับ [Signified] หรื อเปล่า ตัวเจ้ าของโปรดักส์เขาต้ องการอะไร
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า จริ งๆ ก็ต้อง
ใช้ หมด เช่นถ้ าเข้ าวัตถุประสงค์ก็ร้ ู ว่าจะเปิ ดตัวอะไร อยากให้ อะไรเด่นอยากให้ เห็นอะไร
อะไรสาคัญที่สุดในการลอนซ์ (Launch)… บางที่เขาสร้ างบรรยาศของงานมาเพื่อให้ มนั
สอดคล้ องกับตัวสินค้ าที่จะเปิ ดตัวนี ้ อย่างสมมุติว่าทาเป็ นสวน [Signified] เราก็ต้องทา
[แสง] [Signifier] ให้ มนั เป็ นบรรยากาศ... เพื่อให้ สินค้ าเขาเด่น
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2) การเข้ าถึงสิ่งแวดล้ อม
จากทัศนะของ ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ก็ต้องคานึง
เรื่ องโครงสร้ างต่างๆ คานึงว่ากระแสไฟพอไหม เปิ ดเยอะแขกร้ อนไปไหม ถ้ าร้ อนไปต้ องเปลี่ยน
อุปกรณ์ให้ มนั เหมาะ” และ “ก็ต้องเข้ าไปดูห้อง สมมุติว่าห้ องแบบว่าสวยงามมากเลย แต่เรามีขา
ทังแปดขาอยู
้
่ในห้ อง ทาลายห้ องทังหมดเลยพี
้
่จะไม่ยอม ต้ องให้ มนั รกน้ อยที่สดุ เวลาเข้ าไป ก็ควร
จะเป็ นส่วนหนึง่ ของห้ อง” (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558)
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า คานึงหมดเลย
ครับ ว่าอย่างไปห้ องเตี ้ยๆ จะมาเอาไฟโคมใหญ่ๆ เข้ าไปก็ไม่ได้ ก็จะร้ อน อาจจะเลือกใช้
โคมที่เล็กลงเปลี่ยนวิธีการแทนที่ยิงไดเร็ ค (Direct) อาจจะเปลี่ยนเป็ นยิงอินไดเร็ คไลท์
(Indirect Light) และต้ องคานึงถึงความสวยงามในการจัดวางด้ วย เพราะมันเป็ นสิ่งที่เห็น
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เราต้ อง
คานึงถึงว่าเป็ นโปรดักส์อะไร เช่นเราทาแฟชัน่ โชว์ของชาแนล (Chanel) [Signifier] เราก็
ต้ องเข้ าถึงธีมมิ่ง (Theming) หรื อในเรื่ องของแบรนด์สแตนดาร์ ส (Brand Standard) ของ
เขา ว่าสายไฟห้ ามโผล่ ข้ างในต้ องเย็น ภาพรวมทังหมดต้
้
องไปทางเดียวกัน ให้ มนั หรูหรา
อลังการ [Signified]
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า ณ วันนี ้ มันอาจจะเกี่ยว
ครั บ แต่บ้ า นเราผมก็ ยัง ไม่ แ น่ ใ จว่ า ถึ ง นี ก้ ัน หรื อ ยัง มัน ก็ จ ะมี เ รื่ อ งของกรี น (Green)
ประหยัดพลังงานลดโลกร้ อน ในหลายๆ ประเทศเริ่ มแล้ ว เมื่อเวลาเขาออกแบบ เขาจะเอา
เรื่ อ งนี ม้ าค านึ ง ถึ ง เช่ น ปั จ จุบัน มัน มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ แทนที่ จ ะใช้ ห ลอดไส้ เปลื อ ง
กระแสไฟ ร้ อน มันก็จะเป็ นหลอดแอลอีดี ซึ่งกินไฟน้ อยกว่า อายุการใช้ งานเยอะกว่า แต่
มัน จะให้ แ สงได้ ไ ม่ เ ท่า กัน คื อ อุณ หภู มิ แ สง ณ วัน นี ม้ ัน อาจจะยัง ท าไม่ ไ ด้ เ พอร์ เ ฟค
(Perfect) เหมือนพวกหลอดไส้ แต่มนั ก็มีวิธีในการประยุกต์ใช้ ... คือตัวแมนูแฟคเจอเรอส์
(Manufacturers) เขาก็ เ ริ่ ม ให้ ค วามสนใจกับ เรื่ องพวกนี เ้ พิ่ม ขึน้ เริ่ ม กลับ มาพัฒ นา
เทคโนโลยีกบั หลอดแอลอีดี ซึง่ มันจะช่วยลดโลกร้ อน
3) การเข้ าถึงเทคโนโลยี
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จากทัศนะของ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2558) ตรงกับ ฉัตร
เฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558)ในแง่ของการเข้ าถึงเทคโนโลยี ทาให้
สามารถใช้ อปุ กรณ์ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้ านทัศนะของ พรพรรณ อารยะวีร
สิทธิ์ (สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มันเป็ นความรู้พื ้นฐาน ที่เราต้ องมีก่อนทางาน
อยูแ่ ล้ ว มันเป็ นสิ่งที่เราก็ต้องมาบาลานซ์ (Blance) กันให้ ดี มันเหมือนกับเราเลือกพู่กนั เหมือนการ
เลือกอุปกรณ์ที่จะมาทาให้ ภาพมันสวย”
4) การเข้ าถึงศิลปะ และความรู้ทางด้ านวิศวกรรม
ในทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน 2558) มองว่า จริ งๆ มัน
จะสองภาคนะครับ คนเป็ นไลท์ติ ้งดีไซเนอร์ นอกเหนือจากเป็ นครี เอทีฟแล้ ว อีกส่วนนึงเขา
จะต้ องมีลกั ษณะกลายๆ ของวิศวะ เพราะว่าเวลาในการคานวนมุมแสงเอง ทุกอย่างมันก็
จะเป็ นเรขาคณิตมันก็จะเกี่ยวพันธ์ กนั พอสมควร ว่าองศาของแสงตัวนี ้ไปทาในแบบออก
มาแล้ วคัฟเวอเรจ (Coverage) มันได้ เท่าไหร่ ความสว่างกี่ลกั ซ์ (Lux) สว่างพอไหม อันนี ้
มันจะเป็ นความรู้ด้านวิศวกรรม แต่อีกส่วนในเรื่ องของครี เอทีฟก็คือ สีมนั เป็ นยังไง มุมแสง
มุมนี ้ออกมาแล้ วหน้ าเขาคล ้าๆ หน่อยได้ ไหม... เพราะฉะนันมั
้ นจะไปด้ วยกัน ก็ร้ ู ทงสอง
ั้
อย่างควบคูก่ นั เพราะมันต้ องใช้ ด้วยกันทังคู
้ ่
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ศิลปะก็ต้อง
มี ส่วนความรู้ด้านวิศวกรรมจริ งๆ ก็คงต้ องมีคะ่ ... ถ้ าไม่มีก็ต้องหาคนที่ร้ ูมาอยู่ด้วย เวลา
ทางานที่มนั ยากก็จะหาเทคนิคเชี่ยล (Technician) มาอยู่ช่วย เรามักจะออกแบบก่อนแล้ ว
ไปถามเขาว่าเป็ นไปได้ แค่ไหน แล้ วค่อยกลับมาปรับเพราะว่าไม่งนเราจะติ
ั้
ด แล้ วเราค่อย
ไปดูว่ามันทาได้ แค่ไหน คือถ้ าเรามีความรู้ แบบนันแต่
้ แรกก็ดีแหละ แต่เราก็จะหยุดมันไว้
เพราะเรารู้วา่ มันทาไม่ได้ แต่จริงๆ มันก็ง่ายกว่าในการทางานนัน่ แหละ
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ต้ องมี
องค์ประกอบศิลป์ ต้ องรู้ มุมมองเพราะเป็ นนักออกแบบ ก็ คือออกแบบยัง ให้ มันสวย มี
ศิลปะในการออกแบบ มีศิลปะในการเล่าเรื่ อง บางคนเล่าเรื่ องได้ ดนู ่าสนใจค่อยๆ คลายดี
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เทล แสงก็เหมือนกันไม่ใช่มาถึงเปิ ดตู้มพอแค่นี ้ ก็คือเป็ นศิลปะในการเล่าเรื่ อง ศิลปะใน
การจัดวาง เทคโนโลยีก็คือคุณก็ต้องรู้จกั อุปกรณ์ เทคโนโลยีก็เปรี ยบเสมือนภาษามันจะ
ช่วงให้ คุณ สื่อสารง่ ายขึน้ ยิ่ง คุณอิน (Inner) กับเทคโนโลยี เท่าไหร่ คุณคล่องที่จ ะใช้
เทคโนโลยีเท่าไหร่ คุณก็สามารถใช้ ศลิ ปะที่จะมาบอกเล่าได้ มากขึ ้นเท่านัน้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุ ปว่า การออกแบบแสงในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จะสามารถสื่อสารเพื่อ
ตอบโจทย์ทางการตลาดได้ มากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กบั โจทย์และข้ อมูลจากนักสร้ างสรรค์กิจกรรมที่
กาหนดให้ นกั ออกแบบแสงได้ นาไปใช้ ร่วมกับ การเข้ าถึงองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านคือการเข้ าถึง 1)
วัตถุประสงค์งาน 2) สิ่งแวดล้ อม 3) เทคโนโลยี 4) ศิลปะและความรู้ทางด้ านวิศวกรรม เป็ นส่วน
สาคัญในการถ่ายทอดมุมมองทางด้ านศิลปะผ่านการออกแบบแสงในการสื่อความหมายของงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการสร้ างประสบการณ์พิเศษ หรื อสร้ างประสบการณ์ทางสุทรี ยะ ให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่ วมงาน ซึ่งรูปแบบงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
แจ้ งให้ ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นนั ้ เกิดขึน้ ต้ องการสร้ างการรับรู้ และการจดจาซึ่งหากภาพรวมงาน
สามารถสร้ างภาพจาได้ ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในแง่การสื่อสารทางตลาดเช่นกัน
5.2.2 วิธีกำรสื่อควำมหมำยผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ระหว่ ำงนักออกแบบแสง
ระดับชำนำญงำนพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอำชีพรุ่นใหม่
วิ ธี ก ารสื่ อ ความหมายผ่ า นศิ ล ปะการออกแบบแสง ของนัก ออกแบบแสงจะเริ่ ม ต้ น
เหมือนกัน คือการถูกกาหนดจากโจทย์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี จากนันประสบการณ์
้
ที่สงั่ สม
และรสนิยมของนักออกแบบแสงแต่ละคนจะทาให้ เกิดความแตกต่างของวิธีการตีความเพื่อการ
ออกแบบและสื่อความหมาย นาไปสู่การสร้ างประสบการณ์ด้านสุนทรี ยภาพ ให้ กบั ผู้ร่วมงาน เช่น
การจัดวางตาแหน่งไฟ การเลือกใช้ แสงสีเป็ นต้ น
เกรี ยงศักดิ์ เฒ่ าตัน (สัม ภาษณ์ , 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การสื่ อ
ความหมายน่าจะไม่หนีกัน มันจะหนีกันที่การใช้ เทคโนโลยี ก็คือนักออกแบบทุกคนก็
น่าจะดูจากคอนเซ็ปเหมือนกันมันมีโจทย์ มาอยู่แล้ ว ... การพล็อตอาจจะไม่ต่าง แต่การ
นาเสนอการเล่น อาจจะต่างเพราะประสบการณ์เฉพาะคน บางคนรุ่ นใหม่ก็ทาดี คนรุ่ น
เก่าเขาก็ใช้ เทคนิคๆ เก่าๆ ใช้ แบบความละเอียดอ่อน…
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วิกรานต์ มณี ศ รี (สัม ภาษณ์ , 3 มิ ถุน ายน 2558) กล่า วว่า องค์ รวมน่า จะเริ่ ม
คล้ ายๆ กัน แต่จบนี่อาจจะไม่เหมือนกัน คือแน่นอนอย่างเช่น วิธีคิด วิธี ปฏิบตั ิเริ่ มต้ น ...
ฟอร์ แมทในการคิดอาจจะเหมือนๆ กัน... คนในยุคปั จจุบนั เขาจะมองในลักษณะไลท์ติ ้ง
เป็ นมิกซ์มีเดียร์ (Mix Media) มากกว่า อย่างเช่น เล่นกับภาพเป็ นมัลติมีเดียร์ เพิ่มขึ ้น คือ
ไปซิงค์ (Sync) กับอย่างอื่น ด้ วยเทคโนโลยีปัจจุบนั นี ้มันพาไป แสงกับภาพกับเสี ยงซิงค์กนั
หมด สมัยก่อนมันค่อนข้ างจะเพลนด้ วยความที่อุปกรณ์มนั ยังไม่ถึง ... ฉะนันในเรื
้
่ องของ
เทคโนโลยีในการจัดวางหรื อในการโปรแกรมมันอาจจะต่างกัน ปั จจุบนั นีร้ ุ่ นใหม่ๆ เขา
คล่ อ งไง เขาเรี ย นรู้ อยู่ต ลอดเวลา ฉะนัน้ เขาอาจจะมี วิ ธี ก ารออกแบบออกมาได้ ไ ม่
เหมือนกับคนรุ่ นก่อน ก็คือน่าจะเป็ นลักษณะที่ไปรี เลต (Relate) กับตัวอื่นมากกว่า ...
ปั จจุบนั นี ้อุปกรณ์มนั ช่วยเยอะ คือมันวิ่งกันบนไทม์โค้ ด สมัยก่อนมันไม่มี ถ้ าคิดอย่างนันก็
้
จะชัดเจน ด้ วยเครื่ องมือด้ วยเทคโนโลยีทีมนั มีไม่เหมือนกัน
วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เหมือนกันก็
คงมีบ้าง ต่างกันก็คงมีบ้าง ฉะนันแล้
้ วมันเป็ นปั จเจกน่ะ แค่ข้าว (กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ )
ออกแบบสีฟ้า พี่ออกแบบสีฟ้า เข้ าไปในงานเดียวกันที่เดียวกันแค่คนละวันเท่านัน้ คุณ
อาจจะได้ สีฟ้าที่ต่างกันละ คือมันไม่เกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่ มันเป็ นเรื่ องของเรื่ องรสนิยม
ส่วนตัว พี่ว่าสาคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเลย... วิธีการวางมุมอาจจะต่างกัน ทุกคนทาต่างกัน
หมดละค่ะ ตามประสบการณ์ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์สิ่งที่เขาเคยทามา
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พันธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า เฉพาะ
บุคคล ไม่เกี่ ยวกับว่าเป็ นรุ่ นใหญ่หรื อรุ่ นเล็ก อยู่ที่ตวั คนๆนัน้ เขาจะสื่อสารออกมายังไง
มากกว่า... ทุกคนทางานอยู่บนธีม (Theme) ว่าอยากได้ แบบนี ้ แพทเทิร์นมันก็คงมี ... แต่
ที่สดุ ทุกคนก็ต่างกัน ทุกคนมันมีสไตล์ บางคนก็ตีความคาว่ายิ่งใหญ่ต่างกัน กาแพงเมือง
จีนใหญ่ นครวัดก็ ใหญ่ บางคนอาจจะทาความหมายของโปรดักส์ตัวนี ว้ ่ายิ่งใหญ่ แบบ
กาแพงเมืองจีน บางคนอาจจะยิ่งใหญ่แบบนครวัด แต่ก็บอกไม่ได้ ว่ากาแพงเมืองจีนหรื อ
นครวัดสวยกว่ากัน แล้ วแต่เราจะเลือกหยิบตรงไหนมาเพื่อจะช่วยในการนาเสนอ แต่ว่า
ทังหมดมั
้
นเข้ ากับโปรดักส์ตวั นี ้ไหม... ผลออกมาก็คือลูกค้ าประทับใจ โปรดักส์ได้ รับการ
ลอนซ์ (Launch) ออกมา ทุกคนได้ รับสารว่ามันยิ่งใหญ่ [Signified] แต่ยิ่งใหญ่อันนัน้
สากลแค่ไหน แล้ วแต่วา่ เราจะเลือกใช้ ไฟ [Signifier] นันยั
้ งไง ตอนไหน
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ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มันก็มีตา่ งนะครับ...
ลูกเล่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆ คือคล้ ายกัน อย่างคนเก่าก็มีสไตล์แบบเก่าๆ มา
ตังแต่
้ เดิม เดี๋ยวนี ้เทคโนโลยีมนั เปลี่ยนไปเยอะแล้ ว ... แต่อย่างที่บอกหลักๆ พื ้นฐานก็ยงั มี
อยู่ก็ยงั เรี ยนรู้มาจากคนรุ่ นเก่า อย่างรุ่นเก่าเน้ นสว่างเน้ นคลีนๆ สะอาดๆ รุ่ นใหม่นี่ก็แบบ
เน้ นหวือหวาวูบวาบมากกว่า
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า มันอยูท่ ี่วา่
ใครเจอแบรนด์อะไร ณ เวลาไหน เพราะบางคนไม่ได้ ทางานอยู่บนแบรนด์เดียวกัน... ถ้ า
เป็ นคนที่ทางานมานาน... เขาอาจจะไม่คอ่ ยเข้ าใจในดีเทลของความกระจุ๊กกระจิ๊กของแบ
รนด์... อย่างเช่นเราทางานเปิ ดตัวกระเป๋ าใหม่ของแอร์ เมส (Hermer)... เบอร์ กิ ้น (Birkin)
สีส้มกับเบอร์ กิ ้นสีน ้าตาล ต้ องใช้ ไฟ [Signifier] อุณหภูมิที่แตกต่างกัน... หรื อทางานจิว
เวลรี่ ของคาร์ เทียตอนทาเปิ ดตัว โอต์ กูตรู ์ (Haute Couture) กับตัวรอยัล คอลเลคชัน่
(Royal Collection) ซึง่ แต่ละชุดจะมีไกด์ไลน์แสงมา... ณ จุดนี ้ต้ องการคัลเลอร์ เทมเพอเร
เจอร์ (Color Temperature) [อุณหภูมิสี] [Signifier] โดยรวมเฉลี่ยเท่าไหร่... จิวเวลรี่ ที่
เป็ นไฮกรอส (Hi Gloss) [Signifier] ที่จะมีเพชรมากกว่า 50% จะต้ องวางฝั่ งขวา ส่วนจิว
เวลรี่ ที่ถกู กว่า [Signifier] ต้ องวางฝั่ งซ้ ายเพื่อให้ เกิดคอมแพริซนั (Comparison) ถ้ าเป็ น
คนที่เขาไม่ได้ ถนัดในงานนี ้เขาก็มองว่าฉันก็เอาไฟสว่างๆ ไปติดเขาก็ไม่ร้ ูสกึ ยังไง... เป็ น
เรื่ องของประสบการณ์ครับ...
และในมุมมองของผู้ควบคุมการผลิตฯ ที่ได้ ให้ ทศั นะสอดคล้ องกันอย่าง ปริ ษา เมธีชาญ
กิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “มันเหมือนงานศิลปะนะงานออกแบบแสงนะ แต่ละ
คนก็จะไม่เหมือนกันอยูแ่ ล้ วมันเป็ นคาแรคเตอร์ ที่แตกต่างกันของแต่ละคน”
ทางด้ านทัศนะที่ แตกต่างของนักออกแบบแสงรุ่ นใหม่ อย่าง พรพรรณ อารยะวีร
สิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า รู้สกึ ว่ารุ่นใหม่มนั จะเปรี ย้ งปร้ างกว่า มัน
จะแรงกว่า ความละมุนละไมมันก็ต่างกัน รู้ สึกเองนะว่าเขาก็จะมากันคนละสายคนละ
สไตล์กนั สีที่ใช้ อะไรแบบนี ้ค่ะ ต่างกันที่การใช้ สี แล้ วก็มฟู เม้ นท์ของแสงที่ใช้ ถ้ าเกิดรุ่นใหม่
จะมีความเปรี ย้ งปร้ างดุดนั กว่าเยอะเหมือนกัน เชื่อว่าต่างกันความละมุนละไมของการใช้
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สี คอนทราส (Contrast) ของคนรุ่นใหม่จะจัดกว่า บางทีคนรุ่นเก่าก็จดั นะแต่จดั ก็จะจัดไป
เลย ความคอนทราสมันจะไม่เยอะเท่า
สอดคล้ องกับทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตฯ อย่าง อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร (สัมภาษณ์ ,
15 พฤษภาคม 2558) ที่วา่ “รุ่นเก่าจะเน้ นการสื่อความหมายผ่านอารมณ์และความสวยงาม แต่รุ่น
ใหม่จะเน้ นสื่อความหมายผ่านเทคนิคความหวือหวา” อิทธิพล สุรีรัตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม
2558) กล่าวว่า “ต่างกัน คือถ้ าเอาในประเทศไทย... มันเป็ นค่ายเลย... เป็ นสถาบันไปเลย” และ
นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ...ต่างกัน ไม่แน่ถ้า
รุ่นใหม่มีศลิ ปะในหัวใจก็ไม่ตา่ ง มันจะรู้จกั ว่าอันนี ้คือสวย อันนี ้คือฉูดฉาด แต่รุ่นเก่ามักจะ
มีความเนียน ดูแล้ วมันจะรู้สกึ ว่ามันละเมียดกว่า เป็ นเรื่ องของรสนิยมในการเลือกใช้ เฉดสี
การวางตาแหน่งไฟ แต่สุดท้ ายรสนิยมของแต่ละคนก็ต่างกัน มันเป็ นความชอบหรื อไม่
ชอบ...
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสรุปได้ ว่า ความแตกต่างในวิธีการสื่ อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบ
แสงของนักออกแบบแสงทัง้ 2 รุ่ น ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับอายุงาน หากแต่ปัจจัยที่มีผลอย่างเด่นชั ดคือ
ประสบการณ์ ในงานที่เคยพบเจอและรสนิยมด้ านศิลปะที่นกั ออกแบบแสงแต่ละท่านได้ สงั่ สม ซึ่ง
มีผลต่อการตีความหมายที่ตา่ งกัน รวมถึงปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยี ก็มีผลต่อการเลือกใช้ แสงและ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันอีกด้ วย
5.2.3 สุนทรี ยะในกำรเลือกใช้ คุณสมบัติของแสงในกำรออกแบบ เพื่อสื่อสำรใน
งำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
คุณสมบัตขิ องแสงที่ควบคุมได้ คือ 1) ความเข้ มหรื อความสว่างของแสง (Intensity) ทาให้
มองเห็นวัตถุตา่ งๆบนเวที 2) การจาหน่ายแสงหรื อการส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement
จังหวะหรื อลีลาการเปลี่ยนแปลงของแสง แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือลีลาและจังหวะการเปลี่ยนแปลง
ของแสงสว่างแบบธรรมดา, ลีลาการเคลื่อนไหวของโคมไฟส่องสว่างซึ่งเป็ นเครื่ องประกอบฉากการ
แสดง, ลีลาการเคลื่อนไหวของโคมไฟส่องสว่างด้ านนอกของเวที และสุดท้ ายคือ 4) สุนทรี ยะใน
การเลือกสีของแสง (Color)
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ในทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงมองว่า ทุกองค์ประกอบข้ างต้ นเป็ นสิ่งจาเป็ นจะต้ อง
นามาใช้ ในการออกแบบแสงเพื่อให้ ได้ องค์ประกอบของศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ ขึ ้นอยู่
กั บ รสนิ ย มของนัก ออกแบบแสงแต่ ล ะท่ า น โดยกริ น ทร์ ไชยสมพงศ์ พัน ธ์ (สัม ภาษณ์ , 17
พฤษภาคม 2558) ให้ ทศั นะว่า“ยิ่งเราทาให้ รสนิยมเราเป็ นสากลได้ มากเท่าไหร่ มันก็เข้ าถึงผู้ชมได้
เยอะมากขึ ้นเท่านัน”
้ และมีทศั นะที่ตรงกับ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
และวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2558) ในแง่ที่ว่า แสงที่จะสร้ างความ
ประหลาดใจและทาให้ คนดูร้ ู สึกประทับใจ [Signified] คือการเปลี่ยนจังหวะหรื อเปลี่ยนอารมณ์
ของแสง [Signifier] ให้ แตกต่างจากช่วงอื่นๆ ของงาน เช่นตลอดงานใช้ แสง [Signifier] ที่มีจงั หวะ
เร็ วกระฉับกระเฉง ลาแสงคม มีสีสนั เมื่อถึงช่วงเวลาที่เราต้ องการให้ เกิดภาพจา [Signified] จึง
เปลี่ยนมาให้ แสงที่นิ่ง ใช้ สีเดียว เป็ นต้ น หรื อแม้ แต่การทาไฟสวยงามตลอดงานแต่ไม่มีช่วงเปลี่ยน
จังหวะอารมณ์ก็ไม่สามารถทาให้ คนดูเกิดภาพจาได้ ส่วนเรื่ องสีของแสง [Signifier] มีความสาคัญ
มากในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะเป็ นสิ่งที่คนเห็นได้ ชดั เจน สามารถบอกอารมณ์ [Signified]
และบางครัง้ เกี่ยวข้ องกับสีของผลิตภัณฑ์ และสีที่เป็ นอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity)
[Signified] อีกด้ วย
โดยนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษอย่าง ธนาฒย์ ปิ ติพ รเทพิณได้ กล่าวถึง
ทัศนะส่วนตัว ที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ตรงในการทางาน เรื่ อง “อารมณ์ของแสงสี การจับคู่
สี และการผสมสี” ไว้ ดงั นี ้
1) แดง สู้รบ, สงคราม / อารมณ์ดุ – อาฆาต – โหดร้ าย – ความตาย / มุ่งมัน่
ความเชื่อมัน่ สูง เราจะสู้ ไม่ยอมแพ้ เราจะฝ่ าไปอะไรทานองนี ้ / ใช้ แซมร่วมกับซีนไฟสีน ้า
เงินเข้ มให้ อารมณ์เหมือนในคลับในบาร์ / ใช้ ค่กู ับสีขาวทังแบบทั
้
งสเตนและเดย์ไล้ ท์ให้
ความรู้สกึ ถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ / อย่าใช้ คกู่ บั สีส้มหรื อสี ชมพูที่มีความเข้ มเสมอกัน
จะทาให้ แยกความแตกต่างไม่ออก เราเรี ยกว่า “เสียซีน” / หากใช้ คกู่ บั สีเขียวถือเป็ นความ
กล้ าหาญของคนทาไฟเพราะเป็ นคูส่ ีที่ตดั กันและ ตรงกันข้ ามกันทาให้ สวยงามยาก มักให้
ความรู้ สึกน่าเกลียดน่าขยะแขยง ความอี๋ย์ย์ย์ แต่เคยมีเหมือนกันที่ใช้ ร่วมกันแล้ วมัน
เหมาะเจาะกับเพลงก็กลับทาให้ ซีนเขียว แดงดูมีเสน่ห์
2) ส้ ม ความเข้ มแข็ง, ความแข็งแรง, ความหวังใหม่, ความมีชยั ชนะ, ความสดใส
เรื องรอง / ใช้ สีส้มอ่อน-แก่คกู่ นั จะทาให้ ซีนไฟดูขลังมีพลัง และหากใช้ ในเปอร์ เซ็นต์ความ
สว่างต่าๆ จะทาให้ เวทีดเู หมือนภาพวาดสีซีเปี ย / หากไปใช้ แซมร่วมกับซีนสีเหลืองจะทา
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ให้ ซีนไฟเหมือนสีทองดูอร่ามมลังเมลือง / สีส้ม-เขียว จับคูก่ นั ในงานคอนเสิร์ตเหมาะกับ
เพลงสไตล์ Rap หรื อ Latin / ไม่ควรใช้ สีส้มจับคูก่ บั สีแดงหรื อชมพู
3) เหลือง บ่งบอกถึงความสดใส สดชื่น / การรู้จกั เลือกใช้ โทนสีเหลืองที่มีทัง้ อ่อน
แก่ และผสมสีส้มร่วมด้ วย จะทาให้ ซีนมีความอลังการ / ซีนไฟสีเหลือง-แดง ผมว่ามันทรง
พลังดีเหมือนกัน แต่ก็ดเู หมือนหลายคนจะไม่คอ่ ยชอบ / เหลือง-เขียว ก็ดสู ดใสดี แต่ควร
ระวังเรื่ องปริมาณและความสว่างของสีเหลืองที่จะไปฆ่าสีเขียวเสียหมด
4) ขาว เป็ นสีที่ใช้ ได้ ทงความหมายบวกและลบ
ั้
ได้ ทงมี
ั ้ พลังหึกเหิม และก็หดหู่ไร้
ชีวิตชีวาขึ ้นอยู่กบั ว่าซีนไฟก่อนหน้ านันและต่
้
อจากนันจะเป็
้
นสีอะไร / สีขาวเดย์ไล้ ท์(Day
Light) ใช้ แซมกับแม่สีตา่ งๆ ได้ ดีไม่ว่าจะเป็ นแดงขาว,น ้าเงินขาว,หรื เขียวขาว ผมถือว่า
เป็ นซีนแก้ เลี่ยนสาหรับการเล่นซีนไฟแบบโมโนโทน และยังช่วยป้องกันปั ญหาแสงบวมใน
เวลาถ่ายวิดีโออีกด้ วย / การใช้ ซีนไฟขาวล้ วนทังแบบเดย์
้
ไล้ ท์และทังสเตน ถือเป็ นซีนไฟที่
มีเสน่ห์ ถ้ าเลือกใช้ ในเพลงที่ลงตัวจะทาให้ ซีนนี ้เป็ นที่น่า ประทับใจ แต่ถ้ามีไฟน้ อยอย่า
เสี่ยงใช้ เพราะซีนไฟขาวต้ องใช้ ไฟในปริ มาณที่มากพอสมควรจึงจะน่าสนใจ ไม่งนจ๋
ั ้ อย
เหมือนทาไฟไม่เสร็จ
5) ฟ้า ให้ ความรู้สึกสบาย, ผ่อนคลาย ถ้ าอยากได้ ซีนไฟที่เห็นแล้ วอยากไปนอน
กลางท้ องทุ่งเสียเหลือเกินให้ ใช้ เฉดสี ฟ้าอ่อน ฟ้าแก่ หรื อแซมน ้าเงินบ้ างเล็กน้ อย / สีฟ้า
อ่อนหากใช้ ในเปอร์ เซ็นต์ต่าๆ ในตาแหน่ง Front light จะให้ ความรู้สึกหดหู่, สิ ้นหวัง, เศร้ า
หมอง ให้ บรรยากาศกลางคืน วังเวง หากใช้ ในตาแหน่ง Side light จะให้ ความรู้ สึก
กลางคืน
6) น ้าเงิน คนทาคอนเสิร์ตทัว่ ไปมักชอบสีน ้าเงินเข้ มเพราะดูสวยงามโดยเฉพาะที่
ยุคที่ไฟ แอลอีดีเต็มบ้ านเต็มเมืองอย่างนี ้ แสงสีน ้าเงินจากแอลอี ดีช่างดูสวยงามจริ งและมี
ความสว่างสูงกว่าไฟพาร์ ใส่เจล ซึ่งพบว่าหากใช้ สีน ้าเงินล้ วนทังซี
้ นจะทาให้ ภาพที่ถ่าย
วิดีโอออกมามีอาการ “บวมสี” / แสงสีน ้าเงินให้ อารมณ์กลางคืน ลึกลับ เวทย์มนตร์ หรื อ
ใช้ สร้ างบรรยากาศในผับในคลับในบาร์ / สีน ้าเงินจับคู่กับสีแดงทีไรต้ องนึกถึ งเรื่ องชาติ
เรื่ องประเทศทุกทีไม่ร้ ู เป็ นไง(แม้ ไม่มีสีขาว) / สีน ้าเงินกับสีเขียวเข้ มแปลกดีและสวย ให้
ความรู้สึกลึกลับแต่ก็น่าค้ นหา ถ้ าใช้ ร่วมกับฉากป่ าก็ดรู าวกับป่ ามีเวทย์มนตร์ / น ้าเงินกับ
ลาเวนเดอร์ ก็ไปกันได้ ดี โดยเฉพาะกับเพลงเย็นๆ ซึ ้งๆ ประเภทราพึงราพัน / น ้าเงินเข้ มกับ
สีส้มใช้ ในเพลงร็อค แต่ต้องจัดเปอร์ เซ็นต์ความสว่างและแพทเทิร์นไฟที่เหมาะสม / น ้าเงิน
กับชมพูที่ไม่เข้ มนักดูคกิ ขุดี ใช้ กบั เพลงสไตล์ก๊ กุ กิ๊กแบบญี่ปนหรื
ุ่ อเกาหลี
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7) คองโก บลู (Congo blue) บางทีเรี ยกว่าสีแบล็คไล้ ท์ (Black Light) ให้ อารมณ์
เวทย์มนตร์ เมจิก อภินิหาร ใช้ แทนแสงแบล็คไล้ ท์ได้ / ใช้ ร่วมกับสีแดงได้ ดี / ใช้ ร่วมกับสีลา
เวนเดอร์ ก็สวยเหมาะกับฉากที่เป็ นแฟนตาซี
8) ม่วงอมน ้าเงิน (Lavender) โทนสีลาเวนเดอร์ ถือว่าเป็ นสีกลาง คือไม่ร้อน ไม่
เย็น และใช้ จบั คูส่ ีได้ ทงโทนร้
ั้
อนและเย็น จับคู่กบั สีแดงก็สวย จับคู่กบั สีน ้าเงินก็งาม / สี
เดี่ยวๆ ให้ ความรู้สึกไปทางหดหู่ ประเภทอกหักรักคุด เพ้ อราพึงถึงคนรัก ราพันถึงอดีต /
ในงานละครเป็ นซีนเริ่ มต้ นที่จะนาไปสู่อารมณ์อื่นต่อไป / เหมาะที่จะใช้ ทาเป็ นไซด์ไลท์
(Side Light) ส่องเสื ้อผ้ านักแสดงหรื อแดนเซอร์ จะช่วยให้ สีเสื ้อผ้ าดูสวยงามไม่ว่าจะโทน
ร้ อนหรื อเย็น ใครที่ทาวงลูกทุ่งแนะนาเป็ นพิเศษให้ ใช้ ไฟไซด์ (Side) ใส่เจลสีลาเวนเดอร์
อ่อนๆ แล้ วเสื ้อผ้ าของแดนเซอร์ จะดูเว่อวังอลังการ
9) ม่วงอมแดง (Magenta) คนทาไฟใหม่ๆ หลายคนมักชอบใช้ สีนี ้เพราะรู้สึกว่า
สวย ด้ วยความจัดจ้ านของมัน แต่ถ้าเป็ นระดับครูบาอาจารย์หรื อลูกค้ าไฮโซ จะรู้สึกว่ามัน
เป็ นสีที่น่าเกลียด ชวนอี๋ย์ย์ย์ เคล็ดลับคืออย่าใช้ เฉดสีเดียวโดดๆ ควรมีอ่อนแก่ผสมกันซึ่ง
จะช่วยให้ ซีนไฟดูหวานขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เรี ยกว่า โทนสีแบบพาสเทล (Pastel) / อย่าใช้
ร่วมกับสีแดงหรื อส้ มเพราะมันจะฟ้องทันทีว่าเรายังอ่อนหัดเรื่ อง การจับคู่สี / มาเจนต้ า
(Magenta) กับเขียวให้ ความรู้สึกยี ้ปุ๊ น ญี่ปนุ่ / มาเจนต้ ากับเหลืองก็เช่นกัน / ในงานละคร
ไม่ค่อยจะได้ ใช้ สีนี ้ ยกเว้ นแนวแฟนตาซี หรื อต้ องการความแปร๋ น ความดัดจริ ตของตัว
ละคร
10) ชมพู ใครๆ ก็มกั นึกถึงความรัก ความสดชื่นประเภทความรักสมหวัง / ฉาก
แต่งงานมักใช้ สีชมพูอ่อนๆ แล้ วไล่น ้าหนักไปเป็ นชมพูเข้ ม จะทาให้ ซีนไฟดูสวยจนหัวใจ
แทบละลาย / ชมพูกับเขียวให้ ความรู้ สึกเดียวกับมาเจนต้ า -เขียว คือออกแนวคอนเสิร์ต
ญี่ปนุ่ / ชมพูอ่อนๆ จับคูก่ บั สีแดง ช่วยให้ โทนสีแดงดูดีขึ ้นลดความก้ าวร้ าวลง / การใช้ เจล
สีชมพูอ่อนมากๆ ใส่ฟอลโลว์สปอตจะทาให้ ศิลปิ นมีสีผิวที่ดดู ีขึ ้น อย่างมาก แก้ ปัญหา
ศิลปิ นสีซีดจาง
11) เขียว ให้ ความรู้สกึ ป่ าเขาลาเนาไพร ความสดใส มีชีวิตชีวา / แต่ควรเลือกเฉด
สีเขียวอ่อน-แก่ให้ ดี เพราะสีเขียวบางสีให้ ความรู้สึกที่น่าเกลียด รู้สึกเป็ นผีจีน / ส่องย้ อม
ต้ นไม้ ด้วยสีเขียวอ่อนจะช่วยให้ ใบไม้ และต้ นไม้ ดสู ดใสขึ ้น / ใช้ คกู่ บั สีเหลืองหรื อสีฟ้าจะให้
ความรู้สึกที่เป็ นป่ าเขาเหมือนกันแต่คนละ ฤดู คนละเวลา / ใช้ คกู่ บั สีแดงจะแสดงให้ เห็น
ว่าผู้ใช้ เป็ นคนกล้ าหาญเอามากๆ เพราะปกติไม่คอ่ ยมีใครกล้ าใช้ กนั
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12) เขียวอมน ้าเงิน (Blue Green) หากไม่มนั่ ใจในความน่าเกลียดของแสงสีเขียว
ให้ เลี่ยงไปใช้ เขียวอมน ้าเงินเสีย เพราะรับประกันได้ ว่าจะโดนลูกค้ าตาหนิน้อยลง / เขียว
อมน ้าเงินจับคู่กบั ม่วงอมน ้าเงิน (Lavender) ให้ ซีนไฟที่สวยงามอย่างมาก / เขียวอมน ้า
เงิน กับน ้าเงิน หรื อกับสีชมพู, มาเจนต้ า ล้ วนโอเคหมด / อย่าจับคูร่ ่วมกับสีแดงเพราะยาก
ที่จะทาให้ สวยยกเว้ นคุณเป็ นคนกล้ าจริ งๆ / เขียวอมน ้าเงินกับสีขาวแบบเดย์ไล้ ท์ เหมาะ
กับเพลงสไตล์ร็อคหรื อโพรเกรสซีฟม้ าก..มาก / เขียวอมน ้าเงินอ่อนๆ มีชื่อเรี ยกอีกอย่าง
หนึง่ ว่าเทอคอยส์ (Turquoise) อันเป็ นโทนสีที่ไฮโซชอบมาก
ทังหมดนี
้
้ต้ องบอกว่ามันยังมีรายละเอียดในเรื่ องความอ่อนแก่ของเฉดสี และเรื่ อง
ของเปอร์ เซ็นต์ความสว่าง ซึ่งเป็ นทักษะของตัวผู้ใช้ งานเอง ฝึ กผสมสี จับคูส่ ี และสังเกต
จดจาจะช่วยให้ รสนิยมของเรามีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นเอง
ผู้วิจยั จึงสรุปได้ ว่าการเลือกใช้ คณ
ุ สมบัติของแสงที่ควบคุมได้ เพื่อสร้ างความน่าสนใจ ใน
การออกแบบแสงเพื่อสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ สามารถทาให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ร่วมและสร้ าง
ความประทับใจให้ เกิดภาพจา เป็ นสุทรี ยภาพในด้ านการสร้ างเหตุการณ์จาลองที่ทาให้ ผ้ พู บเห็น
เกิดความคล้ อยตาม โดยเป็ นการเลือกใช้ สนุ ทรี ศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ของนัก
ออกแบบแสงแต่ละคน ซึ่งเกิดการเรี ยนรู้ แบบชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) จากทฤษฎีเบื ้องต้ น
และบันทึกการบอกเล่าประสบการณ์ของของนักออกแบบแสงรุ่นก่อนๆ จากแหล่งต่างๆ รวมถึงการ
ฝึ กฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) ที จ ะเกิ ด ขึน้ ได้ จ ากสัญ ชาตญาณ พรสวรรค์ และ
ประสบการณ์ในการทางาน
5.2.4 ควำมแตกต่ ำงของลักษณะแสง ที่ใช้ ในกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แบบจับต้ องได้
เช่ นรถยนต์ กับผลิตภัณฑ์ ท่ จี ับต้ องไม่ ได้ เช่ นประกันชีวิต
ลักษณะของ “แสง” ที่ใช้ ในการเปิ ดตัว “ผลิตภัณฑ์แบบจับต้ องได้ กับจับต้ องไม่ได้ ” นันมี
้
ความแตกต่า งกัน ตัง้ แต่ก ารตี โ จทย์ สร้ างความเข้ า ใจในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการ
สร้ างสรรค์ออกแบบแสง จนกระทัง่ ถึงวิธีการเลือกใช้ แสงสีและลูกเล่นลีลาเพื่อสร้ างจินตนาการและ
สื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด รวมถึงเป็ นการติดตังมุ
้ มมองให้ กับผู้ร่วมงาน หากแต่ใน
มุมมองของนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิต ได้ แบ่งทัศนะเป็ น 2 แนวทางคือ 1) ไม่มีความ
แตกต่างในแง่ลกั ษณะแสงจากอุปกรณ์ แต่แตกต่างกันที่จงั หวะลีลาการใช้ แสง กับ 2) แตกต่างกัน
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เพราะการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้ จะเน้ นที่ตวั ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ จะเน้ นที่การสร้ างบรรยากาศโดยรวม ดังนี ้
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ในเรื่ องของลักษณะแสงจากการเลือกใช้ อปุ กรณ์ แต่แตกต่างกัน
ในแง่ของวิธีการเลือกใช้ จงั หวะ และลีลาการใช้ แสง ดังทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ 2
ท่านที่วา่ “เป็ นวิธีใช้ มากกว่า จังหวะหรื อการสื่อหรื อการทา แต่ว่าอุปกรณ์มนั มีไม่กี่อย่างไม่ตา่ งกัน
มาก... จะบอกว่าคอมพลีทลี่ดิฟเฟอเรน (Completely Difference) มันคงไม่ได้ ต่างในเรื่ องของ
วิธีการใช้ การเลือกมุมอะไรอย่างนี ้” (วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558)
ซึ่งสอดคล้ องกับทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) ที่ว่า
มันอยู่ที่อ็อบเจค (Object) อย่างเปิ ดตัวรถยนต์มนั เห็นๆ มันคือรถ [Reference] ทา [แสง]
[Signifier] ยังไงให้ รถเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็ นเรื่ องของประกัน มันจะต้ องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ให้ มนั ออกมา คือตัวแสงเองพี่ว่ามันไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ เยอะ[Signified] หรอก
จริ งๆ แล้ วมันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะทาให้ โชว์ๆ หนึ่งมันดูแล้ วมี
อรรถรสเพิ่มขึ ้น มันเป็ นเหมือนกะปิ น ้าปลามากกว่า ตัวที่เป็ นอ็อบเจคเลยอย่างฉาก มัน
ยังจับต้ องได้ เป็ นรู ปธรรมที่ เห็นๆ ประกันชีวิตนีถ้ ้ าเกิดคนไม่พูดก็ไม่ร้ ู หรอกแสงทาอะไร
ไม่ได้ เต็มที่ก็โฟกัสไปที่โลโก้ ไทยประกันชีวิต [Signifier]
และในมุมมองของผู้ผลิตฯ 4 ท่านที่เห็นสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกันตามทัศนะของ
อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2558) “ลักษณะการใช้ แสงในการการเล่า
เรื่ องกับสื่ออารมณ์ ในงานฯ ที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ คิดว่าไม่ตา่ งกัน แต่อาจจะต่างกันที่การที่
มีโปรดักส์ เป็ นอ๊ อบเจค [ตัวสินค้ าเป็ นรูปธรรม] ก็ต้องออกแบบ [แสง] [Signifier] เน้ นไปที่สินค้ า
มากขึ ้น” และทัศนะของ นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) “ไม่ตา่ งกัน เพราะแม้
จะเป็ นสินค้ าที่จบั ต้ องไม่ได้ มนั จะมีการสร้ างสัญลักษณ์ [Signifier] ขึ ้นมาแทน แล้ วไฟ [Signifier]
ก็ส่องไปยังสัญลักษณ์นน”
ั ้ ตรงกับ ปริ ษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า
“ไม่ต่าง เพราะยังไงก็ตามมันต้ องหารู ปธรรมมา [Signifier] แทนตัวนัน้ เช่นเปิ ดตัวบริ ษัทประกัน
ชีวิตก็ต้องไปหาโลโก้ บริ ษัท [Signifier] มามันก็จะเป็ นรู ปธรรมแทนรถ ไฟ [Signifier] ก็จะไปจับ
รูปธรรมนัน”
้
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และทัศนะของณัฐพร อิทธิเวชชัย (สัมภาษณ์ , 14 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า ไม่
ต่างกันเพราะโปรดักส์มนั ขึ ้นอยู่กับ ว่าเรื่ องที่เราพูดถึงคืออะไร ถ้ ามันเป็ นโปรดักส์ [Reference] ที่
เราเห็ น ของ มัน ก็ ชัด เจนว่า มัน ต้ อ งโบล์ ด (Bold)

ของให้ มัน ดี ที่ สุด ให้ มัน เด่น ที่ สุด แต่ที่ มัน

[ผลิตภัณฑ์] จับต้ องไม่ได้ พี่ว่าไม่ใช่แสง [Signifier] ที่สาคัญที่สดุ มันก็แล้ วแต่สตอรี่ ที่คิดมา... แต่
อันนี ้แสงพอมันไม่มีวตั ถุจบั ต้ องมันก็เลยอาจจะไม่เป็ นพระเอกที่สดุ นอกจากว่ามี “โลโก้ ” [ตราสัญ
ลักษ์แทนผลิตภัณฑ์] [Signifier]
2) มีความแตกต่างกัน เพราะการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้
จะเป็ นการเน้ นที่ตวั ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ อง
ไม่ได้ จะเป็ นการออกแบบแสงที่เน้ นบรรยากาศ ดังเช่นทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ 4
ท่าน ชูชยั อาจหาญ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ต่างกันครับ เพราะว่ามันมีโปร
ดักส์ [Signifier] ออกมาโชว์เราก็ต้องเน้ น [แสง] [Signifier] ที่โปรดักส์ อย่างประกัน จะเน้ นสีหลักๆ
ของแบรนด์ [Signifier]” ซึง่ สอดคล้ องกับ
ทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) ที่กล่าวว่า
ก็ ต้ องตอบว่ า มี ค วามแตกต่ า งก่ อ น ถ้ าเปิ ดตั ว สิ่ ง ที่ จั บ ต้ องได้ ยกตั ว อย่ า งคื อ รถ
[Reference] เราก็ ต้องทา [แสง] [Signifier] ให้ รถดูสวย [Signified] รถก็ต้องดูเด้ ง
[Signified] ที่สุด เพราะนัน่ คือโปรดักส์ที่เราจะขาย แต่บริ ษัทประกัน มันคือนามธรรม...
การออกแบบแสงก็คงจะต้ องหว่าน ล้ อมซีบิวด์ (See Build) ล่อลวง คนให้ ร้ ู สึกในทาง
เดียวกัน ว่าบริ ษัทนี ้น่าเชื่อถือ [Signified] ก็จะต้ องมีวิธีการวางแสงการใช้ สี [Signifier]
ซึ่งก็หนีไม่พ้นสีของบริ ษัทประกันเองอยู่ดี มันหมายถึงสีคอร์ เปอเรท[Signifier] ห้ ามเปิ ดสี
ฝั่ งคูต่ รงข้ าม มันเป็ นอะไรที่สตริ ก (Stick) อยู่แล้ วมันคือแบรนดิ ้ง [Signifier] เรื่ องของการ
เปิ ดตัวโปรดักส์ก็เชื่อมโยงกับตัวองค์กร คืออย่าง[ผลิตภัณฑ์] จับต้ องไม่ได้ เราขายอะไร ถ้ า
เราขายความมั่นคงของบริ ษัทเราก็ จะต้ องมี แสงในลักษณะของความมั่นคง มันคืออี ลิ
เม้ นท์ที่เราออกแบบใส่เข้ ามาเพื่อที่จะสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ให้ กบั ผู้ที่พบ สมมติ
เส้ นโค้ ง [Signifier] อาจจะได้ ความรู้ สึก [Signified] อย่า งหนึ่ง เส้ นตรงในแนวเฉี ยง
[Signifier] ก็ ไ ด้ ค วามรู้ สึก [Signified] อี ก อย่ า งหนึ่ ง ... ความรู้ สึก ของมัน ก็ ต่า งกัน
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เพราะฉะนันแสงก็
้
เหมือนกัน... นัน่ คือเวลาออกแบบต้ องคานึงถึงพวกนี ้ด้ วยว่าสิ่งที่เราติด
ไปมันจะเล่นอะไรประมาณไหน ต้ องอยูใ่ นโพสิชนั่ ไหนที่มนั เล่นออกมาแล้ วมันรู้สกึ
พรพรรณ อารยะวี ร สิ ท ธิ์ (สัม ภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2558) กล่ า วว่า แตก
แตกต่างอยู่แล้ วเพราะพอมันมีอ๊อบเจค (Object) [ตัวสินค้ าที่เป็ นรูปธรรม] [Signifier] เรา
ก็ร้ ูวา่ เราต้ องไลท์ อะไรเราต้ องทา ยังให้ มนั ดูดี [Signified] แต่พอมันมาเป็ นอะไรที่จบั ต้ อง
ไม่ได้ [Signifier] มันต้ องสร้ างบรรยากาศทังหมด
้
[Signifier] มากกว่าที่จะไปเน้ น อ๊ อบเจค
มันก็จะโฟกัส (Focust) คนละแบบ
และฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) มองว่า มันคือ
เรื่ องของอิลลูมิเนชัน่ (Illumination) มากกว่า เปิ ดตัวรถยนต์ [Reference] เราก็คือมีโปร
ดักส์ให้ เอาไฟ [Signifier] ไปลง เพื่อทาให้ มนั วิซิเบิล (Visible) [Signified] มากขึ ้น อย่าง
บริ ษัทประกันมัน [Signifier] เป็ นบริ การ ตัวไลท์ติ ้ง [Signifier] มันถูกใช้ ในการดิไฟน์แบ
รนด์ (Define Brand) มากกว่ามันเป็ นเรื่ องของแบรนดิ ้ง [Signified] เป็ นเรื่ องของแบรนด์
อิมเมจ (Brand Image) [Signified] ที่มนั ค่อนข้ างจะสื่อถึงว่าคาแรคเตอร์ ของสินค้ า ชิ ้นนี ้
มันคืออะไร มันก็ถกู ไปไฮไลท์อยูใ่ นวิชวลอิมเมจ (Visual Image) ในภาพรวมทังหมด
้
และในมุมมองของผู้ผลิตฯ ที่เห็นสอดคล้ องกับทัศนะที่ว่า ลักษณะแสงที่ใช้ สื่อสารในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ มีความแตกต่างกัน ดังนี ้
มนัส อังคทะวานิช (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า แตกต่าง ถ้ าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้ ความที่มนั จับต้ องได้ เราจะต้ องทาให้ มนั ดูเป็ นจริ ง [Signified] ลอย
ขึ ้นมามันต้ องดูสวยที่สดุ ทุกคนเห็นจะต้ องอยากได้ แสง [Signifier] มันทาให้ สินค้ าดูใหญ่
ดูเล็กก็ได้ สร้ างความเหนือจริงให้ กบั สิ่งนัน...
้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ น่าจะเป็ นเรื่ อง
การสร้ างอารมณ์มากกว่า ... แต่มันจะขึน้ อยู่กับกิมมิคกับเรื่ องที่เราต้ องการบอก ขึน้ อยู่
กับครี เอทีฟและไลท์ติ ้งดีไซเนอร์
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5.2.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่ อกำรใช้ แสงในกำรสร้ ำงควำมหมำยเพื่อกำร
สื่อสำร ในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ท่ ผี ่ ำนมำในอดีต จนถึงปั จจุบัน
การใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั นัน้ โดยภาพรวมนักออกแบบแสงได้ ให้ ความสาคัญมากขึ ้น ทังในแง่
้
ของการ
ตีความตามโจทย์เพื่อออกแบบแสงให้ สื่อความหมาย รวมถึงการเลือกใช้ อปุ กรณ์และเทคโนโลยีเข้ า
มาช่วย แต่เ นื่ องจากมีปัจจัยภายนอกทางด้ านเวลา งบประมาณ และการให้ ความสาคัญของ
เจ้ าของงานฯ เข้ ามาร่วม และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการออกแบบแสงในอุตสาหกรรมโดยรวม
ดังทัศนะของนักออกแบบแสง ที่สามารถแบ่งเป็ น 3 แนวทางดังนี ้ 1) เกิดขึน้ จากการพัฒนา
อุปกรณ์และเทคโนโลยี ทาให้ เกิดความแปลกใหม่ มากกว่าการสร้ างความหมายใหม่ๆ 2) การให้
ความสาคัญต่อการใช้ แสงในการสื่อความหมายเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มากขึน้
และ 3) การพัฒนาจะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงขึ ้นอยูก่ บั โจทย์และงบประมาณของแต่ละงาน ดังนี ้
1) เกิดขึ ้นจากการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลสืบเนื่องให้ เกิดความแปลกใหม่
มากกว่า การสร้ างความหมายใหม่ๆ ผ่า นลัก ษณะของการออกแบบแสงโดยตรง ดัง ทัศ นะที่
สอดคล้ องกันของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ 1 ท่านและนักออกแบบแสงอาชี พรุ่ น
ใหม่ 2 ท่าน ดังนี ้
เกรี ยงศักดิ์ เฒ่าตัน (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ...ก็พฒ
ั นาขึ ้นมา
เรื่ อยๆ เหมือนกับแต่ก่อนนี ้เวลาเราเปิ ดตัวสินค้ าอาจจะใช้ แสงเหมือนกันทัว่ ๆ งาน เฉลี่ยๆ
เท่ากันหมด ตอนนี ม้ ี เ ทคโนโลยี เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง มันก็จ ะมี ดิม เมอร์ พวกเป็ นโปรแกรม
สามารถที่จะดรอปแสงตรงส่วนอื่นลง เพื่อให้ ตรงนี ้เด่นขึ ้น...
วิกรานต์ มณี ศรี (สัม ภาษณ์ , 3 มิ ถุนายน 2558) กล่าวว่า มันเพิ่ม ในส่วนของ
ปริ มาณมากกว่า สมัยก่อนนี ้ลอนซ์ (Launch) มันอาจจะให้ แสงสว่างลงที่โปรดักส์... สมัย
นี ้ปริ มาณมากขึ ้นผมหมายถึงปริ มาณของอุปกรณ์ เอฟเฟค (Effect) ที่เอามาใช้ มันทาให้
งานลอนซ์มนั ดูนา่ ตื่นเต้ นมากขึ ้น... เป็ นเรื่ องของฮาร์ ดแวร์ มากกว่า
วีรายา วงศ์นรารัชชกิจ (สัมภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ก็ยงั คงเป็ น
ความพยายามในการทาอุปกรณ์ให้ มนั ไฮเทคมากขึ ้น แต่จริ งๆแล้ วมันก็ไม่ตา่ งหรอก มันก็
แค่เล็กใหญ่ มันไม่ตา่ งกับที่เขาทาฟรี สเนล โปรไฟล์ แล้ วก็ไฟพาร์ แรงๆ เลย แค่ทกุ วันนี ้มัน
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หมุนได้ เปลี่ยนสีได้ อะไรแบบนี ้ ใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น... คิดว่า [การพัฒนา] ในอนาคตมันก็
น่าจะยาก เพราะว่าคนที่ทาสมัยก่อ นเขาคิดไว้ ดีแล้ ว คือโคฟเวอร์ (Cover) เกื อบทัง้
หมดแล้ ว สมัยนี ้คือพัฒนาต่อยอด... ในแง่ของให้ มนั ทันสมัย ที่เขาทาพวกคอนเวนชัน่ ไลท์
ติ ้ง (Convention Lighting) เขาทาไว้ เกือบจะครบทุกด้ านแล้ ว
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ความเห็ น ของผู้ค วบคุม การผลิ ต ฯอย่ า ง ณัฐ พร อิ ท ธิ เ วชชัย
(สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า มันดีขึ ้นเรื่ อยๆ นะตามอุปกรณ์ที่มี เพราะเดี๋ยวนี ้
แสงพอมันมีอปุ กรณ์ที่มนั เจ๋งขึ ้นเทคโนโลยีที่มนั ดีขึ ้นเราก็เล่นเอฟเฟค (Effect) ได้ มากขึ ้น
ก็อย่างคนที่ทางานโปรดักส์ถ้ารู้ ว่ามันมีของที่อะไรให้ เล่น เวลาคิดงานมันก็จะเอาอันนี ้มา
ท าเทคนิ ค แบบนี ม้ ัน ก็ จ ะพัฒ นาไปเรื่ อ ยๆ ไม่ ซ า้ ซากไม่จ าเจ แต่ก่ อ นมัน เปิ ดมัน จะมี
อะไรบ้ าง หมุนมาไลท์ติ ้งยิง อย่างเมื่อก่อนมีน้อย เดี๋ยวนี ้วูบวาบมากมาย มันก็จะพัฒนา
ไปตามวิธีการเปิ ดตัว... มันก็ทงสองฝ่
ั้
ายมันก็ต้องเดินไปพร้ อมๆ กันเหมือนคนที่คิดงานก็
จะคิดดีเพนด์ ออน (Depend On) แบบที่มี
และมนัส อังคทะวานิช (สัม ภาษณ์ , 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า การสื่ อ
ความหมายมันมีของมันอยูแ่ ล้ ว แต่ตา่ งกันในเรื่ งของความลึกซึ ้งและความซับซ้ อน... ตาม
เทรนโดยรวมของแต่ละยุค บางยุค ต้ องการมินิมอลลิสต์ (Minimalist) บางยุคต้ องการการ
ซับซ้ อน ส่วนการใช้ ไลท์ติ ้งกับแมสเสจผมว่าก็มีผลเหมือนกัน แต่จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
น่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของอุปกรณ์ในเรื่ องของเทคนิคที่มีหลากหลายมากขึ ้น
มีให้ เลือกใช้ มากขึ ้นและแพร่หลาย มีคนที่มีความรู้ในการใช้ อปุ กรณ์ได้ มากขึ ้น
2) มีการให้ ความสาคัญต่อการใช้ แสงในการสื่อความหมายเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์มากขึ ้น ดังทัศนะของนักออกแบบแสงอาชีพรุ่ นใหม่ 4 ท่านอย่าง ชูชยั อาจหาญ
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) “ผมว่ามัน [การสื่อความหมาย] ใช้ มากขึ ้น เดี๋ยวนี ้เขาเหมือนกับ
ว่าให้ ความสาคัญกับแสงมากขึ ้น มีมากขึ ้นต้ องการมากขึ ้นเรื่ อยๆ ”
กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า ตอนนี ้เขาก็
เริ่มเห็นความสาคัญของแสงมากขึ ้น นอกจากตัวนักออกแบบแสงเอง ลูกค้ าหรื อออร์ กาไน
เซอร์ ก็ได้ เห็นงานเมืองนอก เพราะฉะนันทุ
้ กคนก็จะมีเรฟเฟอร์ เรนซ์ (Reference) งานของ
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แต่ละคนว่าอยากได้ แสงประมาณนี ้ นั่นคือเขาเห็นแล้ วว่าแสงมี ความสาคัญในงาน...
เพราะบางงานเปิ ดแค่ไฟสถานที่อย่างเดียว ฉากไม่สวยเลย แต่พอดิมไฟลงแล้ วเปิ ดแสงมา
ย้ อมงานดูดีขึ ้นมาเลย มันคือทุกส่วนมันคือการผสมผสานกัน ก็ต้องบอกว่าการเห็นงาน
ต่างประเทศหรื อเห็นงานของคนอื่น ก็จะทาให้ วงการนี ้มันจะเริ่มพัฒนาไปเรื่ อยๆ
พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า อาจจะมาก
ขึ ้นแต่ก่อนก็คงแค่แบบวืดว๊ าดๆเปรี ย้ งปร้ าง เดี๋ยวนี ้เวลามันสร้ างโลกเปลี่ยนโลก เดี๋ยวนี ้
เวลาสร้ างงานทางานเปิ ดตัวอะไร... โปรดักชัน่ (Production) ก็จะทาให้ มนั เหมือนโลกทัง้
โลกมันก็เปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เวทีแค่เวทีเดียว เหมือนสร้ างบรรยากาศทังหมดมากกว่
้
าแต่
ก่อน... เดี๋ยวนี ้เชื่อว่าเทรนอีเว้ นท์ (Trend Event) มันเปลี่ยนไป มันจะกลายเป็ นทาให้ ทงั ้
ฮอลล์เดค (Hall Decorate) ให้ มนั เป็ นบรรยากาศทังหมดเลยส่
้
วนใหญ่มนั เป็ นแบบนันน่
้ ะ
ซึ่งแสงมันก็จะช่วยมากขึ ้น เพราะแต่ก่อนเท่าที่เห็นมันก็จะอยู่แค่บนเวที อนาตก็น่าจะให้
ความสาคัญมากขึ ้น เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าแสงเป็ นส่วนหนึง่ ของโปรดักชัน่ พอเทรนโปร
ดักชัน่ มันเปลี่ยนมันก็จะไปด้ วยกัน
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า คิดว่าตอนนี ้
สาหรับงานใหญ่มนั มีอยู่แล้ ว แต่สิ่งทีมนั กาลังจะพัฒนาไป คือมันจะพัฒนาไปในงานที่มี
สเกลเล็กลง ซึ่งตอนนี ้มันเป็ นการเปิ ดไฟเพื่อแสงสว่าง ทีนี ้พอลูกค้ าหรื อเอเจนซี่ตา่ งๆ เริ่ ม
เห็นงานที่สเกลค่อนข้ างซัคเซสฟูล (Successful) กับการใช้ แสงเขาก็จะเริ่ มแอปพลายมา
ใช้ กบั งานเล็กๆ น้ อยๆ มันก็จะเริ่ มมีแบรนดิ ้ง (Branding) ในการจัดแสง หรื อเรื่ องของธี ม
มิ่ง (Theming) ก็จะมีมากขึ ้น แทนที่จะเอาไฟไปตังๆ
้ แนวโน้ มในอนาคตมันก็ต้องดีครับ
สอดคล้ องกับทัศนะของ อรรคศาสตร์ ชาญใช้ จกั ร (สัมภาษณ์ , 15 พฤษภาคม
2558) ที่ว่า ดีขึ ้นด้ วยปั จจุบนั เทคโนโลยีของอุปกรณ์ ประสบการณ์ ของคน ทาให้ การ
สื่อสารได้ ชดั ขึ ้นตรงขึ ้นและครี เอท (Create) ได้ หลากหลายและซับซ้ อนมากขึ ้นทังในแง่
้
ของและการออกแบบแสงและลาดับคิวได้ มากขึ ้น เมื่อก่อนอาจจะคิดอะไรแล้ วทาได้ บ้าง
ไม่ได้ บ้าง แต่ปัจจุบนั มันทาตามจินตนาการได้ มากขึ ้น
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3) การพัฒนาจะเพิ่มขึน้ หรื อลดลงขึน้ อยู่กับโจทย์และงบประมาณของแต่ละงาน ตาม
ทัศนะของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ 1 ท่านอย่าง ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ (สัมภาษณ์,
29 เมษายน 2558) “เนื่องจากแสงมันเป็ นการทางานตอบโจทย์ เพราะฉะนันมุ
้ มมองเหล่านี ้มันจะ
เกิดหรื อไม่เกิดอยูท่ ี่โจทย์ โจทย์เป็ นตัวกาหนดทิศทางทังหมด
้
และงบประมาณด้ วย”
แต่ในบางทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตฯ ก็มีมมุ องที่ตา่ งกับทัศนะโดยรวมทังแง่
้ ของการสื่อ
ความหมายขึน้ อยู่กับกระแสในภาพรวม และการใช้ แสงเพื่อการสื่อความหมายในปั จจุบนั ลดลง
เนื่องจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและบุคลากรเป็ นต้ น ดังเช่นทัศนะของ
นุสรา มหุวรรณ์ (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) ที่ว่า ตลอดมาไม่คอ่ ยเน้ น คน
ไทยเองหรื อลูกค้ าไม่ค่อยเน้ นถึงการให้ แสงได้ ทางานได้ เต็มที่ ซึ่งจริ งๆถ้ าให้ เวลาในการ
ทางานมันจะได้ ความแตกต่าง เพื่อจะเสริ มเน้ นการสื่อความหมายให้ การเปิ ดตัวสินค้ าได้
ประสบความสาเร็ จได้ มากขึน้ ทัง้ งบประมาณและเวลา โดยทั่วไปในวันงานก็จะมีเวลา
น้ อ ย โปรดิว เซอร์ (Producer) ทั่ว ไปก็ จ ะไม่เ คี่ ยวเรื่ องนี ้ ยกเว้ น ว่า จะมี โปรดิวเซอร์
(Producer) เฉพาะส่ว นที่ ดูแ ลงานแสงที่ ค อยประกบทุก ซี นที่ จ ะคอยคอนเซนเทรท
(Concentrate) และปรับปรุงให้ มนั ดีที่สดุ
และทัศนะของ ปริ ษา เมธีชาญกิจ (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) “อดีตเนี่ยมีการใช้
แสงเพื่อที่จะสื่อความหมายมากกว่าเดี๋ยวนี ้นะ คือเดี๋ยวนี ้งบประมาณจากัด แต่จานวนงานที่มัน
เยอะขึ ้นมันทาให้ คนทางานลวกมากขึ ้น”
เป็ นไปในทางเดียวกับทัศนะของ อิทธิพล สุรีรั ตน์ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม
2558) กล่าวว่า มีน้อยลงครับ เป็ นไปตามยุคสมัย ยุคสมัยในที่นี ้ก็คือความต้ องการของ
ลูกค้ า สองก็คือความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แล้ วสามก็เป็ นไปตามเรื่ องของสภาพตลาด
... เพราะว่ า ปั จจุ บั น ในงานเปิ ดตัว สิ น ค้ าเองมั น ก็ อ ยู่ ใ นวงจ ากั ด ... มั น เป็ นเรื่ อ ง
เฉพาะเจาะจงมาก หมายถึงว่ามันเป็ นในเชิงที่เป็ น... เรื่ องของแบรนด์ไอเดนติตี ้ (Brand
Identity) เรื่ องของโปรดักส์นนๆ
ั ้ แล้ วอะไรที่สะท้ อนตรงนี ้ ก็เช่นสถานที่ สถานทีั่มันก็จะมี
ปั จจัยมาเป็ นตัวกาหนด งบประมาณของแสง พอมาเป็ นตัวกาหนดอย่างนีม้ นั บีบบังคับ
มันก็ทาให้ เราไปทาอะไรมากไม่ได้ ในการที่จะทาให้ มนั สื่อสารอะไรลาบากมากขึ ้น และอีก
อันนึงที่สาคัญก็คือว่าลูกค้ าในสภาพตลาดเรา ก็ไปให้ ความสาคัญอย่างอื่นมากกว่า เช่น
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แอลอีดี (LED Screen) โมชัน่ กราฟฟิ ค (Motion Graphic) มันเป็ นเทรนด์ เซเลบริ ตี ้
(Celebrity) เป็ นใคร แล้ วก็อีกอันนึงก็เรื่ องของสื่อ อย่างการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เองก็ต้อง
ยอมรับว่าส่วนใหญ่มนั เป็ นงานเพลส ลอนซ์ (Press Launch) ก็เยอะเราก็ต้องดูทาร์ เก็ท
(Target)
การใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาใน
อดีตจนถึงปั จจุบันนัน้ โดยภาพรวมนัน้ นักออกแบบแสงและผู้ผลิตงานเห็นถึง ความสาคัญและ
ประสิทธิผลของการสื่อความหมายผ่านแสง และยังเห็นว่ามีความสาคัญมากขึ ้น หากแต่ก็ยอมรับ
ว่าปั จจัยทางด้ านเวลา งบประมาณ และการให้ ความสาคัญของเจ้ าของงานฯ มีผลโดยตรงต่อการ
การสร้ างความหมายผ่านแสง ซึ่ง ในทางกลับกันผู้วิจัยมี ความเห็ นว่า ปั จ จัยภายนอกทางด้ าน
งบประมาณ รวมถึงทัศนคติของเจ้ าของงานเอง ไม่ใช่ส่วนประกอบทังหมดในการสร้
้
างสรรค์งาน
แสงเพื่อสื่อความหมาย เนื่องจากนักออกแบบแสงมีตวั แปรเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถ
นามาแก้ ปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมให้ แก่งานได้

5.3 กำรปรั บรู ปแบบกำรใช้ แสง เพื่ออุดช่ องโหว่ ของกำรสื่อสำรที่ไม่ สมบูรณ์ ได้
ทันท่ วงที
สามารถสรุปออกมาได้ เป็ น 2 ประเด็นย่อยคือ
5.3.1. การปรับรูปแบบการใช้ แสงในการสื่อสาร ที่เกิ ดจากความเข้ าใจไม่ตรงกันระหว่าง
นักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิต โดยสามารถแก้ ไขล่วงหน้ าก่อน
5.3.2 การปรับรูปแบบการใช้ แสงในการสื่อสารแบบฉับพลัน โดยไม่ได้ เตรี ยมการล่วงหน้ า
โดยมีรายละอียดดังนี ้
5.3.1. กำรปรั บรู ปแบบกำรใช้ แสงในกำรสื่อสำร ที่เกิดจำกควำมเข้ ำใจไม่ ตรงกัน
ระหว่ ำงนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมกำรผลิต โดยสำมำรถแก้ ไขล่ วงหน้ ำก่ อนงำน
นัก ออกแบบแสงส่ว นใหญ่ ให้ ทัศ นะว่า ความเข้ าใจที่ ไ ม่ตรงกัน เกิ ดจากการมี ภ าพใน
จินตนาการไม่เหมือนกัน ระหว่างผู้ควบคุมการผลิตหรื อผู้จ้างงานกับตัวผู้ออกแบบแสง ซึ่งสามารถ
เกิดขึน้ ได้ ตงแต่
ั ้ การให้ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอตังแต่
้ เริ่ มต้ น ไปจนถึงการให้ งบประมาณไม่สมดุลกับ
จานวนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ ภายในงาน โดยวิธีแก้ ไขในเบื ้องต้ นคือการประชุมร่ วมกัน ผู้ควบคุม
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การผลิตจะหาภาพตัวอย่างแนวทางการใช้ แสงที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นภายในงาน เพื่อให้ นกั ออกแบบ
แสงเห็นภาพบรรยากาศที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นภายในงานหรื อในช่วงเวลาของการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
นันๆ
้ หรื อนักออกแบบแสงรับข้ อมูลสรุป ภาพรวมงาน (Brief) แล้ วทาภาพตัวอย่างการออกแบบ
แสงในคอมพิ วเตอร์ (Simulation) หรื อ หาภาพประกอบจากสื่ ออื่ นเพื่ อ อธิ บายถึ ง อารมณ์ และ
บรรยากาศของงานแล้ วนากลับมาเสนออีกครัง้ แต่ในความเป็ นจริ งขันตอนดั
้
งกล่าวไม่สามารถ
เกิดขึ ้นได้ ในการทางานทุกครัง้ เนื่องจาก ข้ อจากัดของงบประมาณและเวลา ดังนันความเข้
้
าใจที่ไม่
ตรงกันจะยังเกิดขึ ้นได้ เสมอในวันติดตังและซ้
้
อมการแสดง ซึ่งนักออกแบบแสงหลายท่านมองว่า
เป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ ยงได้ ยากในการทางานออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ดัง
ทัศนะของ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ (สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2558)“ไม่คอ่ ยตีกนั หรอกค่ะ ตีกนั
น้ อยมีแค่เรื่ องเงินน่ะค่ะ (หัวเราะ) ส่วนช่วงซ้ อมมันก็ต้องมีอยูแ่ ล้ ว พอถึงตรงนันนั
้ น่ แหละที่มนั ก็เลย
ต้ องใช้ สกิล (Skill) ในการปรับตัวกันเข้ าไป หรื อไม่เราก็ต้องเคลียร์ ในที่ประชุมให้ จบ” ที่สอดคล้ อง
กับ ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์ , 28 พฤษภาคม 2558) “ก็มีบ้างหลักๆ คือตอนต่อราคา
ครับ หรื อหน้ างานตอนเซตอัพไม่ทนั ตอนฝนตก เป็ นต้ น... ส่วนใหญ่ไม่มีครับ เพราะเราจะคุยกันมา
ก่อนแล้ วว่าเราจะเอายังไง ยกเว้ นลูกค้ าที่ส่งแบรนด์บ๊ ุ คมาแต่ตวั เองไม่ทาตาม” และ ชูชยั อาจ
หาญ (สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2558) “ผมว่ามันมีนะช่วงซ้ อมช่วงรันทรู (Run Through) ก็มี
ขัดแย้ งกันบ้ าง... ใหญ่ๆ ก็มีเป็ นบางงาน แบบว่าให้ ย้ายกันทังชุ
้ ดเลย แต่ไม่ถึงขนาดติดตังใหม่
้
คือ
ย้ ายลงเกือบหมดบางทีเขาไม่ชอบ แต่สดุ ท้ ายก็ต้องยอมปรับครับ ลูกค้ าน่ะ”
และทัศนะของ กรินทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) กล่าว
ว่า ก็ มี ไ ด้ ทุกๆ ช่วงครั บความเข้ าใจมันไม่ต รงกัน อาจจะเป็ นเพราะว่าไลท์ ติง้ รั บสาร
มาแล้ วตีความผิดพลาดไปจากที่โปรดิวเซอร์ บอก หรื ออาจจะเป็ นเพราะบอกไม่ละเอียด
บรี ฟไม่เคลียร์ มันก็เกิดขึ ้นได้ ทังช่
้ วงรับบรี ฟหรื อช่วงที่กลับมาลงแบบไปแล้ ว หรื อแม้ กระ
ทังลู
้ กค้ าเปลี่ยนแบบมา ไลท์ติ ้งลงแบบไปแล้ วจะเซตอัพ (Set Up) อยู่วนั พรุ่ งนี ้แล้ ว ส่ง
แบบบรี ฟกับช่างไปแล้ ว ก็กระทบกันไปเป็ นทอดๆ ก็มี
และทัศนะของที่น่าสนใจในแง่มมุ ของความเข้ าใจที่ไม่ตรงกันที่อาจจะเกิดขึ ้น ระหว่างนัก
ออกแบบแสงกับผู้ควบคุมการผลิตในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย แนวทางการแก้ ปัญหา
และภาพรวมของระบบจ้ างงานในประเทศไทย ที่มีผลต่อระบบการทางานในวงการอุสาหกรรมการ
จัดงานกิจกรรม จากทัศนะของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
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ธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ที่วา่ จะเป็ นภาพที่บรี ฟกัน
ไว้ เข้ าใจไม่ตรงกันอย่างนี ้จะเกิดขึ ้นบ่อย กว่าเราจะรู้ว่าเข้ าใจไม่ตรงกันก็หน้ างานซึ่งเวลา
จวนตัวแล้ ว ถ้ ามันเป็ นการแก้ ไขโปรแกรมไฟ อันนี ้ก็ไม่เป็ นไร แต่ถ้ามันไม่ใช่ เพราะว่าไฟ
มันน้ อยเกิน เพราะถ้ าอย่างที่โปรดิวเซอร์ บรี ฟ มันใช้ ไฟมากกว่านี ้อีกเท่าตัว อันนี ้ก็จะเริ่ ม
เป็ นปั ญ หาละ แกรมมี่ เ ขารู้ ปั ญ หานี ้ ตอนหลัง วิ ธี บ รี ฟ ของเขาก็ จ ะมี เ รฟเฟอร์ เ รนซ์
(Reference) ให้ ดู ไม่ว่าจะเป็ นคัทมาจาก วีดีโอ (VDO) หรื อจะเป็ นภาพนิ่ง... คือถ้ าบรี ฟ
ด้ วยปากมันนึกได้ หลายวิธีนะ... ส่วนวิธีแก้ อนั ที่1 ไปเอาของมาเพิ่ม ถ้ าเวลามันมีทาให้ ได้ ก็
ต้ องไปเอาของมาเพิ่ม งบประมาณ... อาจจะได้ เพิ่มแต่ต้องเติม ของก่อน แต่ถ้าบางทีมนั
ไม่ได้ เลยก็ต้องว่ากันตามเนื ้อผ้ า เพราะฉะนันย้
้ อนกลับไปสิ่งที่พี่พูดตอนต้ นว่าขัน้ ตอนที่
ขาดไปคือ เรื่ องของสตอรี่ บอร์ ด (Story Board) ที่ฝ่ายไลท์ติ ้งควรจะทามานาเสนอลูกค้ า
ไม่ใช่เรื่ องของแบบไฟ (Lighting PLan) ว่าโอเคตอนเปิ ดตัวนะแสงมันจะเป็ นมูดแอนด์โทน
(Mood and Tone) แบบนี ้... วัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะไปขายงาน ดังนันวิ
้ ธีนาเสนอจะเป็ น
อะไรก็ แ ล้ วแต่ต้ อ งท าให้ เ ห็ น ภาพให้ ไ ด้ ... ในต่า งประเทศเมื่ อ มี ก ระบวนการพรี เ ซนต์
(Present) นาเสนอ แล้ วถกกันในขันตอนการเตรี
้
ยมงานให้ จบ ถือเป็ นจบ... ส่วนบ้ านเรา
รื อ้ หมดเลยบางทีเสร็ จงานแล้ วสียงั ไม่แห้ ง เหตุผลที่เป็ นอย่างนัน้ คิดว่าเป็ นเพราะวิธีจ้าง
งาน... ของเราตีเหมาจ่าย... การจะรื อ้ จะแก้ ก็คุยกันไม่มี เงิ นนะแต่แก้ ให้ หน่อย ก็ ใช้ วิธี
พูดคุยอะลุ้มอะล่วยกัน ต่างประเทศเมื่อ ดีไซเนอร์ คิดงานไปขายคุยกันจบ หากเกินกว่า
เวลาที่คยุ กันจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ทาให้ เกิดการถ่วงดุลในทุกฝ่ าย ทาให้ เป็ นการถ่วงดุลให้
คนคิดงานหรื อคนบรี ฟงานต้ องใช้ ความคิดให้ ตกตะกอนก่อนที่จะคุยงานให้ ชดั เจน
5.3.2 กำรปรั บรู ปแบบกำรใช้ แสงในกำรสื่อสำรแบบฉับพลัน โดยไม่ ได้ เตรี ยมกำร
ล่ วงหน้ ำ
การปรับรู ปแบบการใช้ แสงในการสื่อสารโดยฉั บพลัน นักออกแบบแสงได้ ให้ ทศั นะตาม
ประสบการณ์ ที่แต่ละท่านเคยได้ พบ แต่โดยภาพรวมนักออกแบบแสงจะใช้ ประสบการณ์ในการ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า เพื่อให้ เกิดงานสมบูรณ์ที่สุด ภายใต้ ข้อจากัดของอุปกรณ์ และเวลาในการ
แก้ ไขปั ญหา ดังเช่นทัศนะของ

191
ฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธุ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า สาเหตุเพราะ
ในประเทศไทย เราไม่ไ ด้ มี วันซ้ อมที่ ค่อนข้ างจะยาวนาน แล้ วผู้บริ หารหรื อคนที่ ต้องมี
ความสัมพันธ์ในพิธีจะไม่มาซ้ อม ฉะนันจะเป็
้
นการมโนซ้ อมกันของทีมงาน พอถึงหน้ างาน
ก็จ ะมี การเปลี่ยนกันไป มันถึงต้ องมีเรื่ องการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า เพราะส่วนใหญ่
ผู้บ ริ ห ารก็ จ ะท าอะไรแปลกๆ ที่ ไ ม่ไ ด้ บ รี ฟ ก็ จ ะเป็ นคิว สดตลอด... การเปลี่ ย นแปลง
กะทันหัน เช่นการเปิ ดตัวโปรดักส์ ตา่ งๆ สมมุติรถมาตรงนี แ้ องเกิ ้ล (Angle) นักข่าวไม่สวย
เนื่องจากมีเดียสแตนด์ (Media Stand) โดนบังหรื ออยู่ดีๆ มีดอกไม้ มาตังไว้
้ ข้างหน้ า... ก็
ต้ องมีเรื่ องแมเนจเม้ นท์ (Management) ว่าสุดท้ ายต้ องแก้ ให้ ทนั เช่นใช้ มฟู วิ่งไลท์ช่วยหรื อ
ขึ ้นไปโฟกัส (Focust) เดี๋ยวนัน้ หรื อฟอลโล่สปอร์ ต (Follow Spot) เข้ าเทียบ... สมมุติแมค
คานิค (Mechanic) ที่ลูกค้ าทาไว้ เสี ย รถไม่ออกหรื อพลุไม่ขึน้ ก็อาจจะต้ องมีเตรี ยมซีน
สารอง เช่นเป็ นซีนที่ อลังการเพื่อทดแทน... ในกรณีที่เอฟเฟค (Effect) ไม่เกิดเราต้ องมี
ก็อก 1 ก็อก 2 เสมอ เตรี ยมไว้ ก่อนครับ จะเตรี ยมไว้ เป็ นแบคอัพ (Back Up) ของเราเอง
ครับ บางทีมนั จะมีซีนกะทันหัน เช่นอยูด่ ีๆ นักร้ องจะขึ ้นมาร้ องเพลงโดยไม่ได้ นดั หมาย หรื
อดอลลี่ (Dolly) เปิ ดไม่ได้ ยังไงก็แล้ วแต่เพื่อให้ งานเขาไม่ล่ม เพราะสุดท้ ายทุกคนก็เทค
พาร์ ท (Take Part) ในการทางานให้ มนั ตรงโกลด์ (Goal) ครับ
กริ นทร์ ไชยสมพงศ์พนั ธ์ (สัมภาษณ์ , 17 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า หน้ างาน
โปรดิวเซอร์ เองก็อาจจะอยากได้ อะไรเพิ่มเดี๋ยวนัน้ หรื อว่าคุยกันไปหมดแล้ วโปรดิวเซอร์ มา
เปลี่ยนใจวินาทีสดุ ท้ ายขณะที่กาลังออนโชว์ (On Show) อยู่ก็มี... แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
ไปเท่าที่แก้ ได้ จะเป็ นเปิ ดตัวสินค้ าหรื อคอนเสิร์ตก็มีที่เปลี่ยนคิวกะทันหัน ก็อยู่ที่ชวั่ โมงบิน
และประสบการณ์ของไลท์ติ ้งแต่ละคนแล้ ว ว่าเตรี ยมสารองไว้ แค่ไหน หรื อว่ามีวิธีแก้ ไข
ยังไงมันก็แล้ วแต่ ว่าจะมีแบคอัพแพลน (Backup Plan) ของแต่ละคนยังไง... เนื่องด้ วยมัน
คืองานสดงานไลฟ์ เพราะฉะนัน้ คนยิ่งทามาเยอะแค่ไหนก็เตรี ยมแผนกันตายมาเยอะ
เท่านัน้
วิกรานต์ มณีศรี (สัมภาษณ์, 3 มิถนุ ายน 2558) กล่าวว่า มันจะเกิดหลังช่วงซ้ อม
แล้ ว เพราะเขา [ลูกค้ า] จะมาอีกทีก็จะซ้ อมและจะโชว์แล้ ว ... ถ้ าเกิดเราทาได้ ก็ได้ คือเราก็
พยายามทาให้ มนั ออกมาใกล้ เคียงที่สุด กับของที่เรามี ในมือ ณ ตอนนัน้ คือถ้ าบางทีมนั
ทาได้ ต้ องใช้ เวลาก็ต้องบอกไป ถ้ างันผมต้
้
องมีอี กชัว่ โมงนะเพราะผมต้ องขยับต้ องรื อ้ มา
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แขวนใหม่ เพราะว่าเราไม่มีของเพิ่ม ทีนี ้ก็ไปด้ นสดเอาหน้ างานแล้ วล่ะ ก็อาจต้ องปรับให้
ได้ แบบนัน้ เช่น ตัวโปรดักส์จริ งๆ แล้ วมันอยู่ตรงนี ้อยู่ๆ ย้ ายไปตรงโน้ น แล้ วพล็อต (Plot)
ไฟไว้ บานเลยตรงนี ้ มันก็ต้องทา... ถ้ าย้ ายไม่ทนั ก็ต้ องเหวี่ยงๆ กันไป ได้ ยังไงก็ตามนัน้
เท่าที่ทาได้
จึงสรุปได้ ว่า ทังการปรั
้
บรู ปแบบการใช้ แสงที่สามารถแก้ ไขล่วงหน้ า และการปรับรูปแบบ
การใช้ แสงในการสื่อสารโดยฉับพลันนัน้ ทังหมดล้
้
วนเกิดขึ ้นเพื่อให้ งานลุลว่ งได้ ดีที่สดุ ในแนวทางที่
นักออกแบบแสงจะสามารถมารถปรับแก้ ได้ จากประสบการณ์และความคิดสร้ างสรรค์ของแต่ละ
คน ภายใต้ ข้อจากัดต่างๆ ทังเวลา
้
งบประมาณ และรสนิยมของเจ้ าของงานนันๆ
้ เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั เจ้ าของงานและผู้ร่วมงานเป็ นสาคัญ

บทที่ 6
กรณีศกึ ษำ งำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ “Toyota All New Fortuner”
กรณีศึกษา "กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ในงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า
ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ (Toyata All New Fortuner)” ณ ห้ องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผู้วิจยั ได้ เข้ าร่วมงานเพื่อสังเกตการณ์ เก็บข้ อมูลและภายหลังงาน
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์ ผ้ อู อกแบบแสง เหมทัต ทองทรัพย์ นักออกแบบแสง บจก.พีเอ็มเซ็น
เตอร์ นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ ภายใต้ แนวคิด (Concept) ของงานคือ ทัฟแอนด์คลู
(Tough & Cool)

ภำพ 6.1 ภาพงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์
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ผู้วิจยั ได้ นาเสนอข้ อมูลภายใต้ คาถามวิจยั 2 ข้ อ โดยคาถามวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อให้ ทราบถึง
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสง ที่ใช้ ในการสื่อสารสาหรับ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย ภายใต้ บริ บทของนักออกแบบ
แสง (Lighting Designer) ซึง่ สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ 2 ประเด็น ดังนี ้คือ

6.1 เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำรสร้ ำงสรรค์ ในกำรออกแบบแสงในงำนเปิ ดตัว
รถยนต์ โตโยต้ ำ ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์ (Toyota All New Fortuner)
6.1.1ลำดับ ขัน้ ตอน ในกระบวนกำรออกแบบแสงสำหรั บงำนเปิ ดตัว ผลิตภั ณฑ์
รถยนต์ โตโยต้ ำ ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์
6.1.1.1. การรับบรี ฟงาน
เริ่ มจากการรับโจทย์ของงานนี ้ ว่าเป็ นการเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ า ฟอร์ จูนเนอร์ ...
เป็ นรถกึ่งสปอร์ ตกึ่งครอบครัว... เราก็พยายามจะทาสีให้ คล้ ายกับวีทีอาร์ (VTR) ให้ มาก
ที่สุด แต่มันก็อาจจะไม่เหมือนเป๊ ะเพราะในวีทีอาร์ อาจมีรีทัชบ้ าง... เพิ่งจะมาดูวันซ้ อม
[เนื่องจากเป็ นงาน confidential จึงไม่มีการเปิ ดเผยรูปลักษณ์และสีของรถก่อนที่จะถึงวัน
งานเปิ ดตัว]... มีการรับบรี ฟ ก่อนนาข้ อมูลมาออกแบบ แล้ วมาเจอกันอีกทีคือวันเซ็ต วัน
ซ้ อมเลย แล้ วก็มีการปรับแก้ ไขกันจนไฟนอล (Final) ที่สดุ (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์,
16 กรกฎาคม 2558)
6.1.1.2. ศึกษาข้ อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆของงาน และสถานที่จดั งาน ทัง้
ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม, ทางไฟฟ้า, ทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเวที
และด้ านงบประมาณ
ก่อนออกแบบก็ต้องรู้ ว่าจัดที่ไหนลักษณะห้ องเป็ นอย่างไร ซิลลิ่ง (Ceiling) เป็ น
ยังไง ก็จะมีฟอร์ แปลน (Floor Plan) จากลูกค้ ามาให้ ก็ต้องเอามาดูว่ามันแขวนได้ ไม่ได้
ตรงไหน งานนี ้ก็มีโจทย์ยากอีกอย่างหนึ่งคือ ชุดที่แขวนจอจะมีโครงสร้ างที่ใหญ่มาก แล้ ว
จะทาอย่างไรให้ เราแขวนไฟได้ ด้วย แล้ วพอมาดูหน้ างานก็ต้องดูว่ายกจอสูงเท่าไหร่ จะทา
อย่างไรให้ ไฟไม่บงั จอ ก็ต้องมาคุยมาดูกนั ว่า การออกแบบจะทาอย่างไรให้ มนั ไม่ชนกัน ไม่
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เกะกะกัน เพราะการแขวนค่อ นข้ า งสูง เพราะเราจะโชว์ ก ารยกจอด้ ว ย ก็ คื อ การคิ ด
ล่วงหน้ าการคุยกันก่อน (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
6.1.1.3. การเตรี ยมงานและการออกแบบแสงครัง้ นี ้ มีวางแผนการจัดแสงและ
เลื อ กอุป กรณ์ เพื่ อ สื่ อ ความหมายผ่า นศิล ปะการออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดย
คานึงถึงข้ อกาหนดต่างๆ
1) กาหนดทิศทางของแสงให้ ถกู ต้ องกับสถานที่ คือต้ องทราบว่าแสงเกิด
มาจากจุดใด เพื่อกาหนดตาแหน่งของแสงหลัก (Key Light) ได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะมากส าหรั บ งานรถยนต์ เพราะอย่างคนถ่ ายรู ปเขาไม่ต้ อ งการถ่ ายแค่
ด้ านหน้ าอย่างเดียวแต่ต้องการถ่ายรอบคัน ก็ต้องทาไฟให้ เคลียร์ รอบคัน หรื อบางทีเขา
อยากได้ คาแร็ กเตอร์ ไลน์ อย่างคันสีดาคาแร็ คเตอร์ ไลน์มนั เกิดยาก หมายถึ งเงาขอบรถที่
มันเห็นเป็ นลายเส้ นน่ะ มันจะเกิดเฉพาะคันสีขาวๆ คือถ้ ามีแสงลงเฉียดๆ มันจะดูมีมิติ ซึ่ง
ก็เ ป็ นโจทย์ หนึ่ง ดัง นัน้ ก็ ต้องปรั บองศาของแสงว่าจะย้ อมแสงยัง ไงกับวัตถุ ให้ มันเกิ ด
คาแร็คเตอร์ ไลน์ให้ ได้ (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
2) กาหนดลักษณะของแสงให้ ถูกต้ องกับการใช้ ง าน และกาหนด
ตาแหน่งต่างๆ ของแสง ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมบนเวที
ส่วนใหญ่เป็ นไฟแบ็ค (Back) ไฟท็อป (Top) ที่ทาให้ เห็นริ มไลท์ (Rim Light) ของ
นักแสดง ไฟฟร้ อท์ (Front) จะใส่ไฟนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ สีมนั โดดไปจากในจอ ส่วนใหญ่สีที่
จะใช้ จะมาจากแบ็ค จากไซด์ (Side) ให้ นกั แสดงเกิดเป็ นมิติ เป็ นเลเยอร์ (Layer) กับจอ
หน่อย ซึ่งส่วนนี ้ก็ออกแบบไว้ ก่อนแล้ ว (เหมทัต ทองทรัพย์ , สัมภาษณ์ , 16 กรกฎาคม
2558)
3) การทาตัวอย่างการออกแบบแสงผ่านคอมพิวเตอร์ (Simulation) และ
การทาแบบแปลนไฟ (Lighting Plot)
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ไม่ไ ด้ ทาครั บ [Simulation] เนื่องมาจากเวลาในการทางาน จริ งๆอยากทามาก
เพราะอยากเห็นซีนก่อน แต่เรามีลงเป็ นไล้ ท์ติ ้งพล็อต (Lighting Plot) มาว่าบนเวทีจะมี
อะไรบ้ าง คือไม่เอายากเลยเอาง่ายๆ ... รถมันสมาร์ ทพอแล้ ว แค่เปิ ดเส้ นแสงลงมาตรงๆ ก็
สวยแล้ ว คือเวทีเองก็สวย ส่วนของชุดแสงด้ านหลังทังหมดไม่
้
จาเป็ นต้ องต่อทรัส (Truss)
ให้ พิศดารแค่ตอ่ ตรงๆ เน้ นแสงลงมาตรงๆ คิดว่ามันก็เข้ ากับธีม (Theme) รถแล้ วล่ะ ส่วน
ไฟฟร้ อนท์ (Front) สังเกตว่าจะมีไฟพาร์ เยอะมากเพราะเวทีค่อนข้ างใหญ่ ต้ องโฟกัส
หลายเลเยอร์ (Layer) และมีไฟเคลียร์ เพราะผู้บริ หารขึน้ กล่าวหลายคน แล้ วก็มีชดุ วางพื ้น
(เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.2 ภาพการออกแบบแปลนไฟชุดหน้ า
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทัต ทองทรัพย์
ส่วนภาพนี ้คือชุดแผงหลัง ข้ างๆ คือซอร์ ทโฟว์พาร์ (Source Four Par) จริ งๆ ของ
มันไม่พอ แต่อยากได้ แผงหลังเต็ มๆ เหมือนกัน ด้ วยว่าเวทีมนั ใหญ่ถ้ามีของกระจุกอยู่แค่
ตรงกลางมันดูไม่เต็ม งัน้ แก้ ปัญหาโดยการเอาแบบนี ้มาเติมให้ เต็มดีกว่า ซึ่งแสงมันสว่าง
พอๆ กัน (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
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ภำพ 6.3 ภาพการออกแบบแปลนไฟ ชุดหลังเวที ด้ วยแผงไฟแมทริ กซ์บลายด์ เดอร์ ผสมซอร์ ทโฟว์
พาร์
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทัต ทองทรัพย์

ภำพ 6.4 ภาพถ่ายงานจากการจัดวางไฟที่ใช้ ซอร์ ทโฟว์พาร์ เติม แก้ ปัญหาอุปกรณ์ ไฟแมทริ กซ์
บลายเดอร์ ไม่เพียงพอ
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
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ภำพ 6.5 ภาพการออกแบบแปลนไฟชุดหลัง
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทัต ทองทรัพย์
6.1.2 เทคนิ ค วิ ธี ก ำร ในกำรสร้ ำงสรรค์ แสงเพื่อสื่ อควำมหมำย ให้ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และควำมแตกต่ ำงในแต่ ละงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
นักออกแบบแสงได้ ศึกษาจากโจทย์ ลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์
เป็ นหลัก รวมถึง ศึกษาจากโจทย์ แนวคิดของงาน และนาไปตี ความเพื่ อออกแบบจัดแสงให้
เหมาะสมกับงาน ดังทัศนะที่วา่
หนึ่งก็ต้องคิดถึงคาแรคเตอร์ ของรถ ว่าเป็ นรถประเภทอะไร พอรู้แล้ วว่าเป็ นรถกึ่ง
สปอร์ ตกึ่งครอบครัว เราก็นกึ ต่อว่าแสงที่เราออกแบบไปมันน่าจะเป็ นอย่างไร โจทย์ที่สองก็
คือสีรถค่อนข้ างทาแสงยากเพราะเป็ นสีพิเศษที่ไม่เคยมีในท้ องตลาด ก็เป็ นโจทย์ที่คิดหนัก
เหมือนกันว่าจะทายังไงให้ สีนี ้เกิดขึ ้น... แต่ก็ได้ โจทย์มาคร่ าวๆ ว่าเป็ นสีนี ้ค่อนข้ างทายาก
และลูกค้ า (โปรดิวเซอร์ ) ก็มีการเอาเรฟเฟอเร้ นท์มาให้ ดวู า่ อยากได้ แบบนี ้ อย่างด้ านหลังที่
เป็ นแมทริ กซ์บลายเดอร์ (Matrix Blinder) [แมทริ กซ์บลายเดอร์ (Matrix Blinder) หรื อไฟ
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โมเฟ (Mofe) ใช้ ประกอบฉากหลังเพื่อสร้ างความยิ่งใหญ่สวยงาม และใช้ เพื่อพลางสายตา
ผู้ชม] เป็ นแผงๆ ลูกค้ าก็ให้ เรฟเฟอเร้ นท์มา แล้ วก็ให้ โจทย์ว่า จะเอาไปตังแบบไหนให้
้
มนั ดู
ยิ่งใหญ่อลังการ (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.6 ภาพจากวีดีโอสตอรี่ บอร์ ดซีนรวมของการเปิ ดตัวรถ ช่วงการยกจอก่อนเผยโฉมรถ
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์

ภำพ 6.7 ภาพการทาสตอรี่ บอร์ ด ภาพรวมของงานเปิ ดตัวช่วงการเผยโฉมรถ
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์
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ทางพีเอ็ม (บจก.พีเอ็มเซ็นเตอร์ ) ก็มีตวั นี ้พอดีซึ่งตรงกับเรฟเฟอเร้ นท์ แต่วิธีการ
จัดวางจะไม่เหมือนกัน ในการคิดซีนของแมทริ กซ์บลายด์เดอร์ ก็ต้องดูว่ามันควรจะเป็ น
อย่างไร งานนี ้เขาเน้ นที่คาแร็ คเตอร์ ไลน์ (Character Line) [หรื อ 3 ไอโคนิคไลน์ (Iconic
Lines) เส้ นสายที่เกิดจากการออกแบบรถ] ซึ่งก็เป็ นโจทย์ สัญลักษณ์ 3 เส้ นนี ้มันก็คือเส้ น
สายของแอคชัน่ ที่มนั จะวิ่งได้ เอามาคิดต่อว่ามันเหมือนอะไร มันเหมือนเส้ นที่ฟริ ง้ (เสียง
เหมื อนมี ด คมๆ) เอามารวมกับภาพในวี ทีอาร์ จ ะมี การวาดลายเส้ น ก็ เอามาคิดต่อว่า
ตัวแมทริ กซ์บลายด์เดอร์ นี ้จะทาอย่างไรให้ มนั ไปด้ วยกัน พี่เลยทาให้ มนั วิ่งๆ ให้ มนั ล้ อกัน
(เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.8 ภาพช่วงเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์ โดยฉากหลังใช้ โคมไฟแมทริ กซ์
บลายด์เดอร์ และการใช้ การใช้ คาแร็คเตอร์ ไลน์เป็ นองค์ประกอบ
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
ในความหมายของพี่เส้ นตัว [3 ไอโคนิคไลน์ (Iconic Lines) เส้ นสายที่เกิดจาก
การออกแบบรถ] นี ้หมายถึงความพริ ว้ ไหวของแนวสปอร์ ต (Sport) ของฟอร์ จูนเนอร์ ตวั
ใหม่ ว่ามันดูสปอร์ ตมากขึ ้น พริ ว้ มากขึ ้น มีลายเส้ นมากขึ ้น สิ่งเหล่านี ้คือสิ่งที่เราเอามาคิด
ต่อจากสิ่งที่ลกู ค้ าบรี ฟมา ว่าเขาเน้ นตัว 3 เส้ นนี ้ แล้ วก็จะเห็นว่างานนี ้ใช้ สีน้อยมากจะใช้
แค่สีส้ม สีขาว สีน ้าเงิน เพราะโจทย์อีกโจทย์หนึ่งก็คือ การเน้ นสีคอปเปอร์ หรื อทองแดง ซึ่ง
ทองแดงจะมีส่วนประกอบของสีอะไรได้ บ้าง ก็จะมีประมาณสีเหลือง สีส้ม สีขาว ก็คือจะ
ใช้ สีไม่เยอะไม่อยากให้ มนั โดดออกจากธีม (Theme) การทางานของไลท์ติ ้งดีไซเนอร์ คือ
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พยายามอย่าฉีกจนออกนอกธีม คือต้ องพยายามเกาะธีมงานให้ มากที่สดุ ดังนันทั
้ งงานก็
้
จะคุม ให้ มันอยู่ในสี ส้ ม สี คอปเปอร์ ประมาณนี ้ (เหมทัต ทองทรั พ ย์ , สัม ภาษณ์ , 16
กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.9 ภาพการเลือกใช้ สีของแสงตามสีของธีม (Theme) งานโดยรวม
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
ทางด้ านผู้ให้ ข้อมูลรองหรื อผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ของงานเล่ารายละเอียดว่า
โจทย์ที่นามาคิดซีนเปิ ดตัวมาจากคอนเซ็ป (Concept) ของลูกค้ า [โตโยต้ า] ในเรื่ องทัฟแอนด์คลู
และจากคาจัดความที่ว่านิวเลเจนด์ ออฟ เดอะไพร์ ด (New legend of The Pride) และคาแร็ ก
เตอร์ ไลน์ 3 เส้ น คือเส้ นสายที่เกิดจากการออกแบบรถ
โจทย์ที่เป็ นรูปธรรมที่ทีมเราสามารถจับมาเป็ นอีเว้ นท์ที่อยากให้ คนรู้ สึกก็คือเรื่ อง
ของความทัฟแอนด์คลู (Tough & Cool) ของรถ คือรถคันนี ม้ ี 2 บุคคลิก อันแรกคือความ
แข่ง แกร่ ง ความทัฟ และอี ก อัน คื อ คาร์ แ รคเตอร์ ข องความคูล คื อ เออเบิร์ น ไลฟ์ สไตล์
(Urban Lifestyle) เป็ นเพอร์ ซลั นัลลิตี ้ (Personality) หลักของรถที่อยากให้ ร้ ูว่า ถ้ าคุณขับ
รถคันนี ้คุณจะได้ ทงั ้ 2 ฟั งก์ชนั่ (Function) ที่เป็ นภาพใหญ่ที่คนดูจะต้ องได้ รับรู้ว่ารถคันนี ้มี
ทังความทั
้
ฟและคูลในคันเดียวกัน นัน่ คือสิ่งที่จะต้ องให้ คนส่วนใหญ่ร้ ูก่อน จากนันก็
้ นามา
เป็ นมูดแอนด์โทนในงานที่ มันจะออกมาทัง้ หมดในงานดีไ ซนด์ ทัง้ เดคคอเรชั่นดีไ ซนด์
(Decoration Design) เรื่ องของวิธีการพรี เซ็นเทชัน่ (Presentation) อารมณ์ของงาน ทัง้
แสงและเสียงก็ต้องมีความทัฟและคูล มันคือโจทย์หลัก จากนันที
้ มก็ต้องเอามามาตีโจทย์
ว่าเทคนิคที่มันจะมาตอบโจทย์ความทัฟแอนด์คูลจะต้ องใช้ เทคนิคอะไร เราก็ปนกันไป
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ระหว่างเทคนิคที่มนั เป็ นแมคคานิคของความทัฟคือการยกจอ ส่วนเรื่ องของคูลก็ใช้ ไดร์ ไอซ์
เข้ ามาช่วย ส่วนแสงและเสียงก็ต้องมาช่ว ยเสริ ม ให้ ร้ ู สึกทัง้ 2 อารมณ์ ส่วนซี นลอนซ์
(Launch) เราก็คิดจากที่ต้องการให้ รถเด่นมากๆ เป็ นพระเอก คนที่เห็นรถครัง้ แรกจะต้ อง
รู้สึกว่านี่คือสุดยอดรถที่รอคอยมานาน โฉมใหม่รอมา 10 ปี แล้ ว หล่อมากรถคันนี ้ พอเห็น
ว่ามันหล่อมากค่อยมาเห็นว่ามันทังทั
้ ฟและคูล จากตรงนี ้ไลท์ติ ้งจะมาตอบโจทย์เราว่าครัง้
แรกที่คนได้ เห็นจะเห็นแค่ฟอร์ ม (Form) มันก่อน เพราะมันคือจุดเด่นภาพลักษณ์ของรถที่
ลูกค้ า [โตโยต้ า] ต้ องการขายคือฟอร์ มหรื อเอาท์ไลน์ (Out Line) ของรถ ซึ่งการที่จะทาให้
เห็นแบบนี ้ก็คือการทาซิลลูเอท (Silhouette) แล้ วไลท์ติ ้งอะไรที่จะมาทาให้ เห็นฟอร์ มนี ้ได้
ชัดก็คือไฟอะไรที่มนั สว่างที่สดุ แล้ วเป็ นไฟที่ดนั มาจากข้ างหลัง เราก็ไปหาเรฟเฟอเร้ นท์มา
เช่น ภาพจากคอนเสิร์ต ว่าเราอยากได้ มดู แบบนี ้ ไฟแบบนี ้ที่มนั จ้ าๆ แบบนี ้ ซึ่งมันก็มาจบที่
แมทริกซ์ เพราะมันสามารถบลายด์ตาของคนดูให้ ร้ ูสึกอึ ้ง ตาพร่าไปชัว่ ขณะแล้ วรู้สึกว่ารถ
มันเด่นแล้ วก็เห็นฟอร์ มรถชัดเจน แล้ วไปบรี ฟให้ ทีมทาวิชลั (Visual) ทาภาพรวมเป็ นซีน
วี ดี โ อให้ เ ห็น ภาพรวมของงานทัง้ ทางด้ า นไลท์ ติง้ เทคนิ ค ต่า งๆ ให้ เห็ น ความต่อเนื่ อ ง
ทังหมด
้
เพื่อไปนาเสนอลูกค้ า และเพื่อนาไปบรี ฟทีมอื่น ๆ ต่อไป... (เดือนเด่น นุเรนรัมย์ ผู้
ควบคุมการผลิตงานกิจกรรม (Producer) บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์, สัมภาษณ์, 17
กรกฎาคม 2558)
6.1.3 สิ่งสำคัญในกำรออกแบบแสงในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต้ องคำนึงถึงหน้ ำที่
หลักของแสง เพื่อใช้ ส่ ือสำร
จาเป็ นนะ อย่างซีนเปิ ดตัวที่ เห็นรถวิ่งออกมาจากด้ านหลัง ก็ต้องทายังไงให้ เขา
[คนดู] รู้ สึกว่ารถออกมาจากข้ างในไกลๆ ก็ทาให้ มนั มืดๆ ไปก่อนแล้ วค่อยๆ เปิ ดเป็ นซิลู
เอท (Silhouette) ไม่ใช่มาถึงเปิ ดไฟข้ างในสว่างโล่เลย มันก็จะดูไม่ลึก มันมีหลายเลเยอร์
ให้ เราเล่นก็สนุกดี ส่วนสไตล์ของฟอร์ จนู เนอร์ ก็เห็นอยูแ่ ล้ วว่าเท่ๆ ก็ต้องทาโพซิชนั่ ต่างๆ ให้
มันดูเท่ๆ ไม่เหมือนใคร ซึง่ เราก็ต้องนึกถึงรถแล้ วออกแบบโพซิชนั่ ให้ มนั เท่ๆ นอกจากนันยั
้ ง
มีซีนไฮไลท์ที่เปิ ดทางซ้ ายขวา ที่จะมีมูฟวิ่งไลท์เยอะๆ ตรงนี ้ ก็มาจาก เรฟเฟอเร้ นท์อีก
เช่นกัน ว่าลูกค้ าเน้ นอยากได้ การนาสายตาคนดู ม าด้ านซ้ ายด้ านขวา และลูกค้ าอยาก
ได้ มูฟ วิ่ ง ไลท์ เ ยอะๆ เราก็ ติด ให้ เป็ นแผงแล้ ว ท าซี น ให้ ล้ อ กับ ซาวน์ ดึง สายตาคนดูม า
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ทางซ้ ายขวา แล้ วแบล็คเอาท์ (Blackout) บนเวทีไป (เหมทัต ทองทรัพย์ , สัมภาษณ์, 16
กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.10 ภาพการเลือกใช้ แสงนาสายตาไปสูก่ ารเปิ ดแสดงรถด้ านข้ าง
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์
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ภำพ 6.11 ภาพการออกแบบแปลนไฟด้ านซ้ ายและขวาของห้ องจัดงาน
หมำยเหตุ: ภาพจาก เหมทัต ทองทรัพย์
6.1.4 ลักษณะของแสง (ลูกเล่ น) ที่ใช้ ในกำรสร้ ำงจุดสนใจ
อย่างซีนเปิ ดตัวผู้บริหาร จะเห็นว่าไฟพี่จะกวาดฟื บ้ เพราะในซีนมีวีทีอาร์ (VTR) ที่
มีเสียงฟั นดาบทุกคนที่มีเสียง ฟริ ง้ !!! พี่ก็เลยคิดว่าจากเสียงนี ้พี่ก็ทาไฟให้ มนั กวาดซิงค์ไป
กับเสียง... จะเห็นว่าตอนซีนเปิ ดจะทาเป็ น สโตรบๆ [ไฟแฟรชกระพริ บเป็ นจังหวะ] ที่รถ
ก่อน เพราะลูกค้ าไม่อยากให้ เปิ ดไฟเคลียร์ รถก่อน ไม่ อยากให้ ร้ ูว่าข้ างในมีอะไร ถ้ าเปิ ดไฟ
เคลี ยร์ รถก่อนเลยมันไม่เ ซอร์ ไพรซ์ จึง ใช้ แม็กวอชซึ่ง มันคอนโทรลด้ วยบอร์ ดนี ไ้ ด้ ... ซึ่ง
แม็กวอชมันเหมาะกับการย้ อมวัตถุ ย้ อมสินค้ าให้ สวยงามอยู่แล้ ว (เหมทัต ทองทรัพย์ ,
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
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ภำพ 6.12 ภาพตัวอย่างโคมไฟแม็กวอช ภำพ 6.13 ภาพตัวอย่างโคมไฟซอร์ สโฟว์พาร์
แหล่ งที่มำ : Light Source, 2014.

ภำพ 6.14 ภาพการใช้ แสงจากมูฟวิ่งไลท์ในการดึงสายตา และใช้ แสงจากแม็กวอชกระพริ บหลัง
ม่านดาเพื่อสร้ างความประหลาดใจในการเปิ ดแสดงรถด้ านข้ างเวที
แหมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์
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6.1.5 ผลกำรใช้ แสงเพื่อกำรสื่อสำรในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ สำหรั บงำน
เปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ ำ ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์ (Toyota All New Fortuner)
ตำรำง 6.1 การใช้ แสง 3 ระดับในงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์
ระดับการ หน้ าที่หลักและคุณสมบัติของแสง
ใช้ แสง
ระดับที่ 1 หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อการแลเห็น และสามารถช่วย
ปิ ดบังอาพรางในสิง่ ที่ไม่ต้องการให้ เห็น
คุณสมบัติของแสง: ความเข้ มความสว่างของแสง, การ
จาหน่ายแสง การวางตาแหน่งโคม การปรับจุดโฟกัส
ระดับที่ 2

หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อนาสายตา และการสร้ างมิติให้
เกิดความลึกบนเวที จะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ดโู ดดเด่น
คุณสมบัติของแสง: ลีลาจังหวะ ความต่อเนื่อง การ
เคลือ่ นไหวโคมไฟส่องสว่าง เพื่อเน้ นเหตุการณ์ และ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดของงานให้
โดดเด่น โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ภายในงานมาร่วม
ด้ วย เช่น จังหวะดนตรี และวิธีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
การเลือกใช้ สขี องแสงเพื่อสือ่ ความหมาย

ระดับที่ 3

หน้ าที่หลักของแสง: เพื่อสร้ างบรรยากาศ เน้ นจังหวะ
ปริ มาณแสงและลักษณะลาแสง เป็ นการสร้ างอารมณ์
ร่วมให้ กบั ผู้ร่วมงาน

การเลือกใช้ อปุ กรณ์ และ
วัตถุประสงค์การใช้ แสง
การใช้ โคมแม็กวอช ย้ อมรถเพื่อ
ความสวยงามของรูปทรง และการใช้
ไฟเคลียร์ เพื่อทาให้ มองเห็นสีที่เป็ น
จริ งของรถ

การใช้ แมทริ กซ์บลายเดอร์ เพือ่ ให้ เกิด
แสงแบบซิลลูเอท (Silhouette) เพื่อ
สร้ างมิติ, การปิ ดไฟมืด (Blackout)
บนเวที เพื่อเป็ นสัญญาณการมาถึง
ของสิง่ ที่สาคัญ และการใช้ มฟู วิ่งไลท์
ในการนาสายตา

การเลือกใช้ สขี องแสงในโทนเหลือง
ส้ ม ขาว เพื่อคุมโทนสีให้ ใกล้ กบั สีรถ
ที่เป็ นสีทองแดง
การเลือกใช้ จงั หวะไฟ และลาแสง
คุณสมบัติของแสง: ลีลาจังหวะการเคลือ่ นไหวโคมไฟที่ เพื่อสร้ างความตื่นเต้ น และยิ่งใหญ่
เป็ นอุปกรณ์ประกอบฉาก, สีของแสง
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6.2 องค์ ประกอบด้ ำนควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ภำยใต้ แนวคิด A Systems Model of Creativity
ของ Csikzentmeihalyi กับนักออกแบบแสง สำหรับงำนเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ ำ ออลนิว
ฟอร์ จูนเนอร์ (Toyota All New Fortuner) แบ่ งเป็ น 3 ข้ อ
6.2.1 โดเมน (Domain) หมำยถึง องค์ ควำมรู้ เฉพำะของบุคคล [ที่มีอยู่เดิมและ
เรี ยนรู้ ใหม่ ] รวมถึง วัฒนธรรม วิถี ธรรมเนียมปฎิบัติในกำรทำงำนของวงกำร
ผู้ออกแบบแสง (เหมทัต ทองทรัพย์) มีความรู้พื ้นฐานโดยตรงทางด้ านวิศวกรรม และได้ มี
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และได้ รับคาแนะนาจากนักออกแบบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
ท่านอื่นๆ
พี่ก็ลกั จามาเยอะเหมือนกัน เรื่ องสีไหนจะคู่กับสี ไหน เพราะเด็กรุ่ นใหม่ก็จะเจอ
พวกแอลอีดีพาร์ มูฟวิ่งแอลอีดี พวกแอลอีดีทงหลาย
ั้
เด็กรุ่ นใหม่ก็จะใช้ สีที่มนั เป็ นแสตน
ดาร์ ท (สีที่มากับโปรแกรมสาเร็ จรูปในการใช้ ไฟแอลอีดี ) ไม่ค่อยจะมาผสมสีให้ มนั ไล่เฉด
จากขาวมาเหลืองอย่างพี่ (ชีใ้ ห้ ดูการไล่สีที่โคมไฟที่หน้ เวที ) เพราะพี่ อยากได้ เฉดให้ ไ ด้
ความรู้สกึ ว่าโค้ งๆ หน่อย ตรงกลางขาวๆ แล้ วไล่เฉดมาให้ เป็ นสีส้ม อันนี ้ก็ได้ มาจากรุ่นพี่ๆ
ที่แนะนามาว่า ไม่จาเป็ นต้ องเขียว แดง เหลือง ตลอดเวลา และรุ่ นเก่าๆ เขาจะเน้ นเรื่ อง
การต่อซีนให้ เนียน ไม่ให้ เกิดรอยต่อ รุ่นเก่าจะใส่ใจเรื่ องนี ้ ส่วนรุ่น ใหม่ก็พยายามสอนๆ กัน
ว่าเรื่ องนี ก้ ็ส าคัญ ... งานไล้ ท์ติง้ ดีไซนเนอร์ เป็ นการผสมผสานสองอย่าง ทัง้ ศิลปะและ
เทคโนโลยี การสร้ างศิลปะชิ ้นหนึง่ ก็ต้องเอาเทคโนโลยีอปุ กรณ์ตา่ งๆ เข้ ามาใส่ และก็ต้องรู้
ว่าศิลปะ สี ทิศทางของแสง ความเข้ มของแสง ความหนักเบาของแสง อันนี ้คือศิลปะ แต่
เรื่ องเทคโนโลยีก็คือ อุปกรณ์ตวั ไหนจะให้ สีตามศิลปะที่เราต้ องการ จะให้ ความเข้ มอันนี ้ก็
เป็ นเรื่ องเทคนิค ดังนันไม่
้ ว่าจะมาจากทางวิศวะหรื อศิลปะก็ได้ ทงสองแบบ
ั้
ซึ่งก็สามารถ
เรี ยนรู้ได้ ” (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
6.2.2 ฟิ ลด์ (Field) หมำยถึง วงกำรกำรจัดงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวรถยนต์ครัง้ นี ้ ผู้ออกแบบแสงได้ มีการรับข้ อมูลจากลูกค้ า
เพื่อนาไปเตรี ยมงานและมีการนาเสนอรูปแบบการใช้ แสงที่ได้ ออกแบบไว้ และทาการปรับปรุงตาม
ความเห็นของลูกค้ าจนเป็ นที่พอใจ
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ก็ให้ ลกู ค้ าพรูป (Applove) ดูวา่ โอเคไหมอยากมีปรับเปลี่ยนตรงไหน ก็อีดทิ (Edit)
ให้ ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ... มันคือการเอาความคิดมารวมกัน บางคนชอบซีนนี ้ บางคนไม่
ชอบ เราก็มาเจอกันตรงกลาง ว่าผมออกแบบซีนนี ้มาพี่ไม่ชอบหรื ออยากได้ อะไรเพิ่มหรื อ
ลดลงตรงไหน... มันต้ องไปด้ วยกันมากกว่าเพราะเราทางานๆ เดียวกัน (เหมทัต ทอง
ทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
ด้ านความเห็นของผู้ควบคุมการผลิตงานกล่าวว่า “ก็คอ่ นข้ างตรง เพราะเรฟเฟอเร้ นท์มนั
ชัดเจน แต่มนั ดีกว่าเพราะมันมีรายละเอียดมากกว่า สวยกว่า ” (เดือนเด่น นุเรนรัมย์, สัมภาษณ์ ,
17 กรกฎาคม 2558)
6.2.3 เพอร์ ซัน (Person) หมำยถึง ทักษะ เทคนิค ภูมิหลังของนักออกแบบแสง
ผู้ออกแบบแสงมีความรู้ พืน้ ฐานทางด้ านวิศวกรรมโดยตรง และได้ มีการศึกษาเพิ่มเติม
ภายหลัง จากทัง้ การอบรมด้ านศิลปะกับผู้เชี่ ยวชาญ ซึ่ง เหมทัต ทองทรัพ ย์ กล่าวว่า “พี่ก็จ บ
ทางด้ านวิศวะ โดยตรง ส่วนเรื่ องศิลปะมาฝึ กทีหลังด้ วยซ า้ ได้ เรี ยนเพิ่ม เติมกับครู สุ (อาจารย์
สุพตั รา เครื อครองสุข)”
ผู้วิจัยจึง สรุ ปได้ ว่า เทคนิค วิธี การ กระบวนการสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงในงาน
เปิ ดตัว รถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ (Toyota All New Fortuner) และองค์ประกอบของ
ระบบความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นส่วนส่งเสริมการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออลนิว
ฟอร์ จนู เนอร์ ให้ ประสบความสาเร็จ ทังในด้
้ านการตอบโจทย์ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ และในด้ านการสร้ าง
ประทับใจและเป็ นที่จดจาให้ กบั ผู้ร่วมงานอีกด้ วย
ทางด้ านผลการวิจยั ภายใต้ คาถามวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการสื่อความหมายผ่าน
ศิล ปะการออกแบบแสง ภายใต้ โ จทย์ ท างการตลาดและข้ อ จ ากัด ของงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Launch Event) ในบริ บทของนักออกแบบแสง (Lighting Designer) ในการใช้ วิธีการ
ออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายสามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ 3 ประเด็น ดังนี ้คือ

6.3 แสงกับกำรสื่อสำรในงำน เปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ ำ ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์
(Toyota All New Fortuner) แบ่ งเป็ น 2 ประเด็นดังนี ้
6.3.1 เป้ำหมำยสำคัญของกำรใช้ “แสง” ในงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
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เหมทัต ทองทรัพย์ (สัมภาษณ์ , 16 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า “การออกแบบแสงก็จะ
ยึดธีม (Them) ในงานให้ เกิดภาพจามากที่สดุ ”
6.3.2 ควำมสำคัญของแสงเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ ประกอบอื่นๆ ของงำนเปิ ดตัว
เท่าๆ กันนะ ในงานมันขาดอย่างหนึง่ อย่างใดไปไม่ได้ อย่างพี่ทาซีนเปิ ดก็ต้องซิงค์
(Synchronize) กับเสียง เพราะเสียงเป็ นสิ่งที่ประสาทสัมผัสรับรู้ได้ ดีที่สดุ หลับตาก็ได้ ยิน
เพราะฉะนัน้ เราต้ องเกาะเสียง อย่างภาพเราก็ต้องเกาะธี ม (Theme) เขา ว่าภาพเขา
ออกไปทางไหน มันก็สาคัญเท่ากัน ไลท์ติ ้งน่าจะต้ องไปเกาะสองอย่างนันด้
้ วยซ ้า (ภาพ
และเสียง) (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)

6.4 สุนทรี ยะกับกำรสื่อสำรเชิงสัญญะของแสง สำหรั บกำรตีควำมสำรตำมโจทย์
และข้ อจำกัดของแต่ ละงำน แบ่ งเป้น 5 ประเด็น ดังนี ้
6.4.1 กำรออกแบบแสงเพื่อกำรตอบโจทย์ ทำงกำรตลำด ของกำรเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์
“จริงๆ แล้ วในซีนเปิ ดตัว ลูกค้ าก็ไม่ได้ บรี ฟอะไรมาก เขาก็ให้ เราคิดก่อนว่าจะดีไซน์ออกมา
ยังไง” (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
6.4.2 มุมมองด้ ำนศิลปะในกำรสร้ ำงควำมหมำย เพื่อกำรสื่อสำร ภำยใต้
วัตถุประสงค์ และข้ อจำกัดของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง
“ถ้ ามองงานนี เ้ ป็ นศิลปะ เรื่ องสี จะโชว์ไ ด้ มี การเกาะธี ม (Theme) ให้ มากที่ สุดมีการ
เลือกใช้ สี ก็ดใู ห้ มนั เป็ นธี มเดียวกันทังงานมองไปรอบห้
้
องไม่ดอู ะไรขัดตา” (เหมทัต ทองทรัพย์ ,
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
6.4.3 สุนทรียะในกำรเลือกใช้ คุณสมบัตขิ องแสงในกำรออกแบบ เพื่อสื่อสำรใน
งำนเปิ ดตัว
สเตปหนึง่ ก็เปิ ดเป็ นแผงหลังก่อน เป็ นซิลลูเอทให้ ตวั รถดูขลังๆ หน่อย แล้ วมีดราย
ไอซ์ออกมา ซีนสองรถเริ่ มเคลื่อนออกมา พี่จะมีซีน พวกมูฟวิ่งไลท์กวาด เพื่อต้ นรับการมา
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ของรถตัวใหม่ที่กาลังเกิดขึ ้น พอเข้ ามาจอดจุดมาร์ คเราก็เน้ นการเปิ ดตัวให้ ดอู ลังการ โดย
การใส่มฟู วิ่งไลท์ให้ เป็ นสโตรบเข้ าไป เป็ นแผงใหญ่ๆรวบลงมาแล้ วก็หยุด ซีนจบก็ให้ รถเด่น
ที่สดุ และในซีนก็คือต้ องสวยงาม สิ่งที่เขาเน้ นคือโจทย์ที่วา่ ในปี หนึง่ ๆ มีงานเปิ ดตัวรถเยอะ
มาก ทาอย่างไรให้ มนั ต่างจากงานอื่นๆ เกิดซีนจาว่าเอองานเปิ ดตัวฟอร์ จนู เนอร์ มีซีนนี ้เข้ า
มาแปลกใหม่ ซึ่งงานนี ้มันมีแปลกแน่ๆ คือการใช้ แมทริ กซ์บลายเดอร์ (Marteix Blinder)
ซึง่ หลายงานเขาไม่มีแบบนี ้... มีเตรี ยมมูฟวิ่งไลท์ที่ใส่โกโบรูปลาย 3 เส้ นมา [คาแล็คเตอร์
ไลน์] แต่เนื่องจากมันย้ อมบนผ้ าดามันไม่ค่อยเกิด และบนจอมันก็มีค่อนข้ างเด่นอยู่แล้ ว
เลยเลือกที่จะตัดทิ ้งไป (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)

ภำพ 6.15 ภาพการเลือกใช้ แสงจากโคมไฟแมทริกซ์บลายเดอร์ ให้ จากแผงหลังเป็ นซิลลูเอท
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั

ภำพ 6.16 ภาพการเลือกใช้ แสงมูฟวิ่งไลท์กวาดต้ อนรับ
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
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ภำพ 6.17 ภาพการเลือกใช้ แสงสร้ างความรู้ สึกอลังการ โดยการใส่มูฟวิ่งไลท์ให้ เป็ นสโตรบ
(Strobe) การแผ่ไฟเป็ นแผงใหญ่ และรวบลงมาที่รถ
แหล่ งที่มำ : บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
6.4.4 ควำมแตกต่ ำงของวิธีกำรสื่อควำมหมำย ผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง
ระหว่ ำงนักออกแบบแสงระดับชำนำญงำนพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอำชีพรุ่นใหม่
ต่างกันเห็นชัดนะครับ ในเรื่ องอุปกรณ์ แต่ละสมัยจะมีการพัฒนาเรื่ องอุปกรณ์
อย่างพี่ซนั [ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ ] พี่กวาง [มนชัย เกิดสังข์ ] รุ่ นก่อนๆ ก็จะเน้ นการใช้ ไฟ
พาร์ กบั ใช้ เจลในการเปลี่ยนสี รุ่นก่อนๆเขาจะเก่งในเรื่ องของสีมาก ว่าสีไหนจะคอนทราต์ส
หรื อสีไหนจะไปกับสีไหน (เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
6.4.5 มุมมองของนักออกแบบแสง ต่ อกำรใช้ แสงในกำรสร้ ำงควำมหมำยเพื่อกำร
สื่อสำร ในงำน เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ท่ ผี ่ ำนมำในอดีต จนถึงปั จจุบัน
เดี๋ยวนี ้ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ ้น เมื่อก่อนจอแอลอีดีไม่คอ่ ยมี มันก็
จะทาแสงยากกว่านี ้ เพราะว่าพอเป็ นโปรเจ็คเตอร์ ก็จะทาแสงอะไรได้ ไม่คอ่ ยเยอะ เพราะ
เดี๋ยวไปกวนจอ ทาให้ จอไม่ชัด พอรุ่ นใหม่ๆ เป็ นจอแอลอีดีไลท์ติ ้งก็จัดเต็มได้ มาก ก็จะ
มีซีนอะไรที่เกิดใหม่ๆ ได้ เยอะ เมื่อก่อนเราต้ องคานึงเรื่ องจอ เรื่ องรอบข้ างหลายๆ อย่าง
เดี๋ยวนี ม้ ันมีเ ทคโนโลยีมากขึน้ เรากล้ าที่จ ะใส่ไฟให้ มันแรงขึน้ กล้ าที่จ ะใช้ ของมากขึน้
(เหมทัต ทองทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
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6.5 กำรปรั บรู ปแบบกำรใช้ แสงเพื่ออุดช่ องโหว่ ของกำรสื่อสำรที่ไม่ สมบูรณ์ ได้
ทันท่ วงที
ก็ต้องช่วยกัน บางทีเรามองคนเดียวมันสวยเรา แต่คนอื่นอาจจะไม่สวยก็ได้ เราก็
ต้ องฟั งความคิดเห็นของโปรดิวเซอร์ หรื อคนอื่นบ้ าง (เหมทัต ทองทรัพย์ , สัมภาษณ์ , 16
กรกฎาคม 2558)
ทางด้ านทัศนะของผู้ควบคุมการผลิตเล่าว่า
หลังจากที่ดซู ีนไฟในวันซ้ อม ก็จะมีปรับเช่นว่า พอยกจอแล้ วขอแต่แมทริ กซ์ก่อน ให้ ไฟหน้ า
รถยังเปิ ดไม่เต็ม พอไฟหน้ ารถเปิ ดเต็ม ไฟไซด์คอ่ ยตามมา แล้ วช่วงท้ ายค่อยขอไฟลงมาส
ปอต์ที่รถ ไฟข้ างๆ ไม่เอาเลยอะไรแบบนี ้ ก็บอกซีนค่อนข้ างละเอียดหลังจากที่เห็นการทา
ไฟตามเรฟเฟอเร้ นท์แล้ ว เพื่อให้ ได้ อารมณ์ตามที่ทีมคิด (ปริ ษา เมธี ชาญกิจ, สัมภาษณ์ ,
18 กรกฎาคม 2558)
ในมุมมองของผู้วิจยั ที่เข้ าร่วมสังเกตการณ์ โดยวางตาแหน่งเป็ นผู้ร่วมงานแบบไม่มีส่วน
ร่วมและไม่ร้ ูรายละเอียดคิวงานล่วงหน้ านัน้ มีความคิดเห็นว่าช่วงเวลาของการเปิ ดตัวรถยนต์ โต
โยต้ า ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์ ขณะที่มีการยกจอแอลอีดีขนาดใหญ่ และเห็นไฟหน้ ารถพร้ อมกับไฟ
แผงหลังที่ระยิบระยับ สามารถดึงดูดความสนใจได้ ดี และมีเมื่อแสงไฟเป็ นลาเล็กๆ สีฟ้ายิงลงมา
ทัว่ เวที พร้ อมกับเสียงเพลงทาให้ ร้ ูสึกถึงการมาขอรถที่ทกุ คนรอคอย เมื่อมาถึงช่วงเปลี่ยนแสง เป็ น
สีฟ้าพร้ อมภาพบนจอและเสียงซาวน์เอฟเฟ็ คที่มีความคม ผู้วิจยั รู้สึกถึงความเท่ของตัวรถ และเมื่อ
ถึง ช่ว งสุด ท้ า ยที่ แ สงทัง้ หมดส่อ งมาที่ ร ถและเวที ส ว่า งขึน้ ให้ ค วามรู้ สึก ถึ ง รู ป ลักษณ์ ข องรถที่
สวยงาม ส่ว นในแง่ ของลัก ษณะเฉพาะที่ โ ดนเด่นของรถในเรื่ องทัฟ แอนด์คูล และจุด ขายทาง
การตลาดนัน้ ผู้วิจยั รับทราบข้ อมูลผ่านการขึ ้นกล่าวบนเวทีของเจ้ าหน้ าที่โตโยต้ า พร้ อมภาพจาก
วีดีโอพรี เซนเทชัน่ รวมถึงรับรู้จากการแสดงของนักแสดงประกอบวีดีโอพรี เซนเทชัน่ ในลาดับต่อมา
ซึง่ เมื่อการแสดงจบลง มีการใช้ แสงจากด้ านข้ างกวาดไปมาทัว่ ห้ อง สามารถดึงดูดสายตาให้ ผ้ วู ิจยั
มองตามการเคลือนไหวของแสง และมองเห็นนักแสดงที่เดินจากบนเวทีลงมาด้ านข้ าง ทาให้ ผ้ วู ิจยั
เดาได้ วา่ กาลังจะมีบางอย่างเกิดขึ ้นด้ านข้ างเวที และในลาดับต่อมามีการยกผ้ าม่านดาเผยให้ เห็น
การจัดแสดงรถยนต์ ฟอร์ จูนเนอร์ สีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสีที่ทาการเปิ ดตัวบนเวทีหลัก ซึ่งสร้ าง
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ความประหลาดใจให้ กับผู้วิจยั ได้ ดี เนื่องจากในช่วงแรกที่เข้ ามาในห้ องจัดงาน ผู้วิจยั ไม่ทราบว่า
หลังม่านดามีการซ่อนการจัดแสดงรถไว้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอสรุปในส่วนของเข้ าร่วมสังเกตการณ์ ในงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออล
นิว ฟอร์ จนู เนอร์ ตามทัศนะของผู้วิจยั การออกแบบแสงในช่วงการเปิ ดตัวสามารถสร้ างภาพจาจาก
การใช้ แสงของโคมไฟประเภทแมทริ กซ์บลายด์เดอร์ ให้ กบั ผู้วิจยั ได้ ดี และโดยภาพรวมงานรู้สึกถึง
ความสวยงามและยิ่งใหญ่สมการรอคอย ทางด้ านการใช้ ไฟเพื่อดึงดูดสายตาและเจาะจงเพื่อการ
ติดตังมุ
้ มมองให้ กบั ผู้ชมนันถื
้ อว่าทาได้ ดีมาก ส่วนในแง่ของการสื่อความหมายของลักษณะเฉพาะ
ของรถยนต์นนั ้ ผู้วิจัยเห็นว่า แสงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสื่ อสารได้ ครบถ้ วน หากแต่ต้องมี
องค์ประกอบของภาพและเสียงร่วมด้ วย เพื่อช่วยให้ การเข้ าใจในสารหลักนันชั
้ ดเจนยิ่งขึ ้น
ส่วนในแง่ของการวิเคราะห์ภายใต้ แนวคิดพื ้นฐานด้ านสัญวิทยา ของโซซูร์ (Ferdinand de
Saussure) ที่ว่า องค์ประกอบของสัญญะ มีอยู่ 3 สิ่ง คือ “ของจริ ง ” (Reference) “ตัวหมาย”
(Signifier) และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ที่ในแต่ละวัฒนธรรมจะสร้ างสัญญะขึ ้นมาแทนตัวจริ ง
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์จากการย้ อนดูคลิปวีดีทศั น์งานเพื่อแยกรายละเอียดเป็ นตารางดังนี ้
ตำรำง 6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะภายใต้ แนวคิดพื ้นฐานด้ านสัญวิทยา ของโซซูร์
(Ferdinand de Saussure)
“ของจริง” (Reference) “ตัวหมาย” (Signifier)

“ตัวหมายถึง” (Signified)

รถยนต์ โตโยต้ า ออร์ นวิ ไฟหน้ ารถปรากฎพร้ อมแสงจากโคม
ฟอร์ จนู เนอร์
แมทริ กซ์บลายเดอร์ สอ่ งสว่างจ้ าเป็ น
เงาซิลลูเอทจากด้ านหลังรถ

การมาถึงของสิง่ ที่ทกุ คนกาลังรอคอย

แสงสีส้มจากโคมด้ านหลัง พร้ อมกับ
ควัน (Dry Ice) ปกคลุมทัว่ พื ้นเวที
และเสียงเพลงที่เร้ าอารมณ์

ให้ ความรู้สกึ ถึงความยิง่ ใหญ่ ความสง่า
งามแข็งแกร่ง และความสุขมุ หรื อความ
คูลในเวลาเดียวกัน

แสงไฟสีฟ้าส่องเป็ นลากวาดไปมาทัว่
เวที

การต้ อนรับสิง่ ใหม่ สิง่ ที่ดกี ว่า แสงแห่ง
ความหวัง

แสงไฟทังหมดส่
้
องขึ ้นด้ านบน แล้ ว

ปรากฎการณ์พเิ ศษที่เกิดขึ ้น สิง่ สาคัญ
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ตำรำง 6.2 (ต่อ)
“ของจริง” (Reference) “ตัวหมาย” (Signifier)

“ตัวหมายถึง” (Signified)

รวบลงมาที่รถ

ที่สดุ ปรากฎขึ ้น

แสงไฟสีส้มจากไฟแมทริ กซ์บลาย เด
อร์ กระพริ บครัง้ สุดท้ ายก่อนนิ่งสงบ
พร้ อมกับไฟบนเวทีสว่างเห็นรถทังคั
้ น

สิ ้นสุดการรอคอย การเผยโฉมที่แท้ จริ ง

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญะภายใต้ แนวคิดพื ้นฐานด้ านสัญวิทยา ของโซซูร์
ตามตารางข้ างต้ นนัน้ เป็ นการตีความจากการใช้ วิจารณญาณในการรับชมที่ถูกประกอบสร้ าง
พร้ อมกับประสบการณ์ ในอดีตของผู้วิจัย ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับท่านอื่ นๆ ที่ ได้ รับชม ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อสนับสนุนของแนวคิดการตี ความทางสัญญะวิทยา หากแต่การวิเคราะห์การสื่อสาร
ผ่านแสงในงานเปิ ดตัวรถยนต์ โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จูนเนอร์ ที่เป็ นกรณีศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้
ทาการศึกษาคลิปวีดีทศั น์ไม่ต่ากว่า 10 รอบ จึงมีความน่าเชื่อถืออย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ผู้วิจยั จึงได้ วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้ อที่ได้
กล่าวถึงเท่านัน้

ภำพที่ 6.18 ภาพการทางานของนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมลาดับการแสง (Show Director)
ในงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์ (Toyota All New Fortuner) วันที่
16 กรกฎษคม 2558
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
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ภำพที่ 6.19 ภาพหน้ าจอบอร์ ดคอนโทรล การบันทึกซีนไฟสาหรับคิวเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิว
ฟอร์ จนู เนอร์
หมำยเหตุ: บันทึกภาพโดยผู้วิจยั
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ตารางการให้ คะแนนการออกแบบแสงของงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์
(Toyota All New Fortuner) ในง่มมุ ต่างๆ โดยนักออกแบบแสงของงาน
ตำรำง 6.3 การให้ คะแนนการออกแบบแสงของงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จูนเนอร์
โดยเหมทัต ทองทรัพย์ นักออกแบบแสงของงาน
รายละเอียดความสนใจในแง่มมุ การคิดเชิง
สร้ างสรรค์ และการสือ่ ความหมาย ในการ
ออกแบบแสง สาหรับงานเปิ ดตัวรถยนต์

มีมาก
5

“Toyota All New Fortuner”
1. มีเทคนิค วิธี ใหม่ๆในการออกแบบแสง สาหรับงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อการสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมาย
2. มีการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นองค์ประกอบร่วม
ในการออกแบบแสง
3. มีการตีความตามโจทย์ หรือลักษณะเฉพาะของ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4. สามารถถ่ายทอดมุมมองจากการตีความตามโจทย์
หรือลักษณะเฉพาะของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสงเพื่อสร้ างความหมายในการ
สื่อสาร
5. มีการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการ
สื่อสาร สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
6. มีการใช้ ความรู้ด้านสุนทรียะ มาเป็ นองค์ประกอบ
ในการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
7. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกแบบแสง สาหรับ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

ระดับการให้ ความสาคัญ
มี
ระบุ มีน้อย ไม่มี
4
ไม่ได้ 2
1
3

/
/
/
/

/
/
/

บันทึก
รายละเอียด
เพิ่มเติม
การใช้ Matrix
Blider
การวาง Position
Beam ให้ ดเู ท่ๆ
เรื่องของสีและ
บุคคลิกของรถ
แสดงให้ เห็น
ความเท่ของรถ
โดยการทา
ลาแสงให้ ดเู ท่
จะเน้ นเรื่องสีของ
แสงกับ Theme
งาน
เรื่องสีของรถ
ความเท่ของรถ
จะเน้ นเรื่องสีและ
Position ของแสง
ให้ เท่
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ภาพข่าวงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์ (Toyota All New Fortuner)

ภำพที่ 6.20 ภาพการลงคลิปข่าวย้ อนหลังในเวปไซด์ ของรายการเรื่ องเล่าเช้ านี ้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
แหล่ งที่มำ: เรื่ องเล่าเช้ านี ้, 2015.

ภำพที่ 6.21 ภาพข่าวในเวปไซด์เอ็มไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
แหล่ งที่มำ: Men.MThai.com, 2015.
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เอกสารข่าวสาหรับสื่อมวลชนในงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์
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ภำพที่ 6.22 ภาพเอกสารข่าวสาหรับสื่อมวลชนในงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์
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เอกสารรายละเอียดและลาดับงานแบบย่อ (Main Script) ของงานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ าออลนิว
ฟอร์ จนู เนอร์
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ภำพที่ 6.23 ภาพเอกสารรายละเอียดและลาดับงานแบบย่อ (Main Script) ของงานเปิ ดตัว
รถยนต์โตโยต้ าออลนิวฟอร์ จนู เนอร์
หมำยเหตุ: ภาพจาก บจก. เอ แมทเทอร์ ออฟ อีเว้ นท์

บทที่ 7
สรุ ป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษาเรื่ อ ง "กระบวนการสร้ างสรรค์ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยแสง ในบริ บ ทงานเปิ ดตัว
ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ได้ ทาการวิจัยเชิ ง คุณภาพภายใต้
วัตถุประสงค์ 2 ข้ อ ซึ่งได้ แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่บทที่ 4 เทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแสง ของนักออกแบบแสง (Lighting) Designer) ใน
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย บทที่ 5 การสื่อความหมายผ่าน
ศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ และบท
ที่ 6 กรณีศกึ ษางานเปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้ า ออลนิว ฟอร์ จนู เนอร์ สามารถรวบรวมเป็ น 1) สรุปผล
การศึกษา 2) อภิปรายผล และ 3) ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อการวิจยั ในอนาคต
ดังต่อไปนี ้

7.1 สรุ ปผลกำรศึกษำ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสารให้ ผ้ ูร่วมงานได้ ร้ ู ว่ามี
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ เกิดขึ ้นในท้ องตลาด ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าโดยมากจะอยู่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ขัน้
แรกคือขัน้ แนะนาสินค้ า (Introduction Stage) วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขันนี
้ ้ เน้ นการให้
ข้ อมูลข่าวสาร สร้ างการรับรู้ และกระตุ้นการทดลองใช้ ในตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นช่วงที่ต้องทุ่มค่าใช้ จ่าย
ในการโฆษณาและการส่ง เสริ มกิ จ กรรมทางการตลาด เพื่ อดึง ดูดทัง้ คนกลางที่ จ ะรั บสินค้ าไป
จาหน่ายและดึงดูดผู้บริ โภคให้ ยอมรับสินค้ า ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ดังนัน้ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในกระบวนการส่งสารทังหมดจึ
้
งต้ องคานึงถึงผลสาเร็จของการสื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งใน
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานนัน้ มีองค์ประกอบที่ใช้ เป็ นช่องทางในการสื่อสารถึงตั วผลิตภัณฑ์
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นฉากเวที ระบบภาพ ระบบเสียง รวมไปถึง ระบบแสง เพื่ อให้ การสื่ อสาร
สัมฤทธิ์ผลทุกช่องทางควรจะมีแง่มมุ การสื่อสารที่สอดคล้ องกัน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบแสงนันมี
้
ความส าคัญ ไม่ น้ อยไปกว่ า ส่ ว นอื่ น ๆ เพราะมี ผ ลตัง้ แต่ ก ารท าให้ เห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไปจนถึ ง
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การสร้ างบรรยากาศอารมณ์และความรู้ สึกให้ กับผู้ร่วมงาน นักออกแบบแสงจึงเป็ นหนึ่งในผู้ที่มี
บทบาทสาคัญต่อการส่งสารอย่างมีศิลปะไปยังผู้ร่วมงาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุ ปผลออกเป็ น 2
ประเด็น
7.1.1 กำรเลื อกใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ำร กระบวนกำรควำมคิ ด สร้ ำงสรรค์ ในกำร
ออกแบบแสง เพื่อกำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำนให้ สอดคล้ องกับภำพรวมของงำน
การพัฒนาการใช้ แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เกิดขึ ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทาให้ นกั ออกแบบแสงจาเป็ นจะต้ องเรี ยนรู้ วิธีการใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนาไปปรับ
ประยุกต์ในการเลือกใช้ เทคนิค และวิธีการ ในการออกแบบแสงควบคู่ไปกับความรู้ พืน้ ฐาน เช่น
ลักษณะของแสง คุณสมบัติของแสง และสีของแสง ร่ วมกับประสบการณ์ที่ได้ สงั่ สมมา เพราะใน
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานจะมีโจทย์และข้ อกาหนดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจเป็ นเรื่ องข้ อจากัด
ทางด้ านสถานที่, สถาปั ตยกรรม, ไฟฟ้า, งานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเวที และด้ าน
งบประมาณ รวมถึงในแต่ละขัน้ ตอนการทางานตังแต่
้ การประชุมรับข้ อมูลสรุ ปภาพรวมงานผู้
ว่าจ้ าง จนกระทัง้ ถึงขัน้ ตอนการออกแบบ ติดตังและทดสอบระบบจนกระทั
้
ง้ แสดงงานนัน้ นัก
ออกแบบแสงต้ องมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับหลายด้ านรวมถึงการประเมิ นผลงานจากผู้อื่น ดัง้ นัน้ นัก
ออกแบบแสงจึงต้ องมีทกั ษะทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ควบคูไ่ ปกับสุนทรี ยะในการออกแบบแสง
เพื่อทาให้ การสื่อสารภายใต้ โจทย์และข้ อจากัด และเกิดการยอมรับในผลงาน
จากผลการวิจยั ที่ได้ รับข้ อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก นักออกแบบแสงทังระดั
้ บชานาญ
งานพิเศษและระดับอาชีพรุ่นใหม่ ทุกท่านเห็นตรงกันว่าเทคนิค และวิธีการออกแบบแสงเบื ้องต้ น
สามารถสอนกันได้ และในลาดับถัดจากความรู้ พืน้ ฐานนักออกแบบแสงแต่ละคน จะต้ องฝึ กฝน
ทักษะทัง้ ในด้ านการใช้ อุปกรณ์ และเรี ยนรู้ ทักษะทางด้ านรสนิยม ความคิดสร้ างสรรค์ และการ
พลิกแพลงเลือกใช้ เทคนิคในเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมอยูเสมอ ซึ่งเป็ นสิ่งที่นกั ออกแบบแสงแต่ละ
คนต้ อ งเรี ยนรู้ สั่ง สมด้ วยประสบการณ์ ข องตนเอง ท าให้ ผ ลงานของนัก ออกแบบแสงมี ค วาม
แตกต่างกันเป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล และเป็ นส่วนประกอบที่จ ะทาให้ ง านออกแบบแสงหนึ่ง
ประสบความสาเร็ จในแง่การสื่อสารผ่านแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั ทังผู
้ ้ ร่วมงานและเจ้ าของ
งานอีกด้ วย
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7.1.2 กำรสื่อควำมหมำยผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้ โจทย์ และข้ อจำกัด
ของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
“แสง” เป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ง ที่ ส าคัญ ในการสื่ อ สารในงานเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพราะ
นอกจากจะทาให้ เกิดการมองเห็นผลิตภัณฑ์ แสงยังช่วยสร้ างบรรยากาศงานให้ เป็ นไปตามแนวคิด
หลัก (Concept) ของงานได้ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการ
ดึงดูดสายตา และสร้ างความโดดเด่นให้ ผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นไปเพื่อการเน้ นย ้าถึงลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ทังยั
้ งสามารถสร้ างความตื่นตาตื่นใจ
ให้ เกิดภาพจาหรื อสร้ างความประทับใจในช่วงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อีกด้ วย
การสร้ างสรรค์รูปแบบงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เกิดขึ ้นจากโจทย์ทางการตลาดของสินค้ าแต่
ละชนิดจะที่เป็ นตัวกาหนดสาร (Massage) ที่เจ้ าของผลิตภัณฑ์ต้องการจะสื่ อสารไปยังผู้ร่วมงาน
ดังนันการออกแบบแสงในงานเปิ
้
ดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้ วตั ถุประสงค์หรื อแนวคิด (Concert) ของ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้ างสรรค์มาเพื่อนาเสนอสารทางการตลาด จึง มีส่วนสัมพันธ์ เกี่ ยว
เนื่ องกัน นอกจากนัน้ การออกแบบแสงยัง ต้ อ งสัม พัน ธ์ กับ ข้ อจ ากัด อื่ น ๆ ทัง้ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม,
เทคโนโลยี, ศิลปะและความรู้ทางด้ านวิศวกรรม ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ล้ วนจาเป็ นที่นกั ออกแบบ
แสงจะต้ องคานึงถึง ร่ วมกับการตีความหมายเพื่อเลือกใช้ องค์ประกอบของเทคนิค วิธีการ ในการ
สร้ างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีศลิ ปะ
การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงานมีความแตกต่างกันตามแนวคิดหลัก
(Concept) ของงาน เพราะพื ้นฐานของการเปิ ดตัว ผลิตภัณฑ์ต้องการความแปลกใหม่ เพื่อสร้ าง
การจดจา ดังนันสารหรื
้
อสิ่งที่ต้องการจะสื่อในแต่ละงานจึงถูกกาหนดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง ทาให้
วิธีการสื่อความหมาย ผ่านศิลปะการออกแบบแสงของนักออกแบบแสงจึงขึ ้นอยู่กับการตีความ
โจทย์ ข องแต่ล ะคนด้ ว ยประสบการณ์ แ ละสุน ทรี ย ะที่ ถูก สั่ง สมมา ซึ่ง การพัฒ นาการของการ
ออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นนั ้ ก็ถกู พัฒนาขึ ้นตามยุคสมัย และการ
พัฒนาของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ เอื ้ออานวยต่อการสร้ างสรรค์มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ นกั
ออกแบบแสงจะมี ขัน้ ตอนกระบวนการในการออกแบบและเตรี ย มงานมาล่ ว งหน้ า สิ่ ง ที่ นัก
ออกแบบแสงต้ อ งพบเจออยู่เ สมอคื อ การปรั บ เปลี่ ย นหน้ า งาน ทัง้ ในรู ป แบบที่ ส ามารถแก้ ไ ข
ปรับปรุ งให้ เสร็ จสมบูรร์ ก่อนเริ่ มงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกระทันหันในช่วงระว่างงาน
แสดง ทาให้ นกั ออกแบบแสงต้ องมีการออกแบบและจัดเตรี ยมแผนสารองไว้ หลายรู ปแบบ ตาม
ประสบการณ์ และการคาดการล่วงหน้ าของแต่ละคน เพื่ อให้ ง านที่เกิดขึน้ ไม่สะดุดและมีความ
สมบูรณ์มากที่สดุ ตามความตังใจของทุ
้
กฝ่ าย
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ผู้วิจยั ได้ นาของผลที่พบทัง้ 2 ประเด็น มาสรุปเป็ นภาพองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับ เทคนิค
วิธี ก าร ของการออกแบบแสงเพื่ อ สื่ อ ความหมายภายใต้ โ จทย์ แ ละข้ อ ก าหนด ในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังภาพต่อไปนี ้

ภำพ 7.1 สรุปความสัมพันธ์ของผลวิจยั ในบทที่ 4 และบทที่ 5

7.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจยั ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายผล ได้ เป็ น
2 ประเด็นดังนี ้
7.2.1. เทคนิค วิธีกำร และกระบวนกำรควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ในกำรออกแสง เพื่อ
กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน ให้ สอดคล้ องกับภำพรวมของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในบริบทของ
นักออกแบบแสงในประเทศไทย
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1) เทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้ างสรรค์ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใน
ประเทศไทย พบว่าหลักทฤษฎีการออกแบบแสงเบื ้องต้ นสาหรับงานเวที ยังคงจาเป็ นที่นกั ออกแบบ
แสงจะต้ องเรี ยนรู้ พื น้ ฐาน เพื่ อการนาไปปรับใช้ ตามความเหมาะสม และเนื่องจากงานเปิ ตตัว
ผลิตภัณฑ์เป็ นงานที่มีเอกลักษณ์ของการใช้ แสงที่แตกต่างจากงานกิจกรรม (Event) ประเภทอื่นๆ
เพราะแสงในงานเปิ ดตัวฯ ต้ องการความหวือหวา เพื่อเน้ นจุดสนใจช่วงเวลาเพียงขณะเดียว คือ
ช่วงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงธรรมชาติของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ต้องการความแปลกใหม่อยู่
เสมอ ดังนันการออกแบบแสงจึ
้
งต้ องมีการปรับตามโจทย์ของงาน และต้ องคานึงถึงงบประมาณอีก
ด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับวาทะกรรมอมตะของ Pablo Picasso ที่ว่า “Learn the rules like a pro, so
you can break them like an artist” และสอดคล้ องกับวิจยั ของลักษณ์นยั น์ ทรงเสี่ยงไชย (2552)
ที่วา่ แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบสารด้ วยแสงในการแสดงโขนร่วมสมัยนัน้ แม้ โดยทัว่ ไป
จะมีความคล้ ายคลึงกับการออกแบบแสงในงานแสดงละครเวที แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ตาม
ลักษณะของการแสดง ที่มีความแตกต่างทางด้ านปั จจัยหลายด้ าน รวมถึงเรื่ องงบประมาณในการ
แสดง
2) ทุกขันตอนในกระบวนการออกแบบแสง
้
สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญ
และมีผลต่อการออกแบบและวางแผนในการทางาน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Anthony Steven
Pellecchia (2009) ในแง่กระบวนการการออกแบบแสงเพื่อการผลิตละครเวทีเรื่ อง Godspell และ
การแบ่งขันตอนของการจั
้
ดแสงในงานเวทีของนภฤทธิ์ เนียรสอาด (2550) รวมถึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับ ขันตอนในการท
้
างานของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ 12 ขันตอนใน
้
งานวิจยั ของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) และสอดคล้ องกับกระบวนการในการออกแบบแสงที่
นพดล อินทร์ จนั ทร์ (2553) ได้ รวบรวมไว้ 9 ขันตอน
้
หากแต่ในทัศนะของนักออกแบบแสงส่วนใหญ่
มองว่า ด้ วยข้ อจากัดด้ านเวลาในการเตรี ยมงาน ทาให้ ขนตอนกระบวนการออกแบบแสง
ั้
สาหรับ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์บางขันตอนต้
้
องละเว้ นตามความเหมาะสม หรื อเรี ยกว่าเป็ นการออกแบบ
แสงแบบดูภาพรวมของ เพื่อให้ ได้ สวยงาม ตอบโจทย์ ภายใต้ ข้อจากัดของงานนัน่ เอง
3) เทคนิค และวิธีการ การออกแบบแสงขันพื
้ ้นฐาน ความรู้ ทางด้ านทฤษฎี ศิลปะ และ
ความรู้ด้านวิศวกรรมด้ านไฟฟ้า สามารถสอนกันได้ ในรูปแบบของความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้ชดั แจ้ ง
(Explicit Knowledge) ส่วนเรื่ องรสนิยม ความคิดสร้ างสรรค์และการนาไปประยุกต์ใช้ ในช่วงเวลา
ที่เ หมาะสม เป็ นสิ่ง ที่นักออกแบบแสงจะต้ องเรี ยนรู้ เพิ่มเติม และฝึ กฝนทักษะด้ วยตนเอง หรื อ
เรี ยกว่าการเรี ยนรู ปแบบความรู้ เฉพาะตัว หรื อความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ตาม
แนวคิดของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558)
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เพราะเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ จากการสัง่ สมประสบการณ์และการฝึ กฝนทางด้ านรสนิยม ด้ วยการเสพย์
สื่อด้ านศิลปะที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Blumer (1863-1931 อ้ างถึงใน วรพล พร
หมิกบุตร, 2534, น. 8) เรื่ อง “ทฤษฎีการปฎิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ” (Symbolic Interactionism) ที่ว่า
มนุษย์ กระทาการต่อสิ่งต่างๆ บนพื ้นฐานของความหมายที่ผลมีตอ่ พวกเขา/ ความหมายของสิ่ง
เหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นจากการกระทาร่วมกันที่บคุ คลหนึ่งกระทาต่อบุคคลอื่น / “ความหมาย” เหล่านันถู
้ ก
ถ่า ยทอดและปรุ ง แต่ ง ในกระบวนการตี ค วามหมาย ซึ่ง เป็ นการปฎิ สัง สรรค์ ต อบโต้ กันโดยใช้
ประโยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) โดยในการใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้ อ งกับ ผู้อื่ น จ าเป็ นจะต้ อ งอาศัย กระบวนการส าคัญ ทางจิ ต วิ ท ยาสัง คม 2 ส่ ว นคื อ
กระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process)
และสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของพดุง ศัก ดิ์ คชส าโรง (ม.ป.ป.) ได้ ก ล่า วถึ ง ที่ สุน ทรี ย ศาสตร์ เ ชิ ง
พฤติกรรม (Psychological Aesthetic) ว่าเป็ นการปฎิวตั ิให้ เกิดประสบการณ์สนุ ทรี ยะ เรี ยนรู้ได้
ด้ วยการฝึ กฝน จากนันจึ
้ งนาประสบการณ์ตรงมาสร้ างสรรค์รูปแบบของศิลปะ
นอกจากนันทางด้
้
านความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ ในแง่มุมของการสื่อสารนัน้ สกลธ์ ภู่
งามดี (2545) ได้ ให้ ทศั นะว่า “สุนทรี ยศาสตร์ ” เป็ นศาสตร์ ที่ทาให้ เข้ าใจถึงความงามที่แท้ จริ งใน
มุมมองที่เปิ ดกว้ าง โดยไม่จากัดเพียงแค่ความงามที่เป็ นรู ปลักษณ์ภายนอก แต่ยงั หมายรวมถึง
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทังเหตุ
้ การณ์จาลอง หรื อการแสดง ที่ทาให้ ผ้ พู บเห็นเกิดอารมณ์คล้ อยตามได้
4) นัก ออกแบบแสงจะเลื อ กใช้ ลักษณะของแสง (ลูก เล่น ) ในการสร้ างจุดสนใจ โดย
คานึงถึงองค์ประกอบร่วมอื่นๆ ด้ วย เช่นเสียงเพลง และรูปแบบวิธีการเปิ ดตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์
ซึ่งมักจะถูกกาหนดขึ ้นตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรื อแนวคิด (Concept) ของการจัดงาน
สอดคล้ องกับ การสื่อความหมาย สัญญะ สัญลักษ์ ในบริ บทของแสง ในเรื่ องชุดของสัญญะที่มี
ความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) และตามที่ Lights and Associated Equipment in
Common Usage in Venues and Event ได้ กล่าวถึงในเรื่ องระบบแสงว่าทางานควบคูไ่ ปกับระบบ
เสียง ที่ช่วยกระตุ้น และสามารถสร้ างประสบการณ์ที่น่าจดจา ซึ่งจะร่ วมดาเนินการไปพร้ อมกับ
นักแสดง (Raj, Waiters, & Rashid, 2013, pp. 309-310) และสอดคล้ องกับ แนวคิดของโซซูร์
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะย่อยๆ (Relational Dimension) ว่าทุกสิ่งล้ วนประกอบขึ ้นด้ วย
พื ้นฐาน 2 อย่าง คือ องค์ประกอบ (Elements) และความสัมพันธ์ (Relation) หรื อเรี ยกว่า ชุด
ของสัญญะ (Set of Sign) (กาญจนา แก้ วเทพ, 2553) รวมถึงการเลือกใช้ ลกั ษณะของแสงโดยการ
ยิงแสงเข้ าตาผู้ชมเสมือนการทาลายเส้ นแบ่งเขตเพื่อให้ เกิดการสื่อสารระหว่างกันของผู้ร่วมงานกับ
นักออแบบแสง รวมถึงการเลื อกใช้ ไฟที่มี ความสว่างจ้ าสูง เพื่อให้ คนดูร้ ู สึกตาพร่ าชั่วขณะ แล้ ว
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หลังจากนันจะเห็
้
นตัวผลิตภัณฑ์ชดั เจน และให้ ความรู้สึกสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Anthony Steven Pellecchia (2009) ที่กล่าวถึงการใช้ แสงแบบออเดียนซ์บลายด์
เดอร์ ส (Audience Blinders) คือการใช้ แสงที่มีความเข้ มสูง โดยการติดตังจะเน้
้
นส่องสว่างไปที่
ผู้ชม การเปิ ดไฟจะกระทบตาผู้ชมโดยตรง การใช้ แสงในลักษณะนี ้จะสามารถสร้ างความรู้สึกได้ ดี
เยี่ยม
5) จากการประมวลผลการวิจยั เรื่ องการใช้ แสง 3 ระดับ เพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง ภายใต้ กรอบหน้ าที่และคุณสมบัติของแสง 7 ประการ และ
คุณสมบัติของแสงที่ สามารถควบคุมได้ อีก 4 ประการ (กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริช า, 2555)
ภายใต้ ข้อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆ ของงานและสถานที่จดั งาน ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม
ข้ อกาหนดทางไฟฟ้า ข้ อกาหนดทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ บนเวที และ
ข้ อกาหนดด้ านงบประมาณ (นภฤทธิ์ เนียรสอาด, 2550) ทาให้ ผ้ วู ิจยั เห็นโครงสร้ างของการใช้
ทักษะในการออกแบบแสงเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ได้ ชดั เจนขึ ้น ว่าในแต่ละระดับ
นันประกอบด้
้
วยหน้ าที่และคุณสมบัติใดบ้ าง และพบว่าในระดับที่มี ความซับซ้ อนมากขึ ้นจาเป็ น
จะต้ อ งมี องค์ป ระกอบของประสบการณ์ ก ารตีค วาม การเลื อ กใช้ สัญญะ และรสนิ ยมของนัก
ออกแบบแสงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของบาร์ ธส์ (Barthes) เรื่ องการใช้ สญ
ั ญะ ใน
แต่ละสัญ ญะจะต้ องประกอบไปด้ วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคู่ไ ปด้ วยกัน
เสมอ (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2548) นอกจากนันยั
้ งเป็ นการเพิ่มเติมมุมมองจากแนวคิด
การถอดรหัส สัญ ญะของแสงของ ลัก ษณ์ นัย น์ ทรงเสี่ ย งไชย (2552) ที่ ว่า สามารถตี ค วาม
สัญลักษณ์ใน 2 มิติ มิติแรกการตีความเชิงตรรกะ (Logic Meaning) เกิดจากแสงที่สร้ างการแล
เห็ น เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการแสดง และมิ ติ ที่ ส องการตี ค วามเชิ ง จิ ต วิ ท ยา (Phychological
Meaning) เกิดขึ ้นเมื่อแสงทาหน้ าที่ ในการสร้ างอารมณ์ มาสู่แนวคิดการเลือกใช้ แสง 3 ระดับ เพื่อ
การสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบแสง ดังตารางต่อไปนี ้
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ภำพที่ 7.2 ตารางสรุปผลการวิจยั การช้ แสง 3 ระดับของนักออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
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6) นอกจากทักษะหลักของนักออกแบบแสง ที่ประกอบด้ วยทักษะการตีความ กับทักษะ
ด้ านวิชาชีพ ที่แบ่งย่อยเป็ นทักษะด้ านวิชาชีพเรื่ องอุปกรณ์ กับทักษะด้ านวิชาชีพเรื่ องการออกแบบ
แล้ วนัน้ นักออกแบบแสงยังต้ องมีการใช้ ทกั ษะอื่นๆ อย่าง ทักษะด้ านการบริ หารจัดการ ทักษะด้ าน
การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ทักษะด้ านการทางานร่วมกับผู้อื่นควบคูก่ บั การสื่อสาร และทักษะด้ าน
คอมพิวเตอร์ ร่วมด้ วยอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื่ องทักษะที่สาคัญของผู้ปฏิบตั ิงานการจัดการ
กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การสื่ อ สารแบรนด์ ข องวราภรณ์ ฉั ต ราติ ช าต (2556) และยิ่ ง ไปกว่ า นัน้
คุณลักษณะพิเศษที่ควรมีของนักออกแบบแสง สาหรับงานกิจกรรมเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในทัศนะของ
นักออกแบบแสงยังประกอบไปด้ วย ต้ องรู้จกั จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ต้ องเคารพความคิดเห็นของผู้
คิดงาน มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้ างสรรค์ ต้ องเป็ นคนที่อินไว (Inner) ใฝ่ หาข้ อมูล ต้ องเข้ าใจ
เรื่ องของมาร์ เ ก็ ทติง้ (Marketing) และรู้ จักเทคโนโลยี ผู้วิจัย มี ทัศนะว่า คุณลัก ษณะพิ เศษนี ้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1996) เรื่ องกระบวนการ “ภาวะลื่นไหล” (Flow)
หรื อกระบวนการของบุคคลที่มีความสร้ างสรรค์ ที่มีความสุขกับการทากิจกรรมด้ วยความจดจ่อ
ความสนใจ สัญชาตญาณและพลังงานนัน่ เอง
ทักษะของนักออกแบบแสง สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ทักษะด้ านการ
ตีความ

ทักษะด้ าน
วิชาชีพ
การใช้ อปุ กรณ์
การออกแบบ

ทักษะอื่นๆ
- การบริ หารจัดการ
- การแก้ ไขปั ญหา
เฉพาะหน้ า
- การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
- การสือ่ สาร
- ทักษะด้ าน
คอมพิวเตอร์

ภำพ 7.3 ทักษะของนักออกแบบแสง สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม เช่น
- ต้ องรู้จกั จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- ต้ องเคารพความคิดเห็นของผู้
คิดงาน
- มีความยืดหยุน่
- มีความคิดสร้ างสรรค์
- ต้ องเป็ นคนที่อินไว (Inner)
ใฝ่ หาข้ อมูล
- ต้ องเข้ าใจเรื่ องของมาร์ เก็ทติ ้ง
(Marketing) และรู้จกั
เทคโนโลยี
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7) องค์ ป ระกอบของระบบความคิ ด สร้ างสรรค์ ต่ อ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เป็ นปั จจัยที่ทาให้ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ครัง้ หนึ่งๆ
สามารถประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวได้ ทัง้ 2 ทาง ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้ องตังแต่
้ ตวั นักออกแบบ
แสงเอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในงานหนึ่งๆ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับสายงานโดยรวม ซึ่ง
สอดคล้ องกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (A System Model of Creativity) กับบุคคล (Persons)
สายงาน (Fields) และองค์ความรู้โดยรอบ (Domains) ของ Csikszentmihalyi (1996)
ในแง่องค์ความรู้เฉพาะของบุคคล [ที่มีอยูเ่ ดิมและเรี ยนรู้ใหม่] (Domain) ได้ ข้อสรุปว่า
ชุดความรู้พื ้นฐานด้ านการใช้ อปุ กรณ์ และทฤษฎีการออกแบบแสง เป็ นจุดเริ่ มต้ นของนักออกแบบ
แสงทังระดั
้ บชานาญงานพิเศษและนักออกแบบแสงอาชีพรุ่นใหม่ ส่วนการฝึ กฝนทักษะในด้ านการ
ใช้ อปุ กรณ์ รวมถึงทักษะด้ านสุนทรี ยะ ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคนิคการใช้ แสงระดับสูงขึ ้นจาก
การศึกษาเพิ่มเติมและการครูพกั ลักจาจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า ด้ วยการทดลองทาซ ้าจน
เกิดความชานาญ และสร้ างสรรค์แนวทางของตนเอง
ส่วนการออกแบบแสงในวงการ การจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Field) ผลวิจยั จากทัศนะ
ส่วนใหญ่ของนักออกแบบแสงและผู้ควบคุมการผลิตฯ เห็นว่า ความแตกต่าง ของเทคนิค วิธีการ
สร้ างสรรค์การออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ
กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่ นใหม่ เกิดจากประสบการณ์ในการทางาน การรับสื่อทางด้ าน
ศิล ปะที่ แตกต่างกัน และการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ ผู้วิจัยได้ สัง เคราะห์ ออกมาเป็ นตาราง
เปรี ยบเทียบเพื่อให้ เห็นถึงความแตกต่าง เพื่อเป็ นแนวทางให้ นกั ออกแบบแสงเพิ่มเติมทักษะด้ านที่
ขาดของแต่ละรุ่น เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น ดังตาราง 7.1
ตำรำง 7.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้ านเทคนิค วิธีการสร้ างสรรค์การออกแบบแสง ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสง
ระดับอาชีพรุ่นใหม่
นักออกแบบแสง

ทักษะการใช้ อปุ กรณ์ ทักษะด้ านศิลปะ

ระดับชานาญ
งานพิเศษ

เลือกใช้ อปุ กรณ์ที่
หลากหลาย
ผสมผสานทัง้

การเลือกผสมสี
ที่ละเมียดละไม

ทักษะด้ านการ
ทางาน
มีความละเอียด
สามารถแก้ ปัญหา
จากประสบการณ์

จุดอ่อน
ต้ องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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ตำรำง 7.1 (ต่อ)
นักออกแบบแสง

ทักษะการใช้ อปุ กรณ์ ทักษะด้ านศิลปะ
อุปกรณ์เดิมและ
อุปกรณ์ใหม่

ระดับอาชีพรุ่น
ใหม่

คล่องตัวในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สมัยใหม่

ใช้ แสงทีม่ ีความ
คอนทราสสูง
(Contrast)

ทักษะด้ านการ
ทางาน
ที่มีมากกว่า

จุดอ่อน

มีความกล้ า
ความสดใหม่

ขาดความคิด
สร้ างสรรค์ในการ
ผสมผสานอุปกรณ์
และการแก้ ปัญหา

อยูเ่ สมอ

ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลทางด้ านภูมิหลังทางการศึกษาของนักออกแบบแสงในประเทศไทย
(Persons) โดยแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1) กลุ่มช่างและวิศวกรไฟฟ้า ที่มีพื ้นฐานการศึกษา
ด้ านอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2) กลุ่มศิลปะการละคร และสถาปั ตยกรรม ที่มีพื ้นฐาน
การศึกษา วิชาศิลปะและการออกแบบแสงร่วมในหลักสูตร 3) กลุ่มนักออกแบบแสง ที่มีพื ้นฐาน
การศึกษาด้ านการออกแบบแสงโดยตรง นามาเชื่อมโยงกับการต่อยอดประเภทความรู้ แบบความรู้
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) และความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) สู่การใช้ แสง 3 ระดับ
โดยทัศนะของผู้วิจยั เห็นว่านักออกแบบแสงกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีการเรี ยนรู้พื ้นฐานแบบความรู้
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) มาคนละด้ าน ทาให้ มีองค์ความรู้ ไม่ครบถ้ วน จึงต้ องมีการเรี ยนรู้
เพิ่มเติมในส่วนที่แต่ละกลุ่มขาด ซึ่งต่างกับนักออกแบบกลุ่มที่ 3 ที่จะมีพื ้นฐานความรู้แบบความรู้
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) ครบทัง้ 2 ส่วน แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักออกแบบแสงทัง้ 3 กลุ่มยังคง
ต้ องมีการเรี ยนรู้ แบบความรู้ เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ด้ วยการฝึ กฝนด้ านสุนทรี ยะ และ
ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อจะสามารถใช้ แสงทัง้ 3 ระดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 7.4
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงการอภิปรายผล เรื่ องเทคนิค วิธีการ
และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแสง เพื่อการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ให้ สอดคล้ องกับ
ภาพรวมของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในบริบทของนักออกแบบแสงในประเทศไทย ดังภาพที่ 7.5
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ภำพที่ 7.4 ความสัมพันธ์ของ ประเภทองค์ความรู้ของนักออกแบบแสงที่มีภมู ิหลังทางการศึกษาต่างกัน 3 กลุม่ กับการต่อยอดสู่การใช้ แสง 3 ระดับ
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ภำพที่ 7.5 การเชื่อมโยงการอภิปรายผล เรื่ องเทคนิค วิธีการ และกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแสง เพื่อการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ให้ สอดคล้ อง
กับภาพรวมของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในบริบทของนักออกแบบแสงในประเทศไทย
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7.2.2. กำรสื่อควำมหมำยผ่ ำนศิลปะกำรออกแบบแสง ภำยใต้ โจทย์ ทำงกำรตลำด
และข้ อจำกัดของงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
1) แสงเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของการสื่อสาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณ์ ฑ์ ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรยากาศของงานเปิ ดตัวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการสื่อสาร
ด้ านอารมณ์ที่สามารถสร้ างอารมณ์ร่วม หรื อเรี ยกว่าเป็ นการสร้ างประสบการณ์ทางด้ านความรู้สึก
ให้ กบั ผู้ร่วมงาน นอกจากนันสี
้ ของแสงเป็ นสิ่งที่นกั ออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ให้ สาคัญ
อันดับต้ นๆ เพราะนอกจากจะเป็ นสิ่ง ที่ ม องเห็นได้ ชัดเจนที่ สุดในส่ วนของแสงที่ สามารถสร้ าง
บรรยากาศและอารมณ์แก่ผ้ รู ่วมงาน และยังมีความเกี่ยวพันธ์กบั อัตลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์
อีกด้ วย และพลังของแสง สามารถกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วม และมีอิทธิพลต่อผู้ชม และ
สัมพันธ์กบั งานวิจยั ของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) เรื่ องความหมายของกิจกรรมพิเศษ เป็ นการ
สื่อสารสองทางและเป็ นการสื่อสารรู ปแบบพิเศษที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรง โดยสร้ างสรรค์
ผ่านสิ่งแวดล้ อมของงาน ที่เน้ นการสร้ างประสบการณ์ตรง (First – hand Experience) ให้ ผ้ มู าร่วม
งานสัมผัสถึงความแปลกใหม่ ผ่านประสบการทัง้ 5 เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายและสะท้ อนหรื อสื่อสาร แบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ และยังสอดคล้ องกับที่
กฤษรา ซูไรมาน วริ ศราภูริชา (2555) ได้ กล่าวถึงพลังของแสงที่สามารถเน้ นความหมาย และมี
ลักษณะเป็ นสัญลักษณ์เสมอ
2) การพัฒนาการของการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั ในประเทศไทย จากผลวิจยั ที่นกั ออกแบบแสงมองว่า การพัฒนาเกิดขึ ้นจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป็ นหลัก ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับวิจยั ของ ลักษณ์นยั น์ ทรงเสี่ยงไชย (2552) เรื่ องการ
ออกแบบสารด้ ว ยแสงในการสร้ างสรรค์การแสดงในโขนร่ วมสมัยที่ มี การแบ่ง ยุคของการการ
พัฒนาการใช้ แสงในการแสดงไทยออกเป็ น 4 ยุค เป็ นเพราะการใช้ แสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใน
ประเทศไทยนัน้ เกิดขึ ้นมาในยุคที่มีเทคโนโลยีไฟฟ้าใช้ แล้ ว และความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชดั เจน
ที่มีผลต่อการออกแบบแสงนัน้ เกิดขึ ้นจากการมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พฒ
ั นาขึ ้น และมี
การนามาใช้ กนั อย่างแพร่หลาย แต่ในแง่ของผลการวิจยั ที่นกั ออกแบบแสงส่วนใหญ่ยอมรับว่าการ
พัฒ นาอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เ ป็ นตัวช่วยให้ การทางานง่ ายขึน้ และทาให้ มี ตวั เลื อกในแง่ ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกแบบแสงมากขึ ้น ก็ยงั คงสอดคล้ องกับวิจยั ของ ลักษณ์นยั น์ ทรงเสี่ยงไชย
(2552) ว่าการพัฒนาการใช้ อุปกรณ์ส่องสว่าง ทาให้ มีการเปิ ดกว้ างให้ กับผู้สร้ างสรรค์การแสดง
สามารถเลือกใช้ แสงและนามาสร้ างสรรค์การแสดงได้ ตามความต้ องการและเหมาะสมกับการ
แสดงนันๆ
้
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3) ผลวิ จัย เรื่ อ งการออกแบบแสงเพื่ อ การตอบโจทย์ ท างการตลาดของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมพบว่านักออกแบบแสงจะทาการออกแบบตามโจทย์และแนวคิดหลัก
(Concept) ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน ที่เกิดจากนักสร้ างสรรค์งานกิจกรรม (Event
Creative) จะต้ องทาการคิดรู ปแบบงานภายใต้ โจทย์ทางการตลาดมาแล้ วชันหนึ
้ ่ง เพื่อเกิดเป็ น
รู ปแบบงานที่ จ ะสื่ อ สารถึง ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยตรงและโดยอ้ อ ม จากนัน้ จึง น าโจทย์ ดัง กล่า วมา
กาหนดให้ นกั ออกแบบแสงทาการสร้ างสรรค์แสงเพื่อสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้ องกับ
แนวคิด ของโรลองค์ บาร์ ธ ส์ ที่ ไ ด้ กล่าวว่าทุกครั ง้ ที่ เกิ ดการใช้ สัญญะ ในแต่ล ะสัญญะจะต้ อ ง
ประกอบไปด้ วยความหมายโดยตรงและความหมายแฝงควบคูไ่ ปด้ วยกันเสมอ แต่อาจจะมีสดั ส่วน
ของความหมายทัง้ สองแบบมากน้ อยแตกต่างกันไป ทัง้ นี ก้ ารออกแบบแสงยัง สามารถสื่ อสาร
ถึงอัตลักษณ์ของตราสินค้ า (Brand Identity) ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับโมเดล
การตลาด 3.0 ของคอตเลอร์ (คอตเลอร์ ฟิ ลิป และคณะ, 2554) ที่กล่าวถึงโมเดล 3i ถึงสองส่วน
ด้ วยกันได้ แก่ 1) อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการวางตาแหน่งของแบรนด์ใน
ความคิดผู้บริ โภค ซึ่งต้ องเป็ นตาแหน่งที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง 2) ภาพลักษณ์ ของแบรนด์
(Brand Image) คือการช่วงชิงความรู้สึกของผู้บริ โภคที่มีต่อแบนด์ หรื อเป็ นการตอบสนองความ
ต้ องการด้ านอารมณ์ของผู้บริโภค และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ในแง่
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ขันที
้ ่ 1 คือ “การแนะนาสินค้ า (Introduction Stage)
...วัตถุประสงค์ทางการตลาดในขัน้ นี ้ เน้ นการให้ ข้อมูลข่าวสาร สร้ างการรั บรู้ และกระตุ้นการ
ทดลองใช้ ในตัวผลิตภัณฑ์ การส่งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดทังคนกลางที
้
่จะรับสินค้ า
ไปจาหน่ายและดึงดูดผู้บริโภคให้ ยอมรับสินค้ า” ซึง่ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจานัน้
ถือเป็ นเป้าหมายหลักที่เจ้ าของสินค้ าทุกประเภทต้ องการ รวมถึงสอดคล้ องกับวิจยั ของ วราภรณ์
ฉัตราติชาต (2556) ในด้ านความสัมพันธ์ของความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยประกอบด้ วย 1) เอกลักษณ์ของงาน ส่วนที่ 2) ความคิดสร้ างสรรค์ใน
เชิงเนื ้อหา 3) ความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงการตลาด และ 4) การสร้ างสรรค์ผ่านสิ่งแวดล้ อมของงาน
โดยให้ ผ้ มู าร่ วมงานสัมผัสถึงความแปลกใหม่ ความพิเศษ ได้ จากประสาทสัมผัสทังห้
้ า ทังระบบ
้
เสียง ระบบแสง การแสดง การจัดวางผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับแนวคิดของ O’Toole
(2011) เรื่ องการออกแบบ (Design), การตลาด (Marketing) ที่ว่าการออกแบบงานกิจกรรม
(Event Design) เป็ นการนาเอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจัดเรี ยงตามจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่ม
ความประทับใจให้ กับผู้ร่วมงาน ซึ่งโดยทัว่ ไปส่วนที่เกี่ยวข้ องนี ้จะใช้ วตั ถุประสงค์ของกระบวนการ
การออกแบบร่วมกัน เช่น การออกแบบแสง การออกแบบตกแต่ง และการออกแบบสถานที่จดั งาน
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ซึ่งการออกแบบนี ้จะมีปัจจัยการผลิตด้ านศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์ ... ทางด้ านกลงยุทธ์ทาง
การตลาด จะช่ว ยสนับสนุน ความเป็ นไปได้ ในการจัด งานกิ จ กรรม ทัง้ ในแง่ ของกระบวนการ
ตัดสินใจ และเป็ นการป้อนข้ อมูลเพื่อการออกแบบสาหรับงานกิจกรรม
4) การสร้ างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละงาน พบว่านักออกแบบแสงใช้ องค์ประกอบทางด้ านเทคนิค วิธีการ ในการ
ออกแบบแสง โดยการศึกษาจากโจทย์และแนวคิดของงาน หรื อตีความจากลักษณะเฉพาะของตัว
ผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติของความเร็ วและแรง และบางครัง้ จะต้ องศึกษาจากภาพ
ตัวอย่างงานในอดีตเพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบว่าต้ องการให้ สอดคล้ องหรื อต่างไปจากงาน
จากเดิม ซึ่ง เป็ นเสมื อ นการติด ตัง้ มุม มองให้ กับผู้ร่วมงานว่า สิ่ง ที่ นัก ออกแบบแสงต้ อ งการให้
ผู้ร่วมงานมีภาพจาของผลิตภัณฑ์นนไปในแนวทางใด
ั้
ดังแนวคิดของ สจ๊ วต ฮอลล์ (Stuart Hall)
ในเรื่ องทฤษฎี การสื่อความหมายในแง่ทัศนะต่อผู้ส่งสารไว้ ว่า ผู้ส่ง สารไม่ไ ด้ ทาหน้ าที่ แค่เพี ยง
ส่งผ่านข่าวสาร ( Transmittor) แต่ยงั เป็ น “ผู้ที่เข้ ารหัส” (Encode) ข่าวสารที่ส่งออกไปให้ ด้วย ซึ่ง
หมายถึงว่า ผู้ส่งสารได้ ทางาน 2 อย่างไปพร้ อมๆ กัน คือ ส่ง “ข่าวสาร” และ “ติดตังรหั
้ สการถอด
ความหมายจากสาร” รวมถึงการเลือกใช้ เทคนิค วิธีการออกแบบแสงจากศึกษาจากองค์ประกอบ
รอบๆ ตัวของผลิ ตภัณ ฑ์ และนามาสร้ างสรรค์การออกแบบให้ เป็ นมากกว่าการใช้ แสงเพื่ อสื่ อ
ความหมาย เช่นการออกแบบอุปกรณ์โครงสร้ าง (Truss) สาหรับติดตังโคมไฟ
้
ก็สามารถนามา
ออกแบบเพื่อสื่อความหมายได้ ชดั เจนมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ “ทฤษฎีการปฎิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ”
(Symbolic Interactionism) ของ Blumer ที่ว่า การกระทาส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ เป็ นการปฎิ
สังสรรค์ตอบโต้ กนั โดยใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งมีนยั สาคัญต่อการสื่อความหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทา ความหมายของสิ่งต่างๆ จึงเป็ นผลผลิตทางสังคมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยในการใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ ที่มีรูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับผู้อื่น
จ าเป็ นจะต้ อ งอาศัย กระบวนการส าคัญ ทางจิ ต วิท ยาสัง คม 2 ส่ว นคื อ กระบวนการเรี ย นรู้
(Learning Process) และกระบวนการตีความหมาย (Interpretive Process) ปั จจุบนั มนุษย์ใน
สังคมต่างๆยังออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือเชิงวัตถุหรื อ “สิ่งประดิษฐ์ ” (Artficail Medai) หลาย
ชนิ ด ขึ น้ เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการสื่ อ สาร และมัก จะถูก ออกแบบและสร้ างขึ น้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
สลับซับซ้ อนที่สื่อประดิษฐ์ เหล่านีว้ ่า เทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Technology) หรื อ
เทคโนโลยีขา่ วสาร (Information Technology)” (1863-1931 ใน วรพล พรหมิกบุตร, 2534, น. 8)
5) ผลวิจยั พบว่าการถ่ายทอดมุมมองผ่านศิลปะเพื่อสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารของ
นักออกแบบแสง จะต้ องคานึงถึงองค์ประกอบของการเข้ าถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของงาน, การ
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เข้ าถึงสิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง, เข้ าถึงเทคโนโลยีและรู้ถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ และการเข้ าถึงศิลปะ
และความรู้ ด้ านวิศวกรรม เพราะทุกองค์ประกอบมีผลต่อการออกแบบเพื่อให้ ได้ งานที่สวยงาม
สมบูรณ์ และสามารถสร้ างได้ จ ริ ง ตรงกับแนวคิดของ นภฤทธิ์ เอี ยดสอาด ที่ ได้ กล่าวว่างาน
ออกแบบแสงที่ดี ต้ องสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบแสง
นันเป็
้ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ที่ต้องผสมกันอย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้ องกับทัศนะของ กฤษรา ซูไรมาน
วริศราภูริชา (2555, น. 2) ด้ วยเช่นกัน
และผลการวิจยั ด้ านการเลือกใช้ คณ
ุ สมบัติของแสงที่ควบคุมได้ ที่ประกอบด้ วย 1) ความ
เข้ มหรื อความสว่างของแสง (Intensity) ทาให้ มองเห็นวัตถุตา่ งๆบนเวที 2) การจาหน่ายแสงหรื อ
การส่องสว่าง (Distribution) 3) Movement จังหวะหรื อลีลาการเปลี่ยนแปลงของแสง และ4)
สุนทรี ยะในการเลื อกสี ของแสง (Color) พบว่า ทัศนะโดยรวมของนักออกแบบแสงมองว่า ทุก
องค์ประกอบนันสิ
้ ่งจาเป็ นจะต้ องนามาใช้ ในการออกแบบแสงเพื่อให้ ได้ องค์ประกอบของศิลปะ
สามารถทาให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ร่วมและสร้ างความประทับใจให้ เกิดภาพจา เป็ นสุทรี ยภาพในด้ าน
การสร้ างเหตุการณ์จาลองที่ทาให้ ผ้ พู บเห็นเกิดความคล้ อยตาม โดยเป็ นการเลือกใช้ สนุ ทรี ศาสตร์
จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ของนักออกแบบแสงแต่ละคน ซึ่งเกิดการเรี ยนรู้ แบบชัดแจ้ ง
(Explicit Knowledge) จากทฤษฎี เบือ้ งต้ น และบันทึกการบอกเล่าประสบการณ์ ของของนัก
ออกแบบแสงรุ่ นก่อนๆจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการฝึ กฝนเฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) ทีจะ
เกิดขึ ้นได้ จากสัญชาตญาณ พรสวรรค์ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจใน
เรื่ อง “สีของแสง” ใช้ ในการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายนัน้ เมื่อนาข้ อมูลจากทัศนะของนักออ
แบบแสงระดับชานาญงานพิเศษที่ ของธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ ได้ กล่าวไว้ มาเทียบเคียงกับจิตวิทยา
สีที่ นพดล อินทร์ จนั ทร์ (2553) ได้ รวบรวมไว้ กลับเห็นว่า ในแสง 1 สี สามารถทาให้ เกิดอารมณ์ได้
หลากหลาย และเมื่อมีการนามาผสมกับสีอื่นๆสามารถสร้ างมิติความซับซ้ อนทางอารมณ์ให้ กับ
ผู้ชมได้ มากกว่าทฤษฎีจิตวิยาสีที่ถกู รวบรวมไว้ ในบทที่ 2 ดังเช่นตารางเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี ้
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ตำรำงที่ 7.2 ตารางเปรี ยบเทียบอิทธิพลของสีตอ่ ความรู้ สึกของมนุษย์ในแง่จิตวิทยา โดยนพดล
อินทร์ จนั ทร์ (2553) กับทัศนะเรื่ องอารมณ์ของแสงสี ของธนาฒย์ ปิ ตพิ รเทพิณ
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ
แสง
สี ต่ อ
ค ว า ม รู้ สึ ก
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
สี
ใ
ห้
แดงสด ค ว า ม รู้ สึ ก
ตื่นเต้ น
สะดุดตา

สีส้ม

อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ชานาญงานพิเศษ

แดง สู้รบ,สงคราม / อารมณ์ดุ – อาฆาต – โหดร้ าย – ความตาย /
มุง่ มัน่ ความเชื่อมัน่ สูง เราจะสู้ ไม่ยอมแพ้ เราจะฝ่ าไป
-ใช้ แซมร่วมกับซีนไฟสีน ้าเงินเข้ ม ให้ อารมณ์เหมือนในคลับในบาร์
-ใช้ คกู่ บั สีขาวทังแบบทั
้
งสเตนและเดย์ไล้ ท์ ให้ ความรู้สึกถึงชัยชนะและ
ความยิ่งใหญ่
-อย่าใช้ ค่กู บั สีส้มหรื อสีชมพูที่มีความเข้ มเสมอกันจะทาให้ แยกความ
แตกต่างไม่ออก เรี ยกว่า “เสียซีน”
-หากใช้ คกู่ บั สีเขียวถือเป็ นความกล้ าหาญของคนทาไฟเพราะเป็ นคูส่ ีที่
ตัดกัน และตรงข้ ามกันทาให้ สวยงามยาก มักให้ ความรู้ สึกน่าเกลียด
น่าขยะแขยง แต่เคยมีเหมือนกันที่ใช้ ร่วมกันแล้ วเหมาะเจาะกับเพลงก็
กลับทาให้ ซีนเขียว แดงดูมีเสน่ห์

ใ
ห้ ส้ ม ความเข้ มแข็ง ความแข็งแรง ความหวังใหม่ ความมี ชยั ชนะ ความ
ค ว า ม รู้ สึ ก สดใส เรื องรอง
เร้ าใจ ร่าเริง - ใช้ สีส้มอ่อน-แก่คกู่ นั จะทาให้ ซีนไฟดูขลังมีพลัง
- หากใช้ ในเปอร์ เซ็นต์ความสว่างต่าๆจะทาให้ เวทีดเู หมือนภาพวาดสีซี
เปี ย
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- หากไปใช้ แซมร่วมกับซีนสีเหลืองจะทาให้ ซีนไฟเหมือนสี
ทองดูอร่ามมลังเมลือง
ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
แสง
สี ต่ อ ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ค ว า ม รู้ สึ ก ชานาญงานพิเศษ
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
- สีส้ม-เขียว จับคู่กนั ในงานคอนเสิร์ตเหมาะกับเพลงสไตล์แร็ ป (Rap)
หรื อลาติน (Latin)
- ไม่ควรใช้ สีส้มจับคูก่ บั สีแดงหรื อชมพู
สีเหลือง ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
ร า บ เ รี ย บ
สว่างตา

เหลือง บ่งบอกถึงความสดใส สดชื่น
- การรู้จกั เลือกใช้ โทนสีเหลืองที่มีทงอ่
ั ้ อนแก่ และผสมสีส้มร่วมด้ วย จะ
ทาให้ ซีนมีความอลังการ
- ซีนไฟสีเหลือง-แดง ทรงพลังดีเหมือนกัน แต่ก็ดเู หมือนหลายคนจะ
ไม่คอ่ ยชอบ
- เหลือง-เขียว ก็ดสู ดใสดี แต่ควรระวังเรื่ องปริ มาณและความสว่าง
ของสีเหลืองที่จะไปฆ่าสีเขียวเสียหมด

สีมว่ ง

ม่วงอมแดง (Magenta) คนทาไฟใหม่ๆหลายคนมักชอบใช้ สีนี ้เพราะ
รู้สึกว่าสวย ด้ วยความจัดจ้ านของมัน แต่ถ้าเป็ นระดับครู บาอาจารย์
หรื อลูกค้ าไฮโซ จะรู้สกึ ว่ามันเป็ นสีที่นา่ เกลียด
- เคล็ดลับคืออย่าใช้ เฉดสีเดียวโดดๆ ควรมีอ่อนแก่ผสมกันซึ่งจะช่วย

ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
มึ น ช า
ผิดหวัง
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ให้ ซี น ไฟดูห วานขึ น้ อย่ า งเห็ น ได้ ชัด เรี ย กว่ า โทนสี แ บบพาสเทล
(Pastel)
- อย่าใช้ ร่วมกับสีแดงหรื อส้ มเพราะมันจะฟ้องทันทีว่าเรายังอ่อนหัด
เรื่ อง การจับคูส่ ี
- มาเจนต้ า (Magenta) กับเขียวให้ ความรู้ สึกญี่ ปนุ่ มาเจนต้ ากับ
เหลืองก็เช่นกัน / ในงานละครไม่คอ่ ยจะได้ ใช้
ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
แสง
สี ต่ อ ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ค ว า ม รู้ สึ ก ชานาญงานพิเศษ
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
สีนี ้ ยกเว้ นแนวแฟนตาซี หรื อต้ องการความแปร๋น ความดัดจริ ตของตัว
ละคร
สีน ้าเงิน ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
ห นั ก แ น่ น
สงบนิ่ง

คนทาคอนเสิร์ตทัว่ ไปมักชอบสีน ้าเงินเข้ มเพราะดูสวยงามโดยเฉพาะที่
ยุคที่ไฟ แอลอีดีเต็มเมืองอย่างนี ้ แสงสีนา้ เงินจากแอลอีดีช่างดู
สวยงามจริงและมีความสว่างสูงกว่าไฟพาร์ ใส่เจล
- ซึง่ พบว่าหากใช้ สีน ้าเงินล้ วนทังซี
้ นจะทาให้ ภาพที่ถ่ายวิดีโอออกมามี
อาการ “บวมสี”
- แสงสีน ้าเงินให้ อารมณ์กลางคืน ลึกลับ เวทย์มนตร์ หรื อใช้ สร้ าง
บรรยากาศในผับในคลับในบาร์
- สีน ้าเงินจับคูก่ ับสีแดงทีไรต้ องนึกถึงเรื่ องชาติเรื่ องประเทศทุกทีไม่ร้ ู
เป็ นไง(แม้ ไม่มีสีขาว)
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- สีน ้าเงินกับสีเขียวเข้ มแปลกดีและสวย ให้ ความรู้สึกลึกลับแต่ก็น่า
ค้ นหา ถ้ าใช้ ร่วมกับฉากป่ าก็ดรู าวกับป่ ามีเวทย์มนตร์
- นา้ เงินกับลาเวนเดอร์ ก็ไปกันได้ ดี โดยเฉพาะกับเพลงเย็นๆซึง้ ๆ
ประเภทราพึงราพัน
- น ้าเงินเข้ มกับสีส้มใช้ ในเพลงร็ อค แต่ต้องจัดเปอร์ เซ็นต์ความสว่าง
และแพทเทิร์นไฟที่เหมาะสม
- น ้าเงินกับชมพูที่ไม่เข้ มนักดูคิกขุดี ใช้ กบั เพลงสไตล์ก๊ กุ กิ๊กแบบญี่ปนุ่
หรื อเกาหลี
ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ
แสง
สี ต่ อ
ค ว า ม รู้ สึ ก
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
สีฟ้า
ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
สว่า งตา ใส
สะอาด

อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ชานาญงานพิเศษ

สีฟ้า ให้ ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ถ้ าอยากได้ ซีนไฟที่เห็นแล้ วอยาก
ไปนอนกลางท้ องทุ่งเสียเหลือเกินให้ ใช้ เฉดสี ฟ้าอ่อน ฟ้าแก่ หรื อแซม
น ้าเงินบ้ างเล็กน้ อย
- สีฟ้าอ่อนหากใช้ ในเปอร์ เซ็นต์ต่าๆ ในตาแหน่ง Front light จะให้
ความรู้สกึ หดหู่ สิ ้นหวัง เศร้ าหมอง ให้ บรรยากาศกลางคืน วังเวง
- หากใช้ ในตาแหน่ง Side light จะให้ ความรู้สกึ กลางคืน

สี
ใ
ห้ ม่วงอมน ้าเงิน (Lavender) โทนสีลาเวนเดอร์ ถือว่าเป็ นสีกลาง คือไม่
บานเย็น ค ว า ม รู้ สึ ก ร้ อน ไม่เย็น และใช้ จบั คูส่ ีได้ ทงโทนร้
ั้
อนและเย็น จับคูก่ บั สีแดงก็สวย
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สด โดดเด่น จับคูก่ บั สีน ้าเงินก็งาม
- สีเดี่ยวให้ ความรู้สกึ ไปทางหดหู่ ประเภทอกหักรักคุด เพ้ อราพึงถึงคน
รัก ราพันถึงอดีต
- ในงานละครเป็ นซีนเริ่มต้ นที่จะนาไปสูอ่ ารมณ์อื่นต่อไป
- เหมาะที่จะใช้ ทาเป็ นไซด์ไลท์ (Side Light) ส่องเสื ้อผ้ านักแสดงหรื อ
แดนเซอร์ จะช่วยให้ สีเสื ้อผ้ าดูสวยงามไม่ว่าจะโทนร้ อนหรื อเย็น ใครที่
ทาวงลูกทุ่งแนะนาเป็ นพิเศษให้ ใช้ ไฟไซด์ (Side) ใส่เจลสีลาเวนเดอร์
อ่อนๆแล้ วเสื ้อผ้ าของแดนเซอร์ จะดูเว่อวังอลังการ
สีชมพู

ใ
ห้ ชมพู ใครๆก็มกั นึกถึงความรัก ความสดชื่นประเภทความรักสมหวัง
ค ว า ม รู้ สึ ก - ฉากแต่งงานมักใช้ สีชมพูออ่ นๆ แล้ วไล่น ้าหนักไปเป็ น
อ่ อ นหวาน
สบายใจ
ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
แสง
สี ต่ อ ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ค ว า ม รู้ สึ ก ชานาญงานพิเศษ
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
ชมพูเข้ ม จะทาให้ ซีนไฟดูสวยจนหัวใจแทบละลาย
- ชมพูกับเขี ยวให้ ความรู้ สึกเดียวกับมาเจนต้ า -เขียว คือออกแนว
คอนเสิร์ตญี่ปนุ่
- ชมพูออ่ นๆจับคูก่ บั สีแดง ช่วยให้ โทนสีแดงดูดีขึ ้นลดความก้ าวร้ าวลง
- การใช้ เจลสีชมพูอ่อนมากๆใส่ฟอลโลว์สปอตจะทาให้ ศิลปิ นมีสีผิวที่
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ดูดีขึ ้น อย่างมาก แก้ ปัญหาศิลปิ นสีซีดจาง
สีเขียว

ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
ส ด ชื่ น
สบายตา

เขียว ให้ ความรู้สกึ ป่ าเขาลาเนาไพร ความสดใส มีชีวิตชีวา
- แต่ควรเลือกเฉดสีเขียวอ่อน-แก่ให้ ดี เพราะสีเขียวบางสีให้ ความรู้สึก
ที่นา่ เกลียด รู้สกึ เป็ นผีจีน
- ส่องย้ อมต้ นไม้ ด้วยสีเขียวอ่อนจะช่วยให้ ใบไม้ และต้ นไม้ ดสู ดใสขึ ้น
- ใช้ ค่กู ับสีเหลืองหรื อสี ฟ้าจะให้ ความรู้ สึกที่เป็ นป่ าเขาเหมือนกันแต่
คนละ ฤดู คนละเวลา
- ใช้ คกู่ บั สีแดงจะแสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ เป็ นคนกล้ าหาญเอามากๆ เพราะ
ปกติไม่คอ่ ยมีใครกล้ าใช้ กนั

สีครี ม

ใ
ห้ ขาว เป็ นสีที่ใช้ ได้ ทงความหมายบวกและลบ
ั้
ได้ ทงมี
ั ้ พลังหึกเหิม และก็
ค ว า ม รู้ สึ ก หดหูไ่ ร้ ชีวิตชีวาขึ ้นอยู่กบั ว่าซีนไฟก่อนหน้ านันและต่
้
อจากนันจะเป็
้
นสี
นิ่งเรี ยบ หรู อะไร

ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ
แสง
สี ต่ อ
ค ว า ม รู้ สึ ก
ของมนุ ษ ย์
ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
สีขาว ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก

อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่ เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ชานาญงานพิเศษ

- สีขาวเดย์ไล้ ท์(Day Light) ใช้ แซมกับแม่สีตา่ งๆได้ ดีไม่ว่าจะเป็ นแดง
ขาว,น ้าเงินขาว,หรื อ เขียวขาว ถือว่าเป็ นซีนแก้ เลี่ยนสาหรับการเล่น
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ส ะ อ า ด ซีนไฟแบบโมโนโทน และยังช่วยป้องกันปั ญหาแสงบวมในเวลาถ่าย
บริ สทุ ธิ์
วิดีโออีกด้ วย- การใช้ ซีนไฟขาวล้ วนทังแบบเดย์
้
ไล้ ท์และทังสเตน ถือ
เป็ นซีนไฟที่มีเสน่ห์ถ้าเลือกใช้ ในเพลงที่ลงตัวจะทาให้ ซีนนีเ้ ป็ นที่น่า
ประทับใจ แต่ถ้ามีไฟน้ อยอย่าเสี่ยงใช้ เพราะซีนไฟขาวต้ องใช้ ไฟใน
ปริ มาณที่มากพอสมควรจึงจะน่าสนใจ ไม่งนจะ
ั ้ เหมือนทาไฟไม่เสร็จ
สีดา

สีทอง

สีเงิน

ใ
ห้
ค ว า ม รู้ สึ ก
มืด ลึกลับ
ใ
ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก
หรูหรา มีคา่
ใ
ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก
เงางาม แวว
วาว

สีอื่นๆ

คองโก บลู (Congo blue) บางทีเรี ยกว่าสีแบล็คไล้ ท์(Black Light) ให้
อารมณ์เวทย์มนตร์ เมจิก อภินิหาร ใช้ แทนแสงแบล็คไล้ ท์ได้
- ใช้ ร่วมกับสีแดงได้ ดี / ใช้ ร่วมกับสีลาเวนเดอร์ ก็สวยเหมาะกับฉากที่
เป็ นแฟนตาซี
เขียวอมน ้าเงิน (Blue Green) หากไม่มนั่ ใจในความ

ตำรำงที่ 7.2 (ต่อ)
สี ข อ ง อิทธิ พ ลของ อารมณ์ของแสงสี จาก ทัศนะส่วนตัวที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์
แสง
สี ต่ อ ตรงในการทางานของ ธนาฒย์ ปิ ติพรเทพิณ นักออกแบบแสงระดับ
ค ว า ม รู้ สึ ก ชานาญงานพิเศษ
ของมนุ ษ ย์
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ใ น แ ง่
จิ ต วิ ท ย า
(นพดล
อินทร์ จนั ทร์ ,
2553)
น่า เกลี ย ดของแสงสี เ ขี ย วให้ เลี่ ย งไปใช้ เ ขี ย วอมน า้ เงิ น เสี ย เพราะ
รับประกันได้ วา่ จะโดนลูกค้ าตาหนิน้อยลง
- เขี ยวอมนา้ เงิ นจับคู่กับม่วงอมนา้ เงิ น (Lavender) ให้ ซี นไฟที่
สวยงามอย่างมาก - เขียวอมนา้ เงิน กับนา้ เงิน หรื อกับสีชมพู , มา
เจนต้ า ล้ วนโอเคหมด
- อย่าจับคู่ร่วมกับสีแดงเพราะยากที่จะทาให้ สวยยกเว้ นคุณเป็ นคน
กล้ าจริงๆ
- เขียวอมนา้ เงินกับสีขาวแบบเดย์ไล้ ท์ เหมาะกับเพลงสไตล์ร็อคหรื
อโพรเกรสซีฟ
- เขียวอมน ้าเงินอ่อนๆมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่าเทอคอยส์
(Turquoise) อันเป็ นโทนสีที่ไฮโซชอบมาก
หมายเหตุ: ทังหมดนี
้
้ยังมีรายละเอียดในเรื่ องความอ่อนแก่ของเฉดสี
และเรื่ องของเปอร์ เซ็นต์ความสว่าง ซึ่งเป็ นทักษะของตัวผู้ใช้ งานเอง
ฝึ กผสมสี จับคูส่ ี และสังเกตจดจาจะช่วยให้ รสนิยมมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น
เอง

6) ความแตกต่างของลักษณะแสง ที่ ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณ ฑ์ แบบจับต้ อ งได้ กับ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ นนั ้ ไม่แตกต่างกันในแง่ของการใช้ อปุ กรณ์พื ้นฐาน แต่แตกต่ างกันที่การ
เลือกใช้ ลกั ษณะของแสง โดยงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องจับได้ เน้ นการใช้ แสงเพื่อสร้ างความโดด
เด่น ให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ ๆ ในขณะที่ ก ารเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บบจับ ต้ อ งไม่ไ ด้ จ ะเน้ น การสร้ าง
บรรยากาศ และใช้ สญ
ั ญะร่วมเช่น การเลือกใช้ สีของแสงตามสีขององค์กร (Coporate Identity)
หรื อการใช้ แสงจับไปที่ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผลิตภัณฑ์ หรื อการสร้ างสัญลักษณ์ขึ ้นมาแทน
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เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันๆ
้ แล้ วใช้ แสงในการสร้ างความรู้สึกเข้ ามาช่วย ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิด ของโซซู ร์ (Saussure) ในเรื่ อ งองค์ ป ระกอบของสัญ ญะ มี อ ยู่ 3 สิ่ ง คื อ “ของจริ ง ”
(Reference) “ตัวหมาย” (Signifier) และ “ตัวหมายถึง ” (Signified) ซึ่ง เป็ นสัญญะตาม
ความหมายของ การเปรี ย บเที ย บเชิ ง โครงสร้ าง คื อ หากสัญ ญะตัว หนึ่ง ยื น อยู่ล าพัง จะไม่ มี
ความหมายจนว่าจะมีการนาไปเปรี ยบเทียบเชิงโครงสร้ าง กับสัญญะตัวอื่นๆ รวมถึงแนวคิดเรื่ อง
ชุดของสัญญะที่มีความหมายเหมือนกัน (Set of Sign) ซึ่งสัญญะแต่ละตัวนันจะมี
้
ลกั ษณะ
บางอย่างร่วมกันอีกด้ วย
และเมื่อผู้วิจยั ได้ นามาสังเคราะห์ควบคูก่ บั การพิจารณาองค์ประกอบของสัญญะ 3 แง่ คือ
“สัญญะ” (Sign) “ผู้ใช้ สญ
ั ญะ” (User / Interpretant) และ “วัตถุที่อ้างถึง” (Object / External
Reality) ของชาร์ ลส์ เพียร์ ส (Charles Sanders Peirce) ก็สามารถสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตำรำง 7.3 การสังเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะแสง ที่ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับ
ต้ องได้ กับผลิ ตภัณ ฑ์ ที่จับต้ อ งไม่ไ ด้ ภายใต้ แนวคิดองค์ประกอบของสัญญะ ของ
ชาร์ ลส์ เพียร์ ส
ICON

INDEX

SYMBOL

ใช้ แสงสร้ างความโดดเด่ น ให้ ใช้ สร้ างความ โดดเด่ น ให้ กั บ ใช้ แสงสร้ างบรรยากาศ โดยอ้ างอิง
ผลิตภัณฑ์โดยตรง (ผลิตภัณฑ์ที่จบั สัญ ลัก ษณ์ ห รื อ สิ่ง แทนผลิต ภัณ ฑ์ ถึงสีของแสงกับสีของ องค์ กรหลัก
ต้ องได้ )
(ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ )
ของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ (ทังผลิ
้ ตภัณฑ์
ที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ )

7) ผลวิจยั หัวข้ อความแตกต่างของวิธีการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ของ
นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ พบว่าจุดเริ่ มต้ น
มาจากการรับโจทย์ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อเจ้ าของงาน จากนันนั
้ กออกแบบแสงจึงนามา
ตีความและทาการออกแบบแสงให้ สื่อความหมายตรงตามโจทย์ที่ได้ รับ โดยความแตกต่างของ
วิธี การสื่ อความหมายผานศิล ปะการออกแบบแสงเกิ ดขึน้ จากการตีความจากประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน จึงมีการเลือกนาเสนอในมุมมองที่ตา่ งกัน สอดคล้ องกับแนวคิดที่ว่ า องค์ประกอบของ
การเกิดประสบการณ์ ทางสุนทรี ยะ 3 สิ่งคือ 1) สุนทรี ยวัตถุ 2) มนุษย์ผ้ รู ับรู้แบ่งเป็ นผู้สร้ างสุนทรี ย
วัตถุหรื อผู้ส่งสารในที่นีค้ ือผู้สร้ างผลงานศิลปะ แล้ วนามาถ่ายทอดป็ นผลงานให้ กับฝั่ งผู้รับสาร
ได้ รับรู้ 3) สุนทรี ยรส และแง่ของประสบการณ์ทางสุนทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรม เป็ นการปฎิวตั ิให้
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เกิดประสบการณ์สุนทรี ยะ ที่เรี ยนรู้ ได้ ด้วยการฝึ กฝน แล้ วจึงนาประสบการณ์ตรงมาสร้ างสรรค์
รูปแบบของศิลปะที่แบ่งย่อยได้ เป็ น 1) ฐานศาสตร์ การทางการเห็น คือการสร้ างสรรค์ทศั นศิลป์ 2)
ฐานศาสตร์ ของการได้ ยิน ซึ่งเป็ นเรื่ องของดนตรี 3) ฐานศาสตร์ ของการเคลื่อนไหว เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการแสดง การใช้ ความคิดและการสร้ างสรรค์ (พดุงศักดิ์ คชสาโรง, ม.ป.ป.)
ในด้ านการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
มาในอดีตจนถึ ง ปั จ จุบันนัน้ นัก ออกแบบแสงเห็น ถึง ความส าคัญ และประสิ ทธิ ผลของการสื่ อ
ความหมายผ่านแสง และยังเห็นว่ามีความสาคัญมากขึ ้น แม้ จะมีปัจจัยทางด้ านเวลา งบประมาณ
และการให้ ความสาคัญของเจ้ าของงานฯ ที่มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการ ด้ านสร้ างความหมายผ่าน
แสงในภาพรวมของอุตสาหกรมม แต่ในทางกลับกันผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปั จจัยภายนอกทางด้ าน
งบประมาณ รวมถึงทัศนคติของเจ้ าของงานเอง ไม่ใช่ส่วนประกอบทังหมดในการสร้
้
างสรรค์งาน
แสงเพื่อสื่อความหมาย เนื่องจากนักออกแบบแสงมีตวั แปรเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ ที่สามารถ
นามาแก้ ปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมให้ แก่งาน แต่ในส่วนของปั จจัยด้ านเวลาผู้วิจยั เห็นด้ วย
ว่าเป็ นตัวแปรสาคัญที่จาเป็ นต่อการคิดวิเคราะห์และสร้ างสรรค์งานให้ สมบูรณ์
งบประมาณมาก
เป็ นงานที่ถกู พูดถึงในแง่ลบ

เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่
และทรงคุณค่า

ความคิดสร้ างสรรค์น้อย

ความคิดสร้ างสรรค์มาก
เป็ นงานที่ไม่ถกู จดจา

เป็ นงานที่สร้ างความประหลาดใจ
เกินความคาดหมาย

งบประมาณน้ อย

ภำพที่ 7.6 การกาหนดตาแหน่งคุณค่าของงานออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ด้ วยตัวแปรด้ านงบประมาณและความคิดสร้ างสรรค์
ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์ น ้าหนักของการออกแบบแสงเพื่อสื่อความหมายด้ วยแกนการกาหนด
ตาแหน่งของตัวแปรความคิดสร้ างสรรค์กบั งบประมาณที่ได้ รับออกมาตามภาพ 7.6 ที่อธิบายถึง
แนวทางคุณภาพงานจากส่วนผสมของงบประมาณกับความคิดสร้ างสรรค์ โดยเทียบเคียงจาก
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ปรากฏการณ์ภาพยนต์นอกกระแส อย่างภาพยนต์ เรื่ อง ลุงบุญมีระลึกชาติ จากผู้กากับ อภิชาติ
พงศ์ วีระเศรษฐกุล (วิกิพิเดีย สาราณุกรมเสรี , 2557) ที่ได้ รางวัลปาล์มทองคาจากประเทศฝรั่งเศส
หรื อภาพยนต์เรื่ อง 36 ของผู้กากับ นวพล ธารงรัตนฤทธิ์ (Digital Culture, 2558) ที่แม้ จะเป็ น
ภาพยนต์ที่มีทุนสร้ างมีไม่มาก แต่จากแนวคิดที่แตกต่างและความตังใจของผู
้
้ สร้ างและผู้กากับ
สามารถนาพาให้ ภาพยนต์นอกกระแสดังกล่าว ประสบความสาเร็ จและได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง รวมถึงยังเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาวัฒนธรรมการชมภาพยนต์ของผู้ชมชาวไทยให้
กว้ างขึ ้น เช่นเดียวกันนี ้หากนักออกแบบแสงในประเทศไทยร่ วมกันสร้ างวัฒนธรรมทางสุนทรี ยะ
และความคิดสร้ าสรรค์ในการออกแบบแสงสาหรับสื่อความหมายให้ ปรากฏต่อวงการ ผู้วิจยั เชื่อว่า
จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ เกิดการพัฒนาการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสาร
ไปในวงกว้ างเช่นเดียวกับการกระเพื่อมของวงน ้า
8) ผลวิจยั ของการปรับรูปแบบการใช้ แสงในการสื่อสาร โดยสามารถแก้ ไขล่วงหน้ าก่อน
งาน จะมีสาเหตุมาจากการสื่อสารที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ให้ ข้อมูลงานกับนัก
ออกแบบแสง ทาให้ วนั ติดตังและวั
้
นซ้ อมต้ องมีการแก้ ไขปรับปรุงงานเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์มาก
ที่สดุ ส่วนการปรับรู ปแบบการใช้ แสงในการสื่อสารแบบฉับพลันโดยไม่ได้ เตรี ยมการล่วงหน้ า เกิด
จากความเปลี่ยนแปลง ณ ขณะเวลาแสดงงาน รวมถึงการเกิดเหตุการที่ไม่คาดฝั นต่างๆ แต่การ
ปรับรูปแบบแสงทัง้ 2 ลักษณะนักออกแบบแสงล้ วนต้ องใช้ ประสบการณ์ และการแก้ ปัญหาเพื่อให้
งานออกมาสมบูรณ์ เป็ นที่พอใจของเจ้ าของงานมากที่สุด สอดคล้ องกับแนวคิดของ เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศักดิ์ (2553) แง่ของกระบวนการความเชิงคิดสร้ างสรรค์ (Creative Process) ว่า “การคิด
เชิ ง สร้ างสรรค์ หมายถึ ง การขยายขอบเขตความคิด ออกไปจากกรอบความคิด เดิม ที่ มี อ ยู่ สู่
ความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น เพื่ อ ค้ น หาค าตอบที่ ดี ที่ สุด ให้ กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ” โดยมี
กระบวนการ 3 ขัน้ ที่นาการคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ในการแก้ ปัญา คือ 1) ขันก
้ าหนดเป้าหมายการคิด
เพื่อให้ ได้ คาตอบที่ตรงประเด็น 2) ขันการแสวงหาแนวคิ
้
ดใหม่ คือการพยายามคิดวิธี ที่จะได้ ตอบ
3) ขันการประเมิ
้
นและคัดเลือกแนวคิด และยังได้ กล่าวไว้ ว่า สิ่งที่แปลกอาจจะไม่สร้ างสรรค์ ถ้ าสิ่ง
นัน้ ไม่ดีกว่าเดิม ไม่ตอบวัตถุประสงค์ และไม่สามารถทาได้ จ ริ ง และตรงกับแนวทางพิจ ารณา
สาหรั บการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดิม ออกแบบผลิต ภัณฑ์ ใหม่ หรื อ การคิด หาแนวทางใหม่ๆ ที่
ต้ องการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมของออสบอร์ น (Osborn, 1953 ใน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์,
2553, น. 114) รวมถึงสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบของ Steven (Pellecchia, 2009) ที่ ว่าตลอดระบวน
การการผลิ ต จะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตัด ลด หรื อ เพิ่ ม อยู่ เ สมอ ซึ่ ง บางครั ง้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
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งบประมาณ การร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อเสนอแนะ ระหว่างผู้ออกแบบส่วนต่างๆ มีประโยชน์
อย่างยิ่งในการประสานงานและการซ้ อมคิวต่างๆ ให้ ราบรื่ น
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ภำพที่ 7.7 การเชื่อมโยงการอภิปรายผล เรื่ องการสื่อความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ภายใต้ โจทย์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ในบริบทของนักออกแบบแสงในประเทศไทย
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7.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ข้ อเสนอแนะสาหรับการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ และ 2) ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
7.3.1 ข้ อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1) ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า “แสง” เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ที่ช่วยให้ งานเปิ ดตัวหนึ่งๆบรรลุวตั ถุประสงค์ควบคู่ไปกับองค์ประกอบ
อื่นๆภายในงาน โดยนักออกแบบแสงมี บทบาทในการตีความและนาเสนอรู ปแบบแสงให้ ตรงกับ
สาร (Massage) หลัก ที่เจ้ าของงานต้ องการสื่อสารไปยังผู้ร่วมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากมี
การประชุมรู ปแบบงานและสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกันตังแต่
้ ต้น ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้ องสามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์เพื่อการวางแผนงานเพื่อการสื่อสารในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ให้ ประสบ
ความสาเร็จได้
2) จากการวิจยั พบว่าการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงกับเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกแบบแสง และมีผลเกี่ ยวเนื่องกับการนาเสนองานออกแบบแสง
ล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าของงาน ดังนันองค์
้ กรที่เกี่ยวข้ องสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนจัด
อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบแสงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ในอนาคต
3) ผลวิจัยพบว่าการใช้ แสงเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับมีการใช้ ทักษะในแต่ละระดับ
แตกต่ า งกัน ออกไป นัก ออกแบบแสงสามารถน าไปปรั บ ใช้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ความสามารถในการออกแบบแสงให้ ครอบคลุมทังการใช้
้
แสงให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสร้ าง
ความประทับในให้ กบั ผู้ร่วมงาน
7.3.2 ข้ อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยในอนำคต
การศึกษาเรื่ อง "กระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ในบริบทงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) ในประเทศไทย” ทาการศึกษาด้ วยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
มุง่ หวังศึกษาวิจยั ถึงกระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ภายใต้ กรอบของงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์เท่านัน้ ทาให้ ผลการวิจยั ออกมามีลกั ษณะเจาะจงมากกว่าเป็ นภาพกว้ าง ซึ่งผลการวิจยั
นันยั
้ งจากัดอยู่แค่เพียง มุมมองของผู้สง่ สาร ในการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เท่านัน้
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การวิจยั ในอนาคต จึงควรให้ ความสนใจในการศึกษาข้ อมูลในภาพกว้ าง ซึง่ สามารถทาได้
ดังนี ้
1) ทัศนคติในมุมมองของผู้รับสาร ต่อการสื่อสารผ่านแสงของนักออกแบบแสงในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ผลวิจยั ดังกล่าวในการตรวจสอบผลวิจยั ครัง้ นี ้ว่า เทคนิควิธีการ
กระบวนการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกแบบแสง สามารถสื่อสารถึงตัว
ผลิตภัณฑ์และสร้ างความรู้สึกร่วมให้ กบั ผู้รับสารได้ หรื อไม่
2) ศึกษากระบวนการสร้ างสรรค์การสื่อสารด้ วยแสง ภายใต้ กรอบของงานกิจกรรมทาง
การตลาดประเภทอื่น เช่นงาน เลี ้ยงขอบคุณ งานแสงดนตรี งานประกาศรางวัล ฯลฯ ว่าผลที่ได้
จากการวิจยั เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร เพื่อเป็ นการเพิ่มความแม่นยาให้ กบั ข้ อมูลได้ มากขึ ้น
3) ศึกษาเชิงปริมาณ ในแง่ของตัวแปรในเรื่ องของรุ่น (Generation) และภูมิหลังทางด้ าน
วิชาการมีผลต่อความรู้ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบแสงหรื อไม่
4) ศึกษาว่าตัวแปรเรื่ องสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันธ์สงู (Hight Engagement) และสินค้ าที่มี
ความเกี่ยวพันธ์ต่า (Low Engagement) นันมี
้ ผลต่อการตีความและสื่อความหมายผ่านแสงหรื อไม่
อย่างไร
5) ศึกษาการใช้ แสงเพื่อสื่อความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ว่ามีผลในมากกว่าการ
สื่อสาร และการสร้ างอารมณ์ร่วมให้ กบั ผู้ร่วมงาน คือสามารถเข้ าไปสร้ างการรับรู้ตอ่ จิตไร้ สานึก
ของผู้รับสารหรื อไม่
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ตรวจสอบผลการวิจยั ที่เกิดจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ หรื อนาเอาผลวิจยั ซึง่ เป็ นมุมมองภายนอกใช้ พฒ
ั นา
กระบวนการสื่อสารด้ วยแสง สาหรับงานกิจกรรมทางการตลาดในลาดับต่อไป
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
เอกสำรเก็บข้ อมูลด้ ำนประชำกรศำสตร์ ของผู้ให้ ข้อมูล
ในแง่ กำรศึกษำ อำชีพและประกำรณ์ กำรทำงำน
Lighting Designer

ชื่อ – สกุล
1.จบการศึกษา
.........................................................................................................................
2.เคยศึกษา / ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสงจาก
........................................................................................................................
3.เริ่มเข้ าทางานเมื่อปี พ.ศ. ................ ในตาแหน่ง..............................................
4.ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง ..............................................................................

5. เคยเป็ นผู้ออกแบบแสง ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มาแล้ ว จานวนกี่งาน
(นับเฉพาะงาน Event ที่เป็ นงานเปิ ดตัวสินค้ า/ บริ การ เท่านัน้ ไม่นบั งานประเภท Conference
หรื องาน Concert)
น้ อยกว่า 20 งาน
21 – 40 งาน
41- 60 งาน
61 – 80 งาน

81- 100 งาน

มากกว่า 100 งาน

6. ยกตัวอย่าง งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จ ที่ทา่ นเคยร่วมงาน จานวน 3 งาน
(หมายเหตุ: นับเฉพาะงานที่มีองค์ประกอบของการออกแบบแสง ร่วมอยูใ่ นช่วงของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์)
a..................................................................................................................................
b..................................................................................................................................
c..................................................................................................................................
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Producer

ชื่อ - นาสกุล
1.จบการศึกษา
.................................................................................................................................
2.เคยศึกษา / ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้ านการออกแบบแสงจาก..................................
3.เริ่มเข้ าทางานเมื่อปี พ.ศ. ................ ในตาแหน่ง.......................................................
4.ปั จจุบนั ดารงค์ตาแหน่ง .................................................. ....................................
5. เคยเป็ น Producer ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มาแล้ ว จานวนกี่งาน
นับเฉพาะงาน Event ที่เป็ นงานเปิ ดตัวสินค้ า/ บริการ เท่านัน้ ไม่นบั งานประเภท Conference,
งาน Concert หรื องานประเภทอื่นๆ)
น้ อยกว่า 20 งาน
21 – 40 งาน
41- 60 งาน
61 – 80 งาน
81- 100 งาน
มากกว่า 100 งาน
6.ในความเห็นของท่าน Producer ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความรู้พื ้นฐานด้ านการตลาด /
สื่อสารการตลาดหรื อไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................
7. เคยเป็ น Show Director ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มาแล้ ว จานวนกี่งาน
(นับเฉพาะงาน Event ที่เป็ นงานเปิ ดตัวสินค้ า/ บริ การ เท่านัน้ ไม่นบั งานประเภท Conference,
งาน Concert หรื องานประเภทอื่นๆ)
น้ อยกว่า 20 งาน
21 – 40 งาน
41- 60 งาน
61 – 80 งาน
81- 100 งาน
มากกว่า 100 งาน
8.ในความเห็นของท่าน Show Director ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความรู้พื ้นฐานด้ าน
การตลาด / สื่อสารการตลาดหรื อไม่ อย่างไร..............................................................................
9. โดยความเห็นส่วนตัว ท่านคิดว่า Producer จาเป็ นจะต้ องรับหน้ าที่เป็ น Show director ในงาน
เดียวกันด้ วยหรื อไม่ ……………………………………………………………………………
10. ยกตัวอย่าง งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็ จ ที่ทา่ นเคยร่วมงาน จานวน 3 งาน
(หมายเหตุ: นับเฉพาะงานที่มีองค์ประกอบของการออกแบบแสง ร่วมอยูใ่ นช่วงของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์)

ภำคผนวก ข
ชุดคำถำมสำหรั บนักออกแบบแสง (Lighting Designer)
และผู้ควบคุมกำรผลิตฯ (Producer)
1. ชุดคำถำมสำหรับนักออกแบบแสง (Lighting Designer)
คำถำมกลุ่ม 1: ควำมเกี่ยวพันธ์ ของกำรออกแบบแสงกับงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ , ทักษะและ
ลักษณะของนักออกแบบแสง
ข้ อที่
คาถาม
1. แสดงความคิดเห็นว่า “แสง” เป็ นองค์ประกอบที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ
ใดบ้ าง
2

เป้าหมายสาคัญของการใช้ “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร

3.

เห็นด้ วยหรื อไม่ ว่าการใช้ แสงคือส่วนหนึง่ ในการสือ่ สาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะอะไร

4

แสดงความคิดเห็นว่า การออกแบบแสงมีสว่ นช่วยในการตอบโจทย์ทางการตลาด ของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์หรื อไม่ อย่างไร

5.

ทักษะของนักออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ต้องประกอบไปด้ วยข้ อใดบ้ าง เช่น
1.1.ทักษะด้ านความรู้เฉพาะทาง (ยกตัวอย่าง)
1.2. ด้ านการบริ หารจัดการ
1.3. การแก้ ปัญหา
1.4. การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.5. การสือ่ สาร
1.6. ด้ านคอมพิวเตอร์
1.7. คุณสมบัติสว่ นบุคคล เช่น ขยัน ใฝ่ รู้ เรี ยนรู้เร็ ว ละเอียด
1.8 อื่นๆโปรดระบุ

6.

คุณลักษณะพิเศษของนักออกแบบแสง สาหรับงานกิจกรรมเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่ควรมีคืออะไร เพราะ
อะไร
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คำถำมกลุ่ม 2: เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ ำงสรรค์ และกำรออกแบบ
ข้ อที่
คาถาม
1. กระบวนการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มีลาดับอย่างไรบ้ าง ดังนี ้
ก. ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1. มีการประชุมรับข้ อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จาก ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)
1.2. ศึกษาข้ อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆของงาน และสถานที่จดั งาน ดังนี ้
ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม, ข้ อกาหนดทางไฟฟ้ า, ข้ อกาหนดทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆ
ที่ เกิดขึ ้นบนเวที, งบประมาณ
1.3. เข้ าสูก่ ระบวนการสร้ างสรรค์ ที่มีองค์ประกอบ 9 ขันตอน
้
คือ
- ขันตอนในการเตรี
้
ยมงาน : Preparation
- การประชุมกับผู้กากับการแสดง และทีมงานออกแบบ
- การศึกษาค้ นคว้ าและประสานงาน
- การจัดทาภาพสเก็ต ออกแบบแสง สาหรับฉากทัว่ ไปและฉากที่สาคัญ คือ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
- การทา Cue Synopsis หรื อการจัดลาดับการเคลือ่ นไหวของแสง (lighting movement) ในการ
แสดง
- การทา Lighting Plot
- การติดตังและ
้
ปรับจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์ให้ แสงสว่างหรื อโคมไฟ
- การตังค่
้ าบันทึกการแสดงแสง (Lighting Programming) ที่อปุ กรณ์แผงควบคุมแสง (Lighting
Control Board)
- การซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal)
- เปิ ดการแสดงจริ ง (Show)
ข. ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ ความหมาย สัญญะ และสัญลักษณ์
1.4. การศึกษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ ในการจัดแสงเป็ นองค์ประกอบเพื่อ
สือ่ ความหมายให้ สอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
1.5 วางแผนการจัดแสงและเลือกอุปกรณ์ เพื่อสือ่ ความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร คานึงถึง 4 หัวข้ อหลัก
- กาหนดทิศทางของแสงให้ ถกู ต้ องกับสถานที่ คือต้ องทราบว่าแสงเกิดมาจากจุดใด
- กาหนดลักษณะของแสงให้ ถกู ต้ องกับการใช้ งาน
- กาหนดตาแหน่งต่างๆของแสง ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมบนเวที
- ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้ อมล่วงหน้ าเพื่อทาการปรับปรุงการจัดแสงให้ สมบูรณ์
(ปั จจุบนั มีการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจาลองภาพ (Simulation) ให้ ดกู ่อนแสดง)
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2
เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสือ่ ความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง / แตกต่างกันหรื อไม่ในแต่ละงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น
การหา Reference งานออกแบบแสงที่เคยมีคนทาในรูปแบบต่างๆ ที่ใกล้ เคียงกับโจทย์ที่ได้ รับ
3. แสดงความคิดเห็นว่า นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น
ใหม่ มีเทคนิควิธีการ สร้ างสรรค์การออกแบบแสงเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง
4. สามารถบอกได้ หรื อ ไม่วา่ งานแสงหนึง่ ๆที่ได้ เห็นเป็ นงานทีถ่ กู ออกแบบโดยนักออกแบบแสงระดับ
ชานาญพิเศษ หรื อ นักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่นใหม่ อะไรเป็ นสิง่ ที่บง่ บอก
5. เทคนิคการออกแบบแสงสามารถสอนกันได้ หรื อไม่ เพราะอะไร
6.

7.

องค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ แต่ละข้ อต่อไปนี ้ มีความสาคัญหรื อไม่อย่างไร ต่อการ
ออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ / และเป็ นปั จจัยที่ทาให้ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ครัง้ หนึง่ ๆ ประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวได้ หรื อไม่ อย่างไร
6.1 ความรู้เฉพาะทาง และประสบการในการออกแบบแสงของท่าน เป็ นอย่างไร (Persons / Talents,
Experience)
6.2 มีระบบการและขันตอนในการท
้
างาน กับผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงกับผู้มีอานาจตัดสินใจอย่างไร
(Fields / Social System)
6.3 ทักษะและความรู้ใหม่ๆในการทางานทังที
้ เ่ ป็ นอุปสรรค์ และตัวส่งเสริ ม ที่ทาให้ เกิดประสบการณ์
ด้ านการทางานในวงการการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Domain / Cultural System)
ข้ อขัดแย้ งระหว่างนักออแบบแสง (Lighting Designer) กับผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ในการ
ทางานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ มักจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ เกิดขึ ้นในขันตอนไหน
้
อย่างไร

คาถามกลุม่ 3: รูปแบบและลักษณะต่างๆ ของแสงกับการสื่อความหมาย
ข้ อที่ คาถาม
1. มีความคิดเห็นอย่างไรต่อพัฒนาการของการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ในประเทศไทย
มีลกั ษณะคล้ ายกับการพัฒนาการใช้ แสงในการแสดงไทย ที่แบ่งเป็ น 4 ช่วงหรื อไม่
ยุคที่ 1 คือยุคที่ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ (เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ /แสงจากคบเพลิง)
ยุคที่ 2 คือยุคการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ า (การค้ นพบหลอดไฟ)
ยุคที่ 3 คือยุครับวัฒนธรรมการแสดงจากต่างประเทศ
ยุคที่ 4 คือยุคอิทธิพลของการศึกษาการละครสมัยใหม่
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3
4.
5.
6.
7.
8

คาถาม
การออกแบบแสง ต้ องคานึงถึงหน้ าที่หลักของแสงทีจ่ ะนามาใช้ เพื่อสือ่ ความหมายในงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้หรื อไม่
2.1. Illumination หรื อ Positive visibility การทาให้ ผ้ ชู มแลเห็น
2.2. Focus of Attention หรื อ Selective Focus การนาสายตาของผู้ชมสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่ต้องการจะ
เน้ นหรื อต้ องการให้ แลเห็นเป็ นพิเศษ
2.3. Dimension หรื อ Modeling คือทาให้ เกิดความลึกบนเวทีนนั ้
2.4. Establishing mood and atmosphere and realistic element การสร้ างบรรยากาศอารมณ์
ความรู้สกึ ร่วม บ่งบอกเวลา ฤดูกาล สถานที่และสภาพแวดล้ อม
2.5. Interaction หรื อ establishing rhythm and structure การเน้ นจังหวะและโครงสร้ าง ใช้ ความ
หลากหลายของรูปทรงอันเกิดจากปริ มาณแสง ลักษณะลาแสง และทิศทางของแสงที่กระทาต่อวัตถุ
2.5.Fluidity หรื อ staging the story ลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบการแสดง โดยนาสายตาผู้ชม
ไปสูส่ ถานที่หรื อบริ เวณที่นกั แสดงเคลือ่ นไป
2.6. Reinforcing the theme and style แสดงแก่นเรื่ องและสไตล์การแสดง
แสงมีความสาคัญมากน้ อยเพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มี
แนวคิดอย่างไร
ลักษณะของแสงที่ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ แบบจับต้ องได้ และไม่ได้ มีความแตกต่างกันหรื อไม่
อย่างไร เช่น เปิ ดตัวรถยนต์ กับ เปิ ดตัวบริษัทประกันชีวิต
เทคนิค วิธีการในการใช้ แสงเพื่อสือ่ ความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์
เฉพาะที่แตกต่างจากงานกิจกรรมประเภทอื่นหรื อไม่
ลักษณะของแสง (ลูกเล่น) ที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ ควรมีลกั ษณะอย่างไร เช่น ความช้ า ความเร็ ว
ความเข้ ม ความสว่าง ทิศทาง รวมถึงระยะเวลา
อะไรเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ีผลอย่างมากที่สดุ (อาจจะมากกว่า 1ปั จจัย) ในการออกแบบแสงให้ ออกมาใน
รูปแบบ (Style) ต่างๆ
การออกแบบแสงเพื่อสือ่ ความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จาเป็ นต้ องคานึงถึงสุนทรี ยะในการ
เลือกใช้ คณ
ุ สมบัติของแสงทีค่ วบคุมได้ ดังต่อไปนี ้หรื อไม่
8.1. Intensity ความเข้ มหรื อความสว่างของแสง ทาให้ รามองเห็นวัตถุตา่ งๆบนเวที
8.2. Distribution การจาหน่ายแสงหรื อการส่องสว่าง โดยเริ่ มต้ นจากแหล่งกาเนิดแสงไปถึงวัตถุตา่ งๆ
บนเวที การวางตาแหน่งโคมไฟและการปรับโฟกัสอุปกรณ์แสง
8.3. Movement จังหวะหรื อลีลาการเปลีย่ นแปลงของแสง คือความเคลือ่ นไหวของแสง 3 ลักษณะ
- ลีลาและจังหวะการเปลีย่ นแปลงของแสงสว่างแบบธรรมดา คือเปลีย่ นแปลงตามลาดับการแสดง
- ลีลาการเคลือ่ นไหวของโคมไฟส่องสว่างซึง่ เป็ นเครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวที ที่นกั แสดงพา
เคลือ่ นที่ไปเองตามพื ้นที่บนเวที
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- ลีลาการเคลือ่ นไหวของโคมไฟส่องสว่างด้ านนอกของเวที
8.4. Color สีของแสง

9.

ในการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ ได้ มีการคานึงถึง
วัตถุประสงค์ทางการตลาดและข้ อจากัดของงาน เพื่อนามาปรับใช้ ในการถ่ายทอด
มุมมองผ่านศิลปะการออกแบบแสงเพื่อสร้ างความหมายในการสื่อสาร ดังนี ้หรื อไม่
อย่างไร
9.1. เข้ าถึงวัตถุประสงค์งาน การรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งในการใช้ งานในแต่ละโครงการ
9.2. เข้ าถึงสิ่งแวดล้ อม ทังงานตกแต่
้
งภายในที่มีผลต่อตาแหน่งของการติดตังหรื
้ อความ
ร้ อนที่เกิดขึ ้นจากดวงโคมอันมีผลต่ออุณหภูมิภายในห้ อง ฯลฯ
9.3. เข้ าถึงเทคโนโลยีต้องรู้ซึ ้งถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่ งๆ
9.4. เข้ าถึงศิลปะ และความรู้ทางด้ านวิศวกรรมและเข้ าใจในธรรมชาติของแสง ต้ องมี
ความคิดสร้ างสรรค์ จินตนาการ เข้ าใจการรับรู้ของผู้ชม
นักออกแบบแสงจาเป็ นจะต้ องมีภมู ิหลังมาทางด้ านศิลปะ และความรู้ทางวิศวกรรม
หรื อไม่ อย่างไร
มีมมุ มองต่อการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสื่อสาร สาหรับงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมา จนถึงปั จจุบนั แล้ วแนวโน้ มในอนาคตน่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
แสดงความเห็นว่า นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับระดับอาชีพรุ่นใหม่ มี
วิธีการสื่อความหมายฝ่ านศิลปะการออกแบบแสง เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร

10
11
12

2.ชุดคำถำมสำหรั บผู้ควบคุมกำรผลิต (Producer)
คำถำมกลุ่ม 1: ควำมเกี่ยวพันธ์ ของกำรออกแบบแสงกับงำนเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ข้ อที่
1.
2
3.
4

คาถาม
แสดงความเห็นว่า “แสง” เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในลักษณะใดบ้ าง
เป้าหมายสาคัญของการใช้ “แสง” ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ คืออะไร
เห็นด้ วย หรื อไม่วา่ การใช้ แสงคือส่วนหนึง่ ในการสือ่ สาร ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เพราะอะไร
แสดงความเห็นว่า การออกแบบแสงมีสว่ นช่วยในการตอบโจทย์ทางการตลาด ของการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ หรื อไม่อย่างไร
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คำถำมกลุ่ม 2: เทคนิค วิธีกำร ในกำรสร้ ำงสรรค์ และกำรออกแบบ
ข้ อที่
คาถาม
1.
แสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มีลาดับ ตามขันตอน
้
อย่างไรบ้ าง ดังนี ้
ก. ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1. มีการประชุมรับข้ อมูลสรุปภาพรวมงาน (Brief) จาก ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)
1.2. ศึกษาข้ อกาหนดและข้ อจากัดต่างๆของงาน และสถานที่จดั งาน
- ข้ อกาหนดทางสถาปั ตยกรรม
- ข้ อกาหนดทางไฟฟ้ า
- ข้ อกาหนดทางด้ านงานแสดงหรื อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบนเวที
- งบประมาณ
1.3. เข้ าสูก่ ระบวนการสร้ างสรรค์ ที่มีองค์ประกอบ 9 ขันตอน
้
คือ
- ขันตอนในการเตรี
้
ยมงาน : Preparation
- การประชุมกับผู้กากับการแสดง และทีมงานออกแบบ
- การศึกษาค้ นคว้ าและประสานงาน
- การจัดทาภาพสเก็ต ออกแบบแสง สาหรับฉากทัว่ ไปและฉากที่สาคัญ คือ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
- การทา Cue Synopsis
- การทา Lighting Plot
- การติดตังและ
้
ปรับจุดลงกระทบ (Focus) อุปกรณ์ให้ แสงสว่างหรื อโคมไฟ
- การตังค่
้ าบันทึกการแสดงแสง ที่อปุ กรณ์แผงควบคุมแสง (Lighting Control Board)
- การซ้ อมเทคนิค (Technical Rehearsal)
- เปิ ดการแสดงจริ ง (Show)
ข. ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ ความหมาย สัญญะ และสัญลักษณ์
1.4. การศึกษารูปแบบงานกิจกรรมการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ ในการจัดแสงเป็ นองค์ประกอบเพื่อ
สือ่ ความหมายให้ สอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
1.5 วางแผนการจัดแสงและเลือกอุปกรณ์ เพื่อสือ่ ความหมายผ่านศิลปะการออกแบบแสง ในงาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร คานึงถึง 4 หัวข้ อหลัก
- กาหนดทิศทางของแสงให้ ถกู ต้ องกับสถานที่ คือต้ องทราบว่าแสงเกิดมาจากจุดใด
- กาหนดลักษณะของแสงให้ ถกู ต้ องกับการใช้ งาน
- กาหนดตาแหน่งต่างๆของแสง ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมบนเวที
- ทดสอบการออกแบบและปรับปรุง คือการซ้ อมล่วงหน้ าเพื่อทาการปรับปรุงการจัดแสงให้ สมบูรณ์
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2
ในมุมมองของผู้ควบคุมการผลิต เทคนิค วิธีการ ในการสร้ างสรรค์การออกแบบแสงเพื่อสือ่
ความหมาย ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ควรประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง /
แตกต่างกันหรื อไม่ในแต่ละงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
3.

แสดงความคิดเห็นว่า นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับระดับอาชีพรุ่นใหม่ มีเทคนิค
วิธีการ สร้ างสรรค์แสงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

4.

สามารถบอกได้ หรื อไม่วา่ งานแสงหนึง่ ๆที่ได้ เห็นเป็ นงานทีถ่ กู ออกแบบโดยนักออกแบบแสงระดับใด
อะไรเป็ นสิง่ ที่บง่ บอก

5.

แสดงความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของระบบความคิดสร้ างสรรค์ แต่ละข้ อต่อไปนี ้ มีความสาคัญ
หรื อไม่อย่างไร ต่อการออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ / และเป็ นส่วนส่งเสริ ม หรื อเป็ นอุปสรรค์
ที่ทาให้ การออกแบบแสงในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ครัง้ หนึง่ ๆ ประสบความสาเร็จหรื อล้ มเหลวได้
หรื อไม่ อย่างไร
6.1 ความรู้เฉพาะทาง และประสบการในการออกแบบแสงของท่าน เป็ นอย่างไร (Persons / Talents,
Experience)
6.2 มีระบบการและขันตอนในการท
้
างาน กับผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงกับผู้มีอานาจตัดสินใจ
อย่างไร (Fields / Social System)
6.3 ทักษะและความรู้ใหม่ๆในการทางานทังที
้ ่เป็ นอุปสรรค์และตัวส่งเสริ ม ที่ทาให้ เกิดประสบการณ์
ด้ านการทางานในวงการการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Domain / Cultural
System)
ข้ อขัดแย้ งระหว่างนักออแบบแสง (Lighting Designer) กับผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ในการ
ทางานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ มักจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ เกิ ดขึ ้นในขันตอนไหน
้
อย่างไร

6.

คำถำมกลุ่ม3: รู ปแบบและลักษณะต่ ำงๆ ของแสงกับกำรสื่อควำมหมำย
ข้ อที่
1.

คาถาม
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อพัฒนาการของการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ในประเทศไทย
มีลกั ษณะคล้ ายกับการพัฒนาการใช้ แสงในการแสดงไทย ที่แบ่งเป็ น 4 ช่วง หรื อไม่
ยุคที่ 1 คือยุคที่ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ (เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ /แสงจากคบเพลิง)
ยุคที่ 2 คือยุคการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ า (การค้ นพบหลอดไฟ)
ยุคที่ 3 คือยุครับวัฒนธรรมการแสดงจากต่างประเทศ
ยุคที่ 4 คือยุคอิทธิพลของการศึกษาการละครสมัยใหม่
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2.
แสงมีความสาคัญมากน้ อยเพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มี
แนวคิดอย่างไร
3.
ลักษณะของแสง ที่ใช้ ในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แบบจับต้ องได้ และไม่ได้ มีความแตกต่างกันหรื อไม่
อย่างไร เช่น เปิ ดตัวรถยนต์ กับ เปิ ดตัวบริษัทประกันชีวิต
4.
เทคนิค วิธีการในการใช้ แสงเพื่อสือ่ ความหมายในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์
เฉพาะที่แตกต่างจากงานกิจกรรมประเภทอื่นหรื อไม่อย่างไร
.5.
ลักษณะของแสง (ลูกเล่น / ลีลา) ที่ใช้ ในการสร้ างจุดสนใจ ควรมีลกั ษณะอย่างไร เช่น ความช้ า
ความเร็ว ความเข้ ม ความสว่าง ทิศทาง รวมถึงระยะเวลา
6.
แสดงความคิดเห็นว่า อะไรเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ีผลอย่างมาก ในการทาให้ ผ้ คู วบคุมการผลิต รับรู้ถึง
รูปแบบ (Style) เฉพาะตัวของนักออกแบบแสงที่ตา่ งกัน
7.
ในการออกแบบแสงสาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ ได้ มีการคานึงถึง วัตถุประสงค์ทาง
การตลาดและข้ อจากัดของงาน เพื่อนามาปรับใช้ ในการถ่ายทอดมุมมองศิลปะการออกแบบแสงเพื่อ
สร้ างความหมายในการสือ่ สาร หรื อไม่อย่างไร
1. เข้ าถึงวัตถุประสงค์งาน การรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งในการใช้ งานในแต่ละโครงการ
2. เข้ าถึงสิง่ แวดล้ อม ต้ องคานึงถึงสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง ทังงานตกแต่
้
งภายในที่มีผลต่อตาแหน่งของ
การติดตังหรื
้ อความร้ อนที่เกิดขึ ้นจากดวงโคมอันมีผลต่ออุณหภูมภิ ายในห้ อง ฯลฯ
3. เข้ าถึงเทคโนโลยีต้องรู้ซึ ้งถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่อการเลือกนา
อุปกรณ์มาใช้ งานให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ตรงตามประเภทของการใช้ งาน
4. เข้ าถึงศิลปะ งานออกแบบระบบแสงเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ซึง่ นอกจากความรู้ทางด้ านวิศวกรรม
และเข้ าใจในธรรมชาติของแสงแล้ ว ผู้ออกแบบระบบแสง ต้ องมีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ
เข้ าใจการรับรู้ของผู้ชม และสามารถจิตนาการถึงบรรยากาศต่างๆ ของแสงที่จะเกิดขึ ้นเมื่อใช้ งานจริ ง
8.
แสดงความคิดเห็นว่านักออกแบบแสงจาเป็ นจะต้ องมีภมู ิหลังมาทางด้ านศิลปะ และความรู้ทาง
วิศวกรรมหรื อไม่ อย่างไร
9.
มีมมุ มองอย่างไรต่อการใช้ แสงในการสร้ างความหมายเพื่อการสือ่ สาร สาหรับงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ที่ผา่ นมาในอดีต และมีความเหมือนหรื อต่างจากปั จจุบนั แล้ วแนวโน้ มในอนาคตน่าจะเป็ นอย่างไร
ต่อไป
10. แสดงความคิดเห็นว่า นักออกแบบแสงระดับชานาญงานพิเศษ กับนักออกแบบแสงระดับอาชีพรุ่น
ใหม่ มีวธิ ีการสือ่ ความหมายฝ่ านศิลปะการออกแบบแสง เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง
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