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 “A Study of Communication Techniques for Silence Advertising Design” aims to 
study designing approach that is suitable for an environment incapable of voice recognition.  
 The data source for research includes paper works, individual information, case studies 
and interview with experienced experts in design and nonverbal communication. 
 The research tools applied in this study include questionnaire and interview form for 
expert designers and target group.  
 The analysis can be categorized into 5 parts as follows;   
 1 The analysis of pre-silence advertising design questionnaire  
 2 The analysis of designing approach for silence advertisement from the experts  

3 The results of silence advertising design 
4 The evaluation and analysis of interview with the experts  

 5 The analysis of test and evaluation results of silence advertisement application 
with the target group (a complete version).  
 The analysis of graphic design composition found in the introductory part can be 
summarized into 2 parts as follows;  
 1 The analysis of graphic design and nonverbal communication in silence 
advertisement  
 2 The analysis of communication results with the target group 
 In conclusion, the designing techniques and application of graphic design and 
nonverbal communication are consistent with the results gained from the target group which are 
also aligned with the determined hypothesis.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

                เนื่องจากในปจจุบันโฆษณามีรูปแบบท่ีหลากหลายและแตละรูปแบบมีจุดประสงค
เดียวกันคือใชในการส่ือสารเพ่ือใหขอมูลแกประชาชนไดรับรูอยางท่ัวถึง TVC คือโฆษณาอีก
รูปแบบหนึ่งเปนท่ีนิยมมากและนํามาใชบน โทรทัศน, BTS (รถไฟลอยฟา) และ Screen Billboard 
ฯลฯ แตในบางคร้ังโฆษณาในรูปแบบของ TVC ก็ไมสามารถส่ือสารใหกับคนบางกลุมใหเขาใจได
หรือในสถานการณ สภาพแวดลอมท่ีไมอํานวยในการรับส่ือได 
                ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตน จึงมีการศึกษาเทคนิคการส่ือสารในงานโฆษณาเงียบคือ
โฆษณา TVC เปนภาพเคล่ือนไหวที่จะไมใชเสียงเปนการส่ือสารแตจะใชหลักทฤษฎีของ ตัวอักษร, 
รูปภาพ, สี และการใชรางกายแสดงทาทางในการออกแบบเพ่ือชวยในการส่ือสารใหไดรับรูและ
เขาใจในขาวสารงายยิ่งข้ึน 
                ผูวิจัยจึงสนใจการศึกษาเทคนิคการส่ือสารในงานโฆษณาเงียบและวิธีการนําเสนอ เพื่อ

เปนประโยชนกับโฆษณาบน BTS (รถไฟลอยฟา) ที่สรางความรําคาญเร่ืองของเสียงใหผูที่ใชและ

อยูบนรถไฟฟาที่ไมตองการดูและฟงโฆษณาจึงมีความรูสึกวาถูกยัดเยียดขาวสารอยางไมเปนธรรม 

ซึ่งถือวาละเมิดสิทธิในการรับรูก็วาไดและที่สําคัญอีกประการหนึ่งโฆษณาเงียบ และยังสามารถใชได

กับโรงพยาบาลที่ตองการความเงียบและไมตองการมีเสียงรบกวนจากโฆษณาทางโทรทัศน หรือจะ

เปนโฆษณาที่นําเสนอตามทองถนนที่มีเสียงการจราจรเสียงดัง แมกระทั่งตามรานอาหาร ผับ ที่

นําเสนอสื่อผานจอ TV ที่เปดใหลูกคารับส่ือในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดนตรีที่เสียงดังหรือเสียงพูด

คุยของกลุมคนขางเคียง 

เนื่องจากการคิดรูปแบบในการนําเสนอใหสอดคลองกับจุดมุงหมายในการทําโฆษณา

เงียบ ยอมสามารถทําใหการสื่อสารระหวางเจาของสินคาและกลุมเปาหมายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
                เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบที่เหมาะสมในสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถ

รับเสียงได 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
       การใชการออกแบบเลขนศิลป เทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร การใชอวัจน

ภาษาในการส่ือสาร  และ การใชองคประกอบศิลปในการสื่อสาร ในงานออกแบบโฆษณาเงียบ

สามารถส่ือสารใหกับผูรับสารได 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจสามารถนําผลงานวิจยั นําไปใชในงานออกแบบตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

 
ขอบเขตของการศึกษา  

1.ในการศึกษาคร้ังนี ้ศึกษาและออกแบบภาพยนตรโฆษณาเงยีบกับบุคคลปกติที่อยู

สภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียง มาสรางในรูปแบบของโฆษณาเงยีบ  

 2.ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษากับบุคคลปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียง

ไดหรือมีปญหาทางการไดยินเทานั้น ไดแก โรงพยาบาล  TV Wall ตามทางจราจร สถานีรถไฟฟา 

BTS และสถานบันเทิงหรือรานอาหาร 

  
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. รวบรวมขอมูล 

     1.1 ขอมลูเอกสาร เชน ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกีย่วของ แหลงขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต เอกสารทางวิชาการ บทความ สรุปเนื้อหาแบงเปนหัวขอหลักๆไดดังนี ้

1.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับส่ือโฆษณาและแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ 

1.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการรับส่ือโฆษณา 

1.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชอวัจนภาษา 

1.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับเทคนคิทางกายภาพในการมองเห็นและไดยนิ 

    1.2 ขอมูลบุคคล จากการสอบถามและสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ  

และกลุมตัวอยาง  
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    1.3 ขอมูลกรณีศึกษา จากตัวอยางภาพยนตรโฆษณา และแบบสอบถาม 

2. วิเคราะหขอมูล เพื่อใชสรางแบบสอบถามเปนแนวทางในการสรางสรรคงานออกแบบ

โฆษณาเงียบ 

3. สรางแบบสอบถามเพื่อสอบถามองคประกอบ แนวความคิดการออกแบบ เทคนิค ใน

การออกแบบส่ือโฆษณาเงยีบ จากกลุมนักออกแบบ และกลุมผูที่ใชการสือ่สารดานอวจันภาษา 

4. สอบถามกลุมนักออกแบบ และกลุมผูที่ใชการสื่อสารดานอวัจนภาษา และทําการ

เก็บขอมูล  โดยใชแบบสอบถามในขอ 3 

5. วิ เคราะหแนวทางการออกแบบ  โดยนําขอมูลในแบบสอบถามมาวิเคราะห

องคประกอบในการออกแบบโฆษณาเงียบ   

6.ออกแบบและผลิตภาพยนตรโฆษณาเงียบ จากขอมูลแนวทางการออกแบบที่ได

วิเคราะหจากขอ 5  

7.สรางแบบสัมภาษณ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลงาน

ออกแบบ (แบบราง) โดยใหผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของตรวจสอบและประเมิน แลวนําผลที่ไดมา

วิเคราะหปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

8. นําผลงานที่ออกแบบ (แบบสมบูรณ) มาทดสอบกับกลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลการ

ใชงาน ดวยแบบสอบถาม 

9 .วิเคราะหขอมูลที่รวบรวม ขอมูลที่ไดจากการออกแบบใชงานและผลที่ไดจากการ

ทดสอบ มาอภิปรายผล นําเสนอในรูปแบบการบรรยายประกอบภาพและตาราง 

10. สรุปผลการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. อวัจนภาษา หมายถึงการส่ือสารโดยไมใชการฟง การพูด การอานตามตัวหนังสือ 

และการเขียนเปนตัวหนังสือ หรือหมายถึงการส่ือสารโดยไมใชระบบคําและประโยค ตัวอยางเชน 

ปายจราจร ภาษามือ สไมล่ี เปนตน 

2. โฆษณาเงียบ ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง โฆษณา TVC ที่เปนภาพเคล่ือนไหวที่จะไม

ใชเสียงเปนการส่ือสารแตจะใชหลักทฤษฎีของ ตัวอักษร, รูปภาพ, สี และการใชรางกายแสดง

ทาทางในการออกแบบเพื่อชวยในการสื่อสารไดรับรูและเขาใจในขาวสารงายยิ่งข้ึน 
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3. ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

ภาพยนตรโฆษณา และ ผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา 
 4. ผูที่ใชการสื่อสารดานอวัจนภาษา ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง กลุมคนที่ใชอวัจนภาษา

ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน ผูพิการทางการไดยิน ผูแสดงศิลปการแสดงผานทาทาง ไดแก 

นักแสดงโขน นักแสดงละครใบ เปนตน 
 5. กลุมเปาหมาย ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง กลุมคนที่มีปญหาทางการไดยิน และบุคคล

ปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงได 

6.กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง กลุมคนทั่วไป กลุมนักออกแบบ กลุมผูที่

ใชอวัจนภาษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5 

 
บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งมุงเนนเฉพาะเน้ือหาที่สามารถ

นํามาใชใหเปนประโยชนตองานวิจัย เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหหาวัตถุประสงคของการ

วิจัย และนําไปตอบสมมติฐานของงานวิจัยตอไป โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอดังตอไปนี้ 

                ตอนท่ี 1 ขอมูลเกีย่วกับการโฆษณา 

                ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 
          
ตอนท่ี 1 ขอมูลเกีย่วกับสือ่สารในโฆษณา 
 ในขอมูลเกี่ยวกับส่ือสารในโฆษณาจะกลาวในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 1.ความเปนมาของโฆษณา 

 2.แนวความคิดและความหมายส่ือโฆษณา 

 3.หนาที่และประโยชนของโฆษณา 

 4.ลักษณะการนําเสนอเลขนศิลปในโฆษณาเงียบ 

 
1.ความเปนมาของโฆษณา 

 โฆษณา  เปนการประกาศสินคาหรือบริการที่ตองการใหประชาชนโดยทั่วไปทราบ 

จุดมุงหมายก็เพื่อใหคนทั่วไปรูจักสินคาหรือการบริการนั้น ในอดีตการเร่ิมตนของการโฆษณาจะ

เปนลักษณะของการรองปาวประกาศเชิญชวน ปจจุบันการโฆษณาทําไดตามส่ือตางๆ เชน ส่ือ

ส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ เปนตน โดยเจาของกิจการจะวาจางบริษัทรับทําโฆษณา เพื่อทําการ

โฆษณาสินคาและบริการในส่ือตางๆ เชน ปายโฆษณากลางแจงตามถนนสายหลัก ซึ่งเปนส่ือที่

ชวยประหยัดงบประมาณไดและสามารถตอกย้ําตราสินคาไดอีกทางหน่ึง (จากวิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี) 
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 ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วสงผลใหธุรกิจโฆษณาเติบโต

เปนอยางมาก ในสหรัฐอเมริกา ความสําเร็จของการโฆษณานําไปสูการสงแคตตาล็อกไปตามบาน

แลวใหผูรับสามารถส่ังของทางจดหมายได ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนโฆษณาแรกของโลกไดถือ

กําเนิดข้ึนโดยการกอต้ังของ Volney Palmer ในเมืองบอสตัน ในระยะแรกบริษัทนี้เปนนายหนา

ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ ค.ศ. 1875 N.W. Ayer เปดบริษัท N. W. Ayer & Son ในฟลา

เดลเฟย เปนบริษัทแรกที่ใหบริการโฆษณาอยางครบวงจร กลาวคือ เปนนายหนาโฆษณาและรับ

จัดทําโฆษณาใหดวย โฆษณาเปนหนึ่งในไมกี่อาชีพที่ผูหญิงสามารถทําไดในยุคนี้ โฆษณาและ

นายหนาทั้งหลายตางพุงเปาหมายไปที่ผูหญิงเพราะผูหญิงเปนผูจัดหาซ้ือของเขาบาน โฆษณาช้ิน

แรกที่มีการใชการปลุกเราทางเพศจัดทําโดยผูหญิง เปนโฆษณาเกี่ยวกับสบูที่ใชสามีภรรยาคูหนึ่ง

และข้ึนขอความวา "ผิวที่คุณรักที่จะสัมผัส" แมวาจะดูเปนเร่ืองธรรมดาในสมัยนี้แลวก็ตาม 

   เมื่อสถานีวิทยุเร่ิมกระจายเสียงเปนคร้ังแรกในตนทศวรรษที่ 1920 รายการวิทยุตางๆก็

ผุดข้ึนราวกับดอกเห็ด ทั้งนี้เปนเพราะสถานีวิทยุในยุคแรกๆกอต้ังโดยผูผลิตวิทยุที่ตองการใหมี

รายการมาก ๆ เพื่อจะไดขายวิทยุไดเยอะ ๆ เมื่อเวลาผานไป องคกรไมหวังผลกําไรตางๆไดต้ัง

สถานีวิทยุของตนข้ึนมา รายการวิทยุสวนมากจะมีสปอนเซอรสนับสนุนรายการซึ่งมักจะเปน

สปอนเซอรเจาเดียวโดยผูจัดรายการจะตองกลาวถึงสปอนเซอรกอนและหลังรายการเปนเวลาส้ันๆ 

ตอมา เจาของสถานีวิทยุเห็นวาหากขายชวงเวลาโฆษณาใหกับหลายๆบริษัทจะทําเงินไดมากกวา

มีสปอนเซอรเจาเดียว วิธีนี้ถูกนําไปใชกับการโฆษณาในโทรทัศนในชวงปลายทศวรรษ 1940 และ

ตนทศวรรษ 1950 ดวย มีการตอสูอยางดุเดือดระหวางผูที่ตองการใหวิทยุเปนธุรกิจกับผูที่ตองการ

ใหคล่ืนวิทยุเปนสมบัติสาธารณะและตองใชโดยไมหวังผลกําไร 

   ในทศวรรษ 1960 วงการโฆษณาไดกาวเขาสูการโฆษณายุคใหมที่เร่ิมใชขอความที่

แปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูคน บริษัท Volkswagen สรางโฆษณาที่ใชหัวขอวา "คิดเล็กๆ" 

และ "มะนาว" (สัญลักษณอธิบายรูปรางของรถในสมัยนั้น) นับเปนผูบุกเบิกการโฆษณาโดยใช

จุดเดนของผลิตภัณฑเพื่อสรางความประทับตราตรึงแกผูอาน วงการโฆษณาของอเมริกายุคนี้ถูก

เรียกวาเปนยุคปฏิวัติความคิดสรางสรรค นักโฆษณาที่โดดเดนไดแก Bill Bernbach ผูที่ชวยสราง

โฆษณาของ Volkswagen และอ่ืนๆอีกมากมาย 

   อินเทอรเน็ตไดเปดพรมแดนใหมแหงการโฆษณาและทําใหเกิดยุค "ดอตคอม" เฟองฟูใน

ทศวรรษที่ 1990 บริษัทตางๆอาศัยเงินจากการโฆษณาเพียงอยางเดียวโดยเสนอทุกอยางต้ังแต

คูปองไปจนถึงบริการอินเทอรเน็ต ในชวงกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 กูเกิลและบริษัทอีกจํานวนหนึ่งได
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   นวัตกรรมโฆษณาเม่ือไมนานมาน้ีไดแกการโฆษณาแบบกระจายไปทั่ว กลาวคือ การ

โฆษณาตามที่สาธารณะ เชนการโฆษณาตามรถ หรือการโฆษณาแบบอินเทอรแอฟทีฟที่อนุญาต

ใหผูชมรวมเปนสวนหนึ่งของการโฆษณาได 

       ในยุคปจจุบัน บริษัทโฆษณามีแนวโนมจะรวมตัวกับบริษัทโฆษณาขนาดใหญจาก

ตางประเทศมากข้ึน ซึ่งเปนแนวโนมของวงการโฆษณาที่กําลังเกิดข้ึนทั่วโลก ปจจัยสําคัญคือ 

ตลาดอาเซียนกําลังจะกลายเปนตลาดที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก จึงทําใหบริษัทการคาใหญๆ 

ตองการเขามาลงทุนในประเทศไทย อันเปนเหตุใหบริษัทโฆษณาซึ่งทําโฆษณาใหสินคาเหลานั้น 

ตองตามเขามาเพื่อรักษาลูกคาของตนไว และเม่ือเขามาก็ตองดําเนินการในลักษระของการรวมทุน

กับบริษัทโฆษณาของไทยดังกลาวแลว  

  การโฆษณาเปนการติดตอส่ือสารอยางหนึ่งที่เขาถึงคนจํานวนมากโดยผานส่ือตาง ๆ ที่

มีอยูหลายประเภทดวยกัน ในธุรกิจการโฆษณาตองใชคาใชจายสูง ดังนั้นตองมีการวางแผน

โฆษณา การเลือกใชส่ือประเภทตาง ๆ ที่จะนําขาวสารไปยังผูบริโภคใหไดจํานวนมากสุด รวดเร็ว

สุด เขาถึงกลุมเปาหมายและจูงใจใหไดมากที่สุด ฉะนั้น นักโฆษณาจึงควรพิจารณาลักษณะของ

ส่ือโฆษณาแตละประเภท เพื่อวางแผนเลือกใชโฆษณาใหประสบผลสําเร็จดวย 

 
2.แนวความคิดและความหมายสื่อโฆษณา 
  2.1 ความหมายของสื่อโฆษณา            
        โฆษณาคือเคร่ืองมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง  ที่มีหนาที่นําพาขาวสารที่ผูโฆษณา

ตองการใหผูบริโภค ไดรับรู และเกิดความตองการในสินคา การที่ผูโฆษณาจะประสบความสําเร็จ

ทางดานการสื่อสารผูโฆษณาควร ที่จะรูจักลักษณะของสื่อโฆษณาแตละชนิด เพื่อใหเกิดการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพส่ือโฆษณาที่นิยมใชโดยทั่วไป  ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน 

ส่ือดังกลาวเปนส่ือหลักที่ใชกันเปนสวนมาก ในงานโฆษณา เนื่องจากเปนสื่อมวลชนที่เขาถึงกลุม

ผูบริโภคจํานวนมาก ดังนั้นในการวางแผนการใชส่ือ งบประมาณดานส่ือสวนใหญสวนใหญจะมุง

ไปที่ส่ือเหลานี้เปนอันดับแรก สําหรับส่ือ ณ จุดซื้อ แผนพับ ใบปลิว ส่ือนอกสถานที่ เชนแผนปาย

ตางๆ จะมีความสําคัญในฐานะเปนส่ือสนับสนุน ซึ่งทําหนาที่ในการเตือนความจํา ผูบริโภคที่มีตอ

สินคา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ําสารโฆษณาจากส่ือหลักซึ่งไดโฆษณาไปแลวนั่นเอง 

ส่ือโฆษณาเบื้องตน  
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  2.2 ประเภทของสื่อโฆษณา การโฆษณาในปจจุบัน สามารถแบงออกได ดังนี้ 

  2.2.1. สื่อสิ่งพิมพ Printed media advertising ไดแก 

                   หนังสือพิมพ Newspaper  

                     นิตยสาร Magazine  

                      ส่ือทางไปรษณีย Mail-order media  

                          สมุดโทรศัพทหนาเหลือง Directories  

   2.2.2. สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising ไดแก 

                      โทรทัศน Television  

                          วิทยุ Radio  

                          โรงภาพยนตร Cinema  

                          อินเทอรเน็ต Internet  
   2.2.3. สื่ออ่ืนๆ Other media advertising  
                      ส่ือกลางแจง Outdoor media 

                     ส่ือทางยานพาหนะ Transit media  

                     ส่ือโฆษณา ณ จุดซื้อ Point of purchase 

 

       ซึ่งในประเภทของโฆษณาท่ีกลาวมาขางตน ในการวิจัยคร้ังนี้เราสนใจที่จะศึกษาส่ือ

ที่เกี่ยวกับ ส่ือกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising แบบโทรทัศน Television ที่

มีความเกี่ยวเนื่องกับการทําวิจัย โดยขอขยายความเกี่ยวกับเนื้อหา การส่ือกระจายภาพและเสียง 

Broadcast media advertising ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ไดดังนี้ 
สื่อโทรทัศน Television  
           โทรทัศน เปนส่ือโฆษณาที่มีคุณภาพที่ สุดสําหรับการโฆษณา เพราะเปนส่ือที่มี

คุณลักษณะเดนที่เหนือกวาส่ืออ่ืนๆ คือ สามารถนําเสนอไดทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงไดในเวลา

เดียวกัน ส่ือโทรทัศนจึงเปนส่ือที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในบรรดาส่ือทั้งหลาย  
ลักษณะการซ้ือเวลาสําหรับสื่อโทรทัศนมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  ลักษณะท่ี1 .  การเปน ผู อุปถัมภ รายการเพียง ผู เ ดียวในรายการนั้นๆ  Single 

Sponsorship คือ มีผูผลิตเจาเดียวเปนผูซื้อเวลาสําหรับออกอากาศแพรภาพตลอดทั้งรายการ การ

โฆษณาแบบนี้หวังผลการประชาสัมพันธมากกวาการกระตุนใหเกิดยอดขายโดยตรง เปนการ

เรียกรองความสนใจจากสาธารณะชนทั่วไป ทําใหเกิดภาพพจนที่ดีกับธุรกิจการคา จากตัวอยาง

คือรายการจดหมายเหตุกรุงศรีทางชอง 7 จะเห็นวารายการเปนรูปแบบสารคดีส้ันความยาว
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  ลักษณะที่2. การเปนผูอุมปถัมภรวมกันหลายรายการ Multiple Sponsorship ดวย

วัตถุประสงคเดียวกันกับขอแรก ผูโฆษณาอาจรวมกันต้ังแตสองรายข้ึนไป ซื้อรายการทั้งรายการก็

ได เปนวิธีที่ใชกันมากในการซื้อรายการกีฬาถายทอดสดทั้งจากตางประเทศและในประเทศ  จาก

ตัวอยางคือรายการ คน คน ฅน เราจะเห็นวาจะมีผูสนับสนุนรายการมากกวา 1 รายคือ รีเจนซี่ 

ไทยรุง กระเบ้ืองสีตราชาง และในทุกสัปดาหเราจะเห็นทั้ง 3 ผลิตภัณฑ สนับสนุนรายการอยู 

  ลักษณะที่3. การซื้อเวลาเปนสปอตโฆษณายอยรวมกัน Participating Advertiser  ใน

แตละรายการจะมีชวงเวลาสําหรับโฆษณาแทรกอยู ชวงโฆษณานี้จะถูกนํามาแบงเปนชวงเวลา

ส้ันๆ เรียกวาสปอต Spot ซึ่งโดยเฉล่ียจะมีความยาว 15, 30 ,45 ,60 วินาที โดยเจาของสินคาจะมี

ภาพยนตรโฆษณามาใหทางสถานีออกอากาศตามเวลาที่ตกลงกัน 
ขอดีและขอเสียของสื่อโทรทัศน 
ขอดี 
  1. เปนส่ือที่จูงใจผูบริโภคไดสูง เพราะมีภาพเคล่ือนไหว เสียง ตัวอักษร ทําใหผูบริโภค

เขาใจสินคาไดงาย 

  2. เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง 

  3. อัตราคาโฆษณาตอหัวตํ่า 

  4. กลุมเปาหมายมีสมาธิในการรับฟงขาวสารดี 

  5. สามารถสาธิตสินคาไดเห็นทุกแงมุม 

  6. เปนส่ือที่อยูในความทรงจําไดดี 
ขอเสีย 
  1. มีคาใชจายสูงมากทั้งคาการผลิต และคาซ้ือส่ือ 

  2. ส่ือมีอายุส้ันมาก 

  3. ผูบริโภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกวาสนใจเนื้อสินคา 

  4. มีรีโมทคอนโทรเปลี่ยนชองโทรทัศน ทําใหผูชมหลีกเหล่ียงการชมโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10 

3.หนาที่และประโยชนของโฆษณา 
    3.1 ประเภทของการโฆษณา (Types of Advertising) ไดแก 
      การโฆษณาตราสินคา (Brand Advertising) การโฆษณาตราสินคาเรียกไดอีกช่ือ

หนึ่งวาการโฆษณาระดับชาติ (National Advertising) เปนโฆษณาที่ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค

ขนาดใหญ โฆษณาไปยังผูบริโภคคนสุดทาย (end-user) ลักษณะของโฆษณาจะเนนที่ชื่อตรายีห่อ 

ใหผูบริโภคจําได ชักชวนใหไปซื้อสินคาที่คาปลีก ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ ลักษณะของขอความโฆษณา 

"จะบอกวามีจําหนายทั่วไป" หรือเนนชื่อตรา ยี่หอ 

   การโฆษณาคาปลีก (Retail Advertising) การโฆษณาคาปลีกเปนโฆษณาของ

รานคาปลีกขนาดใหญ ที่โฆษณาไปยังผูบริโภคที่อยูในทองถิ่นนั้น ใหมาซ้ือสินคาที่อยูในรานของ

ตน จึงเรียกไดอีกช่ือหนึ่งวา (Local Advertising) ลักษณะโฆษณาจะเสนอขายสินคา และบริการ

ประกาศเชิญชวน หรือเสนอกิจกรรมสงเสริมการขาย ลักษณะของขอความโฆษณา จะระบุชื่อ

รานคาปลีก เชน "มีจําหนายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลทุกสาขา" 

   การโฆษณาการเมือง (Political Advertising) การโฆษณาประเภทนี้เปนโฆษณา

ของพรรคการเมืองที่ชักชวนประชาชนใหไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังพรรคของตน หรือชักชวนใหไป

ใชสิทธิเลือกต้ัง 

   การโฆษณาในสมุดรายนามผูใชโทรศัพท (Directory Advertising) การโฆษณา

ประเภทนี้เปนโฆษณาที่โฆษณาในสมุดโทรศัพทหนาเหลืองซึ่งสมุดโทรศัพทหนาเหลือง จะ

แบงกลุมของสินคา บริษัทผูผลิตตัวแทนจําหนายเรียงตามลําดับตัวอักษร พรอมที่อยูและเบอร

โทรศัพทใหผูสนใจสามารถคนหา และติดตอผูขายทางโทรศัพท ในการสั่งซ้ือสินคา หรือสอบถาม

ขอมูลรายนามของผูผลิต ตัวแทนจําหนาย จะถูกจัดเรียงไวเปนหมวดหมู และมีหนาโฆษณาที่

แสดงรายละเอียด ขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยูในหมวดหมูสินคานั้นซึ่งเรียกวา โฆษณาหนาเหลือง 

(Yellow pages) 
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ภาพที ่1 โฆษณา Yellow pages 

ที่มา : Yellow pages [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://huntingbusinessmarketing.com/how-to-choose-a-hunting-business-directory/ 

 

   การโฆษณาตอบรับ (Direct Response Advertising) การโฆษณาตอบรับเปน

การโฆษณาที่กระตุนใหเกิดการขายทางไปรษณีย ซึ่งโฆษณาประเภทนี้ทายโฆษณา จะมี

แบบฟอรมใหผูสนใจ กรอกช่ือ และที่อยูเพื่อสงสินคาส่ังซ้ือ หรือขอของตัวอยางทางไปรษณีย และ

สงมอบสินคาทางไปรษณีย มักจะมีขอความโฆษณาวา "โปรดกรอกชื่อที่อยูขางลางนี้.............. 

โปรดสงสินคาส่ังซื้อไปที่..............." 

 
 

ภาพที ่2 โฆษณาตอบรับ 

ที่มา : Direct Response Advertising [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://pzrservices.typepad.com/vintageadvertising/2007/09/vintage-direct-.html 
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   การโฆษณาธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business Advertising) การโฆษณา

ประเภทนี้ เรียกไดอีกช่ือหนึ่งวา การโฆษณาการคา (Trade Advertising) จะเปนโฆษณาของ

ผูผลิต เพื่อนําไปผลิตเปนสินคาตออีกทอดหนึ่งโฆษณา กับบรรดาเจาของโรงงาน พอคาปลีก 

พอคาสง ใหส่ังซื้อสินคาไปผลิต หรือจําหนายตอ มักจะมีขอความโฆษณาวา "สนใจเปนตัวแทน

จําหนายโปรดติดตอ...................สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่....................." 

 

 
 

ภาพที ่3 โฆษณาธุรกิจสูธุรกิจ 

ที่มา : Business to Business Advertising [Online]. accessed 1 October 2010. Available 

from http://www.bravonc.com/web/2009/03/promote-your-business-online-with-our-

super-advertising-package/ 

 

   การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อทํา

กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ เปนประโยชนตอสังคม หรือเพื่อแสดงตนในการเปนพลเมืองดีของ

สังคม โดยนํากิจกรรมที่องคกรทํามาเผยแพร เชน การปลูกปาของการไฟฟาฝายผลิต 
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ภาพที ่4 โฆษณาองคกร 

ที่มา : Corporate Advertising [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://www.udecott.com/ 

 

   การโฆษณาบริการสาธารณะ (Public service Advertising) การโฆษณาบริการ

สาธารณะ เปนโฆษณาที่รณรงคในเร่ืองที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน เปนประโยชนตอสังคม เชน 

สภากาชาดไทยชักชวนใหบริจาคโลหิต มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ชักชวนใหเลิกสูบบุหร่ี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติรณรงคชักชวนใหเมาไมขับ 

 
 

ภาพที ่5 การโฆษณาบริการสาธารณะ 

ที่มา : Public service Advertising [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://curiousphotos.blogspot.com/2009/05/various-public-service-ads-23-pics.html 
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   การโฆษณาทางเครื่องอิเลคทรอนิกส (Interactive Advertising) การโฆษณา

ประเภทนี้เปนการสงมอบขอมูลใหกับผูบริโภคเปนรายบุคคล โดยผูบริโภคที่สนใจใชคอมพิวเตอร 

เขาไปดูโฆษณาทางอินเตอรเน็ท การโฆษณาในเว็บเพจ (Web page) ปายโฆษณา (Banner ads) 

การโฆษณาประเภทนี้ ตองการความคิดสรางสรรค มีขอความไมซ้ําใคร ใชกลยุทธทางดานเสียง 

และเนื้อเร่ืองที่มีเหตุผล 

 

 
 

ภาพที ่6 โฆษณาทางเคร่ืองอิเลคทรอนิกส 

ที่มา : Interactive Advertising [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://www.mobilethailand.cjb.net 

 
  3.2 ความสําคัญของการโฆษณา 
   1.ความเจริญเติบโตของตลาดและการใชจายเงินในการโฆษณาสูง เพื่อใหไดสวน

แบงตลาดและยอดขาย 

       2.จํานวนสินคาและจํานวนคูแขงในตลาด กลุมผลิตภัณฑเดียวกันมีเพิ่มมากข้ึน ทํา

ใหแนวโนมของการใชเงินในการโฆษณาสูงข้ึน 

         3.ความถี่ในการซื้อสินคาบางประเภทลดลง แตสัดสวนในการใชเงินทําโฆษณา

สูงข้ึน เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยตราสินคา และยืดวงจรการซื้อขายใหยาวนานออกไป 
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         4.การใชการโฆษณาในสัดสวนที่สูงข้ึน เพื่อชวยสรางความรูจัก และสรางคุณคา

ตราสินคาในแตละข้ันของวงจรชีวิตสินคา 

         5.การรับรูคุณภาพของตราสินคาในกลุมผลิตภัณฑเดียวกันทําใหตองมีการใช

จายเงิน การสงเสริมการขายอยางตอเนื่องในการโฆษณาสูง เพื่อรักษายอดขาย และคุณคาตรา

สินคา 

        6.จํานวนคูแขงในธุรกิจเดียวกันมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน และใชเงินในการทําโฆษณา

สูง ทําใหตองมีการใชจายเงินในการโฆษณาสูงข้ึน เพื่อรักษาฐานของลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหม 
 
 3.3 ลักษณะการนําเสนอของโฆษณา 
         1.การโฆษณาเปนกิจกรรมที่ใชส่ือสารมวลชน (Mass Media) เพื่อเผยแพรขอเสนอ

กับกลุมเปาหมายอยางกวางขวางไปสูมวลชนอยางรวดเร็ว เขาถึงพรอมกันและทั่วถึง 

         2.การโฆษณาเปนการส่ือสารเพื่อการจูงใจ (persuasion) พูดแตขอดีของสินคา ละ

ขอดอยไวไมเอยถึง จนถูกกลาววาโฆษณาเปน “Half Truth” พูดความจริงเพียงคร่ึงเดียวภายใต

หลักการ “ ส่ิงที่คุณเห็นในโฆษณาเปนความจริงทั้งหมด แตความเปนจริงทั้งหมดไมไดปรากฏใน

งานโฆษณา 

         3.การโฆษณาเปนการจูงใจโดยการใชเหตุผลจริง (Real reason) และเหตุผล

สมมติ (Supposed) REAL REASON คือ การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่เปนประโยชนของ

ผลิตภัณฑกับกลุมเปาหมาย SUPPOSED REASON คือ การจูงใจโดยใชหลักการตอบสนองความ

ตองการดานจิตวิทยากับกลุมเปาหมาย 
 
          4. ลักษณะการนําเสนอเลขนศิลปในโฆษณาเงียบ 

  4.1 แนวความคิดตัวอักษรเพื่อการสื่อความหมาย 
    ตัวอักษรจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ งตอการออกแบบกราฟกเพื่อการ

ประชาสัมพันธเพราะตัวอักษรสามารถชวยถายทอดขอมูลในรายละเอียดผานหัวเร่ืองหลัก หัวเร่ือง

รอง และเนื้อเร่ืองได นอกจากนั้นการออกแบบตัวอักษรใหมีลักษณะพิเศษตามความคิดสรางสรรค

ก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเนนความสําคัญของขอความใหโดดเดน ดึงดูดความสนใจของผูอาน 

และชวยใหผูอานเขาใจในความหมายไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน การออกแบบตัวอักษรในที่นึ้หมายถึง 

“การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ” ซึ่งสวนใหญจะมาจากการพัฒนา และดัดแปลงรูปลักษณ

ตัวอักษรที่มีอยูในปจจุบันใหมีรูปลักษณแตกตางกันออกไปตามแนวความคิดและจินตนาการของ
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ประเภทของตัวอักษร 
 ตัวอักษรเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทในการส่ือสาร แสดงเนื้อหาและถายทอดอารมณผาน

ลักษณะของตัวอักษรได ซึ่งรูปแบบและลักษณะตัวอักษรนั้นมีหลายหลายมากมาย และแตจะ

เลือกใชใหเขากับความเหมาะสมและเงื่อนไขตางๆ  ถามีการนําไปใชใหเกิดความพอดีเหมาะสม

แลวก็จะชวยสนับสนุนงานออกแบบสามารถสื่อความหมาย เร่ืองราว อารมณไดอยางเต็มที่ ชนิด

ตัวอักษร (Type Style) ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 

 ตัวอักษรมีเชิง (Serif) เปนตัวอักษรที่มีเสนยื่นของฐานและปลายตัวอักษรในทางราบที่

เรียกวา Serif ลักษณะตัวอักษรมีความหนาบางไมตางกันนัก  

 

 
 

ภาพที ่7 ตัวอักษรมีเชิง (Serif) 

 

 ตัวอักษรแบบไมมีเชิง (Sans Serif) เปนลักษณะตัวอักษรของอักษรอีกแบบหนึ่งมีรูปแบบ

เรียบงาย ทันสมัยกวาแบบแรก มีความหนาบางไมแตกตางกันนัก ตัวอักษรแบบ Sans Serif เปน

ตัวอักษรที่ดีรับความนิยมในการออกเปนอยางมาก เพราะดูเรียบงาย ทันสมัย เหมาะแกการ

นําไปใชเพราะอานงาย 
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ภาพที ่8 ตัวอักษรแบบไมมีเชิง (Sans Serif) 

       

 ตัวอักษรแบบลายมือ   (Script)   เปนตัวอักษรแบบนี้เปนตัวอักษรเนนตัวอักษรที่มี

รูปแบบลายมือเขียน ซึ่งมีลักษณะหางโยงตอเนื่องกันระหวางตัวอักษรและมีขนาดเสนอักษรหนา

และบางตางกัน ตัวอักษรแบบนี้ใหความรูสึกที่ไมเปนทางการ อิสระ เสนสายของตัวอักษรใหความ

สนุกสนานไรกฎเกณฑตายตั ว 

 

 
ภาพที ่ 9 ตัวอักษรแบบลายมือ (Script)   

     

 ตัวอักษรประดิษฐ (Display Type) เปนตัวอักษรที่ไดรับการตกแตงใหโดดเดน บางตัว

เปนภาพสัญลักษณ ตัวอักษรประดิษฐนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย ยากที่จะจํากัดความการเลือกใช 

ก็สุดแลวแตนักออกแบบ เพราะแตละแบบ แตละชนิดใหความรูสึก อารมณ และส่ือความหมายที่

แตกตางกัน 
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ภาพที ่10 ตัวอักษรประดิษฐ (Display Type) 

 
หลักการออกแบบตัวอักษร 
ในการออกแบบกราฟกดวยตัวอักษรเพื่อส่ือความหมาย นักออกแบบจะตองคํานึงถึง 3 

สวนดังนี้ คือ 1) วัตถุประสงคในการถายทอดขอมูล 2) กลุมเปาหมายที่จะตองรับรูขอมูล และ 3) 

ประเภทของส่ือนําเสนอกราฟก ประกอบกับหลักการออกแบบเบ้ืองตน ซึ่งประกอบไปดวย การเนน 

ความแตกตาง ความสมดุล การจัดวาง การซํ้ากัน ทิศทางการอาน การสรางภาพดวยตัวอักษร 

(Carter 1997: 10-21) 
การเนน 
การเนนตัวอักษรมีความสําคัญยิ่งตอการนําเสนอขอความเพื่อการส่ือสารความหมาย

เนื่องจากการเนนชวยใหขอมูลที่สําคัญกลายเปนจุดสนใจแรกที่กลุมเปาหมายมองเห็นไดงาย ขอ

ควรพึงระวังของการเนน คือ ถาเนนทั้งหมดทุกคําก็เหมือนกับการที่ไมไดเนนอะไรเลยดังนั้น

ขอความที่ถูกเนนจะตองเปนขอความที่สําคัญที่สุด วิธีการเนนขอความสามารถทําไดดังนี้ 

 1.การเนนดวยตัวอักษรที่ใหญที่สุด 

 2.การเนนดวยตัวอักษรหนาที่สุด 

 3.การเนนสีที่สดสวางที่สุด 

การเพิ่มลักษณะพิเศษใหกับตัวอักษร  4.

 5.จัดวางตัวอักษรใหรูปแบบที่แตกตางจากองคประกอบอ่ืนๆ 

 6.เพิ่มกรอบ หรือขอบโดยรอบตัวอักษร 

 7.จัดวางตามโครงรางเพื่อสรางภาพ 

 8.ใชสีตัดกัน 
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 9.ใชพื้นที่วางโดยรอบเพื่อการเนนใหขอความเดน 

 10.ใชเงาเนนตัวอักษร 

 11.จัดวางในมุมที่แตกตางจากองคประกอบอ่ืนที่อยูบนเสนนอน 

 12.เนนใหเดนชัด แลวทําใหองคประกอบอ่ืนโดยรอบสีจางลง 

จากขอเสนอแนะดังกลาวมาขางตน การเนนสามารถทําไดโดยการใชองคประกอบอ่ืน

รวมเพื่อชวยใหตัวอักษรเดนชัดข้ึนได ยกตัวอยางเชน การช้ีนํา หรือการมีจุดนําสายตาเขาไปสู

ตัวอักษร  
ความแตกตาง 
การสรางความแตกตางของตัวอักษรก็ถือไดวาเปนวิธีที่งายที่สุดในการดึงดูดความ

สนใจของกลุมเปาหมายใหเขาไปสูขอความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการรับรูของมนุษยที่วา

ดวยกฏของความคลายกันเพื่อสรางความแตกตาง ความแตกตางสามารถชวยใหตัวอักษรเดนชัด

ข้ึนและดึงดูดความสนใจใหกลุมเปาหมายตองการติดตามอานได ยกตัวอยางเชน คําวา หนา และ

บาง หรือความแตกตางโดยการใชรูปแบบของตัวอักษรแตกตางกัน 

 

หนาบาง  

ความแตกตางทางดานความหนาของตัวอักษร 

      Contrast 
ความแตกตางทางดานรูปแบบของตัวอักษร 

 

 

ภาพที่ 11 การสรางความแตกตางของตัวอักษร 

 
 ความสมดุล 
  ความสมดุลของการจัดวางตัวอักษรไมไดหมายความถึงการใชตัวอักษรสองขางเทากัน

เหมือนเพียงอยางเดียว แตความสมดุลสามารถครอบคลุมถึงการจัดองคประกอบรวมกันของ

ตัวอักษรและองคประกอบอ่ืนรวมไดอีกดวย 
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ภาพที ่12 ความสมดุลของการจัดวางตัวอักษร 

ที่มา : Typography  [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://sparkao.exteen.com/20081009/tag-cg-multimedia 

 
 การจัดวาง 
 การจัดวางตัวอักษรมีผลตอการสื่อความหมาย และมีผลตอการนําเสนอขอมูลใหงาย

ตอการอานอีกดวย การใชกริต (Grid) เพื่อชวยในการจัดวางองคประกอบมีสวนสําคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจากกริดสามารถชชวยใหเราควบคุมความสมดุลขององคประกอบโดยรวมทั้งหมดไดและชวย

กําหนดจุดนําสายตาใหสอดคลองกับหลักการอานได นอกจากนั้นกิรดสามารถชวยสราง

เอกลักษณเฉพาะใหกับงานได ในการออกแบบกราฟกกริดชวยใหนักออกแบบสามารถจัดวาง

องคประกอบไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน ถานักออกแบบตองจัดทํารูปแบบมากกวา 1 แผน อยางเชน

หนังสือ หรือ ปฏิทิน นักออกแบบสามารถควบคุมความตอเนื่องของงานออกแบบได  

 

 
 

ภาพที ่13 การจัดวางตัวอักษร 

ที่มา : typo [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://www.f0nt.com/headline/cool-typographic-in-web-design/# 
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การซํ้ากัน 
 การซ้ํากันในที่นี้ หมายถึง การใชตัวอักษรที่มีรูปแบบหรือลักษณะเหมือนกันจัดวางใน

ลักษณะซํ้ากันไปเร่ือยๆ จนเกิดภาพ หรือลวดลาย และสรางงานใหเปนเอกภาพ โดยการใชทฤษฎี

ของเกสตอลตมาชวยในการสรางความโดดเดนใหกับงานออกแบบได เชน ทฤษฎีของความ

ตอเนื่องและทฤษฎีความใกลชิด การทําซํ้าเพื่อการเนนรูปแบบที่เหมือนกันและเปนงานที่

ตอเนื่องกันจนเกิดลวดลายที่บางคร้ังเราแทบจะมองไมออกวาแทจริงแลวลวดลายนี้เกิดข้ึนจากการ

ใชอักษรซ้ํากัน 

 

 
 

ภาพที ่14 การซ้ํากนัของตัวอักษร 

ที่มา : Typography J-c [Online]. accessed 1 October 2010. Available from http://evan-

roth.com/jay-z/ 
 

ทิศทางการอาน 
 การจัดวางตัวอักษรตามทิศทางการอานมีความสําคัญกับการออกแบบกราฟกเพื่อส่ือ

ความหมายอยางยิ่ง เนื่องจากทิศทางในการอาน เปนตัวชวยกําหนดความสําคัญขององคประกอบ

ตามลําดับและทิศทางในการจัดวางตัวอักษรที่สอดคลองกับทิศทางในการอาน 

ทิศทางในการอานที่คนสวนใหญอาน คือ จากซายไปขวา จงหลีกเล่ียงการจัดวางแบบ

ปายของโมเทล (Motel) หรือโฮเทล (Hotel) ดังขอความขางลางนี้เพราะเปนอุปสรรคในการอาน

เปนอยางยิ่ง ควรหลีกเล่ียง 
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การจัดวางตัวอักษรจากบนลงลางเชนนี้ การจัดวางแบบบนลงสูลางอาจจะถูกเลือกใช

สวนมากในภาษาจีนมากกวาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในตางประเทศเลือกที่จะจัดวางเชนนี้ก็

ตอเมื่อมีพื้นที่จํากัดเทานั้น 

 

 
 

ภาพที่ 15 ทิศทางการอาน 

ที่มา : Typo Direct [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://www.johnsonbanks.co.uk/thoughtfortheweek/index.php?year=2008&month=11 

 
การสรางภาพจากตัวอักษร 

 การจัดเรียงตัวอักษรเพื่อสรางภาพตามแนวความคิดในการออกแบบของนักออกแบบ

จะทําใหภาพส่ือความหมายซ่ึงชวยใหผูอานสามารถตีความหมายของภาพไดอยางรวดเร็ว 

 
 

ภาพที่ 16 การสรางภาพจากตัวอักษร 

ที่มา : Typography 9  [Online]. accessed 1 October 2010. Available from 

http://www.2expertsdesign.com/inspiration/40-beautiful-and-creative-typography-

designs-to-inspire 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 23 

การใชสีกับตัวอักษร 
 สีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบตัวอักษรใหงายตอการอานและงายตอการ

จดจําเนื่องจากสีสามารถชวยใหตัวอักษรถายทอดความหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากส่ิง

ดังตอไปนี้ ประกอบในการตัดสินใจเลือกใชสีของตัวอักษร 

1.วัตถุประสงคหลักในการใชสี คือ เพื่อดึงดูดความสนใจและสายตาไปสูขอความหลักหรือ

ภาพประกอบหลัก 

สีมีความสอดคลองกับเร่ืองราวที่ตองการสื่อความหมาย 2.

3.สีชวยใหอานรวดเร็วและชัดเจน 

4.หลีกเล่ียงการใชตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีขาว เพราะทําใหอานยาก 

5.อยาใชสีมากจนเกินไปจะทําใหเกิดความรูสึกรบกวนสายตา 

6.ตนทุนในการผลิตมีผลตอการกําหนดจํานวนของสีบนส่ิงพิมพ 

7.สีเปนสัญลักษณแทนเพื่อส่ือถึงส่ิงตางๆ เชน สีของหนวยงาน หรือสีองคกร เปนตน 

การเลือกใชตัวอักษร หลักการเลือกใชตัวอักษรในงานออกแบบกราฟกจะตอง

พิจารณาส่ิงสําคัญดังตอไปนี้ 

1.อานไดงายและชัดเจน 

2.ไมควรใชตัวอักษรหลายรูปแบบรวมกัน 

3.หลีกเล่ียงการใชตัวอักษรที่คลายคลึงกนัปนกัน 

4.ถาตัวอักษรภาษาอังกฤษไมควรพิมพตัวอักษรพมิพใหญทัง้หมด ควรพิมพตัวพมิพ

ใหญรวมกับตัวพิมพเล็ก จะชวยใหอานไดงาย ยกตัวอยางเชน 

 

 

THIS IS MY FAVORITE MOVIE. 
This is my favorite movie. 

 
 

ภาพที ่17  ลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
 

5.เลือกขนาดของตัวอักษรที่สอดคลองกบัระยะในการอาน 

6.หลีกเล่ียงการใชอักษรทึบ หรืออักษรผอมบางจนเกินไป 

7.หลีกเล่ียงการใชอักษรบีบ หรืออักษรยืดจนมากเกนิไป 
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8.อยาพิมพขอความหนึง่บรรทัดยาวจนสุดหนากระดาษ ถากระดาษมีขนาดใหญจะทํา

ใหผูอานไมสามารถจับใจความสําคัญไดหมด 

9.กําหนดชองไฟ และระยะหางในการเวนวรรคอยางเหมาะสมกับการอาน 

10.ควรพิมพชดิซายใหเทากนัจะอานไดงายและรวดเร็วกวา 

11.ควรเวนวรรคตามจังหวะของการอาน อยาใหคําขาดหรือแยดจากกัน 

12.กําหนดยอหนาเพื่อข้ึนใหชัดเจน 

13.พิจารณาคูสีระหวางตัวอักษรและพื้นของตัวอักษรอยางรอบคอบเพื่อความสบายตา

ในการอาน 

14.กําหนดขนาดของตัวอักษรและรูปแบบของตัวอักษรตามเทคโนโลยีการผลิตกราฟก 

 
 4.2 แนวความคิดภาพเพื่อการสื่อความหมาย 

  4.2.1 ภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบันนี้มีภาพถายเกาๆ 

เปนจํานวนมาก เพราะเทคโนโลยีทางการถายภาพไดกําเนิดข้ึนในโลกนี้กวา 100 ป มาแลว คนรุน

ปจจุบันจึงมีโอกาสไดเห็นภาพถายในยุคสมัยที่ผานมาแลวเปนจํานวนมาก ส่ิงที่เกิดข้ึนในอดีต

ตลอดจนภาพของบุคคลที่เสียชีวิตไปแลว คนรุนหลังยังหาชมได โดยภาพเหตุการณที่เกิดข้ึนใน

อดีตชวยใหคนรุนหลังไดศึกษารายละเอียดตางๆ อันไดแก 

ทําใหศึกษาอดีตได ถึงแมวาจะเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนเมื่อนานมาแลว และผู

ศึกษาเกิดไมทันกับภาพเหตุการณนั้นก็ตาม เชน นักศึกษาในปจจุบันเกิดไมทันสงครามโลก แตก็

สามารถเห็นภาพขาวสงครามที่มีการบันทึกไวไดดีวา การรบพุงเมื่อ 60 กวาปมาแลวเปนอยางไร 

ศึกษาบรรยากาศและสภาพแวดลอมในยุคสมัยที่มีการถายภาพนั้นได เชน 

ภูมิประเทศ รูปทรงของสถาปตยกรรม ศิลปกรรมตางๆ 

ศึกษารายละเอียดตางๆ ในภาพ เชน ลักษณะของการแตงกาย เคร่ืองแตงกาย

ของบุคคลที่ปรากฏในภาพไดเปนอยางดี ตัวอยางภาพถายในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะเห็นไดชัดเจนถึงชุดเคร่ืองแตงกาย เส้ือผา และความนิยมของผูคนในยุค

สมัยนั้น รวมทั้งอุปกรณ เคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชกันอยูในสมัยที่ถายภาพนั้น 
ใชเปนหลักฐานเพ่ือยืนยันความเปนจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 

เชน วีรกรรมตางๆ ของบุคคล การรบของทหาร หรือบุคคลผูมีผลงานสําคัญในอดีต 
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ภาพที ่18 กระบวนพยุหยาตราสถลมารค 

ที่มา : ภาพกระบวนพยหุยาตราสถลมารค [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK21/chapter1/t21-1-m.htm 

 

รับรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยภาพเหตุการณที่

เกี่ยวเนื่องนั้น ชวยใหคนรุนหลังไดเห็นวาประเพณีนั้นๆ ในอดีตเปนอยางไร ซึ่งหลายอยางก็อาจดู

ตัวอยางจากในภาพได เชน ภาพกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ซึ่งมิไดจัดข้ึนบอยนัก ผูที่สนใจ

สามารถศึกษาไดจากภาพถาย ซึ่งสามารถพินิจพิจารณาไดวา เสล่ียงซ่ึงเปนที่ประทับเปนอยางไร 

การจัดกระบวนเครื่องสูงตางๆ อาทิ บังแทรก บังสูรย ฉัตร และพระแสงตางๆ เมื่อจัดเขากระบวน

แห ตําแหนงที่ และการใชงานเปนอยางไร เคร่ืองแตงกายของทหารที่เขากระบวนแหซึ่งมีอยูเปน

จํานวนมาก และแตงกายแตกตางกันไปตามยศและหนาที่ตางๆ สังเกตไดอยางไร ลวนศึกษาได

จากภาพถาย 
4.2.2. อารมณเปนนามธรรม 

การถายภาพเปนการบันทึกส่ิงตางๆ ที่มีตัวตนใหเกิดเปนภาพของส่ิง

นั้นๆ โดยอาศัยแสงและเงาเพื่อชวยใหถายภาพเกิดข้ึน โดยสามารถเห็นรูปรางและรูปทรงที่ชัดเจน 

แตในเร่ืองที่เกี่ยวกับภาพนี้ มีส่ิงที่คูกันอยูคูหนึ่ง ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับภาพถายตองทําความเขาใจ ส่ิง

ที่คูกันอยูนี้คือ รูปธรรมและนามธรรม 

รูปธรรม คือส่ิงที่มีตัวตนปรากฏเปนรูปลักษณะ ซึ่งในพจนานุกรมอธิบายวา เปนส่ิงที่มี

รูป หรือใหเขาใจงายนั่นคือ ส่ิงที่สามารถมองเห็นไดดวยตา และพิจารณาไดวารูปรางอยางไร 
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นามธรรม ในพจนานุกรมกลาววา ตรงขามกับรูปธรรม เพราะนามธรรม คือส่ิงทีเ่ห็น

ดวยความคิด เปนส่ิงที่ไรรูปราง รูไมไดทางตา หู จมูก ล้ิน กาย แตรูไดทางใจ ดังนัน้ ส่ิงที่เปน

นามธรรม จึงเปนส่ิงที่ไมมตัีวตนใหถายเปนภาพได อารมณเปนนามธรรม จึงเปนส่ิงที่ถายภาพ

ไมได 

แตในทางปฏิบัติทางการถายภาพ สามารถใหภาพถายแสดงอารมณได อาจเปนการ

แสดงอารมณแบบตรงไปตรงมางายๆ เชน ถายภาพคนท่ีกําลังหัวเราะ เพื่อแสดงวาอารมณดี 

ถายภาพคนที่กําลังโกรธ มีสีหนาและกิริยาเกร้ียวกราด เพื่อแสดงวาอารมณไมดีเหลานี้ก็พอใช

ถายทอดส่ิงที่เปนนามธรรมได แตเทคนิคในการถายภาพมีมากกวานั้น ดังไดกลาวแลววา การ

ถายภาพตองอาศัยแสงสวางเพื่อใหถายภาพได แลยังมีแสงเงาเพ่ือแสดงใหเห็นรูปทรงหรือชวยให

เกิดความสวยงาม แสงและเงาเหลานี้เองชวยใหการถายภาพสามารถบันทึก หรือถายภาพเพื่อ

แสดงอารมณได 
4.2.3. ภาพแสดงอารมณเบิกบานและเศราหมอง 

ภาพแสดงอารมณเบิกบาน 
ภาพที่แสดงอารมณเบิกบาน หมายถึงภาพที่ผูชมดูแลวมีความรูสึกวาราเริงเบิกบาน 

และอาจจะมีความรูสึกสนุกสนานไปดวย ซึ่งไดกลาวแลววา ภาพถายสามารถบันทึกส่ิงที่เปน

นามธรรมได แตการจะแสดงอารมณอันเปนนามธรรมนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง 

กิริยาอาการ กิริยาอาการของบุคคลที่ทําการถายภาพซ่ึงแสดงออกวามีความเบิกบาน 

เชน ภาพคนท่ีกําลังรองรําทําเพลง เตนรําอยางสนุกสนาน หนาตาย้ิมแยมชวนหัว ซึ่งคนที่อยูใน

อารมณดังกลาว ก็สามารถทําใหผูชมภาพเกิดความรูสึกรวม คือมีความรูสึกเบิกบานคลอยตามไป

ดวย รวมทั้งจํานวนคนที่เพิ่มมากข้ึน ก็มีสวนที่จะทําใหภาพสามารถแสดงอารมณเบิกบานได 

สีสัน สีสันนาภาพที่เปนสีสดๆ และเปนสีสดใส เชน สีแดงสด สีเขียวสด ก็มีสวนสําคัญที่

ทําใหผูชมภาพมีความรูสึกสดใสเบิกบานไปดวย 

แสงสวาง แสงที่สวางแจมใสทําใหไดภาพที่ดูสวางดี ชวยเสริมบรรยากาศในภาพใหดู

แลวรูสึกแจมใสเบิกบาน 
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ภาพที ่19 ภาพแสดงอารมณเบิกบาน 

ที่มา : ภาพแสดงอารมณเบิกบาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

http://board.goosiam.com/html/0113085.html 

 
ภาพแสดงอารมณเศราหมอง 
ในทางกลับกัน การถายภาพก็สามารถแสดงอารมณเศราหมอง ซึ่งเปนเร่ืองที่ตรงขาม

กับความแจมใสเบิกบานได 

ภาพของคนที่อยูอยางเดียวดายทามกลางบรรยากาศที่กวางขวาง สีหนาเศราสรอย และ

มีกิริยาอาการที่เหงาหงอย ลวนทําใหผูชมภาพดูแลวมีความรูสึกเศราหมอง หากจะอาศัย

องคประกอบเพื่อแสดงอารมณในทํานองเดียวกัน ก็จะชวยใหผูชมภาพมีความรูสึกมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่20 ภาพแสดงอารมณเศราหมอง 

ที่มา : ภาพแสดงอารมณเศราหมอง [ออนไลน], เขาถงึเมือ่ 11 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก  

http://gotoknow.org/blog/moojaa-moojaa/316570 
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นอกจากภาพของคนในกิริยาอาการที่เศราหมองแลว ภาพที่มีลักษณะของความโศกเศรา 

เชน ภาพคนที่ตกอยูในความยุงยาก ลําบาก นาเวทนา หรือภาพกระบวนแหศพ ที่มีผูคนหนาตา

เศราหมองหรือนิ่งเฉยรวมกันอยูเปนจํานวนมากในขบวน ลวนชวนใหเกิดความรูสึกเศราหมองได

มาก 

 สีในภาพ หากจัดคัดใหเปนสีเขมๆ สีทึมๆ หรือสีดําสนิทดวยแลว ก็ชวยเสริมความรูสึก

เศราหมองมากยิ่งข้ึน กลางแดด ก็เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหในภาพแสดงความรูสึกเศราหมอง

มากข้ึน ยิ่งเปนภาพที่ดูคอนขางมืดทึม หรือสีของภาพคอนขางเขมดํา จะทําใหดูมีความรูสึกมาก

ข้ึน 

เทคนิคการถายภาพแบบสีเขมที่เรียกวา โลวคีย (Low Key) ทุกอยางในภาพเปนสีเขม 

ทําใหดูวังเวง นากลัวและถายทอดอารมณเศราหมองไดดีมากข้ึน 

 
4.2.4. ภาพแสดงความรูสึกดานดีและดานราย 

ภาพแสดงความรูสึกในดานดี รายละเอียดตางๆ ในภาพ สามารถบอกใหทราบถึงส่ิง

ตางๆ ไดเปนอยางดี ทั้งส่ิงที่เห็นเปนรูปรางอยูในภาพและส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับความคิด ความรูสึก 

อันเปนนามธรรม แตก็สามารถเห็นไดเฉพาะส่ิงที่อยูภายในภาพ ภาพที่ดูแลวเกิดความรูสึกหรือทํา

ใหผูที่ดูภาพมีความรูสึกเกี่ยวกับส่ิงที่เห็นในภาพ ก็เปนส่ิงที่เปนไดตามปกติ โดยเฉพาะภาพท่ีสราง

ความรูสึกในดานดี การถายภาพวิวทิวทัศนตามความเปนจริง อาจจะมีทั้งส่ิงที่ดูสวยงามและดูรก

รุงรังรวมอยูดวย ชางภาพสามารถเลือกมุมมองใหเห็นเฉพาะสวนที่ดี สวนที่สวยงาม โดยใหความ

ไมนาดูหรือความรกรุงรังอยูอีกทางหนึ่ง หลีกเล่ียงไมใหปรากฏเห็นภายในภาพ เพื่อที่จะทําใหภาพ

ที่ถายไดดูดีและใหความรูสึกที่ดี ภาพทํานองนี้นํามาใชประโยชนไดอยางเปนดียิ่งในเชิงสรางสรรค

ที่เปนแงมุมดานบวก เชน ภาพคน ที่เมื่อถายแลวเห็นวาเปนภาพที่สรางความรูสึกที่ดี ภาพที่เห็น

รายละเอียดชัดเจนวา บุคคลในภาพแตงกายดี แตงกายเรียบรอยและสะอาด หนาตาดี บุคลิกดี 

สวย หลอ งามสงา นับเปนภาพคนที่ดี มีผลตอเนื่องไปถึงชีวิตความเปนอยูของบุคคลนั้นดวย 

เพราะคนที่เห็นภาพยอมมีความรูสึกที่ดีตอบุคคลผูนั้น รูสึกชอบพอ เคารพนับถือ ชื่นชม หรือกร่ิง

เกรง ลวนเปนประโยชนในการที่จะติดตอหรือพบปะพูดจากันตอไป 
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ภาพที ่21 ภาพสรางความรูสึกในดานดี 

ที่มา : ภาพสรางความรูสึกในดานดี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK21/chapter1/t21-1-m.htm 

 

ภาพสถานที่ซึ่งดูกวางขวาง สวยงาม ตกแตงดี มีสวนประกอบอื่นๆ ที่สวยงาม และบงบอก

รสนิยมที่ดี เชน การใชเฟอรนิเจอร การมีภาพเขียนที่มีคุณคาตกแตงผนัง และมีเคร่ืองประดับอ่ืนๆ 

ในที่ที่เหมาะสม จะทําใหผูที่เห็นภาพมีความรูสึกชื่นชม มีความรูสึกที่ดี หากเปนสถานท่ีทํางาน

หรือสํานักงาน ก็จะทําใหไดรับความนิยมตอเนื่องไปถึงธุรกิจการงานที่จะตองติดตอกันตอไปอีก

ดวย ดังนั้น ภาพคนที่จะใหผูอ่ืนไดพบเห็น ภาพอาคารสถานที่ หรือบานเรือนที่เราเปนเจาของ หรือ

ภาพผลิตภัณฑ ภาพส่ิงของตางๆ ที่เปนของเรา ลวนมีความสําคัญที่จะทําใหผูที่ดูภาพมองลึกเขา

ไปถึงผูเปนเจาของ และมีความรูสึกที่ดีเกิดข้ึนดวย ภาพที่สรางความรูสึกในดานดีนี้ นําไปใช

ประโยชนในการประชาสัมพันธไดดี 

ภาพสรางความรูสึกในดานราย ในทางกลับกัน รายละเอียดตางๆ ในภาพก็สามารถ

แสดงใหเห็นและทําใหผูดุมีความรูสึกถึงนามธรรมอีกดานหนึ่งไดเปนอยางดี ไมแพกัน คือเมื่อเห็น

แลวก็เกิดความรูสึกในดานราย เชน ลงความเห็นวา ไมชอบ ไมดี หรือไมนิยมชมชอบ 

รายละเอียดในภาพอาจจะเห็นความสกปรก รกรุงรัง สภาพปรักหักพังของอาคาร

สถานที่ ภาพส่ิงที่นาเกลียดนากลัว ภาพทํานองนี้ผูที่เห็นภาพมักไมชอบหรือมีความรูสึกไมดี ภาพ

คนที่ถายโดยไมสนใจที่จะเลือกมุมหรือหาจังหวะที่จะถาย จัดแสดงใหดูบุคลิกดี รวมตลอดไปถึง
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ภาพที ่22 ภาพสรางความรูสึกในดานราย 

ที่มา : Criminal [Online]. accessed 11 October 2010. Available from  

http://www.thaiindy.org/peace/peace_title_details.php?cont_id=&title_id=peacea200805

0501&row_order=27 

 
4.2.5. ภาพแสดงบรรยากาศแจมใสและภาพแสดงบรรยากาศขุนมัว 

ภาพแสดงบรรยากาศแจมใส การถายภาพสามารถแสดงใหเหน็รายละเอียดตางๆ ได

อยางครบถวน และนอกเหนอืจากส่ิงที่เห็นรายละเอียดดวยตาแลว เมือ่ดูภาพยังใหความรูสึกหรือ
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ในสภาพแสดงที่สวาง การถายภาพสามารถบันทึกทุกส่ิงที่ปรากฏไดอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะในภาพทิวทัศนที่มุมมองกวาง รายละเอียดของทุกอยางที่อยูหางไกลต้ังแตแนวเสนขอบ

ฟา เร่ือยมาจนถึงตนไมใบหญาหรือไมดอกไมใบที่อยูใกล จะเห็นชัดเจนทามกลางแสงสวาง รวม

ตลอดไปถึงทองฟาสีน้ําเงินสดและเมฆขาวกระจาง ลวนรวมเปนบรรยากาศที่สวางแจมใส ยิ่งเปน

ภาพที่สามารถเลือกทิศทางของแสงที่เห็นไดสวางมากท่ีสุด คือการถายภาพตามแสงทุกอยางที่

ปรากฏในภาพลวนไดรับแสงเต็มที่ ไมคอยมีรองรอยของสวนหรือบริเวณที่เปนเงามืด ส่ิงที่เห็นใน

ภาพมีทั้งส่ิงที่เปนสีออนหรือสีเขม เมื่อไดรับแสงเต็มที่ก็ดูเปนสีสันสวางทั้งหมด ภาพในลักษณะนี้

จึงแสดงบรรยากาศที่แจมใส 

 

 
 

ภาพที ่ 23 ภาพแสดงบรรยากาศแจมใส 

ที่มา : Sunflower [Online]. accessed 11 October 2010. Available from 

http://www.scholiday.co.th/new/product_detail.php?productid=714&language=1 

 

ภาพแสดงบรรยากาศขุนมัว การถายภาพนั้นสามารถถายไดทั้งในที่ซึ่งมีแสงสวาง

มาก แบบการถายภาพกลางแจงทามกลางแสงแดดจา หรือในพ้ืนที่ซึ่งมีรมเงา ในที่ซึ่งทองฟามีเมฆ

ปกคลุม ไมคอยมีแสงสวางมากนัก หรือภาพในอาคารที่แสงสวางนอยมาก ในที่ซึ่งมีความแตกตาง
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ดังนั้น ผลของการถายภาพ อาจจะเนื่องจากขอจํากัดทางดานเทคนิค หรือความจงใจ

ของชางภาพที่ตองการสรางบรรยากาศในภาพ ก็สามารถสรางสรรคภาพใหมีบรรยากาศเปนไป

ตามที่ตองการได 

 
4.3 แนวความคิดสีเพื่อการสื่อความหมาย 
     4.3.1 การใชสี 

       สี เปนองคประกอบหลักที่สําคัญในการออกแบบ สีมีอิทธิพลในการส่ือ

ความหมายและอารมณ และกระตุนตอการรับรู  ซึ่งการออกแบบมีพื้นฐานการใชสีจะเปนการใช

ระบบแมสีพื้นฐาน สีที่เรามองเห็นกันทั่วไปที่เกิดจาก เนื้อสี (Hue) คือความแตกตางของสีบริสุทธิ์ 

หรือสีเนื้อแทแตละสี โดยแบงเนื้อสีได 2 ชนิด 

 สีของแสง (Colored Light) คือความแตกตางของความยาวส้ันของคลื่นแสงที่ตาเรา

มองเห็น ซึ่งเปนแสงสีขาวทั่วไปที่เราเห็น ที่ประกอบไปดวยความยาวคล่ืนแสงตางๆ ซอนทับรวมตัว

กันเกิดเปนสีสันตาง จึงเรียกวา “สีแบบบวก” โดยมีแมสีพื้นฐาน คือ สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน (Red 

Green Blue) ซึ่ง 3 สีนี้ผสมกันจะไดสีขาวเกิดข้ึน หลักการนี้นําไปใชกับการมองเห็นที่เกิดจากการ

ผสมของแสง เชน จอมอนิเตอร จอโทรทัศน เปนตน ถาหากจะทํางานเกี่ยวกับ เว็บ พรีเซ็นเทชันที่

ใชโปรเจกเตอร ไตเติลรายการทีวี ภาพยนตร จึงตองเตรียมภาพที่เปนระบบ RGB Mode 
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ภาพที ่24 การผสมสีของแสง (Additive Color Mixing) 

 

 สีของสาร (Colored Pigment) คือ สีที่เรามองเห็นบนวัตถุตางๆ ซึ่งเกิดจากการดูดซึม

และสะทอนของความยาวคล่ืนแสง  เปนสีที่เกิดจากการตกกระทบของสีขาวกับวัตถุสีตางๆ คล่ืน

แสงบางสวนจะถูกดูดกลืนไว และสะทอนเพียงบางสีออกมา จึงเรียกวา “สีแบบลบ” มีแมสีคือ สีฟา

แกมเขียว(Cyan) สีมวงแดง(Magenta) สีเหลือง (Yellow) เม่ือสามสีนี้ผสมกันจะไดสีดํา (black)  

หลักการนี้ใชในการผสมสีในการพิมพ ที่เปนระบบสี CMYK Mode 

    

 
ภาพที ่25 การผสมสีของสาร (Subtractive Color Mixing) 
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 การวางโครงสี (Colour Schematic) เปนทฤษฎีการเลือกใชสีรวมกนัในภาพ เพื่อให

ภาพออกมาดูดี สามารถแบงไดดังนี ้

 โครงสีเอกรงค (Monochrome) คือมีเนื้อสี (Hue) เดียว แตใหความแตกตางดวย

น้ําหนักสี (Value) (เลือกแคสีเดียวแลวนํามาผสมขาว ผสมดํา หรือปรับคาความสวางเพื่อ

ปรับเปล่ียนน้ําหนักสี) สีเอกรงคใหความรูสึกสุขุม เรียบรอย เปนสากล ไมฉูดฉาดสะดุดตา 

 

 
 

ภาพที ่26 โครงสีเอกรงค (Monochrome) 

ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2545), 92. 

 

 

 โครงสีขางเคียง (Analogous) คือสีที่อยูติดกัน อยูขางเดียวในวงจรสี จะเปนที่ละ 2 หรือ 

3 สีหรือบางทอีาจใชไดถงึ 4 สี แตไมควรเกนิมากกวานี้ เพราะสีอาจหลุดจากความใกลเคียงได 

 
 

ภาพที ่27 โครงสีขางเคยีง (Analogous) 

ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2545), 94. 
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 โครงสีคูตรงขาม (Contrast) คือสีที่อยูตรงขามในวงจรสี การใชสีคูตรงขามทาํใหงานนั้น

สะดุดตาในการมอง แตตองระวงัการแบงสัดสวนในการใชสี เพราะจะทําใหงานไมมีเอกภาพ 

เพราะฉะนัน้ควรแบงสัดสวนของสีใดสีหนึง่ใหมากกวา 

  

 
 

ภาพที ่28 โครงสีคูตรงขาม (Complements)   

ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2545), 97-98. 

 

 โครงสี 3 เหล่ียม (Triads) เปนการใชสี 3 สีในชวงหางระหวางสี ซึง่สามารถแบงได 2 

แบบ ไดแก  

 สีแบบสามเหล่ียมดานเทา เปนการใชสีในชวงระหวางสีทั้ง 3 สีเทากนั ถาลากเสน

ระหวางสี เราจะได สามเหล่ียมดานเทา 

 สีแบบสามเหล่ียมหนาจั่ว   เปนการใชสีในชวงระหวางสีทั้ง 3 สีไมเทากัน คือชวงหางสี 

2 ชวงเทากัน แตอีกอันหนึ่งชวงหางจะยาวกวา ถาลากเสนระหวางสี เราจะได สามเหล่ียมหนาจ่ัว 
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ภาพที ่29 โครงสี 3 เหล่ียม (Triads) 

ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2545), 100. 

 

 โครงสี 4 เหล่ียม (Tetrads) เปนการใชสี 4 สีในชวงหางระหวางสี ซึ่งสามารถแบงได 2

ลักษณะไดแก 

 สีแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส เปนการใชสีในชวงระหวางสีทัง้ 4 สีเทากัน ถาลากเสนระหวางสี 

เราจะได ส่ีเหล่ียมดานเทา 

 สีแบบส่ีเหล่ียมผืนผา   เปนการใชสีในชวงระหวางสีทัง้ 4 สีไมเทากัน คือชวงหางสี 2 อัน

จะเปนชวงส้ัน แตอีก 2 อันหนึ่งชวงหางจะยาวกวา ถาลากเสนระหวางสี เราจะได ส่ีเหล่ียมผืนผา 

 

 
 

ภาพที ่30 โครงสี 4 เหล่ียม (Tetrads) 

ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2545), 103. 
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 โทนสีโดยรวมของภาพ (Color Image) แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก  

 Vivid Tone  คือ การใชสีระดับสดเขม 

 Bright Tone  คือ การใชสีระดับสดสวาง  

 Subdued Tone คือ การใชสีระดับหมน  

 Dark Tone  คือ การใชสีระดับมืด  

 
  4.3.2 การใชสีในภาพยนตร 

การกําหนดโครงสีในภาพยนตรนั้นจะตองมีความเขาใจในเร่ืองการจัดชุดสี ทั้งในเร่ือง

วรรณะสี ความเขมของสี การใชสีหลัก การใชสีรอง การใชสีตรงขาม และการรับกันของสี ความ

หลากหลายของเฉดสี ซึ่งในที่นี้ขอขยายรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

การเลือกใชกลุมวรรณะสีในภาพยนตร โดยปกติจะถูกแบงออกเปน 2 วรรณะ ไดแก 

วรรณะรอน ซึ่งประกอบไปดวย สีเหลือง สีสมเหลือง สีสม สีแดง สีสมแดง และสีมวง เปนตน และ

วรรณะเย็น ซึ่งประกอบไปดวย สีมวงแดง สีน้ําเงิน สีเขียวน้ําเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง เมื่อดู

จากวงจรสี และเปนวาสีแตละวรรณะเรียงไลกัน โดยแบงไดเปนวรรณะรอนและวรรณะเย็นที่มีผล

ตออารมณผูดู ดังนั้น การจัดโครงสีในฉากภาพยนตรที่ตองการอารมณคึกคัก ต่ืนเตน เรารอน 

จะตองเลือกใหอยูในวรรณะรอน ในทางตรงกันขาม ถาตองการความรูสึกที่สงบ รมเย็น เศราสรอย 

ก็จะตองเลือกใชสีวรรณะเย็น 

อยางไรก็ดี สีตางๆ ที่มีใหเลือกใชนั้นก็มิไดเปนเนื้อสีแทๆ จากแมสีดังที่เห็นในวงจรสี 

เพราะจะมีสีอ่ืนผสมอยู เชน สีเขียวข้ีมา สีน้ําเงินกรมทา  สีเขียวหัวเปด ที่จัดอยูในวรรณะสีเย็น 

หรือสีแดงบานเย็น สีแดงเลือดนก สีสมอมชมพู สีเหลืองมะนาว สีเหลืองไขไก สีเหลืองน้ําตาล ก็จัด

อยูในวรรณะสีรอน เปนตน 

การเลือกใชกลุมความเขมของสีในภาพยนตร เมื่อเลือกใชสีในวรรณะใดแลว เรา

ตองกําหนดวาจะใหสีนั้นมีความเขมขนาดไหน เชน เมื่อเลือกใชสีแดงที่มีวรรณะรอน ซึ่งมีต้ังแตสี

แดงเขมจนถึงสีชมพูออนใหเลือกใชความเขมของสีมีผลตออารมณผูชมแตกตางกัน สีเขมจะให

ความรูสึกหนัก อึดอัด รุนแรง ในขณะที่สีออนใหความรูสึกบางเบา สบายและออนไหว การจัดโครง

สีในภาพยนจรนั้นตองคํานึงถึงอารมณ ความรูสึกที่จะสงผลตอผูชม เชน ถาตองการใหเกิด

บรรยากาศที่อึดอัด ก็จะจัดฉากใหเปนสีทึบๆ ทึมๆ โดยจัดสีที่อาจเปนสีเทาเขม สีกรมทา สีน้ําตาบ

ไหม สีเขียวน้ําทะเล สีเปลือกมังคุด ในฉากสืบสวน ฉากทะเลาะกัน ฉากฆาตัวตาย เปนตน แตถา

ตองการใหดูแลวรูสึกโลงเบาสบาย ก็จะจัดฉากดวยสีเบาๆ โดยอาจจัดสีที่เปนสีขาว สีเทาออน สี
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การเลือกใชสีหลักและสีรอง การจัดโครงสีในภาพยนจรมักนิยมจัดชุดสีโดยเลือกใชสี

ใดสีหนึ่งเปนหนัก ในแตละฉากเพื่อใหดูแลวมีความกลมกลืนกัน เชน สีเขียวใบตองออน สีเขียว

ใบไม สีเขียวข้ีมา สีเขียวน้ําทะเล สีเขียวมะกอก หรือสีเขียวกานมะลิ ฯลฯ 

การเลือกใชสีตรงกันขาม  การกําหนดโครงสีตามที่กลาวมาขางตนนี้ ถือการจัดชุดสีที่

เปนสีใกลเคียงกันเปนหลักหรือสีคู สีชุดที่นิยมใชการจัดสีแบบนี้เปนการจัดสีที่แลดูแลวสบายตา 

ไมเส่ียงตอความผิดพลาดที่ดูแลวเกิดความรูสึกขัดแยง แตตองระมัดระวังในการเลือกใชสีที่กอให

ใหผูดูเกิดความรูสึกเบ่ือหนายหรือจืดชืด ดังนั้น บางคร้ังการกําหนดโครงสีจึงมีการนําสีตรงกันขาม

เขาใชบางในบางจุด แตตองอยูในสัดสวนเพียงเล็กนอย ซึ่งถาหากเปนสีสดๆ ดวยแลว ก็จะทําให

เกิดความรูสึกคึกคัก สวางไสวย่ิงข้ึน เชน ถาบรรยากาศของฉากโดยสวนรวมเปนสีมวง สีน้ําเงิน 

หรือสีเขียว ถาหากมีสีตรงกันขามที่เปนสีเหลือง สีสม หรือสีแดง แทรกบางเล็กนอย จะทําใหเกิด

ความนาดูยิ่งข้ึน ตัวอยางฉากภาพยนตรที่พื้นที่ของภาพสวนใหญ ไดแก ผนัง ผาปูโตะ เปนสีทึบ 

แตมีดอกไมในแจกันเปนสีสดๆ ก็ไมไดทําใหภาพนั้นสูญเสียอารมณไป เพราะสีสวนรวม (totality) 

ยังคงเปนสีทึบๆ อยู โดยสีสดๆ จะชวยใหฉากทึบๆ นั้นใหอารมณที่มีชีวิตชีวาเพิ่มมากข้ึนอยางมี

พลัง ซึ่งการเลือกใชสีตรงกันขามมีหลักดังนี้ 

 1.การใชสีจัดๆ ที่ตรงกันขาม ไมควรใชในปริมาณของพื้นที่สีเทากัน เพราะ

นอกจากจะดูไมกลมกลืนกันแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกที่ขัดแยงอีกดวย เชน การทาผนังสีแดงแต

ปูพรมสีเขียว หรือสวมเส้ือสีเหลืองแตกางเกงสีมวง เปนตน ควรที่จะใชในสัดสวนไมเกิน 1:4 

 2.การทําใหสีใดสีหนึ่งหมนลง แทนที่จะใชสีแทๆ ที่เปนสวนตรงกันขามมาขมกัน

โดยตรง ก็อาจใชวิธีการทําใหสีใดสีหนึ่งหมนลงเพื่อใหฉากมีความนาดูยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถทําไดโดย

การนําสีตรงกันขามเพียงเล็กนอยผสมกันเขาไป เชน นําสีสมไปเจือเล็กนอยในฉากสีน้ําเงินเพื่อให

สีหมนลง แลวนําสีสมไวในฉากดังกลาว หรืออาจใชสีสมวางในฉากท่ีเปนสีฟา สีคราม หรือสีมวง

น้ําเงินซึ่งมิไดเปนสีตรงขามโดยตรง ก็จะชวยใหสีหมนลงเชนกัน ซึ่งการใชสีตรงกันขามวิธีนี้อาจใช

ในปริมาณพทนที่เทากันก็ได 

 3.การทําใหสีตรงกันขามทั้งคูหมนลง เปนการนําเอาสีตรงกันขามของทั้งสองสีที่

จะนํามาใชในฉากโดยสีทั้งสองนั้นไดถูกทําใหหมนลงดวยการผสมสีตรงกันขามแลว เชน ผามานสี

เหลืองหมนที่ผสมสีมวงเพื่อฆาสีหรือสีบานเย็นคูกับสีเขียวข้ีมา สีมวงเม็ดมะขามคูกับสีเยลโลโอค 
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 4. การใชสีสดใสที่ตรงกันขาม ในพื้นที่เล็กๆ นั้นอาจนํามาใชคูกันโดยตรงก็ได ถา

หากทั้งสองสีมีปริมาณพื้นที่เพียงเล็กนอย เชน ลายผาของเสื้อผูแสดงในฉากอาจเปนจุดเขียวอยู

กับจุดแดง หรือเส้ือลายวงน้ําเงินและสมสลับกัน สามารถนํามาใชคูกันโดยจะชวยเปลงประกาย

พราวแพรวมากยิ่งข้ึน ถาหากจําเปนตองใชสีจัดๆ ในพื้นที่เทากัน ใหใชสีหนักตัดค่ันกลาง เชน เส้ือ

สีแดงกับกระโปรงสีเขียว ก็ควรใชเข็มขัดสีมวง สีดํา หรือสีน้ําเงินกรมทามาตัดเสนค่ันกลาง ถาผนัง

สีแดง ปูพรมสีเขียว ก็ควรมีบัวเชิงผนังสีน้ําตาลเขม เปนตน 

การรับกันของสี เปนการใชสีเพื่อภาพที่ปรากฏสมดุล ประสานสัมพันธกัน เชน 

พระเอกพานางเอกเดินในทองนาที่เขียวชะอุม โดยสวมเส้ือสีสมแดง ในขณะที่นางเอกทัดดอกชบา

แดงที่รับกัน จะชวยใหสีแดงกระจายไปทั่วภาพ ไมเห็นเส้ือเปนจุดเดนเสียจุดเดียว จนผูแสดงขาด

ความหมาย 

การรับสงและปะทะกันของสี (Juxtaposition) การใชสีตางๆ หลากหลายในแงของสี 

พื้นที่ของสี รูปทรงของพื้นที่สี เมื่อมาปะทะกันจะเกิดอารมณที่สาม และจะรับสงและปะทะกับ

อารมณตางๆ ที่อยูใกลๆ กัน เชนการจัดฉากหองรับแขก หมอนอิงสีสมอยูใกลหมอนอิงดํา และชุด

โซฟาสีขาว ในขณะที่ผนังสีฟา ผามานสีเขียว พรมเทา แจกัน ที่เข่ียบุหร่ีสีน้ําเงิน สีที่รับสงกันและ

ปะทะกับหลากอารมณนี้เปนเสนหอยางหนึ่งในการจัดฉาก 

การใชสีในภาพยนตรคงคลายคลึงกับในภาพถาย แตในภาพยนตรนั้นมีการเคล่ือนไหว 

มีความตอเนื่องและอาจมีการตัดภาพเขาหากันได ดังนั้น จึงตองพิจารณาเร่ืองสีมากกวาใน

ภาพถาย ในฉากเล็กที่เปนการถายภาพในระยะใกล สีของเคร่ืองแตงกายและสีของฉากที่ภาพจะ

ปรากฏควรอยูในเกณฑที่เปนสีกลมกลืน และหากมีการเคลื่อนไหวเดินตอเนื่องไปยังฉากอ่ืนๆ หรือ

หองอ่ืนๆ เคร่ืองแตงกายที่ผูแสดงสวมอยูนั้นก็ยังคงเหมาะสมและใชได โดยพยายามคํานึงถึงสีที่

เขากันได ตอมาเม่ือผูแสดงตองเดินทางตอ หรือมีการตัดภาพไปยังกลุมคนที่มีสีสันตางๆ กัน 

เคร่ืองแตงกายของตัวแสดงจะยังใชไดหรือไม ก็เปนส่ิงที่ตองพิจารณาในการเลือกใชสีดังกลาว ยิ่ง

เมื่อตองพูดคุยกับผูคนอ่ืนๆ แบบตัวตอตัว สีของเส้ือผาของคนทั้งสองก็จะมีผลตอการมองเห็น รวม

ตลอดไปถึงสีของฉากหลังหรือส่ิงประกอบฉากทั้งหมด ซึ่งไมควรมีสีใดฉูดฉาดกวาหรือโดดเดนกวา

ตัวผูแสดง เพราะจะทําใหความสนใจของผูชมภาพยนตรเปล่ียนไป 

ความตอเนื่องในภาพยนตร ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่ตองพิถีพิถันตลอดเวลาในการถายทําหรือ

ในการสรางภาพยนตร ไมวาจะเปนความตอเนื่องของการแตงกาย ความตอเนื่องของกิริยาทาทาง
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4.4 แนวความคิดสถานที่และฉากในภาพยนตรเพื่อการสื่อความหมาย 

ความสําคัญของสถานที่และฉาก 
          ภาพยนตรทุกเร่ืองจะตองมีฉากหลังเพื่อใหตัวละครโลดแลนแสดงบทบาทของตน 

ฉากหลังนี้ประกอบดวยสถานที่ ทั้งสถานที่ที่ดัดแปลงและฉากท่ีสรางข้ึนใหม สถานที่ หมายถึง

บริเวณที่ใชในการถายทํา สถานที่ที่ดัดแปลงหมายถึงบริเวณที่มีการสรางฉากเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

ตกแตงใหเหมาะสม ฉากที่สรางข้ึนใหม หมายถึงบริเวณที่สรางข้ึนลวนๆ ในโรงถายไมวาจะเปน

กลางแจงหรือในโรงถาย เรานิยมเรียกฉากหลังทั้งหมดดังกลาวทับศัพทวา Setting หรือฉาก

ภาพยนตร 

การดูภาพยนตรในแตละเร่ืองนั้นนอกจากผูชมจะไดรับรูเร่ืองราวแลว ผูชมยังซึมซับรับ

เอาอรรถรสจากบรรยากาศที่เกิดจากภาพที่เห็นอีกดวย และส่ิงหนึ่งในภาพที่เห็นนั้นก็คือ สถานที่ 

สถานที่ในภาพยนตรจะชวยเสริมบรรยากาศใหผูชมรูวาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนที่ใด ใหความรูสึกตอ

ภาพยนตรอยางไร แสดงภูมิหลังตัวละครแตละคนอยางไร โดยจะทําใหผูชมเกิดความเขาใจ

เร่ืองราวไดชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากน้ัน สถานที่ยังทําใหผูชมเกิดความซาบซ้ึงและด่ืมดํ่าประทับใจ

ตอกรชมภาพยนตร ดังนั้น การเลือกสถานที่สําหรับถายทําภาพยนตรจึงตองคํานึงถึงคุณคาทาง

ศิลปะ เชน สมมติวาเราเลือกแหลงเส่ือมโทรมที่เปนสลัมเพื่อใชถายทําภาพยนตร ผูถายทําอาจใช

สลัมที่ไหนก็ได ก็ถายทําภาพยนตรไดเชนกัน แตถาหากจะใหไดความรูสึกและรสชาติทางศิลปะก็

ควรจะเลือกสรรเปนพิเศษ โดยถาตองการใหผูชมเกิดความรูสึกหดหูใจ ก็ตองหาสลัมที่มี

บรรยากาศที่ทําใหเกิดความหดหู เชน สลัมที่มีโทนน้ําตาลเทา มีบานหลังเกาๆ ตนไมใบหญาก็ควร

แหงสีไมสดใส สลัมลักษณะนี้จะใหความรูสึกมากกวาสลัมธรรมดาๆ หรือหากเปนฉากงานศพ ถา

ไดวัดเกาแก มีผนังปูนสีเทาที่มีคราบเช้ือรา มีรากไมจับ ขางๆ วิหารมีตนหลิวและหญาแหง สถานที่

ลักษณะนี้เมื่อเปนฉากงานศพ ผูชมก็จะเศราสลดมากกวาฉากวัดธรรมดาๆ 

สถานที่ที่จัดหาควรคํานึงถึงความรูสึกทางศิลปะ เพราะจําทําใหผูชมเชื่อวาเปนจริง

อยางตอเนื่องแลวยังเกิดความรูสึกตอรสชาติทางศิลปะอีกดวย เพราะผูชมไดซึมซับอารมณ ความ

ละเมียดละไมละเอียดออน เมื่อถึงฉากที่สะเทือนอารมณแลว ผูชมจะไดรับความด่ืมดําอารมณแรง
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สถานที่ถายทําภาพยนตรยังมีประโยชนตอการเคล่ือนไหวและการวางทาทางของตัว

ละครใหมีความนาสนใจมากข้ึน เชน สถานที่ที่มีหลืบมุม จะชวยเราอารมณแกฉากบู ที่จะเกิดลูก

ลอลูกชนของการตอสูในฉากไลลา เพราะจะมีมุมหลบหนี หลบยิงไดมาก สามารถจัด Blocking ผู

แสดงไดหลายแบบ ภาพยนตรผี ที่สถานที่มีซอกมุมมากยอมกอใหเกิดความรูสึกลึกลับ นากลัว ตัว

ละครสามารถหลบหายเขาไปแลวโผลออกมาอีกได ฉากทิวทัศนที่มีรากไมใหญโผลบนดินจะทําให

เกิดความคิดที่จะใหตัวละครนอนในทาที่สวยงามเพื่อดูใบไมและทองฟา ฉากน้ําตกทีม่เีสียงกระหึม่

ของน้ํา ชวยเสริมสรางบรรยากาศไดเชนกัน หรือสถานที่ที่เปนปาสนในภาพยนตรผี แลวมีลมพัด

ใบไมเสียดสีกันจนเกิดเสียงหวีดหวิว จะชวยใหรูสึกนากลัว นาขนลุกมากข้ึน 

ฉะนั้น หากเลือกสถานที่ถายทําภาพยนตรอยางพิถีพิถันแลว ยอมสงผลตอความเชื่อ

และความรูสึกตอผูชม มีประโยชนตอการเคล่ือนไหวของตัวละคร และการจัดวางทาทางของตัว

ละครใหมีทาทางที่สวยงาม อันจะทําใหภาพรวมของภาพยนตรมีคุณคาทางศิลปะ 

 
ปจจัยในการเลือกสถานที่ถายทําภาพยนตร 

 การเลือกสถานที่ถายทําภาพยนตรควรคํานึงถึงอารมณและความรูสึก ความสมจริง สี 

องคประกอบศิลปะ ความสอดคลองกับการเคล่ือนไหว และความเปนไปไดในการต้ังกลองและ

ติดต้ังดวงไฟ การเลือกสถานที่ถายทําควรคํานึงถึงส่ิงเหลานี้ 

1. อารมณและความรูสึกของสถานที่ เชน ถาหากจะเลือกสถานที่ที่เปนทะเล เราตอง

เขาใจวาทะเลนั้นมีหลายอารมณ หลายความรูสึก อารมณเรียบๆ ที่มีหาดกวาง ทะเลที่มีคล่ืน

นอยๆ จะใหความรูสึกสงบ เหมาะสําหรับฉากเดินเลนชายหาดหรือฉากที่มีอารมณวาเหว สวน

ทะเลที่มีโขดหิน ทองทะเลมีคล่ืนมาก ลมแรง หาดลาดตํ่า คล่ืนซัดโขดหินแตกกระจาย ทะเลเชนนี้

จะเหมาะสําหรับฉากที่มีอารมณเรารอน อารมณผันผวน 
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ตารางที ่1 อารมณและความรูสึกของสถานที ่

 

   
ทําใหเกิดความต่ืนเตนเราใจ 

ไมเกิดความปลอดภัย  

ทําใหรูสึกเหนือ่ยหนาย ทําใหเกิดความอึดอัด ทึบตัน  

 มีแลว มีอีกไมมีส้ินสุด  แสงไฟสาดมาจากเวท ี

(ร้ัว ตนไมปลูกริมทาง) (ซอกตึก ลิฟท) 

 

   
ทําใหเกิดความวาเหว ทําใหเกิดความรูสึกวาถูก ยุงยากสับสน  

(เนินทราย เนนิเขา) กําหนดดวยกลไก  (

(สะพาน  เหล็ก กองไม) 

กองฟาง ริบบ้ิน สะเก็ดไฟ )

อารมณและความรูสึกเมื่อแล

เห็นสถานท่ี 

 

 

2. ความสมจริงของสถานที่ การเลือกสถานที่จะยึดความสมจริงตามทองเร่ืองเปน

เกณฑ เชน ถาเปนชนบท ภาพยนตรที่สรางจากบทประพันธ ซึ่งเนื้อเร่ืองเกิดข้ึนเมื่อ 40 ปกอน 

อาจจะเลือกสถานที่ถายเปนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีส่ิงกอสรางเขากับสมัยนั้น 

ฉากภายในทองที่มองออกไปก็ควรเห็นเรือประมง หมูบานชาวประมง มากกวาที่จะมีเรือทองเที่ยว

และตึกสมัยใหม 
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3. สี สถานที่ถายทําภาพยนตรจะมีสีสวนรวม (tonality) ของตัวมันเอง เชน กลุมตึกบาง

แหงสีสวนรวมจะเปนสีเทา (ตึกสีเทาเกาๆ มีโกดังผนังสังกะสี มีแท็งกน้ําสีเทา) กลุมตึกบางแหงสี

สวนรวมอาจจะเปนสีเหลือง ในการหาสถานท่ีที่เปนทุงดอกไมก็ควรคํานึงวาควรมีสีสวนรวม

อยางไร ทุงดอกไมสีขาว จะใหความรูสึกตางจากทุงดอกไมสีเหลือง สีขาวจะใหความรูสึกสะอาด 

สวาง สีเหลืองใหความรูสึกเบิกบาน เปนตน 

4. องคประกอบศิลปะ การเลือกสถานที่ควรเลือกที่มีองคประกอบศิลปะลงตัว 

กลาวคือ สถานที่นั้นๆ ควรจะมีเสนต้ัง เสนนอน ความทึบ ความโปรง ความหนัก ความเบา อยูใน

สถานที่นั้นๆ และในสัดสวนที่เหมาะสมดวย เชน เลือกทุงนาที่มีตนกลาเขียวเต็มสุดสายตา หาก

ถายภาพมาก็จะเห็นแตเสนแนวนอน ควรเลือกทุงนาที่มีตนไมใหญสูงอยูดวย จะทําใหทุงนาที่นั้นมี

เสนต้ัง มีทรงกลมของพุม ทําใหเกิดองคประกอบดูแลวไมโลงเกินไป หมูบานที่มีคลองก็ควรจะเปน

คลองโคง เพราะเม่ือถายภาพออกมาแลวจะไดเสนโคงของคลอง และถามีเสนโคงของยอและลํา

ประโดงรับอีกจะเปนมุมภาพที่สวย หรือคลองท่ีมีเรือปลายแหลมของเรืองจะรับกับจั่วบานริมน้ํา

นอกจากมีองคประกอบหลากหลายลงตัวแลว ควรมีรายละเอียดครบถวน เชน หมูบานริมคลองก็

ควรจะมีทาน้ํา เลาไก ราวตากผา ตนกลวย ตนมะละกอ เรือพาย กอหญา กอกก แปลงผัก ขยะ

ผักตบชวา ทําใหภาพที่ถายเกิดความหลากหลายความรูสึกแนน ชุมฉํ่า ไมแหงแลงจืดชืด และ

ความรูสึกดังกลาวนี้ตองมีใหมากกวาปกติ เพราะเม่ือถายภาพมาแลวความรูสึกเหลานี้จะลดลงไป

เมื่อเทียบกับสถานที่จริง 

 

 

 
 

ภาพที ่31 ฉากทุงนาที่มีแตยอดขาวจะทําใหดูจืดเพราะมีแตเสนนอนอยางเดียว 
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ภาพที ่32 ฉากทุงนาที่มเีสนต้ัง (จากตนไม) รูปทรงอ่ืนๆ (จากกระทอมและพุมไม) 

                จะทําใหสถานทีม่ีความหลากหลายของรูปทรง 

 

5. ความสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของผูแสดง ผูกํากับฝายศิลปตองปรึกษาข้ึนตน

กับผูกํากับภาพยนตรวาในแตละฉากตัวละครจะทําอะไร เชน ฉากข่ีมา จะเร่ิมข่ีจากตรงไหน ไป

ทางไหน ตองการความรูสึกอะไร หากผูกํากับภาพยนตรตองการใหมีฝุนคลุงดวย ก็ตองเลือกชอง

หนาผาที่มีฝุนมากๆ เม่ือมาวิ่งจะเกิดละอองฝุนคลุง โดยเฉพาะถาเลือกถายยอนแสงจะทําใหภาพ

เกิดความสวยงาม และหากไมมีฝุนก็ตองหาฝุนไปโรยไว ถาเปนฉากสลัมก็ตองรูทางเขาออกของตัว

ละครที่จะเดินขามสะพานไม ผานแท็งกน้ํา เสาไฟฟา ผูกํากับฝายศิลปสรางสรรคเพิ่มเติมเพื่อให

ภาพออกมาสวยงาม เชน เพิ่มราวตากผา รถเข็นเกาๆ ชั้นวางกะละมังผุปลูกพืชสวนครัว 

6. ความเปนไปไดในการต้ังกลองและติดต้ังดวงไฟ  การหาสถานท่ีถายทําหากได

สถานที่ตรงตามบทภาพยนตรเปนที่พอใจของทุกฝาย แตหากมีพื้นที่ไมกวางพอจะไมมีที่ต้ังกลอง 

ต้ังดวงไฟ และวางอุปกรณการถายทํา ทําใหถายภาพไดไมสวยงาม มุมแคบ เพราะตองต้ังกลอง

ชิดกับตัวละคร ในการหาสถานที่ควรหาสถานที่ที่มีพื้นที่กวาง เพดานสูง นอกจากจะไดมุมภาพ

สวยแลว ยังทํางานสะดวก เชน หองโถง ก็ควรเลือกหองโถงที่มีชั้นลอย เพราะสามารถติดต้ังไฟบน

ชั้นลอยและต้ังกลองถายมุมสูงได ฉากแมน้ํา ถาเปนแมน้ําที่มีสะพานเราก็สามารถจะใชสะพาน

เปนที่ต้ังกลองได 

 
แนวความคิดการแตงกายในภาพยนตรเพื่อการสื่อความหมาย 4.5 

เครื่องแตงกายในภาพยนตร 
       เคร่ืองแตงกายในภาพยนตร ในที่นี้ไมไดหมายถึงเพียงแคเส้ือผาที่ตัวละครใน

ภาพยนตรสวมใสเทานั้น แตหากหมายรวมถึงอาภรณและเคร่ืองประดับทุกช้ิน เชน หมวก รองเทา 
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ส่ิงสําคัญที่ทําใหเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรทรงอํานาจแหงการเลาเร่ืองราวก็คือ 

ความสามารถของผูออกแบบเครื่องกาย ที่จะตองประสานงานกับผูกํากับภาพยนตร เพื่อให

ภาพลักษณของตัวละครเปนไปตามความปรารถนาของผูสราง โดยคํานึงถึงเนื้อหา ยุคสมัย 

กาลเวลา และสถานที่ ซึ่งไดระบุไวในบท นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับความตองการดานเทคนิคอีก

ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของสีสัน ที่มีความสําคัญทั้งในเชิงจิตวิทยาและในเชิงเทคนิคของ

ข้ันตอนการถายทํา และหลังการถายทําดวย 

แมวาในยุคแรกๆ ของการสรางภาพยนตรจะไมมีใครเห็นความสําคัญของผูออกแบบ

เคร่ืองแตงกาย แตเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรก็ไดแสดงผลอันยิ่งใหญที่มีตอภาพยนตรออกมาให

ประจักษดวยตัวของมันเอง อิทธิพลของเครื่องแตงกายจากภาพยนตรไดสงผลถึงการแตงกายของ

ผูคนในสังคม จนในที่สุดผูออกแบบเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรไดรับการยอมรับ และยกยองเชิดชู

ดวยการมอบรางวัลในการประกวดภาพยนตรเชนเดียวกับผูที่มีบทบาทสําคัญตอการสราง

ภาพยนตรในหนาที่อ่ืน 

 
ความสําคัญของเครื่องแตงกาย 

กลาวกันวาผูออกแบบเคร่ืองแตงกายเปนผูที่สรางสรรคภาพลักษณของตัวละครใน

ภาพยนตร โดยการกําหนดใหนักแสดงแตงตัวดวยเส้ือผาและเคร่ืองประดับตางๆ ตามที่ไดรับการ

ออกแบบมา ไมวาจะไดมาดวยการตัดเย็บเอง ซื้อ เชา หรือขอยืม ก็ตาม แตเส้ือผาอาภรณเหลานั้น

จะตองสามารถสะทอนบุคลิกลักษณะของตัวละครใหปรากฏออกมาไดตามบทอยางสมจริง 

ปจจุบันนี้มีหองเส้ือหลายแหงที่ใหบริการตัดเย็บหรือเชาเคร่ืองแตงกายบางแหงจะแบงหมวดหมู

ของชุดตางๆ ไวตามยุคสมัย ซึ่งผูสรางภาพยนตรสามารถเลือกเชาเพื่อนําไปเขาฉากไดอยาง

เหมาะสม และบางแหงก็ไดใหการสนับสนุนเส้ือผาของนักแสดงนําในเร่ือง อันเปนการแผงการ

โฆษณาหองเส้ือดังกลาวในรูปแบบหนึ่งไดอยางแนบเนียน ดังเชนที่ภาพยนตรแฟชั่นไดเคยทํา

มาแลวในอดีต 
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รูปลักษณ สีสัน และเนื้อผาแพรพรรณที่ผูออกแบบเคร่ืองแตงกายคัดมาใชแตงกาย

ใหแกตัวละคร จะหนุนนําใหภาพยนตรที่ปรากฏตอสายตาผูชมนั้น ทรงพลังในการเลาเร่ืองราวได

อยางนาสนใจ ซึ่งผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะตองใหความสนใจกับรูปลักษณของนักแสดง เพื่อให

เห็นวาเมื่อสวมใสเคร่ืองแตงกายตามที่กําหนดใหแลว จะชวยใหตัวละครดูดีข้ึนหรือดอยลง เปนไป

ตามความตองการของบทภาพยนตรหรือไม สีสันของเสื้อผาที่ตัวละครทั้งหมดในฉากสวมใส มี

ความกลมกลืนหรือสรางความโดดเดนไดหรือไม ตลอดจนเนื้อผาแพรพรรณนั้นเหมาะสมกับยุค

สมัยของเร่ืองราวในภาพยนตรหรือไม เพียงใด ลวนอาศัยการจัดฉาก จัดแสง และการกํากับ

ภาพยนตรของผูกํากับภาพยนตรไดพิจารณาอยางเหมาะสม ลงตัว เพื่อที่จะทําใหภาพชีวิตที่อยู

เบ้ืองหนาของผูชมเปนภาพแหงความจริง ที่นําผูชมใหคลอยตามประหนึ่งคิดวาตนไดเขาไปมีชีวิต

อยูรวมกับตัวละครทั้งหลายในภาพยนตรดังกลาวดวย 

เคร่ืองแตงกายนั้นนอกจากจะมีเส้ือผาแลว ยังมีสวนประกอบอ่ืนๆ อีก เชน ไมเทา หมวก 

ถุงมือ รองเทา เคร่ืองประดับ ตลอดจนหนากากตางๆ โดยในภาพยนตรบางเร่ืองจะอาศัยการแตง

กายบงบอกวัยประกอบกับการถือไมเทา เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวละครจากความเปนหนุมฉกรรจ ให

กลายเปนชายสูงวัยไดภายหลังจากที่ภาพยนตรไดเดินเร่ืองไปแลวเพียงคร่ึงช่ัวโมงเทานั้น หรือการ

ที่มหาเศรษฐีบูซเวลลกลายเปนมนุษยคางคาวไดภายในพริบตาดวยการเปล่ียนเคร่ืองแตงกายและ

สวมใสหนากาก ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบตางๆ นั้น สามารถจะ

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอบุคลิกลักษณะของตัวละครไดตามความปรารถนาของผูสราง

ภาพยนตรและผูออกแบบเคร่ืองแตงกาย เพื่อใหภาพลักษณของตัวละครตางๆ สามารถรับใชการ

เลาเร่ืองราวของภาพยนตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่33  การใสหนากากตางๆ จากภาพยนตรเร่ืองมนษุยคางคาว (Bat Man) 

ที่มา :BATMAN [Online]. accessed 15 October 2010. Available from  

http://unrealitymag.com/index.php/2009/02/11/the-15-most-iconic-movie-masks-of-all-

time/ 
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ในการแตงกายใหกับตัวละครในภาพยนตรนั้น พึงระลึกไวเสมอวา ตัวละครทุกตัวมี

ความสําคัญตอภาพยนตรทั้งส้ิน ไมวาจะเปนตัวเอก ตัวรอง หรือตัวประกอบ ทั้งหมดนี้จะตองไดรับ

การดูแลใหการแตงกายนั้นสอดคลองกลมกลืนกัน อีกทั้งยังตองเปนไปตามยุคสมัยและรูปแบบ

ของภาพยนตรดวย มีผูกลาวไววาหากมีใครสักคนที่เดินไปเดินมาอยูในฉาก แมวาจะเปนเพียงตัว

ประกอบที่ไมมีความสําคัญอะไรเลยก็ตาม แตหากตัวละครนั้นแตงกายผิดแปลกไปจากตัวละคร

อ่ืนๆ ก็จะทําใหเกิดความบกพรองตอภาพยนตรทันที เชน ในภาพยนตรเร่ืองโหมโรง ซึ่งยอนยุคไป

ในสมัยการปฏิวัติโดย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีแบบอยางของการแตงกายที่มีความ

เฉพาะตัว ดังนั้น หากมีใครสักคนที่ใสสูทสากลอยางปจจุบันในฉาก ก็คงทําใหผูชมรูสึกขัดแยงตอ

ภาพนั้น และทําใหเสียอรรถรสในการชมภาพยนตรไป 

 

 
 

ภาพที ่34 เคร่ืองแตงกายของตัวละครตางๆ ที่ยอนยุคไปกวารอยป ในภาพยนตรเร่ืองทวิภพ 

ที่มา : ทิวภพ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ11 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

http://www.siamzone.com/movie/m/912/picture/3 

 

ดังนั้น ในเร่ืองของเคร่ืองแตงกายแลว ผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะตองประสานงาน

อยางใกลชิดกับผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับฝายศิลป เพื่อที่จะกําหนดเคร่ืองแตงกายของทุกคน

ที่ปรากฏตัวอยูในฉาก และในภาพยนตรทั้งเร่ือง โดยตองใหคําแนะนําและควบคุมตัวละครทุกตัว

ใหแตงกายตามที่ควรจะเปนในบทภาพยนตร หากผูออกแบบเคร่ืองแตงกายขาดความรับผิดชอบ

หรือดูแลไมทั่วถึง แมวาคนจะไมคอยใหความสําคัญกับผูออกแบบเคร่ืองแตงกายในภาพยนตร แต

หากมีตัวละครใดที่แตงกาย “หลุด” จากฉากหรือเร่ืองราวไป ผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะตกเปน

จําเลยในหัวขอใหญของการสนทนาทันที เพราะโดยหนาที่หลักของผูออกแบบเคร่ืองแตงกายคือ 
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บทบาทและประโยชนของเครื่องแตงกาย 

ในภาพยนตร เคร่ืองแตงกายที่ตัวละครทุกคนสวมใสลวนมีความหมายทั้งส้ิน กอนที่ตัว

ละครจะเร่ิมเอยคําพูดใดๆ เคร่ืองแตงกายก็ไดชวยขานไขเร่ืองราวไปแลวสวนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ

เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรนั้นสามารถที่จะใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวละครใหผูชมไดรับรูภายใน

เวลาอันส้ันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนทางดานสถานะทางสังคม เพศ วัย อาชีพการงาน รสนิยม 

ตลอดจนบุคลิกลักษณะโดยรวมของตัวละคร ดังนั้น เคร่ืองแตงกายจึงมีบทบาทสําคัญตอ

ภาพยนตร ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปไดวา เคร่ืองแตงกายชวยเปล่ียนบุคลิกของผูแสดงใหเปนไป

ตามบทบาทของตัวละคร ชวยปรับเปล่ียนบุคลิกและวัยของตัวละครใหเปนไปตามเร่ืองราว ชวย

เนนตัวละครหลักออกจากตัวละครรอง ชวยเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวละคร ชวยสรางความ

สมจริงและคุณคาทางศิลปะของภาพยนตร และชวยสงเสริมบุคลิกภาพและเสริมสรางความ

งดงามใหกับผูแสดง   

 
ประโยชนของเครื่องแตงกาย 

1. เครื่องแตงกายชวยเปลี่ยนบุคลิกของผูแสดงใหเปนไปตามบทบาทของตัว
ละคร ในการออกแบบเคร่ืองตางกายใหกับตัวละครตางๆ ในภาพยนตร ผูออกแบบจําเปนทีจ่ะตอง

ทําความเขาใจกับบทบาทของตัวละครใหดี เพื่อที่จะสามารถออกแบบเคร่ืองแตงกายใหเปนไป

ตามบทบาทของตัวละครได ในภาพยนตรเร่ืองกุมภาพันธ เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรไดเปล่ียนให

ชาคริต แยมนาม กลายเปนหนุมไทยธรรมดาคนหนึ่งที่ตองเผชิญโชคอยูในนิวยอรกอยางขัดสน 

ตางกับเมื่อเขาไดแสดงภาพยนตรเร่ืองเยาวราช ซึ่งเขาไดกลายเปนหนุมกําพราลูกจีนสมุนของเจา

พอมาเฟยประจําเยาวราช และตางไปจากเมื่อเขาแสดงละครโทรทัศนเร่ืองบวงบรรจถรณ ซึ่งเคร่ือง

แตงกายไดเปล่ียนใหเขากลายเปนเจาชายไทยใหญผูสงางาม ยอนยุคไปประมาณกวารอยปที่ตอง

รอคอยความรักจากหญิงสาวโลกปจจุบัน ที่ขามเวลากลับไปหาเขาไดเพียงช่ัวครูชั่วยามเทานั้น 

นอกจากนี้ เคร่ืองแตงกายยังไดเปล่ียนดารามาดโกอยาง ฌอน คอเนอร่ี (Sean Connnery) ให

กลายเปนหมอพอพระที่มีชีวิตอยางสันโดษในปาดงพงพีอยางภาพยนตรเร่ือง เมดิซิน แมน 

(Medicine Man) เปนตน 
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ภาพที ่35 ภาพยนตรเร่ืองเมดิซีน แมน ทีเ่คร่ืองแตงกายไดเปล่ียนบุคลิกของผูแสดง 

ที่มา : Medicine Man [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.imdb.com/media/rm3298402048/tt0104839 

 
2. เครื่องแตงกายชวยปรับเปลี่ยนบุคลิกและวัยของตัวละครใหเปนไปตาม

เรื่องราว มีภาพยนตรหลายเร่ืองที่ชะตาชีวิตของตัวละครตองผกผันไป จากเด็กสาวบานนอก

กะโปโลอยาง พจมาน พินิจนันท กลายมาเปนพจมาน สวางวงศ ภรรยาของชายผูมีบรรดาศักด์ิ

ระดับหมอมเจา และเปนทายาทตัวจริงแหงคฤหาสนอันแสนโออาในเร่ือง บานทรายทอง หรือทุก

คร้ังที่มีเหตุดวนเหตุรายเกิดข้ึน เคร่ืองแตงกายจะสามารถเปล่ียนนักหนังสือพิมพหนุมจอมเปน ให

กลายเปนซุปเปอรแมนผูทรงพลังไดโดยฉับพลัน และดวยเคร่ืองแตงกายอีกเชนกันที่เปลี่ยน มาร

ลอน แบรนโด จากหนุมอิตาเลียนที่พบเห็นทั่วไปตามทองถนน ใหกลายเปนชายเฒาเจาพอมาเฟย

ผูยิ่งยงในภาพยนตรเร่ือง เดอะ กอด ฟาเธอร (The God Father) ไดภายในเวลาไมถึงสองชั่วโมง 
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ภาพที3่6 ภาพยนตรเร่ือง เดอะ ปร๊ินซ แอนด เดอะ พ็อพเพอร (The Prince and the Pauper) 

ที่มา : The Prince and the Pauper  [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.imdb.com/media/rm405970688/tt0282100 

 

3. เครื่องแตงกายชวยเนนตัวละครหลักออกจากตัวละครรอง ภาพยนตรหลาย

เร่ืองไดใชวิธีการอันแยบยล ในอันที่จะเนนตัวละครหลักออกจากตัวละครรอง หรือตัวประกอบที่มี

อยูมากมายในแตละฉาก วิธีการที่ดีอยางหนึ่งคือการใชเคร่ืองแตงกายที่แปลกตาง ไมวาจะเปน

รูปแบบหรือสีสัน ซึ่งลวนแลวแตจะประสบความสําเร็จดวยกันทั้งนั้น อยางเชนภาพยนตรเร่ือง เม็น 

อิน แบล็ค (Men in Black) ที่ตัวเอกใสสูทสีดําเดินออกไปตามทองถนนทามกลางคนหมูมาก หรือ

อยางเชนภาพยนตรเร่ือง มนตรรักทรานซิสเตอร ที่ใหนางเอกแตงตัวดวยเสื้อผายีนสสีน้ําเงินซึ่งดู

เดนสะดุดตากวาใครๆ ทั้งหมดที่ใสเส้ือมีลวดลายตางๆ ในงานวัด รวมทั้งพระเอกในเส้ือยดืสเีขียวที่

เขามาออลอเธอดวย และในภาพยนตรบางเร่ืองอยางเชนเร่ือง เดอะ คัลเลอร ออฟ มันนี่ (The 

Color of Money) ซึ่งแสดงนําโดย พอล นิวแมน และทอม ครูซ จะใชเส้ือสีแดงเพ่ือเนนตัวละคร

หลักในแตละฉากของภาพยนตรเกือบตลอดทั้งเร่ือง เปนตน 
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ภาพที ่37 การแตงกายของพระเอก เมล กิป๊สัน ในภาพยนตรเร่ือง เลธัล เว็บปอน 3 (Lethal     

                Weapon 3) 

ที่มา : Lethal Weapon 3 [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.imdb.com/media/rm613129216/tt0104714 

 

4.  เครื่องแตงกายชวยเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวละคร หลายคร้ังที่ผูชม

สามารถจะบอกไดวาใครเปนพวกของใครในภาพยนตร โดยอาศัยการแตงกายของตัวละคร เชน 

ในละครโทรทัศนเร่ืองฟาใหม ที่ผูชมจะสามารถบอกไดวาใครอยูฝายไทยหรืออยูฝายพมา 

นอกจากนี้ ยังสามารถบอกไดถึงยศถาบรรดาศักด์ิของตัวละครไดอีกวาใครนั้นอยูในระดับสูงตํ่า

เพียงใด หรืออยางภาพยนตรเร่ือง เดอะ ลอรด ออฟ เดอะ ริงส (The Lord of the Rings) อันลือ

ล่ัน ที่เคร่ืองแตงกายสามารถชวยบอกใหเห็นถึงความเปนปุถุชนธรรมดาที่ดูตํ่าตอย และความเปน

ผูมีอํานาจอันยิ่งใหญเหนือฟาไดอยางดี ยิ่งไปกวานั้น เคร่ืองแตงกายของนางเอกในภาพยนตรเร่ือง

ทวิภพ ยังสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของตัวละครในแตละชาติภพไดอีกดวย 
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ภาพที ่38 การแตงกายของขุนศึกที่สามารถเปนผูนําพลรบไดอยางสงางาม ในภาพยนตรเร่ือง Troy 

ที่มา : Troy  [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://wallpaperstock.net/troy-duel-wallpapers_w9195.html 

 
5. เครื่องแตงกายชวยสรางความสมจริงและคุณคาทางศิลปะของภาพยนตร 

เคร่ืองแตงกายในภาพยนตรสวนใหญแลวจะสรางบรรยากาศของความเปนมนุษยปุถุชนที่มีอยูจริง

ตามทองเร่ือง และยุคสมัยในเวลาของภาพยนตรเพื่อใหผูชมรูสึกเหมือนไดเขาไปมีชีวิตอยูใน

ภาพยนตรนั้นดวย เชน ภาพยนตรเร่ือง เลิฟ แอ็คชัวล่ี (Love Actually) ที่ใหภาพยชีวิตรวมสมัยใน

สังคมปจจุบัน หรือภาพยนตรเร่ือง สุริโยทัย ที่ยอนกลับไปสูสมัยอดีตที่กษัตริยยังทรงชางนําทัพไป

ตอสรูกับขาศึก แตก็มีภาพยนตรบางเร่ืองที่ไมใหความสําคัญกับการแตงกายของตัวละคร จนทําให

ผูชมรูสึกสับสนในยุคสมัยหรือรูสึกวาไมสมจริงอยูบางเหมือนกัน หรือบางครั้งอยางเชนภาพยนตร

ในแนวอนาคตหรือแนวแฟนตาซี ตลอดจนแนววิทยาศาสตร ผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะตอง

สามารถถายทอดจินตนาการของผูสรางใหไปสูผูชมใหได เพื่อใหผูชมสามารถเขาถึงในศิลปะของ

ภาพยนตร อยางเชนภาพยนตรอมตะเร่ือง สตาร วอร (Star War) ที่เคร่ืองแตงกายของดารค เว

เดอร (Dark Vador) นั้นใหความรูสึกถึงความเปนผูมีอํานาจมืดยุคไฮเทคไดเปนอยางดี หรือ

สามารถทําใหผูชมเขาใจถึงความเปนคนที่แปลกตางและมีอัจฉริยภาพยเฉพาะตัว อยางตัวละคร

ในภาพยนตรเร่ือง ดิ เอ็กซ-เม็น (The X-Men) เปนตน 
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ภาพที ่39 การแตงกายจากภาพยนตรเร่ือง เดอะ ลอรด ออฟ เดอะ ริงส (The Lord of the Ring) 

               ที่สรางความสมจริง และคุณคาทางศิลปะของภาพยนตรไดอยางดี 

ที่มา : The Lord of the Ring [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://npinopunintended.wordpress.com/2010/03/09/mere-anachrony-the-lord-of-the-

rings-the-fellowship-of-the-ring/ 

 
6. เครื่องแตงกายชวยสงเสริมบุคลิกภาพและเสริมสรางความงดงามใหกับผู

แสดง สวนที่สําคัญที่สุดในภาพยนตร ซึ่งมักไดรับการวิพากษวิจารณมากที่สุด คือตัวละครเอกใน

ภาพยนร มีภาพยนตรหลายเร่ืองที่ตัวเอกมีความนาเกลียดนากลัว อยางเร่ือง เดอะ บิวต้ี แอนด 

เดอะบีสท (The Beauty and the Beast) หรือยางการที่ สุเชาว พงษวิไล ในบทบาทของกษัตริยผู

ยิ่งยงที่ตองมาประชวรและสิ้นพระชนมไปดวยโรคฝดาษในภาพยนตรเร่ืองสุริโยทัย แตทวา

ภาพยนตรโดยทั่วไปสวนใหญแลวมักจะคํานึงถึงบุคลิกภาพที่ดีและความงดงามของตัวละคร

มากกวาความนาเกลียดนากลัว อิทธิพลของภาพยนตรแฟช่ันในยุคตนๆ ของภาพยนตรยังคงมีอยู

มาก ดังนั้นไมวาจะเปนภาพยนตรหรือละครโทรทัศน หรือแมแตภาพยนตรสารคดี มักจะให

ความสําคัญกับเคร่ืองแตงกายของตัวละคร เพื่อใหตัวละครดูดีที่สุดเม่ือปรากฏกายอยูในจอเสมอ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

 
 

ภาพท่ี 40 การแตงกายของโรบินฮูด ใหผูแสดงดูเปนขมงัธนหูนุมรูปงาม ผูองอาจ และกลาแกรง 

ที่มา : Robin Hood [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.lizjohnsonbooks.com/?m=200905 

 

จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรไดทําหนาที่ในการเลาเร่ืองได

อยางซื่อสัตย การที่จะทําใหภาพยนตรสามารถรับใชการเลาเร่ืองไดอยางสมบูรณหรือไมนั้น ข้ึนอยู

กับเคร่ืองแตงกายในภาพยนตรดวย ดังนั้น ผูสรางจึงไมสามารถจะมองขามในเรื่องของการ

ออกแบบเคร่ืองแตงกาย และความสําคัญของผูออกแบบเคร่ืองแตงกายที่มีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงในจุดนี้ไดเลย 

 
ยุคสมัยของเคร่ืองแตงกายในภาพยนตร 

   ปจจัยสําคัญยิ่งของการเลาเร่ืองราวในภาพยนตรก็คือ เวลาและสถานท่ีที่ใชถายทอด

ในภาพยนตร ซึ่งอาจจะเปนเวลาในปจจุบัน ในอดีตหรือในอนาคต และอาจจะเปนสถานที่ใดๆ ก็

ได สุดแทแตเร่ืองราวจะกําหนด เพื่อใหภาพยนตรมีความสมจริง และสามารถเลาเร่ืองราวไดอยาง

เหมาะสมกลมกลืน ซึ่งผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะตองศึกษาถึงยุคสมัยของการแตงกายให

สอดคลองกับเวลาและสถานที่ในภาพยนตรดวย 

มีผูกําหนดยุคสมัยของการแตงกายในทางสากลไวมากมาย โดยเปนไปตามยุคสมัยทาง

ศิลปะและวิทยาการตางๆ ซึ่งรวมความแลวจะคลายคลึงกัน กลาวสรุปโดยรวมแบงไดเปน 11 ยุค

สมัย ดังนี้ 
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1. สมัยโบราณ (Ancient History) เปนการแตงกายตามแบบอารยธรรมโบราณ 

ประมาณ 3,000 กวาปกอนคริสตกาล จนถึงประมาณคริสตศตวรรษที่ 11 ในยุคนี้ประวัติศาสตรได

ยกยองใหอารยธรรมแถบลุมแมน้ําไนล ไดแก อียิปตโบราณ และลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส หรือ

แถบเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน อันมีกรีกโบราณและอาณาจักรโรมัน

เปนแหลงอารยธรรมที่มีความเจริญรุงเรือง ซึ่งมีเร่ืองราวมากมายเกี่ยวกับกษัตริย ความเชื่อในเทพ

เจาตางๆ วิญญาณหลังความตายและการสูรบเพื่อแยงชิงอํานาจ ที่เลาขานเปนตํานานกับมา นัก

สรางภาพยนตรไดนําเร่ืองราวเหลานั้นมาสรางเปนภาพยนตรหรือนําบางสวนนํามาผูกเร่ืองยอนยุค

ในภาพยนตรปจจุบันมากมาย ดังภาพที่ 11.4 จากภาพยนตเร่ืองคลีโอพัตรา (Cleopatra) ซึ่งเปน

เร่ืองราวของฟาโรหองคสุดทายของอียิปตโบราณกอนที่จะพายแพแกอาณาจักรโรมันไป การ

ออกแบบเคร่ืองแตงกายจึงตองมีการศึกษาคนควาเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรศิลปะอยางลึกซึ้ง 

 

 
 

ภาพที ่41 การแตงกายสมัยโบราณ 

ที่มา : mummy_returns [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.haro-online.com/movies/mummy_returns.html 

 
2. สมัยกลางและเทพนิยายเลียนแบบสมัยกลาง (Medieval and Pseudo 

Medieval Fantasies) ในยุคนี้ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12-14 ซึ่งคริสตศาสนาไดกอตัวข้ึนมา

อยางเงียบๆ ทามกลางความลมสลายของอาณาจักรโรมัน จนกอรูปกลายเปนอารยธรรมใหมที่มี

การผสมผสานระหวางอารยธรรมกรีกและโรมัน ศิลปะในยุคนี้เปนแบบโรมาเนสก (Romanesque) 

และกอธิค (Gothic) ที่มีความละเอียดออนงดงาม มีปราสาทราชวังเกิดข้ึนมากมายในแถบลุม
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ภาพที ่42 การแตงกายสมัยกลาง 

ที่มา : romanesque period  [Online]. accessed 5 October 2010. Available from  

http://www.fotosearch.com/ECC119/01060017/ 

 

3. สมัยฟนฟูและสมัยคริสตศตวรรษท่ี 16 (Renaissance and 16th Century) หรือที่

ใชคําวา “เรอเนสซองซ” ซึ่งเปนภาษาฝร่ัง แปลวา “การเกิดใหม” หมายถึงอารยธรรมกรีกและโรมัน

โบราณไดรับการฟนฟูใหเกิดใหมอีกคร้ังหนึ่งหลังจาการเส่ือมสลาย ระยะเวลาของยุคนี้อยูในชวง

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 14-16 ศิลปะในยุคนี้มีความงดงามออนหวาน แสดงถึงจิตใจที่มี

ความสุขของอารยธรรมที่มีความเจริญรุงเรือง และแสดงออกในคุณคาแหงความเปนมนุษย มิใช

การยกยองเทิดทูนในศาสนาและกษัตริยดังแตกอน เคร่ืองแตงกายในยุคนี้จะเนนความสวยงาม

ทางดานกายวิภาคและความเปนมนุษยปุถุชนมากข้ึน แตก็ยังคงความละเอียดออนงดงามไวได

อยางดี 
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ภาพที ่43 การแตงกายสมัยฟนฟ ู

ที่มา : Renaissance  [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.myvirginqueen.com/courtiers.shtml 

 

4. สมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 และ 18 (17th and 18th Century) ชวงนี้จะเขาสูยุคของ

ศิลปะสมัยใหมที่แบงงานศิลปะออกเปนลัทธิตางๆ ซึ่งแสดงออกถึงสุนทรียภาพอันหลากหลายของ

ศิลปน รวมถึงลัทธิโรแมนติค (Romanticism) ดวย เคร่ืองแตงกายในยุคนี้จะเนนการตัดกันของ

น้ําหนักสีและการสะทอนแสง ใหผูชมเกิดอารมณหวั่นไหว คลอยตาม โดยเนนความเยายวนและ

การสรางคุณคาทางอารมณมากกวาเหตุผล 

 

 
 

ภาพที ่44 การแตงกายสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18 

ที่มา : Timeline of Costume History - 19th Century  [Online]. accessed 14 October 2010. 

Available from http://costumeholic.blogspot.com/2009/11/wednesday-weekly-wishlist-

roses-1869.html 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.costumes.org/history/100pages/timelinepages/timeline.htm
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5. สมัยวิคตอเรีย (Victorian) เปนแบบอยางของเคร่ืองแตงกายที่มีเอกลักษณตาม

แบบของราชวงศวิคตอเรียของอังกฤษ ซึ่งศิลปะตางๆ ในสมัยนี้จะมีความงดงามหรูหรา เปนที่นิยม

ชมชอบของคนสวนใหญ ยุคนี้จะเปนชวงหนึ่งในคริสตศตวรรษที่ 19 

 

 
 

ภาพที ่45 การแตงกายสมัยวิคตอเรีย 

ที่มา : Marie Antoinette Costume  [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://mables.com/halloween/marie-antoinette-costume.php 

 

6. ยุคผูดีและโกหรู (Regency Romance and Empire Pageantry) เปนการแตงกาย

ตามชวงตอนตนของคริสตศตวรรษที่ 19 ในยุคนั้นจะเนนเคร่ืองแตงกายเลียนแบบผูดีอยางในราช

สํานัก โดยมีอิทธิพลมาจากประเทศในยุโรป เชน อังกฤษและฝร่ังเศส เปนยุคที่อเมริกาเร่ิมสราง

ชาติ ที่พวกผูดีจากยุโรปหลายตระกูลไดยายไปต้ังรกรากอยูในอเมริกา นอกจากนั้น ยังมีนวนิยาย

รักริษยาและเร่ืองราวของการสืบทอดมรดกของตระกูลใหญ ตลอดจนเร่ืองราวของราชาที่ดินและ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งไดนํามาสรางเปนภาพยนตรไดมากมาย  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://mables.com/halloween/marie-antoinette-costume.php
http://mables.com/halloween/marie-antoinette-costume.php
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ภาพที ่46 การแตงกายยุคผูดีและโกหรู 

ที่มา : Maverick   [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.imdb.com/media/rm1705216256/tt0110478 

 

7. ยุคคาวบอยและอินเดียนแดง (Cowboys and Indians) เปนยุคบุกเบิกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีคาวบอยข่ีมาตอนวัว ทําปศุสัตวและเกษตรกรรมเพ่ือการยังชีพ มีการ

ตอสูกับอินเดียแดง ซึ่งเปนชนเผาด้ังเดิมเพื่อการยึดครองที่ดิน การแตงกายในยุคนี้มีพัฒนาการอยู

หลายชวงก็จริง แตก็ยังคงมีรูปแบบที่คอนขางเปนเอกลักษณของคาวบอย ที่ใสกางเกงยีนสหรือ

หนังสัตว และเส้ือเชิ้ต รองเทาบูตที่ติดสเปอรสําหรับกระตุนใหมาวิ่ง กับการคาดเข็มขัดหอยปน

และลูกกระสุน ดูจะเปนภาพที่ชินตาผูชม 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.imdb.com/title/tt0110478/
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ภาพที ่47 การแตงกายยุคคาวบอย 

ที่มา :BAD GIRLS [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.imdb.com/find?s=all&q=BAD+GIRLS 

 

8. ยุค พ.ศ.2443-2493 หรือที่เรียกวาครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 19 เปน

ลักษณะของเคร่ืองแตงกายอยางผูดีอังกฤษ ที่นิยมออกงานสังคมตางๆ ซึ่งละครเวทไีดนาํมาใชเปน

เคร่ืองแตงกายในละครเพื่อใหดูหรูหราและเรียกรองความนิยมจากผูชม รวมทั้งภาพยนตรแฟช่ัน

ตางๆ ก็ไดเร่ิมนํามาแสดงดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่48 การแตงกายยุค ค.ศ. 1900-1950 

ที่มา : doctor-no1_sm [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.amazon.com/James-Bond-Ultimate-Octopussy-Moonraker/dp/B000ICM5VC 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.imdb.com/find?s=all&q=BAD+GIRLS
http://www.amazon.com/James-Bond-Ultimate-Octopussy-Moonraker/dp/B000ICM5VC
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9. ยุคหลัง พ.ศ.2503-ปจจุบัน หรือที่เรียกกันวาหลังป 60 (sixty) ซึ่งในตอนตนๆ 

ของยุคนี้ มีแฟช่ันการแตงกายที่กรุยกรายหลากหลายอยาง แก็ตสบ้ี (Gatsby) ที่ปรากฏอยูใน

ภาพยนตรแฟช่ันหลายเร่ือง ซึ่งไดรับความนิยมจากผูชมจํานวนมาก และนํามาเปนแบบอยางใน

การแตงตัวของผูที่อยูในวงสังคมชั้นสูง 

 

 
 

ภาพที ่49 การแตงกายยุค ค.ศ. 1960-ปจจุบัน 

ที่มา : BUGSY [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://www.battleshippretension.com/bugsy.php 

 

10. แบบภาพยนตรอนาคต (Futuristic Movies) เปนการออกแบบเคร่ืองแตงกาย

ตามความคิดคํานึงถึงโลกในอนาคต โดยผูออกแบบเคร่ืองแตงกายจะถายทอดความคิดออกมา

ทางเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกลมกลืนกับฉากแหงโลกอนาคต ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีและความ

ทันสมัย และอาจรวมถึงความคิดในการเดินทางสูอวกาศและดวงดาวอ่ืนๆ ก็ได 
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ภาพที ่50 การแตงกายแบบภาพยนตรอนาคต 

ที่มา :TRON [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://movie.kapook.com/view16926.html  

 

11. แบบภาพยนตรจินตนฤมิตร (Fantasy Movies) เปนการออกแบบเครื่องแตง

กายตามจินตนาการของผูสรางภาพยนตร ไมมีกฎเกณฑตายตัว ข้ึนอยูกับลักษณะของเร่ืองและ

บุคลิกลักษณะของตัวละครที่ผูสรางตองการจะใหเปนไป เพื่อเปนการถายทอดจินตนาการของ

ผูสรางออกสูสายตาของผูชมอยางเปนรูปธรรม 
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ภาพที ่51 การแตงกายแบบภาพยนตรจินตนฤมิตร 

ที่มา : Alice-in-wonderland [Online]. accessed 14 October 2010. Available from  

http://stellalee92.wordpress.com/2010/03/10/alice-in-wonderland-by-tim-burton-3d-

movie-review/ 

 

การแตงกายแบบตางๆ เหลานี ้ยังมีรายละเอียดปลีกยอยตามทองถิน่ เชื้อชาติ ชวงยคุ

สมัยสมัย สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีม ประเพณีทีแ่ตกตางกนัออกไปอีกดวย 

สวนการแตงกายของชาติตางๆ ก็จะเปนไปในทาํนองเดียวกัน ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับยุคสมยั

ของการแตงกายของชาติตางๆ จึงเปนเร่ืองที่ตองทาํกนัอยางจริงจัง เพื่อใหการนาํเสนอของ

ภาพยนตรนั้นสมบูรณแบบที่สุดตอไป 

 
แนวความคิดการเคลื่อนไหวกลองเพื่อการสื่อความหมาย 4.6 

 
การเคลื่อนกลองในแนวนอน 

การเคลื่อนกลองโดยการวาดกลองหรือหมุนเคลื่อนตามแนวนอนที่ขนาดกับพื้นไป

ทางซายหรือทางขวาของกรอบภาพท่ีเรียกวา การแพน จัดเปนการส่ือความหมายในการรับรูภาพ 

ในบางคร้ังการเคล่ือนกลองอาจเคลื่อนตามผูแสดงหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ เพื่อใหความหมาย

และความรูสึกที่แตกตางกันออกไปที่เรียกวา ทรัคกิ้ง 

การแพน (panning shot) มาจากคําวา “Panorama” หมายถึง การวาดกลองให

เคล่ือนหมุนไปบนแกนกลางของขาต้ังกลอง ในขณะที่ตัวกลองยังยึดอยูบนขาต้ังกลอง การถาย

แพนจะทําโดยหมุนกลองไปทางซายหรือทางขวาอยางนุมนวล ทั้งนี้เพื่อใหภาพที่ถายบันทึกลง

ฟลมชัดเจน เวลานําไปฉายจะเห็นกรอบภาพกวาดไปตามที่วางในแนวนอน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://stellalee92.wordpress.com/2010/03/10/alice-in-wonderland-by-tim-burton-3d-movie-review/
http://stellalee92.wordpress.com/2010/03/10/alice-in-wonderland-by-tim-burton-3d-movie-review/
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แมวาการแพนภาพดูแลวไมเปนธรรมชาติเหมือนกับการกวาดสายตาปกติ แตสามารถ

นําไปใชเพื่อการส่ือสารทางภาพยนตรได 4 วัตถุประสงค ไดแก 

1. เพื่อทําใหคนดูสามารถเห็นภาพทั้งหมด โดยการถายแบบรวบรวมที่วางไดกวางขวาง

กวาการใชกรอบภาพแบบวางกลองไวนิ่งเพื่อใหไดภาพพนกรอบไป 

2. เพื่อติดตามการเคล่ือนไหวการแสดงในแนวนอน 

3. เพื่อเช่ือมโยงจุดสนใจในทางกราฟฟกระหวางสองจุดหรือมากกวา 

4. เพื่อเชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลตอกันระหวางผูแสดงสองฝาย

หรือหลายฝาย  

ปกติเราใชการแพนภาพเพื่อเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของที่วางและการเกี่ยวของ

กันของคนและวัตถุที่อยูในที่วางนั้น แตในบางคร้ังเราอาจเห็นการแพนเปนเพียงตัวกลางหรือเปน

เพียงการยืดขยายใหเห็นรายละเอียดของภาพวามันติดตอกันไปเทานั้น บางคร้ังการแพนใน

แนวนอนใหความรูสึกเหมือนผูแสดงหรือทิวทัศนกําลังเคลื่อนเขามาจากทิศทางตรงกันขามกับการ

แพน ภาพยนตรแนวมหากาพย (epic) ใชการแพนเพ่ือแสดงใหเห็นพื้นที่เกิดเหตุการณวามีความ

กวางใหญ ซึ่งสงผลที่ยิ่งใหญทางภาพมาก โดยเฉพาะถาแพนดวยภาพไกลมาก (extreme long 

shot) 

 

 
 

ภาพที ่52 การแพนจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึง่เพื่อนาํความสนใจ 

ที่มา : Katz, Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen (Studio City, 

California : Michael Wiese Productions, 1991) , 281. 

 

การถายภาพรีแอ็คช่ันแพน (reaction pan) คือการแพนโดยเคล่ือนกลองออกไปจาก

ศูนยกลางของความสนใจภาพ เชน ถายภาพจากผูพูดแลวแพนไปจับปฏิกิริยาของผูฟงอยูใน
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การทรัคกิ้ง (Trucking shot) หรือ ทราเวลลิ่ง ชอต (Traveling shot) มาจากคําที่ใช

เรียกการถายทําภาพยนตรเงียบในยุคเร่ิมตน โดยต้ังกลองไวบนรถแลวขับเคลื่อนที่ไป ทั้งนี้เพื่อ

รักษาจังหวะการเคลื่อนไหวในภาพยนตร เชน ถายภาพตามผูแสดงที่กําลังข่ีมานําขบวนไป เปนตน 

ผูสรางภาพยนตรมักใชการทรัคกิ้ง เพื่อติดตามผูแสดงหรือวัตถุที่เคล่ือนไหวคอนขางเร็ว

หรือวัตถุที่อยูหางไกลจากกลองพอสมควร นอกจากนี้ ยังนําไปใชเพื่อเปนภาพถายเร่ิมตน 

(establishing shot) โดยเร่ิมจากถายภาพบรรยากาศทั่วไปแลวคอยๆ เคล่ือนกลองเขาหาผูแสดง

หรือวัตถุที่มีความสําคัญในฉาก เพราะถาใชวิธีตัดตรงไปที่ภาพปานกลางใหเห็นบรรยากาศทั่วไป 

แลวตัดเปนภาพใกลจะสงผลตอการเปล่ียนภาพไปอยางกะทันหันเกินไป จนอาจทําใหคนดูแปลก

ใจ การทรัคกิ้งชาๆ จึงเหมือนเปนการนําผูชมเขาไปยังศูนยกลางของความสนใจของภาพ กา

รทรัคกิ้งกลองไปตามผูแสดงหรือวัตถุอยางตอเนื่องนี้ อัตราการเพิ่มหรือลดลงของฉากหลังจะ

คอยๆ เปล่ียนไปเหมือนจริง เชน เห็นแนวของอาคารเปล่ียนไปตามขนาดปกติ 

การถายทรัคกิ้งเหมาะกับการถายภาพจากมุมมอง (point of view) เชน การเคลื่อน

กลองไปขางหนา (forward trucking shot) ใหความรูสึกเหมือนอยูในความฝน การใชกลองเคล่ือน

เปล่ียนทิศทางไปมา เชน ในฉากเร่ิมเร่ือง เดอะ ลาส ลาช (The Last Laugh: 1924) ของ เมอรนัว 

(F.W. Murnau) เร่ิมตนจากภาพถนนแลวเคลื่อนเขาไปยังทางเขาโรงแรม ผานยามเฝาประตู และ

ไปหยุดที่หองผูจัดการ การทรัคกิ้งดังกลาวดูแลวไมเหมือนคนเดินเขาไปในโรงแรมเลยก็จริง แตก็

ใหผลในดานความรูสึกและอารมณไดดี 

การจัดกรอบภาพถายทรัคกิ้งผูแสดงเพียงคนเดียวทําไดไมยากนัก แตตอนที่เหตุการณ

ของเร่ืองซับซอนและตองการเชื่อมโยงองคประกอบทางภาพหลายอยางเขาดวยกัน เชน 

องคประกอบดานการดําเนินเร่ืองและองคประกอบการเคลื่อนไหวของผูแสดงไวในชอตเดียวกัน 

เราสามารถใชการถายทรัคกิ้งไดโดยอาศัยการถายภาพที่เปนชอตตอเนื่อง 
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ภาพที ่53 การทรัคกิ้งจากหลายแงมมุ  

ที่มา : Katz, Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen (Studio City, 

California : Michael Wiese Productions, 1991) , 297. 

 

การถายทรัคกิ้งสามารถนํามาใชถายแบบเนนใหเห็นรายละเอียดสวนหนึ่งสวนใดของผู

แสดงหรือสถานที่กอนเห็นภาพท้ังหมดของส่ิงนั้น โดยการปรับความคมชัด (focus) แลวคอย

เคล่ือนกลองถายใหเห็นส่ิงสนั้น การถายทรัคกิ้งเพื่อแสดงรายละเอียดผูแสดงหรือวัตถุที่กําลัง

เคล่ือนไหว เชน ในฉากหองเตนรํา ถาต้ังกลองไวบนพื้นรอบตัวผูแสดง เราจะเห็นการเตนรําจาก

มุมมองของผูดูเทานั้น ถากลองถอยออกจะเห็นวาตัวคนดูกําลังเคลื่อนออกไปนอกวงเตนรํา การ

เคล่ือนกลองเขาหรือออกจากการแสดงในชอตเดียวกันนี้ แสดงถึงการเพิ่มหรือลดความใกลชิดกับ

เหตุการณแบบคอยๆ เปนไป อันเปนการเคล่ือนจากมุมมองทั่วไปที่เปนมุมมองเฉพาะ หรือเปลี่ยน

จากมุมมองเฉพาะไปเปนมุมมองทั่วไป เปนตน 

การทรัคกิ้งในทางภาพยนตรจึงทําไดหลายระดับ ต้ังแตระดับการชักชวนใหติดตามการ

เคล่ือนไหวธรรมดาจนกระทั่งถึงระดับการเนนเพื่อเหตุผลทางจิตวิทยา 

 
การเคลื่อนกลองในแนวต้ัง 

การเคลื่อนกลองในแนวต้ัง โดย การทิลท เปนการเงยกลองข้ึนหรือกดกลองลง รวมทั้ง

การถายภาพแบบผสมผสานดวยการเงยกลองข้ึนหรือกดกลองลงและการเคล่ือนกลองในแนว

ทแยงมุมขณะถายทําภาพยนตรหรือการถายเครนชอต มีลักษณะคลายกับการเคล่ือนสายตาของ

คนเรา จัดเปนการแสดงความหมายและความรูสึกที่แตกตางกัน ซึ่งผูสรางภาพยนตรควรเลือกใช

การเคลื่อนกลองในแนวต้ังใหเหมาะสมกับฉากและอารมณของเร่ืองคือ 
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1. การทิลท (Tilt shot) เปนการเคล่ือนกลองในแนวต้ังหรือแนวด่ิง (vertical) ในขณะ

ถายภาพ โดยผูถายภาพยึดตัวกลองไวบนขาต้ังกลองและเคล่ือนกลองใหเงยข้ึนหรือตกลง 

การทิลทข้ึน (tilt up) กเหมือนกับการเคล่ือนมองสายตาข้ึน แสดงถึงความทะเยอทะยาน การขึ้นสู

อํานาจวาสนา หรือความยากรูอยากเห็น บางคร้ังการทิลทข้ึนอยูเหนือเสนระดับสายตาเล็กนอยก็

เขากับเร่ืองความหวาดกลัวได แตในทางตรงกันขาม การทิลทลง (tilt down) เหมือนกับการเคล่ือน

สายตาตกลงหรือกมศีรษะตํ่าลง แสดงถึงความตกตํ่า ความตํ่าตอย หรือความอยากรูอยากเห็นลด

นอยลงและไมนาสนใจ เปนตน 

การทิลทใชหลักเดียวกันกับการแพน คือใชเพื่อติดตามการเคล่ือนไหวผูแสดงหรือวัตถุหรือ

ใหวัตถุเคล่ือนที่อยูในกรอบภาพ เชน การทิลทตามนักผจญเพลิงที่กําลังปนบันไดข้ึนไปชวยคน

กําลังติดอยูบนตึกสูงในขณะเกิดเพลิงไหม  หรืออาจทิลท ข้ึนหรือลงเพื่อเ ช่ือมโยงใหเห็น

ความสัมพันธระหวางผูแสดงกับวัตถุในฉากเดียวกัน เชน ถายภาพนักวิทยาศาสตรกําลังเฝาดูยาน

อวกาศกําลังทะยานข้ึนแลวทิลทภาพข้ึนเห็นเฉพาะยานอวกาศกําลังข้ึนสูทองฟาจนกระท่ังลับตา

ไป เปนตน ในเชิงจิตวิสัยของการทิลท จัดเปนการใชกลองถายแทนมุมมองของสายตา (point of 

view) เชน ถายภาพตึกสูงที่กําลังจะพัง (คนดูยังไมรู) แลวทิลทข้ึนไปชาๆ โดยเร่ิมจากชั้นลางสุด

ของตึกซ่ึงยังดูปกติดี คอยๆ ทิลทอยางชาๆ ข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงจุดแรกที่มีรอยราวของตึก หยุดนิ่ง 

แชภาพไวสักครูเพื่อใหคนดูสังเกตเห็นความผิดปกติ แลวทิลทข้ึนไปชาๆ ตอ จนกระทั่งถึงสวน

บนสุดของตึกที่หักพังเสียหายมากแลว ระหวางนั้นอาจจะหยุดทิลทอีกสัก 2-3 คร้ัง เพื่อแสดงให

เห็นความเสียหายเพิ่มมากขึ้น การเคลื่อนกลองทิลทข้ึนในลักษณะนี้ทําใหความรูสึกของคนดูถูก

เก็บสะสมข้ึนมาเร่ือยๆ ตามระยะทางของการเคล่ือนกลอง ถาตึกนั้นมีความสวยงามหรือมี

ความสําคัญมาก อาจสงผลไปถึงความรูสึกเคืองแคนแกผูทําลายตึกนี้ดวย 

2. เครนชอต (crane shot) หรือ บูมชอต (boom shot) เปนการเคล่ือนกลองแบบ

ผสม เกิดจากการเคลื่อนกลองข้ึนลงไปในแนวต้ัง หรือในแนวทแยงมุม การถายภาพเครนนับเปน

การปลดปลอยใหกลองถายภาพยนตรเคลื่อนไปในที่วางไดอยางอิสระ ซึ่งจะชวยใหคนดูสามารถ

เห็นวัตถุที่มีขนาดใหญหรือสามารถเก็บภาพวัตถุขนาดใหญหรือถายภาพอาคารสูงๆ ไวทั้งหมดได 

การถายภาพเครนชอตเหมือนกับการใหสิทธิพิเศษแกคนดู ใหสามารถทองเที่ยวไปไดกวางไกล 

เหมือนมีอิสระจากกฎเกณฑของแรงโนมถวงโลก ภาพท้ังหมดที่เห็นระหวางการถายเครนชอ

ตนั้นจะตอเนื่องสัมพันธกันตลอดทั้งชอต 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68 

 
 

ภาพที ่54 การถายภาพจากเครนขนาดเล็กข้ึนลงในแนวต้ัง เพื่อแทนสายตาของผูแสดง  

ที่มา : Katz, Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen (Studio City, 

California : Michael Wiese Productions, 1991) , 290. 

 

อุปกรณถายภาพเครนชอตมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ลักษณะทั่วไปของเครนขนาด

ใหญ คลายปนจั่นสูง เหมาะกับการถายทําภาพยนตรภายนอกสถานที่ โดยยึดกลองไวที่ปลาย

เครน เคล่ือนกลองโดยเปลี่ยนตําแหนงข้ึนและลงไดตามตองการ ผูสรางภาพยนตรนิยมใช

เครนชอตในฉากหรือเหตุการณที่แสดงถึงความกวางไกล โดยถายจากมุมสูงมากใหเห็นบรรยากาศ

หรือภาพทั้งหมดของเหตุการณ เชน ใชเครนถายภาพเอ็ชแทบ-ลิชช่ิง ชอต (establishing shot) 

เปนฉากเร่ิมเร่ือง เปนตน 

เครนบางชนิดมีขนาดเล็กสูงจากพื้นเพียงไมกี่ฟุต บนลอเครนมีฐานเปนแทนกลมหมุนได 

ชวยใหกลองสามารถเคล่ือนที่ไปมา หรือเปล่ียนตําแหนงไปมาไดอยางนุมนวล การถายดวยเครน

ขนาดเล็กมักใชจังหวะการเดินของผูถายภาพยนตรเปนหลักและเหมาะกับการถายทําในสถานที่

หรือใชแทนดอลล่ีได 

 
การเคลื่อนกลองแบบหลายทิศทาง 

การเคล่ือนกลองแบบหลายทิศทางนี้ เปนการรวบรวมการถายภาพยนตรที่เกิดจากการ

เคล่ือนกลองจากหลายๆ ลักษณะไวดวยกัน บางอยางเปนการผสมผสานระหวางการเคลื่อนกลอง

ในแนวต้ังและแนวนอนเขาดวยกัน รวมถึงการใชเลนสซูมของกลองถายภาพ ความจริงแลวเลนส

ของกลองยังต้ังอยูกับที่และไมไดเคล่ือนไหวแตอยางใด การถือกลองเพ่ือถายบันทึกภาพและการ
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1. การดอลลี่ (dolly) เปนการเคล่ือนไหวกลองแบบหลายทิศทางอยางหนึ่ง ซึ่งอาจใช

ผสมผสานกับการถายเครนชอตได การถายดอลลี่ คือ การถายทําโดยยึดวางกลองไวบนแทนที่มี

ลอหมุน ใหกลองเคล่ือนที่เขาหรือเคลื่อนที่ออกจากขอบเขตของการมองเห็น (field of vision) 

อยางนุมนวล อุปกรณการถายดอลลี่ขนาดเล็ก ฐานที่ต้ังวางมีลอขนาดเล็กรองรับไวบนรถเข็น 

(crab dolly) เหมือนกับรถเข็นส่ิงของทั่วไป ดอลลี่ขนาดเล็กนิยมใชสําหรับถายในโรงถาย

ภาพยนตร เพราะการเคล่ือนกลองมีจังหวะนุมนวลกวาการใชเครนขนาดเล็ก ปกติความมุงหมาย

ของการถายดอลลี่ คือการไดเขาไปใกลผูแสดงหรือวัตถุเพื่อถายภาพใกลมากข้ึน หรือเพื่อติดตาม

การเคล่ือนไหวของผูแสดงหรือวัตถุ ในสถานที่ อุปกรณถายภาพซึ่งใชเครนเขาไปไมถึง เชน หองที่

คับแคบและวกวนไปมา เปนตน 

 

 
 

ภาพที ่55 การดอลล่ีเขา (Dolly-in) และการดอลล่ีออก (Dolly-out)  

ที่มา : Katz, Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen (Studio City, 

California : Michael Wiese Productions, 1991) , 298. 

 

 1.1 การดอลล่ีเขา (dolly-in) มักใชเพื่อแสดงความรูสึกอยากรูอยากเห็นหรือแสดง

การเขาไปในสถานท่ีบางแหงไดตามตองการ การดอลล่ีเขาบางคร้ังแสดงถึงความรูสึกเหมือนกับ

การบุกรุกเขาไปในสถานที่บางแหงหรือเหมือนกับการไดรับสิทธิพิเศษใหเขาไปในสถานที่บางแหง 

หรือเหมือนตัวเรากําลังเคลื่อนที่เขาไปหาจุดสนใจภาพ โดยทําใหจุดสนใจขยายใหญข้ึนและรูสึกวา

มีความสําคัญมากยิ่งข้ึน ผลจากการดอลล่ี คือการใหกลองบอกกับคนดูวาควรจะพิจารณาและเขา

ไปดูใหใกล การดอลลี่เขาตามแนวลึกของกรอบภาพขณะที่วัตถุอยูเรียงระยะหางตางกันไปนั้น มี

ผลทําใหสวนสัดของวัตถุคอยๆ เปล่ียนไป เหมือนกลองกําลังเคลื่อนเขาและผายหายเขาไปในจอ 
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 1.2 การดอลล่ีออก (dolly-out) ใหผลหรือความหมายในเชิงสมมติเชนเดียวกัน 

คือใหเกิดความรูสึกวากําลังเพลิดเพลินไมสนใจตอส่ิงอื่นใดที่เกิดข้ึนอยูรอบๆ ตัว หรือการถูกปลอย

ทิ้งใหอยูตามลําพังหรือการหลีกหนีไปดวยเหตุผลสวนตัว ในฉากจบของภาพยนตรเกือบทุกเร่ือง

มักจะจบลงดวยการดอลล่ีออกเหมือนกับเปนการกลาวคําอําลาและการลดความสนใจคนดูลง 

 แมวามีผูสรางหลายคนจบเร่ืองแบบยั่วลอหรือใหมีการเคล่ือนไหวตามความคิด

ตนเอง เชน อาจใหผูแสดงหลักเดินออกจากกลองไปโดยที่ไมเอาใจใสคนดูหรือใหเคล่ือนที่ออกไป

พรอมๆ กัน เหมือนกับตางคนตางเดิน 

2. การซูม (Zoom shot) เปนผลที่เกิดจากการเคลื่อนความยาวโฟกัสของเลนส ทําให

เหมือนเกิดการเคล่ือนไหวในภาพ แตไมไดเกิดจากการเคล่ือนไหวของกลองเลย การซูม อาจ

เรียกวาเปนผลพิเศษทางภาพ (visual effects) อยางหนึ่งที่มีลักษณะคลายกับการดอลล่ีเขาหรือ

การดอลล่ีออกก็ได การซูมภาพมีมานานนับต้ังแต พ.ศ.2503 เมื่อออกแบบเลนสซูมใหมีลักษณะ

พิเศษ คือสามารถเปล่ียนแปลงความยาวโฟกัส (focal lengths) ของเลนสไปมาได มีผลทําให

ขอบเขตของการมองเห็นภาพ (field of vision) กวางข้ึนและแคบลงได โดยไมตองเคลื่อนกลอง 

ขณะที่ขนาดกรอบภาพยังอยูเทาเดิม ในปจจุบันจะเห็นการซูมภาพอยูบอยๆ แตก็ยังไมมากมาย

จนเกินไปนัก การซูมเขา (zoom-in) มีผลทําใหสวนสัดของภาพขยายข้ึน พรอมๆ กับวงนอกของ

ภาพถูกตัดออกไปจากจอดวย สวนการซูมออก (zoom-out) สงผลในทางกลับกัน คือทําใหภาพบน

จอทั้งหมดขยายเนื้อที่ออก ภาพตนกําเนิดทําใหดูแลวมีขนาดลดลง (diminishing) ลดเขาไปที่ขอบ

รอบๆ กรอบภาพตนกําเนิดนั้น ดังไดกลาวแลววา การซูมเปนผลพิเศษทางภาพอยางหนึ่ง ดูแลว

เหมือนกลองเคล่ือนที่เขาไปหาวัตถุหรือถอยออกหางจากวัตถุ 

แตยังมีบางอยางที่มองเห็นจากการซูมภาพได คือสัดสวนและการเหล่ือมกันของภาพ 

ผลจาการดอลล่ีนั้นไมไดเปล่ียนสัดสวนของภาพไปเหมือนการซูมและไมอาจใชทดแทนกันได ถา

เทียบเคียงกันจากพื้นหลัง (background) ถึงฉากหนา (foreground) ของพื้นที่วางในทางลึกแลว 

ภาพเกิดจากการซูมดูแลวจะแบนราบกวาภาพจากการดอลลี่ รวมถึงภาพที่เกิดจากการซูมเขา 

(zoom-in) แทนที่สัดสวนในทางลึกจะคอยๆ ขยายใหญข้ึนเหมือนการดอลล่ีเขา (dolly-in) แตวง

นอกของภาพซูมกลับถูกดึงออกนอกกรอบภาพไปเร็วกวาการดอลล่ี 

ผลจากการซูมในทางกายภาพ จึงเปนการเคล่ือนไหวท่ีไมเหมือนจริง จากไดกลาวใน

เร่ืองพื้นที่วางแลว การซูมเปนการใหความสนใจไปยังสวนใดสวนหนึ่งของภาพมากกวาการแสดง

เหตุผลในทางจิตวิทยา เหมือนกับเปนการตอเติมขนาดของวัตถุใหเต็มกรอบภาพ หรือเหมือนกับ

เปนการเติมความรูสึกใหแกคนดูเทานั้น มีผูสรางภาพยนตรสมัครเลนและผูสรางวิดีโอประเภท
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3. การถือกลองถาย (Hand-held) เกือบนับไดวาเปนการเคล่ือนกลองแบบทําใหภาพ

ไหวหรือโคลงเคลงไปมาอยางหนึ่ง ถากลองที่ถือถายหนักมักจะแบกกลองไวบนบา เชน กลองถาย

ทําภาพยนตรขาวและสารคดี การถายภาพแบบไหวหรือโคลงเคลงไปมานี้ใหความรูสึกถึงความ

ปจจุบันทันดวย ทันทีทันใด และการทําใหคนดูเชื่อวาทุกส่ิงที่ เห็นอยูในภาพมีอยูแนนอน 

โดยเฉพาะในเหตุการณที่แสดงถึงส่ิงไมคาดคิดมากอนและอันตรายกําลังมาถึงผูดูอยู (เหมือนใน

ฉากสงครามและเกิดจราจลบนทองถนน) หรือแสดงถึงความกระฉับกระเฉงของผูแสดงเอง เชน ใน

ฉากเตนรํา (ทําใหดูเหมือนผูเตน เตนไดอยางสุดฝมือ) 

 

 
 

ภาพที ่56 ผูกาํกับภาพยนตรสแตนเลย ดูบริค (Stanley Kubrick) ถือกลอง Arriflex ขนาดเล็กถาย

ภาพยนตรเร่ือง อะคลอคเวิรด ออเรน (A Clockwork Orange: 1971) 

ที่มา : Picture of Stanley Kubrick [Online]. accessed 19 October 2010. Available from 

http://www.listal.com/viewimage/222910 

 

ในเวลาตอมามีการประดิษฐอุปกรณชวยถือกลองถายภาพยนตรข้ึนใหม เรียกวา สเตด้ี

แคม (steadicam) โดยถวงน้ําหนักของกลองไวใหเกิดความสมดุลกันและสามารถควบคุม

แรงส่ันสะเทือนได สเตด้ีแคมจึงถูกใชเพื่อลดแรงเขยาจากการถือกลองถายหรือลดคาใชจายจาก

การถายภาพดอลล่ีหรือลดความยุงยากจากการติดต้ังอุปกรณถายภาพทรัคกิ้ง (หรือเพื่อไมใหเส่ียง

ตอการถายภาพแลวมองเห็นรางดอลล่ีโผลเขามาในจอภาพโดยไมต้ังใจ) สเตด้ีแคมจึงทําใหภาพ

นุมนวล หนักแนน และเคลื่อนไหวเหมือนกับการถายในโรงถายภาพยนตร ชางถายภาพยนตรสา

มารถายภาพผูแสดงเดินลงบันได ติดตามผูแสดงกําลังกล้ิงตกลงมาหรือถายฉากชกตอยพัวพันกัน

จนตกลงจากบันไดได เปนตน 
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ภาพท่ี 57 สเตดี้แคม (Steadicam) อุปกรณปองกนัการส่ันสะเทือนจากการถอืกลองถายภาพยนตร 

ที่มา : Steadicam [Online]. accessed 11 October 2010. Available from 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steadicam.JPG 

 
 4.7 แนวความคิดการตัดตอและลําดับภาพเพื่อการสื่อความหมาย 
       การตัดตอภาพและการลําดับภาพ (Editing) การตัดตอภาพเพื่อเช่ือมตอ รอยเรียง

ภาพหรือเสียงระหวางฉาก หรือตอนในภาพยนตรเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในการนําเสนอเร่ืองราว

และอารมณของภาพยนตร มีดังนี้ 

  1.การตัดตอภาพ (Editing) 

     โครงสรางการตัดตอภาพ (structure)การตัดตอภาพ หรือที่เรียกวาการลําดับภาพ

ของภาพยนตร แบงออกไดดังนี ้

 Linear หรือ Continuity Cutting เปนการลําดับภาพที่มี action ของตัวแสดง

ตอเนื่องกันไปในเวลาและสถานที่เด่ียวกัน เพื่อแสดงออกใหเห็นบทบาทของตัวเอกในเร่ือง  

 NonLinear หรือ Dynamic Cutting เปนการลําดับภาพที่ ชอท แตละชอท ไม

ตอเนื่องกันอาจแตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานที่ แตนํามาตอกันโดยทําใหเกิดการตอเนื่อง 
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ภาพแผนภูมทิี ่1 รูปแบบการนําเสนอแบบ Linear  

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 62. 

 

 
 

ภาพแผนภูมทิี ่2 รูปแบบการนําเสนอแบบ NonLinear  

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 62. 
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 2. ลักษณะการลําดับภาพ (Sequence) 

  2.1 การลําดับภาพลักษณะการวางติดกันเพื่อเปรียบเทียบ (Juxtaposition) ซึ่งแบง

ได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 แบบซอนทับกัน (Layer) เปนลักษณะภาพที่มี action 2 หรือ 3 action มาเลนซอนทับ

กัน อยางตอเนื่องกันไปในเวลาเดียวกันและใน sequence เดียวกัน เชน ตัวหนังสือ (type) ที่

เคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ไปซอนทับ กับภาพเคล่ือนไหว (Image) ที่เปนสวนพื้นหลัง 

(Background) เลนไปพรอมๆกัน 

 แบบสลับเหตุการณ (Sequential) เปนการลําดับภาพแบบสลับเหตุการณ เปนการเลน

แบบ action สลับอีก action ไปมา โดยที่แตละ action นั้น ยังคงมีความตอเนื่องกันไป และอาจมี

เนื้อหาที่คลอยตามกัน หรือ ไมคลอยตามกันก็ได เชน การเคล่ือนไหวของ action ตัวหนังสือสีดํา 

(type) บนพื้นหลังสีขาว ตัดสลับ กับภาพเคล่ือนไหวของแมวที่เปนภาพเคล่ือนไหวที่เปนอีก action 

หนึ่ง 

 แบบแบงขอบเขต (Simultaneous) คือ แบบแบงโซนเลนพรอมกัน เปนการเลน action 

2 หรือ 3 action ไปพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน โดยที่มีการแบงขอบเขตหรือโซน ของกรอบภาพ

เปนสวนๆ แตไมมีการซอนทับกันแบบ layer เชน ภาพเคลื่อนไหวของแมวอยูมุมบนซาย สวนของ

ตัวหนังสือ (type) ที่เคล่ือนไหว นั้นอยูดานลางของกรอบ สวนของภาพกราฟฟกเคล่ือนไหว 

(motion graphic) อยูดานขวาของกรอบ โดนที่แตละสวนแสดง action ของตัวเองไปพรอมกัน 

  2.2 การลําดับภาพแบบการใหความสําคัญตามลําดับความสําคัญ (Hierarchy) ซึ่ง

จะมีสวนประกอบ คือ ภาพ (Image) ขอความ (Text) และ เสียง (Audio) โดยที่สวนประกอบนี้จะมี

ความสัมพันธผสมผสานกันทางการเคล่ือนไหวและ action โดยที่ข้ึนอยูวาจะใหความสําคัญ

สวนประกอบใดใหเดนชัด หรือใหเปนตัวหลักในการเลาเร่ืองและส่ือความหมาย ซึ่งแบงได 4 

ลักษณะดังนี้ 

 แบบ Image-Dominant เปนการใช ภาพ (Image) ใหเปนตัวหลักในการเลาเร่ืองและส่ือ

ความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 

 แบบ Text - Dominant เปนการใช ขอความ (Text) ใหเปนตัวหลักในการเลาเร่ืองและ

ส่ือความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 

 แบบ Audio- Dominant เปนการใช เสียง (Audio) ใหเปนตัวหลักในการเลาเร่ืองและส่ือ

ความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 
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ภาพที ่58 การลําดับภาพแบบ Juxtaposition 

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 63. 
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ภาพที ่59 ลักษณะการลาํดับภาพ Hierarchy แบบ Image-Dominant และText – Dominant, 

 Audio- Dominant 

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 64. 

 

 แบบ Synthesis of Dominant เปนการใชสวนประกอบทั้งหมดมาประสมกัน โดยที่ให

ความสําคัญทุกสวนประกอบ ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนแบบ Parallel Synthesis เปน

การรวมสวนประกอบที่แตละตัวที่ ส่ือความหมายไปทางเดียวกัน  มีผลเสริมกัน  ถาขาด

สวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งไป ก็ยังสามารถ ส่ือความหมายนั้นไดอยู ลักษณะที่ สอง คือ 

Integrated Synthesis เปนการรวมสวนประกอบที่แตละตัวที่ส่ือความหมายแบบพึ่งพากัน ถาขาด

สวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่ง จะทําใหการสื่อความหมายนั้นผิดไป หรือไมครบ  
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ภาพที ่60 การลําดับภาพ Hierarchy แบบ Synthesis of Dominant 

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 65. 
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แนวความคิดการเปลี่ยนผานภาพ (Transition)เพื่อการสื่อความหมาย 4.8 
  การเปล่ียนผานภาพ (Transition) เปนการใชเทคนิคพิเศษในการสรางสรรคภาพ 

เพื่อเชื่อมตอระหวางภาพที่ตัดตอในแตละฉาก หรือการเปล่ียนภาพจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง 

เพื่อใหส่ือเนื้อหา และอารมณโดยไมสะดุด สามารถแบงไดดังนี้ 

  1.1 การเปล่ียนผานภาพตัดชน (Cut) เปนการเปล่ียนภาพจากฉากหนึง่ไปอีกฉาก

หนึ่งโดยวธิีตัดชนกนั อยางตอเนือ่งเพื่อใหมีการตอเนื่องอยางรวดเร็ว (Quick-Cut) 

  1.2 การเปลีย่นผานภาพจางออก (Fade) แบงไดเปน 2 ประเภท  

 ภาพจางเขา (Fade in) คือ การสรางภาพใหคอยๆ ปรากฏข้ึนจากพื้นสีดําจนปรากฏ

ภาพชัดเจน 

 ภาพจางออก (Fade out) คือ ภาพที่ปรากฏบนจอจะคอยๆ มืดจนจดเปนสีดํา และจะ

ใชเมื่อปดเร่ืองหรือปดตอน 

  1.3 การเปล่ียนผานภาพจางซอน (Dissolve) คือ การเปล่ียนภาพใหภาพหนึง่คอย

หายไปในขณะที่อีกภาพหน่ึงคอยๆ ปรากฏข้ึนเปนภาพซอนกนัอยูชัว่ขณะ มักใชสําหรับเปล่ียนฉาก

และเหตุการณ ทําใหเกิดความรวดเร็ว และกระชับในภาพยนตร แบงได 3 ลักษณะดังนี ้

 ภาพจางซอนคู (Matched dissolve) เปนการใชภาพจางซอนเช่ือมฉากสองฉากที่มี

รูปทรง (Form) การเคลื่อนไหว (Motion) หรือเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ทําใหการเปล่ียนฉากเปนไป

อยางราบร่ืนทั้งดานภาพและการเลาเร่ือง 

 ภาพจางซอนบิดเบือน (Distorted Dissolve) เปนการใชภาพเพื่อแสดงความคิดยอน

อดีตหรือสภาพจิตใจและประสาทที่ผิดปกติ ภาพจางซอนชนิดนี้จะผสมผสานภาพที่มีลักษณะ

ผิดปกติไปจากเดิม เชน ภาพอาจส่ันไหว เตน เขยา บิดเบี้ยว หมุน เบรอหรือไมชัด ในฉากที่

ตองการแสดงถึงสภาวะจิตใจใตสํานึกของตัวนักแสดง การคิดยอนอดีต หรือสภาพจิตใจที่ผิดปกติ

จากการเสพส่ิงมึนเมา เปนตน 

 ภาพจางซอนตรึงนิ่ง (Frozen dissolve) เปนการใหภาพสุดทายในฉากแรกและภาพ

แรกในฉากตอไปหยุดนิ่งๆ ในขณะที่ภาพจางซอนทําใหเห็นทุกอยางบนจอหยุดนิ่งในระหวางทีภ่าพ

กําลังเปลี่ยนไป เทคนิคนี้นิยมใชกับการเปลี่ยนจากภาพเขียนเปนภาพวาด หรือภาพวาด 

ภาพเขียนกลับมีชีวิตชีวาข้ึนมา 

  1.4 การเปล่ียนผานภาพกวาดภาพ (wipe) คือ เทคนิคที่ใชเปล่ียนฉากหนึ่งไปอีก

ฉากใหม โดยใชภาพใหมกวาดภาพเกาออกจากจอ ซึ่งการกวาดภาพมีหลายลักษณะ เชน การ
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  1.5 การเปล่ียนภาพแบบพิเศษ (Specialty) คือ การเปล่ียนภาพโดยใชเทคนิคพิเศษ

ดานภาพเขามาชวยในการเปลี่ยนภาพ หรือผสมผสานกับเทคนิคการเปลี่ยนภาพอ่ืนๆ เชน การ

ขยายเขาออก (Zoom) การทําใหพรามั่ว (Blur) การหมุนของภาพ (Rotation)  

 

 

 
 

ภาพที ่61 การเปล่ียนผานภาพ (Transition) 

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 66-67. 
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ภาพที ่62 ลักษณะการเปล่ียนผานภาพ (Transition) (ตอ) 

ที่มา : Woolman , Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004) , 66-67. 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเกีย่วกับการสื่อสาร 
 ในขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร จะกลาวในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1 แนวคิดและทฤษฎีจากการรับรู 

 2.แนวความคิดการเคล่ือนไหวภาพเพื่อการส่ือความหมาย 

 3 แนวคิดเกีย่วกับการมองเห็นและรับเสียง 

 4 แนวคิดเกีย่วกับการส่ือสารเชิงอวัจนภาษา 

 5.แนวคิดเกีย่วกับการใชภาษากายในการส่ือสาร 
1. แนวคิดและทฤษฎีจากการรับรู 

1.1 ทฤษฎีการรับรู 
        นักจิตวิทยา และนักปรัชญาหลายทานไดคนหาทฤษฎีตางๆ เพื่อชวยอธิบายใหเรา

เกิดความรูและความเขาใจในหลายสิ่งหลายอยางที่เรามองเห็นหรือรูสึก แตไมสามารถอธิบายได

ดวยหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน จากส่ิงที่เรามองเห็นตามความเปนจริง ยกตัวอยางเชน ภาพวาด

บนกระดาษที่มีลักษณะ 2 มิติ ที่ดูเหมือนราวกับวามันมีชีวิตและสามารถเคล่ือนไหวไดเม่ือเราพลิก

เปดหนากระดาษแตละหนาอยางรวดเร็วอยางตอเนื่อง ซึ่งเทคนิคนี้ไดถูกนําไปใชในการวาดและ

สรางการตูนดังที่เราดูจากโทรทัศนในปจจุบันนั้นเอง คําตอบคือ การนําเสนอภาพที่มีความ

ตอเนื่องกันอยางรวดเร็วยอมทําใหผูมองภาพเกิดการรูสึกวาภาพนั้นเคลื่อนไหวไดโดยสอดคลอง

กับกระบวนการในการรับรูและการเขาใจในภาพของเรา มนุษยเรามีความสามารถในการรับรู

แตกตางกันเนื่องจากหลายปจจัย เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดลอม ดังนั้น 

การรับรูและการเขาใจในส่ิงตางๆรอบตัวจึงมีแตกตางกันออกไปดวย 

 การรับรู ในที่นี้หมายความรวมถึงกระบวนการรับรูซึ่งบุคคลไดรับจากส่ิงรอบตัว แลว

สงผานไปยังสมอง และเกิดการตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากส่ิงใดสิ่งหนึ่งและแปล

ความหมายเปนความเขาใจในสารที่แตกตางกันได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและประสบการณ

เดิมของบุคคลนั้นๆดวย ตลอดจนวัฒนธรรม สังคม ความเช่ือ เจตคติ ความคาดหวัง และสภาวะ

จิตใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป จึงมีผลทําใหการรับรูและตีความหมายแตกตางกัน

ออกไป  

นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยดวย ในการศึกษาทฤษฎีการรับรู

ในบทนี้จะชวยนักออกแบบมีความรูและความเขาใจแนวความคิดในการออกแบบเพ่ือส่ือ

ความหมายไดอยางสอดคลองกับความสามารถในการรับรูของกลุมเปาหมาย ซึ่งทฤษฎีการรับรูที่

นักออกแบบตองศึกษาสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ 1) ทฤษฎีการรับรูภาพดวยความรูสึก 

(Sensual Theories of Visual Communication) และ 2) ทฤษฎีการรับรูภาพ (Perception of 
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 1.2 ทฤษฎกีารรับรูภาพดวยการรูสกึ (Sensual Theories of Visual Communication) 
        การรับรูภาพดวยการรูสึกเปนสวนหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่มีส่ิงเราตางๆที่อยูรอบตัว

เราท่ีไดเขามากระทบตัวเราจนเกิดเปนการรับรูไดโดยปราศจากการวิเคราะหขอมูล เนื่องจาก

มนุษยเราสามารถรูสึกไดโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดยินเสียง การไดกล่ิน 

การไดสัมผัสและการไดรส สงผานไปยังสมอง และเกิดเปนการรับรูดวยการรูสึกถึงส่ิงตางๆ ซึ่งการ

รับรูดวยการรูสึกเชนนี้ไมจําเปนที่จะตองอาศัยความรูและความเขาใจในการตีความหมายก็

สามารถรับรูและเขาใจได ยกตัวอยาง มนุษยเรารับรูและสัมผัสความรูสึกอบอุนจากกองไฟ เรา

ไดรับประสบการณจากการมองเห็นกองไฟและเปลวไฟ ไดยินเสียงทอนไมแตกกรอบและไดกล่ินไม

ไหม ความทรงจําเหลานี้จะถูกบันทึกไวเปนตนฉบับและของรายละเอียดทั้งหมดของประสบการณ

นี้ เมื่อไดรับรูภาพลักษณะเชนนี้อีกจะทําใหเราสามารถรับรูภาพไดอยางรวดเร็ว 

 ทฤษฎีการรับรูดวยการรูสึกประกอบไปดวย 3 ทฤษฎีหลักดังตอไปนี้ คือ 1) ทฤษฎีเกส

ตอลต (Gestalt) 2) ทฤษฎีการจัดโครงสราง (Constructivism) และ 3) ทฤษฎีเช่ือมโยง

ความสัมพันธ (Ecological) ทั้งสามทฤษฎีนี้ชวยอธิบายใหเราเขาใจในการรับรูภาพดวยการรูสึกใน

งานกราฟกไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

 1.3 ทฤษฎีเกสตอลต (Gestalt)  

         เกสตอลต (Gestalt) เปนคําที่มีจากภาษาเยอรมัน ซึ่งแปลวา “รูปราง และ

ลวดลายโดยรวมทั้งหมด” ทฤษฎีเกสตอลนี้ไดเกิดข้ึนจากแนวความคิดของนักจิตวิทยาชาวเยอรมนั 

ชื่อ แม็กซ เวอรธิเมอร (Max Wertheimer) ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจในการศึกษาทฤษฎีนี้จากการ

สังเกตส่ิงรอบๆตัว ขณะเดินทางบนรถไฟผานทิวทัศนอันสวยงามนอกเมืองแฟรงกเฟรต ประเทศ

เยอรมนีในป ค.ศ. 1910 ขณะท่ีรถไฟวิ่งผานภาพวิวตอนที่พระอาทิตยกําลังตกดินพรอมกับ

บรรยากาศโดยรวมอันสวยงามภายในกรอบของหนาตางรถไฟ ทําใหแม็กซเกิดความประทับใจใน

ภาพนั้นอยางยิ่ง เพราะเขาไดใหความสนใจในรายละเอียดที่ปรากฏ เมื่อเขาเดินทางถึงตัวเมือง

แฟรงกเฟรต เขาก็เขาไปในรานขายของเลน และไดเปดดูหนังสือภาพการตูน เม่ือพลิกเปดหนา
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 ทฤษฎีเกสตอลตสามารถแบงการจัดหมวดหมูของภาพเพื่อการรับรูออกเปน 4 กฎ 

ดังตอไปนี้ คือ  

กฎของความคลายคลึงกัน (Similarity) กฎของความคลายคลึงกัน เปนหลักการใน

การจัดวางองคประกอบกราฟกเพื่อชวยใหมนุษยรับรูภาพไดอยางรวดเร็ว โดยการใชภาพที่

คลายคลึงกันเพื่อสงเสริมใหภาพที่แตกตางมีความเดนชัด เนื่องจากมนุษยจะเลือกที่จะรับรูไดดี

และรวดเร็ว  ถาส่ิงนั้นเปนจุดที่ดึงดูดความสนใจไดดี การจัดหมวดหมูภาพตามกฎขอความ

คลายคลึงกันมีวัตถุประสงคก็เพื่อเปนการเนนสวนที่สําคัญที่สุด ใหเดนออกมาจากองคประกอบ

อ่ืนๆ  การนําเสนอภาพดวยกฎของความคลายคลึงกันสามารถเปนการเปรียบเทียบไดทั้งรูปทรง 

ขนาด และสีที่มีความคลายคลึงกันทางรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได  

กฎของความใกลชิดกัน (Proximity) ความใกลชิดกันในที่นี้ หมายถึง กฎในการจัด

วางองคประกอบกราฟกสวนยอยๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกันใหอยูในตําแหนงที่ใกลชิดกัน หรือเกาะกัน

เปนกลุมเพื่อสรางสรรคภาพเพื่อส่ือความหมาย ยกตัวอยางเชน ดวงดาวที่กระจายบนทองฟา ก็ไม

มีความหมายใดๆ แตถาดวงดาวอยูรวมใกลชิดกันเปนกลุม สามารถสรางภาพตางๆ จากกลุม

ดวงดาวบนทองฟาและมีความหมายแกผูที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว เชน นักดาราศาสตร และนัก

โหราศาสตร เปนตน กฎของความใกลชิดกันถูกใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนําเสนอภาพเพื่อส่ือ

ความหมาย นอกจากการจัดวางองคประกอบเพื่อสรางภาพใหมเพื่อส่ือความหมายแลว การนาํเอา

องคประกอบยอยมาจัดวางเพื่อสรางเปนตัวอักษรก็สามารถทําได 

กฎของความตอเน่ือง (Continuation) กฎของความตอเนื่องกัน เปนหลักการในการ

จัดวางองคประกอบกราฟกโดยการเรียงลําดับองคประกอบของภาพตามความสําคัญของ
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กฎของการประสานกันสนิท (Closure) โดยสวนใหญแลวมนุษยเราจะคุนเคยกับการ

อานภาพที่สมบูรณมากกวาภาพที่ไมสมบูรณ แตถาเรามีภาพตนฉบับที่สมบูรณบันทึกอยูในสมอง

แลว เราก็สามารถรับรูภาพเพียงบางสวนแลวสามารถเขาใจภาพสวนที่ขาดหายไปนั้นไดโดยการใช

ภาพที่บันทึกอยูที่สมองของเรามาประสานภาพสวนที่ขาดหายไปใหสมบูรณได  

 การสรางภาพโดยใชกฎการประสานกันสนิทนี้ ไดใชกันอยางแพรหลายดวยเทคนิคการ

ตัดทอนรายละเอียดของภาพที่ไมจําเปนออกไปเพื่อนําเสนอภาพแนวความคิดสําคัญซ่ึงสอดคลอง

กับแนวความคิดที่วา “Less is more” หมายถึง การสรางภาพท่ีนอยดวยรายละเอียด แตมากไป

ดวยความหมายนั่นเอง จุดประสงคหลักในการนําเสนอภาพแบบตัดทอนรายละเอียดที่ไมจําเปน

ออกไป และคงเหลือไวเฉพาะสวนที่สําคัญของภาพเอาไว ก็เพื่อความรวดเร็วในการส่ือความหมาย

ของภาพนั่นเอง และประหยัดตนทุนการผลิตอีกดวย 

 การนําเสนอภาพลักษณะนี้เปนการทาทายความสามารถในการรับรูภาพของผูอาน เม่ือ

ผูอานเกิดความเขาใจในภาพแลวจะชวยสงผลทําใหผูอานจดจําภาพไดดียิ่งข้ึน ซึ่งเปนหนึ่งใน

วัตถุประสงคหลักในการสรางงานกราฟกเพื่อการส่ือความหมาย 

 กฎในการจัดหมูภาพทั้งส่ีของทฤษฎีเกสตอลไดถูกใชคร้ังแรกเพ่ือการอธิบายความนา

พิศวงของการสรางภาพและพื้นภาพ (Figure/Ground) ทฤษฎีเกสตอลไดชวยใหเราเขาใจวาปกติ

แลวมนุษยเราสามารถเลือกรับรูในส่ิงเราที่นาสนใจเทานั้น และสามารถรับรูภาพที่มีรายละเอียดไม

สมบูรณไดโดยการประสานภาพที่หายไปใหสมบูรณได แตมนุษยเราจะไมสามารถรับรูภาพหลายๆ 

ภาพในเวลาเดียวกันได  
 1.4 ทฤษฎีการจัดโครงสราง (Constructivism) 
        ทฤษฎีนี้มุงเนนการจัดวางองคประกอบทั้งหมดบนโครงสรางของส่ือกราฟก โดย

ภาพรวมทั้งหมดใหสอดคลองกับทิศทางในการอาน และตามลําดับความสําคัญขององคประกอบ

นั้นๆ เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ การจัดวางสวนใหญจะกําหนดตามทิศทางในการอาน ซึ่ง

เร่ิมตนจากดานบนไปสูดานลาง จากซายไปขวา และจากมุมซายมือดานบนไปสูมุมขวามือ

ดานลาง ซึ่งเรียกวา ทิศทางการอานแบบกูเทนเบิรกไดเอ็กเนล (Gutenberg Diagonal) 

 การอานผานอยางรวดเร็วสามารถทดสอบจากเครื่องมือตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตา

ซึ่งเรียกวา “Eye-Tracking Machine” ซึ่ง จูเลียน ฮอกเบิรก (Julian Hochberg) อาจารยสอน
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1.5 ทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ (Ecological) 
       การเรียนรูลักษณะเฉพาะ และความหมายที่เช่ือมโยงความสัมพันธกับส่ิงตางๆ 

สวนใหญมาจากการเรียนรูจากประสบการณที่ไดรับจากส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมที่เรา

อาศัยอยูเปนหลัก ดังนั้นความเขาใจในส่ิงตางๆ ของมนุษยเราจึงมีความแตกตางกัน ภาษาก็มีสวน

สําคัญตอการเรียนรูความหมายของสิ่งตางๆ ดวย การเรียนรูความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ

กับส่ิงตางๆ เปนสวนหนึ่งของการสรางฐานขอมูลตนฉบับในหนวยความจํา เมื่อเราเกิดการเขาใจ

ในความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับส่ิงนั้นๆ เราจะสามารถนําเอาความรูนั้นมาประยุกตใช

ในการสรางสรรคงานกราฟกเพื่อส่ิงความหมายไดอยางเหมาะสม 

อาจารยสอนจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยคอแนล ชื่อ เจมส เจ. กิบสัน (James J. 

Gibson) ไดบอกถึงหลักการเรียนรูทฤษฎีการเช่ือมโยงความสัมพันธ ดังนี้คือ 

 1.ควรศึกษาและเรียนรูจากสภาพแวดลอมจริง 

 2.มองเห็นและเขาใจในความหมายของส่ิงตางๆ โดยรอบ มีสวนชวยในการพัฒนา

ทักษะในการรับรูของเราได 

 3.แสง ขนาดของภาพ หรือระยะมีผลตอการรับรูดวยการรูสึกของมนุษย  
 1.6 ทฤษฎีการรับรูภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 
      การรับรูภาพ ในที่นี้หมายถึง การมองเห็นและรับรู ส่ิงที่ เกิดข้ึนอยูทุกวันใน

ชีวิตประจําวันของเราดวยความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตางๆ การรับรูและสวน

หนึ่งของเรียนรูส่ิงใหม ถาเราสามารถจดจําส่ิงนั้นๆ ไดจะชวยใหการเรียนรูของเรากาวหนาเพิ่มมาก

ข้ึน เม่ือเราเขาใจ และสามารถรับรูดวยการรูสึกไดจะชวยใหเราสามารถเลือกใชถายเพื่อสื่อ

ความหมายไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของอัลเดียส ฮักสเลย (Aldous Huxley) ซึ่งไดกลาว

ไววา วิธีการเรียนรูของมนุษยเราจะเกิดข้ึนไดถาเราไดเห็นส่ิงตางๆ ในที่นี้หมายถึง ยิ่งเรารูและเห็น

มากข้ึนเทาใด ก็ยิ่งทําใหเราแตกฉานทางดานความคิดหรือเขาใจในความหมายของส่ิงตางๆ มาก
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  นอกจากนั้นเราสามารถศึกษาลักษณะเฉพาะและความหมายของส่ิงตางๆ จาก

ศิลปะวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู และศิลปะวัฒนธรรมของกลุมเปาหมายหลักที่เราตองการนําเสนอ

ผลงานการออกแบบกราฟกเพื่อชวยใหนักออกแบบสามารถเลือกใชภาพไดอยางเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการออกแบบ และวาระในการนําเสนองานนั้นๆ 

  ทฤษฎีการรับรูภาพสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนหลักๆ ดังนี้ คือ 1) ทฤษฎีการศึกษา

ภาพสัญลักษณ (Semiotics) และ 2) ทฤษฎีการเขาใจภาพ (Cognitive) 
  1.7 ทฤษฎีการศึกษาภาพสัญลักษณ (Semiotics) 
         เนื่องจากปจจุบันเรามีรูปแบบในการส่ือสารดังนี้ คือ การสื่อสารดวยภาษาอักษร 

(Verbal Communication) และ ภาษาภาพ (Visual Communication) ซึ่งการส่ือสารทั้งสองมี

ศักยภาพแตกตางกัน เนื่องจากภาษาเขียนและพูดดวยตัวอักษรมีขอจํากัดทางดานเช้ือชาติของ

ภาษา และรูปแบบของตัวอักษร ตัวอยางเชน ภาษาไทย และภาษาจีน มีความแตกตางกันเปน

อยางมาก ผูที่จะสามารถเขาใจในภาษาตัวอักษรไดจะตองมีการศึกษาทั้งทักษะการพูด ฟง อาน

และเขียน จึงจะสามารถเขาใจในตัวอักษรตางๆ แตภาษาภาพไมมีขอจํากัดมากเทากับภาษาเขียน

และพูด ผูอานภาพก็สามารถเขาใจในภาพนั้นๆ ได 

  คําวา ซิมมิออติกส (Semiotics) มาจากภาษากรีซ คําวา “ซิมมิชัน” (Semeion) ซึ่ง

แปลวา สัญลักษณ (Sign) ในประเทศยุโรปเรียกวา “ซิมมิออโลจี” (Semiology) ในที่นี้หมายถึง

การศึกษาทฤษฎีของภาพสัญลักษณเพื่อการส่ือความหมาย 3 สวน ประกอบไปดวย 1) การศึกษา

ความหมายของภาพสัญลักษณ 2) หลักการสรางภาพสัญลักษณ และ 3) หลักการใชภาพ

สัญลักษณ (Cowie 1994: 1, 150) 

  คําวา สัญลักษณ (Sign) ในที่นี้หมายถึง ภาพที่เปนตัวแทนของส่ิงตางๆ หรือกิจกรรม

ตางๆ ซึ่งถูกสรางข้ึนเพื่อส่ือความหมายตามวัตถุประสงคใหกลุมคนจํานวนมากสามารถเขาใจได

อยางตรงกัน  

  ภาพสัญลักษณที่เปนตัวแทนเพื่อส่ือความหมายสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท

หลักๆ คือ 1) ภาพสัญลักษณไอคอน (Iconic Sign) 2) ภาพสัญลักษณชี้นํา (Indexical Sign) และ 

3) ภาพสัญลักษณตัวแทน (Symbols) ซึ่งภาพสัญลักษณทั้งสามดังที่ไดกลาวมามีระดับความเปน

นามธรรมแตกตางกัน ภาพสัญลักษณไอคอนมีรูปลักษณเสมือนจริงมากที่สุด เพื่อความงายในการ
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  สัญลักษณไอคอน (Iconic Sign) เปนภาพที่มีรูปลักษณแทนส่ิงตางๆ ที่มีความเหมอืน

จริงมากที่สุด เพื่อใหงายตอการตีความหมาย และทําความเขาใจ ยกตัวอยางเชน ภาพสัญลักษณ

ไอคอนแผนดิสก หมายถึง ปุมคําส่ังบันทึกงานลงในแผนดิสก และภาพสัญลักษณไอคอน

เคร่ืองพิมพ หมายถึง ปุมคําส่ังพิมพงาน เปนตน นอกจากน้ันภาพไอคอนในสถานที่สาธารณะ

ตางๆ ภาพสัญลักษณไอคอนรูปจักรยานบนทางเดินเทา หมายถึง ทางบนทางเทานั้นสําหรับขับข่ี

จักรยานได 

  สัญลักษณชี้นํา (Indexical Sign) คือ ภาพสัญลักษณที่มีลักษณะบงบอกความหมาย 

หรือช้ีนําใหผูอานเขาใจในความหมายของภาพนั้นได โดยการเช่ือมโยงกับกฎแหงธรรมชาติ เชน 

ลูกศรช้ีตรงไป หรือลูกศรชี้ทางขวา เราสามารถรับรูและเขาใจไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเรียนรู

ความหมายของลูกศรจากประสบการณและชีวิตประจําวันภายในสภาพแวดลอมที่เราอาศัยอยู

เปนประจํา นอกจากนั้นการใชสีในภาพสัญลักษณชี้นําก็ตองพิจารณาตามปรากฎการณธรรมชาติ

และวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยูดวยจึงจะสามารถเขาใจในความหมายของภาพไดอยางรวดเร็ว เชน 

สีขาวของหิมะเปนสัญลักษณของสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นและสีเขียวของตนไมเปนสัญลักษณ

ของฤดูใบไมผลิ และใบสีแดงอมสม เปนสัญลักษณของฤดูใบไมรวงเปนตน  ถาเราไมมี

ปรากฎการณธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู ก็ยากที่จะเขาใจในความหมายภาพ

สัญลักษณชี้นํานั้นๆ  

  ภาพสัญลักษณตัวแทน (Symbols) เปนภาพที่มีความเปนนามธรรมสูงกวาภาพ

สัญลักษณอ่ืนๆ ที่ไดกลาวมา สวนใหญภาพสัญลักษณไดถูกสรางข้ึนเพื่อส่ือความหมาย ในเชิง

เปรียบเทียบกอุปมาอุปไมย เชน มั่นคงดุจดังขุนเขา การสรางภาพสัญลักษณตัวแทนส่ือ

ความหมายในแตละสังคมและวัฒนธรรมมีการเลือกใชตัวแทนแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

การตีความหมายของนักออกแบบ และการยอมรับในภาพสัญลักษณและความหมายของภาพ

ตัวแทนในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ เปนหลัก  

  การศึกษาทฤษฎีของภาพสัญลักษณ สรุปไดวา การออกแบบภาพสัญลักษณจะตอง

พิจารณาถึงความหมายของภาพและความสัมพันธของภาพที่มีตอการรับรูภาพของกลุมเปาหมาย 

ดังนั้นภาพสัญลักษณจึงมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการออกแบบโครงสรางของส่ือที่
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  ในการศึกษาทฤษฎีของภาพสัญลักษณ ไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานปรัชญาและ

การสื่อสาร กลาวถึงโครงสรางของภาษาภาพ และความหมายของภาพสัญลักษณอยางกวางขวาง 

ซึ่งนักปรัชญาช่ือ ชารลส ดับเบิลยู. มอรริส (Chales W. Morris) ไดกลาววาการศึกษาทฤษฎีของ

ภาพสัญลักษณก็เปรียบเทียบเชนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เนื่องจากในวิทยาศาสตร

ปรากฏการณตางๆ ที่ เกิดลวนมีความสัมพันธกัน ดังนั้นการออกแบบภาพสัญลักษณก็มี

ความสัมพันธกับส่ิงอ่ืนๆ ดวย เชน ภาพและความหมายของภาพในแตละสังคมและวัฒนธรรม 

ความสามารถในการรับรูของมนุษยและตีความหมายของภาพในสังคมนั้นๆ และประเภทของส่ือที่

นําเสนอกราฟก ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตกราฟก เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนสัมพันธกับทฤษฎีของ

ภาพสัญลักษณทั้งส้ิน 

  นอกจากนั้น ชารลส ดับเบิลยู. มอรริส ไดอธิบายวา ทฤษฎีของภาพสัญลักษณ สามารถ

แบงออกไดเปน 3 แขนงใหญๆ คือ 1) การศึกษาความสัมพันธรวมกันระหวางภาพสัญลักษณและ

โครงสรางทั้งหมด  (Syntactics) 2) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพสัญลักษณและ

ความหมายของภาพ (Semantic) และ 3) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพสัญลักษณและ

ความสามารถในการตีความหมายของกลุมเปาหมาย (Pragmatics) ทฤษฎีทั้งสามมีความ

เชื่อมโยงกัน 

  ในการออกแบบภาพสัญลักษณเพื่อส่ือความหมาย จะตองพิจารณาส่ิงตอไปน้ี คือ 1) 

วัตถุประสงคในการออกแบบภาพสัญลักษณ 2) โครงสรางของส่ือกราฟกที่ตองนําเสนอภาพ

สัญลักษณ และ 3) ความสามารถในการตีความหมายภาพของกลุมเปาหมาย ปจจัยททั้งสามสวน

มีอิทธิพลยิ่งตอการออกแบบภาพสัญลักษณ  
  การศึกษาภาพสัญลักษณและโครงสรางกราฟก (Syntactics)  
  การศึกษาความสัมพันธรวมกันระหวางภาพสัญลักษณและโครงสรางกราฟกในที่นี้

หมายถึง การออกแบบภาพสัญลักษณตองพิจารณาถึงขนาดและพื้นที่ในการนําเสนอกราฟกเพื่อ

กําหนดขนาดของกราฟก และตําแหนงของกราฟกบนโครงสราง ใหสอดคลองกับระยะในการ

มองเห็นกราฟกโดยรวม ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่นักออกแบบจะตองพิจารณาความสัมพันธรวมนี้

ในการออกแบบภาพสัญลักษณ  
  การศึกษาภาพสัญลักษณและความหมายของภาพ (Semantic) 
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  ในการออกแบบภาพสัญลักษณจะตองคํานึงความหมายของภาพและการเช่ือมโยงภาพ

และความหมายของภาพใหคนสวนใหญเขาใจไดตรงกัน การศึกษาความหมายของภาพกอน

เลือกใชจะชวยใหการสื่อความหมายถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน 
 การศึกษาภาพสัญลักษณและความสามารถในการตีความหมายภาพของ
กลุมเปาหมาย (Pragmatics) 
  การออกแบบภาพสัญลักษณจะตองคํานึงถึงความสามารถในการตีความหมายภาพ

ของกลุมเปาหมายเปนหลัก เนื่องจากความสามารถในการรับรูภาพและตีความหมายภาพของแต

ละกลุมเปาหมายในแตละสังคมและวัฒนธรรมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเช้ือชาติ ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการรับรูภาพ สังคม วัฒนธรรม และภาษา ดังนั้นการออกแบบภาพสัญ

ลักษณืเพื่อส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเปนภาพที่มีความเชื่อมโยงกับความสามารถใน

การตีความหมายและประสบการณเดิมของกลุมเปาหมายจึงจะสามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 

และรวดเร็ว 

  กลาวโดยสรุป ในรการออกแบบภาพสัญลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองศึกษา

ความสัมพันธของโครงสรางทั้งหมดที่ภาพสัญลักษณจะตองนําไปใชงานความหมายของภาพและ

ความสามารถในการตีความหมายของกลุมเปาหมายเปนหลัก 
  1.8 ทฤษฎีการเขาใจภาพ (Cognitive) 
         ทฤษฎีการเขาใจภาพ เกิดข้ึนหลังจากที่ผูรับสารมองเห็นภาพ และเกิดความเขาใจ

ในภาพสัญลักษณนั้นๆ การที่เราจะเขาใจในส่ิงตางๆ รอบตัวเราไดจะตองอาศัยความรูพื้นฐานหรือ

ประสบการณเดิมที่มีอยู ประกอบกับความสามารถในการตีความหมายภาพของแตละบุคคล ซึ่ง 

แคโรลิน บลูมเมอร (Carolyn Bloomer) ไดกลาววา การรับรูส่ิงรอบตัวและความสามารถในการ

ตีความหมายภาพจําเปนที่จะตองอาศัยปจจัย 9 ประการ ดังตอไปนี้ คือ 
  ความทรงจํา (Memory) 
  คนเราสวนใหญใชความทรงจําในการเรียนรูส่ิงใหมและทําความเขาใจในส่ิงตางๆ 

รอบตัวเราได เนื่องจากเราใชความทรงจําที่มีซึ่งถือไดวาเปนตนฉบับในการเปรียบเทียบกับส่ิง

ใหมๆ ที่ไดรับรู การสรางความทรงจําไมใชเพียงแคการจดจํารูปลักษณภายนอก หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของส่ิงใดสิ่งหนึ่งเทานั้น แตรวมไปถึงการรูสึกทางบวก และทางลบที่มีตอส่ิงนั้นๆ ตลอดจน

เรียนรูความหมายในเชิงนามธรรมที่แฝงอยูภายในส่ิงใดส่ิงหนึ่งอีกดวย การศึกษาความหมายของ

ภาพเพื่อสรางความทรงจําอาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง แตการเรียนรูจากประสบการณจะชวยให

เราสามารถจําจดไดนานกวา ยกตัวอยางเชนการเรียนรูสีสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติไดจาก
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 ความสามารถในการมองเห็นภาพ (Projection) 
 มนุษยเราแตละคนมองเห็นภาพตางๆ ในกลุมเมฆในทองฟาแตกตางกัน บางคน

มองเห็นหนาคน บางคร้ังมองเห็นเปนรูปสุนัข เปนตน คนแตละคนมีวิธีในการมองเห็นภาพ

แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณในการมองเห็นภาพ และตามจินตนาการในการ

สรางภาพจากจิตใตสํานึก  
 การคาดหวัง (Expectation) 
 การคาดหวัง เปนสวนหนึ่งในการับรูของมนุษย ดังคํากลาวที่วามนุษยมองเห็นเฉพาะส่ิง

ที่คนตองการอยากจะเห็น และคาดหวังจะเห็น ถาส่ิงที่ไมเปนไปตามคาดหวังก็จะเกิดปฏิกิริยา

โตตอบทางลบ หรือตกตะลึงเปนตน 
 การคัดสรร (Selectivity) 
 ตามทฤษฎีของแม็กซ เวอรธิเมอร ไดกลาววา มนุษยจะรับรูไดดีถาส่ิงนั้นเดน และเรา

ใหความสนใจ ถาส่ิงนั้นดึงดูดความสนใจเราไดแลวส่ิงอ่ืนโดยรอบจะหมดความสําคัญลงจะคงไว

เพียงส่ิงที่เราคัดสรรที่จะใหความสนใจเทานั้น 
 พฤติกรรม (Habituation) 
 คนแตละคนมีพฤติกรรมในการรับรูและเรียนรูความหมายแตกตางกัน พฤติกรรมของ

นักออกแบบกราฟกที่ถึงประสงค คือ ตองหัดเปนคนชางสังเกตและตระหนักในส่ิงที่ปรากฏอยูโดย

รอบตัวอยูเสมอ และรูจักเปนคนใฝรูอยูตลอดเวลา การฝกปฏิบัติตนเปนคนที่ชางสงสัยและ

ตองการคนหาคําตอบที่สรางองคความรูในการออกแบบกราฟกที่สอดคลองกับพฤติกรรมในการ

รับรูของกลุมเปาหมายนั้น สามารถฝกไดจากประสบการณการเรียนรูผลงานการออกแบบของนัก

ออกแบบทานอ่ืน โดยการเรียนรูที่จะทําใหความเขาใจในผลงานการออกแบบก็เปนหนึ่งใน

ประสบการณของการเรียนรูพฤติกรรมการรับรูของกลุมเปาหมาย การฝกตีความหมายและทํา

ความเขาใจในผลงานออกแบบของนักออกแบบทานอ่ืนๆ จะทําใหนักออกแบบเรียนรูถึงกุญแจ

สําคัญของการถายทอดขอมุบสูกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การเรียนรู

จากผลงานของกาย บิลลเอาต (Guy Billout) พบวาแนวความคิดในการสรางสรรคภาพของกาย 

บิลลเอาต สรางจากจินตนาการซึ่งอยูเหนือกฎธรรมชาติทั้งส้ิน เชน แสงเดินทางเปนเสนตรง เราไม

สามารถพายเรือในแนวด่ิงได และเราไมสามารถตัดน้ําได เม่ือกลุมเปาหมายไดเห็นภาพเหลานี้จะ

เกิดความรูสึกถึงความขัดแยงของภาพกับความเปนจริงที่เปนอยู และเมื่อพิจารณาในความหมาย

ของภาพจะพบวา เจตนาของการสรางภาพตองการใหผูอานเกิดการเรียนรูในความหมายของภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 91

 สิ่งเรา (Salience) 
 ส่ิงที่มีความโดดเดน และสามารถดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายได ถือไดวาเปน

ส่ิงเรา ส่ิงเราที่ดีสามารถกระตุนใหกลุมเปาหมายรูสึก หรือระลึกถึงขอมูลที่ตองการถายทอดได

อยางแมนยํา สีและกราฟกสามารถเปนส่ิงเราที่มีอิทธิพลตอการรับรูของกลุมเปาหมายไดโดยการ

สรางความประทับใจในรูปลักษณและเช่ือมโยงความหมายกับกราฟกอยางผสมผสานกลมกลืน จงึ

จะสามารถชวยใหกลุมเปาหมายจดจําขอมูลไดนาน ยกตัวอยางเชน สายการบินควอนดา แอรเวย 

ไดพัฒนากราฟกบนเครื่องบินเพื่อใหลูกคาผูใชบริการไดรับรูถึงภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลีย

ขณะที่อยูบนเคร่ืองบิน จากมุมมองลงมาจากเครื่องบินเมื่อใกลถึงประเทศออสเตรเลีย ลวดลาย

กราฟกนี้ไดเปรียบเสมือนส่ิงเราที่ทุกคร้ังที่ลูกคาใชบริการสายการบินนี้จะหวนระลึกถึงประเทศ

ออสเตรเลียทุกครากอนที่จะเดินทางไปถึงและกอนที่จากไป 
 การกําหนดจุดสนใจ (Dissonance) 
 การกําหนดจุดสนใจบนภาพจะทําไดยากมาก ถาภาพนั้นมีส่ิงรบกวนอยูโดยรอบหรือมี

การเนนเต็มไปหมดแทนที่จะเปนจุดเดียวบนภาพ ดังนั้นนักออกแบบกราฟกจึงจําเปนที่จะตอง

พิจารณาองคประกอบกราฟกหลัก และองคประกอบรองใหชัดเจน ถาพบวาองคประกอบใดไม

เกี่ยวของหรือไมสําคัญ หรือมีผลตอการแปลความหมายได นักออกแบบมมุงเนนการนําเสนอ

ขอมูลเพื่อการส่ือความหมายที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย 
 วัฒนธรรม (Culture) 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีหรือดําเนินแหงชีวิตของชุมชนหนึ่งๆ ซึ่งกําหนดข้ึนหรือสรางข้ึน

เพื่อประโยชนสุขแหงความเปนอยูของคนสวนรวม วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการออกแบบกราฟก

อยางยิ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมเปนดังแรงบันดาลใจในการออกแบบใหกับนักออกแบบโดยตรง ไมวา

จะเปนวัฒนธรรมที่นักออกแบบเติบโตมาดวย หรือวัฒนธรรมของกลุมเปาหมายที่นักออกแบบ

ตองการออกแบบใหสอดคลองก็ตาม เพื่อใหการสื่อความหมายเขาใจตรงกัน นักออกแบบจึง

จําเปนที่จะตองศึกษาและเขาใจในวัฒนธรรมของตนเองอยางถองแทกอน จากนั้นเรียนรู

วัฒนธรรมในการรับรูของกลุมเปาหมายอยางชัดเจน แลวผสมผสานความรูนั้นมาถายทอดออกมา

เปนผลงานออกแบบกราฟก ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้เรียกกันวา วัฒนธรรมในงานออกแบบ 

(Culture in Design) ทุกสังคม และวัฒนธรรมลวนมีอิทธิพลทางตรงและออมตอความรูสึกนึกคิด

และพฤติกรรมของมนุษยทั้ ง ส้ินไมวาจะเ ร่ืองการแตงกาย  การเลือกรับประทานอาหาร 
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 คํา (Words) 
 คําหนึ่งคําที่มีความหมายเดียวกันแตมีการสะกดคําแตกตางกันในแตละภาษา เชนใน

ภาษาไทยมีคําวา ดอกบัว ซึ่งหมายถึง “ดอกบัวปทุมชาติ” (Lotus) และ “ดอกบัวอุบลชาติ” 

(Water Lily) นักออกแบบกราฟกจะตองเขาใจในความแตกตางและเลือกใชคําไดอยางสอดคลอง

กับภาพที่นําเสนอดวย การออกเสียงคํามีผลตอการรับรูและความเชื่อของกลุมเปาหมายอยางยิ่ง 

เชน คําวา “ขนุน” ซึ่งมีความคลายกับการออกเสียง สนับสนุนดังนั้นคนไทยจึงเช่ือวา ปลูกตนขนุน

ที่บานแลวจะทําใหคนสนับสนุนผูที่อาศัยอยูในบานนั้น สวนการใชคําและการออกเสียงในสังคมที่

มีภาษาแตกตางกัน จะตองศึกษาและพิจารณาอยางถี่ถวนกอนเลือกใชงาน เพราะคําที่ใชอาจจะ

เปนคําที่มีการออกเสียงหรือมีความหมายที่ไมเปนมงคลอาจจะเกิดข้ึนได เชน คําวา แอปเปล ใน

ภาษาจีนมีการออกเสียงวา “ปง” ซึ่งมีการออกเสียงคลายกับคําวา “เชื้อโรค” ดังนั้นแอปเปลจึงไม

นิยมใชในการเยี่ยมคนปวยในประเทศจีน เปนตน 

 
2. แนวความคิดการเคลื่อนไหวภาพเพื่อการสื่อความหมาย 
 2.1 การรับรูการเคลื่อนไหว  
        การรับรูของมนุษยที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธของสมองกับโลกทางกายภาพ 

โดยเฉพาะการรับรูที่เกี่ยวของกับการเห็น เกิดจากระบบสมองในการรับรูตอส่ิงที่มองเห็นทางตา

ผานกระบวนการประมวลผลและแปลความหมายจากวัตถุ เหตุการณ ผูคน และสถานการณตางๆ 

ที่อยูรอบตัว แมวาคนเราสามารถรับรูทางตาไดเหมือนกันทุกคน  แตในบางคร้ังกับส่ิงที่ดูงายที่สุด 

คนเรายังแปลความหมายแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ันอยูกับประสบการณ สภาพทางสังคม และ

วัฒนธรรมทางการมองเห็นของแตละคน ปจจัยสําคัญทําใหแตละคนสามารถอาน (read) หรือ

แปลความหมายภาพไดแตกตางกันนั้น มาจาก 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสรีระ คือความสามารถ

ในการใชสายตาเสาะหาขอมูลโดยผูที่อานภาพไดดีตองเปนผูที่ใชสายตากวาดขอมูลจากภาพที่

มองเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ดานชาติพันธุวรรณนา คือวัฒนธรรมของเผาพันธุมนุษยที่

ส่ังสมในดานใฝรู โดยตองเปนผูที่มีความรูเพียงพอที่จะแสวงหาประสบการณใหมๆ ใหมากกวา

เดิมจากที่ตนเคยเรียนรูมาหรือจากประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมา ใหรูกวางและรูไกลยิ่งข้ึน และ

ปจจัยดานจิตวิทยา คือความสามารถในการเปดรับและแปลความหมายขอมูลโดยตองเปนผูที่

สามารถเก็บความหมายจากภาพไดมากที่สุด สามารถยอยและซึมซับเอาความหมายตางๆ ใน

ภาพและนําความหมายนั้น ไปผนวกกับประสบการณของตนเองไดดีที่สุด 
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 2.2 ความหมายของการรับรูการเคลื่อนไหว 
       การรับรูการเคล่ือนไหว เปนการรับรูที่มาจากความสัมพันธระหวางพื้นที่/ที่วาง และ

กาลเวลา (space and time) หรือหมายถึงการรับรูที่มาจาก 4 มิติ คือ กวาง ยาว ลึก และกาลเวลา 

(time) อันเปนการรับรูภาพของวัตถุในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ภาพของวัตถุนั้นจะเปล่ียนตําแหนง

ไปเร่ือยๆ (จําเนียร ชวงโชติ 2515 : 135-136) การทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู

การเคลื่อนไหวและการแปลความหมายจากการเคลื่อนไหว ชวยใหเราสามารถพิจารณาใชการ

เคล่ือนไหวเพื่อส่ือความหมายไดอยางถูกวิธี และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 2.3 ประเภทของการเคลื่อนไหว  

การเคลื่อนไหว แบงออกได 4 ประเภท ไดแก        

      2.3.1 การเคลื่อนไหวท่ีเปนจริง (real movement) คือการรับรูวัตถุเคล่ือนไหว

ดวยอัตราเร็ว อัตราเรง และพื้นที่ที่วาง สัมพันธกันไปกับมิติทางกาลเวลา (ถาอัตราการเคล่ือนไหว

ของวัตถุนั้นตํ่ากวาที่เรารูสึกได เชน การงอกของตนไม การบานของดอกไม เปนตน เราจะรูสึกวามี

การเคลื่อนไหวจนแทบมองไมเห็นความแตกตาง)  

  2.3.2 การเคลื่อนไหวกราฟก (graphic movements) เปนการเคล่ือนไหวที่เกิด

จากความรูสึกทางการเห็น ซึ่งเปนเพียงการบงช้ีถึงลักษณะทาทางที่เกิดข้ึนจากภาพลวงตา 

(illusion) การเคลื่อนไหวกราฟกอาจเกิดจากนัยนตาทั้งคูเคล่ือนไหว กวาดสายตาไปทั่วถึงขอบเขต

ของสายตา (field of view) และอาจเกิดจากผูออกแบบกราฟกจัดวางตําแหนงทัศนธาตุ* (visual 

elements) เพื่อใหสายตาเราเคล่ือนที่ไปยังตัวแบบ (layout) ที่วางไว 

 

 
 

ภาพที ่63 การเคลื่อนไหวกราฟก ทาํใหดูเหมือนมีวัตถุเคล่ือนที่ตรงไปหาเสนต้ังที่อยูไกลออกไป 

ที่มา : Sekuler , Perception (New York : McGraw-Hill, c1990) , 249. 
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  2.3.3 การเคลื่อนไหวโดยนัย (implied movement) เปนการรับรูการเคลื่อนไหว

จากการดูภาพนิ่ง โดยที่วัตถุหรือนัยนตาของเราไมมีการเคลื่อนไหวแตอยางใด การออกแบบ

กราฟกบางอยางที่มุงเราทางสายตาและสรางความสนใจสิ่งที่เห็น ซึ่งอาจนําวิธีการออกแบบการ

เคล่ือนไหวโดยนัยมาชวยในการสื่อสารได 

  ในงานศิลปะแผนใหมชื่อวา Optical Art หรือ Op art นิยมนําลวดลายรูปทรง

เรขาคณิตตางๆ มาออกแบบโดยการทําซ้ําๆ กัน ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกที่รุนแรงได โดยทั่วไปแลว 

Op art มักจะนํามาใชในงานโฆษณาและออกแบบโปสเตอร เวลาดูภาพชนิดนี้แลว คนดูจะเกิด

อาการคลายคนวิงเวียนศีรษะ (frenetic) เหมือนภาพส่ันสะเทือนหรือเตนเปนจังหวะได ซึ่งเปนผล

มาจากการจัดวางตําแหนงของเสนที่ตัดกันอยางรุนแรง การใชสีตรงขามกันดูแลวเหมือนรูปคล่ืน 

(moiré) ที่ถูกพลังงานแสงจากแหลงแสงที่มองไมเห็น 

 

 
 

ภาพที ่64 Vonal-Stri (1975)  

ที่มา : Vonal-Stri [Online]. accessed 19 October 2010. Available from 

http://chinaartnetworks.com/feature/wen36.shtml 

 ภาพวาดโดยศิลปนชาวฮังการี ชื่อ Victor Vasarely คือตัวอยางภาพท่ีมีพลังมากที่สุด

ของ Op art ซึ่งความรูสึกของการเคล่ือนไหวนี้ เกิดจากกรอบส่ีเหล่ียมสีเล็กๆ ตรงกลางและการ

ลวงตาของเสนจากดานซายของรูปภาพ ทําใหดูแลวอาจเกิดอาการเวยีนศีรษะได 

  2.3.4 การเคลื่อนไหวปรากฏ (apparent movement) เปนการเคล่ือนไหวชนิด

หนึ่งที่ปรากฏใหเห็นหรือลวงตา ใหเห็นการเคล่ือนไหว เชน การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากฟลม

ภาพยนตร เปนตน ผูคนที่ปรากฏใหเห็นเคลื่อนไหวในภาพยนตรจะเคล่ือนไหวก็ตอเมื่อฉาย
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3 แนวคิดเกีย่วกับการมองเห็นและรับเสียง 
 3.1 ระบบประสาททีเ่กี่ยวกับการมองเห็นและการไดยิน 
        การมองเห็น (Vision) และการไดยิน (Hearing) เกี่ยวของกับระบบประสาท ระบบ 

ประสาทประกอบดวยสวนใหญ ๆ 2 สวน สรุปไดดังนี้คือ (บุญรักษ กาญจนะโภคิน, 2521, อรรถ

สิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2546 )  

1. ระบบประสาทสวนปลาย ( Peripheral nervous system ) ประกอบดวย

เสนประสาท (Nerves) ซึ่งจะนํากระแสประสาทเขาและออกจากระบบประสาทสวนกลาง ถา

นํากระแสประสาท เขาและออกจากสมอง เรียกวา Cranial nerves มีอยู 12 คู และนําเขาและออก

จากไขสันหลัง เรียกวา Spinal nerves มีอยู 31 คู  

2. ระบบประสาทสวนกลาง ( Central nervous system ) ประกอบดวยสมองและไขสัน 

หลังสมองมนุษย ( Brain ) ทําหนาที่ดานประธานพิสัย – ความรู ( Cognitive domain ) เชน การ 

เรียนรูเกี่ยวกับรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ความจํา จินตนาการ เปนตน ดานพลพิสัย – ทักษะ  
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ระบบประสาททาํใหคนและสัตวเกิดพฤติกรรมและการทํางานของรางกายเร่ืองของ

ระบบ ประสาทและการมองเห็น รวมทั้งการไดยินอาจสรุปไดดังนี้ (ชุมพล ผลประมูล และคณะ, 

2545)  

 ระบบประสาท (Nervous system) เปนระบบหนึ่งที่มี ระบบควบคุม (Controlling 

system) รวมกันกับระบบตอมไรทอที่ใชควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ใหทรงสภาพปกติใน

กาย (homeostasis) หนาที่ของระบบประสาทสามารถจําแนกได 3 กลุมใหญ คือ  

1. การรับความรูสึก (sensory or afferent) โดยอาศัยตัวรับความรูสึกจากอวัยวะรับ 

ความรูสึกตาง ๆ เชน หู ตา รับรูขอมูลจากภายนอกรางกาย และมีสวนที่รับความรูสึกจากภายใน

รางกาย เชน กลามเนื้อ ขอตอ อวัยวะภายในเปนพวกที่รับความรูสึกเกี่ยวกับสภาวะตาง ๆ ภายใน

รางกาย สัญญาณประสาทรับความรูสึกแตละชนิดถูกสงเขาเสนประสาทและเดินทางใน ประสาท

สวนกลางที่จําเพาะกับชนิดของความรูสึกตาง ๆ 

2. การวิเคราะหขอมูล (integration) คือ การรับสง เก็บ (store) การจัดการกับขอมูล 

สัญญาณประสาทในระบบประสาท (information processing) เชน การเก็บความจํา การเรียนรู 

การใชความคิด การเขาใจความหมาย เปนตน การรับ - สงขอมูลไปมาในระบบประสาททําให เกิด

การควบคุมการทํางานซ่ึงกันและกันภายในสวนตาง ๆ ของระบบประสาท  

3. การส่ังงานและการควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย (motor or 

efferent) จากประสาทสวนกลางที่วางแผนการเคล่ือนไหวแลวสงสัญญาณประสาทไปควบคุม

อวัยวะ แสดงผล (effectors organs) ซึ่งอาจเปนกลามเนื้อลาย กลามเนื้อเรียบ และกลามเนื้อ

หัวใจ หรือ ตอมมีทอตาง ๆ เชน ตอมน้ําตา ตอมเหงื่อ เปนตน 
3.2 การมองเห็น  
    3.2.1 โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรของลกูตา  
              ลูกตาเปนอวัยวะทีม่ีรูปรางเปนทรงกลม ซึ่งคงรูปรางไดโดยมขีองเหลว

ลักษณะเฉพาะ บรรจุอยูภายในผนงัลูกตา แบงออกเปน 3 ชั้น คือ  

1. ชั้นนอกสุดเปนเปลือกลูกตา เรียกวา สเคลอรา (sclera) ผนังลูกตามีสีขาวและทึบ

แสง ยกเวนทางดานหนามีลักษณะโปรงแสง เพื่อเปนทางผานของแสงเขาสูลูกตา เรียกวา กระจก

ตา (cornea) ซึ่งนูนออกมาเล็กนอย  
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2. ชั้นกลาง เรียกวา โครอยด (choroid) ประกอบเสนเลือดฝอยจํานวนมากจึงเปนที่ 

สงผานอาหารใหแกสวนอ่ืน ๆ ของลูกตา นอกจากนี้ยังมีเม็ดสี (melanin) ซึ่งชวยดูดซึมลําแสง 

สวนเกินและลดการสะทอนของแสงที่เขามาในลูกตา ในสวนดานหนาของลูกตามีซีเลียรียบอดี 

(ciliary body) และมานตา (iris)  

3. ชั้นในสุด เปนช้ันจอประสาทตา หรือเรียกวา retina เซลลประสาทในชั้นเรตินาที่ 

สําคัญคือ เซลลรับแสง (visual receptor cells) ประกอบดวยเซลลรับแสงรูปแทง (rod cells) และ

เซลลรับแสงรูปกรวย (cone cells) เซลลรับแสงรูปแทงจะมีความไวตอแสงมากกวาเซลลรับแสงรูป

กรวยเหมาะสมกับการทําหนาที่มองเห็นในที่มืดสลัว หรือมีแสงเพียงเล็กนอย สวนเซลลรับแสงรูป

กรวยมีหนาที่สําหรับการมองเห็นภาพสี หรือในขณะที่มีแสงเขม 
      3.2.2 การมองเห็นภาพส ี(Co lour vision)  
  ความสามารถของตาในการรับและแยกแสงความยาวคล่ืนตาง ๆ ไดทําให

มนุษยมองเห็น แถบสีตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นได (visible spectrum) เนื่องมาจากรงควัตถุใน

วัตถุตาง ๆ นั้นมี ความสามารถในการดูดซึมแสงในชวงความยาวคล่ืนไดตาง ๆ กัน แสงในชวง

ความยาวคล่ืนที่ไม ถูกดูดซึมโดยวัตถุนั้น ๆ ก็จะสะทอนออกมากระตุนเซลลรับแสงรูปกรวย (cone 

cells) ในจาก 3 ชนิด ซึ่งมีความไวตอแสงสีน้ําเงิน เขียว และแดง การที่มนุษยสามารถแยกแยะสี

ชนิดตาง ๆ ได นั้น เกิดจากเซลลรับแสงรูปกรวยแตละชนิดถูกกระตุนดวยอัตราสวนที่ตาง ๆ กัน 

สวนอาการตา บอดสี (Colour blindness) เกิดจากการที่คนมีความผิดปกติของการแยกสี ซึ่งอาจ

เกิดจากการที่มี เซลลรับแสงรูปกรวยไมครบ 3 ชนิด หรืออาจขาดชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหากมีครบ 

3 ชนิดเกิด จากการที่คนมีความผิดปกติของการแยกสี ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีเซลลรับแสงรูปกรวย

ครบ 3 นิด แตการทํางานของเซลลรับแสงรูปกรวยชนิดใดชนิดหนึ่งไมทํางานเรียกวาการแยกสี

บกพรอง (colour weakness) 

การมองเห็น (Vision) อาศัยการทํางานรวมกันของตากับระบบประสาทที่เกี่ยวของ 

รวมกัน เรียกรวมวา ระบบการมองเห็น (visual system) และมีขบวนการปองกันอันตรายแก ลูกตา 

เรียกวา การตอบสนองตอส่ิงเราของระบบการมองเห็นแบบรีเฟล็กซ (visual reflex) การ ทํางาน

ของตามีสวนประกอบโดยสรุปไดดังนี้  

1. เล็นสแกวตา (lens) อยูที่สวนหนาของลูกตา ทําหนาที่รวมแสงใหตกลงบนตัวรับ 

สัญญาณ (receptors) เล็นสแกวตามีลักษณะโปรงแสงไมมีสี ความยืดหยุนสูง จึงสามารถเปลี่ยน 

รูปรางได เล็นสตาถูกยึดกับที่ดวยเอ็นยึดเล็นส ดานหนาเล็นสตามีแผนบาง ๆ ของกลามเนื้อเรียบ 
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2. ตัวรับ (receptors) อยูภายในลูกตาสําหรับส่ิงเราคือแสง เซลลประสาทในช้ัน retina 

ที่สําคัญคือ เซลลรับแสง  

 3. ระบบประสาท นําสัญญาณประสาทจากตัวรับ สงข้ึนสูสมองเพื่อแปลภาพ เรตินา

ของ ลูกตาจะรับการกระตุนจากแสง สัญญาณจะสงผาน Optic nerve จากเรตินาไปยัง lateral 

geniculate body ของ Thalamus และไปยังสมองสวนที่ทําหนาที่ในการแปลผลการมองเห็น 

(visual cortex) ในสมองสวนทายทอย (occipital lobe) 
     3.2.3 สมรรถนะในการมองเห็น  

ความสามารถในการมองเหน็ของมนุษยมคีวามสําคัญเกี่ยวกับการทํางาน

ของมนุษยอยาง ยิ่ง สมรรถนะในการมองเห็นของมนษุย (ธวัชชานนท สิปปภากุล , 2548 ) ไดแก  
มุมมองในแนวนอน  
มุมมองการมองเหน็ในแนวนอนในขณะมองตรงของมนุษยนัน้ มีระยะของมุมมอง เห็น

ภาพประมาณ 62 องศา และมีระยะของมมุมองในการอานตัวอักษรประมาณ 10 - 20 องศา สวน

ระยะในการมองเหน็ของตาทั้งขางซายและขางขวาประมาณ 94 -104 องศา  

 

 
 

ภาพที ่65 มุมมองแนวนอน  

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 287 
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มุมมองในแนวต้ัง  
ในขณะมองตรงนัน้มุมมองการเหน็ในแนวต้ังมีระยะของมุมมองในการมองเหน็ภาพ  

ดานบนประมาณ 50 องศา ดานลางประมาณ 70 องศา ขณะเดียวกนัจะมีแนวสายตาในระดับยนื  

ประมาณ 10 องศา และในระดับนั่งประมาณ 15 องศา 

 

 

 
 

 

ภาพที ่66 มุมมองแนวนอน  

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 287 
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ภาพที ่67 ภาพการมองขณะยืนของผูชาย 

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 290 
 

 
 

ภาพที ่68 ภาพการมองขณะยืนของผูหญิง 

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 290 
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ภาพที ่69 ภาพการมองขณะนั่งของผูชาย 

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 291 
 

 
 
ภาพที ่70 ภาพการมองขณะนั่งของผูหญิง 

ที่มา : Panero and Zelnik , 1979 : 291 
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3.2.3 ระยะในการมองเห็นตอขนาด TV 
        ระยะในการมองเห็นของขนาด TV ซึ่งมีมาตราสวนที่เปนมาตราฐาน 

ระยะในการมองเหน็ (Ft)  = ขนาดจอ (นิ้ว) / 10   

 

 
 

ภาพที ่71 ระยะการมอง  

ที่มา : ระยะการมองLCD [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2553. เขาถึงเมื่อ 

http://www.lcdspec.com/web/713/lcd-tv-buying-guide-by-lcdspeccom/ 
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3.2.4 ระยะในการมองเห็นของตัวหนังสือ 
          Visual Acuity หรือ VA คือความสามารถในการมองเห็น มีไวเพื่อชวยในการ

เปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นของแตละคน  เพราะคําวามองเห็นไดชัดของแตละคน

ตางกันข้ึนอยูกับความจําเปนในการใชสายตาและความพอใจในการมองเห็นของแตละคน  บาง

คนอาจจะบอกวามองเห็นหมายเลขรถเมลที่มาแตไกลไมชัดตองรอใหเขามาใกลถึงจะมองเห็นใน

ขณะที่เพื่อนมองเห็นไดแตไกล บางคนอาจจะกังวลที่เห็นไมชัดแตบางคนอาจจะเฉยๆ ไมรูสึก

อะไร   หรือในกรณีขับรถมองปายบอกทางไมเห็นตองขับรถเขาไปใกลถึงจะอานปายบอกทางได

บางทีกวาจะอานไดก็ใกลเกินไปที่จะเปล่ียนชองทางไปในทางที่ตนเองตองการ  

ในเบ้ืองตนถาเราตรวจเช็ค VA จะทําใหรูไดวาความสามารถในการมองเห็นของเราเมื่อ

เทียบกับคนทั่วไปตางกันมากหรือไม   คา VA กําหนดข้ึนโดยการใหอานตัวอักษรที่ขนาดตางกัน

โดยตัวอักษรแตละขนาดจะมีคา VA กํากับอยู ขนาดของตัวอักษรจะถูกคํานวณมาแลววาถาชารต

นั้นถูกออกแบบใหมาตรวจวัด VA โดยวางชารตหางจากผูถูกตรวจวัดที่ระยะ 6 เมตร ขนาดของ

ตัวอักษรที่ VA 20/20 จะมีขนาดความสูงของตัวอักษรเทาไหร  ถาชารตนั้นถูกออกแบบใหใช

ตรวจวัดที่ระยะ 3 เมตร ขนาดของตัวอักษรของ VA 20/20 ก็จะมีขนาดที่ตางกันกับขนาดของ

ตัวอักษรของ VA 20/20 ที่ใชที่ระยะ 6 เมตร   เพื่อใหไดคาการตรวจวัด VA ที่ถูกตองเราจะตองใช

ชารตใหถูกตองกับระยะของชารตที่กําหนดมาดวย  ซึ่งการวัดคา VA เราสามารถวัดไดในหลาย

ระบบ เราจะใหคา VA ในระบบ Snellen acuity เปน 20/20 หรือ 6/6  หรือในระบบ Decimal 

acuity เปน 1.0  

คา 20/20 หรือ 6/6 หมายถึงอะไร    20/20 เราใชหนวยในระบบอังกฤษเปนฟุต 

หมายถึงตัวอักษรขนาดนี้โดยเฉล่ียคนทั่วไปสามารถอานไดที่ระยะ 20 ฟุตและเราก็สามารถอานได

ที่ระยะ 20 ฟุตเชนเดียวกัน   20/40 จะหมายถึงตัวอักษรขนาดนี้คนทั่วไปสามารถอานไดที่ระยะ 

40 ฟุตแตเราจะตองเดินเขาไปใกลถึงระยะ 20 ฟุตเราจึงจะอานได ซึ่งแปลวาเราเห็นไดแยกวาคน

ทั่วไป    6/6 ก็เหมือนกันตางกันในหนวยที่ใช 6/6 จะเปนระบบเมตริกใชหนวยเปนเมตร  6/6 ก็จะ

หมายถึงคนท่ัวไปสามารถอานไดที่ระยะ 6 เมตรและเราก็สามารถอานไดที่ระยะ 6 เมตร

เชนกัน    6/3 ก็จะหมายถึงคนทั่วไปสามารถอานไดตองเดินเขาไปใกลที่ระยะ 3 เมตรแตเรา

สามารถอานไดที่ระยะ 6 เมตรซึ่งหมายถึงเราสามารถเห็นไดดีกวาเกณฑเฉล่ียของคนทั่วไป ถาเรา

ตองการเปรียบเทียบใน 2 ระบบเราก็สามารถเอาตัวเลขตัวบนหารดวยตัวเลขตัวลาง เชน 20/20 

หรือ 6/6 จะไดเปน 1.0 ในระบบ Decimal acuity 
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ขนาดของตัวอักษรนั้นหาไดโดยนิยามพื้นฐานของขนาดตัวอักษร 20/20 จะมีความสูง

ตัวอักษรเทากับ 5 min of arc และแตละขีดของตัวอักษรหรือชองไฟระหวางขีดของตัวอักษรมี

ขนาดเทากับ 1 min of arc (ภาพที่ 1)  ซึ่ง 1 min of arc หรือ 5 min of arc คือมุมองศาที่ทํากับตา

(ภาพที่ 2) 

 

 

 

 

ภาพที ่72 ระยะการมองตัวอักษร  

ที่มา : ระยะการมอง [ออนไลน], เขาถงึเมือ่ 31 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก

http://www.isoptik.com/isoptik/datas/eyecare1/8-7_3.php 

ฉะนั้นขนาดของตัวอักษรจะข้ึนกับระยะของชารตที่หางจากตา คํานวณไดโดยแตละขีด

ของตัวอักษรเทากับ 1 min of arc หาขนาดโดยใช tan (1/60) = 0.000291 ดังนั้นขนาดของ

ตัวอักษร 5 min of arc จะไดเทากับ 0.000291x5  ถาชารตออกแบบมาใหใชที่ระยะ 6 เมตรขนาด

ตัวอักษร 20/20 จะเทากับ 0.000291x5x6 = 0.00873 เมตร = 0.873 เซนติเมตร  ถาชารต

ออกแบบมาใหใชที่ระยะ 3 เมตรขนาดตัวอักษร 20/20 จะเทากับ 0.000291x5x3 = 0.004365 

เมตร = 0.4365 เซนติเมตร   ถาชารตออกแบบมาใหใชที่ระยะ 6 เมตรขนาดตัวอักษร 20/40 จะ

เทากับ 0.873x2 = 1.746 เซนติเมตร 

สูตรการคํานวนขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมการมองเห็น 

ขนาดตัวอักษร = 0.000291 x 5 (min of arc) x (ระยะหาง / หนวยเมตร) 
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3.3 การไดยนิ  
      ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของห ูหขูองมนุษยแบงได 3 สวน ทาํหนาที่ดังนี้ คือ  

หูชั้นนอก (External ear) เร่ิมจากใบหู ชองหูจนถึงเยื่อแกวหู หูชั้นนอกมีหนาที่ 2 

อยางคือ รับเสียง (Auditory function) รับและรวบรวมคล่ืนเสียงใหผานเขาชองหูสวนนอก 

(External Auditory canal) ไปกระทบเยื่อแกวหู (Tympanic membrane) ซึ่งมีความยืดหยุนได 

บาง การนําเสียงในชองหูสวนนอกอาศัยการสั่นสะเทือนของอากาศ (Air conduction)  

หูสวนกลาง (Middle ear) เปนโพรงอากาศในกระดูกขมับ (Temperal bon ) ติดตอกับ

โพรงจมูกและลําคอ (nasopharynx) ไดทางทอยูสเตเซ่ียน (eustachain tube) ในขณะที่เค้ียว 

กลืนอาหารทอนี้จะเปดเพื่อปรับความดัน 2 ดาน ของเยื่อแกวหูใหเทากัน ในหูสวนกลางมีกระดูก 

เรียกวา Auditory ossicles 3 ชิ้น คือ กระดูกฆอน (Malleus) กระดูกทั่ง (Incus) และกระดูก โกลน 

(Stapes) ยึดกันอยางสมดุล ทําหนาที่เปล่ียนคลื่นเสียงที่มากระทบเยื่อแกวหูทําใหเกิดเปน คล่ืน

ของเหลว (fluid – borne sound) เพื่อสงตอไปยังหูสวนใน  

หูสวนใน (Inner ear) ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนกระดูก (Bony labyrinth) 

และสวนที่เปนเนื้อเยื่อ (Membranous labyrinth) ซึ่งมีลักษณะเปนถุงภายในบรรจุของเหลวใส หู

สวนในประกอบดวยสวนที่ทําหนาที่ตางกัน 2 ชุด คือ  

    1 ชุดที่ใชฟงเสียง (Auditory apparatus) ไดแก คอเคลีย (Cochlear) ซึ่งเล้ียงดวย

cochlear nerve ทําหนาที่เกี่ยวกับการไดยินโดยตอบสนองตอคลื่นเสียงความถี่ตาง ๆ  

   2 ชุดที่ใชในการทรงตัว (Vestibular apparatus) ไดแก ทอคร่ึงวงกลม (Semicircular 

canals) 3 ทอทําหนาท กี่ วกับการทรงตัว ละสมดุลของรางกาย (Body equilibrium) เล้ียงโดย 

Vestibular nerve 
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ภาพที ่ 73 สวนประกอบของหู 

ที่มา : สวนประกอบของห ู[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=75595 

 
4 แนวคิดเกีย่วกับการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา 
 4.1 การสื่อสารเชิงอวจันภาษา  
      โดยธรรมชาติของการอยูรวมกัน มนุษยมีความจําเปนตองทําการส่ือสารระหวางกนั 

ดังนั้นมนุษยจึงไดสรางเคร่ืองมือการส่ือสารระหวางกัน และเคร่ืองมือที่มนุษยสรางข้ึนมักจะอยูใน

ลักษณะวัจนภาษา (Verbal Communication) นั่นคือการพูดและการเขียน ซึ่งสงผลใหส่ิงของที่อยู

รอบๆ ตัวของมนุษยเปนส่ิงประดิษฐที่สรางข้ึนมาเพื่อรองรับการส่ือสารในลักษณะที่เปนวัจนภาษา 

ไมวาจะเปนโทรศัพท เคร่ืองโทรสาร หรือแมแตเคร่ืองตอบรับทางโทรศัพท 

 ถึงแมวาภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกสรางข้ึนมาเพื่อใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน แตใน

การสื่อสารของมนุษยก็ไมไดใชแตเฉพาะภาษาพูดและเขียนเทานั้น นักวิจัยทางดานการสื่อสารเช่ือ

วาการส่ือสารที่ใชอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ

เทียบเทากับวัจนภาษา โดยในหมูนักวิจัยทั่วไปยังเชื่อวา การส่ือสารเชิงอวัจนะมีความสําคัญ

มากกวาการส่ือสารเชิงวัจนะ โดยดูไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางความดึงดูดใจในการส่ือสาร 

Perception ระหวางบุคคลพบวา รอยละ 93 ของการส่ือความหมายเปนอิทธิพลจากการส่ือสาร

ดวยอวัจนภาษา นอกจากนั้นนักวิชาการยังเสนอแนวคิดวา การสื่อสารเชิงอวัจนภาษาเปนการ

ส่ือสารรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจในการโนมนาวใจเปนอยางมาก โดยความคิดดังกลาวไดรับการ

สนับสนุนจากผลการวิจัยของ Philpot (1983) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัจนภาษา โดยคนพบวา รอยละ 

35 ของการสนทนาเปนภาษาพูด และรอยละ 65 เปนการส่ือสารดวยอวัจนภาษา นอกจากนี้ 
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 4.2 ความหมายของการสือ่สารเชิงอวจันภาษา 
       มีนกัวิชาการไดพยายามสรุปคํานิยามของอวัจนภาษาไดดังนี ้

 Wilden (1980 : 163) ไดใหคํานิยามของอวัจนภาษาวาเปนการส่ือสารของมนุษยที่

แสดงออกดวยภาษาทาทาง การแสดงออกทางสีหนา การเปล่ียนระดับเสียง ความตอเนื่อง ลีลา 

รวมทั้งจังหวะของการแสดงออกตางๆ ในการสื่อสาร ซึ่งเนื้อหาสารที่มนุษยส่ือสารโดยสวนใหญอยู

ในรูปของการสื่อสารที่ตองอาศัยสัญลักษณตางๆ 

 Gudykunst, Ting-Tooney, and Chua (1988: 118) ไดใหคํานิยามโดยอธิบายในเชิง

เปรียบเทยีบการสื่อสารเชิงอวัจนภาษากับวัจนภาษาไวดังนี:้ 

 ในขณะที่การสื่อสารเชิงวจันภาษานัน้เปนกระบวนการส่ือสารแบบตัวอักษร แตการ

ส่ือสารเชิงอวจันภาษาจะประกอบไปดวยการสื่อสารหลายระดับ หลายรูปแบบ หลายมิติ และเปน

ระบบที่ตองอาศัยสัญลักษณทางการส่ือสาร 

 สวน ปรมะ สตะเวทิน (2531: 36) กลาววา การส่ือสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal 

Communication) เปนการส่ือสารโดยใชรหัสหรือสัญลักษณอยางอ่ืนแทนที่จะใชภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน เชนการย้ิม การแสดงกิริยาอาการ หรือวรรคตอน เปนตน รหัสหรือสัญลักษณใชแทน

ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสารอวจันะแบงออกไดเปน 6 ประเภทคือ เวลา เนื้อที ่ กิริยา 

ส่ิงของ รางกาย และเสียงที่เปลงออกมาแตไมมีความหมายหรือที่เรียกวา ปริภาษา ความหมาย

ดังกลาวใกลเคียงกนักับความหมายที่ พชันี เชยจรรยา และคณะ (2541: 81) กลาววา การสื่อสาร

เชิงอวัจนะเปน “ภาษาเงียบ” 

 กลาวโดยสรุปแลว การสื่อสารเชิงอวจันภาษา หมายถึง การสื่อสารที่ไมใชภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน แตเปนการใชสัญลักษณตางๆ เชน เวลา เนื้อที ่กิริยา ส่ิงของ รางกาย และปริภาษาใน

การสื่อสาร 

 ถึงแมวาวัจนภาษาและอวัจนภาษาเปนสวนหนึง่ของการสื่อสารของมนุษย แตทัง้สอง

ภาษาตางมีความแตกตางซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 เร่ืองดังตอไปนี ้

1. อวัจนภาษาเปนภาษาทาทาง แตวัจนภาษาเปนสัญลักษณ 

2. อวัจนภาษาไมใชกฎเกณฑตามหลักภาษาศาสตร สวนวัจนภาษาใชหลักทาง

ภาษาศาสตร ซึ่งมีระบบและหลักการตามขอกําหนดของแตละภาษา 
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 3.อวัจนภาษาเปนกระบวนการที่ไดรับคําส่ังจากสมองดานขวาและแสดงออกโดย

ธรรมชาติของแตละบุคคลเปนหลัก สวนวจันภาษาเปนกระบวนการส่ือสารที่ไดรับคําส่ังจากสมอง

ดานซายซ่ึงตองอาศัยความจําเปนหลัก 
ขอสังเกตและจุดเดนของการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา 

1.อวัจนภาษามีแหลงกําเนิดมาจากสภาพพื้นฐานทางรางกาย แตวัจนภาษามีตนกาํเนิด

มาจากวัฒนธรรม นั่นหมายความวาภาษาทาทางนัน้สามารถส่ือสารไดกับทุกชาติทุกภาษา เชน 

การยิ้มเปนการแสดงถึงมิตรไมตรี หรือเปนการแสดงออกถึงการตอนรับอยางเต็มใจ ในขณะที่วัจนภาษา 

นั้นจะมีความหมายที่เขาใจไดในเฉพาะหมูเหลาหรือเฉพาะวัฒนธรรม เชน การส่ือสารดวย

ภาษาไทยก็จะตองสื่อสารกับผูที่เขาใจภาษาไทยเทานัน้ 

2. อวัจนภาษาเปนส่ิงที่เกิดข้ึนในโลกนี้กอนวัจนภาษา ซึ่งในยุคดึกดําบรรพ มนุษยไดใช

ภาษาทาทางในการสื่อสาร ตอมาไดมีการพัฒนาภาษาพูดข้ึนในแตละกลุมชนเพื่อใชเปน เคร่ืองมือ

การสื่อสาร 

3. มนุษยจะสามารถใชอวัจนภาษาไดกอนวัจนภาษา เชน เด็กทารกเมื่อหิวก็จะสงเสียง

รองไห แตเด็กตองใชเวลาระยะหน่ึงจึงจะสามารถพูดคําวาหิวได 

4. อวัจนภาษามีลักษณะมีลักษณะเปนสากลมากกวาวัจนภาษา นั่นหมายความวา อวัจ

นภาษาสามารถทําการส่ือสารขามวัฒนธรรมได เชน ไฟจราจรสีแดงแปลวาหยุด ซึ่งเหมือนกันใน

ทุกชาติ 

 5. อวัจนภาษาเปนภาษาที่แสดงในลักษณะที่เปนรูปภาพและการแสดงออกทางสีหนา  

6 .อวัจนภาษาเปนภาษาที่มีการแสดงออกอยางตอเนื่อง 

7. อวัจนภาษาเปนการส่ือสารที่ไมมีพื้นฐานเปนหนวย ในขณะที่วัจนภาษาจะมีลักษณะ

เปนหนวย ซึ่งแตละหนวยจะมีความหมาย เชน คําวา “กินขาว” จะมี 2 หนวย คือกินและขาว ซึ่งแต

ละหนวยจะมีความหมายในตัวเอง แตในขณะที่ภาพของใบหนาที่แสดงออกอยางเฉยเมยซ่ึงใช

เวลา 1 วินาที จะมีความหมายมากมาย 

8. อวัจนภาษาใชการสื่อสารหลายชองทางประกอบกัน เชน การแสดงอาการต่ืนเตนที่

อาจจะประกอบไปดวย ตาเบิกโพลง มีการตบมือและกระโดดไปพรอมกัน 

9. อวัจนภาษาเปนการส่ือสารที่มีพื้นฐานมาจากจิตใจภายใน  

10. อวัจนภาษาเปนการส่ือสารที่แสดงออกในลักษณะเปนภาพรวมมากกวาการ

แสดงออกในลักษณะที่เปนสวนๆ เชน เมื่อตองการบอกใหทราบวาเศรา ใบหนาและแววตาก็จะ

แสดงออกทั้งหมดวาเศรา 
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11. สารของอวัจนภาษาจะเปนการส่ือสารที่มีลักษณะเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน 

12. อวัจนภาษาไดรับการยกยองวาเปนการส่ือสารที่ใชสติปญญามากกวา และการ

ส่ือสารในรูปแบบนี้จะมีความนาเชื่อมากกวาการพูดและการเขียน 

 13. รหัสสารของอวัจนภาษามีความเปนสากล 

 14. อวัจนภาษาเปนการส่ือสารที่มีประโยชนและเหมาะสมกับขาวสารที่มีลักษณะเปน

การแสดงออกทางอารมณและความรูสึก สวนวัจนภาษาจะเหมาะสมกับลักษณะที่ตรรกหรือ

ขอความที่เปนเหตุเปนผล และขอมูลที่เปนลักษณะของความรูที่จะตองจดจํา  

ในงานทางดานการสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนงานทางดานโทรทัศน ภาพยนตร หรืองาน

ทางดานหนังสือพิมพหรือนิตยสารลวนตองการเสนอภาพที่เปนการแสดงภาษาทาทางทั้งส้ิน 

ภาษาทาทางเหลานี้ลวนมีความหมายและในบางคร้ังก็มีความหมายมากกวาภาษาพูด ซึ่งการ

เขาใจภาษาทาทางหรืออวัจนภาษาที่แสดงออกผานทาทางของมนุษย จะทําใหผูรับสารสามารถ

เขาใจการสื่อสารและการสงสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.3 การแสดงออกทางรางกาย (Physical Appearance) 
      บุคคลโดยท่ัวไปสามารถใชการแสดงออกทางรางกายเพื่อสรางความประทับใจแกผู

พบเหน็ การแสดงออกทางรางกายประกอบไปดวย เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย การแสดงอารมณ การ

ตีความส่ิงเหลานี้ไมวาจะถูกหรือผิดสามารถสงผลตอความมีเสนหของผูส่ือสารไดทั้งส้ิน การ

ส่ือสารเชิงอวจันภาษาถือเปนดานแรกทีท่ําใหผูพบเหน็เกิดความประทับใจ และผลการตีความจะ

ถูกตองหรือไมนั้น วัจนภาษาจะเปนตัวชวยในการตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง  
เสื้อผาหรือการแตงกาย 
ส่ิงเหลานีถ้ือไดวาเปนส่ิงสําคัญในการแสดงออกของอวจันภาษาทางรางกาย โดยเส้ือผา

สามารถบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูสวมใส  รวมทั้งสามารถบอกถึงลักษณะของบุคคลนั้นวา

เปนคนมีระเบียบหรือเปนคนงายๆและยงัสามารถบอกไดวาผูสวมใสเปนคนทันสมัย เปนคนที่เก็บ

ตัวมากนอยเพยีงใด  
 รูปราง 
 รูปรางของคนเราสามารถส่ือสารใหคนทั่วไปทราบวาเราเปนคนเชนไร ซึ่ง Sheldon 

(1940) ไดแบงลักษณะรูปรางของคนทัว่ไปออกเปน 3 กลุมคือ  

 1. ตัวกลม ตัวอวนคอนขางกลม น้ําหนกัมาก โดยมากเปนคนที่ไมชอบการออกกาํลัง

กาย มีความสุขกับการกนิและการพกัผอน 

 2. รางกายแข็งแรงเต็มไปดวยกลามเนื้อ โดยมากเปนนกักีฬาหรือเปนคนที่ชอบการออก

กําลังกายและแข็งแรงไมปวยงาย 
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 3. รูปรางผอมเปนเสนตรง น้าํหนักตํ่ากวามาตรฐาน มกัเปนผูที่ไมชอบการกนิหรือมี

ลักษณะทีก่ินยากหรือมีโรคประจําตัว เปนตน 

ลักษณะทางรางกายที่แตกตางกนัทัง้ 3 อยางนี้ มีผลตอการแปลความของผูรับ กลาวคือ 

เมื่อผูพบเห็นผูที่มีรูปรางอวน ส่ิงแรกที่ผูรับอาจตีความคือ เปนคนอารมณดี เชื่องชา เกียจคราน ไม

คอยฉลาด กนิเกง และไมมีเสนห  ซึ่งความรูสึกนี้สามารถเกิดข้ึนไดในทุกเพศทกุวัย ไมวาจะเปน

ผูใหญหรือเด็ก หรือแมกระทั่งผูสูงอาย ุสวนผูที่มีรางกายผอม สูง โดยเฉพาะผูชาย มักจะเปนคนที่

คอนขางตกใจงาย ข้ีโรค ยอมแพ ถีถ่วน ละเอียดลออและเปนคนฉลาด  

ผูหญิงที่มี รูปรางผอมสูง จะถูกมองในแงบวกมากกวาผูหญิงที่อวนเต้ีย และจาก

ผลการวิจัยพบวา ผูหญิงที่มีรูปรางผอมสูงและมีความหวาดกลัวตอการสื่อสารกับคนแปลกหนา

มากกวาผูหญิงที่มีลักษณะอ่ืน  แตอยางไรก็ตามในปจจุบันผูหญิงสวนใหญตองการจะมีรางกาย

ผอมสูง เนื่องจากรางกายผอมสูงนั้นจะทําใหแตงกายไดงายและดูสวยงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกิน

อาหารที่นอยลง 

รางกายแข็งแรงสมบูรณถือเปนรูปรางที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด โดยผูที่มีรูปรางแบบ

นี้จะส่ือความหมายออกมาวาเขมแข็งหรือกลาหาญ และมักจะไดรับการคัดเลือกเปนผูนาํเสมอ แต

อยางไรก็ตามผูที่มีรูปรางแขง็แรงสมบูรณ อาจจะไดรับการตีความในเชิงลบ เชน เปนคนหยิง่ผยอง

เปนตน  

ความสูงสําหรับเพศชายจะไดรับการแปลความในเชิงบวกดังจะเหน็ไดจากผลการ

สํารวจทีพ่บวาผูชายรูปรางสูงมีโอกาสทีจ่ะไดรับการคัดเลือกเขาทาํงานในตําแหนงที่ดีและ

เงินเดือนสูง นอกจากนี้ผูที่ไดรับการยอมรับวาดีพรอมมกัจะเปนผูมีพรสวรรค ออนโยน ฉลาด และ

เปนผูทีซ่ื่อสัตย (Henley :1977) 
 4.4 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาทางรางกาย (Kinesics) 
       การแสดงออกทางรางกาย ถือเปนส่ิงหนึง่ที่สามารถส่ือความหมายใหผูรับสารเขาใจ

ได การสื่อสารดวยทาทางนัน้สวนใหญจะศึกษาเกีย่วกับการแสดงออกทางสีหนา ทางตา และทาง

รางกาย ซึ่งเรียกรวมกันวา ภาษาทางรางกายหรืออาการภาษา  
        4.4.1 การแสดงออกทางใบหนา 
             ใบหนาของมนุษยถือไดวาเปนสวนที่แสดงอารมณไดมากมายหลายรูปแบบ ได

มีผูทําการวิจัยพบวา อารมณหนึ่งอารมรสามารถแสดงออกดวยใบหนาที่แตกตางกันถึง 6 รูปแบบ  

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยยืนยันวา ผูที่ตาบอดต้ังแตเกิดสามารถแสดงอารมณทางใบหนาได

เหมือนกับคนโดยทั่วไป นั่นยอมหมายความวาการแสดงอารมณทางใบหนาเปนการส่ือสารที่ติดตัว
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6) ความแปลกใจ 

 การแสดงออกทางสีหนาทัง้ 6 รูปแบบนี้ คือ พืน้ฐานของการแสดงอารมณทางสีหนา

ของมนุษย แตอยางไรก็ตาม การแสดงออกทางสีหนาไมใชทั้ง 6 รูปแบบที่สามารถส่ือความหมาย

ในรูปของสากลได มีเพยีง 4 รูปแบบเทานั้นที่ถือวาเปนสากล คือความสุข ความเศรา ความกลัว 

และความโกรธ สวนการแสดงอารมณในรูปแบบอ่ืน เชน ความขยะแขยงและความแปลกใจนัน้ 

อาจแตกตางกนัออกไปในแตละวัฒนธรรม 

 การแสดงออกทางสีหนาสวนใหญจะแสดงออกเม่ือเกิดการปฏิสัมพันธกับบุคคลอีกคน

หนึ่งมากกวาจะอยูคนเดียว และจากการศึกษาของ Fridlund (1991) พบวา การยิ้มถือเปนส่ิง

พื้นฐานที่บุคคลนิยมแสดงออก การยิ้มไมใชอารมณที่เกิดข้ึนภายในจิตใจมนุษยเพียงอยางเดียว 

แตการยิ้มเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีปฏิสัมพันธเกิดข้ึน เชน มีการพบปะกับบุคคลอ่ืน ซึ่งการยิ้มจะย่ิงเพิ่ม

มากข้ึนเม่ือเจอคนมากข้ึน และเม่ือตองพบปะผูอ่ืนมากข้ึนก็จะมีการยิ้มมากตามไปดวย 

 การแสดงออกทางสีหนาโดยพื้นฐานจะเกิดจากภายในจิตใจมนุษย แตการแสดงออกทาง

หนาตาก็เปนการแสดงออกที่ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของแตละ

บุคคล ทารกและเด็กจะแสดงอารมณออกมาตามธรรมชาติของแตละคน โดยปราศจากกฎเกณฑ

ทางสังคมและวัฒนธรรม แตเมื่อเด็กเร่ิมเรียนรูและมีประสบการณ เด็กก็จะเรียนรูที่จะมีการ

ปรับแตงใบหนาใหเหมาะสมกับเหตุการณในแตละเหตุการณ เด็กจะเรียนรูวิธีการควบคุมและการ

แสดงออกทางสีหนามากข้ึน ซึ่งจะเร่ิมเกิดข้ึนในชวงอนุบาล ซึ่งการเรียนรูในการปรับแตงสีหนาของ

เด็กจะกระทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้  

  1.แสดงอารมณโกรธแมตนเองไมมีอารมณโกรธ 

 2.การแสดงอารมณโกรธที่เกินจริง 

  3.แสดงวาไมโกรธในขณะท่ีมีความโกรธ 

  4.แสดงอารมณโกรธนอยกวาความเปนจริง 

5.กลบเกล่ือนอารมณโกรธดวยการยิ้ม 

ถึงแมวารูปแบบของการแสดงอารมณทั้ง 5 นี้จะเร่ิมเกิดข้ึนในชวงวัยอนุบาลหรือใน

ระดับประถมตน แตในงานวิจัยพบวา การเก็บอารมณและระดับอารมณที่สูงข้ึนของบุคคลจะมี

มากข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

 4.4.2 การแสดงออกทางมือ 
          มนุษยโดยธรรมชาติแลวมักจะใชมือชวยในการแสดงออกถึงความตองการ

ภายใน และการใชมือในการอธิบายความตองการตางๆ นั้นถือเปนสวนหนึ่งของการส่ือสาร ซึ่ง ได

แบงภาษามือออกเปน 3 กลุม คือ 

1.การแสดงออกทางมือที่เกดิจากความต่ืนเตนและกังวลภายในจิตใจ เชน มือส่ัน กอดอก 

หรือกายหนาผาก 

2.การแสดงออกทางมือที่ใชส่ือความหมายตรงและชัดเจน เชน ภาษาใบหรือสัญญาณมือ

ของตํารวจจราจร เปนตน 

3.การแสดงออกทางมือเพื่อประกอบการพูด เชน ในการบรรยาย สอน หรือสาธิต เปนตน 

 นอกจากนี ้ยงัไดแบงพฤติกรรมการสัมผัสดวยมือออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

1. การสัมผัสตนเอง ไดแก การเกา การถมูือไปมา หรือการจับผม ซึง่เหลานี้เกิดข้ึนเมื่อ

บุคคลกิดอาการประหมา 

 2. การสัมผัสส่ิงของ ไดแก การจุดบุหร่ี การยกแกวน้าํข้ึนด่ืม การขยับแหวนหรือนาฬิกา 

อาการเกิดข้ึนเมื่อเกิดความรูสึกประหมา เชนกนั 

 3.  การสัมผัสบุคคลอ่ืน เชน การจับมือ การตบศีรษะ (เด็ก) เบาๆ จับบา การขยับปก

เส้ือใหสามี ซึ่งอาจจะเปนการใหกําลังใจหรือปลอบประโลมก็ได 

 การแสดงทางมือที่นิยมกันมาก คือ การขยับมือและแขนในขณะที่กําลังพูดการ

แสดงออกทางมือและแขนของบุคคลขณะพูดสามารถแบงออกเปน 8 รูปแบบ คือ 

 1. การแสดงมือเพื่อเนนคําหรือประโยค ซึ่งจะใชมากในการพูดของนกัการเมือง 

 2.การแสดงมือเพื่อประกอบการอธิบาย เชน การแสดงมือวาตอนนี้อัตราคนกําลังตก

งานกําลังเพิ่มสูงข้ึนดวยการยกมือสูงข้ึน 

 3.การแสดงมือเพื่อบอกตําแหนง เชน ชี้ไปที่ส่ิงของหรือการแสดงทิศทางการเดิน 

 4.การแสดงความสัมพนัธของขนาดและระยะทาง เชน เด็กบอกวา “รักพอแมเทาฟา” 

พรอมๆ กับมือกวางเพื่อบอกขนาดของฟา 

 5.การแสดงมือเพื่อใหจงัหวะการเคลื่อนที ่หรือบอกจังหวะของดนตรีและเสียงเพลง เชน 

การใหทํานองของผูควบคุมวงดนตรี เปนตน 

 6.การแสดงมือที่ไมเปนไปตามธรรมชาติของมนษุยหรือเปนการแสดงประกอบเร่ืองราว

ที่สมมติข้ึน เชน การแสดงทาทางปลนของโจร  หรือการแสดงทาเหาะเหินเดินอากาศ หรือแสดงทา

ข่ีมาใหเด็กๆ ดูประกอบการอธิบาย 
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 7.การแสดงมือเพื่อวาดรูปในอากาศ เชน วาดรูปหวัใจ เปนตน 

 8.การแสดงมือประกอบคําสบถหรือประกอบการยกยองชมเชย เชน เยีย่ม โดยการยก

นิ้วโปงให เปนตน 

ภาษามือ นอกจากจะเกิดจากภายในจิตใจแลวยังสามารถเกิดข้ึนไดจากการเรียนรูจาก

ภายนอกดวยเชนกัน การแสดงออกดวยมือนั้นโดยทั่วไปใชกันแพรหลายในทุกวัฒนธรรม และ

มักจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติในขณะพูด การแสดงทาทางของมือจะตองแสดงใหสัมพันธกันกับคําพูด

ที่สงออกไป ถาการแสดงทาทางมือไมสัมพันธกันแลวก็จะกอใหเกิดผลทางลบมากกวา เชน นักรอง

ที่รองเพลงแลวแสดงทาทางมือไมสอดคลองกับเนื้อทาทางเพลงก็จะดูขัดตาเปนอยางยิ่ง 
4.5 การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางสายตา (Oculesics) 
      ในการสื่อสารระหวางบคุคลทั้ง 2 ฝายยอมตองมีปฏิบัติสัมพันธทางตา เพื่อวาจะตอง

คอยศึกษาเกีย่วกับปฏิกิริยาของฝายตรงขาม เพื่อปรับตัวในการส่ือสารใหถูกตองและดีข้ึน 

การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางสายตาหรือเนตรภาษานัน้จะศึกษาอยูใน 3 รูปแบบ คือ การ

สบตา การเบ่ิงตา และการเคล่ือนไหวของดวงตา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การสบตา 
การสบตาถือวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการส่ือสารดวยอวัจนภาษา ในการศึกษาท่ี

เกี่ยวของกับส่ือสารทางตาอธิบายวา การสบตามีลักษณะแตกตางจากการจองมอง (Gazing) ซึ่ง

การสบตาเปนปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคล 2 คนมองเขาไปในดวงตาและอีกฝายหน่ึง สวนการ

จองมองสามารถเกิดไดตลอดเวลาและไมจําเปนตองเปนปฏิกิริยาของคน 2 คน การสบตาจึงมี

ลักษณะเปนการส่ือสารระหวางบุคคลมากกวาการจองมอง ในบางวัฒนธรรม ถาไมมีการสบตาใน

ขณะที่สนทนากันอาจหมายถึงการไมใหเกียรติคูสนทนา หรือเปนการแสดงใหเห็นถึงการไมต้ังใจ

ฟง มีความผิดหรืออาย การสบตามักจะบงบอกถึงความอบอุน ซึ่งคนสวนใหญนิยมกระทําเมื่อมี

การสนทนาและใหความสําคัญกับการสบตา ดังจะเห็นไดวามีคํากลาวเกี่ยวกับการแสดงออกทาง

ตามากมาย เชน ตา วาว, ตาเศรา, ตาเปนประกายคลายดวงดาว หรือดวงตาปศาจ เปนตน 

ปฏิบัติสัมพันธทางตาหรือการสบตา โดยทั่วไปมวีัตถุประสงคในการแสดงออก 8 อยาง  

1. เพื่อควบคุมการส่ือสาร กลาวคือ เมื่อผูสงสารสบตาผูรับสารในขณะทําการส่ือสาร 

จะสามารถทําใหผูรับต้ังใจรับสารมากข้ึน 

2. เพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของคูสนทนาวา ขณะทําการส่ือสารผูรับสารสนใจหรือเขาใจ

เร่ืองที่กําลังส่ือสารหรือไม 

3. สงสัญญาณอะไรบางอยางใหคูสนทนาทราบ เชน ผูสงสารตองการใหผูรับสารทราบ

วา สารนั้นมีความสําคัญตอผูรับสารมาก 
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4. แสดงออกถึงความสนใจ เชน แสดงความสนใจในตัวผูรับสารดวยการสบตาอยาง

เปดเผย 

5. เปดเผยความคิดภายในจิตใจ ดังเชนที่หลายคนมักพูดเสมอวาดวงตาเปนหนาตาง

ของหัวใจ 

6. แสดงอาการสนใจในตัวเองของอีกฝายหนึ่ง (จีบ) ซึ่งคนทั่วไปมักเร่ิมตนดวยการสบตา 

7. แสดงการมีสวนรวม เชน ในการรับฟงกรบรรยาย การสบตาผูบรรยายเปนการแสดง

การมีสวนรวมและมีความสนใจในเร่ืองที่บรรยาย 

8. แสดงความใกลชิดสนิทสนม 
การเบิ่งตา 
การสื่อสารระหวางบุคคล พฤติกรรมที่แสงดออกทางตาถือวามีผลตอการส่ือสารเปน

อยางมาก พฤติกรรมทางตาที่มีผลตอการส่ือสารอยางหนึ่งก็คือ “การเบ่ิงตา” การเบิกโพลงของ

ดวงตาจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือส่ิงที่พบเห็นนั้นมีความประทับใจหรือต่ืนเตน จากงานวิจัยที่ไดศึกษา

เกี่ยวกับผลของดวงตาที่เบ่ิงกวาง พบวา ผูชายที่สนใจเพศเดียวกัน เมื่อมองดูรูปผูชายดวยกันจะ

เบ่ิงกวางมากกวามองดูรูปของผูหญิง ซึ่งหมายความวา เขามีความต่ืนเตนและประทับใจในผูชาย

มากกวา ซึ่งผลของการวิจัยเกี่ยวกับดวงตาที่เบ่ิงกวางและความต่ืนเตนในลักษณะนี้ไดนําไปใช

วงการโฆษณาอยางกวางขวาง 

การเบ่ิงดวงตากวางเปนอาการที่เกิดจากจิตใตสํานึก และการเบ่ิงตานี้ไดสงผลตอการ

ดึงดูดความสนใจดวย  นอกจากนี้ถาคูสนทนาเบิ่งตากวาง ก็จะสามารถทาํใหเกิดความสนใจในตัว

ผูสนทนามากข้ึนเชนกัน นอกจากนี้ยงัมงีานวิจัยอีกหลายช้ินทีย่ืนยันวาการเบ่ิงตามีอิทธพิลตอการ

ส่ือสารคอนขางนอย แตถึงอยางไรก็ตามการเบ่ิงตาถือเปนการแสดงความใสใจและการตอบสนอง

ตอคูสนทนา รวมถงึการแสดงความรักและความเอ็นดู 
การเคลื่อนไหวของดวงตา 
การเคลื่อนไหวของดวงตาสามารถส่ือความหมายไดหลายอยางในงานวิจัยหลายชิ้นได

คนพบตรงกันวา การเคลื่อนไหวของดวงตาในแตละทิศทาง สามารถแสดงออกถึงความคิดที่

แตกตางกัน และการเคลื่อนไหวของดวงตาน้ันจะมีความสัมพันธกับความคิดบางอยาง จาก

การศึกษาของ Bakan (1971) ที่ไดทดลองเกี่ยวกับการเหลือบมองและการแปลความสรุปไดวา 

การเหลือบมองโดยเฉพาะในเพศชายถาเหลือบมองไปทางซาย บุคคลจะใชสมองดานขวาเปน

ตัวกําหนดและถามองดานขวาก็จะใชสมองดานซายเปนตัวกําหนดและแปลความ 
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4.6 การศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัส (Haptics) 
      การสวมกอด การสัมผัสมือในวงการธุรกิจ หรือการจูงมือของคูรักเปนสวนหนึ่งของ

การสัมผัส ซึง่การสัมผัสที่รุนแรงสามารถกอใหเกิดผลในเชิงลบไดดวย เชน การผลักหรือการตบตี 

การลวงละเมดิทางเพศ ที่เกดิข้ึนมากมายในปจจุบันก็เกีย่วเนื่องกนักบัการสัมผัสทัง้ส้ิน 

การสัมผัสมีอิทธิพลและมีผลตอการชักจูงใจ Willis and Hamm (1980) และ Crusco 

and Wetze (1984) กลาววา แพทยทางดานจิตวิทยาจะไดรับความรวมมือจากคนไขมากข้ึน ถาได

มีการสัมผัสคนไขอยางถูกตอง นอกจากนี้การสัมผัสยังไดกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน ในทาง

ตรงกันขาม เด็กทารที่ไมด้ับการสัมผัสหรือไมเคยไดรับการอุมเมื่อโตข้ึนมักจะเปนคนเงียบและ

เช่ืองชา (Frank : 1957, Montagu : 1971, 1978, Morris : 1971, Shevrin and Toussieng : 

1965) รวมทั้งยังมีงานวิจัยสนับสนุนวา เด็กทารกที่อยูในกลุมที่ไดรับการสัมผัสจะที่น้ําหนักตัว

มากกวาเด็กทารกที่อยูในกลุมที่ไมไดรับการสัมผัส (Scatidi, Field, Schanbeig and Baver : 

1990) 
ชนิดของการสัมผัส 
การสัมผัสสามารถแบงออกตามการใชงานและหนาที่ไดเปน 5 ชนิดดวยกนั คือ 

เปนองคประกอบของการทํางาน เปนการสัมผัสที่ปรากฏระหวางหมอกับคนไข หรือ

อาจารยกบันกัศึกษา หรือชางตัดผมกับลูกคา การสัมผสัชนิดนี้เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากหนาทีก่าร

งาน ซึง่จะตองใชการสัมผัสเปนสวนหนึง่ของการทํางานแตอยางไรก็ตาม การสัมผัสชนิดนี้จะเปน

การสัมผัสในลักษณะทีม่ีรูปแบบจํากัดเฉพาะระหวางการทํางานเทานัน้ แตอยางไรกต็าม  ใน

สังคมไทยการสัมผัสสามารถส่ือถึงความเอ็นดูหรือใหกาํลังใจไดดวย เชน ผูใหญมักจะจับศีรษะผู

ออนอาวโุสกวาเพื่อเปนการแสดงความเอ็นดูและใหกาํลังใจ แตผูดอยอาวุโสไมควรสัมผัสผูอาวุโส 

เวนแตในบางกรณีเทานั้น 

แสดงมารยาททางสังคม การสัมผัสรูปแบบนี้มักเกิดข้ึนอันเนื่องจากเหตุผลในเชงิ

ธุรกิจหรือการรักษามารยาท เชน การจับมอื เมื่อมีการแนะนําตัวกันในงานสังคม การสัมผัสชนิดนี้

สามารถบงบอกถึงความเคารพซ่ึงกนัและกนัดวย 

แสดงมิตรภาพท่ีอบอุน การสัมผัสรูปแบบนี้ เปนการสัมผัสที่สําคัญที่สุดและเกิดข้ึน

ไดบอยคร้ัง มลัีกษณะเปนทางการนอยกวาแบบที่ 2 สวนใหญจะเกิดระหวางบุคคล 2 คนที่มีความ

สนิทสนมกันมาก การสัมผัสลักษณะนี้สามารถบงบอกไดวา ถามกีารสัมผัสมากยิ่งแสดงใหเหน็วา

ยิ่งมีความรักและความใกลชดิมาก หรือมคีวามสนใจในฝายตรงขามมากเทานั้น ในสถานการณที่

เปนสวนตัวการสัมผัสในลักษณะนี้มกัจะแปลความหมายไปทางชูสาว โดยเฉพาะฝายชายที่มกั

แสดงออกมากกวาฝายหญิง 
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แสดงความรูสึกเสนหา การสัมผัสในลักษณะนี้เปนการสัมผัสในลักษณะที่เปน

สวนตัวมาก การสัมผัสรูปแบบนี้มีความพิเศษ กลาวคือ สามารถเปล่ียนความสัมพันธใหใกลชิดกับ

ผูสัมผัสมากข้ึน เชน จากเพื่อนทั่วไปถามีการสัมผัสแบบนี้จะสามารถเปล่ียนเปนสนิทสนมมากขึ้น 

หรือสามารถเปล่ียนสถานภาพจากเพ่ือนเปนคนรักไดเชนกัน นอกจากนี้ การสัมผัสรูปแบบนี้

สามารถแลกเปล่ียนกันไดแตเฉพาะในกลุมคนสนิท เชน บุคคลในครอบครัว หรือคูรัก หรือคูสามี

ภรรยา การสัมผัสแบบเสนหานี้ไดแก การจับแกม โอบไหล กุมมือ หรือแมกระทั่งการสวมกอด 

โดยทั่วไปการสัมผัสรูปแบบนี้ไมใชชนิดที่กอใหเกิดความตองการทางเพศ แตสามารถพัฒนาเปน

ความรูสึกทางเพศไดในที่สุด (เพราะการสัมผัสรูปแบบนี้มีความใกลชิดและอบอุนมาก) 

แสดงอารมณทางเพศ การสัมผัสในรูปแบบนี้ถือวามีความเปนสวนตัวสูงสุด ซึ่งบุคคล

สวนใหญจะสงวนไวสําหรับบุคคลพิเศษเทานั้น การสัมผัสแบบนี้จะมีลักษณะที่ต่ืนเตน เราใจ 

กุญแจสําคัญของการสัมผัสแบบนี้คือการยินยอมทั้งสองฝายและมีการปลุกเราอารมณจากคูสัมผัส

ดวย ในปจจุบันการสัมผัสรูปแบบนี้คอนขางจะถือเปนเร่ืองปกติและมีมากโดยเฉพาะในสังคม

ตะวันตก 

รางกายมนุษยเปนส่ิงทีม่หศัจรรยและยังสามารถใชในการส่ือสารไดโดยไมตองใชภาษา

พูด และเปนที่ยอมรับกนัวา ความเงียบคืออวัจนภาษาอยางหนึง่ ที่คนสวนใหญมักจะแสดงออก 

นอกจากนี้คนสวนใหญมักจะตัดสินคนทั่วไปโดยดูจากอวัจนภาษาบางอยางที่แสดงออกทาง

รางกาย เชน เปนคนฉลาดโดยดูจากทาทางสายตา การเปนคนราเริงโดยดูจากการยิ้มแยม หรือ

การเปนคนเรียบรอยสามารถดูจากกิริยามารยาทที่แสดงออก เปนตน 

การแสดงออก ไมวาจะเปนการแสดงออกทางรางกายหรือลักษณะรางกายของมนุษย

สามารถบงบอกลักษณะตางๆ ของบุคคลได นอกจากนั้น การแสดงการเค่ือนไหวของรางกาย

มนุษยก็มีความหมายเชนเดียวกัน 
4.7 สิ่งแวดลอมในการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา 
      การแสดงออกทางรางกายถือเปนอวัจนภาษาอยางหนึ่งที่สามารถส่ือความหมายได 

ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวผูทําการส่ือสารและสามารถส่ือสารเชิงอวัจนภาษาไดโดยส่ิงแวดลอมนี้

จะแสดงออกผานชองสื่อสารหลายๆ ชองทางผสมผสานกัน ส่ิงแวดลอมที่กลาวถึงไดแก 

ส่ิงแวดลอมมหาภาค ส่ิงแวดลอมจุลภาค เวลา กล่ิน และเสียง ซึ่งก็เหมือนกับการแสดงออกทาง

รางกายของมนุษยส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวมนุษยก็มีผลตอการส่ือสารและสามารถส่ือความหมายได 

ดังจะเห็นไดจากคนที่มาจากทองถิ่นตางๆ กันจะมีลักษณะการสื่อสารที่แตกตางกัน ซึ่งส่ิงแวดลอม

ที่มีอิทธิพลตอการส่ือสารสามารถแบงออกไดเปนลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
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สิ่งแวดลอมมหภาค (Macro-environment) 
มนุษยอาศัยอยูในธรรมชาติและมีรูปแบบชีวิตผูกพันเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมมากมาย 

ซึ่งนอกจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนที่ตองเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมแลว การสื่อสารของ

มนุษยก็ยังเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมเชนกัน คนในแถบเอเซียจะมีวิถีชีวิตที่แตกตางจากคนยุโรป 

และประเทศที่มีพื้นที่ปาจํานวนนอย ผูที่อาศัยในลักษณะภูมิประเทศดังกลาวจะมีบุคลิกออนโยน

และสุภาพมากกวา เนื่องจากอุณหภูมิที่รอนและเย็นสามารถทําใหบุคคลมีบุคลิกและลักษณะของ

การสื่อสารแตกตางกันได 
สิ่งแวดลอมจุลภาค (Micro-environment) 
นอกจากสภาพแวดลอมทีเ่ปนภาพรวมขนาดใหญแลว สภาพแวดลอมที่แคบลง เชน 

ชุมชน บริเวณที่อยูอาศัย ตึกรามบานชอง ถนนสวนสาธารณะ ส่ิงตางๆ เหลานี้สามารถส่ือสารให

เห็นภาพที่เกีย่วกับผูที่อยูในส่ิงแวดลอมนัน้ไดดี กลาวคือ บานเรือนของแตละบคุคลก็สามารถส่ือ

ความหมายไดดี ตัวอยางเชน บานที่ดูสะอาดเรียบรอยสามารถบงบอกถึงผูที่อยูอาศัยไดวาอาจจะ

เปนผูทีม่ีระเบียบ รักความสะอาด หรือแมกระทัง่ขนาดของบานก็สามารถบงบอกถึงฐานะของผูอยู

อาศัยไดเชนกนั ส่ิงแวดลอมจุลภาคนี้ไดแก ลักษณะหอง อุณหภูมิภายในหอง สี แสงสวาง และ

เสียงตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวบุคคล โดยส่ิงแวดลอมจุลภาคที่เกีย่วของกับการผลิตส่ือ TVC ที่ไมมีเสียง 

ไดแก สี และแสงสวาง  

สี สีในสิง่แวดลอมมีอิทธพิลตอการแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคลไดนอกจากนี้สียัง

สามารถเปนตัวบงบอกอารมณตางๆ ได ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
 

ตารางที่ 2 การใชสีส่ือความหมาย 

 

สี อารมณ ความหมาย 

แดง (red) รอน, เอน็ดู, ศัตรู, โกรธ, 

ขัดแยง, ต่ืนเตน, รัก, 

กระปร้ีกระเปรา 

ความสุข, ความรัก, ความปรารถนา, 

ตัณหา,ซื่อสัตย, บาป, เลือด, รอนแรง, 

ความรอนใจ,  

ฟา (blue) เย็น, ผอนคลาย, ปลอดภัย, 

สุขุม, ออนโยน, ไมส้ินสุด, 

ความนาเชื่อถอื, ความไวใจได, 

ความสงาผาเผย 

เหลือง 

(yellow) 

ไมสบายใจ, ต่ืนเตน, ราเริง, 

สนุกสนาน, เกลียดชัง, 

เบิกบาน 

แสงอาทิตย, ความฉลาด, ความซ่ือสัตย 

(ในจีน), อาย ุ(ในกรีก), โสเภณี 

(ในอิตาลี), ผูหญิง (ในอียิปต) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

สี อารมณ ความหมาย 

สม 

(orange) 

ไมสบายใจ, ต่ืนเตน, 

ขัดแยง, หมดกําลังใจ 

แสงแดด, เต็มไปดวยผลไม(อุดมสมบูรณ), 

ทองทุงสีทอง,ความระลึกถึง 

มวง 

(purple) 

ความกดดัน, ความเศรา, 

ความสงา, ผ่ึงผาย 

ความฉลาด,ชยัชนะ,ความพรอม,ความมัง่ค่ัง

,ความเศรา 

เขียว 

(green) 

เย็น, ความเพลิดเพลิน,  

การพกัผอน, ความควบคุมได 

ความปลอดภัย, ความสงบ,ความอิจฉา, 

ความเกลียด,ความผยอง 

ดํา (black) เศรา, ต่ืนตระหนก, 

ความกลัว, ไมมีความสุข 

ความมืด, อํานาจ, ความปกปอง, ลึกลับ, 

ลึกล้ํา,ความตาย 

น้ําตาล 

(brown) 

เศรา, ไมกดดัน, หมดหวงั, 

ไมมีความสุข, เปนกลาง 

ใจคอแหงเหีย่ว, ปกปอง,ฤดูใบไมรวง, 

ปรักหักพัง,ตํ้าตอย, การแกไข 

ขาว 

(white) 

เต็มไปดวยความสุข, เบา, 

เปนกลาง, เยน็ 

โอกาสสําคัญ, ความบริสุทธิ,์ 

ความสุข, ความเบา, 

  
 แสง 
 แสงมีผลตออารมณและสุขภาพจิต แสงเปนส่ิงหนึ่งที่มีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอมทางการ

ส่ือสาร แสงสลัวสามารถทําใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลายและโรแมนติก แตแสงสวางจาสงผลดีตอ

บรรยากาศในการทํางาน และจากการทดลองพบวาคนสวนใหญจะพูดกันมากข้ึน เมื่ออยูใน

สถานที่ที่มีแสงมากพอเหมาะ  นอกจากนี้ในหองเรียนที่มีแสงสวางพอเหมาะทําใหเกิดความใสใจ 

มีการทํากิจกรรมในช้ันเรียนมากข้ึน 
 4.8 เพศและการสื่อสารเชิงอวัจนะ 
       เพศหญิงและเพศชายนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก ความแตกตางสวนหนึ่งนั้น

เกิดจากส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลอหลอมใหชายและหญิงมี

ความแตกตางกัน รวมทั้งโดยพื้นฐานแลว เพศชายและหญิงตางก็มีสรีระและลักษณะทางการ

ส่ือสารที่แตกตางกัน โดยมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตางดังตอไปนี้ 
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 พฤติกรรมการสื่อสารดวยทาทาง (Kinesic Behavior) 
 การแสดงอารมณผานทางใบหนา 
 ส่ิงหนึ่งที่ทําใหเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันก็คือ การแสดงออกทางสีหนา 

จากการศึกษาพบวา เพศหญิงมีการแสดงอารมณออกทางใบหนามากกวา สม่ําเสมอกวา และ

ถูกตองมากกวาเพศชาย  เพศชายโดยทั่วไปมีความเช่ือวา การซอนอารมณที่แทจริงและการ

ควบคุมอารมณนั้น มีความสําคัญมากกวาที่จะแสดงออกมา ถึงแมวาคูสนทนาขณะนั้นจะเปนผูที่

มีความใกลชิดกันก็ตาม 

 ส่ิงที่ทําใหการแสดงออกทางสีหนาของเพศชายและหญิงแตกตางกันมากที่สุดก็คือการ

ยิ้ม ซึ่งเพศหญิงมีการยิ้มมากกวาเพศชาย (Coates and Feldman : 1996) และในความเปนจริง

แลว การยิ้มของเพศหญิงมักจะใหประโยชนมากกวาโทษ เนื่องจากการยิ้มเปนการแสดงอารมณใน

เชิงบวก และดวยธรรมชาติดังกลาว ทําใหเมื่อตองทําการส่ือสารกับเพศหญิงก็มักจะไดรับ

ความรูสึกอบอุนและเชิญชวนมากกวาเพศชาย 

 สวนการแสดงอารมณโกรธนั้นถือเปนพฤติกรรมการแสดงอารมณทางใบหนาอยางหนึ่ง

เชนกัน ในงานวิจัยของ Coates and Feldman (1996) พบวา เพศชายมีการแสดงอารมณโกรธ

ผานทางสีหนามากกวาเพศหญิง แตในการศึกษายังไมอาจระบุไดวา ระดับการแสดงอารมณโกรธ

ของชายและหญิงที่แตกตางกันนั้นมีสาเหตุมาจากส่ิงใดระหวางชีวภาพและวัฒนธรรม 
 การจองมองหนาคูสนทนา 
 J. A. Hall (1984) ไดอธิบายวา การจองหนาคูสนทนาถือเปนอวัจนภาษาชนิดหนึ่ง โดย

ธรรมชาติแลว เพศหญิงจะจองมองคูสนทนามากกวาเพศชาย แตเพศชายมีแนวโนมที่จะใชวิธีการ

จองมองใบหนาเพศหญิงเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการรูจักมากกวา 
 การเคลื่อนไหวเทา 
 การสื่อสารหรือส่ือความหมายโดยการใชเทานั้น ในเกือบทุกสังคมถือเปนการกระทําที่

ไมสุภาพ แตก็มีบางวัฒนธรรมยอมรับการใชเทาส่ือความหมายโดยถือเปนการแสดงออกอยาง

หนึ่งคลายๆ กับการใชมือ และจากการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศ ในเร่ืองของการ

ส่ือความหมายโดยการเคลื่อนไหวเทานั้นพบวา เพศชายมีการใชอวัจนภาษาที่แสดงออกผาน

ทางการเคล่ือนไหวเทามากกวาเพศหญิงเชน การนั่งไขวหางกระดิกเทาเปนการแสดงถึงความ

สบายใจ เปนตน 
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5.แนวคิดเกีย่วกับ การใชภาษากายในการสื่อสาร 
ความหมายของภาษาทาทางของบุคคล 

 ในบางคร้ังที่เราไมสามารถถายทอดอารมณความรูสึก และความตองการของเรา ตอคู

สนทนาไดรับรู ข้ึนอยูกับหลายสาเหตุดวยกัน คือ เราไมตองการใหคูสนทนารับรูความรูสึกไมดีใน

ใจของเรา ระดับความสามารถในการฟงของคูสนทนา หรือในบางสถานการณที่ตองระบายหรือ

ระงับอารมณโดยการไมพูด แตแสดงออกมาเปนอวัจนภาษาแทน เชน ลูกชายแสดงความไมพอใจ

ตอแมดวยการปดประตูเสียงดัง 

 ปจจัยสําคัญที่จะลืมไมไดเลยในการวิเคราะหความหมายจากทาทางที่แสดงออกมาในแต

ละบุคคลนั้นจะแตกตางกันตามระดับชั้นของสังคม สถานที่ และเวลา เชนตัวเรากับคนที่นั่งขางเรา

ในโรงภาพยนตร ในหองประชุม ในสโมสร ในสนามกีฬา ในผับ เปนตน เพราะเราไมสามารถจัดให

ทุกๆคนที่เขามาติดตอหรือแวดลอมตัวเราอยูในระดับเดียวกันได 

 ในตอนเร่ิมตนการวิเคราะหความหมายจากทาทางการแสดงออกจะเต็มไปดวยความ

ยุงยากซับซอน อาจสรางความสับสนใหกับเราได เชน ทาทางที่แสดงโดยการกระพริบตาถี่ๆ ขมวด

ค้ิว หนาบ้ึง นั้นเกิดจากอารมณหงุดหงิด ไมพอใจ หรือเกิดจากโรคประจําตัวบางอยางกันแน ดังนั้น

กอนจะวิเคราะหหรือตีความทาทางของบุคคลใดๆก็ตาม เราควรจะสังเกตและพิจารณาให

รอบคอบวาอาการดังกลาวเกิดข้ึนเมื่อใด สถานการณรอบตัวขณะนั้นเปนอยางไร เพื่อชวย

ตัดสินใจวาทาทางหนาบ้ึง กระพริบตาถี่ๆนั้นเกิดจากอาการที่รอนอบอาว หรือมีปญหาทางสายตา 

และอาจเปนไปไดวา อาจแพคอนแทคเลนส 

 มีผูสนใจศึกษาความหมายของภาษากายไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับภาษากายที่ตนเอง

แสดงออกวาหมายถึงอะไร เชน การกอดอกจะแสดงออกเม่ือรูสึกไมเห็นดวยและไมอยากรับฟง

ขอมูลจากคูสนทนา จึงสรางเกราะในการรับฟง และรับรูข้ึนมาปองกันตนเอง เมื่อรูดังนั้นภายหลัง

แมจะไมเห็นดวยแตก็จะพยายามไมกอดอก เพื่อตองการเก็บความรูสึกอคติไวภายในใจ ถาหาก

ปดกั้นการรับรูทําใหเราอาจสูญเสียผลประโยชนอันพึงไดรับไปอยางนาเสียดาย เพราะไดเคยมีผู

กลาวไววา รูวาอะไรไรประโยชนยังดีกวาไมรูอะไรเลย 

 ความถูกตองแมนยําในการตีความจะไมเกิดข้ึน ถาหากเราดวนสรุปดวยความรวดเร็ว โดย

ปราศจากการสังเกตใหละเอียดรอบคอบเสียกอน และควรพิจารณาถึงอากัปกิริยาที่ไดแสดง

ออกมากอนหนารวมดวย วามีความสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร เชน การหัวเราะเพื่อกลบ

เกล่ือนความไมสบายใจ การหัวเราะคร้ังนั้นก็จะไมแสดงออกถึงความสนุกสนาน โดยสังเกตไดจาก

แววตาและทาทางที่บงวา รูสึกไมสบาย อึดอัด และตองการพาตนเองออกมาจากสถานการณอึด

อัดตึงเครียด ซึ่งเจาตัวเกิดความไมมั่นใจและกลัวที่จะตองอยูในสถานการณนั้น 
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ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตนวา เราไมสามารถเขาใจและตีความจากทาทางใดทาทางหน่ึงเพียง

อยางเดียวได แตจะตองพิจารณาจากกลุมทาทางวาแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกอยางไร ดัง

ตัวอยางเชน ลักษณะของกลุมทาทางของบัณฑิตคนหนึ่ง ซึ่งมีความกระตือรือรนในอันจะเสนอ

ผลงานของตนตอผูจัดการหรือผูบริหารดวยการนั่งโดยใชพื้นที่เพียงขอบเกาอ้ี เทาแยกจากกัน

เล็กนอย มือทั้งสองวางบนโตะ ลําตัวเอนไปขางหนา เม่ือวิเคราะหกลุมอาการดังกลาวก็พอจะสรุป

คราวๆไดวา บัณฑิตผูนี้พรอมเสมอที่จะมุงไปขางหนา เพื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ 

 นอกเหนือไปจากกลุมทาทางที่ไดแสดงออกมานั้น สีหนาและแววตาที่แสดงออกมาก็มี

ความสําคัญไมนอยในอันที่จะชวยตีความ เชน แววตาที่เบิกเล็กนอยกวาปกติกับรอยยิ้มนอยๆที่

แสดงออกเสมอระหวางพูดคุย แสดงถึงความเปนคนที่มีบุคลิกกระตือรือรนและอารมณดี 

 เม่ือรูหลักคราวๆในการวิเคราะหภาษากายจากกลุมทาทางของบุคคลแลวควรหม่ันฝกฝน

โดยการสังเกตทาทางตางๆของกลุมคนในสังคมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการทํา

ความเขาใจ อาจมีคนสงสัยวา ภาษาทาทางที่ สังเกตไดจากคูสนทนาหรือบุคคลที่เราตอง

ติดตอส่ือสารดวยนั้นมีความนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใดก็ใหลองสังเกตดูวา ทาทางที่แสดง

ออกมานั้นมีความสอดคลองกลมกลืนหรือขัดแยงกับส่ิงที่ไดกลาวออกมา ดังเชนในการกลาว

ปราศรัยในที่ชุมชนนั้น จะสัมฤทธิ์ผลตรงตามจุดประสงคของผูปราศรัยไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยู

กับทาทางที่ผูปราศรัยแสดงประกอบกับคําพูดวาสอดคลองหรือขัดแยงกับคําปราศรัยหรือไม

อยางไร และถาไมมีความสอดคลองกันแลว จะทําใหผูฟงรูสึกถึงความไมจริงใจของผูพูด ซึ่งจะ

สงผลเสียหายอยางมาก ถาหากเปนการพูดในเร่ืองสําคัญๆหรือเปนการเจรจาในเชิงธุรกิจ 

 ในหองประชุมสัมมนาเราสามารถพบเห็นสีหนาที่ถูกแสดงออกมาไดหลากหลายอารมณ 

ความรูสึก บางคนมีความกระตือรือรนที่จะรับฟงหรือเสนอความคิดริเร่ิมใหมๆ ในขณะที่บางคนก็

แสดงทาทางเบื่อหนาย อยากใหการประชุมจบลงเสียที “เม่ือไหรถึงจะเลิกเสนองานซะที” ดวย

ทาทางที่แสดงออกโดยการหร่ีสายตาลงเล็กนอย ค้ิวขมวด จมูกยน ปากเมมสนิท 

 การสังเกตสีหนาแววตาของคูสนทนา ถูกนํามาใชในการดําเนินธุรกิจขายตรงอยาง

กวางขวาง พนักงานขายตรงหลายรายยอมรับวา สีหนาแววตาของลูกคาหรือกลุมเปาหมายนั้นบง

บอกถึงทัศนคติอารมณในขณะนั้น และการทราบลวงหนาวาคูสนทนากําลังรูสึกอยางไร มีผลอยาง

ยิ่งในการปดการขายของเหลาพนักงานขายตรง ส่ิงแรกที่สังเกตงายที่สุดก็คือ แววตาอันเปนประตู

บานแรกที่จะเปดไปถึงใจ แววตาจะแสดงออกอยางชัดเจนวาเบ่ือหนายหรือสนใจ การมองผานคู

สนทนาไปโดยไมสบตา แสดงวากําลังเผชิญกับบทสนทนาที่นาเบ่ือ ดังนั้นผูพูดจะตองสํารวจ

ตนเอง หัวขอสนทนา เมื่อพบขอบกพรองก็ใหรีบดําเนินการเรียกรองความสนใจกลับคืนมา หรือ
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ตารางที่ 3 การแสดงออกทางใบหนา 

 

ลักษณะ ความหมาย 

 

ลูกคาแสดงอาการเบ่ือหนาย 

 

ลูกคาเศราซึม 

 

ลูกคากาํลังพจิารณา 

 

  ลูกคากําลังสนใจในตัวสินคา 
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นอกจากแววตาเหมอลอยและเศราซึมที่พบบอยแลว อาการเบ่ิงตาก็พบไดคอนขางบอย

เชนกันในชีวิตประจําวัน เมื่อรูสึกประหลาดใจ ตาก็จะเบิ่งข้ึนจนดันค้ิวใหสูงกวาระดับปกติ ปาก

หวอ หรือหนาแดง อันเกิดจากความรูสึกกระดากอาย ตัวเกร็ง ค้ิวขมวด กําหมัดแนน เม่ือรูสึกโกรธ 

สวนความคิดใครครวญจะถูกแสดงออกโดยทาทาง หวางค้ิวยนหร่ีตาลง ถึงแมวาอาการตางๆที่ได

กลาวยกตัวอยางมาแลวในขางตนจะถูกพบมากในคนสวนใหญ ทวาก็มิไดแปลวาบุคคลทุกคนที่

รูสึกแบบนี้จะตองแสดงทาทางดังกลาวเสมอไป 

การแสดงความรูสึกออกมาทางสีหนานั้น ไมเฉพาะแววตาท่ีสามารถส่ือความหมายได รอยยิ้มก็ยัง

เปนอีกวิธีที่จะสามารถถายทอดอารมณไดเชนกันเพราะการฉีกยิ้มไมไดหมายความถึงความสุข

เสมอไป จากการสังเกตของผูที่ศึกษาหลายทานไดรวบรวมและแยกประเภทรอยยิ้มที่มีความ

แตกตางกันไดถึง 9 ประเภท ถึงแมวาจะมีบางทานไดแยกประเภทรอยยิ้มไว 3 ประเภทหลักๆ คือ 

ยิ้มเฉย ยิ้มนอย และย้ิมกวาง ซึ่งเปนการแยกประเภทในแบบกวางๆ แตก็มีอีกหลายทานที่เจาะ

รายละเอียด และแบงยอยลักษณะของการยิ้มใหยอยลงไปอีก แตยังคงอิง 3 ประเภทหลักๆที่ได

แบงไวแลวอยูนั่นเอง 

 การละเลยรายละเอียดทําใหคาดเดาความหมายของทาทางผิดเพี้ยนไป อาจกอใหเกิดผล

ลบตอการส่ือสารในคร้ังนั้นๆ ทําใหขาดความสมบูรณชัดเจนวา แทที่จริงคูสนทนากําลังรูสึกกับเรา

ไปในทางบวก ลบ ลังเล สงสัย ยอมรับ เปดกวาง หรือปฏิเสธ มีอคติทําใหเราไมสามารถวางตัวได

ถูกและเหมาะกับสถานการณวาควรจะปรับเปล่ียนแนวทางในการสนทนา ปรับปรุงบุคลิก หรือยุติ

การสนทนานั้นๆเสีย จนบางคร้ังอาจถูกเขาใจผิดจากคูสนทนาวาเราขาดความจริงจังจริงใจในการ

สนทนา หรือการเสนอแนะแนวคิดในขณะที่ฝายตรงขามไมตองการ จึงถือไดวาการทําความเขาใจ

ตอภาษาทาทางนั้นยุงยากซับซอนอยูพอสมควร จําเปนอยางยิ่งที่ผูสนใจจะตองอดทน ไมยอทอ 

และหมั่นสังเกตอยูเสมอ 

 ในการวิเคราะหความหมายจากทาทางที่แสดงออกโดยบุคคลจะตองนําเอาองคประกอบ

ตางๆที่ไดแสดงรวมกันออกมาตีความดวยกัน ไมวาจะเปนสีหนาแววตา รอยย้ิม รวมไปถึงทาทาง

ตางๆที่แสดงออกมา เชน การวาดมือ ทาทางยักไหล กอดอก เอียงคอ โดยากรนําเอาทั้งหมดที่

สังเกตไดมาประมวลเขาดวยกัน จากนั้นจึงนําทาทางที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับคําพูดวา มี

ความสอดคลองกลมกลืนหรือขัดแยงกันหรือไมอยางไร? เพื่อจะไดทราบถึงความรูสึกที่แทจริงของ

บุคคล โดยจะเนนไปที่ภาษากายหรือทาทางที่แสดงออกมา เพราะคําพูดพอจะบิดเบือนกันได แต

ทาทางที่แสดงออกนั้นยากที่จะโกหกความรูสึกภายในใจ ดังนั้น เพื่อใหการเร่ิมตนเรียนรูภาษา

ทาทางเปนไปอยางสมบูรณที่สุด เราจึงควรทําความเขาใจทาทางข้ันพื้นฐานซึ่งพบเห็นไดบอยและ
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5.1 ภาษากายที่แสดงออกทางสีหนา 
        พื้นฐานที่งายตอการทําความเขาใจและมีความซับซอนนอยที่สุดในบรรดาภาษากาย

แบบตางๆ ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นไดทันที ขณะสนทนากับบุคคลใดก็ตามเราจะพบแววตาซึง่ตาง

มองจองซึ่งกันและกัน ในขณะสนทนาซึ่งบงวากําลังรูสึกอยางไร 

 

ตารางที่ 4 การแสดงออกทางสายตา 

 

ลักษณะ ความหมาย 

 

แววตาที่บงบอกวายินดีพอใจกับการสนทนาใน

คร้ังนั้นๆ กลามเนื้อรอบๆดวงตาจะผอนคลาย

ไมเกร็งหรือค้ิวขมวดมุน 

 

แววตาโกรธหรือไมพอใจ จะมีการเกร็งของ

กลามเนื้อบริเวณดวงตา สังเกตงายๆ จาก

บริเวณค้ิว เพราะจะขมวดเขาหากัน จนดวงตา

ไมอยูในพรอมปกติ 

 

แววตาดูถูกเหยียดหยามจะแสดงออกโดยการ

มองดวยหางตา เปนการแสดงความไมใสใจตอ

ตัวผูที่กําลังพูด หรือเร่ืองที่พูดวาไมไดอยูใน

สายตาเอาซะเลย 

 

แววตาประหลาดใจหรือตกใจกับส่ิงที่กาํลังได

ยินจะเบิกโพลงจนเหน็ลูกตากลมโตกวาปกติ 

 

นอกจากแววตาแลว อวัยวะอีกอยางบนใบหนาที่สามารถบอกความนัยแหงความรูสึกได

นั้นก็คือ ริมฝปากที่ฉีกยิ้มในรูปแบบตางๆดังไดเกร่ินมาบางแลววามีอยูหลายลักษณะดวยกัน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125

ตารางที่ 5 การแสดงออกทางริมฝปาก  

 

ลักษณะ ความหมาย 

 

ยิ้มเฉย เปนการยิ้มแบบไมเห็นฟน สามารถพบเห็นได

ทั่วไป อาจเปนการยิ้มใหกบัตัวเองหรือแมกระทัง่ตองการ

ปฏิเสธเหตุการณบางอยาง 

 

ยิ้มนอย เปนการยิ้มเปดปากเห็นเฉพาะฟนดานบน การ

ยิ้มประเภทนี้ใหสังเกตแววตาประกอบ เห็นการพิจารณา

ความหมายดวย แตโดยมากมักใชยิ้มเพื่อทักทายกัน 

 

ยิ้มกวาง เปนการย้ิมเปดปากเชนเดียวกบั การยิ้มนอย 

ทวาเหน็ซีฟ่นมากกวาโดยจะทั้งฟนบนและฟนลาง บง

บอกวากําลังอยูใน อารมณสนุกเต็มที่ พบในเด็ก

มากกวาผูใหญ อาจเปนเพราะเด็กๆมีเร่ืองใหตองขบคิด

นอยกวาผูใหญ บางคร้ังจะมีการหวัเราะรวมดวย 

 

ยิ้มเฉย เปนการยิ้มที่แสดงออกถึงอารมณในแงลบ

มากกวาแงบวก เปนการจนดวยเกลาสูงกวาวาจะจัดการ

หรือยอมรับกบัสถานการณตรงหนาทีก่ําลังเผชิญอยู

อยางไรดี 

 

ยิ้มมุมปาก จัดอยูในยิ้มเฉย โดยสังเกตดูจากมุมปากขาง

หนึ่งขางใด จะเชิด อีกขางเหมือนกับยิ้มขางเดียว ใหดู

แววตาประกอบการพิจารณาความหมายดวยวาเปน

ความรูสึกเอ็นดู พอใจ หรือดูถูกเหยียดหยามเล็กๆกันแน 

 

ยิ้มยงิฟง จัดอยูในยิ้มกวาง มักพบวาเปนการย้ิมทักทาย

ตามมารยาทไมไดแสดงออกชัดเจนวาดีใจที่ไดเจอ หรือ

เปนการย้ิมรับเหนือกวา 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

ลักษณะ ความหมาย 

ยิ้มอาย เปนการย้ิมเมื่อรูสึกกระดากอายสวน 

 

มากพบในผูหญิงมากกวาผูชาย จัดอยูในยิ้มใหกบัเร่ือง

นอย โดยฟนบนจะขบริมฝปากลางเบาๆ 

 

แสรงยิ้ม เปนการยิ้มที่แสแสรงวามีความรูสึกรวมไปกับ

เหตุการณนั้นๆ เชน ยิ้มเลาหรือมุขตลก ทั้งๆที่แทจริง

ไมไดรูสึกสนุกหรือขําขันดวยเลย 

 

ฉะนั้น เราจึงพอจะสรุปไดวา ภาษากายที่แสดงออกทางสีหนานั้นจะสังเกตไดจากแววตา

และรอยยิ้มเปนสําคัญ ดังกรณีถาพบเห็นบุคคลใดก็ตาม หนานิ่ว ค้ิวขมวด เมมปาก แสดงวากําลัง

รูสึกไมพอใจ สวนคนที่กลอกตาไปมาอาจหมายถึงกําลังรูสึกหวาดหวั่นเปนรองฝายตรงขาม ในคน

ที่ประหลาดใจไมจําเปนตองแสดงออกดวยการอาปากหวอเสมอไป และมักพบวา บุคคลใดก็ตามที่

ไมสบตาคูสนทนาขณะพูดคุยแสดงถึงความไมจริงใจ มีเร่ืองปกปดหรือกําลังพูดไมจริงอยู จาก

กรณีนี้มีผูสนใจศึกษาตอไปและพบวา ขณะกําลังสนทนาหากมีการจองตากันระหวางคูสนทนา

มากกวาคร่ึงของเวลาที่สนทนา แสดงวาบุคคลทั้งคูไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองที่กําลังสนทนา

มากไปกวากันและกัน ในทางกลับกันหากนอยกวาหรือเทาๆของเวลาท่ีใชในการสนทนาทั้งหมดซ่ึง

ถือเปนปกติ และยังพบอีกวาการส่ือสารดวยแววตามักจะแสดงออกโดยผูฟงมากกวาผูพูด แต

ทั้งหมดทั้งมวลยอมอยูในเงื่อนไขของวัฒนธรรมเชน ในบางประเทศการหลบสายตาอาจหมายถึง

ความกระดากอาย ในขณะที่บางประเทศอาจหมายถึงการปกปดซอนเรนไมจริงใจ และการชําเลือง

มองหมายถึงการใหความสนใจในบางประเทศ สวนบางประเทศคือการมองอยางดูถูกไมสุภาพ 

และตองการขโมย 
 
5.2 ภาษากายที่แสดงออกโดยผานทางมือและน้ิวมือ 

การวงน้ิวเปนวงกลม ส่ือความหมายวาตกลงลักษณะการวงนิ้วแบบนี้เร่ิมตนใชคร้ังแรก

ในประเทศอเมริกาชวงตนของศตวรรษที่ 19 โดยการวงนิ้วเลียนแบบตัวหนังสือ คือ OK  ดวยการ

สมมุติใหนิ้วชี้และน้ิวโปงที่ใชปลายนิ้วเกี่ยวกันจนเกิดเปนวงกลมแทนตัวโอ สวนอีกสามนิ้วที่เหลือ

นั้นแทนตัว K และคําวา OK ในยุคนั้นเปนการยอมรับตอบตกลง ซึ่งมีคําเต็มที่มีผูออกความเห็นไว
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ภาพที ่74 การวงนิ้วเปนวงกลม 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 33. 

 

การชูนิ้วหัวแมมือ เรามักพบทาการชูนิ้วหัวแมมือในหนังตางประเทศ ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อผู

แสดงตองการโบกรถโดยสาร ซึ่งก็เปนเชนนั้นจริงในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริการวมไปถึง

นิวซีแลนด และออสเตรเลีย นอกจากตองการโบกรถที่แลนไปมาแลว ในประเทศแถบดังกลาว การ

ชูนิ้วหัวแมมือยังหมายถึงทุกอยางเรียบรอย แตถาหากมีการส่ันนิ้วหัวแมมือรวมดวยจะเปนการ

แสดงความดูถูกอยางรุนแรง สวนในประเทศกรีซเปนศัพทแสดงที่หยาบคาย ฉะนั้น ถาคนจากตาง
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ภาพที ่75 การชูนิ้วหัวแมมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 34. 

 

การชูสองนิ้วเปนรูปตัววี โดยทั่วไปความหมายพื้นๆก็คือจํานวน 2 แตคนในประเทศ

อังกฤษและออสเตรเลียทราบดีวาการชูสองนิ้วมีความหมายไปในทางลามก ทวาในชวง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 การชูสองน้ิว คือ เคร่ืองหมายแหงความมีชัยชนะ แตจะแตกตางกันอยู

เล็กนอยกับความหมายแรก คือในความหมายที่ส่ือไปในทางสัปดน จะหัน 3 นิ้วที่ไมไดชูข้ึน 

(นิ้วโปง, นิ้วนาง และนิ้วกอย) เขาหาตัวเองสองนิ้วที่ชูข้ึนหันดานที่มีเล็บออกไปหาผูอ่ืน สวน

ความหมายแหงชัยชนะจะตรงกันขามโดยหันดานที่มีเล็บของสองนิ้วที่ชูข้ึนเขาหาตัวเอง สวน 3 นิ้ว

ที่ไมไดชูข้ึนหันออกไปทางคนอ่ืน ในประเทศไทยของเราก็นิยมใชสัญลักษณนี้เชนกัน โดยเฉพาะใน

หมูวัยรุน สาเหตุมาจากนักรองวัยรุนนิยมชู 2 นิ้วใหคนดู โดยมีสโลแกนกํากับดวยวา สูตายคะ 

หลังจากนั้นการชู 2 นิ้ว จึงกลายมาเปนภาษาทาทางที่นิยมในหมูวัยรุนไมมีความหมาย ที่ชัดเจน

แนนอน บางคร้ังใชทักมายกัน ใชใหกําลังใจกัน หรือใชบอกวา “สูตาย” แมกระทั่งโลโกเคร่ืองด่ืม

บํารุงกําลังยี่หอหนึ่งก็ใชสัญลักษณนี้เปนเคร่ืองหมายการคาเชนกัน 
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ภาพที ่76 การชูสองนิว้เปนรูปตัวว ี

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 34. 

 

ทาทางการจับมือซ่ึงกันและกัน มนุษยรูจักส่ือสารดวยมือมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพแลว 

ไมวาจะเปนการทักทายกัน แสดงความนอบนอมตอกัน และแสดงตัววาปราศจากอาวุธ มนุษย

ยังคงใชมือส่ือสารกันเร่ือยมา จนกระทั่งปจจุบันการจับมือซ่ึงกันและกันแสดงวาเต็มใจตอนรับฝาย

ตรงขามดวยความเปดเผย แตก็ยังคงมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยตามแตละ

วัฒนธรรม ในบางประเทศสมาชิกในครอบครัวจะจับมือกันเฉพาะกอนเขาหอง สวนในบางประเทศ

จะมีการเขยามือไปดวยระหวางจับมือกัน หรือบางทีก็จะกอดกันระหวางหรือหลังจากจับมือ 

สรุปวาในปจจุบันการจับมือกันมีจุดมุงหมายเพื่อทักทาย แสดงความคิดถึง เห็นอกเห็นใจ 

การจับมือที่แสดงออกถึงความแสดงตัวโดยใชทั้งสองมือของเราจับมือขวาของคูสนทนา

เราจะพบการจับมือในลักษณะนี้ในชาวตะวันตกมากกวาชาวเอเซียเปนการแสดงความจริงใจของ

ตนตอฝายตรงขามในการพบกันคร้ังแรก การจับมือที่แสดงออกถึงความคุนเคยสนิทสนม โดยการ

จับมือกับฝายตรงขามและใชมืออีกขางที่ไมไดจับแตะไหล หัวไหล หรือบริเวณตนแขนของฝายตรง

ขามเราจะพบการจับมือในลักษณะนี้ในเพ่ือนที่มีความสนิทสนมคุนเคย จึงไมควรอยางยิ่งที่เราจะ

จับมือในลักษณะนี้กับบุคคลที่เพิ่งพบกันเปนคร้ังแรก เพราะจะหมายถึงการเสแสรงไมมีความ

จริงใจ 
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 การผายมือที่แสดงออกถึงความเปดเผยซ่ือตรง ในสังคมปจจุบันเรามักจะพบทําการผาย

มือประกอบการสนทนาในแทบจะทุกชวง นั่นก็เพราะผูพูดตองการบอกฝายตรงขามวา “ทั้งหมด

นั้นมันคือความจริงนะ” สําหรับผูฟงแลวการผายมือออกโดยไมรูตัวของผูพูดก็เปนการย้ําวา ส่ิงที่ได

ยินมาทั้งหมดเชื่อถือได สรางความรูสึกดีตอผูฟง และในทางกลับกันบุคคลที่กํามือแนน แคะเล็บ 

ลวงกระเปาขณะพูด ยอมแสดงถึงความไมจริงใจมีเร่ืองปดบังซอนเรน 

 ภายหลังจากรูองคประกอบหลักๆของภาษากายแลว จะตองหมั่นสังเกตและใสใจใน

รายละเอียดตอไป เพื่อประโยชนในการวิเคราะห รายละเอียดที่วานั้นหมายถึงกลุมของทาทางที่

แสดงออกรวมกันหลายๆทาทาง ไมวาจะเปนสีหนา แววตา ทาทางตางๆ ซึ่งจะไดกลาวอยาง

ละเอียดในบทตอๆไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77 ทาทางการจับมือซ่ึงกันและกัน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 35. 
 
สถานภาพในสังคมศักยภาพสงผลตออํานาจในการแสดงออก 

 จากการศึกษาที่ไดจากการสังเกตความสามารถในการสื่อสารของบุคคลระดับตางๆใน

สังคม พบวามีความสัมพันธแปรผันโดยตรงกับสถานการณในสังคมที่บุคคลผูนั้นอาศัยอยูสามารถ

แสดงอํานาจและบทบาทไดแคไหนอยางไร กลาวคือ บุคคลใดก็ตามที่มีสถานภาพในสังคมที่

คอนขางสูง ดํารงตําแหนงหนาที่ทางสังคมและการงานในระดับสูง จะมีความสามารถในการ

ส่ือสารดวยถอยคํา วลี หรือประโยคที่มีความหลากหลายกวา และในสวนของภาษากายนั้น 

แนนอนวามักจะแสดงออกรวมกับการสนทนาเพื่อส่ือความหมายแสดงสถานภาพ ศักยภาพของ

ตนเองตอบุคคลอ่ืนๆในสังคม ดวยจุดมุงหมายในส่ิงที่เขาตองการ 

 และเปนที่นาสังเกตวา บุคคลที่มีการศึกษานอย บทบาทและหนาที่ไมสําคัญในสังคม จะ

ไมส่ือสารดวยถอยคําที่หลากหลายเทากับบุคคลในระดับสูง แตจะใชภาษาทาทางในการสื่อความ

ตองการ ความรูสึก และอารมณมากกวาถอยคํา ผิดกับคนในระดับสูงจะนิยมส่ือสารดวยคําพูด
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 ฉะนั้น ความชัดเจน รวดเร็วในการแสดงออกจึงข้ึนอยูกับวัยของแตละบุคคลดวยเชนกัน 

บุคคลอายุนอยสะสมประสบการณมานอยกวา สัญชาตญาณจึงมีมากกวา ยกตัวอยางเชนในวัย

เด็ก เมื่อพูดโกหกจะเอามือปดปากทันที และเมื่ออายุมากข้ึน พฤติกรรมนี้ก็ยังคงมีอยูแตจะเปล่ียน

สภาพไป กลาวคือ จะชาลงและแนบเนียนข้ึน คือแทนที่จะปดปากในทันทีที่พูดจบ กลับเอามือลูบ

ปากไปมาชาๆก็เปนได 

 พฤติกรรมที่มีในวัยรุนและผูใหญ จะไดรับการพัฒนาใหมีความแนบเนียนข้ึนมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือเร่ิมรูตัว เชน เมื่อเด็กวัยรุนโกหกก็จะเอามือปดปากเหมือนเชนเมื่อคร้ังยัง

เปนเด็ก แตเมื่อรูตัวก็จะรีบเบือนมือมาลูบจมูกทันที เปนทาทางที่ปรับเปล่ียนมาจากการเอามือปด

ปากในสมัยเด็กๆ และยิ่งมีอายุมากข้ึนเทาไหรทาทางตางๆก็จะปรับเปล่ียนจนมีความซับซอนมาก

ข้ึน สังเกตไดยากข้ึน ดังนั้นการสังเกตและพิจารณาความหมายจากทาทางของผูใหญจึงมีความ

ยากกวาของเด็กมาก 

 

 
 

ภาพที่ 78 ลักษณะการโกหกของเด็ก 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 39. 
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ภาพที่ 79 ลักษณะการโกหกของผูใหญ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 40. 

 
มือบงบอกถึงความเปดเผยจริงใจ 

 ดังที่ไดกลาวมาบางแลววา ทาทางที่มือแบออกนั้นบงบอกถึงความจริงใจ ความสัตยซื่อ 

จงรักและยินยอม ลองสังเกตดูในภาพยนตร หรือถาคุณจําไดในสมัยเปนเด็กเมื่อเขาคายลูกเสือ 

เนตรนารี และตองกลาวคําปฏิญาณ จะใชทาแบมือทาบหนาอก หรือแบมือชูข้ึนขางศีรษะ เปนตน 

สวนในสังคมปกติคนจํานวนไมนอยที่แสดงความจริงใจดวยการแบมือของตนเอง เพื่อแสดงความ

บริสุทธิ์ใจ เปนการกลาวโดยใชทาทางวา ที่พูดมานะจริงนะ สวนใหญจะแบมือโดยไมรูตัว และ

ในทางกลับกันคนที่กําลังพูดไมจริงก็จะซอนมือของตัวเองไวในกระเปากางเกงหรือดานหลัง เราจึง

สามารถรูไดถึงความสัตยซื่อจริงใจ เปดเผยของบุคคลผานทางทาทางที่แสดงออกจากมือของพวก

เขาไดเชนกัน 

 

 
 

ภาพที ่80 ลักษณะการผายมือแบบเปดเผยจริงใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 45. 
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อิทธิพลของฝามือ 
 มักไมคอยมีใครสังเกตถึงพลังอํานาจและอิทธิพลที่แสดงออกโดยฝามือของมนุษยเทาใด

นัก การใชฝามือแสดงออกเพื่อส่ือความหมายอยางถูกตองเหมาะสมจะสงผลใหเกิดอํานาจในการ

ส่ังการ โดยไมจําเปนตองพูดจาออกคําส่ังเลยแมแตนอย ทาของมือที่มีอิทธิพลในการออกคําส่ัง 

และพบเห็นไดบอยในสังคมก็คือ ทาหงายมือในลักษณะแบฝามือหรือคว่ํามือก็ได สวนอีกทาที่พบ

บอยก็คือ การชี้นิ้วแทนการออกคําส่ัง ถึงแมวา จะมีจุดประสงคในการสั่งการเหมือนกัน แตทาทั้ง 3 

ก็ยังคงแตกตางกันโดยความหมาย กลาวคือ การหงายฝามือเปนความหมายเชิงขอรอง บอกความ

ตองการของตนเองผานฝามือที่แบผายไปขางลําตัว โดยไมสรางความรูสึกบีบค้ันตอฝายตรงขาม 

แตถาหากคุณตองการแสดงอํานาจของคุณใหเปนที่ประจักษ ก็เพียงแตคว่ํามือลง ฝายตรงขามจะ

รับรูไดถึงคําส่ังที่ผานมาทางการวางมือ สวนคุณจะไดรับการตอบรับหรือตอตานในอํานาจที่คุณแผ

ไปนั้น ข้ึนอยูกับวาระหวางคุณกับฝายตรงขามมีความสัมพันธกันในระดับใด ยิ่งถามีระดับที่

ใกลเคียงกันมาก โอกาสที่คุณจะไดรับการปฏิเสธและตอตานคําส่ังก็มีมาก ฉะนั้นกับคนที่มีระดับ

ใกลหรือระดับเดียวกันคุณจึงควรใชการหงายฝามือมากกวาการคว่ํามือ เวนแตคุณมีระดับที่สูงกวา

เขา เชนคุณเปนเจานาย คุณก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการคว่ํามือเพื่อออกคําส่ังแกเขา สวนการชีน้ิว้

ก็มีความหมายและลักษณะการใชใกลเคียงกับการคว่ํามือ ใหความรูสึกขมขูมากกวา ฉะนั้นจึงควร

หลีกเล่ียงถึงแมวาคุณจะมีสิทธิ์ใชทานี้ก็ตาม เพราะถาคุณใหเกียรติกับบุคคลระดับตํ่ากวา คุณกจ็ะ

ไดรับการตอบรับดวยความยินดีที่จะกระทํา ซึ่งดีกวาการขมขู ซึ่งคุณจะไดแคความจําใจแตไมเต็มใจ 
การทักทายดวยทาทางของมือ 

 การทักทายซ่ึงกันและกันโดยใชมือนั้น มนุษยเรารูจักและใชเปนสัญลักษณส่ือความหมาย

มาต้ังแตดึกบรรพแลว โดยมากจะเหมือนแสดงตนวา ไมไดพกพาอาวุธบอกความจริงใจของตัวเอง 

รวมถึงทาทางการใชมือที่ไดกลาวมาบางแลว ในตอนตนๆนั้นก็คือการจับมือทักทายกัน หรือเขยา

มือเพื่ออําลา ราวกับวาตองการสงผานกําลังใจเปนคร้ังสุดทายจนกวาจะพบกันใหม 
การแสดงออกถึงความมีอํานาจกวาและการยินยอมโดยผานฝามือ 
เมื่อเราไดรูความหมายคราวๆของฝามือที่แบหงายและคว่ําเปนพื้นฐานมาบางแลว 

ข้ันตอนตอไปก็คือ วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางมือที่จับกันอยูของบุคคลสองคนวา รูสึกและ

ตองการแสดงตนอยางไรตอฝายตรงขาม 

 ลองสังเกตจากตัวคุณเองกอนก็ได เมื่อคุณไดทําความรูจักกับใครสักคนเปนคร้ังแรก และ

มีการทักทายกันดวยการจับมือ ไมเขาก็คุณจะตองสงผานความรูสึกนึกคิดที่มีตอฝายตรงขามผาน

ทางมือของตนเองสูอีกฝาย โดยความรูสึกวาตนเหนือกวาเกทับฝายตรงขาม ความรูสึกยินยอม 

หรือความรูสึกเทาเทียมกัน ซึ่งความรูสึกทั้ง 3 ชนิดนี้จะผานทางมือไปสูอีกฝายโดยไมรูตัว 
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ภาพที่ 81 การแสดงออกทางมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 48. 

 

กลาวคือเมื่อตองการแสดงความเหนือกวาก็เพียงแคจับมือทักทายโดยวางมือของคุณให

เหนือกวาในลักษณะคว่ําใหมืออีกฝายอยูในลักษณะหงาย แตถาฝายตรงขามไมยอมก็จะฝนและ

พยายามแข็งขืนไมยอมใหมือตัวเองอยูในทาหงาย 

 สวนบางคนที่จับมือโดยหงายมืออาจไมใชเพราะความยินยอมแตเปนนิสัยที่ออนนอม 

ประนีประนอม และคนที่คว่ํามือก็คือ คนที่ชอบแสดงตนวาเหนือกวามีนิสัยกาวราว การจับมือใน

ลักษณะที่มือของทั้งสองฝายต้ังฉากกับพื้นนั้น แสดงถึงความรูสึกเทาเทียมใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

หรืออีกนัยหนึ่งตางก็คิดวาตนเองเหนือกวา จึงพยายามจะดันใหมือของอีกฝายอยูในลักษณะที่

หงายจนกระทั่งมือของทั้งคูต้ังฉากกับพื้นดังกลาว 
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ภาพที่ 82 การแสดงออกดวยการจับมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 49. 

 
การจับมือในลักษณะตางๆ 

 ถึงแมวาการจับมือทักทายจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมกันมากในชาติตะวันตก แตใน

ปจจุบันการส่ือสารและเทคโนโลยีที่กาวลํ้า ไดยอสังคมโลกใหเล็กลง ดังนั้นเราซึ่งอาศัยในซีกโลก

ตะวันออกไมไดมีธรรมเนียมปฏิบัติเชนเดียวกับคนในซีกโลกตะวันตก แตอยางนอยเราก็ควรจะรู

ธรรมเนียมของเขาเหลานั้นไวบาง เม่ือถึงคราวท่ีเราตองติดตอกับพวกเขาจะไดไมรูสึกเคอะเขิน 

และถึงแมวาเราจะไมไดเปนผูจับมือทักทาย แตเมื่อใดก็ตามที่เห็นการจับมือทักทายระหวางคน

สองคน เราก็จะสามารถทราบไดในแทบจะทันทีวา ใครอยูเหนือใคร ใครกาวราว ใครออนนอมกวา

ใคร 

 ก็อยางที่ทราบกันวา บุคคลที่คว่ํามือตอบุคคลอ่ืนยอมตองการแสดงอํานาจของตนใหเปน

ที่ประจักษไมใหฝายตรงมีโอกาสปฏิเสธ ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะนิสัยกาวราวและเปนผูนํามักจะย่ืน

มือไปในลักษณะคว่ําฝามือไปหาฝายตรงขามกอนกันไมใหฝายตรงขามจับมือทาอ่ืนได นอกจาก

ตองหงายฝามือของตนประกบกับฝามือที่คว่ําอยูกอนแลว การจับมือถึงจะสมบูรณ 

 

 
 

ภาพที่  83 การยื่นมือ   

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 50. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 136

 

 
 

ภาพที่ 84 การยืนมือตอบ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 50. 

 

แตแทที่จริงการแกลํายังมีอีกหลายวิธีดังเชนที่ไดกลาวมาบางแลวในหัวขอการแสดงออก

ถึงความมีอํานาจกวาและการยินยอมโดยผานฝามือ แตเม่ือใดก็ตามที่ฝายรุกมีทั้งกําลังและความ

แข็งแกรงของฝามือ วิธีที่ไดผลที่สุดก็คือ ยื่นมือไปจับในลักษณะคว่ํามือเชนกันดังภาพ ไมตอง

ประกบมือโดยการหงายมือก็ได วิธีนี้จะทําใหคุณพลิกกลับมาเปนฝายไดเปรียบ และเปนการหัก

หนาอีกฝายโดยส้ินเชิง ฉะนั้นกอนตัดสินใจหักหนาอีกฝาย ควรพิจารณาถึงผลไดผลเสียใหดีกอน

กระทําการใดๆลงไป บางคร้ังการออนขอและประนีประนอมจะทําใหเราไดเปรียบในแงของ

ผลประโยชนมหาศาลในภายหลังก็เปนได 

 

 
ภาพที่ 85 การกุมมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 51. 

 

การใชสองมือกุมมือของอีกฝายไวเปนการแสดงความรูสึกจริงใจใหอีกฝายรูสึกอบอุนและ

มอบความไวเนื้อเช่ือใจตอบกลับมา จะพบวานักการเมืองสวนใหญนิยมทําเชนนี้กับคนที่เขาติดตอ

ดวย  แตสําหรับคนธรรมดาอยางเราๆ  ถานําเอาการจับมือแบบนี้ไปใชกับคนที่เพิ่งพบกันเปนคร้ัง

แรก  ความไมคุนทั้งตัวคุณและธรรมเนียมตะวันตก  จะสงผลตอความสัมพันธในข้ันตอไป  เพราะ
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 การจับมือบางลักษณะที่บงบอกถึงความเฉ่ือยชา  เหนื่อยหนาย  เปนการแสดงความ

ออนแอใหอีกฝายรับรู  เปดโอกาสใหฝายตรงขามขมดวยทาทีที่เหนือกวา  มีคนจํานวนไมนอยที่

มองขามความสําคัญขอนี้  และเผลอจับมือไปแบบซังกะตายโดยไมทันระวังตัว 

 คงเปนโชคไมดีเลยถาหากคุณพบกับการจับมือที่บงบอกถึงความกาวราวอยางรุนแรงใน

ลักษณะนี้  บุคคลที่จับมืออีกฝายดวยการบีบอยางแรง  แสดงถึงความกาวราวไรมารยาทอยาง

ที่สุด  คลายกับกําลังหาเร่ืองอีกฝายก็ไมปาน  วิธีแกที่ดีที่สุดก็คือ  อดทน  และใหคร้ังนี้เปนคร้ังสุด

ทายาที่ตองพบปะกับคนประเภทนี้  ส่ิงสําคัญคือการที่คุณตองไมกระทําพฤติกรรมไรมารยาทเชนนี้

เสียเอง 

 

 
 

ภาพที ่86 การจับมือแบบนักเลง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 51. 

 

จะวาไปแลว  การจับมือกันเปนการลวงลํ้าเขาไปในอาณาจักรสวนตัวของอีกฝายอยาง

ชวยไมได  ฉะนั้นบุคคลที่ยื่นมือไปกอน  จึงมีสิทธิ์เลือกที่จะปองกันไมใหอีกฝายลวงลํ้าเขามา

ภายในอาณาจักรสวนตัวของตน  โดยการเหยียดแขนใหมือตนเองเขาใกลฝายตรงขามมากที่สุด  

พบวาคนที่มีพฤติกรรมเชนนี้จะตองการอาณาจักรสวนตัวคอนขางกินอาณาบริเวณกวางเชน  คนที่

เติบโตมาในที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหลวมๆ  เคยชินกับการมีอาณาจักรสวนตัวที่กวางขวาง

จึงไมชิน  หากจะมีใครเขามาใกลกับอาณาจักรสวนตัวมากจนเกินไป  สงผลใหบางคร้ังการจับมือ

เปนเพียงแคปลายนิ้ว  เนื่องเพราะคนทั้งคูยืนคอนขางหางกัน  ทําใหการจับมือไมคอยกระชับ

เทากับการยีนใกลกัน 
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สวนคนที่มีอาณาจักรสวนตัวคอนขางแคบกินพื้นที่นอย  จะรูสึกปลอดภัยกวาถาการจับ

มือจะอยูในอาณาจักรสวนตัวของตัวเอง  เปนเหตุใหมีพฤติกรรมในการจับมือที่ตางกันออกไปอีก  

คือ จะดึงมือของอีกฝายเขามาหาตนเอง  ใหการจับมือเกิดข้ึนในอาณาจักรของตนเองมากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 87 การแสดงออกทางการจับมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 53. 

 

สรุปวา  ในการทักทายดวยการจับมือ  ดวยการกุมมือฝายตรงขามไวดวยมือทั้งสองของ

ตนเองนั้น  มีจุดประสงคในการแสดงความซ่ือสัตย จริงใจตออีกฝาย แตในบางคร้ังก็ไมจําเปนตอง

กุมมือฝายตรงขามดวยมือทั้งสองก็ได โดยปกติเราจะจับมือทักทายกันดวยมือขวา ฉะนั้นแทนที่มือ

ขางซายจะกุมทับลงไป ก็เล่ือนข้ึนมาจับบริเวณขอมือ ขอศอก ตนแขน หรือหัวไหลก็ได ซึ่งลวน

แลวแตบงบอกถึงความรูสึกดีที่ผูจับมอบใหอีกฝาย แตอยาลืมวานิยมทํากับผูที่สนิทสนมคุนเคย

เทานั้น โดยที่การจับขอมือและขอศอกมักจะทํากันในหมูเพื่อนหรือญาติสนิท โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การจับไหลหรือตนแขน เปนการกาวลํ้าเขาสูอาณาจักรสวนตัวของอีกฝาย ถาไมไดรับการยินยอม
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ทวงทาของฝามือใชฝามือถูกันไปมา 
 ตามปกติการถูมือไปมาเปนการถายทอดใหผูอ่ืนไดรูวา ตนเองกําลังจินตนาการและ

คาดหวังเร่ืองใดก็ตามไปในทางบวก ขณะที่เชียรกีฬา เม่ือนักกีฬาคนโปรดกําลังเปนฝายไดเปรียบ

เราจะถูมือโดยไมรูตัว ในใจนั้นคาดหวังและอยากใหฝายที่ตนเองเชียรอยูเปนฝายชนะ และใน

ทํานองเดียวกันถาคุณมีโอกาสไดเขาไปรับประทานอาหารและมีพนักงานตอนรับเดินเขามาหาคุณ

พรอมทั้งถามคุณวา “ตองการอะไรเปนพิเศษไหมครับ” โดยมีการถูฝามือไปมารวมดวย คุณยอม

วิเคราะหไดทันทีวาพนักงานตอนรับกําลังคาดหวังวาจะไดรับส่ิงดีๆจากคุณ ซึ่งในที่นี้ก็หมายถงึ ทปิ

หรือเงินตอบแทนพิเศษนั่นเอง 

จังหวะความเร็วในการถูฝามือก็เกิดจากจุดประสงคที่แตกตางดวย กลาวคือ ถาฝายตรง

ขามถูมือไปมาดวยความรวดเร็ว แสดงวาเขากําลังมอบความรูสึกหรือไมก็ส่ิงดีๆที่เราตองการใหกบั

เรา และในทางกลับกัน ถาหากฝายตรงขามถูมือไปมาดวยความเช่ืองชา ดูราวกับวากําลังใช

ความคิดไปดวยขณะถูฝามือ นั่นก็แสดงวาเขากําลังหวังวาจะกอบโกยผลประโยชนบางอยางจาก

เราอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยาลืมผนวกสภาวะแวดลอมเขาไปรวมพิจารณาดวยก็แลวกัน สมมติวาใครสัก

คนกําลังถูมือไปมาในวันที่อากาศหนาวเหน็บที่ปายรถเมล ไมไดแปลวาเขาคาดหวงัวารถเมลสายที่

รอคอยกําลังมา แตเขากําลังทําใหรางกายอบอุนข้ึนตางหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88  ทวงทาของฝามือใชฝามือถูกันไปมา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 56. 
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การถูนิ้วตางๆ 
 การถูนิ้วตางๆสวนมากมีนิ้วหัวแมมือเปนนิ้วหลัก และมีนิ้วอ่ืนๆผลัดกันรวมถูดวย คลาย

กับการดีดนิ้ว แตเนื่องจากไมตองการใหเกิดเสียงดัง จึงเปนเพียงการใชนิ้วถูกันไปมาเทานั้น บางก็

เปนนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ี บางคร้ังก็เปนหัวแมมือกับนิ้วกลาง นาง หรือกอย นิ้วใดนิ้วหนึ่ง 

จุดประสงคก็เพื่อตองการอะไรบางอยางจากอีกฝาย อาจจะเปนเงินหรือผลประโยชนบางประการก็

เปนได ดังนั้นจึงสังเกตพฤติกรรมของคูสนทนาและระมัดระวังตัวใหดี คุณอาจเจอกับพนักงานขาย

ซึ่งหวังปดการขายกับคุณกําลังถูนิ้วมืออยู หรือไมก็เพื่อนคุณนั่นแหละกําลังหยิบยืมเส้ือตัวเกงของ

คุณ โดยที่เขาก็ถูนิ้วมือไปมาเชนเดียวกัน 
การประสานนิ้วมือเขาดวยกัน 

 การประสานน้ิวมือเขาดวยกัน มักถูกเขาใจผิดอยูเสมอวาเปนอาการที่แสดงออกถึงความ

มาดมั่น เพราะเรามักจะเห็นรอยยิ้มและทาทางที่มีความสุขแสดงออกมารวมกันกับการประสานมอื 

แตแทที่จริงแลวกลับตรงขามกันโดยส้ินเชิงการประสานนิ้วมือเขาดวยกัน เปนเพียงการใหกําลังใจ

ตนเองใหรูสึกดีข้ึน ราวกับวาจะมีพลังเกิดข้ึนจากการประสานน้ิวมือก็ไมปาน  

 

 

 
 

ภาพที่ 89 การประสานมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 57. 
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ภาพที่ 90 การประสานมือบนโตะ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 57. 

 

 
 

ภาพที่ 91 การประสานมือดานหนา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 57. 

 

ฉะนั้นถาเห็นใครก็ตามที่ทําทามือเชนนี้ แสดงวาบุคคลนั้นกําลังตกอยูในหวงแหงความ

กระวนกระวายใจ และรูสึกตอตานอะไรบางอยางในสภาพแวดลอมรอบตัวเอง หากแตไมตองการ

แสดงออกวากําลังรูสึกหงุดหงิดเต็มที่ แตก็ยังคงแสดงออกมาอยูนั่นเอง โดยหารูไมวาการกลบ

เกล่ือนคือการบอกเลาดวยภาษาทาทางดวยเชนกัน โดยการปกปดความรูสึกในแงลบ ทาทางการ

ประสานนิ้วมือดังกลาวสามารถทําได ไมวาจะเปนระดับปลายคาง บนโตะ บนตักขณะนั่ง หรือ

ดานหนาขณะยืนยิ่งอยูในระดับสูง ขีดของความหงุดหงิดก็จะยิ่งสูงตามไปดวย การเขาหาบุคคล
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ทาปลายนิ้วชนกันเปนรูปวีคว่ําหรือภูเขา  
การชนปลายน้ิวเขาหากันจะเปนรูปตัววีคว่ํานี้เปนการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 

รูสึกวาตนเองมีศักยภาพเหนือกวาบุคคลอ่ืน จะไมคอยพูดหรือแสดงทาทางอ่ืนใด แตมักจะใช

ทาทางนี้แสดงออกวาเปนคนมีความมั่นใจในตนเอง เปนทาทางเฉพาะและจะไมนําเอาทาทางนี้ไป

ประมวลรวมกับทาทางหรือกลุมทาทางอ่ืนใด เพื่อพิจารณาความหมายทาทางแบบนี้มีผูเช่ียวชาญ

หลายทานใหความสนใจศึกษากันมาก โดยต้ังขอสังเกตวาเปนปฏิกิริยาที่มักพบบอยในนายจาง

และลูกจางที่มักจะใชแสดงแทนคําพูดวา “รูอยูแลวนา” นายจางมักจะแสดงศักยภาพของตนแก

ลูกนองเพื่อใชอบรมส่ังสอนดวยทาทางแบบเดียวกันนี้และจะดูออกไปในแงลบยิ่งข้ึนถาหากมีการ

เชิดหนาประกอบดวย เพราะนั่นหมายถึงการเปนผูมีความมั่นใจมากจนกลายเปนหยิ่งยโส

จนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่92 ทาปลายนิ้วชนกนัเปนรูปวีคว่าํหรือภูเขา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 58. 

 
ทานิ้วมือชนกันเปนรูปตัววีปกติ 
ความหมายยังคงครอบคลุมอยูในแงของการแสดงความม่ันใจ แตจะเปนไปในแนวทาง

ของผูฟงมากกวา และพบมากในผูหญิงมากกวาผูชาย คุณตองหม่ันสังเกตวาการประกบมือใน

ลักษณะประกบน้ิวเปนรูปตัววีนั้น ติดตามพฤติกรรมในแงบวกหรือลบอยูเพราะนั่นหมายถึงการมี

ความม่ันใจตอเหตุการณนั้นในดานบวกหรือลบ  ถาทาประกบนิ้ว รูปตัววี ติดตามทาทาง
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ภาพที่ 93 ทานิ้วมือชนกันเปนรูปตัววีปกติ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 58. 

 
ทาการจับมือ ขอมือ และขอศอกของตนเอง 

 ถาคุณเคยชมภาพขาวตางประเทศ และสังเกตดูสักหนอยก็จะพบวา เช้ือพระวงศซึ่งเปน

ชายในแถบยุโรปนั้น สวนใหญจะทรงเดินเชิดพระพักตร พรอมกับไขวพระหัตถไวดานหลังพระองค 

ซึ่งการเดินในลักษณะนี้จะนิยมกันแพรหลายในประเทศตางๆ ซึ่งจะครอบคลุมอาชีพที่ตองแสดง

อํานาจของตนเองตอบุคคลอ่ืนๆ เชน นายทหารชั้นผูใหญ ตํารวจระดับผูบังคับบัญชา ครูฝาย

ปกครอง และผูที่มีตําแหนงสูงมีคนในปกครองเปนจํานวนพอสมควร 

 เปนการแสดงความเช่ือมั่นในตนเอง แสดงออกถึงศักยภาพที่เหนือกวาของตนเองตอ

ผูใตบังคับบัญชา หรือคนในปกครองของตนเอง เพราะการเปดเผยสวนทองซึ่งมนุษยสวนใหญจะมี

ความระวังปองกันเปนพิเศษน้ันตองอาศัยความมั่นใจในตนเองเปนอยางยิ่ง รวมทั้งแสดงความผ่ึง

ผายดวยการยืดอกอยางไมหวาดหวั่นตอภยันอันตรายใดๆ ถึงแมวาเราจะไมไดมีตําแหนงใหญโต 

หรือมีบทบาทสําคัญในวงสังคมแตเราก็สามารถใชทานี้เสริมความม่ันใจใหกับตัวเอง บงบอกฝาย
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ภาพที่ 94 ทาการจับมือ ขอมือ และขอศอกของตนเอง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 59. 
 

นอกเหนือไปจากความเช่ือมั่นที่เจาของมือแสดงออกมาแลว ยังมีความหมายอ่ืนๆแฝงอยู

อีก ซึ่งข้ึนอยูกับตําแหนงที่มืออีกขางจับอยู จะเห็นวามีอยู 3 ระดับที่มือไดจับอยู ซึ่งการกุมมือไวใน

ภาพแรกหมายความถึง ความมั่นอกม่ันใจดังที่ไดกลาวมาแลว แตถาเมื่อใดที่มือไดเขยิบข้ึนมาจับ

บริเวณขอมือใหระวังตัวใหดีเพราะนั่นหมายถึงบุคคลผูนั้นกําลังตกอยูในภาวะหงุดหงิด และกําลัง

พยายามควบคุมอารมณหงุดหงิดนั้นไว หากคนรอบขางของบุคคลนั้นไมทราบและยังคงสราง

ความรําคาญใหเขาอยางตอเนื่อง อุณหภูมิอันพลุงพลานของอารมณก็จะเพิ่มมากข้ึนจนกระทั่ง

ความหงุดหงิดรําคาญไดกลายมาเปนความโกรธ และเมื่อนั้นระดับของมือที่จับก็จะเขยิบข้ันมาอยู

บริเวณขอศอก หากบุคคลนี้ยังคงไดรับความกดดันทางอารมณตอไปอีก ก็คงไมตองบอกวาอะไร

จะเกิดข้ึนหลังจากนั้น และถาหากตัวคุณเองที่เปนฝายตองควบคุมอารมณตนเอง พรอมทั้งภาวนา

ในใจวา “ใจเย็นๆนา” ขอแนะนําใหคุณเล่ือนมือที่กุมขอศอกหรือขอมือก็ตามลงมากุมมืออีกขางไว 
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นัยแหงนิ้วหัวแมมือ 
 ถาคุณอานตําราพยากรณซึ่งวาดวยมือและลายมือ ก็คงจะผานตามาบางวาหัวแมมือหรือ

นิ้วโปงของคนเรามีความหมายถึงพลังและอํานาจในการดําเนินการบุคลิกแข็งกราวหรือออนแอ

ของแตละคนจะถูกแสดงออก ใหสังเกตไดจากนิ้วหัวแมมือนี่เอง และในแงของการศึกษาภาษากาย

นี้ก็เปนเชนเดียวกัน นิ้วหัวแมมือถูกนํามาสื่อความหมายในเชิงอํานาจที่เหนือกวา รวมไปถึงความ

แข็งกราว มุทะลุดุดัน โดยใชเสริมกับทาทางอ่ืนๆที่แสดงออกมารวมกันเปนกลุมทาทาง โดยปกติ

ทาทางที่แสดงผานนิ้วหัวแมมือจะมีความหมายไปในทางบวก 
 

 
ภาพที ่95 ลวงกระเปา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 61. 

 

 
 

ภาพที ่96 แสดงออกวาเหนอืกวา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 61. 
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บุคคลที่มีอารมณดี จิตใจแจมใสเปนนิตย มักแสดงออกดวยการลวงกระเปาเส้ือหรือ

กางเกง โดยใหนิ้วหัวแมมือโผลออกมาขางนอกกระเปา กลุมทาทางอ่ืนที่แสดงรวมดวยก็อาจมีการ

อมยิ้ม เอียงศีรษะมองยืนพักเทาอยางผอนคลาย เปนตน 

นอกจากการเปนคนมีอารมณแจมใสที่แสดงผานทางนิ้วหัวแมมือแลว การแสดงความเปน

ผูมีศักยภาพเหนือและโดดเดนกวาผูอ่ืนก็ถูกแสดงออกผานทางนิ้วหัวแมมือดวยเชนกัน เชนในกลุม

ของพนักงาน อาจมีบางคนในแผนกที่รูสึกวา ตนมีความสามารถมากที่สุด นาจะไดรับมอบหมาย

ใหควบคุมการดําเนินงานช้ินสําคัญ แทนที่จะเปนเพื่อนอีกคนในขณะที่ทุกคนในแผนกกําลัง

ประชุมวางแผนโครงงานพนักงานคนดังกลาวก็พูดออกมาดวยน้ําเสียงโทนตํ่าอยางสุภาพแตเย็น 

ชาวา “ส่ิงที่คุณพูดไมใชส่ิงที่ผมคิด” ขณะเดียวกันก็จับเนคไท โดยชูนิ้วหัวแมมือข้ึน เชิด

ศีรษะข้ึน ทําใหสายตาที่มองมาทางเพื่อนรวมงานรูสึกวาชายผูนี้อวดดี ถาเขาตองการแสดง

ความสามารถและศักยภาพที่เหนือกวา ก็ควรจะโนมตัวมาขางหนา ขยับเนคไทใหหลวมๆ เสนอ

ความคิดดีๆ พรอมทั้งแบมือออกเปนชวงๆขณะพูด จะทําใหทุกคนรูสึกถึงความเปนมิตรเปดเผย

และจริงใจในการดําเนินงานรวมกัน 

โดยปกติการลวงกระเปาใหนิ้วหัวแมมือโผลออกมานั้น เปนการแสดงความกรางและไม

ยี่หระ พฤติกรรมนี้ไดทั้งผูหญิงและผูชายแตจะพบในผูหญิงมากกวา สวนมากผูชายจะลวงกระเปา

หลัง สวนผูหญิงจะลวงกระเปาหนา เพราะการลวงกระเปาหนาจะทําใหเธอสามารถจัดทาทางโชว

สัดสวนไดดีกวา สวนผูชายการลวงกระเปาหลังพรอมทั้งเขยงตัวข้ึนใหดูสูงสามารถแสดงความผ่ึง

ผายไดดีกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  97 การลวงกระเปาใหนิ้วหัวแมมือโผลออกมา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 62. 
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การกอดอกโดยต้ังหัวแมมือขึ้น 
ทากอดอกโดยต้ังหัวแมมือข้ึนพบไดบอย สวนมากจะเปนผูชาย โดยนักแหงความหมาย

แลวมีอยู 2 ประการ คือ เปนการปกปองตนเอง ไมยอมรับฟงขาวสารที่คูสนทนากําลังพูดอยู เปน

การแสดงออกในดานลบมากกวาบวก ซึ่งก็ถือเปนความหมายปกติของการกอดอก สวนอีกนัยหนึ่ง

คือ การเบง แสดงศักยภาพเหนือกวาผูอ่ืนโดยส่ือผานหัวแมมือที่ชี้ข้ึน โดยมีทายืดอก เชิดศีรษะ 

หรือขยมตัวรวมดวยก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่98 กอดอกต้ังหวัแมมือขึ้น 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 62. 
 

นิ้วหัวแมมือที่สื่อถึงความสัปดนไรมารยาท 
โดยปกติการใชนิ้วชี้ไปทางบุคคลอ่ืนหรือเพื่อส่ังการก็เปนความหมายที่คอนไปในทางลบ

อยูแลว ในฐานะที่เบงอํานาจมากกวาบารมี แตการใชนิ้วหัวแมมือชี้ไปทางบุคคลอ่ืนดังภาพ ยิ่งไร

มารยาทและแยยิ่งกวา เพราะมีความหมายถึงการเยาะเยยถากถาง ดูหมิ่นไมใหเกียรติ ผูชายมักใช

ทานี้ชี้ไปทางผูหญิงที่ตนไมชอบเอามากๆ ถาสามีใชกับภรรยาตอหนาบุคคลอ่ืน แสดงถึงการไมให

เกียรติอยางรุนแรง 
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ภาพที่  99 ทาทางที่ไรมารยาท 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 63. 

 
5.3 ภาษากายที่สื่อผานมือและใบหนา 
 การลวงหลอก ความไมแนใจ และการโปปด เราจะทราบไดอยางไรวาใครกําลังพูดปด 

ทาทางที่แสดงออกมารในระหวางพูดปดจะสามารถบอกเราไดหรือไมวาบุคคลผูนั้นกําลังกลาว

ความจริง หรือกําลังกลาวคําเท็จ คุณเคยสังเกตบางหรือไมวาทาทางแบบไหนแสดงวากําลังโกหก 

 สัญชาตญาณที่เราทราบกันดีวา คนที่ไมตองการพูดโกหก โดยเฉพาะเด็กๆจะรีบเอามือปด

ปากราวกับวาไมตองการพล้ังปากพูดออกมาอีก พฤติกรรมดังกลาวจะถูกพัฒนาขึ้นตามวัย จะมี

ความแนบเนียนข้ึนเร่ือยๆ ทําใหเราสังเกตยากข้ึนจนบางคร้ังสังเกตแทบไมออกเลยวา บุคคลใด

กําลังปดบังความจริงบางส่ิงบางอยางอยูหรือไม 

 จากการศึกษาพบวา คนที่กําลังโกหกมักจะแสดงออกดวยภาษากายผานทางใบหนาและ

มือ แตก็ไมเสมอไป หมายความวา คนที่กําลังโกหกไมจําเปนตองแสดงพฤติกรรมผานใบหนาและ

มือเสมอไป มีบางคนอาศัยพฤติกรรมนี้สรางความสับสนใหกับคุณ แตก็ยังคงมีกลุมของทาทาง

อ่ืนๆที่จะเปนตัวบอกความตองการของบุคคลผูนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คุณจะตองสังเกตดวยความ

ละเอียดรอบคอบจากทาทางทั้งหมดที่สังเกตไดมาประมวลแลวจึงพิจารณาเจตนารมณที่แทจริง 
เมื่อมือปดปากบอกอะไรแกเราบาง 

 ไมวาจะเปนการเทาคางโดยมีสวนหน่ึงสวนใดของมือมาปดปาก ใชกําหมัดปดอยูที่ปาก 

หรือใชทุกนิ้วปดมาก โดยมีนิ้วหัวแมมือแยกตัวมาอยูขางแกม ก็ถือวาเปนเชนเดียวกัน คือ การ

ปองกันการพล้ังปาก ซึ่งในขณะนั้นสมองก็จะคอยกํากับไมใหพูดในส่ิงที่ไมตองการ ซึ่งผิดกับเด็กที่

พฤติกรรมดังกลาวจะเปนไปตามสัญชาตญาณโดยอัตโนมัติ 
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 ในบางคนจะมีความแนบเนียนในการแสดงออกมาข้ึน โดยปรับแตงพฤติกรรมใหดูเปน

ธรรมชาติยิ่งข้ึน เชน แกลงทําเปนกระแอม แทนที่จะใชมือปดปากโดยตรงแตตองพิจารณาถึง

สภาวะแวดลอมกอนตัดสินใจ กลาวคือ โดยรอบมีฝุนควันอันจะกอใหเกิดความระคายเคือง หรือ

บุคคลผูนั้นปวยดวยโรคทางเดินอาหาร หรือทางเดินหายใจอยูหรือไม 

 และอาจเปนไปไดวา ถาผูฟงเปนผูปดปากเสียเอง อาจเปนสัญญาณเตือนวากําลังระแวง

วาส่ิงที่ไดยินนั้นเปนความจริงหรือไม และเม่ือคูสนทนาของคุณแสดงทาทีดังกลาวในขณะกําลังฟง

ส่ิงที่คุณพูด คุณควรจะถามย้ําวา “ไมทราบวาสงสัยในส่ิงที่ผมพูดตรงชวงไหนหรือเปลาครับ” เปน

การกระตุนใหคูสนทนาซักถามในประเด็นที่ยังมีความของใจ เปดชองใหคุณไดอธิบายส่ิงที่ยังคาง

คาใจ ตอบคําถามที่ยังของใจใหแจมแจงอีกคร้ัง 
มือที่ปวนเปยนบริเวณจมูกบอกอะไรแกเราบาง 
ไดเคยกลาวมาบางแลววา มีผูใหญบางคนมีพฤติกรรมปกปดซอนเรนโดยการลูบจมูก ซึ่ง

เปนพฤติกรรมที่ไดพัฒนามาจากการเอามือปดปากในสมัยที่ยังเปนเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและ

ยังคงไมสามารถขจัดพฤติกรรมดังกลาวใหหมดไปได 

จิตใตสํานึกจึงพัฒนาพฤติกรรมใหมีความแนบเนียนซับซอนจนมีความเปนธรรมชาติ

มากข้ึน โดยเล่ือนมือที่ปดปากอยูข้ึนมาลูบจมูกเบาๆหลายคร้ัง พูดงายๆก็คือ การลูบไลบริเวณ

จมูก การใชมือหรือนิ้วเลนกับจมูกเปนการกลบเกล่ือนการกระทําในดานลบที่ตัวเองไดกระทําไป

แลวกอนหนา แตยังมีอีกหลายสาเหตุที่ไมควรมองขาม ถามีใครสักคนใชมือถูจมูกอาจเกิดจาก

อาการคัดจมูกจากสาเหตุของโรคภูมิแพ อาการหวัด ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา จะกระทําดวยความ

รุนแรงกวาการโกหกที่มีเพียงลูบหรือถูเบาๆไมใชขยี้เพื่อใหหายคัดหรือคันจมูก 

 

 
ภาพที่ 100 การเอามือแตะจมูก 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 66. 
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การขยี้หรือถูบริเวณหัวตาบอกอะไรแกเราบาง 
ในขณะที่บุคคลพูดไมตรงกับความจริง มักจะหลบสายตาไมกลาสบสายตากับคูสนทนา 

ซึ่งมีดวยกันหลากหลายรูปแบบ เชน การหลุบตาตํ่าลงมองพื้น มองเพดาน มองไปทางอ่ืนโดย

หลีกเล่ียงที่จะสบตายตากับคูสนทนา หรือมิเชนนั้นก็จะขยี้ตา โดยมากมักจะเปนผูชายสําหรับ

ผูหญิงก็จะขยี้ตาเหมือนกันแตจะไมรุนแรงเทากับผูชาย และในบางคร้ังเธอก็อาจจะเพียงแคใชนิ้วช้ี

ปดขนตาของเธอเบาๆ เพราะเกรงวา เคร่ืองสําอางจะเลอะเทอะ 

 ในโรงเรียนการแสดง นักเรียนทุกคนเรียนรูวิธีส่ือความหมายใหผูชมเขาใจวากําลังโกหก

โดยผานพฤติกรรม แสรงยิ้ม กัดฟนพูดใหเสียงลอดผานไรฟน ขยี้ตาหลบตาอยางจงใจ แสดงออก

ถึงความไมจริงใจ แตในยามปกติเราจะไมพบพฤติกรรมดังกลาวในชีวิตประจําวัน เพราะสังเกต

งายเกินไป จึงไมมีใครนํามาใชกลบเกล่ือนความไมจริง 

 

 
ภาพที ่101 ขยี้ตา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 67. 

 
การเลนกับใบหู 
ถามีใครสักคนพูดจาไมเขาหูหรือพูดในส่ิงที่เราไมตองการฟง เราก็จะรูสึกตอตาน แตโดย

มารยาทจึงไมอาจเดินหนีหรือผละไปไมรับฟงส่ิงที่ไมตองการในทันทีทันใดนั้นได ดีที่สุดที่สามารถ

ทําไดเพื่อแสดงความรูสึกไมอยากรับฟง คือ การเลนกับใบหู ไมวาจะเปนการขยี้หู ลูบหลังใบหู ใช

นิ้วไซเขาไปในรูหู จับด่ิงหูเลน พับใบหูเลน ซึ่งลวนแลวแตเปนการแสดงออกวาไมอยากฟง ไมอยาก

ไดยิน หรือไดยินมามากพอแลวไมตองการฟงอีกแลว 
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ภาพที่ 102 เลนกับใบหู 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 67. 

 
การลูบหรือเกาคอ 

 การลูบบริเวณคอถัดจากใบหูลงมา หรืออาจจะใชนิ้วหนึ่งเกาถี่ๆ แตจะไมเกิน 5-6 คร้ัง 

เปนการแสดงออกถึงการไมเห็นดวยเพราะยังไมมีความเขาใจหรือกําลังสงสัยไมแนใจ ถาเปนคน

สนิทสนมคุนเคยอาจจะไดยิน “ไมเช่ือ, ไมจริง, ไมนาจะเปนไปได” แทนอาการดังกลาวหรือมิ

เชนนั้นคุณอาจจะลองสังเกตดูก็ไดวาเคยมีใครแสดงอาการเหลานี้ แตกลับพูดกับคุณวา “ฉันรู ฉัน

เขาใจเธอ” แสดงวาเขากําลังพูดไมตรงกับใจซ่ึงแสดงออกมาโดยภาษากายของตัวเขาเอง 

 
 

ภาพที่ 103 เกาคอ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 68. 
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การใชนิ้วเกี่ยวคอเสื้อ 
เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณอันนาต่ืนเตนตระหนก หรือเหตุการณที่สรางความหงุดหงิด

รําคาญใจเกิดข้ึนเรามักจะมีเหงื่อออกมากกวาปกติ วิธีที่จะดับอารมณโกรธ หงุดหงิด ชวยผอน

คลายความตึงเครียด ก็คือ การเปดทางใหลมผานเขาไป โดยการใชนิ้วเกี่ยวคอเสื้อใหเกิดชองลม

โกรก ดวยเหตุผลเดียวกัน ถาหากเราตองการโกหกใครสักคน เราจะเกิดความรูสึกวาจะถูกจับได 

คิดไปตางๆนานา ความต่ืนเตนตึงเครียดก็จะทําใหมีเหงื่อออกมาผิดปกติ เปนเหตุใหแสดง

พฤติกรรมได และถาหากคุณพบเห็นใครก็ตามกําลังทํากิริยาดังกลาวตอคุณ คุณลองย้ําใหเขา

อธิบายซํ้า หรือพูดใหชัดๆอีกคร้ัง อาจจะทําใหคูสนทนาของคุณไมกลาที่จะโกหกคุณตอไป 

เวนเสียแตวาเขาคือนักตนตุนมืออาชีพ 

 

 
ภาพที่ 104 ดึงคอเส้ือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 68. 

 
การแสดงออกภายใตความรูสึกกดดันและไมมั่นใจ 

 ในสภาวะกดดัน คนสวนมากมักจะขบปลายเล็บหรือเอานิ้วเขาปาก เพื่อชวยเสริมสราง

ความมั่นใจใหกลับคืนมา และถายอนกลับไปสูวัยเด็ก ซึ่งจะใชวิธีอมนิ้วหัวแมมือเมื่อรูสึกขาดความ

มั่นใจ เพราะเด็กเล็กๆจะรูสึกอบอุนมั่นคงเม่ือไดดูดนมมารดา พฤติกรรมเหลานี้ไดพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนข้ึนตามวัย เมื่อเด็กๆเติบโตเปนผูใหญ ยามใดที่รูสึกกดดันและขาดความมั่นใจ จึง

มักจะเอาส่ิงของเขาปาก ไมวาจะเปนดินสอ ปากกา ไปป บุหร่ี และอีกมากมายหลายอยางที่มีรูป

คลายคลึงกัน แทนการดูดนมและอมนิ้วหัวแมมือในวัยเด็ก และเมื่อใดก็ตามที่คูสนทนาของคุณทํา

พฤติกรรมเหลานี้แกคุณกําลังใจและคํารับรองจากคุณเปนส่ิงดีที่สุดที่คุณจะมอบใหแกเขาหรือเธอ 
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ภาพที่ 105 การอมนิ้ว 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 69. 

 
แกมและคางบอกอะไรแกเราบาง 

 โดยสัญชาตญาณเรามักจะทราบวา ในขณะที่เราพูดอยูนั้น ผูฟงใหความสนใจมากนอย

เพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีอาชีพขายตรงยอมตองทราบดีวา อากัปกิริยาที่ลูกคาแสดงออก

นั้นบงบอกวา เบ่ือหนาย หรือสนใจตอขาวสารที่ปอนให ลูกคาบางรายแสดงอาการวางเปลาดวย

การมองเลยพนักงานขายไป ไมพูด หรือพูดนอยมากการจับแกมหรือคางจะชวยบงชี้วา การแนะนาํ

สินคาในคร้ังนี้มีประสิทธิภาพดีมากนอยแคไหน 
อาการเบื่อหนาย 

 เมื่อตองทนตอสภาวะที่นาเบ่ือ เราจะขาดความกระตือรือรนในอันที่จะติดตามเร่ืองราวนั้น

ตอไป และเม่ือรูสึกเบ่ือมากข้ึนจนกระทั่งตองเอามือข้ึนมาเทาแกมหรือคางราวกับวาตองพยุงศีรษะ

นั้นไวไมใหโอนเอนไปมา ขีดของความรูสึกเบ่ือหนายจะสังเกตไดจากมือที่พยุงศีรษะไว เปนความ

เบ่ือหนายถึงขีดสุด  

ในบางคร้ังการเคาะโตะเลนดวยนิ้วมือหรือดินสอปากกาถูกนําไปตีความรวมกับทาทางที่

แสดงออกถึงความเบ่ือหนาย แตอันที่จริงเปนพฤติกรรมที่แสดงออกวากําลังรูสึกหมดความอดทน

ตอสถานการณนั้นๆ ซึ่งระดับความอดทนจะมีความสัมพันธตอจังหวะที่เคาะ ยิ่งถาเคาะเร็วเทาใด

ก็แสดงวาใกลจะส้ินสุดความอดทนในไมชา แตไมวาจะเปนความเบ่ือหนาย หรือหมดความอดทน

ก็ตาม ผูพูดตองรีบปรับเปล่ียนแบบสนทนาและตัดสินดําเนินการดึงความสนใจของผูฟงกลับคืนมา 
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ภาพที่ 106 เทาคางเบ่ือหนาย 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 72. 

 
พฤติกรรมที่มีตอสิ่งที่นาสนใจ 
 พฤติกรรมที่มีตอส่ิงที่นาสนใจโดยการกํามือหลวมๆ ยกเวนนิ้วชี้แนบแกม ซึ่งนิ้วชี้จะช้ีข้ึน

ต้ังฉากกับพื้น  ถึงแมวาจะเปนการแสดงความสนใจ แตก็สามารถปรับเปล่ียนไปสูการเทาคางดวย

ความเบื่อหนายไดอยางไมยากเย็นเพียงแคคลายมือที่กําอยางหลวมๆนั้นออก แลวเล่ือนลงมาคํ้า

ศีรษะโดยการเทาแกมหรือคางไว  หากตองการใหเกียรติผูพูดก็เพียงแคกํามือแนบแกม แตถา

เมื่อใดที่มือเร่ิมเล่ือนตํ่าลงจนคลายกับการเทาคางก็จะถูกจับไดวา เรากําลังเบ่ือหนายไมไดสนใจ

ในส่ิงที่ไดฟงจริงจัง ผูพูดที่ฉลาดอาจแกไขสถานการณดวยการเรียกรองความสนอกสนใจ   

กลับคืนมาดวยประโยควา “หลังจากที่เลาใหฟงแลวอยากจะถามความคิดเห็นสสักขอสองขอ” การ

พูดประโยคดังกลาวสามารถดึงความสนใจของผูฟงคืนมาอยางไมนาเช่ือ เพราะผูฟงกลัวเสียหนาที่

ถูกจับไตไดวาไมไดต้ังใจฟง กลัววาตนเองไมสามารถแสดงความคิดเห็นได 

 

 
 

ภาพที่ 107 การแสดงความสนใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 72. 
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ภาพที ่108 การแสดงการไมเหน็ดวย 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 73. 

 

มีทาทางที่คลายกับทาทางที่แสดงออกถึงความสนอกสนใจ แตแทที่จริงทาทางดังกลาว

เปนสัญลักษณของการตอตาน ไมเห็นดวยตอส่ิงที่ไดยิน โดยการใชนิ้วชี้แนบแกมชี้ข้ึนต้ังฉากกับ

พื้น สวนนิ้วหัวแมมือรองอยูใตคาง และถาหากความรูสึกนี้ไมไดรับการแกไข แตยังดําเนินไปอยาง

ตอเนื่อง นิ้วช้ีที่ต้ังฉากกับพื้นแนบอยูขางแกมจะเร่ิมขยับถูไปมาบริเวณหางตา ผูพูดตองเร่ิมสํารวจ

ตนเอง เร่ือง และบทสนทนาเสียใหมวามีขอบกพรองตรงจุดใดที่สรางความขัดแยงตอความรูสึก

ของผูฟงเพื่อปรับใหผูฟงกลับมามีทัศนคติในดานบวกเหมือนเดิม หรือมิเชนนั้นก็หยุดการสนทนา

คร้ังนั้นเสีย อีกวิธีที่นาจะพอใชได ก็คือ ยื่นน้ําใหคูสนทนาดื่ม เพื่อดึงมือที่เทาแกมอยูใหมารับแกว

น้ํา อาจทําใหทัศนคติเปล่ียนแปลงก็เปนได 
การใชความคิดและการตัดสินใจ 
ถาคุณมีโอกาสไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของการประชุมสัมมนา ในขณะที่สมาชิกกําลัง

กลาวอภิปรายปราศรัยอยูนั้น ลองสังเกตทาทางสมาชิกในกลุมของผูฟงวามีความสนอกสนใจมาก

นอยเพียงใด โดยดูจากทาทางการใชนิ้วและนิ้วหัวแมมือของมือขางที่ถนัดจับคางไวตลอดเวลา

ขณะต้ังใจฟง และเมื่อผูอภิปรายกลาวจบ พรอมทั้งขอความคิดเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกมากอน

หนาก็จะแปรเปล่ียนไปเล็กนอย จากทาทางจับคางของนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ี ก็จะกลายมาเปนทาบ

คาง ซึ่งเปนทาทางที่แสดงออกถึงการใชความคิดเพื่อดําเนินการตัดสินใจในข้ันตอมาวาจะลงเอยที่

ความคิดเห็นดวยหรือไมนั้น ตองสังเกตจากทาทางที่จะคอยๆแปรเปล่ียนไป การขัดจังหวะใน

ขณะที่บุคคลกําลังทําการประมวลความคิดเพื่อตัดสินใจนั้น จะไมสงผลดีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาผูที่กําลังพิจารณาเปนลูกคา และผูขัดจังหวะเปนพนักงานขายตรง เขาจะตองเลือกวิธีการ
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ภาพที่ 109 การสนใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 74. 

 

 
 

ภาพที่ 110 การตัดสินใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 74. 
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ทาทางในแบบตางๆ ที่บงบอกวากําลังตัดสินใจ 
การใชความคิดเพื่อตัดสินใจนั้น สมองมักจะเต็มไปดวยความรูสึกตางๆ เชนความรูสึกไม

แนใจ ทําใหทาทางที่แสดงออกขณะขบคิดนั้นมีความสอดคลองกับทาทางที่แสดงออกถึงความรูสึก

ที่ซุกซอนอยูภายในจิตใจ กลาวคือ การนําเอาส่ิงตางๆไมวาจะเปนนิ้วมือ ปากกา รวมไปถึงขาของ

แวนตาที่สวมอยูเขาปากดวย รูสึกไมมั่นใจวาจะตองตัดสินใจอยางไรดี และการที่มีของอยูในปาก 

จึงชวยยืดเวลาที่จะตองตัดสินใจและใหคําตอบออกไปได เพราะเปนที่ทราบกันเปนอยางดีวา การ

พูดในขณะที่มีส่ิงของอยูในปาก เปนการกระทําที่บงวาไรมารยาทอยางยิ่ง 

 

 
 

ภาพที ่111 การแสดงออกการตัดสินใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 75. 
 

การแสดงออกตางๆโดยการใชมือมาปวนเปยนบริเวณใบหนา 
 โดยปกติบุคคลจะไมแสดงทาทางใดทาทางหนึ่งโดดๆ  แตจะแสดงทาทางตางๆ 

หลากหลายรวมกันออกมาเปนกลุมของทาทางที่บงบอกถึงความรูสึกเบ่ือหนาย สนใจคิดพิจารณา

และตัดสินใจออกมาอยางตอเนื่องหรือพรอมๆกัน ดังเชน การแสดงความสนอกสนใจดวยการใช

นิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้จับปลายคางและเล่ือนมาทาบที่ปลายคางแสดงวากําลังตัดสินใจไปในเวลา

เดียวกัน และถาเมื่อใดก็ตามที่ความนาสนใจลดนอยลงมือที่ทาบอยูปลายคางก็จะแปรเปลี่ยนมา

คํ้าศีรษะ โดยเทาอยูบริเวณปลายคาง แสดงวาชักเบ่ือที่จะตองฟงเร่ืองพวกนี้เต็มทนแลว 
การแสดงออกทางมือกับศีรษะ 
นอกเหนือไปจากการเปดชองใหลมผานดวยการใชนิ้วเกี่ยวคอเส้ือใหกวางข้ึนแลวนั้น ยังมี

อีกวิธีที่ดับอารมณหงุดหงิด โกรธดวยการตบ เกา หรือลูบบริเวณทายทอย เชนเมื่อถูกถามถึงงานที่

คุณทํา แตออกมาไมสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ความหงุดหงิดก็จะถูกสงผาน การลูบ

ทายทอยดับความหงุดหงิดที่เกิดความรูสึกผิดที่ทํางานพลาด เม่ือชายหนุมลืมวันเกิดของแฟนสาว 

พวกเขาก็จะแสดงความสํานึกผิดดวยการลูบตนคอหรือทายทอย ไมกลาสบตาหรือทําโทษตัวเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 158

 

 
 
 
ภาพที ่112 การลูบทายทอย  

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 76. 

 
 
 
 
ภาพที ่113 การตบหนาผาก 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 76. 
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5.4 ภาษากายที่สื่อผานการใชแขน 
การกอดอก 

 ในสมัยเด็กเ ม่ือรู สึกถึงความไมมั่ งคงปลอดภัย  ก็จะรีบหาที่กําบังทันที  ซึ่งก็ เปน

สัญชาตญาณปกติของทั้งมนุษยและสัตวอยูแลว เด็กๆมักจะหลบหลังพอแมเมื่อพบกับคนแปลก

หนา หรือแอบหลังผามาน ใตโตะ หรือเกาอ้ี การทําผิดและกลัวการถูกลงโทษ สัญชาตญาณ

ดังกลาวจะยังคงมีอยู แตพฤติกรรมที่มารองรับความรูสึกกลัวไมมั่นคงจะถูกพัฒนาใหแนบเนียน

เปนธรรมชาติมากข้ึนเมื่อเด็กๆมีอายุราวๆ 6-7 ป เด็กๆจะพบวา พฤติกรรมการหลบหรือแอบอยู

หลังส่ิงตางๆเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับจากพอ แม และครอบครัว ทําใหเขารูสึกเสียหนา 

จึงเปลี่ยนพฤติกรรมมาเปนเผชิญหนาแตยังคงปองกันตัวเองดวยการกอดอกแทน เมื่อตองถูกดุ

หรือถูกตีเด็กๆจะกอดอกราวกับวาสามารถปดกั้นคําดุวาและความเจ็บปวดไมใหเขามาสรางความ

เจ็บปวดแกตนเองได 

 และเมื่อเด็กๆเติบโตข้ึน นอกจากทาทางการกอดอกแลว ยังมีทาทางอ่ืนๆเขามามีบทบาท

รวมอยูดวย เชน มีการนั่งไขวหางรวมไปกับการกอดอกแบบหลวมๆ สรางความผอนคลายมากข้ึน 

 ในชีวิตประจําวัน เราสามารถพบเห็นผูคนแสดงทาทางกอดอกไดทั่วไป ดังที่ไดกลาวไป

แลววา การกอดอกเปนการสรางกําแพงสวนตัวปกปองตนเองจากสถานการณที่ตนเองไมแนใจ ไม

สบายใจวาปลอดภัยเพียงพอ การกอดอกก็จะมีความกระชับแนน แตถาไมตองการรับรูเร่ืองราว

ภายนอก ไมตองการใหบุคคลภายนอกรุกลํ้าเขามาวุนวายในอาณาจักรสวนตัว อยากใชความคิด

เงียบๆคนเดียว การกอดอกก็จะเปนแบบหลวมๆไมกระชับแนน 

 มีอาจารยระดับมัธยมปลายทานหนึ่งไดต้ังขอสังเกตพฤติกรรมการนั่งเรียนของนักเรียนใน

ชั้นวา มีผลตอการจดจําการสอนหรือไม? คําตอบที่ไดรับนั้นชวยสนับสนุนพฤติกรรมการปองกัน

ตนเอง สงผานทาทางการกอดอกอยางไมนาเช่ือ อาจารยทานนี้พบวา นักเรียนที่นั่งเรียนดวย

ทาทางกอดอก ไขวหางตลอดเวลา ไมสามารถจดจําความรูที่สอนไดมากเทากับเด็กนักเรียนที่นั่ง

เรียนอยางผอนคลายไมกอดอก ผลลัพธที่เปนรูปธรรม คือ เด็กที่กอดอกตลอดเวลาทําแบบฝกหัด

ผิดมากกวาเด็กที่ไมกอดอกขณะนั่งเรียนถึงกวา 50% 

 จากการตั้งขอสังเกตดังกลาวพอจะสรุปไดวา เมื่อใดก็ตามที่คนเรากอดอกจะเกิดกําแพง

ข้ึนระหวางตนเองกับบคุคลรอบตัว โดยจะไมสนใจในสิ่งที่คนอ่ืนพูด มีทัศนคติที่ส่ือไปในทางลบ 

การใชเกาอ้ีที่มีพนักเทาแขนจึงเปนการแกปญหาที่สถานศึกษาหลายแหงพยายามทําเพื่อลดความ

ตึงเครียด และสรางความผอนคลายตามธรรมชาติ 

 แตยังมีอีกหลายคนที่ชอบกอดอกเปนนิสัยแยงวา การกอดอกทําใหเขารูสึกผอนคลายและ

สบายใจข้ึน แตในความเปนจริง บุคคลที่ใหเหตุผลแยงรอยละ 90 เปนบุคคลที่มีนิสัยไมมั่นใจ เก็บ
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 แตจงอยาลืมวา ถึงแมในบางคร้ังการกอดอกจะชวยใหคุณรูสึกผอนคลายข้ึน ทวา บุคคล

รอบขางยอมไมสบายใจนักกับทาทางกอดอกของคุณ เพราะทุกๆทาทางที่คุณไดแสดงออกมานั้น

เปนการส่ือความหมายภายในจิตใจตอบุคคลอ่ืนๆรอบตัวเพราะถึงอยางไรก็ตาม การกอดอกยังคง

เปนการแสดงความรูสึกในดานลบอยูนั่นเอง 
ทากอดอกในรูปแบบปกติ 

 ปกติการกอดอกมีมากมายหลายรูปแบบ แตที่พบเห็นไดบอยในสังคมแตละวัน คือ การ

ไขวแขนสองขางในระดับหนาอก เพื่อสรางกําแพงการรับรูขอมูลขาวสารรอบตัว มักจะพบเห็น

บุคคลกอดอกเมื่อตองอยูในที่สาธารณะซึ่งแวดลอมไปดวยผูคนแปลกหนาไมรูจัก เชน ในลิฟต ที่

สถานีรถไฟ สถานีจอดรถโดยสาร ที่ใหความรูสึกไมปลอดภัย 
 

 
 
ภาพที ่114 การกอดอก 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 79. 

 

ในบางคร้ังความรูสึกไมเห็นดวยก็ถูกแสดงออกโดยการกอดอกไดเชนกัน หลายคร้ังที่เรา

พูดถึงบุคคลซึ่งเปนที่รูจักดีในวงสังคม ในทํานองติเตียนพฤติกรรมบางอยาง ปรากฏวา ผูรวม

สนทนาหลายคนนั่งกอดอกตลอดเวลาที่พูดถึงบุคคลดังกลาว ซึ่งมารูภายหลังวาผูรวมสนทนา
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 การเบ่ียงเบนความสนใจของคูสนทนาโดยฉับพลัน โดยอาศัยอุปกรณบางอยาง เชน ยื่น

ดินสอ ปากกา ใหคูสนทนาเขียนหรือจดอะไรบางอยาง สงแกวน้ํา หรือภาพประกอบหนังสือใหคู

สนทนาเบนความสนใจ และคลายทาทางการกอดอกนั้นเสียหรือมิเชนนั้นคุณอาจลองเปล่ียน

บทบาทของทั้งคุณและคูสนทนา โดยใหเขาเปนฝายพูดและคุณหันมาเปนผูฟงบาง เพื่อที่จะได

รับทราบขอโตแยงบางอยางที่คางคาอยูในใจของอีกฝาย 
ทากอดอกท่ีกระชับแนน 
ความรูสึกโตแยงเปนปรปกษจะเร่ิมรุนแรงข้ึนและแสดงออกผานทากอดอกที่กระชับแนน 

ซึ่งจะมีกลุมทาทางอ่ืนรวมดวย เชน การกําหมัดแนน หนานิ่วค้ิวขมวด ขบกราม นําไปสูความ

ขัดแยงรุนแรงอาจถึงข้ันใชกําลังตัดสินในที่สุด การนําพฤติกรรมโดยการเร่ิมแบมือประกอบคําพูด

กอน อาจชวยใหคูสนทนารูสึกผอนคลายข้ึน และเร่ิมตนพูดจากันใหมดวยเหตุและผล ยุติ

ความรูสึกเปนปรปกษและตอสูกันดวยกําลังนั้นเสีย 
 

 
 
ภาพที ่115 การกอดอกกระชับแนน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 80. 
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ทากอดอกท่ีแสดงออกถึงความรูสึกกดดัน 
สวนมากเราจะพบการกอดอกในลักษณะนี้ มักจะเกิดกับบุคคลที่ไดรับความกดดันบาง

อยางเชนบุคคลที่กําลังรอรับบริการทางการแพทยตามโรงพยาบาลและคลินิกมักจะนั่งรอดวย

ทาทางการกอดอกโดยการจับตนแขนของตนเองไว  หรือเมื่อตองทําอะไรเสียงตอความรูสึกเปนคร้ัง

แรก ไมวาจะเปนการรอข้ึนเคร่ืองบินเปนคร้ังแรกในชีวิตหรือแมกระทั่งรอเลนเคร่ืองเลนที่มีความ

ผาดโผนเปนคร้ังแรก 

 
 

ภาพที ่116 กอดอกกดดัน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 80. 

 

ในสังคมบทบาทและสถานะมีผลตอพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมาอยูมิใชนอย กลาวคือ 

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในสังคม เชนเจานายผูบริหารระดับสูงจะแสดงความมีศักยภาพเหนือกวา

ตอบุคคลที่เพิ่งพบหนาเปนคร้ังแรก ดวยการจับมือทักทายในลักษณะขมฝายตรงขาม เสริม

ศักยภาพของตนเอง หลังจากนั้นก็ยืดอกมือไพลหลังแสดงพลังอํานาจที่ตนมีอยูตอฝายตรงขาม

อยางม่ันใจ สวนคนที่รูสึกวาตนเองดอยกวาบุคคลที่ตนเพิ่งพบกันคร้ังแรก หลังจากจับมือทักทาย

แลวจะมีพฤติกรรมที่อยูในรูปแบบของการกอดอก พฤติกรรมของท้ัง 2 ฝายไมไดแสดงออกถึง

ความตึงเครียดแตอยางใด แตเปนการแสดงสถานะของตนเองผานภาษาทาทาง เพราะคงไมดีแน

ถาผูบริหารแสดงความนอบนอมพินอบพิเทาตอพนักงานใตบังคับบัญชา ไมมีบุคลิกของความเปน

ผูนําแมแตนอย สวนพนักงานช้ันผูนอย หากแสดงอาการกรางอยางมั่นอกมั่นใจตอผูบริหาร

ระดับสูงก็ไมเหมาะสม แสดงถึงความไมมีสัมมาคาราวะ 

 พนักงานขายตรงมักจะเรียนรูวิธีส่ือความหมายดังกลาว ชวยในการเสนอขายสินคา 

ประเมินโอกาสในการปดการขาย จากทาทางการกอดอกที่แสดงออกรวมกับสีหนาแววตาทาทาง
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ภาพที ่117  การกอดอกเหนอืกวา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 81. 

 

 
 

ภาพที ่118 กุมมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 81. 
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พนักงานขายที่ชาญฉลาดตองสอบถามความคิดเห็นในแงลบของผูซื้อที่มีตอตัวสินคาวา

ในความรูสึกนั้นสินคามีขอบกพรองตรงจุดใดบาง ซึ่งโดยปกติทัศนคติในแงลบไมสามารถ

เปล่ียนแปลงกันไดงายนัก แตก็ไมส้ินโอกาสเสียทีเดียว เมื่อรูวาทัศนคติในดานลบเกิดจากสาเหตุ

ใด ก็ยังพอมีโอกาสแกไขสถานการณเปล่ียนทัศนคติลูกคาเสียใหมดวยเหตุและผล 

 ตามปกติจะไมคอยพบบุคคลในเคร่ืองแบบทําทากอดอกสักเทาใด เพราะบุคคลเหลานั้นมี

ความรูสึกมั่นใจวาตนเองเหนือกวาบุคคลอ่ืนอยูแลว โดยตําแหนงและอาวุธที่พกพา และโดยหนาที่

ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองสรางกําแพงกันตัวเองออกจากผูคนแตอยางใด เวนเสียแตการกอดอก

กระชับซ่ึงแสดงถึงความระแวดระวัง และหามไมใหบุคคลใดเขามายุงเกี่ยวโดยผานภาษากาย 
ทาทางที่จัดรวมอยูในพฤติกรรมการกอดอก 
ในบางกรณีที่รูสึกวาการกอดอกมีความโจงแจงเกินไป เปนการแสดงความรูสึกกังวลตอ

หนาสาธารณชนอยางชัดเจน บุคคลบางคนจึงสรางกําแพงปองกันตัวเองใหมีความแนบเนียนดู

เปนธรรมชาติมากข้ึน โดยการใชมือจับแขนอีกขางหนึ่ง ซึ่งปลอยแนบลําตัว ถึงแมวาจะดูเปนการ

กอดอกเพียงคร่ึงเดียวไมสมบูรณโดยทาทาง แตก็ยังคงส่ือความหมายถึงความไมมั่นใจตอตนเอง 

อีกทาที่ใหความหมายถึงความไมมั่นใจในตนเอง อีกทาที่ใหความหมายคลายกนักคื็อ การกมุมอืไว

ดานหนาลําตัว ทาทั้งสองจะชวยใหผูที่ทําทานี้หรือทาใดทาหนึ่งเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย อาจ

เปนไปไดวาพฤติกรรมดังกลาวพัฒนามาจากการจับมือผูปกครองเมื่อตองการความรูสึกมั่นคงใน

เหตุการณอันนาตระหนกในวัยเด็กนั่นเอง 
 

 
 

ภาพที ่119 กอดอกคร่ึงหนึง่ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 82. 
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ทาทางตางๆที่เปนแนวทางเดียวกับการกอดอก 
มีบางเหมือนกันที่บุคคลโดยเฉพาะสตรีมักจะใชทาทางที่คลายกับการกอดอกมาชวยเสริม

บุคลิกใหตนเองดูภูมิฐานข้ึน ซึ่งจะพบเห็นไดทั่วไปในกลุมคนที่มีอาชีพที่ตองติดตอส่ือสารกบับคุคล

ตางๆ ดังเชนพนักงานขาย นักการเมือง ส่ือมวลชน ดารา นักรอง เปนตน เชนการใชมือขางหนึ่งจับ

ขอมือของอีกขางที่กําลังจัดแตงปกเส้ือขยับเนคไท ลูบคลําสรอยคอหรือตุมหูอยู ซึ่งจัดวาเปนการ

กอดอกในรูปแบบหนึ่งที่พิเศษกวาการกอดอกในแบบปกติที่กลาวมาบางแลว แตโดยนัยแหง

ความหมายและการแสดงออกนั้นยังคงเปนการสรางแนวกําแพง เพื่อใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัย

อยูนั่นเอง เปนทาทางที่กลบเกล่ือนความรูสึกประหมาผานมือ โดยพยายามหากิจกรรมทําใหรูสึก

วามือไมวาง ถาหากไมตองการเก็บมือดวยการกอดอก เชน การหมุนนาฬิกาขอมือเลน จัดแตง

ปลายแขนเสื้อ เปนพฤติกรรมที่พบบอยในที่สาธารณะอันเปนจุดสนใจของผูคน นักรองบนเวที

คอนเสิรตหองประชุม 

 สวนผูหญิงจะแสดงความรูสึกนี้ผานภาษากายไดแนบเนียนดูเปนธรรมชาติมากกวาผูชาย 

เนื่องจากวาผูหญิงสามารถใชส่ิงของที่พกติดตัวมาชวยสรางแนวกําแพงแทนการกอดอกได เชน 

การใชกระเปาถือ แกวน้ํา เคร่ืองด่ืม หรือชอดอกไมมาเปนเคร่ืองปองกันความรูสึกประหมา เคอะ

เขิน ไมมั่นใจไดอยางแนบเนียนจนสังเกตแทบไมออกเลยทีเดียว 
 

 
 

ภาพที ่120 จับนาฬิกา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 83. 
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5.5 ภาษากายที่สื่อผานการใชขา 
การน่ังไขวขา 

 การนั่งไขวขา หรือที่เรียกกันวา นั่งไขวหางจะวาไปก็มีลักษณะคลายกับการกอดอกที่ตอง

ไขวแขนอันเปนสัญญาณในการปองกันตัวอยูเชนกัน ผูหญิงสวนมากมักจะนั่งทานี้เม่ือตองอยูในที่

สาธารณะ โดยนิสัยปกติที่ถูกสอนมาใหรักนวลสงวนตัวอาจทําใหผูหญิงมีนิสัยที่คอนไปทางปด

ตัวเองกวาผูชาย แตการนั่งไขวขาในที่สาธารณะของผูหญิงไมไดมีความหมายวากําลังปดตัวเอง 

สรางแนวกําแพงปองกันตัวเองจากสภาพแวดลอมเสมอไป ดวยเหตุที่เคร่ืองแตงกายไมรัดกุม

เทากับผูชาย เพราะการสวมกระโปรงทําใหผูหญิงตองนั่งใหรัดกุมดวยทาไขวขา จะทําใหรูสึกวา

ตนเองนั่งเรียบรอยมากข้ึน ไมไดปกปองตนเองดวยกําแพงไขวหางแตอยางใด 

 ตามปกติการนั่งไขวขามีรากฐานมาจากทาพื้นฐาน 2 แบบ คือ การไขวขาธรรมดา และ

การยกขาพาดบนหนาขาอีกดานจนกลายเปนลักษณะของเลข 4 อารบิก 
การน่ังไขวขาแบบธรรมดา 
การนั่งแบบนี้จะนั่งโดยยกขาขางใดขางหนึ่งมาไขวทับขาอีกขางหนึ่ง โดยมากนิยมไขวขา

ขวามาพาดทับขาขางซาย เพื่อแสดงความรูสึกเคอะเขิน หรือไมตองการรับฟงขาวสารขอมูลถา

หากมีการกอดอกรวมอยูดวย รวมทั้งความรูสึกไมพอใจคูสนทนา ผูหญิงมักใชทาทางแบบนี้แสดง

ใหคนรักรูวากําลังรูสึกไมพอใจ แตในบางคร้ังการนั่งทานี้ก็ไมไดมีความหมายอะไรเลย นอกจาก

ปองกันตัวเองจากความหนาวเย็นเทานั้น การพิจารณาความหมายจากภาษากายจึงควรสังเกต

สภาวะแวดลอมในขณะนั้นดวยกอนการตีความเพื่อปองกันความผิดพลาด 
 

 
 
ภาพที ่121  ไขวหางและกอดอกไขวหาง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 86. 
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การน่ังไขวขาแบบพาดเปนเลข 4 
 การไขวขาพาดเปนเลข 4 อารบิกเปนการแสดงเจตนารมณที่ตองการแขงขัน แตเนื่องจาก

ตองยกขาสูงเปนการนั่งที่ไมคอยสุภาพ ในสังคมไทยจึงไมนิยมนั่งแบบนี้ตอหนาคนที่ไมสนิทสนม

คุนเคยหรือในที่สาธารณะ 

เม่ือตองถกกันดวยเรื่องเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินงาน สมาชิกหลายคนใน

องคกรนั่งกอดอกและไขวหาง ในขณะที่หัวหนาองคกรกลาวตําหนิขอบกพรองในการดําเนินงานไป

จนถึงการประสานงานระดับบุคคล แตก็ยังมีสมาชิกอีกจํานวนหนึ่งเห็นดวยวา การไมประสบผล

ตามเปาที่วางไว มีสาเหตุมาจากขอบกพรองดังกลาว โดยการนั่งโนมตัวไปขางหนาเตรียมพรอม

ยอมรับฟงปญหาและแนวทางแกไขเปนที่นาสังเกตวามีขอจํากัดบางประการที่ทําใหหลายคนไม

สามารถนั่งไขวขาได เชนน้ําหนักตัวที่มากเกินไป การนั่งไขวหางจะทําใหรูสึกอึดอัด สวนบางคนท่ีมี

โรคประจําตัวการนั่งไขวขาจะทําใหไดรับความเจ็บปวดทรมาน ก็ไมสามารถนั่งทานี้ไดเชนกัน 

 

 
ภาพที่ 122 การนั่งไขวขาแบบพาดเปนเลข 4 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 86. 

 
การน่ังไขวขาพาดเปนเลข 4 แลวยึดจับดวยมือทั้งสองขาง 
ในงานชุมนุมสังสรรคหรือตามงานเล้ียงตางๆ คุณจะพบวามีคนจํานวนไมนอยเลยที่ยืน

ดวยทาทาง ซึ่งเปนทาทางของคนที่อยูทามกลางผูคนแปลกหนาใชแสดงตอกัน ถงึแมวาตางฝายจะ

พูดคุยกันดวยวาจาที่เปนมิตรและใบหนายิ้มแยม แตก็ไมไดหมายความวาบุคคลเหลานั้นกําลัง

สนุกและผอนคลายแมแตนอย ดวยทาทางการกอดอกและไขวขา ทําใหเราทราบวาตางก็รูสึกวา

ตองระมัดระวังตนเองอยูตลอดเวลา 
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ภาพที่ 123 การนั่งไขวขาพาดเปนเลข 4 แลวยึดจับดวยมือทั้งสองขาง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 88. 

 
พัฒนาการของความสัมพันธระหวางบุคคล 

 เมื่อเราเร่ิมตนทําความรูจักกับใครสักคน ในตอนแรกเราจะยังไมใหความไววางใจตอ

บุคคลนั้นมากนัก ความรูสึกดังกลาวจะถูกถายทอดออกมาดวยทาทางกอดอกไขวขาและเม่ือไดทํา

ความรูจักคุนเคยกันมากข้ึน ความรูสึกไมไววางใจจะเร่ิมแปรเปล่ียนเปนความรูสึกผอนคลายมาก

ข้ึนโดยสามารถอธิบายเปนลําดับข้ันตอนไดดังนี้ 

 ชวงแรก ความรูสึกไมไววางใจจะถูกถายทอดออกมาดวยทากอดอกยืนหรือนั่งไขวขา 

 ชวงที่สอง ขาที่ไขวกันเร่ิมกลับมาอยูในทาปกติ 

 ชวงที่สาม มือที่กอดอกไวเร่ิมคลายออก และแบมือผายออกประกอบการพูด 

 ชวงที่สี่ มือที่คลายจากการกอดอกจะไมกลับไปกอดอกอีก โดยอาจวางอยูขางลําตัวหรือ

ลวงกระเปา 

 ชวงสุดทาย ยืนพักขาอยางผอนคลาย ปลายเทาขางหนึ่งชี้ไปทางคูสนทนา สวนปลายเทา

อีกขางช้ีไปทางดานขาง พัฒนาการของความสัมพันธจะถูกกระตุนใหกินระยะส้ันข้ึนดวยปริมาณ

แอลกอฮอลในรางกาย 
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ภาพที ่124 เร่ิมตนยนืคุยและคุยกันดวยดี 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 89. 

 
ความแตกตางของการปกปองตนเองและความเหน็บหนาว 
หลายคร้ังที่เราสับสนวา อาการกอดอกยืนไขวขานั้นเปนเพราะสาเหตุใดกันแน ระหวาง

การปองกันตนเองและความรูสึกหนาว ในอันที่จริงก็พอจะมีความแตกตางใหสังเกตอยูบาง

เหมือนกัน กลาวคือ ถาคนเรารูสึกหนาวจะกอดอกดวยความกระชับกวา โดยการซุกมือทั้งสองไว

ใตแขนบริเวณรักแรอยางมิดชิด เพื่อกันไมใหมือโดนอากาศเย็นจากภายนอก การกอดอกใน

ลักษณะนี้ไมใชการสรางแนวกําแพงปดกั้นตัวเอง แตเปนการกอดตัวเองใหไดรับความอบอุนจึง

พอจะสรุปไดวา การกอดอกและไขวขาเพราะความประหมาหรืออายนั้นจะทําอยางหลวมๆไมเกร็ง

เทากับการกอดอกเพราะความหนาว และในบางคร้ังพบวาการไขวขาของผูหญิงเปนการอ้ัน

ปสสาวะตองการไปหองน้ํา 

 
ภาพที่ 125 การกอดอกหนาว 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 89. 
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การไขวขอเทา 
 การไขวขาหรือขอเทาลวนแลวแตเปนการบงบอกเจตคติในดานลบ สรางแนวกําแพง

ปองกันตนเองใหอยูในอาณาจักรสวนตัว มักแสดงรวมกับกลุมทาทางอ่ืนๆ เชน ในผูชายจะนั่งไขว

ขอเทา หัวเขาแยกหางออกจากกัน มือกําหมัดบนตนขา หัวเขา ขางลําตัว หรือพนักวางแขน สวน

ในผูหญิงจะคอนขางเรียบรอยกวา โดยนั่งไขวขอเทาในลักษณะเขาชิด มือทั้งสองประสานกันบน

หนาตัก 

 
ภาพที่ 126 ผูชายจะนั่งไขวขอเทา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 90. 

 
 

ภาพที่ 127 นั่งไขวขอเทาในลักษณะเขาชิด 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 90. 
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จากการสังเกตกลุมคนที่นั่งไขวขอเทาในขณะที่ตองตอบคําตอบคําถามหรือกําลังรับฟง

ขอมูลจากพนักงานขายภายหลังจากการเสนอขายสินคา พนักงานขายไดเลียบเคียงถามถึง

ความรูสึกภายในใจในขณะนั้น ก็ปรากฏวา เมื่อตองอดทนฟงในส่ิงที่ไมตองการฟง หรือตอบ

คําถามที่ไมตองการตอบ ก็จะพยายามสงบอกสงบใจไมใหรูสึกและแสดงกิริยาไมเหมาะสมออก

ไปสูสายตาผูอ่ืนดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวา การไขวขอเทาหมายถึงการสกัดกั้นอารมณหงุดหงิด 

ประหมา กลัว ไมใหผูอ่ืนสังเกตเห็นอารมณดังกลาว เชน นักเรียนที่กระทําผิดกฎของโรงเรียน ขณะ

กําลังรอพบอาจารยฝายปกครองที่หนาหองพักอาจารยนั้น เด็กๆดังกลาวจะพากันนั่งไขวขาอยาง

เกร็งๆเพื่อรอการถูกลงโทษ โดยควบคุมอารมณของตนเองไปดวย และเมื่อนักเรียนกลุมดังกลาว

เขาไปนั่งอยูตอหนาอาจารยฝายปกครอง เด็กๆยังคงนั่งไขวขาอยูเชนเดิม ราวกับวากําลังขมใจ

เตรียมรับกับสถานการณที่กําลังจะเกิดข้ึนในไมชา อาจารยฝายปกครองพยายามซักถามถึงสาเหตุ

ในการทําผิดกฎของโรงเรียน แตเด็กๆกลับตอบคําถามไมตรงประเด็นนัก ในที่สุดอาจารยฝาย

ปกครองก็ลุกข้ึนแลวเดินไปนั่งลงขางๆติดกับเด็กๆ โดยไมมีโตะมาเปนเคร่ืองกําบังกั้นกลางระหวาง

กัน แลวถามคําถามใหมดวยน้ําเสียงออนลง ปรากฏวา เด็กนักเรียนมีทาทางที่ผอนคลายและ

สารภาพอยางเปดอกถึงสาเหตุในการกระทําผิดกฎของโรงเรียน 

 พนักงานขายมือใหมมักไดรับการอบรมในการเขาหาลูกคาอยางไดผล โดยพนักงานขายที่

มียอดขายสูงเปนผูแนะนํา โดยใหพนักงานขายมือใหมทําตัวตามปกติ เปนตัวของตัวเองเพื่อหา

ขอบกพรอง พนักงานขายคนดังกลาวโทรศัพทหาลูกคาพูดคุยแนะนําสินคาดวยน้ําเสียงผอนคลาย

ก็จริงอยู แตกลับนั่งไขวขอเทาไปดวยขณะพูดโทรศัพท และเม่ือถามทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพขายตรง

ก็ไดคําตอบวา “เปนอาชีพที่นาสนใจ ผมคิดวา ผมตองทํามันไดดี” ซึ่งคําพูดของเขาขัดกับ

พฤติกรรมที่แสดงออกมาดวยเปนอยางยิ่ง และเมื่อถามย้ําวา “แนใจแลวหรือวาเปนอาชีพที่

นาสนใจ” เขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ พรอมทั้งคลายขอเทาที่ไขวกันอยู ผายมือทั้งสองออก 

แลวใหเหตุผลใหมวา “อันที่จริงผมกําลังพยายามทําใหมันรูสึกสนุก จะไดทําตอไปไดเพราะผมเริ่ม

เซ็งกับลูกคาหลายรายอยูเหมือนกัน” การย้ําคําถามชวยใหพนักงานขายมือใหมยินดีเปดเผยส่ิงที่

เขาปกปดอยูภายในใจออกมา ความอัดอ้ันตันใจเร่ิมพร่ังพรูออกมาพรอมกับการเลิกนั่งไขวขอเทา 

ถึงแมหลายๆคนรวมท้ังตัวคุณจะอางวาการนั่งไขวขา ไขวขอเทา หรือแมกระท่ังการ

กอดอกเปนนิสัยที่ทําใหคุณรูสึกสบายข้ึน แตควรจะทราบดวยวา ความเหมาะของทาทางดังกลาว

เปนไปในทางลบ ดังนั้นคุณจึงควรฝกหัดทาทางที่สรางทัศนคติที่ดี มีความหมายไปในทางบวกตอ

คนรอบขางจะดีกวา 
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ภาพที ่128 การไขวขอเทาลักษณะตางๆ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 91. 

 
การเกี่ยวขาดวยขอเทา 

ไมพบทานี้ในผูชาย มีความหมายเดียวกับการไขวขา ขอเทา ในแบบตางๆที่ไดกลาว

มาแลว กลาวคือ เปนการปองกันตนเองในผูหญิงที่มีนิสัยข้ีอายเก็บตัวโดยจะใชขอเทาพันไวกับขา

อีกขางบริเวณนอง คลายกับสํานวนที่วา อายมวน เพราะลักษณะขาที่เกี่ยวคลายกับการพันกันอยู 

ความเปนกันเองจะชวยใหความเคอะเขินลดนอยลง ฉะนั้นอยาจูโจมเมื่อตองการเขาหาเธอผูซึ่ง

แสดงพฤติกรรมเชนนี้อยู 

การนั่งใชขอเทาเกี่ยวขาอีกขางไวตางจากการนั่งไขวหางธรรมดา เพราะในบางครั้งการนั่ง

ไขวหางในผูหญิงไมมีความหมายอ่ืนใด นอกจากตองการนั่งใหเรียบรอยเพราะสวมกระโปรงส้ันอยู 

แตการนั่งไขวขอเทาพันขาอีกขาง ไมมีเหตุผลในแงแฟช่ันเลยนอกจากความประหมา ข้ีอาย และ

เก็บตัว 
 

 
ภาพที ่ 129 ยืนไขวขา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 92. 
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5.6 ภาษากายที่พบบอยในชีวิตประจําวัน 

การน่ังครอมพนักพิง 
กิริยาเชนนี้มักพบในบุคคลที่ชอบโอ แสดงศักยภาพวาเหนือกวาบุคคลอ่ืน หรือเม่ือเร่ิมเบ่ือ

หนายตอสถานการณในการสนทนา จึงนั่งหันดานหนาของรางกายเขาหาพนักพิงราวกับจะใหพนัก

เกาอ้ีเปนกําแพงปองกันตนเองจากคําพูดที่ไมพึงปรารถนาจากคูสนทนา ไดมีผูต้ังขอสังเกตไววา 

การนั่งทานี้พัฒนามาจากการหาที่กําบัง เชน หลบใตโตะ หลังผามาน เม่ือตองการความรูสึกมั่นคง

ปลอดภัยในสมัยเด็ก 

แตการนั่งทานี้เทากับวา ไดเปดชองวางทางดานหลังใหเกิดข้ึน หากคุณตองการใหบุคคลผู

นี้เปล่ียนทาทางการนั่งเสียใหม ก็เพียงแตยายที่นั่งของตัวคุณเองไปอยูดานหลังของเขา เพราะใน

ขณะนั้นดานหลังเปรียบเสมือนจุดออนเลยทีเดียวแตคงเปนการยากถาหากคุณสนทนากบัเขาเพยีง

สองคน คุณอาจจะยืนข้ึนโนมตัวคุณเขาไปรุกลํ้าอาณาจักรสวนตัวของเขารับรองวาเขาจะตอง

เปล่ียนทานั่งแนนอนถาไมหงายหลังไปเสียกอน 

 

 
 

ภาพที่  130 นั่งครอม 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 93. 
 

แตการนั่งทานี้เทากับวา ไดเปดชองวางทางดานหลังใหเกิดข้ึน หากคุณตองการใหบุคคลผู

นี้เปล่ียนทาทางการนั่งเสียใหม ก็เพียงแตยายที่นั่งของตัวคุณเองไปอยูดานหลังของเขา เพราะใน

ขณะนั้นดานหลังเปรียบเสมือนจุดออนเลยทีเดียวแตคงเปนการยากถาหากคุณสนทนากบัเขาเพยีง

สองคน คุณอาจจะยืนข้ึนโนมตัวคุณเขาไปรุกลํ้าอาณาจักรสวนตัวของเขารับรองวาเขาจะตอง

เปล่ียนทานั่งแนนอนถาไมหงายหลังไปเสียกอน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 174

งวนอยูกับเสื้อผา 
เปนการยากที่จะเชื่อวาคูสนทนามีความคิดเห็นตรงกันกับคุณ ถึงแมวา เขาจะพูดวา “ผมก็

คิดเชนเดียวกันกับคุณ” แตกลับกมหนากมตามองพ้ืนบาง หยิบขลุยของเส้ือออกบาง งวนอยูกับ

ความเรียบรอยของเส้ือผา โดยไมสนใจสบตากับคุณซ่ึงเปนคูสนทนาเลย การกระทําดังกลาวเปน

ภาษากายที่แสดงวา มีความคิดเห็นบางประเด็นที่ถูกเก็บซอนไวภายในใจยอมเผยออกมา บงช้ีวา 

ยังคงมีความคิดเห็นที่คอนไปทางขัดแยงมากกวาเห็นดวยหรือคลอยตาม ถาคุณยังคงตองการ

ความคิดเห็นที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกันคุณส่ิงที่คุณจําเปนตองทํา คือ การสอบถามความ

คิดเห็น ย้ําดวยน้ําเสียงที่สุภาพ ไมคุกคามจนคูสนทนารูสึกอึดอัด คงตองใชความอดทนและ

พยายามมากพอดูในอันที่จะดึงเขามาเปนพวกคุณ ถาเขายังคงงวนอยูกับเส้ือผาของตนเองโดยไม

สนใจจะตอบคําถามของคุณอยางจริงจังนัก 

 

 
 

ภาพที่ 131 งวนอยูกับเส้ือผา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 94. 

 
   วาดวยเรื่องของศีรษะ 
 เนื่องจากเปนอวัยวะที่สังเกตเห็นไดงายและชัดเจนที่สุด รวมทั้งยังเปนศูนยรวมของอวัยวะ

สําคัญๆไมวาจะเปน ตา จมูก ปาก ฉะนั้นถาจะบอกวาไมมีภาษาทาทางที่ส่ือออกผานศีรษะเลยก็ดู

จะหละหลวมทางดานขอมูลเกินไป เพราะอยางนอยๆการผงศีรษะตอบรับ และส่ันศีรษะปฏิเสธก็

เปนภาษาทาทางที่ใชส่ือความหมายแทนคําพูด แมกระทั่งผูพิการทางสายตาและบกพรองทางการ

พูดและไดยินเสียงก็รูจักภาษาทาทางนี้ ในการสื่อความตองการของตนเองตอบุคคลอ่ืนๆดวย
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 คงจะมีคนจํานวนไมมากนักที่ตอบตกลง หรือเห็นดวยกับคุณทั้งๆที่สายศีรษะ แตถาหาก

คุณพบคนที่มีลักษณะดังกลาวเม่ือใดแลวละก็ จงรูไวเถิดวา คุณกําลังพบกับผูที่เราเรียกวา ปากไม

ตรงกับใจอยางแทจริง จงอยาเพิ่งเช่ือในส่ิงที่เขาพูดจนกวาจะไดพิจารณาดวยความละเอียด

รอบคอบแลวเทานั้น 
การสื่อความหมายดวยศีรษะในแบบอ่ืนๆ 
ในชีวิตประจําวัน เราพบการส่ือความหมายผานทาทางของศีรษะอยูเปนประจํา แตมีเพียง 

3 ทาเทานั้นที่พบไดคอนขางบอยกวาทาอ่ืน นั่นก็คือ การเงยหนาข้ึนจนศีรษะเชิดสูงข้ึนในลักษณะ

ตรงไมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งส่ือความหมายวา มีความคิดเห็นเปนกลางไมฝกใฝฝายใด แตถา

เอียงศีรษะไปทางดานใดดานหนึ่งและเพงมองแสดงวากําลังสนใจตอส่ิงที่อยูตรงหนา ซึ่งพฤติกรรม

เอียงคอนี้ไมเฉพาะคนเทานั้นที่แสดงออก เรายังพบวาเกิดข้ึนกับสัตวหลายชนิดเชนเดียวกัน ถา

คุณเล้ียงสุนัขคุณก็จะพบวาเมื่อใดที่มันรูสึกอยากรูอยากเห็นมันก็จะเอียงคอมองดูเจาส่ิงนั้นอยาง

สนอกสนใจ และถาหากคุณตองการทราบวาคูสนทนาสนใจในส่ิงที่คุณกําลังพูดแคไหนแลวละก็ 

ลองสังเกตดูวา ศีรษะเขาต้ังตรงหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่งอยูหรือไม? 

 สวนอีกทาทางที่เกี่ยวของกับศีรษะเปนการสื่อความหมายในเชิงปฏิเสธหรือกําลังประเมิน

สถานการณอยูในหวงความคิดคํานึงกอนการตกลงใจ แตความเปนไปไดในการตอบรับนอยมาก 

หากคุณตองการความรูสึกคลอยตามก็คงตองดําเนิน การเปล่ียนทัศนคติเขาเสียใหมโดยอาจเสนอ

ใหเขาลองออกความคิดเห็น หรือเงยหนาข้ึนสบตากับคุณเพื่อเปล่ียนทาทางของเขาเสียใหม 

 

 
 

ภาพที่ 132 มีความเห็นเปนกลาง  

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 95. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 176

 
 

ภาพที่ 133 สนอกสนใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 95. 

 
 
ภาพที่ 134 ปฏิเสธในแนวลบ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 95. 

 
ทามือประสานกันไวบริเวณทายทอย 
เปนทาที่แสดงออกถึงความผอนคลายของผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเปนผูนําสูง

และแนใจวาตนเองเปนฝายควบคุมสถานการณทั้งหมดไวในมือ ถาจะแปลทาทางดังกลาวออกมา

เปนคําพูดจะไดประโยคในทํานองที่วา “ทุกอยางโอเค ผมจัดการมันจนอยูหมัดแลว สักวันถาคุณ

พยายามคงกาวมายืนแถวหนาเหมือนกับผม” หรือ “ผมรูดี ไมมีอะไรที่ผมไมรู” ความม่ันใจที่

ออกไปในทาง โอ คุยโวนี้ไมเปนที่พอใจของผูที่แวดลอมสักเทาใด ในบางอาชีพที่ตองการแสดง

ความเปนผูรูของตน เพื่อสรางความมั่นใจตอลูกคาก็จะแสดงทาทางเชนนี้ ซึ่งนอกจากจะใชโออวด

แลวยังสามารถประกาศแนวอาณาจักรสวนตัว กันไมใหลูกรุกลํ้าเขามา และตองนําเอาทาทาง

เชนนี้ไปประมวลรวมกับกลุมทาทางอ่ืนๆที่คูสนทนาแสดงออกมาดวย เชน ถามีการนั่งไขวพาดขา

เปนเลข 4 อารบิก แสดงวา ชายคนดังกลาวมั่นใจในศักยภาพของตนและพรอมจะแขงขันกับคุณ

ในทุกรูปแบบ 
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ภาพที ่135  ทาทาย 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 96. 

 

 
 

ภาพที ่136 พรอมที่จะแขงกนั 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 96. 

 

ถาหากคุณตองการเปล่ียนทาทางของเขาก็เพียงแคสอบถามความคิดเห็นโดยละมุน

ละมอม โดยอาจยกยอเขาบาง เพื่อชวยกระตุนใหเขาออกความคิดเห็น แสดงภูมิของตนเอง โดย

เขาจะตองลดมือลงมาแสดงทาทางประกอบคําพูด ทําใหเขาไมสามารถคงทาโออวดนั้นตอไปได 

 เนื่องจากเปนทาที่เบงโออวดของตนเอง จึงไมพบวามีใครนําทาทางเชนนี้ไปใชกับ

ผูบังคับบัญชาที่มีบทบาทเหนือกวาตนเอง นอกจากจะตองการทาทายอํานาจแสดงความเทาเทียม
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ความกาวราวและความพรอมมุงมั่น 
อาจจะสังเกตยากกวา ถาจะหาวาผูที่มีความพรอมกาวไปดวยความมาดมั่นนั้นแสดง

ทาทางอยางไร แตถาจะลองสังเกตดูวา นักกรีฑาซ่ึงกําลังวอรมอยูที่ลูรอสัญญาณจากกรรมการนัก

ชกที่กําลังรอประกาศช่ือเพื่อเขาสังเวียนนั้นมีทาทางอยางไร ผูที่กําลังจะเขาสูการแขงขันและ

ตองการแสดงใหสาธารณชนรวมทั้งตนเองวา พรอมแลวจะเทาสะเอว ถางปลายเทาออกเล็กนอย 

มองไปขางหนาอยางมาดมั่น แตในบางคร้ัง การยืนเทาสะเอวก็แปลความหมายไปในการแสดง

ความกาวราวเพราะเรามักจะพบวา เด็กๆที่ยืนโตเถียงกับผูปกครองจะเทาสะเอว บางคร้ังก็กําหมัด

ดวย ยิ่งถาใสเส้ือติดกระดุมและปลดกระดุมออกจนเห็นหนาอก แสดงออกถึงความกาวราวอยาง

ชัดเจน 

 
 

ภาพที ่137 เทาเอว 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 97. 

 

ในการเดินของนางแบบมักจะเทาสะเอว ขณะหยุดยืนโพสทาการกระทําดังกลาวไมใช

เพราะความกาวราวของนางแบบ แตเปนการเนนสัดสวนใหดูงามสงา แตทวาลึกๆแลว การยืนเทา

สะเอวของนางแบบตองการสื่อความหมายใหผูหญิงที่ไดชมรูสึกวาเธอดูมั่นใจมาดมั่นดวยเส้ือผาที่

สวมได สวนในชีวิตประจําวันบอยครั้งที่มีกลุมทาทางอ่ืนรวมกับการเทาสะเอวดวย เชน การเทา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 179

 
ภาพที ่138 นางแบบ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 98. 

 
ความพรอมที่แสดงออกผานทานั่ง 

การเรียนรูทานี้จะมีประโยชนตอพนักงานขายที่ใชสังเกตพฤติกรรมของลูกคา รวมทั้ง

เจาของกิจการที่ตองสัมภาษณรับพนักงานเขาทํางาน  จากการสังเกตพบวา ถาภายหลังจากที่

ลูกคาจับคางพิจารณาสินคาที่พนักงานขายอธิบาย แลวเปล่ียนมาเปนทาเตรียมพรอมแลวละก็ 

โอกาสปดการขายมีความเปนไปไดสูงทีเดียว สวนเจานายที่กําลังมองหาลูกนองที่กระตือรือรนสู

งาน ก็สังเกตไดจากทานั่งเชนนี้ดวยเหมือนกัน ความมุงม่ันจะแสดงออกโดยการโนมตัวมาขางหนา 

ใชพื้นที่นั่งเพียงขอบเกาอ้ี  คลายกับกําลังพูดวา “ผมพรอมแลว” ความพรอมหรือความต้ังใจจะถูก

แสดงออกมาดวยทาทางดังกลาว ไมเวนแมแตผูที่กําลังอยูในอารมณโมโห และพรอมที่จะระบาย

อารมณนั้น ไมดวยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเตรียมพรอม 

 
ภาพที่ 139 เตรียมพรอม 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 98. 
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พรอมยุติ 

 นอกจากพรอมฟนฝาอุปสรรคพรอมรับแลว ก็ยังมีอีกทาทางที่เราไมควรละเลยเพราะมี

ความคลายคลึง แตความหมายนั้นแตกตางกันโดยส้ินเชิง ถึงแมวาจะแสดงถึงความพรอม

เชนเดียวกัน นั่นคือ พรอมที่จะยุติทุกส่ิงทุกอยางที่กําลังเผชิญอยู ฉะนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่คุณ

จะตองสังเกตอาการของฝายตรงขามใหจงดีวา โนมตัวไปขางหนาพรอมกับยันเกาอ้ีหรือหัวเขาใน

ทาพรอมจะลุกเพื่อยุติการสนทนาหรือไม? ถา ใชคุณจะตองเปนฝายยุติการสนทนากอนเพื่อสราง

สถานการณเปนตอใหตนเอง 

 

 
ภาพที่ 140 พรอมยุติ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 99. 

 
5.7 ภาษากายที่สื่อความหมายเฉพาะตอเพศตรงขาม 

การแสดงออกถึงความเปนคนมีเสนหดึงดูดทางเพศของทั้งผูหญิงและผูชายจะมีลักษณะ

คลายคลึงกัน กลาวคือ จะใชนิ้วหัวแมมือสอดในกระเปาหรือขอบกางเกง แขนกางเล็กนอย

แสดงออกถึงความพรอม แสดงความครอบครองแสดงความเปนเจาถิ่น ในผูชายจะแสดงความ

เหนือกวาในผูหญิง ทาทางดังกลาวจะแสดงรวมกับกลุมทาทางอ่ืน เชน ดวงตาเบิกกวาง และ

ลักษณะการยืนโดยปลายเทาจะช้ีไปทางที่เพศตรงขามซึ่งตนเองสนใจยืนอยู 
ความนัยแหงดวงตา 

 มนุษยรูจักใชสายตาส่ือความหมาย ความตองการของตนเองมาเนิ่นนานแลวตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา ประวัติศาสตรไดจดบันทึกหลักฐานการใชสายตาของมนุษยเพื่อส่ือสารบอก

จุดประสงคของตนเอง ไมวาจะเปน รัก โกรธ เกลียด รวมทั้งบุคลิกภาพก็ส่ือผานแววตาไดดวย 

ดังเชน ความเปนคนเจาเลห ซื่อไรเดียงสา ก็สามารถสงผานมาทางสายตา ในบางคนท่ีไวตอ
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 ในสภาวะปกติที่ไมมีปจจัยภายนอกเขามามีผล เชน แสงสวาง ฝุน หรือควัน อันจะสงผล

ตอมานตาของคนเราในอันที่จะขยายหรือหดตัวแลว ทัศนคติ ความรูสึก ความตองการจะถูก

สงผานมาทางแววตาโดยไมรูตัว ซึ่งจะเปนไปโดยอัตโนมัติกลาวคือ เม่ือรูสึกต่ืนเตนจากใจ มานตา

คนเราจะขยายใหญกวาปกติประมาณ 4 เทา และเมื่อรูสึกโกรธ ไมพอใจ หยามเหยียด มานตา

คนเราจะหร่ีเล็กลง เรามักจะใหความสําคัญกับดวงตาคอนขางมาก โดยเฉพาะผูหญิงจะแตงหนา

โดยเนนที่ดวงตาเปนสําคัญ เพราะเธอรูวา ถาเธอพึงใจใคร เธอกับเขาจะตองสบสายตากัน โดย

มานตาเธอจะขยายใหญข้ึนจนชายหนุมอาจสังเกตได คูหนุมสาวที่ตกอยูในอารมณรักมักจะมอง

กันอยางดูดด่ืมราวกับจะเขาไปนั่งอยูในหัวใจของอีกฝาย สวนฝายใดจะมีรูมานตาขยายได

มากกวาในสถานการณเดียวกันนั้นยังเปนเร่ืองที่ตองถกและหาคําตอบกันตอไป แตที่แนๆ เด็กจะมี

มานตาขยายกวางกวาของผูใหญ อาจเพราะธรรมชาติของเด็กจะถูกสรางมาเพ่ือใหเรียนรูอารมณ

และความรูสึกตางๆ ในชวงวัยนั้นก็เปนได 

 
 

ภาพที่ 141 มานตาขยาย 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 104. 

 
 

ภาพที่ 142 มานตาหด 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 104. 
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 นักพนันที่เช่ียวชาญมีจะสวมแวนเพื่อปดบังความรูสึกของตนเองไมใหฝายตรงขามจับ

ความคิดจากมานตาที่หร่ีหรือขยายกวาปกติได 

 สรุปความไดวา แววตาสามารถพูดความจริงในหัวใจคนเราได ฉะนั้นเมื่อคุณตองการ

ทราบความในใจของอีกฝาย ก็จงอยาพลาดโอกาสมองตาเขา เพื่อจะไดรูวาเขาคิดอะไรอยูนั่นเอง 
การมองจองตา 

 โดยปกติถาเรามองอะไร หรือใครสักคน จะตองมีความคิดความรูสึกถายทอดออกมาทาง

แววตาเสมอ จึงแทบจะกลาวไดวา เม่ือเราสบตากับใครสักคนเทากับเรากําลังส่ือความรูสึกของเรา

ออกไปดวย ไมเพียงแตสงความรูสึกของเราออกไปเทานั้น แตยังเปนการกระตุนใหฝายตรงขามเกดิ

ความรูสึกอีกดวย ถาเราสงสายตาแข็งกราวดุดัน ฝายตรงขามก็จะรูสึกเกรงใจ ถาเราสงสายตา

ออนโยนออกไป ฝายตรงขามก็จะรูสึกอบอุนใจ เปนตน ฉะนั้นบุคคลที่พยายามเล่ียงสบตากับผูอ่ืน 

แมกระทั่งเวลาสนทนากันเพียงลําพัง ซึ่งถาหากนอยกวา 35% ของเวลาที่สนทนากันแลวละก็ ให

สันนิษฐานไวกอนเลยวา คุณกําลังสนทนาอยูกับคนที่ไมซื่อ แตถาหากคูสนทนาสบตาคุณมากกวา 

70% ของการสนทนา คุณอยาเพิ่งดีใจวาฝายตรงขามกําลังสนใจคุณอยูจนกวาใหคุณสังเกตเพิ่ม

อีกนิดวา มานตาคูสนทนาขยายกวางกวาปกติหรือไม ถาใชก็พอจะมั่นใจไดวา คุณกาํลังถกูทาทาย

อยางไมเปนมิตรเอาเสียเลย 

 ถาคุณเปนคนข้ีอาย ก็จงฝกสบตากับคูสนทนาบาง อยางนอยๆ ก็ไมควรตํ่ากวา 60% ของ

เวลาทั้งหมดที่ใชในการสนทนา เพราะมีแตวิธีนี้เทานั้นที่จะทําใหคุณไดรับความไววางใจ ชอบพอ 

และดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมา การสวมแวนตาดําก็เปรียบไดกับการเลี่ยงที่จะสบตากับบุคคลอื่น 

ผลตอบกลับจึงไมผิดแผกกันนัก จึงไมควรอยางยิ่งที่จะสวมแวนตาดําในการเจรจาเร่ืองสําคัญ 

 การสื่อความหมายทางสายตาก็ไมผิดอะไรกับภาษากายอ่ืนๆ ที่ยังคงตองอิงวัฒนธรรมอยู

นั่นเอง หมายความวา การสื่อความหมายไมไดเหมือนกันในทุกๆ สังคมเพราะประเทศในแถบยุโรป 

การสบตากันเปนเวลานานหมายถึง การดูหมิ่น สวนในทวีปเอเซียของเราก็มีวัฒนธรรมการสบตาที่

ผิดแผกออกไป เชน ประเทศญ่ีปุนมักจะมองบริเวณลําคอมากกวาจะสบตากันตรงๆ สวนใน

ประเทศไทยของเราน้ัน ผูนอยจะไมสบตากับผูใหญตรงๆ เพราะจะเปนการไมสุภาพ ถาตองพุดคุย

กันเด็กจะมองลงตํ่าและผูหญิงก็จะไมสบตากับผูชายตรงๆ ในขณะสนทนา ขอมูลดังกลาวเปน

รายละเอียดปลีกยอยซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม แตก็มีการสื่อความหมายที่

เปนสากลเขาใจตรงกันทั่วโลก ซึ่งไดนํามายกตัวอยางไวเพื่อการศึกษา คุณจะลองนําไปฝกและใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันของคุณก็ได 
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การสบตาเพื่อประโยชนในแงของธุรกิจ 
เมื่อคุณตองติดตอคาขายตกลงเจรจาในเชิงพาณิชย คุณควรเพงสายตาของคุณเนนไปที่

บริเวณหวางค้ิวของฝายตรงขาม เพื่อใหเกิดความเด็ดขาดเด็ดเดียวสรางความมั่นใจใหกับฝายตรง

ขามวาการดําเนินธุรกิจคร้ังนี้เขาเลือกคนทํางานดวยไมผิด เพราะม่ันใจวา คุณจะต้ังใจดําเนินงาน

ดวยความจริงจัง ดังนั้นคุณไมควรละสายตาของคุณไปจากหวางค้ิวของคูสนทนา ถาคุณยังอยาก

เปนฝายกุมสถานการณอยูละก็ 

 
ภาพที่ 143 จองตาธุรกิจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 105. 

 
การสบตาโดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน 
ถาไมใชการติดตอธุรกิจ การสรางสัมพันธกันตามปกติในสังคมจะไมสบตากันเฉพาะ

บริเวณหวางค้ิว แตจะกวาดสายตาครอบคลุมบริเวณตา จมูก และปาก เพราะในการสรางสัมพันธ

คร้ังแรกๆ คูสนทนาจะไมกลามองเลยไปจากบริเวณดังกลาวเหมือนกับการใหเกียรติคูสนทนา 

 

 
 

ภาพที ่144 จองตาเขาสังคม 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 106. 
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การสบตาดวยความสนิทสนม 
สําหรับบุคคลที่มีความสนิทสนมคุนเคยกันในระดับหนึ่ง จะมีความเปนกันเองมากกวา

พื้นที่ในการมองคูสนทนาจะกวางกวาโดยมองเลยมาถึงหนาอก ในที่นี้ไมไดแปลวา คูสนทนาจอง

มองหนาอกฝายตรงขามอยูตลอดเวลา แตหมายความวา เปนการกวาดสายตาใหมีพื้นที่ในการ

มองเห็นมากยิ่งข้ึน 

 
ภาพที่ 145 จองตากับคนสนิท 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 106. 

 
มองดวยหางตา 

 การมองดวยหางตา เปนการมองที่ไมสุภาพ ส่ือไปในทางดูถูกเหยียดหยาม โดยแสดงออก

รวมกับกลุมทาทางที่ส่ือผานสีหนา เชน ค้ิวขมวดเชิดหนาต้ังตรง เบะปาก แสยะยิ้มเปนความรูสึกดู

หมิ่น หรือสงสัยไปในแนวทางลบ ถาจะกลาวก็พอจะพูดไดวา “เชอะ ไมเทาไหรหรอก” “ดีจริงเหรอ 

เชอะ” สวนมากเปนพฤติกรรมที่ผูหญิงทํามากกวาผูชาย  
การชมายตามอง 

 เปนการมองดวยหางตา แตจะมีความเปนมิตรและมีศิลปะมากกวา โดยนําไปรวมกับ

ทาทางเลิกหางค้ิว อมยิ้ม เอียงคอ ส่ือความหมายไปในทางบวก แปลวารูสึกสนใจ พอใจ และเช้ือ

เชิญ การชมายตามอง จะไมเกิดกับผูชาย จะมีแตผูหญิงเทานั้นที่ทําพฤติกรรมเชนนี้ 
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หลับตาเสียเถิด 
คนที่มีอารมณรอน ซึ่งมักจะทนฟงอะไรที่ไมเขาหูไมคอยได จะหงุดหงิดงายเวลาที่ตอง

พบปะสนทนากับบุคคลอ่ืน ก็จะเล่ียงที่จะสบตา แตจะไมใชวิธีเบือนหนาหนี อาจกลัวถูกกลาวหา

วาไมมีความจริงใจ หลายคนจึงเลือกวิธีที่จะหลับตาลงเสีย ซึ่งการไมเห็นหนาอีกฝายอาจชวยให

หงุดหงิดนอยลงก็เปนได และยังสามารถปองกันไมใหอีกฝายสังเกตเห็นความหงุดหงิดไมพอใจที่

ส่ือผานทางสายตาไดอีกดวย ในบุคคลที่มีนิสัยโออวดนอกจากจะหลับตาลงแลวยังเชิดหนาข้ึน

เล็กนอย เปนการประกาศวาไมเห็นฝายตรงขามอยูในสายตา 
 

 
ภาพที ่146 หลับตา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 107. 

 
การสรางโฟกัสสายตาใหกับคูสนทนา 

 เมื่อคุณจําเปนตองเสริมกิจกรรมบางอยางรวมไปกับการสนทนา การเบนสายตาของคู

สนทนาใหเพงมองมายังจุดที่คุณตองการ จึงคอนขางจะมีความจําเปนอยูไมนอย เชน เม่ือใดก็

ตามที่คุณตองการนําเสนอรูปภาพ หรือวัตถุบางอยางเสริมหรือประกอบคําอธิบาย ซึ่งจะตองมี

ความสอดคลองกันเพื่อคูสนทนาจะไดไมสับสนวาควรจะเช่ือขอมูลจากส่ิงที่ไดยินหรือที่ไดเห็นกัน

แน แตทวาที่ไดศึกษาพบวา บุคคลจะสามารถจดจําและเขาใจในส่ิงที่มองเห็นไดดีกวาการรับฟงถึง 

10 เทา และในบางคร้ังการเรียกรองความสนใจใหอีกฝายมองไปยังส่ิงที่คุณตองการ อาจตอง

หลอกลอโดยการชี้นํากอน โดยธรรมชาติของมนุษยมักจะหันเหความสนใจกับส่ิงที่เคล่ือนไหวได

มากกวาส่ิงที่อยูนิ่งๆ ฉะนั้นจงใชนิ้วของคุณใหเปนประโยชน โดยการนําสายตาไปยังรูปภาพ เพื่อ

นําอีกฝายไปสูการรับรูทางการฟง อันจะสงผลใหคูสนทนาไดรับขอมูลขาวสารจากคุณไดเต็มที่ 
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ภาพที ่147 ชี้ภาพเรียกรองความสนใจ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 108. 

 
วรจะสบตาแบบใดในแตละสถานการณ 

 ในแตละสถานการณเรารูไดไมยากวาควรจะใชแววตาเชนไรในการส่ือความหมาย แตใน

บางคร้ังเราอาจสับสนไดเหมือนกันวาในสังคมที่แตละคนมีบทบาทตางๆ กันนั้น ควรจะใชแววตา

อยางไรเพื่อส่ือความหมายดี ถาคุณเปนลูกนองถูกเจานายตําหนิ แตใชแววตาแบบกวาดไปทั่ว

ใบหนา คุณคงไมรูสึกรูสากับดําตําหนินั้นมากนัก แตถาหากจองเนนมาที่หวางค้ิวพรอมกับตําหนิ

ขอบกพรองของคุณ จะทําใหคุณตองรีบพิจารณาตัวเองในทันที และถาหากเจานายมองคุณดวย

แววตาที่สนิทสนมคุณก็คงนึกตําหนิเจานายของคุณกลับเชนกันวา จาบจวงไรมารยาทอยางที่สุด 

 ถาคุณเปนผูชายถูกผูหญิงมองดวยหางตาก็จงสังเกตใหดีกวาเปนการชมายตาหรือมอง

ดวยหางตากันแน เพราะโดยมากผูชายมักจะไมคอยใหความสนใจกับการส่ือความหมายผาน

ภาษากายมากนัก ผูหญิงจะมีความละเอียดลออ ชางสังเกตมากกวา จึงมีประสบการณมากกวา 

ถาจะกลาววาผูหญิงมีความรูสึกไวกวาผูชายก็ดูจะไมถูกนัก แตเพราะผูชายไมใสใจและชางสังเกต

เหมือนผูหญิงนั่นเอง จึงดูเหมือนมีความรูสึกชาทําใหพลาดโอกาสงามๆ อยูเสมอนั่นเอง 
ความพึงพอใจและการบอกรักดวยภาษากาย 

 ผูชายบางจําพวกที่ดูราวกับวาชางมีเสนหเสียเหลือเกิน ไมเคยรางคูควงเอาเสยีเลย และใน

บางคร้ังก็คบกับผูหญิงคราวละหลายๆ คน เชาไปดูหนังกับคนหนึ่ง ที่ยงทานกลางวันกับอีกคน เยน็

ไปเตนรํากับอีกคนหนึ่ง พฤติกรรมดังกลาวสรางความพิศวงกามอิจฉากับผูชายอีกหลายๆ คนตาง

พากันสงสัยวา เขาใชวิธีพิสดารอะไรชักจูงใจใหผูหญิงมาคบหากับเขากันแน 

 มนุษยนั้นมีความพึงพอใจ มีความคิด จึงไมสามารถใชวิธีเดียวกันเพื่อเรียกรองความสนใจ

จากเพศตรงขามได สรุปงายๆ ก็คือมนุษยจะพัฒนารายละเอียดในการเรียกรองความสนใจใหมี

ความหลากหลายมากกวาสัตวนั่นเอง 
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ไมใชเร่ืองยากที่จะประสบความสําเร็จในการเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขาม ผูชาย

อาจทําไดโจงแจงชัดเจน แตสามารถทําไดแนบเนียนกวาผูชาย โดยการหวานเสนหของตนเองไป

รอบๆ หลังจากนั้นก็รอสัญญาณที่สงตอบมาวาสนใจหรือไม มากนอยเพียงใด แตโดยธรรมชาติ

ผูหญิงจะรูโดยแทบจะทันทีวา ผูชายกําลังวางมาดเพื่อเรียกรองความสนใจ แตผูชายนอยรายนัก

จะรูวาผูหญิงกําลังหวานเสนหของเธออยู 

 การวางมาดและหวานเสนหของผูหญิงและผูชายนี้จะสงผลโดยตรงตอเพศตรงขามแตจะ

ถูกมองในเชิงลบตอเพศเดียวกัน เชน ถามีผูชายคนหนึ่งกําลังวางมาดตอหนาสาวๆ ก็จะถูกผูชาย

คนอ่ืนซึ่งอาจจะดูดีนอยกวาริษยา โดยแสดงออกดวยการวิพากษวิจารณการกระทํา และผูชายนั้น

วา ข้ีเกก และผูหญิงที่โปรยเสนหก็จะถูกมองจากผูหญิงดวยกันเองวามารยา กลาเกินงามไมสมกับ

เปนหญิง 

 โดยปกติผูหญิงจะมีการพัฒนาการเรียกรองความสนใจไดหลากหลายกวาผูชายทําให

ภาษากายในแนวๆ นี้ของผูหญิงมีมากกวา หลายคนเชื่อวา การเรียกรองความสนใจเปนพฤติกรรม

ที่มนุษยเรียนรูมาแตกําเนิด 

 จากการศึกษาทําใหเราทราบวา ผูหญิงตางจากผูชายทั้งทางดานสรีระ ความนึกคิด การ

แสดงออก เพื่อเหตุผลในการสืบเผาพันธุ ดังนั้นทั้ง 2 เพศจึงแรงดึงดูดตอกันคลายสนามแมเหล็ก

โดยธรรมชาติอยูแลว ไมวาผูหญิงหรือผูชายเมื่อตองตกไปอยูในวงลอมของเพศตรงขาม ก็จะมี

อาการเกร็งกลามเนื้อ เลือดสูบฉีดแรงข้ึน รอนวูบๆ โดยเฉพาะใบหนา ยืดอก แขมวทอง ใหอยูใน

ทวงทาที่สงางามที่สุด และเมื่อผานวงลอมตรงนั้นมาก็จะคืนสูสภาวะปกติเหมือนเดิม  ดังในภาพ

ตามลําดับ 

 

              
 

ภาพที่ 148  เดิน เจอ จาก 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 112. 
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การเรียกรองความสนใจของผูชาย 
 เมื่อพบเพศตรงขามที่ตนเองพอใจผูชายจะจัดแตงเส้ือผาที่สวมใสอยูโดยไมรูตัว เชน 

ขยับเนคไท ปดฝุนบริเวณไหล ดึงเส้ือใหเรียบตึง เสยผม ลูบผมใหเรียบ เปนตน หลังจากนั้นผูชาย

บางคนอาจจะใชนิ้วหัวแมมือเกี่ยวกระเปากางเกงหรือขอบเข็มขัด ชี้ปลายเทาไปยังเพศตรงขาม 

และเร่ิมสงสายตาแสดงใหผูหญิงรูวาเขากําลังสนใจเธอ 

 

 
 

ภาพที่ 149 เรียกรองความสนใจแบบผูชาย 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 113. 

 
พฤติกรรมการหวานเสนหของผูหญิง  
พฤติกรรมพื้นฐานที่ผูหญิงทําเหมือนๆ กันกับผูชาย ก็คือการจัดแตงใหตนเองดูดี เชนจัด

ปอยผมใหเขาที่ จัดเส้ือผาใหเขารูปทรงเสยผม หลังจากนั้นก็จะเร่ิมเทาสะเอว ปลายเทาชี้ไปทาง

เพศตรงขามที่เธอใหความสนใจสบตาเขานานกวาปกติ ถาไมเทาสะเอวก็อาจใชนิ้วหัวแมมือเกี่ยว

ขอบกระโปรงหรือเข็มขัด เชนเดียวกับผูชาย 

 
 

ภาพที่ 150 เรียกรองความสนใจแบบผูหญิง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 113. 
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สะบัดผม 
 ผูหญิงสวนมากมักเรียกรองความสนใจดวยการเสยผมหรือสะบัดผม เปนการสะบัดใหผม

ไปขางหลังใหเพศตรงขามมีโอกาสมองหนาเธอไดชัดเจน ไมมีผมหรือปอยผมมาบดบัง พบวา

พฤติกรรมนี้กันถวนหนาทั้งผูหญิงที่ไวผมยาวหรือส้ัน 
หันขอมือไปยังเพศตรงขาม 
เปนความเชื่อที่มีมานานวา ผิวหนังบริเวณขอมือเปนอวัยวะที่ดึงดูดทางเพศดวยเชนกัน 

จึงพอจะกลาวไดวา สาเหตุที่ผูหญิงหลายคนเสยผมอาจจะตองการใหเพศตรงขามไดเห็นผิวหนัง

บริเวณขอมือของเธอก็เปนได ในผูหญิงที่นิยมการสูบบุหร่ี ก็จะเปล่ียนทาจับบุหร่ีทันทีเมื่อพบชาย

หนุมที่ตองตา โดยจะหันขอมือออกไปทางชายหนุมผูนั้น 

 
ภาพที่ 151 เผยขอมือ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 114. 
กางขา 

 การกางขาเปนการเชิญชวนทางเพศ สามารถกระทําไดไมวาจะน่ังหรือยืนโดยเฉพาะเมื่อ

เพศตรงขามเขามาอยูในขอบเขตที่สังเกตเห็นไดก็จะกางมากข้ึน ในผูหญิงบางคนข้ีอายจะไมใชวิธี

นี้เรียกรองความสนใจ ซ้ําเธอยังจะนั่งไขวหางปองกันการถูกรุกลํ้าอาณาจักรสวนตัว ซึ่งเธอถือวา

เปนการรุกรานทางเพศเลยทีเดียว 
สายสะโพก 

 สรีระผูหญิงมีสะโพก มีกระดูกเชิงกรานที่ตองรองรับการคลอดบุตร ทําใหบริเวณนี้ตางจาก

ผูชาย เปนสัญลักษณของผูหญิง พวกเธอจึงตองการเนนสวนนี้เปนพิเศษเม่ือพบคนถูกใจ โดยการ

ยักยายสายมากข้ึนกวาปกติเล็กนอย เพื่อเนนใหสวนนี้ดูกลมกลึงมากข้ึน 
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ชมายสายตา 
 ผูหญิงบางคนจะอมยิ้ม หร่ีตาชมายมองเพศตรงขามที่เธอสนใจ จนกระทั่งฝายชายรูตัวจึง

สะบัดหนาหนีอยางรวดเร็ว พฤติกรรมนี้เหมือนการเลนเกมไลจับกันโดยผูหญิงจะใชสายตาไลจับ

ฝายชายกอน แลวเธอก็จะเปนฝายหนีเมื่อเพศตรงขามรูตัว ฝายที่ถูกไลจับในตอนแรกเมื่อถูก

กระตุนเชิญชวนก็จะแปรเปล่ียนไปเปนฝายไลจับบาง แตจะไมใชดวยสายตาอีกตอไป 
เผยอริมฝปาก 

 มีดอกเตอรทานหนึ่งไดอธิบายวา การเผยอริมฝปากในผูหญิงนั้น แสดงออกถึงความมี

เสนหดึงดูดทางเพศของตัวเอง โดยอาศัยปากที่เผยอใหดูคลายกับอวัยวะสือพันธุของตนเอง โดย

อาจมีการเลียริมฝปากใหชุมหรือทาลิปสติกใหดูอ่ิมเปนมันเปนพฤติกรรมทาทายเชิญชวนเพศตรง

ขามอยางโจงแจง 
เติมสี 

 กลาวกันวา ผูหญิงใชวิธีเติมสีปากใหดูแดงอ่ิมมานานแลว เปนการกระตุนใหเกิดความ

ปรารถนาตอเพศตรงขาม โดยเช่ือวา การเติมสีปากใหแดงข้ึนนั้นมากจากการที่ ริมฝปาก ใบหนา 

ทรวงอก และอวัยวะเพศจะแดงระเร่ือข้ึน เพราะเลือดที่สูบฉีดมากกวาปกติเนื่องจากถูกกระตุนทาง

เพศ พวกเธอจึงใชวิธีเติมสีปากใหดูเปนสีเดียวกันมากระตุนเพศตรงขามกับเธอบาง แตในปจจุบัน

ลิปสติกมีมากมายหลายสีไมไดเปนสีแดงเพียงสีเดียวอีกตอไป จึงคิดวาจุดมุงหมายในการเติมสี

ปากก็นาจะเปลี่ยนแปลไปดวย การเติมสีปากในปจจุบันนาจะทําใหตนเองดูสดใสและมั่นใจข้ึน

ไมไดส่ือความหมายทาทายอยางโจงแจงเทากับในอดีต 
ไลวัตถุทรงกระบอก 

 เปนการบอกความปรารถนาที่ซอนอยูภายในจิตใจ สวนมากมักจะไลวัตถุทรงกระบอก 

เชน บุหร่ี แกว มีบางเหมือนกันที่ใชปลายนิ้ววนรอบจานหรือที่เข่ียบุหร่ีซึ่งไมไดเปนทรงกระบอก 
เอ้ียวตัวชําเลืองมอง 
การเอ้ียวตัวทําใหหัวไหลยกสูงข้ึน ทรวงอกชูสูงกวาปกติ พรอมกันนี้ก็ชําเลืองมองดวยหาง

ตาผานหัวไหลที่ขางที่ยกสูงข้ึน เผยอริมฝปาก เปนกลุมทาทางที่แสดงออกวาเชิญชวนและทาทาย

ในสมัยหนึ่งที่การสูบบุหร่ีนิยมในหมูผูหญิง บริษัทผลิตบุหร่ีถึงกับวาจางนางแบบโพสทานี้ พรอม

กับคีบบุหร่ีเพื่อเช้ือเชิญใหผูหญิงหันมาสูบบุหร่ียี่หอดังกลาวจะไดชวยเสริมเสนหใหแกตัวเธอเอง 
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ภาพที่ 152 เอ้ียวตัวมอง 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 116. 

 
ทาทางจากชวงขา 
ผูชายจะเรียกรองความสนใจดวยการนั่งถางขา เพื่อเนนความเปนชาย แตทวาผูหญิงสวน

ใหญจะไมนั่งถางขาเพ่ือแสดงความเปนหญิง แตจะนั่งไขวหางมากกวาแตก็ยังคงมีทาทางที่เนน

ชวงขาของตนเอง เพราะชวงขาของผูหญิงก็เปนอวัยวะที่ดึงดูดทางเพศ ดังเชน ผูหญิงที่นั่งทานี้

มักจะใหเหตุผลวา เปนทานั่งที่สบาย แตแทที่จริงเปนทาที่ส่ือความรูสึกลึกๆ ภายในจิตใจของเธอ

ผานทานั่งพับขาขางหนึ่ง แลวนั่งทับดวยขาอีกขาง 

 

 
ภาพที่ 153 นั่งทับขา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 116. 
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การนั่งไขวหางพรอมกับแกวงขาไปมาดูราวกับวากําลังเลนกับรองเทาอยู คลายกับผูทํา

รูสึกผอนคลาย แตสามารถเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามโดยไมรูตัว 

ผูชายตางก็ลงความเห็นวา ทานั่งเอาขาเก่ียวขาอีกขางหนึ่งดวยความกระชับ แสดงความ

แข็งแกรงของกลามเนื้อ เปนทานั่งที่เซ็กซ่ีที่สุด นอกจากนี้ยังมีทาทางอ่ืนๆ อีกที่บงบอกวาเชื้อเชิญ

ทาทาย เชน การนั่งไขวหางแลวยกขาสลับไขวเปนชวงๆ ตอหนาเพศตรงขามโดยอาจจะเอามือแตะ

บริเวณตนขาเบาๆ รวมอยูดวย 
วัตถุที่มาชวยเสริมทาทางใหเกิดความหมาย 
บุหรี่ 

 ถาไมนับพฤติกรรมการติดนิโคตินดวยแลว การจุดบุหร่ีเพื่อสูบจะเปนเพราะความสับสน 

หงุดหงิด กดดัน และความไมสบายใจของบุคคลนั้นๆ เปนพฤติกรรมปกติที่พบเห็นไดบอยในสังคม

ปจจุบันซึ่งเต็มไปดวยความเครียดจากการทํางาน ภาวะทางเศรษฐกิจ ไมเวนแมกระทั่งความ

กดดันเล็กๆ นอยๆ ในสังคม เชน การรอฟงผลตรวจรางกาย รอถอนฟน สวนพฤติกรรมที่ลดความ

กดดันและคลายความตึงเครียดโดยไมใชบุหร่ี ก็คือ กัดเล็บ เคาะนิ้วมือเลน เคาะปลายเทากับพื้น 

เกาศีรษะ จึงลวนแลวแตเปนการทําใหเสียบุคลิกแทบทั้งส้ิน ทางที่ดีควรเลิกทั้งการสูบบุหร่ีและกัด

เล็บ โดยการใชสายตามองไปไกลๆ หลับตาสงบสติอารมณ หรือหาหนังสือมาอานเพื่อจะไดรูสึก

ผอนคลายลืมความกดดันนั้นไปเสีย 
การสูบไปป 
ดูเหมือนวาคนที่สูบไปปจะมีวิธีในการลดความกดดันไดมากกวาคนที่สูบบุหร่ีเพราะผูที่

นิยมสูบไปปจะตองหม่ันทําความสะอาดไปป เคาะเศษยาเสน เติมเสนยา พฤติกรรมที่คอยๆ ทําจะ

เปนการรวบรวมสมาธิใหจดจออยูกับส่ิงตรงหนา ชวยลดความกดดัน ผลสํารวจในอเมริกาพบวา 

บุคคลที่นิยมสูบไปปมักจะใชเวลาตัดสินใจนานกวาคนที่นิยมสูบบุหร่ี 
บุคคลที่นิยมสูบบุหรี่ 

 ถึงแมวาคนที่สูบบุหร่ีจะตัดสินใจไดรวดเร็วกวาคนที่สูบไปป แตกระนั้นก็ตามการสูบบุหร่ีก็

เปนการถวงเวลาอยูนั่นเอง โดยการจับบุหร่ีต้ังข้ึนและเคาะกับโตะ รูดบุหร่ีในมือไปมา จุดไฟแช็ก 

เลน แลวแตวาความตึงเครียดมีมากนอยเพียงใด 
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ภาพที่ 154 พนควันข้ึน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 120. 

 

 
ภาพที่ 155 พนควันลงตํ่า 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 120. 

 

ถาไมรวมการพนควันบุหร่ีเพื่อหลีกเล่ียงการสรางความรําคาญแกบุคคลอ่ืนแลวละก็ 

ทิศทางของควันสามารถบอกเราไดวาเจาของควันมีความตึงเครียดหรือเร่ิมรูสึกผอนคลายลงแลว 

สังเกตไดจากควันที่พุงข้ึนดานบน เพราะผูสูบเชิดหนาข้ึนเล็กนอยแสดงวาเจาของควันเร่ิมรูสึกหรือ

กําลังรูสึกมั่นใจ และรูสึกวาตนเองมีศักยภาพเหนือกวาแตถาทิศทางของควันพุงลงดานลางเพราะ

ผูลูบกมหนามองพื้น และบังคับควันใหออกมาทางมุมปาก แสดงออกถึงความรูสึกเศราหดหู และ

กดดัน 

 ในวงการแสดงมักใชการสูบบุหร่ีส่ือถึงพฤติกรรมดุดัน แข็งกราวและตึงเครียดของตัวละคร 

เชน หัวหนาแกงจะพนควันข้ึนบนเพดานหองอยางชาๆ เพื่อแสดงอํานาจในการควบคุม สวนการ

แสดงความรายกาจในการวางแผนก็จะพนควันลงตํ่าทางมุมปากอยางรวดเร็ว 
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 เซียนพนันที่เชี่ยวชาญจะรูวาใครกําลังไดเปรียบ โดยสังเกตจากการสูบบุหร่ี กลาวคือ นัก

พนันคนใดพนควันข้ึนสูงแสดงวา มั่นใจวาตนเองคุมสถานการณนั้นอยูสวนคนที่คิดวาตนเองกําลัง

ตกอยูในสถานการณเลวรายจะพนควันบุหร่ีลงตํ่า พรอมกับทําสีหนาใหดูเปนปกติที่สุด แตก็มีบาง

เหมือนกันที่นักพนันหลอกฝายตรงขามดวยการแสดงพฤติกรรมตรงขามกับสถานการณที่ตนเอง

เผชิญอยู จึงเปนเร่ืองยากที่จะคาดเดาความรูสึกที่แทจริงของเซียนพนัน 

 สรุป บุคคลที่ไดรับความกดดันหรือมีความรูสึกไปในทางลบจะพนควันบุหร่ีลงตํ่า สวนคน

ที่มีความผอนคลายมั่นใจจะพนควันข้ึนสูง และพบวาคนท่ีพนควันออกทางจมูกจะรูสึกเครียด

จนถึงขีดสุด 
ซิการ 

 ซิการถูกจัดเปนเคร่ืองบงชี้ฐานะและบทบาทในสังคม เพราะขนาดและราคาซึ่งคนธรรมดา

ปกติจะไมยอมจายเงินเพื่อซ้ือหามาสูบเปนแน ดังนั้น ความนิยมในการสูบซิการจึงตกมาอยูกับ

ผูบริหารระดับสูง บุคคลระดับหัวหนา และคนในวงสังคมชั้นสูงเทานั้น ในประเทศแถบยุโรปมักจะ

ใชซิการเพื่อการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษตางๆ โดยการแจกสําหรับแขกผูมีเกียรติซึ่งมาในงานเล้ียง

นั้นๆ แตในเมืองไทยไมมีผูนิยมสูบซิการมากนัก จึงจะไมขอกลาวพฤติกรรมในการสูบซิการของ

บุคคลโดยละเอียด แตจะกลาวรวมๆ ไปกับการสูบบุหร่ี หรือไปป 
ความหมายโดยท่ัวไปของการสูบบุหรี่ 

 การจุดบุหร่ี หรือซิการ แลวไมสูบปลอยใหเถาบุหร่ียาว แลวเคาะทิ้งตลอดเวลาบงบอกถึง

ความรูสึกวาวุนใจ ตองการเปล่ียนแปลงสถานการณใหดีข้ึน โดยปกติคนที่สูบบุหร่ีจะดับกนบุหร่ีก็

ตอเมื่อสูบมาจนกระทั่งทิ้งระยะระดับหนึ่งกอนถึงกนมวน แตถาหากมีใครสักคน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเปนคูสนทนาของคุณ จุดบุหร่ีราวกับจะสูบ แตแลวก็ตัดสินใจดับบุหร่ีมวนนั้นเสีย คุณก็ควรจะ

ทราบไวเลยวา คูสนทนาตองการยุติการพูดคุยไวเพียงเทานี้ ถาคุณตองการเปนฝายไดเปรียบก็ควร

จะบอกเลิกสนทนาเสียกอน 
5.8 ภาษากายกับการใชของสวนตัว 

โดยธรรมชาติคนสวนมากมักคิดวาของใชสวนตัวที่หยิบจับเปนประจําทุกวัน ถือเปนสวน

หนึ่งของรางกาย ถาขาดหายไปจะรูสึกหงุดหงิดงุนงาน ทํากิจกรรมไมสะดวก ราวกับวาของช้ินนั้น

ถือเปนอวัยวะหนึ่งของรางกาย ดังนั้นเมื่อถึงคราวท่ีตนเองถายทอดความรูสึกออกมาเปนทาทาง 

โดยอาศัยของใชสวนตัวประกอบดวยเสมอ ยกตัวอยางเชน คนที่สวมแวนตาก็จะถอดแวนตา

ออกมาขบขาแวน เพื่อส่ือวาตองการความมั่นใจ ดังนั้น จึงตองทําพฤติกรรมดังกลาวเพื่อเสริมสราง

ความมั่นใจ ดังเชน คนที่นิยมสูบบุหร่ีและเด็กๆ ดูดนิ้วหัวแมมือดวยสาเหตุเดียวกันนั่นเอง 
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ภาพที ่156 ขบแวน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 122. 
 

การถวงเวลา 
นอกจากการสรางความมั่นใจใหกับตนเองแลว การขบขาแวนยังเปนพฤติกรรมที่ใชถวง

เวลาเชนเดียวกับคนท่ีสูบไปป เพื่อถวงเวลาในการตัดสินใจ เมื่อตองตอบคําถามสําคัญ หรือออก

ความคิดเห็นบางอยาง รวมไปถึงการนําแวนออกมาเช็ดทําความสะอาด พลิกดูความเรียบรอยก็ 

 
ภาพที่ 157 สูบไปปถวงเวลา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 122. 

 

 
 

ภาพที่ 158 ทาถือแวนเพื่อถวงเวลา 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 122. 
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 เชนกัน เจาของไมไดตองการจะทําความสะอาดแวนจริงๆ แตตองการเวลาในการรวบรวม

ประมวลความคิด คุณควรปลอยใหเขาไดใชความคิดเพียงลําพังตอไป โดยไมจําเปนตองขัดจังหวะ 

เพราะคุณจะไดรับคําตอบแนนอนในไมชา 

 สวนทาทางอ่ืนสําหรับผูสวมแวนก็มีการเก็บแวนเขากระเปาเส้ือ หมายถึงไมมีเร่ืองที่ตอง

พูดอีกแลว 
มองลอดแวน 
คงจะพอคุนตากันมาบางสําหรับบทบาทคุณครูเจาระเบียบในภาพยนตรหรือละคร

โทรทัศน ซึ่งมักจะจับขาแวนใหตํ่าลงมา กมศีรษะมองลอดแวน พิจารณาเด็กนักเรียนเพื่อตรวจหา

ส่ิงผิดระเบียบต้ังแตหัวจรดเทา เด็กๆ ที่ถูกมองเชนนี้จะประหมาเพราะรูสึกวาถูกจับผิด โดยมากจะ

เปนพฤติกรรมที่ผูสูงอายุชอบทํา เพราะสะดวกกวาการถอดแวนออกมองแลวสวมกลับเขาไปใหม 

ฉะนั้นคุณจึงไมควรทําใหคูสนทนาอึดอัดดวยการมองลอดแวน คุณควรจะถอดแวนออกเสียกอน 

หรือมองผานแวนตาตามปกติก็ได 

 
ภาพที่ 159 มองบอดแวน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 123.

  
ทาทางการปกปกษรักษาอาณาเขต 

 เมื่อคุณสังเกตเห็นรถยนตรุนใหมลาสุดจอดอยูริมถนน คุณคงอดใจไมไดที่จะจองมองดวย

ความชื่นชอบ ฉับพลันนั้นก็มีใครคนหนึ่งเดินเขามาแลวทาวแขนคํ้าหลังคารถดังกลาว เปนธรรมดา

ที่มนุษยมักจะเดินไปหาส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือใครก็ตาม เพื่อบงบอกวาตนเองเปนผูครอบครองโดยชอบ

ธรรม การจับมือกันของคูรักก็เปนการแสดงความเปนเจาของตอกันใหสาธารณชนทราบ ผูบริหาร

บางคนที่มักจะพาดขาบนโตะ ไมไดหมายความวาแสดงความเปนเจาของโตะหรือเกาอ้ีตัวนั้นๆ แต

เปนการแสดงความเปนเจาของกิจการ หรือตําแหนงที่เขาดํารงอยู 
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ภาพที่ 160 ทาเจาของคน 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 125. 

 

 
ภาพที่ 161 ทาเจาของรถ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 125. 

 

การที่เราเขาไปใกลพิงหรือจับตองส่ิงของหรือบุคคลซึ่งมีเจาของแลว เปนการทาทาย

อํานาจของผูเปนเจาของอยางมาก ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหเราตองถามเจาของบานกอนวา ควร

จะนั่งตรงไหนเพราะไมแน เราอาจเผลอนั่งลงไปที่นั่งประจําอันแสนหวงของเจาบานก็ได 

 การยืนพิงหรือเทาขอบประตูเปนการแสดงนิสัยข้ีโอ ขมคนอื่น โดยจะแสดงออกรวมกับ

กลุมทาทางอ่ืนดวย เชน เทาสะเอว เชิดหนา ซึ่งเปนการสรางความไมประทับใจตอผูอ่ืนในแรกพบ 

ถาคุณมีพฤติกรรมดังกลาวควรจะเปล่ียนพฤติกรรมการยืนเสียใหม มาเปนยืนตรงผายมือใหอีก

ฝายเห็นถึงความจริงใจ เพราะคนเรามักตัดสินผูอ่ืนในเส้ียวนาทีแรกที่ไดพบ และยากที่จะเปล่ียน

ทัศนคติ หากเขาไดตัดสินพิพากษานิสัยคนผูนั้นไปแลว 
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ภาพที ่162 การยืนพิงหรือเทาขอบประตู 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 126. 

 
ทาทางที่ประกาศวาเปนผูครอบครอง 

 ผูที่รูสึกไมมั่นคงมักจะสงบสติอารมณดับความไมสบายใจดวยการแสดงความเปนเจาของ 

ดังเชน ผูที่ไดเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนจะมีความกระวนกระวายใจวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีและ

เหมาะสมเทากับคนเกาหรือไม ส่ิงที่ซอนอยูภายในจิตใจของเขาก็คือ กลัวจะถูกปลดนั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 163 แสดงความเปนเจาของ  

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 126. 
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ภาพที่  164 ขาพาดโตะ 

ที่มา : ประกฤติ ไชยโตะพรหม. คูมือการอานคน . (กรุงเทพฯ : ตนธรรม สํานักพิมพ, 2537), 127. 

 

บางคร้ังการแสดงความเปนเจาของความรูสึกผอนคลาย รวมทั้งประกาศขอบเขตตนเองก็

ถูกแสดงออกมาพรอมๆ กัน การพาดขาบนพนักเทาแขน แสดงความเปนเจาของเกาอ้ีและอาณา

เขต เอนตัวพิงเต็มพนัก แสดงออกถึงความผอนคลาย 

ไมใชเร่ืองแปลกถาพบเห็นคน 2 คน นั่งคุยกันอยางออกรส หัวรอตอกระซิกดวยทาทาง

ดังกลาว เพราะจะไมส่ืออะไรนอกจากความรูสึกผอนคลายเปนกันเอง ไมตองมีพิธีรีตองอะไร ไมสน

มารยาท แตถาคนที่นั่งตอหนาคุณเปนเจานาย ความหมายก็ผิดกันแลว ทาทางนัง่ของเจานายแปล

เปนคําพูดไดวา “ผมทนฟงเร่ืองไรสาระของคุณมามากพอแลว” หรือ “ทําไมผมตองฟงคุณดวย” 

และมันจะดูเลวรายยิ่งข้ึน ถาเจานายพาดขาที่ไขวกันบนขอบโตะ 

ถาคุณพบกับสถานการณดังกลาว ควรหลอกลอใหคูสนทนาเปล่ียนทานั่งไมดวยวิธีใดก็วิธี

หนึ่ง เพื่อลดการแสดงความเปนเจาของนอยลง แตไมจําเปนถาคูสนทนาเปนเพื่อสนิทสนมคุนเคย

กับคุณ 
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 บทที ่3 
 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 การศึกษาเทคนิคการส่ือสารในงานโฆษณาเงียบ คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะการออกแบบโฆษณาเงียบ เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจสามารถนําผลงานวิจัย นําไปใชใน

งานออกแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

1. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
     ขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้มาจากแหลงขอมูล 3 ประเภท คือ 

     1.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพมิพอิเล็กทรอนกิส แบงเนื้อหาไดเปน 4 สวน คือ 

1.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับส่ือโฆษณาและการออกแบบโฆษณาเงียบ 

1.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการรับส่ือโฆษณา 

1.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชอวัจนภาษาและการใชภาษาทางรางกาย 

1.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับเทคนคิทางกายภาพในการมองเห็นและไดยนิ 

 1.2 ขอมูลประเภทบุคคล 

 เพื่อศึกษาแนวทางการใชอวัจนภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบ จากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขาออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการใชอวัจนภาษา  

 1.3 ขอมูลกรณีศึกษา  

  โฆษณาไทยและตางประเทศจากเว็บไซต เพื่อนํากรณีศึกษามาศึกษาวิเคราะห

แนวทางการศึกษา 

 
2. วธิีการรวบรวมขอมูล 

 2.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพมิพอิเล็กทรอนกิส มีวิธีการรวบรวม 2 วิธ ีคือ 

  2.1.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ จากหองสมุดของหนวยงานตางๆ 

 2.1.2 ใชระบบสืบคนขอมูล (Search Engine) ที่มีในเว็บทา (Portal Site)  เชน  Google 

Yahoo Excite Sanook เปนตน เพื่อคนหาวิทยานพินธ และส่ิงพมิพอิเล็กทรอนิกส ในหวัขอที่

ตองการจากเว็บไซตตางๆ 
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 2.2 ขอมูลกรณีศึกษา จากตัวอยางโฆษณาไทยและตางประเทศ ประเภทการโฆษณา

เพื่อบริการสาธารณชน จากเว็บไซต เพื่อศึกษาแนวความคิดการนําเสนอและออกแบบ 

 2.3 ขอมูลประเภทบุคคล 

 โดยสอบถามความคิดเหน็จากกลุมตัวอยาง และนกัออกแบบ รวมทัง้การสัมภาษณใน

เชิงลึก (In-depth Interview) คือ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ดานการออกแบบ และ ดานการส่ือสาร

ดานอวัจนภาษา ที่มีประสบการณในสายอาชีพมาแลว 5 ป ประกอบดวย  

 2.3.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบภาพยนตรโฆษณา ประกอบดวย 

   MR. Ronald Appleby   Creative Director 

   นางสาวดารินทร เฆมบุตร  Creative/Copywriter 

 นายธีรพล งามศิลปจํารัส Creative Director  

 นายกนกศักด์ิ ศิริสาลิโภชน  Art Director 

  2.3.2 ผูเชี่ยวชาญทางดานการส่ือสารดานอวัจนภาษา 

  นพ. บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน  นพ.สาธารณสุข แผนกหูตาคอจมูก 

  นพ. ธนบดินทร ครเสนี  Medical Director 

  นางสาววนัทน ีพนัธะชาติ  ฝายวิจัยประยุกตและบริการทดสอบ 

 
3.เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา แบงเปน 3 ประเภท คือ  

 3.1 แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําโฆษณาเงียบ (ตัวอยาง

แบบสอบถามในภาคผนวก) ใชสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปจํานวน100 คน  

กลุมนักออกแบบและกลุมผูที่ใชการสื่อสารดานอวัจนภาษา จํานวน 100 คน รวมเปนจํานวน 200 

คน โดยใชแบบสอบถามแบบกึ่งปลายเปด (Pre-coded Question) และคําถามแบบปลายเปด 

(Open-Ended Questionnaire) เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความตองการของกลุม

ตัวอยาง ในการทําโฆษณาเงียบ ที่เปนขอมูลดานการออกแบบทางเลขนศิลป และการใชอวัจน

ภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบ ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   สวนที ่2 แบบสอบถามขอมลูเกี่ยวกับการส่ือสารในภาพยนตรโฆษณา 

 สวนที ่3 แบบสอบถามขอมลูเกี่ยวกับการออกแบบในภาพยนตรโฆษณาเงียบ 
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3.2 แบบสอบถามแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ (ตัวอยางแบบสอบถามในภาคผนวก) 

ใชสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบภาพยนตรโฆษณา 4 

ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา 3 ทาน สอบถามแบบเชิงลึก โดยใช

แบบสอบถามแบบกึ่งปลายเปด (Pre-coded Question) และคําถามแบบปลายเปด (Open-

Ended Questionnaire) เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปนขอมูลดานการออกแบบทาง

เลขนศิลป และการใชอวัจนภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบที่สามารถส่ือสาร ซึ่งแบบสอบถาม

แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

3.3 แบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลงาน เพื่อเก็บขอมูลความเหมาะสมของโฆษณาเงียบ 

(แบบราง) (ตัวอยางแบบสัมภาษณในภาคผนวก ) เพื่อสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบภาพยนตรโฆษณา 4 ทาน และผูเช่ียวชาญทางดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา 

3 ทาน โดยใหผูเช่ียวชาญใชแบบสัมภาษณ แบบกึ่งเปดและปด (Pre-coded Question) และ

คําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อเก็บขอมูลและความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับงานออกแบบโฆษณาเงียบหลังจากที่ไดชมโฆษณาเงียบ(แบบราง) เพื่อนํามา 

วิเคราะปรับปรุงในงานออกแบบตอไป ซึ่งแบบสัมภาษณสามารถแบง ได 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณประเมินการการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 3.4 แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลการใชงานการออกแบบโฆษณาเงียบ (แบบสมบูรณ )

(ตัวอยางแบบสัมภาษณในภาคผนวก) ใชสอบถามความคิดเห็นกลุมเปาหมาย คือ บุคคลปกติที่

อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงได 4 กลุม กลุมละ 100 คน รวม 400 คน โดยแบงกลุมตาม

สถานที่ตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ีแยก กลุมเปาหมายที่

อยูสถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูในสถานบันเทิง โดยใหกลุมเปาหมายในแตละ

สถานที่ไดชม TVC ในการนําเสนอ ทั้ง 3 เทคนิค ไดแก เร่ืองที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบ

ตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) เร่ืองที่ 2 การใชเทคนิคอวัจนภาษาในการสื่อสาร 

(Nonverbal Communication) เร่ืองที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการส่ือสาร (Graphic 

Design) โดยใชแบบสอบถามแบบกึ่งปลายเปด (Pre-coded Question) และคําถามแบบ

ปลายเปด (Open-Ended Questionnaire)  เพื่อเก็บความคิดเห็นเกี่ยวโฆษณาเงียบ หลังจากที่ได
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 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือเนื้อหาโฆษณาเงยีบ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามประเมินการการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 
4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลเปน  5 สวน ดังนี้  

 4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบ 

4.2 การวิเคราะหขอมูลแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบกลุมผูเชีย่วชาญ  

4.3 ผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบ โดยแบงการออกแบบเปนเทคนิคทางเลขนศิลป 

3 เทคนิค ไดแก การใชการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) การใชอวัจนภาษา

ในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) และ การใชองคประกอบศิลปในการสื่อสาร 

(Graphic Design) 

4.4 ผลการประเมินและวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญ 

ไดแก ดานการออกแบบ จํานวน 4 ทาน และ ดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา จํานวน 3 ทาน เพื่อ

ประเมินผลงานออกแบบและแกไขงานออกแบบ เพื่อไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย โดยจะทําการ

ประเมิน 3 สวน ดังนี้ การใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชอวัจนภาษาในการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ การสื่อสารเนื้อหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 4.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลการใชงานการออกแบบ

โฆษณาเงียบ (แบบสมบูรณ) จากกลุมเปาหมายไดแก คือ บุคคลปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไม

สามารถรับเสียงไดและไมตองการใชเสียง 4 กลุม กลุมละ 100 คน รวม 400 คน โดยแบงกลุมตาม

สถานที่ตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ีแยก กลุมเปาหมายที่

อยูสถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูในสถานบันเทิง มาอภิปรายเพือ่ประเมินผลงานการ

ออกแบบโฆษณาเงียบในการส่ือสาร  
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 โดยจะวิเคราะหแนวทางในการออกแบบและเทคนิคในการออกแบบโฆษณาเงียบ ของ

ผูเชี่ยวชาญ(Expert) ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสาร

ดานอวัจนภาษา กลุมเปาหมาย โดยสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่มีผลตอการส่ือสาร โดยสรุป

ขอมูลการประเมินและแบบสอบถามความคิดเห็นและจากการสัมภาษณ โดยนําเสนอขอมูลดวย

การอธิบายบรรยาย ประกอบตาราง แบงไดเปน 2 สวน คือ  

สวนที่1 ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบการใชเลขนศิลปและอัวจนภาษาใน

โฆษณาเงียบ 

 สวนที่2 ผลการวิเคราะหการใชเทคนิคในโฆษณาเงียบในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 

ไดแก การใชการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) การใชอวัจนภาษาในการ

ส่ือสาร (Nonverbal Communication) การใชองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 

โดยแบงกลุมตามสถานที่ตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ี

แยก กลุมเปาหมายที่อยูสถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูในสถานบันเทิง 
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บทที ่4 
  

ผลการวิจัย 
 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเทคนิคการส่ือสารในงานโฆษณาเงียบ” นี้ 

เพื่อสรุปลักษณะแนวทางการใชองคประกอบในการออกแบบและเทคนิคในการส่ือสาร เพื่อที่

สามารถสื่อสารกับบุคคลปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงได โดยวิเคราะหแนว

ทางการออกแบบ และศึกษาเหตุผลและเง่ือนไขในการใชองคประกอบในการออกแบบของโฆษณา

เงียบของผูเช่ียวชาญ (Expert)  ไดแก ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ดานการออกแบบ และดานการสื่อสาร

ดานอวัจนภาษา นําเสนอขอมูลดวยการบรรยาย ประกอบตาราง และภาพประกอบ ผลการ

วิเคราะหขอมูลแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบ 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบกลุมผูเชีย่วชาญ  

4.3 ผลงานการออกแบบโฆษณาเงยีบ 

4.4 ผลการประเมินและวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ

 4.5 ผลการวิเคราะหผลทดสอบและประเมินผลงานการใชงานการออกแบบโฆษณา

เงียบกบักลุมเปาหมาย (แบบสมบูรณ) 

 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 แบบสัมภาษณนี้สําหรับสอบถามความคิดเห็น กลุมนักออกแบบและกลุมผูที่ใชการสื่อสาร

ดานอวัจนภาษา เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปนขอมูลดานการออกแบบทางเลขนศิลป 

และการใชอวัจนภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบที่สามารถส่ือสารใหกับกลุมเปาหมายโดย

นําเสนอขอมูลดวยการบรรยาย ประกอบตาราง ดังนี้ 

 ในการทําแบบสอบถามครั้งนี้ โดยจะสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไป

จํานวน 100 คน  กลุมนักออกแบบและกลุมผูที่ใชการสื่อสารดานอวัจนภาษา จํานวน 100 คน รวม

เปนจํานวน 200 คน  สรุปไดดังนี้ 
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 1. การศึกษากลุมตัวอยางในการสอบถามขอมูลผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ รอยละ 45 

เปนชาย และหญิง รอยละ 65 โดยมีชวงอายุเฉล่ียในชวง 19-25 ป โดยสวนใหญมีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 73 และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 20 โดยรอยละ 82 เปนพนักงานบริษัท 

และนักเรียนนักศึกษา รอยละ 10  โดยมีรายไดรอยละ 55 อยูในชวง  0 – 15000  บาท และรอยละ 

30 อยูที่ 15000 – 20000 บาท 

 2. จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารในภาพยนตรโฆษณา พบวาการรับส่ือ

โฆษณา รอยละ 67 รับส่ือผานทางโทรทัศน และรอยละ 20 รับส่ือผานส่ือเคลื่อนที่และส่ือกลางแจง  

โดยมีวัตถุประสงคในการสื่อโฆษณา รอย 60 เพื่อรับขาวสารใหม ๆ และรอยละ 30 เพื่อ

ความบันเทิง ลักษณะโฆษณาที่ส่ือสารที่กลุมเปาหมายชื่นชอบ รอยละ 68 เปนแบบ การโฆษณา

เปนการจูงใจโดยการใชเหตุผลจริง (Real reason) และรอยละ 35  โฆษณาแบบที่ใช

ส่ือสารมวลชน (Mass Media) ปจจัยที่ทําใหสนใจในส่ือโฆษณา รอยละ 65 การนําเสนอภาพที่

นาสนใจ และรอยละ 30 การนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ 

จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับส่ือโฆษณาที่ไมมีเสียง หรือ ไมสามารถไดยิน

เสียงเพราะส่ิงรบกวนรอบขาง รอยละ 45 ตองการไดยินเสียง เพื่อรับขอมูลที่ตองการจากส่ือของ

โฆษณานั้น ไดครบถวน สวนรอยละ 25 ตองการไดยินเสียง เพื่อทําใหไมตองจดจอกับภาพมากนัก 

ใชเสียงฟงก็พอเพื่อรับสาร  

 ความคิดเหน็ของประเภทของการโฆษณา (Types of Advertising) ที่ควรนําเสนอ รอยละ 

62 เปนการโฆษณาเพื่อบริการสาธารณชน (Public Service Advertising) รองลงมา รอยละ 25 

เปน การโฆษณาคาปลีก หรือการโฆษณาทองถิน่ (Retail or local Advertising 

 ความคิดเห็นของภาพที่ปรากฏในโฆษณาเงียบ รอยละ 54 ควรจะมีลักษณะเปนภาพที่

ฉลาด มีแนวคิดทางออก ใหความรู และรองลงมารอยละ 25 มีลักษณะเปนภาพที่มีความหวัง ให

กําลังใจ และรอยละ 10 มีลักษณะเปนภาพที่สนุกสนาน ดูสดใส  

ความคิดเหน็ของการใชเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม รอยละ70 อยูในชวง  0.30 – 1 นาท ี
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3.จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกีย่วกับแนวทางการออกแบบโฆษาณาเงียบ พบวา 

3.1 ลําดับความสําคัญในการใชองคประกอบในการสื่อสารในโฆษณาเงียบของกลุม

ตัวอยาง 

 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบองคประกอบในการนําเสนอในโฆษณาเงียบของกลุมตัวอยาง 

 

องคประกอบในการนําเสนอ รอยละ 

การออกแบบสวยงาม 15 

มีภาพและเนือ้หานาเชื่อถือ 25 

มีเทคนิคในการนําเสนอทีน่าสนใจ 5 

เนื้อหาเขาใจงาย 20 

มีการใช แบบตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดทีน่าสนใจ 15 

มีการใชอวัจนภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง ( การแตงกาย ,การใชภาษากาย

ส่ือ) 

20 

 

 จากตารางที่ 6 จะเห็นวาการใหความสําคัญในส่ือโฆษณาเงียบในกลุมตัวอยาง รอยละ 

25 เปนการนาํเสนอทีม่ีเนื้อหาเขาใจงาย สําคัญรองลงมา รอยละ 20 เปนการใชอวัจนภาษาแทน

การใชเสียงและเลาเร่ือง และ รอยละ 15 มีการใช แบบตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดที่

นาสนใจ 
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 3.2 ความคิดเห็นในการออกแบบโฆษณาเงียบ เลขนศิลป (Visual Element ) ใดที่มี

ความสําคัญและเหมาะสม มีผลตอการส่ือเนื้อหา 

นําเสนอผลวิเคราะหประกอบตารางมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมีคาตัวแปร ดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 ตารางคาระดับความสาํคัญของตัวแปร 
 

คาระดับความสําคัญ ระดับ 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยโดยมีการแปรผลดังนี ้

 

 สูตรหาคาเฉลีย่     

    

                = คาเฉลี่ย 

 ∑xi   = ผลรวมของคาระดับ     

 N  = จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ (จํานวนกลุมตัวอยาง =200)                                   

 

ตารางที่ 8 ตารางคาเฉลีย่แปรผลการวิจัย 

 

คาเฉลี่ย ระดับ 

4.50 - 5.00 มากที่สุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 นอย 

1.49 - ลงไป นอยที่สุด 
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ตารางที่ 9 ความสําคัญในการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 

จํานวน(คน) องคประกอบ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

แนวความคิด (concept) 45 95 20 40  3.725 มาก 

รูปแบบของตัวหนังสือ 

(Text) 

10 25 145 20  3.125 ปานกลาง 

ภาพ (Image)   143 20 37   4.53 มากที่สุด 

สี (Color)  51 149 30  3.555 มาก 

การสื่อสารผานกลอง 

(Camera) 

 8 157 35  2.865 ปานกลาง 

การตัดตอและลําดับภาพ 

(Editing) 

 6 160 34  2.86 ปานกลาง 

การเปล่ียนภาพ 

(Transition) 

 5 170 25  2.9 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 9 จะเห็นวาการใหความสําคัญเร่ืองภาพ มีระดับมากที่สุด รองลงคือ 

แนวความคิด(concept) และการใชสี (Color) ที่มีระดับมาก และจากความคิดของกลุมเปาหมาย

สวนใหญใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชเลขนศิลป (Visual Element ) 

ที่เหมาะสมควรมีลักษณะ ที่ดูเรียบงายดูแลวเขาใจงายไมยุงยาก การใชภาพ สี และตัวหนังสือ

ชัดเจน สวยงาม ส่ือถึงความหมายเนื้อหาไดตรงประเด็น 
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4.ความคิด เห็น ในการออกแบบโฆษณาเงี ยบ  การใช อวั จนภาษา  (Verbal 

Communication) มีผลตอการส่ือเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดพบวา 

 

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงยีบ  
 

จํานวน(คน) การใชอวัจนภาษา 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

การแสดงออกของรางกาย 

(เส้ือผาหรือการแตงกาย) 

 7 161 32  2.875 ปานกลาง 

การแสดงออกของรูปราง (สูง 

เต้ีย ผอม อวน ดํา ขาว)  

 6 158 36  2.75 ปานกลาง 

การแสดงออกของภาษากาย 

(ใบหนา) 

140 23 37   4.515 มากที่สุด 

การแสดงออกของภาษากาย 

(มือ) 

150 24 26   4.62 มากที่สุด 

การแสดงออกของภาษากาย 

(สายตา) 

 60 173 21  4.005 มาก 

การแสดงออกของภาษากาย 

(สัมผัส) 

  7 147 46 1.805 นอย 

 

จากตารางที่ 10 จะเห็นวาการใชอวัจนภาษาที่มีระดับมากที่สุด คือ การแสดงออกของ

ภาษากาย (มือ) และ การแสดงออกของภาษากาย (ใบหนา) รองลงมาคือ การแสดงออกของ

ภาษากาย (สายตา) และจากความคิดของกลุมเปาหมายสวนใหญใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ การใชอวัจนภาษาที่เหมาะสมควรมีลักษณะ มีการส่ือสารที่ชัดเจน 

ถายทอดเนื้อหาและอารมณของสารที่จะส่ือไดครบถวน โดยผูใชอวัจนภาษาตองมีความรู 

แสดงออกไดอยางถูกตองตรงประเด็น ไมวาจะเปนการแสดงออกทางใบหนา มือ รางกาย ตอง

สอดคลองกัน 
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จากแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบ กลุมตัวอยาง ตองการใหมีส่ือ

ใหมที่ชวยทางการไดยิน ไดรับส่ือที่ครบถวนเหมือนคนปกติทั่วไป โดยการทําส่ือโฆษณานั้น ความ

คิดเห็นสวนใหญตองการใหการใชอวัจนภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง และนําเสนอที่มีเนื้อหา

เขาใจงาย  และในสวนงานออกแบบ อยากใหงานออกแบบนั้นเนนในเร่ืองการนําเสนอภาพและ

การใชอวัจภาษาที่ชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาที่จะส่ือ ควรจะมีลักษณะเปนภาพที่ฉลาด มีแนวคิด

ทางออก ใหความรู  และโฆษณาที่อยากใหนําเสนอควรเปนแบบการโฆษณาเพื่อบริการ

สาธารณชน (Public Service Advertising) คือ เพื่อใหความรู เปนโฆษณาที่รณรงคในเร่ืองที่

เกี่ยวกับสาธารณประโยชน เปนประโยชนตอสังคม 

 
ผลการวิเคราะหขอมลูแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบกลุมผูเชี่ยวชาญ  4.2 

 
 จากขอมูลแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูวิจัยไดทราบขอมูลความตองการเบ้ืองตนในการ

ทําโฆษณาเงียบและการออกแบบ ทําใหผูวิจัยสนใจในการทําโฆษณาเงียบ โดยผูวิจัยมีแนวคิดที่

จะทําโฆษณาเงียบที่สามารถส่ือสารไดโดยที่ไมตองใชเสียง และสถานการณที่ถูกรบกวนจากเสียง

ทําใหรับสารไมไดครบถวนหรือผิดจุดประสงคของการสื่อสาร 

  ดังนั้นแบบสอบถามผูเช่ียวชาญจึงมุงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบโฆษณา

เงียบ ใชสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 4 ทาน และ

ผูเช่ียวชาญทางดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา 3 ทาน เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปน

ขอมูลดานการออกแบบทางเลขนศิลป และการใชอวัจนภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบ ที่

สามารถส่ือสารใหกับกลุมเปาหมายได เพื่อนําไปทําการออกแบบตอไป โดยนําเสนอขอมูลดวยการ

บรรยาย ประกอบตาราง ดังนี้ 
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 1.การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบโฆษาณาเงียบ

ประเภทการโฆษณาเพื่อบริการสาธารณชน ของกลุมผูเชี่ยวชาญ พบวา 

1.1 ลําดับความสําคัญในการใชองคประกอบในการส่ือสารในโฆษณาเงียบ

ของกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบองคประกอบในการนําเสนอในโฆษณาเงียบของผูเชี่ยวชาญ 

 

องคประกอบในการนําเสนอ รอยละ 

การออกแบบสวยงาม 15 

มีภาพและเนือ้หานาเชื่อถือ 25 

มีเทคนิคในการนําเสนอทีน่าสนใจ 5 

เนื้อหาเขาใจงาย 20 

มีการใช แบบตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดทีน่าสนใจ 15 

มีการใชอวัจนภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง ( การแตงกาย ,การใชภาษากาย

ส่ือ) 

20 

 

 จากตารางที่ 11 จะเห็นวาการใหความสําคัญในส่ือโฆษณาเงียบในกลุมผูเชี่ยวชาญ 

รอยละ 25 เปนการนําเสนอที่มีเนื้อหาเขาใจงาย สําคัญรองลงมา รอยละ 20 เปนการใชอวัจน

ภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง และ รอยละ 15 มีการการออกแบบสวยงามและการใชแบบ

ตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดที่นาสนใจ ซึ่งมีผลสอดคลองกับกลุมตัวอยาง 
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1.2 ลําดับความสําคัญในการใชองคประกอบในการออกแบบโฆษณาเงียบของ

กลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 12  ตารางเปรียบเทียบองคประกอบในการออกแบบโฆษณาเงียบ  
 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) Action 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

แนวความคิด (concept)  3 4   3.428 ปานกลาง 

รูปแบบของตัวหนังสือ 

(Text) 

5 1   1 4.285 มาก 

ภาพ (Image)   6 1    4.857 มากที่สุด 

สี (Color)  3 4   3.428 ปานกลาง 

ฉากสถานที่ บรรยากาศ 5 2    4.714 มากที่สุด 

การสื่อความหมายดวย

เคร่ืองแตงกาย 

4 2 1   4.428 มาก 

การสื่อสารผานกลอง 

(Camera) 

4 2  1  4.285 มาก 

การตัดตอและลําดับภาพ 

(Editing) 

 3 4   3.428 ปานกลาง 

การเปล่ียนภาพ 

(Transition) 

 3 4   3.428 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 12 จะเห็นวาการความสําคัญขององคประกอบในการออกแบบโฆษณา

เงียบ การใชภาพและฉากสถานท่ี บรรยากาศ มีระดับมากที่สุด รองลงมาเปน การส่ือความหมาย

ดวยเคร่ืองแตงกาย รูปแบบของตัวหนังสือ (Text) และ การสื่อสารผานกลอง (Camera) 
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1.3 การใชตัวอักษรภาษาไทย ในการส่ือสารในโฆษณาเงียบของกลุม

ผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบการใชตัวอักษรภาษาไทย ในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) การใชตัวอักษรภาษาไทย 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. แบบด้ังเดิม หรือแบบมีหวั

กลม 

 1  2 4 2.571 ปานกลาง 

2. แบบหัวตัด หรือแบบไมมีหัว 4 3    4.571 มากที่สุด 

3. แบบลายมอื   2  5 1.571 นอย 

4. แบบคัดลายมือ หรือแบบ

อาลักษณ 

  1  6 1.285 นอยที่สุด 

5. แบบประดิษฐ เปนตัวอักษร

ที่ดัดแปลงเพือ่ใหเขากับงาน

ตางๆ ที่จะออกแบบ 

 1 4  2 2.571 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 13 การใชตัวอักษรภาษาไทย ในการออกแบบโฆษณาเงียบ พบวามีการใช

แบบหัวตัด หรือแบบไมมีหัว มากที่สุด รองลงมาเปนแบบประดิษฐ เปนตัวอักษรที่ดัดแปลงเพื่อให

เขากับงานตางๆ ที่จะออกแบบและแบบด้ังเดิม หรือแบบมีหัวกลม  
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1.4 การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในโฆษณาเงียบของกลุม

ผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบการใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. เทกซ (Text หรือ Black 

Letter) 

 1  2 4 2.571 ปานกลาง 

2. ตัวโรมัน (Roman) 

ตัวอักษรที่มเีชงิ 

  2  5 1.571 นอย 

3. ตัวซานซ เซรีฟ (Sans 

Serif) ตัวอักษรที่ไมมีเชิง 

4 3    4.571 มากที่สุด 

4. ตัวสแควร เซรีฟ (Square 

Serif) แบบตัวอักษรที่เชงิมี

ลักษณะเปนส่ีเหล่ียม 

4 3    4.571 มากที่สุด 

5. ตัวสคริปตและเคอรซีฟ 

(Script and Cursives) คือ 

ตัวลายมือ (Handwriting) 

  1  6 1.285 นอยที่สุด 

6. ตัวเบ็ดเตร็ด 

(Miscellaneous หรือ 

Novelty) 

 1 4  2 2.571 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 14 การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในการออกแบบโฆษณาเงียบ พบวามี

การใช ตัวซานซ เซรีฟ (Sans Serif) ตัวอักษรที่ไมมีเชิง และ ตัวสแควร เซรีฟ (Square Serif) แบบ

ตัวอักษรที่เชิงมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียม มากที่สุด รองลงมาเปนแบบเทกซ (Text หรือ Black Letter) 

และตัวเบ็ดเตร็ด (Miscellaneous หรือ Novelty) 
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1.5 การใชการใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ ในการส่ือสารในโฆษณา

เงียบของกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบการการใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ ในการออกแบบ

โฆษณาเงียบ 

 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) การใชชุดโทนสีในภาพ และ

บรรยากาศ 5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. โทนสีสด Vivid 4 3    4.571 มากที่สุด 

2. โทนสีสวาง  Bright  1  2 4 2.571 ปานกลาง 

3. โทนสีหมน Subdued 4 3    4.571 มากที่สุด 

4. โทนสีมืด Dark   2  5 1.571 นอย 

 
จากตารางที่ 15 การใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ ในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

พบวามีการใชโทนสีสด Vivid และโทนสีหมน Subdued มากที่สุด 
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1.6 การใชภาพ ในการสื่อสารในโฆษณาเงียบของกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบการการการใชภาพ ในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) การใชภาพ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1.ภาพถ ายแสดง เห ตุการณที่

เกิดข้ึนในอดีต 

 1  2 4 2.571 ปานกลาง 

2.ภาพนามธรรม   2 5  2.285 นอย 

3.ภาพแสดงอารมณเบิกบาน   3 1 3  3 ปานกลาง 

4.ภาพแสดงอารมณเศราหมอง   2  5 1.571 นอย 

5.ภาพแสดงความรูสึกดานดี 4 3    4.571 มากที่สุด 

6.ภาพแสดงความรูสึกดานราย 1 1 2  3 2.571 ปานกลาง 

7.ภาพแสดงบรรยากาศแจมใส    2 5 1.285 นอยที่สุด 

8.ภาพแสดงบรรยากาศขุนมัว   2  5 1.571 นอย 

9.ภาพสัญลักษณแทนคําพูด 4 3    4.571 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 การใชภาพในการออกแบบโฆษณาเงียบ พบวามีการใชภาพแสดง

ความรูสึกดานดีและภาพสัญลักษณแทนคําพูดมากที่สุด รองลงมาคือภาพถายแสดงเหตุการณที่

เกิดข้ึนในอดีตและภาพแสดงอารมณเบิกบาน ซึ่งทางผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา การใชภาพไปใน

ทางดานรายภาพที่ดูแลวเกิดความรูสึกไมสบายใจ (Negative Feeling) จะเรียกรองความสนใจใน

ข้ันตนจากผูดูไดกอนภาพอ่ืนๆ แตจะหมดไปไดเร็ว ซึ่งตางจากภาพที่ดูแลวสบายตา ซึ่งจะดูอยูได

นาน 
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1.7 การใชเวลาในการนําเสนอ จากความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ การใชเวลาในการ

นําเสนอที่เหมาะสม มีความเห็นสวนใหญตรงกันวา โฆษณาเงียบประเภทการโฆษณาเพ่ือบริการ

สาธารณชน ควรใชเวลาในการนําเสนออยูในชวง 0.30 – 1 นาที 

 1.8 การใชเทคนิคดานภาพการลําดับภาพและตัดตอ รอย 70 ควรเปนการนําเสนอแบบ 

NonLinear หรือ Dynamic Cutting เปนการลําดับภาพที่ ชอท แตละชอท ไมตอเนื่องกันอาจ

แตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานที่ แตนํามาตอกันโดยทําใหเกิดการตอเนื่อง และรอยละ 30 

เปนแบบ Linear หรือ Continuity Cutting เปนการลําดับภาพที่มี action ของตัวแสดงตอเนื่องกัน

ไปในเวลาและสถานท่ีเด่ียวกัน เพื่อแสดงออกใหเห็นบทบาทของตัวเอกในเร่ือง  

 1.9 การเปล่ียนผานภาพ (Transition)  

 

ตารางที่ 17  ตารางเปรียบเทียบการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ (Transition)  

 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ(คน) Transition 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

Cut   5 2  2.714 ปานกลาง 

Fade   6 1    4.857 มากที่สุด 

Dissolve 6 1    4.857 มากที่สุด 

Wipe  1 4 2  2.857 ปานกลาง 

Specialty  1 1 4 1 2.285 นอย 

 

 จากตารางที่ 17 จะเห็นวาการเปลี่ยนผานภาพแบบการทําภาพจาง (Fade) และการ

เปล่ียนผานภาพจางซอน (Dissolve) รองลงมาคือการตัดชน (Cut) และ การกวาดภาพ (Wipe) 
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 2.การสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษาณาเงียบประเภท

การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณชน ของกลุมผูเชี่ยวชาญ พบวา 

 

ตารางที ่18 ตารางเปรียบเทยีบการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษาณาเงียบ 
 

จํานวน(คน) การใชอวัจนภาษา 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

4 2 1   4.428 1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. การใชเส้ือผาหรือการแตง

กาย 

มาก 

1.2. รูปรางของนกัแสดง (สูง ,

เต้ีย, ผิวดํา, ผิวขาว, สวย, หลอ 

เปนตน) 

 3 1 3  3 ปานกลาง 

6 1    4.857 2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 การแสดงออกทางใบหนา 

มากที่สุด 

2.2 การแสดงออกทางมือ 5 1   1 4.142 มาก 

2.3 การแสดงออกทางสายตา  3 4   3.428 ปานกลาง 

2.4 การแสดงออกทางการ

สัมผัส 

 1  2 4 2.571 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 18 การใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษาณาเงียบประเภทการโฆษณา

เพื่อบริการสาธารณชน การแสดงออกทางรางกายนิยม การใชเส้ือผาหรือการแตงกายในการ

ส่ือสาร สวนการใชภาษาทางรางกาย นิยมการแสดงออกทางใบหนา รองลงมาคือ การแสดงออก

ทางใบมือ การแสดงออกทางสายตา ตามลําดับ 
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4.3 ผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 

     งานออกแบบ(แบบราง) 
จากแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบของกลุมตัวอยาง และ

แบบสอบถามแนวทางการออกแบบผูเช่ียวชาญ เพื่อการออกแบบโฆษณาเงียบ จากขอมูลที่ไดมา

จากการศึกษารวมรวม และจากการวิเคราะห โดยสามารถสรุปองคประกอบในการออกแบบ ดังนี ้
 
1. แนวความคิด ในการออกแบบโฆษณาเงียบ ไดมีแนวคิดในการออกแบบโฆษณา

เงียบ จากการรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่เปนนัก

ออกแบบ ผูเช่ียวชาญ จากผลงานออกแบบโฆษณาที่เปนกรณีศึกษาแลวนํามาวิเคราะหขอมูล 

แลวนําตัวอยางโฆษณาที่ไดรบวรวมมา มาทําการออกแบบโฆษณาเงียบ โดยนํางานออกแบบท่ี

นาสนใจมาทําการออกแบบผานแนวทางการออกแบบที่ไดจากการสัมภาษณและวิเคราะหขอมูล 

แยกเปนเทคนิค 3 เทคนิคไดแก การใชการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) การ

ใชอวัจนภาษาในการสื่อสาร (Nonverbal Communication) การใชองคประกอบศิลปในการ

ส่ือสาร (Graphic Design) 

2.แนวทางการออกแบบ โดยแนวทางการออกแบบ เพื่อนําไปใชในการออกแบบ

โฆษณาเงียบ จากการรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่เปน

นักออกแบบ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการออกแบบ จากการวิเคราะหสามารถสรุป

แนวทางการออกแบบไดดังนี้ 

2.1 การใชตัวอักษร 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช ตัวซานซ เซรีฟ (Sans Serif) ตัวอักษรที่ไมมีเชิงและตัว 

สแควร เซรีฟ (Square Serif) แบบตัวอักษรที่เชิงมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียม  สวนการใชตัวอักษร

ภาษาไทย ใชแบบหัวตัด หรือแบบไมมีหัว และเปนแบบอักษรประดิษฐ  

2.3 การใชภาพ ในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชภาพแสดงความรูสึกดานดีและ

ภาพสัญลักษณแทนคําพูด และภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตและภาพถายแสดง

เหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตและภาพแสดงอารมณเบิกบาน ซึ่งการใชภาพไปในทางดานรายภาพที่ดู

แลวเกิดความรูสึกไมสบายใจ (Negative Feeling) จะเรียกรองความสนใจในข้ันตนจากผูดูไดกอน

ภาพอ่ืนๆ แตจะหมดไปไดเร็ว ซึ่งตางจากภาพที่ดูแลวสบายตา ซึ่งจะดูอยูไดนาน สวนใหญการ

เลือกใชภาพส่ือสารจะข้ึนอยูกับเนื้อหาที่ตองการจะส่ือและการนําเสนอของผูกํากับ 
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การใชภาพในการออกแบบโฆษณาเงียบ พบวามีการใชภาพแสดงความรูสึกดานดีและ

ภาพสัญลักษณแทนคําพูดมากที่สุด รองลงมาคือภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตและ

ภาพแสดงอารมณเบิกบาน ซึ่งทางผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา การใชภาพไปในทางดานรายภาพที่

ดูแลวเกิดความรูสึกไมสบายใจ (Negative Feeling) จะเรียกรองความสนใจในข้ันตนจากผูดูได

กอนภาพอ่ืนๆ แตจะหมดไปไดเร็ว ซึ่งตางจากภาพที่ดูแลวสบายตา ซึ่งจะดูอยูไดนาน 

2.3 โทนสีของภาพ ใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ  โทนสีสด Vivid และโทนสีหมน 

Subdued เพือ่คุมบรรยากาศแลวส่ือถึงอารมณ 

2.4 เทคนิคการนําเสนอ  การนําเสนอแบบ NonLinear หรือ Dynamic Cutting เปนการ

ลําดับภาพที่ ชอท แตละชอท ไมตอเนื่องกันอาจแตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานที่ แตนํามา

ตอกันโดยทําใหเกิดการตอเนื่อง การเปลี่ยนผานภาพเนนแบบการทําภาพจาง (Fade) และการ

เปล่ียนผานภาพจางซอน (Dissolve) รองลงมาคือการตัดชน (Cut) สวนมุมกลองและระยะภาพ

เนนมุมมองแบบระยะใกลเพื่อใหเห็นการแสดงออกของสีหนาทาทาง สลับระยะปกติเพื่อใหเห็น

บรรยากาศ 

2.5 การใชอวจันภาษา การแสดงออกทางรางกายเนนการใชเส้ือผาหรือการแตงกายใน

การสื่อสาร สวนการใชภาษาทางรางกาย เนนการแสดงออกทางใบหนา การแสดงออกทางมือและ

การแสดงออกทางสายตา ตามลําดับ 

จากแนวคิดและแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ ผูวิจัยไดออกแบบโฆษณาแบบราง 

เปน 3 แนวทางเพื่อใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและปรับปรุง ของการนําเสนอของ

โฆษณาเงียบใหกับกลุมเปาหมาย โดยนํางานออกแบบที่นาสนใจมาทําการออกแบบผานแนว

ทางการออกแบบที่ไดจากการสัมภาษณและวิเคราะหขอมูล แยกเปนเทคนิค 3 เทคนิคในการ

นําเสนอ ไดแก การใชการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) การใชอวัจนภาษาใน

การสื่อสาร (Nonverbal Communication) การใชองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic 

Design) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและเทคนิคที่มีผลตอการศึกษาคร้ังนี้ 
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เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 

 

 
 

ภาพที ่71 ภาพโฆษณาเงยีบ เทคนิคการออกแบบตัวอักษร 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 
 

 
 

ภาพที ่72 ภาพโฆษณาเงยีบ เทคนิคอวัจนภาษา 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 

 
 

ภาพที ่ 73 ภาพโฆษณาเงยีบ เทคนิคองคประกอบศิลป 
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4.4 ผลการประเมินและวิเคราะหขอมลูจากการทําแบบสัมภาษณกลุมผูเชีย่วชาญ 
ผลการประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ เปนการสัมภาษณเพื่อตองการทราบขอมูลและ

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเงียบ โดยจะใหผูเช่ียวชาญดูผลงานการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ (แบบราง) จํานวน 3 เร่ือง ผานการเลาเร่ืองและอธิบายแนวทางการ

ออกแบบของผูวิจัย จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณ แสดงความคิดเห็นผลงานการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เผ่ือผลิตเปนโฆษณาแบบสมบูรณและ

นําไปทดลองใชตอไป ซึ่งมีผลดังนี้ 

 นําเสนอผลวิเคราะหประกอบตารางมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยมีคาตัว

แปร ดังนี้ 

ตารางที่ 19 ตารางคาระดับความสําคัญของตัวแปร 
 

คาระดับความสําคัญ ระดับ 

5 ดีมาก 

4 ดี 

3 พอใช 

2 ตองปรับปรุง 

1 ใชไมได 

 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยโดยมีการแปรผลดังนี ้

 

 สูตรหาคาเฉลีย่     

    

                = คาเฉลี่ย 

 ∑xi   = ผลรวมของคาระดับ     

 N  = จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ (จํานวนกลุมตัวอยาง )                                   
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ตารางที่ 20 ตารางคาเฉลี่ยแปรผลการวิจยั 

 

คาเฉลี่ย ระดับ 

4.50 - 5.00 ดีมาก 

3.50 - 4.49 ดี 

2.50 - 3.49 พอใช 

1.50 - 2.49 ตองปรับปรุง 

1.49 - ลงไป ใชไมได 

 

 
ผลประเมินงานการออกแบบโฆษณาเงียบ ของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการสื่อสาร (Typographical) เรื่องที่ 1 
 
ผลประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ  
 
ตารางท่ี 21 ผลประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 1 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 3 2 2  3.142 1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

พอใช 

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ  4 3   3.571 ดี 

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิค

ในการนําเสนอ 

 4 3   3.571 ดี 

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงาน

ออกแบบกับกลุมเปาหมาย 

 2 4 1  3.142 พอใช 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 3 2 2  3.142 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ 
ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หา

กับภาพที่นาํเสนอ 

พอใช 

2.2 ความเหมาะสมของภาพ

กับเนื้อหา 

 4 3   3.571 ดี 

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

 1 4 2  2.857 พอใช 

 4 2 1  3.428 3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบ

ตัวอักษร 

พอใช 

3.2 ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร 

 1 5 1  3 พอใช 

3.3 ความเหมาะสมของการ

เลือกใชสีตัวอักษร 

  5 2  2.714 พอใช 

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้

หลัง 

  6 1  2.857 พอใช 

3.5 ความเหมาะสมของภาพ

กราฟค 

  2 4 1 2.142 ตอง

ปรับปรุง 

3.6 ความเหมาะสมของการใช

สีส่ืออารมณ 

 2 3 1  2.714 พอใช 
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ตารางท่ี 2 1 (ตอ) 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 2 4 1  3.142 4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการ

ลําดับภาพและการตัดตอ 

(Editing)   

พอใช 

4.2 ความเหมาะสมของการ

เปล่ียนภาพ (Transition) 

 3 3 1  3.285 พอใช 

4.3 ความเหมาะสมของการ

ส่ือสารผานกลอง (Camera) 

(มุมกลอง,การเคลื่อนกลอง,

ระยะภาพ เปนตน) 

 1 5 1  3 พอใช 
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ผลประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องท่ี 1 
 
ตารางที่ 22 ผลประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่1 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 2 5   3.285 1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผา

หรือการแตงกาย 

พอใช 

1.2. ความเหมาะสมของรูปราง

ของนักแสดง 

 3 3 1  3.285 พอใช 

 1 5 1  3 2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางใบหนา 

พอใช 

2.2 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางมือ 

 2 4 1  3.142 พอใช 

2.3 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางสายตา 

 2 5   3.285 พอใช 

2.4 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางการสัมผัส 

 2 3 2  3 พอใช 

 2 4 1  3.142 3. ความเหมาะสม 
สอดคลองในการสื่อสาร
ดวยอวัจนภาษา 

พอใช 
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ผลประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 1 
 
ตารางที ่23 ผลประเมินการส่ือสารเนื้อหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่1 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 1 3 3   3.714 ดี 

2. ความสอดคลองของ

จุดประสงคกบัเนื้อหา 

 5 2   3.714 ดี 

3. ความครบถวน ครอบคลุม

เนื้อหา 

 4 3   3.571 ดี 

4. ความเหมาะสมในการ

จัดลําดับข้ันการนําเสนอเนือ้หา 

 2 5   3.285 พอใช 

5. ความสอดคลองของเนื้อหา

กับภาพ 

 2 3 2  3 พอใช 

6. ความเหมาะสมของปริมาณ 

ระยะเวลาในการนําเสนอ

เนื้อหาในแตละหนวย 

  4 3  2.571 พอใช 

7. ความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา 

 1 4 2  2.857 พอใช 

8.ความนาสนใจในการดําเนนิ

เร่ือง 

 1 3 3  2.714 พอใช 

9. ความเหมาะสม สอดคลอง

ในการสื่อสารกับ 

 2 4 1  3.142 พอใช 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการสื่อสาร (Nonverbal Communication) 
ผลประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 2 
 
ตารางท่ี 24 ผลประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่2 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 4 3   3.571 1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

ดี 

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ   4 3  2.571 พอใช 

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิค

ในการนําเสนอ 

 1 5 1  3 พอใช 

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงาน

ออกแบบกับกลุมเปาหมาย 

 1 5 1  3 พอใช 

 4 3   3.571 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ 
ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หา

กับภาพที่นาํเสนอ 

ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพ

กับเนื้อหา 

 1 3 3  2.714 พอใช 

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

 2 4 1  3.142 พอใช 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 1 4 2  2.857 3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบ

ตัวอักษร 

พอใช 

3.2 ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร 

 2 2 3  2.857 พอใช 

3.3 ความเหมาะสมของการ

เลือกใชสีตัวอักษร 

 2 3 2  3 พอใช 

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้

หลัง 

 2 5   3.285 พอใช 

3.5 ความเหมาะสมของภาพ

กราฟค 

 3 3 1  3.285 พอใช 

3.6 ความเหมาะสมของการใช

สีส่ืออารมณ 

 2 3 2  3 พอใช 

 4 3   3.571 4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการ

ลําดับภาพและการตัดตอ 

(Editing)   

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการ

เปล่ียนภาพ (Transition) 

 2 2 3  2.857 พอใช 

4.3 ความเหมาะสมของการ

ส่ือสารผานกลอง (Camera) 

(มุมกลอง,การเคลื่อนกลอง,

ระยะภาพ เปนตน) 

 3 4   3.428 พอใช 
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ผลประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องท่ี 2 
 
ตารางที่ 25 ผลประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่2 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 1 4 2  2.857 1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผา

หรือการแตงกาย 

พอใช 

1.2. ความเหมาะสมของรูปราง

ของนักแสดง 

 1 3 3  2.714 พอใช 

 1 4 2  2.857 2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางใบหนา 

พอใช 

2.2 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางมือ 

 2 3 2  3 พอใช 

2.3 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางสายตา 

 1 3 2 1 2.571 พอใช 

2.4 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางการสัมผัส 

 2 3 2  3 พอใช 

 2 5   3.285 3. ความเหมาะสม 
สอดคลองในการสื่อสาร
ดวยอวัจนภาษากับ 

พอใช 
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ผลประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 2 
 
ตารางที ่26 ผลประเมินการส่ือสารเนื้อหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่2 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 1 2 3 1  3 พอใช 

2. ความสอดคลองของ

จุดประสงคกบัเนื้อหา 

 2 4 1  3.142 พอใช 

3. ความครบถวน ครอบคลุม

เนื้อหา 

 2 3 2  3 พอใช 

4. ความเหมาะสมในการ

จัดลําดับข้ันการนําเสนอเนือ้หา 

 2 2 3  2.857 พอใช 

5. ความสอดคลองของเนื้อหา

กับภาพ 

 3 3 1  3.142 พอใช 

6. ความเหมาะสมของปริมาณ 

ระยะเวลาในการนําเสนอ

เนื้อหาในแตละหนวย 

 2 3 2  3 พอใช 

7. ความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา 

 1 2 4  2.571 พอใช 

8.ความนาสนใจในการดําเนนิ

เร่ือง 

 1 4 2  2.857 พอใช 

9. ความเหมาะสม สอดคลอง

ในการสื่อสารกับ 

 2 3 2  3 พอใช 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศลิปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
ผลประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 3 
 
ตารางท่ี 27 ผลประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่3 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 4 3   3.571 1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

ดี 

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ   4 3  2.571 พอใช 

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิค

ในการนําเสนอ 

 1 4 2  2.857 พอใช 

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงาน

ออกแบบกับกลุมเปาหมาย 

 2 3 2  3 พอใช 

 2 2 3  2.857 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ 
ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หา

กับภาพที่นาํเสนอ 

พอใช 

2.2 ความเหมาะสมของภาพ

กับเนื้อหา 

 2 2 3  2.857 พอใช 

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

 2 3 2  3 พอใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 236 

ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 1 4 2  2.857 3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบ

ตัวอักษร 

พอใช 

3.2 ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร 

 2 2 3  2.857 พอใช 

3.3 ความเหมาะสมของการ

เลือกใชสีตัวอักษร 

 2 3 2  3 พอใช 

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้

หลัง 

 1 4 2  2.857 พอใช 

3.5 ความเหมาะสมของภาพ

กราฟค 

 1 3 3  2.714 พอใช 

3.6 ความเหมาะสมของการใช

สีส่ืออารมณ 

 2 2 3  2.857 พอใช 

 1 3 3  2.714 4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการ

ลําดับภาพและการตัดตอ 

(Editing)   

พอใช 

4.2 ความเหมาะสมของการ

เปล่ียนภาพ (Transition) 

 2 2 3  2.857 พอใช 

4.3 ความเหมาะสมของการ

ส่ือสารผานกลอง (Camera) 

(มุมกลอง,การเคลื่อนกลอง,

ระยะภาพ เปนตน) 

 3 4   3.428 พอใช 
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ผลประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 3 
 
ตารางที่ 28 ผลประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่3 
 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

 1 4 2  2.857 1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผา

หรือการแตงกาย 

พอใช 

1.2. ความเหมาะสมของรูปราง

ของนักแสดง 

 1 3 3  2.714 พอใช 

 1 4 2  2.857 2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางใบหนา 

พอใช 

2.2 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางมือ 

 2 3 2  3 พอใช 

2.3 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางสายตา 

 1 3 2 1 2.571 พอใช 

2.4 ความเหมาะสมของการ

แสดงออกทางการสัมผัส 

 1 5 1  3 พอใช 

 2 3 2  3 3. ความเหมาะสม 
สอดคลองในการสื่อสาร
ดวยอวัจนภาษากับ 

พอใช 
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ผลประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 3 
 
ตารางที่ 29 ผลประเมินการส่ือสารเนื้อหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่3 

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 1 2 3 1  3 พอใช 

2. ความสอดคลองของ

จุดประสงคกบัเนื้อหา 

 2 4 1  3.142 พอใช 

3. ความครบถวน ครอบคลุม

เนื้อหา 

 2 3 2  3 พอใช 

4. ความเหมาะสมในการ

จัดลําดับข้ันการนําเสนอเนือ้หา 

 2 2 3  2.857 พอใช 

5. ความสอดคลองของเนื้อหา

กับภาพ 

 3 3 1  3.142 พอใช 

6. ความเหมาะสมของปริมาณ 

ระยะเวลาในการนําเสนอ

เนื้อหาในแตละหนวย 

 2 3 2  3 พอใช 

7. ความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา 

 1 2 4  2.571 พอใช 

8.ความนาสนใจในการดําเนนิ

เร่ือง 

 1 5 1  3 พอใช 

9. ความเหมาะสม สอดคลอง

ในการสื่อสารกับ 

 2 3 2  3 พอใช 
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 จากการชมการออกแบบโฆษณาเงียบฉบับราง  ทั้ง 3 เร่ืองผูเชี่ยวชาญสวนใหญให

ความเห็นไปทางเดียวกันวา การออกแบบทางเลขนศิลปและเทคนิคที่นํามาใชสามารถชวยในการ

ส่ือสารได สามารถนําไปทดลองกับกลุมเปาหมายได และไดแนะนําขอเสนอแนะในการนํามา

ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยรวมแลวใหทําการปรับแก ความชัดเจนของตัวหนังสือ และการตัดตอภาพที่

รวดเร็วใหทิ้งเวลาเพื่อใหผูชม ไดสังเกตการแสดงออกและการส่ือสารเนื้อหาของผูแสดงวาตองการ

ที่จะส่ืออะไร ถายทอดอะไร 

 
4.5 ผลการวิเคราะหผลทดสอบและประเมินผลงานการใชงานการออกแบบโฆษณาเงียบ
กับกลุมเปาหมาย (แบบสมบูรณ)  
 จากผลประเมินของผูเชี่ยวชาญ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโฆษณา

ฉบับราง ทางผูวิจัยไดนํามาปรับปรุง จนเสร็จ จนเปนโฆษณาเงียบ แบบสมบูรณ ผูวิจัยไดนํา

ผลงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ ทดลองกับกลุมเปาหมาย เพื่อถามความคิดเห็นกลุมเปาหมาย คือ 

บุคคลปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงไดและไมตองการใชเสียง 4 กลุม กลุมละ 100 

คน รวม 400 คน โดยแบงกลุมตามสถานที่ตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายท่ีอยูโรงพยาบาล 

กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ีแยก กลุมเปาหมายที่อยูสถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูใน

สถานบันเทิง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบผลในการทําวิจัย 
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ผลประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบของกลุมเปาหมาย แบงได 4 กลุมดังนี ้

1.กลุมเปาหมายท่ีอยูโรงพยาบาล ซึ่งแบงไดเปน 3 เร่ือง 3 เทคนิค ดังนี ้

เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 

 

ตารางที ่30 ผลประเมินกลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล เร่ืองที1่  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

19 24 57   3.62 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

19 24 57   3.62 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

13 24 60 3  3.47 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

พอใช 

4 21 75   3.29 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

พอใช 

27 32 41   3.86 

 

5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดี 

14 74 12   4.02 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 

ตารางที ่31 ผลประเมินกลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล เร่ืองที2่  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

19 24 57   3.62 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

12 69 18 1  3.92 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

32 57 7 4  4.17 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

14 74 12   4.02 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

65 20 15   4.5 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดีมาก 

19 24 57   3.62 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
 
ตารางที ่32 ผลประเมินกลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล เร่ืองที ่3  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

13 24 60 3  3.47 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

พอใช 

4 21 75   3.29 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

พอใช 

30 30 40   3.9 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

57 24 19   4.38 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

74 16 10   4.64 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดีมาก 

4 21 75   3.29 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

พอใช 
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2.กลุมเปาหมายท่ีอยูกลางสี่แยก ซึ่งแบงไดเปน 3 เร่ือง 3 เทคนิค ดังนี ้

เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 

 

ตารางที ่33 ผลประเมินกลุมเปาหมายกลางส่ีแยก เร่ืองที1่  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

13 69 18   3.95 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

32 57 11   4.21 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

35 50 15   4.2 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

30 30 40   3.9 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

57 24 19   4.38 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดี 

74 16 10   4.64 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดีมาก 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 
 
ตารางที ่34 ผลประเมินกลุมเปาหมายกลางส่ีแยก เร่ืองที2่  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

13 69 18   3.95 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

32 57 11   4.21 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

35 50 15   4.2 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

9 72 19   3.9 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

7 23 70   3.37 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

พอใช 

9 61 30   3.79 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
 
ตารางที ่35 ผลประเมินกลุมเปาหมายกลางส่ีแยก เร่ืองที3่  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

24 58 18   4.06 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

20 32 40 8  3.64 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

19 31 50   3.69 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

18 74 8   4.1 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

35 55 10   4.25 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดี 

12 69 18 1  3.92 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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3.กลุมเปาหมายท่ีอยูสถานีรถไฟฟา BTS ซึ่งแบงไดเปน 3 เร่ือง 3 เทคนิค ดังนี ้
 
เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 

 

ตารางที ่36 ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานีรถไฟฟา BTS เร่ืองที ่1  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

32 57 7 4  4.17 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

4 21 75   3.29 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

พอใช 

14 74 12   4.02 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

57 24 19   4.38 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

ดี 

35 50 15   4.2 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

ดี 

9 72 19   3.9 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 
 
ตารางที ่37 ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานีรถไฟฟา BTS เร่ืองที ่2  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

35 55 10   4.25 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

24 58 18   4.06 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

9 72 19   3.9 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

7 23 70   3.37 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

พอใช 

7 23 70   3.37 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

พอใช 

9 61 30   3.79 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดี 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
 
ตารางที ่38 ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานีรถไฟฟา BTS เร่ืองที ่3  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

14 74 12   4.02 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

19 24 57   3.62 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

ดี 

19 24 57   3.62 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

ดี 

13 24 60 3  3.47 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

พอใช 

4 21 75   3.29 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

พอใช 

65 20 15   4.5 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

ดีมาก 
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กลุมเปาหมายท่ีอยูในสถานบันเทิง ซึ่งแบงไดเปน 3 เร่ือง 3 เทคนิค ดังนี ้4.

เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 

 

ตารางที ่39 ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานบันเทงิ เร่ืองที่ 1  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

2 64 26 8  3.6 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

ดี 

3 34 57 6  3.34 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

พอใช 

3 34 57 6  3.34 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

พอใช 

7 32 61   3.46 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

พอใช 

7 23 70   3.37 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

พอใช 

3 18 32 47   2.77 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

พอใช 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 
 
ตารางที ่40  ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานบันเทงิ เร่ืองที่ 2  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

10 46 23 21  2.95 1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

พอใช 

 32 68   3.32 2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

พอใช 

 21 64 15  3.03 3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

พอใช 

3 20 54 23  3.03 4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

พอใช 

 21 71 8  3.1 5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

พอใช 

 27 69 4  3.23 6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

พอใช 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
 
ตารางที ่ 41 ผลประเมินกลุมเปาหมายสถานบันเทงิ เร่ืองที่ 3  

 

จํานวน(คน) รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย ระดับ 

1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

6 23 71   3.35 พอใช 

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

13 56 31   3.82 ดี 

3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

12 34 51 3  3.55 ดี 

4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

7 54 39   3.68 ดี 

5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา 

ทางการสัมผัส) 

8 43 47 2  3.57 ดี 

6. การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

4 26 70   3.34 พอใช 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



252 

  
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเทคนิคการส่ือสารในงานโฆษณาเงียบ” มีวัตถุประสงคเพื่อ เพือ่

ศึกษาแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบที่เหมาะสมในสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงได โดย

ใชวิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี ้  

1. รวบรวมขอมูล 

     1.1 ขอมลูเอกสาร เชน ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกีย่วของ แหลงขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต เอกสารทางวิชาการ บทความ สรุปเนื้อหาแบงเปนหัวขอหลักๆไดดังนี ้

1.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับส่ือโฆษณาและแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ 

1.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการรับส่ือโฆษณา 

1.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชอวัจนภาษา 

1.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับเทคนคิทางกายภาพในการมองเห็นและไดยนิ 

    1.2 ขอมูลบุคคล จากการสอบถามและสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ  

และกลุมตัวอยาง  

    1.3 ขอมูลกรณีศึกษา จากตัวอยางภาพยนตรโฆษณาประเภทการโฆษณา และ

แบบสอบถาม 

2. วิเคราะหขอมูล เพื่อใชสรางแบบสอบถามเปนแนวทางในการสรางสรรคงานออกแบบ

โฆษณาเงียบ 

3. สรางแบบสอบถามเพื่อสอบถามองคประกอบ แนวความคิดการออกแบบ เทคนิค ใน

การออกแบบส่ือโฆษณาเงยีบ จากกลุมนักออกแบบ และกลุมผูที่ใชการสือ่สารดานอวจันภาษา 

4. สอบถามกลุมนักออกแบบ และกลุมผูที่ใชการสื่อสารดานอวัจนภาษา และทําการ

เก็บขอมูล  โดยใชแบบสอบถามในขอ 3 

5. วิ เคราะหแนวทางการออกแบบ  โดยนําขอมูลในแบบสอบถามมาวิเคราะห

องคประกอบในการออกแบบโฆษณาเงียบ   

6.ออกแบบและผลิตภาพยนตรโฆษณาเงียบ จากขอมูลแนวทางการออกแบบที่ได

วิเคราะหจากขอ 5  
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7.สรางแบบสัมภาษณ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลงาน

ออกแบบ (แบบราง) โดยใหผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของตรวจสอบและประเมิน แลวนําผลที่ไดมา

วิเคราะหปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

8. นําผลงานที่ออกแบบ (แบบสมบูรณ) มาทดสอบกับกลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลการ

ใชงาน ดวยแบบสอบถาม 

9 .วิเคราะหขอมูลที่รวบรวม ขอมูลที่ไดจากการออกแบบใชงานและผลที่ไดจากการ

ทดสอบ มาอภิปรายผล นําเสนอในรูปแบบการบรรยายประกอบภาพและตาราง 

10. สรุปผลการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 สามารถสรุปได 2 สวน คือ  

สวนที1่ ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบการใชเลขนศิลปและอัวจนภาษาในโฆษณาเงียบ 

สวนที่2 ผลการวิเคราะหการใชเทคนิคในโฆษณาเงียบในการสื่อสารกับกลุมเปาหมา ไดแก การใช

การออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร  (Typographical) การใชอวัจนภาษาในการสื่อสาร 

(Nonverbal Communication) การใชองคประกอบศิลปในการส่ือสาร (Graphic Design) โดย

แบงกลุมตามสถานท่ีตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายที่อยูโรงพยาบาล กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ีแยก 

กลุมเปาหมายที่อยูสถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูในสถานบันเทิง 

 
สวนท่ี 1 การออกแบบเลขนศิลปและการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาในโฆษณาเงียบ  
 จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นักออกแบบและผูเช่ียวชาญ ทําใหทราบขอมูลที่มี

ประโยชนในการรวบรวมแลวนํามาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบโฆษณาเงียบ ซึ่งสรุป 

ไดดังนี้ 
การใชตัวอักษร 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช ตัวซานซ เซรีฟ  (Sans Serif) ตัวอักษรที่ไมมีเชิง และ

ตัวอักษรสแควร เซรีฟ (Square Serif) แบบตัวอักษรที่เชิงมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียม  สวนการใช

ตัวอักษรภาษาไทย แบบด้ังเดิม หรือแบบมีหัวกลม และเปนแบบอักษรประดิษฐ  
การใชภาพ  
ในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชภาพแสดงความรูสึกดานดีและภาพสัญลักษณแทน

คําพูด และภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตและภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต

และภาพแสดงอารมณเบิกบาน ซึ่งการใชภาพไปในทางดานรายภาพที่ดูแลวเกิดความรูสึกไม
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โทนสีของภาพ ใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ  โทนสีสด Vivid และโทนสีหมน 

Subdued เพื่อคุมบรรยากาศแลวส่ือถึงอารมณ 
เทคนิคการนาํเสนอ   
การนําเสนอแบบ NonLinear หรือ Dynamic Cutting เปนการลําดับภาพที่ ชอท แต

ละชอท ไมตอเนื่องกันอาจแตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานที่ แตนํามาตอกันโดยทําใหเกิด

การตอเนื่อง การเปล่ียนผานภาพเนนแบบการทําภาพจาง (Fade) และการเปล่ียนผานภาพจาง

ซอน (Dissolve) รองลงมาคือการตัดชน (Cut) สวนมุมกลองและระยะภาพเนนมุมมองแบบ

ระยะใกลเพื่อใหเห็นการแสดงออกของสีหนาทาทาง สลับระยะปกติเพื่อใหเห็นบรรยากาศ 
การใชอวัจนภาษา  
การแสดงออกทางรางกายเนนการใชเส้ือผาหรือการแตงกายในการสื่อสาร สวนการใช

ภาษาทางรางกาย เนนการแสดงออกทางใบหนา การแสดงออกทางมือและการแสดงออกทาง

สายตา ตามลําดับ 

 
สวนที่ 2 การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 
 จากการดําเนินงานอยางเปนลําดับข้ันตอนตางๆ คือ การรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร

และภาคสนาม จากแบบสอบถามและสัมภาษณ จากกลุมตัวอยาง นักออกแบบ ผูเชี่ยวชาญ 

นํามาวิเคราะหเพื่อสรางงานออกแบบโฆษณาเงียบ จากนั้นนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจประเมินและ

ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมเปาหมาย คือ บุคคลปกติที่อยูสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถ

รับเสียงไดและไมตองการใชเสียง 4 กลุม กลุมละ 100 คน รวม 400 คน โดยแบงกลุมตามสถานที่

ตางๆ ดังนี้ กลุมเปาหมายท่ีอยูโรงพยาบาล กลุมเปาหมายที่อยูกลางส่ีแยก กลุมเปาหมายที่อยู

สถานีรถไฟฟา BTS และกลุมเปาหมายที่อยูในสถานบันเทิง เพื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหและ

สรุปผล  

 ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบที่ไดจากการวิจัย คือ โฆษณาเงียบ ซึ่งผานการตรวจประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาทดลองกับกลุมเปาหมาย และทําการประเมินผล โดยแบงการประเมิน

เปน 3 สวน ไดแก การใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ  การใชอวัจนภาษาในการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ  และการส่ือเนื้อหาในการออกแบบโฆษณาเงียบ พบวากลุมเปาหมาย

เขาใจการสื่อสารและความหมาย อารมณที่ถายทอดผานในงานออกแบบโฆษณาเงียบ  
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 โดยรวมแลว แนวทางการออกแบบ การใชงานองคประกอบทางเลขนศิลป และอวัจน

ภาษา คอนขางสอดคลองกับผลที่ไดจากกลุมเปาหมาย ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ไดต้ังไว 

 
ขอเสนอแนะ 
  สําหรับงานวิจัยที่มีกระบวนการใกลเคียงกับงานวิจัยคร้ังนี้ ขอเสนอแนะในการทําการ

วิจัย คือ การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมายเปนส่ิงที่ควรใหความสําคัญ  คือ การ

ส่ือสารของผูวิจัยกับกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูล กลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยางบางรายอาจ

ไมเขาใจการอธิบายจุดประสงคในการเก็บขอมูล หรือความสนใจของกลุมเปาหมายและความ

พรอมในการสอบถามในขณะนั้น เชน การที่กลุมเปาหมายนั้นมีธุระรีบเรงในการเดินทางไปทําธุระ 

หรือสภาพรางกายที่ขาดสติที่เกิดจากการดื่มสุราในสถานที่บันเทิงที่ผูวิจัยไปทําการเก็บขอมูล ซึ่งมี

ผลตอความเที่ยงตรงของขอมูล เปนตน 

  จากการวิจัยแนวทางการออกแบบเกี่ยวกับโฆษณาเงียบ สําหรับผูวิจัยทานอ่ืนที่จะ

ศึกษาตอยอดเพื่อเปนประโยชนตอไป นาจะศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองเกี่ยวกับโฆษณาเงียบในสถานที่

ตางๆ เพิ่มเติม หรือกับกลุมเปาหมายอ่ืน เชน บุคคลผูพิการทางการไดยิน เปนตน เพราะจะมีแนว

ทางการออกแบบที่คลายคลึงกัน 
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เแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําโฆษณาเงียบ 

 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทาํข้ึนสําหรับสอบถามความคิดเหน็ กลุมนกัออกแบบและกลุมผูที่ใช

การสื่อสารดานอวัจนภาษา เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปนขอมูลดานการออกแบบทาง

เลขนศิลป และการใชอวัจนภาษาในงานออกแบบโฆษณาเงียบที่สามารถสื่อสาร ซึง่แบบสอบถาม

แบงเปน 3 สวน ดังนี ้

 สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารในภาพยนตรโฆษณา          

       สวนที ่3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบโฆษาณาเงียบ 

.............................................................................................................................................. 
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  
คําช้ีแจง กรุณาเติมขอความลงในชองวางหรือเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกบั

ความเปนจริงของทาน 

 

เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง 1. 

อาย ุ ...................   ป 2. 
3. การศึกษา 
(   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาตอนตน (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท  (   )สูงกวาปริญญาโท 
4. อาชีพ    
(   ) รับราชการ  (   ) พนักงานบริษัท  (   ) ธุรกิจสวนตัว 

(   ) นักเรียน-นักศึกษา  (   ) รับจาง   (   ) อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)................................... 
5. รายไดตอเดือน 
 (   ) 0 – 15000 บาท  (   ) 15000 – 20000 บาท (   ) 20000 – 30000 บาท 

 (   ) 30000 – 40000 บาท (   ) 40000 – 50000 บาท (   ) มากกวา 50000 บาท 
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สวนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารในภาพยนตรโฆษณา 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
2.1. โดยปกติทานจะรับส่ือโฆษณา ประเภทไหนมากทีสุ่ด  

 (   ) โทรทัศน  (   ) หนังสือพมิพ          (   )วิทย ุ                 (   ) โรงภาพยนตร 

 (   ) นิตยสาร           (   ) ส่ือกลางแจง      (   ) ส่ือเคลื่อนที ่      (   ) ส่ือในอาคาร 

          (   ) internet           (   ) ส่ือทางไปรษณีย    (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

2.2. วัตถุประสงคของการชมโฆษณา 

 (   ) เพื่อรับขาวสารใหม ๆ  

 (   ) เพื่อความบันเทงิ  

 (   ) เพื่อขามเวลา  

 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

2.3  ลักษณะของโฆษณาแบบไหนที่ทานช่ืนชอบ 

 (   ) โฆษณาแบบที่ใชส่ือสารมวลชน (Mass Media) เพื่อเผยแพรขอเสนอกับกลุมเปาหมาย

อยางกวางขวางไปสูมวลชนอยางรวดเร็ว เขาถึงพรอมกนัและทัว่ถงึ 

 (   ) การโฆษณาเปนการส่ือสารเพื่อการจูงใจ (persuasion) พูดแตขอดีของสินคา ละ

ขอดอยไวไมเอยถึง  

 (   )  การโฆษณาเปนการจูงใจโดยการใชเหตุผลจริง (Real reason) คือ การจูงใจโดยบอก

คุณสมบัติที่เปนประโยชนของผลิตภัณฑกบักลุมเปาหมาย 

 (   )  การโฆษณาเปนการจูงใจโดยเหตุผลสมมติ (Supposed) คือ การจูงใจโดยใชหลักการ

ตอบสนองความตองการดานจิตวทิยากับกลุมเปาหมาย 

2.4. ปจจัยใดที่ทาํใหทานสนใจในส่ือโฆษณา  

 (   )  การนําเสนอภาพทีน่าสนใจ 

 (   )  การนําเสนอเสียง ที่นาสนใจ 

 (   )   การนาํเสนอเนื้อหาทีน่าสนใจ 

 (   )   การแสดงของตัวนักแสดง 

 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
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2.5. ทานคิดอยางไรกับส่ือโฆษณาที่ไมมีเสียง หรือ ไมสามารถไดยนิเสียงเพราะส่ิงรบกวนรอบขาง 

 (   )  ตองการไดยินเสียง เพื่อรับขอมูลที่ตองการจากส่ือของโฆษณาน้ัน ไดครบถวน 

 (   )  ตองการไดยินเสียง เพื่อทําใหไมตองจดจอกับภาพมากนกั ใชเสียงฟงกพ็อเพื่อรับสาร 

 (   )  ไมจําเปน แคดูจากภาพในโฆษณา และขอความ ก็เพียงพอ 

 (   )   ไมจําเปน เพราะรําคาญเสียง 

 (   )  เฉยๆ เพราะไมไดสนใจอยูแลว  

          (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

2.6. ทานคิดอยางไรหากในอนาคตมีส่ือใหม ที่ชวยรับสารจากส่ือไดครบถวน ในทุกสถานที่มีเสียง

รบกวน หรือไมตองการใชเสียงในสถานทีน่ั้นๆ 

 (   )  ดี ตองการใหไดรับสารจากส่ือไดครบถวน 

 (   )  ไมจําเปน เพราะแคดูจากภาพในโฆษณา และขอความ ก็เพียงพอ ไมตองไปเสียเวลาทํา 

 (   )  เฉยๆ เพราะไมไดสนใจอยูแลว  

  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 

2.7 ประเภทของการโฆษณา (Types of Advertising) แบบไหนที่ควรนําเสนอในโฆษณาเงียบ 

                (   )   การโฆษณาตราสินคา (Brand Advertising) 

                (   )   การโฆษณาคาปลีก หรือการโฆษณาทองถิ่น (Retail or local Advertising) 

                (   )   การโฆษณาการเมือง (Political Advertising) 

                (   )   การโฆษณาในสมุดรายนามผูใชโทรศัพท (Directory Advertising)  

               (   )   การโฆษณาตอบรับ (Direct Response Advertising) 

               (   )   การโฆษณาธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business Advertising) 

               (   )   การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) 

               (   )  . การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณชน (Public Service Advertising) 

             (   )   การโฆษณาถายทอดขอมูลระหวางอุปกรณกับผูใช (Interactive Advertising) 

2.8   ภาพที่ปรากฏในโฆษณาเงียบควรจะมีลักษณะทีแ่สดงออกมาอยางไร 

 (   ) นาสงสาร เศรา หดหู    

 (   ) มีความหวัง ใหกาํลังใจ    

 (   ) สนุกสนาน ดูสดใส   

 (   ) ฉลาด มีแนวคิดทางออก ใหความรู 
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2.9 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบการใชเวลาในการนําเสนอที่เหมาะสม 

 (   )  0.30 – 1 นาท ี

 (   )  1 – 3 นาท ี

 (   )  3 – 5 นาท ี

 (   )  5– 10 นาท ี

  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
 
สวนที ่3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบโฆษาณาเงียบ 
 

3.1 การออกแบบโฆษาณาเงียบ ส่ิงใดมีผลตอการส่ือสารมาก-นอยอยางไรในความคิดของทาน 

(ใสตัวเลขเรียงตามลาํดับความสําคัญ  1/มากที่สุด  -  6/นอยที่สุด ) 

ตารางที่ 42 ตารางใสระดับความเหมาะสมการออกแบบโฆษาณาเงยีบของกลุมตัวอยาง 

 

ลําดับ 
ความสาํคัญ 

 

ลักษณะ 

 การออกแบบสวยงาม 

 มีภาพและเนือ้หานาเชื่อถือ 

 มีเทคนิคในการนําเสนอทีน่าสนใจ 

 เนื้อหาเขาใจงาย 

 มีการใช แบบตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดทีน่าสนใจ 

 มีการใชอวัจนภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง ( การแตงกาย ,  

การใชภาษากายส่ือ) 

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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3.2 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เลขนศิลป (Visual Element ) ใดที่มีความสําคัญและ

เหมาะสม มีผลตอการส่ือเนือ้หา  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 43 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชเลขนศิลป 

 

ระดับ Art Direction 

1 2 3 4 5 

แนวความคิด (concept)      

รูปแบบของตัวหนังสือ (Text)      

ภาพ (Image)        

สี (Color)      

การสื่อสารผานกลอง (Camera)      

การตัดตอและลําดับภาพ (Editing)      

การเปล่ียนภาพ (Transition)      

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

3.3 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชเลขนศิลป (Visual Element ) ที่เหมาะสมควรมี

ลักษณะอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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3.4 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชอวจันภาษา (Verbal Communication) ใด  

มีผลตอการส่ือเนื้อหา ที่เหมาะสมที่สุด  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

 

ตารางท่ี  44  ตารางใสระดับความเหมาะสมของการใชอวัจนภาษาในการออกแบบของโฆษณาเงียบ 

 

ระดับ Verbal Communication 

1 2 3 4 5 

การแสดงออกของรางกาย (เส้ือผาหรือการแตงกาย)      

การแสดงออกของรูปราง (สูง เต้ีย ผอม อวน ดํา ขาว)       

การแสดงออกของภาษากาย (ใบหนา)      

การแสดงออกของภาษากาย (มือ)      

การแสดงออกของภาษากาย (สายตา)      

การแสดงออกของภาษากาย (สัมผัส)      
 
ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3.5 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชอวจันภาษา (Verbal Communication) ที่

เหมาะสมควรมีลักษณะอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบที่เกี่ยวของ โดยในการวิจัย

คร้ังนี้ ตองการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ ประเภทการโฆษณา โดยใช

แบบสอบถาม แบบกึ่งปลายเปด (Pre-coded Question) และคําถามแบบปลายเปด (Open-

Ended Questionnaire) โดยจะสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น ที่เปนขอมูล ดานการใชทฤษฏี 

เทคนิค และวิธีการในดานการออกแบบโฆษณาเงียบ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบ ใน

การออกแบบตอไป 

 สามารถแบงแบบสอบถามได 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ใชเพื่อการศึกษา มิไดใชเพื่ออางทางธุรกิจหรือประโยชน

อ่ืนๆ ขอมูลนี้จะเก็บไวเปนความลับ และจะไมกอใหเกิดผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 

 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
สอบถามวัน/เวลา/สถานที ่.............................................................................................. .. 

ผูใหตอบแบบสอบถาม....................................................................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง.................................................................................................................... 

ประสบการณ...................................................................................................................... 

ผลงาน............................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 

สวนที่ 2 แบบสอบถามแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ เปนการสอบถามเพื่อตองการ 

ทราบขอมลูและความเหน็เกีย่วกับการออกแบบโฆษณาเงยีบ     

2.1 โฆษาณาเงียบประเภทการโฆษณา ส่ิงใดมีผลตอการส่ือสารมาก-นอยอยางไรในความคิดของ

ทาน (ใสตัวเลขเรียงตามลําดับความสําคัญ  1 / มากทีสุ่ด  -  6 / นอยที่สุด ) 

ตารางที่ 45 ตารางใสระดับความเหมาะสมการออกแบบโฆษณาเงียบของผูเชี่ยวชาญ 

 

ลําดับ 
ความสาํคัญ 

 

ลักษณะ 

 การออกแบบสวยงาม 

 มีภาพและเนือ้หานาเชื่อถือ 

 มีเทคนิคในการนําเสนอทีน่าสนใจ 

 เนื้อหาเขาใจงาย 

 มีการใช แบบตัวหนังสือ บรรยายใหทราบรายละเอียดทีน่าสนใจ 

 มีการใชอวัจนภาษาแทนการใชเสียงและเลาเร่ือง ( การแตงกาย ,  

การใชภาษากายส่ือ) 

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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2.2 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เลขนศิลป (Visual Element ) ใดที่มีความสําคัญและ

เหมาะสม มีผลตอการส่ือเนือ้หา  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 46 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชเลขนศิลปของผูเชี่ยวชาญ 

 

ระดับ Art Direction 

1 2 3 4 5 

แนวความคิด (concept)      

รูปแบบของตัวหนังสือ (Text)      

ภาพ (Image)        

สี (Color)      

ฉากสถานที่ บรรยากาศ      

การสื่อความหมายดวยเคร่ืองแตงกาย      

การสื่อสารผานกลอง (Camera)      

การตัดตอและลําดับภาพ (Editing)      

การเปล่ียนภาพ (Transition)      

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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2.3 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชตัวอักษรภาษาไทย ทีเ่หมาะสมควรมีลักษณะ

อยางไร  เพื่อเปนแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 47 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชตัวอักษรภาษาไทย 

 

ความเห็น 
( คะแนน) 

ตัวอักษรภาษาไทย 

1 2 3 4 5 

1. แบบด้ังเดิม หรือแบบมีหวักลม 

 
 

     

2. แบบหัวตัด หรือแบบไมมีหัว 

 

 

 

 

 

 

    

3. แบบลายมอื 
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ตารางที่ 47 (ตอ) 

 

ความเห็น 
( คะแนน) 

ตัวอักษรภาษาไทย 

1 2 3 4 5 

4. แบบคัดลายมือ หรือแบบอาลักษณ 

 

 

 

 

 

 

    

 

5. แบบประดิษฐ เปนตัวอักษรที่ดัดแปลงเพื่อใหเขากับงานตางๆ ที่จะออกแบบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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2.4 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชตัวอักษรอังกฤษที่เหมาะสมควรมีลักษณะ

อยางไร เพื่อเปนแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 48 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชตัวอักษรอังกฤษ 
 

ความเห็น 
( คะแนน) 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

1 2 3 4 5 

1. เทกซ (Text หรือ Black Letter) 

 

     

2. ตัวโรมัน (Roman) ตัวอักษรที่มีเชงิ 

 

     

3. ตัวซานซ เซรีฟ (Sans Serif) ตัวอักษรที่ไมมีเชิง 

 

     

4. ตัวสแควร เซรีฟ (Square Serif) แบบตัวอักษรทีเ่ชิงมลัีกษณะเปนส่ีเหล่ียม 

 

     

5. ตัวสคริปตและเคอรซีฟ (Script and Cursives) คือ ตัวลายมือ (Handwriting) 

 

 

 

 

 

    

6. ตัวเบ็ดเตร็ด (Miscellaneous หรือ Novelty) คือแบบตัวอักษรที่ออกแบบข้ึนมา 

ใหม เพื่อใหเกดิผลตางๆ 
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2.5 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ ที่เหมาะสม

ควรมีลักษณะอยางไร  เพื่อเปนแนวทางการออกแบบโฆษณาเงยีบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 49 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชชุดโทนสีในภาพ และบรรยากาศ 

 

ความเห็น 
( คะแนน) 

โทนส ี

1 2 3 4 5 

โทนสสีด Vivid 

 
 

     

โทนสสีวาง  Bright 

 

     

โทนสีหมน Subdued 

 

     

โทนสีมืด Dark 

 

     

 

ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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2.6 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชภาพแบบใดที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 50 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชภาพ 

 

ระดับ การใชภาพสือ่สาร 

1 2 3 4 5 

ภาพถายแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต      

ภาพนามธรรม      

ภาพแสดงอารมณเบิกบาน       

ภาพแสดงอารมณเศราหมอง      

ภาพแสดงความรูสึกดานดี      

ภาพแสดงความรูสึกดานราย      

ภาพแสดงบรรยากาศแจมใส      

ภาพแสดงบรรยากาศขุนมัว      

ภาพสัญลักษณแทนคําพูด      

 

2.6 ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชเวลาในการนําเสนอ ที่เหมาะสม เพื่อเปน

แนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
 (   )  0.30 – 1 นาท ี

 (   )  1 – 3 นาท ี

 (   )  3 – 5 นาท ี

 (   )  5– 10 นาท ี

  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
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2.7 ทานคิดวาการออกแบบโฆษณาเงียบ ควรมีเทคนิคการลาํดับภาพและตัดตอ แบบใด ที่

เหมาะสม  เพือ่เปนแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
 (   ) Linear หรือ Continuity Cutting เปนการลําดับภาพที่มี action ของตัวแสดง

ตอเนื่องกันไปในเวลาและสถานที่เด่ียวกัน เพื่อแสดงออกใหเห็นบทบาทของตัวเอกในเร่ือง  

 (   ) NonLinear หรือ Dynamic Cutting เปนการลําดับภาพที่ ชอท แตละชอท ไม

ตอเนื่องกันอาจแตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานที่ แตนํามาตอกันโดยทําใหเกิดการตอเนื่อง 

 

2.8 ทานคิดวาการออกแบบโฆษณาเงียบ ควรมีเทคนิคการเปลีย่นภาพแบบใด ที่เหมาะสม กับ

แนวคิดทีว่า เพื่อเปนแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 51 ตารางใสระดับความเหมาะสมเทคนิคการเปลี่ยนภาพ 

 

ระดับ  
การเปลี่ยนภาพ 

 
1 2 3 4 5 

การตัดชน (Cut)        

การทาํภาพจาง (Fade)        

การทาํภาพจางซอน (Dissolve)       

การกวาดภาพ (Wipe)       

การเปล่ียนภาพโดยใชเทคนคิพิเศษดานภาพ (Specialty)       

 
ขอเสนอแนะ   ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

276 

สวนที่ 3 แบบสอบถามการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ 
 
ทานคิดวาในการออกแบบโฆษณาเงียบ การใชอวัจนภาษาแบบใดทีเ่หมาะสมและสําคัญ เพื่อเปน

แนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบ  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ( x ) ลงในชองตามที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

(Rating Scale) ดังนี้ระดับการใหคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย,1 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 52 ตารางใสระดับความเหมาะสมการใชอวัจนภาษา 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

1 2 3 4 5 

1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. การใชเส้ือผาหรือการแตงกาย 

 

 

     

1.2. รูปรางของนกัแสดง (สูง ,เต้ีย, ผิวดํา, ผิวขาว, สวย, หลอ เปนตน)      

 

2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 การแสดงออกทางใบหนา 

     

2.2 การแสดงออกทางมือ      

2.3 การแสดงออกทางสายตา        

2.4 การแสดงออกทางการสัมผัส      

 
 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

นายวาริ โชคล้าํเลิศ 

นักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป  

ภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป  

รหัสประจําตัว 49151318  

              มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบประเมินผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ 

เรื่อง  การศกึษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ 
 

แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง 

ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและผูเช่ียวชาญทางดานการสื่อสารดานอวัจนภาษา เพื่อตองการ

ทราบขอมูลและความเห็นของผูเช่ียวชาญ การออกแบบโฆษณาเงียบวาผลงานออกแบบนั้นเปน

อยางไร โดยใหผูเช่ียวชาญ ตอบแบบสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณ แบบกึ่งปลายเปด (Pre-

coded Question) และคําถามแบบปลายเปด  (Open-Ended Questionnaire)  โดยจะสัมภาษณ 

เกี่ยวกับความคิดเห็น ทีเ่ปนขอมูล ดานการใชทฤษฏี เทคนิค และวิธีการในดานการออกแบบ

โฆษณาเงียบ เพื่อนาํไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทยีบ ในการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

สามารถแบงแบบสัมภาษณ ได 4 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณประเมินการออกแบบโฆษณาเงยีบ 

 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณนี้ใชเพื่อการศึกษา มิไดใชเพื่ออางทางธุรกิจหรือประโยชน

อ่ืนๆ ขอมูลนี้จะเก็บไวเปนความลับ และจะไมกอใหเกิดผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสัมภาษณ

ทั้งส้ิน 

 
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
สัมภาษณ วัน/เวลา/สถานที ่.............................................................................................. .. 

ผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง.................................................................................................................... 

ประสบการณ...................................................................................................................... 

ผลงาน............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ 

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ เปนการสัมภาษณเพื่อ

ตองการทราบขอมูลและความเห็นของผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเงียบที่เหมาะสม 

โดยจะใหผูเช่ียวชาญดูผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบ  จํานวน 3 เร่ือง โดยแบงการออกแบบ

เปนเทคนิคทางเลขนศิลป 3 เทคนิค ไดแก การใชการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร 

(Typographical) การใชอวัจนภาษาในการสื่อสาร (Nonverbal Communication) และ การใช

องคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) ผานการเลาเร่ืองและอธิบายแนวทางการ

ออกแบบของผูวิจัย จากนั้นใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสัมภาษณ แสดงความคิดเห็นผลงานการ

ออกแบบโฆษณาเงียบ  ในการพัฒนาปรับปรุง เผ่ือผลิตเปนโฆษณาแบบสมบูรณและนําไปทดลอง

ใชตอไป  
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เรื่องที่ 1 การใชเทคนิคการออกแบบตัวอักษรในการส่ือสาร (Typographical) 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการส่ือสาร (Nonverbal Communication) 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
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เรื่องที่ 1 การใชการออกแบบตัวอักษรในการสื่อสาร (Typographical) 
แบบสัมภาษณประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 1 
(ใสเคร่ืองหมาย x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 53 ตารางประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่1 

 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

     

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ      

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคในการ

นําเสนอ 

   

 

    

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงานออกแบบกับ

กลุมเปาหมาย 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หากับภาพที่

นําเสนอ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพกับเนื้อหา      

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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ตารางที่ 53 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบตัวอักษร 

     

3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี

ตัวอักษร 

     

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้หลัง      

3.5 ความเหมาะสมของภาพกราฟค      

3.6 ความเหมาะสมของการใชสีส่ือ

อารมณ 

     

4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการลําดับภาพ

และการตัดตอ (Editing)   

     

4.2 ความเหมาะสมของการเปล่ียนภาพ 

(Transition) 

     

4.3 ความเหมาะสมของการสื่อสารผาน

กลอง (Camera) (มุมกลอง,การเคลื่อน

กลอง,ระยะภาพ เปนตน) 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 1 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 54 ตารางประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่1 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผาหรือการ

แตงกาย 

      

1.2. ความเหมาะสมของรูปรางของ

นักแสดง 

     

2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางใบหนา 

     

2.2 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางมือ 

     

2.3 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางสายตา 

       

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางการสัมผัส 

     

3.      ความเหมาะสม สอดคลองในการ
สื่อสารดวยอวัจนภาษา 

 
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 286 

 
แบบสัมภาษณประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงยีบ เรื่องที่ 1  
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 55 ตารางประเมินการส่ือสารเนือ้หาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 1 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของเนื้อหา       

2. ความสอดคลองของจุดประสงคกับ

เนื้อหา 

     

3. ความครบถวน ครอบคลุมเนื้อหา      

4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับข้ันการ

นําเสนอเนื้อหา 

     

5. ความสอดคลองของเนื้อหากบัภาพ        

6. ความเหมาะสมของปริมาณ ระยะเวลา

ในการนําเสนอเนื้อหาในแตละหนวย 

     

7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

8.ความนาสนใจในการดําเนนิเร่ือง      

9. ความเหมาะสม สอดคลองในการ

ส่ือสาร 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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เรื่องที่ 2 การใชเทคนิคอวจันภาษาในการสื่อสาร (Nonverbal Communication) 
แบบสัมภาษณประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 2 
(ใสเคร่ืองหมาย x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 56 ตารางประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่2 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

     

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ      

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคในการ

นําเสนอ 

   

 

    

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงานออกแบบกับ

กลุมเปาหมาย 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หากับภาพที่

นําเสนอ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพกับเนื้อหา      

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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ตารางที่ 56 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบตัวอักษร 

     

3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี

ตัวอักษร 

     

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้หลัง      

3.5 ความเหมาะสมของภาพกราฟค      

3.6 ความเหมาะสมของการใชสีส่ือ

อารมณ 

     

4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการลําดับภาพ

และการตัดตอ (Editing)   

     

4.2 ความเหมาะสมของการเปล่ียนภาพ 

(Transition) 

     

4.3 ความเหมาะสมของการสื่อสารผาน

กลอง (Camera) (มุมกลอง,การเคลื่อน

กลอง,ระยะภาพ เปนตน) 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 2 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 57 ตารางประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 2 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผาหรือการ

แตงกาย 

      

1.2. ความเหมาะสมของรูปรางของ

นักแสดง 

     

2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางใบหนา 

     

2.2 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางมือ 

     

2.3 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางสายตา 

       

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางการสัมผัส 

     

3.      ความเหมาะสม สอดคลองในการ
สื่อสารดวยอวัจนภาษากบั 

 
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงยีบ เรื่องที่ 2  
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 58 ตารางประเมินการส่ือสารเนือ้หาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 2 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของเนื้อหา       

2. ความสอดคลองของจุดประสงคกับ

เนื้อหา 

     

3. ความครบถวน ครอบคลุมเนื้อหา      

4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับข้ันการ

นําเสนอเนื้อหา 

     

5. ความสอดคลองของเนื้อหากบัภาพ        

6. ความเหมาะสมของปริมาณ ระยะเวลา

ในการนําเสนอเนื้อหาในแตละหนวย 

     

7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

8.ความนาสนใจในการดําเนนิเร่ือง      

9. ความเหมาะสม สอดคลองในการ

ส่ือสาร 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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เรื่องที่ 3 การใชเทคนิคการใชองคประกอบศิลปในการสื่อสาร (Graphic Design) 
แบบสัมภาษณประเมินการใชเลขนศลิปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 3 
(ใสเคร่ืองหมาย x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 59 ตารางประเมินการใชเลขนศิลปในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที ่3 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอ 
1.1 แนวความคิด 

     

1.2 รูปแบบในการนาํเสนอ      

1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคในการ

นําเสนอ 

   

 

    

1.4 ปฏิสัมพนัธระหวางงานออกแบบกับ

กลุมเปาหมาย 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
2.1 ความสอดคลองของเนือ้หากับภาพที่

นําเสนอ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพกับเนื้อหา      

2.3 ความนาสนใจของภาพกับ

กลุมเปาหมาย 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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ตารางที่ 59 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

3. ตัวอักษรและส ี
3.1 ความชัดเจนในรูปแบบตัวอักษร 

     

3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี

ตัวอักษร 

     

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้หลัง      

3.5 ความเหมาะสมของภาพกราฟค      

3.6 ความเหมาะสมของการใชสีส่ือ

อารมณ 

     

4.เทคนิคการนําเสนอ 
4.1 ความเหมาะสมของการลําดับภาพ

และการตัดตอ (Editing)   

     

4.2 ความเหมาะสมของการเปล่ียนภาพ 

(Transition) 

     

4.3 ความเหมาะสมของการสื่อสารผาน

กลอง (Camera) (มุมกลอง,การเคลื่อน

กลอง,ระยะภาพ เปนตน) 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณประเมินการใชอวจันภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เรื่องที่ 3 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 60 ตารางประเมินการใชอวัจนภาษาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 3 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1.การแสดงออกทางรางกาย 
1.1. ความเหมาะสมของเส้ือผาหรือการ

แตงกาย 

      

1.2. ความเหมาะสมของรูปรางของ

นักแสดง 

     

2. ภาษาทางรางกาย 
2.1 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางใบหนา 

     

2.2 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางมือ 

     

2.3 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางสายตา 

       

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงออก

ทางการสัมผัส 

     

3. ความเหมาะสม สอดคลองในการ
สื่อสารดวยอวัจนภาษา 
 

     

 
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณประเมินการสื่อสารเน้ือหาในการออกแบบโฆษณาเงยีบ เรื่องที่ 3  
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง ) 

ตารางที่ 61 ตารางประเมินการส่ือสารเนือ้หาในการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 3 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของเนื้อหา       

2. ความสอดคลองของจุดประสงคกับ

เนื้อหา 

     

3. ความครบถวน ครอบคลุมเนื้อหา      

4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับข้ันการ

นําเสนอเนื้อหา 

     

5. ความสอดคลองของเนื้อหากบัภาพ        

6. ความเหมาะสมของปริมาณ ระยะเวลา

ในการนําเสนอเนื้อหาในแตละหนวย 

     

7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

8.ความนาสนใจในการดําเนนิเร่ือง      

9. ความเหมาะสม สอดคลองในการ

ส่ือสาร 

     

 

ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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จากการชมการออกแบบโฆษณาเงียบฉบับรางเพื่อส่ือสาร ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

โฆษณาอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

นายวาริ โชคล้าํเลิศ 

นักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป  

ภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป  

รหัสประจําตัว 49151318  

              มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามกลุมเปาหมาย 
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แบบสอบถามกลุมเปาหมาย 

 
เรื่อง  การศกึษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ 

 

 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนสําหรับกลุมเปาหมาย เพื่อตองการทราบขอมูลและความ

คิดเห็น การออกแบบโฆษณาเงียบน วาผลงานออกแบบนั้นเปนอยางไร การตอบแบบสอบถาม 

แบบกึ่งปลายเปด (Pre-coded Question) และคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended 

Questionnaire) เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบตอไป สามารถแบงแบบสอบถาม ได 3 

สวน ดังนี้ 

 

 สามารถแบงแบบสอบถาม ได 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือเนื้อหาโฆษณาเงยีบ  

 สวนที่ 3 แบบสอบถามประเมินการออกแบบโฆษณาเงยีบ 

 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ใชเพื่อการศึกษา มิไดใชเพื่ออางทางธุรกิจหรือประโยชน

อ่ืนๆ ขอมูลนี้จะเก็บไวเปนความลับ และจะไมกอใหเกิดผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 

 
สวนที่ 1แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
สอบถาม วนั/เวลา/สถานที ่.............................................................................................. .. 

ผูใหสอบถาม..................................................................................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง.................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการสื่อเนื้อหาโฆษณาเงยีบ  
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นการออกแบบโฆษณาเงียบ เปนการสอบถามเพ่ือ

ตองการทราบขอมูลและความเหน็ กลุมเปาหมายเกีย่วกับการออกแบบโฆษณาเงยีบที่เกี่ยวกบัการ

รับขอมูลทีท่านไดรับ 

โดยจะใหกลุมเปาหมายดูผลงานโฆษณาเงยีบ  จากนั้นใหตอบแบบสอบถาม แสดงความ

คิดเห็นผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบ 

 

1. กรุณาสรุปความเขาใจของทานเกี่ยวกบัเนื้อหาของโฆษณาเงียบทีไ่ดชม ตองการสื่ออะไร 

เร่ืองที่ 1  

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เร่ืองที่ 2 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เร่ืองที่ 3 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
 
สวนที่ 3 แบบสอบถามประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นการออกแบบโฆษณาเงียบ เปนการสอบถามเพ่ือตอง 
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การทราบขอมูลและความเห็น กลุมเปาหมายเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเงียบ 

  
แบบสอบถามประเมิน เรื่องท่ี 1 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง) 

ตารางที่ 62 ตารางประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 1 
 

ระดับความคิดเห็น รายการความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

     

3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

     

4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

     

5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา ทางการ

สัมผัส) 

     

6.      การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

 
ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบสอบถามประเมิน เรื่องท่ี 2 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง) 

ตารางที่ 63 ตารางประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 2 
 

ระดับความคิดเห็น รายการความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

     

3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

     

4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

     

5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา ทางการ

สัมผัส) 

     

6.      การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

 
ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามประเมิน เรือ่งท่ี 3 
(ใส x ระดับความเหมาะสมลงในชอง) 

ตารางที่ 64 ตารางประเมินการออกแบบโฆษณาเงียบ เร่ืองที่ 3 
 

ระดับความคิดเห็น รายการความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เทคนิคการนําเสนอ 
(แนวความคิดและวิธีการนาํเสนอ) 

     

2. ภาพ (ภาพบรรยากาศ ฉาก) 
(ความสอดคลองของภาพทีน่ําเสนอกับ

เนื้อหา) 

     

3. ตัวอักษรและส ี
( ความชัดเจน การสื่อความหมาย) 

     

4.เทคนิคเรื่องภาพ 
(มุมกลอง การตัดตอ การเปลี่ยนภาพ) 

     

5.การใชอวัจนภาษา 
(เส้ือผาหรือการแตงกาย การแสดงออก

ทางใบหนา ทางมือ ทางสายตา ทางการ

สัมผัส) 

     

6.      การสื่อเนือ้หา 
(ความนาสนใจ ชัดเจนในการเลาเร่ือง) 

 
ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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จากการชมการออกแบบโฆษณาเงียบ ทานคิดวาความเปนไปไดกับการนําไปใชไดจริงอยางไร

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

จากการชมการออกแบบโฆษณาเงียบ ทานคิดวาความเปนไปไดกับการนําไปใชและพัฒนากับส่ือ

อ่ืนไดอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

นายวาริ โชคล้าํเลิศ 

นักศึกษาสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป  

ภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป  

รหัสประจําตัว 49151318  

              มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
1. MR. Ronald Appleby 

ตําแหนงปจจุบัน: Creative Director 

บริษัท / สังกัด :: JWT Thailand 

Location: Bangkok 

Brief description of duties: Leading creative development/production on a wide range of 

accounts including the agency’s global Unilever business. 

 

2.นางสาว ดารินทร เฆมบุตร 

ตําแหนงปจจุบัน: Creative/Copywriter 

บริษัท / สังกัด : Massive Advertising Agency 

Location: Bangkok, Thailand 

        Created and produced ad campaigns on broadcast and printed media.  

        Cooperated with creative and art directors on ad concepts and executions. 

        Conceptualized advertisements and wrote copies. 

ผลงาน/รางวัล 

1991 Creative Photography Award: Water  Preservation for the Future Generation       

Supported by Thai government and the Magic Eyes Program, C.P. Corp. 

 

3. กนกศักด์ิ ศิริสาลิโภชน 

ตําแหนงปจจุบัน : Art Director 

บริษัท / สังกัด : Ogilvy Public Relations Worldwide 

 

4. ธีรพล งามศิลปจํารัส 

ตําแหนงปจจุบัน : Creative Director 

บริษัท / สังกัด : TBWA\Thailand 
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ผูเชี่ยวชาญดานอวัจนภาษา 
1.นพ. บุญเรียง ชูชยัแสงรัตน 

ตําแหนงปจจุบัน : นพ.สาธารณสุข แผนกหูตาคอจมูก 

 

2.นพ. ธนบดินทร ครเสน ี

ตําแหนงปจจุบัน : Asst. Medical Director 

 

3.นางสาว วันทน ีพนัธะชาติ 
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