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The purposes of this research are to study and analyze the Luminesence Pigment’s
specification and its effective uses for the energy saving on the outdoor advertisement.
This research is based on the testing result of Luminesence samples, especially Glow
Paint. It is used to paint on the billboard pictures, and then absorb the sunlight for 8 hours. The
testing results are as below.
1. The Luminesence pigment and the glow products can glow in the dark for more
than 13 hours after absorbing the sunlight for 8 hours.
2. The glow billboard pictures also can glow in the dark.
3. The Glow Paint is used for painting and spray, so it is good for font, graphic
design and background on the billboard advertisement. Conversely, the glow paint cannot be
used for the realistic advertisement, because it cannot be used for the Ink Jet Print. Moreover, the
glow paint cannot be used for the color that is related to the product and represented for the brand.
4. Finally, the experts in the outdoor advertisement have the comment in the
questionnaire that Glow Paint is the interesting material for billboard advertisement that can make
it glow in the dark. In addition, they strongly believe that this glow billboard will be absolutely
interested by the media buyers and consumers, and the glow paint can be used for energy saving.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ณ ปจจุบันนี้โลกเรามีความตองการใชพลังงาน น้ํามันและเชื้อเพลิงตางๆ มากขึ้น ไมวา
จะใชในการขนสงมวลชน และการใหพลังงานอื่นๆในชีวิตประจําวัน หรือแมแตใชในอุตสาหกรรม
ตางๆ ซึ่งในชวงฤดูหนาวเปนชวงเวลาที่มีการใชน้ํามันและพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมากกวาฤดูอนื่
โดยเฉพาะหลายๆ ประเทศทั่วโลกเชนทีป่ ระเทศจีน กลุมประเทศในยุโรปและประเทศอเมริกาที่ใช
น้ํามันและไฟฟาในการใหพลังงานความรอนเปนจํานวนมากในชวงนี้ นอกจากนี้กลุมประเทศที่
เปนผูผลิตน้ํามันมีการจํากัดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ ซึ่งสงผลกระทบทําใหราคาน้ํามันตางๆ เพิ่ม
สูงขึ้นในแตละป และไมมีแนวโนมที่จะลดลง จากสถานการณทกี่ ลาวมานี้ สงผลกระทบตอหลายๆ
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่มีราคาน้ํามันและพลังงานตางๆ แนวโนมที่จะไดเห็นน้ํามัน
ราคาสูงขึ้นตอไปเรื่อยๆ เปนจริงเขามาทุกที ซึ่งเหตุการณดังกลาวสงผลใหคาครองชีพสูงขึ้น มีการ
ขึ้นราคาสินคาและการใหบริการเพราะตนทุนการผลิตและดําเนินงานสูงขึ้น จึงทําใหประเทศไทย
และหลายๆ ประเทศรณรงคใหประหยัดและลดการใชนา้ํ มันและพลังงานตางๆ
สําหรับประเทศไทยไดมกี ารรณรงคใหลดการใชน้ํามันและพลังงานไฟฟาเพราะคา
น้ํามันและพลังงานดังกลาวมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ได
สํารวจพบวาปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟาไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 5 ปที่ผานมา
ประมาณ 12 - 13 % และคาดวาอาจเพิ่มขึน้ อีก 15 % ในอีก 15 ปขางหนา ซึ่งความตองการพลังงาน
ดังกลาวมีความจําเปนตองสรางแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาแหงใหมถึง 50 แหง เพื่อรองรับความ
ตองการในการใชไฟฟาที่เพิม่ ขึ้น แตในการสรางแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาแตละครั้ง ตองใชเงิน
ลงทุนที่สูงมาก ดังนั้น ณ ปจจุบันนีจ้ ึงไดเห็นการรณรงคในการประหยัดพลังงานอยางมากมาย เชน
รณรงคการใชแกซโซฮอลเพื่อทดแทนเบนซิน 95 รณรงคการใชไฟฟาในจุดที่จําเปน การปด
หางสรรพสินคาและหางราน Modern Trade ใหเร็วขึ้นจาก 24.00 นาฬิกา มาเปน 22.00 นาฬิกา เพื่อ
ลดการใชพลังงานไฟฟา รวมถึงการกําหนดระยะการใหบริการของปมน้ํามัน ไมใชเปดบริการ 24
ชั่วโมง และการปดไฟฟาตามปาย Billboard โฆษณาตางๆ ในเวลากลางคืน
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จากสถานการณปจจุบนั ขางตนที่กลาวมาทําใหการศึกษาหาวัสดุทดแทนการใชพลังงาน
ไฟฟาโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อนํามาใชประโยชนในที่มดื เปนเรื่องที่นา สนใจและเปน
สิ่งที่จําเปนในอนาคต ซึ่งเปนการลดการใชพลังงานไฟฟาในระยะยาว และยังสามารถนําไปเปน
วัสดุในการสรางแนวทางและนวัตกรรมใหมๆ ในการทํางาน โดยเฉพาะชิ้นงานที่เกี่ยวกับการให
ขอมูล การแจงขาวสาร การเตือนและปองกัน เปนตน ซึ่งเมื่อนําวัสดุชิ้นนี้มาทําแลวจะกอใหเกิด
ประโยชนมากขึ้นกวาการใชวัสดุเดิมเชน เห็นไดชัดเจนในระยะที่ไกลขึ้น ลดการสูญเสีย ลด
อุบัติเหตุ และที่สําคัญ คือ ประหยัดพลังงาน จากที่กลาวมานีว้ ัสดุที่นา จะนํามาศึกษาในครั้งนี้ ก็คอื
“วัสดุสารเรืองแสง Luminescence” เพื่อนํามาใชกับสื่อโฆษณาประเภทตางๆ ที่อยูในที่มืด เพื่อเปน
ประโยชนในการประหยัดพลังงาน เปนตน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุสารเรืองแสง
2. เพื่อศึกษาชนิดของงานออกแบบโฆษณาประเภทสื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor)
ที่สามารถใชวัสดุสารเรืองแสงเปนสวนประกอบเพื่อเปนการชวยประหยัดพลังงาน
สมมติฐานของการศึกษา
การใชวัสดุสารเรืองแสงในงานออกแบบโฆษณานาจะเปนแนวทางหนึง่ ของการ
ประหยัดพลังงานในอนาคต
ขอบเขตของการศึกษา
โครงการนี้จะทําการศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้
1. การวิจยั ในครัง้ นี้มุงศึกษาเนือ้ หาของคุณสมบัติ การนําไปใชงานและประโยชนที่
ไดรับของการนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminescence) ไปใช
1.1 วัสดุสารเรือง (Luminescence) คืออะไร
1.2 ประเภทของวัสดุสารเรืองแสง (Luminescence)
1.3 ประโยชนของ วัสดุสารเรืองแสง (Luminescence)
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2. การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาการนําเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยทางตรง เพื่อเปน
แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา
3. การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาเฉพาะกลุมงานออกแบบโฆษณาประเภทสื่อโฆษณา
กลางแจง
4. การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ผูขายและผูซื้อ เฉพาะกลุมงาน
ออกแบบโฆษณาประเภทสื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor) ในที่มืด
5. การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาในการนําวัสดุและเทคนิค (วิธีการผลิต) ในงานออกแบบ
โฆษณาดังกลาว ที่สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับวัสดุสารเรืองแสงได
6. การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาการใชวัสดุสารเรืองแสงกับสื่อปายโฆษณากลางแจงภายใน
ปจจัยสภาพแวดลอมที่มืดสนิทโดยไมมีปจจัยอื่น ๆ เกีย่ วกับแสงที่จะมีผลกระทบตอการมองเห็นใน
ที่มืด
ขั้นตอนการศึกษา
สําหรับขั้นตอนการศึกษา ทางผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินงานวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการ
ใชวัสดุสารเรืองแสง เพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา” มีดังนี้
1. รวบรวมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุสารเรืองแสง ( Luminescence )
2. รวบรวมเอกสารและศึกษาพลังงานของแสงอาทิตยเพื่อนํามาเปนพลังงานทดแทนที่
สามารถนํามาใชไดโดยทางตรง
3. รวบรวมขอมูลงานออกแบบโฆษณาประเภทสื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor)
4. รวบรวมและศึกษาขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค ผูขายและผูซื้อ เฉพาะกลุมงาน
ออกแบบโฆษณาประเภทสื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายใน (Indoor) ในที่มดื
5. รวบรวมและศึกษาขอมูลการนําวัสดุและเทคนิค (วิธีการผลิต)ในงานออกแบบ
โฆษณากลางแจง (Outdoor)
6. วิเคราะหขอมูล วัสดุสารเรืองแสง เกี่ยวกับการนําไปใช และพัฒนา สูงานออกแบบ
โฆษณาประเภทสื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor) เพื่อการประหยัดพลังงาน
7. สรุปผลและขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการทําวิจัยเรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงาน
ออกแบบโฆษณา ทางผูวิจยั คาดวาประโยชนที่จะไดรับ คือ
1. ผลของการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับผูจัดทําสื่อโฆษณาตางๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณา
กลางแจง รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมโฆษณาและที่ไมไดอยู แตมีความสนใจในวัสดุ
สารเรืองแสงเพื่อนําไปสรางสรรคงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาในเรื่องงานของอุตสาหกรรมนั้นๆ
2. ผลของการวิจัยจะเปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการหาแนวทางการประหยัดพลังงาน
3. ผลของการวิจัยจะไดรับความสนใจเพื่อนําไปปฏิบัติอยางแพรหลายในอนาคตเพื่อให
เกิดการประหยัดพลังงานอยางแทจริง โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา
นิยามศัพทเฉพาะ
วัสดุสารเรืองแสง หมายถึง วัสดุที่ดูดซับพลังงานแสงอาทิตยและเรืองแสงออกมา
ในชวงเวลาหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นไดในที่มืด ซึ่งมีขนาดตั้งแตเปนผงจนถึงขนาดเปนเม็ด
สื่อโฆษณากลางแจง หมายถึง ปายโฆษณาที่ติดตัง้ อยูกับที่ตามสี่แยกตางๆ ที่สําคัญๆ
ตามตัวอาคาร หลังอาคารตามทางแยกตางๆ รวมทั้งขางถนนหลวงทีท่ ําใหคนที่ผานไปมามองเห็น
ปายโฆษณากลางแจงได จะมีขอความและรายละเอียดไมมากนัก ตัวอักษรที่ใชมีขนาดใหญ
สามารถมองเห็นและอานไดชัดเจนในเวลาสั้นๆ
พลังงานแสงอาทิตย หมายถึง พลังงานจากดวงอาทิตยที่เขามาสูโลก สองเขามาถึงชั้น
บรรยากาศของโลกเราในรูปแบบของพลังงานรังสี ประกอบไปดวยโฟตอนของรังสีชนิดตางๆ เชน
โฟตอนของแสง โฟตอนของรังสีอุลตราไวโอเลต โฟตอนของรังสีอินฟาเรด เปนตน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนําเสนอขอมูลเบื้องตนของการศึกษาแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัด
พลังงานในงานออกแบบโฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตยนี้มีอิทธิพลตอโลกเราอยางมากมายทั้งในทางตรงและทางออม แต
โบราณเราใชประโยชนจากแสงอาทิตยในการตากเสื้อผา ตากขาวปลาธัญญาหารตางๆ รวมทั้ง
การใชเงาของแสงอาทิตยเปนเครื่องบอกเวลา ในทางตรงพลังงานแสงอาทิตยสามารถเผาผลาญ
แหลงน้ํามันตางๆ ใหระเหยขึ้นไปในอากาศเกิดปฏิกิริยาทางธรรมชาติ กอใหเกิดการกลั่นตัวเปน
หยดน้ํา เกิดเปนฝนขึ้น ในทางออมพลังนี้ทําใหเกิดความกดดันของพื้นผิวแตละแหงแตกตางกัน
ยังผลใหเกิดกระแสลมขึ้น มนุษยจึงนําเอาพลังงานลมนี้มาหมุนกังหันลมเพื่อใหประโยชนในดาน
กสิกรรม ชลประทาน และอืน่ ๆ

ภาพที่ 1 การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนทางตรง
ที่มา : ตรึงใจ บูรณสมภาพ และ มนัส อารยะพัฒน “การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน”
ใน รายงานการวิจัย สาขาวิชาการ สภาวิจยั แหงชาติ (ม.ป.ท., 2523), 16.
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พลังงานแสงอาทิตยที่สองเขามาถึงชั้นบรรยากาศของโลกเรานั้นอยูในรูปของพลังงาน
รังสี (Radiant Energy) ประกอบดวยโฟตอนของรังสีชนิดตางๆ เชน โฟตอนของแสง โฟตอนของ
รังสีอุลตราไวโอเลต โฟตอนของรังสีอินฟาเรด เปนตน ปฏิกิริยาของพลังงานรังสีกับสสารอาจ
เกิดขึ้นหลายอยาง ดังนี้
1. ชนแลวสะทอนกลับ
2. ถูกดูดกลืนไวในสสารนั้นมีผลใหโมเลกุลหรืออะตอมของสสารนั้นสั่นแลวคายรังสี
ออกมา รังสีที่คายออกมานี้อาจมีความยาวชวงคลื่นเทาเดิมหรือยาวขึน้ ก็ได
3. ถูกดูดกลืนไวในสสารนั้นแลวกลายเปนพลังงานความรอน
4. ถูกดูดกลืนไวในสสารนั้นแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน ใน
กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช
พลังงานจากดวงอาทิตยที่เขามาสูโลกไมใชทั้งหมดที่โลกดูดกลืนเอาไว บางสวน
สะทอนกลับเมื่อกระทบกับเมฆหรือฝุนละอองในบรรยากาศ และผิวโลกที่ทําหนาที่คลายกระจกที่
สะทอนแสง ปริมาณการสะทอนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของผิว โดยเกือบ 40% ของรังสีจาก
ดวงอาทิตยที่สองเขามาจะสะทอนกลับ เชน บริเวณที่เปนปาจะมีการสะทอนที่นอยกวาบริเวณขัว้
โลกซึ่งมีน้ําแข็งปกคลุม ดังนัน้ รังสีสะทอนกลับเกือบหมด จึงทําใหอากาศหนาวเย็น
พลังงานที่ถูกดูดกลืนไวในบรรยากาศอาจคายพลังงานออกมาใหมหรือสูญเสียไปเปน
ความรอน ความรอนที่เกิดขึ้นนี้มีความสําคัญมากเมื่อเกิดขึ้นที่ผิวโลก พื้นดินดูดกลืนความรอนไว
แลวทําใหบรรยากาศสวนลางรอนขึ้น
นั่นคือพลังงานแสงอาทิตยทําใหเกิดพลังงานจลนเปน
กระแสลมตางๆ ซึ่งสามารถทําใหกังหันลมหมุนได ซึ่งเปนการนําพลังงานแสงอาทิตยไปใชใน
ทางออม เนือ่ งจากผิวโลกไดรับความรอนไมเทากันทุกแหง รวมทั้งแรงโนมถวงของโลกและการ
หมุนรอบแกนของโลกดวย จึงเปนเหตุใหเกิดการเคลื่อนที่ของบรรยากาศและน้ําในมหาสมุทร
ผลอีกอยางหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตยที่เปนสิ่งสําคัญตอมนุษย คือ ความรอนจากดวง
อาทิตย เมื่อทะเล มหาสมุทร หรือแหลงน้ําอื่นๆ ดูดกลืนความรอนจากดวงอาทิตยไว จึงทําให
โมเลกุลของน้ําไดรับพลังงานมากพอที่จะพนจากการดึงไวของโมเลกุลของน้ําที่อยูใกลๆ กัน จึงทํา
ใหโมเลกุลของน้ําหลุดจากกันได กระบวนการนี้เรียกวาการกลายเปนไอ ไอน้ําที่ลอยขึ้นสูงจะถูก
พัดพาไปตามลมจนกระทั่งตกลงมาเปนฝน ทําใหมีนา้ํ บนโลก การไหลของน้ําเมื่อผานกังหันจะ
นําไปใชงานตางๆ ได เชน โรงไฟฟาพลังงานน้ํา เปนตน เปนการนําพลังงานแสงอาทิตยไปใช
ทางออมอีกวิธหี นึ่ง
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การศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน
การดําเนินชีวติ ประจําวันของคนเราทุกวันนี้หลีกหนีไมไดกับการอาศัยสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งหลาย เพื่อทําใหชีวิตความเปนอยูสะดวกสบายมากขึ้น และหนึ่งในสิ่งเอือ้ ประโยชนนนั้
ก็คืออุปกรณไฟฟา อันเปนเครื่องมือ - เครื่องใชที่ตองอาศัยพลังงานไฟฟา ซึ่งเราๆ ทานๆ ก็สรรหา
มาใชกันอยางถวนหนา ไมวาจะใชสําหรับอํานวยความสะดวกภายในบานพักอาศัย สถานที่ทํางาน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอาคารสถานที่ตางๆ เมื่อเราเห็นวา อุปกรณไฟฟาเหลานี้มีความสําคัญ
ดังนั้น พลังงานไฟฟายอมมีความสําคัญยิ่งกวา ดวยเหตุผลที่วา อุปกรณไฟฟาจะสามารพทํางานได
ตองใชพลังงานไฟฟาเทานัน้
การกําเนิดแหลงพลังงานไฟฟา มีไดมากมายหลายวิธี เชน การหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา
หรือเครื่องปนไฟ โดยทําใหใบพัดของเครือ่ งกําเนิดไฟฟาหมุน จะสามารถผลิตไฟฟาไดและการทํา
ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนนัน้ อาจใชแรงน้าํ โดยตรง แรงลม หรือแรงดันไอน้ําจากการตมน้ําที่ใช
เชื้อเพลิงจําพวกถานหิน กาซธรรมชาติ น้ํามัน หรือความรอนจากปฏิกริ ิยานิวเคลียร ณ เวลาปจจุบนั
ความตองการใชพลังงานไฟฟามีอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับปริมาณเชื้อเพลิงที่
กําลังจะประสบภาวะขาดแคลนในอนาคต เชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ
และถานหิน อาจหมดไปจากโลกภายในระยะเวลาไมกปี่  หากยังไมมีการหาแหลงพลังงานเพิ่มเติม
ไมเพียงเทานัน้ เชื้อเพลิงดังกลาวก็สามารถสรางปญหาใหกับโลกของเราได เพราะการเผาไหมของ
เชื้อเพลิง หากไมมีการควบคุมที่ดี จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ทําใหเกิดกาซพิษตางๆ เชน
คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด และไฮโดรคารบอน ฯลฯ ซึ่ง
ลวนแตสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน อากาศเปนพิษ ฝนกรด และทําใหโลกรอนขึน้
นอกจากนี้ นิวเคลียรกย็ ังไมปลอดภัยหากนํามาใชงาน ดังนั้น ตราบใดที่เรายังมีความตองการใช
พลังงานกันอยู ก็จําเปนตองแสวงหาแหลงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจะตองเปนพลังงานทีส่ ะอาด ไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม และ “พลังงานจากแสงอาทิตย”
กําลังไดรับความสนใจ มีหลายหนวยงานทําการศึกษาคนควาดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง
คุณประโยชนที่ไดจากการผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตยนั้นมีมากมาย
เพราะ
แสงอาทิตยเปนพลังงานที่มอี ยูแลวในธรรมชาติ เปนพลังงานที่ไดมาฟรีและมีปริมาณมาก เพียงพอ
ตอความตองการ ทั้งยังสะอาดบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาใดๆ อันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ ไมมีการ
เคลื่อนไหวหรือเกิดการเสียดสีขณะทํางาน จึงไมมีเสียงดังรบกวนและไมมีการสึกหรอ การดูแล
รักษาก็นอยมาก แลวยังใชงานไดงาย นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถนําไปใชผลิตพลังงานไฟฟาไดทุก
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หนทุกแหงที่มแี สงอาทิตย ไมวาจะอยูบนยอดเขาสูง บนเกาะแกงตางๆ กลางทะเล แมในอวกาศก็
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาได
สําหรับพลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเปนไปไดในการนํามาใชผลผลิต
ไฟฟา คือ พลังงานจากแสงอาทิตย เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกลาวมีลักษณะกระจายอยูตาม
ธรรมชาติ และไมมีความสม่ําเสมอ การลงทุนเพื่อนํามาใชประโยชนผลิตไฟฟาจึงสูงกวาการ
นํามาใชประโยชนจากแหลงประเภทน้ํามัน ถานหิน ฯลฯ เมื่อพลังงานจากแหลงสะสมมีนอย ความ
เปนไปไดในการนําแหลงพลังงานทดแทนมาใชประโยชนผลิตไฟฟาจึงมีมากขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูบ ริเวณใกลเสนศูนยสูตรจึงไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยใน
เกณฑสูงกวาโดยเฉลี่ย ซึ่งไดรับทั่วประเทศ ประมาณ 4 – 4.5 กิโลวัตตตอชั่วโมงตอตารางเมตรและ
ตอวัน ประกอบดวยพลังงานจากรังสีโดยตรง (Direct Radiation) ประมาณรอยละหาสิบ สวนที่
เหลือเปนพลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจาละอองน้ําในบรรยากาศ (เมฆ) ซึ่งมี
ปริมาณสูงกวาบริเวณทีห่ างจากเสนศูนยสูตรออกไปทั้งแนวเหนือและใต
ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานมหึมา พลังงานที่ดวงอาทิตยสรางขึ้นมีประมาณ 3.8 x 10
กิโลวัตต ถูกดูดซับบรรยากาศและพืน้ โลกประมาณ 1.25 x 10 กิโลวัตต จะเห็นไดวาพลังงานที่
มนุษยใชรวมกันทั้งโลกประมาณ 1 x 10 กิโลวัตต จะเห็นไดวาพลังงานที่มนุษยใชรวมกันทั้งโลก
ประมาณ 10,000 เทา ดังนั้นในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร สามารถติดตั้งระบบการผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยขนาด 33 เมกะวัตต หรือ 165,000 กิโลเมตรตอชั่วโมงตอตารางกิโลเมตรตอวัน ใน
ปจจุบันความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประมาณวันละ 250 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง
ถาตองการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยทั้งหมด จําเปนตองใชพื้นที่ประมาณ 1,500 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 0.3 % ของประเทศไทยเทานั้น
ถึงแมในวันนี้ เราจะมีพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตไดจากแสงอาทิตย – แหลงพลังงาน
ที่ไมมีวันหมดไปจากโลก
แตอยางไรก็ตามความรวมมือกันของทุกองคกรและหนวยงานจาก
หลายๆ ประเทศทั่วโลกยังคงเปนสิ่งที่จําเปน เพราะจะตองมีการรวมมือกันคิดคน วิจัยและพัฒนา
รวมกันเพื่ออยางไมหยุดยั้งเพื่อที่จะนําพลังงานที่มีอยูในธรรมชาติมาใชอยางคุมคาและใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งหาแหลงพลังงานธรรมชาติใหมๆ นอกจากการคิดคนและวิจัยเกีย่ วกับการ
นําพลังงานธรรมชาติมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว การศึกษาและหาแนวทางในการดูแล
รักษาแหลงพลังงานธรรมชาติก็เปนสิ่งที่จาํ เปนเชนเดียวกันที่แตละประเทศตองรวมมือกัน

9
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแสง
แสงคืออะไร
ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดแสงของมนุษยและเปนแหลงกําเนินคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นแบบตอเนือ่ ง แสงจากดวงอาทิตยที่เห็นตามปกติจะเปนสีขาว ซึ่ง
เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายๆ สี ที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 380 – 760 นาโนเมตร ซึ่งก็คือแสง
สีมวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามลําดับ แสงแตละสีมีอิทธิพลตอวัตถุที่มีอยูภายใต
แสงที่เทาๆ กัน และแสงทีม่ นุษยตอบสนองไดเร็วที่สุด คือ แสงสีเหลือง แมสีของแสง มี 3 สี คือ
แดง เขียว น้ําเงิน
1. แสงสีแดง + สีเขียว
รวมเปน
แสงสีเหลือง
2. แสงสีแดง + แสงสีน้ําเงิน
รวมเปน
แสงสีมวงบานเย็น
3. แสงสีเขียว + แสงสีน้ําเงิน
รวมเปน
แสงสีฟาแกมเขียว
4. แสงสีแดง + แสงสีเขียว + แสงสีน้ําเงิน รวมเปน
แสงสีขาว
สีของวัตถุที่เราเห็นเกิดจากการที่วัตถุนั้นดูดกลืนแสงสีอนื่ ๆ ไวทั้งหมด และสะทอน
ของสีที่เปนสีของวัตถุเขาตาเรา เชน นําเสือ้ สีแดงไปไวใตแสงสีเขียว เราจะเห็นเสื้อเปนสีดํา เพราะ
สีเขียวไมมีสวนผสมของแสงแดง ดังนั้นเสือ้ ตัวนี้จะดูดกลืนแสงไวหมด
ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น
เราทุกคนคุนเคยกับแสงเปนอยางดี และรูว าแสงชวยทําใหเกิดการมองเห็น (Visibility)
รูปราง ขนาด ตลอดจนสี
แสงเปนพลังงานรูปหนึ่งที่เคลื่อนที่ได การเคลื่อนที่ของพลังงานก็เชนเดียวกับคลื่นวิทยุ
คลื่นโทรทัศน และคลื่นของรังสีตางๆ
แสงสวางเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตประจําวันของมนุษย ความเปนอยู และกิจกรรมตางๆ
จําเปนตองใชแสงสวางทั้งสิ้น ระดับของแสงสวางที่ดีเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดทัศนวิสัยทีด่ ี
การกําหนดความเขมของแสงสามารถกระตุนความรูสึกในการทํางาน การกีฬา การกิน การนอน
ฯลฯ อยางมีคณ
ุ ภาพ
สายตาของคนเราโดยทั่วไปแลวสามารถจะปรับระดับของแสงไดโดยธรรมชาติ
ตัวอยางการมองที่เดียวกันระหวางกลางวันและกลางคืน ในเวลากลางวันถาเรามองออกไปนอก
หนาตาง เราสามารถที่จะมองเห็นภายนอกได เนื่องจากความสวางจากแสงอาทิตย ถาเรามองในเวลา
กลางคืนโดยมีแสงไฟอยูด านหลัง เราจะมองไมเห็นอะไรนอกหนาตาง เพราะเราจะเห็นแตแสงไฟที่
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สะทอนอยูที่ผนังหอง ถาเราดับไฟสายตาจะปรับความเขมของแสงที่มีระดับเสมอกัน เราก็สามารถ
จะมองเห็นได หรือถาเราอยูใ นระดับแสงที่จาและลดระดับลงทันที เราจะมองอะไรไมเห็นหรือเห็น
ไมชัดเจนจนกวาสายตาจะปรับระดับของแสงได
ตากับการมองเห็น
เมื่อแสงกระทบวัตถุ มันจะสะทอนเขาสูกระบอกตา ผานแกวตา (Cornea) ลูกตา (Lens)
เรตินา (Retina) ประสาทตา (Nerve) และสมองตามลําดับ กลามเนือ้ ตาจะทําหนาที่ขยายตัวหรือ
หดตัวเพื่อปรับภาพ (Focus) ใหคลื่นแสงที่มากระทบแกวตาและลูกตาไปตกลงบนบริเวณเรตินา
(Retina) และยังมีมานตา (Iris) คอยทําหนาที่ปด – เปดกระบอกตา เพื่อควบคุมปริมาณแสง ใหเขาสู
กระบอกตาตามความเหมาะสม บริเวณเรตินา (Retina) ประกอบดวยเซลลประสาท เปนจํานวน
หลายลานเซลลแบงเปน
ร็อด (Rodes) เปนเซลลไวแสง จํานวน 130 ลานเซลล ทําหนาที่ไดดีเมื่อมีแสงสวาง
ขมุกขมัว กลางคืน เห็นไดอยางหยาบๆ เทานั้น
โคน (Cones) เปนเซลลไวสี จํานวน 7 ลานเซลล ทําหนาที่ไดดีเมื่อมีแสงสวางเพียงพอ
หรือกลางวัน มีหนาที่แยกสี และรายละเอียดสิ่งตางๆ

ภาพที่ 2 การแสดงรูปตัดของลูกนัยนตา
ที่มา : พิบูลย ดิษฐอดุ ม, การออกแบบระบบแสงสวาง (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่
จํากัด, 2534), 3.
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ความสามารถในการมองเห็นวัตถุ
ความสามารถในการมองเห็นวัตถุขึ้นอยูก บั ปจจัยของภาพ ไดแก ขนาด ระยะ ความ
สวาง การสะทอนแสง มุมมอง และแสงที่อยูรอบวัตถถุ รวมถึงคุณสมบัติของตาในการปรับภาพให
มากระทบลงบนบริเวณเรตินา (Retina)
การใหแสงในลักษณะตางๆ นับวาเปนจิตวิทยาอยางหนึ่ง เพราะแสงทําใหเกิดอารมณ
ใหบรรยากาศที่มีชีวิตจิตใจ ใหความรูสึกตางๆ ที่แตกตางกัน ตั้งแตความรูสึกในการพักผอน ทํางาน
ไปจนถึงใหความรูสึกที่ตื่นเตน ในการสรางสรรคบรรยากาศตางๆ ดวยแสงสวางนั้นตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยเปนสําคัญ ซึ่งไดแกการมองเห็น เชน ในกรณีที่พื้นทีต่ างระดับหรือบันได ควรจะเนน
แสงเฉพาะตําแหนงใหเปนที่สังเกต เปนตน
การใชแสงธรรมชาติ
การใชแสงธรรมชาติ หมายถึง การนําเอาแสงสวางที่เกิดจากดวงอาทิตยมาจัดใชใหเกิด
ประโยชน มนุษยเราพยายามที่จะใชแสงธรรมชาติใหเปนประโยชน ทั้งนี้นอกจากจะเปนการ
ประหยัดแลว ยังมีเหตุผลทางดานประสิทธิภาพทั่วไปของคนดวย บางคนจะมีอารมณหงุดหงิด
โกรธงาย เมือ่ ไมไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยเปนเวลานานๆ เชน พวกทํางานใตทองเรือเปน
เวลานาน ตามคําพังเพยทีว่ าไมเห็นเดือนเห็นตะวัน
การที่จะนําเอาแสงธรรมชาติมาใชก็ควรจะรูถึงทิศทางของแสงเสียกอน เนื่องจากตน
กําเนิดของแสงธรรมชาตินั้นเกิดจากดวงอาทิตย การเดินทางของดวงอาทิตยนั้น นอกจากจะตามทิศ
ตะวันออก – ตะวันตกแลว ในบางฤดูกาลยังเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาไป ไดแก ในฤดูหนาวตอนเทีย่ ง
วัน ดวงอาทิตยจะเฉียงไปทางทิศใตประมาณ 5 เดือน (พฤศจิกายน – มีนาคม) ที่ชัดเจนจะอยู
ระหวางเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ ทั้งนี้เนื่องจากขั้วโลกเหนือเบนหางจากดวงอาทิตย ฉะนั้นใน
การออกแบบอาคาร และการกําหนดชวงแสงควรคิดถึงชวงฤดูกาลนี้ดว ย เพราะจะทําใหเกิดแสงจา
และทําใหเกิดความรอนได วิธีการใหแสงธรรมชาติทําไดหลายวิธี เชน การใหแสงสวางจากดานบน
ไดแกการเปดชองแสงตอนบนของอาคาร สวนใหญจะเปดรับแสงทางดานทิศเหนือ เรียกวา แสง
เหนือ เพราะแสงจากทิศเหนือมีแสงสีนา้ํ เงินมากทําใหรูสึกเยือกเย็น เหมาะกับการทํางานทั่วไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานจิตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการใหแสงสวางดานขาง เชน การเจาะผนังรับแสง
คือ หนาตาง ชองแสง และการใหแสงผสม คือ การเพิม่ แสงประดิษฐใหกับสวนทีไ่ มสามารถเปด
แสงธรรมชาติใหกระจายไดทั่วถึง
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ความสัมพันธของแสงกับการมองเห็น
ความสัมพันธของแสงกับการมองเห็นขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน เชน ขนาดของ
ชิ้นงาน ระยะเวลา คอนทราสต การจาของแสง และการสองของแสง เปนตน
1. ขนาดชิ้นงาน การเพิ่มปริมาณแสงทําใหมองเห็นวัตถุมีขนาดใหญขึ้น ซึ่งเหมาะกับ
งานที่มีรายละเอียด เชน เขียนแบบ การอานหนังสือ
2. เวลา ตาของเราตองการชวงเวลาปรับกลามเนื้อตาใหขยายหรือหดตัว ยิ่งถาเปนวัตถุที่
เคลื่อนไหว เชน สนามฟุตบอล ตองการปริมารแสงสูงมาก
3. คอนทราสต (Contrast) ตัววัตถุกับฉากหลัง ถาขัดแยงกันเรื่องสี รูปทรง ฯลฯ ก็จะทํา
ใหเห็นภาพชัดเจน
4. ความจาและการสองสวาง ถามีปริมาณมากจําทําใหการมองเห็นลดลง
5. การใชแสงสวางสองเฉพาะจุดที่ทํางานเปนการดี การเพิ่มแสงสวางในระยะใกล ไป
ยังจุดที่ทํางานนั้นตองระวังตําแหนงทีไ่ มกระทบสายตาและการมองขณะทํางาน
วัสดุสารเรืองแสง
จากสถานการณปจจุบนั และแนวโนมของราคาพลังงานที่แพงขึ้น ซึง่ สงผลกระทบไป
ทั่วทั้งในภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เชน ผูผลิตมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น มีการปรับราคา
สินคาและบริการเพื่อใหสอดคลองกับตนทุน ลดกิจกรรมทางการตลาด คาครองชีพสูงขึ้น มีการ
รณรงคประหยัดพลังงานและลดการใชพลังงานจากทุกๆ หนวยงานในภาครัฐ บริษัทเอกชน และ
ประชาชน ซึ่งทั้งหมดสงผลกระทบเปนลูกโซ อาจกอใหเกิดการชะลอตัวในดานเศรษฐกิจและความ
ปลอดภัยโดยรวมที่อาจจะเกิดขึ้นไดในที่มดื
ดังนัน้ การหาทางเลือกอื่นที่สามารถทดแทนการใช
พลังงานในทีม่ ืดเปนเรื่องทีส่ ําคัญและจําเปนตอสถานการณปจจุบันและอนาคต
วัสดุที่จะศึกษาเพื่อนํามาทดแทนการใชพลังงาน คือ วัสดุสารเรืองแสง (Luminescence)
วัสดุชนิดนี้สามารถเรื่องแสงในที่มืดได มีหลายสี โดยในเวลากลางวันหรือในยามที่มีแสง ไมวาจะ
เปนแสงธรรมดา หรือแสง Ultra Violet วัสดุสารเรืองแสงชนิดนี้จะเก็บแสงไวเปนพลังงาน และจะ
เรื่องแสงออกมาในเวลากลางคืนหรือในทีม่ ืด ซึ่งในการใชพลังงานแสงอาทิตยนี้จะไมมีวันหมด
และในการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูทําวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัสดุสารเรืองแสงจากผูจาํ หนายที่ประเทศ
สิงคโปร คือ Pete's Luminous Creations
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ประเภทของวัสดุสารเรืองแสง
วัสดุสารเรืองแสง หรือที่เราเรียกวา Luminescence ผลิตขึ้นมาจาก Strothium Aluminate
เปนวัสดุทดี่ ูดซับพลังงานจากแสงอาทิตยและปลอยแสงเรืองแสงออกมาในที่มืดหรือเวลากลางคืน
ซึ่งไมเปนพิษและไมมีรังสีใดๆ ที่เปนอัตรายตอมนุษย นอกจากนีย้ ังเก็บไดนานถึง 10 ปถาเก็บไวใน
ที่แหง ไมชื้น วัสดุสารเรืองแสงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ผงวัสดุสารเรืองแสงแบบธรรมดา และ
ผงวัสดุสารเรืองแสง Ultra Violet (UV)
1. วัสดุสารเรืองแสงแบบผง

ภาพที่ 3 ภาพวัสดุสารเรืองแสงแบบผง
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder-Glow in the Dark Paint Manufacturer
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
วัสดุสารเรืองแสงแบบผง หรือที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Glow Powder Pigment ซึ่ง
เปนวัสดุแบบผงโดยมีคุณสมบัติดูดซับพลังงานแสงอาทิตยและเรืองแสงออกมาในที่มืด ถึงแมวา
วัสดุประเภทนีจ้ ะมีลักษณะเปนผง แตก็มหี ลายขนาดขึน้ อยูกับวัตถุประสงคการนําไปใช
Glow Powder ที่ใชกันในปจจุบันมีหลายขนาดที่นําไปใชงานแตกตางกัน ถางานที่
ตองการความละเอียดก็ควรใช Glow Powder ที่มีขนาดเล็ก แตถาไมตองการความละเอียดมากก็ให
ใชผงที่มีขนาดใหญขึ้นมาตามลําดับ
ซึ่งขนาดของผงและการนําไปใชงานไดสรุปอยูในตาราง
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ขนาดของวัสดุสารเรืองแสงที่เหมาะสมในการนําไปใชงานตางๆ
ลําดับ
1

Glow Powder Mesh
(Particle Size)
5 – 10 um
(500 Mesh)

Application

มีขนาดเล็กและมีความหนาแนนนอย เหมาะ
สําหรับการนําไปผลิตเสนดายเรืองแสง (Glow
Thread) และ Fibre หรือสินคาอื่น ๆ ที่ตองการ
ของเม็ดละเอียด
2
10 – 40 um
ขนาดของเม็ดในระดับนี้เหมาะสําหรับ Spray
(300 – 400 Mesh)
Painting, Silk Screen Printing และ Plastic
Mould
3
45 – 65 um
มีขนาดเม็ดทีใ่ หญ มีความหนาแนนสูง เหมาะ
(200 Mesh)
สําหรับ Brush Painting, Dipping และ Glass
Molding
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow Powder Mesh / Particle Size [Online], accessed 10 August
2005. Available from http://www.darkniteglow.com
จากการทําวิจยั ทําใหรวู าสีของ Glow Powder นั้นเปนผงสีครีม การนําไปใชนนั้ ตอง
นําไปผสมกับน้ําหรือตัวทําละลายที่เปนแบบใสเทานั้น
สีที่ไดก็จะเปนสีครีมและสีที่เรืองแสง
ออกมานั้นจะเปนสีเขียว แตอยางไรก็ตาม Glow Powder สามารถมีหลายสีได โดยการผสมผงสีเขา
ไปกับ Glow Powder ที่มีสีครีมโดยใชหลักการผสมสี ตัวอยางเชน ผสมผงสีแดงเขาไปกับ Glow
Powder ที่มีสีครีม เมื่อนําไปใชสีที่ไดก็จะเปนสีชมพู และสีที่เรืองแสงออกมานั้นจะก็เปนสีแดงแกม
เขียว นอกจากนี้ดว ยเทคนิคในขั้นตอนการผลิตสามารถทําให Glow Powder ที่เปนสีครีมเรืองแสง
ออกมาเปนสีอื่นได นอกเหนือจากสีเขียว เชน สีเหลือง สีแดงและสีฟาเปนตน สีเรืองแสงที่เปนที่
นิยม คือ สีเขียวและสีฟา
แสง Glow Powder ที่เรืองออกมานั้นจะมากหรือนอย จะนานหรือชาขึ้นอยูกับคุณภาพ
และขนาดของ Glow Powder Pigment ขนาดเม็ดใหญจะใหความสวางมากและเรืองแสงไดนานถึง
15 ชั่วโมง แตถาขนาดเม็ดที่เล็ก การเรืองแสงออกมาจะไดนอยกวาเม็ดใหญ และการใช Glow
Powder ที่ไมผสมผงสีเขาไปเลยจะใหระยะเวลการเรืองแสงนานที่สุด โดยเฉพาะสีเขียวที่เปนสีเรือง
แสงธรรมชาติที่ใหระยะเวลาเรืองแสงไดนานมากกวา 13 ชั่วโมง สีฟาน้ําทะเลใหระยะเวลาเรือง
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SL Group ในกลุมนี้เปนกลุมที่ใหความสวางมาก และมีระยะเวลาในการเรืองแสงที่
นาน ซึ่งมีหลายคุณภาพโดยแบงเปนคุณภาพเกรด 1 – 4 เชน SLG-1 ยอมใหความสวางและนานกวา
SLG-4 เปนตน SL Glow Powder มี 2 ประเภท คือ Solvent Based Type ประเภททีใ่ ชตัวทําละลาย
แบบใส เชน Resin หรือ หมึก และ Water Based Soluable Type ประเภทที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย
ใหดูรหัสที่มีอกั ษร “W” ระบุอยูขางทาย
ตารางที่ 3 รายการวัสดุสารเรืองแสงในกลุมของ SL
ลําดับ

Code

Particle Size
Um

Glow
Normal
Glow
Time
Color
Color
(ชั่วโมง)
1 SLG – 1
80 - 85
> 15 Hours
2 SLG - 1W
80 - 85
> 15 Hours
3 SLG – 2
50 - 55
12 Hours
4 SLG - 2W
50 - 55
12 Hours
5 SLG – 3
30 - 35
10 Hours
6 SLG - 3W
30 - 35
10 Hours
7 SLG – 4
20 - 25
> 6 Hours
8 SLG - 4W
20 - 35
> 6 Hours
9 SLB – 1
80 - 85
> 15 Hours
10 SLB - 1W
80 - 85
> 15 Hours
11 SLB – 2
50 - 55
12 Hours
12 SLB - 2W
50 - 55
12 Hours
13 SLB – 3
30 - 35
10 Hours
14 SLB – 3W
30 - 35
10 Hours
15 SLB – 4
20 - 25
> 6 Hours
16 SLB – 4W
20 - 35
> 6 Hours
หมายเหตุ: Code ที่มี “W” หมายถึง Glow Powder Pigment ที่ผสมกับน้ํา
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder (SL Group) [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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L Group ในกลุมนี้เปนกลุมที่ใหความสวางและมีขนาดของผงในระดับกลาง และใช
ผสมกับตัวทําละลายไดเพียงอยางเดียว ไมสามารถใชกับน้ําได มีอยู 4 คุณภาพดวยกัน คือ 5, 6, 7,
และ 8 โดยที่เกรดที่ 8 มีคุณภาพดีสุด คือ สวางและเรืองแสงไดนานถึง 10 ชั่วโมง และเกรดที่ต่ําสุด
คือ เกรด 5 มีความหนาแนนนอยและเรืองแสงไดเพียง 2 - 3 ชั่วโมง แสงที่เรืองออกมามีใหเลือก 2 สี
คือ สีเขียวและสีฟา
ตารางที่ 4 รายการวัสดุสารเรืองแสงในกลุมของ L
ลําดับ

Code

Particle Size

Glow
Normal
Glow
Time
Color
Color
(ชั่วโมง)
1 LG – 6B
45 - 65
6 Hours
2 LG – 6C
20 - 40
5 Hours
3 LG – 6D
10 - 15
4 Hours
4 LG – 7B
45 - 65
8 Hours
5 LG – 7C
20 - 40
6 Hours
6 LG – 7D
10 - 15
5 Hours
7 LG – 7E
5 - 10
4 Hours
8 LG – 8C
20 - 40
12 Hours
9 LB – 5C
20 - 40
3 Hours
10 LB – 5D
10 - 15
2 Hours
11 LB – 6B
45 - 65
6 Hours
12 LB – 6C
20 - 40
5 Hours
13 LB – 7B
45 - 65
8 Hours
14 LB – 7C
20 - 40
6 Hours
15 LB – 8B
45 - 65
11 Hours
16 LB – 8C
20 - 40
10 Hours
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder (L Group) [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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Color Group ในกลุมนี้มีหลายสี คือ Multi Color ทั้งสีปกติและสีที่เรืองแสงออกมา ทํา
ใหสามารถนําไปใชไดหลากหลาย โดยเฉพาะสีปกติทไี่ มใชเพียงแคสีครีมเพียงอยางเดียว ดังนัน้
สามารถนําไปใชสรางสีสรรในงานได แตมีขอจํากัด คือ ระยะเวลาในการเรืองแสงในที่มืดนัน้ ได
เพียง 1 - 2 ชั่วโมงเทานั้น
ตารางที่ 5 รายการวัสดุสารเรืองแสงในกลุมของ Color
ลําดับ

Code

Particle
Size

1

CGB

20 - 50

Glow
Time
(ชั่วโมง)
2 Hours

2

CGG

20 - 50

2 Hours

3

CGP

20 - 50

2 Hours

4

CGO

20 - 50

2 Hours

5

CGY

20 - 50

2 Hours

6

CGR

20 - 50

1 Hours

7

CGRO

20 - 50

1 Hours

Normal
Color

Glow
Color

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder (Color Group) [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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RE Group ในกลุมนี้เปนสีขาว แตเมื่อเรืองแสงออกมาแลวจะมีหลายสีใหเลือก เหมาะ
สําหรับงานที่ตองการสีขาวในสีปกติ เมือ่ นําไปใชสามารถผสมไดกับสารละลาย (Solvent) หรือน้ํา
ก็ได
ตารางที่ 6 รายการวัสดุสารเรืองแสงในกลุมของ Color
ลําดับ

Code

Particle
Size

Glow
Time
(ชั่วโมง)

1

REO – B

20 - 40

5 Hours

2

REO – P

20 - 40

1 Hour

3

REO – OR

20 - 40

2 Hours

4

REO – W

20 - 40

4 Hours

5

REO – 1

20 - 40

2 Hours

Normal
Color

Glow
Color

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder (RE Group) [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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S Group ในกลุมนี้เปนสีครีม เมื่อเรืองแสงออกมาจะเปนสีเขียวหรือสีฟา เมื่อนําไปใช
สามารถผสมไดกับสารละลาย (Solvent) หรือน้ําก็ได
ตารางที่ 7 รายการวัสดุสารเรืองแสงในกลุมของ S
ลําดับ

Code

Particle
Size

1

SB - 8B

45 - 65

Glow
Time
(ชั่วโมง)
2 Hours

2

SB - 8C

15 - 25

1 Hour

Normal
Color

Glow
Color

3
S-2
20 - 40
1 Hour
4
ZL - 1
35 - 65
6 Hours
5
ZL - 2
3 - 30
6 Hours
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Powder (S Group) [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
ดังนั้นการนํา Glow Powder ไปใชนนั้ จะตองพิจารณาถึงชิ้นและวัสดุของงานนั้นๆ วา
เปนประเภทไหนและงานนัน้ ตองความละเอียดมากนอยแคไหน เพราะปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัย
หลักในการเลือกขนาดของ Glow Powder เพราะถาเลือกผิดอาจจะทําใหงานออกมาไมดี หรือมี
ตนทุนที่แพงกวาที่ควรจะเปน หลังจากนัน้ ก็ใหพิจารณาเรื่องของสีที่ตองการ ซึ่งมีใหเลือกอยูหลาย
สี โดยจะตองพิจารณาอยู 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรกตองรูกอนวาตองการใชที่อยูในที่สวาง
เปนสีอะไร สีในที่สวางนีจ้ ะเรียกวา “สีปกติ” และประเด็นที่สองก็คือตองการไดแสงที่เรืองออกมา
ในที่มืดเปนแสงสีอะไร โดยทั่วไปแลวสีปกติจะเปนสีครีมและแสงที่เรืองออกมาในที่มืดจะเปนสี
เขียว แตถาตองการสีปกติและสีที่เรืองแสงออกมาเปนสีอื่น เชน สีแดง สีสม สีเหลือง ก็สามารถทํา
ได หลังจากนั้นก็มาพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการเรืองแสง ถาตองการระยะเวลาการเรืองแสงที่
นานก็ตองเลือกสีปกติเปนสีครีมและสีเรืองแสงเปนสีเขียว เพราะเปนสีเรืองแสงไดนานมากกวา 13
ชั่วโมง สีปกติและสีเรืองแสงที่แตกตางไปจากนี้กจ็ ะใหระยะเวลาในการเรืองแสงที่นอยลง
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2. วัสดุสารเรืองแสงแบบผงที่มี Ultra Violet

ภาพที่ 4 ภาพวัสดุสารเรืองแสงแบบผงที่มี Ultra Violet, (1)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, UV (Black Light) Light Sensitive Paint [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
วัสดุสารเรืองแสงที่มี UV นี้มีคุณสมบัติเหมือน Glow Powder ทุกประการ แตมี
คุณสมบัติพิเศษมากกวา คือ จะมีปฏิกิริยาในการเรืองแสงตอแหลงพลังงานที่ใหแสง Black Light
ถาเอาแหลงพลังงานออก ก็จะหยุดทําปฎิกิริยาทันที แตเมื่ออยูในที่มดื ก็ยังคงเรืองแสงตามปกติ นัน่
หมายความวาสามารถนําเอาวัสดุประเภทนีไ้ ปใชในที่สลัวๆ ได เชน รานอาหาร ผับ หรือสถานที่
ตางๆ ที่ไมมืดและสวางมากเกินไป

ภาพที่ 5 ภาพวัสดุสารเรืองแสงแบบผงที่มี Ultra Violet, (2)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, UV (Black Light) Light Sensitive Powder [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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UV Glow Powder เปนวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอมนุษย ไมมีพิษ ไมมีรังสีใดๆ และไม
ละลายในน้ํา ดังนั้นสามารถนําเอา UV Glow Powder ไปใชรวมกับสี หมึกพิมพ พลาสติก ยาง
เรซิน และแกวได เปนตน UV Glow Powder เรืองแสงออกมาไดหลายสี เชน น้ําเงิน เขียว มวง และ
แดง เปนตน ตามตารางขางลาง
ตารางที่ 8 UV Light (Black Light) Powder
Code

Normal Color

UV Color

Grain Size
(um)

UVB

5 - 15

UVP

5 - 15

UVG

5 - 15

UVW

5 - 15

UVY

5 - 15

UVO

5 - 15

UVR

5 - 15

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, UV (Black Light) Light Sensitive Powder [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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การนําวัสดุสารเรืองแสงไปใช
ณ ปจจุบนั นี้มกี ารนําเอาวัสดุสารเรืองแสงไปใชงานอยางมากมายและเปนที่แพรหลายที่
ตางประเทศ แตสําหรับประเทศไทยถือวาวัสดุสารเรืองแสงเปนเรื่องใหม และยังไมเปนที่นิยมมาก
นัก โดยสวนใหญแลวมีการนําเอาวัสดุสารเรืองแสงไปใชเกีย่ วกับอุปกรณความปลอดภัย เสื้อชูชพี
และปายบอกทาง เปนตน แตอยางไรก็ตามก็ไดมีการนําเอาวัสดุสารเรืองแสงไปใชประโยชนใน
ดานอื่นๆ เชน
1. Glow Paint (สีเรืองแสง)
2. Glow Ink (น้ําหมึกเรืองแสง)
3. Glow Sticker / Board (สติกเกอรเรืองแสง)
4. Glow Photo Paper (กระดาษเรืองแสง)
5. Glow Reflective Tape (เทปสะทอนเรืองแสง)
6. Glow Plastic Pellet (เม็ดพลาสติกเรืองแสง)
7. Glow Ceramic Glaze (เซรามิกเรืองแสง)
8. Glow Thread / Fibre (เสนดายเรืองแสง)
9. Glow Plastic Rock (หินเรืองแสง)
สีเรืองแสง (Glow Paint)

ภาพที่ 6 ภาพสีเรืองแสง (Glow Paint) แบบกระปอง
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow Paint [Online], accessed 10 August 2005. Available from
http://www.darkniteglow.com
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สีเรืองแสง หรือที่เรียกกันวา Glow Paint คือ สีที่สามารถดูดซับพลังงานแสงและปลอย
พลังงานดังกลาวออกมาโดยการเรืองแสง ซึ่งสีชนิดนี้ผลิตขึ้นมาจากการผสมระหวาง Glow Powder
กับสีใส (Clear Organic Resin หรือ Clear Organic Solvent) ในอัตราสวน 40 ตอ 60 วัดโดยน้ําหนัก
แตถาใช UV Glow Powder ใหใชในอัตราสวนระหวาง 15 % - 25 % สีของ Glow Paint ที่ไดนั้นจะ
เปนสีครีมและเรืองแสงออกมาเปนสีเขียว แตถาตองการ Glow Paint เปนสีอื่นก็ใหผสมผงสีเขาไป
กับ Glow Powder กอน กอนที่จะนําไปผสมกับสีใส ในการผสมนี้ใหใส Anti-Setting Agent เขาไป
ดวยเพื่อไมใหเกิดการแข็งตัวเร็ว เพราะถาไมใสจะเกิดการจับแข็งตัวเปนกอนตกลงสูกนภาชนะ เมือ่
นําไปใชแลวจะทําใหเกิดการเรืองแสงไมสม่ําเสมอ ภาชนะที่ใชในการผสมและการคนใหทวั่ นั้นให
ใชภาชนะที่เปนเซรามิคและแกวเทานั้นและการคนนัน้ ใหคนดวยดวามเร็วสูง หามบด Glow
Powder โดยเด็ดขาดจะทําใหคุณภาพลดนอยลง
ถาใช Glow Powder จํานวน 1 กิโลกรัม จะผสม Glow Paint ได 2 ลิตร ถา 1 กิโลกรัม
ของ UV Glow Powder จะผสมได UV Glow Paint จํานวน 5 ลิตร และ 1 ลิตรใชไดพื้นที่ 3.5 ตาราง
เมตร ในการนําไปใชควรใช Glow Paint บนพื้นขาวหรือสีออน เพราะถาใชบนพื้นสีเขมจะทําให
การเรืองแสงลดนอยลง 50 % Glow Paint สามารถใชกับทุกผิววัสดุ ยกเวน พลาสติกออนและผิว
วัสดุมีปฏิกิริยางายกับสารละลาย และการนํา Glow Paint ไปใชนนั้ ควรใหไดชนั้ ความหนาอยาง
นอย 100 - 150 um จะทําใหเกิดผลการเรืองแสงที่ดี

ภาพที่ 7 ภาพสีเรืองแสง (Glow Paint) แบบขวด, กระปองฉีดและแผนภูมิตารางสี
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Spray Paint / Color Chart [Online], accessed
10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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Glow Paint มี 2 แบบ คือ แบบที่เปนสีสําหรับการทา และแบบที่เปนกระปองสําหรับ
การ พน ก็คือ Spray Paint ที่ใชงายเพียงแคพน สําหรับการจัดเก็บ Glow Paint ถาจัดเก็บในทีแ่ หง
สามารถเก็บไดนานถึง 12 เดือน เมื่อนําสีไปใชในการผลิตเปนชิ้นงาน แลวเคลือบเงาทับบริเวณ
ผิวหนาของชิน้ งานดังกลาวจะชวยปองกันความชื้นและน้ําไดเปนอยางดี ทําใหมีอายุการใชงาน
หลายป ถาตองการใหเรืองแสงมาก ก็เพียงแคทาหรือพนหลายๆ ครัง้ ถาพื้นผิวไมเรียบก็เพียงแค
เคลือบเงา
ตารางที่ 9 แสดงสีปกติและการเรืองแสงของ Glow Paint รวมทั้งระยะเวลาในการเรืองแสง
ลําดับ

สินคา

1

Ultra Green

Glow Time
(ชั่วโมง)
> 15 Hours

2

Ultra Blue

> 15 Hours

3

Cool Blue

2 Hours

4

Cool Green

2 Hours

5

Cool Pink

2 Hours

6

Cool Orange

2 Hours

7

Cool Yellow

2 Hours

8

Deep Red

1 Hour

9

Deep Orange

1 Hour

10

Invisible Blue

5 Hours

11

Invisible Purple

1 Hour

12

Invisible Orange

2 Hours

13

Invisible White

4 Hours

Normal
Color

Glow
Color

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Pre-Mixed Paint [Online], accessed 10 August
2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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น้ําหมึกเรืองแสง (Glow Ink)
น้ําหมึกเรืองแสง หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Glow Ink คือ การผสม Glow Powder
ประมาณ 35 % - 60 % ลงไปในน้ําหมึกใส (Transparent Ink) ใหวดั โดยน้ําหนัก แตถาใช UV Glow
Powder ใหผสมเพียง 15 % - 25 % สีของ Glow Ink ที่ไดนั้นจะเปนสีครีมและเรืองแสงออกมาเปนสี
เขียว แตถาตองการ Glow Ink เปนสีอื่นก็ใหผสมผงสีเขาไปกับ Glow Powder กอน กอนที่จะนําไป
ผสมกับหมึกใส ในการผสมนี้ใหใส Anti-Setting Agent เขาไปดวยเพื่อไมใหเกิดการแข็งตัวเร็ว
เพราะถาไมใสจะเกิดการจับแข็งตัวเปนกอนตกลงสูกนภาชนะ เมื่อนําไปใชแลวจะทําใหเกิดการ
เรืองแสงไมสม่ําเสมอ ภาชนะที่ใชในการผสมและการคนใหทวั่ นัน้ ใหใชภาชนะที่เปนเซรามิคและ
แกวเทานั้นและการคนนัน้ ใหคนดวยดวามเร็วสูง หามบด Glow Powder โดยเด็ดขาดจะทําให
คุณภาพลดนอยลง ความเหนียวของน้ําหมึก (Viscosity) ควรอยูระหวาง 3000 - 5000 Poise
ถาใช Glow Powder จํานวน 1 กิโลกรัม จะผสม Glow Ink ได 2 ลิตร ถา 1 กิโลกรัมของ
UV Glow Powder จะผสมได UV Glow Ink จํานวน 5 ลิตร และ 1 ลิตรใชไดพนื้ ที่ 3.5 ตารางเมตร
ในการนําไปใชควรใช Glow Ink บนพื้นขาวหรือสีออน เพราะถาใชบนพื้นสีเขมจะทําใหการเรือง
แสงลดนอยลง 50 %
Glow Ink เหมาะกับการนําไปใชในงานพิมพประเภท Silk - Screen และ Offset บน
พื้นผิววัสดุตางๆ Glow Ink มีความแตกตางจาก Glow Paint อยูตรงที่ Glow Paint เหมาะกับงาน
ประเภทการทาหรืองานพน แต Glow Ink เหมาะกับงานพิมพ ดังนั้นน้ําหมึกเรืองแสงจึงไดแบง
ออกเปน 2 ประเภท ตามการใชงาน
1. Pre - Mixed Silk Screen น้ําหมึกที่เหมาะกับงานประเภทโลหะ (Metal) พลาสติก
แบบออน (Soft Plastic), PVC, PC, PE, PS, ABS, และ AS
2. Pre - Mixed Offset Ink คือ น้ําหมึกที่เหมาะกับงานประเภทผา (Fabric) Soft Plastic
Hard Plastic กระดาษ เสื้อผา และโลหะ เปนตน
ดังนั้น Glow Ink จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนําไปใชในงานเสื้อ สติกเกอร
โปสเตอร และงานอื่นๆ ที่ใชการทําแบบ Silk – Screen ซึ่งสามารถนํา Glow Ink ไปใชไดเพื่อสราง
งานออกแบบที่มีความแตกตางที่สามารถเรืองแสงในที่มดื ได แต Glow Ink ไมสามารถนําไปใชกบั
การพิมพแบบ Ink – Jet ได เพราะ Glow Ink เกิดจากการผสมระหวาง Glow Powder ที่เปนผงมา
ผสมใหเขากัน ซึ่ง Glow Ink ที่ไดยังคงเปนผงและมีความเหนียวอยู ซึ่งเมื่อนําไปใชจะทําใหหวั พิมพ
Ink – Jet อุดตัน อีกทั้งยังไมสามารถนํามาผสมเปนสีอื่นๆ ได
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สติกเกอรเรืองแสง (Glow Sticke)

ภาพที่ 8 ภาพสติกเกอรเรืองแสง (Glow Sticker)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark PVC Vinyl Sticker and Board
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
Glow Sticker และ Glow Board คือ แผน PVC ที่มี Glow Powder Pigment ทั้งสองชนิด
นี้มีความแตกตางกัน คือ Glow Sticker Film ทํามาจาก PVC ออนที่มีความยืดหยุน ที่สามารถตัดงาย
เปนรูปรางแบบใดก็ไดโดยกรรไกรหรือ Die Cutting แตสําหรับ Glow Board นั้นทํามาจาก PVC
ชนิดแข็ง ไมมีความยืดหยุน ซึ่ง Glow Sticker และ Board นี้มีใหเลือกทั้งมีกาวและไมมีกาวอยู
ดานหลัง ซึ่งมีการนําวัสดุชนิดนี้ไปใชงานหลายประเภทดวยกัน เชน การทําปายบอกทาง ปายฉลาก
รวมทั้งปายฉุกเฉิน และการพิมพที่เหมาะสมกับวัสดุประเภทนี้ คือ Silk Screen Printing และ Laser
Printing
Glow Sticker และ Glow Board มีหลายคุณภาพทีม่ ีระยะเวลาในการเรืองแสงนาน
แตกตางกันออกไป เชน Super High Glow ที่เรืองแสงไดนานถึง 16 ชั่วโมง High Glow, Mid Glow,
และ Low Glow เรืองแสงไดนานถึง 12, 8, และ 2 ชั่วโมงตามลําดับ

แสงปกติ

หลังจาก 30 นาที
หลังจาก 1 นาที
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการเรืองแสงของสติกเกอรเรืองแสง(Glow Sticker) ของคุณภาพตางๆ
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark PVC Vinyl Sticker and Board
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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กระดาษเรืองแสง (Glow Photo Paper)

ภาพที่ 10 ภาพแสดงการเรืองแสงของกระดาษเรืองแสง (Glow Paper), (1)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Ink – Jet Paper [Online], accessed 10 August
2005. Available from http://www.darkniteglow.com
กระดาษเรืองแสง หรือที่เรียกวา Glow Paper คือ กระดาษที่มีการผสม Glow Powder ที่
สามารถเรืองแสงไดและสามารถนํามาใชในการพิมพไดตามปกติ โดยใชกับเครื่องพิมพ Ink - jet ที่
มีความละเอียด Resolution ถึง 360 dpi แตไมเหมาะกับเครื่องพิมพ Laser การนํา Glow Paper ไปใช
นั้นสามารถนําไปพิมพภาพสี่สีได ซึ่งจะเปนภาพที่มีสีเหมือนทั่ว ๆ ไปในที่สวาง แตเมื่ออยูในที่มดื
ภาพดังกลาวจะเรืองแสงออกมาบริเวณสวนที่เปนพืน้ ดานหลัง (Background) ดังนั้นตัวภาพและ
ตัวหนังสือจะมีสีที่คอนขางทึบแตก็สามารถมองเห็นได เพราะแสงที่เรืองออกมาจากพื้นผิวดานหลัง
นั้นสวางมากพอ งานที่เหมาะสมกับ Glow Paper คือ งานที่ใชภายใน (Indoor) เชน เมนูใน
รานอาหาร และเครื่องหมายตางๆ แตถาจะนําไปใชภายนอก (Outdoor) จะตองเคลือบปองกันไว

ภาพที่ 11 ภาพแสดงการเรืองแสงของกระดาษเรืองแสง (Glow Papaer), (2)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Real Photo Samples [Online], accessed 10 August 2005.
Available from http://www.darkniteglow.com
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กระดาษเรืองแสง (Glow Paper) ที่มีขายทั่วไปนั้นสวนใหญจะมีสีเรืองแสงออกมาเปนสี
เขียว ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเรืองแสงใหเลือกตามความตองการ ไมวาจะเปนระยะเวลาอยูที่ 5
ชั่วโมง 7 ชั่วโมงและ 10 ชั่วโมง โดยขายเปนตารางเมตรที่สามารถสั่งใหตัดตามขนาดที่ตองการได
หรือจะตัดตามขนาดมาตราฐานก็คือ A4 หรือ A3 ซึ่งจะได 16 แผน และ 8 แผนตามลําดับ

ภาพที่ 12 ภาพแสดงการเรืองแสงของกระดาษเรืองแสง (Glow Papaer), (3)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Real Photo Samples [Online], accessed 10 August 2005.
Available from http://www.darkniteglow.com
เทปสะทอนเรืองแสง (Glow Reflective Tape)

ภาพที่ 13 ภาพแสดงการเรืองแสงของเทปสะทอนเรืองแสง (Glow Reflective Tape)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Real Photo Samples [Online], accessed 10 August 2005.
Available from http://www.darkniteglow.com

30
โดยทั่วไปแลวเทปสะทอนแสงจะเปนเทปที่ทํามาจาก Vinyl ที่สามารถสะทอนแสงได
เมื่อมีแสงไฟมาตกกระทบ แตถาไมมีแสงไฟมากระทบ เทปนั้นก็จะไมมีแสงออกมา ทําใหยังมี
ขอจํากัดอยูใ นการใชงานในที่มืด โดยเฉพาะที่ไมมีแสงไฟ แตอยางไรก็ตามไดมกี ารพัฒนาโดยการ
ผสม Glow Powder เขาไปดวย ทําใหเทปสะทอนแสงมีคุณสมบัติพเศษเพิ่มขึ้นมาอีก คือ สามารถ
เรืองแสงในทีม่ ืดได โดยการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย และปลอยพลังงานที่สะสมไวโดยการเรือง
แสงที่สามารถมองเห็นไดในที่มืด เพียงแคดูดซับพลังงานแสงเพียง 15 นาที ก็สามารถเรืองแสงได
นานถึง 7 ชั่วโมงหรือมากกวานัน้ แตถา เมื่อใดก็ตามมีแสงไฟมาตกกระทบก็ยังคงสะทอนแสงได
ตามปกติ
Glow Reflective Tape สามารถใชไดทั้งกับงานในที่รม หรือกลางแจง โดยสวนใหญ
แลววัสดุประเภทนี้จะถูกใชในการรักษาความปลอดภัย เชน Glow Reflective Tape จะถูกเย็บติดกับ
เสื้อชูชีพ ติดกับหมวกกันนอกและจักรยาน เปนตน หรือแมแตติดบริเวณทางเทาเพื่อชี้นําทาง
เม็ดพลาสติกเรืองแสง (Glow Plastic Pellet)

ภาพที่ 14 ภาพแสดงการเรืองแสงของเม็ดพลาสติกเรืองแสง (Glow Plastic Pellet)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow Plastic Pellet [Online], accessed 10 August 2005.
Available from http://www.darkniteglow.com
เม็ดพลาสติกทีส่ ามารถเรืองแสงได คือ เม็ดพลาสติกที่มี Glow Powder ผสมอยู แลว
นํามาผสมกับเม็ดพลาสติกธรรมดาเพื่อที่จะนํามาฉีดขึ้นรูปเปนสินคาตางๆ ตามความตองการ เชน
ของใชที่เปนพลาสติก, ของเลน หรือแมแตบัตรเครดิต เปนตน รูปรางลักษณะเปนเหมือนสินคา
พลาสติกทั่วๆ ไป แตสามารถเรืองแสงออกมาไดในทีม่ ืด ซึ่งเปนประโยชนมาก เพราะจะทําใหหา
เจอไดงาย หรือแมแตชว ยลดอุบัติเหตุในกรณีที่เด็กๆ วางของเลนไวระเกะระกะตามบริเวณพื้น การ
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เรืองแสงมากหรือนอยขึ้นอยูกับการผสม Glow Plastic Pellet กับเม็ดพลาสติกใส โดยทั่วไปแลว
Glow Plastic Pellet มีหลายสี แตที่เห็นกันจะเปนสีครีมและเรืองแสงออกมาเปนสีเขียว
ตารางที่ 10 แสดงชนิดของเม็ดพลาสติกเรืองแสง (Glow Plastic Pellet)
Code
UG7D - 70

Normal Color

Glow Color

Glow Time
5 Hours

UG7 - 50
UG6D - 50

4 Hours
3 Hours

UB6D - 50

3 Hours

UR6D - 50

3 Hours

UY6D - 50

3 Hours

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Universal Plastic Master Batch Pellets
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
เซรามิกเรืองแสง (Glow Ceramic Glaze)

ภาพที่ 15 ภาพแสดงการเรืองแสงของวัสดุสารเรืองแสงที่ใชในเซรามิก, (1)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Ceramic Glaze [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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เซรามิกเรืองแสงได ก็คือการผสม Glow Powder กับน้าํ ซึ่งเรียกวา Glow Ceramic
Glaze หลังจากนั้นนํามาใชในการเขียนสีบนผิวผลิตภัณฑบนเคลือบโดยการ Paint หรือพิมพ Silk
Screen แตตองอยูบนพื้นผิวสีขาว หลังจากนั้นนําไปเผาในอุณหภูมิระหวาง 800 – 1,050 oC
Glow Ceramic Glaze ไดถูกนําไปใชในการสรางงานแบบใหม ๆ เพื่อใหเปนที่
นาสนใจอยางมากมาย เชน การใช Glow Ceramic Glaze กับกระเบื้อง เซรามิค (Ceramic Tiles) ซึ่ง
นําไปตกแตงในบริเวณ หองน้ําและหองครัว

ภาพที่ 16 ภาพแสดงการเรืองแสงของวัสดุสารเรืองแสงที่ใชในเซรามิก, (2)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Ceramic Glaze [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
ตารางที่ 11 แสดงอุณหภูมิเผาที่ใชใน Glow Ceramic Glaze
Model
Temperature
Normal Color
Glow Color
FDY - 2S
Blue
800OC – 870OC
Cream
Low
FDY - 2B
Blue - Green
Temperature
FDY - 2O
Yellow - Green
Orange
FDY - 2R
ZGS 2 - 010
Blue
980OC – 1,080OC
Mid
Cream
ZGB 2 - 010
Blue - Green
Temperature
ZGB 2 - 011
Blue - Green
Yellow - Green
ZGO 2 - 011
TGB – 2
Blue - Green
850OC – 910OC
Mid Temperature
Cream
TGO – 2
Yellow - Green
Blue
TGS – 2
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Ceramic Glaze [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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วิธีการใช Glow Ceramic Glaze กับ Ceramic Tile ในอุณหภูมิระดับกลาง
1. ผสม Glow Ceramic Glaze กับหมึกในอัตราสวน 1 ตอ 0.5 - 0.6
2. พิมพโดยการ Silkscreen Printing โดยเลือก Screen Mesh ขนาด 100 - 150 mesh
3. หลังจากที่แหงแลว ใหใสลงไปในเตาเผาอบ โดยเผาประมาณ 35 - 50 นาที ภายใต
อุณหภูมิที่ 850OC – 910OC
เสนดายเรืองแสง (Glow Thread / Fibre)

ภาพที่ 17 ภาพเสนดายเรืองแสง (Glow Thread), (1)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Thread / Fibre [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
เสนดายเรืองแสงหรือ Glow Thread คือ เสนดายที่มี Glow Powder ผสมอยู ซึ่งเปนวัสดุ
ที่นําไปใชในการผลิตสินคาที่ใชเสนดายหรือเสนเอ็นหรือเสนใยเปนสวนประกอบในการผลิต เชน
การนําเสนดายเรืองแสงทอออกเปนผืนผาแลวนํามาตัดเย็บเปนเสื้อผา หรือ แมแตการออกแบบ
ตกแตงเสื้อผาโดยการเย็บดวยเสนดายเรืองแสง ซึ่งเมื่ออยูในที่มดื ผาและเสนเหลานีจ้ ะเรืองแสงออก
มาก สําหรับ Glow Fibre คือเสนใยเรืองแสงที่นํามาใชในการถักทําเปนเชือก (Glow Rope) พรม
(Glow Carpet) และตาขายจับปลา (Glow Finishing Net) เปนตน
เสนดายเรืองแสงมีใหเลือกหลายหลากสีตามภาพตัวอยางดานลาง และขายเปนหลอด
(Spool) ซึงมีหนวยวัดเปน Denier ถาจะแปลงมาเปนเมตรก็เทากับ 150 Deniers = 9,000 เมตร

ภาพที่ 18 ภาพเสนดายเรืองแสง (Glow Thread), (2)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Thread / Fibre [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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สําหรับการออกแบบโดยใชเทคนิคการเรืองแสงบนผาจะไมนิยมใชการทา (Painting)
เพราะจะทําใหแบบไมคงทน แตกงาย และเมื่อนําผาไปซักหลายๆ ครั้ง ก็จะทําใหผิวของแบบแตก
และลอกออกในที่สุด ดังนั้นการออกแบบ Glow Design บนผา คือ ใชเสนดายเรืองแสงทอทั้งตัว
หรือถาตองการบางสวนก็ใชเสนดายเรืองแสงเย็บเปนแบบลายเสน
ตารางที่ 12 แสดงสีในที่สวางและสีเรืองแสงในที่มืดของ Glow Thread
Code
Normal Color
Glow Color
PT – W
White
Yellow Green
PT – O
Orange
Red
PT – Y
Yellow
Yellow
PT – G
Green
Green
PT – B
Blue
Blue
หมายเหตุ: มีความหนาแนนมาก เหมาะสําหรับใชกับจักรเย็บผา
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Thread [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
ตารางที่ 13 แสดงสีในที่สวางและสีเรืองแสงในที่มืดของ Glow Fibre
Code
Normal Color
Glow Color
PF – 300
White
Yellow – Green
PF – 500
White
Yellow – Green
PFR – 500
Pink
Yellow – Green
PFY – 500
Yellow
Yellow – Green
PFG – 500
Green
Yellow – Green
PFB – 500
Blue
Yellow – Green
PF – 900
White
Yellow – Green
หมายเหตุ: มีความหนาแนนมาก เหมาะสําหรับพรม, ผาหมชนิดหนา, ผาใบ และเชือก เปนตน ดูด
ความชื้นนอยและใชในบริเวณทะเลได และมี Heat Resistance 120o C
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Fibre [Online], accessed 10
August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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ตารางที่ 14 แสดงสีในที่สวางและสีเรืองแสงในที่มืดของ Glow Fibre
Code
Normal Color
Glow Color
PFT – 150
White
Yellow – Green
PFT – 500
Pink
Pink
PFT – 500
Green
Green
PFT – 500
Yellow
Yellow
PFT – 500
Blue
Blue
PFT – 480
White
Yellow – Green
หมายเหตุ: เหมาะสําหรับการตัดเย็บดวยมือ แตไมเหมาะกับเข็มที่เล็ก
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Fibre / Thread [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
หินพลาสติกเรืองแสง (Glow Plastic Rock)

ภาพที่ 19 ภาพหินพลาสติกเรืองแสง (Glow Rock)
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Rock [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
หินพลาสติกเรืองแสง คือ พลาสติกที่นํามาทําเปนรูปลักษณะหินโดยผสม Glow
Powder เขาไปดวย ทําใหพลาสติกหินดังกลาวมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเรืองแสงในที่มืดได ซึ่ง
หินพลาสติกเรืองแสงนี้โดยทัว่ ไปถูกเรียกวา Glow Aquarium Rock และ Glow Gravel (กรวด) โดย
มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 5 mm. square ซึ่งแตละเม็ดมีรปู รางไมแนนอน และบางเม็ดก็มีความคม
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ภาพที่ 20 ภาพการใชหินเรืองแสง (Glow Rock) ในตูปลา
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Aquarium Pellets
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
โดยสวนใหญแลวหินพลาสติกเรืองแสงจะใชกับตูปลา Aquarium และบอน้ํา เนื่องจาก
วัสดุชนิดนี้ไมละลายในน้ํา (Water Resistant) จึงสามารถใชไดทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้
หินพลาสติกยังยังสามารถฝงปนลงไปในทรายหรือพื้นซีเมนตก็ได ที่สามารถนําไปทําเปนทางเทา
หรือทางออกฉุกเฉิน มีใหเลือกหลายสี เชน เขียว แดง น้าํ เงิน และฟา เปนตน

ภาพที่ 21 ภาพการใชหินเรืองแสง (Glow Rock) ในบริเวณทางเทา
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Aquarium Pellets
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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ตารางที่ 15 แสดงหินพลาสติกเรืองแสง
Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Aquarium Pellets
Code
Normal Color
Glow Color
P – G – 25

Glow Time
4 Hours

P – R – 25

2 Hours

P – A – 25

3 Hours

P – B – 25

4 Hours

ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Aquarium Pellets
[Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
ขอดีของ Glow Powder Pigment
1. มีความปลอดภัย วัสดุสารเรืองแสง Glow Powder Pigment เปน Non-Radioactive
ดังนั้นจึงไมเปนอันตรายตอมนุษย
2. มีอายุการใชงานนาน ถาเก็บไวในที่แหงสามารถมีอายุการใชงานนานถึง 10 ป
3. ชวยประหยัดพลังงาน เปนวัสดุที่เรืองแสงในที่มืด เชน หลังจากรัฐบาลมีนโยบายการ
ชวยประหยัดพลังงานออกมา โดยการปดไฟที่ปาย Bill Board หลังจาก 4 ทุม ดังนั้นการนําสารวัสดุ
สารเรืองแสงมาใชนั้นจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟา เพราะวัสดุตวั นี้เปนวัสดุที่ดดู ซับพลังงานจาก
แสงอาทิตยและปลอยแสงเรืองแสงออกมาในที่มืดหรือเวลากลางคืน
ดังนั้นปายโฆษณาตางๆ
อาจจะใชหลอดไฟฟานอยลงจากเดิม หรือแมแตปดไฟโฆษณาไดเร็วขึน้ ไมจําเปนตองรอถึง 4 ทุม
4. สรางความแตกตาง นอกจากสารวัสดุสารเรืองแสงจะชวยประหยัดพลังงานแลว ยัง
ชวยสรางความแตกตางและจุดสนใจในทีม่ ืด เชน งานโฆษณา เพราะในขณะที่ปายอื่นๆ ปดไฟ ไม
สามารถมองเห็นภาพสินคาและอานขอความโฆษณาไมได แตถาใชวสั ดุสารเรืองแสงตัวนี้ สามารถ
ชวยใหมองเห็นและอานได
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5. สรางการโฆษณาที่ตอเนือ่ ง: วัสดุสารเรืองแสงตัวนี้ชว ยผูโฆษณาสินคาไดอยางเต็มที่
เพราะถาไมใชวัสดุสารเรืองแสงตัวนี้ หลังจากที่ปดไฟหลังเวลา 4 ทุม นั่นหมายความวาการโฆษณา
สิ้นสุดลงเพราะมองไมเห็น แตถาใชวัสดุสารเรืองแสงตัวนี้ ผูที่เปนเจาของโฆษณาสามารถโฆษณา
ไดอยางตอเนือ่ ง ซึ่งถือไดวา ใชประโยชนจากสื่อนี้อยางเต็มที่ โดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตสินคาประเภท
บริโภคและของใชในชีวิตประจําวัน หลังเวลา 4 ทุมไมไดหมายความวาไมไดมีกลุมเปาหมาย ยังมี
กลุมเปาหมายที่ทํางานจนค่ํา กลับบานดึก หรือแมแตผูทที่ ํางานกลางคืนที่ตองกินตองใช
ขอจํากัดของการใช Glow Powder Pigment
1. จํากัดในเรื่องสีและระยะเวลาในการเรืองแสง มีสีและระยะเวลาในการเรืองแสงที่
จํากัด เพราะสีของ Glow Powder Pigment นั้นเปนสีครีมและเรืองแสงออกมาในที่มดื เปนสีเขียว ถา
ตองการสีอื่นนอกเหนือจากสีครีมและสีเรืองแสงสีเขียวก็ตองผสมสีผงเขาไปกับ Glow Powder
กอนที่จะนําไปใช ซึ่งสงผลกระทบตอระยะเวลาในการเรืองแสง โดยปกติแลวจะมีเพียง 8 สี ดังนี้
การใช ถาใช Glow Powder Pigment ที่ไมผสมผงสีเขาไปเลยจะใหระยะเวลการเรืองแสงนานทีส่ ุด
13 ชั่วโมง โดยเฉพาะสีเขียวที่เปนสีเรืองแสงธรรมชาติที่ใหระยะเวลาเรืองแสงไดนานมากกวา สีฟา
น้ําทะเลใหระยะเวลาเรืองแสงไดนาน 10 ชั่วโมง สีน้ําเงิน สีเหลือง สีมวง และสีสมสามารถเรือง
แสงไดประมาณ 4ชั่วโมง สีขาวและสีแดงใหระยะเวลาในการเรืองแสงไดนอยที่สุด คือ 30 นาที
2. ตองมีความรูเรื่องการผสมสีเนื่องจาก Glow Powder Pigment มีสีที่จํากัด ผูที่นํา Glow
Powder Pigment มาใชตองมีความรูเรื่องการผสมสี เพราะจะตองมีการผสมผงสีในกรณีที่ตองการสี
อื่นนอกเหนือจากสีครีมและสีเรืองแสง สีเขียว เชน ผสมผงสีแดง ก็จะไดสีปกติเปนสีชมพู และสีที่
เรืองแสงออกมาก็จะเปนสีเขียวอมแดง เปนตนฯ
3. ขอจํากัดในเรื่องการใชสีกับตราสินคา: เนื่องจากสีเรืองแสงมีจํากัด มีเพียงไมกี่สี
ดังนั้นการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชอาจจะไมเหมาะกับสี Logo ของสินคาหรือตราบริษัท เชน สี
สมของระบบมือถือ Orange หรือสีเขียวของ Heineken ถานําไปใชแลวอาจจะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอผูรับสื่อ สีไมเหมือนอาจจะทําใหผูบริโภคเขาใจผิด จําสับสน ไมสามารถคงความเปนเอกลักษณ
ได แตทั้งนี้ก็ขนึ้ อยูกับการตัดสินใจของเจาของสินคานั้นๆ
4. ขอจํากัดในการพิมพ ไมสามารถใช Glow Ink กับการพิมพ Ink Jet ได ใชไดกับการ
พิมพแบบ Silk – Screen เทานั้น
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ขอมูลสื่อปายโฆษณา
วิวัฒนาการของการออกแบบปายซึ่งเริ่มมาจากการออกแบบใหเปนทีย่ อมรับ ซึ่งจะมี 2
สิ่งที่เกี่ยวของกันคือ เทคนิคและความงาม ซึ่งจากเดิมปายจะถูกออกแบบในลักษณะงาน 2 มิติ คือ
เปนงานทางกราฟฟคเสียเปนสวนมากซึ่งตอมานักออกแบบไดเห็นถึงความสําคัญของปายซึ่งจะมี
ลักษณะเปน 3 มิติ ตัวปายเปนที่ ๆ จะเปนตัวรับสื่อพวกรูปภาพหรือขอความที่ตองการแสดง ดังนัน้
ปายจึงมีความสําคัญไมนอยวาสัญลักษณ ปายที่ดีจะชวยทําใหสัญลักษณนาสนใจยิ่งขึ้น
การแบงประเภทของสื่อปายโฆษณา
1. ปายโฆษณากลางแจง (Outdoor Advertising) มีลักษณะเปนปายโฆษณาที่ติดตั้งอยู
กับที่ตามสี่แยกตางๆ ที่สําคัญๆ ตามตัวอาคาร หลังคาอาคาร ตามทางแยกตางๆ ขางถนนหลวง ที่ทํา
ใหคนที่ผานไปมามองเห็นปายโฆษณากลางแจงได
จะมีขอความและรายละเอียดไมมากนัก
ตัวอักษรทีใ่ ชมีขนาดโตพอสมควร และใชแบบงาย ๆ สามารถมองเห็นและอานไดชัดเจนในเวลา
สั้นๆ การโฆษณากลางแจงเหมาะกับสินคาที่เปนที่รูจักกันดีแลว ผูโฆษณาตองการจะใหเห็นสินคา
หีบหอ ภาชนะที่บรรจุ เครือ่ งหมายการคาและคําขวัญมีสัสันสะดุดตามีขนาดใหญ การโฆษณาโดย
ใชปายโฆษณากลางแจงไดรับความนิยมมาโดยตลอด ไดถูกจัดอันดับใหเปนสื่อหนึ่งที่มีแนวโนม
ในการขยายตัวทางธุรกิจเปนอยางมาก ดวยคุณสมบัติที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก
และสงผลสําเร็จสูงตอยอดขายสินคา เปนสื่อโฆษณาที่จัดทําปายแสดงสิ่งโฆษณาที่ติดตั้งอยูกับที่
เพื่อใหผูคนทีผ่ านไปมามองเห็นได โดยมีจุดประสงคทสี่ ําคัญเพื่อมุงเนนเสริมแรงการจําชื่อตราของ
ผลิตภัณพที่โฆษณา เพื่อใหผูบริโภคจําได ประเภทของปายโฆษณากลางแจง
1.1 ประเภทปายโครงบนพืน้ ดิน
1.2 ประเภทปายโครงดาดฟา
1.3 ประเภทปายปกอาคาร
1.4 ประเภทปายกลองโลหะ
1.5 ประเภทปายผา
1.6 ประเภทตูไ ฟ
1.7 ประเภทปายไวนิว
1.8 ปายโปสเตอร (Posters or bilboards)
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ในการทําธุรกิจ ณ ปจจุบันนี้ มีการแขงขันที่อยูบนตนทุนที่สูง ดังนั้นการมีสินคาและ
บริการที่ดีเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ จะตองมีกลยุทธในการทําตลาดและระบบการขนสงที่มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการโฆษณาก็เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดที่เจาของธุรกิจใช
เปนสื่อในการติดตอกับกลุมเปาหมาย เพือ่ ที่จะแจงขาวสาร สรางการรับรูในเรื่องตราสินคาและ
สรางภาพลักษณ รวมทั้งการสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโฆษณากลางแจงที่ไดรับความสนใจ
กันอยางแพรหลายจากธุรกิจรายใหญหลายประเภทดังนี้
1. กลุมโทรศัพท เชน AIS DTAC ORANGE
2. อสังหาริมทรัพย เชน Land & House Quality House และ Perfect Place เปนตน
3. รถยนต เชน Toyota Ford Honda Mazda และ Isuzu
4. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
5. สินคาบริโภคตางๆ เชน ชาเขียว OISHI, เลย, รานอาหาร Fuji
นอกจากการโฆษณาของกลุม ธุรกิจขางตนแลว ยังมีโฆษณาของทางวัสดุกอสรางและ
อื่นๆ อีกมากมาย งานโฆษณากลางแจงของกลุมธุรกิจที่ไดกลาวมานีท้ ั้งหมดมีจดุ ประสงคและยุทธ
วิธีในการสรางสรรคและนําเสนองานโฆษณาที่แตกตางกันที่แสดงออกมาถึงแนวความคิดรวบยอด
(Concept) และจุดขาย (Unique Selling Point) ซึ่งอาจจะนํามาจากตัวสินคา หรือผลประโยชนของ
สินคาที่มีตอผูบริโภค
2. ปายโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit Advertising) หมายถึง เครื่องหมายโฆษณาที่ติดตั้งไว
บนหรือขางในของรถไฟ รถใตดิน รถราง รถโดยสาร รถแท็กซี่ และยานพาหนะอื่นๆ ที่ใชในการ
ขนสงสาธารณะ หรือติดตัง้ ไวที่สถานีของพาหนะเหลานั้น โดยทัว่ ไปปายโฆษณาแบบเคลื่อนทีน่ ี้
ขอความในโฆษณาจะมีลักษณะคลายกับปายกลางแจงแตอาจมีรายละเอียดมากกวา และคําวาปาย
เคลื่อนที่ก็ไมคอ ยครอบคลุมนัก เพราะวาปายชนิดนี้มีรูปแบบที่สําคัญคือ
Car Card ปายโฆษณาที่ตดิ ไวภายในรถโดยสาร รถไฟ เปนตน ซึ่งผูโดยสารจะมีเวลา
อานปายโฆษณาในระหวางที่นั่งในรถนั้น สวนมากทําดวยกระดาษและมีขนาดเล็ก
Traveling Display ปายโฆษณาขนาดใหญกวา Car card ติดไวหรือระบายสีไวดานนอก
ของพาหนะทีใ่ ชขนสงสาธารณะ ปายนี้จะเคลื่อนที่ไปตามเสนทางของพาหนะนั้น
Station Poster ปายโฆษณาขนาดตางๆ ที่ติดไวตามสถานีรถไฟ รถโดยสาร ทาอากาศ
ยาน หรือปายรถเมล
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3. ปายภายใน (Interior Sign) คือ ปายที่อยูภายในอาคาร มีลักาณะที่ตางไปจากปาย
ภายนอกเปนปายที่สื่อความหมายตอมาจากปายภายนอก เพื่อบริหารใหไปยังจุดหมายภายในอาคาร
ที่ตองการจะไป สามารถแบงไดเปน 4 ชนิด
3.1 ปายติดผนัง (Wall Sign) มีลักษณะการใชงานเหมือนกับปายติดผนังภายนอก
อาคาร แตจะตางกันตรงที่ติดอยูภายในอาคาร มุมมองของปายจะมองไดดานเดียว
3.2 ปายยื่นจากผนัง จะมีลักษณะยืน่ ออกมาจากผนัง โดยจะมีแกนติดกับผนัง
ภายนอก มุมมองจะมองได 2 ดาน
3.3 ปายหอย (Suspension Sign) เปนปายหอยลงมาจากเพดาน มักจะเปนปายที่อยู
ตามทาง เดิมที่มีเพดานสูง จึงตองหอยปายลงมาดวยลวดสลิง, โซ, เหล็กเสน ฯลฯ เพือ่ ใหปายลงมา
อยูในระดับทีพ่ อเหมาะกับมุมมองของสายตา ปายชนิดนีจ้ ะมองได 2 ดาน
3.4 ปายติดตั้งอิสระ (Free Standing Sign) มีลักษณะเชนเดียวกับปายภายนอก แต
ไมคอยนิคมใชภายใน แบงได 2 ชนิด คือ
3.4.1 ปายติดตัง้ อิสระยึดตาย
3.4.2 ปายติดตัง้ อิสระเคลื่อนยายได
ขนาดของสื่อปายโฆษณา
นัดดา เนตรรัตนะ (2539 : 38) กลาววา สิ่งที่สําคัญของการออกแบบโฆษณาผาน
สื่อโฆษณา คือ การมองเห็นไดชัด ซึ่งในที่นี้หมายถึง การที่ปายโฆษณาจะเปนเปาสายตาที่ปรากฏ
โผลออกมาจากสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่ประกอบอยูใ นบริเวณนั้นๆ ขนาดที่ใหญจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะเปนเปาสายตาแกผูรับสารที่ผานไปได
ออกแบบโฆษณาผานสื่อปายโฆษณา เพราะขนาดทีใ่ หญจะเปนสิ่งเราใจที่ดี ดึงดูดความ
สนใจ ชวยใหเขาใจและจดจําไดงาย ทนทาน
ยิ่งกวาสิ่งเราขนาดเล็ก ยิ่งขนาดของปายมีขนาด
ใหญก็จะมองเห็นเดนชัดกวาปายที่มีขนาดใหญกวาทีเ่ ปนอยูตามธรรมชาติจริงๆ จะสงผลกระทบที่
เดนสะดุดตาอยางแรง
1. ปายโปสเตอร (Poster of Billboards) ปกติปายโปสเตอรจะมีขนาดความกวาง 28 นิ้ว
และยาว 41 นิว้ แตอาจจะมีขนาดกวาง 12 ฟุต และยาว 25 ฟุต ที่ตอ งใชกระดาษเทากับ 24 แผน
เรียกวา “24 Sheet Poster”
2. ปายเขียน (Painted Bulletines) ขนาดของปายโดยทัว่ ไปจะกวาง 12 ฟุต ยาว 42 ฟุต
แตจะใหญกวานี้ก็ได
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3. ปายอิเล็กทรอนิกส (Electric Spectavelars) จะไมมีขนาดมาตรฐานทีแ่ นนอน แตควร
ใหญพอที่จะทําใหผูเห็นสามารถมองเห็นไดงาย
4. ปาย Cut – Out or Billboards ปายโฆษณาประเภทนี้จะมีขนาดใหญตั้งแต 16 ตาราง
เมตร หรือ 4 x 4 เมตรขึ้นไป จากการสัมภาษณฝายการตลาดการเคหะแหงชาติ ปายประเภทนี้
ทางการเคหะจะใชขนาด 4.80 x 7.2 เมตร
5. ปายชั่วคราว ปายประเภทนี้ทางการเคหะจะใชขนาด 4.8 x 90 เซนติเมตร
6. ปายผนัง คือ ปายที่ยึดติดผนังหรือโครงสรางของอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีขนาด
โดยประมาณ 10 x 4 เมตร
7. ปายยื่น คือ ปายที่ยนื่ ออกนอกอาคาร ปายประเภทนี้ที่ถนนเยาวราชจะมีขนาด
โดยประมาณ 8 x 3 เมตร
8. ปายบนอาคาร คือ ปายที่ติดตั้งไวบนหรือเหนืออาคาร ปายประเภทนี้จะมีขนาด
ใกลเคียงกับปาย Cut – Out จะมีขนาด 4 x 4 เมตรขึ้นไป
หลักในการจัดทําปายโฆษณากลางแจง มีหลักอยู 11 ประการ ดังนี้
1. มองหาจุดโฆษณา ปายโฆษณาทีด่ ีควรปลูกฝงความคิดไดรวดเร็วและจดจํางาย
ทั้งภาพและถอยคําควรกระตุนความรูสึกของผูพบเห็น หากเมื่อมองภาพแลวเขาใจแลวยิ่งดีใหญ
2. เขาถึงผูบริโภคเปาหมาย การรูจักผูบริโภคเปาหมาย รูวาผูบริโภคเปาหมายตองการ
อะไร และจะสนองตอบความตองการนั้นไดอยางไร จะเปนขอไดเปรียบในการสรางงานโฆษณานี้
3. ทําใหงายๆ สวย นาสนใจ เขาใจงาย ไมจําเปนตองทําไดยาก สามารถทําไดงาย โดย
ตัดคําพูดและภาพที่ไมจําเปนออก เนนเฉพาะสิ่งที่สําคัญ ภาพพยายามใชใหนอยทีส่ ุด ยิ่งเปนภาพ
เดียวยิ่งดี และคําพูดก็ควรใหสั้นที่สุด แตตอ งไดใจความ
4. ใชตัวอักษรหนาและอานงาย พยายามหลีกเลี่ยงการใชอักษรแบบลวดลายเพราะอาน
ยาก ตัวอักษรควรหนา แตไมทึบ และตองอานงาย และทีส่ ําคัญอานไดในระยะที่ไกลดีพอสมควร
5. ใชภาพที่ไมสับสน ภาพทีใ่ ชควรมีเทาทีจ่ ําเปนและเหมาะสม โบราณกลาวไววา ภาพ
ที่ดีสามารถอธิบายออกมาเปนคําพูดไดเปนพันๆ คํา ดังนัน้ จึงจําเปนตองระมัดระวังอยางมากในการ
ใชภาพ เพราะภาพที่ใชจะตองมีความหมายเกี่ยวของกับสิง่ ที่ตองการบอกผูบริโภค
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6. ใชสีที่มองเห็นไดงายและชัดเจน สีแตละโทนสี มีความหมายและใหอารมณตางกัน
คิดใหดวี าจะใชสีอะไรตัดกับสีอะไร หรือสีอะไรควรกลมกลืนกับสีอะไร ตรงไหนตองการเนนให
เดน ตรงไหนตองการใหกลมกลืน เชน สีเหลืองและสีดํา หรือสีเหลืองสดกับสีน้ําเงินเขากันไดดี
อยางมาก อยางไรก็ตามควรดูสิ่งแวดลอมประกอบดวย เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในการใชสี
7. เปนกันเองเทาที่สามารถทําได การทําปายโฆษณาโดยยกบางสวนใหเปนประโยชน
แกผูบริโภคจะชวยยกระดับภาพพจนของสินคาได
8. สถานที่ติดตั้งปาย สถานที่ติดตั้งปายมีความสําคัญอยางที่สุดตอการออกแบบทําปาย
เราควรไปตรวจสอบสถานที่ทุกแหงทีจ่ ะติดตั้งปายโฆษณา ถายรูปทําบันทึกรายงานเอาไวเกีย่ วกับ
สิ่งแวดลอมของแตละแหงซึ่งไมเหมือนกัน ตรวจดูสภาพสถานที่ในการคํานวณใชวสั ดุกอสรางเพื่อ
ปายโฆษณานัน้ ๆ จะไดทําประโยชนใหคมุ คากับการลงทุน
9. ระยะเวลาที่ติดตั้ง ควรรูระยะเวลาในการติดตั้งปายแตละปายวานานแคไหน อยูใน
สถานที่แบบใด เพราะมีความสําคัญตอการเลือกใชวัสดุในการทําปาย
10. ปายยิ่งใหญยิ่งดี ปายยิ่งใหญเทาไร อยูในสภาพแวดลอมที่ดี ไมมีอะไรมาบัง จะยิ่ง
เห็นไดไกลและชัดเจนขึ้นเทานั้น
11. ปายที่ดีและไดผล คือ เตือนความทรงจํา: ปายที่ดีและไดผล เปนเพียงสื่อที่ตองการ
ชวยเตือนความทรงจําเทานัน้
เพราะฉะนั้นไมควรยัดเยียดภาพและขอความโฆษณาลงในปายจน
สับสน ควรระลึกไวอยูเสมอวา คนสวนใหญไมไดหยุดยืนเพื่ออานหรือดูปายโฆษณา มีเพียงไมกี่
วินาทีเทานั้นทีค่ นจะไดเห็นปาย จึงไมควรอยางยิ่งที่จะเอาแนวความคิดดานโฆษณาอื่น ๆ มาเปน
เกณฑในการทําปายโฆษณากลางแจง
วัสดุที่จะใชทําปายโฆษณากลางแจง
วัสดุที่จะนํามาใชในการทําปายโฆษณากลางแจงเปนสิ่งทีจ่ ะตองพิจารณากันหลายแง
หลายมุมเพราะจะตองใหทนแดด ทนฝน ทนลม รวมทั้งทนขโมยดวย เทาที่ทํากันอยูในปจจุบนั ก็
เลือกใชวัสดุอยู 2 ลักษณะ คือ
1. แบบถาวร ถาตองการปายโฆษณาทีถ่ าวร ก็ยังตองรูอีกวาจะตองถาวรขนาดไหน
ถาวร 6 เดือน หรือถาวร 12 เดือน หรือถาวรตลอดไป ลักษณะของวัสดุก็ตองแตกตางกันไปตาม
กรณี เชน ตองใชเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงเหล็ก แผนพื้นเปนสังกะสี ไมอดั หรือแผนโลหะ
ถาวร
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2. แบบชัว่ คราว ปายโฆษณาชั่วคราว ควรเปนปายที่มอี ายุไมเกิน 3 เดือน เชน ปาย
โฆษณาภาพยนต ปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง หรือปายโฆษณาสินคาทั่วไป ปายลักษณะนี้ไม
จําเปนตองใชวิศวกรคํานวณแบบ เพราะทําแบบงาย ๆ มีระยะเวลาในการติดตั้งสั้นมาก จึงทําไดตาม
ความพอใจ แตก็ควรระวังในเรื่องความแข็งแรงพอสมควร ในชวงหนาลมพายุ เชน เดือนเมษายน
เลือกวัสดุพิมพอยางไรใหเหมาะสมกับงานที่จะพิมพ
การเลือกใชวสั ดุพิมพสําหรับงานพิมพ ในที่นี้จะขอกลาวถึงระบบงานพิมพ Ink Jet ที่
เกี่ยวกับการทําปายโฆษณา Outdoor เพียงเทานั้น
วัสดุสําหรับพิมพ Ink Jet โดยทั่วไปก็จะใชกันอยูประมาณ 2 ประเภท คือ Flexible
Surface หรือที่เรียกกันวา ไวนิล และ Self Adhesive Vinyl หรือที่เรียกกันวา สติกเกอร และที่นยิ ม
ใชกันโดยทั่วไปคือสติกเกอร พีวซี ี วัสดุพิมพทั้งสองชนิดก็มีหลากหลายชนิด หลากหลายคุณสมบัติ
แตละอยางการนําไปใชงานก็จะแตกตางกันไป ในที่นี้จะขอขยายความของวัสดุพิมพเพื่อใหเกิด
ความรูดังตอไปนี้
1. ไวนิล
กระบวนการผลิตเกิดจากการนําเสนใยโพลีเอสมาทอเปนผาในความหนาหรือความ
ใหญของเสนใย การเลือกใชความหนาหรือเสนใยทีแ่ ตกตางกันนัน้ บงบอกถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการนําไปใชงาน จะขอกลาวเรื่องคุณสมบัติภายหลังอีกครั้ง เมื่อไดเสนใยทีท่ อเปนผืนแลว
กระบวนการตอไปคือการนําผาโพลีเอสไปเคลือบพีวีซีทั้งดานหนาและดานหลัง ในสวนของดาน
จะเคลือบโดยใชปริมาณพีวซี ีที่มากกวา เพื่อตองการใหผิวหนาเรียบสม่ําเสมอ เมื่อพิมพสีลงไปจะ
ทําใหภาพที่ออกมาสวยงาม การเคลือบพีวีซีจะมีอยูสองประเภท ประเภทที่หนึ่ง ใชกาวชนิดพิเศษ
เปนตัวประสานระหวางเสนใยโพลีเอสเตอรกับพีวีซีที่เคลือบ วัสดุที่ทาํ ในลักษณะนีน้ ิยมใชกันอยาง
แพรหลาย เนือ่ งจากราคาจําหนายไมแพงเกินไป และอีกประเภทหนึ่งคือการนําเสนใยโพลีเอสเตอร
ไปชุบกับพีวีซีเหลว และผานขั้นตอนการทําเปนแผน วัสดุที่ผลิตจากกระบวนการนี้จะมีคณ
ุ สมบัติที่
ดีเยีย่ ม ใชกับปายที่ตองการความทนทานเปนพิเศษ หรือปายที่ตองการอายุการใชงานที่ยาวนาน และ
มีผิวหนาสม่ําเสมอเปนพิเศษ ขอเสียของระบบนี้คือ ราคาจําหนายคอนขางสูง เนื่องจากวัสดุที่
กระบวนการผลิตในประเภทนี้คอนขางซับซอน และใชเครื่องจักรที่มีราคาแพงในการผลิต อีกทั้ง
ปริมาณการผลิตก็ยังไดนอยกวาในประเภทแรกอีกดวย
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การเลือกใชไวนิล โดยทั่วไปนิยมใชความหนาของไวนิลเปนตัวกําหนดความแข็งแรง
ของไวนิล แตในความเปนจริงแลวความหนาเปนตัวชีว้ ดั ความแข็งแรงสวนหนึ่งเทานั้น การที่จะดู
วา ไวนิลมีความแข็งแรงมากนอยเพียงใด ใหไปดูที่รายละเอียดของสินคา ที่ผูผลิตทุกรายจะตอง
บงบอกสรรพคุณเอาไวอยางชัดเจน โดยศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้
1. Yarn บางแหงก็จะมีคําตอทาย เชน Yarn Count หรือผูผลิตบางรายอาจจะมีคําอื่นแต
ขอใหสังเกตคําวา Yarn และตัวเลขที่ระบุตามมา ในหัวขอนี้หมายถึงเสนใยโพลีเอสเตอรยอยๆ
จํานวนกี่เสนทีม่ ัดรวมกันเปนเสนใยโพลีเอสเตอรหนึ่งเสน ยกตัวอยางผูผลิตจะระบุวา 500D x
500D นั้นหมายถึงทั้งเสนใยแนวราบ และเสนใยแนวตั้งในหนึ่งเสนประกอบดวยเสนใยเล็ก ๆ มัด
รวมกันจําวน 500 เสน และถาผูผลิตระบุวา 300D x 200D นั้นหมายถึงเสนในดาน 300 หนึ่งเสน
ประกอบดวยเสนใยเล็กๆ จํานวน 300 เสนมัดรวมกัน สวนอีกดานหนึ่งคือเสนใยเล็กๆ 200 เสนมัด
รวมกันเปนเสนใยใหญ ในขอนี้สังเกตวาหากจํานวนเสนใยมีจํานวนมาก นั่นหมายถึงความแข็งแรง
ของไวนิลนั้นมีความแข็งแรงและทนทานมากกวาชนิดที่มีจํานวนเสนใยนอยกวา จํานวนเสนใยที่
กลาวมาขางตนนี้ยังไมอาจสรุปไดวาไวนิลที่มีเสนใยมากจะแข็งแรงทนทาน แตหากนําปจจัยใน
หัวขอตอไปนีม้ าพิจารณารวม ยอมสามารถสรุปไดวาไวนิลนั้นๆ มีความแข็งแรง ทนทานมากแค
ไหน
2. Thead เชนเดียวกันกับหัวขอขางตน ผูผลิตแตละรายจะกําหนดชื่อที่แตกตางกันไป
สําหรับขอนี้ใหสังเกตตัวเลขที่ระบุตามหลังเชนกัน ดังจะยกตัวอยางตอไป ในหัวขอนี้หมายถึง
จํานวนเสนใยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนวามีจํานวนเทาไหร ในพืน้ ที่หนึ่งตารางนิว้ เชนระบุวา
18x12 นั่นหมายความวาดานหนึ่งจํานวนหนึ่งนิว้ จะมีเสนใยโพลีเอสเตอรใหญจํานวน 18 เสน และ
อีกดานหนึ่งจะมีจํานวน 12 เสน เชนเดียวกันหากจํานวนเสนใยยิ่งมากยอมมีความแข็งแรงมากกวา
เสนใยทีน่ อยกวา
3. Thickness หรือความหนา ผูผลิตสวนใหญจะระบุเปนหนวยมิลลิเมตร ความหนาก็
เปนสวนหนึ่งของความแข็งแรง
4. Weight หรือน้ําหนักผูผลิตสวนใหญจะระบุเปนกรัมตอตารางเมตร
ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงขอสังเกตพื้นฐานที่ควรจะนํามาพิจารณาเลือกซื้อไวนิลมาใช
งาน หากแตยังมีสรรพคุณอีกมากที่ตองศึกษา สวนใหญแลวผูผลิตไวนิลที่มีราคาสูงจะกําหนดไว
แทบจะทุกเรื่อง แตสําหรับไวนิลที่ใชงานพิมพ Ink Jet โฆษณา Outdoor แลว การรับทราบเพียง
ขางตนก็สามารถทําใหการเลือกใชไวนิลมีประสิทธิภาพและเหมาะกับงาน อาจจะสามารถชวยลด
ตนทุนได
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ปจจัยอีกตัวหนึ่งที่เปนปจจัยภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นไดทันทีเมื่อผูขายนําไวนิลมา
สง นั่นก็คือความสม่ําเสมอของสีผิวหนาของไวนิล บางคนอาจจะบอกวามันไมจําเปนเลย แต
สําหรับ ผูพิมพงาน Ink Jet แลว ปจจัยนีจ้ ะชวยทําใหงานของผูพมิ พมีคุณภาพสูง และยังชวย
ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจา ยในการทํางานไดอีก ทําไมถึงเปนเชนนั้นคําตอบงายๆ การพิมพ
Ink Jet สิ่งสําคัญที่สุดคือสีของงานพิมพจะตองเหมือนกันทุกครั้งที่พมิ พ หากไมสามารถควบคุมสี
ผิวหนาของไวนิลไดแลว การที่จะทําใหสีที่พิมพออกมาเหมือนกันทุกครั้งยอมเปนไปไมได หรือถา
เปนไปไดก็ตองเสียเวลาในการเพิ่มหรือลดคาสี การทดลองพิมพตัวอยาง และตองสูญเสียวัสดุพิมพ
และหมึกพิมพในการบรุฟตัวอยางใหม
ชนิดของไวนิลนอกจากที่รูจกั กันโดยทั่วไป คือ ไวนิลชนิดทึบแสง สําหรับงานปาย
โฆษณาที่ใชสอ งดานหนา ไวนิลชนิดโปรงแสง สําหรับงานตูไฟ ยังมีไวนิลที่มีคุณสมบัติมากกวา
ดังนี้
1. ไวนิลตาขายหรือที่เรียกวา Net ไวนิล หรือ Mesh ไวนิลประเภทนี้นยิ มใชกัน
โดยทั่วไปคือ การคลุมตึกที่กําลังกอสราง หรือคลุมลานจอดรถ ไวนิลชนิดนี้จะมีคุณลักษณะเดนคือ
ยอมใหลมผานได และสามารถมองทะลุไปยังอีกดานหนึ่งได ไวนิลชนิดนี้ยังนิยมใชกันสําหรับทํา
ปายขนาดใหญในหางสรรพสินคา เพราะไมบดบังทัศนวิสัยในการมอง อีกทั้งยังนิยมใชในการทํา
ปายในสถานที่มีลมพัดผานแรง เนื่องจากไวนิลขนิดนีล้ มสามารถผานได จึงไมทาํ ใหตองแบกรับ
ของแรงลมที่จะมาปะทะกับปาย
2. ไวนิลพิมพสองดาน ไวนิลชนิดนี้จะมีผิวหนาทั้งสองดานของสินคาที่เรียบสม่ําเสมอ
อีกทั้งยังมีความหนาเปนพิเศษ เพื่อไมใหลายภาพอีกดานหนึ่งทะลุมาแสดงอีกดานหนึ่ง หากพิมพ
สองหนา หรือบางครั้งผูผลิตจะใชวัสดุสีดําใหอยูระหวางไวนิลทั้งสองดาน ซึ่งการทําเชนนี้จะทําให
ภาพที่พิมพทั้งสองดานมีความโดดเดนเปนพิเศษและตัดปญหาเรื่องลายภาพทะลุถึงกันไดเลย ไวนิล
ชนิดนีย้ ังไมคอ ยเปนที่นยิ มสักเทาไหร สวนใหญผูพิมพในบานเราจะใชไวนิลทึบแสงพิมพสองแผน
และมาเย็บติดกัน ซึ่งก็จะพบปญหาคือ หากนําชิ้นงานดังกลาวไปแสดงที่ที่มีแสงแดดสองผาน ก็จะ
เห็นลายภาพของดานหนึ่งแสดงเปนเงาสีดําอีกดานหนึง่
3. ไวนิลผิวหนาสีขาวแตดานหลังเปนสีดาํ ไวนิลชนิดนีอ้ อกแบบมาสําหรับงานโฆษณา
กลางแจงหนาเดียว แตปายติดตั้งในสถานที่มีแสงผานมาก เพราะสีดําอีกดานหนึ่งของไวนิลจะคอย
ปองกันไมใหแสงผาน จึงทําใหภาพที่พิมพมีความสวยงามตลอดเวลา
4. นอกจากนีผ้ ูผลิตบางรายยังผลิตชนิดทีไ่ มมีเสนใยอยูด านในของไวนิล ขอดีคือเมื่อนํา
ไวนิชนิดนีไ้ ปทําเปนตูไฟจะไมเห็นเสนใย ทําใหปายมีความสวยงาม แตความทนทานยังเหมือนเดิม
ในอดีตหากทําตูไฟจะใชระบบการพิมพดว ยหมึกพิมพ Water Based เพราะวัสดุพิมพของหมึกพิมพ
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ชนิดนี้จะไมมีเสนใยใหเห็น แตในปจจุบันเครื่องพิมพ Solvent Based มีการพัฒนาความละเอียดมาก
ขึ้น จึงมีผูผลิตบางรายประหยัดในดานตนทุนการผลิต และเวลาในการผลิต
การผลิตไวนิลขางตนนั้น ผูผลิตหลายรายโดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตที่สงสินคาไปขายยัง
ยุโรป จําเปนที่ตองเพิ่มขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ ําคัญอยางมากคือ การเคลือบไวนิลไมใหเปนเชื้อที่ตดิ ไฟ
หรือเรียกภาษาอังกฤษวา Flame Retardant เพราะกฎหมายของประเทศนั้นๆ เขมงวดมาก และใน
เมืองไทยเริ่มทีจ่ ะกลาวถึงกันมากขึ้น เพราะจะนําไปใชโฆษณาสินคาในสถานีรถไฟฟาใตดิ
นอกจากทีก่ ลาวมาขางตนแลว ในตลาดของผูผลิตไวนิลยังตองมีผูผลิตผลิตสินคาใหม
เพื่อพัฒนาวงการโฆษณาอยางตอเนื่อง ในอนาคตอาจจะมีวัสดุแปลก ๆ มาใหเลือกใชกันมากขึ้น
2. สติกเกอร
คําถามขางตนไมวาจะมีความซับซอนอะไร หากแตวาตองการคุณภาพของงานพิมพ
และความสวยงามของการนําสติกเกอรไปติดบนวัสดุแลว การเลือกใชสติกเกอรทถี่ ูกตอง และ
เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญ งานบางอยางเจาของงานตองระบุถึงคุณสมบัติของสติกเกอรเลยวาจะตองมี
คุณสมบัติเปนอยางไร การใหความสําคัญเชนนี้ไมใชเรื่องมาก หากแตเปนสิ่งที่ถูกตองแลวสําหรับ
เจาของสินคา ที่ตองการใหงานพิมพออกมาสวย เพราะหากเลือกใชผิดแลว นอกจากที่จะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติมในหลายๆ เรื่องแลว ภาพลักษณของสินคาอาจจะตองสูญเสียไปอีกดวย ดังที่ทราบ
กันวา ภาพลักษณของสินคาเปนสิ่งจําเปนขึน้ ทุกวัน
สติกเกอรในปจจุบันมีใหเลือกใชงานอยางมากมาย ในทีน่ ี้จะกลาวเพียงแคสติกเกอรบาง
ชนิดที่มีจําหนาย และชนิดที่นิยมใชกันในประเทศไทย หากจะเลือกใชสติกเกอรใหถูกกับงาน
จําเปนที่ตองรูแ ละทําความเขาใจ ทั้งในเรือ่ งของกาว และผิวหนาของสติกเกอร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1 ชนิดของกาว
2.1.1 กาว Permanet หากจะแปลตามตัวหนังสือภาษาอังกฤษแลว คงจะดูนากลัว
ไปหนอย เพราะจะหมายถึงกาวถาวร หรืออาจจะเขาใจความหมายวาติดแนน ติดนานลอกไมออก
แตในความเปนจริงแลวผูผลิตใชศัพทคํานี้เพื่อแยกผลิตภัณฑ และการใชงาน คําวา Permanent คือ
กาวที่ใชสําหรับงานที่มีอายุการใชงานนาน อยางนอยตองมากกวา 1 ป และหากจะลอกสติกเกอร
ออกก็สามารถลอกออกได เพียงแตกาวทีเ่ คลือบกับสติกเกอรชนิดนี้มา จะติดอยูบนชิน้ งานที่เราลอก
สติกเกอรออกมาก หากเราจะใชชิ้นงานนัน้ เพื่องานโฆษณาชิ้นตอไปก็ทําไดเชนกัน แตตองเสียเวลา
กําจัดเศษของกาวที่หลงเหลืออยูบนชิ้นงานนั้นเสียกอน
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2.1.2 กาว Removable หลายคนคิดวากาวชนิดนี้มีความเหนียวนอย ติดแลว
อาจจะหลุดลอนออกมาได ในความเปนจริงแลว กาวชนิดนี้จะมีความเหนียวนอยกวากาวชนิดแรก
แตใชวาจะหลุดลอนงาย คุณสมบัติโดยทั่วไปก็เชนเดียวกันกับชนิดแรก เพียงแตกาวชนิดนี้จะมีขอดี
ตรงที่วา หากชิ้นงานที่ตองติดสติกเกอรเพื่องานโฆษณา จําเปนที่ตองใชอยูหลายๆ ครั้ง กลาวคือ
ลอกแลวติดใหมอยูเรื่อย ๆ การเลือกใชกาวชนิดนี้จะมีความเหมาะสม เพราะคราบกาวของสติก
เกอรเมื่อลอกออก จะไมหลงเหลืออยูบนชิ้นงาน หรือหากจะหลงเหลือก็เพียงแคเล็กนอย ดังนั้นจึง
ชวยประหยัดเวลาของการทํางานไดมาก
2.1.3 กาวชนิดไมเหนียวทันทีในระหวางการติดตั้ง แตจะเหนียวตอเมื่อทิ้งไวสัก
ระยะหนึ่งสั้นๆ กาวชนิดนีจ้ ะอยูก ับสติกเกอรพีวีซีหนาผลิตจากระบบ Cast กาวชนิดนี้จะนิยมใช
สําหรับพื้นผิวที่กาวทํางานคอนขางยาก จะตองติดและลอกออกหลายครัง้ กวาจะไดภาพติดตรงตาม
ตําแหนงที่ตองการ กาวชนิดนี้จะมีความเหนียวพอใหสติกเกอรติดกับชิ้นงานไดในชวงแรก หาก
สติกเกอรติดไดตรงตามตําแหนงแลว และทิ้งไวสกั ระยะหนึ่งสั้นๆ กาวชนิดนี้จะเปลี่ยนสภาพเปน
กาวทั้งสองชนิดขางตน (กาวชนิดนี้มีสองชนิดใหเลือก คือทั้ง Removable และ Permanent)
2.1.4 กาวชนิดสี โดยปกติแลวกาวของสติกเกอรจะใชเปนสีใส กลาวคือไมมีสี
หากแตผูผลิตหลายรายก็ผลิตกาวเพิ่มขึ้นอีกสองสี คือ สีดํา และสีขาว ซึ่งกาวทั้งสองสีที่ผลิตขึ้นมาก็
เพื่อตองการใหสติกเกอรมีความทึบสูง ปองกันสีที่วัสดุพมิ พจะทะลุผานเนื้อพีวีซีของสติกเกอร และ
จะทําใหภาพทีพ่ ิมพออกมาหมองไป
2.2 ชนิดของผิวหนา ชนิดของผิวหนาหากจะรวมสติกเกอรทุกชนิดแลวคงตองกลาวกัน
อีกนาน ในที่นี้จะขอกลาวเพียงสติกเกอรสําหรับนํามาใชกับงานพิมพ Ink Jet ที่นิยมใชกัน
โดยทั่วไปก็คงหนีไมพน ผิวหนาที่เปนพลาสติกชนิดพีวีซี ที่มีการผลิตที่แตกตางกันในหลักใหญอยู
3 ประเภทดังนี้
2.2.1 ผลิตดวยกระบวนการผลิตชนิด Monomeric Calendered Film ผิวหนาพีวีซี
ชนิดนี้เปนที่นยิ มใชกนั โดยทั่วไป เนื่องจากราคาถูก และผลิตไดงาย ผิวหนาชนิดนี้จะนํามาใชกบั
งานทั่วไป ซึ่งจะใชตดิ บนชิน้ งานพื้นผิวราบไมโคงงอ หรือหากจะโคงงอก็ไมมากเกินไป และงานที่
ใชก็จะเปนงานโฆษณาในระยะสั้นเสียเปนสวนใหญ
2.2.2 ผลิตดวยกระบวนการผลิตชนิด Polymeric Calendered Film ผิวหนาชนิดนี้
จะมีคุณสมบัตทิ ี่ดีกวาผิวหนาชนิดแรก ตรงที่พีวีซีสามารถเขารูปไดกับวัสดุทุกชนิด ไมวาชิ้นงานได
มากกวาชนิดแรก ราคาจําหนายก็แพงกวาเล็กนอย ชิน้ งานที่เหมาะสมคือพื้นผิวที่ไมเรียบเปนลอน
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2.2.3 ผลิตดวยกระบวนการผลิตชนิด Cast Film ผิวหนาชนิดนี้ไดรับการยอมรับ
วาเปนชนิดที่ดที ี่สุดของสติกเกอรในขณะนี้ เพราะพีวีซสี ามารถเขารูปไดกับวัสดุทุกชนิด ไมวา
ชิ้นงานนั้นจะมีองศาของการโคงงอเทาใด สติกเกอรในรุนนี้จะนิยมใชกับงานโฆษณาที่มีอายุการใช
งานยาวนาน หรืองานโฆษณาที่ตองการความสวยงามเปนพิเศษ สติกเกอรชนิดนี้ราคาจําหนาย
คอนขางสูง
ที่กลาวมาในสวนของผิวหนาสติกเกอรขางตนนั้นคือกระบวนการผลิตสติกเกอรทั่วไป
สําหรับสติกเกอรงานพิมพ Ink Jet ก็ผลิตมาจากกระบวนการทั้งสามขางตน หากจะถามวาสติกเกอร
ที่มีจําหนายโดยทั่วไปนั้น สามารถนํามาพิมพ Ink Jet ไดหรือไม ตอบไดทันทีวาได และไมได ที่
กลาววาไดเพราะสติกเกอรทผี่ ิวหนาผลิตจากพีวีซีแลว หมึกพิมพเชื้อ Solvent Based สามารถ
เกาะติดได สวนจะถามวาพิมพออกมาสวยหรือไม หรือพิมพแลวมีรอยดางของงานพิมพหรือไม ไม
สามารถบอกได
กลยุทธการสรางสารโฆษณา
ในขั้นตอนกอนการสรางสารโฆษณา
จําเปนตองวางจุดประสงคและยุทธวิธีในการ
สรางสรรคงานโฆษณากอน โดยสวนที่สําคัญที่สุดเริ่มจากแนวความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งควร
มีจุดขายที่โดดเดนเพียงจุดเดียว เรียกวา Unique Selling Point (U.S.P.) ซึ่งนํามาจากตัวสินคา เชน
รูปรางลักษณะสินคา หรือความสามารถในการแกปญ
 หาของผูบริโภคดวยสินคาของเรา หรือ
ประโยชนของสินคา เชน คุณสมบัติพเิ ศษของสินคา ที่มีตอผูบริโภควิธีการสรางสารมีหลายวิธี
ดวยกัน เชน ตามวิธีการนําเสนอ ไดแก
1. สารโฆษณาที่มุงใหขอมูลขาวสาร (Information Approach) มุงนําเสนอขอมูล
โดยตรงเกีย่ วกับสินคาหรือสิ่งที่ตองการโฆษณา
2. สารโฆษณาที่มุงแสดงความสัมพันธ (Association Approach) มุงสรางภาพลักษณแก
สินคาหรือสิ่งที่ตองการโฆษณา โดยเชือ่ มโยงกับสิ่งที่มีชื่อเสียง (Celebrities) และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Life Style)
3. สารโฆษณาที่มุงสรางอารมณ (Emotion Approach) เนนการเลาเรื่องสัมผัสกับ
อารมณของผูรับสาร
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กลยุทธการนําเสนอสารโฆษณา
1. การนําเสนอแบบใชผูนําเสนอ (Presenter) การนําเสนอแบบใชผูนาํ เสนอเหมาะกับ
สินคาที่ไมไดมีความงาม โดดเดนดวยตัวสินคาเอง ผูนําเสนอจะพูดเรือ่ งราวเกีย่ วกับสินคานั้นๆ เพื่อ
สรางความสวยงาม ความนาสนใจใหแกสินคาแทน ซึ่งผูนําเสนอตองมีลักษณะดึงดูดใจทั้งรูปราง
หนาตาหรือลักษณะอื่น เชน
1.1 การใชโฆษก (Spokeman) อยางคุณไตรภพ ลิมปพัทธกับผงซักฟอกบรีส การ
นําเสนอแบบการใชบุคคลที่ใชสินคารับรอง (Testimonial) นิยมใชวธิ ีนี้กันมาก โดยนําดาราที่มี
ชื่อเสียง (Celibrity Testimonial) หรือคนธรรมดาที่มีความเกีย่ วของกับสินคา (Normal Man
Testimonial) เชน กลุมแมบานที่ใชผงซักฟอกบรีส มาชี้ชวนซึ่งออกมาพูดในลักษณะยืนยันถึง
คุณภาพของสินคาหรือบริการเคยใชมาแลววาดี
1.2 ผูนาํ เสนอที่เปนตัวการตนู (Mascot) ที่สรางขึ้นเฉพาะ เชน ตัวการตูนคูรใน
โฆษณาน้ําผลไมคูร
1.3 ผูนําเสนอที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู (Authority) ออกมาแนะนําสินคาที่
สรางความนาเชื่อถือ เชน คุณสมพงษ พาณิช ซึ่งเปนผูท รงคุณวุฒวิ งการออกแบบมาเปนผูนําเสนอ
เครื่องสุขภัณฑ
2. การนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวติ (Slice of life) การนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของ
ชีวิตเปนการนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวติ จริง เปนการสรางความรูสึกรวมแกผูชม แลวจึงนําเสนอ
การแกปญหาโดยสินคา
3. การเสนอแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic) การเสนอเชิงสัญลักษณเปนการสราง
สัญลักษณเปนตัวแทนของสินคาใหผูบริโภคเห็นและจดจํา เชน การโฆษณาของธนาคารไทย
พาณิชย ทีใ่ ชใบโพธิ์ที่มีการแผกิ่งกานสาขาที่สะทอนความแข็งแกรง ความมั่นคง มาเปนสัญลักษณ
4. การนําเสนอแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) การนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยเปนการนํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณสมบัติคลายกันกับสินคาเรามาเปรียบเทียบ เชน กระดาษชําระที่มีความนุม
เหมือนสําลี
นอกจากรูปแบบการนําเสนอแนวความคิดรวบยอดในสารโฆษณาดังกลาว ยังมีรูปแบบ
อื่นๆ อีก เชน การนําเสนอแบบเรื่องราวเกินจริง (Dramatization) การนําเสนอแบบกอนใชและหลัง
ใช (Before and after) การนําเสนอแบบชุดของปญหา (Vignette or Series of problem) การนําเสนอ
แบบเปรียบเทียบระหวาง 2 สินคา (Cpmparative Advertising) การนําเสนอแบบการสาธิต
(Demonstration) การนําเสนอแบบสารคดี (Documentary) การนําเสนอแบบฝนเฟอง (Fantacy) การ
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นําเสนอแบบการรองรําทําเตน (Production Number) เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีการนําเสนอคํา
โฆษณาในรูปแบบ AEEEII ดังนี้
A ยอมาจาก Argument (การเสนอขอคิดเห็น) รูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
กลุมเปาหมายไดคิดตามหลักเหตุผลแลวนํามาสรุปไดดวยตัวเอง
E ยอมาจาก Emotional Strategies (กลยุทธทางอารมณ) นําเสนอดวยอารมณและ
ความรูสึก เชน ความโกรธ ความรัก
E ยอมาจาก Entertainment (ความบันเทิง) ความบันเทิงนี้นาํ มาใชในการดึงดูดใจและ
สะกดผูรับสาร และยังชวยใหพวกเขาเกิดความรูสึกที่ดตี อโฆษณา แตสิ่งที่ตองระวังในการนําเสนอ
ดวยความบันเทิงคือ ตองพยายามเชื่อมความบันเทิงนั้นเขากับสินคาหรือบริการใหได มิฉะนัน้ ผูรับ
สารอาจจะจดจําไดเพียงความบันเทิง การนําเสนอรูปแบบนี้นิยมใชกับสินคาหรือบบริการที่มีความ
แตกตางจากคูแ ขงขัน แตมีความถี่ในการใชสูงและมีความภักดีตอยี่หอสินคาต่ํา (Low Loyalty)
I ยอมาจาก Image (ภาพลักษณ) ใชเปนรูปแบบที่เนนการจดจําสินคาหรือบริการเพื่อ
เปนการสรางภาพลักษณที่ดี เนนการใหความสําคัญทางดานจิตวิทยา (Psychological) มักใชกบั
สินคาหรือโฆษณาที่ตองการเนนชื่อเสียง (Reputation)
I ยอมาจาก Information (ขอมูลขาวสาร) เปนการนําเสนอที่พื้นฐานที่สุดและเปนสวน
สําคัญที่สุดในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการหรือไมก็เปนการยืนยัน (Assertions) ใน
คุณภาพของสินคาหรือบริการตอกลุมเปาหมาย มักใชกบั สินคาและบริการใหม หรือสินคาเกาที่มี
การปรับปรุง
นอกจากนั้น
ผูเขียนคําโฆษณาตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายดวยในการสรางสรรคคํา
โฆษณา โดยการใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ภายใตขอจํากัดของเนื้อทีแ่ ละเวลาใหผูรบั
สารจําไดวา “อะไรคือสิ่งที่ตองการจะพูดถึง” เชน สิ่งนั้นควรทําหรือไมทํา และใหผูรับสารเกิด
อารมณและความรูสึกคลอยตาม รูปแบบการนําเสนอแนวความคิดรวบยอดจึงถือเปนกรอบกําหนด
รายละเอียดของเรื่องการใชจดุ จูงใจและการออกแบบสารโฆษณาดวย
ทั้งสวนที่เปนวัจนภา
และอวัจนภาษาใหมีความสอดคลองกัน เชน นําเสนอแนวความคิดแบบการสาธิต ภาพที่นํามาใช
ประกอบจึงตองเปนภาพทีแ่ สดงการสาธิตการใชสินคา
สวนขอความโฆษณาอาจเปนขอความ
ประเภททีใ่ ชหลักเหตุผล อธิบายอยางตรงไปตรงมา เพื่อสรางความเขาใจถึงคุณภาพที่ดีกวาของ
สินคาของเรา นอกจากนั้นควรจุดจูงใจดวยเหตุผลประกอบ
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วิธีการสรางความหมายในสาร
การสรางความหมายใหกับสารมีวัตถุประสงคนอกจากการสรางความนาสนใจแลว ยัง
เพื่อตองการสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกันของผูสงสารและผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่
เปน วัจนภาษา คือขอความหรือถอยคําที่สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนหนึ่งในสวนผสมของ
การสรางสรรคโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพที่บอกรายละเอียดและใหขอมูลแกผูรับสารที่สําคัญ
1. วิธีการแสดงความหมายในสารสวนที่เปนวัจนภาษา
1.1 การใชสัญลักษณ (Symbol) คือ สิ่งที่ใชสื่อความหมายแทนสิ่งอื่นโดย
กําหนดใหมีคณ
ุ สมบัติรวมกัน โดยที่สังคมใหการยอมรับและสามารถเขาใจรวมกัน เชน ภาษาใชคํา
และประโยคแทนสิ่งตางๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เชน ไมกางเขน แทนศาสนาคริสต ดอกไม
แทนผูหญิง นอกจากนั้นการจัดองคประกอบศิลป ก็ถือเปนการใชสัญลักษณในการถายทอด
ความหมาย เชน สีเขียวแทนความสดชืน่ ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ เสนตรงแทนความรูส กึ
มั่นคงความเปนปกแผน
1.2 การอุปมาอุปไมย (Metaphor) เปนการเปรียบเทียบในลักษณะที่เปลีย่ น
คุณสมบัติของความจริงจากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับ นําสิ่งที่เหมือนกันและตางกันมาเปรียบกันให
เห็นความแตกตาง ในขณะเดียวกันสามารถใชแทนที่กนั ในเชิงเหมือน เชน การเปรียบเทียบผูห ญิง
สวยกับดอกไม ซึ่งอาศัยจุดรวมคือ ความสวยของผูหญิงกับดอกไม
1.3 การอุปลักษณ (Metonymy) การเชื่อมโยงของความหมายในระดับเดียวกัน
แตใหสว นหนึง่ แทนทั้งหมดเนื่องจากเราไมไดเห็นความจริงทั้งหมด แตเราสรางภาพลักษณสวนที่
เหลือจากการเห็นจากการอุปลักษณเพียงสวนเดียว เชน เห็นภาพถนนที่สงบเงียบในเมืองแหงหนึ่ง
ภาพนัน้ ไมไดหมายถึงถนนสายนั้นเทานัน้ แตเปนตัวแทนของชีวิตที่สงบสุขของคนทั้งเมือง
1.4 การใชตวั บงชี้ (Index) เปนการเชื่อมคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขากับ
ความจริงของอีกสิ่งหนึ่งอยางมีความสัมพันธกัน ทําใหเกิดการแทนที่ของความหมาย เชน การที่
เห็นคนมีฐานะดีมักเลือกขับรถเบนซ BMW และ Lexus เปนตน เมื่อเราไดเห็นคนขับรถเหลานี้ จึง
เปนตัวบงชีไ้ ดวาเจาของรถควรเปนคนฐานะดี หรือแมแตการแตงตัว ใสเสื้อผาราคาแพง ตราสินคา
ดังๆ ก็เปนตัวบงชี้วาเปนคนฐานะดี มีรสนิยมไดดว ยเชนเดียวกัน การมีตัวบงชี้และเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางกันจะทําใหการสรางความหมายในสารไดงาย รวดเร็วและตรงตอกลุมที่เปน
เปาหมายและตองการใหไดรับสารนั้น เพราะสารที่สื่อไปนั้นจะไดรบั ความสนใจและเขาใจไดงา ย
ผลที่ไดรับก็จะเปนไปตามทีผ่ ูสื่อสารนั้นตองการ
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2. วิธีการแสดงความหมายในสารสวนที่เปนอวัจนภาษา
2.1 การปลอยใหมีพื้นที่วางมากๆ (Attention through White Space) เพื่อเปนการ
ระบายความเครียด ความอึดอัด ชวยเปลี่ยนอารมณและชวยใหเกิดการจําไดอยางแมนยํามากขึน้ จาก
พื้นที่วางๆ โลงๆ นั้น
2.2 การเนนถึงสวนใดสวนหนึ่งเปนวาระสําคัญโดยเฉพาะ (Attention by
Emphasisson one element) เปนวิธีที่พบเห็นทัว่ ไปโดยการขยายภาพสวนใดสวนหนึ่งของสินคา
หรือขอความใหดูเดน เพื่อใหเห็นวาสวนที่ดีกวาของสินคาประเภทเดียวกัน หรือประโยชนทจี่ ะ
ไดรับเพิ่มจากการใชสินคานัน้
2.3 การใชสี (Attention through Colour) เปนเทคนิคทีน่ ําสี ซึ่งอาจเปนสีเดียว
หรือหลายสีเพิม่ เติมลงในโฆษณาที่เปนขาว – ดํา เพื่อเรียกความนาสนใจและเปนจุดเดน
จากหลักการสรางสารและแสดงความหมายในสาร สามารถสื่อความหมายไดมากกวา
หนึ่งความหมาย ไมวาจะเปนการใชถอยคํา การใชภาพประกอบ หรือการจัดองคประกอบศิลป
เพราะฉะนั้นในการวิเคราะหเกีย่ วกับการสรางสารและการแสดงความหมายในสารจึงตองพิจารณา
ทุกองคประกอบ
แนวคิดเรื่องการจูงใจในสารโฆษณา
วัตถุประสงคของโครงการพลังไทย ลดใชพลังงาน มีจดุ ประสงคหลักที่ตองการรณรงค
ใหประชาชนชาวไทยทีเ่ ปนกลุมเปาหมายลดการใชพลังงานอยางฟุมเฟอยและใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงตองสามารถโนมนาวในผูรับสารใหรูสึกคลอยตามและเกิดความรูสึกอยากปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคในที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้จึงตองวิเคราะหถึงการใชจดุ จูงใจในการสื่อความหมาย
ทั้งในสวนทีเ่ ปนวัจนภาและอวัจนภาษา เพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพในการจูงใจผูรับสาร
การสรางแรงจูงใจในเนื้อหาโฆษณา
การสรางแรงจูงใจในสารโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจนัน้ ตองมีการวางกลยุทธ
การโฆษณา (Creative Strategy) ใหเหมาะสมกับขาวสารการโฆษณา ไมวาจะเปนกลยุทธที่ใช
เหตุผล (Rational Approach) ที่บอกเกีย่ วกับลักษณะและประโยชนของสินคาตอผูบริโภคอยาง
ตรงไปตรงมา โดยมีหลักฐานอางอิงที่ทําใหดนุ าเชื่อถือ หรือกลยุทธที่ใชอารมณ (Emotional
Approach) ที่เนนการเชื่อมโยงสินคากับความรูสึก ทําใหผูรับสารเกิดความรูสึกและทัศนคติไมวาจะ
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ดานบวกหรือลบตอตัวสินคานั้น และสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาอีกประการคือ วิธีการสรางแรงจูงใจ
ในเนื้อหาโฆษณาที่จะทําใหเลือกเนื้อหาสาร (Message Content) ที่สามารถจูงใจกลุมเปาหมายได
สําหรับเนื้อหาที่เปนสารในงานโฆษณา ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ในการจูงใจ ไดแก
การใชจุดจูงใจ (Advertising Appeals) เปนตัวกําหนดสวนผสมการสรางสรรคโฆษณา (Creative
Mix) การใชหลักฐาน (Evidence) เพื่อสรางความนาเชือ่ ถือ และการจัดโครงสรางและรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาโฆษณา (Advertising Message Structure and Form) เพื่อเพิ่มความเขาใจในสารและ
เพิ่มการจดจําสารอีกดวย ซึง่ ทั้ง 3 สวนนีใ้ ชเปนสวนทีพ่ ิจารณาถึงสวนประกอบของเนื้อหาวาควรมี
อะไรบางและมีวิธีการเขียนอยางไร เพื่อมีประสิทธิผลในการจูงใจ แตเนื่องจากในการวิจยั ครั้งนี้
มุงเนนการศึกษาการจูงใจดวยจุดจูงใจ จึงขอนําเสนอเฉพาะเรื่องการใชจุดจูงใจในเนือ้ หาโฆษณา
การใชจุดจูงใจในงานโฆษณา
“จุดจูงใจ ในงานโฆษณาเกิดขึ้นไดจากความตองการพื้นฐานของมนุษย สัญชาติญาณ
และความรูสึกทั้งหลายในตัวมนุษย ซึ่งโฆษณาจะสามารถจูงใจผูบริโภคไดดวยการใชจุดจูงใจที่ตรง
กับความตองการหรือตรงกับปญหาที่ผูบริโภคเผชิญอยู” (Martin 1994 : 125) มีผูใหความหมายของ
จุดจูงใจมากมาย เชน
1. จุดจูงใจ คือ สิ่งที่ทําใหสินคาในงานโฆษณานัน้ ๆ นาสนใจตอผูบริโภค (Well,
Burnett and Moriaty 1995 : 110)
2. จุดจูงใจ คือ เครื่องมือที่โฆษณาใชชักจูงใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตามที่นัก
โฆษณาตองการ (Weilbacher 1984 : 98)
3. จุดจูงใจ คือ แนวทางที่ใชในการเรียกรองความสนใจของผูบริโภค และมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกของผูบริโภคที่จะเกิดตอสินคาหรือบริการ จึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ผลักดันผูบริโภค หรือสิ่ง
ที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคและกระตุนความสนใจของผูบริโภค (Belch 1995 : 101)
สรุปแลว จุดจูงใจ หมายถึง กลวิธีที่ทําใหเนื้อหาสารมีความนาสนใจและสามารถชักจูง
ผูบริโภคใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการจากสารโฆษณา จุดจูงใจในงานโฆษณาจะเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดสวนประกอบทุกสวนของงานโฆษณา จึงตองแสดงอยางชัดเจนวานําเสนอดวยจุดจูงใจ
ประเภทใด โดยพิจารณาจากลักษณะของสินคาและผูบริโภค รวมถึงตองเลือกใหสอดคลองกับกล
ยุทธโฆษณาทีใ่ ชดวย เชน ถาใชกลยุทธโฆษณาที่ใชเหตุผล (Rational Approach) ก็จะตองใชจุดจูง
ใจทางดานเหตุผลดวยเชนกัน
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ประเภทของจุดจูงใจ
1. จุดจูงใจดานเหตุผล เปนจุดจูงใจที่มักใชเหตุผลเชน ความประหยัด คุณภาพ ซึ่งนํามา
จากลักษณะและประโยชนที่จะไดจากการใชสินคา สาระในสารโฆษณาจึงประกอบดวยเหตุผลที่
ผูบริโภคควรเลือกซื้อสินคานี้ และสรางความมั่นใจตอประโยชนที่จะไดรับ ที่สามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกปญหาใหได
2. จุดจูงใจดานอารมณ เปนจุดจูงใจที่สรางความสนใจในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดจาก
อารมณและความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคา มากกวาพิจารณาจากลักษณะภายนอกของสินคา
จุดจูงใจประเภทนี้จึงสัมพันธกับความตองการทางสังคมและจิตวิทยา ยังกอเกิดความรูสึกเชิงบวก
ตอสินคาและการจดจําไดดกี วา สําหรับอารมณ ความรูสึกที่มักนํามาใชในงานโฆษณา เชน ความ
กลัว ความรัก เปนตน จุดจูงใจดานอารมณเปนกลยุทธที่นิยมมาก และนําแนวคิดทางการสื่อสาร
ผสมผสานกับจิตวิทยา ในการนําเสนอสารที่สรางแรงจูงใจ ทําไดหลายวิธี เชน การใชภาษาที่เจือ
อารมณบรรยายใหเห็นภาพคลอยตาม การเชื่อมโยงความคิดใหมเขากับความคิดเดิมทีก่ ลุมเปาหมาย
มีอยู การเชื่อมโยงความคิดผานอวัจนภาษาที่เราอารมณ เชน ภารใชภาพธงชาติแสดงความเปนชาติ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
สรุปจุดจูงใจดานอารมณที่นยิ มใชในงานโฆษณา
1. จุดจูงใจดานความกลัว/กังวลใจ (Fear/Anxiety Appeals) เปนจุดจูงใจที่นยิ มใชกัน
มากกับสินคาหลายประเภทและมีประสิทธิภาพในปจจุบัน
เนื่องจากคนกลัวการไมยอมรับจาก
สังคมมากขึ้น การใชความกลัวในระดับพอเหมาะนีถ้ ูกสรางในงานโฆษณาโดยแสดงผลเชิงลบใน
สถานการณทไี่ มพึงประสงค กอใหเกิดความกลัวลักษณะตางๆ แบงเปน 2 แนวทางคือ จะเปน
อันตรายแกรางกายและการไมไดรับการยอมรับจากสังคม แตสถานการณเหลานัน้ จะหมดไปเมื่อใช
สินคาที่โฆษณา การเสนอผลดานลบที่เกี่ยวกับกลุมเปาหมายโดยใชระดับความกลัวตางๆ ในการ
โนมนาวใจ ซึ่งขึ้นกับความนาเชื่อถือของผูสงสาร ความสําคัญของเนื้อหาที่มีตอผูร ับสารหรือตัว
ผูรับสารเอง ตัวอยางเชน ภาพของปอดที่เปนมะเร็ง หรือผูหญิงปากดําเพราะสูบบุหรี่จัด ในอาจเกิด
ความกระวนกระวายใจจนหลีกเลี่ยงจนเพิกเฉย หรือ การเสนอผลเสียของโคเรสเตอรรอลสูงใน
เลือดกับกลุมผูใหญจะโนมนาวใจไดดกี วากลุมเด็ก
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2. จุดจูงใจดานอารมณขัน (Humor Appeals) ขอดีของอารมณขันนั้นสามารถสรางความ
สนใจไดดี สามารถกอใหเกิดความรูสึกเชิงบวกตอสินคาและกระตุนความรูสึกอื่น ๆ เชน ความมี
ชีวิตชีวาได ชวยลดความเครงเครียดของตัวสารทําใหผูรบั สารรูสึกผอนคลาย เพลิดเพลิน อยากที่จะ
รับสารนั้นซ้ํา แตไมไดหมายความวาจะใชจุดจูงใจดานอารมณขันกับสินคาทุกประเภท โดยเฉพาะ
สินคาที่ตองการความนาเชื่อถือ ดังนั้นขอดอยของอารมณขันคือ ทําใหจดจําเนื้อหาโฆษณาไดนอย
เพราะมัวแตใสใจกับอารมณขัน การทําความเขาใจอาจเกิดขึ้นไดยาก และถาไดยินหรือเห็นซ้ํา ๆ จะ
ทําใหความนาสนใจลดลง ดังนั้นควรใชใหเหมาะกับกลุมผูรับสารและสรางเปนลักษณะการผจญภัย
มากกวาสถานการณปกติ
3. จุดจูงใจดานเพศ (Sex Appeals) ความเซ็กซี่ถือเปนพื้นฐานความตองการพื้นฐานของ
มนุษยในเรื่องเพศ ซึ่งนํามาเปนจุดจับใจทีม่ ีอํานาจในการหยุด (Stopping-Power Role) ลอใหเกิด
ความสนใจในโฆษณาไดในชวงแรก และกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางอารมณ เพิ่มการระลึกได
ดังนั้นผูที่เปนพรีเซ็นเตอรหรือขอความที่เสนอแนะทีใ่ หผูใชสินคามีเสนหจึงตองดึงดูดใจ
การ
เลือกใชจุดจับใจประเภทนี้ตอ งใชในปริมาณพอเหมาะ สอดคลองกับผูรับสารและสินคา เพื่อไมให
เกิดการตอบสนองดานลบขึน้
4. จุดจูงใจดานความอบอุน (Warmth Appeals) ความอบอุนในงานโฆษณา สรุปเปน
ความหมายไดวา เปนอารมณออนโยนอันอบอุนที่ผูบริโภครับรูผานงานโฆษณาและนําไปเชื่อมโยง
กับความสัมพันธในครอบครัว โดยมากใช “ความรัก” ในแงมุมตางๆ เชน ความรักของคนใน
ครอบครัว หรือความรักของหนุมสาว
5. จุดจูงใจดานความเปนตัวเอง (Ego Appeals) เปนการนําเสนอการแสดงความเปนตัว
ของตัวเองออกมา หรือเพิม่ เติมบางอยางแกผูบริโภคใหดูดีขึ้นเมื่อใชสินคา เชน รูปรางหนาตา
บุคลิกภาพ มักใชกับสินคา เชน เครื่องสําอาง เสื้อผา เปนตน
6. จุดจูงใจดานดนตรี (Music Appeals) ใชในงานโฆษณาทางสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศน
สามารถใชดนตรีซึ่งเปนอวัจนภาษาประกอบลงไปได เพื่อสรางอารมณ ความรูสึก เกิดการรับรู
ความหมายใหเกิดกับงานโฆษณา
7. จุดจูงใจดานประสาทสัมผัส (Sensory Appeals) ไดแก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
มนุษย คือ รสชาติ (Taste) สัมผัส (Touch) การมองเห็น (Vision) กลิ่น (Smell) และการไดยนิ
(Hearing) จุดจูงใจแบบนี้สามารถเปนจุดจูงใจดานเหตุผลไดขึ้นอยูกับเนื้อหาที่ตองการเนน
8. จุดจูงใจโดยใชดารา (Star Appeals) การเนนไปที่ความนิยมชมชอบของผูบริโภคที่มี
ตอรูปลักษณของดารานักแสดง นักรองหรือเหลาคนดัง ซึ่งจุดจูงใจแบบนี้สามารถเปนจุดจูงใจดาน
เหตุผลไดดว ย ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่ใหดาราหรือเหลาคนดังนั้นสื่ออะไรออกไป
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9. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ (Anger Appeals) ใชหลักการสรางความเครียด ความคับ
ของใจใหผูรับสาร เพื่อจูงใจใหเกิดการกระทําเพื่อลดความของใจนั้น
10. จุดจูงใจโดยใหรางวัล (Reward as Appeals) เปนสารที่ตอบสนองความตองการของ
ผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิง่ สารที่เสนอรางวัลหรือสิ่งตอบแทนมาก ยิ่งสรางความสนใจแกตัวสาร
ไดมาก
11. จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (Motivational Appeals) เปนลักษณะของแรงจูงใจประเภท
ที่เกิดจากการเรียนรูเปนประสบการณที่ผานเขามาในชีวติ เชน ความรักชาติ คานิยมของสังคม เชน
ลักษณะพวกมากลากไป คือ อางถึงความเปนที่นิยมของทุกคน จนถึงสังคม เพื่อใหเกิดความรูสึก
คลอยตาม หรือลักษณะชาตินิยม ที่สรางความรูสึกใหรูสกึ ในความเปนชาติ รักประเทศของตน เชน
ไทยทํา ไทยใช ดังนั้นการโนมนาวในโดยใชแรงจูงใจเปนจุดจูงใจตองวิเคราะหผูรับสารเปนอยางดี
12. Compliance Gaining (Marwell & Schmitt) ก็เปนอีกกลยุทธในการสื่อสารโดยมี
แนวคิดทางดานจิตวิทยาเปนพื้นฐาน เพื่อใหคนที่เปนกลุมเปาหมายทําหรือไมทําตามความตองการ
ของผู สงสาร แบงเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ การใหรางวัล (Rewarding) การลงโทษ (Punishing)
การรูและรางวัล (Easterlies) การใชคณ
ุ ธรรม (Impersonal Commitments) และการใหคํามั่นสัญญา
(Personal Commitments) สําหรับปจจัยในการสราง Compliance Gaining สรุปวา
12.1 ผูสงสารสามารถทําใหผูรับสารเขาใจในเปาหมายของการสงสารทั้งทางตรง
และทางออมหรือไม
12.2 กลยุทธที่ผูสงสารนํามาใชทั้งการใหรางวัลและการลงโทษ
12.3 มีเหตุผลเพียงพอหรือไมในการอธิบายใหทําหรืไมทําสิ่งนั้น
หลักในการพิจารณาเลือกสถานที่ติดตัง้ ปายโฆษณากลางแจง
หลักเกณฑการพิจารณาเลือกทําเลในการติดตั้งสื่อปายโฆษณา ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย
ในการติดตั้ง พิบูล ที่ปะปาล (2536 : 100 – 101) ไดกลาวถึงสื่อปายโฆษณาที่ทาํ ใหเกิดความ
นาสนใจ มีหลักที่ควรนํามาพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ระยะทางจากจุดที่ตั้งปายกับประชาชนขับขี่ยวดยาน ตองหางพอทีจ่ ะเห็นและอานได
ชัดเจน
2. ประเภทของการเดินทางและความรวดเร็วของยานพาหนะที่ผานจุดทีต่ ั้งปายตองนาน
พอที่จะเห็นและอานโฆษณาไดครบครัน
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3. สถานที่ติดตั้งควรเปนทางขวางหนาของผูใชถนน ถาเปนสถานที่ขนานกับถนนจะ
ไดรับความสนใจนอยลง
4. สถานที่ที่จะติดตั้งใหคานิยมแกปายไดดเี พียงใด
5. รูปรางและขนาดของปาย ตองเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูผานไปมาไดเปนอยางดี
6. เปรียบเทียบราคาของแตละสถานที่ที่จะติดตั้ง และการเจรจาตอรอง
ทําเลในการติดตั้งสื่อปายโฆษณาจะมีขอดีและขอเสียในดานตางๆ ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงขอดีและขอเสียในการเลือกทําเลที่ตั้ง
ขอดี
1. ใหความครอบคลุมในทองถิ่นที่ตั้งอยู
ที่คนจํานวนมากตองผาน
2. ใหความถี่สูงแกผูเดินทางที่มกั ใช
เสนทางนั้นเปนประจํา
3. เหมาะกับคําสั้นๆ
เปนการเตือน
ความจํา หรือภาพแสดงสินคา
4. ปายที่มีไฟสองจะดึงดูดความสนใจ
ไดมา
5. ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลา
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอเสีย
ถาสภาพแวดลอมที่ติดตั้งไมดี
จะไมไดรับความสนใจ
กีดขวางทางเดินบนทางเทา
เกิดผลเสียตองานสถาปตยกรรมที่
สวยงาม
ปดบังชองลม หนาตาง ประตูอาคาร
เปนสิ่งที่รกบานเมือง
ปริมาณแสงไฟที่มากเกินไปเปนการ
รบกวนตอสายตามากเกินไป

สมจิตร เตชะบัญญัติ (2539 : 50) ไดกลาวถึง ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ติดตัง้ สื่อ
ปายโฆษณา ทีม่ ีความสะดุดตาและมีแนวในการโฆษณาสินคา ดังนี้
1. อาคารหรือสิ่งกอสรางมั่นคงแข็งแรงหรือสูงกวาสิ่งกอสรางยานนั้นและเปนสิ่งสะดุด
ตาและสังเกตงาย โดยไมมสี ิ่งกอสรางอื่นๆ มาบัง ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นปายโฆษณาบนอาคาร
นั้นไดจากระยะไกล หรือมองเห็นไดจากบนสะพานหรือบนทางดวน เปนตน
2. บนถนนสายใหญ ๆ หรือทางดวนสายตางๆ ที่เห็นไดระยะไกล เชน หัวโคงของถนน
หรือบนทางดวนที่เปนที่สะดุดตา
3. สี่แยกของถนนใหญ สี่แยกของวงเวียน หรือจุดตัดของทางดวน
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4. ยานการคาชั้นหนึ่ง หรือโรงภาพยนตร หรือโฮเต็ลชั้นหนึ่ง
5. ยานตลาดสดหรือรานอาหารและรานคาตางๆ ที่อยุในแหลงชุมชน หรือบริเวณทีผ่ ูคน
สัญจรไปมาหนาแนนตลอดวัน
สรุป การเลือกทําเลสถานที่ติดตั้งปายนัน้ ควรจะอยูในทําเลที่ทํามุมฉากกับสายตาและ
อยูในจุดที่เดนและสะดุดตา สวนขนาดของปายนั้น โดยปกติขนาดมาตรฐานทั่วไปคือ 10 X 3 เมตร
แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติมักจะเลือกติดตั้งปายโฆษณาตามขนาดของสถานที่ และพิจารณาขนาดของ
ปายอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง ซึ่งปายควรจะเดนและใหญกวาปายอืน่ ๆ และสามารถมองเห็นไดงาย
สะดุดตา แตอยางไรก็ตามจากการแขงขันในการใชสื่อปายโฆษณานั้นจะกอใหเกิดผลเสียในดาน
ตางๆ ของชุมชนเมือง อันเนือ่ งมาจากการติดตั้งสื่อปายโฆษณาที่ไมถูกตอง
พัฒนาการสื่อนอกบาน
15 ปกอน สือ่ นอกบานที่มใี ชในวงการโฆษณายังเปนเพียงปายบิลบอรดเปนสวนใหญ
กระทั่งในป พ.ศ. 2538 เริ่มมีไตรวิชั่นเขามาใช ซึ่งถือวา นั่นคือจุดเปลีย่ นครั้งสําคัญในวงการ OHM
จากนั้น ความเปลี่ยนแปลงก็เขามาสูวงการนี้อยางตอเนือ่ ง โดยมียูนโิ พล โดยมีเสาเดี่ยวที่ตดิ ตัง้
ไตรวิชั่นเขามาสรางความฮือฮาชนิดที่เปนทอลค ออฟ เดอะ ทาวน ไดทั้งเมือง
3 ปตอมา สมอลฟอรแมท กลายเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูประกอบธุรกิจการพิมพ
ขนาดเล็ก ซึ่งขณะนั้นในวงการธุรกิจสื่อนอกบานยังคุนชินกับบิลบอรดขนาดใหญ กระทั่ง
เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลเริ่มเขามาและมีการพัฒนาเปนสื่อโฆษณาติดตั้งที่อาคารฟอรจูน ทาว
เวอร และนําสื่อรูปแบบแฟลชบอรดมาติดตั้งบริเวณสี่แยกอโศก ซึ่งถือวา เปนจุดเริ่มของการนํา
ระบบนี้มาใชกับธุรกิจสื่อนอกบาน กอนจะมีการพัฒนามาเปนสื่อโฆษณาที่แพรภาพผานจอ LED,
LCD. Projector, Plasma เชนในปจจุบัน

ภาพที่ 22 ตัวอยางพัฒนาการสื่อโฆษณานอกบาน
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 45.
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ภาพที่ 23 ตัวอยางพัฒนาการสื่อโฆษณาไฮเทค มีเดีย
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 45.

ภาพที่ 24 ตัวอยางพัฒนาการสื่อโฆษณา Two Way Communication
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 45.

ภาพที่ 25 ตัวอยางพัฒนาการสื่อโฆษณามัลติวิชั่น 3D
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 45.
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ทุกวันนี้ไมไดมีเพียงบิลบอรดที่ตั้งเรียงราย 2 ขางถนนอยางที่เปนภาพจําของใครหลาย
คน เพราะปจจุบันโทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและมีสวนสรางความนาสนใจใหกับสื่อนอกบาน
เหลานั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะปจจุบนั เทคโนโลยีตางๆ ที่มีการนํามาใชกับสื่อนอกบานที่อยูใ น
โลเคชั่นที่ดียิ่งทําใหสื่อนอกบานเหลานั้นมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นทั้งในแงของขอความที่สื่อออกไป
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งสื่อนอกบานเหลานั้นเปนสื่อแบบทูเวย คอมมูนิเคชั่นก็ยิ่งเปนการตอกย้ําวา นี่คอื อีก
กาวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพของสื่อนอกบาน และนี่คือเหตุผลของการที่มาสเตอรแอด นําสื่อนอกบาน
ตัวใหมอยาง 3D Stereovision Screen และ Pool System สื่อไฮเทคที่สามารถอินเตอรแอ็คทีฟกับ
ผูบริโภคสื่อมาใหบริการกับลูกคา ซึ่งมีการเปดตัวในงาน Sign Asis 2005 ที่ผานมา และถือวาเปน
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคา
นพดล ตันศลารักษ ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. มาสเตอรแอด ฉายภาพวา ความ
ทันสมัยของสื่อที่นําเทคโนโลยีเขามาผสมผสานนั้น ถือวาเปนจุดเปลี่ยนของการใชโฆษณานอก
บาน และยิง่ หากบวกกับทําเลซึ่งถือวาเปนจุดขายของสื่อนอกบานดวยแลว ก็ยงิ่ เปนการันตีวา
โอกาสของสื่อนอกบานดังกลาวจะผานสายตากลุมเปาหมาย ก็ยิ่งมีมากขึ้น และหากนําสื่อดังกลาว
ไปติดตั้งในตําแหนงทีแ่ ตกตางกันไมวาจะเปนการตั้งพื้น การฉายลงพืน้ หรือการนําขึ้นจอทีวกี ็จะ
ไดผลที่แตกตางกันออกไป เพราะหากเปนจุดที่คนตองเดินผาน การใชพูลซิสเต็มอาจจะเหมาะกับ
การเลือกใชสอื่

ภาพที่ 26 ภาพสื่อนวัตกรรมใหม
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 54 - 55.
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ภาพที่ 27 ภาพสื่อโฆษณา Trivision
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 55.
“กอนหนานี้ สิ่งที่จะตอบไดตลอดเลยก็คอื ถาตองการความแปลกใหม ก็ใชที่อยูนี่แหละ
อยางปายบิลบอรด มัปป มาออกแบบใหมันสรางสรรคกวาเดิม คือ ใชสื่อที่มีอยูใหมนั ฉลาดขึ้น
แปลกใหมขนึ้ 1”
ซึ่งเราจะเห็นวาปายบิลบอรดมีโฆษณาที่มีมติ ิมากขึ้น อาจจะดวยม็อกอัพนูนขึ้นมา หรือ
เพิ่มใหมีควันลอยดวยแมกคานิกเพื่อใหคนเห็นวารอนหรือเย็น ตามแตสินคา วิลาวัลย เจริญเศรษฐ
ศิลป Strategic Director บจก.คินเนติก เวิลด ไวด ประเทศไทย เปดมุมมอง
ปนี้ถึงแมวาจะดูเหมือนมีสื่อนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นเปนทางเลือกหลายรูปแบบ และ
ถือเปนนิมิตหมายที่ดี ที่นาจะสรางความรูสึกตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกับลูกคา แตสําหรับมีเดียแพลน
เนอรแลว หนาที่สําคัญอันดับแรกที่จะใชในการพิจารณาสื่อ ก็คือ ความหมาะสม

ภาพที่ 28 ภาพสื่อโฆษณาที่เรียกวา “สมารท ไซน”
ที่มา : นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548)
: 55.
____________________________
กกกกกกกก1นพดล ตันศลารักษ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2548) : 55.

63
“ถาแบรนดหนึ่งบรีฟมาวา ตองการใชสื่อเอาท ออฟ โฮม เราก็ตองดูวารูปแบบไหนจะ
เหมาะกับสินคานั้น ไมใชพอมีสื่อใหมมา แลวก็จะใชไดอยางเหมาะสมหมด เรายังตองพิจารณา
กลุมเปาหมายและโจทยของสินคาประกอบดวย2”
นอกจากนี้ งบประมาณของลูกคา ยังเปนสวนผสมสําคัญที่จะตองพิจารณา วิลาวัลย
เลือกที่หยิบสือ่ ใหมอยาง สมารท ไซน เพือ่ ยกตัวอยางใหเห็นภาพ
สมารท ไซน จัดเปนสื่อนวัตกรรมใหม ที่ตั้งอยูในโลเคชั่นเยี่ยม ทุกจุดอยูบนถนนที่มี
ปริมาณจราจรหนาแนน สื่อบวกกับแผนทีเ่ สนทางจราจรเขาดวย ทําใหทุกคนตองมอง คุณลักษณะ
ของสื่อชัดเจนและไดเปรียบในแงความเปนแมส การนําเสนออาจจะเหมือนกับสื่อทีวบี นถนน
ในฐานะมีเดีย บายเออร สุรเดช อุดมธนวงศ Media Buyer Group Head บจก.โอเอ็มดี
(ประเทศไทย) ก็เปนอีกผูหนึง่ ที่มักจะพบกับคําถาม “มีสื่ออะไรใหม ๆ มั้ย, มีโปรดักชั่นใหม ๆ มั้ย”
โดยเฉพาะเมื่อตองเลือกที่จะใชสื่อโฆษณานอกบาน ถาทุกคนไมนกึ ถึงปายบิลบอรด ก็จะนึกถึงปาย
รถเมล บัสบอดี้ บีทีเอส “ทุกคนอยากจะรูว า วันนี้มีสื่อใหม ๆ บาง แมวาจะยังไมรวู าสื่อใหมนั้นจะ
ตรงกับสินคา หรือกลุมเปาหมายที่จะใชหรือไม”

ภาพที่ 29 ภาพสื่อโฆษณาแบบตูไฟ
ที่มา : สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 55.

____________________________
กกกกกกกก2สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2548) : 55.
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ภาพที่ 30 ภาพสื่อโฆษณา 3 มิติ
ที่มา : สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 55.
สุรเดชยังบอกอีกวา สื่อนวัตกรรมใหมเกิดขึ้นหลายรูปแบบในวันนี้ไมวาจะเปน ปาย
จราจรอัจฉริยะ หรือสื่อโฆษณา 3 มิติ เปนสื่อใหมที่จะเขามาสรางสีสัน สรางความแปลกใหมใหเกิด
ขึ้นกับสื่อนอกบาน
“ยกตัวอยางปายจราจรอัจฉริยะ จุดเดนคือตั้งอยูตรงถนน มองในแงความแปลกใหม ก็
คือไมเคยมีมากอน ขณะทีโ่ ลเคชั่นสําคัญเปนตัวตอบโจทยหรือกําหนดกลุมเปาหมายและถาทําให
สื่อนาสนใจ ลูกคาก็จะเลือกใชเหมือนกับรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเชีย พอมีคนหนึ่งดูแลวบอกตอ
อีกคนก็อยากที่จะดูตาม3” ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของสื่อนวัตกรรมใหม เขามองวาเปนการขยายตัว
ของบริษัทนองใหมที่มองเห็นโอกาสการลงทุน
“ตลาดเอาทดอรเดิม มีความแข็งแรงของธุรกิจอยูแลว บริษัทนองใหมที่เขามาทีหลัง ถา
จะนําสื่อที่เหมือน ๆ กันมานําเสนอ ก็คงจะสูลําบาก จึงตองนําสื่อที่ผสมผสานเทคโนโลยี มีความ
แปลกใหม มีมิติมานําเสนอเพื่อใหฉกี ไปจากสื่อเดิม4” ในแงผูซื้อสื่อ ความแปลกใหมและนวัตกรรม
ใหมสรางสีสันใหเกิดขึ้นกับสินคา แตขณะเดียวกันนวัตกรรมมีขอ เสียตรงที่เมื่อใชไปถึงจุดหนึ่ง
แลวความแปลกใหมจะลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากจะมีนวัตกรรมใหมกวาตามมา ซึ่งถาเลือกสื่อ
ใหมนนั้ นานเกินไป เมื่อมีสอื่ ที่ใหมกวาเกิดขึ้น สื่อที่วาใหมที่เลือกใชจะกลายเปนสื่อเกาไปเลยก็ได
“สื่อใหมตางจากสื่อเดิมอยางบิลบอรด เพราะถาสื่อเดิมคุณภาพสื่อยังดี แลวเราปรับปรุง
ในเรื่องการสรางความแปลกใหม
และถาเปนไปไดใชเทคโนโลยีเขามาชวยก็จะยิ่งสรางความ
นาสนใจมากขึ้น ขณะเดียวกันสื่อใหมที่เกิดขึ้นก็ตองมองเผื่อตอไปอีกวา นานแคไหนที่จะมีการ
เปลี
่ยนแปลง5”
____________________________
กกกกกกกก3สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2548) : 55.
กกกกกกกก4เรื่องเดียวกัน.
กกกกกกกก5เรื่องเดียวกัน.
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“ผลตอบรับนาจะดี อันนีว้ ัดจากตัวเองที่ใชเสนทางแลวติดอยูบนถนน แคตัววิ่งที่บอกวา
เปนโครงการของผูวาฯ อภิรักษ เอกชนลงทุน 100% คือเราเองสามารถรีคอลแมสเซสไดขนาดนี้ สื่อ
ก็นาจะ Effective แตถาถามลูกคาที่ตามมาคือ แลวสื่อ Effective จริงมั้ย ซึ่งความที่เปนสื่อใหมจึงยัง
ไมสามารถตอบได โดยเฉพาะเมื่อมาเทียบกับงบที่จะตองลงทุนไปกับการซื้อสื่อตอโอกาสในการ
เห็นสินคา ขณะที่สื่อตั้งอยูในกรุงเทพฯ อยางเดียว และมีแค 40 จุด มองวาถี่ยังไมมากพอ6”
เธอยกตัวอยางอีกวา การอัดโฆษณาใน 1 ลูป 56 สินคา รับภาพสินคาละ 25 วินาที ใน 1
ลูปแบงเปน สลอต ๆ ละ 28 สินคา รันในชวงเวลา 700 วินาทีหรือ 12 นาที แลวเบรกดวยขาว 20
วินาที แลวรันตอไปจนครบ 56 สินคา ถึงจะกลับมารันใหม นอกจากจะมีโอกาสที่จะพลาดเห็น
สินคาแลว “ในแงการรับรู ถาอัดสินคาเขาไปเยอะ จะเกิดความสับสนหรือเปลา7” เธอตั้งคําถามและ
วา “ไมปฏิเสธความตั้งใจทีจ่ ะเจาของสื่อวางแผนรันสินคาใหไดมากทีส่ ุด โอกาสที่คนจะเห็นสินคา
ก็จะมากขึ้น แตมันก็ไมใชทงั้ หมด เพราะลึกๆ แลวลูกคาแทบจะทุกคนมีโจทยในใจอีกหนึ่งก็คือ ทํา
อยางไรก็ไดใหสินคาดูแลว Exclusive ไมวาจะใชสื่ออะไร8”
อยางไรก็ตาม สมารท ไซน ก็ถือเปนสือ่ นวัตกรรมใหมที่เขามาเปนทางเลือกและสราง
มิติใหมกับสื่อนอกบาน หากไมตองพิจารณาถึงงบประมาณที่จะตองจาย “โอกาสเห็น โอกาสของ
ความถี่มีแนนอน แตผูใชตองเลือกที่จะใชตามความเหมาะสม”

ภาพที่ 31 สื่อโฆษณาที่ติดกับตัวอาคาร, (1)
ที่มา : สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 56.
____________________________
กกกกกกกก6สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2548) : 55.
กกกกกกกก7วิลาวัลย เจริญเศรษฐศิลป, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2548) : 55.
กกกกกกกก8เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 32 ภาพสื่อโฆษณาที่ติดกับตัวอาคาร, (2)
ที่มา : สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 56.

ภาพที่ 33 ภาพสื่อโฆษณา “สมารท ไซน” ที่มีมูฟเมนต
ที่มา : สุรเดช อุดมธนวงศ, “Cover Story,” Out of Home Magazine 2, 18 (พฤศจิกายน – ธันวาคม
2548) : 56.
แนวคิดเรื่องสวนประกอบและวิธีการสรางความหมายในสารโฆษณา
สารโฆษณา (Advertising Messages) เปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร
การโฆษณา ในการถายทอดแนวคิด ภาพลักษณและอืน่ ๆ ของตัวสินคาหรือบริการไปสูผูบริโภค
โดยใชสัญลักษณตางๆ ที่จะเปนตัวแทนความคิดนั้นๆ เพื่อสรางความเขาใจ และแรงจูงใจให
ผูบริโภคมีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผูสงสารตองการ
ความหมายของสารโฆษณา อวยพร พานิช ไดสรุปวาหมายถึง ถอยคําหรือเรื่องราว
ทั้งหมดที่ผูสงสารหรือผูผลิตสิ่งโฆษณาถายทอดในการโฆษณาชิ้นหนึ่งๆ
ไปยังผูรับสารที่เปน
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ประชาชนเปาหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจใครรูเรื่องราวของสินคานั้นๆ ไมวาจะเปน
ตัวอักษรหรือไมเปนตัวอักษรก็ตาม
ดังนั้นภาษาที่ใชในการโฆษณาจึงมุงโนมนาวใจผูฟงคลอยตามและเกิดการกระทําตามที่
ผูผลิตงานโฆษณามุงหมายไวในเนื้อที่จํากัดและยังมีลักษณะเฉพาะทีท่ ําใหแตกตางจากภาษาอื่น
ตรงที่ นอกจากจะใหขาวสารสื่อความหมายและสรางความเขาใจแลว ยังมุงโนมนาวใจผูรับสารให
เกิดการคลอยตาม เชื่อถือและเกิดความตองการที่ซื้อสินคาหรือบริการ หรือแมกระทั่งเกิดทัศนคติที่
ดีตอภาพลักษณของสินคาหรือองคกร ดังนั้นผูเขียนคําโฆษณา (Copy Writer) จะตองใช
ความสามารถในการสรางสรรคคําโฆษณานั้นใหมีความนาสนใจสามารถดึงดูดใจผูรับสาร รวมทั้ง
เปาหมายใหเกิดความสนใจในโฆษณานัน้ ๆ ในรูปแบบการนําเสนอหลากหลายวิธี
สื่อโฆษณาสําหรับคนรุนใหม
ทุกวันนี้ความหมายเหลานั้นเริ่มเรียกไดวาเชยเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตความเปนอยู
ของคนยุคปจจุบันที่เรงรีบและมีเครื่องมืออุปกรณดานอิเล็กทรอนิกสเขามามีสวนรวมมากขึ้น
อาจยังไมมีคําจํากัดความสําหรับคําวา สื่อแบบ “Outdoor” สื่อหนึ่งในกลุมของสื่อแบบ
“Out of Home Media” แตสื่อโฆษณาที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นกวาการเปนปายบิลลบอรดขนาดใหญ
เริ่มมีรูปแบบที่คอนขางโดนตา ภาพขนาดยักษริมถนนสายหลักหรือทางดวน อาจยังดูดีและมีการ
เปลี่ยนรูปโฉมตลอดเพิ่มทําเลใหมๆ มากขึ้น แตกย็ ังไมเพียงพอและดูเปนโฆษณารุนเกาไป เมือ่
เทียบกับสื่อใหมๆ ที่กําลังเรียงแถวเดินหนามาอวดสายตาประชาชน
ภาพบิลบอรดเคลื่อนไหวที่ปรับเปลี่ยนภาพไดเปนระยะๆ มีแสงสีลูกเลนตระการตา
เพื่อใหคนระดับบนดิน หรือบนทางดวนทีย่ กระดับเห็นไดทั่วถึง
รูปแบบใหมของสื่อที่ตระการตากันมากขึน้ เปนเพราะปจจัยแบบสือ่ ธรรมดาตามหนา
หนังสือพิมพโทรทัศน อาจกลายเปนสิ่งที่ประเมินแลววายังไมเพียงพอกับความตองการ บางสื่อ
ราคาสูง และมีขอจํากัดมากเกินไปสําหรับผูลงโฆษณา สื่อใหมจึงถือวาเปนทางเลือกของคนลง
โฆษณายุคใหม
แมแตหลังรถตูโดยสารบริการซึ่งบังเอิญเปนระบบขนสงเอกชนพิเศษที่ถูกมองวาเปน
สวนเกินในสายของบริการขนสงมวลชนภาครัฐก็พลอยฟาพลอยฝนกลายเปนแหลงโฆษณา
เคลื่อนที่ยอดนิยมที่ภาพยนตรไทยนิยมใชบริการ
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ยิ่งเมื่อมีบริการขนสงมวลชนระดับหรูอยางรถไฟฟากรุงเทพมหานคร หรือ BTS
ความคิดในการสรางแหลงโฆษณาเคลื่อนที่ที่ทันสมัย
ขนาดมโหฬารและเคลื่อนที่ไดก็เกิดขึ้น
แนนอนวา เจาของสถานที่มีโอกาสสรางรายไดจากการเปดขายพืน้ ที่ ขณะเดียวกันเจาของสินคาก็มี
ความมั่นใจวาภาพของสินคาของเขาคงจะโดนตา หรือโดนใจคนผานไปมาในยานนัน้ แนๆ
เมื่อมีสถานที่โฆษณาเหนือฟาแลว พัฒนาลาสุดยังพรอมที่จะมุดลงไปในอุโมงคใตดิน
ตามโครงการใหญรถไฟฟาใตดินที่จะเริ่มเปดใหบริการไดในปหนา
ภาพโฆษณาหลังรถเมลหรือขางตัวรถเมล อาจดูเชยไปทันที เมื่อยุคนี้ปายรถเมลไมวา
ขนาดเล็กหรือใหญ มีแผนโฆษณาที่ดทู ันสมัยไมรกตา วางอยูท ี่นั่งหรือยืนของผูคนที่คอยรถ
โดยสาร หรือจะใหแนกวานั้น จอมอนิเตอรที่เปนรายการขนาดยอยๆ ก็มีอยูตามจุดขายรถเมลใน
สถานที่สําคัญ ที่ผูคนพลุกพลาน และเปนยานของนักซื้อรุนใหมไปชุมชนกันโดยไมไดนัดหมาย
เพราะความทันสมัยและชื่อดังของสถานที่เปนแมเหล็กดึงดูด
ตามหางสรรพสินคา รานขายของ หรือรานสะดวกซื้อ ชั้นวางขายสินคาจะมีปาย
โฆษณาติดโชวอยูอาจเปนทัง้ แผนกระดาษ แถบผา หรือจอทีวีขนาดจิ๋วที่มีทั้งภาพทั้งเสียง วัสดุที่ใช
มอเตอรไฟฟาชวยใหเคลื่อนไหวได เปนเพราะตัวโฆษณานั้นใกลเคียงกับสินคาที่วางขาย เปนวิธี
กระตุนการรับรูของผูซื้อ ณ จุดขาย ใหตดั สินใจทันที เพราะบางคนอาจไมเตรียมการมากอนวาจะ
เลือกยี่หอไหน หรือไมคิดมาแลวก็อาจเปลี่ยนใจได
มูลคาตัวเลขการโฆษณาแบบใหมนี้อาจยังไมมีใครเก็บตัวเลขไว
เพราะความ
หลากหลายของการโฆษณามีเพิ่มทวีมากขึ้นแบบที่เรียกไดวา ทีว่ างทีไ่ หนซึ่งนาจะเปนจุดที่สังเกต
ไดชัดเจนเวลาที่มีคนผานไปมา ณ ที่นั้นจะถูกจัดเปนสถานที่สําหรับการโฆษณาไดในทันที การ
เติบโตของธุรกิจโฆษณาที่หนั มาเจาะตลาดสื่อใหมก็ยิ่งรุงเรืองมากขึ้น มีทั้งที่เปนบริษัทใหม และ
หนวยงานพิเศษที่หันมารับงานดานนี้มากขึ้น
การนําแสงสวางไปใชในสื่อปายโฆษณา
สมพันธ อําพาวัน (2534 : 11) กลาววา เรามองเห็นไดโดยที่แสงจากตนกําเนิดแสง
โดยตรงเขาสูตา หรือแสงจากที่ออกจากแหลงกําเนิดแสงเมื่อกระทบวัตถุแลวสะทอนเขาสูตา โดย
ผานเลนสแกวตาซึ่งมีลักษณะเปนเลนสนนู แลวโฟกัสลงบนเรตินา ซึ่งถือวาเปนจอรับภาพของตา
มนุษย ที่ เรตินานั้นจะมีเสนใยประสาทตา ซึ่งรับความรูสึกตอภาพทีป่ รากฏขึ้นไปสูสมอง ทําให
การรับรูการมองเห็นภาพตางๆ และประสาทตานี้ก็จะทําหนาที่ปรับความรูสึกรับรูใหเห็นในภาพที่
เปนจริง คือ ไมกลับบนลงลาง
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ภาพที่ 34 แสดงหลักการมองเห็นวัตถุของตา
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 80.
ในการนําแสงสวางมาใชในงานสื่อปายโฆษณามีดว ยกันหลายรูปแบบ เพื่อประโยชน
ในการสื่อสารการคาดังที่ นัดดา เนตรรัตนะ (2539 : 38-168) กลาวไววา การใชหลอดไฟนีออนเปน
การนําหลอดไฟตางๆ มาเปนวัสดุในการสรางสรรคงานโฆษณา โดยอาจเปนลักษณะไฟกระพริบ
หรือไฟในวงจรที่ดูเหมือนวิ่งตามกัน แสดงการเคลื่อนไหวได และอาจมีการสลับสีตางๆ ยอมดึงดูด
ความสนใจใหผูที่ผานไปมามองเห็นไดเดนชัดในเวลากลางคืน และสามรถดึงสายตาใหติดตามสาร
โฆษณานั้นไดนานกวา วิธีนปี้ รากฏเปนวิธที ี่ไดผล จนกระทั่งบางประเทศมีกฎหมายหามติดไวขาง
ถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
สาคร พลาราชม (2524 : 151 – 155) ไดกลาวถึงไฟฟาสําหรับสื่อปายโฆษณาจะใชเพื่อ
โฆษณาสินคาบนแผนปายหรือผนังอาคาร เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน
ชนิดของไฟโฆษณา
1. ชนิดใชหลอดไสไมมีสิ่งปกปด
2. ชนิดหลอดไสมีสิ่งปกปด
3. ชนิดใหแสงสวางออกมาจากภายในปายโฆษณา
4. ชนิดใชเงาทึบตัดกับแสง
5. ชนิดใชหลอดกระจายแสงกวาง

70
สวนประกอบของไฟโฆษณา
1. ทําใหเกิดความดึงดูดใจหรือเปนจุดสนใจ
2. ทําใหเกิดความชัดเจนตอปายหรือสิ่งพิมพที่โฆษณา
3. บอกคุณสมบัติของสินคาที่โฆษณา
4. ใชในการสงถายขอมูล
สวนประกอบของไฟโฆษณาสินคา ขอ 2, 3, 4 มักจะใชในงานทางศิลปะ ซึ่งเปน
ความสามารถของผูออกแบบเอง สวนประกอบตามขอ 1 จะใชในงานการโฆษณาสินคาที่จะตองให
ความสวางสูงมาก เพราะพื้นที่ๆ มีแรงมากยอมจะดึงดูดความสนใจมาก
ขอมูลเกี่ยวกับแสงสวางของปาย
ปายสัญลักษณที่จะเปนสื่อความหมายใหคนเขาใจ นอกจากตัวสัญลักษณแลวยังขึน้ อยู
กับการมองทีช่ ัดเจนดวย แสงสวางเปนตัวที่กําหนดความชัดเจนของปายอยางมาก แสงสวางนี้จะ
แบงตามตนกําเนิดไดเปน 2 ชนิด
1. แสงสวางจากธรรมชาติ แสงแดดจัดเปนแสงจากธรรมชาติ ที่มีดวงอาทิตยเปนตน
กําเนิด เปนตัวการที่สําคัญและจําเปนมากที่สุดในการทําใหปายเห็นไดชัดเจนหรือไม แสงสวางจาก
ธรรมชาติ 20% ของพื้นที่หอ งโดยอาศัยแสงประดิษฐชว ยและหองไมกวางเกินกวา 2 เทาของความ
สูง จึงจะมีแสงสวางที่เพียงพอแกการมองเห็นไดชัด นอกจากนีย้ ังขึ้นกับการใชสีของอาคารอีกดวย
เพราะสีเปนตัวที่จะชวยใหสวาง จากการคนความีดังนี้
White (Paper)
80 %
White (Ivory)
80 %
Clean Stone (Clean)
78 %
Silver Gray
75 %
Cceam
74 %
Gray
69 – 72 %
Blue
55 – 64 %
Sage Green
41 – 48 %
French Gray
32 – 40 %
Tan
35 %
Light Oak
32 %
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Olive Green
13 – 21 %
Dark Oak
13 %
Mahogany
8%
Walnat
7%
2. แสงประดิษฐ แสงประดิษฐเปนแสงที่มนุษยสรางขึ้นมาใหมีความสวาง เพื่อการ
มองเห็นในเวลาที่ไมสามารถพึ่งแสงสวางจากธรรมชาติได แสงไฟฟามีตนกําเนิดจากหลอดไฟฟา
ตางๆ หลอดไฟฟาสามารถแบงได 2 ชนิด
2.1 หลอดเรืองแสง ไดแก หลอดนีออน หลอดฟลูออเรสเซน และอื่นๆ
2.2 หลอดชนิดมีไสหลอด ไดแก หลอดไฟดวงกลมตางๆ เชน หลอดแสงจันทร
หลอดใสและหลอดสปอรตไลทและอื่นๆ
ขอดีและขอเสียของหลอดไฟ
1. หลอดเรืองแสงจะใหแสงกระจายเทากัน ไมสามารถบังคับทิศทางได
2. หลอดชนิดมีไสหลอดจะใหแสงสวางเฉพาะจุด สามารถบังคับทิศทางแสงได
ตําแหนงการติดตัง้ ไฟ
1. ชนิดติดเพดาน
2. ชนิดแขวน
3. ชนิดติดผนัง
4. ชนิดฝงซอนในเพดาน
5. ชนิดเคลื่อนยายได
การกระจายแสงไฟฟา
1. Direct
2. Semi Direct
3. General Direct
4. Semi Indirect
5. Indirect

แสงลงขางลางมากกวา 90 %
แสงลง 60 – 90 % ที่เหลือเปนแสงขึ้น
แสงขึ้นและลงเทากัน
แสงขึ้น 60 – 90 % ที่เหลือเปนแสงลง
แสงขึ้นขางบนมากกวา 90 %
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การใหแสงสวางแกปา ย
1. แสงธรรมชาติ ไดแก แสงอาทิตย ซึ่งใชไดเฉพาะในเวลากลางวัน
2. แสงประดิษฐ ไดแก แสงจากหลอดไฟชนิดตางๆ
วิธีการใหแสงประดิษฐหรือแสงไฟฟาแกปาย
1. จากภายนอก มีวิธีการใหแสงสวางแกปา ย คือ นอกตัวปาย ซึ่งอาจจะใชสปอรตไลท
สองเขามายังปายและติดกับตัวปาย ซึ่งอาจใชสปอรตทหรือนีออนหรือวาหลอดฟลูออเรสเซนติดกับ
ปายและสองสวางยังปาย การใหแสงแบบนี้จะพบเห็นไดทั่วไปในปายโฆษณาสินคาตางๆ
2. จากภายใน มีวิธีการใหแสงสวางแกปา ย คือ แสงสองจากภายในปาย ปายจะมี
ลักษณะที่โปรงแสง แสงทีใชในการใหแสงแบบนี้คือไฟฟลูออเรสเซน จะพบเห็นไดจากปายบอก
ชื่อรานทั่วไป
สภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอปาย
สภาวะแวดลอมที่มีผลตอปายมีดังนี้ คือ ถาในสภาวะทีม่ ีแสงแดดจามาก ปายโลหะจะ
เกิดแสงสะทอนจากแสงอาทิตยทําใหเกิดปญหาในการมอง ถาเปนปายพลาสติก ปายดังกลาวจะมี
ปฎิกิริยากับความรอนทําใหปายพลาสติกเกิดการขยายตัว บิดงอ และกรอบแตกงาย ถาเปนปายไม
จะเกิดการขยายตัวและสีซีดเกาเร็ว
ในสภาวะแวดลอมที่มีความชื้น ปายโลหะจะเกิดสนิม ผุกรอนงาย แตถาเปนปายไมก็จะ
ยุยและผุผัง
ในสภาะแวดลอมที่มีฝุนละออง จะทําใหปา ยสกปรก เลอะเทอะ แลดูเกา และตองทํา
ความสะอาดบอยๆ
ไฟสวางสําหรับปาย
ภาพที่ 35 เปนการใหแสงสวางแกปายโฆษณาแบบงายๆ แสงสวางที่สองไปยังปายจะทํา
ใหดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น เพราปายโฆษณามีความสวางเหมือนกับมองเปนในเวลากลางวัน
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ภาพที่ 35 ตัวอยางการติดตั้งแสงสวางแกปา ยโฆษณา
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 81.
ปายโฆษณาในยุคแรกมักจะใชหลอดไสธรรมดา แตในปจจุบนั ไฟโฆษณาไดใชหลอด
ไสที่มีมุมกระจายแสงกวาง และหลอดฟลูออเรสเซนท และไดมกี ารนําหลอดไฟปรอทมาใชในงาน
โฆษณาสินคาดวย การใชหลอดสีตางๆ ประกอบกันเขา
การใชหลอดแสงดํา (Black Light) ในงานโฆษณา
การใชหลอดแสงดํากับแผนปายโฆษณานัน้ จะตองใชควบคูกับหลอดฟลูออเรสเซนท
เพราะในเวลากลางวันจะตองใชหลอดฟลูออเรสเซนท
ใหแสงสวางแกแผนปายและในเวลา
กลางคืนก็ใหหลอดแสงสีดาํ เปนตัวใหแสงสวางแกแผนปาย แผนปายที่จะใชกับหลอดแสงสีดํา
จะตองเปนแผนปายที่ทาดวยสีสะทอนแสง
เพราะสีสะทอนแสงจะเรืองแสงเมื่อถูกรังสีอุลตรา
ไวโอเลตที่เกิดจากหลอดแสงสีดํา แสดงใหเห็นในรูป

ภาพที่ 36 แสดงการใชหลอดแสงสีดําควบคูกับหลอดฟลูออเรสเซนท
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 82.
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ไฟกระพริบ
ไฟกระพริบ หมายถึง ไฟทีต่ ิด-ดับถี่ ๆ ติดตอกัน ไฟกระพริบจะทําใหเกิดความรูสึก
ตื่นตาตื่นใจแกผูพบเห็น ซึ่งเกิดมาจากความสวางของดวงไฟและการเคลื่อนที่ของดวงไฟนั่นเอง
หลอดกระพริบงาย ๆ ที่เห็นกันทั่วไปก็คือ หลอดไสที่กระพริบไดดว ยตัวเอง ซึ่งมีการทํางานดังนี้ ที่
ไสหลอดจะมี Bimetallic Strip เมื่อหลอดติดความรอนของไสหลอดจะทําให Bimetallic Strip ที่
ตอไสหลอดรอนขึ้นมาดวย เมื่อมีความรอนจะทําให Bimetallic Strip เกิดการขยายตัวและงอตัว
ออกมา วงจรไฟฟาของหลอดก็จะเปด ทําใหหลอดไฟดับเมือหลอดเย็นตัวลง Bimetallic Strip ก็จะ
เย็นลงดวยและจะงอตัวไปปดวงจรไสหลอด หลอดไฟก็จะติดอีก และจะเปนเชนนี้เรื่อย ๆ

ภาพที่ 37 แสดงหลอดฟลูออเรสเซนทกระพริบ
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 83.
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การใชสีและแสงสวางในสื่อปายโฆษณา
สีที่นําไปใชในสื่อปายโฆษณา การโฆษณาผานสื่อปายโฆษณาในปจจุบันนัน้ จัดไดวา
เปนการสื่อสารดวยตัวหนังสือและภาพ โดยเปนเรือ่ งของการโฆษณาสินคาตางๆ ในรูปแบบ
แตกตางกันไป บางก็มีเพียงรูปภาพและประโยคหรือคําเพียงไมกี่คํา บางก็มีเพียงรูปภาพและชือ่
สินคา หรือมีประโยคเชิญชวนมากมายปรากฏอยูบนปาย ซึ่งสามารถพบเห็นสื่อปายโฆษณาเหลานี้
อยางมากมาย ติดตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จนไมอาจปฏิเสธไดวาปจจุบันการโฆษณเปนธุรกิจ
ที่มีความจําเปนตอการตลาด (สมจิตร เตชุบัญญัติ 2539 : 12 - 13)
สี เปนหนึ่งในประโยชนขนั้ แรกของสื่อปายโฆษณา ที่จะชวยกระตุน ความสนใจของ
ผูรับสารที่ผานไปมา โดยเฉพาะในเวลาลางคืน สีจะมีคุณสมบัติของสิ่งเราที่ดี จะชวยสรางความ
แตกตางและความตัดกัน อีกทั้งความเขมของสีจะใหความสวางแจมใส สะดุดตา เห็นไดชัด
(นัดดา เนตรรัตนะ 2539 : 35 - 36) ไดกลาวเกี่ยวกับการใชสีในสื่อปายโฆษณาตออีกวา นอกจาก
การใชสีจะชวยสรางความสะดุดตาและความนาสนใจแกสารโฆษณาบนสื่อปายโฆษณาแลว การใช
สีที่เหมาะสมกับสินคา โดยแสดงถึงเอกลักษณของสินคา จะชวยเตือนการจดจําแกผรู ับสร และการ
ใชสีอยางเหมาะสมกับสวนประกอบตางๆ ในชิ้นงานโฆษณา จะกอใหเกิดความหมายและ
ความรูสึกที่ดี เชน สีเขียว แสดงความรมรื่น และสีทองแดง แสดงความอบอุน นํามาใชกับโฆษณา
บาน เพื่อสื่อความหมายวาบานอยูในบรรยากาศที่รมรื่น อบอุน นาอยูอาศัย
ดังนั้นสรุปไดวา สีที่ใชในการสื่อสารโฆษณาผานสื่อปายโฆษณา ควรมีลักษณะดังนี้
1. สีควรจะสรางความสะดุดตา โดยใชสีทสี่ วางและหรือสีที่ตัดกัน
2. สีควรจะแสดงเอกลักษณของสินคา
3. สีควรจะเหมาะสมกับสวนประกอบอื่นๆ ในชิ้นงานโฆษณา
4. สีจากสื่อปายโฆษณาควรมีความกลมกลืนกับชุมชน
นัดดา เนตรรัตนะ (2539 : 164 - 165) ไดกลาวตออีกวา การใชสีในการสื่อสารโฆษณา
ผานสื่อปายโฆษณานัน้ นอกจากสีจะสรางความสะดุดตา ชวยในการเรียกความสนใจจากผูรับสาร
ไปมาแลว การใชสียังมีลักษณะเดนที่สําคัญ คือ
1. สีจะแสดงเอกลักษณของสินคา ชวยสรางการจดจําแกผูบริโภค งานโฆษณาที่
สื่อสารผานสื่อปายโฆษณา มีการใชสีที่แสดงเอกลักษณของสินคา เชน สินคาประเภทเรื่องดื่ม ใน
การโฆษณาผานสื่อปายโฆษณา ไมสามารถอกรสชาติไดวา ซา หวาน อรอยแคไหน แตจะใชสีมาจูง
ใจใหเห็นวาดูนาทาน ซึ่งสีที่ใชก็เปนเอกลักษณของเครื่องดื่มยี่หอนั้นๆ
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2. สีชวยสะทอนใหเห็นบุคลิกของสินคา สินคาแตละประเภททีน่ ําเสนอผานสื่อ
ปายโฆษณานัน้ จะใชโทนสีที่สะทอนใหเห็นบุคลิกของสินคา ตัวอยางเชน การใชโทนสีเหลือง –
ทอง เพื่อแสดงถึงความอบอุน ความมีพลัง การใชสีเรียบ ๆ ไมหวือหวา เพื่อแสดงใหเห็นถึงบุคลิกที่
เรียบๆ ขรึมๆ เปนผูใหญ การใชโทนสีสวางๆ สีดสดๆ เชน สีฟา สีเหลือง สีแดง เพือ่ สื่อถึงบุคลิกที่
สนุกสนาน
3. สีชวยเนนน้าํ หนักความสําคัญของขอความ การใชสีทแี่ ตกตางกัน เชน สีเขม สี
ออน การสลับสีตางๆ หรือการทําเปนแถบสี เปนลักษณะรูปแบบการนําเสนอที่พบไดในขอความ
โฆษณาผานสือ่ ปายโฆษณา ซึ่งใหนยั ยะในการสื่อความหมายถึงการใหความสําคัญแกขอความที่
แตกตาง กันไป ตัวอยางเชน โฆษณาบานเดี่ยว ที่ใชสแี ดงบนขอความแสดงราคา ขณะที่ขอความ
สวนอื่นๆ ใชสีขาว ใหนยั ยะในการสื่อความหมายถึงการเอาราคาเปนจุดขาย
สรุป หลักโดยทั่วไปในการใชสี ตองคํานึงถึงเรื่องแสงกอนอื่น และตองไมลืมวาแสง
ประกอบดวยแถบคลื่นสารตางๆ
ทําใหสายตามนุษยมองเห็นและเกิดความรูสึกตอสิ่งแวดลอม
รอบขาง การเลือกใชวัสดุสสี ัน คุณภาพผิว จะตองใหมคี วามเหมาะสมและไดประโยชน เนนความ
ชัดเจนตามจุดประสงคที่ไดออกแบบไว ในทางตรงกันขามการใชสีโดยไมไดคํานึงถึงรูปทรงของ
สิ่งนั้นๆ หรือการใชสีโดยปราศจากหลักเกณฑ อาจทําใหเกิดความสับสนรบกวนจักษุประสาทหรือ
ทําใหงานนั้นดอยคุณคาลง ปราศจากความหมายทีแ่ นชดั คลุมเครือ
ผลจากจิตใจของการใชสี เปนที่ยอมรับแลววาสีมีผลตอจิตใจ กระทบอารมณของมนุษย
แมวาผลดังกลาวจะเกิดขึน้ อยูกับแตละบุคคลและอาจมีขอยกเวน แตโดยทั่วไปพอสรุปไดวา มีสีที่
ทําใหเกิดความรูสึกบางอยางที่นักออกแบบตองนํามาพิจารณาประกอบการเลือกใชใหเหมาะกับ
โอกาสและสถานที่ ไมวาจะเปนภายนอกอาคาร หรือภายในอาคาร ซึง่ เปนที่ที่สีมีความใกลชิดกับ
ผูใชสอยมาก และตองการความละเอียดออนในการเลือกใช
ความสัมพันธระหวางแสงกับสายตา
ดวงตามนุษยมีความไวตอคลื่นแสงในความถี่ที่ตางๆ กัน ตาไวสูงตอคลื่นแสงขนาด
ประมาณ 5,500 อังสตรอมยูนิค ซึ่งไดแกสีเหลือง ความสามารถมองเห็นวัตถุอันนั้นมีคุณสมบัติ
ดูดซึมสีของแสง และสะทอนสีของแสงในชองคลื่นตางๆ กัน ชวงคลื่นชนิดหนึ่งวัตถุที่วาวดูดซึม
ได จึงไมสามารถดูดซึมไดและสะทอนกลับมา ถาวัตถุดูดซึมไดหมดทุกความถี่ วัตถุนั้นจะมองเห็น
เปนดํา หรือที่เราเรียกวา สีดํา ซึ่งความจริง สีดําคือ ไมมีคลื่นสะทอนกลับไปใหมองเห็นนั่นเอง
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ขอบเขตและความไวในการรับสีของประสาทตา
การมองเห็นสีของมนุษยภายใตแสงสวางทีป่ กตินั้น ความรูสึกไวตอการรับสีตางๆ จะไม
เทากันทุกสี แมจะมองวัตถุถึงเสนขอบนอกของตัววัตถุชัดคงเดิม แตการมองเห็นสีบางสีจะ
แปรเปลี่ยนไปจากความเปนจริง เพราะสีบางสีสามารถจดจําไดดีทุกมุมของการมองที่กวางมากกวา
สีอื่นๆ

ภาพที่ 38 รูปแสดงขอบเขตของความไวตอการรับสีตางๆ
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 72.
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ผลกระทบจากการใชแสงสวางในสื่อปายโฆษณา
การใหแสงสวางที่ดีในงานสือ่ ปายโฆษณาควรมีคุณสมบัติของความสองสวางหรือ
อิลูมิแนนซที่เพียงพอ แสงสี ความนิ่มนวลของสภาวะแวดลอม แสงบาดตาและอื่น ๆ ก็มีผลตอการ
มองเห็นดวย การมองเห็นวัตถุชัดอยางเดียวไมพอ สิ่งสําคัญที่สุดคือ ตองมีความสบายตาในการ
มองเห็น
ชํานาญ หอเกียรติ (2540 : 13) ไดกลาวถึง แสงบาดตา หมายถึง แสงที่เขาตาทําให
มองเห็นวัตถุไดยากหรือมองไมเห็นเลย การจัดโคมใหสอ งสวางโดยทัว่ ไปตองการแสงบาดตานอย
ที่สุด โคมไฟฟาแตละชนิดใหแสงบาดตาไมเหมือนกัน มาตรฐานมีการกําหนดไววาถาตองการ
คุณภาพของแสงสวางที่ดี มีความสองสวางเทาใด มีแสงบาดตาไดมากที่สุดเปนเทาใด
แสงบาดตา มีดวยกันสองแบบใหญๆ คือ แสงบาดตาแบบไมสามารถมองเห็นได
(Disavility Glare) และแสงบาดตาแบบไมสบายตา (Discomfort Glare) แสงบาดตาแบบไมสามารถ
มองเห็นได เปนแสงบาดตาประเภทที่ทําใหไมสามารถมองเห็นวัตถุได เชน มีแสงเขาตามากจนไม
สามารถมองเห็นวัตถุได สวนแสงบาดตาแบบไมสบายตา เปนแสงบาดตาประเภทที่ยังมองเห็นวัตถุ
ได แตเปนไปดวยความลําบากและไมสบายตา เพราะมีแสงยอนเขาตา
แสงบาดตาจากโคม วัดกันดวยมุมที่ทํากับแนวดิ่งจากโคมมายังในสวนที่เกินกวา 45
องศาขึ้นไป ถามองโคมที่มุมมากกวา 45 องศาแลวยังมีแสงเขาตามากก็แสดงวาโคมมีแสงบาดตา
แตถามองแลวแมมีแสงเขาตาแตไมมากจนทําใหบาดสายตา และมองเห็นวัตถุไดไมลําบากอยางนี้
ก็เรียกวาแสงบาดตาไมไดสรางปญหาแตอยางใด การพิจารณาแสงบาดตามีหลายมาตรฐาน แตที่
นิยมใชกันมากไดแก กราฟลูมิแนนซตาม CIE

ภาพที่ 39 มุมของแสงบาดตาที่วัดมุม 450 เปนตนไป
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 84.
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แสงบาดตามีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับโคมไฟ โคมไฟที่ใหแสงดานขางมากก็มกั ให
แสงบาดตามาก โดยทัว่ ไปโคมไฟจะถูกออกแบบใหใชสําหรับหลอดแตละชนิดโดยเฉพาะ
สาคร พลาราชม (2524 : 1453) ไดกลาวถึงการวางตําแหนงที่ติดตั้งดวงไฟฟา การวาง
ตําแหนงดวงไฟของแผนปาย ปกติจะติดอยูสวนบนและสวนลางของแผนปาย เมื่อตองการใหแผน
ปายมีความสวางมากก็ใชงานทั้งดานบนและดานลาง ดานลางของแผนปายนิยมติดดวงไฟที่กระจาย
แสงเปนมุมกวาง ซึ่งจะเกิดปญหาการเกิดเงาในเวลากลางวัน และแกปญหาแสงที่ทําใหระคายเคือง
นัยยตาในเวลากลางคืนได
หลอดทีใ่ ชจะตองมีสิ่งปกปดไมใหแสงกระจายออกมาโดยตรงมายัง
ดานหนาของแผนปาย และจะตองมีโครงสรางเพื่อปองกันใหแกหลอดดวย
หลอดที่จะใชติดตั้งดานบนของแผนปาย จะตองคํานึงถึงเงาที่จะเกิดขึน้ เชน เงาจากวัตถุ
ที่อยูรอบๆ แผนปาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และเงาที่เกิดจากสวนประกอบตางๆ ภายใน
ปายสองโดยตรงจากดวงไฟ แตอยางไรก็ตามปญหานี้กส็ ามารถแกไขไดโดยจัดหาฝาครอบดวงไฟ
ไมใหแสงสวางสองโดยตรงออกมายังดานหนาของแผนปาย
สีจากสื่อปายโฆษณาที่มีผลกระทบตอดวงตาผูสัญจร
สุรเชษฐ บูรณปริญญากุล (2537 : 8) ไดกลาวถึงการรับรูสีของมนุษยวา เกิดจากแสง
Spectrum ของแสง ซึ่งตกกระทบกับวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนสีไวและสะทอนออกมา เฉพาะบางสีที่
มนุษยสามารถจะสัมผัสได
สีมีอิทธิผลในดานจิตวิทยาแกมนุษยมาก สีอาจเปนเหตุใหเกิดอารมณเปลี่ยนแปลงได
หลายอารมณ เกิดการตีความและแปลความหมายไปตามแตละบุคคล โดยจะขึน้ อยูกับหลายๆ สิ่ง
เชน วัฒนธรรม เพศ อายุ ประสบการณ และการรับรูจากอดีต การใชสีชวยใหมีประสิทธิภาพดีขนึ้
และบางเวลาก็ชวยแกความรูสึกบกพรองตางๆ ไดดวย
ทวีเดช จิว๋ บาง (2537 : 51 - 58) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสะทอนของสีตางๆ วา
สําหรับวัตถุที่มีสีขาว เงาและแสงมักจะใชสีของบรรยากาศ ถาวัตถุนั้นอยูใกลเคียงกับผนังสีเขียว สี
ของผนังจะสะทอนเขาไปจับวัตถุนั้น จึงแสดงใหเห็นถึงสิง่ แวดลอมวัตถุขาวนั้น แตทั้งนี้ตองยกเวน
สําหรับวัตถุที่มีความมัน เชน แกว กระจก เครื่องเรือนหรือโลหะที่ขดั มัน เพราะวัตถุเหลานี้ยอมรับ
แสงไดทั้งดานซายและดานขวา และยังรับสีจากวัตถุทแี่ วดลอมและเปนสีมารวมไวในตัวของวัตถุ
ดวย เชน กระจกเงา จึงทําใหสีของวัตถุนนั้ เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมดวย จนหาสีแทของสีเดิมไมได
เปนเหตุใหวัตถุเปลี่ยนสีไปตามแสงสวางที่มีมากหรือนอย
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ตารางที่ 17 แสดงคาการสะทอนของสีตางๆ คิดเปนเปอรเซ็นต
สี
การสะทอน
80 – 90 %
สีขาว
70 – 80 %
สีงาชาง
65 – 70 %
สีเหลือง
60 – 65 %
สีชมพูออนอมมวง
55 – 65 %
สีเหลืองออกน้าํ ตาล
46 – 70 %
สีชมพู
35 – 50 %
สีเทา
35 – 50 %
สีผา
25 – 50 %
สีเขียวออน
15 – 25 %
สีเขียวแก
5 – 10 %
สีน้ําตาลแก
8 – 12 %
สีน้ําตาล
10 – 20 %
สีน้ําเงินแก
15 – 25 %
สีแดง
7 – 10 %
สีแดงเขม
2–5%
สีดํา
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 78.
น. ณ ปากน้ํา (2525 : 64) ไดกลาวถึงการนําสีไปใชกบั อาคาร ซึ่งมีความหมายรวมถึง
สื่อปายโฆษณาวา อาคารสมัยใหมในเมืองไทย สวนใหญสถาปนิกผูมีความเขาใจเรื่องสีมักจะใชสี
สดใส เชน สีแทอยางแดงสด เขียวสด และเหลืองสด อาจทําใหบาดตาและเบื่องาย ดังนัน้ การนําสี
เหลานี้มาใชกบั อาคารที่ถาวร อาจจะไมเหมาะสม นอกจากงานมหกรรมชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น เรา
คงไดเห็นกันแลววา วัดวาอารามของเราสวนใหญมักจะใชสีปูนขาวทาฉาบบนเจดีย บนกําแพง
แกว และภายนอกกุฏีสงฆ ซึ่งเมื่อโดนแดดจัดจะแสบตา

81
สรุป การใชสีในงานสื่อปายโฆษณา อาจมีความจําเปนจะตองใชสีคูอันตัดกันอยางสด
ในเนื้อทีใ่ หญโต สีสด ๆ ที่อยูในเนื้อเดียวกัน มีปริมาณกวางใหญอาจจะดูบาดตาและกอความ
รําคาญใหแกผทู ี่พบเห็น หรือมองในเวลานาน ๆ อาจกอใหเกิดอันตรายได เชน ผูข ับขี่รถยนตบน
ถนนทางดวน เมื่อมองดูปายโฆษณาที่มีสแี ละแสงที่บาดตา อาจจะไดรับอุบัติเหตุได เราอาจแกไข
ดวยการใชเสนดําหนักหรือสีเขมอื่นๆ มาเปนเสนคั่นกลางระหวางสีตดั กันนัน้ เสีย ก็จะชวยลดความ
ตัดกันอยางรุนแรงลงไปได ถาใชอยางถูกจังหวะก็จะเกิดผลงานที่สวยงาม หรือหนวยงานของ
ราชการออกกฎหมายบังคับ และควบคุมการใชสีในสื่อปายโฆษณาใหถกู ตองแตละ Zone
ขอมูลแหงการมองและการใชสายตา
การออกแบบกราฟฟคนั้น เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูประจําวันของมนุษย
เราหานอยไม สิ่งที่มองเห็นดวยประสาทตา จะโนมนาวจิตใจเราไดดีกวาสิ่งอื่น ดังกลาววา
ความสามารถในการมองเห็นวัตถุขึ้นอยูก บั องคประกอบหลายประการ
1. ขนาดของภาพ
2. ระยะของภาพ
3. ความสวาง
4. การสะทอนแสง
5. มุมมอง
6. แสงที่อยูบริเวณรอบๆ วัตถุ
7. คุณสมบัติของตาผูมอง
8. การตกกระทบของภาพบนจอรับภาพ
9. ความเอาใจใสของผูมอง
การดึงดูดสายตา
ความสนใจของคนจะแยกออกไดเปน 2 ประการ
1. ความสมัครใจหรือความสนใจทีแ่ สดงอาการออกมาใหเห็น (Active Attention)
2. ความสนใจเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ ไมแสดงออกมาใหเห็น (Passive Attention)
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ความสามารถที่มองเห็นวัตถุที่เปนเปาหมายไดชัด
1. ระยะภาพ วัตถุที่อยูใกลยอ มมองเห็นไดชัดกวาวัตถุที่อยูไกล ขนาดวัตถุถาอยูใกลตา
มากเกินไปก็ไมสามารถเห็นวัตถุไดชัดเจนเชนเดียวกัน เพราะภาพจะปรากฏหลังจอรับภาพ
2. ความสวาง การมองเห็นวัตถุเกิดจากแสงพุงกระทบวัตถุแลวจึงสะทอนเขาสูตา
เพราะฉะนั้นวัตถุที่ไดรับแสงพอเหมาะจะมองเห็นวัตถุไดชัดกวาวัตถุที่ไดรับแสงมากหรือนอย
จนเกินไป นอกจากนัน้ ขึ้นอยูกับผิวของวัตถุที่สามารถสะทอนแสงไดมากหรือนอยเพียงใด เชน ที่
แสงสวางนอยวัตถุที่สามารถสะทอนแสงไดดี (ผิวเคลือบขาววาว) จะเห็นไดชัดเจนกวาวัตถุผิวดาน
(สีดํา สีเทาเขม) สีที่มองเห็นชัดที่สุดคือสีเหลือง
3. มุมมอง ตามปกติตาสามารถมองเห็นเปนมุมกวางประมาณ 90 – 94o เชน ภาพวิว
ทั่วไป แตถาเปนมุมมองประมาณ 20o จะเปนการมองสิ่งของตางๆ สวนการมองเปาหมายที่เปนจุด
จะใชมุมมองประมาณ 10o

ภาพที่ 40 ภาพแสดงมุมมองของสายตาในการมองเห็น
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 62.
ก และ ข
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มุมที่สามารถมองเห็นสีไดถกู ตองชัดเจนทีส่ ุด
มุมเหลือบตามองไดสูงสุด
มุมเหลือบตามองต่ําสุด
ระยะใกลสุดของการจัด DISPLAY
ระยะจัด DISPLAY ดีที่สุด
ระยะไกลสุดของการจัด DISPLAY
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ความสูงของปายกับระดับสายตา

ภาพที่ 41 ภาพแสดงระยะการมองเห็นของระดับสายตา
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 63.
ระยะของการจัด Display ไกลสุดที่คนจะอานหรือดูสัญลักษณคอื 70 ซม. (28”)
มุมเหลือบตามองสูงสุดของมนุษย 55o ที่ระยะ 70 ซม. มนุษยเหลือบตามองไดสูงสุดประมาณ 2.50
เมตร ดังนัน้ ขนาดสูงสุดของปายจึงไมควรสูงเกิน 2.50 เมตร สําหรับใหคนที่มายืนดูอยูใน
ระยะใกลๆ ทีเ่ หมาะกับการดูสัญลักษณสามารถเหลือบตามองปายไดทั่วถึงโดยไมตอ งเดินถอยหลัง
ออกไปอีก เพือ่ มองดูสัญลักษณที่อยูสูงเกินขอบเขตการเหลือบตามองสูง
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การเลือกสีมาใชงาน
ในการเลือกเนือ้ สีมาใชงานจะเลือกจาก
1. ความหมายของเนื้อสีแตละสีที่มี
2. เลือกเนื้อหาที่อยูดวยกันแลวดูดีเหมาะสม หรือเลือกสีในโครงสรางสี
1. สีและความหมาย
องคประกอบสียังมีคุณสมบัติที่เดนอีกอยางหนึ่งก็คือ การมีความหมายในตัวเอง ซึ่ง
ความหมายเหลานี้ใชการอางอิงจากประสบการณในการเห็นสีสันของสิ่งของตางๆ เชน สีเงินจาก
อะลูมิเนียม เปนตน หรือบางสีที่ถือกันวามีความหมายอยางนั้นอยางนี้ โดยหาหลักฐานอางอิงไมได
ก็มี ความหมายของสีนั้นจึงไมใชหลักตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายไดตามกาลเวลาที่
ผานไป แตกค็ วรที่จะรูความหมายของสีหลักๆ ซึ่งเปนความหมายที่คนทั่วไปเขาใจตรงกัน เพือ่
ประโยชนในการออกแบบภาพงานกราฟฟก ใหสื่อความหมายไดในระดับหนึ่ง

ภาพที่ 42 ภาพแสดงตัวอยางสีและการอธิบายความหมายของสี
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, สีและความหมาย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548. เขาถึงได
จาก http://www.student.nu.co.th
1. สีแดง อางอิงมาจากดวงอาทิตยและไฟ ซึ่งใหความสวาง ความรอน ทําใหเมื่อเห็นสี
แดง เราจะรับรูไดวาสีแดง คือ ความรอน พลัง พลังงาน ความแรงที่มอี ยู อีกทั้งในความเชื่อของชาว
จีน สีแดงยังเปนสีมงคล นักออกแบบไมนอ ยเลยก็หยิบจุดนี้มาออกแบบเอาใจลูกคา
2. สีน้ําเงิน ใหความหมายของความสงบเงียบ ความสุขุม ความมีราคา ใหอารมณหรูหรา
มีระดับ บางครั้งก็สื่อถึงความสุภาพ ความหนักแนน ผูชาย
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3. สีเหลือง ใหอารมณของความสดใส ปลอดโปรง สบาย สีเหลืองดึงดูดสายตาไดดแี ละ
มองเห็นไดแตไกล ดังนัน้ เราจะเห็นไดวาปายรานอาหาร จึงมักมีสีเหลืองไมวาจะเปนตัวหนังสือ
หรือแผนพื้น เพื่อดึงดูดสายตาลูกคาที่เดินผานไปผานมา
4. สีสม ใหความรูสึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง มีพลัง
5. สีเขียว สีเขียวมาจากสีของตนไม ซึ่งมาหลากหลายโทนสี แตดวยความที่เรารับรูวา
ตนไมใหความสดชื่น เราเลยอนุมานความหมายสีเขียววาเปนสีที่หมายถึงธรรมชาติ ความเย็นสบาย
ความชุมชื้น ความสบายตา
6. สีมวง เปนสีที่ใหอารมณหนักแนน มีเสนห ความลับ สิ่งที่ปกปด
7. สีชมพู ใหความรูสึกถึงความออนหวาน นุมนวล ความรัก วัยรุน ผูหญิง
8. สีน้ําตาล ใหความหมายถึงความสงบ ความเรียบ ความเปนผูใหญ ความเกาแก
โบราณ บางครั้งเราก็สื่อถึงตนไม
9. สีฟา ใหความรูสึกโปรงโลงสบายตา สืบเนื่องมาจากทองฟาที่เราเห็นกันอยูทุกวันใน
บางครั้งก็หมายถึงความนุมนวล ความสุขสบาย
10. สีเงิน สีเงินนั้นมาจากวัสดุประเภทมันวาว เชน อะลูมิเนียม ซึ่งเปนวัสดุใหมทนี่ ิยม
นํามาใชในชวงหลังๆ มีราคาแพง ดังนัน้ จึงแทนความรูสกึ ทันสมัยและมีคุณคา
11. สีทอง อางอิงมาจากแรทองคํา จึงเปนตัวแทนของความหมายวาความมีคุณคา ความ
มีราคาแพง ความหรูหรา
12. สีขาว สื่อถึงความบริสุทธ ความสะอาด ความเรียบงาย ความโลง ความไมมี
13. สีเทา ใหอารมณเศรา หมนหมอง ไรชีวติ ชีวา บางครั้งสื่อถึงความเปนกลาง
14. สีดํา มาจากความมืด ความไมเห็น ซึ่งซอนความไมรู ความนากลัวเอาไว
ตัวอยางของสีและความหมาย

ภาพที่ 43 ภาพงานออกแบบสีแดงที่บงบอกถึงความมีพลัง ความแรง ความเร็ว
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, สีและความหมาย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548. เขาถึงได
จาก http://www.student.nu.co.th
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2. การเลือกน้ําหนักสี
การเลือกน้ําหนักสีจะเปนขัน้ ตอนถัดมาหลังจากเลือกสีไดแลว น้ําหนักของสีมีอิทธิพล
ตอความมืดสวางในภาพ ซึ่งใหอารมณของภาพที่แตกตางกันไป

ภาพที่ 44 ภาพงานออกแบบที่เนนการเลือกน้ําหนักของสีที่มีอิทธิพลตอความมืด
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การเลือกน้าํ หนักสี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548. เขาถึงได
จาก http://www.student.nu.co.th
งานออกแบบนี้เลือกใชสีฟาที่บงบอกถึงความโลง ความสบาย ความสุข ประกอบกับ
รูปแผนเสียง และปุมควบคุมเสียงที่เปนสีฟา ตางน้ําหนักทําใหรูสึกไดวา เราคงเปนเพลงที่นาฟง
ฟงแลวมีความสุข
2.1 การเลือกความสดของสี การเลือกความสดของสีเปนเรื่องสุดทายในการเลือก
สีเพื่อการออกแบบงานสีที่มคี วามสดสูงจะใหความรูสึกรุนแรง ตื่นตัว สะดุดตา ในขณะที่สีที่มี
ความสดนอยหรือสีหมน จะใหความรูสึกสงบไมโดดเดน หมนหมอง เศรา ถาสีที่มีความสดอยูใน
ระดับกลางจะใหความรูสึกพักผอน สบายตา
2.2 การวางโครงสี เรื่องสําคัญที่สุดของการใชสี คือ การนําเอาสีไปใชในงาน
ออกแบบ หลายคนไมรูจะใชสีอยางไรดี เลือกเอาสีที่ตัวเองชอบปะเขาไปในงาน ผลก็คือ ทําใหงาน
ดี ๆ ของเขาออกมาเสียหมด ดังนั้นจึงมีทฤษฎีของการใชสี หรือการเลือกสีมาใชรวมกันในภาพ
เพื่อใหภาพออกมาดูดี ดูนาพึงพอใจ เรียกวา Colour Schematic หรือการวางโครงสี (ซึ่งบางคนก็คุน
กับคําวา การจับคูสี การเลือกคูสี)
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2.2.1 Monochrome หรือโครงสีเอกรงค มีเนื้อสี Hue เดียว แตใหความ
แตกตางดวยน้าํ หนักสี Value สีเอกรงคนี้ใหอารมณ ความรูสึก สุขุม เรียบรอยเปนสากล ไมฉูดฉาด
สะดุดตา และในดานการออกแบบเปนการใชคูสีที่งายที่สุด แลวออกมาดูดี (เลือกแแคสีเดียวแลว
นํามาผสมขาว ผสมดํา หรือปรับคาความสวาง Brightmess เพื่อเปลี่ยนน้ําหนักสี Analogus)

ภาพที่ 45 ภาพแสดงลักษณะสีที่เปนโครงสีเอกณรงคที่มีเนื้อสีเดียว
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การวางโครงสีเดียว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548. เขาถึงได
จาก http://www.student.nu.co.th

ภาพที่ 46 ภาพแสดงสีเอกณรงคเปนสีใหความรูสึกสุขุม ไมฉูดฉาด สบายตา
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, โครงสรางสีเดียว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548. เขาถึงได
จาก http://www.student.nu.co.th
2.2.2 Analogus หรือโครงสีขางเคียง คือสีที่อยูติดกัน อยูขางเคียงกัน ใน
วงจรสี จะเปนที่ละ 2 หรือ 3 หรือ 4 สีก็ได แตไมควรมากกวานี้เพราะสีอาจจะหลุดจากความ
ขางเคียงหรือหลุดออกจากโครงสีนี้ได

ภาพที่ 47 ภาพแสดงโครงสีขางเคียง (Analogus)
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การวางโครงสีขางเคียง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.student.nu.co.th
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ภาพที่ 48 ภาพแสดงการใชคสู ี Analogus โดยเลือกกลุมสีเขียว
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การวางโครงสีขางเคียง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.student.nu.co.th
2.2.3 Dyads หรือโครงสีคูตรงขาม Complementary Colour คือสีที่อยู
ตรงกันขามกันในวงจรสี การเลือกใชสคี ูตรงขามจะทําใหงานทีไ่ ดมคี วามสะดุดตาในการมองแตก็
ตองระวังการใชสีคูตรงขาม เพราะการเลือกใชสีคูตรงขามกันนั้นถาเราหยิบสี 2 สีที่ตรงขามกันมา
ใชในพืน้ ที่พอๆ กัน งานนัน้ จะดูไมมีเอกภาพ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการทํางานศิลปะ ทางที่ดีควร
แบงพื้นที่ของสีในภาพของการใชสีใดสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่งโดยประมาณมักจะใชสีหนึ่ง 70 %
อีกสีหนึ่ง 30 % ภาพทีไ่ ดกจ็ ะคงความมีเอกภาพอยู และยังมีความเดนสะดุดตาไปไดในตัว

ภาพที่ 49 ภาพแสดงโครงสีคูตรงขาม (Dyads)
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การวางโครงสีคูตรงขาม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.student.nu.co.th

ภาพที่ 50 ภาพการเลือกใชสคี ูตรงขาม สม-เขียว 70.30
ที่มา : การออกแบบกราฟฟก, การวางโครงสีคูตรงขาม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.student.nu.co.th
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2.2.4 Triads หรือโครงสี 3 สี คือ
2.2.4.1 ใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทงั้ 3 เทากัน ถาเราลากเสน
ระหวางสีทั้ง 3 สี เราจะไดสามเหลี่ยมดานเทา
2.2.4.2 ใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 จะไมเทากัน คือจะมีชวง
ระยะหาง 2 ชวงเทาๆ กัน แตกับอีกอันหนึ่งชวงหางจะยาวกวา ถาลากเสนระหวางสีแลวจะได
สามเหลี่ยมหนาจั่ว
2.2.5 Tetrads หรือโครงสี 4 สี คือ
2.2.5.1 การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสี
เทากันหมด กลาวคือ ถาเราลากเสนเลื่อมสีทั้ง 4 สีแลว เราจะไดสีเหลี่ยมจัตุรัส
2.2.5.2 การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีไม
เทากันโดยชวงหางของ 2 สี เปนชวงสั้นและอีก 2 สีเปนชวงยาว กลาวคือถาเราลากเสนเชื่อมสีทั้ง 4
สีแลว เราจะไดสีเหลี่ยมผืนผา
ตัวอักษร
เปนสิ่งหนึ่งทีม่ นุษยคดิ ขึ้นเพื่อใชเปนสื่อกลางในการถายทอด ติดตอ ตกลงกันโดยจะไม
มีการเขาใจผิดไดไปจากที่เขียนไว
หลักการพื้นฐานของการใชตัวอักษร หลักการที่ทําใหนา้ํ หนักของตัวอักษรแตละตัวเมื่อ
ดูดวยสายตาแลวมีน้ําหนักเทากัน คือ
1. น้ําหนักของ Verticle Stroke กับ Diagonal Stroke ถาในอักษรตัวเล็กจะดู
ใกลเคียงกัน แตถาเปนตัวใหญ จะตองลดขนาดของ Diagonal Stroke ลง
2. น้ําหนักของ Curved Stroke ตรงสวนที่กวางที่สุดจะตองเพิ่มขนาดใหกวางกวา
Verticle Stroke
3. น้ําหนักของเสนเล็ก (Thin Line) จะตองเทากัน มิฉะนั้นจะเห็นถึงความ
แตกตางไดอยางชัดเจน มากกวาเสนหนัก (Heavy Line)
4. สําหรับตัวอักษรที่มีสวนโคงขางบนหรือขางลาง จะตองเขียนใหพน Guide
Line เล็กนอย มิฉะนั้นจะดูเล็กกวาตัวอื่น
5. สําหรับอักษรที่มีปลายแหลมจะตองเขียนใหพน Guide Line เล็กนอย
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อักษรไทย
ตัวอักษรไทย แบงตามลักษณะได 2 ชนิด คือ
1. ตัวเหลี่ยม มีเสนเสมอกันตลอดเสน เลียนแบบลายมือตัวบรรจง เสนนอน
ดานบนหักเปนเหลี่ยม เชน ตัวพิมพดีดและตัวเรียงพิมพรุนเกา
2. ตัวมน มีเสนเสมอกันตลอดตัว เสนนอนดานบนโคง ทั่วๆ ไปเรียกวา ตัว
ธรรมดา
หลักเกณฑในการเลือกตัวอักษร
1. ลักษณะรูปรางของตัวหนังสือแตละตัว สวย นาพอใจ และมีความสูง ความกวาง
สมดุลยสําหรับผูอานทั่วไป สัดสวนโดยประมาณ ความสูงตอความกวาง คือ 3 ตอ 5
2. สําหรับการผสมคํา บรรทัดหนา
2.1 การผสมคํา ตัวหนังสือทุกตัวตองเขากันไดมี Uniformity ในการออกแบบมี
ชองใหเหมาะสม
2.2 การเรียงคําเปนบรรทัดตองไมยาวเกินไป
2.3 การจัดบรรทัดเปนหนา อยาวางบรรทัดชิดเกินไป ทําใหอานยาก และพลาด
ไดงาย ควรมีการกําหนดหนาและหลังใหแนนอน เพราะจะอานไดงายกวาและงายตอการผลิต
3. Contrast ของตัวหนังสือเกิดจากความหนักเบาของเสนและความออนแกของแสง สี
พื้นกับตัวอักษร
4. ความเหมาะสมกับผูอานโดยพิจารณาจาก
4.1 คนที่มี Physical Effect ทางสายตา เชน สายตาสั้นและสายตายาว ตาบอดสี
ก็ตองเลือกตัวหนังสือแกสิ่งเหลานี้
4.2 สภาพแวดลอมที่ใชอาน เชน มีเสียงรบกวนมาก คนพลุกพลาน อากาศรอน
ไปเย็นไป ตัวอยางเชน ตัวหนังสือที่ใชกบั โปสเตอรกลางแจงก็ตองมี Contrast ของตัวหนังสือมาก
เพื่อแขงกับสิ่งแวดลอมนัน้ ได ในที่รมอานสายตาก็ลด Contrast
5. คุณวุฒแิ ละวัยวุฒิของผูอา น เด็กควรใชตัวหนังสือตัวโต ชัดเจน ถาเปนผูใหญก็ลด
ขนาดลงมาได ผูมีทักษะก็สามารถอานตัวหนังสือที่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม นิยมใชกับคําสั้นๆ
เชน คําขวัญ คําอุทาน ฯลฯ

91
การจัดตัวหนังสือ
การจัดตัวหนังสือจะตองมี Legibility คือ การอานงาย ซึ่งประกอบดวย
1. รูปลักษณะตัวอักษรแตละตัวจะตองมีสดั สวนที่ดี มีความงามเฉพาะตัว
2. การนําเอาตัวอักษรมาผสมเปน
2.1 คํา จะตองมีลักษณะอันเดียวกัน มีชองไฟที่พอเหมาะ
2.2 บรรทัด จะตองกะชวงบรรทัดใหพอดีและมีความยาวพอดีไมยาวเกินไป
เพราะปกติคนอานโดยการกรอกนัยตตาจะไมสายไปทั้งหัว
2.3 หนา จะตองใหหางพอดี บางครั้งชิดไปทําใหสับสน
การเวนชองไฟ
การเวนชองไฟปกติขึ้นอยูก บั สายตาดูวาระยะหางแตละตัวดูเทากัน พอจะมีหลักอยูบาง
คือ ถาระยะหาง Verticle กับ Verticle = X ระยะของ Verticle กับ Diagonal หรือ Diagonal กับ
Diagonal วัดกลางตัว = X ระยะของ Verticle กับ Curve หรือ Diagonal กับ Curve วัดระยะตรงกลาง
ลบระยะออก 1/3 ของความหนาเสน Curve = X ดังรูป

ภาพที่ 51 ภาพแสดงหลักการเวนชองไฟ
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 50.
ขอสําคัญพยายามดูดว ยสายตา ถาชองวางมากก็ชิดเขามา ถาชองวางนอยก็วางหางออก
อีก เมื่อเขียนเสร็จควรยืนดูไกลๆ จะเห็นไดชัด ในบางกรณีตองลดขนาดตัวอักษรลง
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ขนาดตัวหนังสือกับระยะการมอง

ภาพที่ 52 ภาพแสดงรายละเอียดของขนาดตัวหนังสือกับระยะการมองเห็น
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 56.
1. ระบบอังกฤษ ความสูงของตัวอักษรต่ําสุดที่จะมองเห็นไดในระยะ 10 ฟุต คือ 0.3 นิ้ว
สําหรับการมองในระยะอื่น ๆ สามารถหาไดจากสูตร
ความสูงของตัวอักษร (นิ้ว) =

ระยะการมอง (ฟุต) x 0.3
10

2. ระบบเมตริก ความสูงของตัวอักษรต่ําสุดที่จะมองเห็นไดในระยะ 1 เมตร คือ 0.25
ซม. สําหรับการมองในระยะอื่น ๆ สามารถหาไดจากสูตร
ความสูงของตัวอักษร (ซม.) = ระยะการมอง (ม.) x 0.25
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ความสัมพันธของขนาดปายกับระยะการมอง

ภาพที่ 53 ภาพแสดงความสัมพันธของขนาดปายกับระยะการมองเห็น
ที่มา : สุรศักดิ์ งามศิริ, “การออกแบบปายภายในสนามกีฬาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2528-2529), 57.
จากระยะการมองจากเสนระดับสายตา มุมมองปกติของสายตาคือมุม 10 องศา ระยะการ
มองที่มีประสิทธิภาพในระดับ 10 องศา จะไมเกินกวา 155 ฟุต (46.5 ม.) ระยะมุมมองที่มองใกลเขา
มาจะไมนอยกวา 20 ฟุต (6 ม.) จะไดขนาดของ 12 นิ้ว ดังนั้นจึงเปนสูตรดังนี้
ระบบอังกฤษ ขนาด Sign (นิว้ ) =

ระยะการมอง (ฟุต)
13

ระบบเมตริก ขนาด Sign (ซม.) =

ระยะการมอง (เมตร)
0.65
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สรุป ระยะการมองของผูใชปายซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
1. พวกเดินเทา (Indoor & Outdoor) ระยะของการมองปายไมวาจะเปนปายชื่อที่ติดอยู
กับอาคารหรือที่ติดอยูกับเราใกลๆ อาคารหรือตามทางแยกจะมีระยะประมาณ 1-6 เมตร ถึงจะอยูอกี
ฝงหนึ่งของถนนก็จะไดระยะไมเกิน 10 ม.
2. พวกขับรถ (Outdoor) เชนเดียวกับเดินถาขับอยูอีกฝงของถนนระยะทางก็ไมเกิน 15
เมตร คือ ที่จะสามารดูปายที่ติดกับอาคารหรือใกลๆ อาคารไดหรือทางแยกก็ไมเกิน 15 ม. ดังนั้น
ความจําเปนของระยะการมองปายจะประมาณ 1 - 10 เมตร ซึ่งจะออกแบบขนาดโดยคํานึงถึงผูขับ
รถซึ่งจะเร็วกวาการเดิน ซึ่งถาผูขับอานได คนเดินก็ยอมจะอานไดสบายกวาชัดเจนยิ่งขึ้น
สูตรการคํานวณเรื่องขนาดตัวหนังสือกับระยะการมอง
ความสูงของตัวอักษร (ซม.) = ระยะการมอง เมตร x 0.25
จากการศึกษาภายในสนามกีฬาจะพบวาระยะของการใชปายจะมีระยะไมเกิน 10 เมตร
ซึ่งจะคํานวนได ความสูงของตัวอักษร = 15 x 0.25 = 4.25 ซม. คาที่ไดนี้เปนคาต่ําสุด ดังนั้นการ
ออกแบบเราจะคํานวนเพื่อเอาไวจะไดขนาดตัวหนังสือที่ใหญกวาที่คาํ นวนได
พฤติกรรมสื่อกลางแจง
มาสเตอร แอด ปรับวิถีรบ Create Area ทําสื่อกลางแจง “ถามองภาพรวมของปาย
โฆษณา ปกติจะไมมกี ารแบง Segment อยางชัดเจน แตเรากําลังทําใหเกิด Segmentation ของปาย
โฆษณา ซึ่งจะทําใหผูใชงบโฆษณาสามารถสื่อสารไดตรงกับกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อถึง9”
นายนพดล ตัณศลารักษ กรรมการผูจัดการบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด ไดอธิบายและ
ขยายความถึงการแบง Segment ของปายโฆษณาวา เราไดรับสัมปทานในการจัดทําสื่อกลางแจงใน
บริเวณสยามสแควรรวมระยะเวลา 4 ป ซึง่ เราไดเขาไปปรับปรุงพื้นที่ในสยามสแควรใหดูสวยงาม
ดวยการจัดทําปายชื่อของซอยตางๆ ในสยามสแควร หรือกระทั่งการจัดพื้นที่ทางเขา พรอมกับการ
สอดแทรกปายโฆษณาใหดกู ลมกลืนกับสถานที่ ทําใหปายโฆษณา มีความโดดเดนในระดับสายตา
ด____________________________
วยรูปแบบของสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ไมวาจะเปน City Vision Adshel และ Pillars เปนตน
กกกกกกกก9นพดล ตันศลารักษ, มาสเตอร แอด ปรับวิธีลบ Create Area ทําสื่อกลางแจง [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.brandage.com
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การเขาไปรับสัมปทานในการจัดทําปายโฆษณาภายในบริเวณสยามสแควรของ
มาสเตอร แอด เทากับการเขาไป Create Area ที่โฟกัสกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่พรอม
รับขอมูลขาวสารใหมๆ ใหกับตัวเอง
“อนาคตสื่อกลางแจงที่สามารถเจาะเขาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจน จะเขามามีบทบาทใน
การบริหารสื่อมากขึ้น เพราะสามารถสื่อถึงกลุมเปาหมายไดตรงและชัด ซึ่งปจจุบันการใชงบในการ
วางแผนการใชสื่อ ไมสามารถที่หวานงบโฆษณาเหมือนในอดีต10”
BTS City Vision เปนสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาจากพื้นที่บริเวณฐานของสถานี
รถไฟฟา BTS ซึ่งสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดเดนชัด เนื่องจากเสนทางของรถไฟฟา BTS
เปนเสนทางทีม่ ีการจราจรคอนขางหนาแนนและผานเสนทางในเมือง
ทําใหผสู ัญจรไปมาไดมี
โอกาสรับสารคอนขางจะมาก ซึ่งปกติเสนทางหลักบนถนนสุขุมวิท สีลม และวิภาวดีรังสิต จะมีรถ
สัญจรประมาณ 2 แสนคันตอวัน
อยางไรก็ตาม การสรางสรรคสื่อกลางแจงใหม ๆ ใหมีความโดดเดน อาทิ การเนรมิตตึก
ใหเปนปายโฆษณาขนาดยักษ หรือการใชตึกรางมาเปนสื่อ ก็เปนอีกมิติในวงการสื่อที่ไดรับความ
นิยมในปจจุบนั เพราะสื่อดังกลาวใชงบประมาณไมสงู มากนัก เมือ่ เทียบกับสื่อที่ใชโนวฮาวจาก
ตางประเทศ และที่ผานมาก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มูลคาตลาดของสื่อโฆษณากลางแจงที่มี
ประมาณ 2,000 ลานบาท จะขยายตัวขึ้นมากหรือนอย ขึน้ อยูกับการคิดและสรางสรรครูปแบบของ
สื่อในการสื่อสารกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะการ Segment กลุมเปาหมายของธุรกิจปาย
โฆษณาที่ชัดสด และโดนใจ
โฆษณาที่สรางความรูสึกและสํานึก
คอลัมนนี้นําเสนอผลงานที่โดดเดนของงานสรางสรรคโฆษณาผานสือ่ แนวใหม
ที่
นาสนใจ มาแนะนําใหผูอาน Brand Age ไดทราบความเคลื่อนไหวของวงการโฆษณาอยางตอเนือ่ ง
ฉบับนี้ก็เชนเคยที่นิตยสาร Brand Age ก็นาํ ผลงานสรางสรรคที่แปลกแหวกแนวและไมเคยมีใครทํา
มากอนนําเสนออีก 2 สื่อดวยกันคือ สื่อแรกเสนองานผานทางรถไฟฟา (New Media on BTS
Windows) สื่อที่สองเปนสื่อกลางแจงที่คุนเคยกันดีแตมีความแปลกใหมตรงไหนตองมาดูกัน

____________________________
กกกกกกกก10นพดล ตันศลารักษ, มาสเตอร แอด ปรับวิธลี บ Create Area ทําสื่อกลางแจง
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.brandage.com
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New Medis on BTS Windows เปนอีกปรากฏการณใหมลาสุดของประเทศไทยจากการ
สรางสรรคผลงานของทางบริษัท TBWA Nest & Triplet Advertising บริษัท โฆษณาชั้นแนวหนา
ของเมืองไทย และบริษัท Optimum Media Direction (OMD) ในเครือเดียวกัน รวมมือกับ 2 ลูกคา
ธนาคาร DBS ไทยทนุ และระบบขนสงมวลขนกรุงเทพ (BTS) ไดรวมกันปฏิวตั งิ าน
โฆษณารูปแบบใหมออกสูสายตากลุมเปาหมายหลักโดยเฉพาะผูใ ชบริการรถไฟฟาทุกเที่ยว
สื่อกลางแจงทีน่ าสนใจอีกตัวซึ่งหากพูดถึงสื่อกลางแจง ผูอานคงคุนเคยกันดีอยูแ ลว แต
ตัวนี้นาสนใจตรงที่ เปนการสรางสรรคงานออกมาในรูปของการชวยแกปญหาใหกบั สังคม โดยดึง
เอาปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันกับบุคคลทั่วไป และกลุมเปาหมายมาผูกเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บนทองถนน กับการขับขี่ ยวดยานไดอยางนาสนใจทีเดียว ผลงานโฆษณา 4 ชิ้นนี้เปนการเชื่อมโยง
สินคาและบริการของทางไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยผูที่ออกความคิดโฆษณา คือ
นายสิทธิศักดิ์ สุจริตตานนท ผูเขียนบทโฆษณา คือ นายกิตติ ไชยพร นายนิรันดร สัมมาเลิศภัณฑ
และเอเยนซีคือ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพบทโฆษณาแนวคิดหลักคือ ตองการใหกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะผูใชรถบนทองถนนไดตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นไดกับชีวิตและทรัพยสินของตน
และผูอื่นในขณะขับรถ ดูจากแคมเปญแรก กับการสั่งหามไมใหขับรถในขณะเมา ดวยคําพูด “เมา
อยาขับ11” จากนั้นอัดตอดวยแคมเปญที่ตามมากระตุน Consumer ดวยการพูดวา “มองหาประกัน12”
ตอเนื่องดวย “หันกลับไปมองถนนไดแลว13” เหมือนเปนการเตือนสติวา อยาประมาทในขณะขับรถ
และสรุปทายที่แคมเปญ “โชคดีที่ทําประกัน14” เปนการยืนยันสรรพคุณของตัว Product ใหกบั
Consumer ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําประกัน ทั้งหมดเปนการผสมผสานตัว Product ของ
ทางไทยประกันภัยกับ Concept ที่ทางเอเยนซไดสรางสรรคชิ้นงานโฆษณากลางแจงที่ทําไดอยางนา
ทึ่งทีเดียว
บทบาทของสีในการทําการตลาดปจจุบัน
สีถูกนํามาใชในกิจกรรมทางการตลาดมากมาย และตอไปนี้ก็คือ อารมณเบื้องลึกที่ซอ น
อยูภายในสีตางๆ ตามที่แมกกาซีนออกแบบภายในฉบับหนึ่งไดนําเสนอไว
____________________________
กกกกกกกก11นภาพร โรจนากร, Brand Team [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2548. เขาถึงได
จาก http://www.brandage.com
กกกกกกกก12เรื่องเดียวกัน.
กกกกกกกก13เรื่องเดียวกัน.
กกกกกกกก14เรื่องเดียวกัน.
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Enterprise IG เปนบริษัทที่ทําในเรื่อง Corporate Identity โดยตรง การสราง Brand
ใหกับลูกคาเปนหนึ่งในภารกิจที่สําคัญ สีก็เปนหนึ่งในสวนประกอบสําคัญในการสราง Corporate
Identity นายมงคล สียากาศ Creative Director บริษัท Enterprise IG กลาววา เรามี Tools ในการที่
สราง Brand ธุรกิจของ Enterprise IG คือ การเปนผูชวยที่จะสราง Brand ซึ่งอาจไมไดเปนการ
สรางใหม แตเปนการทําใหดูดีขนึ้
ทําใหเขากับยุคสมัย หรือเปนการเปลี่ยนแปลงทําให
กระฉับกระเฉงตอบรับกับตลาดที่กําลังเปลี่ยนไป
Mr. Andy Wheatley Managing Director บริษัท Enterprise IG กลาววา สีจะมีสวนใน
การสรางการรับรูของ Brand สีจะ Reflect ไปถึงธุรกิจที่เขาทําอยู สีแตละสีจะมี Psychology ของมัน
วา สีแดงหมายถึงอะไร สีนา้ํ เงินหมายถึงอะไร มันจะมีกฎเกณฑอยู เชน ธนาคาร สีที่เลือกใชจะเปน
สีน้ําเงินเปนสวนใหญ สินคาคอนซูเมอร หรือฟาสตฟูดจะเปนสีแดงเพื่อที่จะทําใหเกิดความรูสึกวา
มันตื่นเตน มีพลัง Active
สวนการทํา Brand สามารถจะแยกออกเปนสองสวน สวนหนึ่งเกีย่ วกับกลยุทธตางๆ ใน
การที่จะวางการที่จะสราง Brand ขึ้นมา อีกสวนหนึ่งคือสวนของดีไซนซึ่งทํางานควบคูกันไป ใน
สวนเฉพาะเรือ่ งสีอยางเดียวทาง Enterprise IG จะมีเครื่องมือในการที่จะบอกกับลูกคาไดวาสีไหน
เหมาะสมหรือไมเหมาะสมเพราะอะไร เราจะมีวกี ารที่เรียกวา Visual Equity ซึ่งเราสามารถบอก
ลูกคาไดวา Brand ที่เขาเปนอยู Corporate ที่เขาเปนอยูมันเขากันไดเหมาะสมกับสีที่เขาเลือกใช
หรือไม เราสามารถไลดูดไดเลยวาถาเขาตองการที่จะสราง Brand สีอะไรที่จะเหมาะสมกับธุรกิจ
มันเปนเรื่องทีล่ ึกซึ้งมากกวาความรูสึก
แดง
ความฮึกเหิม ความปรารถนา
เหลือง
การระวัง ความขลาดกลัว
เขียว
การเดินหนา ความปลอดภัย การเราความรูสึกทางเพศ
ขาว
สะอาดบริสุทธิ์ ความดี
ดํา
ความชั่วราย ความตาย
ฟา
ความสงบ อํานาจ ความเปนชายชาตรี
สม
ความแข็งขัน ความกระตือตือรน
น้ําตาล
อบอุน สบายใจ
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บทบาทของสีในการสรางตราสินคา
“สีเริ่มเขามามีสวนสําคัญเพราะวาเวลาที่คนเห็น Brand ก็จะเห็นผาน Graphic หรือเห็น
ผาน Application ตางๆ ที่ออกมาจาก Brand ในลักษณะของการ communication สงที่คนจําได 70%
คือ โลโก ซึ่งในสวนของโลโกจะมีสองสวนสําคัญคือ สัญลักษณ และสี สีจะเขามามีบทบาทเพราะ
คนเราจะจําไดจากสีที่เขาคุนเคย เชน เราเห็นสีแดงก็นึกถึงโคก เราเห็นสีเขียวเรานึกถึงไฮเนเกน พอ
สี Associate กับ Brand ไดมันจะชวยใหงายในการที่เราจะสื่อสารออกไป การทําตางๆ นี่ถาเรามี
Brand ที่แข็งพอเราสามารถที่จะเปนเจาของสีนั้นๆ ได เชน Orange เปนเจาของสีสม เขาไมไดจด
ทะเบียนวาสีสม เปนสีของเขา คนอื่นหามใช แตถาใครใชก็ทําใหนึกถึง Orange เปนวิธีการที่เขาใช
สีชวยในการสราง Brand ทําใหคนจดจําได ทําใหงานตางๆ วิธกี ารสื่อสารออกไปทําไดงายขึ้น15”
นายมงคล กลาวเสริมวา “ในสวนของการออกแบบโลโกบริษัทตางๆ ไดใชสีทุกสีใน
โลกไปแลว ไมมีสีไหนไมเคยใช แตสิ่งทีม่ ันเปลี่ยนแปลงไปก็คือ มีเดียว มันเปลี่ยนแปลงไปมันเพิ่ม
Channel มากขึ้น เมื่อกอนเมื่อเราพูดถึงสี เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องงานพิมพ แตเดีย๋ วนี้สีมันจะมีใน
เว็บไซต ในเลเซอรพรินต ในสื่อตางๆ มากมาย เวลาเราคิดถึงสี เราไมไดคิดแควา สีเมื่อพิมพออก
มาแลวจะเปนยังไง แตเราตองคิดวาถามันไปปรากฏอยูในเว็บรูปแบบของสีมันเปลี่ยนไป เชน ถา
เปนสีพิมพจะเปน CMYK แตถาเปนสีที่เกิดในเว็บจะเปน RGB ซึ่งเราก็ตองคํานึงถึงทั้งสองสวน16”
Mr. Andy ไดกลาววา สีเปนแคสวนหนึ่งในการที่จะสราง Brand แตสวนสําคัญของมัน
ก็คือ Visual Equity ทั้งหมด คือ Communication ที่เราสื่อออกไป สีเปนแคสวนหนึ่งที่เราจะบอกวา
นี่เปนตัวเรา แตรูปแบบที่เรานําเสนอ รูปแบบของภาพ ไมวาจะเปน Front ที่ใช สัญลักษณ Icon
ตางๆ ที่ใชมันจะตองสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน พูดในโทนเดียวกัน สีเปนแคองคประกอบหนึ่งใน
การที่จะสรางใหเห็นชัดเจนขึ้น
นายมงคลกลาวเสริมวา “มันจะตองมีเรื่องราวอื่นๆ ยกตัวอยางวา ผูหญิงที่นุงกางเกง
ยีนสไมจําเปนตองดูวาเปนคาวบอยเสมอไป ไมใชเอากางเกงยีนสใสเขาไปตัวทําใหผูหญิงคนนีด้ ู
เปนคาวบอย ทรหดอดทนขึน้ มา มันยังมีสวนอื่นๆ วิธีการเดิน วิธีการพูด เสื้อผา การแตงหนา
รองเทา ประกอบกันเพื่อใหรูวานี่คาวบอยนะ17”
____________________________
กกกกกกกก15Andy Wheatley และ มงคล สียากาศ, The Colour of Marketing [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.brandage.com
กกกกกกกก16เรื่องเดียวกัน.
กกกกกกกก17เรื่องเดียวกัน.
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Visual Equity คือ การที่เราพยายามจะศึกษารูปแบบของสิ่งที่ปรากฏอยูในสวนที่
เกี่ยวกับ Communication ยังตัวอยาง เชน ถาเปนโลโก หรือแพ็กเกจจิง้ เราจะมีการวิเคราะหในทุกๆ
สวน ตั้งแตสี Font ภาพที่เลือกใช สวนและสัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏอยูในแพ็กเกจจิง้ วาเหมาะสม
หรือวาไปไดกบั ตัว Brand กับตําแหนงของ Brand ที่เราสรางขึ้นหรือเปลา และสิ่งที่ถูกคืออะไร โดย
ศึกษาจากสิ่งที่มีอยูในตลาดทั้งหมด และมาวิเคราะหดูวาสิ่งไหนสําคัญ ไมสําคัญ
ปกติการตัดสินงานดีไซนหรืองานแพ็กเกจจิ้งจะตัดสินจากความรูสึก ชอบหรือไมชอบ
เหมือนกับคนอื่นหรือไม ซึ่งมันไมมีวิธีการ ไมมีวิทยาศาสตรเขาไปเกี่ยวของ มันเปนสิ่งที่เราจับตอง
ไมได แตพอเรามี Visual Equity ที่เปนของเรา เราสามารถที่จะบอกไดวาในสวนของสิ่งที่ทําอยูนี่ดี
พอหรือยัง ไมดีเพราะอะไร สีที่เลือกใชถูกตองไหม Font ที่เลือกใชถูกตองไหม มันจะตอบโจทย
ลูกคาและลูกคาจะไปตามเราไดวาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทํามันถูกตองหรือเปลา
ยกตัวอยางที่เราทํารูปลักษณ Brand ใหดใู หมขึ้นของธนาคาร Standard Chartered เรา
พบวาสีเขียวและสีน้ําเงินที่ธนาคารใชอยูเดิมเปนสิ่งที่ผูบริโภคจดจําไดแลว ดังนัน้ เวลาที่เราจะสราง
Brand ขึ้นมาใหมสิ่งที่เราจะตองคงไวคือสีเขียวและสีนา้ํ เงิน แตโจทยของเราคือทํายังไงใหสีเขียว
และสีน้ําเงินมันดูทะมัดทะแมงขึ้น ดูเขากับยุคสมัยดูเขากับตลาด
สีเปนสิ่งสําคัญในการสราง Brand ไมวาจะเปน Brand เกาที่คงอยูหรือเปน Brand ใหมที่
กําลังจะเกิดขึน้ เพราะมันจะสรางความจดจํา และสราง Awareness ในหมูผูบริโภคไดงาย “สิ่ง
สําคัญที่สุดการทํา Brand คือ การตอเนื่อง ยิ่งเราใหมากเทาไร เขายิ่งจดจําไดมากเทานั้น การที่เขา
เห็นมากขึน้ การสรางความตอเนื่องใหซ้ํา ๆ ไป จะทําใหเราประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณใน
การสื่อสาร สีก็ใชสีเดียวเหมือนกัน สีทําใหวา นี่คือเรา ถาเราไมมีสีเปนตัวนําคนก็จะตองอานให
หมดซึ่งเขาจะเสียเวลา ในการทํา Advertising หรือ การสื่อสาร คือ ยิ่งใชเวลานอยเทาไรในการสราง
Impact ไดมากขึ้นก็ยิ่งไดเปรียบ สีจะชวยในเรื่องทําใหคนจํางาย18”
ปจจุบันคนพยายามผูก Brand ตัวเองใหเขากับสีใดสีหนึ่ง เพื่อใหการสื่อสารไดงาย
ยกตัวอยาง Orange เปนสีสม ไฮเนเกน เปนสีเขียว สิ่งที่เราจะสังเกตไดคือถาเห็น บิลบอรด เห็น
โฆษณาของ Brand เหลานี้ ถาปดโลโกแลวจําไดวาเปน Brand อะไร แสดงวา การสื่อสารของเขา
ประสบความสําเร็จ คนจําสีไดโดยที่ไมตองพูดอะไร นี่คือสิ่งที่แสดงวา สีเขามาเกี่ยวของอยางมี
สัมพันธ Brand แมวาสีจะมีความสําคัญในการสื่อสาร แตมันไมไดเปนสิ่งที่เราจะตองทําทุกอยางให
เปนไปตามนัน้ แตเปนแคสรางสมดุลใหเกิดขึ้นใน Brand ไมจําเปนตองสรางทุกอยางใหเปนสี
เดียวกันทั้งหมด ทั้งหมดขึ้นกับความเหมาะสมและการสือ่ สารใหเขารูสึกไดถึงสีที่เปนเอกลักษณ
____________________________
กกกกกกกก18มงคล สียากาศ, Corporate Colour [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2548. เขาถึง
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บทบาทของสีในการทําธุรกิจ
ไมมีสูตรสําเร็จวา ธุรกิจประเภทไหนตองใชสีอะไร แตมันมีกรอบกวางๆ ซึ่งมาจาก
จิตวิทยาในการรับรูของคนวา สมมติถาเราพูดถึงธนาคาร ไมวาจะเปนธนาคารลักษณะไหน สิ่งหนึง่
ที่มันจะตองมีคือความมั่นคงและความนาเชื่อถือ เราจะสังเกตวา ธนาคารสวนใหญสีจะคอนขาง
ดูขรึม เปนทางการ ภาพพจนขององคกร มีผลโดยตรงกับสีที่เขาใชสื่อสาร แตนั่นไมไดหมายความ
วาเราจะไมสามารถออกไปจากสีน้ําเงิน ขึ้นกับลักษณะของการสื่อสารการตลาด และการวาง
ตําแหนงทางการตลาดในชวงนั้นๆ เชน สมมติใน พ.ศ.หนา ธนาคารทุกธนาคารมีความมั่นคง
ใกลเคียงกันหรือมีลักษณะคลายกัน ถาเราตองการสรางความแตกตางในตลาดแตกตางจากคูแขงขัน
ธนาคารอาจจะตองใชสีแดง หรือสีชมพูก็ไดวา เขาอาจจะมุงเจาะกลุมวัยรุน
แรกทีเดียวทีเ่ ราจะสรางสีที่เกีย่ วกับ Brand เราอาจจะมีกรอบกวางๆ แตพอเวลาที่เรา
วิเคราะหสวนตางๆ ลงลึกในรายละเอียดอาจจะไมใชกไ็ ด อาจจะออกจากกรอบนีก้ ็ได เวลาที่สีไป
Associate เกี่ยวกับ Brand มันจะตองอยูไปตลอดหรืออยูไปใหนานที่สุด องคกรขนาดใหญจึง
เลือกใชสีที่ไมเปนแฟชัน่ ดังนั้นเราจะเห็นแตสีแดงและสีน้ําเงินเปนสวนใหญ เชน เครื่องใชไฟฟา
สวนใหญเปนสีน้ําเงิน ฟลิปส ซัมซุง โซนี่ พานาโซนิค เปนสีน้ําเงิน เปนองคกรใหญ เวลา
เปลี่ยนแปลงอะไร แตละครัง้ มีผลกระทบมาก อยาง Orange เขาเลือกสีที่ตางไปจากประเพณีของ
สินคากลุมเดียวกันในตลาด คือ เขาสามารถจะตอบ Marketing ของเขาไดวาทําไมเขาถึงตองการ
ความแตกตาง และความแตกตางของเขาหมายถึงอะไร
นายมงคล เสริม “มันมี Classic Example อยูเรื่องหนึ่งทีเ่ ปนจุดแรกของการเปลี่ยนแปลง
การใชโลโกแอปเปลคอมพิวเตอร ใชสีทีเดียว 7 สี และเขามีความหมายในเรื่องการสลับสี เขามี
คําตอบวาสีรุงคืออะไร เขากลับสีรุงเสียเพื่อที่จะอะไร มัน Reflect โดยตรงกับ Brand เพื่อสราง
Impact ใหกับแอปเปลทําให Brand กลายเปน Brand ที่ยังคงอยูใจตลาดปจจุบัน ถาเทียบถึงมูลคา
ของ Brand คนจดจําได มีลกั ษณะเดนชัดในการสื่อสาร นี่เปนตัวอยางวาถาสีกับโลโกมันตอบโจทย
ทุกอยางลงตัวมันสามารถจะอยูไดยาว19”
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
จากที่ผูวิจยั ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อการประหยัด
พลังงานในงานออกแบบโฆษณา”
นั้น
ผูวิจยั ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับพลังงาน
แสงอาทิตย วัสดุสารเรืองแสงและโฆษณากลางแจง โดยมีระเบียบวิธวี ิจัย ดังนี้
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอเบื้องตนที่เกี่ยวของกับแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อ
ประหยัดพลังงานในการออกแบบโฆษณา คือ พลังงานแสงอาทิตย วัสดุสารเรืองแสง และโฆษณา
กลางแจง แหลงขอมูลที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยแหลงขอมูล 3 ประเภท ดังนี้
1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจาก
นิตยสาร บทความและหนังสือ เชน นิตยสารสื่อนอกบาน OHM (Out of Home Magazine) นิตยสาร
BrandAge, Marketeer และหนังสือการตลาด เปนตน นอกจากนีย้ ังมีเวปไซด (Internet) และ
เอกสารอางอิง รวมทั้งวิทยานิพนธที่เกีย่ วของกับพลังงานแสงอาทิตย สื่อโฆษณากลางแจง แสง การ
มองเห็น ตัวอักษรและสี เปนตน สําหรับการหาขอมูลเกี่ยวกับวัสดุสารเรืองแสงในประเทศไทย
เพราะมีขอมูลจํากัดและไมละเอียด เนื่องจากยังไมเปนที่แพรหลาย ดังนั้นจึงตองหาขอมูลจากใน
อินเตอรเน็ท (Internet) ซึ่งมีหลายเวปไซด แตเวปไซดทมี่ ีขอมูลละเอียดที่สุดคือ เวปไซดของ Pete's
Luminous Creations ที่เปนผูจําหนายจากประเทศสิงคโปร คือ www.darkniteglow.com
2. แหลงขอมูลประเภทตัวอยางวัสดุและผลิตภัณฑ หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
รวบรวมขอมูลของวัสดุสารเรืองแสง ทางผูวิจัยไดตดิ ตอบริษัทที่จาํ หนายวัสดุดังกลาวที่ประเทศ
สิงคโปรเพื่อขอตัวอยาง ตัวอยางที่ไดรับ คือ ผงเรืองแสง ผงเรืองแสงที่มี UV สีเรืองแสง กระดาษ
เรืองแสง หินเรืองแสง เสนดายเรืองแสง และสติกเกอรเรืองแสง
3. แหลงขอมูลประเภทบุคคล ขอมูลจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจยั ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดสอบถามผูเชี่ยวชาญที่อยูในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยและบริษทั ผูจําหนายวัสดุ
สารเรืองแสงที่ประเทศสิงคโปร

102
วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลจาก
แหลงดังกลาวดวยวิธีดังนี้
1. วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูลประเภทเอกสาร หลังจากที่ผูวจิ ยั ไดแหลงขอมูลที่
ตองการแลวตามหัวขอใหญที่กําหนดไว 3 เรื่อง คือ พลังงานแสงอาทิตย วัสดุสารเรืองแสงและสื่อ
โฆษณากลางแจง หลังจากนั้นก็กําหนดหัวขอเรื่องยอยในแตละเรื่อง ดังนี้
1.1 พลังงานแสงอาทิตย ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตยนั้น ทางผูวิจยั ไดกําหนด
หัวขอเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปนในการทําวิจัยและไดหาขอมูลตามที่กําหนดไว มีดงั นี้
1.1.1 พลังงานแสงอาทิตย
1.1.2 การศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน
1.1.3 ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับแสง
1.1.4 ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น
1.1.5 ตากับการมองเห็น
1.1.6 ความสามารถในการมองเห็นวัตถุ
1.1.7 การใชแสงธรรมชาติ
1.1.8 ความสัมพันธของแสงกับการมองเห็น เปนตน
1.2 วัสดุสารเรืองแสง ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัสดุสารเรืองแสงในประเทศ
คอนขางมีจํากัดและไมละเอียด มีขอมูลเพียงเล็กนอย เพราะวัสดุสารตัวนี้เปนเรื่องใหมสําหรับคน
ไทยและยังไมเปนที่แพรหลาย
ดังนั้นจึงตองหาขอมูลจากทางเวปไซด
ก็คือ
www.darkniteglow.com ซึ่งเปนของบริษัท Pete's Luminous Creations ที่เปนผูจําหนายจากประเทศ
สิงคโปร ทางบริษัทฯ นี้มีวัสดุสารเรืองแสงและสินคาเรืองแสงคอนขางมาก รวมทั้งขอมูลที่
เกี่ยวของ หัวขอเรื่องที่ไดกําหนดไวสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ทางผูวจิ ัยจะเนนการนําวัสดุสารเรือง
แสงไปใชเพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นถึงผลประโยชนของวัสดุสารเรืองแสง ซึ่งมีดังนี้
1.2.1 วัสดุสารเรืองแสง
1.2.2 ประเภทของวัสดุสารเรืองแสง
1.2.3 การนําวัสดุสารเรืองแสงไปใช
1.2.4 ขอดีและขอจํากัดของวัสดุสารเรืองแสง เปนตน
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1.3 สื่อโฆษณากลางแจง ทางผูวิจัยไดกาํ หนดขอบเขตของสื่อโฆษณากลางแจง
ไว คือ โฆษณาบิลบอรด เพราะเปนประเภทที่มีความเปนไปไดในการนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชใน
การประหยัดพลังงานเพราะสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตยไดโดยตรง
ดังนั้นทางผูวิจยั ได
กําหนดหัวขอที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาบิลบอรด
เพื่อใหเกิดความเขาใจและขอจํากัดของสื่อ
ประเภทนี้ หัวขอที่จะตองรวบรวมขอมูลมีดังนี้
1.3.1 ขอมูลสื่อปายโฆษณา
1.3.2 การแบงประเภทของสือ่ ปายโฆษณา
1.3.3 ขนาดของสื่อปายโฆษณา
1.3.4 หลักในการจัดทําปายโฆษณากลางแจง
1.3.5 วัสดุที่จะใชทําปายโฆษณากลางแจง
1.3.6 กลยุทธการสรางสารโฆษณา
1.3.7 การนําแสงสวางไปใชในสื่อปายโฆษณา
1.3.8 การใชสีในสื่อปายโฆษณา
1.3.9 ความสัมพันธระหวางแสงกับสายตา
1.3.10 ขอมูลของการมองและการใชสายตา
1.3.11 ขนาดของตัวอักษรกับการมองเห็น
1.3.12 ความสัมพันธของขนาดกับระยะการมอง เปนตน
2. วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูลประเภทตัวอยางวัสดุและผลิตภัณฑ สําหรับตัวอยาง
วัสดุและผลติภัณฑทางผูวิจยั ไดตดิ ตอบริษัทจําหนายวัสดุสารเรืองแสงที่ประเทศสิงคโปร คือ Pete's
Luminous Creations เพื่อขอตัวอยางเพื่อนํามาศึกษา ตัวอยางที่ไดรับ คือ วัสดุสารเรืองแสง 2 ชนิด
(ผงเรืองแสงและผงเรืองแสงที่มี UV) และสินคาเรืองแสงหรือที่เรียกกันวา Glow Product จํานวน 5
ประเภท มีดังนี้ สีเรืองแสง กระดาษเรืองแสง หินเรืองแสง เสนดายเรืองแสงและสติกเกอรเรืองแสง
หลังจากที่ไดรับตัวอยางมาทางผูวิจัยไดทําการทดลองเบื้องตน โดยการนําวัสดุสารเรืองแสงและ
สินคาเรืองแสงไปดูดซับพลังงานแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนําไปไวในทีม่ ืด
ผลการทดลอง
คือ
สินคาเรืองแสงสามารถเรืองแสงไดจริงและเรืองแสงออกมาเปนสีเขียว
นอกจากนี้ยังไดสํารวจปายสือ่ โฆษณาบิลบอรดในกรุงเทพฯ
และถายภาพเพือ่ นํามาศึกษาถึง
ลักษณะการนําเสนอและความสําคัญของสารสื่อโฆษณาบนปายโฆษณา
บิลบอรด รวมทั้ง
ประเภทของสินคาที่นิยมใชสื่อโฆษณากลางแจงประเภทบิลบอรด เพื่อนํามาวิเคราะหในการนํา
วัสดุสารเรืองแสงมาใชกับปายสื่อโฆษณาบิลบอรด
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3. วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล นอกจากการเก็บขอมูลประเภท
เอกสารและตัวอยางแลว ทางผูวิจัยยังใชขอ มูลจากการสัมภาษณบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยแบง
ขอมูลเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลประเภทแรก คือ สอบถามขอมูลเกี่ยวกับวัสดุสารเรืองแสงและสื่อ
โฆษณากลางแจงประเภท
บิลบอรด ขอมูลประเภทที่สอง คือ จัดทําแบบสอบถามบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโฆษณาในเรื่องของการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชในสื่อโฆษณา
กลางแจง บิลบอรด บุคคลที่ทางผูวิจัยติดตอสอบถามขอมูลและทําแบบสอบถามมีดังนี้
3.1 Mr. Steve, Pete’ s Luminous Creations, Singapore
3.2 นายบูรชิต โสตถิวันวงค
3.3 นายสําเนียง ตรีแกว
3.4 นางจิตรานุช โชคตราสิทธิ์
3.5 นางสาวมัณฑิยา โพธิ์เงิน
3.6 นายธวัชชัย ลอองจันทร
3.7 อาจารยสกล ธีระวรัญู
3.8 นางสาวธัญจิรา สุวคนธ
3.9 นายพลพิชยั เกียรติสุทธากร
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการวิจัยในครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดศึกษาตัวอยางวัสดุสารเรืองแสงและสินคาวัสดุเรือง
แสงชนิดตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ รวมทั้งใชภาพบิลบอรดที่ถายมาเพื่อทีจ่ ะศึกษาถึงการนํา
สินคาวัสดุเรืองแสงไปใชรวมเพื่อใหสามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืน ซึ่งยังคงโฆษณาไดอยาง
ตอเนื่องหลังจากปดไฟหลัง 22 นาฬิกา รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพ
บิลบอรดกอนและหลังภาพบิลบอรดที่มีการใชสินคาวัสดุเรืองแสง
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ผูวจิ ยั รวบรวมขอมูลไดครบตามที่ตองการแลว ผูวิจัยจะเนนการวิเคราะหเรื่อง
การนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชและขอจํากัด รวมทั้งขอจํากัดของสื่อโฆษณากลางแจงในเรื่องของ
การผลิตและการใชสี เปนตน เพื่อทีจ่ ะหาแนวทางการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชบนปายสื่อโฆษณา
บิลบอรด
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หลังจากทีว่ ิเคราะหในเรื่องของขอมูลแลว ทางผูวิจัยจะทําการทดลองปฏิบัติจริง โดย
การพิมพภาพปายบิลบอรดตางๆ ที่ไปถายมาบนกระดาษขนาด A4 รวมทั้งภาพบนวัสดุที่ใชจริงใน
การผลิตปายสื่อโฆษณาบิลบอรด เชน ไวนิล เปนตน หลังจากนัน้ จะใชสินคาวัสดุเรืองแสงที่
เหมาะสมกับสื่อโฆษณากลางแจงมาทาบริเวณที่มใี จความสําคัญของปาย เพื่อทดลองในเรื่องของ
การเรืองแสงในที่มืด เชน ความสวางและระยะเวลาในการเรืองแสง รวมทั้งการมองเห็น
นอกจากนี้แลวทางผูวิจยั จะออกแบบเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดการสรางสรรคงานปายสื่อ
โฆษณาบิลบอรดที่จะทําใหปายในเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกตางกันเพื่อสรางความ
สนใจในงานมากขึ้น
รวมทั้งวิเคราะหถึงรูปแบบของปายสื่อโฆษณาบิลบอรดแตกตางจากเดิม
อยางไรหลังจากที่มีการใชสนิ คาวัสดุเรืองแสงรวมดวย เชน ทําการเปรียบเทียบกันระหวางภาพปาย
สื่อโฆษณาบิลบอรดตนแบบกับภาพปายสือ่ โฆษณาที่มีการใชสินคาวัสดุเรืองแสงในเวลากลางวัน
และสุดทายดูวา ปายสื่อโฆษณาดังกลาวเรืองแสงแลวเปนอยางไร
หลังจากที่ทําการทดลองและวิเคราะหแลว ทางผูทําวิจัยจะสรุปและทําแบบสอบถาม
พรอมดวยนําเสนอผลงานวิจัยกับทางผูเชีย่ วชาญถึงความคิดเห็นและความเปนไปไดในการใชวัสดุ
สารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในการออกแบบโฆษณา
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บทที่ 4
ผลวิเคราะหขอมูล
จากที่ผูทําวิจยั ไดศึกษาวัสดุสารเรืองแสง หรือที่เรียกวา Glow Powder Pigment นั้น
วัสดุตัวนี้เปนวัสดุที่นาสนใจและยังไมมีการนํามาใชอยางแพรหลายในประเทศไทย ทั้งๆ ที่มี
ประโยชนและชวยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการนําวัสดุสารเรืองแสงตัวนี้มาใชกบั งานออกแบบ
สื่อโฆษณากลางแจงในเวลามืด โดยผูรับสื่อสามารถรับรูและมองเห็นไดชัดเจน ทัง้ ในชวงเวลาที่
ปายบิลบอรดเปดไฟฟาและดับไฟฟา อีกทั้งเพื่อเปนการชวยประหยัดพลังงานไฟฟา เนื่องดวย
ปจจุบันปายบิลบอรดจําเปนตองใชไฟฟาจํานวนมาก
สําหรับปายบิลบอรดที่เห็นกันอยู ณ ปจจุบันนีจ้ ะเห็นไดวามีการพัฒนามากขึ้นในการ
นําเสนอตอผูบริโภคเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด นั่นหมายความวาในการสรางสรรค
สื่อโฆษณากลางแจงจะตองเริ่มจากแนวความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งเปนสวนทีส่ ําคัญที่สุด ซึ่ง
จะตองมีจดุ ขายที่โดดเดน มีความแตกตางเปนที่นาสนใจที่อาจจะนํามาจากตัวสินคา จากที่ผูวิจยั ได
สํารวจปายบิลบอรดตางๆ ในกรุงเทพฯ สามารถสรุปแยกประเภทของสื่อโฆษณากลางแจงที่เห็นกัน
อยู ณ ปจจุบันไดออกเปน 5 ประเภทหลักๆ คือ สื่อโฆษณาที่นําเสนอใหขอมูลขาวสาร สื่อโฆษณาที่
นําเสนอใหความบันเทิง สื่อโฆษณาที่นาํ เสนอใหดานอารมณ สื่อโฆษณาที่นําเสนอภาพลักษณ
และสื่อโฆษณาที่นําเสนอดานขอคิดเห็นและการนําเสนอ
ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลประเภทของวิธีการสรางและการนําเสนอรูปแบบสื่อโฆษณา
กลางแจงดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อที่จะหาแนวทาง ขอจํากัดและความเหมาะสมในการนําวัสดุสาร
เรืองแสงมาใชในงานโฆษณากลางแจงโดยอยูภายใตขอจํากัดของวัสดุสารเรืองแสง ซึ่งพบวาไมวา
จะเปนการนําเสนอสื่อโฆษณากลางแจงประเภทใดแบบใดก็ตาม จะมีลักษณะที่เหมือนๆ กัน คือ
ขอมูลที่ตองการใหผูบริโภคกลุมเปาหมายทราบและรับรู เชน ตราสินคา สินคา ลักษณะสินคา และ
ประโยชนของสินคา เปนตน จากแนวทางที่กลาวมาขางตน ผูวิจยั มีความคิดวาสามารถนําวัสดุสาร
เรืองแสงมาใชรวมกับสื่อโฆษณาบิลบอรดได โดยใชวัสดุสารเรืองแสงในรูปแบบของ “สีเรืองแสง”
(Glow Paint) ที่เหมาะกับการทาหรือพน การนําสีเรืองแสงไปใชนั้นเปนการนําไปใชรวมในบางจุด
ที่มีใจความสําคัญ ที่ตองการสื่อถึงกลุมเปาหมายไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน นอกจากนี้
สีเรืองแสงสามารถสรางสรรคงานโฆษณากลางแจงใหมีความแตกตางกันระหวางกลางวันและ
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กลางคืนได และที่สําคัญ คือ ยังไมมีผูผลิตสื่อโฆษณากลางแจงบิลบอรดรายใดทีน่ ําสีนําสีเรืองแสง
มาใช ถาผูผลิตรายใดหรือสินคาใดก็ตามเปนผูนํามาใชเปนรายแรกหรือในชวงแรกๆ จะไดรับความ
สนใจจากผูพบเห็นเปนอยางมาก เพราะเปนนวัตกรรมใหม จะมีการบอกกลาวจากคนหนึ่งไปอีกคน
หนึ่งเกีย่ วกับงานโฆษณาดังกลาว จะเกิดความสนใจและการติดตามในสังคม ซึ่งสุดทายจะเขาถึง
กลุมผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก สีเรืองแสงอาจจะเปนทีน่ ิยมมากขึน้ ในสื่อโฆษณากลางแจง
ในการนําสีเรืองแสงมาใชนนั้ จะนํามาใชกบั ตัวอักษรในการพาดหัวโฆษณา ขอความ
โฆษณา คําบรรยาย และโครงราง ลายเสน ตางๆ รวมทั้งบริเวณพื้นหลัง (Background) ที่ตองการ
เนนและเห็นในเวลากลางคืน ซึ่งบริเวณที่ทาสีเรืองแสงไปนั้นจะเรืองแสงออกมาในเวลากลางคืน
ผูบริโภคกลุมเปาหมายสามารถเห็นและอานไดงาย แตอยางไรก็ตามสีเรืองแสงก็มีขอจํากัด คือ ไม
สามารถนําไปใชกับภาพที่เหมือนจริงซึ่งสวนใหญแลวจะใชการพิพมแบบ Ink Jet ขอจํากัดในเรื่อง
ตอไปคือ ไมควรใชสีเรืองแสงแทนสีที่มีความสัมพันธกบั สินคาหรือตราสินคา เชน สีสมของระบบ
โทรศัพทมือถือ Orange และสีเขียวกับ Heineken เปนตน เพราะเฉดสีจะไมเหมือนกัน
ผูวิจัยไดถายภาพสื่อโฆษณากลางแจงบิลบอรดที่เห็นกันอยู ณ ปจจุบนั นี้ แลวนําสีเรือง
แสงมาทดลองใชกับภาพดังกลาวที่อยูบนกระดาษ และตัวอักษรบนวัสดุไวนิว และไดมกี าร
ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดงานสื่อโฆษณากลางแจงที่สรางสรรคมากขึ้น ใหมีความแตกตางในเวลา
กลางวันและกลางคืนโดยไมเสียแนวความคิดรวบยอดเดิม (Concept) ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะใชสี
เรืองแสงที่มีสีธรรมดาเปนสีครีม (สีที่เห็นในที่สวาง) และเรืองแสงออกมาในเวลากลางคืนเปนสี
เขียว เพราะเปนสีที่เรืองแสงไดนานที่สุดและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได จากการทดลองที่ไดทําไป
คือ ทาสีเรืองแสงแลวนําไปดูดซับแสงแดด หลังจากนัน้ นํามาไวในทีม่ ืด ผลปรากฎวาสีเขียวที่เรือง
แสงออกมาสามารถทําใหเห็นและอานได นอกจากนีท้ างผูวิจัยยังไดออกแบบเพิม่ เติมจากภาพสื่อ
โฆษณากลางแจงในเครื่องคอมพิวเตอร แลวใชสีตัวอยางจากสีเรืองแสงในแคตตาลอคในการทํา
เพื่อแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการนําสีเรืองแสงมาใช ซึง่ บางภาพทางผูวิจัยไดใชสีเรืองแสงที่มีสีใน
ที่สวางหลากหลายสี เชน สีเขียว สีสม สีแดงและสีฟา แลวเรืองแสงออกมาเปนสีเขียว สีสม สีแดง
และสีฟา เปนตน ถึงแมวาสีเหลานี้จะมีระยะเวลาในการเรืองแสงนอยกวาสีเรืองแสงที่มีสีในที่สวาง
เปนสีครีมและเรืองแสงออกมาเปนสีเขียวก็ตาม ทางผูวจิ ัยตองการแสดงใหเห็นถึงการนําสีเรืองแสง
มาใช ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาสื่อโฆษณากลางแจงในอนาคต ถาในกรณีทสี่ ีเรืองแสงเปนที่
นิยม อาจจะเปนไปไดทสี่ ีเรืองแสงมีการพัฒนาใหมกี ารเรืองแสงไดนานขึ้นกวาเดิม ในอนาคต
อาจจะไมมกี ารเปดไฟฟาที่บลิ บอรดในชวงเวลา 18.00 ถึง 22.00 นาฬิกา ก็อาจเปนไปได จากนี้เปน
ภาพตัวอยางทีท่ างผูวิจัยไดนาํ มาออกแบบเพิ่มเติมโดยใชสีเรืองแสงมารวมใชเปนสวนประกอบ
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ภาพที่ 54 ภาพการออกแบบเดิมของภาพโทร 1111
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 55 ภาพในเวลากลางวันของภาพโทร 1111 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 56 ภาพในเวลากลางคืนของภาพโทร 1111 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการนําวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวใสในรายละเอียดที่เปนใจความสําคัญหลักๆของ
สื่อโฆษณาชิ้นนี้ที่ตองการใหรูเบอรโทร 1111 เพื่อใหสามารถมองเห็นในที่มืดไดอยางชัดเจน
2. เลือกสวนทีจ่ ําเปนและความสําคัญของขอความสื่อโฆษณาที่จําเปนเพื่อใหกระชับ
มากยิ่งขึ้น เพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็นในระยะที่ไกลไดมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 57 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Green Call 1310
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 58 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Green Call 1310 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 59 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Green Call 1310 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการนําวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวใสในรายละเอียดที่เปนใจความสําคัญหลักๆ ของ
สื่อโฆษณาชิ้นนี้ที่ตองการใหรูเบอรโทร 1310 เพื่อใหสามารถมองเห็นในที่มืดไดอยางชัดเจน
2. เลือกใชไดคอบคุมทั้งหมดเพราะเปนตัวอักษรในสวนที่จําเปนและความสําคัญของ
ขอความสื่อโฆษณาที่จําเปนเพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็นไดไมทําให
แตกตางกันทั้งกลางวันและเวลากลางคืน
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ภาพที่ 60 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Back Streetboys
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 61 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Back Streetboys ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 62 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Back Streetboys ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการเลือกนําวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวใสในรายละเอียดที่เปนใจความสําคัญหลักๆ
ขอที่เปนตัวอักษรและสิ่งทีต่ องการจะสื่อถึงผูบริโภคสื่อเพื่อใหสามารถมองเห็นในที่มืดไดอยาง
ชัดเจน
2. เลือกใชไดแทนสวนทีเ่ ปนสีขาวทั้งหมดเพราะเปนตัวอักษรในสวนที่จําเปนและ
ความสําคัญของขอความสื่อโฆษณาที่จําเปนเพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็น
ไดไมทําใหแตกตางกันทั้งกลางวันและเวลากลางคืน
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ภาพที่ 63 ภาพการออกแบบเดิมของภาพการรณรงคไมขับรถเร็ว
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 64 ภาพในเวลากลางวันของภาพการรณรงคไมขับรถเร็วที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 65 ภาพในเวลากลางคืนของภาพการรณรงคไมขับรถเร็วที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการเลือกนําวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวใสในรายละเอียดที่เปนใจความสําคัญหลักๆ
ขอที่เปนตัวอักษรและสิ่งทีต่ องการจะสื่อถึงผูบริโภคสื่อเพื่อใหสามารถมองเห็นในที่มืดไดอยาง
ชัดเจน
2. เลือกใชไดแทนสวนทีเ่ ปนสีขาวทั้งหมดเพราะเปนตัวอักษรในสวนที่จําเปนและ
สําคัญของขอความสื่อโฆษณาที่จําเปนเพือ่ การมองเห็นในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็นไดไม
ทําใหแตกตางกันทั้งกลางวันและเวลากลางคืน
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ภาพที่ 66 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Bangkok Gardening 2006
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 67 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Bangkok Gardening 2006 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 68 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Bangkok Gardening 2006 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพลายกราฟฟคที่เปนลัษณะลายเสนของใบไมใชเปน สีเขียวเรืองแสง เพื่อสามารถ
มองเห็นโครงรางเสนทําใหรูสึกถึงเรื่องราวที่เกีย่ วกับการจัดสวนอีกทัง้ เปนการสรางรายละเอียดทํา
ใหเปนการเนนย้ําเพื่อสรางความหมายใหกับสื่อโฆษณาชิ้นนี้ได
2. เนนรายละเอียดใหมีความเดนชัดที่ตวั อักษรที่เปนการบอกรายละเอียดที่สําคัญให
เห็นชัดและสรางความตางดวยสีฟาเรื่องแสงเพื่อเปนการสรางมิติของสื่อโฆษณาชิ้นนีใ้ หสามารถ
มองเห็นไดในเวลากลางคืน เปนการสรางรูปแบบใหมในเวลาที่มืดลงได
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ภาพที่ 69 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Gift Festiver
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 70 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Gift Festiver ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 71 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Gift Festiver ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการนําวัสดุสารเรืองแสงที่เนนเปนสีที่ภาพประกอบเปนจุดสําคัญหลักโดยใชสี
เรืองแสงที่เปนสีใกลเคียงกับภาพในเวลากลางวันเพื่อทําใหภาพมีความโดนเดนมากขึ้นในการสื่อ
ความหมายกับผูบริโภค
2. เนนสวนสําคัญของขอความตัวอักษรที่เปนการสื่อถึงผูรับสื่อเพื่อเปนการเนนและให
รายละเอียดเปนความสําคัญเปนอันดับสองในการที่จะเนน เพื่อเปนการใหขอมูลในการสื่อ
ความหมายของสื่อโฆษณา
3. การสรางความสําคัญขององคประกอบของBack ground ที่เปนสีเรืองแสงสีมวงเพือ่
ทําใหสวนของภาพประกอบและตัวอักษรในสื่อโฆษณาชิ้นนี้เดนชัดมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 72 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Monsters
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 73 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Monsters ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 74 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Monsters ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ในภาพสื่อโฆษณาชิ้นนี้เปนภาพภาพยนตการตูนยที่เนนความบันเทิงตอผูรับสื่อโดย
ในภาพจะเปนการใชภาพการตูนยที่แอบซอนดูอยูตรงชองประตูอยูในชองกุญแจ ดังนั้นการนําเอา
วัสดุสารเรืองแสงไปใชจะตัดทอนรายละเอียดเกีย่ วกับสีจริงออกแตยังคงสีที่เปนสีหลักของตัวแสดง
การตูนยที่เปนสีเขียวเพื่อใหการเกี่ยวโยงกันในการมองเห็นในที่มืดเพือ่ เปนการเนนจุดสําคัญของ
ภาพประกอบหลักและยังคงสื่อความหมายเพื่อใหไดสีเดียวกับภาพในเวลากลางวันไดดี
2. สวนประกอบสําคัญอันดับสอง คือ ตัวอักษรเนนเปนสีเรืองแสงสีน้ําเงินเพื่อใหเห็น
และบอกรายละเอียดของชื่อภาพยนตใหผูรับสื่อทราบในรายละเอียดไดในที่มืดไดตลอดในที่มืด
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ภาพที่ 75 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ PUMA
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 76 ภาพในเวลากลางวันของภาพ PUMA ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 77 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ PUMA ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการเนนที่ภาพประกอบหลักที่เปนตัวสินคารองเทาและการสื่อความหมายดวย
ภาพการตนู ยโดยที่เนนเปนโครงภาพที่เปนการตอสูเปนการสื่อความหมายของรองเทารุนนี้
2. การใชสีในงานโฆษณาจะเปนงานสองสี ดังนั้นการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชจะเนน
สีฟาที่เรืองแสงเพื่อทําใหองคประกอบของภาพเดนชัดมากยิ่งขึ้น
ทําใหเห็นตัวสินคาและภาพที่
ตองการจะสื่อไดในที่มดื ไดอยางไมเสียภาพลักษณในเวลากลางวัน
3. เนนสีขาวทีเ่ ปนลวดลายกราฟฟกและแบรนดเปนอันดับสุดทายเปนการเลือกที่จะเนน
เฉพาะจุดที่เปนการนําเสนอในรองเทารุนใหมในการสื่อโฆษณาชิ้นนี้
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ภาพที่ 78 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Juicer
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 79 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Juicer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 80 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Juicer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการใสรายละเอียดความสําคัญสีเรืองแสงใหเปนแบบจุดเม็ดสกรีนใหเห็นเปน
รูปแบบการนําไปใชเพื่อเปนการใชสีเปนการทับซอนใหเกิดภาพที่เนนใหเห็นในระยะไกลกับใกล
จะไดภาพหรือมุมมองที่แตกตางกันออกไป ในภาพเปนการใชสีที่ตัดกัน เพื่อใหเห็นไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2. สวนรายละเอียดของตัวอักษร Juicer ใชเปนการสรางกรอบเปนการเนนใหเห็นชัดใน
ระยะไกลๆไดดี และเนนสีทคี่ วามตัดกันเพือ่ เปนการเนนใหเห็นในที่มดื ไดชัดเจนมากขึ้น
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ภาพที่ 81 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ The Gang
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 82 ภาพในเวลากลางวันของภาพ The Gang ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 83 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ The Gang ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ในภาพเปนการดึงเอารายละเอียดเกี่ยวกับสีที่ใชจริงในเวลากลางวันมาสรางใหมี
ความนาสนใจมากขึ้นในเวลาที่มืดคือใชสีเรืองแสงทุกสีในภาพ สีฟา สีเหลือง สีเขียว ฯลฯ แทนสี
ตามจริงเพื่อสรางจังหวะในการเรืองแสง ที่ตางระยะเวลา ของสีที่ เรืองแสงที่ตางกันทําใหเห็น
รูปแบบที่ความสวางไมเทากันเพื่อสรางความรูสึกที่แตกตางในการมองเห็นในเวลากลางคืนได
2. เรื่องตัวอักษร See You Around! ใชสีขาวเรื่องแสงเพื่อใหเหมือนภาพในเวลากลางวัน
มากที่สุด แตระยะเวลาในการใชสีวัสดุสารเรืองแสงจะมีการเรืองแสงที่มีความตางระดับในเรื่อง
ของเวลาทําใหเห็นภาพในลักษณะที่ตางกันในที่มืดเปนรูปแบบที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 84 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Hi I am Ken!
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 85 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Hi I am Ken! ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 86 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Hi I am Ken! ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการดึงเอารายละเอียดของภาพซอนของ Background ที่เปนสวนภาพตึกอาคารให
เห็นชัดในที่มดื โดยใชสีเหลืองเรืองแสงเพือ่ เปนการทําใหภาพดูมีมิติมากขึ้นอีกทั้งทําใหเห็น
รายละเอียดตัวอักษรไดชดั เจนมากขึ้น
2. ภาพของตัวการตูนที่มีชื่อวา “Ken” ทําเปนเสนโครงรางสีฟาเรืองแสงเพื่อเปนการ
เนนใหดูเปนการสรางระดับมิติของภาพ โดยทั้งหมดเวลาเรืองแสงทําใหภาพดูมีมิติมากขึ้น
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ภาพที่ 87 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Samui Diving
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 88 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Samui Diving ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 89 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Samui Diving ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ลักษณะการเรืองแสงของวัสดุสารเรืองแสงเนนการเรืองแสงเปนสีเดียวกับสีเดียวกับ
สีปลาทะเลจริงๆเพื่อใหสื่อออกมาไดสมจริงมากขึ้น เปนการเนนในสวนของการเลนสีที่เปนสีปลา
ทะเลโดยทัว่ ไปภาพที่สื่อความหมายเกี่ยวกับทะเลจะเปนสีที่คลายกับสีเรืองแสงในสีของปลาชนิด
ตางๆที่เห็นในตูปลา ดังนั้นเพื่อเปนการใชวัสดุสารเรืองแสงแทนความเรืองแสงของรายละเอียดของ
ภาพ งานออกแบบสื่อโฆษณาเกีย่ วกับทะเลไดเพื่อเปนการสรางความสมจริงในเรื่องของสีมากขึ้น
และสามารถเห็นไดชดั เจนมากขึ้นที่มืด
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ภาพที่ 90 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Dot
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 91 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Dot ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 92 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Dot ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ลักษณะการเรืองแสงในภาพจะเปนการเนนสีที่เปนสีทมี่ ีลักษณะของการใหสีเปน
แบบจุดๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดสีในระยะเวลาและระยะการมองเห็นใกลไกลทีต่ างกัน
เปนเทคนิคการสรางงานออกแบบสื่อโฆษณาที่เนนของสีโดยตรง
2. เปนการแทนคาสีในภาพประกอบใหคลายคลึงกับภาพสี่สีเหมือนจริงซึ่งเหมาะกับ
งานออกแบบสื่อโฆษณากลางแจงที่มีขนาดใหญซึ่งสามารถมองเห็นไดในระยะไกลผสมกับการใช
วัสดุสารเรืองแสงเปนการชวยใหเห็นไดชดั เจนในเวลากลางคืน
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ภาพที่ 93 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ JASPAL
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 94 ภาพในเวลากลางวันของภาพ JASPAL ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 95 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ JASPAL ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. การใชวัสดุสารเรืองแสงในภาพเปนการใชกับงานที่เปนลักษณะงานออกแบบ
ประเภทสองสีเปนการเนนที่ Background ของภาพ เพื่อใหเห็นภาพประกอบอีกสีหนึ่งเดนขึน้ มา
โดยชิ้นงานออกแบบชิ้นนี้นมี้ ีการตัดทอนรายละเอียดใหเห็นโครงรางของนายแบบและนางแบบ
2. งานออกแบบงานสองสีทําใหการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชจึงเนนสีที่เปน สีสวาง
หรือสีที่ออนกวาจะทําใหเห็นสีทึบไดชัดเจนมากขึ้นในขณะเรืองในเวลากลางคืน จะทําใหงาน
ออกแบบสื่อโฆษณากลางแจงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 96 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Mister Donut
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 97 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Mister Donut ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 98 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Mister Donut ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ลักษณะของภาพงานออกแบบสิอโฆษณาชิ้นนี้เปฯการสรางรายละเอียดใหกับตัว
สินคาคือ โดนัทโดยคําถามใตภาพประกอบที่ถามถึงปลาอะไรเอย ดังนั้นการนําวัสดุสารเรืองแสง
ไปใช จะนําไปใชในสวนของโครงสรางที่เปนรูปปลาเพื่อใหเห็นเหมือนกับเปนการตอบคําถามใน
เวลากลางคืน ใหผูบริโภคสื่อไดเห็นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ทําใหปายสื่อโฆษณากลางแจงชิน้
นี้นาสนใจมากยิ่งขึ้น
2. สื่อโฆษณาชิ้นนี้เปนสีที่เนนสีที่เปนสีเขียวทําการนําวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวมาใชทํา
ใหสอดคลองกันทั้งเวลากลางวันและในทีม่ ืดที่มีการเรืองแสงในที่มืดไดดี
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ภาพที่ 99 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ AIS (Dog)
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 100 ภาพในเวลากลางวันของภาพ AIS (Dog) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 101 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ AIS (Dog) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพสื่อโฆษณาของ AIS เปนการเนนความหมายที่สนุกสนาน การออกแบบออกมา
เปนภาพการตนู ภายใต Concept “ Fun on Mobile” การนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชในงานออกแบบ
ชิ้นนี้เปนการเนนภาพการตนู ที่เปนการสือ่ ความหมายหลักที่เปนโครงสรางลายเสนที่ตัวการตูน
สุนัขและเสนโครงสรางตัวเครื่องบินเปนการสรางงานออกแบบที่ยังคงลักษณะที่เห็นในเวลา
กลางวันเอาไว ไมใหเสียภาพลักษณในการที่จะสื่อถึงผูบริโภค
2. การเนนที่ตวั อักษรและตราสินคา จะเปนการใหรายละเอียดในอันดับตอมา เพราะ
รายละเอียดของภาพสามารถที่จะสื่อไดดีทงั้ กลางวันและกลางคืน ดังนัน้ เพื่อเปนการเนนย้ําก็จะเลน
ที่ตัวอักษรใหผูรับสื่อทราบวาเปนโฆษณาของ “AIS “
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ภาพที่ 102 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ AIS (Tree)
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 103 ภาพในเวลากลางวันของภาพ AIS (Tree) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 104 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ AIS (Tree) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนภาพสื่อที่เนนความหมายทางดานอารมณในการที่จะสื่อถึงความรักการเนน
ความสําคัญอยูที่ตนหัวใจในกระถางที่ตองการจะสื่อถึงผูรับสื่อดังนั้นการใชวัสดุเรืองแสงสีเขียว
และสีแดงเนนจุดที่สําคัญที่ตองการสื่อเพื่อใหเห็นและเขาใจในความหมายเวลากลางคืน เพื่อเปน
การสื่อความหมายไดทั้งกลางวันและกลางคืนและทําใหความสําคัญของภาพมีความหมายในอีก
รูปแบบของการนําเสนอในชวงเวลากลางคืนหรือในที่มดื ไดชัดเจน
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ภาพที่ 105 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Nokia
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 106 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Nokia ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 107 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Nokia ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการดึงเอารายละเอียดความสําคัญของ Nokia รุนนี้ อยูที่ลวดลายรูปแบบใหมบน
โทรศัพทมือถือ ดังนั้นจึงนําสีสมเรืองแสงที่เปนสีหลักของงานโฆษณาชิ้นนี้ทําเปนโครงสรางรูป
โทรศัพทเพื่อใหเห็นรูปแบบในเชิงกราฟฟค ในที่มืดได
2. สวนสําคัญคือ ลวดลายดอกไมที่ตองการจะสื่อตอผูรับสื่อ ที่เปนการออกแบบใหมจึง
ใชสีเหลืองเรืองแสง เพื่อสรางความแตกตางเพื่อใหเห็นลวดลายไดชัดเจนมากขึ้นในที่มืด
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ภาพที่ 108 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Sylvania
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 109 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Sylvania ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 110 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Sylvania ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการตัดทอนรายละเอียดของทองฟาใหเห็นเปนโครงของเฆมที่ลอยเพื่อเปนการ
เนนสวนที่สําคัญในการสื่อความหมายของภาพที่มีพายุใหชัดขึ้นโดยใชสีฟาเรืองแสงเพื่อใหสมจริง
2. สวนสําคัญในการสื่อภาษาภาพ “ วันหมดอายุ ”และตัวบาน ทําใหเห็นเปนสีเหลือง
ของไฟฟาบานเพื่อเปนการสื่อความหมายของไฟฟาไดจริง
3. แบรนด Sylvania ดานมุมลางของภาพใชสีเขียวเรืองแสง เพื่อใหเห็นเดนชัดและเปน
การเนนทีแ่ บรนดไดดี
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ภาพที่ 111 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Champagne
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 112 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Champagne ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 113 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Champagne ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพลายกราฟฟคที่เปนลัษณะลายเสนของตนคริสมาสใชเปน สีสมเรืองแสง เพื่อ
สามารถมองเห็นโครงรางเสนทําใหรูสึกถึงการตกแตงตนคริสมาสในชวงปใหม ทําใหรูสึกนึกถึง
ยี่หอสินคานีใ้ นวาระการเฉลิมฉลองในโอกาสตางๆ
2. โครงสรางของลายเสนตนไม จะเชื่อมโยงไปถึงสวนทีบ่ อกรายละเอียดของยีห่ อ
ดานบนที่มีการใชสีสมเรืองแสงเปน Background รองรับทําใหเห็นรายละเอียของตัวยีห่ อของสินคา
ไดในที่มดื และยังคงรูปแบบการนําเสนอและบงบอกความหมายของสือ่ โฆษณาถึงผูรับสื่อได
เหมือนกัน
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ภาพที่ 114 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ AIS Freedom
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 115 ภาพในเวลากลางวันของภาพ AIS Freedom ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 116 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ AIS Freedom ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพลายกราฟฟคดานหลังเปนลวดลายเพื่อเปนสื่อของงานออกแบบชิ้นนี้ สีเขียวเรือง
แสงและยังคงสามารถมองเห็นโครงรางของทัชมาฮาลที่เปนสีดําไดในที่มืด
2. โครงสรางของภาพนักรอง และตัวอักษรใชเปน เปนสีฟาเรืองแสงเพือ่ สามารถ
มองเห็นไดเปนการสรางสีตางกันใหเห็นความตางกันกับตัวอักษรและ Backgroudn ดานหลัง ทําให
เห็นในรูปแบบที่นาสนใจในที่มืดได อีกทั้งยังใชสีเขียวในบริเวณตราของวันทูคอลไดชัดเจนยิ่งขึน้
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ภาพที่ 117 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Ali Baba
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 118 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Ali Baba ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 119 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Ali Baba ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. งานออกแบบโฆษณาชิ้นนี้เปนการเนนที่ตราสินคาและเปนการอธิบายความหมายใน
การสื่อถึงลักษณะของความเปนรานอาหารอินเดียดวยภาพประกอบเปนการสื่อความหมาย ดังนั้น
การนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชกับงานชิ้นนีจ้ ึงเปนการเนนที่รายละเอียดไดที่เปนลายกราฟฟกที่
ตองการสื่อความหมายตอผูบ ริโภคใหเห็นทั้งตราสินคาและภาพของความเปนอินเดีย
2. ลักษณะความหมายภาพทําใหการสื่อสารเขาใจไดงายเพราะสื่อดวยภาพที่สามารถ
เขาใจไดงายและชัดเจน รวมถึงลักษณะของตัวอักษรที่เปนตัวสื่อความหมายไดอีกทางหนึ่ง
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ภาพที่ 120 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Double A
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 121 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Double A ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 122 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Double A ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการใหสีที่เนนที่ ตราสินคาของ Duble A ที่สีเขียวเรืองแสงและสีฟาเรืองแสง เพื่อ
เปนการสรางตราสินคาใหสามารถมองเห็นในเวลาที่มืด
2. ใสรายละเอียดสวนที่เปน “a”, “A” และ “Double A “ เปนสีเรืองแสงสีขาวเพื่อให
เหมือนจริงมากที่สุดแตการเรืองแสงอาจไดระยะเวลาที่ไมเทากันแตสามารถมองเห็นไดในที่มดื
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ภาพที่ 123 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Global
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 124 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Global ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 125 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Global ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนภาพทีเ่ นนตัวอักษร โดยเนนที่การใหสีที่ตัวอักษรเพื่อเปนการใหขอมูล
รายละเอียดของชื่อและการใหลักษระเดนที่ตัว อักษร “O” เปนการสรางลูกเลนที่ตัวอักษร
เปนรูปแบบทีต่ องการจะสื่อตัวอักษรโดยเฉพาะใหเห็นเดนชัดมากขึน้ ในเวลากลางคืน
2. การใหรายละเอียดสีเปนสีเขียวเรืองแสงเพื่อใหสอดคลองกับภาษาในสื่อโฆษณาที่
เกี่ยวกับ “Green Conference 2001” ที่สามารถโยงถึงสีเขียวไดเพื่อเปนการสงเสริมความหมายให
ชัดเจนยิ่งขึ้น เปนการสรางลักษณะงานออกแบบที่สามารถสรางความนาสนใจดวยวัสดุสารเรือง
แสง
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ภาพที่ 126 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Heineken Beer
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ 127 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Heineken Beer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 128 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Heineken Beer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนภาพลายกราฟฟครูปขวดที่มีความหมายสอดคลองกับคําบรรยายของสื่อโฆษณา
ชิ้นคือเปนภาพทางที่สลับซับซอนในการที่กวาจะเขาไปถึงในการผลิตเบียรไฮเนเกนซึ่งเปนการยาก
ที่จะเลียนแบบ การใชวัสดุสารเรืองแสงจึงเนนที่ตัวทางเดินที่เปนรูปแบบที่ตองการจะสื่อกับคํา
บรรยายใหเห็นเดนชัดมากขึน้ ในเวลากลางคืน
2. ใสรายละเอียดที่เปนรูปดาวที่ตัดทอนจากตราสินคาไฮเนเกนทีเ่ ปนสีเรืองแสงสีแดง
ทําใหมีลักษณะเหมือนเจอทางออกหรือคนพบแลวใหสอดคลองกับภาพที่สื่อในเวลากลางวัน
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ภาพที่ 129 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Nokia 8800
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 130 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Nokia 8800 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 131 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Nokia 8800 ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการสรางภาพลายกราฟฟคที่เปนลัษณะลายเสนของโทรศัพทมือถือโดยสรางแต
โครงภายนอกใชเปน สีฟาเรืองแสง เพื่อสามารถมองเห็นโครงรางเสนทําใหเห็นรูปแบบ Design
ใหมที่ Nokia จะนําเสนอในการสื่อโฆษณาชิ้นนี้ที่สามารถมองเห็นไดในที่มืด
2. การใชวัสดุสารเรืองแสงกับ ตราสินคา Nokia ตัวยีห่ อของสินคาไดในที่มืดและยังคง
รูปแบบการนําเสนอและบงบอกความหมายของสื่อโฆษณาถึงผูรับสื่อไดเหมือนกันถึงตราสินคา ได
ดีและเห็นไดในระยะไกลไดดี
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ภาพที่ 132 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Ocean Glass
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 133 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Ocean Glass ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 134 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Ocean Glass ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการใชวสั ดุสารเรืองแสง สรางรายละเอียดเพิ่มเติมใหกับสินคาคือแกวน้ําเพื่อเปน
การใชแทนความหมาย ถึงความเงา ความใส และทําใหเห็นรายละเอียดของการออกแบบแกวที่
บริเวณกนแกวที่มีรูปแบบที่หลากหลายโดยใชสฟี าเรืองแสงสามารถมองเห็นไดในทีม่ ืด อีกทั้งยังคง
รูปเดิมไว ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
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ภาพที่ 135 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Panasonic
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 136 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Panasonic ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 137 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Panasonic ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการใชวสั ดุสารเรืองแสง สรางรายละเอียดเพิ่มเติมใหกับสินคา คือ หลอดไฟเพือ่
สื่อความหมายวาเปนหลอดไฟที่สวางอยูตลอดเวลาแมในยามค่ําคืน เพื่อเปนการใชแทนความหมาย
ของแสงไฟเวลาที่อยูในที่มดื
2. สวนตราสินคา “Panasonic” ใชสีเหลืองเรืองแสงสีขาวเพื่อเปนการนําสายตาใหผูรบั
สื่อถึง Brand ไดดี
3. สวน “Ideas for life”ใชสีเหลืองเรืองแสงสีเหลือง เพื่อสรางความแตกตางและแยก
รายละเอียดอยางชัดเจนกับตัว ตราสินคา “Panasonic” ทําใหผูรับสื่อเขาใจไดชดั เจนมากขึ้น
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ภาพที่ 138 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Singha Beer
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 139 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Singha Beer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 140 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Singha Beer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการนําความหมายของคําวา “สิงห” มาใชในรูปแบบของคําพองเสียง โดยใชวสั ดุ
สารเรืองแสงสีเหลืองมาใชทาเปนตัวโครงสรางของรูปขวดเบียรสิงหและตราสินคา “สิงห” ซึ่งใน
เวลากลางคืนจะเรืองแสงเหมือนกับวามันสิงอยูในภาพในเวลากลางวัน
2. สวนภาษาในสื่อโฆษณา เปนตัวอักษร ใชสีเหลืองเรืองแสงเพื่อเปนการนําสายตาให
ผูรับสื่อไดอานและเขาใจ ในการเรืองแสงในที่มืด วาเปนโฆษณาเบียร
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ภาพที่ 141 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Benz
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 142 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Benz ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 143 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Benz ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. เปนการสรางรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสื่อความหมายกับสื่อโฆษณาในภาพเปน Benz
Logo โดยแทนความหมายใหเปนดวงดาวบนทองฟาแตเปนดาวของ Benz Logo โดยใชสีฟาเรือง
แสง อีกทั้งยังใหสอดคลองกับภาษาในสื่อโฆษณาทีว่ า “เปนคุณในแบบที่ไมเคยเปน”
2. สวน Benz Logo และภาษาในสื่อโฆษณาที่วา “เปนคุณ ในแบบที่ไมเคยเปน” ใชสี
เหลืองเรืองแสงเพื่อเปนการนําสายตาใหผูรับสื่อไดอานและเขาใจ ในการเรืองแสงในที่มืด
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ภาพที่ 144 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ One Two Call
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 145 ภาพในเวลากลางวันของภาพ One Two Call ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 146 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ One Two Call ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพงานออกแบบสื่อโฆษณาของ “วัน ทู คอล” ภาพนีส้ ื่อถึงความเปนอิสระในการ
เลือกใชบริการของ “AIS” ที่สามารถเลือกการเติมเงินไดอยางที่ตองการของผูโทรศัพทในระบบนี้
ซึ่งใชลักษณะของตัวเลขของวันที่เปนการสื่อความหมาย และใชภาพตัวนางแบบเปนลักษณะของ
การกระโดดอยางอิสระเสรี นั้นเปนการสื่อความหมาย
2. การนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชเปนสวนประกอบในชิน้ งาน เปนการสรางความหมาย
เพิ่มเติมใหกับสื่อภาพนี้เปนการใสความหมายของความอิสระโดยใชเสนโครงสรางของตัวนางแบบ
ติดปกใหเหมือนกับบินไดเปนการใหความหมายที่เพิ่มลงไป ทําใหงานที่เห็นนาสนใจมากขึ้น
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ภาพที่ 147 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Computer
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 148 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Computer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 149 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Computer ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. สื่อโฆษณาในภาพนี้เปนการใชลักษณะของจอคอมพิวเตอรเปนตัวสื่อหลักให
เหมือนกับการเปดดูบนจอคอมพิวเตอร เปนการสื่อความหมายออกมาในแนวของเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อเปนการบอกรายละเอียดในสวนตางๆ ของตัวหุนยนตสามมิติในภาพ
2. การนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชในงานออกแบบชิ้นนี้เลือกที่จะสื่อถึงสีเขียวเรืองแสงที่
มีลักษณะเดียวกับสีบนจอคอมพิวเตอรเพื่อใหใกลเคียงกับสีที่เราสามารถเห็นไดจริง ในเวลา
กลางคืนหรือในที่มืดผูรับสื่อจะเห็นในรายละเอียดตองการใหรูในเวลากลางวันแตโดยภาพรวม
ทั้งหมด ดังนัน้ การใชวัสดุสารเรืองแสงสีเขียวเปนการบอกที่ชี้เฉพาะเจาะจงในจุดทีต่ องการใหเห็น
ในที่มืด ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชเปนการออกแบบได
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ภาพที่ 150 ภาพการออกแบบเดิมของ Jet Away
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 151 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Jet Away ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 152 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Jet Away ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพการออกแบบสื่อโฆษณาภาพของ “Jet Away” เปนการใชคําและตัวอักษรเปน
การสื่อความหมายประกอบกับการใชลักษณะของ Background เปนตัวชวยในการสื่อความหมาย
พรอมทั้งใชภาพเครื่องบินเปนการเนนย้ําของการนําเสนอ
2. การนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชกับงานชิน้ นี้เปนการนํามาใชใหสอดคลองในการเรือง
แสงบริเวณตัวอักษรที่มีลักษณะที่มีความฟุง ของสีรอบตัวอักษร ดังนัน้ การนําวัสดุสารเรืองแสงมา
ใชในเวลาที่มกี ารเรืองของวัสดุสารเรืองแสงจะมีลักษณะเวลากลางวัน อีกทั้งเปนการใสความหมาย
เพิ่มเติมเปนลักษณะของดาวที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนเพื่อเปนการสื่อความหมาย
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ภาพที่ 153 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ Nokia (1)
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 154 ภาพในเวลากลางวันของภาพ Nokia (1) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 155 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ Nokia (1) ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพการออกแบบสื่อโฆษณาภาพของ “Nokia” เปนการใชภาพลอรถและตัว
อุปกรณเสริมของ Nokia เปนการสื่อความหมายเปนการบอกถึงลักษณะการใชงานของอุปกรณชนิด
ดังกลาว ใหผูรับสื่อสามารถเขาใจดวยภาพผสมกับคําบรรยายใตภาพ
2. การนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชกับงานชิน้ นี้เปนการนํามาใชเปนการเพิม่ เติมเพื่อชวย
เสริมในสวนการใหความหมายในเชิงภาพซอนเพื่อเปนการสื่อความหมายใหเห็นชัดเจนในเวลา
กลางคืนเพื่อใหผูบริโภคสื่อเห็นเปนภาพและเขาใจไดงายขึ้นในขณะทีข่ ับรถในเวลากลางคืนที่เห็น
สื่อโฆษณาชิ้นนี้ อีกทั้งเปนการสรางรูปแบบใหมใหกับงานสิอโฆษณากลางแจง

142

ภาพที่ 156 ภาพการออกแบบเดิมของภาพ I-Firm
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิ ัย

ภาพที่ 157 ภาพในเวลากลางวันของภาพ I-Firm ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย

ภาพที่ 158 ภาพในเวลากลางคืนของภาพ I-Firm ที่ใชสีเรืองแสง
ที่มา : จากการวิเคราะหของผูวิจัย
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดนําวัสดุสารเรืองแสง (Luminesence) ที่ใชกับสื่อโฆษณาภาพนีใ้ นที่มืด ดังนี้
1. ภาพการออกแบบสื่อโฆษณาภาพของเครื่องดื่ม “I-Firm” เปนการใชภาพเกี่ยวกับ
กีฬากลางแจง เปนการสื่อถึงความสนุกสนาน
2. การนําวัสดุสารเรืองแสงมาใชกับงานชิน้ นี้เปนการนํามาใชเปนการเพิม่ เติมเพื่อชวย
เสริมในสวนการใหความหมายในเชิงภาพซอนเพื่อเปนการสื่อความหมายใหเห็นชัดเจนในเวลา
กลางคืนเพื่อใหผูบริโภคสื่อไดเห็นถึงลักษณะเปนภาพเรืองแสงที่มีความหมายคลายกับเวลา
กลางวัน ทําใหสื่อโฆษณากลางแจงนาสนใจในเวลากลางคืนไดอีกวิธีหนึ่ง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงาน
ออกแบบโฆษณา วัสดุสารเรืองแสงมีลักษณะเปนผงและเม็ดหลายขนาดโดยมีคณ
ุ สมบัติในการดูด
ซับพลังงานแสงอาทิตยแลวปลอยพลังงานออกมาโดยการเรืองแสงซึ่งสามารถเห็นไดในที่มืด จาก
คุณสมบัติดังกลาวของวัสดุสารเรืองแสงทางผูวิจัยไดมุงศึกษาการนําวัสดุสารเรืองแสงไปใชในสื่อ
โฆษณากลางแจงบิลบอรดเพราะเปนสื่อทีอ่ ยูกลางแจงสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตยได
โดยตรง นอกจากนี้สื่อโฆษณากลางแจงยังเปนสื่อที่มีการใชพลังงานไฟฟาในเวลากลางคืนและยัง
ถูกจํากัดในเรือ่ งของการเปดไฟ คือ จะตองปดไฟที่สื่อโฆษณาปายบิลบอรดหลังเวลา 22.00 นาฬิกา
จากการทําวิจยั เกีย่ วกับวัสดุสารเรืองแสงสรุปไดดังนี้
สรุปผลการวิจยั
1. การเรืองแสงของวัสดุสารเรืองแสงสามารถทําใหเห็นสื่อโฆษณาบิลบอรดไดในทีม่ ืด
เพราะจากการศึกษาวัสดุสารเรืองแสง สินคาเรืองแสงและการนําไปใช เชน สีเรืองแสง น้ําหมึกเรือง
แสง สติกเกอรเรืองแสง กระดาษเรืองแสง และหินพลาสติกเรืองแสง โดยสวนใหญวัตถุประสงค
การนําสินคาเรืองแสงเหลานี้ไปใชกเ็ พื่อใหมองเห็นในที่มืดและเพื่อความปลอดภัย เชน การนํา
กระดาษเรืองแสงไปใชเปนเมนูอาหารตามรานอาหารกลางคืน หรือนําหินพลาสติกเรืองแสงฝงลง
บนพื้นซีเมนตบริเวณทางเทาหรือที่ฉุกเฉิน เปนตน ดังนั้นจึงมีแนวทางการนําวัสดุสารเรืองแสงไป
ใชในสื่อโฆษณากลางแจงบิลบอรดเพราะตองการใหเห็นสื่อโฆษณาบิลบอรดในที่มดื เชนเดียวกัน

ภาพที่ 159 ภาพแสดงเสนดายเรืองแสงและกระดาษเรืองแสง
ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Thread / Fibre / Real Photo
Samples [Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
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ภาพที่ 160 ภาพแสดงหินพลาสติกเรืองแสงในเวลากลางวันและกลางคืน
ที่มา :ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Photo Luminous Glow in the Dark Plastic Aquarium
Pellets [Online], accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
2. สินคาเรืองแสงที่เหมาะสมกับการนําไปใชในสื่อโฆษณาบิลบอรด คือ สีเรืองแสง
หรือที่เรียกวา Glow Paint โดยการนําไปทาบริเวณที่ตองการใหเรืองแสง ทําไมไมใชวัสดุสารเรือง
แสงที่เปนผงหรือเปนเม็ดเลย ทําไมตองใชสินคาเรืองแสง (สีเรืองแสง) เนื่องจากวัสดุสารเรืองแสงมี
ลักษณะเปนเม็ดและผงจึงตองนําไปผสมกับตัวทําละลายกอนจึงถึงนํามาใชได และไดมีการพัฒนาสี
เรืองแสงขึ้นสําหรับการทา จึงสามารถนํามาใชในสื่อโฆษณาบิลบอรดได

ภาพที่ 161 ภาพแสดงเฉดสีของสีเรืองแสงและสีเรืองแสงแบบขวด
ที่มา :ที่มา: Pet’s Luminous Creations, Glow in the Dark Spray Paint / Color Chart [Online],
accessed 10 August 2005. Available from http://www.darkniteglow.com
3. สีเรืองแสง (Glow Paint) มีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอการนําไปใช เพราะไม
เปนพิษและไมมีรังสีใดๆ ที่เปนอัตรายตอมนุษย นอกจากนีย้ ังเก็บไดนานถึง 10 ปถาเก็บไวใน
ที่แหง
4. สีเรืองแสง (Glow Paint) สามารถเรืองแสงไดนานมากกวา 13 ชั่วโมง นั่นหมายความ
วาถานําสีเรืองแสงไปใชกับสื่อโฆษณาบิลบอรดจะเห็นการเรืองแสงประมาณเวลา 18.30 ถึง 06.00
นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง ซึ่งมีเวลาเพียง 11 ชั่วโมง 30 นาที นั่นหมายความวาอาจจะไมตองเปดไฟที่
ปายสื่อโฆษณาบิลบอรดเลยก็ได ซึ่งเปนการประหยัดพลังงาน และที่สําคัญสามารถโฆษณาตอเนือ่ ง
ไดตลอดทั้งคืน ดังนั้นจึงสามารถนําสีเรืองแสง (Glow Paint) ไปใชกับสื่อโฆษณาบิลบอรดได
จํานวนสีของสีเรืองแสง (Glow Paint) มีใหเลือกใชหลายกหลาย โดยมีขอจํากัดในเรืองแสงดังนี้ สี
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เรืองแสงที่มีสีในที่สวางเปนสีครีมและเรืองแสงออกมาเปนสีเขียวจะเรืองแสงไดนานมากกวา 13
ชั่วโมง สีฟาน้ําทะเลใหระยะเวลาในการเรืองแสงไดนาน 10 ชั่วโมง สีน้ําเงิน สีเหลือง สีมวงและสี
สมสามารถเรืองแสงไดนานประมาณ 4 ชั่วโมง สีขาวและสีแดงใหระยะเวลาในการเรืองแสงได
นอยที่สุด คือ 30 นาที
5. จากการทดลองพบวาวัสดุสารเรืองแสงและสินคาเรืองแสงสามารถเรืองแสงในที่มืด
ไดจริง ผูวจิ ัยไดนําวัสดุสารเรืองแสงแบบผงและสินคาเรืองแสงทั้งหมดรวมทั้งสีเรืองแสง (Glow
Paint) ดูดซับแสงอาทิตยตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกา เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ผงวัสดุเรือง
แสงและสินคาเรืองแสงสามารถเรืองแสงไดจริงในที่มดื ตลอดทั้งคืน
6 สีเรืองแสง (Glow Paint) สามารถนําไปใชไดจริง ทางผูว ิจัยไดถายภาพปายสื่อโฆษณา
บิลบอรดแลวนํามาพิมพลงบนกระดาษ A4 แลวนําสีเรืองแสง (Glow Paint) ทดลองทาบริเวณที่
ตองการใหเรืองแสง แลวนําไปดูดซับแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ผลปรากฎวาบริเวณที่
ทาสีเรืองแสงสามารถเรืองแสงออกมาไดจริงตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ทางผูวิจยั ยังไดทดลองทาที่
วัสดุที่ใชกับสือ่ โฆษณาบิลบอรดก็คือ ไวนิล ผลปรากฎวาสามารถทาไดและเรืองแสงไดจริง
7 ลักษณะงานสื่อโฆษณาบิลบอรดที่เหมาะกับการใชสีเรืองแสง (Glow Paint) คือ
ตัวอักษร ภาพประกอบที่เปนลายเสน และบริเวณพืน้ หลัง (Background) ทั้งหมดหรือบางสวน
เพราะขอจํากัดของสีเรืองแสง (Glow Paint) ที่ไมสามารถใชกับการพิมพแบบ Ink Jet ได ดังนั้นสี
เรืองแสง (Glow Paint) ไมสามารถใชกับภาพที่เหมือนจริง สีเรืองแสง (Glow Paint) เหมาะกับการ
ทา แลวจะทาบริเวณไหนของสื่อโฆษณาบิลบอรดที่เหมาะสม ดังนั้นทางผูวจิ ยั นําภาพปายสือ่
โฆษณาบิลบอรดมาพิจารณาและไดทดลองทาสีเรืองแสง
รวมทั้งทดลองทําโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยการนําเฉดสีจากแคตตาลอกมาทํา ในการทําโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรจะเปนการ
แสดงถึงเทคนิคการใชสีเรืองแสง (Glow Paint) โดยไมไดอยูภ ายใตขอจํากัดของระยะเวลาในการ
เรืองแสงของสีตางๆ ผลปรากฎวาบริเวณที่เหมาะสมคือ ตัวอักษร ภาพประกอบลายเสนและบริเวณ
พื้นหลัง
7.1 ตัวอักษร เปนการสื่อสารทางตรงที่ดีที่สุดในการนําเสนอ เพราะสามารถทํา
ใหผูรับสื่อสามารถเขาใจถึงความหมายทีน่ ําเสนอไดรวดเร็วและกระชับกับการมองเห็นที่มีความ
เคลื่อนไหวมาเกี่ยวของ ดังนั้นการใชสีเรืองแสงในงานสื่อโฆษณากลางแจงจะชวยการมองเห็นใน
ระยะทีไ่ กลมากขึ้น เพิ่มความนาสนใจในเรื่องของแสงในการนําเสนอ
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ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 162 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณตัวอักษรของภาพโทร 1111
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงตอนเปดไฟ
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 163 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงที่ตัวอักษรของภาพ Back Streetboys
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงตอนเปดไฟ
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 164 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงที่ตัวอักษรของภาพรณรงคไมขับรถเร็ว
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั
7.2 ภาพประกอบลายเสน เปนสวนที่ชว ยเสริมในรายละเอียดใหการออกแบบนัน้
มีความนาสนใจและดึงดูดสายตาตอผูรับสื่อ
หรือในบางกรณีภาพประกอบหรือลวดลายงาน
ออกแบบเลขณศิลปเปนการขยายความหมายของตัวอักษรที่ตองการใหผูรับสื่อไดเขาใจไดงายขึ้น
ดังนั้นการใชสีเรืองแสง (Glow Paint) มาใชเปนสวนประกอบในงานออกแบบจะชวยเพิ่มความ
สวาง การมองเห็น เพิ่มความดึงดูดสายตาไดดี ของงานออกแบบ และในบางกรณีทใี่ ชภาพประกอบ
เปนการสื่อความหมายหลักก็จะเปนการเนนรายละเอียดสรางความเดนขึ้นในเริ่องของแสงและการ
มองเห็น
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ภาพตนแบบ
ภาพทีใ่ ชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 165 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณภาพประกอบลายเสนของ AIS
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพทีใ่ ชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 166 ภาพแสดงการเปรียบเทียบใชสีเรืองแสงบริเวณภาพลายเสนของ Ali Baba
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 167 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณภาพลายเสนของ Nokia
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั
7.3 บริเวณพืน้ หลัง (Background) ทั้งหมดหรือบางสวน การนําสีเรืองแสง
(Glow Paint) มาใชเปนสวนประกอบเปนการใหรายละเอียดสวนที่ชว ยเพิ่มใหภาษาตัวอักษรและ
ภาพประกอบใหมีความเดนชัดในเรื่องของการสรางกอบและเนนย้ําในสวนที่ตองการจะเนนเปนจุด
เดียวที่ตองการสื่อความหมาย คือมีขอความที่นอยมีพื้นที่ของในสวน Background เปนสวนมากจะ
ชวยทําใหตวั อักษรดูเดนในการเรื่องแสงเพื่อทําใหนาสนใจและดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น
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ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 168 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณสินคาของภาพ Panasonic
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 169 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณพืน้ หลังของภาพ JASPAL
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั

ภาพตนแบบ
ภาพที่ใชสีเรืองแสงในที่สวาง
ภาพเรืองแสงในที่มืด
ภาพที่ 170 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการใชสีเรืองแสงบริเวณสินคาของภาพ Double A
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหของผูวิจยั
8. จากการทําวิจัยพบวาไมควรใชสีเรืองแสง (Glow Paint) แทนสีที่มความสัมพันธกับ
ตราสินคาและโลโกเพราะเฉดสีของสีเรืองแสงมีจํากัด ถานําไปใชแลวไมเหมือนจะทําใหเกิดความ
เขาใจผิดและเสียภาพลักษณ เชน สีสมของระบบโทรศัพท Orange และสีเขียวของ Heineken
เปนตน
9. ผลจากการทําแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน โดยการนําเสนอผลงานวิจยั ซึ่ง
สรุปผลการสํารวจไดดังนี้
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9.1 ความนาสนใจเกีย่ วกับสีเรืองแสง หลังจากทีผ่ ูเชี่ยวชาญเห็นผลงานวิจยั มี
ความเห็นวาการนําสีเรืองแสง (Glow Paint) มาใชในสื่อโฆษณาบิลบอรดเปนเรื่องที่นาสนใจมาก
75 % และอีก 25 % มีความเห็นวาเปนเรือ่ งที่นาสนใจ เหตุผลสนับสนุนในคําตอบสรุปไดวา ถา
สามารถนําสีเรืองแสงมาใชในสื่อโฆษณาบิลบอรดแลวสามารถเรืองแสงไดในที่มืดเปนเปน
นวัตกรรมใหมที่ยังไมเกิดขึน้ ในประเทศไทย ถาทําไดจะไดรับความสนใจและเปนประโยชน เปน
การนําเสนอในสิ่งแปลกใหมมาแทนของเกา ถาทําเปนรายแรกๆ จะไดรับความสนใจมากและยัง
เปนประโยชนในการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมทั้งอาจจะประยุกตใชกับสื่ออื่นๆ ได
9.2 ความนาสนใจจากผูบ ริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นวาบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจมากจากผูพบเห็น
และผูบริโภคกลุมเปาหมายคิดเปน 12.50 % และ 87.50 % มีความคิดเห็นวานาสนใจเพราะผูบริโภค
ยังไมเคยเห็นมากอน จะสะดุดตาแกผพู บเห็น เปนเทคนิคใหมที่สามารถสื่อสารไดในเวลาที่ปดไฟ
แลว จะเกิดกระแสจากการสรางความแปลกใหม
9.3 ความนาสนใจจากผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของสินคา ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจมาก
จากผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของสินคาคิดเปน 62.50 % สวนอีก 37.50 % มีความคิดวานาสนใจ
สวนใหญใหเหตุผลวาปายสือ่ โฆษณาบิลบอรดลักษณะนีส้ ามารถโฆษณาตอเนื่องไดตลอด
24 ชั่วโมง โฆษณาไดมากกวาปจจุบันซึง่ นาจะไดรับความสนใจจากบริษัทเจาของโครงการหมูบาน
ตางๆ เพราะเนนในเรื่องของขอมูล นอกจากนี้นาจะไดรับความสนใจจากบริษัทผลิตเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและระบบโทรศัพทตางๆ
9.4 การออกแบบโดยใชสีเรืองแสง ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาการออกแบบโดย
ใชสีเรืองแสง (Glow Paint) ที่ทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวางกลางวัน
และกลางคืนเปนเรื่องไมยาก 37.50 % เพราะถามีการศึกษาที่ดี สามารถออกใหสอดคลองกันได
และนาจะเนนที่ตัวอักษร มีความยากปานกลาง 50 % เพราะมีสีจํากัด เรื่องแสงไดมากนอยตางกัน
ไมรูวาเรืองแสงออกมาจะเห็นไดไกลแคไหน แตในการทําไมยากเพราะเปนการทาทับ แตถาพัฒนา
ไปใชกับ Ink Jet ไดในอนาคตก็จะดีมาก เพราะการทําจะงายและเร็วขึ้น สีประเภทนี้เหมาะกับ
ตัวอักษรเพราะไมตองการสีสันอะไรมากนัก การใชสีเรืองแสงยากตอการออกแบบเพราะมีความ
แตกตางกันระหวางกลางวันและกลางคืน ดังนั้นจึงจําเปนตองควบคุม Theme ใหดีและไมควรใช
แทนสีของตราสินคา เพราะมีสีจํากัด
9.5 บริเวณที่มีความเหมาะสมกับการใชสีเรืองแสงโดยไมมีผลกระทบตอสินคา
และภาพลักษณ ซึ่งทางผูเชี่ยวชาญสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสรุปไดวาบริเวณทีเ่ หมาะสม
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100 % กับการใชสีเรืองแสง (Glow Paint) คือ ชื่อบริษัท เบอรโทรศัพท ตัวอักษรพาดหัว ตัวอักษร
สโลแกน ภาพประกอบลายเสนและพื้นหลัง (Background) เพราะผูเชี่ยวชาญทุกทานเห็นชอบ
เพราะเปนรายละเอียดและขอมูลที่ตองการสื่อถึงผูบริโภค โดยสรุปไดดังนี้
9.5.1 ชื่อบริษัท มีความเห็นในการใชสีเรืองแสงบริเวณนี้ 100 %
9.5.2 เบอรโทรศัพท มีความเหมาะสม 100 %
9.5.3 ตัวอักษรพาดหัว มีความเหมาะสม 87.50 %
9.5.4 ตัวอักษรคําบรรยาย มีความเหมาะสม 50 %
9.5.5 ตัวอักษรสโลแกน มีความเหมาะสม 100 %
9.5.6 ภาพประกอบลายเสน มีความเหมาะสม 100 %
9.5.7 ภาพประกอบเหมือนจริง ไมมีความเหมาะสม
9.5.8 ภาพสินคา มีความเห็นดวย มีความเหมาะสม 37.50 %
9.5.9 โลโกตราสินคา มีความเหมาะสม 25 %
9.5.10 พื้นหลัง (Background) มีความเหมาะสม 75 %
9.5.11 อื่นๆ ไมมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
9.6 สีเรืองแสงกับการประหยัดพลังงานไฟฟา ผูเชี่ยวชาญมีความมั่นใจมากอยูที่
62.50 % และมีความมั่นใจอยูที่ 25 % เพราะสีเรืองแสง (Glow Paint) สามารถชวยประหยัดพลังงาน
ได เพราะถาเรืองแสงไดก็ไมจําเปนตองเปดไฟก็เปนการประหยัดพลังงานไฟฟา และผลการวิจัยก็
สามารถเรืองแสงไดจริง นอกจากนี้ผูเชีย่ วชาญมีความไมแนใจคิดเปน 12.50 % เพราะเนื่องจากถนน
หนทางในตอนกลางคืนมีแสงสวางซึ่งอาจจะทําใหผลของสีเรืองแสงออกมาไดไมดพี อ
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลสรุปงานวิจยั เรื่องแนวทางการใชวสั ดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงาน
ออกแบบโฆษณา ทางผูวิจยั สรุปวา “มีแนวทางและความเปนไปไดในการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อ
ประหยัดพลังงานโดยการนํา “สีเรืองแสง (Glow Paint)” ไปใชในงานออกแบบสื่อโฆษณาปาย
บิลบอรดเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา เพราะผลสุรปของการวิจยั ผลการทดลองและผลจากการทํา
แบบสอบถามแสดงใหเห็นถึงแนวทางและความเปนไปไดในการใชสีเรืองแสง เพราะการเรืองแสง
อาศัยการดูดซับพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานที่มีอยูทั่วไปอยูแลวและไมมวี ันหมด สําหรับ
ดานการโฆษณา “สีเรืองแสง (Glow Paint)” สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อสื่อและ
ผูบริโภคได เพราะปายสื่อโฆษณาบิลบอรดสามารถโฆษณาตอเนื่องไดตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแมจะ
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ปดไฟฟาหลัง 22.00 นาฬิกา ก็สามารถโฆษณาตอไดเพราะบริเวณที่ใชสีเรืองแสงจะมีแสงเรือง
ออกมาซึ่งสามารถมองเห็นไดในที่มืด และระยะเวลาของการเรืองแสงก็ไดนานถาใชแสงสีเขียว
เพราะสามารถเรืองแสงไดนานมากกวา 13 ชั่วโมง ในขณะที่ตองการเพียง 8 ชั่วโมงหลัง 22.00
นาฬิกา
หรือแมแตจะไมเปดไฟที่สื่อโฆษณาปายบิลบอรดเลยก็สามารถทําไดเพราะสีเรืองแสง
(Glow Paint) เรืองแสงอยูตลอดเวลาอยูแลว ซึ่งระยะเวลาตั้งแต 18.00 ถึง 06.00 นาฬิกาของอีกวัน
หนึ่งก็ใชระยะเวลาเพียง 12 ชั่วโมง แตสีเรืองแสง (Glow Paint) สามารถเรืองแสงไดนานมากกวา
13 ชั่วโมง ซึ่งก็ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา และสิ่งทีส่ ําคัญที่สุดคือ สีเรืองแสงไมเปนอันตรายกับ
มนุษยเพราะไมมีรังสีใดๆ และมีอายุการใชงานที่นานสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตยและเรือง
แสงในที่มืดไดนานถึง 10 ป จากคุณสมบัติของสีเรืองแสง (Glow Paint) ที่กลาวมาทั้งหมดทําใหมี
แนวทางในการนําไปใชเพื่อประหยัดพลังงานในสื่อโฆษณากลางแจง แตขอควรระวังในการนําสี
เรืองแสง (Glow Paint) ไปใช คือ การใชสีเรืองแสงแทนสีที่มีความสัมพันธกับสินคาและตราสินคา
รวมทั้งสีเรืองแสง (Glow Paint) ไมสามารถใชกับภาพทีเ่ หมือนจริง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาและวิเคราะหสีเรืองแสง (Glow Paint) ไมใชแคนําไปใชในสื่อโฆษณาปาย
บิลบอรดเพื่อประหยัดพลังงานเพียงเทานี้ ยังสามารถนําสีเรืองแสง (Glow Paint) ไปใชกับงานดาน
อื่น ๆ เพื่อประหยัดพลังงานและความปลอดภัย เชน ปายบอกทางตามถนนเสนหลักและแยกถนนที่
มีไฟจราจรตางๆ เพราะโดยปกติปายเหลานี้จะเปดไฟในเวลากลางคืน ซึ่งสามารถใชสีเรืองแสงได
หรือแมแตปายบอกทางและปายจราจรตามถนนเสนเล็ก ๆ ที่ใชไฟในเวลากลางคืนก็สามารถใชสี
เรืองแสงไดเพือ่ ความปลอดภัย นอกจากนีย้ ังสามารถใชสีเรืองแสงกับปายทะเบียนรถ โดยใชบริเวณ
พื้นปายทะเบียนรถทั้งรถยนตและมอเตอรไซดเพื่อใหเห็นหมายเลขทะเบียนในเวลากลางคืน เพราะ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือแมแตการหลบหนีของโจรผูรายสวนใหญจะทําใหหลอดไฟที่ปาย
ทะเบียนเสียเพือ่ ไมใหจําหมายเลขทะเบียนได หรือแมแตใชสีเรืองแสงกับหลักกิโลเมตรตามถนน
หลวงเพื่อใหเห็นหลักกิโลเมตรและเลขกิโลเมตร รวมทั้งใชแนวเขตถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุกบั ผู
ขับรถ จะเห็นไดวาสามารถนําสีเรืองแสง (Glow Paint) ไปใชไดหลากหลายในการประหยัด
พลังงานและความปลอดภัยตางๆ อยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนวัสดุที่นาจะนําไปพัฒนาใหมีคุณสมบัตทิ ี่ดี
มากขึ้น เชน มีเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้นและเรืองแสงไดนานขึน้ ในแตละสีเพื่อการนําเอาไปใชงาน
ใหหลากหลายและแพรหลายในอนาคต
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ประวัติผูเชีย่ วชาญ
ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน

ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน

ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน

ประสบการณทํางาน
ผลงาน

บูรชิต โสตถิวันวงค
Managing Director
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงรอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ,
อําเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร
ประกวดมิสยูนิเวิรสประเทศไทย, สยามพารากอน
เอเชี่ยนเกมส (ปายทั้งหมด), ปายภายนอกโครงการเซ็นทรัลเวิรดพลาซา

สําเนียง ตรีแกว
ผูจัดการฝายผลิต
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงรอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ,
อําเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ 10270
22 ป ในธุรกิจโฆษณากลางแจง
Jony Walker Red Label Billborad (Hilicopter),
Billboard Siemens C35 (Phone Slide)

จิตรานุช โชคตราสิทธิ์
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงรอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ,
อําเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ 10270
มากกวา 18 ป
ปายบิลบอรด, พนแอรบัดรถยนต
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ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน

ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน

ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
ประสบการณทํางาน
ผลงาน

มัณฑิยา โพธิ์เงิน
Marketing Executive
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงรอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ,
อําเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ 10270
4 ป
ปายนอกอาคารสยามพารากอน

ธวัชชัย ลอองจันทร
Assistant Sales Manager
บริษัท เคมมิน จํากัด
53/6, หมู 6, ตําบลราชาเทวะ, อําเภอบางพลี,
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
5 ป
สีที่ใชในงานอุตสาหกรรมโฆษณาและทั่วไป

อาจารยสกล ธีระวรัญู
รักษาการประธานฝายการออกแบบโดยเนนมนุษยเปนศูนยกลาง
คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
10 ป
ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องการมองเห็นตัวอักษรภาษาไทยบนปาย
จราจร
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ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
ประสบการณทํางาน
ผลงาน

ธัญจิรา สุวคนธ
Sales Executive
Master AD Public Co., Ltd.
24/10, ซอยลาดพราว 19, ถนนลาดพราว, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
4 ป
นําเสนอนวัตกรรมใหม ๆ เกีย่ วกับงานโฆษณา เชน Trivision

พลพิชัย เกียรติสุทธากร
ผูจัดการสวนศิลป (Sectional Promotion)
The Mall Group Co., Ltd.
7 ป
สวนจัดแสดงสินคาของ The Mall Group
อาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
เปนนวัตกรรมใหม ที่ประเทศไทยยังไมมี นาจะไดรับความสนใจ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
นาสนใจ เพราะไมมีสื่อโฆษณาปายบิลบอรดลักษณะนี้ ถามีคิดวาจะไดรับความสนใจ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
ทางลูกคาจะไดรับประโยชน เพราะสามารถโฆษณาไดตลอด 24 ชั่วโมง
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
ไมยาก เพราะเปนการทาทับ แตถาพัฒนาไปใชกับ Ink Jet ไดในอนาคตก็จะดีมาก เพราะการ
......................................................................................................................................................
ทําจะงายและเร็วขึ้น
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ........................................................................
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
ถาเรืองแสงแลวเห็นไดชดั ก็ไมจําเปนตองเปดไฟ ก็จะเปนการประหยัดพลังงาน
......................................................................................................................................................
...............................................................…………………………………………………….......
ขอมูลสวนตัว
นายบูรชิต โสตถิวันวงค
ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................................................
Managing Director
อาชีพ ..................................................................................................................................................
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
สถานที่ทํางาน......................................................................................................................................
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงลอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ, อําเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270
.............................................................................................................................................................
ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ประกวดมิสยูนิเวิรสประเทศไทย, เอเชีย่ นเกมสประเทศไทย (ปายทั้งหมด),
ผลงาน .................................................................................................................................................
ปายภายนอกโครงการเซ็นทรัลเวิรดพลาซา, สยามพารากอน
.............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปนนวัตกรรมใหมที่นาสนใจสําหรับวงการทําโฆษณา
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
นาจะไดรับความสนใจในสังคม เปนกระแสที่สรางความแปลกใหม นาสนใจ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
เปนประโยชน เพราะเจาของสินคาสามารถโฆษณาไดตลอด 24 ชั่วโมง นาจะไดรับความ
......................................................................................................................................................
สนใจจากผูผลิตเหลา เบียร และโครงการหมูบานที่เห็นปายโฆษณากันเยอะมากในปจจุบัน
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
นาจะยาก เพราะสีมีจํากัด และไมรูวาเรืองแสงออกมาแลวจะเห็นไดไกลแคไหน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
มั่นใจมาก ถาเรืองแสงไดก็ไมจําเปนตองเปดไฟ
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
นายสําเนียง ตรีแกว (อายุ 44 ป)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
ผูจัดการฝายผลิต
อาชีพ ..................................................................................................................................................
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงลอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ, อําเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270
.............................................................................................................................................................
22 ป ในธุรกิจโฆษณากลางแจง
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Jony Walker Red Label Billboard (Helicopter), Billboard Siemens C35 (Slide Phone)
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปนวัสดุที่ชว ยดานประหยัดพลังงานและเปนการนําเสนอในสิ่งแปลกใหมมาแทนของเกา
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับผูพบเห็น สามารถสื่อสารไดในเวลาที่ปดไฟแลว
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
ผูบริโภคตองการสื่อสารไดตลอดเวลา ถามีสิ่งมาทดแทนพลังงานไดกน็ าสนใจ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
สีระหวางกลางวันและกลางคืนจะแตกตางกัน สีจะเปลี่ยนไปจากที่ลูกคาตองการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
เพราะไมใชพลังงานไฟฟา
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
นางจิตรานุช โชคตราสิทธิ์ (อายุ 44 ป)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต
อาชีพ ..................................................................................................................................................
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงลอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ, อําเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270
.............................................................................................................................................................
18 ป
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
ปายบิลบอรด, พนแอรบัดรถยนต
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปนเรื่องใหม ยังไมมีผูผลิตรายใดทํา ถาทําเปนรายแรก ๆ จะไดรับความสนใจมาก และยัง
......................................................................................................................................................
เปนประโยชนในการประหยัดพลังงานไฟฟา
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
ปายโฆษณาบิลบอรดนาจะไดรับการตอบรับที่ดี เพราะเปนเทคนิคใหม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
โฆษณาหลัง 4 ทุมได หลังจากปดไฟ ทางลูกคาที่โฆษณาจะไดรับประโยชนกวาปจจุบัน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
มีความยากระดับปานกลาง เพราะสีมีจํากัด เรืองแสงไดมากนอยตางกัน แตถาทํากับตัวอักษร
......................................................................................................................................................
จะดีเพราะไมตองการสีสันอะไรมาก
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
เรืองแสงไดก็ไมจําเปนตองเปดไฟ และจากการดูงานทีว่ จิ ัยมา ก็สามารถเรืองแสงในที่มืดได
………………………………………………………………………………………………….
เห็นชัด
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
นางสาวมัณฑิยา โพธิ์เงิน
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
Marketing Executive
อาชีพ ..................................................................................................................................................
บริษัท วิว แอนด ซี.เอส. จํากัด
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
1515, หมู 4, ซอยแขวงรุงแขวงลอย, ถนนเทพารักษ, ตําบลเทพารักษ, อําเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270
.............................................................................................................................................................
4 ป ดูแลการตลาดปายโฆษณากลางแจง
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
ปายนอกอาคารสยามพารากอน
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****

167
แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปนการประหยัดพลังงาน ซึง่ เปนการชวยลดการใชพลังงานในประเทศอีกทางหนึ่งและลด
......................................................................................................................................................
คาใชจาย
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
ทําใหเกิดการสะดุดตาจากทีม่ ีแสงไฟธรรมดา จะเปนการเรืองแสงเฉพาะจุดทําใหมีจดุ เดน
......................................................................................................................................................
ขึ้นมา
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
ทําใหเกิดการโฆษณาอยางตอเนื่อง ไมเปนปญหาในเรื่องของไฟ ทําใหโฆษณานั้นเห็นตั้งแต
......................................................................................................................................................
เชา-บายและตอดวยไฟหลังสี่ทุม แทบจะโฆษณาเห็นเปนจุดเดน 24 ชัว่ โมง
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
ไมนายาก ควรจะศึกษาสีเรืองแสงกอนแลวออกแบบใหสอดคลองกันกอนนํามาใช
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
เพราะจากที่เก็บแสงในเวลากลางวันและเรืองแสงในเวลากลางคืนทําใหไมตองเปดไฟ ชวย
………………………………………………………………………………………………….
ในการประหยัดไฟได
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
นายธวัชชัย ลอองจันทร
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
Assistant Sales Manager
อาชีพ ..................................................................................................................................................
บริษัท เคมมิน จํากัด
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
53/6, หมู 6, ตําบลราชาเทวะ, อําเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540
.............................................................................................................................................................
5 ป
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
สีที่ใชในงานอุตสาหกรรมโฆษณาและทั่วไป
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
นาสนใจมาก เพราะเปนนวัตกรรมใหมที่จะนํามาใช และประยุกตใชกบั สื่ออื่น ๆ ได
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
นาสนใจ เพราะยังไมมใี ครทํา จะเปนที่สะดุดตาแกผูพบเห็น
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
นาสนใจเพราะสามารถทําใหโฆษณาตอเนื่องไดตลอด 24 ชั่วโมง และเปนที่สะดุดตาแกผูพบ
......................................................................................................................................................
เห็นจะทําใหไดรับความสนใจ
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
ไมยาก สามารถใชกับอักษรและขอความทีต่ องการสื่อ ซึ่งเปนการดีและเปนการสะดุดตาแก
......................................................................................................................................................
ผูพบเห็น
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
ถาเรืองแสงและเห็นไดชดั ก็ไมจําเปนตองเปดไฟก็จะเปนการชวยประหยัดพลังงานไฟฟา
………………………………………………………………………………………………….
ไดมาก
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
อาจารยสกล ธีระวรัญู
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
รักษาการประธานฝายการออกแบบโดยเนนมนุษยเปนศูนยกลาง
อาชีพ ..................................................................................................................................................
คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 ป
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปน Project ที่นาสนใจในการประหยัดพลังงานและไมคอ ยเปนที่พบเห็นมากนัก
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
เนื่องจากประเทศไทยยังไมเคยมีผูนําสีเรืองแสงมาใชในการประหยัดพลังงาน ปาย Billboard
......................................................................................................................................................
จึงนาจะเปนจุดสนใจในระยะแรก
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
ประหยัดคาไฟของ Billboard และยังสามารถโฆษณาไดตลอด 24 ชั่วโมง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
มีความยากปานกลาง เพราะผูคิดอาจจะตองคิด Theme เดียวกันในภาพกลางวันและกลางคืน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
เนื่องจากถนนหนทางในตอนกลางคืนมีแสงสวาง ซึ่งอาจจะทําใหผลของสีเรืองแสงออกมา
………………………………………………………………………………………………….
ไดไมดพี อ
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
คุณธัญจิรา สุวคนธ
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
Sales Executive
อาชีพ ..................................................................................................................................................
Master AD Public Co., Ltd.
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
24/10, ซอยลาดพราว 19, ถนนลาดพราว, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
.............................................................................................................................................................
4 ป
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
นําเสนอนวัตกรรมใหม ๆ เกีย่ วกับงานโฆษณา เชน Trivision
ผลงาน ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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แบบสอบถาม ประกอบวิทยานิพนธ
เรื่องแนวทางการใชวัสดุสารเรืองแสงเพื่อประหยัดพลังงานในงานออกแบบโฆษณา
(The Effective Use of Luminesence Pigment in Advertising Design for Energy Saving Purpose)
โดย นายสุธี จูอิน ระดับปริญญามหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในการใชสี
เรืองแสงในสือ่ โฆษณาปายบิลบอรดเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในอนาคต
1. หลังจากที่ทานไดเห็นผลงานวิจยั ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการนํา “สีเรืองแสง” มาใชใน
งานออกแบบสื่อโฆษณาปายบิลบอรด เพราะอะไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) …………………………
เปนนวัตกรรมใหมที่ยังไมเปนที่พบเห็นในประเทศไทย เปนเรื่องนาสนใจ และเปนแนวทาง
......................................................................................................................................................
ในการนําไปใชกับสื่อโฆษณาอื่น ๆ ชวยประเทศประหยัดพลังงาน
......................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนจะไดรับความสนใจ
จาก “ผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูพบเห็น” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) .......................................
เปนนวัตกรรมใหม ไมเคยเห็น จะไดรับความสนใจจากผูพบเห็น
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดในเวลากลางคืนหลังเวลา 22:00 น.
(ปดไฟฟา) ตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรบั ความสนใจจาก “ผูซื้อสื่อและบริษัทที่เปนเจาของ
สินคา” หรือไม อยางไร
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ปานกลาง
ไมนา สนใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……...............................
ผูซื้อสื่อจะไดรับประโยชนในเรื่องของการโฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง เปนขอดีของการใชสี
......................................................................................................................................................
เรืองแสง แตคา จัดทําอาจจะแพง เพราะเปนการเริ่มตนใหม ถาเปนที่นยิ มอาจจะถูก
......................................................................................................................................................
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4. เนื่องจากการใช “สีเรืองแสง” จะทําใหสื่อปายโฆษณาบิลบอรดมีภาพที่แตกตางกันระหวาง
กลางวันและกลางคืน ทานคิดวาจะเปนเรื่องยากในการออกแบบหรือไม อยางไร
ยากมาก
ยาก
ปานกลาง
ไมยาก
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ........................................
มีความยากปานกลาง เพราะมีสีจํากัด และตองควบคุมภาพลักษณของสือ่ ในเวลากลางวันและ
......................................................................................................................................................
กลางคืน และที่สําคัญตองระวังการใชสีกบั ตราสินคา เพราะสีอาจจะใชแทนกันไมได
......................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาควรนํา “สีเรืองแสง” มาใชบริเวณใดที่จะไมมีผลกระทบตอสินคาและภาพลักษณ
(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
ชื่อบริษัท
เบอรโทรศัพท
ตัวอักษรพาดหัว
ตัวอักษรคําบรรยาย
ตัวอักษรสโลแกน
ภาพประกอบลายเสน
ภาพประกอบเหมือนจริง
ภาพสินคา
โลโกตราสินคา
พื้นหลัง (Background)
อื่น ๆ ………………………………………………….
6. ทานมั่นใจอยางไรกับการใช “สีเรืองแสง” ในสื่อโฆษณาปายบิลบอรดที่สามารถเรืองแสงไดใน
เวลากลางคืนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดจริง
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ไมแนใจ
ไมมั่นใจ
เหตุผลของคําตอบที่ทานเลือก (เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทําวิจัย) ……................................
ถาเห็นไดชดั จากการเรืองแสง ก็ไมจําเปนตองเปดไฟที่ปายบิลบอรด ก็จะชวยประหยัดไฟ
………………………………………………………………………………………………….
ไดมาก
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลสวนตัว
คุณพลพิชัย เกียรติสุทธากร
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….......................................................................
ผูจัดการสวนศิลป (Sectional Promotion)
อาชีพ ..................................................................................................................................................
The Mall Group Co., Ltd.
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7 ป
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
สวนจัดแสดงสินคาของ The Mall Group
ผลงาน ................................................................................................................................................
อาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
............................................................................................................................................................
***** ทางผูทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ *****
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ประวัติผูวจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

นายสุธี จูอนิ
71/284 หมู 4 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
80/267 หมู 8 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
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