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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้ างสรรค์เพื่อการสื่ อสาร
ศิลปะบนใบหน้า และแนวคิดการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าผ่านสัญญะของ วินิจ บุญชัยศรี โดยเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งใช้การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผา่ นสัญวิทยา
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การสื่ อ สารผ่ า นศิ ล ปะบนใบหน้ า ของ วิ นิ จ บุ ญ ชัย ศรี มี ก ารใช้
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ของงาน
รวมถึงดึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ออกมา โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั การวางแผน การคิดริ เริ่ ม การเสนอไอ
เดีย จนไปถึงขั้นตอนปฏิบตั ิที่มีการออกแบบแต่งแต้มสี สันให้เหมาะกับงานนั้นๆ โดยสรุ ปแล้วจึง
ต้องเข้าใจงาน รู ้จกั ตีโจทย์และนําประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
อีกทั้งผลวิจยั นี้ ยงั พบว่า การสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของ วินิจ บุญชัยศรี มีการสร้ าง
สัญ ญะในการแต่ ง หน้า ที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง ความหมายออกมาได้ ตามแนวคิ ด ของงานหรื อ ความ
เหมาะสมในโอกาสนั้นๆ ทั้งนี้ทาํ ให้ผรู ้ ับสารหรื อผูพ้ บเห็น สามารถเข้าใจงานหรื อเข้าใจถึงความรู ้สึก
และอารมณ์ที่คุณวินิจ บุญชัยศรี ตอ้ งการสื่ อออกมาได้ง่ายยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตามการตีความหมายของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละความคิดเห็น
ซึ่งการที่จะสื่ อสารหรื อแสดงสัญญะออกมาได้เข้าใจและเข้าถึงผูค้ นได้มากเพียงใด ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ภูมิ
หลังของบุคคลที่รับสารนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
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This study aims at examining the creative process being used for facial art
communications by Vinij Boonchaisri, the renowned makeup artist in Thailand. Observation and
in-depth interview were employed in this qualitative research. Therefore, the collected data were
analyzed through the semiotic standpoint. This study found that inspiration, experience, and
evaluation are the key factors that are important to the makeup artist to be able to generate a
particular facial art that suits with both the character of each individual as well as the purpose of a
particular work. The makeup artist went through several stages of facial art creativity such as
preparation, initiation, presentation, and implementation. Besides, analytical skills and relevant
experiences crucially assist the makeup artist to be able to create an outstanding and appropriate
work that signifies the intended meaning through the given facial art. Notably, the interpretation
of the given facial art may be very among publics due to the differences of social and cultural
backgrounds.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การแต่งหน้าคือศิลปะการสื่ อสารทางอวัจนะภาษาอย่างหนึ่ ง ที่สามารถสร้างความหมาย
และตีความหมาย ผ่านมุมมองทางสัญวิทยา โดยการสร้างความหมายเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสําคัญกับองค์ความรู ้ อีกทั้งผูท้ ี่สามารถถ่ายทอดกระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าออกสู่ สายตาประชาชน จะต้องเป็ นที่
ยอมรับจากกลุ่มสังคมที่ให้ความสนใจ รวมถึงบุคคลในวงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะมุ่ง
ศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่ อสารของคุณวินิจ บุญชัยศรี ผ่านศิลปะบนใบหน้า ซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในปั จจุบนั นี้ จะเห็ นได้ว่ากลุ่มคนในวงการแฟชัน่ โฆษณา นิ ตยสารหัวไทยและหัวนอก
ดารา นางแบบ ให้ความสําคัญกับการแต่งหน้าอย่างมาก เนื่องจากการแต่งหน้านั้นมีส่วนช่วยในการ
เสริ มบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ของเหล่าดารา นางแบบเมื่อต้องออกงาน พบปะสื่ อมวลชน และกลุ่มคน
ที่หลากหลาย ภาพที่ออกมาก็ตอ้ งดูดีทุกมุมมองต่อสายตาประชาชน เหล่าช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่ ย อมรั บ ในเมื อ งไทยมี ม ากมายหลายท่ า นที่ เ หล่ า ดารานางแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งเรี ย กหา
ตลอดเวลา ช่างแต่งหน้าเหล่านี้สามารถดึงจุดเด่นบนใบหน้าของแต่ละคนออกมาได้อย่างสวยงามลง
ตัว ทั้งยังสร้างความโดดเด่นให้กบั ตัวบุคคลนั้นๆ อีกด้วย เหล่าบรรดาช่างที่มีชื่อเสี ยงเหล่านี้สามารถ
ออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบการแต่งเฉพาะคนได้อย่างลงตัว ไม่มากไป ไม่นอ้ ยไป สามารถตีโจทย์
ความต้อ งการของเหล่ า ดารา นางแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้อ ย่า งลงตัว เมื่ อ ต้อ งปรากฏกายต่ อ หน้า
สาธารณะชน รวมถึงการแต่งหน้าในนิตยสารทั้งหัวไทย หัวนอก รวมถึงงานแฟชัน่ โชว์และโฆษณา
ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทย งานแต่ละงานทุกครั้งจะต้องมีการประชุมพูดคุยถึงคอนเซ็ปต์ของแต่ละงานว่า
ต้องการออกมาในรู ปแบบไหนทิศทางไหนต้องอิงกับกระแสแฟชัน่ ที่เปลี่ยนตลอดเวลาตามยุคสมัย
นอกจากช่างแต่งหน้าจะต้องมีความสามารถทางด้านแต่งหน้าแล้ว ยังต้องเป็ นบุคคลที่ไม่หยุดนิ่ง
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ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ข้อมูลการแต่งหน้าต่างๆ เพื่อไม่ให้ตนเองตกยุคตกสมัย เพราะแฟชัน่ ใน
ปั จจุบนั นั้นเปลี่ยนแปลง (ตามฤดูกาล) ตลอดเวลา ถ้าช่างคนไหนหยุดค้นคว้าหาความรู ้ หรื อคิดว่า
ตนเองเก่งที่สุดแล้ว ก็จะเหมือนนํ้าที่เต็มแก้วไม่สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตผลงานสร้างแรงบันดาล
ใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้ จะได้งานรู ปแบบงานเดิมๆ ที่ไม่มีการพัฒนาต่อยอดและ
ล้าสมัย ผลงานต่างๆ ที่ออกสู่ สาธารณะก็จะเป็ นรู ปแบบเดิมๆ ไม่มีความทันสมัย ไม่มีความน่าสนใจ
ในประเทศไทยนั้นมีช่างแต่งหน้ามากมายก็จริ งอยู่ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการยอมรับใน
วงกว้าง ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งแต่งตามแบบที่ทีมงานเตรี ยม
ให้ สามารถแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานได้ดว้ ยตัวเอง โดยเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า
และทีมงานตัวอย่างเช่น
1) คุ ณ วิ นิ จ บุ ญ ชัย ศรี (ป้ อม) ช่ า งแต่ ง หน้ า ชื่ อ ดัง ของวงการแฟชั่น โฆษณา
นิ ตยสาร และยังเป็ นช่ างแต่ งหน้าที่ เหล่ าดารานางแบบให้ความไว้วางใจมากที่ สุดคนหนึ่ งของ
เมืองไทย
2) คุณสุ รปรี ย ์ อชิรกุล (ฟ้ า) ในเรื่ องของการแต่งหน้าแฟชัน่ ในนิตยสารต่างๆ น้อย
คนนักที่คนในวงการจะไม่รู้จกั เรื่ องของการใช้สี ความนําสมัย ต้องมีชื่อคุณสุ รปรี ย ์ อชิรกุล นี้ ติด
ขึ้นมาอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
3) คุณมนตรี วัดละเอียด (ขวด) ความโดดเด่นนอกจากเป็ นอาจารย์สอนแต่งหน้าที่
โรงเรี ยนสอนแต่งหน้า MTI เรื่ องของการแต่งหน้าสเปเชี่ยวเอฟเฟ็ กของวงการภาพยนตร์ไทยคงหนี
ไม่พน้ พี่ขวด
4) คุณอลงกรณ์ สุ นทรพจน์ (แอนดี้) น้องใหม่ของวงการที่มีอายุงานเพียงไม่กี่ปีใน
เมื องไทยแต่งสามารถเป็ นที่ ยอมรั บของคนในวงการเกี่ ยวความสามารถที่โดดเด่ นของการแต่ง
หน้าที่ผสมผสานศิลปะเข้าไปอย่างลงตัว เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่น่าจับตามองในอนาคต
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษากระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ผลงานการ
แต่งหน้าเพื่อสื่ อความหมายทางสัญญะผ่านการสื่ อสารบนใบหน้าของ วินิจ บุญชัยศรี เนื่องจากเป็ น
ผูท้ ี่ครํ่าหวอดอยูใ่ นวงการนานกว่า 17 ปี และยังได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ในการวางแผนการ
จัดงานแต่งงานชื่อดังอย่าง We (Red Velvet, 2559) ให้เป็ นช่างแต่งหน้าคิวทองและเว็บไซต์ของ
Daradaily (Daradaily, 2558) ที่ยกให้คุณวินิจ บุญชัยศรี เป็ นช่างแต่งหน้ามือทองอันดับต้นๆ ของ
เมืองไทย รวมถึงเว็บไซต์ความสวยความงามอย่าง Ladyissue (Jellyjump, 2558) และ Fiercebook
(Kitiya Kamdee, 2558) ที่ต่างจัดให้คุณวินิจ บุญชัยศรี เป็ นช่างแต่งหน้าชื่อดัง โดยผลงานที่เด่นๆ
ของคุณวินิจ บุญชัยศรี ได้แก่ ผลงานการแต่งหน้าให้ดาราที่มีชื่อเสี ยงอย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์ เก็ต
ให้โดดเด่นที่เมืองคานส์ในปี ที่ผา่ นมา ด้วยสไตล์การแต่งหน้าที่ออกแนวสวยคมชัด
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กฤษณะ รัตนกุล (2556) กล่าวถึง คุณวินิจ เคยเป็ นนักเรี ยนเพาะช่างที่ถูกเลือกให้เป็ นเชียร์
ลีดเดอร์ แต่ไม่อยากเป็ นจึงขอทําหน้าที่อื่น จากนั้นขอแต่งหน้าเชี ยร์ ลีดเดอร์ ก็ได้ ทั้งที่ตนเองไม่มี
ความรู ้ เรื่ องแต่งหน้าแต่ผลออกมาเป็ นที่ยอมรั บของเพื่อนๆ จากนั้นได้ทาํ เป็ นงานอดิ เรกมาโดย
ตลอด หลัง จากเรี ย นจบก็เ ริ่ มทํา งานเป็ นคนออกแบบลายผ้าต่อ จากนั้น ได้ไ ปเจอหนังสื อชื่ อว่า
กรวิทย์ เป็ นหนังสื อที่รวม 10 ผลงานช่างแต่งหน้า จึงทําให้ได้เห็นเทคนิคการแต่งหน้าที่หลากหลาย
ที่ไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อน มีการวาดลายกราฟิ กจากหมวกลงบนเปลือกตา นี่ เป็ นจุดเริ่ มต้นที่คุณ
วินิจ บุญชัยศรี เริ่ มสนใจการแต่งหน้าว่ามันคืองานศิลปะอีกแขนงหนึ่ งที่สามารถนําผลงานการวาด
ลายกราฟิ กบนหมวกมาวาดบนเปลื อกตาได้ จึ งคิ ดว่าตนเองสามารถนํางานศิ ลปะที่ ชื่นชอบมา
รวมกันกับงานอดิเรกได้ ทําให้ศึกษาเก็บเกี่ยวหาความรู ้ทางการแต่งหน้าด้วยตัวเอง เริ่ มหลงใหลการ
แต่งหน้า พอเริ่ มมีประสบการณ์มากขึ้น ทําให้รู้ว่าการแต่งหน้านั้นสามารถสร้างรายได้ ชื่อเสี ยง ทํา
ให้มีคนยอมรับและสามารถใส่ เรื่ องราวของตัวเองลงบนใบหน้าได้ ทั้งยังบอกกับตัวเองว่า “ฉันจะ
รักอาชี พนี้ ” บุคคลที่ไม่เคยมีความรู ้ทางด้านแต่งหน้าไม่เคยได้เรี ยนอย่างจริ งจังแต่มนั เป็ นเหมือน
สัญชาตญาณและพรสวรรค์ที่มีอยูใ่ นตัวของคุณวินิจ บุญชัยศรี อีกทั้งผูว้ ิจยั มีความสนใจในผลงาน
ของคุณวินิจ บุญชัยศรี ว่าผลงานแต่ละชิ้นที่ออกสู่สายตายภายนอกความมีกระบวนการความคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างไร อีกทั้งผลงานแต่ละชิ้นมีความหมายแฝงอย่างไรที่ตอ้ งการสื่ อถึงบุคคล
ทัว่ ไป
ในการสร้างสรรค์งานในรู ปแบบดังกล่าวสามารถอธิ บายผ่านมุมมองของสื่ อสารแบบทาง
อวัจนะภาษาที่วา่ ด้วยการสร้างและตีความความหมายทางสัญวิทยา
“สัญญะ” หมายถึงสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริ ง/ตัวจริ ง
(Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ งๆตัวอย่างเช่น “แหวนหมั้น” เป็ นสัญญะใช้
แทนความหมายถึง ความรักความผูกพันระหว่างหญิงชายในบริ บทของสังคมตะวันตก (หากเป็ น
ั ญะอื่น เช่น ใช้หมูใช้กาํ ไลใช้อื่นเป็ นสัญญะแทน และหากเปลี่ยน
บริ บทของสังคมอื่นก็อาจจะใช้สญ
สัญญะไปเป็ น “แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผูกพันในระดับที่สูงและลึกซึ้ ง
กว่าการหมั้นหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) สอดคล้องกับ ธนวดี บุญลือ (2532) กล่าวถึงคุณูปการ
ของการนําเอาสัญวิทยามาใช้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ รวมทั้งศาสตร์ ดา้ นสื่ อสารว่านักสังคมศาสตร์ ที่
นําเอาสัญวิทยามาใช้ในงานศึกษาของตนนั้นจะช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ใน
วัฒนธรรมหนึ่งๆ ได้ชดั เจนขึ้น
ส่ ว นในด้า นของการสื่ อ สารศิ ล ปะบนใบหน้า ได้มี ก ารนํา สั ญ ญะมาใช้ใ นการสื่ อ สาร
ความหมายต่างๆ ออกมาในรู ปแบบของการใช้โทนสี ลายเส้น เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกไปกับ
ความหมายที่ตอ้ งการสื่ อออกไปตัวอย่างเช่น
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Brown (2008) พบว่า แง่มุมของสี เป็ นการเชื่อมโยงและผสมผสานของสี ที่ก่อให้เกิดการ
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความรู ้สึก มีคาํ มากมายที่นาํ มาใช้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของในแต่ละ
สี ในการเปรี ยบเทียบระหว่างกัน แต่โดยพื้นฐานในการแยกแยะคือความมืดความสว่าง เพราะสี จะ
ไม่เกิดขึ้นหากไม่มีแสง สี เป็ นทั้งเรื่ องง่ายและเรื่ องซับซ้อน ความหมายของสี จะแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่างของผูค้ นในวัฒนธรรมที่ต่างกัน สี จึงเป็ นทั้งลักษณะส่ วนตัวและลักษณะที่เป็ นสากล
ที่มีการส่ งสารอันเต็มไปด้วยความหลากหลายแปรผันได้ไม่รู้จบ แต่อย่างไรก็ตามสามารถจําแนก
คุณสมบัติเด่นของสี ได้ดงั นี้
1) สี ร้อน (Hot Color) จะให้ความรู ้สึกที่รุนแรงก้าวร้าว จู่โจม
2) สี หนาวเย็น (Cold Color) ทําให้เกิดความรู ้สึกหนาวเย็นและสร้างความรู ้สึก
สงบ
3) สี อบอุ่น (Warm Color) จะสร้างความรู ้สึกสบาย เป็ นกันเอง ความรู ้สึกต้อนรับ
อย่างอบอุ่น อย่างเช่น ความรู ้สึกตอนพระอาทิตย์จะตกดิน
4) สี เย็น (Cool Color) จะทําให้ผพู ้ บเห็นเหมือนถูกชุบชีวิตก่อให้เกิดความผ่อน
คลายและสงบนิ่ง ให้ความรู ้สึกสดชื่น
5) สี สว่าง (Light Color) เหมือนเป็ นการถ่ายเทอากาศให้ความรู ้สึกที่สบาย
6) สี เข้ม (Dark Color) สร้างความรู ้สึกที่จริ งจังแน่วแน่
7) สี ซีดจาง (Pale Color) ที่แสดงความโรแมนติก สร้างความรู ้สึกที่สุภาพนุ่มนวล
8) สี สดใส (Bright Color) สี ที่เต็มไปด้วยความสดใสจะเป็ นสี จาํ พวก สี น้ าํ เงิน สี
แดงสี เหลือง และสี สม้ สี สดใสเหล่านี้ก่อให้เกิดความปิ ติ ความร่ าเริ ง
9) สี และบุคลิกภาพ (Color and Personality) สี เป็ นองค์ประกอบที่สามารถ
นํา มาใช้ใ นการสื่ อ สารเพื่ อ ช่ ว ยบ่ ง บอกความหมายทางด้า นความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ ลัก ษณะเฉพาะ
บางอย่าง เป็ นการสร้างความหมายทางสัญญะได้ ในทางด้านจิตวิทยามีการค้นคว้ามากมายที่แสดง
ถึงผลของสี ต่างๆ ที่มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ
สาธิ ดา เตชะภัทรพร (2541) อธิบายไว้ในงานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของการแต่งหน้าในฐานะ
เป็ นส่ วนขยายความรู ้สึกทางด้านจิตใจในสื่ อวิทยุโทรทัศน์” ว่า เส้น คือเครื่ องหมายที่เกิดจากการ
ลากหรื อขีดเขียนด้วยวัสดุ เครื่ องมือ ลงบนระนาบผิวต่างๆ เส้นจัดเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
สร้างรู ปทรงต่างๆ ศิลปิ นสามารถใช้เส้นเป็ นสื่ อในการแสดงอารมณ์และบุคลิก อาจแสดงออกถึง
ความอ่อนหวาน แข็งแกร่ ง ความน่ารักความน่ากลัว เพราะเส้นเป็ นสัญลักษณ์ของอารมณ์ได้อย่าง
หนึ่งในการแต่งหน้า การใช้เส้นในทิศทางต่างๆ จะนําไปสู่การสร้างความรู ้สึกบางอย่างให้ผดู ้ ูสัมผัส
ได้ ดังนี้

5
เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกนิ่ง หนักแน่นมัน่ คง และราบเรี ยบ
เส้นแนวทแยงขึ้น ให้ความรู ้สึกกระฉับกระเฉง แหลมคมแข็งแรง
และดึงความรู ้สึกและสายตาของผูด้ ูให้ขยายออกไปตามทิศทางที่
เส้นพุง่ ไป
เส้นแนวทแยงลง ขยายความรู ้ สึกไปทางแนวดิ่ ง แสดงความไม่
มัน่ คงความเศร้า ไม่แน่นอน เส้นเหล่านี้จะสร้างความรู ้สึกได้มาก
ขึ้นเมื่อนํามาผสมผสานกับทิศทางการเข้าในหรื อออกนอก ซึ่งอาจ
นํามาสร้างความหมายให้เกิดขึ้นได้ หรื ออาจนํามาแก้ไขรู ปหน้า
อีกวิธีหนึ่งได้เช่นกัน
นอกจากการสื่ อสารเพื่อสร้างและสื่ อความหมายผ่านสัญญะแล้ว อีกสิ่ งหนึ่งที่มีความสําคัญ
ไม่นอ้ ยไปกว่ากันคือ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่มีลาํ ดับขั้นตอน
Csikszentmihalyi (1999) ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั “Implications of a Systems Perspective
for the Study of Creativity” ว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่ละบุคคลโดยบุคคลนั้นจะต้องมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ลึกซึ้ งในอุตสาหกรรม หรื อองค์ความรู ้ น้ ันๆ บุคคลนั้นๆ
สามารถที่ จ ะรวบรวมความคิ ด และมี ค วามสุ ข กับ การค้น หาอย่ า งไม่ รู้ จ บด้ว ยตนเองและมี
ความสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรควรที่จะให้ความสนใจและอะไรควรที่จะละทิ้ง
Csikszentmihalyi (1996) กล่าวใน “Creativity: Flow and the Psychology of Discovery
and Invention” ว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่ละบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจ จด
จ่อต่อสิ่ งที่จะทํา มีความใส่ ใจ สนใจ ทั้งยังมีความสุ ขกับสิ่ งที่จะทํา รวมถึงแรงผลักดัน พลังงานและ
สัญชาตญาณ เขาเรี ย กกระบวนการนี้ ว่า ภาวะลื่ นไหล (Flow) ได้แ บ่ งกระบวนการเหล่ านี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรี ยมการ (Preparation) จะเป็ นขั้นตอนแรกคือ การรับโปรเจ็คงานจาก
ลูกค้า
2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็ นช่วงของการคิดสร้างสรรค์งานหรื อไอเดีย
นั้นเอง
3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจักษ์หรื อช่วงคิด
ผลงานออกที่เราเรี ยกว่าช่วง Aha Moment
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4) การปประเมินผล ((Evaluation) จะอยูใ่ นช่วงวิเคราะห์ขอ้อมูล คัดกรองงความคิด
ต่างๆ และทําการเลื
า
อกผลงงานที่ที่ดีที่สุด
่ สายยตาบุคคลทัว่ ไป
5) รายละเอียด (Elabooration) ขั้นตอนสุ
ต ดท้ายนําผลงานสู
า
จาก 5 ขั้นตอนของกระบวนกการความคิดสร้
ส างสรรค์น้นั สามารถเหมืมือนกับผูอ้ ื่นได้
ไ ดังนั้น
ในหลักการททํางานหรื อการให้แนวคิด ต้องมีความมร่ วมมือกันเพพื่อให้เกิดการรยอมรับโดยยหลักการ
ของ Csikszeentmihalyi จะะให้ความสํา คัญกับองค์ประกอบทั
ป
ส วนในกกระบวนการรความคิ ด
้ งสามส่
สร้างสรรค์ คือ
ค ้โดยรออบ (Domains)) จะว่าด้วยเรืรื่ องของประววัติ ภูมิหลังองงค์ความรู ้
1) องค์ความรู
ของนักสร้างสรรค์
่มประชชาชนนิยมหรืรื อบุคคลในวงงการที่จะ
2) สายงาน (Fields) การยอมรับของกลุ
ข
ทําการศึกษา
3) บุคคลล (Persons) บุคคลที่สร้างสสรรค์และนําเสนอผลงานสู
เ
สู่วงการอื่นๆ
ซึ่ งสามารถแสดง
ส
งโครงสร้าง คความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลั
ร
กกการ ดังปรากฏในภาพ
ด้านล่าง ซึ่ งจากโครงสร้
จ
างดังกล่าวสออดคล้องกับแนนวทางการนําข้อมูลมาปรระยุกต์ใช้ในกการศึกษา
กระบวนการรความคิดสร้างสรรค์การแตต่งหน้า

ภาพที่ 1.1 A Systems Moodel of Creatiivity
แหล่งทีม่ า: Csikszentmih
C
halyi, 1999.
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ทราบถึงช่องว่างยังไม่มีการศึกษา
ถึงกระบวนการสร้างสรรค์สญ
ั ญะการแต่งหน้าสําหรับผูม้ ีชื่อเสี ยงในวงสังคม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมุ่งที่จะ
ศึกษาการสร้างสรรค์งานของคุณวินิจ บุญชัยศรี ที่ยงั มิได้มีผวู ้ ิจยั รายอื่นทําการศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า ที่ว่าด้วยการศึกษาขั้นตอนระดับความคิดในการสร้างสรรค์
งานแต่ละครั้ง และยังมิได้มีการศึกษาถึงการสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแต่งหน้าสําหรับ
ผูม้ ีชื่อเสี ยงในวงสังคมโดยเฉพาะจากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษากระบวนการความคิด
สร้างสรรค์การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าและการสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแต่งหน้า ของ
คุณวินิจ บุญชัยศรี เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ทาํ งานอยู่ในสายอาชี พนี้ และเห็ นถึงความสําคัญของลําดับ
ขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะบนใบหน้า ว่ามีกระบวนการความคิด การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า
นั้น มี ลาํ ดับ ขั้น ตอนอย่า งไร ในการสร้ า งสรรค์ผลงานแต่ ละครั้ ง ที่ แ ฝงความหมายของผลงาน
ผ่านสัญวิทยา เพื่อสื่ อความหมายต่างๆผ่านบนใบหน้า ด้วยการสื่ อความหมายจากสี และลายเส้นที่
เกิดขึ้นบนใบหน้า โดยมีปัญหานําวิจยั ดังนี้

1.2 ปัญหานําวิจยั
1.2.1 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของคุณวินิจ
บุญชัยศรี เป็ นอย่างไร
1.2.2 การสร้ างความหมายผ่านสัญญะการสื่ อสารบนใบหน้าของคุ ณวินิจ บุญชัยศรี มี
แนวคิดอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าโดย
คุณวินิจ บุญชัยศรี
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างความหมายผ่านสัญญะการสื่ อสารบนใบหน้าโดยคุณวินิจ
บุญชัยศรี
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1.4 ขอบเขตในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า และการ
สร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแต่งหน้าของคุณวินิจ บุญชัยศรี เนื่ องจากผูศ้ ึกษาได้ทาํ งานอยู่
ในสายอาชี พนี้ และเห็ นถึงความสําคัญของลําดับขั้นตอนการสร้ างผลงานศิลปะบนใบหน้า ว่ามี
กระบวนการความคิดการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้านั้นมีลาํ ดับขั้นตอนอย่างไรในการสร้างสรรค์
ผลงานแต่ ละครั้ ง ที่ แฝงความหมายของผลงานผ่านสัญวิทยา เพื่อสื่ อความหมายต่างๆ ผ่านบน
ใบหน้า ด้วยการสื่ อความหมายจากสี และลายเส้นที่เกิดขึ้นบนใบหน้า
เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการลง
ภาคสนาม ศึกษาจากระยะไกลเก็บภาพบรรยากาศการทํางานของคุณวินิจ บุญชัยศรี และสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา กระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่ อสาร
ศิลปะบนใบหน้าและการสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแต่งหน้าของคุณวินิจ บุญชัยศรี

1.5 นิยามศัพท์
กระบวนการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรื อการกระทําที่เป็ นระบบ ลําดับขั้นตอนของสิ่ งที่
จะกระทําการดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบแบบแผนไปตามลําดับขั้นตอน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระบบ มีลาํ ดับขั้นตอนในการกระทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด เช่น กระบวนการการแต่งหน้า เริ่ มจากขั้นตอนที่
หนึ่ ง การเตรี ยมผิว ไปจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของการแต่งหน้าเป็ นต้น หมายความว่ากระบวนการ
ดําเนิ นการตามแบบแผนและขั้นตอนที่ได้กาํ หนดไว้แน่นอน คําว่า กระบวนการเป็ นคําที่บญั ญัติให้
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Process
ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้น
ประดิษฐ์ผลงานต่างๆ ของตัวเองได้อย่างหลากหลายมีการนําความคิดดั้งเดิมมาต่อยอดและพัฒนา
ให้เกิ ดเป็ นสิ่ งใหม่ๆ ที่น่าสนใจทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิ ม หรื อรวมถึงการเป็ นผูค้ ิดค้นริ เริ่ ม
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ โดยที่ยงั ไม่มีใครคิดค้นและทํามาก่อน
การสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้า หมายถึง การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะบนใบหน้า
เพื่อสื่ อสารความโดดเด่นทันสมัยในเชิงสัญญะ
พื้นผิวแบบด้าน (Matt) หมายถึง การใช้เครื่ องสําอางที่มีลกั ษณะพื้นผิวด้าน ไม่มีประกายที่
เกิดจากมุก ส่ วนใหญ่ให้ความรู ้สึกแห้ง ไม่นุ่มนวล ดูแข็งกระด้าง
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พื้นผิวเป็ นประกายมุก (Frost) หมายถึง การใช้เครื่ องสําอางที่มีประกายระยิบระยับของผง
มุ ก ที่ ผ สมอยู่ ความระยิบ ระยับ นั้น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความน่ า สนใจและส่ ง ให้ บ ริ เ วณที่ ใ ช้โ ดดเด่ น
โดยรวมสี ประกายมุกจะก่อให้เกิ ดความรู ้สึกสนุ กสนาน เจิดจ้าและสดใส มุกที่ผสมผสานกับสี ท่ี
แตกต่างกันจะทําให้ความรู ้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิของสี เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี แดงที่เป็ นสี ร้อน เมื่อ
นํามาผสมมุกจะกระตุน้ ให้รู้สึกอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ถา้ ผสมในสี ฟ้าอ่อนใสก็จะทําให้อุณหภูมิเย็นลง
พื้นผิวแบบมัน หมายถึง พื้นผิวแบบมันแตกต่างจากแบบมุกที่การสะท้อนเป็ นประกายนั้น
เกิ ด จากลัก ษณะผิว ที่ เ ป็ นมัน เหมื อ นนํ้ามัน เป็ นความวาวแสง ดู ลื่ น และเรี ย บ จะให้ค วามรู ้ สึ ก
เฉอะแฉะเหนอะหนะ และชุ่มฉํ่า
พื้นผิวเรี ยบ หมายถึง ลักษณะของการใช้เครื่ องสําอางเพื่อสร้างความรู ้สึกที่นวลเนียน ไร้จุด
ด่างดํา ไม่ดูแห้งแต่ก็ไม่ดูมนั มักเป็ นขั้นตอนของการลงรองพื้นที่ใช้เพื่อปกปิ ดความบกพร่ องของ
ใบหน้า
การแต่งหน้าสวยงาม หมายถึง การแต่งหน้าบุคคลทัว่ ไปหรื อเหล่าศิลปิ น ดารา นางแบบให้
สวยงามสามารถออกงานต่างๆ ได้โดยการแต่งหน้านี้จะเป็ นการแต่งเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้กบั
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความสวยงามเพิ่มความมัน่ ใจและเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้กบั ผูถ้ ูกแต่งหน้า
ในการออกงานต่างๆ ตามแต่ละวาระ
การแต่งหน้างานโฆษณา หมายถึง การแต่งหน้าเหล่าพรี เซ็นเตอร์ ตัวแสดงหลักของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะทําการถ่ายทํางานโฆษณา ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ลักษณะการแต่งหน้านั้นจะมี
ความสวยงามตามความต้องการของ เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
การแต่งหน้าแฟชัน่ หมายถึง การแต่งหน้าดารา นางแบบบนปกนิตยสารทั้งหัวไทย และหัว
นอก รวมถึง แฟชัน่ โชว์บนรันเวย์ ลักษณะการแต่งหน้าจะอิงกับกระแสแฟชัน่ ในช่วงนั้นๆ ซึ่ งจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ มีการออกแบบการแต่งหน้าร่ วมกับสไตลิส ดีไซเนอร์ รวมถึง
เจ้าของห้องเสื้ อ ลักษณะของการแต่งหน้าจะมี ต้ งั แต่การแต่งหน้า แบบบางเบาเหมือนกับไม่ได้
แต่งหน้า จนถึงการใช้สีสนั ที่จดั จ้านฉูดฉาด
การแต่งหน้าแบบไม่ เสร็ จ หมายถึ ง การแต่งหน้าแบบสมจริ งหรื อการแต่งหน้าที่ ดูเป็ น
ธรรมชาติ
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1.6 ประโยชน์ ของการวิจยั
1.6.1 ได้ทราบถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของ
คุณวินิจ บุญชัยศรี
1.6.2 ได้ทราบถึงแนวคิดการสร้างสัญญะการสื่ อผ่านศิลปะบนใบหน้าของคุณวินิจ บุญชัย
ศรี
1.6.3 ผูท้ ี่ สนใจศึ ก ษาการสื่ อสารศิ ลปะบนใบหน้าได้ทราบ และนํามาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ น
แนวทางในการทํางานของตนเอง
1.6.4 องค์ความรู ้น้ ี จะเป็ นองค์ความรู ้ที่ช่วยเติมเต็มแง่มุมทางการศึกษาด้านนิ เทศศาสตร์
อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในวงการการสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้า

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษากระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์เ พื่ อ การสื่ อ สารศิ ล ปะบน
ใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี ” โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ได้นาํ มาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา ดังนี้คือ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 การแต่งหน้าเบื้องต้นและการใช้สี
2.1.2 ความคิดสร้างสรรค์
2.1.3 สัญวิทยา
2.1.4 มายาคติ
2.1.5 นาฏกรรมกับการสื่ อสาร
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง “กระบวนการคิดสร้างสรรค์กบั การแต่งหน้า”

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 การแต่ งหน้ าเบือ้ งต้ นและการใช้ สี
2.1.1.1 ประวัติศาสตร์การแต่งหน้า
จากหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ พ บว่ า มนุ ษ ย์ท้ ัง เพศหญิ ง และเพศชายต่ า งใช้
เครื่ องสําอางนานนับศตวรรษในยุคเริ่ มแรกเครื่ องสําอางมิได้ถูกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ทางความงาม
เท่านั้นแต่เป็ นการนําสิ่ งที่ได้จากธรรมชาติที่หาได้ทวั่ ไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นแร่ ธาตุเปลือกไม้ใบไม้
เมล็ดพืชผลเบอร์ รี่เป็ นต้นมาใช้เพื่อปกป้ องอวัยวะบนใบหน้าและร่ างกายจากฝุ่ นละอองสภาพ
อากาศแมลงบาดแผลรวมถึงแสงจากดวงอาทิตย์ต่อมาจึงมีการพัฒนาใช้เครื่ องสําอางที่มีสีสันแต่ง
แต้มลงบนส่ วนต่างๆ ของใบหน้าและร่ างกายเพื่อความสวยงามและจากความก้าวหน้าในการคิดค้น
ดัดแปลงเครื่ องสําอางมาใช้เพื่อความงามของมนุษย์ในยุคต่อมาการแต่งหน้าได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ
ของการสื่ อสารในแต่ละยุคสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปั จจุบนั (Alpert, 2008)
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จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแต่งหน้าของ Brown (2008) พบว่า การแต่งหน้า
สามารถย้อนประวัติ ศาสตร์ กลับไปตั้งแต่ยคุ ที่เริ่ มมีการรู ้จกั การใช้เครื่ องสําอาง โดยมีการพัฒนา
ตามลําดับเวลาดังนี้
3000 ปี ก่อนคริ สตกาล ชาวอียปิ ต์ใช้บาล์มและขี้ผ้ งึ มากกว่า 30 ชนิดเป็ นเครื่ องสําอาง
ซึ่ งทําจากส่ วนผสม เช่น ขี้ผ้ งึ นํ้ามันพืช และไขมันสัตว์ เนื่ องจากครี มมอบความชุ่มชื้นให้กบั ผิวถูก
มองว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างมาก คนงานและชาวนามักได้รับการแจกจ่ายอย่างสมํ่าเสมอผูห้ ญิงชาว
อียิปต์มีหีบเครื่ องสําอาง อุปกรณ์ แต่งหน้า และผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ประณี ตงดงาม พวกเธอ
บํารุ งผิวหน้าด้วยไข่ขาว ใช้ครี มที่มีส่วนผสมหลายอย่างบํารุ งผิวและใช้น้ าํ มันหอมผูห้ ญิงนิ ยมทา
หน้าด้วยแป้ ง (ที่อนั ตราย) ทํามาจากสารตะกัว่ และนํ้า ทาเล็บด้วยเฮนนา และใช้ลิปสติกเฉดที่มีเบส
สี ส้มหลายเฉด สี แดงเป็ นสี ตอ้ งห้ามเพราะถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ พวกเธอจะใช้สีจากผง
โคห์ลหรื อไข่มดบดละเอียดเพื่อวาดเส้นขอบตา อายแชโดว์สีแดงหรื อสี เขียวทําจากลําต้นของพืช
อุปกรณ์การแต่งหน้าอื่นๆ ได้แก่ หิ นบดสําหรับการบดละเอียด กระจกทําจากบรอนซ์ หรื อเงิน ช้อน
ทําจากงาช้างหรื อหิ นปูนสี ขาว กระปุกบรอนซ์สาํ หรับบรรจุครี มบํารุ งผิวหน้าผ้าลินิน มีดโกน หวี
งาช้าง และหิ นพัมมิซจากภูเขาไฟ
2000 ปี ก่อนคริ สตกาล บันทึกปาปิ รัสของชาวอียิปต์ชิ้นหนึ่ งได้รวบรวมสู ตรต่างๆ
สําหรับการกําจัดริ้ วรอย สิ ว จุดด่างดํา และรอยสิ วอื่นๆไว้ ส่ วนผสมอย่างหนึ่ งก็คือนํ้าดีของวัวรุ่ น
หนุ่ มชาวอียิปต์ที่ตอ้ งการกําจัดริ้ วรอยจะใช้ส่วนผสมของกํายาน นํ้ามันมะกอก ต้นกกไซปี รัส และ
ขี้ผ้ งึ ทาบนใบหน้าแล้วทิ้งเอาไว้เป็ นเวลา 6 วันในการสร้างพีระมิด ผูต้ รวจสอบจะหยุดการทํางาน
ทั้งหมดจนกว่าอุปกรณ์แต่งหน้า ได้แก่โคห์ล กรี นมาลาไคต์ และแร่ ตะกัว่ สี ซ่ ึ งช่วยปกป้ องดวงตา
ของคนงานจากแสงอาทิตย์จะถูกส่ งมาถึง
2500 ปี ก่อนคริ สตกาล ชาวสุ มาเรี ยนประดิษฐ์แหนบอันแรกขึ้นเพื่อใช้กาํ จัดเส้นขน
ที่ไม่ตอ้ งการ และใช้กระดูกชิ้นแบนเพื่อตกแต่งจมูกเล็บให้สวยงาม
1800 ปี ก่อนคริ สตกาล ผูช้ ายชาวบาบิลอนใช้ผงทองโรยลงบนเส้นผมของพวกเขา
1500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผูห้ ญิงชาวอียิปต์ใช้น้ าํ มันทาตัวที่มีกลิ่นหอมจากยางสนและ
ยางไม้หอมเมอรห์ เพื่อมอบความชุ่มชื้ นและปกป้ องผิวของพวกเธอจากสภาพอากาศที่มีแต่ความ
แห้งและฝุ่ นละออง
1200 ปี ก่อนคริ สตกาล ชาวอียิปต์ยุคนี้ แต่งหน้าครบเครื่ องด้วยเครื่ องสําอาง โดยทํา
อายแชโดว์จากหิ นมาลาไคต์ ใช้แร่ ทองแดงโทนสี เขียวเพื่อเขียนเปลือกตาล่างของพวกเขา ส่ วนขน
ตาและเปลือกตาบนทาให้เข้มด้วยผงแป้ งที่ทาํ จากแร่ ตะกัว่

13
400 ปี ก่ อ นคริ สตกาล ผู ้ห ญิ ง จากหลายวัฒ นธรรมใช้ผ งแป้ งซึ่ งทํา จากแร่ ธ าตุ
บดละเอียดอย่างเช่น ดินเหนียว แร่ เหล็กออกไซด์ และตะกัว่ สี ขาวเพื่อสร้างสี สนั บนผิวของพวกเธอ
100 ปี ก่อนคริ สตกาล ผูห้ ญิงชาวโรมันใช้หญ้าฝรั่นหรื อขี้เถ้าจากไม้เป็ นอายแชโดว์
และใช้พลวงทาเปลือกตา ขนตา และคิ้วของพวกเธอให้เข้มขึ้น ใช้สาหร่ ายซึ่ งมีสีม่วงนํามาผสมกับ
นํ้าลายแล้วใช้ทาแก้มและริ มฝี ปากเพื่อสร้างสี สัน ใช้สีฟ้าสร้างโครงของเส้นเลือดซึ่ งถูกมองว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของความงาม เล็บขัดให้เป็ นเงาด้วยไขมันจากแกะ และใช้หินพัมมิซเพื่อทําให้ฟันขาว
คริ สต์ศตวรรษที่ 2 ผูห้ ญิงในปาเลสไตน์ใช้ส่วนผสมของแป้ ง ตะกัว่ สี ขาว และสี ยอ้ ม
สี แดงเข้มทาบนใบหน้าเป็ นเหมือนบลัชออนในยุคแรก
คริ สต์ศตวรรษที่ 3 กฎหมายทัลมุดห้ามผูห้ ญิงชาวยิวแต่งหน้าในวันสะบาโตของ
อิสลาม ค.ศ. 636 กระจกทําจากแก้วชิ้นแรกถูกประดิษฐ์ข้ ึน ผูห้ ญิงจะแขวนกระจกไว้ในกรอบที่
ตกแต่งอย่างประณี ตร้อยกับโซ่ บนผ้าคาดเอวของพวกเธอ และผูช้ ายจะเก็บกระจกไว้ใต้หมวกของ
พวกเขา
ค.ศ. 1370 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 แห่ งฝรั่งเศสได้รับของขวัญเป็ นฮังการี วอเตอร์หรื อ
นํ้าหอมซึ่ งมีแอลกอฮอล์เป็ นเบส ทําจากโรสแมรี เซดาร์ และยางสน สําหรับใช้กบั ร่ างกาย สบู่เป็ น
สิ่ งหรู หรา แต่การใช้น้ าํ หอมเหล่านี้จะทําให้กลิ่นของร่ างกายนั้นหอมหวานขึ้น
ประมาณ ค.ศ. 1400 ในบรรดาเครื่ องสําอางต่างๆ รวมถึงแป้ งเปี ยกสี ขาวที่ ทาํ จาก
แป้ งได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางชนชั้นสู งชาวฝรั่งเศส ผูห้ ญิงจะถอนไรผมออกและทํา
แม้กระทัง่ ถอนขนคิ้วเพื่อความสวยงาม
ประมาณ ค.ศ. 1500 ผูห้ ญิงยุคเรอเนซองซ์ใช้ส่วนผสมของนํ้าผึ้งและไข่ขาวบํารุ งผิว
ของพวกเธอ และใช้ตะกัว่ ขาวเพื่อลดการปรากฏชัดของริ้ วรอย ใช้สารปรอททาปาก บางคนล้าง
หน้าด้วยปั สสาวะหรื อส่ วนผสมของนํ้ากุหลาบและไวน์เพื่อทําให้ผวิ ดูสดใส เพื่อลดรอยแดงบนผิว
จะใช้เนื้อลูกวัวดิบแช่ในนมอุ่นหลายชัว่ โมงแล้วมาวางไว้บริ เวณที่แดง
ประมาณ ค.ศ. 1550 แคทเทอรี น เดอ เมดิ ซี ใช้โทนิ กบํารุ งผิวที่ทาํ จากดอกพีชบด
ละเอียดผสมกับนํ้ามันอัลมอนด์
ค.ศ. 1597 หนัง สื อ เจอราร์ ด ส์ เฮอร์ บ ัล ถู ก พิ ม พ์ข้ ึ น นี่ คื อ สิ่ ง พิ ม พ์ชิ้ น แรกๆ ที่
รวบรวมสู ตรครี มบํารุ งผิวหลากหลายสูตรไว้ในเล่ม รวมทั้งมีสูตรหนึ่งสําหรับการรักษาสิ ว
ค.ศ. 1603 พระราชิ นีเอลิซาเบทที่ 1 สวรรคต และมีข่าวลือว่ามีเมกอัพหนาถึงนิ้ ว
ครึ่ งบนใบหน้าของพระนางในช่วงกําลังจะสิ้ นพระชนม์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องธรรมดาในยุคนั้น เพราะไม่มี
ใครนิยมล้างหน้า และเมกอัพถูกใช้เพื่อปกปิ ดแผลเป็ นจากไข้ทรพิษ

14
ปลายยุค 1600 เกิดความคลัง่ ไคล้ในความงามที่ดูคล้ายตุ๊กตาซึ่ งมีใบหน้าขาวบริ สุทธิ์
และแก้มแดงระเรื่ อเป็ นอย่างมาก จึงมีการใช้รองพื้นที่มีผงตะกัว่ ขาวซึ่ งมีส่วนผสมของสารตะกัว่
ผสมลงในจานสี พร้อมกับนํ้าหรื อไข่ขาวเพื่อทาบนผิว ปกติมกั ใช้รูจทาแก้มโดยการถูผา้ สักหลาด
สเปนหรื อผ้าขนสัตว์ยอ้ มสี แดงสดลงบนแก้มที่ช้ืน
ปลายยุค 1600-1700 มีความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในการใช้ผา้ แพรไหมหรื อหนังสัตว์
ชิ้นบางๆ ตัดเป็ นรู ปทรงต่างๆ อย่างรู ปดอกไม้ ดวงดาว และพระจันทร์ เพื่อใช้ปกปิ ดแผลเป็ นจากไข้
ทรพิษบนใบหน้าชัว่ คราวมากกว่าที่จะแต่งหน้าปกปิ ดเพียงอย่างเดียว แผ่นปิ ดยังเป็ นเครื่ องบ่งบอก
สถานะอีกด้วย ผูห้ ญิงโสดจะปิ ดผ้าใกล้ริมฝี ปาก หรื อผูห้ ญิงที่หมั้นแล้วจะปิ ดผ้าไว้บนแก้มซ้ายและ
ย้ายมาบนแก้มขวาหลังแต่งงาน
ประมาณ ค.ศ. 1830 ผูห้ ญิงจะหยดเบลลาดอนนา 2-3 หยดลงบนดวงตาของพวกเธอ
เพื่อขยายม่านตา ทําให้ดูชวนฝั น เบลลาดอนนาเป็ นสารสกัดจากพืชชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้เป็ นยาพิษมา
ตั้งแต่สมัยโบราณกาล
ค.ศ. 1908 มีแต่นักแสดงหญิงเท่านั้นที่รู้ดีเรื่ องการแต่งหน้า เพราะใช้กบั การแสดง
บนเวทีเพียงอย่างเดียว ไม่มีผหู ้ ญิงคนไหนกล้าออกไปที่สาธารณะโดยแต่งหน้ามากไปกว่าการใช้
แป้ งจากข้าวทาบางๆ แป้ งที่ทาํ จากข้าวนี้ ทาํ ให้ใบหน้าดูขาวขึ้น แต่ก็ทาํ ให้รูขุมขนบนผิวมีขนาด
กว้างขึ้นด้วย
ค.ศ. 1910 มีการจัดพิมพ์หนังสื อ เดอะ เดลี มิร์เรอร์ บิวตี้ บุ๊ก ขึ้น เพื่อเสนอแนะเป็ น
นัยเกี่ยวกับการแต่งหน้า และสูตรโลชัน่ ทําเอง สะท้อนความจริ งที่วา่ เครื่ องสําอางได้ปรากฏและเป็ น
ที่ยอมรับต่อหน้าสาธารณชนเป็ นครั้งแรกในรอบเกือบ 100 ปี หนังสื อเล่มเล็กนี้รวมเอาแหล่งข้อมูล
ของอุปกรณ์ทาํ ให้ขนตางอน ผลิตภัณฑ์แบบทําเองช่ วยให้คิ้วมีสีเข้ม และโลชัน่ แอสทริ งเจนต์ท้ งั
แนะนําให้ใช้เส้นดินสอแต่งหน้าเพื่อช่วยให้ดวงตาดูเรี ยวยาวยิง่ ขึ้น
ค.ศ. 1910 รอยสักได้รับความนิ ยมมากในอังกฤษ จอร์ จ เบอร์ เซตต์ นักสักชื่ อดัง
ฝึ กฝนศิลปะการสักของเขากับทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงเหมือนๆ กัน ในนามบัตรระบุว่าเขาสามารถสักสี
และระบายเงา ทําให้ผวิ มีสีเข้มขึ้น กําจัดไฝ รอยสิ ว และตําหนิอื่นๆ ได้
ประมาณ ค.ศ. 1920 โคโค ชาแนล ทําให้ผิวแทนดูทนั สมัย โดยเรี ยกผิวสี แทนจาก
แสงอาทิตย์ว่าเป็ น “เครื่ องประดับทางแฟชัน่ ” ที่สาํ คัญยุค1920 สาวสังคมรุ่ นใหม่ คลารา โบว์ คือ
สาวที่ทุกๆ คนโปรดปราน ภาพลักษณ์ของเธอนั้นคือการเขียนอายไลเนอร์ หนา และคิ้วบางเฉี ยบมี
การเปิ ดเชนสโตร์ หรื อกลุ่มร้ านค้าย่อยภายใต้บริ ษทั เดี ยวกันขึ้น ที่ซ่ ึ งทุกคนสามารถดูสินค้าและ
ตรวจสอบราคาได้ ทําให้ผหู ้ ญิงสามารถใช้เครื่ องสําอางที่ราคาไม่แพงโดยทัว่ กัน
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ค.ศ. 1939-1945 สงครามโลกครั้ งที่ 2 ได้จาํ กัดการผลิตเครื่ องสําอางต่างๆ เพราะ
ปิ โตรเลียมและแอลกอฮอล์ซ่ ึงเป็ นส่ วนผสมหลักที่ใช้ในเครื่ องสําอางคือวัตถุดิบซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการใน
การทําสงคราม
ยุค 1940 คิ้วโก่งและเขียนเข้มด้วยดินสอของโจน ครอว์ฟอร์ ดกลายเป็ นภาพลักษณ์
เครื่ องหมายการค้าของสาวทํางานยุค 1940
ค.ศ. 1960 การพัฒ นาสี ย้อ ม ทํา ให้ เ กิ ด การทดสอบส่ วนประกอบของสี ใน
เครื่ องสําอางเพื่อความปลอดภัย และผ่านความเห็นชอบจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเอฟดีเอ
ค.ศ. 1967 สุ ดยอดนางแบบทวิกกี ทําให้การแต่งดวงตาที่ เกิ นจริ งดูโดดเด่นเป็ นที่
นิยมโดยเธอจะวาดเส้นขนตารอบๆ ดวงตาด้วยดินสอ และติดขนตาปลอมหลายชั้น เพื่อสร้างสรรค์
ดวงตาโตที่ดูไร้เดียงสา
ยุค 1970 การแต่งหน้าที่ดูเป็ นธรรมชาติ ได้รับความนิยมแพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว
ยุค 1980 เมกอัพแรงและเกินจริ ง เทรนด์ (ความนิ ยม) ของสี จดั จ้าน เต็มไปด้วยสี ฟ้า
และชมพูฟเู ชีย
ยุค 1990 การแต่งหน้าของยุคนี้ ทุกอย่างต้องดูเป็ นธรรมชาติ
ค.ศ. 2000-ปั จจุ บนั ผิวแทนหลอกๆ เตี ยงอาบแดด และผลิ ตภัณฑ์เปลี่ ยนผิวแทน
ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เมกอัพที่มีเบสเป็ นมิเนรัลเข้ามาสู่ ตลาด และมีแบรนด์เมกอัพต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างมากมายถล่มทลาย
จากประวัติศาสตร์ การแต่งหน้าข้างต้น เห็ นได้ว่าการแต่งหน้าที่นอกเหนื อจากเพื่อ
ความสวยงามแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารอย่างหนึ่ ง ซึ่ งถูกใช้เพื่อบอกความหมายบางอย่าง
ตามแต่ละยุคสมัย และมีการพัฒนาการใช้จวบจนปัจจุบนั
2.1.1.2 การสื่ อความหมายในการแต่งหน้า
สาธิดา เตชะภัทรพร (2541) ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของการแต่งหน้า
ในฐานะเป็ นส่ วนขยายความรู ้สึกทางด้านจิตใจในสื่ อวิทยุโทรทัศน์” ว่าโรงเรี ยนสอนแต่งหน้า ชู อู
เอมูระ (Shu Uemura) ประเทศญี่ปุ่น มีมุมมองเกี่ยวกับการแต่งหน้าว่าเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง การ
แต่งหน้าสามารถสร้างความหมายให้เกิดขึ้นได้นอกเหนือไปจากจุดประสงค์การแต่งหน้าเพื่อความ
สวยงามเพียงอย่างเดี ยว การสร้ างสรรค์และนําเสนอในการแต่งหน้า เหมือนศาสตร์ อื่นทัว่ ไปที่
จําเป็ นต้องมีหลักเกณฑ์นาํ มาใช้ในการแต่งหน้า เพื่อเป็ นแนวทางที่ใช้เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการ
สร้ างสรรค์ เมื่ อ การแต่ง หน้า เป็ นศิ ลปะอย่างหนึ่ ง หลักองค์ประกอบศิ ลป์ ที่ ใ ช้ใ นงานศิ ล ปะจึ ง
สามารถนํา มาใช้ใ นงานแต่ ง หน้า เพื่อเป็ นหลัก ในการสร้ างสรรค์บ นใบหน้า ได้เ ช่ น กัน ในการ
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แต่งหน้านั้นมีพ้ืนฐานที่สาํ คัญโดยทัว่ ไปคือการดูแลรักษาผิว วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเทคนิ ค
การแต่งหน้ามีต้ งั แต่เทคนิ คง่ายๆ จนถึงที่ซบั ซ้อน แต่เนื่ องจากใบหน้าของมนุ ษย์มีขอ้ จํากัดโดยตัว
โครงสร้างของมันเองส่ วนหนึ่ ง ข้อจํากัดอันเกิดจากพันธุกรรมส่ วนหนึ่ง จึงยากที่จะสามารถสื่ อใน
สิ่ งที่ตนต้องการออกไปได้ดงั่ ใจ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานทัว่ ไปทางด้านองค์ประกอบของศิลปะจึงถูก
นํามาใช้ประกอบ เพื่อช่วยเสริ มสร้างความหมายในการออกแบบ
นอกจากนี้ สาธิดา เตชะภัทรพร (2541) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของศิลปะที่นาํ มา
ประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า ดังนี้ 1) เส้น (Line) 2) สี (Color) 3) ลักษณะพื้นผิว (Texture) และ
4) รู ปร่ างและรู ปทรง (Shape)
1) เส้น (Line) และการใช้ทิศทางของเส้น
เส้น คื อเครื่ องหมายหรื อริ้ วรอยที่ เกิ ดจากการลากหรื อขี ดเขี ยนด้วยวัสดุ
เครื่ องมือ ลงบนระนาบผิวต่างๆ เส้นจัดเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการสร้างรู ปทรงต่างๆ ศิลปิ น
สามารถใช้เส้นเป็ นสื่ อในการแสดงอารมณ์และบุคลิก อาจแสดงออกถึงความอ่อนหวาน แข็งแกร่ ง
ความน่ ารักความน่ากลัว เพราะเส้นเป็ นสัญลักษณ์ของอารมณ์ได้อย่างหนึ่ งในการแต่งหน้า การใช้
เส้นในทิศทางต่างๆ จะนําไปสู่ การสร้างความรู ้สึกบางอย่างให้ผดู ้ ูสมั ผัสได้ ดังนี้
เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกนิ่ง หนักแน่นมัน่ คง และราบเรี ยบ
เส้ น แนวทแยงขึ้ น ให้ค วามรู ้ สึ ก กระฉับ กระเฉง แหลมคม
แข็งแรงและดึงความรู ้สึกและสายตาของผูด้ ูให้ขยายออกไป
ตามทิศทางที่เส้นพุง่ ไป
เส้นแนวทแยงลง ขยายความรู ้สึกไปทางแนวดิ่ ง แสดงความ
ไม่มนั่ คงความเศร้า ไม่แน่ นอน เส้นเหล่านี้ จะสร้างความรู ้สึก
ได้มากขึ้นเมื่อนํามาผสมผสานกับทิศทางการเข้าใน หรื อออก
นอก ซึ่งอาจนํามาสร้างความหมายให้เกิดขึ้นได้ หรื ออาจนํามา
แก้ไขรู ปหน้าอีกวิธีหนึ่งได้เช่นกัน
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2.1.1.3 การสื่ อความหมายด้วยสี
สี เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญยิ่งในการแต่งหน้า ถ้าไม่มีสีเกิดขึ้นก็ไม่อาจเรี ยกได้ว่ามี
การแต่งหน้าเกิดขึ้น สี มีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึกของมนุ ษย์มากกว่าองค์ประกอบชนิ ดอื่นๆ เพราะสี
สามารถสร้างความประทับใจต่อผูด้ ูได้อย่างรวดเร็ วและชัดแจ้ง โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาคิดไตร่ ตรองหา
เหตุผลมากนัก เนื่องจากบุคคลทัว่ ๆ ไปมีสุนทรี ยภาพต่อสี ต่างๆ อยูแ่ ล้ว
มนุ ษย์สามารถมองเห็ นสี ต่างๆ ได้เพราะความเข้มของแสงสะท้อนเข้าสู่ ตา ทฤษฎี
เกี่ ยวกับสี น้ ันมีหลายแขนง ทฤษฎี สีทางด้านจิตวิทยาต่างยอมรั บว่าสี มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกของ
มนุ ษย์มากดังนั้นการนําความรู ้เกี่ ยวกับสี มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก แต่เป็ นเรื่ องไม่
ง่ายที่จะนําคุณสมบัติต่างๆ ของสี มาใช้ให้เกิดความหมายได้อย่างเหมาะสม การแต่งหน้าที่ตอ้ งการ
ใช้สีให้เป็ นสื่ อ จําเป็ นต้องรู ้ พ้ืนฐานของสี สันและพื้นฐานของเม็ดสี ผิวที่มีความแตกต่างกันตาม
พันธุ กรรมหากสามารถเข้าใจและนําทุกส่ วนมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จินตนาการที่สร้างไว้ก็ไม่ยากที่
จะถ่ายทอดผ่านทางใบหน้าของมนุษย์
1) ความรู ้พ้นื ฐานของสี
Alpert (2008) ไดจําแนกคุณสมบัติที่สาํ คัญได้ดงั นี้
(1) มีความเป็ นสี แท้ (Hue) หมายถึง คุณสมบัติที่แสดงลักษณะของตัว
มันว่าเป็ นสี อะไรและอยูใ่ นตําแหน่งใดของวงจรสี
สี ข้ นั ที่ 1 (Primary Color) หรื อแม่สี เป็ นสี หลักที่ไม่ได้รับจากการผสมสี
ใดๆ ได้แก่ สี เหลือง สี แดง สี น้ าํ เงิน
สี ข้ นั ที่ 2 (Secondary Color) คือสี ที่ได้รับจากการผสมส่ วนเท่ากันของ
สองแม่สี ได้แก่ สี สม้ สี เขียว สี ม่วง
สี ข้ นั ที่ 3 (Tertiary Color) คือสี ที่ได้จากการผสมสี จาํ นวนเท่ากันของสี
ขั้นที่สองกับสี ข้ นั ที่หนึ่ ง และมีสีที่ใกล้เคียงกับสี ข้ นั ที่หนึ่ ง โดยจะเรี ยกชื่ อสี จากสี ข้ นั ที่หนึ่ งก่ อน
แล้วจึงเรี ยกตามด้วยสี ข้นั ที่สอง ได้แก่ สี เหลืองส้ม สี แดงส้ม สี น้ าํ เงินเขียว สี แดงม่วง สี น้ าํ เงินม่วง สี
เหลืองเขียว
(2) มีน้ าํ หนักอ่อน แก่ (Value) สี ท้ งั 12 สี จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งคือ
มีน้ าํ หนักอ่อนแก่เฉพาะตัว นํ้าหนักปกติของทุกสี จะเปลี่ยนแปลงได้โดยการผสมสี ขาว เทา ดํา หรื อ
สี ตรงกันข้าม
(3) มีความเข้มเฉพาะตัว (Intensity) ความเข้มหมายถึงความสดใส สี
ทุกสี จะมีความเข้มสู งสุ ดเมื่อเป็ นสี แท้ และเมื่อสี แท้ถูกเปลี่ยนนํ้าหนัก ความเข้มก็เปลี่ยนไปด้วย สี ที่
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มีความเข้มสู งสุ ดคือ สี แดง ตํ่าสุ ดคือ สี ม่วง และหากต้องการทราบว่าสี ใดมีความเข้มมากน้อยแค่
ไหน ให้เปรี ยบเทียบกับสี เทา
2) คุณลักษณะของสี (Aspect of Color)
Brown (2008) พบว่า แง่มุมของสี เป็ นการเชื่อมโยงและผสมผสานของสี ที่
ก่ อให้เกิ ดการตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความรู ้ สึก มี คาํ มากมายที่ นํามาใช้อธิ บายคุ ณลักษณะ
เฉพาะของในแต่ละสี ในการเปรี ยบเทียบระหว่างกัน แต่โดยพื้นฐานในการแยกแยะคือความมืด
ความสว่าง เพราะสี จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีแสง สี เป็ นทั้งเรื่ องง่ายและเรื่ องซับซ้อน ความหมายของสี
จะแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของผูค้ นในวัฒนธรรมที่ต่างกัน สี จึงเป็ นทั้งลักษณะส่ วนตัวและ
ลักษณะที่เป็ นสากล ที่มีการส่ งสารอันเต็มไปด้วยความหลากหลายแปรผันได้ไม่รู้จบ แต่อย่างไรก็
ตามสามารถจําแนกคุณสมบัติเด่นของสี ได้ ดังนี้
(1) สี ร้อน (Hot Color)
ความร้อนของสี จะถูกโยงเข้ากับสี ที่มีความอิ่มตัวในสี แดง สี แดงแท้ๆ จะ
ให้ความรู ้ สึกที่รุนแรงที่สุด สี ร้อนจะนําเสนอความสนใจที่ดึงดูดจากภายนอก ตัวสี ร้อนจะสร้าง
ความรู ้สึกรุ นแรงก้าวร้าว จู่โจม พลังของสี สามารถส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในหลายๆ ทาง เช่น ทําให้
ความดันเลือดสูงขึ้น และกระตุน้ ระบบประสาท เป็ นต้น
(2) สี หนาวเย็น (Cold Color)
สี หนาวเย็นจะโยงเข้ากับสี ที่มีความอิ่มตัวในสี ฟ้า (Blue) ตัวสี ฟ้าแท้จะ
ให้ความรู ้สึกที่รุนแรงที่สุดในจุดที่มนั สว่างสดใสที่สุด สี หนาวเย็นจะทําให้นึกถึงนํ้าแข็ง หิ มะ ทําให้
เกิดความรู ้สึกหนาวเย็น สี จาํ พวกสี ฟ้า เขียว ฟ้ าอมเขียว จะเป็ นสี ที่ตรงข้ามกับสี ร้อน สี หนาวเย็นจะ
ทําให้ระบบเมตาบอลิซ่ ึม (Metabolism) ช้าลง และสร้างความรู ้สึกสงบ
(3) สี อบอุ่น (Warm Color)
สี อุ่ น คื อ สี ที่ มี ส่ ว นผสมของสี แ ดง แต่ แ ตกต่ า งจากสี ร้ อ นที่ เ ป็ นการ
เพิ่มเติมสี เหลืองกับสี แดง สี โทนอุ่นจําพวก สี ส้มแดง สี ส้มเหลือง สี เหลืองส้ม จะต้องเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างสี เหลืองและสี แดงเสมอในส่ วนประกอบใหญ่ของความรู ้สึก สี โทนอุ่นจะสร้าง
ความรู ้สึกสบาย เป็ นกันเอง ความรู ้สึกต้อนรับอย่างอบอุ่น อย่างเช่นความรู ้สึกตอนพระอาทิตย์จะ
ตกดิน เพราะอานุภาพของรังสี สีแดงที่ส่งออกมาจากรอบข้าง
(4) สี เย็น (Cool Color)
สี โทนเย็นมีพ้ืนฐานจากสี ฟ้าที่ผสมผสานกับสี เหลือง ก่อให้เกิดสี จาํ พวก
สี เหลืองเขียวสี เขียว และสี น้ าํ เงินเขียว สี โทนเย็นอย่างสี ฟ้าเทอคอยส์ เขียวสนามหญ้าสด สามารถ
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พบเห็นได้ในธรรมชาติอย่างเช่นในฤดูใบไม้ผลิ จะทําให้ผพู ้ บเห็นเหมือนถูกชุบชี วิต หรื อเหมือน
เรี ยกสิ่ งใหม่กลับคืนมา ก่อให้เกิดความผ่อนคลายและสงบนิ่ง ให้ความรู ้สึกสดชื่น
(5) สี สว่าง (Light Color)
สี สว่าง คือ สี ที่เป็ นโทนอ่อนที่สุด ความสว่างของมันทําให้เราเกือบจะ
ไม่เห็นสี ที่มีอยู่เมื่อความสว่างของสี เพิ่มมากขึ้นความแตกต่างของสี แท้ก็จะลดลง สี โทนสว่างเป็ น
การเปิ ดกว้างสู่ สภาพรอบข้าง เหมือนเป็ นการถ่ายเทอากาศให้ความรู ้สึกที่สบาย เหมือนผ้าลูกไม้สี
นวลที่พลิ้วไหวที่หน้าต่าง ส่ งความรู ้สึกถึงการพักผ่อนในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส
(6) สี เข้ม (Dark Color)
สี เข้ม คือ สี ที่มีสีดาํ เป็ นองค์ประกอบ ก่อให้เกิดการปิ ดกั้นและทําให้ดูคบั
แคบและเล็กผลสะท้อนกลับของสี โทนเข้มนั้นสร้ างความรู ้ สึกที่ จริ งจังแน่ วแน่ ซึ่ งโดยปกติ ถา้
เปรี ยบเทียบกับฤดูกาล มันเป็ นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว หากเปรี ยบความแตกต่าง
ระหว่างสี สว่างและสี เข้ม ก็เหมือนกับกลางวันและกลางคืนนัน่ เอง
(7) สี ซีดจาง (Pale Color)
โทนสี ซีดจางเป็ นสี ที่นุ่มที่สุดในโทนสี อ่อน ซึ่ งอย่างน้อยจะมีสีขาวเป็ น
ส่ วนประกอบผสมอยู่ ประมาณ 65 เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวสี แท้ ส่ วนใหญ่จะถูกโยงความรู ้สึก
ของสี ใ นฐานะที่ แ สดงความโรแมนติ ก สี ซี ด จางอย่า งเช่ น สี ง าช้า ง ฟ้ าอ่ อน และชมพู จะสร้ า ง
ความรู ้สึกที่สุภาพนุ่ มนวล และเป็ นสี ที่สามารถพบเห็นได้จากเมฆในวันที่ทอ้ งฟ้ าสดใส หรื อสี ของ
ดอกไม้บางชนิดอย่างลาเวนเดอร์ในช่วงหมอกตอนเช้า
(8) สี สดใส (Bright Color)
ความแท้ของสี ภ ายในสี น้ ัน จะเป็ นตัว กํา หนดความสดใสของสี สี จ ะ
สดใสอย่างชัดเจนนั้นต้องเว้นจากการผสมของสี เทา หรื อสี ดาํ สี ที่เต็มไปด้วยความสดใสจะเป็ นสี
จําพวก สี น้ าํ เงิน สี แดงสี เหลือง และสี ส้ม สี สดใสเหล่านี้ จะเตะตาและดึงดูดความสนใจ อย่างเช่น
รถโรงเรี ยนสี เหลืองจมูกกลมๆ และปากว้างๆ ที่เป็ นสี แดงของตัวตลก สี สดใสเหล่านี้จะสร้างความ
สะดุดตา ก่อให้เกิดความปิ ติ ความร่ าเริ ง
(9) สี และบุคลิกภาพ (Color and Personality)
สี เป็ นองค์ประกอบที่ สามารถนํามาใช้ในการสื่ อสารเพื่อช่ วยบ่ งบอก
ความหมายทางด้านความรู ้สึกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบางอย่าง เป็ นการสร้างความหมายทางสัญญะ
ได้ ในทางด้านจิตวิทยามีการค้นคว้ามากมายที่แสดงถึงผลของสี ต่างๆที่มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ
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สี ดาํ เป็ นสี ที่บ่งบอกถึงลักษณะรุ นแรงที่ใช้เพื่อเร้าอารมณ์, ความสง่า
งาม ความโศกเศร้าสะเทือนใจ ความแก่ ความเข้มแข็ง ในทางบุคลิกภาพสื่ อ
ถึงลักษณะที่เจนโลก ความลึกลับและน่ากลัว
สี ขาว ในที่น้ ีรวมถึงสี ครี ม สี งาช้าง สี เหล่านี้จะสร้างความรู ้สึกสะอาด
บริ สุทธิ์ ฤดูหนาว และความสงบ ในทางบุคลิกจะสื่ อถึงความเป็ นกลาง
ความบริ สุทธิ์ และความสะอาด
สี เทา เป็ นสี ที่บ่งบอกความเป็ นกลาง, ความน่ าเคารพ, ความสงบ
เสงี่ยมในด้านความหมายทางบุคลิกภาพนั้น แสดงออกถึงลักษณะอนุ รักษ์
นิยม ความน่าเชื่อถือ การไม่ตอ้ งการแสดงตัวเด่น
สี ม่วง เป็ นสี ที่สื่อถึงลักษณะความเทียม ความแปลก ความเย้ายวนใจ
ในด้านบุคลิกภาพนั้น แสดงออกถึงบุคลิกที่เป็ นทางเร้าอารมณ์ มีความ
มัน่ ใจในตนเอง
สี ชมพู (รวมถึงสี ที่ออกในโทนชมพูท้ งั หมด อย่างเช่นสี ลูกกวาด สี
พีช) เป็ นสี ของเด็กผูห้ ญิง ความหวานแบบลูกกวาด ในส่ วนของบุคลิกภาพ
สื่ อลักษณะของความเป็ นหญิ ง อ่อนละมุน อ่อนหวานปราศจากความน่ า
กลัว
สี แดง สื่ อสัญญะของหัวใจ และเปลวไฟ, ความมีพลังอํานาจทางเพศ,
ความร้อนแรง, อันตราย ในด้านบุคลิกภาพจะบ่งบอกลักษณะความเป็ นผูน้ าํ
ลักษณะก้าวร้าวรุ นแรง บุคลิกที่เชื่อมัน่ กล้าเสี่ ยง
สี ส้ม บ่งบอกความรู ้สึกอบอุ่น, พลังงาน, ความเอาใจใส่ ในส่ วนของ
บุคลิกภาพจะสื่ อความสนุกสนาน ลักษณะบุคลิกที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี และ
ลักษณะที่กระฉับกระเฉง
สี เหลือง สื่ อความรู ้สึกสี สันของแสงอาทิตย์ ความร่ าเริ งแจ่มใส
ความขลาดกลัวและหลอกลวง ในส่ วนของบุคลิกภาพบ่งบอกลักษณะคนที่
ชอบความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีอารมณ์ขนั
สี เขียว สื่ อความรู ้สึกสดชื่น ต้นไม้ใบหญ้า แต่ขณะเดียวกันจะสื่ อถึง
ความอิ จฉาริ ษยา และยาพิษ ในด้านบุคลิ กภาพจะบ่ งบอกลักษณะผูท้ ี่ รัก
ธรรมชาติ ลักษณะผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือ ใจดี หรื อในบางครั้งก็สื่อบุคลิกที่
น่าเบื่อและเดาได้ง่าย
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สี ฟ้า สื่ อถึงท้องฟ้ า พื้นที่กว้าง ความอ่อนเยาว์ และความสนุกสนาน
ในด้านบุคลิกภาพสื่ อลักษณะร่ าเริ ง เป็ นมิตร
สี น้ าํ เงิน สื่ อถึงนํ้าทะเล ความเวิ้งว้าง ความสงบนิ่ง ในด้านบุคลิกภาพ
บ่งบอกลักษณะอนุรักษ์นิยม บุคลิกที่นิ่ง ซื่อสัตย์และน่าไว้ใจ
สี กรมท่า สื่ อถึงความลึก ความยกย่อง เกียรติยศและความรํ่ารวย ใน
ด้านบุคลิกภาพสื่ อถึงลักษณะอนุรักษ์นิยม มีเหตุมีผล คลาสสิ ค และเป็ นผูน้ าํ
ทางด้านความคิดและวิทยาการใหม่ๆ
สี น้ าํ ตาล สื่ อลักษณะของดิน ใบไม้แห้ง ความรู ้สึกเกี่ยวกับบ้าน ที่อยู่
อาศัย ในส่ วนของบุ คลิ ก ภาพนั้น บ่ ง บอกลัก ษณะที่ ใ กล้เ คี ยงธรรมชาติ ดู
อบอุ่น ลักษณะจริ งใจไม่เสแสร้ง
3) ลักษณะพื้นผิว (Texture)
ลักษณะพื้นผิว หมายถึงระนาบผิวของวัตถุใดๆ ซึ่ งสามารถรับรู ้ได้โดยการ
สัมผัส แตะต้อ งหรื อด้ว ยการมอง ลัก ษณะผิว เป็ นองค์ประกอบที่ ทาํ ให้ผลงานดู ตื่น ตาน่ าสนใจ
สามารถใช้เป็ นสื่ อในการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู ้สึกได้เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามลักษณะ
พื้นผิวมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับสี เป็ นอย่างมาก สี ที่เปลี่ ยนแปลงไปก็จะก่ อให้เกิ ดอารมณ์ ความรู ้ สึกที่
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การนําเสนอทางลักษณะพื้นผิว มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (Brown, 2008)
(1) พื้นผิวแบบด้าน (Matt) คือ การใช้เครื่ องสําอางที่มีลกั ษณะพื้นผิว
ด้าน ไม่มีประกายที่เกิดจากมุก ส่ วนใหญ่ให้ความรู ้สึกแห้ง ไม่นุ่มนวล ดูแข็งกระด้าง
(2) พื้นผิวเป็ นประกายมุก (Frost) คือ การใช้เครื่ องสําอางที่มีประกาย
ระยิบระยับของผงมุกที่ผสมอยู่ ความระยิบระยับนั้นจะก่อให้เกิดความน่าสนใจและส่ งให้บริ เวณที่
ใช้โ ดดเด่ น โดยรวมสี ป ระกายมุ ก จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก สนุ ก สนาน เจิ ด จ้า และสดใส มุ ก ที่
ผสมผสานกับสี ที่แตกต่างกันจะทําให้ความรู ้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิของสี เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี แดงที่
เป็ นสี ร้อน เมื่อนํามาผสมมุกจะกระตุน้ ให้รู้สึกอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ถา้ ผสมในสี ฟ้าอ่อนใสก็จะทําให้
อุณหภูมิเย็นลง
(3) พื้นผิวแบบมัน พื้นผิวแบบมันแตกต่างจากแบบมุกที่การสะท้อน
เป็ นประกายนั้นเกิดจากลักษณะผิวที่เป็ นมันเหมือนนํ้ามัน เป็ นความวาวแสง ดูลื่นและเรี ยบ จะให้
ความรู ้สึกเฉอะแฉะเหนอะหนะ และชุ่มฉํ่า
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(4) พื้นผิวเรี ยบ คือ ลักษณะของการใช้เครื่ องสําอางเพื่อสร้างความรู ้สึก
ที่นวลเนี ยน ไร้จุดด่างดํา ไม่ดูแห้งแต่ก็ไม่ดูมนั มักเป็ นขั้นตอนของการลงรองพื้นที่ใช้เพื่อปกปิ ด
ความบกพร่ องของใบหน้า
4) การใช้รูปร่ างและรู ปทรง (Shape)
ในการแต่งหน้านั้น รู ปทรงที่นาํ มาประยุกต์เป็ นการจําลองลักษณะทัว่ ไป
ของรู ปทรงพื้นฐานบางรู ป โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้ างรู ปทรงนั้นให้เป็ นเส้นคมชัดเจนอย่างเด่นชัด
รู ปทรงมีความเกี่ ยวข้องกับความรู ้สึกภายในมาก ซึ่ งความรู ้ สึกนั้นเกิ ดจากการรับรู ้ที่ได้วิเคราะห์
มาแล้ว รู ปทรงพื้นฐานที่นาํ มาใช้ มีดงั นี้ (จักรพันธ์ มิสุธา, 2555)
รู ปทรงกลม รู ปทรงกลมเกิดจากเส้นโค้ง ความโค้งมนของ
เส้นเป็ นการแสดงความอ่อนไหว อ่อนหวาน ความนุ่ มนวล ไม่
แข็งกระด้าง อย่างเช่ นกรณี การปั ดแก้มเป็ นรู ปทรงกลม จะเป็ น
การสื่ อความรู ้สึกที่อ่อนวัย น่ ารักแบบเด็กๆ ทําให้นึกถึงหน้าเด็ก
เล็กๆ ที่โครงรู ปหน้ายังไม่ชดั เจน ซึ่งจะมีลกั ษณะกลม
รู ปทรงสี่ เหลี่ยม ความเหลี่ยมเกิ ดจากการผสมผสานของ
เส้นในแนวตรงซึ่ งเส้นตรงเหล่านี้ โดยตัวมันเองเป็ นการแสดงถึง
ความหนักแน่นแข็งแกร่ ง มัน่ คง และไม่อ่อนหวาน
รู ปทรงสามเหลี่ยม เป็ นการประกอบจากการผสมผสาน
ลัก ษณะเส้น ตรงและเส้น หยัก ที่ เ ป็ นมุ ม ยอดของสามเหลี่ ย มมี
ความแหลม ก่ อให้เ กิ ดความรู ้ สึกชี้ นําความรู ้ สึกในทิ ศทางการ
เคลื่อนไหว ปราดเปรี ยว
การสื่ อความหมายจากการแต่งหน้าเป็ นการผสมผสานวิธีการต่างๆ โดย
นําเอาความรู ้ทางหลักพื้นฐานทางด้านศิลปะเข้ามาปรับใช้โดยประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับ
ใบหน้าของแต่ละบุคคลรวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไป
2.1.1.4 ทฤษฎีการแต่งหน้าพื้นฐาน
ผิว พรรณที่ เ รี ยบเนี ยน สุ ขภาพดี และเปล่ งปลัง่ เป็ นพื้นฐานสําคัญของใบหน้าที่
สวยงามแต่ ไม่ใช่ ทุกคนที่ จะมี ผิวพรรณที่ สวยงามสมบูรณ์ แบบตามธรรมชาติ การรู ้ จกั เลื อกใช้
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามจึงเข้ามามีความสําคัญ เพื่อช่วยทําให้ใบหน้าและบุคลิกของผูแ้ ต่งดูดีและ
สวยงามขึ้น
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การรู ้จกั ลักษณะพื้นฐานของผิวพรรณมีความสําคัญอย่างมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่จะช่วย
ให้เราเข้าใจธรรมชาติของผิวในลักษณะต่างๆ เพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่มีอยูม่ ากมาย
ให้เหมาะสมกับผิวลักษณะนั้นๆ ได้
Brown (2008) ได้แบ่งประเภท รวมถึงลักษณะของผิว และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดูแลผิวพรรณ ดังนี้
1) ผิวธรรมดา มีลกั ษณะดังนี้
(1) ผิวมีความเรี ยบเนียน สมํ่าเสมอ รู ขมุ ขนมีขนาดเล็ก
(2) บริ เวณแก้ม มัก เป็ นส่ ว นที่ แ ห้ ง ที่ สุ ด บนใบหน้ า แต่ ไ ม่ ไ ด้แ ห้ ง
จนเกินไป
(3) บางครั้ งอาจรู ้ สึกได้ว่าผิวมี ความมันและรู ขุมขนดู กว้างที่ บริ เวณ
หน้าผาก จมูก และคาง
(4) มีความสมดุลกันระหว่างนํ้าและนํ้ามันในผิว
2) ผิวแห้ง/ แห้งมากเป็ นพิเศษ มีลกั ษณะดังนี้
(1) หลังล้างหน้าจะรู ้สึกตึงที่ผวิ บางครั้งอาจดูแห้งหรื อเป็ นขุย
(2) เมื่อสัมผัสจะรู ้สึกว่าหยาบและไม่เรี ยบเนียน เนื่ องจากผิวขาดความ
ชุมชื่น
(3) รู ขมุ ขนมีขนาดเล็กจนแทบมองไม่เห็น
(4) ผิวอาจมีอาการแพ้ง่าย
(5) เกิดริ้ วรอยมากกว่าผิวประเภทอื่น
3) ผิวมัน มีลกั ษณะดังนี้
(1) มีความมันเงา โดยเฉพาะบริ เวณทีโซน (บริ เวณหน้าผาก จมูก และ
คาง) ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ต่อมไขมันผลิตนํ้ามันออกมามากเกินไป
(2) อาจมีรูขมุ ขนขนาดใหญ่ และมองเห็นได้ชดั เจน
(3) เป็ นสิ วอักเสบบ่อยๆ
(4) ไม่ค่อยมีริ้วรอยจากวัย เช่น พวกเส้นริ้ วรอยเล็กๆ
4) ผิวผสม มีลกั ษณะดังนี้
(1) มีความมันบริ เวณทีโซน (บริ เวณหน้าผาก จมูก และคาง)
(2) บริ เวณข้างแก้มทั้งสองแห้ง หรื อมีบางจุดที่ขาดความชุ่มชื้น
(3) มีรูขมุ ขนกว้างบริ เวณหน้าผาก จมูก และคาง
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5) ผิวบอบบางแพ้ง่าย มีลกั ษณะดังนี้
(1) ผิวแพ้ง่ายอาจเป็ นได้ท้ งั ผิวแห้งและผิวมัน
(2) มีลกั ษณะระคายเคืองง่าย จากการใช้เครื่ องสําอาง มอยส์เจอไรเซอร์
และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิว
(3) มีความไวต่อสิ่ งกระตุน้ และเป็ นรอยแดงง่าย
(4) มีอาการคันหรื อเป็ นจํ้า
สาธิดา เตชะภัทรพร (2541) ยังได้กล่าวถึงอุปกรณ์ในการแต่งหน้าที่พึงมีไว้ ดังนี้
1) ฟองนํ้า (Sponges) มีไว้เพื่อใช้ทารองพื้นและเกลี่ยผสมสี รองพื้น
2) พัฟ (Poder Puff) มีพ้ืนผิวที่เป็ นขนนุ่ม ออกแบบมาเพื่อใช้กดซับแป้ ง
เพื่อให้รองพื้นติดทนนาน
3) แปรงปั ดแป้ ง (Powder Brush) เป็ นแปรงกลมขนาดใหญ่ มีไว้สาํ หรับปั ด
แป้ งลงบนใบหน้า และปัดแป้ งส่ วนเกินออกจากใบหน้า
4) แปรงปั ดแก้ม (Blush Brush) มีขนาดเล็กกว่าแปรงปั ดแป้ ง มีไว้สาํ หรับ
ปั ดแก้มเพื่อให้เกิดสี สนั และรู ปทรงตามที่ตอ้ งการ
5) ชุดแปรงแต่งตา ประกอบด้วยแปรงทาสี เปลือกตาขนาดต่างๆ พู่กนั เขียน
ขอบตา แปรงปั ดขนตา และแปรงปั ดขนคิว้
6) พูก่ นั ทาลิปสติก
7) ที่ดดั ขนตา (Eyelash Curler) ใช้สาํ หรับดัดขนตาให้งอนงามอย่างเป็ น
ธรรมชาติ
8) อุปกรณ์ในการตกแต่งคิ้ว อาจเป็ นแหนบถอนขน กรรไกร หรื อมีดโกน
9) ทิชชู และคอททันบัต
และจากการศึกษาเอกสารของ The Make-Up Glamour Technicians (2005) และ
Brown (2008) พบว่า ผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปหลักการแต่งหน้าเบื้องต้นได้ดงั นี้
2.1.1.5 การเตรี ยมใบหน้าก่อนการลงเมกอัพชนิดต่างๆ
1) ทําความสะอาดใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว
2) วิเคราะห์ประเภทและสภาพของผิว เพื่อให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เมกอัพได้อย่างเหมาะสม
3) เลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่จะช่ วยทําให้สภาพของผิวดู ดี ข้ ึน เลื อกมอยส์ เจอไร
เซอร์ เนื้ อที่เหมาะสมกับผิวก่อนแต่ง โดยสามารถเลือกใช้หลากหลายผลิตภัณฑ์ร่วมกัน หรื อเฉพาะ
จุดได้
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2.1.1.6 การเลือกใช้คอนซีลเลอร์ (Concealers)
คอนซี ลเลอร์ มีไว้เพื่อปกปิ ดจุดด่างดํา รอยสิ ว รอยแดง รอยแผลเป็ น และรอยฟกชํ้า
ต่างๆ รวมถึงคอนซี ลเลอร์ สาํ หรับปกปิ ดรอยดําใต้ดวงตา การเลือกใช้ควรเลือกให้เหมาะกับแต่ละ
จุดบนใบหน้า เพราะคอนซีลเลอร์จะถูกออกแบบมาให้ใช้สาํ หรับปั ญหาเฉพาะอย่าง
1) การเลื อกคอนซี ลเลอร์ สําหรั บปกปิ ดจุ ดด่ างดํา รอยสิ ว รอยแดง รอย
แผลเป็ น และรอยฟกชํ้าต่างๆ ควรเลือกโทนสี เหลืองที่เข้ากับสี ผิว และมีเนื้ อที่ไม่เข้มข้นมากนัก
เพื่อให้การปกปิ ดดูเป็ นธรรมชาติ
2) การเลือกคอนซี ลเลอร์สาํ หรับปกปิ ดรอยคลํ้าใต้ตา ควรเลือกเนื้อครี มที่มี
ความชุ่มชื้นเพียงพอเพื่อไม่ให้บริ เวณใต้ดวงตาแห้งจนเกินไป และเลือกสี ที่อ่อนกว่าโทนสี รองพื้น
1-2 ระดับ
3) อุปกรณ์ในการลงคอนซี ลเลอร์ สามารถเลือกใช้ได้ท้ งั นิ้ วมือหรื อแปรง
สําหรับคอนซีลเลอร์ หรื อใช้แปรงลงก่อนแล้วตามด้วยการใช้นิ้วมือกดเบาๆในการปกปิ ดรอยต่างๆ
บนใบหน้าของผูห้ ญิงบางคนอาจต้องใช้คอนซี ลเลอร์หลายสี ผสมกันสําหรับการใช้ปกปิ ด เพื่อปรับ
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรอยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพอากาศการพักผ่อน และการเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมน
2.1.1.7 การเลือกใช้รองพื้น (Foundation)
รองพื้นที่ เหมาะสมกับใบหน้าและสี ผิว เป็ นตัว ช่ ว ยให้ผิวพรรณมี ความสวยงาม
เพราะรองพื้นสามารถปรับโทนสี ผิวหน้าให้ดูเรี ยบเนี ยนสมํ่าเสมอ เมื่อใช้อย่างถูกต้องจะได้ผิวที่ดู
กระจ่างใสและเรี ยบเนี ยน โดยรองพื้นสู ตรต่างๆ และระดับการปกปิ ด รองพื้นมีมากมายหลายสู ตร
และหลายระดับการปกปิ ดที่แตกต่างกัน โดยควรเลือกให้เหมาะกับความต้องการและสภาพผิวผ่าน
เนื้อสัมผัสแบบต่างๆ
1) ปาล์มเจือสี สาํ หรับผิวหน้า (Tinted Face Balm) เหมาะกับผิวที่แห้งมาก
ให้การปกปิ ดบางเบา มอบความชุ่มชื้นแก่ผิวมาก และทําให้ผิวดูชุ่มชื่น บาล์มจะช่วยให้ผิวอิ่มเอิบ
และช่วยลดเส้นริ้ วรอยให้ดูจางลง
2) รองพื้นชนิ ดแท่ง (Stick Foundation) เหมาะกับผิวทุกประเภท ยกเว้นผิว
มัน ให้การปกปิ ดเฉพาะจุดได้ง่าย และสามารถเพิ่มการปกปิ ดจากปานกลางเป็ นปกปิ ดอย่างเต็มที่ได้
ทีละน้อย และยังเป็ นรองพื้นที่เหมาะสําหรับการถ่ายรู ปมากที่สุด
3) รองพื้นชนิ ดนํ้า (Liquid Foundation) สําหรับผิวแห้ง-แห้งมาก มอบ
ความชุ่มชื้นและความเรี ยบเนียน ให้การปกปิ ดปานกลางถึงปกปิ ดมาก
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4) รองพื้นเนื้ อครี มให้ความชุ่มชื้น (Moisturizing Compact) สําหรับผิว
แห้ง-แห้งมาก เป็ นสู ตรให้ความชุ่มชื้น ให้การปกปิ ดปานกลางถึงปกปิ ดมาก
5) รองพื้นเนื้ อมูส (Whipped Foundation) สําหรับผิวผสม และเหมาะ
สําหรับผูท้ ี่ผวิ ไม่เรี ยบเนี ยน ช่วยสร้างความสมดุลให้ผวิ โดยให้ความชุ่มชื้นในบริ เวณที่แห้ง และดูด
ซับความมันในบริ เวณทีโซน ให้การปกปิ ดปานกลางถึงมากรองพื้นชนิ ดนํ้าที่ปราศจากส่ วนผสม
ของนํ้ามัน (Oil-Free Liquid Foundation) สําหรับผิวมัน หรื อสําหรับผิวผสมในช่วงฤดูร้อน ช่วยดูด
ซับนํ้ามันบนผิว และให้ความเรี ยบเนียนโดยมอบการปกปิ ดน้อยถึงปานกลาง
6) รองพื้นเนื้ อครี มที่ ปราศจากส่ วนผสมของนํ้ามัน (Oil-Free Cream
Foundation) สําหรับผิวธรรมดา-ผิวมัน ช่วยดูดซับนํ้ามันบนผิว ให้การปกปิ ดปานกลางถึงมาก
เหมาะสําหรับการปกปิ ดรอยสิ วและผูท้ ี่มีรูขมุ ขนกว้าง
Powder
7) แป้ งรองพื้ น ที่ ป ราศจากส่ ว นผสมของนํ้า มัน (Oil-Free
Compact) สําหรับผิวมัน ให้การปกปิ ดปานกลางถึงมาก แป้ งรองพื้นนี้ เหมาะสําหรับการใช้เติม
ระหว่างวัน เพราะสะดวกและพกพาง่าย
8) แป้ งมิเนรัล (Mineral Powders) เหมาะสําหรับผิวมันมากแต่ควรระวังใน
การเลือกสี เพราะความมันบนผิวจะทําให้แป้ งเปลี่ยนสี และอาจทําให้ผวิ ดูแห้งและซีดเซียว
2.1.1.8 การเลือกใช้แป้ ง (Powder)
การเลือกใช้แป้ งแตะเบาๆ บนใบหน้าหลังการลงรองพื้น จะช่วยให้รองพื้นและคอน
ซี ลเลอร์ อยู่ติดผิวได้ยาวนานขึ้น และยังช่ วยทําให้ผิวดูสดใสด้วย แป้ งสามารถช่ วยในการดูดซับ
ความมันของรองพื้นหรื อคอนซี ลเลอร์ ได้ดี สําหรับผิวที่แห้งมากอาจไม่ตอ้ งใช้แป้ งอีกเพื่อป้ องกัน
ผิวที่แห้งเกินไป
โทนสี ของแป้ ง แป้ งจะเหมาะกับผิวต่อเมื่อมีโทนสี ที่ตรงกับผิว โดยปกติทวั่ ไปสี ของ
แป้ งจะมี หลากหลายเพื่อให้ตรงกับสี ของรองพื้น แป้ งที่มีโทนสี เหลืองเป็ นเบสจะช่ วยให้สีผิวดู
อบอุ่นแป้ งที่ มีโทนสี ชมพูเป็ นเบสจะช่ วยให้หน้าดูไม่ซีดเซี ยว ส่ วนแป้ งโปร่ งแสง (Translucent
Powder) ไม่ได้โปร่ งแสงหรื อโปร่ งใส อาจทําให้ผวิ หมองระหว่างวันได้
เนื้อสัมผัส แป้ งมีหลายเนื้อสัมผัสให้เลือกใช้ แป้ งฝุ่ นจะมีความหนาแน่นและให้การ
ปกปิ ดได้ดี และมีท้ งั เนื้อแมตต์ (ด้าน) เนื้อบางเบา เนื้อมีประกาย แป้ งฝุ่ นแบบอัดแข็ง เหมาะสําหรับ
ใช้เติมระหว่างวันเพราะบรรจุในตลับที่พกพาสะดวก
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการทาแป้ ง การใช้แ ปรงปั ด แป้ งจะให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดู บ างเบาเป็ น
ธรรมชาติ ส่ วนการใช้พฟั ทาแป้ งจะให้ผลลัพธ์ที่เรี ยบเนี ยนและปกปิ ดได้ดี และยังสามารถช่วยดูด
ซับความมันได้อีกด้วย
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2.1.1.9 การเลือกใช้บลัชออน (Blush)
บลัชออนใช้เพื่อเลียนแบบผิวที่มีสุขภาพดีตามธรรมชาติ ทําให้ผแู ้ ต่งดูน่ารักสดใสมี
สุ ขภาพดี นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์ในการคอนทัวร์ ให้เกิ ดเส้นโครงหน้าได้ดว้ ยการ
เลือกบลัชออนควรเลือกชนิดที่ผแู ้ ต่งรู ้สึกว่าใช้ง่ายและเหมาะกับสภาพผิว หรื อเลือกใช้ตามผลลัพธ์
ที่ตอ้ งการ โดยบลัชออนมีหลายประเภท ดังนี้
1) แบบฝุ่ น เป็ นประเภทที่ใช้ง่ายที่สุด เกลี่ยได้ง่ายและใช้ได้กบั ทุกสภาพผิว
2) แบบเจล ให้สีที่บางเบา แต่เกลี่ยยาก เหมาะกับผูท้ ี่มีผวิ เรี ยบเนียน
3) แบบครี ม ทาแล้วเรี ยบเนียนไปกับผิว ให้ความชุ่มชื้นเปล่งปลัง่ เหมาะกับ
ผิวแห้ง
4) แบบครี ม/แป้ ง เวลาใช้ให้ความรู ้สึกเหมือนครี ม แต่เมื่อแห้งจะให้เนื้ อ
สัมผัสแบบแป้ งที่ติดทนนาน เหมาะสําหรับผิวธรรมดา
5) แบบดินสอแท่งใหญ่ เกลี่ยง่ายและพกพาสะดวก เหมาะกับผิวธรรมดาผิวแห้ง
6) แบบทินต์สาํ หรับแก้ม มีลกั ษณะคล้ายกับแบบเจล ทาแล้วให้ผลลัพธ์บาง
เบาดูระเรื่ อ เหมาะกับผูท้ ี่มีผวิ เรี ยบเนียน
7) พ็อตรู จ เกลี่ยง่าย เหมาะสําหรับผิวธรรมดา-ผิวแห้ง ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ จะ
มีเนื้อครี มบรรจุอยูใ่ นกระปุก ทาแล้วดูเป็ นสี ระเรื่ อจางๆ บนแก้ม แต่เมื่อทาบนปากจะให้สีทึบปาน
กลาง
2.1.1.10 การเลือกสี สาํ หรับปัดแก้ม
สามารถเลือกสี ที่ตรงกับสี แก้มหลังออกกําลังกาย หรื อหลังการหยิกแก้ม หรื อสี ที่ทาํ
ให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นก็ได้ การเลือกสี ของบลัชออนอาจเลือกสี ที่เข้ากับโทนสี ผิวของผูแ้ ต่ง ตั้งแต่สี
อ่อน สี ปานกลาง ไปจนถึงสี เข้ม
เลือกใช้เฉดสี ในโทนเย็น หากต้องการความสดใสและผิวที่ดูสุขภาพดี สี โทนชมพู
เหมาะกับผิวขาว ส่ วนสี โทนแดง หรื อแดงอมม่วง เหมาะกับผิวเข้ม ไม่เหมาะใช้บลัชออนโทนสี น้ ี
กับ ลิปสติกเฉดสี สม้ หรื อนํ้าตาล
เฉดสี ในโทนอบอุ่น เช่นสี สม้ อ่อนเหมาะกับผิวที่มีโทนสี ออกส้มและสี ส้มเข้มเหมาะ
กับผิวเข้ม นอกจากนั้นโทนสี น้ ี สามารถใช้ปัดเพื่อสร้างโครงหน้าได้อีกด้วย ไม่เหมาะใช้บลัชออน
โทนนี้กบั ลิปสติกสี โทนเย็น
เฉดสี กลาง มีความเหมาะสมกับทุกสภาพสี ผวิ และเหมาะกับการใช้คู่กบั ลิปสติกทุก
โทนสี
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เฉดสี ธรรมชาติ เช่นสี นู้ด สี เบจ หรื อสี น้ าํ ตาล เป็ นสี โทนกลางถึงอบอุ่นโทนสี น้ ี มี
ความเข้มข้นของสี แดงน้อย เหมาะสําหรับใช้ปัดทัว่ ใบหน้า โดยส่ วนมากจะถูกเรี ยกว่าบรอนเซอร์
ผูแ้ ต่งสามารถเลื อกใช้บลัชออนสองเฉดสี ในการปั ดแก้มได้ โดยเลือกปั ดเฉดสี ที่
ใกล้เคียงสี ผิวก่อน แล้วตามด้วยการปั ดเฉดสี ที่สว่างกว่าทับด้านบน นอกจากนั้นการเลือกบลัชออน
ที่มีประกายระยิบระยับจะช่วยทําให้ผิวหน้าดูสว่างขึ้น และเหมาะกับการแต่งหน้าในช่วงกลางคืน
เพื่อให้ผวิ ดูเปล่งปลัง่ เป็ นประกายสดใส
2.1.1.11 การตกแต่งรู ปคิ้ว (Eyebrow Shape)
คิ้วทําหน้าที่เป็ นเหมือนกรอบของดวงตา คิ้วที่ตกแต่งได้รูปสวยงามจะสร้างความ
แตกต่างให้กบั ใบหน้าได้อย่างมาก โดยคิ้วที่สมบูรณ์แบบ จุดเริ่ มต้นของหัวคิ้วควรเป็ นแนวเดียวกับ
หัวตาด้านในส่ วนโค้งของคิ้วอยูท่ ี่ระยะ 3 ใน 4 ของความยาวคิ้วจากหัวตาสี ที่ใช้ในการแต่งคิ้ว
สี ที่ใช้ในการแต่งคิ้ว ควรเลือกโทนสี ที่ใกล้เคียงกับสี ผมในขณะนั้น โดยสี ที่ใช้ใน
การตกแต่งคิ้วสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับการแต่งหน้าและบุคลิก โดยรวมได้โดย
เลือกใช้ความอ่อน-เข้มของสี คิ้วในการแต่งเติม
2.1.1.12 การแก้ไขรู ปคิ้วลักษณะต่างๆ

ภาพที่ 2.1 รู ปทรงคิ้วแบบต่างๆ
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ไม่มีคิ้ว คิ้วที่หายไปเนื่องจากการถอนคิ้วมากเกินไป หรื ออายุที่เพิ่มขึ้น สามารถเขียน
คิ้วให้ดูใกล้เคี ยงธรรมชาติ ได้โดยเลื อกใช้ดินสอเขียนคิ้วที่ มีสีตรงกับสี คิ้วจริ งเขียนเบาๆ สร้ าง
รู ปทรงจากนั้นใช้แปรงปั ดคิ้วลงแชโดว์แบบฝุ่ นสี ใกล้เคียงกับดินสอเติมคิ้วให้เต็มและดูนุ่มนวล
คิ้วแหว่ง เติมคิ้วที่แหว่งให้ดูเต็มได้โดยใช้ดินสอระบายเบาๆหรื อใช้แชโดว์แบบฝุ่ น
ถ้าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วยังไม่ดีให้ลองใช้ท้ งั สองวิธีร่วมกันในการแต่งคิ้ว
คิ้วห่ างกันเกิ นไป คิ้วที่ห่างกันมากสามารถแก้ไขได้โดยการเติมบริ เวณส่ วนคิ้วที่
หายไปด้วยการใช้ดินสอระบายเบาๆเพื่อทําให้คิ้วทั้งสองข้างดูเท่ากัน แล้วลงแชโดว์แบบฝุ่ นทับอีก
ครั้ง
คิ้วสั้น ไม่มีหางคิ้ว คิ้วสั้นที่ไม่มีหาง สามารถสร้างรู ปคิ้วใหม่ได้ดว้ ยการใช้แชโดว์
แต่งคิ้วเติมคิ้วให้ยาวขึ้นเพื่อสร้างเส้นตรงให้กบั คิ้ว
คิ้วที่ไม่เป็ นระเบียบเนื่องจากขนคิ้ว สามารถเลือกใช้เจลใสสําหรับแต่งคิ้ว หรื อเจลที่
มีสีในการตกแต่งขนคิ้ว เพื่อให้ดูเรี ยงเป็ นระเบียบได้
2.1.1.13 การเลือกใช้อายแชโดว์ (Eye Shadow)
การใช้อายแชโดว์เป็ นการให้สีสันสําหรับดวงตาเพื่อให้ดวงตาดูโดดเด่น หรื อการ
คอนทัวร์ (การสร้างโครงตาด้วยการเกลี่ยระบายสี ) เพื่อสร้างมิติให้กบั ดวงตา เมื่อแต่งอย่างถูกวิธีจะ
สามารถช่วยให้ดวงตาดูสดใสและงดงามมากขึ้น นอกจากความสวยงามที่ได้จากการแต่งดวงตาด้วย
อายแชโดว์แล้ว มันยังช่วยแก้ไขรู ปตาได้อีกด้วย
สู ตรของอายแชโดว์และเนื้ อสัมผัส มี มากมายหลายสู ตร เช่ น แบบฝุ่ น แบบครี ม
แบบดินสอเนื้อแมตต์ดา้ น เนื้อเชียร์บางเบา เนื้อชิมเมอร์ (มีประกาย) เนื้อกลิตเตอร์ (ผสมกากเพชร)
เนื้อครี มเนื้อกลอส เป็ นต้น
พื้นฐานการแต่งดวงตา โดยส่ วนใหญ่แล้วการแต่งตาแบบง่ายเป็ นธรรมชาติจะเหมาะ
กับการแต่งประจําวัน โดยเลือกเฉดสี ที่ช่วยขับสี ของดวงตามากกว่าเน้นสี สันที่ดวงตา หรื อเลือกการ
แต่งตาแบบสร้างมิติให้กบั ดวงตา เพื่อให้ดวงตาดูสวยงามโดดเด่นในโอกาสพิเศษ
1) การแต่งดวงตาด้วยอายแชโดว์ สามารถแบ่งสี ออกได้ดงั นี้
สี เบส เป็ นสี อ่อนเพื่อใช้ทาเป็ นเบสบนเปลือกตา โดยทาทัว่ เปลือกตาจาก
แนวขนตาไปถึงโหนกคิ้ว เป็ นการรองพื้นให้กบั สี อายแชโดว์อื่นๆ อีกทั้งยังช่วยขจัดความมันบน
เปลือกตาและปรับสี บนเปลือกตาให้สมํ่าเสมอ
สี คอนทัวร์ หรื อสี สําหรับสร้างโครงตา เป็ นสี ที่เข้มกว่าสี ผิว ใช้เพื่อสร้าง
ความลึกให้กบั เปลือกตาโดยใช้อายแชโดว์โทนสี กลางค่อนข้างเข้มทาบริ เวณชั้นตา และทาสี เข้มขึ้น
บริ เวณรอยพับด้านนอกของหางตาทับอีกชั้นเพื่อสร้างเส้นโครงตา
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สี ไฮไลท์ หรื อสี สว่าง เป็ นสี สว่างสําหรับช่วยให้ส่วนที่ทาโดดเด่นมากขึ้น
เช่นสี ขาว สี พาสเทล เป็ นต้น เหมาะกับการใช้บริ เวณหัวตาหรื อโหนกคิ้วเพื่อให้ตาดูสว่าง
2) การแต่งดวงตาด้วยอายแชโดว์ สามารถแก้ไขรู ปตาได้ ดังนี้
ตาลึก ต้องทําให้ดวงตาดูนูนขึ้นมาด้วยอายแชโดว์เฉดสี อ่อนและสี กลาง-สี
เข้มปานกลางสี อายแชโดว์ที่เข้มเกินไปจะทําให้ดูตาห่ าง และลึกมากว่าเดิม
ตาห่ าง ดูชิดกันมากขึ้นได้ดว้ ยการทาอายแชโดว์เฉดสี ซ่ ึ งเข้มกว่าโทนสี ของ
รองพื้น 1-2 เฉดที่มุมหัวตาด้านใน เมื่อเขียนเส้นขอบตาให้เพิ่มความหนาของเส้นเล็กน้อยที่มุมหัว
ตาด้านในและไม่ควรเขียนเส้นขอบตาให้ยาวเกินหางตาออกไป
หากต้องการทําให้ตาดูโตขึ้น วาดเส้นขอบตาให้ทวั่ ทั้งดวงตาโดยรอบ
หากต้องการทําให้ตาดูเรี ยวยาว เส้นขอบตาบนและล่างควรจะบรรจบกันที่
มุมหางตาด้านนอก จากนั้นใช้อายแชโดว์ลงคอนทัวร์ จากแนวขนตาตามเส้นอายไลเนอร์ออกไปยัง
ด้านนอกและขึ้นไปบนรอยพับชั้นตา
หากต้องการทําให้ตาใหญ่ดูเล็กลง ใช้อายแชโดว์สีอ่อนไล้เป็ นเส้นขอบตาที่
แนวขนตาล่าง โดยใช้อายแชโดว์สีที่อ่อนกว่าสี อายไลเนอร์ดา้ นบนหลายเฉด
หากต้องการทําให้ตาดูบวมน้อยลง ลงอายแชโดว์คอนทัวร์ ที่บริ เวณหางตา
และเกลี่ยเข้ามาด้านใน
2.1.1.14 การเขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์ (Eyeliner)
อายไลเนอร์ เป็ นวิธีที่ช่วยกําหนดรู ปตาและเน้นดวงตาได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยสร้าง
กรอบทําให้ดวงตาดูโตขึ้นและโดดเด่นได้จริ ง สามารถใช้การเขียนเส้นขอบตาเพื่อปรับรู ปดวงตาได้
โดยเขียนเส้นให้หนาพอที่จะมองเห็นเมื่อลืมตาเพื่อให้ดูคมชัดที่สุด ผูท้ ี่เขียนขอบตาทั้งบนและล่าง
ควรเขียนด้านล่างให้บางเบาและใกล้แนวขนตามากที่สุด และเขียนขอบตาบนให้หนากว่าขอบตา
ล่างเพื่อไม่ให้ดวงตาดูอ่อนล้า
อายไลเนอร์ชนิ ดต่างๆ อายไลเนอร์ มีเนื้อต่างๆ มากมายหลายสู ตร แต่ละอย่างต่างมี
ข้อดีและมีเทคนิ คการใช้เฉพาะตัว ดังนี้ 1) อายไลเนอร์เนื้ อฝุ่ น ข้อดีคือ ทาง่าย ใช้ได้ท้ งั แบบเปี ยก
และแห้ง ติดทนนานถ้าใช้อย่างถูกวิธี การใช้อายไลเนอร์ ชนิดนี้ ตอ้ งใช้แปรงที่มีขนแข็งปลายแบน
และบาง จะเป็ นปลายตัดตรงหรื อโค้งมนเล็กน้อยก็ได้ 2) ดินสอเขียนขอบตา ใช้ง่ายแต่อาจเลอะ
เทอะได้ เพราะดินสอเขียนขอบตามีเนื้ อเป็ นครี มเข้มข้น ซึ่ งเลอะได้หากไม่ใช้อายแชโดว์หรื อแป้ ง
ทาหน้าลงทับให้อยูต่ วั 3) เนื้อลิขวิด (ลักษณะเหลวเป็ นนํ้า) เนื้อเค้ก และเนื้อเจล เป็ นชนิดที่ใช้ยาก
ที่สุด แต่เมื่อฝึ กฝนจนชํานาญจะให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไม่น่าเชื่ อ อายไลเนอร์ เหล่านี้ ติดทนนานเป็ น
อย่างมาก และให้เส้นคมชัด
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2.1.1.15 การตกแต่งขนตา (Eyelashes)
ขนตาช่วยทําให้ดวงตาดูโตและขับเน้นดวงตา โดยสามารถใช้มาสคาร่ าในการแต่ง
ขนตาหรื อเลือกใช้ขนตาปลอม
การใช้มาสคาร่ าชนิ ดต่างๆ เพิ่มความหนา ออกแบบมาให้ขนตาดูดกหนา เพื่อเลี่ยง
ไม่ให้มาสคาร่ าจับตัวเป็ นก้อน ควรเช็ดแปรงปัดก่อนใช้ สามารถแยกขนตาให้เรี ยงเส้นกันได้โดยใช้
หวีซี่เล็กๆ สําหรับขนตาหรื อค่อยๆ แยกขนตาขณะที่ปัด
มาสคาร่ าเพิ่มความยาว เนื้ อมาสคาร่ าจะไม่หนาหนักเท่ามาสคาร่ าเพิ่มความหนา
มาสคาร่ าชนิดนี้ช่วยต่อขนตาให้ยาวออกไปอย่างเป็ นธรรมชาติ
มาสคาร่ ากันนํ้า เหมาะสําหรับการใช้ในโอกาสที่คาดว่าอาจต้องเสี ยนํ้าตาหรื อมีเหงื่อ
มากหรื ออยูใ่ นอากาศที่ร้อนชื้น ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ จะล้างออกได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
เครื่ องสําอางรอบดวงตาสู ตรที่ทาํ ขึ้นพิเศษ เพื่อล้างผลิตภัณฑ์กนั นํ้าเท่านั้น
มาสคาร่ าสี ช่วยเพิ่มความสนุ กสนานในการแต่งหน้า สําหรับใช้ในงานละคร หรื อ
แฟชัน่
2.1.1.16 การเลือกใช้ลิปสติก (Lipstick)
การทาลิปสติกบนริ มฝี ปากเป็ นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดของการแต่งหน้าทั้งหมด และมี
ประวัติศาสตร์ การใช้มาอย่างยาวนานกว่าเมกอัพชนิ ดอื่น ลิ ปสติกเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถช่ วย
เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกได้อย่างรวดเร็ ว
การเลือกเฉดสี พ้ืนฐานที่ดีที่สุด ใบหน้าต้องปราศจากเครื่ องสําอางใดๆ สี ที่ให้โทน
ใกล้เคียงกับริ มฝี ปากตามธรรมชาติและเป็ นสี กลางที่เหมาะสมได้แก่ ชมพูอมนํ้าตาล สี นูด้ สี ชมพู
เบจสี กุหลาบอมนํ้าตาล เป็ นต้น โดยทัว่ ไปสี ลิปสติกที่ทาแล้วดูดีบนใบหน้าที่ไร้เครื่ องสําอางคือสี
กลางที่เหมาะสม เป็ นสี ที่สามารถใช้ได้ทุกวัน ลิปสติกเฉดสี กลางไม่ควรทาแล้วดูหมองมีสีส้มหรื อ
สี ชมพูมากเกินไป แต่ควรช่วยเสริ มสี ของริ มฝี ปากตามธรรมชาติ
1) ลิปสติกเนื้อต่างๆ
(1) ลิ ปสติ กเนื้ อกึ่ งแมตต์ มี ความแห้งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เนื้ อแมตต์
และไม่ค่อยติดทนนานเหมาะกับริ มฝี ปากที่ไม่เรี ยบเนียนหรื อแห้ง เพราะจะให้ประกายดูนุ่มนวล
(2) เนื้อเชียร์ เนื้อสี โปร่ งใสมองเห็นสี ริมฝี ปาก ใช้ง่ายไม่เลอะ
(3) เนื้อสเตนส์ ทาติดทนนาน เนื้อลิปสติกมีเม็ดสี อยูม่ าก
(4) เนื้ อทินต์ คล้ายกับกลอสเนื้ อบางเบาหรื อปาล์ม ช่ วยปกป้ องริ ม
ฝี ปากด้วยสูตรที่ให้ความชุ่มชื้น ปกติแล้วมักมีส่วนผสมของสารกันแดด
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(5) เนื้อปาล์ม ให้สีจางๆ คล้ายเนื้อทินต์หรื อเป็ นสู ตรไม่มีสี ช่วยบํารุ ง
ให้ริมฝี ปากนุ่มนวล
(6) เนื้ อกลอสในรู ปแท่ง เป็ นการผสมระหว่างลิปสติกเนื้ อเชี ยร์ และ
เนื้ อกลอส ให้เนื้ อสี มากกว่าเนื้ อกลอสเล็กน้อย แต่ท้ งั สองอย่างนี้ ลว้ นมีสีโปร่ งแสงและให้ความชุ่ม
ชื้น
(7) ลิปกลอส มอบความชุ่ มชื้ น ปกป้ องแสงแดด และให้ความแวว
วาว จึงช่วยให้ริมฝี ปากดูอวบอิ่มขึ้นได้ อีกทั้งเหมาะกับการทาทับบนลิปสติกสี อื่นๆ ด้วย
(8) ดินสอเขียนขอบปากแท่งใหญ่ ช่วยกําหนดรู ปปากให้ชดั เจนและ
มอบเนื้อสัมผัสแบบเนื้อ
(9) ครี มด้าน ทาติดทนนาน แต่อาจทําให้ริมฝี ปากแห้งเล็กน้อย
(10) ดินสอเขียนขอบปาก ช่วยกําหนดรู ปปากให้ชดั เจน และเมื่อใช้
ทาทัว่ บริ เวณริ มฝี ปากจะช่วยให้ลิปสติกติดทนนานยิง่ ขึ้น
2) การใช้ลิปสติกแก้ไขปัญหาริ มฝี ปาก
(1) ริ มฝี ปากซี ด ควรเลือกใช้เฉดสี พาสเทล ลิปสติกโทนเข้มจะยิ่งดู
เข้มมากขึ้นเมื่อทาลงบนปากซีด จึงควรทาให้นอ้ ย
(2) ริ มฝี ปากสี คลํ้ามาก ดูสวยที่สุดเมื่ อทาลิปสติกซึ่ งมีโทนสี น้ าํ เงิ น
เจืออยู่ สี เข้ม และเนื้ อสี จดั จ้าน ลิ ปสติกเฉดสี ที่ซีดมากๆ เมื่อทาแล้วจะเห็ นเป็ นสี ออกเทา หรื อดู
หมองบนริ มฝี ปากสี คลํ้า
(3) ริ มฝี ปากที่ มีสี ไ ม่ สมํ่า เสมอ จะเป็ นริ มฝี ปากคลํ้า ที่ มี ด้า นในริ ม
ฝี ปากล่างเป็ นสี ชมพู หรื อริ มฝี ปากที่ดา้ นหนึ่ งคลํ้าอีกด้านหนึ่ งมีสีอ่อนกว่า สามารถเลือกที่จะเสริ ม
หรื อปกปิ ดริ มฝี ปากตามธรรมชาติน้ นั ได้
(4) จะเห็นได้ว่าหลักการแต่งหน้าพื้นฐานจะช่วยให้สามารถเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สําหรั บตกแต่ งใบหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเข้าใจถึ งข้อจํากัดในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านศิลปะ เพื่อ
ผลลัพธ์ในการสื่ อสารความหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.1.2 ความคิดสร้ างสรรค์
2.1.2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวของมนุษย์เองซึ่ งบางคนก็มีมาก
บางคนก็มีนอ้ ยหรื อที่เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นความถนัด (Aptitude) หรื อความสามารถ
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(Ability) ความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะเกิดมาเฉพาะตัวบุคคลแล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการ
สะสมประสบการณ์และการแก้ปัญหา (เกษร ธิตะจารี , 2550) “ความคิดสร้างสรรค์” ได้มีผศู ้ ึกษา
และให้คาํ จํากัดความไว้หลายท่านดังนี้
Torrance (1963) กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของบุคคลในการคิด
แก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ้ งที่นอกเหนือไปจากลําดับขั้นการคิดอย่างปกติธรรมดาเป็ นลักษณะ
ภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่หลายมุมประสมประสานกันจนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์”
Guilford (1967) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
บุคคล เป็ นการคิ ดที่ ก่อ ให้เ กิ ด สิ่ งใหม่ๆ ขึ้ นและสามารถนํามาประยุก ต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ไ ด้
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิดหลายแง่หลายมุม”
De Bono (1982) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking) เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาได้หลายๆ แนวคิด และนําแนวคิด
เหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ปัญหาที่ตอ้ งการได้
Rawlinson (1971) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ เป็ นสองระดับ คือ ระดับ
แรก หมายถึ ง การแสดงจิ น ตนาการ หรื อ ความรู ้ สึก อิ ส ระในเรื่ อ งที่ ส นใจอย่า งจริ ง จัง และใน
ระดับสู ง หมายถึง การค้นพบและการคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นมา
Rogers (1959) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคลเป็ น
ความสามารถของสมองที่พยายามยึดให้แตกต่างไปจากความคิดเดิมเพื่อนําไปสู่ความคิดใหม่ๆ
กระทรวงศึกษาธิ การ. กรมวิชาการ (2534) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความ
สามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ ทําให้ความคิดใหม่
ต่อเนื่ องกันไป และความคิดสร้ างสรรค์น้ ี ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นและ
ความคิดที่เป็ นของตนเองโดยเฉพาะ หรื อความคิดริ เริ่ ม”
อารี พันธ์มณี (2537) ได้อธิบายความคิดสร้างสรรค์ใน 3 ลักษณะดังนี้
1) ลักษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู ้สึกไวต่อปั ญหา และสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีข้ นั ตอนและเป็ นระบบ และนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิ่ งใหม่ต่อไป
2) ลั ก ษณะของบุ ค คล หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น
กระตือรื อร้น กล้าคิด กล้าแสดง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขนั มีจินตนาการ และมีความ
ยืดหยุน่ ทั้งความคิด และการกระทํา และเป็ นบุคคลที่มีความสุ ขกับการทํางานหรื อสิ่ งที่ตนพอใจและ
ยังไม่หวังผลจากการประเมินภายนอก
3) ลักษณะทางผลิตผล หมายถึง คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น มีต้ งั แต่ข้ นั ตํ่า
ที่แสดงผลที่เกิดจากความพอใจของตนที่จะแสดงซึ่ งความคิดและการกระทํา จนกระทัง่ พัฒนาขึ้น
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เป็ นการฝึ กทักษะและค่อยคิดได้เองถึงระดับการคิดค้นพบทฤษฎี หลักการและการประดิษฐ์คิดค้น
ต่างๆ
สุ วิมล เขี้ยวแก้ว (2540) ได้สรุ ปความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ความสามารถระดับสู งของสมองของคนที่สามารถคิดแบบอเนกนัย มีความคิดริ เริ่ ม มีแนวโน้มที่จะ
ค้นพบสิ่ ง ใหม่ ๆ มี ความสามารถในการประเมิ นค่า มี ค วามละเอี ยดลออ ความสามารถในด้าน
ความคิดสร้ างสรรค์มีในตัวของบุคคล แต่อาจจะมีในระดับที่แตกต่างกัน ที่ สําคัญก็คือสามารถ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ได้
ชัย ศัก ดิ์ ลี ลาจรั สกุล (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิ ดสร้ างสรรค์ คื อ
ความสามารถบุคคลในการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ้ง ที่นอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติ
ธรรมดาเป็ นลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุม ประสมประสานกันได้
ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์
พันธ์ ทองชุมนุม (2544) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึงความคิดของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่แสดงออกมา โดยความคิดดังกล่าวเป็ นความคิดที่มีลกั ษณะแตกต่างออกไป
จากความคิด ของบุคคลอื่นๆ โดยทัว่ ไป และความคิดนั้นสามารถก่อให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
มนุ ษย์เผชิ ญอยู่ให้มีสะดวกรวดเร็ ว สามารถเพิ่มผลผลิต และเป็ นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าที่เคยมีหรื อเคยปฏิบตั ิกนั มา
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545 อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์, 2549) ได้ให้ความหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง หมายถึง ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) คือการ
พูดแง่บวก โดยไม่ได้มีนยั ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างหรื อแปลกใหม่ ทั้งนี้ความคิดแง่บวกเป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวเนื่ องกับลักษณะนิ สัยมากกว่าวิธีคิด ตรงการข้ามกับการคิดแง่ลบ (Negative Thinking) ซึ่ ง
หมายถึ ง ความคิดที่ ไม่ดีงาม คิ ดไม่ดีต่อผูอ้ ื่นและตนเอง คิดบัน่ ทอนกาลังใจ สอง หมายถึงการ
กระทําที่ไม่ทาํ ลายใคร (Constructive Thinking) ใช้ในความคิดที่ไม่ทาํ ลายล้าง การคิดและการ
กระทําในเชิงบวก มุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้างให้ดีข้ ึน ตรงข้ามกับความคิดและการกระทําในเชิงลบที่
มุ่งทําลาย เป็ นลักษณะการเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ได้ สาม หมายถึงการ
สร้างสิ่ งใหม่ๆ (Creative Thinking) ซึ่ งเป็ นความหมายเกี่ยวกับความหมายทัว่ ๆ ไปในภาษาอังกฤษ
เป็ นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549)ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถ
ของสมองของบุคคลที่ประกอบด้วยความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และคิดริ เริ่ มผสม
ประสานกันจนเกิดเป็ นแนวคิดได้หลายทิศทาง หรื อแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็ นการคิด
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ที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งใหม่ หรื อเป็ นการดัดแปลงปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้มีประสิ ทธิภาพดีกว่า
เดิม หรื อประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งๆ ใหม่ ที่ไม่ซ้ าํ ของเดิมและเป็ นการคิดที่ไม่ซ้ าํ กับผูอ้ ื่น
จารุ วรรณ ปะกัง (2551) ได้สรุ ปความหมายความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึ ง
ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรี ยกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่ งทําให้เกิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเป็ นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ
รอบตัว เกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ จนเกิ ดปฏิ กิริยาตอบสนองให้เกิ ดความคิดเชิ งจิ นตนาการ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะสําคัญของความคิดสร้างสรรค์อนั นําไปสู่ การประดิษฐ์หรื อคิดค้นสิ่ งแปลกใหม่ หรื อเพื่อ
การแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู ้ท้ งั หมดที่ผา่ นมา
ประพันธ์ศิริ สุ เสารั จ (2551) ได้กล่ า วถึ งความคิดสร้ างสรรค์ไว้ว่า หมายถึ ง
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู ้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็ ว แล้ว
สร้างเป็ นความรู ้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริ เริ่ ม
และสร้างสรรค์ผลงานหรื อสิ่ งใหม่ๆ ได้
จากคํา กล่ า วของนัก การศึ ก ษาหลายท่ า นพอสรุ ป ได้ว่า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ
ความสามารถในการคิดของบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุม มีลกั ษณะความคิดที่แตกต่าง
ออกไปจากบุคคลอื่นๆ โดยทัว่ ไป โดยที่ผลของความคิดนั้นสามารถก่อเกิดวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เผชิญอยู่ และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิ่ งใหม่ต่อไปได้
2.1.2.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
Guildford (1967) สรุ ปว่า การคิดที่สําคัญจะก่ อให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์คือ
ความสามารถของบุคคลที่จะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง หลายลักษณะ หลายแง่หลายมุม หรื อ
เรี ยกว่าความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคิดต่างๆ ดังกล่าวประกอบด้วยความคิด 4
ลักษณะดังนี้คือ
1) ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิด
หาคําตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ ว หรื อคล่องตัว ในการคิดตอบสนองต่อสิ่ งเร้าให้ได้มากที่สุด
เท่าที่ จะมากได้ ความคิ ดชนิ ดนี้ จะเน้นในเรื่ องปริ มาณความคิ ดที่ ไม่ซ้ าํ กันในเรื่ องเดี ยวกัน โดย
แบ่งเป็ น
(1) ความคล่องแคล่วทางด้านภาษาหรื อถ้อยคํา (Work Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ถอ้ ยคําในรู ปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว
(2) ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางด้า นการโยงสั ม พัน ธ์ (Associational
Fluency) เน้นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคําที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ภายในเวลาที่กาํ หนด
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(3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency)
เป็ นความสามารถในการใช้วลีหรื อประโยค คือความสามารถที่ จะนําคํามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
(4) ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่จะ
คิดสิ่ งที่ตอ้ งการภายในเวลาที่กาํ หนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุด ภายใน
เวลาที่กาํ หนด 5 นาที หรื อ 10 นาที
2) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรื อแบบของความคิด
แบ่งออกเป็ น
(1) ความคิดยืดหยุ่นที่ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่ จ ะพยายามคิ ด ได้ห ลายทาง อย่า งอิ ส ระ คนที่ มี ค วามคิ ด ยื ด หยุ่น ในด้า นนี้ คิ ด
ประโยชน์ของหนังสื อพิมพ์ว่ามีอะไรบ้าง ได้หลายทิศทาง ในขณะที่คนซึ่ งไม่มีความคิดยืดหยุน่ จะ
คิดได้เพียงทิศทางเดียว
(2) ความคิ ด เห็ นยืด หยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility)
หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ซึ่งคนที่มีความคิดยืดหยุน่ จะคิดได้ไม่ซ้ าํ กัน
(3) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความสามารถทางสมองใน
การหาคําตอบที่แปลกใหม่ และเป็ นคําตอบที่ไม่ซ้ าํ กับคําตอบของผูอ้ ื่น เป็ นความคิดที่แตกต่างไป
จากความคิดธรรมดา
(4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี่ ยวกับ
รายละเอียดที่ใช้ในการตกแต่ง เพื่อทําให้คิดริ เริ่ มนั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
จะเห็ นได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ ซึ่ งลักษณะของความคิดเหล่านี้ จะ
ทําให้เป็ นผูท้ ี่มีความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งแนวคิดของแต่ละลักษณะจะส่ งผลซึ่งกัน
และกันให้มีความคิดสร้างสรรค์
2.1.2.3 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาแต่ละท่านที่
ได้แบ่งไว้มีหลายแบบแล้วแต่ความสนใจและจุดเน้นของแต่ละท่านดังนี้
Morgan (1966 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์เอม, 2541) กล่าวว่าวิธีการที่จะนําไปสู่
ความสําเร็ จในการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ซ่ ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรี ยม (Preparation) คือการเตรี ยมปั ญหาว่าสิ่ งที่อยากรู ้คืออะไร
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2) การคิดหาทางแก้ (Incubation) เป็ นการคิดพิจารณาปั ญหาหรื อสิ่ งที่อยาก
รู ้วา่ จะหาข้อมูลจากที่ไหนสิ่ งที่จะค้นคว้ารวบรวมได้มีอะไรบ้าง
3) การทําให้กระจ่างชัด (Illumination) คือการมองเห็นวิธีต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา
4) การหาคําตอบ (Verification) เป็ นการยืนยันผลจากการทดสอบว่าวิธีการ
แก้ปัญหาใดที่ให้คาํ ตอบได้ถูกต้องที่สุด
Osborn (1963) ได้แบ่งกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีความคิด
สร้างสรรค์ของเขาออกเป็ น 7 ขั้นคือ
1) ปั ญหาสามารถชี้ระบุประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหา
2) การเตรี ย มและรวบรวมข้อ มู ล เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการ
แก้ปัญหา
3) วิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล
4) การใช้ความคิดหรื อคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ เป็ นขั้นพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบและหาทางเลือกที่เป็ นไปได้ไว้หลายๆ แนวทาง
5) การฟักความคิดและการทําให้กระจ่างเป็ นขั้นที่ทาํ ให้การฟักความคิดว่าง
และเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแล้วทําให้ความคิดนั้นชัดเจนขึ้น
6) การสังเคราะห์และการบรรจุชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
7) การประเมินผลเป็ นการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด
Divito (1971) ได้กาํ หนดขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) คือขั้นสัมผัสหรื อเผชิ ญกับสถานการณ์ ซ่ ึ ง
ส่ วนมากจะเป็ น ปั ญหาต่างๆ ปั ญหาจะถูกนํามาวิเคราะห์ กําหนดนิยามเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปั ญหาและส่ วนประกอบ
2) ขั้นผสมผสาน (Manipulate) หลังจากรู ้สภาพปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา
ความคิดที่จะแก้ปัญหาถูกนํามาผสมผสานกัน ซึ่ งจะต้องอาศัยความคับข้องใจและความเข้าใจใน
ปั ญหาและส่ วนประกอบ
3) ขั้นการพบอุปสรรค (Impasse) เป็ นขั้นที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็ นขั้นสู งสุ ด
ของการแก้ปัญหาในขั้นนี้ จะมีความรู ้สึกว่าวิธีการบางอย่างในการแก้ปัญหานั้นใช้ไม่ได้ คิดไม่ออก
รู ้สึกล้มเหลวในการแก้ปัญหา
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4) ขั้นคิดออก (Eureka) เป็ นขั้นคิดแก้ปัญหาได้ทนั ทีทนั ใดหลังจากที่ได้พบ
อุปสรรคมาแล้วซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหานั้นๆ
5) ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็ นขั้นต่อจากขั้นพบอุปสรรคและขั้นคิดออก
เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบความคิดเพื่อยืนยันความคิดดังกล่าว
วราภรณ์ คีรีพฒั น์ (2528 อ้างถึงใน พันธ์ ทองชุมนุม, 2544) ได้แบ่งกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ขั้นความรู ้ ความเข้า ใจ (Cognition) เป็ นขั้น ที่ รู้ความต้องการที่ จ ะ
แก้ปัญหา มีความคิดว่าสิ่ งใดเป็ นปั ญหาสําหรับที่จะแก้
2) ขั้นหามโนมติ (Conception) เป็ นขั้นตอนที่ จะทําการศึกษา สํารวจ
แสวงหาแนวคิดด้วยวิธีการต่างๆ หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแนวคิดเหล่านั้น
3) ขั้น การค้น พบ (Combustion)
เป็ นขั้น ที่ ค น้ พบวิ ธี แ ก้ปั ญ หาด้ว ย
วิจารณญาณ จิตสํานึก เป็ นขั้นตอนแห่ งการสร้างสรรค์ของความคิด
4) ทบทวนแก้ไข (Consummation) เป็ นขั้นตอนที่เป็ นการทบทวนดัดแปลง
แก้ไข ความคิดที่เกิดจากการค้นพบในขั้นตอนที่ 3 เพื่อความสมบูรณ์
5) ขั้นสื่ อสารและเผยแพร่ ผลงาน (Communication) เป็ นขั้นตอนที่จะเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการคิดหรื อการทํางานกับผูอ้ ื่น เพื่อให้รู้จกั ผลการคิดของเรา
และรับความคิดเห็นที่เสนอต่อเรา
ในทํานองเดี ยวกัน อารี พันธ์มณี (2537) ได้กล่าวถึงผลของความคิดสร้างสรรค์
คุณภาพของผลงานที่เกิ ดขึ้นมีต้ งั แต่ข้ นั ตํ่าที่แสดงที่เกิ ดจากความพอใจของตนที่จะแสดงออกซึ่ ง
ความคิดและการกระทําจนกระทัง่ พัฒนาขึ้นเป็ นการฝึ กทักษะและค่อยคิดได้เอง จนถึงระดับการ
คิดค้นพบทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ
2.1.2.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงย่อมเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม ซึ่ งจะสังเกตได้จาก
อัตลักษณ์เฉพาะตัวดังที่นกั การศึกษาและนักจิตวิทยาได้กล่าวไว้ดงั นี้
Garison (1954 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2537) ได้อธิ บายถึงลักษณะของบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1) เป็ นคนที่สนใจปั ญหา ยอมรั บความเปลี่ ยนแปลง ไม่ถอยหนี ปัญหาที่
เกิดขึ้น แต่กล้าที่จะเผชิ ญปั ญหา กระตือรื อร้นที่จะแก้ปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและงานอยูเ่ สมอ
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2) เป็ นคนที่มีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการเอา
ใจใส่ ใ นการศึ ก ษาหาความรู ้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม อยู่เ สมอ พร้ อ มทั้ง ยอมรั บข้อคิ ด เห็ น จาก
ข้อเขียนที่มีสารประโยชน์ และนําข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุ งพัฒนางานของตน
3) เป็ นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญหาไว้หลายๆ ทาง เตรี ยมทางเลือกสําหรับ
แก้ปัญหาไว้มากกว่าหนึ่งวิธีเสมอ
4) เป็ นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ หรื อมีสุขภาพกายก็ดี
สุ ขภาพจิตก็ดีนนั่ เอง ทั้งนี้ เพราะมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีความสนใจต่อสิ่ งใหม่ที่พบ และ
ยังเป็ นคนช่างซัก ช่างถามและจดจําได้ดี ทําให้สามารถนาข้อมูลที่จดจํามาใช้ประโยชน์ได้ดี
5) เป็ นคนที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มว่ า มี
ผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการจัดบรรยากาศ สถานที่ สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม จะ
สามารถขจัด สิ่ ง รบกวนและอุ ป สรรค ทํา ให้ ก ารพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
Roger (1959 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2537) ได้นิยามลักษณะของคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้
1) เผชิญกับประสบการณ์ต่างๆ โดยไม่ถอยหนี หรื อรับประสบการณ์ต่างๆ
ไม่หลีกหนี หรื อหลบถอย
2) ทํางานเพื่อความสุ ของตนเอง มิใช่เพื่อหวังการประเมินผลหรื อยกย่อง
จากผูอ้ ื่น
3) มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ต่างๆ
Jersild (1968) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ว่าลักษณะของผู ้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็ นผูค้ ิดหลายแง่หลายมุม โดยใช้ประสบการณ์ที่เขาได้รับ และไม่ถือว่า
คําตอบที่ถูกต้องมีคาํ ตอบเดียวแต่จะพิจารณาหลายๆ คําตอบที่อาจเป็ นไปได้
สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์ (2526) ได้กล่าวถึงลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1) มีศิลปะในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน ศิลปะใน
ที่น้ ี ไม่ได้ หมายถึง ความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่หมายถึงการประหยัดถ้อยคําการรู ้ จกั ควบคุม
ตนเองในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน รู ้จกั ใช้ขอ้ ความกะทัดรัดแต่ครอบคลุมเนื้ อหากระจ่างชัด
และถูกต้อง
2) มี ค วามฉลาด คื อ มี ค วามสามารถในการรวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆ ผูท้ ี่ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ส่ วนใหญ่จึงเป็ นบุคคลที่ชอบใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลที่ชอบขีดเขียน
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4) มีความสํานึกต่อสังคม บุคคลประเภทนี้จะทํางานเพื่อสังคมและมีชีวิตอยู่
ท่ามกลาง สังคมในแง่ดีอยูเ่ สมอ
5) มีอารมณ์ อ่อนไหว บุคคลประเภทนี้ มกั จะมองสิ่ งที่ อยู่รอบตัวเขาด้วย
ท่าทีฉงนสงสัยทุกสิ่ งดูจะเป็ นที่สะดุดตา สะดุดใจ และสะดุดอารมณ์ความรู ้สึกของคนประเภทนี้
เพื่อพยายามแสวงหาความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้
6) มีแรงจูงใจที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ของเขา บางครั้งเราไม่อาจจะทราบได้ว่า บุคคลใดมีความคิดสร้างสรรค์จนกว่าเราจะมอบหมายให้
เขากระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นผลมาจากการลองผิดลองถูก
สงวน สุ ทธิ เลิศอรุ ณ (2532) ได้สรุ ปลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
สาขาต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
1) มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2) ไม่ชอบทําตามผูอ้ ื่นโดยไม่มีเหตุผล
3) มีความพยายามเอาใจจดจ่ออยูก่ บั งานมาก และมีความอดทนอย่างทรหด
4) เป็ นผูไ้ ม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจง่ายๆ
5) มีความคิดคํานึงสู ง
6) มีความกระตือรื อร้น
7) มีความเป็ นผูน้ าํ
8) มีลกั ษณะขี้เล่น รื่ นเริ ง
9) เป็ นคนชอบรับประสบการณ์ต่างๆ โดยไม่หลีกเลี่ยงหนี
10) ชอบแสดงความเด่น
11) ชอบคลุกคลีในสังคม
12) ถือตนเองเป็ นศูนย์กลาง
13) มีความเชื่อมัน่ ในตนเองอย่างยิง่
14) มีความเป็ นอิสระ
15) ไม่มีความวิตกกังวล
16) ยอมรับและสนใจในสิ่ งแปลกๆ
17) มีความคิดในลักษณะยืดหยุน่
18) มีความซับซ้อนในการรับรู ้
19) มีความกล้าหาญ
20) ไม่ค่อยจะทําตามแบบแผน
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จากการศึกษาลั
ก กษณะขของบุคคลที่มีมีความคิดสร้างสรรค์
า
Csiikszentmihalyi (1999)
เชื่อว่า การใช้ช้ความคิดสร้างสรรค์
า
เป็ นกกระบวนการททางสังคมดังภาพด้
ภ านล่างนีนี้

ภาพที่ 2.2 A Systems Moodel of Creatiivity
แหล่งทีม่ า: Csikszentmih
C
alyi, 1999.
Csikkszentmihalyii (1999) กล่าาวว่า ความคิดสร้ างสรรคค์เกิ ดจากแต่ลละบุคคลโดยยบุคลนั้น
จะต้องมีความรู ้ ความสามมารถ ประสบบการณ์ที่ลึกซึ้ งในอุตสาหกรรม หรื ออ งค์ความรู ้น้ นๆ
นั บุคคล
นั้นๆ สามารรถที่ จะรวบรวมความคิดแและมี ความสสุ ขกับการค้นหาอย่
น
างไม่ รรูู ้ จบด้วยตนเเองและมี
ความสามารถถที่จะแยกแยะะว่า อะไรควรรที่จะให้ความมสนใจและอะไรควรที่จะ ละทิ้งเพื่อ
Csikkszentmihalyii (1996) ก ล่าวว่า ความมคิดสร้างสรรรค์เกิดจากแต่ต่ละบุคคลที่มีมีความคิด
สร้างสรรค์ มี ความสนใจจ จดจ่อต่อสิ่ งงที่จะทํา มีความใส่
ว
ใจ สนนใจ ทั้งยังมีคความสุ ขกับสิ่ งที่จะทํา
รวมถึงแรงผลักดัน พลังงานและสั
ง
ญชชาตญาณ เขาเเรีี ยกกระบวนนการนี้ ว่า ภา วะลื่นไหล (FFlow) ได้
แบ่งกระบวนนการเหล่านี้แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรีรยมการ (Prepparation) จะเป็ป็ นขั้นตอนแรรกคือ การรับบโปรเจคงานจจากลูกค้า
2) การบ่มเพาะ
ม
(Incuubation) จะะเป็ นช่วงของงการคิดสร้างงสรรค์งานหรืื อไอเดีย
นั้นเอง
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3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจักษ์หรื อช่วงคิด
ผลงานออกที่เราเรี ยกว่าช่วง Aha Moment
4) การประเมินผล (Evaluation) จะอยูใ่ นช่วงวิเคราะห์ขอ้ มูล คัดกรองความคิดต่างๆ
และทําการเลือกผลงานที่ที่ดีที่สุด
5) รายละเอียด (Elaboration) ขั้นตอนสุ ดท้ายนําผลงานสู่สายตาบุคคลทัว่ ไป
จาก 5 ขั้นตอนของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์น้ นั สามารถเหมือนกับผูอ้ ื่นได้ ดังนั้น
ในหลักการทํางานหรื อการให้แนวคิด ต้องมีความร่ วมมือกันเพื่อให้เกิดการยอมรับโดยหลักการ
ของ Csikszentmihalyi จะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบทั้งสามส่ วนในกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ คือ
1) องค์ความรู ้โดยรอบ(Domains) จะว่าด้วยเรื่ องของประวัติ ภูมิหลังของผูท้ ี่จะ
ศึกษา
2) สายงาน (Fields) การยอมรับของกลุ่มประชาชนนิยมหรื อบุคคลในวงการที่จะ
ทําการศึกษา
3) บุคคล (Persons) บุคคลที่ผวู ้ ิจยั จะศึกษา
ซึ่ งสามารถแสดงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักการดังปรากฏใน
ภาพที่ 2.1 ซึ่ งจากโครงสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์การแต่งหน้า คือต้องมีขอ้ มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
งานจากภาคเอกสาร และที่สาํ คัญคือการลงศึกษาข้อมูลจริ งจากภาคสนาม
2.1.2.5 อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
นักการศึกษา และนักจิตวิทยาหลายท่านได้มองถึงอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
ไว้ดงั ต่อไปนี้
Rawlinson (1971 อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, 2534) ได้ศึกษาและ
สรุ ปว่าอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์มี 6 ประการ ดังนี้
1) การต้องการคําตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว (The One Right Answer)
บุคคลทัว่ ๆ ไป หรื อแม้แต่ผทู ้ ี่ชอบวิเคราะห์ จะพยายามหาคําตอบซึ่ งถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
และจะมีความพอใจเมื่อได้พบคําตอบนั้นแล้ว แต่ผทู ้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อพบคําตอบแล้วเขาจะ
หาคําตอบหรื อผลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากคําตอบที่ถูกต้องนั้น
2) การจํากัดความคิดตนเอง (The Self-imposed Barrier) บุคคลทัว่ ๆ ไป จะ
คิดในขอบเขตที่จาํ กัด ซึ่ งในบางปั ญหาก็จะไม่สามารถหาคําตอบได้ แต่ผทู ้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์จะ
คิดเกินขอบเขตไม่อยูใ่ นวงจํากัด และเขาจะพบวิธีแก้ปัญหาในที่สุด
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3) ความเคยชิน (Habit) บุคคลทัว่ ๆ ไปจะคิดเท่าที่เห็นปรากฏตามความเคย
ชินหรื อประสบการณ์ที่ตนมีมา แต่ผทู ้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดในแง่มุมต่างๆ นอกเหนื อจากที่
เป็ นอยู่ เช่น อาจจะมองสิ่ งๆ หนึ่งในหลายมิติ ในขณะที่คนทัว่ ๆ ไปมองเห็นเพียงมิติเดียว เป็ นต้น
4) การไม่สนใจในสิ่ งที่ทา้ ทายความคิด (Failing to Challenge the Obvious)
มีการกระทํา บางอย่างที่ทา้ ทายความสนใจและความคิด ซึ่ งถ้าพิจารณาแล้วก็ไม่น่าเป็ นไปได้ แต่ก็
อาจเป็ นไปได้ คนทัว่ ไปจะไม่สนใจทําสิ่ งเหล่านี้ แต่ผทู ้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์จะพยายามทําสิ่ งนั้น
ให้เป็ นจริ งขึ้นมาให้ได้
5) การประเมินผลความคิดเร็ วเกินไป (Evaluating Ideas too Quickly)
นัก วิเ คราะห์ ห รื อคนทัว่ ไปมัก จะประเมิ น ผลความคิ ด ของเขาเกื อ บจะทัน ที เ มื่ อเริ่ ม ใช้ความคิ ด
เกี่ยวกับสิ่ งนั้นๆ เช่น อาจจะประเมินว่าความคิดของตนเป็ นความคิดโง่ๆ หรื อไม่อาจเป็ นไปได้ ซึ่ ง
จะทําให้ความคิดนั้นๆ ไม่ได้ถูกนํามาใช้เลย การประเมินผลยังไม่ควรมีบทบาท ในขณะที่คนเรา
กําลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ควรจะรั้งรอพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นไว้ก่อน เพราะความคิดนั้นอาจจะ
เป็ นก้าวหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์
6) ความกลัวจะถูกมองว่าโง่ (The Fear of Looking a Fool) บุคคลทัว่ ไปจะ
ไม่ พ ยายามแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองออกมา ด้ว ยกลัว จะถู ก มองว่ า โง่ แต่ ผูท้ ี่ มี ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์จ ะไม่ คิ ด เช่ น นี้ เขาจะกล้า แสดงความคิ ด ออกมาให้ ม ากที่ สุ ด ที่ จ ะมากได้ โดยไม่
จําเป็ นต้องคํานึ งถึงคุณภาพของความคิดเหล่านั้น เพราะอาจจะมีความคิดใดความคิดหนึ่ งที่เป็ น
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากก็ได้
ศรี สุรางค์ ที นะกุล และคณะ (2542) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
ดังนี้
1) การไม่ชอบให้ซกั ถาม หมายถึง การที่ผใู ้ หญ่ไม่ชอบและไม่สนับสนุนให้
เด็ ก เป็ นคนช่ า งซัก ถาม หรื อ ยับ ยั้ง การถามและรู ้ สึ ก รํ า คาญ และไม่ พ อใจที่ เ ด็ ก ซัก ถามบ่ อ ยๆ
โดยเฉพาะการที่เด็กถามคําถามแปลกๆ และผูใ้ หญ่มกั จะตัดบทไม่ตอบคําถามหรื อดุเด็กไม่กล้าที่จะ
ถามอีกต่อไป
2) การเอาอย่างกันหรื อทําตามอย่างกัน เป็ นการกระทําที่ชอบเอาอย่างกัน
คิดตามกันคิดเลียนแบบหรื อกระทําในสิ่ งที่เลียนแบบของเดิม ไม่กล้าคิดแตกต่างจากคนอื่น กลัว
สังคมไม่ยอมรับหรื อถูกหัวเราะเยาะ
3) การเน้นบทบาทและความแตกต่ างระหว่างเพศ หมายถึง การที่สังคม
กําหนดบทบาทของเพศหญิงและเพศชายอย่างเคร่ งครัด เช่น เพศชายต้องเล่นปื นเล่นตุ๊กตาไม่ได้
หรื อเพศหญิงจะต้องทํางานบ้านเป็ นทุกอย่าง

44
4) วัฒนธรรมที่ยกย่องความสําเร็ จและประณามความล้มเหลว การที่สังคม
มีค่านิ ยมต่อ ความสําเร็ จมากเกินไป ความล้มเหลวเป็ นสิ่ งที่ไม่ยอมรับ ทําให้ไม่กล้าทดลองกระทํา
สิ่ งใหม่ๆ เพราะกลัวความล้มเหลว
5) บรรยากาศที่ เ คร่ ง เครี ย ดและเอาจริ ง เอาจัง มากเกิ น ไป หมายถึ ง การ
กระทํา หรื อความคิ ด ทุ ก อย่ า งต้อ งอยู่ ใ นระเบี ย บกฎเกณฑ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด จะเบี่ ย งเบนหรื อ
คลาดเคลื่อนจากสิ่ งที่กาํ หนดไม่ได้ ถือเป็ นความผิด บรรยากาศเช่นนี้ จะทําให้เกิดความรู ้สึกอึดอัด
หวาดกลัว และไม่กล้าคิดสร้างสรรค์
6) ความกลัว ความไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้ากระทําสิ่ งใหม่ๆ
7) ความเคยชิน หมายถึง การยอมรับหรื อการยึดติดอยู่กบั รู ปแบบหรื อการ
กระทําเดิมที่เคยทํามาเป็ นประจํา
8) ความมีอคติหรื อความลําเอียง หมายถึง ความเชื่อและคิดตามทัศนะของ
ตน ลําเอียงและยึดมัน่ กับความเข้าใจของตนโดยไม่ยอมรับ ความรู ้ หรื อประสบการณ์ใหม่ๆ ทําให้มี
ทัศนะที่คบั แคบ
9) ความเฉลื่อชา อืดอาด เชื่องช้า ทั้งในการริ เริ่ มทั้งความคิด และการกระทํา
ทําให้งาน ล่าช้า ไม่ทนั การ และล้าสมัย
10) ความเกี ย จคร้ า น รวมทั้ง การหลบหลี ก หลี ก เลี่ ย งไม่ เ ต็ ม ใจ ไม่
รับผิดชอบ ไม่หวังใน ผลงานที่เกิดขึ้นจะทําให้ไม่สามารถสร้างสรรค์งานที่ดีได้
จะเห็ นได้ว่าอุปสรรคที่สําคัญคือการไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่
ของตน เพราะกลัวถูกตําหนิ ดุว่า และกลัวว่าตนจะถูกมองว่าเป็ นคนโง่ ในสายตาของคนอื่ น สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นอุปสรรคที่จะทําให้บุคคลขาดความคิดสร้างสรรค์
2.1.3 สั ญวิทยา (Semiology)
2.1.3.1 ความหมายและความสําคัญของสัญญะ (Sign)
คําว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า “To Semion” ซึ่งใน
ภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” ซึ่งหมายถึงสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของ
จริ ง/ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น “แหวนหมั้น”
เป็ นสัญญะใช้แทนความหมายที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่ งในบริ บทของสังคม
ตะวันตก (หากเป็ นบริ บทของสังคมอื่นก็อาจจะใช้หมูใช้กาํ ไลใช้อื่นๆ เป็ นสัญญะแทนและหาก
เปลี่ยนสัญญะไปเป็ น “แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผูกพันในระดับที่สูงและ
ลึกซึ้ งกว่าการหมั้นหมาย (ยุพา สุ ภากุล, 2543) สอดคล้องกับ ธนวดี บุญลือ (2532) กล่าวถึง
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คุ ณู ป การของการนํา เอาสั ญ วิ ท ยามาใช้ใ นศาสตร์ ส าขาต่ า งๆรวมทั้ง ศาสตร์ ด้า นสื่ อ สารว่ า นัก
สัง คมศาสตร์ ที่ นํา เอาสั ญ วิ ท ยามาใช้ใ นงานศึ ก ษาของตนนั้น จะช่ ว ยขยายความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
การศึกษาต่างๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ได้ชดั เจนขึ้น
ดังเช่นที่ เทียนฉาย กีระนันทน์ (2541) พบว่าพืชสัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ (Totem) ของ
เผ่าต่างๆ ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็ น Totem เพียงเพราะว่ามันมีประโยชน์เช่นเป็ นอาหารหรื อเป็ น
เครื่ องประดับเท่านั้นหากเป็ นเพราะพืชสัตว์เหล่านั้นเป็ น Message ที่สื่อภาษาของการที่มนุ ษย์
เปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งสั ง คมกับ โครงสร้ า งของธรรมชาติ ฉ ะนั้น ในสายตาของนัก สั ญ วิ ท ยา
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมหนึ่ งๆ จะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นระบบเชิงสัญญะ (Semiological System)
ไม่ว่าจะเป็ นการตกแต่งบ้านที่เป็ นภาษาของเฟอร์ นิเจอร์ การแต่งหน้า แต่งตัวตัวที่เป็ นภาษาของ
แฟชัน่ การเล่นกีฬาที่เป็ นภาษาของกีฬาและระบบเหล่านี้สามารถวิเคราะห์เพื่อค้นหาความหมายและ
กฎที่ควบคุมการจัดระบบสัญญะนั้นได้
มี ผูใ้ ห้ ค วามหมายของคํา ว่ า สั ญ ญะเอาไว้ห ลายแบบและมี ก ารจํา แนกประเภท
ของสัญญะเอาไว้มากมายหลายประเภทโดย ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2545) ได้กาํ หนดขอบเขต
และคุณสมบัติของสิ่ งที่เป็ นสัญญะเอาไว้ดงั นี้
1) สัญญะจะต้องมีลกั ษณะทางกายภาพต้องมีรูปธรรมซึ่ งอาจจะเป็ นภาพ
เสี ยงอักษร วัตถุหรื ออื่นๆ สามารถจับต้องรับรู ้ได้ดว้ ยอวัยวะรับสัมผัสเช่นตัวอักษรภาพวาดรับรู ้ได้
ด้วยตาเสี ยงเพลงรับรู ้ได้ดว้ ยหูเป็ นต้น
2) ผูใ้ ช้มีความตั้งใจที่จะส่ งข่าวสารอะไรบางอย่างซึ่ งคุณสมบัติประการที่
สองนี้
Guiraud (1975) ได้ยกตัวอย่างว่าในความเข้าใจทัว่ ไปเราอาจพูดว่า “เมฆดําเป็ น
สัญญาณว่าฝนจะตกควันเป็ นสัญญาณว่ามีไฟ” แต่ในสัญวิทยาไม่ถือว่าเมฆและควันเป็ นสัญญะ
เนื่องจากทั้งสองสิ่ งไม่ได้มีความตั้งใจที่จะส่ งข่าวสารอะไรในทางตรงกันข้ามหากรายการพยากรณ์
อากาศในโทรทัศ น์ ไ ด้ถ่ า ยรู ป เมฆครึ้ มเพื่ อ ที่ จ ะบอกว่ า วัน นี้ มี ฝ นตกเมฆในกรณี น้ ี จึ ง จะถื อ ว่ า
เป็ นสัญญะตามความหมายของสัญวิทยาเนื่ องจากผูใ้ ช้มีความตั้งใจที่จะส่ งข่าวสารบางอย่างต้องมี
ความหมายมากไปกว่าตัวมันเองและผูใ้ ช้สญ
ั ญะต้องตระหนักว่ารู ปธรรมดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญะเมื่อ
ภาพเสี ยงหรื อวัตถุ (ลักษณะทางกายภาพ) ถูกผูใ้ ช้สัญญะนํามาใช้อย่างตั้งใจนั้นความหมายของภาพ
เสี ย งหรื อ วัตถุ น้ ัน จะต้อ งมี ค วามหมายมากกว่า ไปกว่าตัว มัน เองดั้งนั้น ภาพก้อ นเมฆจึ ง ไม่ ไ ด้มี
ความหมายเพียงแค่ “มีเมฆ” เฉยๆ เท่านั้นหากทว่าภาพดังกล่าวได้หมายความเลยไปถึงว่า “วันนี้จะ
มีฝนตก”
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เมื่อกล่าวว่าสัญญะอาจเป็ นภาพเสี ยงหรื อวัตถุอาจมีคาํ ถามต่อไปว่า “แหวนวงหนึ่ ง
เป็ นสัญญะหรื อไม่” คําตอบคือ “แหวนวงหนึ่ งอาจจะเป็ น/หรื อไม่เป็ นสัญญะ” ก็ได้หากสถานภาพ
ของแหวนวงดังกล่าวเป็ นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่วางขายรวมอยูก่ บั วัตถุชิ้นอื่นๆ ในตูร้ ้านทองแหวนวง
นั้นก็ยงั ไม่เป็ นสัญญะอะไรจนกระทัง่ แหวนวงดังกล่าวได้เดินทางเข้าสู่ รูปแบบการปฏิบตั ิทางสังคม
บางประการ (Social Practice) เช่นถูกนําไปสวมนิ้วของเจ้าสาวในวันแต่งงานและสําหรับตัวเจ้าสาว
(Subject) แล้วแหวนวงนั้นไม่ได้เป็ นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่ง (Object) หากทว่ามีความหมายแทนความรัก
ความผูกพันระหว่างเธอกับชายผูเ้ ป็ นเจ้าบ่าวจากแหวนวงเดิ มในร้านทองที่ยงั ไม่ได้เป็ นสัญญะได้
กลายมาเป็ นสัญญะเมื่ออยู่ในนิ้ วนางของเจ้าสาวทั้งๆที่เป็ นแหวนวงเดิ มหากทว่าแหวนวงนั้นได้
เปลี่ยนสถานภาพเชิงสัญลักษณ์ไปเสี ยแล้วโดยที่ลกั ษณะทางกายภาพยังคงเหมือนเดิมจากตัวอย่างนี้
แสดงให้เห็นว่าเรื่ องของสัญญะไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่จาํ กัดอยู่ที่ตวั องค์ประกอบ (Elements/Material)
กล่าวคือตัววัตถุ น้ ันจะเป็ นอะไรก็ได้แต่คุณสมบัติสําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
(Relation) โดยเฉพาะตัวบุคคล (Subject) กับวัตถุ (Object) เช่นแหวนหมั้นนั้นมีความหมายมากไป
กว่าตัวมันเองในสายตาของใคร
ทฤษฎี สัญ วิท ยาแปลมาจากภาษาอัง กฤษว่า “Semiology”
นั้น สามารถถอด
ความหมายจากรากศัพท์เดิมได้ว่าเป็ น “ศาสตร์แห่ งเครื่ องหมาย” (Science of Sign) เป็ นสาขาวิชาที่
ได้รับการพัฒนาอย่างจริ งจังในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผูท้ ี่บุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยามีอยู่ 2 ท่านคือ แฟร์
ดินอง เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส (1857-1913) ผูว้ างรากฐาน
วิชาสัญวิทยาได้ให้คาํ นิ ยามสั้นๆ ของวิชาสัญวิทยาไว้ว่า “สัญวิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาถึงในเรื่ อง
เครื่ องหมายในสังคมที่รับรู ้ได้” (“A Science that Studies the Life of Signs within Society is
Conceivable” : De Saussure, 1983 อ้างถึงใน Torrance, 1963) ซึ่งการศึกษาเครื่ องหมายสัญศาสตร์
เปรี ยบเสมือนเป็ นแบบแผนของเครื่ องหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตรรกะ (Semiotic was the
Formal Doctrine of Signs, which was Closely Related to Logic: Peirce, 1931 อ้างถึงใน Torrance,
1963) ซึ่งคําสองคํานี้กม็ ีความหมายไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก นัน่ คือ หมายถึงสาขาวิชาที่ศึกษาระบบ
ของเครื่ องหมาย (A System of Signs) หรื อศาสตร์ว่าด้วยเครื่ องหมาย (A Science of Signs) และเมื่อ
ขยายความคําว่า “วิถีชีวิต” ของสัญญะที่กล่าวมาให้กว้างขวางออกไปก็หมายความถึง การศึกษาการ
กําเนิด การเจริ ญ การแปรเปลี่ยน รวมทั้งการเสื่ อมโทรม ตลอดจนการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ่งๆ
ที่ปรากฏออกมาอย่างเป็ นแบบแผนและมีระบบระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์กฎที่อยู่เบื้องหลังวิถีชีวิต
ดังกล่าว ซึ่งสัญวิทยาเป็ นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่เกี่ยวข้องอยูก่ บั 3 เรื่ อง คือ
1) เครื่ องหมาย (Sign) สัญวิทยาจะศึกษาประเภทต่างๆ ของเครื่ องหมาย
นับตั้งแต่เรื่ องภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสี ยง ไปจนกระทัง่ ถึงอาการของโรค อาหาร
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รู ปร่ าง เสื้ อผ้า ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการที่สืบทอดความหมาย (Meaning) ของเครื่ องหมายเหล่านี้
รวมทั้งวิธีการที่เครื่ องหมายเหล่านี้ เข้ามาเกี่ยวพันหรื อเชื่อมโยงกับผูใ้ ช้เครื่ องหมาย ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ข้อเท็จ จริ งที่ ว่า เครื่ อ งหมายเป็ นผลผลิ ตทางความคิ ดของมนุ ษ ย์ เกิ ดมาจากการประกอบสร้ า ง
(Construct) ของมนุ ษย์ ดังนั้น การที่จะทําความเข้าใจกับเครื่ องหมาย จึงจําเป็ นต้องจําเข้าใจตัว
มนุษย์ผสู ้ ร้างเครื่ องหมายนั้นด้วย
2) รหัส/ระบบ (Code/System) เนื่ องจากการใช้เครื่ องหมายไม่ได้เป็ นไป
ตามยถากรรม หากแต่มีการจัดทําขึ้นอย่างเป็ นระบบ ระบบที่ นาํ เอาเครื่ องหมายมาประกอบเข้า
ด้วยกันนั้นเรี ยกว่า รหัส (Code) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติต่างกัน เช่น
บางประเภทมีระบุเอาไว้อย่างชัดเจน บางประเภทแฝงไว้อย่างซ่อนเร้น เป็ นต้น
3) วัฒนธรรม (Culture) เนื่ องจากเครื่ องหมายเป็ นผลิตกรรมของมนุ ษย์
(Man Made) ดังนั้น จึงเป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรม ทั้งเครื่ องหมายและรหัสจึงถูกสร้างถูกใช้และ
ทํางานอยูภ่ ายใต้บริ บททางวัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ เท่านั้น หากเปลี่ยนบริ บทไปเครื่ องหมายและรหัส
นั้นก็จะเปลี่ ยนแปลงความหมายไป เช่ น ความแก่ ชรา อาจมีความหมายน่ าเคารพในสังคมไทย
โบราณแต่มีความหมายถึงการหมดสมรรถภาพในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ในขณะที่เครื่ องหมาย
และรหัสทํางานอยูภ่ ายใต้บริ บททางวัฒนธรรมแบบหนึ่ งๆ นั้น ในทางกลับกันวัฒนธรรมหนึ่ งๆ จะ
ดํารงอยู่ได้ก็ตอ้ งอาศัยเครื่ องหมายและรหัสนั้นเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนที่สุดคือ ภาษา เมื่อ
ชาติที่ตกเป็ นอาณานิ คมถูกบังคับให้ยกเลิกการใช้ภาษาของตนเอง และหันไปใช้ภาษาของเจ้าอาณา
นิ คมวัฒนธรรมเดิ มของตนก็จะสู ญสลายไปด้วย นี่ เป็ นความสัมพันธ์ที่ข้ ึนต่อกันและกันระหว่าง
เครื่ องหมาย/รหัสกับบริ บททางวัฒนธรรมที่เป็ นบ่อเกิ ดของเครื่ องหมายและรหัสนั้นด้วย ดังนั้น
เครื่ องหมายจึ งเป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรมอันมีนัยยะว่า เครื่ องหมายเดียวกันหากนําไปใช้ในต่าง
วัฒนธรรมย่อมมีความหมายแตกต่างกันประการหนึ่ ง และในอีกประการหนึ่ ง หากตัววัฒนธรรมที่
รองรับห่ อหุ ม้ เครื่ องหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของเครื่ องหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นกัน
ในทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา เครื่ องหมายคืออะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิ ด
ความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากสิ่ งอื่นและคนในสังคมยอมรับหรื อ
เข้าใจ ในนัยนี้ เครื่ องหมายจึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเครื่ องหมายในภาษาแต่เพียงอย่างเดียว ภาพยนตร์
การเดินของคนในเมือง การสวมรองเท้า/การไม่สวมรองเท้าต่างก็เป็ นเครื่ องหมายได้ท้ งั สิ้ น แม้แต่ ที่
ว่าง/ความว่างเปล่า อัญประกาศ/เครื่ องหมายคําพูด การเรี ยงหรื อจัดลําดับคําในประโยค ก็ลว้ นเป็ น
เครื่ องหมายได้ท้ งั สิ้ น หากสื่ อหรื อให้ความหมายในลักษณะของการเปรี ยบเทียบและความแตกต่าง
กัน หน้า กระดาษหนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน แต่ ล ะหน้า ก็ คื อ เครื่ อ งหมายอี ก แบบ ทํา หน้า ที่ ก ํา หนด
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ความหมาย วางระบบระเบียบการอ่านให้แตกต่างกันไป ความสั้น-ยาวของกระโปรงผูห้ ญิง หรื อ
ความสั้นยาว-ของทรงผมผูช้ ายต่างก็เป็ นเครื่ องหมายชนิ ดหนึ่ ง สื่ อความหมายแตกต่างกันในสังคม
หรื อในปั จจุบนั ก็เช่นกันมือที่ถือโทรศัพท์มือถือแนบไว้ที่หูขณะพูดในหมู่วยั รุ่ นก็คือสัญญะอย่าง
หนึ่ง ที่บ่งบอกถึงความโก้เก๋ ความเป็ นคนสมัยใหม่ (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545)
2.1.4 มายาคติ
2.1.4.1 ความหมายของมายาคติ
Barthes (1980 อ้างถึงใน ธีรยุทธ บุญมี, 2546) ได้ให้นิยามของมายาคติ (Myth) ว่า
หมายถึง การสื่ อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่ งถูกกลบเกลื่อนให้รับรู ้เสมือนว่าเป็ น
ธรรมชาติ หรื อ อาจกล่ า วได้ว่า เป็ นกระบวนการของการลวงให้ห ลงอย่า งหนึ่ ง แต่ ท้ งั นี้ ไม่ ไ ด้
หมายความว่า มายาคติเป็ นการหลอกลวงแบบปั้ นนํ้าเป็ นตัว หรื อการโฆษณาชวนเชื่ อที่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง เพราะมายาคติน้ นั ไม่ได้ปิดบังอําพรางสิ่ งใด ทุกอย่างปรากฏอย่างเปิ ดเผย แต่ผบู ้ ริ โภค
ต่างหากที่คุน้ เคยกับมันจนไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ นสิ่ งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม นัน่ เองที่ “หลง”
คิดไปว่าค่านิยมที่ยดึ ถืออยูน่ ้ นั เป็ นธรรมชาติ หรื อเป็ นไปตามสามัญสํานึกกระบวนการสร้างมายาคติ
ก็เหมือนกับกระบวนการสร้างตัวบทอื่นๆ ที่ Ferdinand de Saussure ได้กล่าวมาแล้วคือต้องมี
กระบวนการเลือกสรร และนํามาประกอบเข้าด้วยกัน แต่ทว่าในยามที่ถูกนํามาเสนอนั้น มันกลับถูก
นําเสนอราวกับเป็ นธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงลดทอน ปกปิ ด อําพราง บิดเบือน
ฐานะการเป็ นสัญญะของสรรพสิ่ งในสังคมให้กลายเป็ นเรื่ องของ“ธรรมชาติ” ให้เห็นเป็ นสิ่ งปกติ
ธรรมดานี้ คือ กระบวนการสร้างมายาคตินนั่ เอง และสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ก็คือ มายา
คติ หรื อความคิด/ ความเชื่อ ที่คนในสังคมยอมรับโดยไม่ต้ งั คําถาม และเป็ นความคิดหรื อความเชื่อ
ที่สอดคล้องกับระบบอํานาจที่ดาํ รงอยูใ่ นสังคมขณะนั้น
โดย Barthes มองมายาคติวา่ คือการพูด/การใช้ภาษาชนิดหนึ่งที่มีเจตนาเฉพาะกํากับ
มายาคติจึงไม่ใช่ วัตถุ สิ่ งของ ความคิด แต่เป็ นระบบ ระเบียบ และรู ปแบบวิธีการสร้างความหมาย
แบบหนึ่ งที่ ข้ ึนกับเงื่ อนไขความเป็ นมา มี ขีดจํากัดของการใช้ และมี กระบวนการทําให้เกิ ดการ
ยอมรับในสังคมวงกว้าง การมองมายาคติในทํานองนี้ จึงให้ความสําคัญกับรู ปแบบมากกว่าเนื้ อหา
สาระ โดยเห็ นว่าการศึกษามายาคติโดยมองที่เนื้ อหาสาระจะไม่ได้อะไรขึ้นมา เพราะทุกอย่างใน
สังคมเป็ นมายาคติหมด มายาคติคือการพูด/การใช้ภาษาแบบหนึ่งที่กระทําผ่านวาทกรรม มายาคติจึง
มิได้ถูกนิยามด้วยสิ่ งที่พดู ถึง แต่นิยามด้วยวิธีการพูดถึงสิ่ งนั้นมากกว่า
มายาคติคือระบบของการสร้างความหมาย ดังนั้นมายาคติจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญ
วิทยาหรื อศาสตร์ ว่าด้วยสัญญะ เป็ นการศึกษาความหมายโดยไม่สนใจเนื้ อหาสาระของสิ่ งนั้น หรื อ
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ศึกษาความหมายโดยแยกออกจากเนื้อหาสาระ ไม่แตกต่างจากการศึกษาความหมายของสัญญะของ
ภาษาศาสตร์ นนั่ คือ ในระบบของสัญวิทยา ความหมายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ 3
ส่ วน ได้แก่ 1) รู ปสัญญะ 2) ความหมายสัญญะ และ 3) สัญญะในระดับของมายาคติ ก็มีลกั ษณะการ
ทํางานเหมื อนกัน กล่ าวคื อ มี 3 มิ ติ แต่จะต่างกันตรงที่ “สัญญะในระดับของภาษา” ได้ถูก
แปรเปลี่ยนให้กลายเป็ น “รู ปสัญญะในระบบของมายาคติ” ดังนั้น จึงทําหน้าที่สร้าง/สื่ อความหมาย
ได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอการผสมระหว่างรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะเหมือนอย่างในระบบของ
ภาษามายาคติ จึงดํารงอยู่ได้บนฐานหรื อโดยอาศัยระบบสัญญะของภาษาที่ มีอยู่ก่อนหน้านี้ แล้ว
เท่านั้น (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545)
ฉะนั้นในระบบของมายาคติ สรรพสิ่ งต่างๆ ในสังคมจะถูกลดทอนลงมาเป็ นเพียง
วัตถุดิบหรื อเป็ นเพียงภาษาชนิ ดหนึ่ งที่ระบบมายาคติจะใช้ในการสื่ อความหมายไม่ว่าจะเป็ นภาษา
ภาพถ่าย ภาพวาด งานเขียน แผ่นป้ ายประกาศ พิธีกรรม วัตถุ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม เพียงแต่มายา
คติ ท าํ ให้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ดู เ หมื อ นกับ ว่ า ยัง คงเป็ นระบบความหมายชุ ด ที่ ห นึ่ งอยู่ ด้ว ยการลดทอน
ความสําคัญของระบบสัญญะที่ ด าํ รงอยู่ห รื อทําให้ว่างเปล่ า ไม่ มีค วามหมายแบบเดิ ม แล้ว เติ ม
ความหมายใหม่เข้าไป
2.1.4.2 รู ปสัญญะในระดับของมายาคติ
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2545) อธิบายว่าเมื่อพิจารณาเรื่ องรู ปสัญญะในระดับของ
มายาคติ จะแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ
1) สัญญะในระบบของภาษา ในระดับนี้ จะเป็ นเรื่ องของความหมายตรงที่
รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะประกอบกันขึ้นเป็ นสัญญะ
2) รู ปสัญญะในระบบของมายาคติ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของความหมายแฝงหรื อ
มายาคติ ที่ รู ป สั ญ ญะกับ ความหมายสั ญ ญะประกอบกัน ขึ้ น เป็ นระบบการสร้ า งความหมาย
(Signification) รู ปสัญญะในระดับมายาคติจะมีลกั ษณะพร่ ามัวไม่ชดั เจนเป็ นได้ท้ งั ความหมายและ
รู ปแบบพร้อมๆ กันมีรูปธรรมปรากฏชัดให้เห็นหรื อเข้าใจ เพียงแต่มายาคติทาํ ให้ความหมายเหล่านี้
ว่างเปล่าหรื อสู ญสลายไป แล้วเติม/เพิ่มความหมายชุดใหม่ที่มายาคติตอ้ งการสื่ อเข้าไปแทน จึงเป็ น
การเคลื่อนจากความหมายสู่ รูปแบบจากสัญญะในระบบของภาษาสู่ รูปของสัญญะในระบบของ
มายาคติ
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคต้องไม่ลืมสิ่ งสําคัญที่ว่า รู ปแบบของมายาคติไม่ได้เก็บกด ปิ ด
กั้นหรื อกดทับความหมาย เพียงแต่ทาํ ให้ความหมายเดิ มอ่อนหรื อจางลง ความหมายเดิ มจึ งหมด
คุณค่าลง แต่ก็มิได้ตายหรื อหายไปไหน ยังคงมีชีวิตอยู่ รอให้ระบบมายาคติมาชุบชีวิตให้ฟ้ื นคืนมา
อีกครั้ง แต่ในความหมายใหม่ และพร้อมจะหลบหายไปอีกเมื่อจําเป็ น ฉะนั้น Barthes จึงเห็นว่าใน
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ระบบของมายาคติน้ ันเป็ นการเล่นซ่ อนหาอย่างไม่รู้จบสิ้ นระหว่างรู ปแบบกับความหมาย เพราะ
รู ปแบบของมายาคติน้ นั จะไม่ใช้สัญลักษณ์ส่วนในระดับมายาคติน้ นั ความหมายสัญญะแบบหนึ่ ง
อาจมี ไ ด้ห ลายรู ป สั ญ ญะ โดยความหมายสั ญ ญะจะมี ล ัก ษณะอ่ อ นแอกว่ า รู ป สั ญ ญะ ทํา ให้
ความหมายสัญญะต้องถูกนําเสนอซํ้าๆ โดยการใช้รูปสัญญะที่แตกต่างกันนัน่ เอง ซึ่ งประเด็นนี้
นับว่ามีความสําคัญยิ่งสําหรับนักวิเคราะห์มายาคติที่จะใช้เพื่ออ่านมายาคติในระดับที่ลึกกว่าสิ่ งที่
ปรากฏ ด้วยคําถามที่วา่ ทําไมจึงต้องใช้รูปสัญญะนี้แทนที่จะใช้รูปสัญญะอื่น
ดังที่ ไ ด้ก ล่ าวมาแล้ว นั้น ว่า ในระบบของมายาคติ ไม่มีสิ่งใดที่ ถูกปิ ดบังซ่ อนเร้ น
เพราะหน้าที่หลักของมายาคติไม่ใช่การปิ ดบังซ่ อนเร้น แต่เป็ นการบิดเบือนมากกว่า และในระบบ
ของมายาคติน้ นั จึงไม่มีความหมายในระดับลึก ไม่จาํ เป็ นต้องเจาะลึกลงในระดับของจิตไร้สํานึ ก
เพียงแต่ตอ้ งเข้าใจว่า ในระบบของมายาคติมีความหมาย 2 ระดับกล่าวคือ ในระดับของรู ปแบบที่
ความหมายเดิมจะถูกทําให้ว่างเปล่าหรื อเจือจาง และระดับของความคิดที่เป็ นการสร้างความหมาย
ใหม่ข้ ึนมา เป็ นการบิดเบือนความหมาย แต่มิได้ลบล้างความหมายเดิมออกไปจนหมดสิ้ น มายาคติ
เพียงแต่ตอ้ งการตัดขาดความหมายเดิ มออกจากความทรงจําหรื อการรับรู ้ชวั่ ขณะแล้วแทนที่ดว้ ย
ความหมายของมายาคติ ความหมายเดิมก็ยงั คงอยูเ่ พื่อให้ความหมายของมายาคติใช้เกาะเกี่ยว
สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการที่ Barthes ได้กล่าวเกี่ ยวกับมายาคติก็คือ มายาคติเป็ น
รู ปแบบหนึ่ งของการพูด/การใช้ภาษาที่ถูกกําหนดโดยเจตนามากกว่าความจริ ง หรื อความหมาย
ตายตัวตามตัวอักษร ขณะเดียวกันเจตนาของมายาคติก็ไม่ปรากฏให้เห็นตรงๆ หรื อไม่ก็ถูกทําให้
เป็ นอมตะผ่านความหมายตามตัวอักษร มายาคติจึงเป็ นทั้งการบอกเล่าและการตอกยํ้าไปพร้อมๆ กัน
และนี่คือสารัตถะของมายาคติ ความหมายของมายาคติจึงมักปรากฏในรู ปของความเป็ นสากล ความ
เป็ นธรรมชาติ ความเป็ นจริ ง ด้วยการแช่แข็งความหมายเดิมไว้ มายาคติจึงเป็ นทั้งสิ่ งที่ถูกขโมยไป
และสิ่ งที่ได้กลับคืนมาในเวลาเดียวกัน เพียงแต่ความหมายที่ได้คืนมาจะไม่เหมือนกับความหมายที่
ถูกขโมยไป ซึ่ งในช่ วงของการลักขโมยนี้ เองที่ทาํ ให้เกิดช่ องว่างและความลับ จนทําให้มายาคติดู
เป็ นธรรมชาติ เป็ นกลาง และเป็ นสากล มายาคติ เ ลยเป็ นเรื่ อ งของความจงใจ ความตั้ง ใจที่ จ ะ
เทียบเคียงแทนที่ สวมรอยความหมายของสิ่ งที่ไม่เหมือนกันให้มีความหมายเหมือนกันฉะนั้นมายา
คติจึงมีหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ หน้าที่แรก คือการชี้ให้เห็นว่ามีเรื่ องราวอะไรบ้าง และหน้าที่ที่สอง
คือ เป็ นตัวกําหนดความคิด โดยบทบาทหน้าที่หลักของมายคติ มิใช่การปิ ดบัง อําพราง เก็บกดปิ ด
กั้น แต่เป็ นเรื่ องของการบิดเบือนการมองให้เห็นตามที่มายาคติตอ้ งการหรื อเจตนาให้เห็นมากกว่า
2.1.4.3 การอ่านมายาคติ
สําหรับการอ่านมายาคติน้ ัน Barthes ได้จาํ แนกการอ่านมายาคติไว้ 3 แบบ ดังนี้
(ธีรยุทธ บุญมี, 2546)
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1) การอ่านในระดับของรู ปสัญญะที่ความหมายถูกทําให้ว่างเปล่า ด้วยการ
ปล่อยให้ความหมายเป็ นไปตามตัวอักษรหรื อตามที่นิยมเข้าใจกัน การอ่านในระดับนี้ เป็ นการอ่าน
ของบรรดาผูผ้ ลิต/สร้างมายาคติ ซึ่งมักเริ่ มจากความหมายแล้วมองหารู ปสัญญะมาเกาะเกี่ยว
2) การอ่ า นในระดับที่ รูปสัญญะมี ค วามสมบู รณ์ เป็ นการอ่ า นเพื่อดู ก าร
บิดเบือนของความหมายระหว่างรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะ เป็ นการอ่านของนักวิเคราะห์มายา
คติ ที่ผา่ มายาคติออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อทําความเข้าใจการบิดเบือนที่มายาคติสร้างขึ้น
3) การอ่านในระดับที่รูปสัญญะกลายเป็ นมายาคติ เป็ นการอ่านที่ไม่แยก
รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะออกจากกัน เป็ นการอ่านเพื่อหาระบบการสร้างความหมายหรื อ
มายาคตินนั่ เองการอ่านมายาคติใน 2 แบบแรก จะเป็ นการอ่านแบบสลายมายาคติ เพราะการอ่าน
แบบแรกเป็ นการทําให้มายาคติเป็ นเรื่ องง่ายๆ และมีความชัดเจน ราวกับไม่มีอะไรแอบแฝง ส่ วน
การอ่านแบบที่สองก็เป็ นการอ่านในระดับที่เพียงแต่เผยออกมาว่ามีมายาคติเท่านั้น ดังนั้น Barthes
จึงเห็นว่า การอ่านในแบบที่สาม จะเป็ นการอ่านที่มีพลวัต เป็ นการอ่านที่มองเห็นโครงสร้างของ
มายาคติ และช่วยให้สามารถเคลื่อนจากสัญวิทยามาสู่ การวิเคราะห์อุดมการณ์ เพื่อดูว่าการรับมายา
คติมาได้อย่างไร
ที่กล่าวมาดังข้างต้น จึงเห็นได้ว่าหากจะอ่านมายาคติได้ ต้องเข้าใจว่า มายาคติไม่ได้
ปิ ดบังอําพรางสิ่ งใด สิ่ งที่มายาคติทาํ คือ บิดเบือน มายาคติไม่ใช่การโกหก แต่เป็ นการเปลี่ยนรู ป
และบทบาท หน้าที่ หลักของมายาคติ คือ เปลี่ ยนประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็ นธรรมชาติ เปลี่ ยน
แรงจูงใจให้กลายเป็ นเหตุผล มายาคติทาํ ให้มอง เข้าใจสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็ นธรรมชาติ ไม่มีการ
ปรุ งแต่งหรื อปนเปื้ อนด้วยสิ่ งใด จึงเป็ นการสร้างความบริ สุทธิ์ ความชอบธรรม ให้กบั ความหมาย
สัญญะ (แทนที่จะเป็ นการสร้างความชอบธรรมบริ สุทธิ์ให้กบั รู ปสัญญะ ดังในกรณี ของภาษา) มายา
คติจะมาในรู ปของภาษาที่ดูเป็ นธรรมชาติไร้เดียงสา กลายเป็ นระบอบของความจริ ง ทั้งๆ ที่ในความ
เป็ นจริ งแล้ว เป็ นเพียงระบบของสัญวิทยาแบบหนึ่ งเท่านั้น มายาคติ เป็ นระบบของสัญญะที่ผนั
ตัวเองสู่ ระบบของความจริ ง
2.1.5 นาฏกรรมกับการสื่ อสาร
2.1.5.1 การสื่ อความในนาฏกรรม
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2538, น. 97 อ้างถึงใน ปรี ดา อัครจันทโชติ, 2543) กล่าวว่า “การสื่ อ
ความโดยอาศัยร่ างกาย จังหวะ ทํานอง และ/หรื อถ้อยคําที่เรี ยกว่าเนื้อร้อง เมื่อนาฏกรรมเป็ นการสื่ อ
ความ นาฏกรรมจึงไม่ได้ปรากฏในสุ ญญากาศ แต่ตอ้ งเกิดขึ้นท่ามกลางบริ บททางสังคมเสมอ เพราะ
ผูป้ ระกอบการนาฏกรรมย่อมต้องการสื่ อความหมายบางอย่างแก่ผอู ้ ื่นไม่ว่าผูอ้ ื่นนั้นจะเป็ นมนุษย์ ผี
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หรื อเทพเจ้าก็ตาม อีกทั้งความหมายใดๆ จะเป็ นที่รับรู ้ได้ก็ตามอาศัยข้อตกลงที่มีมาในสังคม ซึ่ ง
เรี ยกว่า ขนบประเพณี ศาสนา ความเชื่ อ มาตรฐานทางศิลปะ ฯลฯ” และยังแบ่งนาฏกรรมเป็ น 3
ประเภทตามลักษณะของ “ผูร้ ับสาร” อันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการสื่ อสาร ดังนี้
1) นาฏกรรมที่สื่อความแก่ผชู ้ ม
2) นาฏกรรมที่สื่อความแก่ผรู ้ ่ วมแสดงนาฏกรรม
3) นาฏกรรมที่สื่อความแก่กลุ่ม เป็ นนาฏกรรมที่ตวั ผูแ้ สดงจะถูกหลอมรวม
ไปกับกลุ่ม
เมื่อพิจารณาจาการแบ่งประเภทดังนี้จะพบว่า งิ้วจัดเป็ นนาฏกรรมที่สื่อความแก่ผชู ้ ม
หากแต่ผชู ้ มงิ้วนั้นไม่ใช่เพียงผูช้ มที่เป็ น “คน” เท่านั้น หากยังรวมถึงผูช้ มที่เป็ น “เทพเจ้า” ด้วย ทั้งนี้
เนื่ องจากสถานภาพของงิ้วส่ วนหนึ่ งผูกติดอยูก่ บั พิธีกรรม การจัดแสดงงิ้วในเทศกาลต่างๆ ของศาล
เจ้าย่อมเป็ นคําอธิบายที่ชดั เจนที่สุด
ขณะที่ Barthes (1964, p. 258 อ้างอึงใน อ้างถึงใน ปรี ดา อัครจันทโชติ, 2543) ได้
กล่าวว่า นาฏกรรมหรื อละครนี้ เป็ นเครื่ องจักรของการสื่ อสารประเภทหนึ่ ง ซึ่ งในขณะที่ไม่ได้
ทํางานเครื่ องจักรนี้ ซ่อนตัวอยู่หลังม่าน แต่เมื่อมีการเปิ ดตัวเครื่ องจักรนี้ มันจะส่ งสาร (Messages)
จํานวนหนึ่งมายังเราทันที สารเหล่านี้มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือมันถูกส่ งมาพร้อมๆ กันแต่ดว้ ย
จังหวะที่ต่างกันในการแสดงแต่ละขณะ เราจะได้รับข่าวสารถึงหกหรื อเจ็ดประการในเวลาเดียวกัน
(จากเสื้ อผ้า แสง ตําแหน่ งของนักแสดง กริ ยาท่าทาง ภาษาใบ้ คําพูด) ข่าวสารบางประเภทคงที่
(กรณี ของฉาก) ในขณะที่ข่าวสารอื่นๆ เปลี่ยนไป (คําพูด กริ ยาท่าทาง) นี่เป็ นเรื่ องของการประสาน
ข่าวสารอย่างแท้จริ งและนี่ คือลักษณะความเป็ นละคร: กลุ่มสัญญะกลุ่มหนึ่ ง” กลุ่มสัญญะนี้เกิดขึ้น
จากทุกหน่ วยที่ปรากฏบนเวที และล้วนเป็ นสัญญะที่มีความหมาย กลุ่มสัญญะนี้ จะทําหน้าที่สร้าง
สารที่ตอ้ งการสื่ อส่ งมายังผูด้ ู เช่น เพื่อบอกบทบาทและนิสัยของตัวละคร รวมทั้งสามารถบอกรหัส
ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อีกด้วย ผูช้ มที่ทาํ หน้าที่ถอดรหัสสัญญะนี้ จะต้องอยูใ่ นกลุ่มวัฒนธรรม
เดียวกับเรื่ องที่แสดง หรื อไม่ก็ตอ้ งรู ้จกั วัฒนธรรมของเรื่ องนั้นๆ และในระหว่างการแสดงนั้น สิ่ งที่
ต้องการสื่ อสารไปยังผูช้ มอาจขาดหายไปบ้าง แต่ในอีกทางหนึ่งแล้ว ผูร้ ับสารก็อาจมีการรับสารเพิ่ม
ขึ้นมาได้โดยไม่ต้ งั ใจ
โดยนัยนี้ จะพบว่านาฏกรรมหรื อละครซึ่ งเป็ นการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งที่ เรี ยกว่า
“สื่ อสารการแสดง” นั้นเป็ นการสื่ อสารโดยใช้กลุ่มสัญญะผ่านทางองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดง
สําหรับงิ้ว ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสัญญะที่มีความหมายส่ งมายังผูช้ ม ได้แก่ 1) เวที ฉาก
อุปกรณ์ 2) ดนตรี และการขับร้อง 3) ประเภทและบทบาทตัวละคร 4) ศิลปะและเทคนิ คการแสดง
และ 5) เครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า
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อย่างไรก็ตาม การสื่ อความของงิ้วใช่ เพียงแต่จะถูกจํากัดด้วยองค์ประกอบต่างๆ นี้
เท่านั้น การพิจารณาสื่ อกลางจึงควรกินความรวมไปถึงสภาวะแวดล้อมหรื อบริ บทของสื่ อกลางด้วย
เพราะนาฏกรรมนั้น “สัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์อื่นๆ ในวัฒนธรรม นาฏกรรมเป็ นผลผลิตของสังคม
วัฒนธรรมในสถานที่และเวลาหนึ่ งๆ เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา
ความเชื่อ โลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูต่ ลอดเวลาย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อนาฏกรรมเสมอ” สาร
ของนาฏกรรมถูกกําหนดจากปัจจัยทางสังคมหลายอย่างที่สาํ คัญก็คือ 1) ศาสนา ความเชื่อ โลกทัศน์
ปรัชญา อุดมการณ์ 2) รัฐประศาสนศาสตร์ 3) มาตรฐานของความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4) สื่ ออื่น
2.1.5.2 รสแห่ งนาฏกรรม
นาฏกรรมต่างๆ อันรวมถึงงิ้ว นอกจากจะสื่ อเนื้ อหาหรื อความคิดมายังผูช้ มแล้ว ยัง
สื่ อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ เ รี ย กว่ า “นาฏยรส” หรื อ รสแห่ ง นาฏกรรม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการได้รั บ รู ้
สภาพการณ์บรรยากาศ หรื อเหตุการณ์บางอย่างในการแสดง คัมภีร์นาฏยศาสตร์ โดย นิ ธิ เอียวศรี
วงศ์ (2538, น. 110-112 อ้างถึงใน ปรี ดา อัครจันทโชติ, 2543) ระบุวา่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 9 ชนิดดังนี้
1) รสแห่งความรัก (ศฤงคาระรส) เกิดจากความยินดี ความชอบใจ โดยทาง
วาจา การแต่งตัว และกิริยาท่าทาง เหตุการณ์ที่ปรากฏคือการที่ตวั ละครชอบพอกัน เที่ยวชมอุทยาน
มีอารมณ์แจ่มใส นักแสดงพึงแสดงด้วยท่าทางทําตาชมดชม้อย พูดจาอ่อนหวาน
2) รสแห่ งความขบขัน (หาสยะรส) เกิ ดจากการหัวเราะ โดยทางร่ างกาย
ของผูแ้ สดง การแต่งตัว และวาจา เหตุการณ์ที่ปรากฏคือการแสดงทําทะเล้นโลเล พูดโกหก แสดง
ท่าแปลกๆ ผูแ้ สดงพึงแสดงด้วยการทําปากจมูกและแก้มสัน่ ทําตาลุก หน้าแดง เท้าสะเอว
3) รสแห่ งความกรุ ณา (กรุ ณารส) เกิดจากความโศก มี 3 อย่างคือ 1) เกิด
จากได้รับความอยุติธรรม 2) เกิดจากความเสื่ อมทรัพย์ และ 3) เกิดจากเหตุที่ทาํ ให้เกิดความโศก
เหตุการณ์ที่ปรากฏคือการถูกแช่ง ด่า ตกทุกข์ได้ยาก การพลักพรากจากคนรัก ถูกฆ่า ถูกจองจํา โดย
ผูแ้ สดงพึงแสดงท่าทางมีน้ าํ ตาตก ครํ่าครวญรําพัน สะดุง้ กลัว
4) รสแห่ งความดุร้าย (เราทระรส) เกิดจากความโกรธ มี 3 อย่างคือ 1)
ร่ างกายของผูแ้ สดง 2) การแต่งตัว และ 3) วาจา เหตุการณ์ที่ปรากฏคือความโกรธ พูดใส่ ความ พูด
ให้เจ็บใจ ดูหมิ่ นกล่าวเท็จ อาฆาตจองเวร กล่าวคําหยาบคาย โดยผูแ้ สดงพึงทําท่าทางเฆี่ยน ฆ่า
ขมวดคิว้ ขบฟัน แก้มสัน่
5) รสแห่ งความรัก (วีระรส) เกิดจากความอุตสาหะ มีสามอย่างคือ กล้าให้
กล้าประพฤติธรรม และกล้ารบ เหตุการณ์ ที่ปรากฏคือความแกล้วกล้า ความสามารถในการรบ
ความไม่ลุ่มหลง การข่มอินทรี ย ์ ผูแ้ สดงพึงทําท่าทางตั้งมัน่ มัน่ คง กล้า เสี ยสละ
6) รสแห่งความกลัว (ภยานะกะรส) เกิดจากความกลัว มี 3 อย่างคือ 1) เกิด
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จากการหลอกลวง 2) เกิดจากการลงโทษ และ 3) การขู่ให้กลัว เหตุการณ์คือการได้ยนิ เสี ยงผิดปกติ
เห็นภูตผีปีศาจ การไปสู่บา้ นร้าง การเห็นหรื อได้ยนิ เรื่ องของญาติพี่นอ้ งที่ถูกฆ่า ผูแ้ สดงพึงทําท่าทาง
มือสัน่ เท้าสัน่ ตากลอก ขนลุก หน้าซีด
7) รสแห่ งความชัง (พีภตั สะรส) เกิดจากความชัง มี 2 อย่างคือ 1) ความ
ขยะแขยงที่สะอาด และ 2) ความขยะแขยงที่สกปรก เหตุการณ์ที่ปรากฏคือการได้ยนิ หรื อเห็นสิ่ งที่
ไม่ชอบใจ สิ่ งที่สกปรกผูแ้ สดงพึงทําท่าทางห่ อตัว ทําอาเจียน ถ่มนํ้าลาย
8) รสแห่ งความอัศจรรย์ใจ (อัทภุตะรส) เกิดจากสนเท่ห์ มี 2 อย่างคือ 1)
เกิดจากทิพย์เช่น เห็นเทวดา และ 2) เกิดจากความสุ ข เหตุการณ์ที่ปรากฏคือ เห็นเทวดา ได้รับของที่
ต้องการไปเที่ยวสวนอุทยาน ไปเที่ยววัด ผูแ้ สดงพึงทําท่าทางตาพอง จ้องดู ขนลุก นํ้าตาไหล เหงื่อ
แตก ดีใจ
9) รสแห่ งความสงบ (ศานตะรส) เกิดจากความสงบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
การรู ้ความจริ งอันถ่องแท้ ความปราศจากราคะ ผูแ้ สดงพึงทําท่าทางบังคับอินทรี ย ์ การประพฤติตาม
วินยั เพ่งจิตแต่บางครั้งก็ไม่นบั รวมศานตะรส โดยอ้างว่าเหตุเพราะรสทั้ง 8 ล้วนเกิดจากรสประเภท
นี้ท้ งั สิ้ น
รสทั้ง 9 ประการนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยการทําให้สิ่งที่อยูใ่ นใจผูป้ ระพันธ์บทละคร
ปรากฏออกมา หรื อที่เรี ยกว่า “ภาวะ” ซึ่งประกอบด้วยความหมายหรื อเหตุการณ์ที่ปรากฏ (วิภาวะ)
และการแสดง การทําท่าทาง (อนุภาวะ) ภาวะมีอยู่ 3 ชนิดคือ 1) ภาวะที่เป็ นตัวรสเอง (สถายีภาวะ)
2) ภาวะที่เป็ นเหตุส่งเสริ มนําไปสู่ รสทั้งหลาย (วยภิจารี ภาวะ) และ 3) ภาวะอันเกิดแต่สันดาน (สาต
วิกะภาวะ) ดังนี้
1) ภาวะที่เป็ นตัวรสเอง (สถายีภาวะ) มี 8 อย่าง ได้แก่ ความยินดี ความ
ขบขัน ความโศก ความโกรธ ความอุตสาหะ ความกลัว ความชัง และความอัศจรรย์ใจ
2) ภาวะที่เป็ นเหตุส่งเสริ มนําไปสู่ รสทั้งหลาย (วยภิจารี ภาวะ) มี 33 ย่าง
ได้แก่ ความเฉยเมยชาเย็น ความเหนื่ อย ความสงสัย ความให้ร้ายอาฆาต ความเมา ความอ่อนเพลีย
ความเกี ยจคร้ าน ความยากจน ความวิตกกังวล ความหลง ความจํา ความมัน่ คง ความอาย ความ
หวัน่ ไหว ความยินดี เหตุสะเทือนใจ ความซึ มเซอะ ความหยิ่งจองหอง ความเศร้าโศกเสี ยใจ ความ
ขวนขวาย ความง่วงนอน ความเป็ นลมชักแน่ นิ่ง การหลับ การตื่นจากหลับ ความโกรธเหลือกลั้น
ความเสแสร้ง ความดุร้าย ความรู ้ ความป่ วยไข้ ความบ้าคลัง่ ความป่ วยไข้ ความบ้าคลัง่ ความตาย
ความสะดุง้ ตกใจ ความพิจารณา
3) ภาวะอันเกิดแต่สนั ดาน (สาตวิกะภาวะ) มี 8 อย่าง ได้แก่ ตัวแข็ง เหงื่อ
ตก ขนลุก พูดละลํ่าละลัก ตัวสัน่ หน้าซีดหรื อถอดสี นํ้าตาตก ความบรรลัย
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รสต่างๆ ล้วนย่อมเกิดจากภาวะเหล่านี้โดยที่
รสแห่ งความรั ก เกิ ดจากภาวะ 46 อย่าง (ยกเว้นความเกี ยจคร้ าน ความดุร้าย และ
ความชัง)
รสแห่ งความขบขัน เกิ ดจาก ความเหนื่ อย ความสงสัย ความให้ร้ายอาฆาต ความ
อ่อนเพลีย ความหวัน่ ไหว การหลับ ความง่วงนอน และความเสแสร้ง
รสแห่ งความกรุ ณา เกิดจาก ความเฉยเมยชาเย็น ความวิตกกังวล ความยากจน ความ
เหนื่อย นํ้าตาตก ความซึมเซอะ ความตาย และความป่ วยไข้
รสแห่ งความดุร้าย เกิดจาก ความหยิ่งจองหอง ความให้ร้ายอาฆาต ความเมา ความ
อุตสาหะ เหตุสะเทือนใจ ความโกรธเหลือกลั้น ความโกรธ ความหวัน่ ไหว และความดุร้าย
รสแห่ งความกล้า เกิ ดจาก ความมัน่ คง ความอุตสาหะ เหตุสะเทือนใจ ความยินดี
ความรู ้ ความดุร้าย ความโกรธเหลือกลั้น และความเมา
รสแห่ งความกลัว เกิดจาก ตัวสั่น เสี ยงแตก ขนลุก พูดละลํ่าละลัก ตัวแข็ง ความตาย
เหงื่อตก และหน้าซีดหรื อถอดสี
รสแห่ งความชัง เกิดจาก ความเป็ นลมชักแน่ นิ่ง ความบ้าคลัง่ ความเศร้าโศกเสี ยใจ
ความเมา ความตาย ความป่ วยไข้ และความกลัว
รสแห่งความอัศจรรย์ใจ เกิดจาก ตัวแข็ง เหงื่อตก ความหลง ขนลุก ความอัศจรรย์ใจ
เหตุสะเทือนใจ ความซึมเซอะ ความยินดี และความเป็ นลมชักแน่นิ่ง

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง “กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ กบั การแต่ งหน้ า”
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง “กระบวนการคิดสร้างสรรค์กบั การแต่งหน้า” ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาพบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง จํานวน 7 เล่ม ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถแบ่งเนื้ อหาการศึกษาออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีผศู ้ ึกษาขอบข่ายเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์และทฤษฎีสัญวิทยา จํานวน 3 เล่ม คือ งานวิจยั ของ พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล (2539)
ศึกษาเรื่ อง วิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ งานวิจยั ของ ทิพวัลย์
ปั ญจมะวัต (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิ สิตระดับปริ ญญาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจักรพันธ์ มิสุธา (2555) ศึกษาเรื่ อง บทบาทการใช้การแต่งหน้าเพื่อ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร
กลุ่ มที่ 2 การแต่งหน้า มี ผูศ้ ึกษาขอบข่ายเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับหลักการ
แต่งหน้าทฤษฎีสี และแนวคิดเรื่ อง นาฏกรรมกับการสื่ อสาร จํานวน 5 เล่ม คือ สุ จินต์ อรัญมงคล
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(2553) ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์เทคนิ คการแต่งหน้าตามโอกาสสําหรับผูช้ าย เศวตีภ์ อินทรกําแหง
(2554) ศึกษาเรื่ อง การออกแบบการแต่งหน้าในสไตล์โสเภณี ช้ นั สู ง จักรพันธ์ มิสุธา (2555) ศึกษา
เรื่ อง บทบาทการใช้การแต่งหน้าเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร กฤษณ์ คํานนท์ (2557) ศึกษาเรื่ อง
การสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่ อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย
และปรี ดา อัครจันทโชติ (2543) ศึกษาเรื่ อง สุ นทรี ยรู ปในสื่ อสารการแสดง "งิ้ว" ของคนไทยใน
ปั จจุบนั
ซึ่ งจากเนื้ อ หาการศึ ก ษาทั้ง 2 กลุ่ ม ผูว้ ิ จ ัย สรุ ป ความสํา คัญ ของงานวิ จ ัย ชิ้ น ต่ า งๆ ได้
ดังต่อไปนี้
พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล (2539) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “วิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์” โดยศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้ างสรรค์ของเจมส์ เวบบ์ ยัง
(Jame Webb Young) นักเขียนบทโฆษณาผูม้ ีชื่อเสี ยงจากบริ ษทั โฆษณาเจ วอลเตอร์ ทอมสัน จะ
เป็ นแนวที่ยอมรับแพร่ หลายมากที่สุด เขามีความคิดเห็นว่าในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ บุคคล
จะต้องจับหลักการ (Principle) ของการสร้างสรรค์ให้ได้ จากนั้นจึงฝึ กในเรื่ องของวิธีการ (Method)
โดยหลักการความคิดของเจมส์ มีอยูส่ องประการด้วยกัน คือ
1) ความคิด คือการรวมตัวกันในรู ปแบบใหม่ (An Idea is a New Combination)
2) ความสามารถที่จะสร้างให้เกิดการรวมตัวใหม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่จะ
มองเห็นความสัมพันธ์ของส่ วนประกอบ โดยเจมส์ (อ้างถึงใน พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล, 2539)
กล่ า วถึ งวิ ธีการสร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์น้ ัน มี อยู่ห้าขั้น ตอนด้ว ยกัน ทั้งห้าขั้น ตอนนี้ เป็ นสิ่ ง ที่
แน่ นอนและจะเกิดทุกครั้งที่มีการสร้างความคิดโดยไม่จาํ กัดว่าความคิดนั้นจะเป็ นความคิดอะไร
นอกจากนี้ ลาํ ดับขั้นต่างๆ ของแต่ละขั้นตอนนั้นก็เป็ นสิ่ งที่แน่นอนว่าจะต้องเรี ยงตามลําดับขั้นตอน
ในการสร้างความคิด ตามที่เขาอธิบายไว้มี 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1) ขั้นสะสมวัตถุดิบ (The Gathering of Materials) ขั้นตอนแรกของการสร้าง
ความคิดคือการสะสมวัตถุดิบ ขั้นนี้ เป็ นการหาข้อมูลซึ่ งเป็ นวัตถุดิบของความคิด ซึ่ งในส่ วนนี้ ยงั
สามารถแบ่งเป็ นวัตถุดิบ 2 ประเภท คือ
(1) วัตถุดิบเฉพาะ (Particular Materials) วัตถุดิบซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งที่จะ
โฆษณา
(2) วัตถุดิบทัว่ ไป (General Materials) เป็ นเรื่ องกว้างๆ ที่จะต้องสะสมอยู่
เสมอเหมือนความรู ้ทวั่ ไป
2) ขั้นบดย่อย (The Process of Masticating Materials) ขั้นนี้ความคิดจะถูกนํามา
เรี ยบเรี ยงแง่ มุมต่างๆ โดยข้อมูลจะถูกพิจารณาและมองถึงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ ยวกับ
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ปั ญหา เนื่ องจากความคิดคือการรวมตัวในรู ปแบบใหม่มีการพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการสร้าง
รู ปแบบความสัมพันธ์ใหม่ ขั้นนี้ สมองจะทํางานหนัก จะมีการใช้ความคิดเต็มที่ การที่เราเห็นคนที่
แก้ปัญหาหรื อคิดทําอะไรอยูม่ ีอาการเหม่อลอย เขามักจะกําลังอยูข่ ้นั นี้
3) ขั้นฟั กตัว (Incubation) เมื่อผ่านงานหนักในสองขั้นแรกแล้ว ในตอนท้ายของ
ขั้นที่สอง นักสร้างสรรค์อาจมองว่าเหมือนสิ้ นหวังแล้วเหนื่ อย ไม่สามารถคิดต่อไปได้ สิ่ งที่พอจะ
เป็ นประโยชน์ในขั้นนี้ คือหาสิ่ งผ่อนคลายที่จะช่วยกระตุน้ จินตนาการและอารมณ์ ยังยืนยันอีกด้วย
ว่า ขึ้นนี้จาํ เป็ นและจะต้องผ่านก่อนที่ความคิดสร้างแท้จริ งจะเกิด
4) ขั้นกําเนิ ดความคิด (The Actual Birth of the Idea) ในขั้นนี้ จะตามขั้นบ่มฟัก มี
ลักษณะที่วา่ เกิดขึ้นมาเอง เป็ นการมองเห็นปัญหาที่เรี ยกว่ามองทะลุ ความคิดจะพรั่งพรู ออกมา
5) ขั้นปรับแต่ง (The Final Shaping and Development) หลังจากได้ความคิด
มาแล้ว ขั้น นี้ จะเป็ นการนํา ความคิ ด มาสู่ โ ลกของความจริ ง มี ก ารปรั บ แต่ ง ให้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์การใช้งานจริ ง และมีการนําไปทดสอบโดยขอคําวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ื่น
ทิ พวัลย์ ปั ญจมะวัต (2548) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนิ สิต
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” พบว่า ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 4 ด้าน คือ
1) ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมีปริ มาณมากในเวลาจํากัด
2) ความคิ ด ยื ด หยุ่น หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด ได้ห ลายทิ ศ ทาง หลาย
ประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม
3) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดที่นาํ มาตกแต่งความคิด
ครั้งแรกให้สมบูรณ์ แล้วทําให้เกิดภาพชัดเจนและได้ความหมายสมบูรณ์ข้ ึน
4) ความคิดริ เริ่ ม หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่ งแปลกใหม่ไม่ซ้ าํ
กับผูอ้ ื่นโดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ ทอร์เรนซ์ (Torrance) ที่มีท้ งั แบบ
ใช้ภาษาและใช้แบบรู ปภาพ
สุ จินต์ อรัญมงคล (2553) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “การประยุกต์เทคนิ คการแต่งหน้าตามโอกาส
สําหรับผูช้ าย” โดยเป็ นการศึกษาการแต่งหน้าเพื่อเสริ มบุคลิกภาพสําหรับผูช้ าย ซึ่งประกอบด้วยการ
ให้ความรู ้เรื่ องผิวเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพผิวและการดูแลผิวผูช้ ายแต่ละประเภท เครื่ องสําอาง
ต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลผิว ขั้นตอนการดูแลผิวในชี วิตประจําวัน ซึ่ งประกอบไปด้วย การทําความ
สะอาดผิวปรับสภาพผิว ตลอดจนการทาผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวก่อนที่จะแต่งหน้าเพื่อเสริ มบุคลิกภาพ
การแนะนําเครื่ องสําอางและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแต่งหน้าทัว่ ไป การเลือกและการนําผลิ ตภัณฑ์
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เครื่ องสําอางมาใช้ในการเติมแต่งใบหน้าผูช้ ายอย่างเหมาะสม ขั้นตอนในการแต่งหน้าผูช้ ายเพื่อ
เสริ มบุคลิกภาพเบื้องต้น เทคนิ คในการปรั บสภาพผิวให้เรี ยบเนี ยนด้วยครี มเบสและครี มรองพื้น
การให้แสงและเงาบนใบหน้า การอําพรางจุดบกพร่ องบนใบหน้า โดยนําความรู ้เรื่ องทฤษฎีสีมาใช้
และการนําความรู ้พ้ืนฐานในการแต่งหน้ามาใช้ในการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน การ
ออกงานกลางคืนการเป็ นบุคคลสําคัญและเพื่อการถ่ายภาพ
เศวตีภ์ อินทรกําแหง (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง “การออกแบบการแต่งหน้าในสไตล์โสเภณี
ชั้นสู ง” โดยศึกษาระบบและความเป็ นมาของการแต่งหน้าและแฟชัน่ เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบและการแต่งหน้าแฟชัน่ ต่างๆ ในสังคม อีกทั้งศึกษาความเป็ นมา วิถีชีวิต จารี ต
ต่างๆ เพื่ อหาจุ ดร่ วมของรู ปแบบการลงสี ของการแต่ งหน้า โดยใช้อตั ลักษณ์ โสเภณี ช้ ัน สู งเป็ น
ต้นแบบ เชื่อมโยงกับวิธีการแต่งหน้าร่ วมสมัยกับแนวคิดเรื่ องอัตราส่ วนทองในหน้ากากทองคํา ซึ่ ง
จะทําให้ได้รูปแบบการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับผูห้ ญิงไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรู ปแบบการแต่งหน้าในสังคม เพื่อให้สามารถ
นํามาวิเคราะห์การแต่งหน้ารู ปแบบของคนไทย ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลกระทบต่อรู ปแบบ
การแต่งหน้าในสังคม คือ 1) การกลัวความเป็ นชายขอบของสังคม 2) กระบวนการทําให้เป็ น
ตะวันตก (Westernization) 3) โลกาภิวตั น์กบั โลกยุคข้อมูลข่าวสาร 4) สงครามการส่ งออก
วัฒนธรรม และ 5) สังคมบริ โภคสัญญะ
และส่ วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหาอัตลักษณ์ร่วมของโสเภณี ช้ นั สูงที่มีอยูใ่ นอดีต จํานวน
4 ประเภท ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศแถบตะวันตก/ยุโรป ด้วยการอธิบายเชิงพรรณนา
ส่ วนประกอบตารางวิเคราะห์โสเภณี ช้ นั สูง ผลจากการศึกษาพบว่าสิ่ งที่บ่งบอกได้ถึงการเป็ นโสเภณี
ชั้นสู งมีเนื้อหา 2 ประการ เท่านั้น คือ อารมณ์เพศรสและสิ่ งแวดล้อม ประกอบไปด้วยตัวการสําคัญ
ซึ่ งรวมกันเป็ นเหตุจูงใจให้คนรั บเอากิ จกรรมโสเภณี เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดํารงชี วิต จากนั้นจึ ง
ออกแบบการแต่งหน้า โดยใช้ลกั ษณะทางการภาพบนใบหน้า ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศเป็ น
หลัก อี กทั้งใช้ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมของโสเภณี ช้ นั สู งเป็ นส่ วนประกอบ โดยมี หน้ากากทองคําเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ห าจดลงสี เ พื่ อ สร้ า งใบหน้า ที่ ส วยงาม และกลุ่ ม สี สั น ที่ ไ ด้จ ากการ
วิเคราะห์อตั ลักษณ์ร่วม ซึ่งบ่งบอกถึงโสเภณี ช้ นั สูงได้ คือ สี น้ าํ เงิน แดง ขาว ทอง ชมพู และเขียว
การแต่งหน้าของคนไทยถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ แต่กเ็ ป็ นการเลือกรับเอาบางจุด
เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวคนไทยเองเท่านั้น ทั้งรู ปแบบและโครงสร้างการแต่งหน้าได้อย่างลง
ตัว โดยนําทางเลือกจากแต่ละประเทศมาใช้เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรื อตัวตนและกลาย
มาเป็ นอัตลักษณ์ในการแต่งหน้าของคนไทย
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จักรพันธ์ มิสุธา (2555) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “บทบาทการแต่งหน้าเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์
องค์ก ร” ซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้แ นวคิ ด ด้า นการแต่ ง หน้า แนวคิ ด ด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รแนวคิ ด ด้า น
บุคลิกภาพแนวคิดด้านการสื่ อสาร และแนวคิดด้านสัญวิทยา มาใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นบุคลากรในองค์กรส่ วนใหญ่นาํ องค์ประกอบด้าน
ศิลปะมาตกแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะของใบหน้า และส่ วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบการแต่งหน้าที่
สื่ อถึงความอ่อนหวาน และความเป็ นธรรมชาติในการแต่งหน้า นอกจากนั้นยังเห็นว่าการแต่งหน้ามี
บทบาทและอิทธิพลต่อการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับมากเช่นกัน โดยใช้การแต่งหน้า
เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รซึ่ ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผลการ
สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ มีความคิดเห็ นตรงกันว่าการแต่งหน้าเป็ นการนําองค์ประกอบ
ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถสื่ อสารถึงบุคลิกภาพและอารมณ์ของผูแ้ ต่งต่อผูพ้ บเห็น อีก
ทั้งการแต่งหน้ายังมีบทบาทและอิทธิ พลต่อการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับมาก โดย
รู ปแบบการแต่ งหน้าควรขึ้นอยู่กับบุคลิ กภาพส่ วนตัวและบทบาทหน้าที่ ของผูแ้ ต่ง รวมถึ งต้อง
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรเป็ นสําคัญ และจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กร
จํา นวน 3 ท่ า น มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกัน ว่ า การแต่ ง หน้า มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ภาพลัก ษณ์ องค์กร โดยองค์ก รสามารถใช้ก ารแต่ง หน้าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งเพื่อเสริ มให้ก าร
สื่ อสารภาพลักษณ์สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
กฤษณ์ คํา นนท์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การสร้ า งภาพตัว แทนด้ว ยการแต่ ง หน้า เพื่ อ สื่ อ
ความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย” ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาองค์ประกอบทางศิลปะเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า โดยจากการศึกษาพบว่า การสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื่อ
สื่ อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย มีวิธีการขั้นตอนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง และ
ใกล้เ คี ย งกัน ในส่ ว นของวิ ธี ก ารแต่ ง หน้า เพื่ อ สร้ า งภาพตัว แทนในลัก ษณะของภาพต้น แบบ
(Archetypes) นําไปสู่ ภาพแบบฉบับ (Types) และภาพตายตัว (Stereotypes) โดยการแต่งหน้าต้องทํา
หน้าที่ในการสื่ อความหมายถึงลักษณะอุปนิ สัยของตัวละครในบทบาทของพระเอก นางเอก นาง
ร้าย และผูร้ ้ายโดยต้องนําความรู ้ดา้ นองค์ประกอบทางศิลปะเข้ามาใช้ในการแต่งหน้า เพื่อทําให้การ
แต่ ง หน้านั้น มี ความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ น จากการใช้แนวความคิ ดการสร้ างภาพตัว แทน คื อ การ
แต่งหน้าตัวละครจะทําหน้าที่ สะท้อนสภาพความเป็ นจริ งของมนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ผ่านการ
นํา เสนออย่ า งซํ้า ๆ ของสื่ อ โดยจะส่ ง ผลที่ ท ํา ให้ เ กิ ด เป็ นภาพตัว แทนขึ้ น ซึ่ งภาพตัว แทนจึ ง
เปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้อนความเป็ นจริ งของมนุษย์ในสังคม การแต่งหน้าตัวละครถือได้ว่าเป็ น
การเสริ มสร้ า งให้ตวั ละครให้มีลกั ษณะที่ เ ป็ นไปตามบทบาทของเรื่ อ งได้อย่างชัด เจนขึ้ น ภาพ
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ตัวแทนจะมีระดับความเข้มข้นมากหรื อน้อยนั้น ล้วนมีความแตกต่างกันออกไปตามเนื้ อหาของ
เรื่ องราวจากบทประพันธ์ ที่ส่งผลต่อวิธีการแต่งหน้าในการสร้างภาพตัวแทน
ปรี ดา อัครจันทโชติ (2543) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “สุ นทรี ยรู ปในสื่ อสารการแสดงงิ้วของคน
ไทยในปั จจุบนั ” โดยงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั สุ นทรี ยรู ปของงิ้วในประเทศไทย อันมีองค์ประกอบ
ได้แก่ 1) กระบวนการแสดง 2) เวที ฉาก และอุปกรณ์ 3) ดนตรี และการขับร้อง 4) ประเภทและ
บทบาทของตัวละคร 5) ศิลปะและเทคนิ คการแสดง 6) เครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า และ 7)
วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องงิ้ว แนวคิดเรื่ องนาฎกรรมกับการสื่ อสาร
และแนวคิดเรื่ องสุ นทรี ยทัศน์ของขงจื๊อ เพื่อศึกษาการก้าวเข้าสู่อาชีพการแสดงงิ้ว คุณสมบัติพ้นื ฐาน
และการฝึ กฝนเพื่อศึกษาสุ นทรี ยรู ปในสื่ อสารการแสดงงิ้วของคนไทยซึ่งถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ
ต่างๆ และเพื่อศึกษาความเข้าใจของผูช้ มที่มีต่อกระบวนการสื่ อความหมายนั้น
ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึก และการวิจยั เชิงเอกสารประกอบกันโดยศึกษาจากคณะงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทยจํานวน 6 คณะ
ได้แก่ คณะไซ้ยงฮงเกียะท้วง คณะไซ้ป้อฮงเตี่ยเกียะท้วง คณะเตี่ยเกี้ยะอี่ไล้เฮง คณะไท้ตงเตี่ยเกียะ
ท้วงคณะเหล่าเง็กเล่าชุ ง และคณะเหล่าบ่วงนี้ เฮง ผลการวิจยั พบว่านักแสดงงิ้วชาวไทยเข้ามาสู่
วงการงิ้วด้วย 2 วิธีคือ 1) เข้ามาโดยมีผใู ้ หญ่พามาทําสัญญาผูกมัดไว้กบั โรงงิ้วเป็ น "ฮี้เกี้ย" (ลูกงิ้ว)
และ 2) การเข้ามาโดยความสมัครใจของตนเอง โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักแสดงไม่ใช่สิ่งสําคัญ
หากแต่การได้เข้ามาสู่ โรงงิ้วตั้งแต่อายุยงั น้อย และกระบวนการฝึ กฝนที่เข้มงวดในโรงงิ้วจึงเป็ นสิ่ งที่
ทําให้นกั แสดงผูน้ ้ นั ก้าวหน้าและประสบความสําเร็ จในการแสดง งิ้วเป็ นการแสดงที่มีแบบแผนของ
ความงาม สุ นทรี ยรู ปที่ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของงิ้วพบว่า ความงามคือความดี ความงาม
คือความผสมผสานระหว่างรู ปแบบกับเนื้ อหา ระหว่างความเหมือนจริ งกับการใช้สิ่งสมมติ และ
ระหว่ า งนาฎยรสต่ า งๆ ที่ สํา คัญ ได้แ ก่ รสแห่ ง ความรั ก (ศฤงคาระรส) รสแห่ ง ความขบขัน
(หาสยรส) รสแห่ งความกรุ ณา (กรุ ณารส) รสแห่ งความดุร้าย (เราทระรส) และรสแห่ งความกล้า
(วี ร ะรส) ในปั จ จุ บ ัน การถ่ า ยทอดความงามมี ค วามเปลี่ ย นแปลงจากอดี ต สองลัก ษณะคื อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงลดทอน อันได้แก่ การฝึ กหัดและความประณี ตในการแสดงที่ยอ่ หย่อนลง จํานวน
บุคลากรที่ลดน้อยลง กับการเปลี่ ยนแปลงเชิ งทดลองอันได้แก่ ความพยายามที่ จะสร้ างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนางิ้ว ซึ่ งผูช้ มยังคงเข้าใจกระบวนการสื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงนี้ ได้เพราะงิ้วแต้จิ๋ว
ในประเทศไทยยังคงมีแบบแผนเดียวกับงิ้วแต้จิ๋วในประเทศจีน
จากการวิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในบริ บทของ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการ
แต่ ง หน้า” ผูว้ ิ จ ัยสามารถสรุ ปวัตถุ ประสงค์ของการศึ ก ษา ข้อค้น พบและทฤษฎี ที่ใ ช้ของแต่ ละ
งานวิจยั ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปองค์ประกอบของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการแต่งหน้า
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์

ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต (2548)

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริ ญญา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุ จินต์ อรัญมงคล (2553)

เพื่อศึกษาการประยุกต์เทคนิคการ
แต่งหน้าตามโอกาสสําหรับผูช้ าย

ข้ อค้ นพบ/ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์
ของเจมส์ เวบบ์ ยัง (Jame Webb Young) คือ
1) ความคิด คือ การรวมตัวกันในรู ปแบบใหม่
2) ความสามารถที่จะสร้างให้เกิดการรวมตัว
ใหม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่จะมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่ วนประกอบ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์เรนซ์
(Torrance) จํานวน 4 ด้าน คือ 1) ความคิด
คล่อง
2) ความคิดยืดหยุน่ 3) ความคิดละเอียดลออ
และ 4) ความคิดริ เริ่ ม
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ความรู ้เรื่ องทฤษฎีสีมาใช้
และนําความรู ้พ้นื ฐานในการแต่งหน้า
มาใช้ในการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจําวัน

ทฤษฎีทใี่ ช้
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์
2. ทฤษฎีสญ
ั วิทยา

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
แต่งหน้า
2. ทฤษฎีสี

61

งานวิจัย
พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล
(2539)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการออกแบบการ
แต่งหน้าในสไตล์โสเภณี
ชั้นสู ง

จักรพันธ์ มิสุธา (2555)

เพื่อศึกษาบทบาทการใช้การ
แต่งหน้าเพื่อส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์องค์กร

ข้ อค้ นพบ/ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั พบว่าการแต่งหน้าของคนไทย เป็ นการเลือก
รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติบางจุดเข้ามาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับคนไทยเองเท่านั้น ทั้งรู ปแบบและ
โครงสร้างการแต่งหน้าได้อย่างลงตัว โดยนํา
ทางเลือกจากแต่ละประเทศมาใช้เพื่อสะท้อนอัต
ลักษณ์ของกลุ่มคนหรื อตัวตนและกลายมาเป็ นอัต
ลักษณ์ในการแต่งหน้าของคนไทย
ผูว้ ิจยั พบว่าบุคลากรในองค์กรส่ วนใหญ่นาํ
องค์ประกอบด้านศิลปะมาตกแต่งให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของใบหน้า และส่ วนใหญ่เลือกใช้
รู ปแบบการแต่งหน้าที่สื่อถึงความอ่อนหวาน และ
ความเป็ นธรรมชาติในการแต่งหน้า นอกจากนั้น
ยังเห็นว่าการแต่งหน้า มีบทบาทและอิทธิพลต่อ
การส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรโดยการ
แต่งหน้าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์กร

ทฤษฎีทใี่ ช้
แนวคิดเกี่ยวกับโลกของแฟชัน่ และการ
แต่งหน้า
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งานวิจัย
เศวตีภ์ อินทรกําแหง
(2554)

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า
2. ทฤษฎีสญ
ั วิทยา
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
งานวิจัย
กฤษณ์ คํานนท์ (2557)

ข้ อค้ นพบ/ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ทฤษฎีทใี่ ช้
ผูว้ ิจยั พบว่า การแต่งหน้าทําหน้าที่ในการสื่ อ แนวคิดเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า
ความหมายถึงลักษณะอุปนิสยั ของตัวละคร
โดยต้องนําความรู ้ดา้ นองค์ประกอบทาง
ศิลปะเข้ามาใช้ในการแต่งหน้า เพื่อทําให้การ
แต่งหน้านั้นมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
แนวคิดเรื่ องนาฏกรรมกับการสื่ อสาร
เพื่อศึกษาสุ นทรี ยรู ปของงิ้วใน
ผูว้ ิจยั พบว่า งิ้วเป็ นการแสดงที่มีแบบแผน
ประเทศไทย อันมีองค์ประกอบ
ของความงาม สุ นทรี ยรู ปที่ถ่ายทอดผ่าน
ได้แก่
องค์ประกอบต่างๆ ของงิ้วพบว่าความงามคือ
1) กระบวนการแสดง 2) เวที ฉาก
ความดี ความงามคือความผสมผสานระหว่าง
และอุปกรณ์ 3) ดนตรี และการขับ
รู ปแบบกับเนื้อหา ระหว่างความเหมือนจริ ง
ร้อง
กับการใช้สิ่งสมมติ และระหว่างนาฏยรส
4) ประเภทและบทบาทของตัวละคร ต่างๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ รสแห่งความรัก รส
5) ศิลปะและเทคนิคการแสดง 6)
แห่ งความขบขัน รสแห่ งความกรุ ณา รสแห่ ง
เครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า 7) ความดุร้าย และรสแห่ งความกล้า
วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง
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ปรี ดา อัครจันทโชติ
(2543)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างภาพตัวแทนด้วย
การแต่งหน้าเพื่อสื่ อความหมาย
ลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์
ไทย
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จากตารางที่ 2.1 การสั ง เคราะห์ ข ้อ ค้น พบตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาและทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจํานวน 7 งาน พบว่างานวิจยั แต่ละเล่มมีวตั ถุประสงค์และวิธีการศึกษาที่แตกต่าง
กันไป ดังนี้
งานวิจยั ของ พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล (2539) ศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยอาศัยวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเจมส์ เวบบ์ ยัง (Jame
Webb Young) คือ 1) ความคิด และ 2) ความสามารถที่จะสร้างให้เกิดการรวมตัวใหม่ ขณะที่ ทิพ
วัลย์ ปั ญจมะวัต (2548) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิ สิตระดับปริ ญญาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์
เรนซ์ (Torrance) จํานวน 4 ด้าน คือ 1) ความคิดคล่อง 2) ความคิดยืดหยุน่ 3) ความคิดละเอียดลออ
ด้านงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสัญวิทยาและการสื่ อความหมายผ่านการแต่งหน้าของ สุ จินต์
อรัญมงคล (2553) ศึกษาการประยุกต์เทคนิ คการแต่งหน้าตามโอกาสสําหรับผูช้ าย โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ
ความรู ้เรื่ องทฤษฎีสีมาใช้ และนําความรู ้พ้ืนฐานในการแต่งหน้ามาใช้ในการแต่งหน้าให้เหมาะสม
กับชี วิตประจําวันสอดคล้องกับ จักรพันธ์ มิสุธา (2555) ที่ศึกษาบทบาทการใช้การแต่งหน้าเพื่อ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กรผูว้ ิจยั พบว่าบุคลากรในองค์กรส่ วนใหญ่นาํ องค์ประกอบด้านศิลปะมา
ตกแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะของใบหน้า และส่ วนใหญ่เลื อกใช้รูปแบบการแต่งหน้าที่สื่อถึง
ความอ่อนหวาน และความเป็ นธรรมชาติในการแต่ งหน้า นอกจากนั้นยังเห็ นว่าการแต่งหน้ามี
บทบาทและอิทธิพลต่อการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร โดยการแต่งหน้าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร
ขณะที่ เศวตีภ์ อินทรกําแหง (2554) ศึกษาการออกแบบการแต่งหน้าในสไตล์โสเภณี ช้ นั สู ง
ผูว้ ิจยั พบว่าการแต่งหน้าของคนไทยเป็ นการเลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติบางจุดเข้ามาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับคนไทยเองเท่านั้น ทั้งรู ปแบบและโครงสร้างการแต่งหน้าได้อย่างลงตัว โดยนําทางเลือก
จากแต่ละประเทศมาใช้เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรื อตัวตนและกลายมาเป็ นอัตลักษณ์ใน
การแต่งหน้าของคนไทย ส่ วน กฤษณ์ คํานนท์ (2557) ศึกษาการสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้า
เพื่อสื่ อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทยผูว้ ิจยั พบว่า การแต่งหน้าทําหน้าที่ใน
การสื่ อความหมายถึงลักษณะอุปนิ สัยของตัวละครโดยต้องนําความรู ้ดา้ นองค์ประกอบทางศิลปะ
เข้ามาใช้ในการแต่งหน้า เพื่อทําให้การแต่งหน้านั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ปรี ดา
อัครจันทโชติ (2543) ที่ศึกษาสุ นทรี ยรู ปของงิ้วในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั พบว่า งิ้วเป็ นการแสดงที่มี
แบบแผนของ ความงาม สุ นทรี ยรู ปที่ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของงิ้วพบว่าความงามคือ
ความดี ความงามคือความผสมผสานระหว่างรู ปแบบกับเนื้ อหา ระหว่างความเหมือนจริ งกับการใช้
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สิ่ งสมมติ และระหว่างนาฎยรสต่างๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ รสแห่ งความรัก รสแห่ งความขบขัน รสแห่ ง
ความกรุ ณา รสแห่ งความดุร้าย และรสแห่ งความกล้า
จากงานวิจยั จํานวน 7 งานข้างต้น ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนํามาใช้ในการศึกษาใน
งานวิจยั ครั้ งนี้ คือ แนวคิดเกี่ ยวกับการแต่ งหน้าเบื้ องต้นและการใช้สี แนวคิ ดเกี่ ยวกับความคิ ด
สร้างสรรค์แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสญ
ั วิทยา และแนวคิดเรื่ องนาฏกรรมกับการสื่ อสาร แต่อย่างไรก็ดี
ยังมิได้มีการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า ที่ว่าด้วยการศึกษาขั้นตอน
ระดับความคิดในการสร้างสรรค์งานแต่ละครั้ง และยังมิได้มีการศึกษาถึงการสร้างสัญญะเพื่อสื่ อ
ความหมายในการแต่งหน้าสวยงามสําหรับผูม้ ีชื่อเสี ยง ในวงสังคม การแต่งหน้างานโฆษณา และ
การแต่งหน้าแฟชัน่ โดยเฉพาะจากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษากระบวนการความคิด
สร้างสรรค์การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าและการสร้างสัญญะเพื่อสื่ อความหมายในการแต่งหน้าของ
คุณวินิจ บุญชัยศรี เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ทาํ งานอยู่ในสายอาชี พนี้ และเห็ นถึ งความสําคัญของลําดับ
ขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะบนใบหน้าว่ามีกระบวนการความคิด การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า
นั้นมีลาํ ดับขั้นตอนอย่างไร ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละครั้งที่แฝงความหมายของผลงานผ่านสัญ
วิทยา เพื่อสื่ อความหมายต่างๆ ผ่านบนใบหน้า ด้วยการสื่ อความหมายจากสี และลายเส้นที่เกิดขึ้น
บนใบหน้า

2.3 กรอบแนวคิดสํ าหรับการวิจยั
ความคิดสร้างสรรค์การแต่งหน้า
(Makeup Creativity)

กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking Process)

องค์ความรู้โดยรวม
(Domains)

สายงาน/คนใน
วงการ (Fields)

ผูส้ ร้างสรรค์
ผลงาน (Persons)

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั (Conceptual Framework)

สัญญะการตีความ
(Science of Sign)

นาฏกรรมการ
สื่ อสาร

มายาคติ
(Myth)

บทที่ 3
ระเบียบการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า
ของ วินิจ บุญชัยศรี ” ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ของ
วินิจ บุญชัยศรี และ แนวคิดการสร้างความหมายผ่านสัญญะการสื่ อสารบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัย
ศรี ซึ่งมีระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้

3.1 รู ปแบบการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนําเสนอระเบียบการวิจยั
แบบการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) การสังเกต (Observation) และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
วิธีการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การสั งเกต (Observation)
วุฒิชยั ชุมพลกุล (2554) กล่าวว่า “ค่าสังเกต (Observation) หมายถึง ค่าที่วดั ได้ของตัวแปร
วัดได้จากตัวอย่างแต่ละหน่วย”
สุ ภางค์ จันทวานิ ช (2549) กล่าวว่า “การสังเกต คือ การเฝ้ าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ ใจและมี
ระเบียบวิธีเพื่อวิเคราะห์หรื อหาความสัมพันธ์ของสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่ งอื่น”
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ภาพที่ 3.1 การเก็บข้อมูลแบบสั
แ งเกตกาารณ์ (Observvation) การปฏิฏิบตั ิงานของคคุณวินิจ บุญชัชยศรี
ี บข้อมูลดังนี้
แผนนภาพข้างต้นผูว้ ิจยั จะใช้วิธธเก็
1) ผูว้ ิจยั เลืลือกลงพื้นที่จจริ งทําการสังเกตทางตรง (Direct Obsservation) เป็ นการเก็
น
บ
ข้อมูลลงพื้นที่ดว้ ยตัวผูว้ จัิจยั เอง เพื่อเฝ้ าาดูการทํางานและบรรยากาศในการทํางงานตั้งแต่ข้ นั ตอนแรก
จนถึงขั้นตอนนสุ ดท้ายโดยใใช้วิธีการสังเกต โดยแบ่งเป็ น 3 ลักษณะงาน คือ
(1) กาารแต่งหน้าสววยงาม
(2) กาารแต่งหน้างาานโฆษณา
(3) กาารแต่งหน้าแฟฟชัน่
ลักษณะงานแต่งหน้าทั้ง 3 งานข้างต้นจะทํ
น าการเก็บข้อมูลผลงาานต่างๆ ของงวินิจ บุญ
ชัยศรี เป็ นเวลลา 2 เดือนโดยแต่ละงานจ ะเก็บข้อมูลผลงานการแต่
ผ
งหน้า 2-3 ผลลงานในแต่ละลักษณะ
งาน
2) การลงงพื้ น ที่ จ ะมี ก าารจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น หรื อ บบางครั้ งอาจจจะมี ก าร
สัมภาษณ์เพือให้
อ่ ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนน่าเชืชื่อถือมากยิง่ ขึ้นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บบข้อมูลครั้งนี้
ณ์ เพื่อเก็บเนื้ ออหาข้อมูลใหห้ละเอียด
(1) เคครื่ องบันทึกเสีสี ยง บันทึกเสีสี ยงสัมภาษณ
ครบถ้วนใช้ประกอบกั
ป
บการจดบันทึกเเพื่อนํามาวิเครราะห์ขอ้ มูล
(2) สมมุดจดบันทึก และเครื่ องเขียน จดบันทึกข้
ก อความสําคคัญสรุ ปประเด็นต่างๆ
เพื่อเชื่อมโยงงเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน
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3) รวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์โดยอ้างอิงกับหลักทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาประมวลผลวิเคราะห์ สรุ ปผลออกมาในส่ วนของขั้นตอนกระบวนการทํางาน เขียนในรู ปแบบ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics)
ข้อดีของการสังเกตการณ์
1) สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดได้ลึกกว่าสัมภาษณ์
2) การเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์สามารถเก็บข้อมูลบรรยากาศของการทํางานได้
อย่างแท้จริ ง
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะไม่ตอ้ งรู ้สึกอึดอัดได้ทาํ หน้าที่ของตนเองโดยธรรมชาติ
ข้อเสี ยของการสังเกตการณ์
1) ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนาน
2) พฤติกรรมอย่างเดียวกันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูว้ ิจยั อาจตีความหมายได้หลากหลาย
3) ความเคยชินของผูว้ ิจยั อาจจะทําให้เกิดการละเลยถึงพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4) ผูว้ ิจยั อาจไม่มีความเป็ นกลางในการให้ขอ้ มูล อาจใส่ ความคิ ดความรู ้ สึกของ
ตนเองเข้าไป
5) ในการทํา วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพทํา ให้ผูอ้ ่ า นไม่ ส ามารถประเมิ น ความถู ก ต้อ งและ
คุณภาพของรายงานนั้นได้
6) ยังไม่มีเครื่ องมือที่จะวัดความถูกต้องและคุณภาพของงานวิจยั ได้
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์จะช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ยงั ไม่ชดั เจนให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังที่ อรนริ นทร์ ขจร
วงศ์วฒั นา (2552) กล่าวว่า “การสัมภาษณ์ใช้ประเด็นและแนวคําถามกว้างๆ เพื่อเจาะลึกอย่าง
ละเอียด การถามนอกจากจะให้อธิ บายแล้วจะต้องถามถึงเหตุผลประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้
จะใช้ได้ดีกบั การศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ
ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ”
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ภาพที่ 3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึ
แ
ก ((In-depth Inteerview) คุณวินิจ บุญชัยศรีร
แผนนภาพข้างต้นผูว้ ิจยั จะใช้วิธีเก็บข้อมูลดังนี้
1) การสัมภาษณ์
ม
ของคุคุณวินิจ บุญชัชยศรี เป็ นการสัมภาษณ์ แแบบตัวต่อตัวไม่
ว มีการ
กําหนดรู ปแบบคํ
แ าถามที่ตายตัว เป็ น การตั้งคําถามปลายเปิ ดทีที่ อยู่ในกรอบบหรื อประเด็นที่ ผูว้ ิจ ัย
ต้องการศึกษา
ษ คําถามต่างๆ สามารถทีที่จะแตกย่อยออกไปได้
ย
อีอีกเพื่อความลละเอียดของขข้อมูลอัน
สูงสุ ดเครื่ องมืมือที่ในการเก็ก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ
(1) เคครื่ องบันทึ กเสีสี ยงบันทึ กเสีสี ยงสัมภาษณ
ณ์ เพื่อเก็บเนื้ ออหาข้อมูลใหห้ละเอี ยด
ครบถ้วนใช้ประกอบกั
ป
บการจดบันทึกเเพื่อนํามาวิเครราะห์ขอ้ มูล
(2) สมมุดจดบันทึก และเครื่ องเขีขียนจดบันทึกข้
ก อความสําคคัญสรุ ปประเเด็นต่างๆ
เพื่อเชื่อมโยงงเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน
2) กรอบแและแนวคําถาามที่จะใช้สมั ภาษณ์
ภ ของคุณวิ
ณ นิจ บุญชัยศศรี คือ
(1) กรระบวนการคววามคิดสร้างสสรรค์งานการสื่ อสารผ่านศิศิลปะบนใบหน้า
(1.1) กระบวนนการความคิคิด สร้ างสรรคค์ผลงานของงคุ ณวินิจ บุญชั
ญ ยศรี มี
ขั้นตอนอย่างไร
ง
ก โจทย์การแต่
า งหน้าในนแต่ละผลงานนอย่างไร
(1.2) คุณวินิจ บุญชัยศรี มีการตี
ก
กต์ศิศลิ ปะกับการแแต่งหน้าอย่างไร
ง
(1.3) คุณวินิจ บุญชัยศรี มีการประยุ
ณ นิจ บุญชัยศรี
ย ที่ออกสู่ สสายตามีการคิคิดก่อนทํา
(1.4) ผลงานททุกครั้งของคุณวิ
หรื อคิดหน้างาน
ง
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(1.5) อุ ป สรรคของการสร้ า งสรรค์ ง านแต่ ล ะครั้ งมี ข ้อ จํา กั ด ในการ
สร้างสรรค์งานหรื อไม่อย่างไร
(1.6) สิ่ งใดที่เป็ นแรงผลักดันในการทํางานและสร้างสรรค์
(1.7) งานทุกงานที่ สร้ างสรรค์ออกมานั้นคิดด้วยตนเองหรื อศึกษาจากที่
ไหน
(1.8) คิดว่าฝี มือ ความรู ้ความสามารถของตนเองเพียงพอกับอาชีพแต่งหน้า
หรื อไม่ อย่างไร
(1.9) คิดอย่างไรกับผลงานต่างๆ ที่เด็กรุ่ นใหม่ในสายงานทําในปั จจุบนั มี
ความเป็ นเอกลักษณ์มากน้อยแค่ไหน
(1.10) เอกลักษณะของคุณวินิจ บุญชัยศรี ในการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า
คืออะไร
(1.11) ในความคิดเห็นของคุณวินิจ บุญชัยศรี ที่พดู เสมอๆ ว่าสวยหรู เน้นดู
แพงต้องการสื่ อถึงอะไร
(2) การสร้างความหมายผ่านสัญญะการสื่ อสารบนใบหน้า
(2.1) คําจํากัดความของการสื่ อสารสัญญะบนใบหน้าสําหรับของคุณวินิจ
บุญชัยศรี คืออะไร
(2.2) การสื่ อความหมายผ่านสัญญะในเรื่ องสี สันบนใบหน้าของคุณวินิจ
บุญชัยศรี มีการตีความและถ่ายทอดผ่านผลงานอย่างไรบ้าง
(2.3) การสื่ อความหมายผ่านสัญญะในเรื่ องเส้นบนใบหน้าของคุ ณวินิจ
บุญชัยศรี มีการตีความและถ่ายทอดผ่านผลงานอย่างไรบ้าง
(2.4) การสื่ อความหมายผ่านสัญญะในเรื่ องผิวลักษณะพื้นผิวบนใบหน้าที่
แตกต่างกันของคุณวินิจ บุญชัยศรี มีการตีความและถ่ายทอดผ่านผลงานอย่างไรบ้าง
(2.5) การสื่ อความหมายผ่านสัญญะในเรื่ องการใช้รูปร่ างหรื อรู ปทรง ของ
วินิจ บุญชัยศรี มีการตีความและถ่ายทอดอย่างไรบ้าง
(2.6) อารมณ์ ความรู ้สึกที่ถ่ายทอดบนใบหน้าแต่ละครั้งจะสื่ อสารถึงบุคคล
ทัว่ ไปให้รับรู ้ถึงสัญญะนั้นได้หรื อไม่ อย่างไร
(2.7) การสร้างสัญญะควรสร้างให้โดดเด่นเพียงจุดเดียว หรื อทั้งหมดของ
ใบหน้า
(2.8) มีการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวเข้ากับผลงานของตัวเองอย่างไร
บ้าง
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(2.9) การสื่ อสารผ่านสัญญะบนใบหน้ามีความจําเป็ น หรื อไม่อย่างไร
(2.10) เรี ยงลํา ดั บ ความสํ า คัญ ของการแต่ ง หน้ า จากมากไปหาน้ อ ย
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์โดยอ้างอิงกับหลัก
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาปะมวลผลวิเคราะห์ สรุ ปผลออกมาในส่ วนของทุกขั้นตอนนํามา
เขี ยนสรุ ปงานวิจยั ด้วยการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบของ
วัตถุประสงค์ในประเด็นต่างๆ

บทที่ 4
วิเคราะห์ ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับงานวิจยั เรื่ อง “การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
การสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี ” ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่จากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญ
ชัยศรี มาทําการวิเคราะห์โดยอ้างอิงกับหลักทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลวิเคราะห์
และสรุ ปผล โดยลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่ วนดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของวินิจ บุญชัยศรี
4.1.1 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม
4.1.2 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน
4.1.3 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา
4.2 ส่ วนที่ 2 สัญญะผ่านศิลปะบนใบหน้าของวินิจ บุญชัยศรี
4.2.1 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม
4.2.2 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน
4.2.3 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา

4.1 ส่ วนที่ 1 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของวินิจ บุญชัยศรี
ผลจากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญชัยศรี ในเรื่ องกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ พบว่า การ
แต่งหน้า คือ การทําให้ผหู ้ ญิงมีความโดดเด่น โดยในการแต่งหน้าจะต้องใช้ท้ งั ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบกับความรู ้ ทกั ษะในการแต่งหน้าและประสบการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
Csikszentmihalyi (1999) ที่ ว่า “ความคิ ดสร้ างสรรค์เ กิ ด จากแต่ ละบุ คคลโดยบุ คคลนั้น จะต้องมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ลึกซึ้ งในอุตสาหกรรม หรื อองค์ความรู ้ น้ ันๆ บุคคลนั้นๆ
สามารถที่ จ ะรวบรวมความคิ ด และมี ค วามสุ ข กับ การค้น หาอย่ า งไม่ รู้ จ บด้ว ยตนเอง และมี
ความสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรควรที่จะให้ความสนใจ และอะไรควรที่จะละทิ้ง” ในทาง
เดียวกันวินิจ บุญชัยศรี (สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2559) มีความเห็นว่า
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ผูห้ ญิงต้องการแค่ความสวยงาม แต่หน้าเพียงหนึ่งหน้ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับลักษณะและความชอบของแต่ละบุคคล เช่น หางตาตก บางคนมองว่าสวย บางคนมอง
ว่าไม่สวย เป็ นต้น ฉะนั้นความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การแต่งหน้าจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจเสริ มหรื อปรับไปเรื่ อยๆ โดยเน้นทําให้บุคคลดูดีในรู ปแบบ
ของตัวเอง โดยอาจใส่ ลูกเล่นหรื อรายละเอียดเล็กน้อยตามแต่ลกั ษณะของบุคคล
นอกจากนี้ คุณวินิจ บุญชัยศรี ยังมีความเห็นว่า กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของการ
แต่งหน้า คือ การทําให้บุคคลนั้นๆ สวย แล้วค่อยวิเคราะห์ลงรายละเอียดว่าบุคคลนั้นๆ ทําอย่างไร
จึงจะสวย จุดเด่นของบุคคลนั้นคืออะไร แล้วดึงจุดนั้นออกมา เสริ มหรื อแก้ไขใบหน้า ให้ผลลัพธ์ที่
ออกมาดูเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตามได้มีการเอาศิลปะเข้ามาประยุกต์ในการแต่งหน้า โดยต้องทําให้การแต่งหน้า
ธรรมดาไม่ธรรมดา ในที่น้ ีจะแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาของการแต่งหน้าสําหรับ
สื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อสังคม สื่ อแม็กกาซีน และสื่ อโฆษณา ดังนี้
4.1.1 การแต่ งหน้ าสําหรับสื่ อสั งคม

ภาพที่ 4.1 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม
แหล่ งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรี , 2559.
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ผลจากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญชัยศรี พบว่า การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคมเป็ นสิ่ งที่ทา้
ทาย เนื่ องจากเป็ นงานที่บุคคลนั้นจะต้องไปปรากฏต่อสายตาผูค้ นมากมาย ยกตัวอย่างเช่ น งาน
เทศกาลเมืองคานส์ ที่อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู)่ เป็ นตัวแทนจากประเทศไทย ซึ่งไปในฐานะแอมบาส
เดอร์ ของแบรนด์ลอรี อลั การไปร่ วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็ นการที่ตวั แทนประเทศไทยได้ไป
ปรากฏต่อสายตาคนระดับโลกแล้ว ยังเป็ นการทําการตลาดอีกทางหนึ่ งด้วย โดยเป็ นการโปรโมท
ลิปสติกสี แดงรุ่ นของชมพู่ และโปรโมทตลับอายแชโดว์ที่จะเตรี ยมขายในประเทศไทยหลังจากที่
ชมพูก่ ลับมา
ในขั้นตอนการเตรี ยมตัวสําหรับการออกสื่ อสังคมนั้น ต้องมีการออกแบบ โดยจะต้องคิด
ภาพล่วงหน้าไปถึงตอนเดินพรมแดง เพราะมีดาราดังระดับโลกมากมาย แต่ชมพู่เป็ นดาราไทยตัว
เล็กๆ ฉะนั้นจะทําอย่างไรให้โดดเด่นขึ้นมา หรื อเป็ นที่พดู ถึงในงาน ทั้งชุดและการแต่งหน้าจะต้อง
ทําให้คนสนใจ นอกจากนี้ การแต่งหน้ายังต้องสอดคล้องกับธุรกิจเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ดว้ ย
เนื่องจากมาในฐานะแอมบาสเดอร์ อีกทั้งยังต้องแต่งหน้าให้เป็ นจริ ง สามารถกลับมาใช้ในการตลาด
ได้จริ ง ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าไม่วา่ ใครๆ ก็สวยได้
ขั้นตอนการเตรี ยมตัวดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1996) ที่
เรี ยกกระบวนการนี้วา่ ภาวะลื่นไหล (Flow) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) 1. การเตรี ยมการ (Preparation) คือ การรับโปรเจคงานจากลูกค้า ในงานวิจยั นี้
จากตัวอย่างงานเทศกาล เมืองคานส์ คือ การรับโจทย์จากแบรนด์ลอรี อลั
2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็ นช่วงของการคิดสร้างสรรค์งานหรื อไอเดี ย
นั้นเอง ในที่น้ ีคือ การออกแบบงานให้เข้ากับงานพรมแดงและสอดคล้องกับการทําการตลาด
3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) คือ ช่วงคิดผลงานออกที่เรา
เรี ยกว่าช่วง Aha Moment ในที่น้ ีคือ นึกถึงชุดที่ใส่ ในงานและการแต่งหน้า
4) การประเมินผล (Evaluation) จะอยูใ่ นช่วงวิเคราะห์ขอ้ มูล คัดกรองความคิดต่างๆ
และทําการเลือกผลงานที่ที่ดีที่สุด ในที่น้ ี คือ เลือกชุดและการแต่งหน้าที่เหมาะกับงาน แอมบาส
เดอร์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์มากที่สุด
5) รายละเอียด (Elaboration) ขั้นตอนสุ ดท้าย คือ นําผลงานสู่ สายตาบุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้ จากประวัติศาสตร์ ก ารแต่งหน้าที่ ว่า “การแต่ งหน้านอกเหนื อจากเพื่อความ
สวยงามแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารอย่างหนึ่ง ซึ่ งถูกใช้เพื่อบอกความหมายบางอย่างตามแต่
ละยุคสมัย และมีการพัฒนาการใช้จวบจนปั จจุบนั ” ยังมีความสอดคล้องกับวลีคาํ พูดของคุณวินิจ
บุญชัยศรี ที่หลายๆ คนกล่าวถึงตามว่า “สวยหรู เน้นดูแพง” ซึ่ งคํานี้ มาจากการที่คุณวินิจ บุญชัยศรี
นึ กถึงสไตล์การแต่งหน้ายุค 60 ที่มีการละเมียดในการแต่งตัว เพราะผูห้ ญิงสมัยนั้นมีเวลามาก ไม่
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ต้องทํางาน มีหน้าที่ทาํ ให้ตวั เองสวย เพื่อให้ผูช้ ายเชยชมอย่างเดี ยว ฉะนั้นการแต่งหน้ายุคนั้นจึง
คลาสสิ ค การที่เอามาใช้ในยุคนี้เลยเป็ นการร่ วมสมัยและเป็ นที่มาของวลีดงั กล่าว
อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคมของคุณวินิจ บุญชัยศรี คือ พยายาม
แต่งหน้าให้คนเข้าใจง่าย ไม่ล้ าํ ยุคจนเกินไป อีกทั้งการแต่งหน้าที่เหมือนไม่เสร็ จก็เป็ นเอกลักษณ์
โดยวินิจ บุญชัยศรี ได้กล่าวว่า “บางทีการแต่งหน้าที่ไม่เสร็ จก็ดูลงตัวด้วยตัวมันเอง แต่ก็ตอ้ งอัพเดท
เทรนด์การแต่งหน้าตลอดเวลา จะได้มีความเปลี่ยนแปลงไม่จาํ เจ”
4.1.2 การแต่ งหน้ าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน

ภาพที่ 4.2 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน
แหล่งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรี , 2559.
ผลจากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญชัยศรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และการสังเกตการณ์
เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ในเรื่ องการแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน พบว่า การแต่งหน้าประเภทนี้
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ถือเป็ นศิลปะที่ตอ้ งจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้ลงตัว ฉะนั้นต้องแต่งหน้าตามธีม (Theme) ที่กาํ หนด
ต้องเข้าใจคอลเลคชัน่ (Collection) ของเสื้ อผ้า รวมถึงคาแร็ กเตอร์ (Character) ของห้องเสื้ อ แรง
บันดาลใจของคนออกแบบ เช่ น โยจิ มัสซึ โมโต เป็ นดี ไซน์เนอร์ ที่มีแรงบันดาลใจจากคนยุโรป
ดังนั้นงานดีไซน์กางเกงก็จะเป็ นทรงใหญ่แต่ช่วงขาสั้น หากจะแต่งหน้าแบบก็ตอ้ งแต่งให้เข้ากับชุด
แต่งเยอะมากไม่ได้เพราะจะดูเทอะทะไปหมด เป็ นต้น นอกจากนั้นแรงบันดาลใจของตนเองก็ตอ้ งมี
ด้วย ต้องให้เข้าใจและมี อารมณ์ ไปตามงานนั้น นอกจากนี้ กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์บน
ใบหน้ายังขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัด 3 ด้าน คือ 1) ทิศทาง (Theme) ได้แก่ เทรนด์การแต่งหน้าในขณะนั้น
เทศกาล หรื อเหตุการณ์ในขณะนั้น 2) ตัวสิ นค้า (Product) ได้แก่ สิ นค้าที่ตอ้ งการนําเสนอ และ 3)
กลุ่มเป้ าหมาย (Target) ได้แก่ ช่วงอายุของคนอ่านแม็กกาซี น เช่น CELO คนอ่านจะเป็ นช่วงวัยรุ่ น
หรื อ ELLE คนอ่านจะเป็ นกลุ่มวัยทํางาน เป็ นต้น
การที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้น คุณวินิจ บุญชัยศรี กล่าวว่า “เมื่อเข้าใจเสื้ อผ้าแล้ว โทนสี ก็มี
ส่ วนสําคัญที่จะทําให้งานออกมาสวยงามและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรจะต้องรู ้หลักของสี
เช่น สี เบจ สี พาสเทล สี สโม๊คกี้ เป็ นต้น” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สาธิดา เตชะภัทรพร (2541)
ที่ได้กล่าวในงานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของการแต่งหน้าในฐานะเป็ นส่ วนขยายความรู ้สึกทางด้านจิตใจ
ในสื่ อวิทยุโทรทัศน์” ถึ งองค์ประกอบของศิ ลปะที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า ได้แก่ เส้น
(Line) สี (Color) ลักษณะพื้นผิว (Texture) และรู ปร่ างหรื อรู ปทรง (Shape) โดย สาธิ ดา เตชะภัทร
พร (2541) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับเรื่ องสี ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการแต่งหน้า ถ้าไม่มีสีก็อาจ
เรี ยกได้ว่าไม่มีการแต่งหน้าเกิ ดขึ้น โดยสี มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกมากกว่าองค์ประกอบชนิ ดอื่นๆ
เพราะสี สามารถสร้างความประทับใจต่อผูพ้ บเห็นได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาคิด
หาเหตุผลมากนัก เนื่องจากบุคคลทัว่ ๆ ไปมีสุนทรี ยภาพต่อสี ต่างๆ อยูแ่ ล้ว
นอกจากความสําคัญของสี แล้ว ในส่ วนของหลักของสี หรื อเฉดสี ที่คุณวินิจ บุญชัยศรี ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น ก็มีความคล้ายคลึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown (2008) เพียงแต่อาจมีชื่อเรี ยก
เฉดสี ต่างกันเท่านั้น ทั้งนี้ Brown จําแนกคุณสมบัติเด่นของสี โดยจําแนกได้ดงั นี้
สี ร้อน (Hot Color) เช่น สี แดง ให้ความรู ้สึกที่รุนแรงที่สุด สร้างความรู ้สึกรุ นแรง ก้าวร้าว
จู่โจม
สี หนาวเย็น (Cold Color) เช่น สี เขียว สี ฟ้า ทําให้เกิดความรู ้สึกหนาว สร้างความรู ้สึกสงบ
สี อบอุ่น (Warm Color) เป็ นการเพิ่มเติมสี เหลืองกับสี แดง สี โทนอุ่นจําพวก สี ส้มแดง สี ส้ม
เหลือง สี เหลือง จะสร้างความรู ้สึกสบาย เป็ นกันเอง
สี เย็น (Cool Color) สี โทนเย็นมีพ้ืนฐานจากสี ฟ้าที่ผสมผสานกับสี เหลือง ก่อให้เกิดสี
จําพวก สี เหลืองเขียวสี เขียว และสี น้ าํ เงินเขียว สี โทนเย็นอย่างสี ฟ้าเทอคอยส์ เขียวสนามหญ้าสด ทํา
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ให้ผพู ้ บเห็นเหมือนถูกชุบชีวิต ก่อให้เกิดความผ่อนคลายและให้ความรู ้สึกสดชื่น หากเปรี ยบกับสี ที่
คุณวินิจ บุญชัยศรี กล่าวไว้ สี เบจจะจัดอยูใ่ นนิยามนี้
สี สว่าง (Light Color) เป็ นโทนอ่อนที่สุด ความสว่างของมันทําให้เราเกือบจะไม่เห็นสี ที่มี
อยู่เมื่อความสว่างของสี เพิ่มมากขึ้นความแตกต่างของสี แท้ก็จะลดลง ทําให้ส่งความรู ้ สึกถึงการ
พักผ่อนในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส
สี เข้ม (Dark Color) คือ สี ที่มีสีดาํ เป็ นองค์ประกอบ ก่อให้เกิดการปิ ดกั้นและทําให้ดูคบั แคบ
และเล็ก ในที่น้ ี คือ สี สโม๊คกี้ตามที่วินิจ บุญชัยศรี กล่าวไว้นนั่ เอง
สี ซีดจาง (Pale Color)โทนสี ซีดจางเป็ นสี ที่นุ่มที่สุดในโทนสี อ่อน ซึ่ งอย่างน้อยจะมีสีขาว
เป็ นส่ ว นประกอบผสมอยู่ป ระมาณ 65 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เช่ น สี ง าช้า ง ฟ้ าอ่ อ น และชมพู จะสร้ า ง
ความรู ้สึกที่สุภาพนุ่มนวล ฉะนั้นสี พาสเทลจึงจัดอยูใ่ นสี จาํ พวกนี้เช่นกัน
สี สดใส (Bright Color) ความแท้ของสี ภายในสี น้ นั จะเป็ นตัวกําหนดความสดใสของสี สี จะ
สดใสอย่า งชัด เจน ต้อ งเว้น จากการผสมของสี เ ทา หรื อ สี ด ํา สี ส ดใสนี้ จะสร้ า งความสะดุ ด ตา
ก่อให้เกิดความร่ าเริ ง
สี และบุคลิกภาพ (Color and Personality) สี เป็ นองค์ประกอบที่สามารถนํามาใช้ในการ
สื่ อสารเพื่อช่วยบ่งบอกความหมายทางด้านความรู ้สึกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบางอย่าง เป็ นการสร้าง
ความหมายทางสัญญะได้ ในทางด้านจิตวิทยามีการค้นคว้ามากมายที่แสดงถึงผลของสี ต่างๆ ที่มี
อิทธิพลทางด้านจิตใจ
ในขณะเดี ยวกัน เรื่ องรู ปร่ างและรู ปทรงก็เป็ นองค์ประกอบที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้
เนื่ อ งจาก ต้อ งเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ สี สัน สี ข องการแต่ งหน้าต้องไม่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ
มากกว่าเสื้ อผ้า และสี ของการแต่งหน้าก็ตอ้ งไม่ขดั กับลักษณะรู ปทรงของเสื้ อผ้า เช่น เสื้ อผ้ากราฟิ ก
ลายกราฟิ กเป็ นลายที่มีการถูกตัดทอนในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นออกไป ฉะนั้นการแต่งหน้าก็ตอ้ งไม่เยอะ
เช่ นกัน เพื่อสื่ อสารให้คนสนใจไปที่เสื้ อผ้ากราฟิ ก เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ องการใช้
รู ปร่ างและรู ปทรง ของสาธิ ดา เตชะภัทรพร ที่ได้นาํ เสนอไว้ว่า “ในการแต่งหน้านั้น รู ปทรงที่นาํ มา
ประยุกต์เป็ นการจําลองลักษณะทัว่ ไปของรู ปทรงพื้นฐานบางรู ป โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้างรู ปทรงนั้น
ให้เป็ นเส้นคมชัดเจนอย่างเด่ นชัด รู ปทรงมี ความเกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกภายในมาก และการสื่ อ
ความหมายจากการแต่งหน้าเป็ นการผสมผสานวิธีการต่างๆ โดยนําเอาความรู ้ทางหลักพื้นฐาน
ทางด้านศิ ลปะเข้ามาปรั บใช้โดยประยุกต์ใช้ใ ห้เกิ ดความเหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละบุคคล
รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไป”
นอกจากเรื่ องการสร้างสรรค์ผลงานและหลักของสี รู ปทรงต่างๆ ข้างต้นแล้ว วินิจ บุญชัย
ศรี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า
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ต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการตลาดด้วย โดยจะต้องตรวจสอบตามผลของผลงานที่ออกมาว่ามีผลตอบ
รับเป็ นอย่างไร รวมถึงเช็คตามเว็บไซน์ หนังสื อ แม็กกาซี นด้วยว่าผลที่ออกมารู ปสี เพี้ยน
หรื อไม่ การตีพิมพ์ออกมาใส่ กระดาษแบบใด เพราะจะมีผลต่อสี ของการแต่งหน้า ฉะนั้นจึง
ต้องศึกษาและคิดงานล่วงหน้าตลอดเวลา
4.1.3 การแต่ งหน้ าสํ าหรับสื่ อโฆษณา

ภาพที่ 4.3 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา
แหล่ งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรี , 2559.
ผลจากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญชัยศรี ในเรื่ องการแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา พบว่า งาน
ประเภทสื่ อโฆษณานั้น จะมีการประชุ มกันก่ อน โดยต้องดูว่าทางแบรนด์มีทิศทางใด ต้องมีการ
นําเสนอลักษณะการแต่งหน้าให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และเป็ นที่ ยอมรั บกันในที่ประชุ ม เพื่อที่จะได้
ผลลัพธ์ที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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ซึ่ งลักษณะกระบวนการเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1996) โดยเป็ น
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ การเตรี ยมการ (Preparation) การบ่มเพาะ
(Incubation) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) การประเมินผล (Evaluation) และ
รายละเอียด (Elaboration)
อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการของ Csikszentmihalyi (1999) ในหลักการทํางานที่ตอ้ งมี
ความร่ ว มมื อกัน เพื่ อให้เ กิ ดการยอมรั บโดย จะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบทั้งสามส่ ว นใน
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ คือ
1) องค์ความรู ้โดยรอบ (Domains) ในที่น้ ีคือศึกษาแบรนด์น้ นั ๆ ทิศทางของแบรนด์
2) สายงาน (Fields) ในที่น้ ีคือ การยอมรับในสายงานการแต่งหน้า มีความสามารถ
ในการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับงานและผลิตภัณฑ์
3) บุคคล (Persons) ศึกษาและเข้าใจตัวแบบหรื อพรี เซ็นเตอร์ ที่จะถ่ายทอดให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจ
ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์ครี มอาบนํ้า จุดประสงค์ คือ ต้องการให้คนที่เห็นเข้าใจว่า
ครี ม อาบนํ้า ทํา ให้ผิว สวย ฉะนั้น การแต่ ง หน้า ก็ต ้อ งเน้น ที่ ใ บหน้า สดใสและมี ค วามสุ ข แต่ ไ ม่
จําเป็ นต้องโดดเด่นจนเกิ นไป เพราะต้องโฟกัสที่ผิวกายที่ดูชุ่มชื่ นมากกว่า หรื อโฆษณายาสี ฟันก็
ต้องเน้นที่ฟัน มีริมฝี ปากเป็ นตัวเสริ มให้ฟันดูสวย ไม่ใช่ว่าโฆษณาออกมาแล้วสี ลิปสติกเด่นกว่าสี
ของฟัน เป็ นต้น
ดัง นั้น การแต่ ง หน้า สํา หรั บ สื่ อ โฆษณาทุ ก อย่า งต้อ งมี ค วามอย่า งต่ อ เนื่ อ งกัน โดยการ
วางแผนงานต้องให้ผบู ้ ริ โภคนึ กถึงผลิตภัณฑ์ก่อน ลักษณะการแต่งหน้าตามมาทีหลัง และสุ ดท้าย
ค่อยนึ กถึงพรี เซ็นเตอร์ ให้ผลลัพธ์ออกมาแล้วผูบ้ ริ โภครู ้สึกได้ถึงผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ว่าใช้แล้วดีแบบ
นั้นจริ งๆ
ในส่ วนรายละเอียดของการแต่งหน้านั้น ก็ยงั ต้องมีความพิถีพิถนั ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ที่ตอ้ งการสื่ อออกมา เช่น ครี มสเนลไวท์ (Snail White) มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว พรี เซ็น
เตอร์ จึ งต้องมี การเคลื อบผิวจากครี มสเนลไวท์ห มดทุ ก คน และทุ กคนต้องมี ความฉํ่าชุ่ มชื้ นบน
ใบหน้า แต่หากลงลึกไปในคุณสมบัติของครี มแต่ละชนิ ด ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยที่ไม่
สามารถมองข้ามไปได้ อย่างครี มสเนลไวท์รุ่นที่พลอย เฌอมาลย์ เป็ นพรี เซ็นเตอร์ เป็ นชนิ ดที่กนั
แดด ไม่ใช่ครี มบํารุ งผิวและไม่ใช่ครี มล้างหน้า ฉะนั้นผิวต้องไม่ดาํ หมองคลํ้า ในการแต่งนั้นสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี้ ก็จะมีเพียงความชุ่มชื้นแต่ไม่มนั วาว ส่ วนครี มสเนลไวท์รุ่นที่ปู ไปรยา เป็ นพรี
เซ็นเตอร์น้ นั เป็ นแบบสเปรย์ฉีดผิวหน้าเพื่อให้ผวิ ขาวสดใส การแต่งหน้าจึงต้องทําให้ผวิ หน้าดูขาว
ใสสดชื่ น เพราะด้วยลักษณะพื้นผิว (Texture) ของนํ้า จะมีความชุ่ มชื้นและซึ มลงผิวได้เร็ ว ฉะนั้น
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หน้าจึงจะไม่วาวแบบทาครี ม แต่ตอ้ งทําให้วาวแบบความเป็ นนํ้า เป็ นต้น (สังเกตการณ์เมื่อ 11
มกราคม 2559)
รายละเอียดในการแต่งหน้านี้ ยงั มี ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สาธิ ดา เตชะภัทรพร
(2541) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของศิลปะที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า ได้แก่ เส้น (Line) สี
(Color) ลักษณะพื้นผิว (Texture) และรู ปร่ างหรื อรู ปทรง (Shape) โดยสาธิ ดา เตชะภัทรพร ได้ให้
นิ ยามว่า “ลักษณะพื้นผิว (Texture) หมายถึง ระนาบผิวของวัตถุใดๆ ซึ่ งสามารถรับรู ้ได้โดยการ
สัมผัส แตะต้อ งหรื อ ด้ว ยการมอง ลัก ษณะผิว เป็ นองค์ป ระกอบที่ ทาํ ให้ผ ลงานดู ตื่น ตาน่ าสนใจ
สามารถใช้เป็ นสื่ อในการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู ้สึกได้เป็ นอย่างดี” โดยการนําเสนอทาง
ลักษณะพื้นผิวแบ่งได้ดงั นี้
1) พื้นผิวแบบด้าน (Matt) คือ การใช้เครื่ องสําอางที่มีลกั ษณะพื้นผิวด้าน ไม่มี
ประกายที่เกิดจากมุก ส่ วนใหญ่ให้ความรู ้สึกแห้ง ไม่นุ่มนวล ดูแข็งกระด้าง
2) พื้นผิวเป็ นประกายมุก (Frost) คือ การใช้เครื่ องสําอางที่มีประกายระยิบระยับของ
ผงมุกที่ ผสมอยู่ ความระยิบระยับนั้นจะก่ อให้เกิ ดความน่ าสนใจและส่ งให้บริ เวณที่ใช้โดดเด่ น
โดยรวมสี ประกายมุกจะก่ อให้เกิดความรู ้สึกสนุ กสนาน เจิดจ้าและสดใส มุกที่ผสมผสานกับสี ที่
แตกต่างกันจะทําให้ความรู ้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิของสี เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี แดงที่เป็ นสี ร้อน เมื่อ
นํามาผสมมุกจะกระตุน้ ให้รู้สึกอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ถา้ ผสมในสี ฟ้าอ่อนใสก็จะทําให้อุณหภูมิเย็นลง
3) พื้นผิวแบบมัน พื้นผิวแบบมันแตกต่างจากแบบมุกที่การสะท้อนเป็ นประกายนั้น
เกิ ด จากลัก ษณะผิว ที่ เ ป็ นมัน เหมื อ นนํ้ามัน เป็ นความวาวแสง ดู ลื่ น และเรี ย บ จะให้ค วามรู ้ สึ ก
เฉอะแฉะเหนอะหนะ และชุ่มฉํ่า ในที่น้ ี หากเปรี ยบเทียบจากตัวอย่างโฆษณาสเนลไวท์ คือ การใช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดครี มนัน่ เอง
4) พื้นผิวเรี ยบ คือ ลักษณะของการใช้เครื่ องสําอางเพื่อสร้างความรู ้สึกที่นวลเนี ยน
ไร้จุดด่างดํา ไม่ดูแห้ง แต่ก็ไม่ดูมนั มักเป็ นขั้นตอนของการลงรองพื้นที่ใช้เพื่อปกปิ ดความบกพร่ อง
ของใบหน้า ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบจากตัวอย่างโฆษณาสเนลไวท์กค็ ือ การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดกันแดด
อย่างไรก็ตาม “ในการแต่งหน้า สิ่ งที่ สําคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจงาน รู ้ จกั ตีโจทย์และนํา
ประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้” ตามที่คุณวินิจ บุญชัยศรี ได้กล่าวยํ้าไว้เสมอ
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4.2 ส่ วนที่ 2 การสื่ อสารสั ญญะผ่ านศิลปะบนใบหน้ าของวินิจ บุญชัยศรี
ผลจากการสัมภาษณ์วินิจ บุญชัยศรี ในส่ วนของการสื่ อสารสัญญะผ่านศิลปะบนใบหน้า
พบว่าการแต่งหน้าโดยใช้สีต่างๆ ในการแต่งหน้าเป็ นการใส่ ความรู ้สึก (Feeling) ลงไปในการ
แต่งหน้า เช่น อารมณ์ให้ความรู ้สึกหวานและอ่อนโยน ก็จะใช้สีชมพู หรื อความรู ้สึกที่ดุดนั ก็จะใช้
สี โทนแดง นํ้าตาล ดํา เป็ นต้น ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการเรี ยนรู ้เรื่ องทฤษฎี สีในการแต่งหน้า แต่ก็ตอ้ ง
เลือกใช้ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ในการถ่ายทอดมาใช้ดว้ ย หากยึดกับทฤษฎี เพียงอย่างเดี ยว งานที่
ออกมาจะดูแข็งทื้อและไม่มีมิติ ซึ่ งในส่ วนนี้ จะมีมายาคติเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมายาคติเป็ นรู ปแบบ
หนึ่ งของการพูดการใช้ภาษาที่ถูกกําหนดโดยเจตนามากกว่าความจริ ง หรื อความหมายตายตัวตาม
ตัวอักษร ซึ่ งมีหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ คือการชี้ให้เห็นว่ามีเรื่ องราวอะไรบ้าง และเป็ นตัวกําหนด
ความคิด โดยบทบาทหน้าที่หลักของมายคติ ไม่ใช่การปิ ดบังอําพรางแต่เป็ นเรื่ องของการบิดเบือน
การมอง ให้เห็นตามที่มายาคติตอ้ งการหรื อเจตนาให้เห็นนัน่ เอง
ในที่น้ ี จะแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาของการแต่งหน้าตามประเภทของสื่ อ
เช่นเดียวกับส่ วนแรก ได้แก่ สื่ อสังคม สื่ อแม็กกาซีน และสื่ อโฆษณา ดังนี้
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4.2.1 การแต่ งหน้ าสําหรับสื่ อสั งคม

ภาพที่ 4.4 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม
แหล่ งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรี , 2559.
การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม (สังเกตการณ์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2559) คุณวินิจ บุญชัยศรี ได้
กล่าวไว้ในผลการสัมภาษณ์ขา้ งต้นว่า “เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย เนื่ องจากเป็ นงานที่บุคคลนั้นจะต้องไป
ปรากฏต่อสายตาผูค้ นมากมาย”นั้น ในส่ วนของการสื่ อสารสัญญะผ่านศิลปะบนใบหน้าก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกันเช่นกัน โดยสัญญะในทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา เครื่ องหมาย คือ อะไรก็
ได้ที่ก่อให้เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากสิ่ งอื่นและคนในสังคม
ยอมรับหรื อเข้าใจ ในนัยนี้ เครื่ องหมายจึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเครื่ องหมายในภาษาแต่เพียงอย่างเดียว
ภาพยนตร์ ,การเดินของคนในเมือง, การสวมรองเท้า/การไม่สวมรองเท้าต่างก็เป็ นเครื่ องหมายได้
ทั้งสิ้ น แม้แต่ที่ว่าง/ความว่างเปล่า อัญประกาศ/เครื่ องหมายคําพูด การเรี ยงหรื อจัดลําดับคําใน
ประโยค ก็ลว้ นเป็ นเครื่ องหมายได้ท้ งั สิ้ น (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545) ดังนั้น การแต่งหน้าจึง
ถือเป็ นสัญญะที่สามารถสื่ อสารออกมาได้อีกทางหนึ่ง โดยผ่านศิลปะบนใบหน้านัน่ เอง
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ตัวอย่างการแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคมที่สื่อสารออกมาได้ชดั เจน เช่น การแต่งหน้าเจ้าสาวที่
ต้องการสื่ อสารออกมาให้ดูสวยงามและรู ้สึกมีความสุ ข ซึ่ งตามแนวคิดมายาคติ คือ การแต่งหน้า
ออกมาให้ผพู ้ บเห็ นรู ้ สึกได้ถึงความสุ ขในวันที่สําคัญวันหนึ่ งในชี วิต โดยมายาคติทาํ ให้มองและ
เข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็ นธรรมชาติ ไม่มีการปรุ งแต่งหรื อปนเปื้ อนด้วยสิ่ งใด ซึ่ งการที่จะ
แต่งหน้าให้เจ้าสาวมีความอิ่มเอิบนั้น สี ที่ใช้แต่งหน้าจึงเป็ นโทนสี ชมพูหรื อสี สดใส แต่หากเป็ นงาน
พรมแดงที่ เน้นความหรู หรา โดดเด่ น รู ้ สึกมัน่ ใจ ก็จะใช้สีโทนแดง ถ้าต้องการให้มีความลึกน่ า
ค้นหายิง่ ขึ้นก็ใช้สีแดงกํามะหยี่ เป็ นต้น จะเห็นว่าสี เป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อสัญญะออกมาได้ค่อนข้าง
ชัดเจน หากประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งธี มงานและตัวบุคคลด้วยแล้วก็จะสามารถสื่ อสาร
ออกมาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ซึ่ งวินิจ บุญชัยศรี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การแต่งหน้าหลักๆ ต้องใช้สีที่ดู
กลมกลืน อาจใช้โทนสี ที่ใกล้เคียงกับสี ผิวจริ งโดยดึงจากตัวแบบเพื่อให้ดูเป็ นเรื่ องราวหรื อทิศทาง
เดียวกัน”
นอกจากนี้ เส้นที่เกิ ดจากการแต่งหน้าก็สามารถสื่ อสารสัญญะออกมาได้เช่ นกัน โดยคุณ
วินิจ บุญชัยศรี (สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2559)ได้มีความเห็นว่า เส้นบ่งบอกอารมณ์บนใบหน้าได้
เช่น เส้นที่ลากสมํ่าเสมอ หรื อเส้นที่ลากผ่านโดยเร็ วจะบอกอารมณ์คนละแบบ ถ้าต้องการให้หน้าดู
ดุ ต้องใช้เส้นตรง โดยเฉพาะเส้นที่เกิดขึ้นเร็ วๆ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หน้าของตัวแบบด้วย ถ้าหน้าดุ
อยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งเน้น แต่อาจเน้นส่ วนอื่นแทน ส่ วนเส้นโค้งจะทําให้รู้สึกมีความเคลื่อนไหว ต่างกับ
เส้นที่เขียนอย่างบรรจงที่ให้ความรู ้สึกถึงความมัน่ คง เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสาธิดา เต
ชะภัทรพร (2541) ในงานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของการแต่งหน้าในฐานะเป็ นส่ วนขยายความรู ้ สึก
ทางด้านจิตใจในสื่ อวิทยุโทรทัศน์” ที่อธิบายว่า
“เส้น คือเครื่ องหมายที่เกิ ดจากการลากหรื อขีดเขียนด้วยวัสดุ เครื่ องมือ ลงบนระนาบผิว
ต่างๆ เส้นจัดเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างรู ปทรงต่างๆ ศิลปิ นสามารถใช้เส้นเป็ นสื่ อใน
การแสดงอารมณ์และบุคลิก อาจแสดงออกถึงความอ่อนหวาน แข็งแกร่ ง ความน่ ารักความน่ากลัว
เพราะเส้นเป็ นสัญลักษณ์ของอารมณ์ได้อย่างหนึ่ งในการแต่งหน้า การใช้เส้นในทิศทางต่างๆ จะ
นําไปสู่ การสร้างความรู ้สึกบางอย่างให้ผดู ้ ูสัมผัสได้ เช่น เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกนิ่ ง หนักแน่ น
มัน่ คง และราบเรี ยบ หรื อเส้นแนวทแยงขึ้น ให้ความรู ้สึกกระฉับกระเฉง แหลมคม ”
อย่างไรก็ตามวินิจ บุญชัยศรี (สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2559) ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การ
แต่งหน้าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว อยูท่ ี่อารมณ์ความรู ้สึก โจทย์ที่ได้ คอนเซ็ปต์ของงาน แต่สิ่งที่สาํ คัญ
คือ ความสวยที่ยงั ต้องคงไว้ในทุกๆ งาน”
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4.2.2 การแต่ งหน้ าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน

ภาพที่ 4.5 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน
แหล่ งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรี , 2559.
ผลจากการสัมภาษณ์ คุณ วิ นิ จ บุ ญชัย ศรี พบว่า การแต่ งหน้าสํา หรั บสื่ อ แม็กกาซี น ต้อง
คํานึงถึงข้อจํากัด 3 ด้าน คือ 1) ทิศทาง (Theme) ได้แก่ เทรนด์การแต่งหน้าในขณะนั้น เทศกาล หรื อ
เหตุการณ์ในขณะนั้น 2) ตัวสิ นค้า (Product) ได้แก่ สิ นค้าที่ตอ้ งการนําเสนอ และ 3) กลุ่มเป้ าหมาย
(Target) ได้แก่ ช่วงอายุของคนอ่านแม็กกาซีน เช่น CELO คนอ่านจะเป็ นช่วงวัยรุ่ น หรื อ ELLE คน
อ่านจะเป็ นกลุ่มวัยทํางาน เป็ นต้น
หากวิเคราะห์ตามแนวคิดมายาคติของไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2545) จะเห็ นว่าการ
แต่งหน้าประเภทนี้โดยมากเป็ นเรื่ องของความหมายตรงที่รูปสัญญะกับความหมายสัญญะประกอบ
กัน ขึ้ น เป็ นสั ญ ญะ กล่ า วคื อ ให้ผูบ้ ริ โ ภคเข้า ใจและตี ค วามหมายจากภาพนิ่ ง ที่ เ ห็ น ตรงๆตาม
ความหมายที่แบรนด์น้ นั ๆ สื่ อ ซึ่งการแต่งหน้าโดยหลักๆ แล้วสามารถสื่ อสารสัญญะผ่านทางเส้น สี
และองค์ประกอบอื่ นๆได้เช่ นเดี ยวกับสื่ ออื่นๆ แต่ต่างกันที่สื่อแม็กกาซี นสื่ อออกมาเป็ นภาพนิ่ ง
ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้องเช็คและศึกษาเรื่ องของสี โรงพิมพ์ที่พิมพ์ ประเภทของกระดาษ เพื่อที่จะได้ให้สี
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และภาพออกมาชัดเจนตรงตามที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์แล้ว จะเห็นว่าการสื่ อสาร
ผ่านสื่ อแม็กกาซีนนั้น จะคํานึงถึงผลลัพธ์หรื อภาพนิ่งที่ออกมาสู่ สายตาผูบ้ ริ โภคที่สุด กล่าวคือ ภาพ
ในหนังสื อที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วมีผลต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคนั่นเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
มายาคติที่ Barthes (1980 อ้างถึงใน ธี รยุทธ บุญมี, 2546) ที่ได้ให้นิยามของ (Myth) ว่าหมายถึง การ
สื่ อ ความหมายด้ว ยคติ ค วามเชื่ อ ทางวัฒ นธรรมซึ่ ง ถู ก กลบเกลื่ อ นให้เ ป็ นที่ รั บ รู ้ เ สมื อ นว่ า เป็ น
ธรรมชาติ หรื ออาจกล่าวให้ถึงที่สุดได้ว่า เป็ นกระบวนการของการลวงให้หลงอย่างหนึ่ งแต่ท้ งั นี้ ก็
มิได้หมายความว่า มายาคติเป็ นการหลอกลวงแบบปั้นนํ้าเป็ นตัวหรื อการโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง มายาคติน้ นั มิได้ปิดบังอําพรางสิ่ งใดทั้งสิ้ น ทุกอย่างปรากฏต่อหน้าต่อตาอย่างเปิ ดเผย แต่
ผูบ้ ริ โภคต่างหากที่คุน้ เคยกับมันเสี ยจนไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ นสิ่ งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม
โดยสรุ ปแล้ว มายาคติก็คือระบบของการสร้างความหมาย ดังนั้นมายาคติจึงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญวิทยา เป็ นการศึกษาความหมายโดยไม่สนใจเนื้ อหาสาระของสิ่ งนั้น หรื อศึกษาความหมาย
โดยแยกออกจากเนื้อหาสาระ ซึ่งก็เหมือนกับการที่สื่อผ่านสื่ อแม็กกาซีนที่ผบู ้ ริ โภคจะเห็นเพียงภาพ
โฆษณาที่ออกมาแล้วของแบรนด์น้ นั ๆ ทําให้มีความสนใจสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ได้ทาํ การ
เสนอนัน่ เอง
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4.2.33 การแต่ งหนน้ าสําหรับสื่ อโโฆษณา

ภาพที่ 4.6 การแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษษณา
แหล่งทีม่ า: วินิจ บุญชัยศรีี , 2559.
พ า การแตต่งหน้าสําหรั ั บสื่ อโฆษณาานั้น การ
ผลจจากการสัมภาาษณ์ คุณวินิจ บุญชัยศรี พบว่
แต่งหน้าจะเน้นให้ใบหน้น้าดูสมจริ ง มี การเคลื่อนไไหวเป็ นธรรมมชาติ เช่ น กาารปั ดขนตาจจะปั ดด้วย
ความเร็ ว เส้นที
น ่ได้ก็จะดูเป็ นศิลปะกว่าาการปั ดขนตาแบบเรี ยงเส้ส้น เป็ นต้น กาารแต่งหน้าสาหรั
สํ บสื่ อ
โฆษณาแตกกต่ า งจากการรแต่ ง หน้า สําาหรั บ สื่ อ แม็กกาซี น ตรงทที่ สื่ อ โฆษณาาจะมี ก ารเคลืลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา ภาพที
ภ ่ออกมาจึจึงต้องดูธรรมมชาติและเป็ นจริ
น ง ส่ วนสื่อแม็
อ กกาซี นนั้ นจะเน้นควาามชัดเจน
บรรจงมากกกว่า เนื่ องจากกภาพนิ่ งจะต้อ้ งคมชัด และในบางครั้งภาพนิ่ งยังสาามารถไปเน้นโฟกั
น สที่
องค์ประกอบบอื่นได้ง่ายด้วย
ว
การแแต่งหน้าสําหรั
ห บสื่ อโฆษณ
ณานี้ ตามที่ได้ดสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
2 และ
สังเกตการณ์์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิ
พ กายน 25558 ของคุณวินิจ บุญชัยศรีี พบว่า “การรแต่งหน้าที่เหมื
ห อนไม่
เสร็ จ ก็ท าํ ใหห้ดู ลงตัว ได้” ซึ่ ง บางครั้ งงทํา ให้ใ บหน้น้า ดู เ ป็ นธรรมชาติ ม ากกวว่า การตั้ง ใจแแต่ ง หาก
วิเคราะห์ จากกผลสัมภาษณ
ณ์ รวมถึ งตัววอย่างผลงานนของคุ ณวินิจ บุญชัยศรี แแล้วจะเห็ นว่า จะเน้น
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ความสําคัญที่คิ้วและดวงตา ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่าการที่เน้นส่ วนนี้เนื่ องจากดวงตาสามารถสื่ อสารสัญญะ
ออกมาได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งหากศึกษาจากทฤษฎีการแต่งหน้าในส่ วนแรกๆ แล้วจะเห็นว่าการที่คิ้ว
และดวงตามีลกั ษณะเส้นที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่กลับมีส่วนที่ทาํ ให้ความรู ้สึกของใบหน้าต่างกัน
ออกไปได้เลยทีเดียว ซึ่ งจากทฤษฎีการแต่งหน้าเบื้องต้น Brown (2008) ได้กล่าวถึง การตกแต่งรู ป
คิ้ว (Eyebrow Shape) ว่า คิ้วเป็ นเหมือนกรอบของดวงตา คิ้วที่ตกแต่งได้รูปสวยงาม จะสร้างความ
แตกต่างให้กบั ใบหน้าได้อย่างมาก ทั้งนี้คิ้วมีหลายลักษณะ เช่น หากเขียนคิ้วในลักษณะโค้งก็จะให้
ความรู ้สึกที่นุ่มนวล อ่อนหวาน แต่หากเส้นคิ้วตรงก็จะแสดงถึงความดุดนั มัน่ คง เป็ นต้น ซึ่ งเทคนิ ค
เพิ่มเติมในการแต่งหน้าของวินิจ บุญชัยศรี (สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2559) ได้กล่าวว่า “ถ้าต้องการ
การแต่งหน้าที่ดูธรรมชาติ ไม่บรรจงมาก ตนเองจะยืนแต่งหน้า เนื่ องจากไม่ถนัด เพราะถ้าหากทํา
การแต่งหน้าในท่าที่ไม่ถนัด ผลที่ออกมาก็ได้ไม่ดูประณี ตหรื อตั้งใจจนเกินไป”
ในทางเดียวกัน ดวงตาที่สามารถสื่ อความหมายออกมาได้มากมายก็มีหลายลักษณะ ซึ่ งแต่
ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ในงานโฆษณาการแต่งหน้าสามารถช่วยปรับแก้ไขลักษณะของดวงตา
ในการสื่ อความหมายได้ เช่น หากต้องการให้ดูน่าสงสาร ต้องแต่งให้หางตาดูตกเล็กน้อย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามนอกจากการแต่งหน้าที่เป็ นตัวแสดงสัญญะได้แล้ว ตัวแบบเองก็เป็ นส่ วนที่
สําคัญสําหรับสื่ อโฆษณาที่จะสื่ อสารสัญญะออกมาเช่นกัน ดังที่ Barthes (1964 อ้างอึงใน ปรี ดา
อัครจันทโชติ, 2543) ได้กล่าวว่า “นาฏกรรมหรื อละครนี้เป็ นเครื่ องจักรของการสื่ อสารประเภทหนึ่ ง
ซึ่งในขณะที่ไม่ได้ทาํ งานเครื่ องจักรนี้ ซ่อนตัวอยูห่ ลังม่าน แต่เมื่อมีการเปิ ดตัวเครื่ องจักรนี้ มันจะส่ ง
สาร (Messages) จํานวนหนึ่ งมายังเราทันที สารเหล่านี้ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือมันถูกส่ งมา
พร้ อมๆ กันแต่ด้วยจังหวะที่ ต่างกันในการแสดงแต่ ละขณะ เราจะได้รับข่าวสารถึ งหกหรื อเจ็ด
ประการในเวลาเดี ยวกัน (จากเสื้ อผ้า แสง ตําแหน่ งของนักแสดง กริ ยาท่าทาง ภาษาใบ้ คําพูด)
ข่าวสารบางประเภทคงที่ (กรณี ของฉาก) ในขณะที่ข่าวสารอื่นๆ เปลี่ยนไป (คําพูด กริ ยาท่าทาง) นี่
เป็ นเรื่ องของการประสานข่าวสารอย่างแท้จริ งและนี่คือลักษณะความเป็ นละคร”
ดังนั้นจะพบว่า นาฏกรรมหรื อละคร เป็ นการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งที่เรี ยกว่า “สื่ อสารการ
แสดง” โดยเป็ นการสื่ อสารโดยใช้กลุ่มสัญญะผ่านทางองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดง ซึ่ ง
องค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นสัญญะที่มีความหมายส่ งมายังผูช้ ม ได้แก่ 1) เวที ฉาก อุปกรณ์ 2) ดนตรี
และการขับร้อง 3) ประเภทและบทบาทตัวละคร 4) ศิลปะและเทคนิ คการแสดง และ 5) เครื่ องแต่ง
กายและการแต่งหน้า
โดยสรุ ปแล้วการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าได้มีการนําสัญญะมาใช้ในการสื่ อสารความหมาย
ต่างๆออกมาในรู ปแบบของการใช้โทนสี ลายเส้น เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกไปกับความหมายที่
ต้องการสื่ อออกไป ทั้งนี้ การแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็ นสื่ อสังคม สื่ อแม็กกาซี นและสื่ อโฆษณา ล้วน
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แล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสารสัญญะทั้งสิ้ น ฉะนั้นใน
การที่จะสร้ างสรรค์ผลงานชิ้ นหนึ่ งขึ้นมาจึ งต้องคํานึ งถึงทั้งโจทย์ที่ได้รับ ตัวแบบ ธี มงาน และตี
โจทย์ให้ชดั เจนเพื่อที่จะได้สื่อความหมายหรื อสื่ อถึงวัตถุประสงค์ได้ตรงตามที่ตอ้ งการนัน่ เอง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้า
ของ วินิจ บุญชัยศรี ” มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่ อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าโดยวินิจ บุญ
ชัยศรี
2) เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างความหมายผ่านสัญญะการสื่ อสารบนใบหน้าโดยวินิจ บุญชัย
ศรี
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณวินิจ บุญชัยศรี เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล บรรยายเชิงพรรณนาและสรุ ปผล

5.1 สรุปผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของคุ ณ วิ นิ จ บุ ญ ชัย ศรี พบว่ า ในเรื่ อ ง
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมคุณวินิจ บุญชัยศรี มีความเห็นว่า ทุกๆ งานต้อง
ประกอบไปด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การทําให้คนนั้นๆ สวย
โดยวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละคนว่าจะสามารถดึงจุดเด่นบนใบหน้าของคนนั้นออกมา เสริ ม
หรื อแก้ไขใบหน้า ให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็ นจริ ง ซึ่ งมีการเอาศิลปะเข้ามาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็ นสี เส้น
พื้นผิวสัมผัสต่างๆ
การแต่งหน้าต้องใช้ท้ งั ความคิด ทักษะความรู ้และประสบการณ์ โดยเน้นทําให้คนนั้นดูดีใน
รู ปแบบของตัวเอง ส่ วนรายละเอียดนั้นแล้วแต่รูปหน้าลักษณะของแต่ละคน ความชอบของแต่ละ
คน ฉะนั้นการแต่งหน้าจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหาเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลาตามยุคสมัย
ส่ ว นข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ใ นเรื่ อ งการสื่ อสารสัญ ญะผ่า นศิ ล ปะบนใบหน้านั้น โดย
ภาพรวมแล้ววินิจ บุญชัยศรี มีความเห็นว่า การแต่งหน้าสามารถสื่ อสารสัญญะต่างๆออกมาได้ โดย
การแต่งหน้าเป็ นการใส่ อารมณ์ความรู ้สึกลงไปในงาน ซึ่งสี มีส่วนช่วยในการสื่ อสารสัญญะได้ เช่น
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ความน่ ารัก อ่อนหวานก็ใช้สีชมพู หากต้องการความดุดนั บึกบึน ก็ใช้สีโทนแดง นํ้าตาลหรื อดํา
เป็ นต้น การแต่งหน้าควรเรี ยนรู ้เรื่ องทฤษฎีแต่ตอ้ งเลือกใช้ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ในการถ่ายทอดมา
ใช้ดว้ ย เพื่อให้งานมีความต่อเนื่ องเป็ นเรื่ องราวเดี ยวกัน นอกจากนี้ การใช้เส้นก็สื่อความหมาย
ต่างกันไป การแต่งหน้าสามารถใช้เส้นบ่งบอกอารมณ์บนใบหน้าได้ เช่น เส้นคิ้วที่ลากสมํ่าเสมอ
เขียนบรรจงจะให้ความรู ้สึกที่มีความมัน่ คง หากเป็ นเส้นคิ้วโค้งจะดูมีความเคลื่อนไหว อ่อนโยน
เป็ นต้น
นอกจากภาพโดยรวมในเรื่ องกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และเรื่ องสัญญะแล้ว ในส่ วน
รายละเอียดได้มีการแบ่งเป็ นการแต่งหน้าสําหรับสื่ อต่างๆ ออกมาอีกด้วย ได้แก่
การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม เมื่อพิจารณาจากผลสัมภาษณ์ แล้วจะเห็ นว่า การแต่งหน้า
สําหรับสื่ อสังคมเป็ นสิ่ งท้าทาย เนื่ องจากต้องปรากฏแก่สายตาคนในงานมากมาย อีกทั้งแสงไฟแสง
แฟลชที่ตอ้ งเจอยิ่งไปกว่านั้นหากเป็ นการไปในฐานะพรี เซ็นเตอร์ หรื อแอมบาสเดอร์ แล้ว ก็ตอ้ ง
คํานึ งถึงการโปรโมทผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์และการตลาดด้วย ต้องทําให้ดึงดูดความสนใจของคน
ในงาน
ส่ วนการแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน เป็ นศิลปะที่ตอ้ งจัดองค์ประกอบให้ลงตัว เนื่ องจาก
ผลที่สื่อสารออกมาเป็ นภาพนิ่ ง ฉะนั้นต้องเข้าใจโจทย์ที่กาํ หนด เข้าใจคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้า ห้องเสื้ อ
บุคลิกของเสื้ อผ้า รวมถึงแรงบันดาลใจของคนออกแบบด้วย เพื่อที่จะได้ให้เสื้ อผ้าแฟชัน่ และการ
แต่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แย่งจุดสนใจกันเอง อีกทั้งต้องคิดล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่ออกมาว่า
ตีพิมพ์ออกมาแล้วสี จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ พิมพ์ลงบนกระดาษพื้นผิวอย่างไร เพราะองค์ประกอบ
ทุกอย่างมีผลต่อสื่ อแม็กกาซีนทั้งสิ้ น
สุ ดท้ายการแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา ต้องให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการสื่ อสาร
ออกไปมากที่สุด ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและเชื่ อถือในผลิตภัณฑ์ เช่น โฆษณายาสี ฟันก็ตอ้ ง
เน้นที่ฟัน แต่งให้ริมฝี ปากเสริ มเพื่อให้ฟันดูสวยขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าโฆษณาออกมาแล้วลิปสติกเด่นกว่า
เป็ นต้น ฉะนั้นเมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์แล้ว ค่อยนึกถึงพรี เซ็นเตอร์ทีหลังต่อเนื่องกันมา
อย่างไรก็ตามจากผลการสัมภาษณ์จะเห็นว่าเอกลักษณ์ของคุณวินิจ บุญชัยศรี คือ แต่งหน้า
ให้คนที่พบเห็นเข้าใจง่าย ไม่ล้ าํ จนเกินไป ซึ่ งเทคนิ คการแต่งหน้าที่เหมือนไม่เสร็ จก็เป็ นเอกลักษณ์
อีกอย่างหนึ่ง เพราะบางทีการแต่งหน้าแบบนี้ดูลงตัวด้วยตัวของมันเอง และถึงแม้ว่าการแต่งหน้าจะ
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะต้องขึ้นอยู่กบั โจทย์ที่ได้รับ อารมณ์ของงานที่ตอ้ งการสื่ อสาร แต่สิ่งที่
สําคัญที่ตอ้ งมีอยูใ่ นทุกๆงาน คือ“ความสวย” นัน่ เอง
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลสรุ ปดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถนําผลการวิจยั มาอภิปรายได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของวินิจ บุญชัยศรี
ส่ วนที่ 2 สัญญะผ่านศิลปะบนใบหน้าของวินิจ บุญชัยศรี
5.2.1 ส่ วนที่ 1 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของวินิจ บุญชัยศรี
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อการนํามาใช้ในการแต่งหน้า
โดยในการแต่งหน้าจะต้องใช้ท้ งั ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับความรู ้ทกั ษะในการแต่งหน้าและ
ประสบการณ์ ซึ่งคุณวินิจ บุญชัยศรี ถือเป็ นช่างแต่งหน้าชื่อดังที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการ
แฟชัน่ โฆษณา นิตยสาร และยังเป็ นช่างแต่งหน้าที่เหล่าดารานางแบบให้ความไว้วางใจมากที่สุดคน
หนึ่งของเมืองไทย โดยคุณวินิจ บุญชัยศรี รู ้จกั ที่จะแต่งหน้าโดยเน้นทําให้บุคคลดูดีในรู ปแบบของ
ตัวเอง อาจเสริ มจุ ดเด่ นและแก้ไขจุ ดด้อยของใบหน้า มี การใส่ ลูกเล่ นหรื อรายละเอี ยดเล็กน้อย
ตามแต่ลกั ษณะของบุคคลนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1999)
ในที่น้ ี แบ่งการแต่งหน้าสําหรับสื่ อต่างๆ ได้แก่ สื่ อสังคม สื่ อแม็กกาซี น และสื่ อโฆษณา
โดยการแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม ผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนในการเตรี ยมตัวสําหรับการออกสื่ อ
สังคมนั้น ต้องมีการออกแบบ โดยจะต้องคิดภาพล่วงหน้าของงานว่าจะทําอย่างไรให้โดดเด่นและ
สอดคล้องกับฐานะของตัวแบบที่ไปร่ วมงาน ซึ่ งขั้นตอนเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
Csikszentmihalyi (1996) ซึ่ งเริ่ มจากการรับโปรเจคงานจากลูกค้า สร้างสรรค์งานโดยวิเคราะห์
ข้อมูล คัดกรองความคิดต่างๆ และทําการเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อนําผลงานสู่สายตาบุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้ เอกลักษณ์ การแต่งหน้าสําหรั บสื่ อสังคมของคุ ณวินิจ บุญชัยศรี คือ พยายาม
แต่งหน้าให้คนเข้าใจง่าย ไม่ล้ าํ ยุคจนเกินไป อีกทั้งการแต่งหน้าที่เหมือนไม่เสร็ จก็เป็ นเอกลักษณ์
เช่นกัน โดยคุณวินิจ บุญชัยศรี ได้กล่าวว่า “บางทีการแต่งหน้าที่ไม่เสร็ จก็ดูลงตัวด้วยตัวมันเอง แต่ก็
ต้องอัพเดทเทรนด์การแต่งหน้าตลอดเวลา จะได้มีความเปลี่ยนแปลงไม่จาํ เจ” ซึ่ งลักษณะความคิด
ของคุณวินิจ บุญชัยศรี มีความสอดคล้องกับนิ ยามองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของ Guildford
(1967) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความคิดเห็นสอดคล้องกับคุณวินิจ บุญชัยศรี ว่า การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคม
ความดึงเอกลักษณ์ของผูถ้ ูกแต่งออกมาให้มากที่สุดไม่ควรเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผูถ้ ูกแต่งจนไม่
สามารถจดจําใบหน้าเดิมของผูถ้ ูกแต่งได้ ควรแต่งออกมาให้ดูสวยและดูดีข้ ึนมาในรู ปแบบฉบับของ
ตัวผูถ้ ูกแต่งเอง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งขึ้นอยูป่ ัจจัยต่างๆ รู ปแบบของงาน และความต้องการของงานนั้นด้วย

92
ส่ วนการแต่งหน้าสําหรับสื่ อแม็กกาซีน ผลวิจยั พบว่า การแต่งหน้าประเภทนี้ ถือเป็ นศิลปะ
ที่ตอ้ งจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้ลงตัว ฉะนั้นต้องแต่งหน้าตามธีมที่กาํ หนด ต้องเข้าใจคอลเลคชัน่
ของเสื้ อผ้า คาแร็ คเตอร์ ของห้องเสื้ อ แรงบันดาลใจของคนออกแบบ รวมถึงแรงบันดาลใจของ
ตนเองด้วย ซึ่งการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้น คุณวินิจ บุญชัยศรี กล่าวว่า “เมื่อเข้าใจเสื้ อผ้าแล้ว โทน
สี ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้งานออกมาสวยงามและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรจะต้องรู ้หลัก
ของสี เช่น สี เบจ สี พาสเทล สี สโม๊คกี้ เป็ นต้น” ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สาธิ ดา เตชะภัทรพร
(2541) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของศิลปะที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า ได้แก่ เส้น (Line) สี
(Color) ลักษณะพื้นผิว (Texture) และรู ปร่ างหรื อรู ปทรง (Shape)
ในขณะเดี ยวกันเรื่ องรู ปร่ างและรู ปทรงก็เป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญและต้องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับสี สัน สี ของการแต่งหน้าต้องไม่ดึงดูดความสนใจมากกว่าเสื้ อผ้า และสี ของการ
แต่งหน้าก็ตอ้ งไม่ขดั กับลักษณะรู ปทรงของเสื้ อผ้า เช่น เสื้ อผ้ากราฟฟิ ก ลายกราฟฟิ กเป็ นลายที่มีการ
ถูกตัดทอนในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นออกไป ฉะนั้นการแต่งหน้าก็ตอ้ งไม่เยอะเช่ นกัน เพื่อสื่ อสารให้คน
สนใจไปที่เสื้ อผ้ากราฟฟิ ก เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ องการใช้รูปร่ างและรู ปทรง ของสา
ธิดา เตชะภัทรพร (2541)
สุ ดท้ายการแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณา ผลการวิจยั พบว่า เป็ นการแต่งหน้าที่ตอ้ งคํานึ งถึง
แบรนด์ว่ามีทิศทางใด มีการนําเสนอลักษณะการแต่งหน้าให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และเป็ นที่ยอมรับกัน
ในที่ประชุม เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ซึ่ งลักษณะกระบวนการเช่นนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1996) โดยเป็ นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ
การเตรี ยมการ (Preparation) การบ่มเพาะ (Incubation) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of
Inspiration) การประเมินผล (Evaluation) และรายละเอียด (Elaboration) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
หลัก การทํา งานที่ ต ้อ งมี ค วามร่ วมมื อ กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ โดยจะให้ ค วามสํ า คัญ กั บ
องค์ประกอบทั้งสามส่ วนในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
นอกจากนี้ รายละเอียดในการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็ นรู ปร่ างรู ปทรงและสี แล้ว พื้นผิวสัมผัสก็
มีผลต่อผลงานที่ออกมาเช่ นกัน โดยความสอดคล้องกับแนวคิดของ สาธิ ดา เตชะภัทรพร (2541)
โดยการนําเสนอลักษณะพื้นผิว ได้แก่ พื้นผิวแบบด้าน พื้นผิวเป็ นประกายมุก พื้นผิวแบบมันและ
พื้นผิวเรี ยบ ผูว้ ิจยั มีซ่ ึ งความเห็นว่า ทางด้านรู ปร่ าง รู ปทรง และสี น้ นั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ยุคสมัยและกาลเวลาที่เปลี่ยนไปไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ฉะนั้นไม่ควรยึดติดกับรู ปแบบที่ตายตัว ควรมี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีส่วนให้รูปแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย การสร้างสรรค์ผลงานงานจึงขึ้นอยูก่ บั การคิดค้นและสร้างผลงานออกมาพร้อมกับจินตนาการ
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และสภาพแวดล้อ มในสั ง คมและช่ ว งเวลาของยุ ค สมัย นั้ น ๆ ฉะนั้น ผูส้ ร้ า งสรรค์ง านควรจะ
สร้างสรรค์งานเพื่อให้ผลงานที่ผลิตออกมามีความร่ วมสมัยตลอดเวลา ไม่หลุดยุคสมัยนั้นๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การแต่งหน้าถือเป็ นงานศิลปะที่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การวางแผน การคิดริ เริ่ ม การเสนอไอเดีย จนไปถึงขั้นตอนปฏิบตั ิที่มีการออกแบบแต่งแต้ม
สี สันให้เหมาะกับงานนั้นๆ โดยสรุ ปแล้วจึงต้องเข้าใจงาน รู ้จกั ตีโจทย์และนําประสบการณ์ที่มีมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนัน่ เอง
5.2.2 ส่ วนที่ 2 สั ญญะผ่ านศิลปะบนใบหน้ าของวินิจ บุญชัยศรี
ผลการวิจยั พบว่า การแต่งหน้าคือศิลปะการสื่ อสารอย่างหนึ่ งทางอวัจนะภาษา ที่สามารถ
สร้างความหมายและตีความหมาย ผ่านมุมมองทางสัญวิทยา ซึ่ งการสื่ อสารศิลปะบนใบหน้าได้มี
การนําสัญญะมาใช้ในการสื่ อสารความหมายต่างๆ ออกมาในรู ปแบบของการใช้โทนสี ลายเส้น
เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกไปกับความหมายที่ตอ้ งการสื่ อออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ ธนวดี บุญลือ
(2532) ทั้งนี้ การแต่งหน้าที่ใช้สีต่างๆ ในการแต่งหน้าเป็ นการใส่ ความรู ้สึกลงไปในการแต่งหน้า
เช่น อารมณ์ให้ความรู ้สึกหวานและอ่อนโยนใช้สีชมพู หรื อความรู ้สึกที่ดุดนั ใช้สีโทนแดง ดํา เป็ น
ต้น ซึ่ งแต่ละโทนสี ให้ความหมายต่างกันไปดังที่ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วข้างต้น ทางด้านผูว้ ิจยั
เองก็มีความเห็นว่า การสื่ อสารการแต่งหน้าผ่านสัญญะนั้นเป็ นเรื่ องของการตีความหมายที่ตอ้ งการ
สื่ อสารในกลุ่มสังคมนั้นๆ ที่มีการตีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ตามอารมณ์และความรู ้สึกไม่
มีขอ้ กําหนด หรื อมาตราวัด สามารถวัดได้วา่ สิ่ งไหนถูก หรื อสิ่ งไหนผิดขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายๆอย่าง
ของสังคมนั้นๆ บางกลุ่มสังคมตีความหมายของสี ดาํ ว่าดูบึกบึน ดูสง่า และดูมีความเป็ นผูน้ าํ ซึ่ งอีก
กลุ่มสังคมอาจตีความหมายของสี ดาํ ว่า ความเศร้าหมอง ความมืดมิด ซึ่ งไม่ได้หมายความว่า กลุ่ม
สังคมอีกกลุ่มตีความหมายผิดไปแต่ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มๆ นั้นจะให้คาํ นิ ยามของสิ่ งๆนั้นอย่างไรเหมือน
การแต่งหน้าบางกลุ่มคนคิดว่าแบบนี้สวย แต่บางกลุ่มคนอาจจะคิดว่าไม่สวย ก็เป็ นไปได้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู ้สึก หรื อปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่ทาํ ให้มีการตีความออกมาที่หลากหลาย
ได้หลากหลายรู ปแบบ
การแต่งหน้าสําหรับสื่ อสังคมกับการสื่ อสารสัญญะผ่านศิลปะบนใบหน้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กัน เนื่ องจากการที่ตอ้ งปรากฏต่อสายตาผูค้ นมากมาย จะทําอย่างไรให้การสื่ อสารออกมาให้คน
เข้าใจได้มากที่สุด ซึ่ งการแต่งหน้าที่ใช้ท้ งั เส้นและสี สามารถช่วยในการสื่ อสัญญะได้ โดยเส้นบ่ง
บอกอารมณ์บนใบหน้าได้ เช่น เส้นที่ลากสมํ่าเสมอ หรื อเส้นที่ลากผ่านโดยเร็ วจะบอกอารมณ์คนละ
แบบ ถ้าต้องการให้หน้าดูดุ ต้องใช้เส้นตรง โดยเฉพาะเส้นที่เกิดขึ้นเร็ วๆ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หน้า
ของตัวแบบด้วย ถ้าหน้าดุอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งเน้น แต่อาจเน้นส่ วนอื่นแทน ส่ วนเส้นโค้งจะทําให้รู้สึกมี
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ความเคลื่อนไหว ต่างกับเส้นที่เขียนอย่างบรรจงที่ให้ความรู ้สึกถึงความมัน่ คง เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสาธิดา เตชะภัทรพร ที่อธิบายว่า “เส้น คือเครื่ องหมายที่เกิดจากการลากหรื อขีดเขียน
ด้วยวัสดุ เครื่ องมือ ลงบนระนาบผิวต่างๆ เส้นจัดเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการสร้างรู ปทรงต่างๆ
ศิลปิ นสามารถใช้เส้นเป็ นสื่ อในการแสดงอารมณ์ และบุคลิก อาจแสดงออกถึงความอ่อนหวาน
แข็ง แกร่ ง ความน่ ารั ก ความน่ า กลัว เพราะเส้น เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องอารมณ์ ไ ด้อ ย่า งหนึ่ ง ในการ
แต่งหน้า การใช้เส้นในทิศทางต่างๆ จะนําไปสู่ การสร้ างความรู ้สึกบางอย่างให้ผดู ้ ูสัมผัสได้ เช่ น
เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกนิ่ ง หนักแน่ นมัน่ คง และราบเรี ยบ หรื อเส้นแนวทแยงขึ้น ให้ความรู ้สึก
กระฉับกระเฉง แหลมคม ”
นอกจากนี้สัญญะในทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา เครื่ องหมาย คือ อะไรก็ได้ที่
ก่ อให้เกิ ดความหมายโดยการเที ยบเคียงให้เห็ นถึ งความแตกต่ างไปจากสิ่ งอื่ นและคนในสังคม
ยอมรับหรื อเข้าใจ ในนัยนี้ เครื่ องหมายจึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเครื่ องหมายในภาษาแต่เพียงอย่างเดียว
ภาพยนตร์ การเดินของคนในเมือง การสวมรองเท้า/การไม่สวมรองเท้าต่างก็เป็ นเครื่ องหมายได้
ทั้งสิ้ น แม้แต่ ที่ว่าง/ความว่างเปล่า อัญประกาศ/เครื่ องหมายคําพูด การเรี ยงหรื อจัดลําดับคําใน
ประโยค ก็ลว้ นเป็ นเครื่ องหมายได้ท้ งั สิ้ น (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545) ดังนั้นการแต่งหน้าจึง
ถือเป็ นสัญญะที่สามารถสื่ อสารออกมาได้อีกทางหนึ่งโดยผ่านศิลปะบนใบหน้านัน่ เอง
สําหรับสื่ อแม็กกาซี น ผลวิจยั พบว่า การแต่งหน้าผ่านการสื่ อสารชนิดนี้ จะคํานึ งถึงผลลัพธ์
หรื อภาพนิ่ งที่ ออกมาสู่ สายตาผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด ว่าตี พิมพ์ออกมาแล้ว มี ผลต่ อการตอบรั บของ
ผูบ้ ริ โภคอย่าไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมายาคติที่ Barthes (1980 อ้างถึงใน ธีรยุทธ บุญมี, 2546)
ส่ วนการแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณานั้น ผลวิจยั พบว่า การแต่งหน้าสําหรับสื่ อโฆษณาจะ
เน้นให้ใบหน้าดูสมจริ ง มีการเคลื่อนไหวเป็ นธรรมชาติ ซึ่ งหากวิเคราะห์จากผลสัมภาษณ์ รวมถึง
ตัวอย่างผลงานของคุณวินิจ บุญชัยศรี แล้วจะเห็นว่า จะเน้นความสําคัญที่คิ้วและดวงตา ซึ่ งผูว้ ิจยั
มองว่าการที่เน้นส่ วนนี้ เนื่ องจากดวงตาสามารถสื่ อสารสัญญะออกมาได้ง่ายและชัดเจน ซึ่ งหาก
ศึกษาจากทฤษฎีการแต่งหน้าในส่ วนแรกๆแล้วจะเห็นว่าการที่คิ้วและดวงตามีลกั ษณะเส้นที่ต่างกัน
เพียงเล็กน้อย แต่มีส่วนที่ทาํ ให้ความรู ้สึกของสี หน้าต่างกัน จากทฤษฎี การแต่งหน้าเบื้องต้นของ
Brown (2008) ได้กล่าวถึง การตกแต่งรู ปคิ้ว (Eyebrow Shape) ว่า “คิ้วทําหน้าที่เป็ นเหมือนกรอบ
ของดวงตา คิ้วที่ตกแต่งได้รูปสวยงามจะสร้างความแตกต่างให้กบั ใบหน้าได้อย่างมาก” ทั้งนี้ คิ้วมี
หลายลักษณะ เช่น หากเขียนคิ้วในลักษณะโค้งก็จะให้ความรู ้สึกที่นุ่มนวล อ่อนหวาน แต่หากเส้น
คิ้วตรงก็จะแสดงถึงความดุดนั มัน่ คง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามนอกจากการแต่งหน้าที่เป็ นตัวแสดงสัญญะได้แล้ว ตัวแบบเองก็เป็ นส่ วนที่
สําคัญสําหรับสื่ อโฆษณาที่จะสื่ อสารสัญญะออกมาเช่นกัน ดังที่ Barthes (1964, p. 258 อ้างอึงใน

95
ปรี ดา อัครจันทโชติ, 2543) ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่า การสื่ อสารสัญญะผ่าน
การแต่งหน้านั้นจะต้องขึ้นอยู่กบั ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นสื่ อสังคม สื่ อแม็กกาซี น สื่ อ
โฆษณา ซึ่ งทั้งนี้ ตวั ผูแ้ ต่งหน้าจะสื่ อสัญญะออกมารู ปแบบใด และสร้างสรรค์งานแต่งหน้าต่างๆ
อย่างไรให้สอดคล้องกันความต้องการของลูกค้าในงานนั้นๆ
โดยสรุ ปแล้ว การแต่งหน้า คือ ศิลปะการสื่ อสารอย่างหนึ่งทางอวัจนะภาษา ที่สามารถสร้าง
ความหมายและตี ความหมาย ผ่านมุมมองทางสัญวิทยา โดยการสร้ างความหมายนั้นต้องอาศัย
กระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ มี ค วามสํ า คัญ กับ องค์ค วามรู ้ อี ก ทั้ง ผูท้ ี่ ส ามารถถ่ า ยทอด
กระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์ชิ้น งานต่ า งๆ ผ่า นการสื่ อ สารศิ ล ปะบนใบหน้า ออกสู่ สายตา
ประชาชน จะต้องเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มสังคมที่ให้ความสนใจ รวมถึงบุคคลในวงการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ดังนั้นผลจากการวิจยั ทั้งสองส่ วนจึงมีความสัมพันธ์และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจยั
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการคิดสร้างสรรค์การสื่ อสารของวินิจ บุญชัยศรี ผ่าน
ศิลปะบนใบหน้า ทําให้ทราบถึงการสื่ อสารสัญญะผ่านการแต่งหน้า โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ในการประกอบสร้างความหมายออกมาผ่านใบหน้า ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการ และ
วงการแต่งหน้า ในกรณี ศึกษาจากการสัมภาษณ์คุณวินิจ บุญชัยศรี ได้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปส่ งผลต่อเทรนด์การแต่งหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ดังที่ได้มี
การกล่ า วไปแล้ว ในส่ ว นของประวัติ ศ าสตร์ ก ารแต่ ง หน้า ว่ า “แต่ ล ะยุค สมัย ได้มี ก ารพัฒ นาใช้
เครื่ องสําอางที่มีสีสนั แต่งแต้มลงบนส่ วนต่างๆ ของใบหน้าและร่ างกาย เพื่อความสวยงามและต่อมา
การแต่งหน้าได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือของการสื่ อสารในแต่ละยุคสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
ปั จจุบนั ” ซึ่งในยุคปั จจุบนั นี้การแต่งหน้าเพื่อความสวยงามและสื่ อความหมายอาจจะยังไม่เพียงพอ
โดยเทรนด์ในยุคนี้ ควรจะคํานึ งถึงสุ ขภาพด้วย เนื่ องจากเมื่อโลกมีการพัฒนาก้าวไกล ทําให้มีการ
คิดค้นเทคโนโลยีและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆที่ใช้สารเคมีเป็ นส่ วนประกอบมาก ซึ่ งการที่ คนเราได้รับ
สารเคมี ม ากเกิ น ไปหรื อ ผลจากเครื่ อ งสํา อางที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ มาตรฐานก็จ ะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ร่ า งกายได้
ประกอบกับยุคนี้ ผูบ้ ริ โภคหันมารั กสุ ขภาพมายิ่งขึ้น มีความใส่ ใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ฉะนั้นเทรนด์การแต่งหน้ายุคนี้จึงควรเป็ นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ดูเกินจริ ง เครื่ องสําอางที่ใช้ควรเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและได้รับมาตรฐาน
นอกจากนี้ ลกั ษณะใบหน้าของแต่ละคนมีผลต่อการแต่งหน้า โดยแต่ละคนจะมีลกั ษณะที่
เฉพาะตัว มีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละส่ วน การที่จะแต่งหน้าให้กบั คนแต่ละคนนั้นจึงต้องมีการดึง
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จุดเด่นของคนนั้นออกมา และแก้ไขจุดบกพร่ อง โดยการใช้เส้น สี ในการสร้างสรรค์ออกมา อย่างไร
ก็ตามนอกจากจะคํานึ งถึงลักษณะใบหน้าแล้ว ก็ตอ้ งนึ กถึงความมัน่ ใจของตัวแบบนั้นด้วย เพราะ
ความสวยจะโดดเด่ นได้ก็ตอ้ งมีความมัน่ ใจที่แสดงออกมาจากภายในด้วย ทั้งนี้ ตอ้ งคํานึ งถึงการ
แต่งหน้าสําหรับสื่ อแต่ละสื่ อเช่นกัน เนื่ องจากแต่ละสื่ อมีความแตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าจะมีการใช้สี
เส้นหลักๆที่คล้ายกัน แต่ต่างกันในรายละเอียด ซึ่ งรายละเอียดแต่ละงานก็ตอ้ งขึ้นอยู่กบั ผลลัพธ์ที่
ต้องการให้ออกมา เช่น ภาพนิ่งต้องแต่งใช้บรรจงคมชัด งานแฟชัน่ ก็ตอ้ งคํานึ งถึงเวลาที่ใบหน้าเจอ
แสงไฟ ถ่ายรู ปออกมาเป็ นอย่างไร เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรจะเข้าใจงานและตีโจทย์ในชัดเจน เพื่อที่จะได้
ผลงานที่สอดคล้องกับงานนั้นๆ
อย่างไรก็ตามการที่ยคุ สมัยและเทรนด์ต่างๆ เปลี่ยนไป อาจทําให้ในอนาคตมีคลื่นลูกใหม่
ขึ้นมาแทนที่วินิจ บุญชัยศรี ก็เป็ นได้ ดังนั้นการที่จะอยู่ในวงการแฟชัน่ จึงต้องหาเทคนิ ควิธีใหม่ๆ
เสมอ เพื่อที่จะได้ไม่ลา้ สมัยและควรนําความรู ้ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้คนรุ่ นใหม่ที่มีความสนใจในด้าน
แฟชัน่ ต่อไป

5.4 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
5.4.1 ควรทํา การศึ ก ษาวิจ ัย ในเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อที่ จ ะได้นํา ข้อ มู ล ทางสถิ ติม าเป็ นข้อ มู ล
สนับสนุ นมากยิ่งขึ้น และนํามาปรั บใช้ในการแต่งหน้า อาจเกิ ดเทรนด์การแต่งหน้าใหม่ๆ หรื อ
เทคนิคที่น่าสนใจมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในปัจจุบนั
5.4.2 ควรทําการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง และศึกษาในส่ วนรายละเอียดของการแต่งหน้า
สําหรับสื่ อต่างๆกับใบหน้าหรื อบุคลิกแต่ละแบบเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากยิง่ ขึ้น
5.4.3 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะงานของวินิจ บุญชัยศรี เท่านั้น ดังนั้น การศึกษา
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษางานของบุคคลอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้นาํ ผลการศึกษาที่ได้มาเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละงานได้ต่อไป
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ภาคผนวก ก
บทสั มภาษณ์ คุณวินิจ บุญชัยศรี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์
การแต่งหน้าให้ผหู ้ ญิงโดดเด่น เราต้องมีความคิด มีความรู ้และประสบการณ์และทักษะใน
การแต่งหน้า ส่ วนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เอามาจากประสบการณ์ ในการทํางาน หน้าๆ
เดี ยวไม่ ได้มีกระบวนการความคิดที่ ซับซ้อนมาก เพราะผูห้ ญิงต้องการแค่ความสวยงาม แต่ ใน
รายละเอียดของแต่ละคนนั้นคืออะไร อย่างหางตาตกบางคนว่าสวย บางคนว่าไม่สวย ดังนั้นเท่ากับ
ว่าความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจเสริ มปรับไป
เรื่ อยๆ เน้นทําให้คนดูดีในรู ปแบบของตัวเอง ที่เหลือคือใส่ ลูกเล่นรายละเอียดแล้วแต่คนนั้นๆ
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์คือ ทําให้คนนั้นสวย แล้วค่อยวิเคราะห์รายละเอียดว่าคนนี้
ทํายังไงถึงสวย จุดเด่นของเขาดึงออกมา เสริ มหรื อแก้ไขใบหน้า ให้ผลออกมาดูเป็ นจริ ง ความยาก
ง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่ วนในการเอาศิลปะเข้ามาประยุกต์น้ นั ต้องมีประเด็นในการแต่งหน้า
ทําให้การแต่งหน้าธรรมดาไม่ธรรมดา เช่น เรื่ องเส้น เป็ นต้น
การแต่งหน้าแฟชัน่ เป็ นศิลปะที่จดั คอมโพสให้ลงตัว ฉะนั้นต้องตามธี มที่เขากําหนด เข้าใจ
คอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าด้วย ห้องเสื้ อ บุคลิกของเสื้ อผ้า แรงบันดาลใจของคนออกแบบ เช่น โยจิ มัสซึ โม
โต มีแรงบันดาลใจจากคนยุโรป กางเกงใหญ่แต่ขาสั้นก็ตอ้ งแต่งให้เข้ากันแต่จะเยอะไม่ได้ ตาม
คาแรคเตอร์ของเขา เป็ นต้น
สําหรับการครี เอท พอเข้าใจเสื้ อผ้าแล้ว โทนสี ก็มีส่วนให้เข้ากัน ต้องรู ้หลัก เช่น สี เบจ สี
พาสเทล สี สโม๊กกี้
แรงบันดาลใจของเราเองก็ตอ้ งมีและอารมณ์เราก็ตอ้ งตาม เช่น เสื้ อผ้ากราฟฟิ ก คือการถูก
ตัดทอนในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น การแต่งหน้าก็ตอ้ งไม่เยอะหรื อชุดที่เยอะๆ การแต่งหน้าก็ตอ้ งไม่ขโมยซีน
เสื้ อผ้า หรื อถ้ามีสีสนั ก็ตอ้ งไปในทางเดียวกัน
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นอกจากนี้ ตอ้ งเรี ยนรู ้เพิ่มเรื่ องมาเก็ตติ้งด้วย และเช็คฟี คแบคว่าเป็ นยังไง โดยเช็คตามข่าว
ตามเว็บไซด์ หนังสื อ แม้กระทัง่ เวลาถ่ายแม็กกาซีนก็ตอ้ งเช็คกระดาษ สี ที่พิมพ์ออกมาจากโรงพิมพ์
ฉะนั้นเวลาแต่งหน้าต้องนึกถึงผลลัพธ์ของรู ปที่จะออกมาในโปรดักซ์ ต้องคิดล่วงหน้าตลอดเวลา
ส่ วนงานโฆษณา ต้องประชุ มก่อนว่ามีไดเรคชัน่ อย่างไร เช่น ครี มอาบนํ้า ต้องการให้คน
เห็ นว่าโปรดักซ์ที่ทาํ ให้ผิวสวย ต้องโฟกัสที่ผิวที่ไหล่ ผิวกายชุ่ มชื่ น ใบหน้าก็ตอ้ งดูสดใสและมี
ความสุ ข คือต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์หรื อวัตถุประสงค์ หรื อโฆษณายาสี ฟันก็ตอ้ งเน้นฟัน มีริมฝี ปาก
เสริ มให้ฟันดูสวย ไม่ใช่ว่าโฆษณาออกมาแล้วลิปสติกเด่นกว่า แต่งหน้าโฆษณาไม่ใช่ให้คนนึกถึง
การแต่งหน้า แต่ตอ้ งให้คนนึ กถึงโปรดักซ์ก่อน และต้องให้พรี เซ็นเตอร์ ตามมาทีหลังอย่างต่อเนื่ อง
ลูกค้าต้องรู ้สึกได้ถึงโปรดักซ์วา่ ใช้แล้วดีแบบนั้นจริ งๆ เช่นครี มสเนลไวท์ใช้แล้วชุ่มชื้น พรี เซ็นเตอร์
ก็ตอ้ งมีการเคลือบจากสเนลไวท์หมด ทุกคนต้องมีความฉํ่าวาวบนใบหน้า อย่างพลอยโฆษณาของ
กันแดดไม่ใช่ครี มบํารุ งผิว และไม่ใช่ครี มล้างหน้า ผิวจึงต้องไม่ดาํ ฉะนั้น เท็กซ์เจอร์ ก็จะมีความชุ่ม
ชื้นแต่ไม่วาว ส่ วนปู ไปรยาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ สเปรย์ฉีดหน้าเพื่อให้ผิวขาว ผิวหน้าต้องดูขาวสดชื้น
แต่คาํ ว่านํ้ากับสเปรย์น้ าํ ไม่เหมือนกัน เท็กซ์เจอร์ น้ าํ จะมีความชุ่มชื้นและซึ มลงผิวเร็ ว ฉะนั้นจะไม่
วาวแบบสเนล แต่ จ ะวาวแบบความเป็ นนํ้ า ดั ง นั้ นจึ ง ต้อ งตี โ จทย์ใ ห้ แ ตก ต้อ งเข้า ใจงาน
ประสบการณ์มีส่วนช่ วยให้เราตีโจทย์ได้พรมแดงเป็ นสิ่ งท้าทาย อย่างไปเมืองคาน คนรอดูชมพู่
อารยาทั้งประเทศ ไปในฐานะแอมบาสเดอร์ของลอรี อลั ไปเพื่อต่อเนื่องกับการขายโปรโมทลิปสติก
สี ของชมพู่ที่เป็ นสี แดง และตลับอายชาโดว์ลที่จะเตรี ยมขายที่ไทยตอนชมพู่กลับมา แต่ตอนเตรี ยม
ตัวออกแบบต้องคิดไปถึงต้อนเดินพรมแดง เพราะมีดาราระดับโลกมากมาย แต่ชมพู่เป็ นดาราไทย
ตัวเล็กๆ ฉะนั้นจะทํายังไงให้เด่นขึ้นมาหรื อเป็ นที่พดู ถึงทั้งชุดและการแต่งหน้า ต้องทําให้คนสนใจ
การใช้ลิปสติก การแต่งหน้า การเขียนคิ้ว ต้องสอดคล้องกับธุรกิจพีอาร์ มาร์เก็ตติ้งเพราะเราเป็ นแอม
บาสเดอร์ดว้ ย กลับมาสามารถใช้ได้จริ ง ใครๆก็สวยได้ คิว้ สวยตาสวย
เอกลักษณ์ของพี่ป้อม คือ พยายามแต่งหน้าให้คนเข้าใจง่าย ไม่ล้ าํ จนเกินไป การแต่งหน้าที่
เหมือนไม่เสร็ จก็เป็ นเอกลักษณ์ บางทีกด็ ูลงตัวด้วยตัวมันเอง ชอบตัดทอน แต่ท้ งั นี้เทรนด์แต่งหน้าก็
ต้องอัพเดท ให้เปลี่ยนแปลงไม่จาํ เจ
“สวยหรู เน้นดูแพง” คนชอบใช้คาํ นี้ ตามพี่ป้อม จริ งๆ คํานี้ มาจากเรานึ กถึงสไตล์การ
แต่งหน้ายุค 60 ที่มีการละเมียดในการแต่งตัว เพราะสมัยนั้นผูห้ ญิงมีเวลามาก ไม่ตอ้ งทํางาน วัน
หนึ่ ง ก็แ ต่ ง หน้า เพื่ อให้ผูช้ ายเชยชมอย่า งเดี ย ว มี ห น้าที่ ทาํ ให้ตวั เองสวย การแต่ ง หน้ายุคนั้น จึ ง
คลาสสิ ค ฉะนั้นการเอามาใช้ในยุคนี้เลยเป็ นการร่ วมสมัยทําให้ดูได้นานๆ
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การสื่ อสารสั ญญะ
การแต่งหน้าเป็ นการใส่ ความรู ้สึกลงไปในการแต่งหน้า สี หวานก็ใช้สีชมพู อารมณ์ดุดนั ก็
เน้น โทนแดงนํ้าตาล ดํา ทํา ให้ดู บึก บึ น ได้ ใส่ สีไปตามอารมณ์ เลย เราเรี ย นรู ้ เ รื่ องทฤษฎี แ ต่ เรา
เลือกใช้ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ในการถ่ายทอดมาใช้ ถ้ายึดกับทฤษฎีอย่างเดียวงานมันก็จะทื้อๆ ไม่มี
ความสมูท
ในการแต่งหน้าเจ้าสาว ต้องดูสวยงาม อ่อนเยาว์และมีความสุ ข จึ งเน้นสี ชมพู ส่ วนงาน
แฟชัน่ จะใช้สีดูกลมกลืนและดูมีศิลปะ อาจใช้โทนสี ที่ใกล้กบั สี ผวิ จริ งโดยดึงจากตัวแบบได้
สําหรับสี แดง ทําให้รู้สึกร้อนแรง เซ็กซี่ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา อย่างโทนแดงเองก็มี
หลายแดง แดงผสมนํ้าเงินหรื อสี ฟ้า แดงส้มก็เปรี้ ยว แต่ถา้ แดงแม่กเ็ ป็ นที่สุดของสี แดง ถ้าไปเดินใน
งานพรมแดง อาจใช้เป็ นแดงกํามะหยี่ ทําให้มีความลึกน่าค้นหา
ส่ วนเส้นสามารถบ่งบอกอารมณ์บนใบหน้าได้ เช่น เส้นลากสมํ่าเสมอ หรื อเส้นที่ลากผ่าน
โดยเร็ วก็บอกอารมณ์คนละแนว เส้นคิ้วโค้งๆจะดูมีความเคลื่อนไหว แต่ถา้ เขียนบรรจงก็จะดูมี
ความมัน่ คง หรื อการปั ดขนตา งานแม็กกาซีนจะปัดเรี ยงเส้นสวยๆ เพราะรู ปภาพดูนิ่ง เบี่ยงจุดสนใจ
ไปอย่างอื่นได้ แต่งานแฟชัน่ ก็จะปั ดด้วยความเร็ ว เส้นที่ได้กจ็ ะดูเป็ นศิลปะกว่า
ตัวอย่างงานที่อยากให้หน้าดูสบาย เราก็จะยืนแต่งหน้า เพราะพอยืนแต่งในท่าทางไม่ถนัด
หน้าก็จะไม่เนี๊ยบ หน้าก็จะดูผอ่ นคลาย ไม่ลงตัวเกินไป และการกําหนดรู ปทรงหน้า คิว้ ตา ก็ต่างกัน
ไป ถ้าอยากให้ดูเด็กที่มีความน่าสงสาร เส้นตาอาจไม่ตอ้ งเพอร์เฟค แต่อาจทําให้ดูเศร้าโดยเส้นโค้ง
ลง ผิวพรรณที่ใสก็จะบอกเล่าเรื่ องราวได้เช่นกัน อย่างการแต่งหน้าไปงานก็ตอ้ งนึ กถึงคนที่ไปพบ
เจอ และต้องเผือ่ แสงไฟแสงแฟลชด้วย
เรื่ องรู ปทรง เราก็ตอ้ งศึกษาก่อน ถ้าต้องการให้ดุดนั ต้องใช้เส้นตรงๆ แล้วเกิดขึ้นเร็ วๆ ทั้งนี้
ต้องขึ้นอยู่กบั หน้าแบบด้วย ถ้าหน้าได้อยู่แล้วก็ไม่ตอ้ งเน้น อาจเน้นส่ วนอื่นแทน คือศึกษารู ปทรง
แล้วก็ตอ้ งรู ้จกั ประมวลทั้งหมดออกมาด้วย เส้นมีความสําคัญ นํ้าหนักสี ก็สาํ คัญ ซึ่ งการแต่งหน้าก็
ต้องดูเอกลักษณ์ของคน ถ้าหน้าเรี ยวอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งเฉดมากนัก
การแต่งหน้าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว อยู่ที่การให้ความรู ้สึก โจทย์ที่ได้ คอนเซ็ปงาน แต่สิ่งที่
สําคัญคือความสวยที่ยงั ต้องคงไว้ในทุกๆงาน ความสวยอธิบายได้ไม่รู้จบแต่ตอ้ งมีคาํ ว่า “สวย”
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ภาคผนวก ข
รู ปการแต่ งหน้ าแต่ ละยุคสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 1910-ค.ศ. 2010
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