
 

  

  

การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
THE STYLE OF YOUNG MOTORBIKE'S GANG INSPIRED A PROTOTYPE 

DEVELOPMENT FOR HOME DECORATIONS 
 

พทัธมน ศขุเกษม  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

  

การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
 

พทัธมน ศขุเกษม  

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  
วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปีการศกึษา 2562 
ลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  

 

 



 

  

THE STYLE OF YOUNG MOTORBIKE'S GANG INSPIRED A PROTOTYPE 
DEVELOPMENT FOR HOME DECORATIONS 

 

PATTAMON SUKKASEM 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF FINE ARTS (Design innovation)  

College of Creative Industry Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรือ่ง 

การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
ของ 

พทัธมน ศขุเกษม 
  

ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวทิยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรญั วานิชกร) 

.............................................. ประธาน 
(อาจารย ์ดร.อติเทพ แจด้นาลาว) 

  

.......................................... ท่ีปรกึษารว่ม 
(อาจารย ์ดร.ยศไกร ไทรทอง) 

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.กรกลด ค าสขุ) 

 

 

 



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถ
มอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 

ผูว้ิจยั พทัธมน ศขุเกษม 
ปรญิญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อรญั วานิชกร  

  
การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 

มีวตัถุประสงค  ์1) เพื่อศึกษาสุนทรียะการแต่งรถสไตลแ์วน้เพื่อหาแนวทางการออกแบบ  2) เพื่อ
แสดงตวัตนการแต่งรถสไตลแ์วน้ผ่านวตัถุจัดแสดง  3) เพื่อออกแบบและพฒันาเป็นของตกแต่ง
บ้าน โดยจะเน้นไปท่ีกระบวนการในการหาอัตลักษณ์ตั้งแต่จุดก าเนิดของชุดความคิดทาง
วฒันธรรมท่ีแสดงออกผ่านการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซค์ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสงัเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ศึกษารูปแบบทางความคิดและลกัษณะทางกายภาพของรถมอเตอรไ์ซคแ์ต่งซิ่ง
สไตล์แว้น จากสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบคท่ี์รวบรวมรถแข่งทั้งสายความเร็วและสาย
ประกวดสวยงามเอาไว ้โดยวิธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแต่งรถมอเตอรไ์ซค์
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ เพื่อสรา้งวตัถจุดัแสดง (Object Design) ท่ีท าหนา้ท่ีแสดงตวัตน
ของกลุม่วฒันธรรมย่อยเด็กแวน้ น าวิเคราะหห์าคณุคา่เชิงสนุทรยีะและขอ้ก าหนดในการออกแบบ 
น ามาออกแบบและพัฒนาเป็นตน้แบบของตกแต่งบา้น  (Home Decorations) เพื่อให้เกิดการ
ยอมรบัเชิงคุณค่าทางสุนทรียะต่อสงัคมกระแสหลกั  ผลวิจัยพบว่า อตัลกัษณข์องการตกแต่งรถ
มอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ สะทอ้นถึงวฒันธรรมการแต่งรถแบบไทยๆ การใชส้ีท่ีจดัจา้น รอยเช่ือมท่ี
ประณีต โดยสีท่ีนิยมมากคือ “สีรุง้” ท่ีเกิดจากการอโนไดซไ์ทเทเนียม สามารถน าองคค์วามรูม้าใช้
เป็นแนวทางการออกแบบของตกแตง่บา้นท่ีตอ้งการโชวใ์หเ้ห็นเนือ้แทข้องวสัดจุรงิ ผา่นแนวคดิการ
สรา้งความโดดเด่นดว้ยความขัดแยง้ น าไปใชใ้นการตกแต่งบา้นท่ีมีลักษณะเรียบง่ายและไม่
ซับซอ้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึน้  เช่น Industrial Loft Style, Minimal Style เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัน าองคค์วามรูส้นุทรยีะสไตลแ์วน้ไปพฒันาเป็นผลติภณัฑส์รา้งสรรคอ่ื์นๆ ได ้

 
ค าส าคญั : เดก็แวน้ วฒันธรรมยอ่ย รถแดรก็ไบค ์สนุทรยีะ การแสดงตวัตน วตัถจุดัแสดง ของ
ตกแตง่บา้น 
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The aims of this study are as follows : (1) to study the aesthetics of young 

motorbike's gang in order to inspire design guidelines; (2) to express the identity of young 
motorbike's gang styles through object design; (3) to design and develop these materials 
as home decorations; focusing on the identity building process from the roots of 
the cultural mindset displayed in motorbike decorations. Participant Observation was 
chosen as the methodology to collect the data. In order to study their mindset and the 
physical appearance of motorcycle drag racing, and to study in-depth interviews with 
automotive styling and design specialists to create an object design as an expression of 
subcultural identity which was analyzed in forms of aesthetic and design guidelines. The 
final process is to apply the outcomes of developing a home decorations which aims to 
convince mainstream society to accept its aesthetic values. The results showed that their 
identity is recognized by a colorful tone that used the Burnt Titanium process 
the outstanding technique was pipe muffler welding. This aesthetic knowledge can be 
use as design guideline and a developement of other creative product through the use 
of color and uncomplicated appearance in order to develop more interesting styles with 
other decoration styles, such as industrial loft style, minimal style, modern style etc. 

 
Keyword : Young motorbikes gang Inspiration Prototype Development Home 
Decorations 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ในโลกท่ีพฒันาอย่างรวดเร็วไปสู่ยคุของเด็กเจเนอเรชั่นอลัฟ่าท่ีก าลงัเติบโตขึน้มาพรอ้ม
กบัการเดินทางไปท่องเท่ียวอวกาศ กลุ่มดิจิตอลเนทีฟท่ีเกิดมาพรอ้มเทคโนโลยีสดุล า้ท่ีท าใหเ้สน้
แบง่ระหว่างโลก ความจรงิและโลกเสมือนคอ่ยๆ เลือนหายไป การกา้วไปขา้งหนา้เพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงพลงัและความคิโสรา้งสรรค ์ความเป็นตวัของตวัเอง ถกูแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ มารวมตวักัน
เป็นวฒันธรรมขนาดยอ่ย ท่ีมีอตัลกัษณโ์ดดเดน่ มีสไตลท่ี์คลา้ยกนั ทัง้เรือ่งการแตง่ตวั การฟังเพลง 
ภาษาและรูปแบบการสนทนา รวมไปถึงรสนิยมและลีลาการใช้ชีวิต เป็นตน้ โดยมีสื่อสังคม
ออนไลน ์(Social Media) เป็นสื่อกลางท่ีใช ้สื่อสารและใชเ้ป็นพืน้ท่ีแสดงอตัลกัษณข์องกลุม่ จงึเกิด
เป็นกลุม่วฒันธรรมยอ่ยอนัหลากหลาย 

ในสงัคมไทยมีกลุ่มวฒันธรรมย่อยเกิดขึน้มากมาย บางกลุ่มแบ่งตามเพลงท่ีฟัง เช่น ฮิป
ฮอป พงัค ์ฯลฯ บางกลุ่มแบ่งตามแฟชั่นหรือไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิต เช่น Hipster Yuccie ฯลฯ หรือ
บางกลุ่มท่ีแบ่งตามยานพาหนะ เช่น แกงคฮ์าเลย ์แกงคบ์ิ๊กไบค ์เป็นตน้ หนึ่งในนั้นมีกลุ่มวยัรุ่น
กลุ่มนึงท่ีหลงใหลในความเรว็ เช่นกนั กลุ่มเด็กวยัรุน่ท่ีรวมตวักนัเพื่อซิ่งบนทอ้งถนนยามค ่าคืน ใน
รูปแบบท่ีทา้ทายสงัคม ผูค้นเรียกเขาว่า “เด็กแวน้” หลายๆ คน อาจจะละเลยพวกเขา เพียงเพราะ
คิดว่าพวกเขาคือปัญหาของสงัคม พวกเขาท าตวัเอง แตใ่นความจรงิแลว้ เด็กแวน้คือกลุม่คนท่ีไม่มี
ตน้ทุนทางสงัคมและตน้ทุนทางวฒันธรรม ในแบบท่ีสงัคมกระแสหลกัมี และในการสรา้งตวัตน
ขึน้มาใหม่ คือการออกไปทา้ทายกับกรอบของสงัคมเดิม กลบักลายเป็นว่าท าใหว้ยัรุ่นเหล่านีน้  า
ตวัเองเขา้ไปอยูใ่นภาวะเสี่ยงชีวิตและอนาคต เด็กแวน้จงึเป็นทัง้ผูถู้กกระท าและเป็นผูก้ระท าตอ่คน
อ่ืนในสงัคมดว้ย เหนือสิ่งอ่ืนใดแลว้ พวกเขาเป็นเดก็ของเรา เป็นอนาคตของประเทศเราท่ีตอ้งไดร้บั
การดแูล (ปนดัดา ช านาญสขุ, 2552) 

วฒันธรรมยอ่ยเด็กแวน้ วฒันธรรมรว่มสมยัท่ีอยูคู่ส่งัคมไทยมาชา้นาน เป็นกลุม่วยัรุน่ท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั มีสไตลก์ารแต่งรถท่ีโดดเด่น แฟชั่นการแต่งตวั การฟังเพลง รวมถึงมีภาษา
เป็นของตนเองในการใช้แสดงตัวตนในโลกออนไลน์ (Social Media) เม่ือภาษาแชททั่วไปไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ได ้จงึก าหนดรูปแบบการเขียน (พิมพ)์ ขึน้มาใหม ่ซึง่เป็น
การทา้ทายกรอบสงัคมเดิม เรียกว่า ภาษาสก๊อย เพื่อสรา้งความแตกต่างและดึงดดูความสนใจ 
ดว้ยการสรา้งอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มขึน้เป็นวัฒนธรรมอุบัติการณ์  (ชวิตรา ตันติมาลา, 2556, 
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มกราคม-มิถนุายน) หากมองดว้ยความเขา้ใจ จะพบไดว้่าพวกเขามีตวัตนในรูปแบบนึงท่ีตอ้งการ
พืน้ท่ีในการแสดงออกเช่นเดียวกนักบักลุม่วยัรุน่กลุม่อ่ืนๆ ในสงัคม หลายครัง้ถกูมองว่าเป็นปัญหา
สงัคม ข่ีรถออกมาก่อกวนชาวบา้นดว้ยเสียงท่ออนัดงัและลีลาการควบรถท่ีเสี่ยงอนัตราย ทัง้ต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ท าใหเ้ด็กแวน้ถกูมองว่าเป็นตวัรา้ยในสงัคมไทยมาตลอด ในสงัคมท่ีประกอบไป
ดว้ยผูค้นหลากหลาย มีกลุม่ท่ีก่อกวนสงัคมปิดถนนหลวงแข่งกนั แตน่ัน้ไม่ใช่ทัง้หมด “พวกผมชอบ
แต่งรถ แต่งแลว้ก็อยากจะเทสท่ีลองแต่งไป ไม่ไดช้อบแข่งรถตามถนนเพื่อสรา้งความวุ่นวาย แต่
สงัคมก็เหมารวมกันหมด” นกัแต่งรถวยัเยาวก์ล่าว ขณะท่ีก าลงัแต่งรถ Honda Dash แดร็กไบค์
คู่ใจของตน เพื่อลงไปข่ีเทสในสนามแข่งรถพระฉาย สนามแข่งรถแดร็กไบคก์ลางหุบเขาห่างไกล
ชุมชนในจังหวัดสระบุรี ท่ีเปิดให้เหล่าวัยรุ่นท่ีหลงใหลในความเร็วมาเทสรถในสนาม ในการ
สรา้งอัตลักษณ์ของมอเตอรไ์ซค ์นอกจากความเร็วแล้วสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือความสวยงาม
ภายนอก เพราะการแตง่รถเป็นสว่นนงึในการสรา้งรูปแบบเฉพาะของตวัตน น ามาซึง่การแสดงออก
ของตนเองและของกลุ่ม การแต่งรถจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสนุทรียภาพรสนิยมส่วนตวั รวมไปถึง
สถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม การสรา้งความหมายเชิงสัญญะนีถู้กแสดงออกผ่าน
มอเตอรไ์ซค ์และมีรูปแบบ Style ท่ีมีความนิยมเฉพาะกลุ่ม เช่น ใชว้สัดตุกแต่งไทเทเนียม ท่อไอ
เสียของแดงบางทราย หรอืการใชเ้บรค ย่ีหอ้ Brembo เป็นตน้ 

พินิจนันท์ บัวมหาศักดิ์ (น้าแมน เจ้าของเพจไทยเรสซิ่ง-Thairacing) โลดแล่นอยู่ใน
วงการแต่งรถไทย 20 ปี กล่าวว่า รถแวน้สไตลไ์ทยมีเอกลกัษณช์ดัเจน ไม่เหมือนใคร ไม่ซ  า้เมือง
นอก ทัง้ฝีมือการดดัแปลงรถ ฝีมือการตกแต่ง สีสนัท่ีใช ้เหมือนศิลปะไทย บางทีมีลายกนกอยู่ใน
นัน้ดว้ย รวมถึงงานเช่ือมท่ีละเอียดอ่อน ท่ีต่างประเทศชอบงานแต่งรถแวน้ไทยมาก แต่คนไทย
ดว้ยกนัไมค่อ่ยรู ้ในช่วง 4-5 ปีมานี ้ประเทศไทยเริม่มีสนามแข่งรถแดรก็ไบคม์ากขึน้ คนท่ีเคยข่ีหลงั
ถนน ก็มาข่ีในสนามกนั มีพืน้ท่ีใหช้่างเก่งๆ นกัแข่งเก่งๆ ไดโ้ชวฝี์มือกนั จรงิๆ มนัเลือกไดน้ะ ถา้แข่ง
กนัในสนามแข่งคณุคือฮีโร ่แต่เม่ือใดท่ีคณุไปแข่งบนถนน คณุจะกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยนะ ทัง้ๆ 
ท่ีมนัเป็นการแข่งเหมือนกนั เทคนิคท่ีโดดเด่นของการแต่งรถแดร็กไบคส์ไตลไ์ทย คือเครื่องท่ีแรง 
อะไหลท่ี่สวยงาม การเช่ือมท่อท่ีประณีต การใชส้ีสนัจดัจา้น ทัง้สีสด สีสะทอ้นแสง สีนีออน สีท่ีโดด
เดน่และไดร้บัความนิยมมากในไทยคือ "สีรุง้" ท่ีเกิดจากการอโนไดซไ์ทเทเนียม วสัดท่ีุใชใ้นการแตง่
รถก็มีหลายชนิดดว้ยกนั ทัง้คารบ์อนไฟเบอร ์ไทเทเนียม สแตนเลส อลมูิเนียม เหล็ก โดยแบ่งตาม
ความเบา ความสวยงามและราคา วสัดไุทเทเนียมไดร้บัความนิยมท่ีสดุและมีราคาแพง เป็นวสัดท่ีุ
มีน า้หนกัเบา มีความทนทาน และสีสนัสวยงาม ความนิยมของสีรุง้ไทเทเนียมนั่นเองท าใหเ้กิดการ
สรา้งสรรครู์ปแบบสีใหม่ๆ โดยการน าวสัดอ่ืุนๆ มาท าสีใหค้ลา้ยคลึงกบัไทเทเนียม โดยสแตนเลส 
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ไดร้บัความนิยมมากเน่ืองจากใหส้ีใกลเ้คียงไทเทเนียมและมีราคาท่ีย่อมเยากว่า ส่วนคนท่ีงบนอ้ย
จรงิๆ ก็มีถึงขัน้ใชส้ติก้เกอรใ์สสีรุง้ มาตดิวสัดอ่ืุนๆ เพื่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามตามความนิยม 

เม่ือสังคมถูกแบ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลาย การออกแบบเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายมากท่ีสดุ ผูอ้อกแบบจะตอ้งศกึษาวฒันธรรมดว้ย อ. ชลวฒุิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้
กลา่วถึงเรือ่ง Designethnologie เก่ียวกบัแนวคดิในการออกแบบ โดยน าการศกึษาวฒันธรรมเพื่อ
ใชเ้ป็นพืน้ฐานทางการออกแบบ ซึง่เดิมทีการออกแบบเชิงพาณิชยศ์ิลป์จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ มากกว่า เช่น เทคโนโลยีวัสดุ การผลิต การตลาด มากกว่าปัจจัยทางมนุษยศาสตร ์
สังคมศาสตร ์การท่ีวัฒนธรรมย่อยแต่ละกลุ่มมีการสรา้งอัตลักษณ์ของเป็นตนเอง มีพิธีกรรม 
ส านวนภาษา ความนึกคิด รสนิยมการใชชี้วิตในแบบของตนเอง แมก้ระทั่งบคุคลในอดุมคติ (Idol) 
ในสงัคมหนึ่ง อาจจะเป็นบคุคลเดียวกนักบับคุคลท่ีถกูกลา่วหาว่าเป็นอาชญากรหรอืคนวิปริตของ
สงัคมอ่ืนก็ได ้อย่างท่ีเราเห็นในโซเชียลมีเดีย ท่ีเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มยกย่องนักเลงหรือบุคคลผิด
กฏหมาย เป็นตน้ (ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2547) นักออกแบบจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาอตัลกัษณท์างวฒันธรรมเพื่อท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ของการแต่งรถสไตลแ์วน้ท่ี “คนใน” 
ของแตล่ะวฒันธรรมท่ีรูส้กึวา่เป็นสิ่งท่ีแตกตา่งส าหรบัคนภายนอก ในขณะเดียวกนัก็เป็นสิ่งท่ีท าให้
พวกเขารูส้ึกเช่ือใจกัน ไวใ้จกัน และรูส้ึกถึงความเป็นกลุ่มกอ้นเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน มีอัต
ลกัษณท์างสงัคมรว่มกนั ทฤษฎีความชิดเชือ้ทางวฒันธรรมของ Michael Herzfeld เป็นการศกึษา
ทางมานษุยวิทยาเพื่อใชท้  าความเขา้ใจการเป็นคนในวฒันธรรมนัน้ๆ นกัออกแบบตอ้งวางตวัเป็น
กลางทางวฒันธรรม โดยการถอยหลงัออกมาจากกลุ่มวฒันธรรมตนเองก่อน และเขา้ไปท าความ
เขา้ใจ “โลกของคนใน” ของวฒันธรรมนัน้ๆ (ชยัพงษ ์ส าเนียง, 2558, มกราคม-มิถนุายน ) จะเห็น
ไดว้่าความแตกตา่งของแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีสงัคมมนษุยต์ัง้รกรากอยู่ ลว้นแตมี่คณุคา่และสนุทรยีะซ่อน
อยูท่ัง้สิน้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีน่าสนใจและใชเ้ป็นกรณีศกึษาของงานวิจยันีค้ือ สนามแข่งรถซิ่งทางตรง
แดรก็ไบคท่ี์รวมรถแตง่สไตลแ์วน้เอาไว ้ทัง้สายแข่งซิ่งและสายสวยงามท่ีน ารถมาประกวดอวดโฉม
กนัตามสนามแข่งต่างๆ โดยผูว้ิจยัจะเนน้ไปท่ีมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะ ซึ่งเป็นเครื่องยนตใ์นต านาน
ของรถแวน้ไทย ท่ีมีทัง้ความเรว็และเสียงท่อแหลมๆ และคละคลุง้ไปดว้ยกลิ่นน า้มนัออโตล้ปูสีขาว
ท่ีพวยพุ่งอันเป็นเอกลักษณ์ รุ่นแข่งท่ีน่าสนใจของการแข่งรถแดร็กไบค ์คือ รุ่นซุปเปอรโ์อเพ่น 
เน่ืองจากเป็นรุ่น “ท่ีสุดของอู่” เป็นการงัดทีเด็ดของแต่ละอู่ดงัๆ มาประชันกันท าเพื่อสรา้งสถิติ
ประเทศไทย จะเห็นไดว้่าสนามแข่งเป็นสถานท่ีในการรวมผูค้นมากมาย ทัง้ช่างเทคนิคดา้นต่างๆ 
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ตวัข่ีมืออาชีพ มือสมคัรเลน่ รวมถึงผูค้นท่ีอยูใ่นแวดวงการแตง่รถแวน้ไทย เป็นจดุศนูยร์วมแห่งการ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้เทคนิค รูปแบบการแตง่รถ และอพัเดทเทรนดต์า่งๆ 

ผูว้ิจยัตอ้งการจะเปิดพืน้ท่ีเชิงสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มโอกาส สรา้งทางเลือกเพิ่มเติม นอกจาก
การซิ่งหรือการดัดแปลงเครื่องยนต ์ดัดแปลงรถผิดกฎหมาย หากน าองคค์วามรูก้ารออกแบบ 
(Creative Thinking) มาควบรวมเขา้กบัทกัษะดา้นแตง่รถ เทคนิค/วสัด ุจะไดง้านออกแบบจากอตั
ลกัษณข์องการแตง่รถสไตลแ์วน้ท่ีแทจ้รงิและสามารถท่ีจะแสดงออกเชิงสนุทรยีะเพื่อสง่ผ่านตวัตน
สู่สงัคมกระแสหลกัได ้เพื่อใหส้งัคมเห็นว่าอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้เชิงสรา้งสรรค ์มีสไตลเ์ฉพาะตวัท่ี
สวยงาม และมีเอกลกัษณก์ารแต่งรถสไตลไ์ทยรวมอยู่ดว้ย ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาอตั
ลกัษณก์ารแต่งรถสไตลแ์วน้ โดยจะเนน้ไปท่ีกระบวนการในการหาอตัลกัษณต์ัง้แต่จดุก าเนิดของ
ชดุความคดิทางวฒันธรรม การก่อรา่งสรา้งวฒันธรรมยอ่ย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คา่นิยม อดุมการณ ์ลีลา
การใชชี้วิต มาบูรณาการรว่มกบัเทคนิคเฉพาะดา้น วสัดท่ีุใชใ้นการแต่งรถ โดยน าอตัลกัษณข์อง
การแต่งรถสไตลแ์วน้ มาสรา้งสรรคง์านออกแบบเพื่อแสดงตวัตนผ่านสื่อวตัถุจัดแสดง (Object 
Design) เพื่อให้เกิดการยอมรบัต่อตนเอง สมาชิกในกลุ่มและสรา้งการยอมรบัเชิงคุณค่าทาง
สนุทรยีะตอ่สงัคมกระแสหลกั และยงัสามารถน าองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปตอ่ยอดเป็นงานตกแตง่สถานท่ี
ท่ีใหค้วามรูส้กึถึงอารมณด์ิบเท่ เช่น Industrial Style / Garage Style เป็นตน้ น าไปสูก่ารสรา้งงาน 
สรา้งอาชีพในอนาคต การเขา้ไปท่ีอู่รถในครัง้ต่อไปของเด็กไทยอาจจะมีบริบทท่ีเปลี่ยนไป ไม่ใช่
การแต่งรถเพื่อซิ่งอีกต่อไปแลว้ แต่จะเป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานออกแบบท่ีแสดงตวัตนของกลุ่ม 
และเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งโอกาสและพฒันาศกัยภาพวยัรุน่ไทยโดยเท่าเทียม 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศกึษาสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
2. เพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ผา่นวตัถจุดัแสดง 
3. เพื่อออกแบบและพฒันาเป็นของตกแตง่บา้น 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้เป็น
การใชก้ระบวนการในการหาอตัลกัษณ์การแต่งรถสไตลแ์วน้ ตัง้แต่จดุก าเนิดของชดุความคิดทาง
วฒันธรรม การก่อรา่งสรา้งวฒันธรรมย่อย โดยประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทฤษฎีจากศาสตรต์่างๆ ทัง้
ดา้นสงัคมศาสตรป์ระมวลเขา้กบัศิลปกรรมศาสตร ์รวมทัง้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่ม



  5 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแตง่รถสไตลแ์วน้และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่องคค์วามรู ้
ใหมแ่ละแนวทางในการออกแบบสไตลเ์ด็กแวน้ และพฒันาเป็นตน้แบบของตกแตง่บา้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั รถแตง่ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั รูปแบบรถแตง่ท่ีอยูใ่นสนามแขง่รถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์

จ านวน 5 สนาม คือ สนามแข่งรถสระบุรี แดร็ก เรสซิ่ง จังหวัดสระบุรี , สนามแข่งรถ 
Bangkok Drag คลอง 5 จงัหวดัปทมุธานี, สนามแขง่รถ Buriram United Dragster Track จงัหวดั
บุรีรมัย,์ สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง จงัหวดันครสวรรค์, สนามแข่งรถ เทพนคร ถนน
พระราม 2 จงัหวดัสมทุรสาคร, สนามแขง่รถกระท่อมเจา้เงาะ จงัหวดัชลบรุี 

3. ขอบเขตผลงานสร้างสรรค ์ 
วตัถอุอกแบบท่ีใชแ้สดงตวัตน 1 ชิน้ และของตกแตง่บา้น 1 Collection (2 ชิน้ขึน้ไป) 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เด็กแว้น (Young Motorbike Gang) หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นท่ีช่ืนชอบสไตลก์ารแต่งรถ
มอเตอรไ์ซครู์ปแบบหนึ่ง นิยมน ารถมอเตอรไ์ซคข์นาดเล็กมาแต่งกนั ทัง้แต่งเพื่อความเรว็และแตง่
เพื่อความสวยงาม โดยมีรูปแบบสไตลก์ารแต่งรถท่ีมีเอกลกัษณช์ดัเจนและเป็นท่ีนิยมกนัในกลุ่ม
วยัรุน่ 

การแข่งแดร็กไบค์ (Dragbike Racing) หมายถึง การแข่งขันมอเตอรไ์ซคท์างตรง
ระยะทาง 402 เมตร เป็นการแข่งขนัท่ีมอเตอรไ์ซคท่ี์กลุ่มเด็กแวน้นิยมมาแข่งกนัในสนาม ภายใต้
กติกาท่ีก าหนดปัจจบุนัมีสนามแข่งมาตรฐานในหลายจงัหวดั เป็นสถานท่ีในการรวมผูค้นในวงการ
เด็กแวน้มากมาย ทัง้ช่างเทคนิคดา้นต่างๆ ตวัข่ีมืออาชีพ มือสมคัรเล่น รวมถึงผูค้นท่ีอยู่ในแวด
วงการแต่งรถแวน้ไทย เป็นจดุศนูยร์วมแห่งการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้เทคนิค รูปแบบการแต่งรถ 
และอพัเดทเทรนดต์า่งๆ 

รถแดร็กไบค ์(Dragbike) หมายถึง รถมอเตอรไ์ซคท่ี์ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อใชล้งแข่งขัน
แดรก็ไบคใ์นสนาม 

การแสดงตัวตน (Representative) หมายถึง ตวัแทนค าพดู ความรูส้ึกนึกคิด แสดงให้
เห็นจ าลองแบบ การสรา้งตวัอยา่ง เพื่อใหเ้ขา้ถึงความจรงิ 
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วัตถุจัดแสดง (Object Installation) หมายถึง วัตถุท่ีสะท้อนอัตลักษณ์และตัวตนท่ี
แทจ้รงิ เป็นผลงานการแสดงออกในแบบดิบๆ ผา่นวสัดแุละทกัษะท่ีคุน้เคย 

ของตกแต่งบ้าน (Home Decorations) หมายถึง ผลงานออกแบบสรา้งสรรค ์ท่ีน าเอา
องคค์วามรูใ้นการออกแบบและแรงบนัดาลใจมาใชใ้นกระบวนการออกแบบเพื่อพฒันาเป็นของ
ตกแต่งบา้นท่ีมีความสวยงามและมีคุณค่าต่อผูพ้บเห็น เป็นรูปแบบผลิตภัณฑท่ี์หลากหลาย มี
ประโยชนจ์ากการใชส้อย 

วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง ลกัษณะของกลุม่สงัคม ท่ีมีการยดึถือ ความเช่ือ 
แนวคิด และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปตามกลุ่ม มีการสรา้งอตัลกัษณ ์( Identity) โดยการใชว้ิถีท่ีต่าง
ออกไปในการจดัการกบัชีวิตทางวตัถแุละดา้นอ่ืน ๆ แตกต่างไปจากวฒันธรรมหลกั การพดูคยุใน
วฒันธรรมยอ่ยเดียวกนัจะพดูคยุเรือ่งเดียวกนั หรอืท่ีเรียกวา่ ภาษาเดียวกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7 

กรอบแนวคดิในงานวิจัย 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
กรอบแนวคดิในการศกึษาเพื่อหาจดุก าเนิดการก่อรา่งสรา้งวฒันธรรมยอ่ย “แวน้” ในการ

ท าความเขา้ใจกระบวนการทางความคิด โดยเริ่มจากระยะ 1 ศึกษาขอ้มลูทตุิยภมูิและเก็บขอ้มลู
ภาคสนามดา้นเทคนิค/หตัถการ (Technic/Craft) + วสัด ุ(Material) + อตัลกัษณต์วัตน (Identity) 
ระยะท่ี 2 สรา้งวัตถุจัดแสดง (Object Design) เพื่อแสดงตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมธรรมย่อย 
“แวน้” ผ่านวตัถุ โดยวิธีการ PAR / SECI เพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมกับการสรา้งวตัถุจดัแสดงของเด็ก



  8 

แวน้ผ่านแนวคิดการสมัผัสสุนทรียะทางศิลปะและเรืองราวความรูส้ึกสะใจสุดขีดในสนามแข่ง 
รวบรวมสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ มาเป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบ ระยะท่ี 3 
ออกแบบและพฒันาตน้แบบของตกแต่งบา้น โดยนกัออกแบบ (ผูว้ิจยั) + สนุทรียะการตกแต่งรถ
มอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้  

 
สมมตฐิานของการวจิัย 

1. ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ 
2. ไดว้ตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
3. ไดต้น้แบบของตกแตง่บา้นจากสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้  
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัวฒันธรรม 
1.1 วฒันธรรมหลกั 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
1.3 ความชิดเชือ้ทางวฒันธรรม 
1.4 ป๊อปคลัเจอรไ์ทย 

การศึกษาวฒันธรรมเพื่อท าความเขา้ใจการเกิดขึน้ของวฒันธรรม การก่อร่างสรา้ง
วัฒนธรรม รวมไปถึงทฤษฏีความชิดเชือ้ทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อกระบวนการความคิด การ
แสดงออกของคนในวฒันธรรมและต่อคนภายนอกวฒันธรรม รวมทัง้การศึกษาป๊อปคลัเจอรใ์น
สงัคมไทย วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสิ่งท่ีคุน้ชินและปฏิบตัิรว่มกนัมาของคนไทย 

2. แนวคดิวฒันธรรมกบัการออกแบบ 
2.1 วฒันธรรมน าการออกแบบ 
2.2 อตัลกัษณค์วามเป็นไทยสูไ่ทยๆ 
2.3 องคป์ระกอบศิลป์ 
2.4 การตดักนั (Contrast) 

ในวิจัยนีจ้ะใชก้ระบวนการคิดในการออกแบบมาบูรณาการร่วมกับการศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร ์โดยใชว้ฒันธรรมเป็นพืน้ฐานในการออกแบบ รวมทัง้การศกึษาอตัลกัษณเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางการออกแบบวตัถจุดัแสดงท่ีสะทอ้นตวัตนของกลุ่มวฒันธรรมย่อย ทฤษฎีการตดักนัเพื่อ
สรา้งความโดดเดน่ในความขดัแยง้ในการออกแบบตน้แบบผลิตภณัฑ ์

3. แนวคดิการแสดงตวัตนผา่นวตัถ ุ
3.1 การแสดงตวัตนผา่นอตัลกัษณ ์
3.2 สนุทรยีศาสตรข์องศิลปะกบัการเสนอภาพตวัแทน 
3.3 มนษุยก์บัประสบการณด์า้นความงาม 
3.4 การแตง่บา้นสไตลอ์ินดสัเทรยีลลอฟท ์

ลกัษณะของอตัลกัษณเ์ป็นเรื่องของการใชส้ญัลกัษณ ์การใชภ้าพแทนความเป็นจรงิ
เป็นสิ่งส  าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเรามีอัตลักษณร์่วมกับผูอ่ื้นหรือเราแตกต่างจากผูอ่ื้น วัตถุก็เป็น
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สญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสามารถบอกไดว้่าบคุคลหรอืกลุม่คนนัน้ๆ มีตวัตนในรูปแบบไหน มีบทบาท
ทางสงัคมหรอืสะทอ้นภาพของวฒันธรรมนัน้ๆ เช่นไร 

4. แนวคดิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
4.1 ทฤษฎีพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
4.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ 
4.3 การตัง้ราคา 

ในกระบวนการคิดในการออกแบบตน้แบบผลิตภณัฑส์ิ่งท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือการศกึษา
พฤตกิรรมของกลุม่ผูบ้รโิภค ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงมีผลตอ่การความพงึพอใจในสินคา้คา้
และตดัสินใจซือ้สินคา้ 

5. ขอ้มลูเก่ียวกบัวฒันธรรมยอ่ยแวน้ 
จากสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษท่ี 19 สู่มอเตอรไ์ซคค์นัแรกของโลก เขา้มาถึงประเทศ

ไทย ก่อรา่งสรา้งตวัเป็นวฒันธรรมย่อยแวน้ วฒันธรรมการแข่งรถรว่มสมยัท่ีอยู่กบัสงัคมในการมา
นาน ตัง้แต่หลงัถนนในอดีตจนถึงในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดรกไบคใ์นปัจจุบนั รวมทัง้ศึกษา
ขอ้มลูสไตลก์ารแตง่รถสไตลแ์วน้ในประเทศไทยทัง้สายซิ่งและสายสวยงาม 

6. งานวิจยัและสื่อรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัเรือ่ง เรง่ รกั รุนแรง โลกชายขอบของนกับดิ 
6.2 งานวิจยัเรือ่ง ดคูาติ ในฐานะวฒันธรรมทางวตัถ ุ
6.3 งานวิจยัเรือ่ง “แยงกี”้ ในประเทศในประเทศญ่ีปุ่ น: ตวัตนและวฒันธรรม 
6.4 งานวิจยัเรือ่ง ประติมากรรมสื่อใหม:่ รูปแบบลีลาและรสนิยมในศลิปะยกลอ้ 
6.5 สื่อภาพยนตร ์
6.6 สื่อออนไลนแ์ละสื่อสงัคมออนไลน ์

ศกึษาขอ้มลูงานวิจยัและสื่อรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้รอบแนวคิดการสรา้งอตั
ลกัษณแ์ละการแสดงตวัตนผ่านวตัถ ุในการแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคมใหมผ่่านวฒันธรรมเฉพาะ การ
สรา้งวฒันธรรมทางวตัถ ุรวมทัง้สื่อภาพยนตรท่ี์มีผลต่อการข่ีมอเตอรไ์ซคใ์นประเทศไทยและสื่อ
สงัคมออนไลนท่ี์เป็นแหลง่ความรูก้ารรวมตวักนัของคนในกลุม่ 

 
1. แนวคดิเกีย่วกับวัฒนธรรม 

1.1 วัฒนธรรมหลัก 
การศึกษาวัฒนธรรมย่อยเราจะตอ้งเขา้ใจความหมายของวัฒนธรรมก่อน ค าว่า 

“วัฒนธรรม” นั้นมีผู้ให้ค  าจ ากัดความไว้หลายความหมาย สุดแต่ทัศนะความคิดเห็นและ
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ประสบการณ์ของแต่ละสาขาวิชาการ โดยมีความหมายมาจากหลักทางภาษาศาสตร์ 
(Linguistics) กล่าวคือ ใหค้  าจ ากัดความว่า ค าว่า “วัฒน” แปลว่า เจริญงอกงาม ยั่ งยืน ถาวร 
“ธรรม” หมายถึง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาจากรากศพัทภ์าษาองักฤษว่า “Culture” หรือรากศพัท์
ภาษาละติน “Cultura” แปลว่า การเลีย้งด ูอบรมใหด้ีงาม แต่อีกรากศพัทห์นึ่ง อานนท ์อาภาภิรม 
(2521 : 146) อธิบายว่ามาจาก “Cultivate” ซึง่มีรากละตินเดียวกบัค าว่า Culture ค าว่า Cultivate 
แปลว่า เพาะปลกู การเพาะปลกูอะไรก็จะตอ้งรดน า้พรวนดิน เพื่อใหต้น้ไมเ้ติบโตเจรญิงอกงามคน
ปลกูจะตอ้งคอยดแูลรกัษาตดัแตง่ก่ิงกา้นใหอ้ยูใ่นกรอบเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

นักวิชาการทางมานุษยวิทยาไดใ้ห้ค  าจ ากัดความของวัฒนธรรมในเชิงกว้างว่า 
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลั่นกรองของความคิดมนุษยท่ี์ใชเ้พื่อการสนองความตอ้งการ
พืน้ฐาน (Basic Needs) ของมนุษยน์ั่นเอง ยกตวัอย่างเช่น ความตอ้งการดา้นรา่งกายของมนษุย์
เพื่อการอยู่รอด พฤติกรรมท่ีมนษุยใ์ชใ้นการตอบสนองรา่งกายจะออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ จากหลกัทฤษฎีทางมนษุยวิทยาท่ีเก่ียวกบัระบบความคิดของมนษุยน์ัน้จะ
เป็นไปตามสิ่งแวดลอ้ม ท่ีตามองเห็น หูไดย้ิน กาย สมัผัส ถา้มนุษยอ์ยู่ในสิ่งแวดลอ้มง่ายๆ ไม่
ซบัซอ้น มนษุยก็์จะอยูใ่นรูปแบบง่ายๆ และคิดนอ้ยๆ ตามไปดว้ย ดงัจะเห็นวา่คนท่ีมีพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบเรยีบง่ายก็จะใชชี้วิตในแบบสมถะเรยีบง่าย กินอยูง่่าย เป็นตน้ 

นอกจากความจ าเป็นพืน้ฐานอันเป็นท่ีมาของวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจแลว้ ยังมี
ความตอ้งการพืน้ฐานในดา้นอื่นๆ ของมนษุย ์ท่ีมนษุยไ์ดค้ิดหารูปแบบพฤติกรรมมาตอบสนอง ซึง่
จะเป็นในรูปแบบของระบบวฒันธรรมในดา้นอ่ืนๆ เช่น วฒันธรรมทางครอบครวัและเครือญาติ 
วฒันธรรมทางศาสนา วฒันธรรมทางการปกครอง วฒันธรรมทางศลิปะ การศกึษา และภาษา ฯลฯ 

นกัมานษุยวิทยาสว่นใหญ่ท่ีใหค้วามหมายว่า “วฒันธรรม” คือพฤติกรรมท่ีกลั่นกรอง
มาจากความคิดของมนษุยเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุยเ์พื่อให้อยู่รอดใหส้งัคม 
จงึเกิดกิจกรรม 

การเรียนรูใ้นเรื่องต่างๆ การสื่อสารกัน และเนน้ถึงพฤติกรรมท่ีท าใหอ้ยู่รอด โดยไม่
ค  านงึถึงความดีงาม จรงิอยูว่า่พฤติกรรมเพื่อการอยูร่อดก็คือ พฤตกิรรมท่ีดีและเหมาะสมกบัมนษุย ์
และมนษุยจ์ะเลือกสรรเอาส่วนท่ีดีท่ีสดุท่ีคิดไดข้ณะนัน้ๆ เสมอ แต่เป็นความจรงิท่ีว่า พฤติกรรมท่ี
ตอบสนองการอยู่รอดของมนษุยใ์นกรอบคิดของนกัมานษุยวิทยานัน้ จะไม่ค  านึงถึงความดี ความ
งาม ความสวย จะมีก็แตค่วามเป็นจรงิของชีวิตก่อนสิ่งใด คือ ถา้ไมอ่ยูร่อดก็ตายเท่านัน้ 

จนมาถึงสมยัท่ีมนษุยจ์ดัพฤติกรรมเป็นระบบระเบียบดีแลว้ ทกุคนก็ยอมรบัและปรบั
ใชต้ามๆ กนัมา การจดัพฤติกรรมนัน้ก็กลายเป็นระเบียบของสงัคม และน าไปปลกูฝังสืบทอดต่อๆ



  12 

กันมาจากรุ่นสู่รุ่น เม่ือมนุษยอ์ยู่รอดแลว้โดยไม่ตอ้งดิน้รน และมีความตอ้งการเกินพืน้ฐานแลว้ 
มนษุยเ์ริ่มมีจิตใจท่ีเบิกบานมองหาความสนุทรียะทางใจมากขึน้ มนษุย์เริ่มจดัแบง่กลุม่พฤติกรรม
โดยใชค้วามดี ความงาม หรือความสวยเป็นพืน้ฐาน จึงเกิดการคดัเลือก การประกวดขึน้ เพื่อใช้
แยกแยะ แบง่กลุม่ไมด่ี ไม่งาม ไม่สวย เมื่อมาถึงระดบันีเ้อง ระดบัพฤตกิรรมท่ีเนน้ดา้น “สนุทรยี”์ ท่ี
ถกูจดัว่าดีงาม สวยเท่านัน้ถึงจะถกูเรยีกวา่วฒันธรรมและกลุม่ตรงขา้มท่ีมีพฤติกรรมในทางตรงกนั
ขา้มกบับรรทดัฐานท่ีคนส่วนใหญ่ตัง้ไวใ้นสงัคมก็จะกลายเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีไม่มีวฒันธรรมไป 
เช่น ในกลุ่มวฒันธรรมเด็กแวน้และเด็กสก๊อยอาจจะไม่ถูกยอมรบัในสงัคมกระแสหลกั เม่ือมีสื่อ
ออนไลนเ์ขา้มาเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นจะเห็นไดว้่ามีการปะทะกันทางวฒันธรรม
ผา่นสื่อสงัคมออนไลนใ์นเห็นกนัอยูบ่อ่ยๆ ในสงัคมไทย เป็นตน้ 

ในสาขาวิชาการมนุษยวิทยา การมองวฒันธรรมในระดบัของคนยุคใหม่ ซึ่งเป็นยคุ
สดุทา้ยของระดบัพฤติกรรม การท่ีพฤติกรรมท่ีคนคิดขึน้มาใชมี้มากมายจนสามารถเลือกไดว้่า จะ
ใชเ้พียงเพื่อการอยู่รอดเป็นวฒันธรรม หรือเพื่อจิตใจท่ีดีงาม มีสนุทรียะเป็นวฒันธรรมก็ย่อมเลือก
ได ้การให้ความหมายของวัฒนธรรมทางดา้นจิตใจนับว่าเป็นเรื่องท่ีดี เพราะเม่ือจิตใจงามก็
สามารถสรา้งสิ่งแวดลอ้มท่ีดีงามได ้และสิ่งแวดลอ้มท่ีดีงามก็จะกลบัมาสรา้งจิตใจท่ีดีงามต่อไป 
แต่ลักษณะนีเ้หมาะกับยุคสมัยและสังคมท่ีพอดีแลว้ เต็มแลว้ต่อการตอบสนองความตอ้งการ
พืน้ฐานของมนุษย ์แต่หากสงัคมยงัยากแคน้ ขาดแคลนอยู่มนุษยก็์ตอ้งมีพฤติกรรมแบบพืน้ฐาน
ท่ีสุดในการตอบสนองความจ าเป็นพืน้ฐานของตนเองเพื่อการอยู่รอดก่อน ฉะนั้นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกก็จะเร่งด่วนและขาดความวิจิตรบรรจง นั่นคือพฤติกรรมในความเป็นจริงและเป็น
พฤตกิรรมท่ีไม่มีทางเลือก 

หากจะสรุปความหมายของค าว่า “วฒันธรรม” ใหค้วามหมายของทกุแขนงวิชาการ 
ขอใหพ้ิจารณาความหมายของนักวิชาการฝรั่งเศส ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (ไทย) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าวฒันธรรมอยู่ในขณะนี ้ไดใ้หค้  าจ ากัดความว่า “Le 
bien” , “Le beau” และ “Levrai” ซึง่ทางคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติใชค้  าวา่ “ความดี ความ
งาม และความจรงิ” (สจัธรรม) เป็นการอธิบายความหมายของ “วฒันธรรม” ไดด้ีและสมบรูณอ์ยู่
ในตัวของมันเอง เพราะเป็นความหมายท่ีครอบคลุม ทั้งในแง่มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  
(นิยพรรณ วรรณศิร,ิ 2550) 

การสรา้งสรรคว์ฒันธรรมของมนุษยมี์วตัถปุระสงคเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ในการด าเนินชีวิต ทัง้ดา้นร่างกาย คือการตอบสนองต่อความตอ้งการทางธรรมชาติ การกินอยู่ 
การเจ็บป่วย การสืบพนัธุ์ ฯลฯ ดา้นจิตใจ คือ การตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นอารมณ์
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ความรูส้ึก ความกลัว ความไม่มั่นคง ความรักความอบอุ่น ฯลฯ และทางดา้นสังคม คือ การ
ตอบสนองตอ่การอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมที่อยู่บนพืน้ฐานของการพึง่พิงพึง่อาศยักนั การสรา้งระเบียบ 
กฎเกณฑ์ทางสังคม ฯลฯ วัฒนธรรม  ท่ีมนุษย์สรา้งขึน้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถแุละวฒันธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ 

1.1.1 วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถ ุถูกสรา้งขึน้เพื่อประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
สามารถจบัตอ้งไดห้รอืกระท าผา่นประสาทสมัผสัของมนษุย ์วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถนีุง้่ายตอ่
การรบัรูแ้ละเขา้ใจของสมาชิกในสงัคม เน่ืองจากสภาพ “วตัถ”ุ จึงสามารถจดัการได ้นอกจากนีย้งั
สามารถศึกษาไดจ้ากพิพิธภณัฑซ์ึ่งจ าท าหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมวตัถุต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน เช่น 
การแตง่กาย เครือ่งใช ้งานศิลปะ เป็นตน้ 

1.1.2 วฒันธรรมท่ีไม่เขา้เก่ียวขอ้งกับวตัถุ ไม่สามารถจับตอ้งไดห้รือกระท าได้
โดยผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย ์มีความเป็นนามธรรมสูงแต่รับรูไ้ดโ้ดยการแสดงผ่านทาง
พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งสามารถพบไดใ้นชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับวัตถุ เช่น 
บรรทัดฐาน ความเช่ือ อุดมการณ ์ค่านิยม เป็นตน้ ขณะท่ีวัฒนธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับวตัถุบาง
ประเภทจะถูกท าใหเ้ป็นรูปธรรมและมีฐานะเป็นวตัถเุพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกใน
สงัคม 

1.2 วัฒนธรรมย่อย  
เป็นวฒันธรรมขนาดเล็ก ท่ีย่อยออกมาจากวฒันธรรมหลกัส่วนใหญ่ของประเทศ มี

เอกลักษณ์ ค่านิยม และวิธีการด าเนินชีวิตเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่างออกไป โดยมีวิธีคิดและการ
แสดงออกในแบบเฉพาะกลุ่มของตนเอง เช่น การแต่งตวั การฟังเพลง การข่ีมอเตอรไ์ซค ์เป็นตน้ 
การก่อร่างสรา้งวัฒนธรรมย่อยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
อุดมการณเ์ดียวกัน เม่ือรวมตวักันเป็นกลุ่มกอ้นก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละการพัฒนา
คณุคา่ หลอมรวมกนัจนเกิดเป็นอตัลกัษณท่ี์เดน่ชดัขึน้มา ในบางวฒันธรรมย่อยอาจจะมีแนวคิดท่ี
ขดัแยง้กบัวฒันธรรมหลกัส่วนใหญ่ของสงัคม และเป็นมีวิธีการแสดงออกท่ีต่างออกไป รวมถึงถกู
ใชเ้ป็นเครื่องมือในการแสดงออก เพื่อสะทอ้นตวัตนของตวัเองออกมาสู่สงัคม จึงรวมกลุ่มกนัและ
สรา้งแบบแผนขึน้มาใหม่ เพื่อสรา้งพืน้ท่ีแสดงตวัตนของตนขึน้มา เช่น กรณีเด็กแวน้ ตอ้งการซิ่ง
หรือแสดงลีลาการข่ีรถท่ีผาดโผนเพื่อท่ีแสดงให้เพื่อนในกลุ่มเห็นว่าตนนัน้เก่งและมีความสามารถ
มากพอท่ีจะไดร้บัการยอมรบัจากคนในกลุ่ม เป็นตน้ ในสงัคมประกอบไปดว้ยกลุ่มคนมากมาย
ท่ีมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซอ้นของสังคมจากความแตกต่างท าให้เกิด
วัฒนธรรมย่อยอันหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการด ารงอยู่ในกลุ่มของตน มีทั้งสิ่งท่ีเป็น
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ลกัษณะรว่มและสิ่งท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะเป็นอตัลกัษณข์องกลุม่ ซึง่บางทีวฒันธรรมยอ่ยของแต่ละ
กลุ่มนัน้อาจจะไม่เป็นท่ียอมรบัจากวฒันธรรมหลกัก็ได ้วฒันธรรมหลกัเป็นวฒันธรรมของกลุม่คน
ท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในสงัคม เป็นวัฒนธรรมท่ีไดร้บัการยอมรบัและสนับสนุนจากสถาบันหลัก
น าไปสู่การยึดถือและปฏิบตัิร่วมกันจนเป็นเหมือนบรรทัดฐานของสงัคม มีอ านาจและอิทธิพล
มากกว่าวฒันธรรมของคนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งถกูมองว่าเป็นวฒันธรรมรองไปบางครัง้วฒันธรรมหลกัใน
บางสงัคมมีอิทธิพลและโดดเด่นมากจนท าใหเ้ขา้ใจว่าไม่มีวฒันธรรมอ่ืนนอกเหนือจากวฒันธรรม
หลกัท่ีปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกนัแลว้ เช่น การทกัทายดว้ยการไหว ้ การใหค้วามเคารพต่อผูท่ี้
อาวโุสกวา่ เป็นตน้ (อมัพร สคุนัธวณิช และพวงเพชร สรุตันกวีกลุ, 2559) 

1.3 ความชิดเชือ้ทางวัฒนธรรม  
เ ป็นแนวคิดท่ีใช้ท าความเข้าใจวัฒนธรรมย่อย และกิจกรรมธรรมดาๆ ใน

ชีวิตประจ าวันท่ีคนเช่ือมโยงตวัเองเขา้กับกลุ่มกอ้นทางสงัคม จนเกิดเป็น “อัตลกัษณร์่วม” อัต
ลกัษณท์างวฒันธรรมท่ีคนในของแต่ละวฒันธรรมอาจรูส้ึกว่าเป็นสิ่งท่ีแตกต่าง สิ่งท่ีน่าอบัอาย
ส าหรบัคนภายนอก แตใ่นขณะเดียวกนั ก็เป็นสิ่งท่ีท าใหพ้วกเขารูส้กึถึงความเป็นกลุม่เดียวกนั เป็น
พวกพ้องและการมีอัตลักษณ์ทางสังคมร่วมกันอย่างแนบชิด เช่น เด็กแว้นเบิล้เครื่องยนต์
รถจกัรยานยนตใ์นงานศพของบคุคลท่ีสมาชิกในกลุม่ ซึง่เป็นพิธีกรรมท่ีมีระเบียบแบบแผนเป็นของ
ตัวเอง เป็นธรรมเนียมท่ีรู ้กันในกลุ่ม และคนท่ีเป็นคนนอกจะไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึง
ความหมายของการแสดงออกนัน้ได ้ทฤษฎีความชิดเชือ้ทางวฒันธรรมของ Michael Herzfeld 
เป็นการศกึษาทางมานษุยวิทยาเพื่อใชอ้ธิบายการเกิดจิตส านึกของความเป็นชาติ การแสดงออก
ของประเทศทัง้ในระดบัชาติและในระดบักลุ่มในเรื่องการปกปิดความลบัเก่ียวกบัวฒันธรรมและ
การเมืองท่ีเป็นความรูส้กึลกึๆ ท่ีคนในวฒันธรรมเดียวกนัเท่านัน้ถึงจะเขา้ใจคนตา่งวฒันธรรมหรือ
คนนอกไม่อาจท่ีจะเข้าใจความหมายได้ วัฒนธรรมหรือความหมายเกิดจากรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมท่ีมีร่วมกัน ท าให้คนในกลุ่มจะเข้าใจความหมายของการแสดงออกและสิ่งต่างๆ 
เหมือนกัน รวมไปถึงสญัวิทยาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความเงียบ ท่าทาง ดนตรี สิ่งแวดลอ้ม สถาปัตยกรรม 
และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดนีเ้ป็นการแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ประชาชนธรรมดา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีนักมานุษยวิทยาไม่ไดใ้ห้ความส าคัญมากนัก ดว้ยเหตุผล 2 
ประการ คือ 1.นักมานุษยวิทยามองว่ารฐัไม่มีวัฒนธรรม วัฒนธรรมอยู่กับชาวบา้นประชาชน
ธรรมดาเท่านัน้ 2.ประชาชนตอ่ตา้นรฐัเสมอ รฐัจงึเป็นคูต่รงขา้ม การมองเช่นนีห้มายถึงการอธิบาย
ว่ารฐันัน้มีแตก่ารใชอ้  านาจ Herzfeld ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดนี ้เขาเสนอว่าไม่ใช่ชาวบา้นเท่านัน้ท่ีมี
วฒันธรรม รฐัเองก็มีวฒันธรรมทัง้รฐัและพลเมืองต่างก็ใชว้ฒันธรรมในการสรา้งผลประโยชนเ์พื่อ
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สรา้งขอ้ไดเ้ปรียบใหก้ับตนเองในระดบัชุมชนและระดบัรัฐ การใชชี้วิตประจ าวนัทัง้รฐัและชุมชน
ต่างใชภ้าษา วาทกรรมและปฏิบตัิการต่างๆ จากความชิดเชือ้ทางวฒันธรรมและก าหนดพรมแดน
ของความต่างเพื่อจดัจ าแนกแยกแยะ “คนอ่ืน” ออกจากกลุ่มของตน ส่วนความคิดในระดบัชาติ 
หรือระดบัประเทศ ก็มีการจดัจ าแนกคนอ่ืน ซึ่งไม่เพียงแต่สรา้งความเป็นพรรคพวก กลุ่มกอ้น แต่
ในทางตรงขา้มก็เป็นการกีดกนัคนอ่ืนไม่ใหเ้ขา้มาในกลุ่มดว้ย โดยกลุ่มจะเปิดเผยความลบัต่อคน
ภายนอกก็ต่อเม่ือคนภายนอกดงักล่าวสรา้งความใกลชิ้ด ดว้ยการเขา้ใจภาษาหรือสญัลกัษณท่ี์
เป็นความลับภายในสังคมนั้นๆ (ชัยพงษ์ ส  าเนียง , 2538, 139-141) นอกจากนี ้Herzfeld ได้
กล่าวถึงแนวคิดภาพลักษณ์ประจ าหรือแบบฉบับ (Stereotype) ซึ่งเป็นเรื่องปฏิสัมพัทธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นการสะทอ้นค่านิยม อุดมการณ์ ในทางตรงกันขา้มกับแนวคิดท่ีเป็น
ทางการดว้ยเช่นกนั การสรา้งภาษาเป็นของตนเองของกลุม่วยัรุน่เดก็สก๊อยในการใชแ้สดงตวัตนใน
โลกออนไลน ์(Social Media) เม่ือภาษาแชททั่วไปไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มได ้
จึงก าหนดรูปแบบการเขียน (พิมพ)์ ขึน้มาใหม่ ซึ่งเป็นการทา้ทายกรอบสงัคมเดิมเรียกว่า ภาษา
สก๊อย เพื่อสรา้งความแตกต่างและดึงดูดความสนใจ ดว้ยการสรา้งอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มขึ ้น  
ท่ามกลางความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจท่ีฝ่ายของตนเองเป็นฝ่ายตัง้รบัต่อสงัคม ความสนิทชิดเชือ้ทาง
วฒันธรรมเป็นเหมือนทางเช่ือมท่ีสรา้งความมั่นใจใหก้บัตนเองทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบักลุม่ท่ี
มีมิติทางวฒันธรรมรว่มกนั เพื่อไม่ตอ้งใสใ่จวา่วฒันธรรมระดบัยอ่ยของตนเองเป็นเช่นไรในสายตา
ของบคุคลนอกวฒันธรรม แตอี่กดา้นหนึ่งก็เป็นการแสดงประสิทธิภาพของกลุม่เพื่อข่มคนอื่นไปใน
ตวัคนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะรว่มก็จะถกูกีดกนัออกไปเอง ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ไดต้ัง้ใจ ความรูส้กึรว่มทาง
วัฒนธรรมนั้นสะท้อนออกมาในรูปแบบของการประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ใน
ขณะเดียวกันศกัดิ์และความภาคภูมิใจดงักล่าวก็อาจจะช่วยกดทับหรือหลอมละลายความน่า
ละอายหรือข่มความรูส้ึกนอ้ยเนือ้ต ่าใจท่ีมีอยู่ในใจท่ีปรากฎอยู่ในพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสงัคม 
กล่าวโดยสรุปคือ ความชิดเชือ้ทางวัฒนธรรมสรา้งความมั่นใจใหก้ับตนเองพรอ้มกับประจาน
ตนเองควบคู่กนัไปดว้ย ท าหนา้ท่ีตอกย า้อตัลกัษณท่ี์แทจ้รงิของวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการเปลือย
ตวัตนจนหมดเปลือก ช่วยสรา้งความสขุชั่วคราวควบคูไ่ปกบัการปลอบประโลมหวัใจตนเอง 

 
1.4 ป๊อปคัลเจอรไ์ทย  

Very Thai Everyday Popular Culture หนังสือท่ีถูกเขียนโดย ฟิลิป คอรน์เวล-สมิธ 
เป็นขอ้มลูเก่ียวกับเม่ือคนต่างชาติพดูถึงประเทศไทยในแง่สีสนัทางวฒันธรรม การชีวิต ขา้วของ
เครื่องใชข้องไทยหลายๆ อย่างท่ีในประเทศเขาไม่มี เช่น ศาลพระภูมิ น า้แดงไหวศ้าล รถตุ๊กตุ๊ก 
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ศิลปะบนรถทวัร ์รัว้เหล็กดดัตา่งๆ เป็นตน้ ซึง่ถา้จะจ ากดัความขา้วของหรอืไลฟ์สไตลเ์หลา่นีว้่าคือ
อะไร? ก็สามารถเรยีกสัน้ๆ ไดว้่า ‘ป๊อปคลัเจอร’์ (Pop culture) หรอืวฒันธรรมรว่มสมยัท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งมีคุณค่า มีความดีงาม หรือตอ้งถูกยกย่อง มนัเป็นแค่ปรากฏการณท์าง
วัฒนธรรมท่ีคนจ านวนหนึ่งท ามันขึน้มา แต่ท่ีน่าสนใจคือ ป๊อปคัลเจอรม์ักเป็นสิ่งท่ีเจา้ตัวหรือ
เจา้ของวัฒนธรรมนั้นไม่ทันคิดว่ามันป๊อป เพราะเคยชินจนลืมสงัเกต วัฒนธรรมไทยเปิดกวา้ง
ตอ้นรบัอิทธิพลจากภายนอกมาโดยตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมา แต่ Philip แสดงใหเ้ห็นว่าคน
ไทยยงัคงรกัษาวฒันธรรมของเราไวไ้ดโ้ดยการปรบัวฒันธรรมต่างชาติใหเ้ขา้กบัตนเองอย่างแยบ
ยล ทัง้จากการประยกุตใ์ช ้“ของนอก” กบัวสัด ุเทคนิค และการตกแต่งแบบดัง้เดิม หรือการดงึมา
เฉพาะรูปแบบ แตแ่ทนท่ีปรญัชาของตา่งชาตดิว้ยแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัคนไทย สิ่งท่ีคิดคน้ขึน้จาก
ท่ีอ่ืนจึงถกูน ามาบิด ปรบั แปลง จนเกิด “ลกูผสม” ท่ีเปลี่ยนความหมายจากเดิม หรอืพลิกโฉมหนา้
จนกลายเป็น “icon” แทนสญัลกัษณข์องประเทศไทยในสายตาชาวตา่งชาติไปเลยดว้ยซ า้  (Philip 
Cornwel-Smith, 2006) 

บทสัมภาษณ์หนึ่งของ Philip Cornwel-Smith ถูกอา้งถึงใน ท่ีกล่าวถึงในประเด็น 
ป๊อปคลัเจอรไ์ทยไวว้่า หนังสือ Very Thai ว่าดว้ยเรื่องของวฒันธรรมป๊อปท่ีสะทอ้นรสนิยมสมยั
นิยม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ตวัหนงัสือจะตอ้งอิงอยู่กบัสิ่งท่ีเป็นจรงิ 
และเปลี่ยนแปลงตวัเองอยู่ตลอด Very Thai ฉบบัท่ีสองตีพิมพใ์หห้ลงัฉบบัแรกหลายปี ตอนนัน้ผม
มองว่าความเปลี่ยนแปลงมนัมากพอท่ีจะท าหนงัสือเล่มใหม่แลว้ ผมอยากท าเล่มท่ีสองและมนัก็
ไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งเป็นบทสรุปของฉบบัแรกดว้ย ในเลม่ท่ีสองนีผ้มเติมเนือ้หาเขา้ไป 4 บท ซึง่มนัเป็น
เนือ้หาสว่นท่ีมาขมวดวา่จรงิๆ แลว้ Very Thai คืออะไรกนัแน่ และมนัมีผลตอ่วฒันธรรมอยา่งไร 

 แทบจะทกุบทถกูแกแ้ละเพิ่มเติมเนือ้หา ภาพถ่าย ใหต้รงกบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้มาก
ขึน้ มีอยู่บทหนึ่งท่ีพดูถึงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้หลงัจากการตีพิมพเ์ลม่แรก ไม่ว่าจะเป็นการชมุนุมทาง
การเมืองท่ีการแบง่สีเสือ้สง่ผลตอ่วิธีการท่ีคนไทยมองประเทศของตวัเองเป็นอย่างมาก อีกเรื่องคือ 
ตอนตีพิมพฉ์บบัแรก digital device ไม่ไดมี้บทบาทเท่าไหร ่แตต่อนนีม้นัเก่ียวขอ้งกบัทกุๆ อยา่งไป
แลว้ 

บทตอ่มาเก่ียวกบัการออกแบบแบบพืน้ถ่ิน (Vernacular Design) ซึง่มนัก็คือเฟอรน์ิเจอร์
ท่ีคณุเห็นคนใชก้นัอยู่ในชีวิตประจ าวนั มนัเป็นของท่ีท าขึน้อยา่งง่ายๆ แตก็่สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ตรงจดุ เดินออกไปตามถนน เราจะเห็นอะไรต่อมิอะไรมากมายท่ีเป็นของท ามือท่ีท าจากวสัดท่ีุหา
ไดแ้ถวๆ นัน้ อย่างเช่น ท่ีกัน้รถ มา้นั่ง หรืออปุกรณท่ี์ใชจ้ดัคิววินมอเตอรไ์ซค ์ทกุอย่างมนัยนีูคมาก
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และแสดงออกถึงไหวพรบิของคนท า มนัน่าสนใจมากท่ีเราไดเ้ห็นของท ามือเหล่านีใ้นกรุงเทพฯ ซึ่ง
หาดไูม่ไดจ้ากท่ีไหน 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ป๊อปคลัเจอรไ์ทยรมิทาง 
 
ท่ีมา : http://art4d.com/wp-content/uploads/2019/05/@@PCS-11-0403-Khlong-Sa 

n-100-yr-fair-_MG_4401-1000x667.jpg 
 

บทท่ีช่ือ Thai Thai พูดถึงการท่ีวฒันธรรมสมยันิยมค่อยๆ กลายมาเป็นวฒันธรรม
กระแสหลกัไปในท่ีสดุ ผมเห็นหลายๆ กรณีท่ีคนมกัจะใชค้  าว่า Very Thai ไวเ้รยีกของแปลกๆ ท่ีถกู
พูดถึงในหนงัสือเล่มนี ้จนเริ่มจะรูส้ึกว่าค าว่า Very Thai ไดก้ลายมาเป็นค าบรรยาย เป็นช่ือเรียก 
เป็นช่ือประเภท ท่ีคนเอาไวใ้ชเ้รียกสิ่งท่ีต่างไปจากความเป็นไทยแบบประเพณี หนงัสือเล่มนีไ้ม่ได้
เก่ียวกับวฒันธรรมไทย แต่ผมตอ้งการใหน้ า้หนกักับของท่ีเราเห็นกันจนชินตาในชีวิตประจ าวนั 
โดยเฉพาะตามทอ้งถนน สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองท่ีเป็นลกูผสมระหว่างความเป็นสมยัใหม่
กบัความเป็นประเพณี 

หลงัจากท่ีตีพิมพไ์ปไมก่ี่ปี ตวัหนงัสือเองเริม่มีอิทธิพลตอ่ความคดิของคนมากขึน้ ดีไซ
เนอรห์รือคนท าอีเวนตห์ลายๆ คนใช ้Very Thai เป็นแหล่งหาไอเดีย มนัเขา้ไปอยู่ในการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลยั และมีอยูห่ลายครัง้ทีเดียวท่ีผมไปเทศกาลออกแบบแลว้พบดีไซเนอรท่ี์บอกว่า
คอลเล็คชั่นของเขาไดร้บัแรงบนัดาลใจจากหนงัสือเลม่นี ้ศิลปินบางคนน าหนงัสือเลม่นีไ้ปจดัแสดง
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รว่มกบังานศิลปะในนิทรรศการ หลายครัง้ท่ีอะไรแบบนีเ้กิดขึน้โดยท่ีผมเองไม่รูด้ว้ยซ า้ ผมเพิ่งมารู ้
ทีหลงัว่ามีคนเอาหนงัสือไปใชใ้นฐานะวตัถจุดัแสดง นั่นคืออิทธิพลของหนงัสือเล่มนีต้่อวฒันธรรม
สรา้งสรรคใ์นกรุงเทพฯ วิธีการท่ีคนอ่ืนใชห้นงัสือเลม่นี ้และมมุมองของเขาตอ่มนั มนัจึงเป็นเหมือน
ฟีดแบค็ท่ีสะทอ้นไปมา ตวัหนงัสือเองก็ไดก้ลบัมาเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรม (art4d, 2019) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ป๊อปคลัเจอรไ์ทยงานวดั 
 

ท่ีมา: http://art4d.com/wp-content/uploads/2019/05/@@PCS-20081113-08-11 
12-Loy-Krathong-_MG_7363-1000x667.jpg 

 
เม่ือท าความเขา้ใจการเกิดขึน้ของวฒันธรรม การก่อร่างสรา้งวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการความคิด การแสดงออกของคนในวัฒนธรรม ทั้งในวัฒนธรรมเดียวกันและต่อคน
ภายนอกวฒันธรรม อย่างในกรณีการซิ่งรถมอเตอรไ์ซคข์องเด็กแวน้ การซิ่งหรอืแสดงลีลาการข่ีรถ
ท่ีผาดโผนเพื่อท่ีแสดงใหเ้พื่อนในกลุ่มเห็นว่าตนนัน้เก่งและมีความสามารถมากพอท่ีจะไดร้บัการ
ยอมรบัจากคนในกลุม่ ในสงัคมประกอบไปดว้ยกลุม่คนมากมายท่ีมาอาศยัอยูร่ว่มกนั แสดงใหเ้ห็น
ถึงความซับซ้อนของสังคมจากความแตกต่างท าให้เกิดวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองต่อการด ารงอยู่ในกลุ่มของตน มีทัง้สิ่งท่ีเป็นลกัษณะร่วมและสิ่งท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม การศึกษาวัฒนธรรมเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการออกแบบจึงเป็นเรื่องท่ี
ส  าคญัท่ีผูว้ิจยัมุง่เนน้ในงานวิจยันี ้
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2. แนวคดิวัฒนธรรมกับการออกแบบ 

2.1 วัฒนธรรมน าการออกแบบ 
แนวคิดการออกแบบ โดยน าการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นพื ้นฐานทางการ

ออกแบบ ซึ่งเดิมทีการออกแบบพาณิชยศ์ิลป์จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยี
วัสดุ การผลิต การตลาด มากกว่าปัจจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ความหมายของ 
Ethnologie ในท่ีนีไ้ม่ไดถ้กูตีความหมายว่า “ชาติพนัธุว์ิทยา” ในแง่ของนกัมนษุยวิทยาหรือสงัคม
วิทยา ซึง่โดยปกตจิะใชเ้ชือ้ชาตหิรอืเชือ้สายเป็นเกณฑห์ลกั แตใ่นแง่ของการออกแบบจะตีความว่า
เป็นกลุม่ชนท่ีมีอตัลกัษณ ์ไมว่า่จะอตัลกัษณเ์ดียวกนั (Identity) หรอือตัลกัษณร์ว่มกนั (Corporate 
Identity) ความหมายของวฒันธรรมส าหรบังานออกแบบ การศกึษาวฒันธรรมเพื่อใชเ้ป็นปัจจยัใน
การออกแบบ จะตอ้งพิจารณาความสมัพนัธข์องวฒันธรรมรว่มท่ีซอ้นทบักนัอยู่ในมิติต่างๆ ออก
จากกนัเพื่อความชดัเจนภาพของวฒันธรรมรว่มท่ีจะน าเป็นปัจจยัในการออกแบบ สามารถแยกได้
สามกลุม่ตามกรอบมิติแห่งสถานท่ี (Local) เวลา (Temporal) และวฒันธรรมเสมือน (Virtual) 

2.1.1 วัฒนธรรมท้อง ถ่ิน (Local Culture) ตามความเข้าใจกันโดยทั่ วไป คือ
วัฒนธรรมของชนเผ่า หรือกลุ่มคนพืน้เมืองท่ีมีเชือ้ชาติและประเพณีเป็นโครงสรา้งส าคญั โดย  
อตัลกัษณจ์ะเดน่ชดัเม่ือมองในลกัษณะท่ีแยกยอ่ย เช่น ชมุชนหรอืต าบล เป็นตน้  

2.1.2 วัฒนธรรมห้วง เวลา  (Temporal Culture) ยัง ไม่ มีการยอมรับจากนัก
สงัคมศาสตรว์า่ปรากฎการณใ์นหว้งเวลาตา่งๆ มีคณุคา่ทางวฒันธรรม เน่ืองจากขาดองคป์ระกอบ
การสืบทอดต่อๆ กันมา แต่ปรากฎการณ์ท่ีส  าคัญหลายต่อหลายครั้งทั้งในระดับโลกและ
ระดบัประเทศ ก็ไดป้ลกูกระแสความคิดท่ีมีลกัษณะรว่มกนัของกลุม่คนจ านวนเยอะ วฒันธรรมหว้ง
เวลาแมจ้ะไม่มีประเพณีมาเก่ียวข้อง หากแต่มีความชัดเจนในเรื่องอุดมคติของยุคสมัยท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีสืบทอดลกัษณะเด่นของกลุม่ชนรว่มวฒันธรรมเดียวกนั เช่น การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง กระแสตอ่ตา้นสงครามเวียด จนเกิดเป็นกลุม่ฮิปป้ี เป็นตน้  

2.1.3 วฒันธรรมเสมือน (Virtual Culture) ลกัษณะของวฒันธรรมเสมือน คือรูปแบบ
กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะรว่มเดียวกนั ทางรสนิยม ปรชัญา การใชชี้วิตหรือมีแนวคิดอดุมคติรว่มกนัจน
เกิดเป็นอตัลกัษณก์ลุม่ขึน้ เช่น กลุม่นิยมการแตง่รถมอเตอรไ์ซคแ์วน้สไตลไ์ทย ก็มีการรวมกลุม่ขึน้
ในโลก Social Media หรอื รวมตวักนัในสนามแข่งเมื่อมีงานแข่งขนั เป็นตน้ การ ท่ีแต่ละกลุ่ ม มี
การสรา้งอตัลกัษณข์องตนเอง ส านวนภาษา ระบบคณุค่าความดีงาม ลีลาการใชชี้วิต แมก้ระทั่ง
บคุคลในอดุมคติ (Idol) ในสงัคมหนึ่ง อาจจะเป็นบคุคลเดียวกนักบัท่ีถกูสงัคมอ่ืน กล่าวหาว่าเป็น
อาชญากรหรือคนวิปรติ ผูศ้กึษาวฒันธรรมจึงมีความจ าเป็นตอ้งถอยหลงัออกจากกลุ่มวฒันธรรม
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ตนเอง มาเป็นผูม้องอยูภ่ายนอก ผูท่ี้พยายามวางตวัเป็นกลางทางวฒันธรรม จะสามารถเห็นไดว้า่
ความแตกต่างของแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีสงัคมมนษุยต์ัง้รกรากอยู่  ลว้นแต่มีคณุค่าในตนเองทัง้สิน้ ทัง้ใน
แง่ของวิวฒันาการและสนุทรยีศาสตร ์(ชลวฒุิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2547) 

2.2 อัตลักษณค์วามเป็นไทยสู่ไทยๆ 
“ในขณะท่ีสงัคมไทยเปลี่ยนแปลงอยา่งมหาศาล... ในขณะท่ีช่องวา่งของคนกรุงเทพฯ 

กบัคนพืน้บา้นกวา้งขึน้ทกุที... ในขณะท่ีคนไทยรุน่ใหม่ก าลงัมั่วอยู่กบัการปรบัตวั เรากลบัยิ่งตอ้ง
คน้หาช่องว่างเล็กๆ ท่ีสามารถพาเราเขา้ไปนั่งอยู่ท่ีส่วนลกึของความเป็นคนไทยใหไ้ด้”“อย่าเขา้ใจ
ผิดว่าส่วนลึกของวิถีชีวิตแบบคนไทย... จ าเป็นจะต้องจ ากัดแคบอยู่ท่ีจิตรกรรมฝาผนังหรือ
วรรณคดีไทย หรือแตงโมแกะสลกัลายกนกทัง้ใบ แต่มันอาจเป็นความรูส้ึก หรือเหตุการณห์รือ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิต ท่ีคนไทยเท่านัน้ สามารถเอาตวัเอาใจเขา้ไปสงุสงิดว้ยได”้ 

“...มนัอยู่รอบตวัเราน่ีแหละ ตรงไหนสกัท่ี เราอาจจบัตอ้งไม่ได ้มองไม่เห็น หรือมนั
อาจจะคาอยู่แค่รูจมกูบานๆ ของเราก็ได ้บางที หมอนวดรมิชายหาด หรือช่างซ่อมกางเกงถีบจกัร
รมิถนน หรอืเด็กขายพวงมาลยั อาจตอบเราได”้ 

“...ไอเ้จา้ตวัแทนค่ากลางของความเป็นชนชาติหนึ่งๆ นีเ้ท่านัน้ ท่ีท าใหโ้ฆษณาอย่าง
องักฤษหรือญ่ีปุ่ น มีความเป็นองักฤษจ๋า ญ่ีปุ่ นจ๋า อย่างเต็มภาคภมูิ อย่างชนิดท่ีใครๆ ท่ีพยายาม
ท าตาม ก็ไดแ้ตเ่ป็นผูต้าม แตไ่ม่สามารถเป็นเจา้ของได”้ ภาณ ุอิงคะวตั, “ฮอทด็อก แฮมเบอรเ์กอร ์
และแอปเป้ิลพาย” (B.A.D Awards, 1995) คดัลอกจากหนงัสือไทยๆ อตัลกัษณไ์ทย : จากไทยสู่
ไทยๆ (ประชา สวุีรานนท,์ 2558) 

การท่ีจะศึกษาวฒันธรรมตามความหมายท่ีว่า วฒันธรรม คือ “ความดี ความงาม 
และความจริง” (สจัธรรม) ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีศกึษาอตัลกัษณข์องความเป็นไทยในแบบชาวบา้น 
ความเป็นไทยท่ีมีอยู่จริงในชีวิตประจ าวนั ท่ีทุกคนเห็นคนคุน้ตา จนรูส้ึกคุน้ชิน หากเริ่มจากการ
พิจารณาความเป็นไทย เราจะพบว่ากระบวนการสรา้งชาติของรฐัไทย จะเริ่มท่ียุคของกลุ่มใน
พระราชส านัก กลุ่มชนชั้นสูง ขุนนาง ต่างก็ถือความเป็นไทยเป็นมรดกชาติ มีฐานะท่ีสูงส่ง 
ศกัดิ์สิทธ์ิ และสะทอ้นถึงเนือ้แทข้องชาวไทย และรฐัเองก็ท าหนา้ท่ีในการอนรุกัษ์นีด้ว้ยมรดกไทย
เป็นสว่นหนึ่งของการปลกูฝังความทรงจ าทางประวตัิศาสตรท่ี์เป็นไปดว้ยเรื่องราวและวีรกรรมของ
กษัตรยิแ์ละบรรพบรุุษ ท่ีเคยปกปักรกัษาเอกราชของชาติไว ้น ามาสูก่ารสรา้งอตัลกัษณข์องชาตใิห้
เป็นหนึ่งเดียว แมค้วามเป็นไทยจะเป็นความเขา้ใจในเชิงวฒันธรรมและความคิดเชิงชาติพนัธุ ์แต่
นัน้ก็ไม่ไดใ้หค้วามหมายชดัเจน และการบอกว่าอะไรเป็นไทยหรอืไม่ไทยนัน้ในนามของรฐัและการ
รบัรองโดยผูเ้ช่ียวชาญ ก็ไม่ไดมี้ค าตอบท่ีตายตวั นอกจากนีย้งัมีการเกิดกระบวนการกีดกันและ
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ดูดกลืนมรดกทางวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก เช่น วัฒนธรรมทางชนชัน้ท่ีไม่ไดร้บัความนิยมใน
สังคมกระแสหลักและถูกเรียกดว้ยถ้อยค าเชิงเสียดสีว่า “ตลาดล่าง” ก็จะถูกสังคมกีดกันและ
อาจจะถึงขั้นท่ีจะคัดทิง้ เป็นตน้ ส่วนการดูดกลืนนั้นท าไดห้ลายอย่าง โดยทางปรบัแต่งบริบท
ต าแหน่งท่ีทางการวางและการเปลี่ยนความหมาย ในทีนีก้ารออกแบบจึงหมายถึงการดดัแปลง
รูปทรงหรือจัดวางสิ่งเหล่านีข้ึน้มาในรูปแบบและบริบทใหม่ท่ีต่างไปจากบริบทเดิม ส าหรบัการ
ปรากฏขึน้ของอตัลกัษณแ์บบไทยๆ ก็มีลกัษณะแต่เม่ือผ่านการออกแบบแลว้จะถกูดดูกลืนเขา้มา
อยู่ในโครงสรา้งของความเป็นไทย ไทยๆ ท่ีเคยอยู่ “นอก” วัฒนธรรมและถูกท าใหม้าอยู่ “ใน” 
วฒันธรรม รูปแบบท่ีไม่เคยถกูทางการมองว่าเป็นตวัแทนของความเป็นไทย หรอืสิ่งท่ีคนไทยภมูิใจ
มาก่อน ก็จะไดร้บัการยอมรบัขึน้มา 

สี่เหลี่ยมสญัศาสตรข์องคลิฟฟอรด์ เป็นวิธีการท่ีใชใ้นการศกึษาวตัถตุา่งๆ ในฐานะท่ี
เป็น “สญัญะ” หรอืเครือ่งมือสื่อความหมาย เรยีกวา่ สี่เหลี่ยมสญัศาสตร ์(Semiotics Square) โดย
เป็นแนวทางของเจมส ์คลิฟฟอรด์ นกัมานุษยวิทยาท่ีเสนอไวใ้นบทความช่ือ “On Collecting Art 
and Culture” (James Clifford, “On Collecting Art and Culture,” The Cultural Studies 
Reader, London : Routledge, 1993) คลิฟฟอรด์สรา้งสี่เหลี่ยมสญัศาสตรโ์ดยเริ่มจากการแบ่ง
วตัถุสะสมเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ศิลปวตัถุ (Art) กับวตัถุทางวฒันธรรม (Culture Artifact) 
โดยเช่ือว่ามันมีการแยกกันอย่างมีระบบ นอกจากนีย้ังมีความแท้ (Authenticity) เป็นเง่ือนไข
ส าคัญในการแยกสองสิ่งนีอ้อกจากวัตถุแบบอ่ืนๆ เขาใช้แนวทางของ เอ. เจ. เกรมาส (A. J. 
Greimas) ในการสรา้งหน่วยความหมาย หรอืโซนของ Semantic ขึน้มาก่อนหนึ่งโซน แลว้มองผา่น
กระบวนการเชิงปฏิเสธ (Process of Negation) ก็จะไดโ้ซนตรงขา้มขึน้มา และจากโซนตรงขา้มคู่
เดียว ก็สามารถท าใหเ้ป็นโซนไดถ้ึง 4 โซน น่ีคือ สนาม หรอื โครงสรา้งซึง่สามารถบรรจคุวามหมาย
ทกุชนิดได ้

คลิฟฟอรด์สรา้งสี่เหลี่ยมสญัศาสตรโ์ดยเริ่มจากการแบ่งวตัถสุะสมเป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ คือ ศิลปวตัถ ุ(Art) กบั วตัถทุางวฒันธรรม (Culture Artifact) จากนัน้จึงสรา้งคูต่รงขา้มเชิง
ปฏิเสธอีกคูห่นึ่งคือ ไมเ่ป็นศลิปะ (Non-Art) กบัไม่เป็นวฒันธรรม (Non-Culture) สีเหลี่ยมท่ีเกิดขึน้
จึงประกอบด้วย แกนตั้งระหว่างของแท้ดั้งเดิม (Authentic) กับของไม่ดั้งเดิม ( Inauthentic) 
ขณะเดียวกนัเราจะไดแ้กนนอนระหว่าง ผลงานชิน้เอก (Masterpiece) กบั ผลงานทางวฒันธรรม 
(Artifact) 

2.2.1 ผลงานชิน้เอกท่ีเป็นของแท ้(Authentic-Masterpiece) 
2.2.2 ผลงานทางวฒันธรรมท่ีเป็นของแท ้(Authentic-Artifact) 
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2.2.3 ผลงานชิน้เอกท่ีเป็นของไมแ่ท ้(Inauthentic-Masterpiece) 
2.2.4 ผลงานทางวฒันธรรมท่ีเป็นของไมแ่ท ้(Inauthentic-Artifact) 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 สญัศาสตรข์องคลิฟฟอรด์ 
 
ท่ีมา: หนงัสือ อตัลกัษณไ์ทย : จากไทยสูไ่ทยๆ หนา้ 51 
 

โครงสรา้งนี ้เราจะเห็นไดว้่าสถานะหรอืคณุคา่ทางศิลปวตัถขุึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ ไม่
คงท่ีและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทัง้ความไม่คงท่ียงัท าใหเ้กิดการเลื่อนไหลท่ีเป็นไปไดท้ัง้
จากลา่งสูบ่นและจากขวาไปซา้ย หรอืในทิศทางตรงกนัขา้ม ในโลกของศิลปะ ความหมายท่ีรองรบั
วตัถเุหล่านีไ้ม่ใช่สนุทรียศาสตร ์แต่อาจเป็นความเช่ือของวงการนกัสะสม ซึ่งหมายความว่าอะไร
สวยหรอืน่าสนใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาไดอ้ย่างรวดเรว็และดเูหมือนไรก้ฎเกณฑ ์ในบางกรณี 
คณุค่าจะถูกรบัรองดว้ยความใกลส้ญูพนัธุ ์และโดยกลไกราคาของตลาดศิลปะ การเคลื่อนยา้ย
สถานะจึงเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา หรือ ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเราคุน้เคย เห็นมานานจนเกิดความเคยชิน 
เช่น รถมอเตอรไ์ซคข์องเด็กแวน้ในสงัคมไทย มีสไตลก์ารตกแตง่ท่ีมีเอกลกัษณ ์มีสี มีลวดลายท่ีจดั
จ้าน รวมทั้งสีสะท้อนแสง ไดร้ับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้ง
อินโดนีเซียและมาเลเซียจะนิยมการแต่งรถสไตลไ์ทยมาก โดยเรียกกนัว่าสไตล ์“Mothai” การแตง่
รถสไตลไ์ทย เพื่อตอ้งการใหเ้ป็นจดุสนใจตอ่ผูท่ี้พบเห็นขณะเคลื่อนตวัไปดว้ยความเรว็ และเริม่การ
แตง่จากเด็กแวน้และช่างในตา่งจงัหวดัก่อน จึงมีสไตลห์รอืวสัดท่ีุท าจากประเทศไทยเป็นสว่นใหญ่ 
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ท าใหเ้ป็นสไตลก์ารแต่งรถท่ีมีความจดัจา้นและมีความเป็นไทยมาก หากน ามาเขา้สู่กระบวนการ
ออกแบบหรอืดดัแปลงเปลี่ยนบรบิท เปลี่ยนความหมาย สิ่งเหลา่นัน้อาจจะก าลงัเคลื่อนตวัไปสูก่าร
เป็นวฒันธรรมและศิลปะก็เป็นได ้(ประชา สวุีรานนท,์ 2558) 

2.3 องคป์ระกอบศิลป์ 
มนษุยเ์รารบัรูถ้ึงความสวยความงาม ความพอใจ ของสิ่งต่างๆ ไดแ้ตกต่างกบัระดบั

ความพอใจของแตล่ะบคุคล ทัง้นีอ้าจขึน้กบัรสนิยม สภาพสงัคม ศาสนา ความเช่ือและสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีผูร้บัรูน้ั้นด ารงชีวิตอยู่ หากแต่ว่าผูร้บัรูน้ัน้ไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการองคป์ระกอบและพืน้ฐานท่ี
ส าคัญของสิ่ง ท่ีได้สัมผัส ก็ย่อมท าให้รับรู ้ถึงความงาม  ความพอใจนั้นๆ  เกิดขึ ้นได้อย่าง
แทจ้ริง ศิลปะนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎเกณฑอ์ะไรมากนัก เพราะอาศัยแต่ความสุนทรียะทาง
อารมณเ์พียงประการเดียว แต่หากว่าไดศ้ึกษาถึงความสุนทรียะอย่างลึกซึง้แลว้ จะเห็นว่ามนัมี
กฎเกณฑใ์นตวัของมนัเอง ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาถึงองคป์ระกอบต่างๆเหล่านัน้ท่ีประกอบกนัขึน้
เป็นงานศิลปะ  หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจในหลกัองคป์ระกอบของศิลปะเป็น
พืน้ฐานเสียก่อนจึงจะสามารถสรา้งสรรคง์านศิลปะท่ีมีคณุค่าและรบัรูถ้ึงความงามทางศิลปะได้
อยา่งถกูตอ้ง                

ความหมายขององคป์ระกอบศิลป์  องคป์ระกอบของศิลปะหรือ (Composition )นัน้
มาจากภาษาละตนิ โดยค าวา่ Post นัน้หมายถึง การจดัวาง และค าวา่ Comp หมายถึง เขา้ดว้ยกนั 
ซึง่เมื่อน ามารวมกนัแลว้ในทางศิลปะ Composition จงึหมายความถึง องคป์ระกอบของศลิปะ การ
จะเกิดองคป์ระกอบศิลป์ไดน้ัน้ ตอ้งเกิดจากการเอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มา
สรา้งสรรคง์านศิลปะเขา้ดว้ยหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ (Principle of Art) 

ส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีส  าคญัซึ่งจะเป็นส่วนท่ีเราน ามาเพื่อสรา้งสรรค์
ผลงานทกุรูปแบบไดด้ี ใหน้่าสนใจ และมีความสวยงาม ดงันี ้

2.3.1 จดุ (Point, Dot) คือ สว่นประกอบท่ีเล็กท่ีสดุ เป็นสว่นเริม่ตน้ไปสูส่ว่นอ่ืนๆ เช่น 
การน าจดุมาเรยีงตอ่กนัตามต าแหน่งท่ีเหมาะสม และซ า้ๆ กนั จะท าใหเ้รามองเห็นเป็น เสน้ รูปรา่ง 
รูปทรง ลกัษณะผิว และการออกแบบท่ีน่าตื่นเตน้ได ้จากจดุหนึ่ง ถึงจดุหนึ่งมีเสน้ท่ีมองไม่เห็นดว้ย
ตา แต่เห็นไดด้ว้ยจินตนาการ เราเรียกว่า เสน้โครงสรา้ง นอกจากจุดท่ีเราน ามาจดัวางเพื่อการ
ออกแบบ เราสามารถพบเห็นลกัษณะการจดัวางจดุจากสิ่งเป็นธรรมชาติ ท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราได ้เช่น 
ขา้วโพด รวงขา้ว เมล็ดถั่ว กอ้นหิน เปลือกหอย ใบไม ้ลายของสตัวน์านาชนิด ไดแ้ก่ เสือ ไก่ นก 
สนุขั ง ูมา้ลาย และแมว เป็นตน้ สิ่งเหล่านีธ้รรมชาติไดอ้อกแบบไวอ้ย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการ
ซ า้กันอย่าง มีจังหวะและมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษยเ์ราเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบ
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ลกูคิด ลกูบิดประต ูการรอ้ยลกูปัด สรอ้ยคอ และเครื่องประดบัต่างๆ สิ่งเหล่านีล้ว้นแลว้แต่เกิดมา
จากจดุทัง้สิน้ 

2.3.2 เสน้ (Line) เกิดจากจดุท่ีเรียงต่อกนั หรือเกิดจากการลากเสน้ ถา้น าจดุมาวาง
เรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็นเสน้ขึน้ เสน้มีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหนา้ท่ีเป็น
ขอบเขตของท่ีว่าง รูปรา่ง รูปทรง สี น า้หนกั รวมทัง้เป็นแกนหลกัโครงสรา้งของรูปรา่งรูปทรงต่างๆ  
เสน้เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของงานศิลปะทุกชนิด เสน้สามารถใหค้วามหมาย แสดงความรูส้ึกและ
อารมณด์ว้ย การสรา้งเป็นรูปทรงตา่งๆ ขึน้ เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เสน้ตรง (Straight Line) และ เสน้
โคง้ (Curve Line) เสน้ทั้งสองชนิดนีเ้ม่ือน ามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย 
ความรูส้กึ ท่ีแตกตา่งกนัออกไปดว้ยลกัษณะของเสน้เสน้มีจดุเดน่ท่ีน ามาใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ 
ท าใหเ้กิดรูปรา่งรูปทรงต่างๆ มากมาย เพื่อตอ้งการสื่อใหเ้กิดความรูส้กึทางดา้นอารมณ ์จากการ
สรา้งสรรคข์องงาน 

2.3.2.1 เสน้ตัง้ หรือ เสน้ดิ่ง ใหค้วามรูส้ึกทางความสงู สง่า มั่นคง แข็งแรง หนกั
แน่นเป็นสญัลกัษณข์องความซื่อตรง 

2.3.2.2 เสน้นอน ใหค้วามรูส้กึทางความกวา้ง สงบ ราบเรยีบ นิ่ง ผอ่นคลาย 
2.3.2.3 เสน้เฉียง หรอื เสน้ทะแยงมมุ ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว รวดเรว็ ไมม่ั่นคง 
2.3.2.4 เสน้หยกั หรือ เสน้ซิกแซก แบบฟันปลา ใหค้วามรูส้ึก คลื่อนไหว อย่าง

เป็นจงัหวะมีระเบียบ ไม่ราบเรยีบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง 
2.3.2.5 เสน้โคง้ แบบคลื่น ใหค้วามรูส้ึก เคลื่อนไหวอย่างชา้ ๆ ลื่นไหล ต่อเน่ือง 

สภุาพออ่นโยน นุ่มนวล 
2.3.2.6 เสน้โคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรูส้ึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตใน

ทิศทางท่ีหมนุวน ถา้มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคลื่อนไหวท่ีไม่สิน้สดุ 
2.3.2.7 เสน้โคง้วงแคบ ใหค้วามรูส้กึถึงพลงัความเคลื่อนไหวท่ีรุนแรง การเปลี่ยน

ทิศทางท่ีรวดเรว็ ไมห่ยดุน่ิง 
2.3.2.8 เส้นประ ให้ความรู ้สึกท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิด

ความเครยีด 
ความส าคญัของเสน้คือการใชใ้นการแบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ, ก าหนดขอบเขต

ของท่ีว่าง หมายถึง ท าใหเ้กิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึน้มา, ก าหนดเสน้รอบนอกของรูปทรง ท าให้
มองเห็นรูปทรง (Form) ชดัขึน้, ท าหนา้ท่ีเป็นน า้หนกัอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงา
ดว้ยเสน้, ใหค้วามรูส้กึดว้ยการเป็นแกนหรอืโครงสรา้งของรูป และโครงสรา้งของภาพ 
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2.3.3 รูปรา่งและรูปทรง ( Shape and Form) รูปรา่ง คือ พืน้ท่ีๆ ลอ้มรอบดว้ยเสน้ท่ี
แสดงความกวา้ง และความยาว รูปรา่งจึงมีสองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติท่ีต่อเน่ืองจากรูปร่าง 
โดยมีความหนา หรือความลกึ ท าใหภ้าพท่ีเห็นมี ความชดัเจนและสมบรูณ์ รูปรา่งและรูปทรงแบง่
ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ คือ 

2.3.3.1 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงท่ีแน่นอน มาตรฐาน 
สามารถวดัหรือค านวณได มีกฎเกณฑ ์เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี หา้เหลี่ยม หกเหลี่ยม 
พีระมิด เป็นตน้ รูปเรขาคณิตเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของรูปทรงต่างๆ ดงันัน้ การสรา้งสรรครู์ปอ่ืนๆ 
ควรศกึษารูปเรขาคณิตใหเ้ขา้ใจถ่องแทเ้สียก่อน 

2.3.3.2 รูปทรงธรรมชาต ิ(Nature Form)เป็นการเลียนแบบธรรมชาต ิน ารูปทรงท่ี
มีอยูต่ามธรรมชาติรอบตวัเรา เช่น ดอกไม ้ใบไม ้สตัวต์า่งๆ สตัวน า้ แมลง มนษุย ์เป็นตน้ มาใชเ้ป็น
แม่แบบในการออกแบบและสรา้งสรรค ์โดยยงัคงใหค้วามรูส้ึกและรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติอยู่ส่วน
ผลงานบางชิน้ ท่ีลอ้เลียนธรรมชาต ิโดยใชรู้ปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี การต์นู อวยัวะของรา่งกายเรา เป็น
ตน้ ยงัคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ ใหเ้ห็นอยู่ บางครัง้ไดมี้การน าวสัดท่ีุมีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น 
เปลือกหอย ก่ิงไม้ ขนนก ฯลฯ น ามาออกแบบ ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงาน รูปทรงก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงมากนกั 

2.3.3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่แน่นอน ให้
ความรูส้ึกเคลื่อนไหว เลื่อนไหล ใหค้วามอิสระ และไดอ้ารมณ ์ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี รูป
อิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรอืรูปธรรมชาติ ท่ีถกูกระท าจนมีรูปลกัษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจน
ไม่เหลือสภาพเดิม (ชลดู นิ่มเสมอ, 2559) 

2.4 การตดักัน (Contrast) 
การตดักนั หมายถึง ความไม่ประสานสมัพนัธก์นั หรือสิ่งท่ีตรงขา้มกนั การน าความ

แตกต่างกันมาใชใ้นงานศิลปะ มาใชอ้ย่างพอเหมาะจะช่วยแกปั้ญหาความน่าเบื่อหน่ายในงาน
นั้นๆ ได ้และนอกจากจะช่วยแกปั้ญหาความเบื่อหน่ายแลว้ยงัช่วยใหเ้กิดความตื่นเตน้ เด่นชัด 
น่าสนใจขึน้อีกดว้ย การตดักนัจะตรงขา้มกบัความกลมกลืน เราสามารถท าใหเ้กิดความตดักนัใน
องคป์ระกอบไดห้ลายทาง Contrast มีวิธีการน าไปใชก้บัการออกแบบไดห้ลากหลายกวา่ท่ีคิด ซึง่ท่ี
เราหมายถึงไม่ใช่แค่การจัดการกับภาพถ่ายหรือโทนสีเท่านัน้แต่มนัรวมถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ี
ประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเป็นดีไซนห์นึ่งชิน้ ซึ่งมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัแต่ถกูน ามารวมกนัอย่าง
เหมาะสมเกิดสมดุลระหว่างสองสิ่งและท าให้งานออกแบบชิน้นั้นดูน่าสนใจขึน้ด้วย  (Janie 
Kliever, 2016) 
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2.4.1 Contrast ดว้ยความเขม้-ความอ่อน (Dark and Light Colors) การเลือกใชส้ีท่ี
มีความสว่างกบัความมืดมาตดักนั ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสีคู่ตรงขา้มเท่านัน้ แต่คือน า้หนกัของสี ท่ี
เม่ือมองเป็นสีขาว-ด า มนัจะเกิดเป็นความสวา่งหรอืมืด ซึง่มนัอาจจะเป็นสีเดียวกนัก็ไดแ้ตเ่ม่ือเติม
สีขาวเขา้ไปก็จะสวา่งขึน้ เติมสีด  าเขา้ไปก็จะเขม้ขึน้ 

 

 
  

ภาพประกอบ 5 Contrast ดว้ยความเขม้-ความออ่น 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 
2.4.2 Contrast ดว้ยวงลอ้สีสนั (Color Hue) เป็นวงลอ้สีท่ีเกิดขึน้จากเนือ้สีจรงิๆ มา

ผสมกนัจนเป็นสีต่างๆ ในวงลอ้หรือท่ีเราเรียกกนัว่าวงจรสี ซึ่งแต่ละสีท่ีมีค่าความสดอิ่มไม่เท่ากนั 
โดยจะขึน้อยูก่บัคา่ความสวา่ง/มืดดว้ยเช่นกนั ซึง่มีวิธีการจบัคูส่ีดงันี ้

2.4.2.1 Monochromatic สีโทนเย็น : การเลือกสีเดียวในโทนเย็นมาปรบัคา่ความ
สวา่ง/มืด 

2.4.2.2 Analogous สีโทนรอ้น : การเลือกสีเดียวในโทนรอ้นมาปรบัค่าความ
สวา่ง/มืด 

2.4.2.3 Complementary สีคูต่รงขา้ม : การเลือกสองสีท่ีอยูต่รงขา้มกนัเป๊ะๆเลย 
2.4.2.4 Split-Complementary สีสามสี : คือการเลือกใชช้ดุสีสามสีท่ีเลือกจากสี่

คูต่รงขา้มแลว้ขยบัไปเลือกใชส้ีท่ีอยูก่่อนหนา้และถดัไปในวงลอ้สีโทนใดโทนหนึ่ง 
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2.4.2.5 Triadic สามสีตรงข้าม:  คือชุดสี ท่ี ใช้สามสีจากการลากเส้นเป็น
สามเหลี่ยมดา้นเท่าในวงลอ้สี 

2.4.2.6 Tetradic คู่ตรงขา้มสองชดุ: คือการใชช้ดุสีคู่ตรงขา้มสองชดุท่ีอยู่ใกลก้นั
ในวงลอ้สีมาใชท้  าใหมี้สีหลกัรวมกนั 4 สี 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 Contrast ดว้ยวงลอ้สีสนั 
 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

  
2.4.3 Contrast ด้วยอุณหภูมิสี (Temperature) สีทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มตาม

อณุหภมูิออกเป็น 3 แบบคือ โทนรอ้นใหค้วามอบอุ่น (แดง,สม้,เหลือง) โทนเย็นใหค้วามเย็น (น า้
เงิน,เขียว) และโทนเทาท่ีอยู่ตรงกลางสามารถเป็นโทนไหนก็ไดอ้ยู่การเลือกผสมอุณหภูมิสีเขา้
ดว้ยกันนอกจากการน าสีรอ้นมาคู่กับสีเย็นแลว้ยังใชป้ระโยชนจ์ากสีท่ีมีอุณหภูมิกลางมาสรา้ง
ความน่าสนใจไดเ้ช่นเดียวกนั 
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ภาพประกอบ 7 Contrast ดว้ยอณุหภมูิสี 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.4 Contrast ดว้ยความเข้มของสี (Intensity) หรือความสด มันคือสีท่ีเม่ือมีค่า
ความบริสทุธ์ิแบบ 100% ซึ่งเป็นสีหลกัของตวัมนัเอง ท่ีเม่ือมีความสว่างสดอิ่มเต็มท่ี แลว้ถกูเพิ่ม
ความเทาด้วย Desaturated เข้าไปจะท าให้ความสดอิ่มของสีลดลงมาได้ถึง 0% คือสีเทา 
ประโยชนข์องระดบัความสว่างนีช้่วยการออกแบบท่ีขบัเนน้ใหส้ีท่ีสด 100% เด่นออกมาจากส่วน
อ่ืนท่ีสดนอ้ยกวา่ไดเ้ช่นกนั 
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ภาพประกอบ 8 Contrast ดว้ยความเขม้ของสี 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 
2.4.5 Contrast ดว้ยรูปทรง (Shape) Organic vs. Geometric รูปทรงของสิ่งต่างๆ

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ Organic รูปทรงเรขคณิต และ Geometric รูปทรง
อิสระ การใช้ความเรียบของรูปทรงเรขาคณิตมาใช้ร่วมกับรูปทรงอิสระจึงจัดเป็นทางเลือกท่ี
น่าสนใจเหมือนการเอาความนิ่งมาตดักบัความสนกุสนานนั่นเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 Contrast ดว้ยรูปทรง 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
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2.4.6 Contrast ดว้ยรูปทรง (Shape) Edges & Corners วิธีในการใชรู้ปทรง คือการ

ออกแบบกับกราฟิกต่างๆ ท่ีมีรูปร่างเป็นกล่องมีเหลี่ยมมีมุมทั้งตัวกราฟิกกรอบ เสน้ขอบหรือ
รูปแบบตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะแข็งกระดา้งมาจดัวางรว่มกบัสิ่งท่ีดอู่อนชอ้ยกว่าเช่น สี่เหลียมมมุมน
นั่นเอง ในตวัอย่างจึงน าตวัอกัษรลกัษณะมมุมนดนูุ่มนิ่มมาวางในกรอบท่ีเป็นสี่เหลี่ยมมมุแหลม
เป็นตน้ 

  
ภาพประกอบ 10 Contrast ดว้ยรูปทรง 

 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.7 Contrast ดว้ยพืน้ผิว (Texture) เช่นเดียวกันกับรูปทรงเพราะการใชพ้ืน้ผิวท่ี

แตกตา่งก็สามารถสรา้ง Contrast ดีๆไดเ้ช่นกนั ดว้ยการเลือกพิน้ผิวท่ีมีความขรุขระมาผสมกบักบั
ภาพท่ีมีพืน้ผิวเรยีบเนียนไดใ้นหลายวิธีทัง้การจดัเลเอาตแ์บบภาพกบัตวัหนงัสือ หรอืการพิมพแ์บบ
พิเศษหรอืการแบง่เนือ้หากราฟิกดว้ยพืน้ผิวก็ลว้นน่าสนใจในการประยกุตใ์ช ้
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ภาพประกอบ 11 Contrast ดว้ยพืน้ผิว 

 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.8 Contrast ดว้ยขนาดและสัดส่วน (Scale & Size) ในการออกแบบนั้นตอ้งใช้

เรื่องขนาดและสดัส่วนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกนัอยู่แลว้ โดยเฉพาะกบักราฟิกท่ีตอ้งการเนน้
หรือไม่เนน้ แต่การน ามาใชก้บัการสรา้ง Contrast ก็ยิ่งน่าสนใจเช่นกนั โดยการรูปทรงท่ีดคูลา้ยๆ 
กนั ปรบัขนาดใหแ้ตกต่างกนันอกจากช่วยสรา้งความโดดเด่นใหด้ีไซนแ์ลว้ ยงัช่วยขยายใจความ
ส าคญัออกไปไดด้ว้ย 

 

  
ภาพประกอบ 12 Contrast ดว้ยขนาดและสดัสว่น 

 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
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2.4.9 Contrast ดว้ยจดุเด่น (Visual Weight) คือการออกแบบท่ีเนน้การชีน้  ารูปแบบ
ขบัเนน้องคป์ระกอบท่ีเป็นจุดเด่นในภาพซึ่งไม่ไดห้มายถึงแค่ขนาดใหญ่เท่านัน้ แต่หมายถึงสีสนั
และรูปแบบท่ีเด่นออกมาจากภาพรวม เป็นส่วนท่ีตอ้งการเนน้ใหช้ดัโฟกสัใหม้าก ซึ่งส่วนใหญ่คือ
เนือ้หาส าคญัหรอื Call to action ของภาพนั่นเอง 

 

  
 

ภาพประกอบ 13 Contrast ดว้ยจดุเดน่ 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.10 Contrast ดว้ยท่ีวา่งและพืน้ขาว (Spacing & White Space) เรือ่งของ Space 
และ White Space จัดว่าเป็นสิ่งส  าคัญในการออกแบบแทบทุกอย่าง ซึ่งรวมไปถึงการสรา้ง 
Contrast ดว้ยเช่นกนั เพราะมนัคือการก าหนดระยะห่างและระยะชิดขององคป์ระกอบต่างๆอย่าง
เหมาะสม หากมากหรือนอ้ยไปก็ย่อมท าใหภ้าพรวมดไูม่น่าสนใจ แต่หากใช ้  Space ดว้ย ”ความ
มาก” และ “ความนอ้ย” มาช่วยการออกแบบก็สามารถสรา้งองคป์ระกอบท่ีดูดึงดูดสายตาได้
เช่นกนั 
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ภาพประกอบ 14 Contrast ดว้ยท่ีวา่งและพืน้ขาว 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.11 Contrast ดว้ยการจัดองคป์ระกอบ (Compositional Choices) บางครัง้การ
จดัวางองคป์ระกอบภาพก็สรา้ง Contrast ไดเ้หมือนกนั ดว้ยการเลือกท่ีจะเลน่กบัความสมดลุหรอื
ทิศทางของกราฟิกต่างทัง้ภาพ ตวัอักษรและต าแหน่ง โดยเราสามารถใชห้ลกักการของกฏการ
ถ่ายภาพมาใชร้ว่มดว้ย เช่น กฏสามสว่น (The Rule of Thirds) คือ การแบง่ภาพออกเป็นสามส่วน
ทัง้แนวตัง้และแนวนอนและพยายามวางจดุโฟกสัของภาพใวใ้นต าแหน่งท่ีเสน้ทัง้หมดตดักนัซึง่จะ
มีอยู ่4 จดุดว้ยกนั 
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ภาพประกอบ 15 Contrast ดว้ยการจดัองคป์ระกอบ 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.12 Contrast ด้วยบางอย่างท่ีคาดไม่ถึง (Something Unexpected) การเพิ่ม
ลูกเล่นเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีคาดไม่ถึงลงไปบนภาพ ดว้ยสิ่งท่ีอาจจะดูไม่เขา้พวกหรือหลุดออกไปจาก
ความคาดหมายก็เป็นอีกวิธีในการสรา้ง Contrast เหมือนกนั แตต่อ้งระวงัว่าองคป์ระกอบท่ีวางลง
ไปไมท่ าใหง้านดีไซนชิ์น้นัน้หลดุจากธีมไปอย่างสิน้เชิง 

 

  
 

ภาพประกอบ 16 Contrast ดว้ยบางอยา่งท่ีคาดไม่ถงึ 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 
2.4.13 Contrast ดว้ยแพทเทิรน์ (Repetition & Patterns) เทคนิคการใชอ้งคป์ระกอบ

มาท าซ า้เป็น Pattern สามารถสรา้งความโดดเด่นและน่าสนใจใหก้ับดีไซนไ์ดเ้ช่นกัน คลา้ยๆกับ
การเทคคนิคการจดัองคป์ระกอบ เพราะมนัสามารถสรา้งรูปแบบเฉพาะตวัขึน้มาได ้
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ภาพประกอบ 17 Contrast ดว้ยแพทเทิรน์ 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.14 Contrast ดว้ยต าแหน่งและการจดัวาง (Position & Orientation) การจดัวาง
ล าดบัของเนือ้หารวมไปถึงการจดัชิดดา้นใดดา้นหนึ่งก็เป็นอีกวิธีสรา้ง Contrast ท่ีไดผ้ลดี เพราะ
มนัช่วยใหรู้ปแบบของดีไซนไ์ม่ดสูม ่าเสมอจนราบเรียบน่าเบื่อเกินไปท าใหส้ามารถสรา้งจดุเด่นได้
แต่ก็ตอ้งระวงัความไม่เรียบรอ้ยดว้ยเหมือนกัน ควรใช ้Grid เขา้มาช่วยใหอ้งคป์ระกอบไปกันได้
อยา่งน่าสนใจดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 Contrast ดว้ยต าแหน่งและการจดัวาง 
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ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.15 Contrast ดว้ยความชิดและห่าง (Proximity & Separation) คือ การจัดกลุ่ม

กราฟิกหรอืวตัถใุนภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกนัใหอ้ยูร่วมหรอืแยกออกจากกนั มนัคือการจดัระเบียบในสว่น
ต่างๆอย่างกลมกลืนแต่ก็ต้องน่าสนใจหรือท าให้ส่วนท่ีเน้นโดดเด่นออกมาได้มากพอ โดย 
Proximity คือการจดัใหชิ้ดกนัเพื่อใหเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั และ Separation คือการขยบัแยกกลุ่มกอ้น
นัน้แบง่สว่นกนั 

 

  
 

ภาพประกอบ 19 Contrast ดว้ยความชิดและห่าง 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.16 Contrast ดว้ยกราฟิกชีน้  า (Visual Cues) คือ การใชก้ราฟิกท่ีเป็นภาพหรือ
ไอคอนสญัลกัษณ ์ท่ีสื่อความหมายได ้สรา้งความจดจ าและเขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งคิดมาก  เช่น 
ลกูศร กราฟิกรูปสิ่งของตา่งๆ รวมไปถึงการขีดเสน้ใตห้รอืเสน้คั่นกบัเสน้กรอบ น าสิ่งเหลา่นัน้มาใช้
ในการสรา้งดีไซนท่ี์สื่อสารเนือ้หาและรูปแบบท่ีคณุตอ้งการและไม่น่าเบื่อ 
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ภาพประกอบ 20 Contrast ดว้ยกราฟิกชีน้  า 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 

2.4.17 Contrast ดว้ยความซับซอ้นและเรียบง่าย (Complex & Simple Features) 
เป็นการออกแบบท่ีน าความซบัซอ้นกบัความเรียบง่ายมาเจอกนัท่ีความลงตวับางอย่าง กล่าวคือ
การดงึลกัษณะเด่นๆ ของทัง้สองสิ่งมาผสมกนัในสดัส่วนพอดีก็สามารถสรา้ง Contrast ไดเ้ช่นกนั 
ซึ่งความซบัซอ้นท่ีว่าก็หมายถึงภาพลวดลายหรือกราฟิกท่ีมีความปราณีตบรรจงดว้ยรายละเอียด
เยอะๆ มารวมเขา้กบัองคป์ระกอบแบบเรยีบๆ นอ้ยๆ 

 

  
 

ภาพประกอบ 21 Contrast ดว้ยความซบัซอ้นและเรยีบง่าย 
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ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.18 Contrast ด้วยฟ้อนต์ต่างชนิด  (Font Combinations) การใช้ฟ้อนต์คนละ

แบบ คือแบบมีหัว (Serif) กับแบบไม่มีหัว (Sans Serif) มาจัดวางเขา้ดว้ยกัน รวมไปถึงฟ้อนต์
ประเภทอ่ืนๆ เช่น แบบลายมือ (Hand Writing) แบบพาดหวั (Display) ก็สามารถน ามาใชร้ว่มกนั
สรา้งดีไซนแ์บบใหม่ๆ ไดเ้หมือนกนั แตเ่คล็ดลบัคือการเลือกฟอ้นตค์นละประเภทท่ีเขา้กนัได ้เพราะ
ไม่ใช่ทกุอย่างจะเขา้กนัไดห้มด ถา้ก าหนดธีมภาพรวมของงานไดช้ดัเจนแตแ่รกก็จะรูไ้ดว้่าตอ้งการ
ฟอ้นตแ์บบไหนบา้ง 

 

  
ภาพประกอบ 22 Contrast ดว้ยฟอ้นตต์า่งชนิด 

 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.19 ข้อควรระวังเม่ือใช้ Typography จากการใช้ฟ้อนต์คนละแบบมาสร้าง 

Contrast มีขอ้ควรระวงั คือ การเลือกตอ้งพิถีพิถนันิดนงึไมอ่ยา่งนัน้มนัจะไมใ่ช่ความ Contrast แต่
จะกลายเป็นความ Conflict ซึง่คือการขดัแยง้กนันั่นเอง นั่นจะท าใหง้านดีไซนด์ไูม่ลื่นไหลและรูส้กึ
ไม่ลงตวั อีกอย่างก็คือการเลือกใช ้2 ฟ้อนตท่ี์มีความใกลเ้คียงกันเกินไปก็ท าใหง้านไปไม่สุดได้
เช่นกนั และสดุทา้ยคือจ านวนฟอ้นตท่ี์น ามาใชถ้า้มากไปก็ท าใหร้กไดเ้หมือนกนั 
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ภาพประกอบ 23 ขอ้ควรระวงัเมื่อใช ้Typography 

 
ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 

 
2.4.20 Contrast ดว้ยสไตลแ์ละน า้หนกัตวัอกัษร (Typography Style & Weight) คือ 

การใช้น า้หนักความหนาบาง, ความเอียง, ความผอม, ความอว้น ฯลฯ ของตัวอักษรมาสรา้ง 
Contrast โดยแทบไม่ตอ้งออกแรงอะไรมากเลย แมจ้ะเป็นฟ้อนตเ์ดียวกนัก็สรา้งความน่าสนใจได้
เหมือนกนั แคป่รบัน า้หนกัเล็กนอ้ย ใชก้ารเนน้สว่นท่ีตอ้งการเนน้ใหเ้ดน่กวา่ดว้ยน า้หนกัท่ีหนาหรอื
บางกวา่สว่นอ่ืน จนเกิดความแตกตา่งอยา่งน่าสนใจ (EMOJOEZ, 2016)  
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ภาพประกอบ 24 Contrast ดว้ยสไตลแ์ละน า้หนกัตวัอกัษร 
 

ท่ีมา: https://www.canva.com/learn/contrasting-colors/ 
 
ในกระบวนการออกแบบ จะตอ้งพิจารณาความสมัพนัธข์องวฒันธรรมรว่มท่ีซอ้นทบักนั

อยู่ในมิติต่างๆ ออกจากกันเพื่อความชัดเจนภาพของวัฒนธรรมร่วมท่ีจะน าเป็นปัจจัยในการ
ออกแบบ การแต่งรถของเด็กแวน้ มีความประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้ป็นจดุสนใจต่อผูท่ี้พบเห็นขณะ
เคลื่อนตวัไปดว้ยความเรว็ และเริ่มการแตง่จากเด็กแวน้และช่างในตา่งจงัหวดัก่อน จึงมีสไตลห์รือ
วสัดท่ีุท าจากประเทศไทยและหาไดต้ามทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ ท าใหเ้ป็นสไตลก์ารแตง่รถท่ีมีความ
จดัจา้นและมีความเป็นไทยมาก หากน ามาเขา้สู่กระบวนการออกแบบหรือดดัแปลงเปลี่ยนบรบิท 
เปลี่ยนความหมาย สิ่งเหลา่นัน้อาจจะก าลงัเคลื่อนตวัไปสูก่ารเป็นงานศิลปะก็เป็นได ้

 
3. แนวคดิการแสดงตวัตนผ่านวัตถุ 

3.1 การแสดงตัวตนผ่านอัตลักษณ ์ 
การแสดงออกซึ่งอตัลกัษณเ์ป็นการแสดงออกถึงตวัตนว่าเราเป็นใคร โดยสามารถ

แสดงผ่านทางพฤติกรรมและบริบทรอบตวัเรา สไตลก์ารใชชี้วิต รวมถึงการแสดงผ่านสญัลกัษณ์
ดว้ยสญัลกัษณแ์ละภาพตวัแทน (Symbol and Representation) เช่น การแต่งรถท่ีใชแ้สดงตวัตน 
รสนิยม ของเจา้ของรถนัน้ๆ เพื่อสรา้งอตัลกัษณล์กัษณะเฉพาะไม่ใหเ้หมือนคนัเดมิท่ีมาจากโรงงาน
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หรอืคนัของบคุคลอ่ืนๆ เป็นตน้ กลุม่เดก็แวน้นัน้เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมวยัรุน่ เป็นวยัท่ีตอ้งการ
สรา้งพืน้ท่ีในการแสดงออก อยู่ในช่วงคน้หาอตัลกัษณข์องตนเอง จึงเกิดการแสดงออกผ่านการ
สื่อสารในรูปแบบตา่งๆ เป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจวา่กลุม่นีใ้ชว้ิธีการแสดงตวัตนอยา่งไรบา้ง  

3.1.2 อตัลกัษณข์องปัจเจกบุคคล (Individual Identity) หมายถึง ความรูส้ึกถึงการ
เป็นตวัของตวัเอง การมองตนเองในแง่มมุตา่งๆ หรอืการรบัรูเ้ก่ียวกบัตวัเอง (Self-Conception) ใน
ฐานะสมาชิกของสังคม ซึ่งบุคคลหนึ่ง อาจจะมีไดห้ลายอัตลักษณ์ สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู ้
เก่ียวกบัตวัเอง คือ อตัลกัษณส์งัคม (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548) ซึ่งเป็นผลมาจากชุดวาทกรรม
ต่างๆ ในสงัคม บทบาทของเราจะถกูเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณแ์ละบรรทดัฐานทางสงัคม 
นอกจากนี้คนเรามักจะช่ืนชอบพวกเดียวกัน และกีดกันคนนอกกลุ่มท่ีไม่เหมือนเรา เพื่อ
สนบัสนุนอตัลกัษณแ์ละบุคลิกภาพทางสงัคมของพวกเราการสนบัสนุนอตัลกัษณท์างสงัคมเป็น
การเพิ่มความเคารพตอ่ตนเองและคณุคา่ของตนเองในสงัคมอีกดว้ย 

3.1.2 อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) หมายถึง อัตลักษณ์ทางสังคมเป็น
ความรูส้ึกนึกคิดท่ีบุคคลท่ีมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผ่าน
การมองตนเองและคนอ่ืนมองเรา การมีอตัลกัษณต์อ้งการตระหนกัถึงการแสดงตนเพื่อใหร้ะบไุด้
ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร การเหมือนกันใน
ดา้นอตัลกัษณข์องบคุคลจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือ มีความรูส้กึรว่มกนั ทีการแสดงตวัตนใหเ้ห็นวา่มีความ
เหมือนกนัและแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ลกัษณะของอตัลกัษณย์งัเป็นเรื่องของการใชส้ญัลกัษณ ์เพื่อ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยกระท าผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีมีหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอตัลกัษณท์างสงัคมท่ีจะใชแ้สดงตวัตน การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีทางสงัคม สญัลกัษณ์
การใช้ภาพแทนความจริงเป็นสิ่งส  าคัญท่ีแสดงให้เห็นการมีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนและ
แยกแยะเราจากบคุคลอ่ืน ดว้ยการสรา้งความตา่งจากคนอ่ืน เราสามารถแยกแยะเราจากคนอ่ืนได้
โดยการสรา้งความแตกตา่ง โดยแยกแยะบคุคลออกเป็นกลุม่และพิจารณารูปของสญัลกัษณท์ัง้ใน
ระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม วตัถุก็เป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสามารถบ่งบอกอตัลกัษณต์วัตน
และรสนิยมของผูเ้ป็นเจา้ของได ้วตัถุชิน้นึงสามารถบอกไดว้่าผูเ้ป็นเจา้ของอยู่ในชนชัน้ใดกลุ่ม
สงัคมแบบใด เช่น การแตง่มอเตอรไ์ซคด์ว้ยของแตง่แบรนดเ์นมช่ือดงั เช่น เบรค Brembo ป๊ัมรอสซี่ 
ท่อสตูรไทเทเนียมแดงบางทราย เป็นตน้ การบรโิภคเพื่อโออ้วดนัน้ไม่ไดมี้แต่ระดบัชนชัน้สงูเท่านัน้  
แต่ในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยก็มีการโออ้วดเหมือนกัน ไม่ใช่เพื่อใชเ้ลื่อนฐานะทางสงัคม แต่เป็นการ
สรา้งตวัตนขึน้มาในอีกรูปแบบหนึ่ง (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2547)  
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3.2 สุนทรียศาสตรข์องศิลปะกับการเสนอภาพตวัแทน (Representation) 
แนวคิดของการเสนอภาพตวัแทน (Representation) เป็นแนวคิดรากฐานของศิลปิน

ตะวนัตก ตัง้แต่กรีกโบราณต่อมาในยคุสมยัเรเนอซองส ์เม่ือเกิดการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการของกรีก
และโรมันโบราณขึน้มาใหม่ ศิลปะซึ่งเป็นการจ าลองโลกเพื่อเข้าถึงความจริงนี ้โดยใช้ค  าว่า 
Representation หมายถึง จ าลองแบบการน าเสนอภาพตวัแทน Representative หมายถึง แทน
ค าพดูแสดงความคิด แสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง แมว้่าคนในยคุสมยัใหม่จะมีมโนทศันใ์นเรื่องของ
ความอิสระ คนตะวนัตกจะใหค้วามส าคญักบัการจินตนาการ และการเขา้ถึงความจริงแท ้เหตท่ีุ
เป็นเช่นนัน้เน่ืองมาจากว่า “ในโลกของครสิตศ์าสนาแลว้พระเจา้สรา้งทกุสิ่งทกุอย่างในโลกนี ้เม่ือ
คณุเขา้ถึงพระเจา้ไมไ่ดค้ณุก็ตอ้งเขา้ถึงสิ่งท่ีใกลเ้คียงกบัพระผูเ้ป็นเจา้ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ คือ การเขา้ถึง
สรรพสิ่งความจริง ดงันัน้คณุก็ตอ้งหาเครื่องมือท่ีจะท าใหต้วัคณุนัน้เขา้ใจสิ่งพวกนีใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
พดูง่ายๆ ก็คือ คณุตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ เพราะการเขา้ใจธรรมชาติก็จะเขา้ใจกฏเกณฑข์องพระผู้
เป็นเจา้ แต่ในความเป็นจริงแลว้คณุเขา้ถึงความจริงอนัแทจ้ริงไม่ได ้คณุจึงตอ้งเขา้สู่ฐานแนวคิด
ของการเสนอภาพตวัแทน” ธเนศ วงศย์านนาวา อา้งถึงใน ทกัษิณา พิพิธกุล (ทกัษิณา พิพิธกุล, 
2559, มกราคม-มิถนุายน) 

3.3 มนุษยก์ับประสบการณด์้านความงาม  
มนุษยแ์ต่ละคนย่อมมีประสบการณด์า้นความงามเชิงสนุทรียะแตกต่างกนัไป หลกั

ของการวิเคราะหค์วามงามของแตล่ะคนขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่ง 
3.3.1 ปัจจยัดา้นประสบการณชี์วิตของแต่ละคน (Experience) การเรียนรูต้ัง้แต่วยั

เด็กจนปัจจุบนั บางคนอายเุท่ากนัแต่ประสบการณต์่างกนัมาก เพราะบางคนอาจทากิจกรรมซ า้
แบบเดิมๆ โดยไม่เคยลองเปลี่ยนไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ อาจเน่ืองดว้ยความกลวั ไม่กลา้เสี่ยง ความ
อาย ความเครง่ครดัของตนเอง และ ครอบครวั หรอือาจเป็นเพราะอปุนิสยัตวัเองไมช่อบอะไรท่ีหวือ
หวา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะธรรมชาติเป็นคนชอบอยู่นิ่งๆ ในเขตปลอดภยัของตนเอง บุคคล
ลกัษณะเช่นนี ้อาจจะมีขอ้มลูเก่ียวกบัประสบการณท์างความงามไม่มากนกั การพิจารณาความ
งามจึงอาจใชค้วามพึงพอใจเป็นการส่วนตวัมากกว่าเหตผุลอ่ืนๆ อาจไม่พิจารณาถึงกระแสความ
นิยม ค่านิยม ความทนัสมยั ความเช่ือ ความศรทัธาของชมุชน ความเหมาะสมกบัสถานการณใ์น
ช่วงเวลานัน้ๆ การตดัสินความงามจึงอาจมีผลลพัธอ์อกมาแบบสดุโต่งได ้แต่กับบางคนนัน้ ท่ีใช้
ชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ชอบทดลองในสิ่งสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ชอบความทา้ทายไม่กลวัลม้เหลว กลา้ท่ี
จะยอมรบัความพ่ายแพ ้ชอบเดินทางท่องโลกกวา้ง เพื่อจะไดร้บัฟังประสบการณต์่างๆ แลว้เก็บ
เก่ียวเอามาปรบัใชก้บัตนเอง บคุคลประเภทนีอ้าจจะมีขอ้มลูเรื่องความงามท่ีหลากหลายมมุมอง 
หลากหลายมิติ หลากหลายเหตุผลท่ีจะพิจารณาไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถานกาณ์ 
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กระแสคา่นิยมตา่งๆ ท่ีน าเขา้มาประกอบในการพิจารณาตดัสินเรือ่งความงามก็เป็นไปได ้เพราะใน
โลกแห่งความเป็นจรงิ มนษุยเ์ราก็ตอ้งอยู่รว่มกบัคนอ่ืนๆ เป็นสตัวส์งัคม ท่ีไม่อาจจะปฏิเสธกระแส
สงัคมท่ีจะตีโอบลอ้มหรือบางครัง้ส่งแรงกดดนั ไปจนถึงก าหนดคณุค่าของความงามใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางใดดว้ยซ า้ไป 

3.3.2 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมจากครอบครวั (Family’s Background) ซึ่งถูกถ่ายทอด
มาตั้งแต่เด็ก เป็นปัจจัยท่ีปลูกฝังความคิด ความเห็นความพึงพอใจในรูปแบบท่ีเป็นลักษณะ
เฉพาะตวัของแต่ละครอบครวั ท าใหส้่งผลต่อการพิจารณาความงามเช่นกนั บางคนเติบโตมาจาก
ครอบครวัท่ีมีแนวความคิดในเชิงอนรุกัษ์นิยม (Conservative) จึงมีการวางระเบียบในการใชชี้วิต
ของสมาชิกในครอบครวัแบบคอ่นขา้งเครง่ครดั ท าใหค้นในครอบครวันี ้อาจจะพิจารณาความงาม
ท่ีคอ่นขา้งมีมาตรฐานในแนวทางอนรุกัษ ์ตามวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมแบบดัง้เดิม ตอ้งเป็น
ความงามท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ถกูหลกัเกณฑต์ามกฏกติกา ตามจารีตประเพณี ไม่หวือ
หวา ไม่ฉดูฉาด เป็นตน้ ส่วนคนท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีพ่อแม่ใหค้วามอิสระกบัลกูๆ ในแบบเสรี
นิยม (Liberal) ใหแ้ตล่ะคนมีอิสระในการแสดงความคดิเห็น มองโลกแบบเสร ีโลกาภิวตัน ์ไรพ้รหม
แดน ทกุคนมีสิทธิในการน าเสนอสิ่งท่ีตนเองชอบแบบไม่ปิดกัน้ เป็นครอบครวัท่ีสนใจในนวตักรรม
ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ เม่ือพิจารณาจากวัฒนธรรมของครอบครวัในรูปแบบนี ้เช่ือว่าสมาชิกท่ีมาจาก
ครอบครวันีย้่อมมีการพิจารณาความงามในสิ่งตา่งๆ ท่ีแตกตา่งจากครอบครวัแบบเชิงอนรุกัษน์ิยม
อย่างแน่นอน ทัง้นีเ้หตผุลก็เป็นเพราะสมาชิกในครอบครวัถกูปลกูฝัง หลอ่หลอมมาจากแนวทางท่ี
แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง การจะใหว้ิเคราะหห์รือพิจารณาตัดสินเรื่องความงามในมโนส านึกท่ี
เหมือนกนัคงเป็นไปไดย้าก 

3.3.3 ปัจจัยดา้นจิตส านึกส่วนตวั (Consciousness) เป็นสติท่ีตอบสนองต่อสิ่งเรา้
ของประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึง่จิตส านกึของแตล่ะคน จะมีความพิเศษเฉพาะตนท่ีแตกตา่งกนั บางคน
นัน้มีจิตส านึกไปในทางดีงาม ใจบญุ ใจกศุล ใจดี ใจเย็น เถรตรง มีเมตตา ขีส้งสาร ไม่เคยคิดเคือง
โกรธหรือริษยาผูใ้ด มองโลกในแง่บวกเสมอ ย่อมท าใหก้ารพิจารณาความงาม มีมมุมองท่ีเป็นไป
ในทางตอ้งการสง่เสรมิและสรา้งสรรคใ์หม้ากท่ีสดุ 

3.3.4 ปัจจยัดา้นความแตกต่างทางเพศ (Gender Differences) เพราะมนุษยใ์นแต่
ละเพศ เช่น เพศหญิงและเพศชาย จะมีประสบการณท์างความงามท่ีแตกตา่งกนั จึงมีมมุมองท่ีจะ
ตดัสินในความงามท่ีไม่เหมือนกัน เพศหญิงก็จะมีความละเอียดอ่อนมากในการพิจารณาความ
งามของสิ่งต่างๆ แบบเจาะลึกในส่วนรายละเอียด ส่วนเพศชายมักจะพิจารณาความงามแบบ
โครงสรา้งมองภาพรวม เป็นตน้ 
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3.3.5 ปัจจยัดา้นความแตกตา่งของอาย ุ(Age Differences) ดว้ยอายท่ีุตา่งกนัสง่ผล
ใหม้มุมองดา้นความงามตา่งกนั เช่น คนท่ีอายอุยู่ในช่วงวยัรุน่ มกัมองความงามท่ีภายนอก ความ
สดใส ความมีสีสันแบบฉูดฉาด ความแปลก พิศดาร แต่คนท่ีสูงอายุ อาจเพ่งมองไปท่ีความ
สมบรูณแ์บบของสิ่งท่ีพบเห็น พิจารณาไปท่ีความประณีต ความพิถีพิถนัในการประดิษฐ์ การผลิต 
การสรา้งคณุคา่จากรอ่งรอยประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ 

3.3.6 ปัจจยัดา้นความแตกต่างทางการศึกษา (Education Differences) ดว้ยระดบั
ความรู ้ความเข้าใจจากพืน้ฐานการศึกษาท่ีต่างกันอาจท าให้เหตุผลในการตัดสินใจเพื่อลง
ความเห็นเรื่องความงามตา่งกนั เพราะคนท่ีเรยีนมานอ้ย ขอ้มลูย่อมนอ้ย สว่นคนท่ีเรยีนหนงัสือมา
มาก ขอ้มูลย่อมมากกว่าเป็นเรื่องปกติใครขอ้มูลมากกว่าย่อมมีมุมมองท่ีหลากหลาย ในการ
พิจารณาตดัสินความงามแบบท่ีตนเองมีขอ้มลูอยู ่เพราะอาจมองความงามในหลากหลายมิติ 

3.3.7 ปัจจัยดา้นความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจ (Economy Differences) 
ความพรอ้มในดา้นชีวิตความเป็นอยู่ ความสะดวกสบายท่ีไดร้บัจากฐานะทางเศรษฐกิจท่ีต่างกนั 
จะมองประเด็นของความงามท่ีต่างกนั คนมีเงินมาก ฐานะร  ่ารวยอาจพึงพอใจในความงามหรือตี
คา่ความงามของสิ่งตา่งๆ ที่ความมีราคา ความหรูหรา ยี่หอ้ คณุภาพเตม็รอ้ย เป็นตน้ 

3.3.8 ปัจจัยดา้นความแตกต่างในการนับถือศาสนา (Religious Differences) ใน
เรื่องของความเช่ือ ความศรทัธา การนบัถือในหลกัค าสอนทางศาสนานัน้ เป็นสิ่งเฉพาะตนท่ีสรา้ง
ความต่างใหก้บัการพิจารณาความงาม ตามท่ีคนผูน้ัน้มีความยึดถือมาตัง้แต่เกิดจากปัจจยัต่างๆ 
ทั้งหมดท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ชีวิต วัฒนธรรมจากครอบครวัจิตสานึกส่วนตัว ความ
แตกต่างทางเพศ วัย การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและการนับถือศาสนาท่ีต่างกัน จึงท าใหมี้
มมุมองดา้นความงามท่ีไม่เหมือนกนัอยา่งคอ่นขา้งแน่นอน (ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ, 2552, 15-20) 

3.4 การแตง่บ้านสไตลอ์ินดัสเทรียลลอฟท ์(Industrial Loft Style)  
การตกแต่งแบบ “Industrial Loft Style” เกิดขึน้ในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็น

สไตลท่ี์มีความสวยโดยแสดงเนือ้แทข้องวสัด ุหรือเนือ้แทข้องวสัดท่ีุปราศจากการตกแต่ง ดว้ยการ
โชวผ์ิวของวสัดกุ่อสรา้งมาจากการเปลี่ยนแปลงโกดงัใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั การแต่งบา้นสไตลล์อฟท์
เป็นค าเรียกสัน้ๆ ท่ีติดปาก โดยค าว่า “Loft” แปลตรงตวัตามภาษาองักฤษไดว้่า หอ้งใตห้ลงัคา มี
ลกัษณะของหอ้งใตห้ลงัคาท่ีคงโครงสรา้งเดิมไวไ้ม่ไดต้กแตง่เรยีกเต็มๆ ว่า “Industrial Loft Style” 
ท่ีมาของสไตลนี์ม้าจากการปรบัโกดงัมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัโดยยงัคงลกัษณะและโครงสรา้งของโรงงาน 
ความโดดเด่นของการตกแต่งสไตล ์Industrial คือความงดงามแปลกตา ของการผสมผสานวสัดุ
กบัความงามของคณุคา่เนือ้แทข้องวสัดท่ีุปราศจากการเสรมิแตง่ใดๆ โทนสีของ Industrial Loft จะ
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เป็นสีท่ีใกลเ้คียงกบัวสัดธุรรมชาติ อย่าง อิฐ ปนูเปลือย เหล็กและไม ้หลกัๆ คือ ขาว ด า เทา และ
น ้าตาล จุดประสงค์แรกของการแต่งบ้านแบบ Industrial Loft จึงตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความ
ประหยดังบใหม้ากท่ีสดุ มีเครื่องใชเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นและเนน้การใชง้านจรงิ และใชเ้คา้โครงเดิมแบบ
ของโกดงัและโรงงาน เช่น การใชผ้นงัปนูเปลือยไม่ทาสี ผนงัอิฐท่ีไม่ฉาบปนู ไม่มีฝา้เพดาน พืน้ปนู
ขดัมนัหรอืไมไ้ม่ปกูระเบือ้ง ท าใหม้องเห็นท่อน า้เหล็ก การเดินสายไฟทั่วบา้น เผยใหเ้ห็นโครงสรา้ง
ดิบๆ ของบา้นอย่าง คานไม ้คานเหล็กอย่างชดัเจน ซึง่ทัง้หมดคือเสน่หอ์นัโดดเดน่ของสไตลล์อฟต์ 
ดว้ยโทนสีหลกัท่ีดอูบอุ่นและเรยีบง่าย เฟอรน์ิเจอรท่ี์เลือกก็ควรตอ้งไปทางเดียวกนั เช่น Stool ท่ี มี
โครงท าจากเหล็ก แตมี่พนกัและท่ีรองนั่ งท าจากไม ้หรอืโซฟาท่ีท าจากวสัดหุนงัสีน า้ตาลจะช่วยลอ้
ไปกบัโครงสรา้งดบิๆ ของหอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

  
 
ภาพประกอบ 25 Industrial Loft Style โรงงานในยคุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

 
ท่ีมา: https://thinkofliving.com 
 

หากพูดถึงการแต่ง Industrial Loft Style ตอ้งยอ้นไปในยุคสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (ปี 
1939-1945) หลังจากจบสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เศรษฐกิจโดยรวมของโลกก็เข้าสู่สภาวะตกต ่า 
โรงงานและโกดงัหลายๆ แห่งถูกปิด และถูกทิง้ใหร้า้ง แต่ค่าครองชีพในเมืองกลบัมีราคาสูงขึน้ 
กลุม่คนท่ีไม่มีเงินจึงมีแนวคิดน าอาคารเหลา่นีม้าใชใ้หเ้กิดประโยชนด์ว้ยการน ามาปรบัปรุงใหเ้ป็น
ท่ีอยู่อาศยั จนเป็นจุดเริ่มตน้ของการตกแต่งบา้นสไตลล์อฟทใ์นปัจจุบนั ดว้ยโครงสรา้งเดิมของ
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โกดงั จะนิยมสรา้งดว้ยวสัด ุเช่น เหล็ก อิฐ และปนู เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นเพียงโรงงาน ท่ีไม่ไดเ้นน้
ความสวยงามหรอืความเป็นเรยีบรอ้ย  

 

 
 

ภาพประกอบ 26 Industrial Loft Style ยา่น SoHo 
 
ท่ีมา: https://thinkofliving.com 
 

โรงงานเก่าๆ ย่าน SoHo ในเมือง New York ท่ีเหลือแต่โครงสรา้งถกูน ามาดดัแปลง
เป็นท่ีอยู่อาศยัสไตลล์อฟท ์เปิดเผยวสัดจุรงิของโครงสรา้งทั้งเหล็ก หิน อิฐ ปนู จนเป็นท่ีมาของค า
ว่า “New York Loft Style” การตกแต่งสไตล ์Industrial Loft กลบัมาไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดใน
ยคุ 60’s เพราะเหล่าศิลปิน นกัเขียน นกัออกแบบ และสถาปนิกในยคุนัน้ตอ้งการหอ้งสตดูิโอ ท่ีมี
ลกัษณะโลง่กวา้งในมีอิสระในการใชส้อยพืน้ท่ี รวมทัง้บรรยากาศท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน และ
ยงัเป็นบา้นท่ีใชอ้ยู่อาศยัไดอี้กดว้ย ในปี ค.ศ.1940 โรงงานในย่าน SoHo เริ่มถูกดดัแปลงเป็นท่ี
แรกๆ ในยคุนัน้จะมีลกัษณเ์พดานสงู เปิดโลง่ ไม่มีการกัน้หอ้ง และมกัมีชัน้ลอยใตห้ลงัคาท่ีแตเ่ดิม
นั้นเอาไว้เก็บสินคา้ และเป็นท่ีมาของค าว่า “Loft” ซึ่งอิทธิพลจากการดัดแปลงโกดังในเมือง
นิวยอรก์การตกแตง่บา้นก็จะใชง้บประมาณใหน้อ้ยท่ีสดุ เฟอรน์ิเจอรจ์ึงมีนอ้ยชิน้ เนน้เท่าท่ีจ าเป็น
และใชเ้คา้โครงเดมิของโกดงัทัง้ผนงัอิฐไมฉ่าบเรยีบและผนงัปนูเปลือยไมท่าสี ไม่มีฝา้เพดาน จงึท า
ใหม้องเห็นท่อน า้เหล็กภายในอาคาร ส่วนพืน้เป็นปนูขดัมนัหรือใชพ้ืน้ไมไ้ม่ปกูระเบือ้งซึง่ทัง้หมดนี้
เป็นลกัษณะพิเศษของสไตลล์อฟทท่ี์ท าใหมี้เสน่หแ์ละแตกตา่ง 
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ภาพประกอบ 27 Industrial Loft Style อาคาร The Oriental Warehouse 

 
ท่ีมา: https://thinkofliving.com 
 

ตวัอย่างอาคารท่ีถกูน ามาดดัแปลงเป็นท่ีอยู่อาศยัจรงิๆ และมีเอกลกัษณม์าก นั่นคือ
อาคาร The Oriental Warehouse ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเคยเป็นโกดังเก็บพันธบัตรและ
ค่าธรรมเนียม ปัจจุบนัถูกน ามาสรา้งเป็นอพารท์เมนท ์พืน้ท่ีภายในอาคารถกูแบ่งเป็นหอ้งย่อยๆ 
เช่ือมกนัดว้ยทางเดินตรงกลาง ท าใหเ้ห็นโครงสรา้งผนงัอิฐ เสา และท่อน า้เปลือย วสัดเุดิมๆ ของ
โกดงั 

 
 

ภาพประกอบ 28 Industrial Loft Style หอ้ง Loft1 ภาพท่ี 1 
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ท่ีมา: https://thinkofliving.com 
 

ยกตวัอยา่งหอ้งพกัท่ีอยูบ่นชัน้สงูสดุของอาคาร คือ Loft 311 ท่ีในหอ้งยงัคงเป็นฝา้ไม ้
ภายในหอ้งปล่อยฝา้เพดานใหเ้ป็นเพดานสงูเหมือนเดิมตามลกัษณะของโกดงัเดิม เป็นลกัษณะ
เดน่ท่ีท าใหบ้รรยากาศในหอ้งดโูปรง่และโลง่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 Industrial Loft Style หอ้ง Loft1 ภาพท่ี 2 
 
ท่ีมา: https://thinkofliving.com 
 

ดว้ยความสวยงามของการคงไวด้ว้ยวสัดเุดิมของตวัโครงสรา้ง การเปลือยหรอืเปิดใน
เห็นโครงสรา้งดา้นในแบบดิบๆ ในปัจจุบนัแมจ้ะไม่มีอาคารเก่าๆ ใหด้ดัแปลงมากเหมือนแต่ก่อน 
แต่ก็มีผูท่ี้ช่ืนชอบสไตลนี์ม้ากมาย ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน าแรงบนัดาลใจของการแตง่บา้น
สไตลนี์ม้าสรา้งสรรคง์านออกแบบของแต่งบา้นท่ีใชว้สัด ุเช่น เหล็ก ไทเทเนียม สแลนเลส เป็นตน้ 
มาใชเ้ป็นวสัดหุลกั น ามารวมกบัเทคนิค การเช่ือมของการแตง่รถสไตลเ์ด็กแวน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ของ
ตกแตง่บา้นสไตลอ์ินดนัเทรยีลลอฟทใ์นรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป (Pimporn, 2560) 

ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ภาพแทนความเป็นจริงเป็นสิ่งส  าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าเรามี  
อตัลกัษณร์ว่มกบัผูอ่ื้นหรือเราแตกต่างจากผูอ่ื้น วตัถก็ุเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสามารถบอกได้
ว่าบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นๆ มีตัวตนในรูปแบบไหน มีบทบาททางสังคมหรือสะท้อนภาพของ
วฒันธรรมนัน้ๆ เช่นไร การแตง่รถท่ีใชแ้สดงตวัตน รสนิยม ของเจา้ของรถนัน้ๆ เพื่อสรา้งอตัลกัษณ์
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ลกัษณะเฉพาะไม่ใหเ้หมือนคนัเดิมท่ีมาจากโรงงานหรือคนัของบุคคลอ่ืนๆ กลุ่มเด็กแวน้นัน้เป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมวยัรุ่น เป็นวัยท่ีตอ้งการสรา้งพืน้ท่ีในการแสดงออก อยู่ในช่วงคน้หาอตั
ลกัษณข์องตนเอง เช่นเดียวกบักลุม่วยัรุน่กลุม่อ่ืนๆ 

 
4. แนวคดิพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

4.1 ทฤษฎีพฤตกิรรมของผู้บริโภค  
    พฤติกรรมของผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตล่ะ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใชส้ินคา้และบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลตอ่การแสดงออก 

4.1.1 ประโยชนข์องการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
4.1.1.1 ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้

ของผูบ้รโิภค 
4.1.1.2 ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้

สินคา้ของ ผูบ้รโิภคในสงัคมไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ 
มากยิ่งขึน้ 

4.1.1.3 ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดด้ีขึน้ 
4.1.1.4 เพื่อประโยชนใ์นการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
4.1.1.5 ช่วยในการปรบัปรุงกลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจตา่ง ๆ เพื่อความไดเ้ปรยีบ

คูแ่ข่งขนั 
4.1.2 กระบวนการพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Process of Behavior) 

4.1.2.1 พฤตกิกรมเกิดขึน้ไดต้อ้งมีสาเหตทุ าใหเ้กิด 
4.1.2.2 พฤตกิรรมเกิดขึน้ไดจ้ะตอ้งมีสิ่งจงูใจหรอืแรงกระตุน้ 
4.1.2.3 พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ยอ่มมุง่ไปสูเ่ปา้หมาย 

4.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 
4.1.3.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพืน้ฐานท่ีสุดในการก าหนดความ

ตอ้งการและพฤติกรรมของ มนษุย ์เช่น การศกึษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดร้บั
การยอมรบัภายในสงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะ ลกัษณะชัน้ทางสงัคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

ขัน้ท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกอง
เงินกองทอง 
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ชัน้ท่ี 2 Lower-Upper Class เป็นชัน้ของคนรวยหนา้ใหม ่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นผู้
ยิ่งใหญ่ในวงการบรหิาร เป็นผูท่ี้มีรายไดส้งูสดุในจ านวนชัน้ทัง้หมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

ชัน้ท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความส าเรจ็ใน
วิชาอ่ืน ๆ สมาชิกชันี้ส้ว่นมากจบปรญิญาจากมหาวิทยาลยั กลุม่นีเ้รยีกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของ
สงัคม 

ชัน้ท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบดว้ย
พวกท่ีไม่ใช่ฝ่ายบรหิาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกท างานนั่งโต๊ะระดบัต ่า 

ชัน้ท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแตซ่ื่อสตัย ์ไดแ้ก่ชนชัน้ท างานเป็น
ชัน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในชัน้ทางสงัคม 

ชัน้ท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่ม
ชาวนาท่ีไม่มท่ีดินเป็นของตนเองชนกลุม่นอ้ย 

4.2 กระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ 
ขัน้ท่ี 1 การรบัรูถ้ึงปัญหา กระบวนการซือ้จะเกิดขึน้เม่ือผูซ้ือ้ตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการของตนเอง 
ขัน้ท่ี 2 การคน้หาขอ้มลู ในขัน้นีผู้บ้รโิภคจะแสวงหาขอ้มลูเพื่อตดัสินใจ ในขัน้แรกจะ

คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังไดข้อ้มูลไม่
เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มลูเพิ่มจากแหลง่ภายนอก 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไว้มาจัดเป็น
หมวดหมู่และวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่า
มากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี 
ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา มักใช้
ประสบการณใ์นอดีตเป็นเกณฑ ์ทัง้ประสบการณข์องตนเองและผูอ่ื้น 

ขัน้ท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซือ้ เป็นขัน้สดุทา้ยหลงัจากการซือ้ ผูบ้ริโภคจะน า
ผลิตภณัฑท่ี์ซือ้นัน้มาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑน์ัน้ไปดว้ย ซึง่จะเห็นได้
วา่ กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซือ้ 

4.2.1 สิ่งกระตุน้ เป็นเหตจุงูใจใหเ้กิดการซือ้สินคา้ อาจเป็นเหตจุงูใจดา้นเหตผุลหรอื
ดา้นจิตวิทยาก็ได ้สิ่งกระตุน้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือสิ่งกระตุน้ทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุน้ท่ีเกิด
จากการจดัส่วนประสมการตลาดโดยนกัการตลาด ประกอบดว้ยสิ่งกระตุ้นดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
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ราคาดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีมีรูปรา่งขนาด
เลก็ ก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะกบัผลิตภณัฑแ์ละกลุม่เปา้หมายเพื่อกระตุน้ใหเ้กิด ความตอ้งการ
ซือ้ เป็นตน้ และสิ่งกระตุน้อ่ืน ๆ โดยเป็นสิ่งกระตุน้ท่ีอยู่ภายนอกท่ีบริษัทควบคุมไม่ไดไ้ดแ้ก่ สิ่ง
กระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย ดา้นการเมืองและดา้นวัฒนธรรมเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเติบโตรายไดข้องผูบ้รโิภคท่ีสงูขึน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซือ้ 

4.2.2 คุณลกัษณะของผูซ้ือ้ (buyer’s characteristics) คุณลกัษณะของผูซ้ือ้ไดร้บั
อิทธิพลมาจากปัจจยั ตา่ง ๆ คือ  

4.2.2.1 ปัจจัยดา้นวฒันธรรม (cultural factor) วัฒนธรรม เป็นสิ่งท่ีวฒันธรรม
เป็นสิ่งท่ีมนษุยส์รา้งขึน้และเป็นท่ียอมรบัจาก คนรุน่หนึ่งไปสู่อีกรุน่หนึ่งวฒันธรรมเป็นตวัก าหนด
และควบคมุพฤติกรรมของ มนษุยใ์นสงัคม คา่นิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคมและ
ก าหนดความแตกตา่งของสงัคมหนึ่งกบัอีกสงัคม  

4.2.2.2 ปัจจยัดา้นสงัคม (social factor) ปัจจยั ทางสงัคม ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่ม
อา้งอิง ครอบครวั บทบาทและสถานะจะเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคกลุ่ม 
อา้งอิงเป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ใจเก่ียวขอ้งดว้ยซึ่งกลุ่มนีจ้ะมีอิทธิพลต่อ ทัศนคติ ความคิดเป็นและ
ค่านิยมของบคุคล ครอบครวับคุคลในครอบครวัถือว่ามีอิทธิพลมากท่ี สดุต่อทศันคติความคิดเห็น
และค่านิยมของบคุคลเพราะสมาชิกในครอบครวัถือเป็นกลุ่มอา้งอิงกลุ่มแรกท่ีมี อิทธิพลโดยตรง
ตอ่พฤติกรรมการซือ้ของบคุคลบทบาท และสถานะบคุคลจะเก่ียวขอ้งกบักลุม่คนหลายกลุม่ ซึง่แต่
ละบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เช่น เป็นผูค้ิดริเริ่ม ผูต้ดัสินใจซือ้ผูมี้
อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ และผูใ้ช ้

4.2.2.3 ปัจจยัสว่นบคุคล (personal factor) การ ตดัสินใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอิทธิพล
จากลกัษณะสว่นบคุคลทางดา้น ๆ ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศกึษา 
รูปแบบการด ารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล อายุและวัฏจักรของชีวิตเน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้
บริโภคเลือกซือ้หามาบริโภค ขึน้อยู่กับอายุของผูบ้ริโภค นอกจากอายุแลว้วัฏจักรของชีวิตก็มี
อิทธิพลเหนือความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย โดยความตอ้งการในการผลิตภณัฑแ์ละพฤตกิรรมซือ้
จะแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงของ วฏัจกัรชีวิตอาชีพแต่ละอาชีพจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการในผลติภณัฑ ์ท่ีแตกตา่งกนั 

4.2.2.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ย แรงจงูใจการรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเช่ือและทศันคติ 
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แรงจูงใจ (motivation) คือ ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการการท่ีมากเพียงพอท่ี
กระตุน้ใหบุ้คคลกระท าเพื่อตอบ สนองความตอ้งการ โดยท่ีความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะ
แตกตา่งกนัไป 

การรับรู ้(perception) การรับรูข้องแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและ
สิ่งแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนัก็จะท า ใหก้ารแปลความหมายของการรบัรูข้องแตล่ะคนแตกตา่งกนัไป 

การเรียนรู ้(learning) คือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของผูบ้รโิภค
ตอบสนองหรือพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากไดป้ฏิบตัิ ประสบการณ ์หรือเกิดขึน้ของสญัชาตญาณ 
หรือ ความรูท่ี้ไดจ้ากการรบัรูส้ิ่งท่ีไม่ค่อยเกิดขึน้มาก่อนนัน้เองดงันัน้ การตลาดจะใชแ้นวคิดนีม้า
เป็นประโยชนด์ว้ยการโฆษณาซ า้ ๆ เพื่อใหเ้กิดการจงูใจซือ้ 

ความเช่ือและทศันคติ (belief and attitude) ความรูส้กึของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในทางบวกหรอืลบซึง่จะมีอิทธิพลตอ่การ รบัรู ้และพฤตกิรรมการตดัสินใจของแตล่ะบคุคล 

4.2.2.5 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ้ (buyer’s decision process) กระบวน 
การตดัสินใจของผูชื้อ้เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 
คือ การรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มลูการประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้และพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ ผูบ้รโิภคท่ีผ่านขัน้ตอนในการซือ้ผลิตภณัฑท์ัง้ 5 ขัน้ ตอนเป็นล าดบัขัน้แตใ่นความ
เป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนัน้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซือ้ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นของการตดัสินใจนอ้ย 
ผูบ้รโิภคอาจขา้มขัน้ตอนบางขัน้ตอนไปภายหลงัการซือ้และใชส้ิน คา้และบรกิารไปแลว้ ผูบ้รโิภค
จะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจสินคแ้ละบรกิารนัน้ ๆ และจะเก็บไวเ้ป็นขอ้มลู
ในการตดัสินใจซือ้ครัง้ตอ่ไป ดงันัน้ จึงควรท าความเขา้ ใจในพฤติกรรมการซือ้สินคา้และบรกิารใน
แต่ละขัน้ เพื่อคน้หาสิ่งท่ีมีอิทธิพลในแต่ละขัน้เพื่อสรา้งความพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคใน ทกุระดบัของ
กระบวนการซือ้ 

 4.2.2.5 การตดัสินใจของผูซ้ือ้ (buyer’s decisions) การตอบสนองของผูซ้ือ้เป็น
อย่างไรขึน้อยู่กับสิ่ง กระตุน้และอิทธิพลของปัจจัย ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการตดัสินใจซือ้
ผูบ้รโิภคจะมีการตดัสินใจประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้คือ การเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะซือ้ การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูข้าย การเลือกช่วงเวลาในการซือ้ และปรมิาณสนิคา้ท่ีจะซือ้ (กิติบดี คณุโลหิต, 2552) 

4.3 การตัง้ราคา  
4.2.1 กลยทุธก์ารเขา้ตลาดในช่วงเริม่ตน้ของผลติภณัฑ ์มีกลยทุธไ์ด ้4 แบบ ดงันี ้
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4.2.1.1 การรุกคืบตลาดแบบช้า (Slow Skimming) กิจการจะน าสินค้าเข้าสู่
ตลาดในราคาสงูเพื่อท าก าไรและปล่อยการท าตลาดคลา้ยน า้ซมึอย่างชา้ๆ ไม่ท าการส่งเสรมิการ
ขาย กลยทุธนี์เ้หมาะสมกบักลุม่ตลาดท่ีมีขนาดเลก็ และ ทัง้ผูบ้รโิภครูจ้กัมีความเขา้ใจในสนิคา้ 

4.2.1.2 การรุกคืบตลาดแบบเร็ว (Rapid Skimming) กิจการแนะน าสินคา้เขา้สู่
ตลาดในราคาสงูเพื่อท าก าไรพรอ้มๆกบัการส่งเสริมการขาย โดยมากใชก้บัสินคา้ใหม่ท่ีมีจุดขาย
ชดัเจน วตัถปุระสงคเ์พื่อท าก าไรใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซึง่กลุม่ลกูคา้จะเป็นกลุม่ท่ีอยากได้
และยินดีท่ีจะจ่ายราคาสงู 

4.2.1.3 การเจาะตลาดแบบชา้ (Slow Penetration) ใชยุ้ทธวิธีก าหนดราคาต ่า 
และ ไม่มีการส่งเสริมการขาย มกัใชไ้ดผ้ลกับตลาดท่ีมีการแข่งขนับา้ง มีความอ่อนไหวต่อราคา
มาก สนิคา้เป็นท่ีรูจ้กั และมีขนาดตลาดท่ีใหญ่ 

4.2.1.4 การเจาะตลาดแบบเรว็ (Rapid Penetration) ใชย้ทุธวิธีการก าหนดราคา
สินคา้ต ่าควบคูก่บัการสง่เสรมิการขายอย่างรุนแรงและตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการเพิ่ม
ยอดขายเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต ซึ่งจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง ยุทธวิธีนีโ้ดยมากมกัใชก้ับ
สินคา้ท่ีตลาดมีขนาดใหญ่ สินคา้ยังไม่เป็นท่ีรูจ้ัก ราคาต ่าเพื่อใหเ้กิดการทดลองใชแ้ละเปลี่ยน
พฤตกิรรม  

4.2.2 การก าหนดราคาท่ีแตกตา่ง (Discriminatory Pricing) สามารถท าไดด้งันี ้
4.2.2.1 ก าหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า (Customer-segment pricing) ก าหนด

ราคาสินคา้แยกตามลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น ลูกคา้ขาจร / ขาประจ า ราคาพิเศษส าหรบัเด็กและ
ผูส้งูอาย ุ 

4.2.2.2 ก าหนดราคาตามรูปแบบของผลิตภัณฑ ์(Product form pricing) เป็น
การก าหนดราคาตามรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัถึงแมว้า่จะมีคณุประโยชนท่ี์เหมือนกนั 

4.2.2.3 ก าหนดราคาตามภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ ์(Image pricing) การตัง้
ราคาแบบนีจ้ะพบเห็นไดบ้่อยครัง้ในธุรกิจเครื่องส าอางโดยเฉพาะน า้หอมซึ่งผลิตจากโรงงาน
เดียวกนัแตมี่ตราย่ีหอ้ท่ีแตกตา่งกนั ขายไดใ้นราคาท่ีแตกตา่งกนั 

4.2.2.4 ก าหนดราคาตามสถานท่ี (Location pricing) เป็นรูปแบการก าหนด
ราคาแตกตา่งถึงแมว้า่ตน้ทนุของสนิคา้จะไมมี่ความแตกตา่งแตอ่ยา่งใด เช่น ราคาแชมพท่ีูบิก๊ซีถกู
กวา่ท็อปสซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตถึงแมว้า่จะอยูใ่นเครอืเซน็ทรลัเหมือนกนั 
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ก าหนดราคาตามเวลา (Time pricing) เป็นการก าหนดราคาท่ีแตกตา่งตามเวลา
ท่ีเหมาะสม โดยมากจะเป็นการลดราคาในช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ย หรือ ขึน้ราคาในช่วงเวลาท่ีมี
ความตอ้งการสงู เช่น ราคาดอกกหุลาบในวนัวาเลนไทนจ์ะแพงกวา่ปกตโิดยเฉลี่ยถึง 20 เท่า 

4.2.3 รูปแบบการตัง้ราคาเพื่อเป็นการสง่เสรมิการขายได ้
4.2.3.1 การเป็นผู้น  าด้านราคา (Loss-leader pricing) เป็นการก าหนดราคา

สินคา้ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัดีในราคาต ่าหรือขาดทุนเพื่อใชเ้ป็นแรงน าใหล้กูคา้มาท่ีรา้นและซือ้อย่างอ่ืนท่ีมี
ก าไรประกอบไป 

4.2.3.2 ราคาพิเศษช่วงเทศกาล (Special-event pricing) เป็นการลดราคา
ในช่วงเทศกาลทัง้ท่ีก าหนดโดยส่วนราชการ เช่น ลดพิเศษวนัแรงงาน วนัพ่อ วนัแม่ วนัเด็ก หรือ
เป็นเทศกาลท่ีจดัขึน้เอง เช่น ฉลองครบรอบ 21 ปี หรอื งาน Back to school 

4.2.3.3 คปูองส่วนลด (Cash rebate) ใชส้  าหรบัลดราคาสินคา้เป็นช่วงๆเฉพาะ
กิจ การลดราคาแบนีจ้ะไม่มีผลต่อระดบัราคาเดิม เม่ือจบช่วงก็จะสามารถกลบัไปจ าหน่ายท่ีราคา
เดิมได ้

4.2.3.4 ส่วนลดดอกเบีย้ (Low-interest financing) ใช้ดอกเบีย้เป็นตัวลด เช่น 
ผอ่น 0% นาน 1 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน หรอืดอกเบีย้ต  ่าพิเศษ 

4.2.3.5 ระยะเวลาผ่อนนาน (Longer payment terms) เป็นรูปแบบการลดราคา
อีกรูปแบบหนึ่งซึง่ใชอ้ยา่งแพรห่ลายในรูปแบบของสว่นลดรา้นคา้ หรอื ในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

4.2.3.6 เพิ่มการรบัประกัน (Warranties and service contracts) การเพิ่มการ
รบัประกนัเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดราคาโดยสามารถท าไดท้ัง้การขยายระยะเวลา หรือ เพิ่ม
การให้บริการ วิ ธีการนี ้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ 
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ อปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละไอที บา้นและท่ีดิน เป็นตน้ 

4.2.3.7 ส่วนลดตามหลักจิตวิทยา (Psychological discounting) เป็นรูปแบบ
การใหส้่วนลดตามหลกัจิตวิทยา โดยการก าหนดราคาเขา้สู่ตลาดใหส้งูแลว้จึงก าหนดส่วนลดให้
ดงึดดูในภายหลงั (ธีรศกัดิ ์วงศปิ์ยะ, 2554) 

ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจสินค้าและบริการนัน้ๆ และ
จะเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจซือ้ครัง้ต่อไป ดงันัน้ จึงควรท าความเขา้ใจในพฤติกรรมการซือ้
สินคา้และบริการในแต่ละขั้น เพื่อคน้หาสิ่งท่ีมีอิทธิพลในแต่ละขั้นเพื่อสรา้งความพอใจใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคในทกุระดบัของกระบวนการซือ้ 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อยแว้น 
"พจนานกุรมค าใหม่ เล่ม 1 ของราชบณัฑิตยสถาน ซึ่งมี ศ. ดร.กาญจนา นาคสกลุ เป็น

ประธานกรรมการจดัท า รวมค าว่า เด็กแวน้ ไวด้ว้ย โดยใหค้วามหมายว่า "วยัรุ่นผูช้ายท่ีชอบเรง่
เครือ่งมอเตอรไ์ซคใ์หมี้เสียงดงัแวน้ ๆ” ความหมาย เดิมจะใชเ้รยีกกลุม่วยัรุน่ท่ีรวมตวักนัสรา้งความ
เดือดรอ้นใหช้าวบา้น สมัยนีค้  าว่าเด็กแวน้ ถกูใชเ้รียกพฤติกรรมการข่ีรถในยานพาหนะอ่ืนๆ ดว้ย 
ไม่ว่าจะเป็นมอเตอรไ์ซคข์นาดใหญ่ (Big Bike) รถยนต ์รถกระบะ หากมีพฤติกรรมท่ีท าความ
เดือดรอ้นใหส้งัคมจะถกูเหมารวมว่าเป็นเด็กแวน้ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ หากใหค้วามหมายว่า เด็ก
แวน้ คือ พฤติกรรมท่ีท าความเดือดรอ้นใหส้งัคมก็จะเป็นการเหมารวมจนเกินไป เพราะค าว่าเด็ก
แวน้ ในปัจจบุนันีถ้กูใชเ้รยีกกลุม่ท่ีชอบขบัข่ีรถ โดยไม่ไดมี้พฤติกรรม เพื่อก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น
เหมือนกัน รวมไปถึงถูกใชเ้รียกเป็นสไตลก์ารแต่งมอเตอรไ์ซครู์ปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกน าไปแต่งในรถ
บา้นทั่วไป รวมถึงรถแขง่แดรก็ไบคใ์นสนาม 

จากสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษท่ี 19 สู่มอเตอรไ์ซคค์นัแรกของโลกในปี ค.ศ. 1885 โดย 
ก็อตตเ์ลบ เดมเลอร ์(Gottleb Daimler) วิศวกรชาวเยอรมนั ไดท้ดลองน าเครื่องยนต ์4 จงัหวะ (4 
Stroke Engine) ท่ี ดอกเตอรอ์็อตโต (Dr.Nikolaus August Otto) ชาวเยอรมันผลิตขึน้ในปี ค.ศ. 
1861 และในปี ค.ศ. 1879 ดูกัล คล๊าส (Dugald Clerk) ชาวอังกฤษ ก็ไดผ้ลิตขึน้เครื่องยนต ์2 
จงัหวะขึน้ ประวตัิศาสตรข์องมอเตอรไ์ซคไ์ดเ้ริม่ขึน้แลว้ หลงัจากนัน้มอเตอรไ์ซคก็์ถกูน ามาใชอ้ยา่ง
แพรห่ลายในยโุรป ทัง้ในชีวิตประจ าวนัและในช่วงของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และสงครามโลกครัง้ท่ี 
2 หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี  2 มอเตอรไ์ซคก็์เขา้มาสู่ภูมิภาคเอเชียโดยมีญ่ีปุ่ นเป็นผูน้  าดา้น
เทคโนโลยี ในห้วงเวลานั้นมีการก่อตั้งบริษัทผลิตรถมอเตอรไ์ซคใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เริ่มตน้จาก 
Honda Suzuki Yamaha และ Kawasaki ตามล าดับในเวลาท่ีไล่เลี่ยกัน มีแข่งขันกันพัฒนา
เทคโนโลยีและการตลาดมาโดยตลอด มีการผลิตและจ าหน่ายรถ มอเตอรไ์ซคท์ัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ความหมายของ ‘มอเตอรไ์ซค’์ ในยคุนีจ้ึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่เป็น ‘สินคา้’ ท่ี
นายทนุผลติขึน้เพื่อสรา้ง ‘ก าไร’ มอเตอรไ์ซคเ์ริม่เขา้สูป่ระเทศไทย 
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ภาพประกอบ 30 Timeline มอเตอรไ์ซคใ์นสงัคมไทย 
 
 ในสมยัรฐับาล จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์นบัไดว้่าเป็นหว้งเวลาท่ีสงัคมเศรษฐกิจไทยกา้ว

สูย่คุของการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2504 มีนโยบายสง่เสรมิการลงทนุภายใต้
แนวคิดการพฒันาสมยัใหม่ในยคุนี ้ท าใหอ้ตุสาหกรรมการผลิตมอเตอรไ์ซคข์องญ่ีปุ่ นเริ่มลงหลกั
ปักฐานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 รถมอเตอรไ์ซค์ในฐานะ ‘สินค้า’ ของระบบทุนนิยม
อตุสาหกรรมไดเ้ริ่มเขา้มามีบทบาทในชีวิต ของผูค้นในสงัคมไทย โดยเริ่มตน้ในกลุ่มคนชนชัน้สงู
และตอ่มาไดข้ยายตลาดลงมาในกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเป็นชาวบา้นและเด็กวยัรุน่ในชมุชนชนบท สถานะ
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ความเป็นสินคา้ก็เปลี่ยนไปเม่ือเคลื่อนตัวเขา้สู่ชุมชน เริ่มเปลี่ยนจากประโยชนใ์ชส้อยเป็นเชิง
คณุคา่และใชเ้ป็นวตัถท่ีุแสดงตวัตน รสนิยของตนเอง ไปถึงการแสดงออกทางชนชัน้ทางสงัคม 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 ทอ้งถนนไทยในอดีต พ.ศ. 2503 กรุงเทพฯ 
 
ท่ีมา: http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.75 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ทอ้งถนนไทยในอดีต พ.ศ. 2528 กรุงเทพฯ โดย Doi Kuro 
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ท่ีมา: https://favforward.com/trend/10852.html 
 

ช่วงหลงัปี พ.ศ. 2530 ในชมุชนชนบทเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจและงานก่อสรา้ง 
รถมอเตอรไ์ซคจ์ึงเป็นท่ีนิยม มีคนซือ้มอเตอรไ์ซคเ์ฉลี่ยเดือนละ 1 คนั ส่วนใหญ่ใชร้ะบบผ่อนหรือ
เอาท่ีดินไปจ านองธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์(ธกส.) แลว้กูเ้งินมาซือ้รถมอเตอรไ์ซค ์รถ
มอเตอรไ์ซคจ์ึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยและวิถีชีวิตประจ าวนัของชาวบา้น มีการตัง้ฉายา
ท่ีใชเ้รียกรถมอเตอรต์ามลกัษณะเชิงกายภาพ โดยรถท่ีมีขนาดใหญ่ ก าลงัเครื่องสงู มีถงัน า้มนัอยู่
ขา้งหนา้ลกัษณะเหมือนรถแข่ง เรียกว่า “รถผูช้าย” ส่วนรถมอเตอรไ์ซคท่ี์มีขนาดเล็ก ก าลงัเครื่อง
นอ้ย มีตระกรา้เหมาะส าหรบัน าไปใชใ้นการจ่ายตลาด เรยีกว่า “รถผูห้ญิง” และรถท่ีมีรูปรา่งปราด
เปรยีวแนวสปอรต์ ก าลงัเครือ่งสงูกวา่รถผูห้ญิง เรยีกวา่ “รถกระเทย” (ปนดัดา ช านาญสขุ, 2552) 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 รูปแบบรถมอเตอรไ์ซค ์
 

รถกระเทยคนัแรกของโลกเกิดขึน้ท่ีประเทศไทย ราวๆ ปลายยคุ 80 โดยเริ่มจากช่าง
ในสมยันัน้ดดัแปลงผูห้ญิงใหมี้ความเรว็ขึน้ ทัง้การถอดบงัโคลนออก เปลี่ยนตะเกียบหนา้ เป็นตน้ 
น าไปสู่การเกิดขึน้ของรถกระเทยรุ่นแรกของโลกท่ีวางจ าหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปสู่
ประเทศเพื่อนบา้น Yamaha Belle 80 ในปี 2524 โดยพฒันามาจาก Yamaha Y80 ท่ีเป็นรถผูห้ญิง 
โดยถอดบงัลมออก เปลี่ยนจากตะเกียบเป็นโชค้ของรถผูช้ายมาใส ่เปลี่ยนโฉมเป็นแนวสปอรต์ เนน้
ความแรงของเครื่อง ดว้ยลกัษณะขา้งหนา้คลา้ยรถทรงผูช้าย ขา้งหลงัเป็นรถทรงผูห้ญิง จึงถูก
เรยีกวา่ รถกระเทย  



  59 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 Yamaha Belle 80 
 

ท่ีมา https://images.app.goo.gl/hKfQHhB72A9876bw7 
 

ในปัจจุบนัรถทรงกระเทยถกูยกเลิกการผลิตไปแลว้ แต่ยงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในหมู่นกัซิ่ง 
ดว้ยรูปรา่งที่ปราดเปรยีว เครือ่งยนตก์ าลงัแรง ยงัมีรถรุน่หลงัๆ ท่ียงัพอหาอะไหลม่าป้ันใหมไ่ด ้เป็น
ท่ีนิยมน ามาแต่งเป็นรถแดร็กไบคส์  าหรบัใชแ้ข่งในสนาม เช่น Honda Nova Dash, Honda Nova 
Sonic เป็นตน้ โดยเฉพาะ Honda Nova Dash ดว้ยขมุก าลงัเครื่อง 2 จงัหวะ ก็เป็นรุน่ท่ีนิยมน ามา
แตง่เป็นรถแดรก็ไบค ์
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ภาพประกอบ 35 สไตลก์ารแตง่รถแดรก็ไบคใ์นสนามแข่ง 
 
ท่ีมา: http://www.apitech.co.th 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 รถแดรก็ไบค ์2 จงัหวะ Honda Nova Dash 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/magazine 
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ภาพประกอบ 37 รถแดรก็ไบค ์4 จงัหวะ Honda Nova Sonic 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/magazine 
 

 
 
ภาพประกอบ 38 การท างานของเครือ่ง 2 จงัหวะกบัเครือ่ง 4 จงัหวะ 

 
ท่ีมา : https://engineeringinsider.org/wp-content/uploads/2018/08/2-stroke-engin 

e-vs-4-stroke-engine-990x495.jpg  
 
รถมอเตอรไ์ซค์เครื่องยนต์ 4 จังหวะได้รับความนิยมอย่างมากตามยุคสมัย แต่ถ้า

ยอ้นกลบัไปในยคุเริ่มตน้ท่ีมอเตอรไ์ซคเ์ริ่มเขา้มาในประเทศไทยสิงหน์กับิดในยคุนัน้จะคุน้เคยกบั
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มอเตอรไ์ซคเ์ครื่องยนต ์2 จงัหวะมากกว่า ดว้ยขมุก าลงัท่ีแรงและเสียงแหลมๆ จากท่อไอเสีย เม่ือ
บดิเป็นจงัหวะจะมีเสียงดงั แว๊นน แว๊นนน อนัเป็นเอกลกัษณจ์นเป็นท่ีมาของค าวา่ “เด็กแวน้”  
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ภาพประกอบ 39 การรวมตวัของนกับดิในยคุ 90 
 
ท่ีมา: https://pantip.com/topic/32385535 
 
ตน้ก าเนิดของเสียงเกิดจากจงัหวะการท างานของเครื่องยนต ์ในเครื่องยนต ์4 จงัหวะ จะ

เป็น ดดู อดั ระเบิด คาย ท าซ า้แบบนีไ้ปเรื่อยๆ ตามช่ือของมนั แต่ในเครื่องยนยต ์2 จงัหวะนัน้ จะ
รวบจงัหวะดดูและอดัไวด้ว้ยกนั และรวบสว่นระเบิดและคายใหเ้กิดขึน้พรอ้มกนั ท างานทัง้หมดแค่ 
2 ช่วงชกั คือ ช่วงชกัท่ี 1 ช่วงชกัดดูกบัอดั และช่วงชกัท่ี 2 คือช่วงชกัระเบิดและคาย และไม่มีวาลว์
เปิดปิดไอดีไอเสีย นอกจากนีอี้กส่วนนึงของ 2 จงัหวะ ท่ีแตกต่างจาก 4 จงัหวะ คือ พอรท์ไอดี/ไอ
เสีย ซึ่งปกติแลว้ในเครื่องยนต ์4 จงัหวะวาลว์และแคมชาฟทท์ าหนา้ท่ีควบคมุการไหลเวียนของ
อากาศ แต่ในเครื่องยนต ์2 จงัหวะจะใชแ้ค่ตวัลกูสบูเท่านัน้เป็นตวัควบคมุการเปิดปิด พอรท์ไอดี/
ไอเสีย โดยการอาศยัการเคลื่อนท่ีขึน้ลงของลกูสบูนั่นเอง ทนัทีท่ีเครื่องยนต ์2 จงัหวะเขา้สู่สภาวะ
การจุดระเบิดก็จะเป็นเหมือนการเตรียมตวัเขา้สู่จงัหวะคาย ท าใหแ้รงขบัท่ีไดจ้ากการระเบิดนัน้
แทนท่ีจะถกูน าไปใชใ้นการขบัเคลื่อนลกูสบูทัง้หมด กลบัมีส่วนนึงท่ีตอ้งสญูเสียไปเน่ืองจากการ
ไหลเวียนออกทางพอรท์ไอเสียก่อนเวลาอนัควร ส่งผลท าใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณแ์ละเกิด
เป็นมลพิษตามมานั่นเอง ในยคุสมยัท่ีหลายๆ ประเทศก าหนดขอ้บงัคบัใหผู้ผ้ลิตสรา้งเครื่องยนตท่ี์
ปล่อยมลพิษนอ้ยท่ีสดุนัน้ ท าใหบ้ริษัทผูผ้ลิตค่อยๆ ลดจ านวนลงไปเรื่อยๆ จนสดุทา้ยก็ไม่มีค่าย
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ไหนท าเครื่อง 2 จังหวะออกมาอีกเลยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ด้วยกฏหมายควบคุมมลพิษ 
(R.LIMPICHAT, 2017) 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 จงัหวะการท างานเครือ่งยนต ์4 จงัหวะ 
 
ท่ีมา: https://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/#prettyPhoto. 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 จงัหวะการท างานเครือ่งยนต ์2 จงัหวะ 
 
ท่ีมา: https://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/#prettyPhoto. 
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อากาศพลศาสตรก์บัมอเตอรไ์ซค ์อากาศพลศาสตร ์คือ การดึงเอาแรงจากการไหลของ
อากาศ ในยามท่ีรถหรือมอเตอรไ์ซคเ์คลื่อนท่ีดว้ยความเร็วมาใชช้่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนท่ี สรา้งเสถียรภาพความมั่นคงในการยึดเกาะถนน ใหด้ีขึน้โดยไม่ตอ้งเพิ่มก าลงัเครื่องยนต ์
ในสว่นของมอเตอรไ์ซคบ์างคนวา่มนัไกลตวั ถา้เป็นประเภทรถท่ีใชง้านทั่วไป มนัก็คอ่นขา้งจะใช่ว่า
ไกลตวั เพราะการท่ีจะเห็นผลและไดร้บัประโยชนจ์ากเรื่องการไหลของอากาศ ตอ้งมีองคป์ระกอบ
หลายส่วน ถา้รถข่ีไปมาทั่วไปองคป์ระกอบอาจจะไม่ท าใหเ้ห็นประโยชนจ์ากเรื่องนี ้อย่างรถแต่ง
แรงจากพืน้ฐานรถมอเตอรไ์ซคข์นาดเล็กท่ีเด็กแวน้นิยมใช้ เม่ือขบัข่ีดว้ยความเรว็สงู ผูข้บัข่ีจะตอ้ง
หมอบตวัลงเพื่อไม่ใหต้า้นลม และท าใหร้ถไปไดเ้รว็ขึน้ก็เป็นพืน้ฐานหนึ่งของอากาศพลศาสตร ์

 

 
 

ภาพประกอบ 42 อากาศพลศาสตร ์1 
 

ท่ีมา: http://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-4.jpg 
 
ในยคุปัจจบุนัรถท่ีมีความเรว็สงู มีก าลงัมากอย่างบิก๊ไบค ์ซุปเปอรไ์บค ์เป็นท่ีแพรห่ลาย 

แมแ้ต่รถมอเตอรไ์ซคร์ะดบักลางหรือสปอรต์ครอบครวัตอ้งมีเรื่องนีอ้ยู่บนตวัรถทัง้สิน้ การติดตัง้ไว้
ของชดุแฟริง่ หนา้กากหนา้ การด์กนัลมตา่งๆ มีสว่นในเรือ่งของการควบคมุการไหลของอากาศ แต่
ในขณะท่ีการใชง้านทั่วไปน า้หนกัของอปุกรณเ์หลา่นีค้ือสิ่งท่ีเพิ่มภาระใหก้บัมอเตอรไ์ซคค์นันัน้ 

https://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-4.jpg
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ภาพประกอบ 43 อากาศพลศาสตร ์2 
 

ท่ีมา: http://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-5.jpg 
 

การท่ีเราจะเห็นการถอดหรอืดดัแปลงพวกชิน้สว่นของมอเตอรไ์ซคร์ถตลาดทั่วไป ถือว่ามี
ผลนอ้ยต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ถา้เป็นรถท่ีใชห้รือท าความเร็วไดสู้ง พวกสปอรต์ทั้งหลายจะมี
ลกัษณะของฟูลแฟริ่งแทบทัง้สิน้ บางคนสงสยัแลว้อย่างพวกสปอรต์เนกเกตรุน่ใหม่ก็ท าความเร็ว
ไดไ้ม่นอ้ยหนา้พวกสปอรต์ทัง้หลาย ซึง่นั่นไมใ่ช่เรือ่งผิด 

 

 
 

https://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-5.jpg
https://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-3.jpg
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ภาพประกอบ 44 อากาศพลศาสตร ์3 
 

ท่ีมา: http://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-3.jpg 
 

แต่รถในสไตลเ์นกเกตเม่ือเขา้สูโ่หมดความเรว็สงู การควบคมุนัน้ผูข้บัข่ีจะรูไ้ดเ้ลยถึงการ
ท่ีตอ้งใชท้กัษะสงูขึน้ มีโอกาสท่ีรถจะเสียอาการไดห้ากเจอกระแสลมท่ีผนัผวน เพราะไม่มีชดุแฟริง่
ช่วยแหวกอากาศ อีกทัง้หากชดุแฟริ่งนัน้ออกแบบมาไดอ้ย่างสมบรูณท์ างานไดใ้นย่านความเรว็ท่ี
สูงมากพอ การไหลของอากาศจะช่วยใหร้ถเคลื่อนท่ีผ่านอากาศไดร้วดเร็วขึน้ ความเร็วเพิ่มขึน้ 
ในขณะท่ีเครือ่งยนตอ์าจจะท างานเท่าเดมิหรอืนอ้ยลง อีกทัง้แรงกดท่ีถกูจดุหากออกแบบใหเ้กิดขึน้ 
จะช่วยกดตวัรถใหน้ิ่ง ยดึเกาะถนนไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้ดว้ย 

ระดับความเร็วกับปัจจัยของการออกแบบชิน้ส่วน จะตอ้งสัมพันธ์กัน ถ้าขับข่ีในย่าน
ความเรว็ไมส่งู ชดุแฟริง่และอากาศพลศาสตรก็์จะยงัไมแ่สดงประสิทธิภาพ บางครัง้มนัอาจจะเป็น
ภาระเพิ่มน า้หนกัใหก้บัตวัรถเสียดว้ยซ า้ แต่เม่ือความเรว็มนัได ้เรียกว่าเกินกว่า 100 กม./ชม. ขึน้
ไป ทกุอยา่งมนัจะเกิดโดยอตัโนมตัิ 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 อากาศพลศาสตร ์4 
 

ท่ีมา: http://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-2.jpg 
 

https://www.grandprix.co.th/wp-content/uploads/2019/04/bike-technic-2.jpg
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ประโยชนข์องกาศพลศาสตรมี์มากมาย แมแ้ตที่มแข่งระดบัโลกยงัใหค้วามส าคญั แตก่บั
รถใชง้านก็เพียงเขา้ใจว่าบางครัง้การใชง้านตอ้งเขา้ใจขอ้จ ากัดหรือขอ้ไดเ้ปรียบของรถแต่ละ
ประเภทก็จะเลือกใชง้านไดเ้หมาะสมขึน้นั่นเอง (นนัทพงศ ์ภกัดีบตุร, 2562) 

การแต่งรถมอเตอรไ์ซคข์องเด็กแวน้ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เป็นความสวยงามรูปแบบ
หนึ่งท่ีเปลี่ยนไปตามเทรนดต์ามยคุสมยั การแต่งรถเป็นศาสตรท่ี์ตอ้งใชท้กัษะความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ อปุกรณข์องแต่งท่ีเด็กแวน้ท่ีเป็นยอดนิยมในการแต่ง อย่างท่ออเสีย  เป็นชิน้ส่วน
แรกๆ ท่ีหลายคนนิยมเปลี่ยนก่อน เพราะเปลี่ยนง่าย มีหลายราคาใหเ้ลือกขึน้อยู่กับวัสดุและ
คณุภาพ นอกจากนีย้งัส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพของเครื่องยนตเ์พิ่มขึน้ เพิ่มความสวยงามใหก้บัรถ
มอเตอรไ์ซคไ์ดอี้กดว้ย มีตัง้แตร่าคาพนัตน้ๆ ไปจนถึงหลกัหมื่นเลย แตต่อ้งพงึระวงัเรือ่งคา่ความดงั
เสียงของท่อไอเสียไม่ใหเ้กิน 95 เดซิเบล บางแบรนดจ์ะมีบอกไวเ้ลยวา่ใหใ้ชใ้นสนามแข่งเท่านัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 ท่อไอเสียวสัดไุทเทเนียม 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 
ป๊ัมเบรค คาลิเปอรเ์บรค อีกสิ่งนึงท่ีเพิ่มสมรรถนะใหก้ับรถมอเตอรไ์ซค ์ไม่ว่าจะป๊ัมบน 

หรือ คาลิเปอรเ์บรค และท าใหมี้ความปลอดภยัมากขึน้ ส่วนแบรนดท่ี์เป็นท่ีนิยมในบา้นเราก็มีให้
เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Brembo Nissin เป็นตน้ ส่วนวิธีการเลือกก็ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ
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เพราะในทอ้งตลาดปัจจบุนันีมี้ของปลอมอยู่เยอะมาก ซึ่งสมรรถนะนัน้ไม่สามารถไปเทียบกบัของ
แท ้หรอืแมก้ระทั่งตวัป๊ัมเบรคเดมิไดเ้ลย 

 

 
 

ภาพประกอบ 47 ป๊ัมลอย Brembo 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 คารล์ปิเปอร ์Brembo 
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ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 

นอกจากนีก็้จะมีลอ้ซี่ลวดบวกยางหนา้แคบขอบทองลอ้ขนาด 17 ไม่ว่าจะขบัรถรุน่ไหนก็
มกัจะเปลี่ยนเป็นเบอร ์17 เพราะเช่ือว่าจะท าใหร้ถซิ่งขึน้ ไปไดไ้วขึน้กว่าเดิม ช่วยเรื่องน า้หนกัของ
ตวัรถเป็นอย่างมาก โดยลอ้แตง่นัน้มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบทัง้แบบลอ้ซี่ลวดแบบมียางใน ลอ้ซี่ลวด
แบบ Tubeless ลอ้แม็ก หรอืแมก้ระทั่งลอ้คารบ์อนท่ีเบาแบบสดุๆ สว่นราคานัน้ก็ขึน้อยู่กบัแบรนด์
ท่ีมีตัง้แต่หลกัพนักบัแบรนดไ์ทยๆ อย่าง DID หรือลอ้คารบ์อนจาก Marchesini ในราคาหลกัแสน
บาท อีกสิ่งหนึ่งท่ีช่วยรดีสมรรถนะของตวัป๊ัมเบรคออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยหลกัการท างานจะเป็น
การไล่แรงบีบของตวัน า้มนัในกระปุกใหไ้หลลงไปยงัตวัคาลิเปอรด์า้นล่างไดไ้วขึน้ ซึ่งท าใหก้าร
ตอบสนองตอ่การเบรคท าไดด้ียิ่งขึน้ โดยสายถกัท่ีเราจะเห็นกนัจะเป็นสายถกัแบบสี ซึง่เสรมิความ
โดดเดน่ใหก้บัรถมอเตอรไ์ซคไ์ดอี้กดว้ย  

 

 
 

ภาพประกอบ 49 ลอ้ซี่ลวดขอบ 17 บวกยางหนา้แคบ 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
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ภาพประกอบ 50 กนัสะบดั Ohlins 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 

 
 

ภาพประกอบ 51 สายเบรคถกั 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
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ภาพประกอบ 52 เบาะปาดหุม้ผา้ Bride 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 

รวมถึงกันสะบดัโดยเฉพาะแบรนดด์งัอย่าง Ohlins เบาะปาดหุม้ผา้ Bride สวิงอารม์ 
วสัดท่ีุนิยมอย่างมากคือ อลมูิเนียม ในส่วนของโชค้อพันัน้ หรือระบบกันสะเทือน ส่วนใหญ่นิยม
เปลี่ยนโชค้กนัใหเ้ขา้กบัวิธีการขบัข่ี โดยโช๊คท่ีเปลี่ยนนัน้ส่วนมากจะใหค้วามนุ่มนวลและการเกาะ
ถนนท่ีดีขึน้ จากการปรบัแต่งท่ีสามารถปรบัไดล้ะเอียดมากขึน้ โดยมีทั้งแบบโช้คน า้มัน , แบบ 
โชค้ไฮบรดิ น า้มนัและแก๊ส , แบบโช๊คแกส้ หลายยี่หอ้เช่น Ohlins Showa YSS เป็นตน้ และมีบาง
รุน่สามารถดดัแปลงโช๊คหนา้เป็นแบบหวักลบั (Up Side Down) ไดอี้กดว้ย  
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ภาพประกอบ 53 สวิงอารม์อลมูิเนียม 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
 

 
 

ภาพประกอบ 54 โช๊คหลงัแตง่ Showa 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/news/9701 
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สิ่งเหล่านีเ้ป็นความนิยมจากตวัสนามแข่ง ดว้ยเหตผุลหลกัๆ คือการลดน า้หนกัตวัรถให้
เบาลงท่ีสุด หรือท่ีเรียกกันว่า ไล่เบา โดยน็อตแต่งนั้นมีทั้ง อลูมิเนียมสี หรือ ไทเทเนียม ส่วน
สนนราคาก็แตกตา่งกนัไปตามวสัด ุ

จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมยอ่ย “แวน้” ในสงัคมไทย เป็นวฒันธรรมรว่มสมยัท่ีคูก่บัสงัคมไทย
มาชา้นาน และมีความสมัพนัธต์่อกนั นอกจากมีสถานะเป็นยานพาหนะท่ีเต็มไปดว้ยประโยชนใ์ช้
สอยเชิงคณุค่าแลว้ เม่ือเขา้ไปสู่ชุมชนก็เปลี่ยนเป็นสถานะเป็นวตัถุท่ีใชแ้สดงตวัตนท่ีสะทอ้นอัต
ลกัษณใ์นระดบัปัจเจคและอตัลกัษณใ์นระดบักลุ่ม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งวฒันธรรม
เฉพาะขึน้และการแสดงออกผ่านการแต่งรถนั้นลว้นมีท่ีมาท่ีไปเพื่อรองรับกับลีลาการข่ีตาม
ลกัษณะทางกายภาพ เพื่อการตอบสนามตอ่ความเรว็ 

 
6. งานวิจัยและส่ือรูปแบบอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยเร่ือง เร่ง รัก รุนแรง โลกชายขอบของนักบดิ  
โดย ผศ.ดร.ปนดัดา ช านาญสขุ มีเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมของเด็กแวน้ ยาเสพติด 

ซิ่ง ซ่า เซ็กส ์ลงพืน้ท่ี 3 ปี ศึกษาคลกุคลีกบัเด็กแวน้อย่างถึงแก่น จนขึน้แท่น "บอส" การข่ีรถตาม
ลีลาของกลุม่เดก้แวน้มีสถานะเป็นวฒันธรรมย่อยอย่างหนึ่งเพื่อก่อรา่งอตัลกัษณใ์หห้ลดุพน้ความ
เป็นชายขอบ โดยเด็กวยัรุน่พยายามท่ีจะแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ ผ่านวิถีของการสรา้งสรรค์
วฒันธรรมเฉพาะขึน้ โดยมีลีลาของการซิ่งท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะกลุม่ เด็กแวน้ เป็นกลุม่คนท่ีไม่มีทนุ
ทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมอยา่งท่ีคนอ่ืนๆ มี และในการสรา้งตวัตนขึน้มาใหม ่คือการออกไป
ทา้ทายกบักรอบของสงัคมเดมิ กลบักลายเป็นวา่ท าใหว้ยัรุน่เหลา่นีน้  าตวัเองเขา้ไปอยูใ่นภาวะเสี่ยง
ชีวิตและอนาคต เด็กแวน้จึงเป็นทัง้ผูถู้กกระท าและเป็นผูก้ระท าต่อคนอ่ืนในสงัคมดว้ย  (ปนดัดา 
ช านาญสขุ, 2552) 

6.2 งานวิจัยเร่ือง ดคูาต ิในฐานะวัฒนธรรมทางวัตถุ  
โดย นายภูมิเกียรติยศ เทศนา มีเนือ้หาเก่ียวกับรถบิ๊กไบคย์ี่ห้อดูคาติในแง่ของ

เครอืข่ายทางวตัถท่ีุประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบและผูก้ระท าการ ทัง้คนและสิ่งของ ดว้ยขอ้สงัเกต
ท่ีว่า เครือข่ายของดูคาติก่อสรา้งรูป (Shape) และธ ารงคร์กัษาความยิ่งใหญ่ไวไ้ดอ้ย่างไร โดย
วิเคราะหข์อ้มลูจากการสงัเกตการณแ์บบมีส่วนรว่ม ในฐานะของการเป็น “คนใน” จากการศกึษา
พบว่า เครอืข่ายดคูาติสรา้งโลกมากจากเรื่องราวความยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตรเ์ริม่จาก “ด็อกเตอร ์
ที” ไดส้รา้งเครื่องยนตข์ึน้มา ช่ือว่า “แอล-ทวิน เดสโมโดรมิค” ซึ่งระบบการท างานและความ
สวยงามของเครือ่งยนตด์งักลา่วไดก้ลายเป็นเอกลกัษณข์องดคูาติ เปรยีบดงัศลิปะสองลอ้ท่ีมีความ
หรูหราและสงูส่ง และมีนกัแข่งทีมคคูาติท่ีใชเ้ครื่องยนตด์งักล่าวควา้แชมป์ในการแข่งขนัไดห้ลาย
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รายการ รถดูคาติ จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก ก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้กระท าการท่ีมีร่างแห
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง “คน” และ “สิ่งของ” เช่ือมโยงไปมาอยา่งสลบัซบัซอ้น (ภมูิเกียรติยศ เทศนา, 
2559) 

6.3 งานวิจัยเร่ือง “แยงกี”้ ในประเทศญ่ีปุ่น: ตัวตนและวัฒนธรรม  
โดย อาจารย ์ดร.พนิดา อนนัตนาคม มีเนือ้หาเก่ียวกบักลุ่มวยัรุน่ญ่ีปุ่ นท่ีมีพฤติกรรม

ในเชิงท่ีเรียกว่า “แยงกี”้ โดยศึกษาความเป็นชายขอบและวฒันธรรมเฉพาะของกลุ่ม “แยงกี”้ ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น กลุ่ม “แยงกี”้ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ช่วงวยัรุ่นซึ่งมีลกัษณะทางวฒันธรรมเฉพาะตวั
แตกต่างไปจากวัฒนธรรมหลักของสังคมญ่ีปุ่ น โดยมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมดา้นแฟชั่น 
รสนิยมการแต่งรถ และค่านิยมแบบลูกผูช้าย อีกดา้นหนึ่งนั้นกลุ่มแยงกีก็้มีส่วนท่ีสรา้งความ
เดือดรอ้นใหก้ับสังคมเหมือนกัน เช่น การดัดแปลงรถมอเตอรไซค ์การข่ีรถเร็วเกินท่ีกฎหมาย
ก าหนด  และพฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดจากคา่นิยมทางวฒันธรรมเฉพาะกลุม่ สิ่งเหลา่นัน้
ถือไดว้่าเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายและระเบียบของสังคม ดังนั้นกลุ่ม “แยงกี”้ จึงถูกท าใหมี้สถานะ
กลายเป็น “คนชายขอบ” ของสงัคมญ่ีปุ่ นไปในท่ีสดุ (ฐิรชญา ศรงีาม, 2556) 

6.4 งานวิจัยเร่ือง ประตมิากรรมส่ือใหม่: รูปแบบลีลาและรสนิยมในศิลปะยกล้อ  
โดย นายธีรพล หอสง่า มีเนือ้หาเก่ียวกบัแนวคดิการใชม้อเตอรไ์ซคส์รา้งอตัลกัษณใ์น

วฒันธรรมชอ้ปเปอร ์โดยการหยิบยืมรูปแบบจากหลายแหล่งท่ีมา กลายเป็นวฒันธรรมชอ้ปเปอร์
แบบไทยๆ โดยการเช่ือมโยงขอ้มลูท่ีไดม้ากบัแนวคิดทางศิลปะกบัผลงานในรูปแบบประติมากรรม
สื่อใหม่ทัง้หมดสี่ชิน้ ไดแ้ก่ คิงคะนองนา เรว็แรงเกิน้ นกัสูต้ลาดสด และทองเนือ้เกา้ จนกลายเป็น
รูปแบบอตัลกัษณเ์ฉพาะ เป็นกระบวนการสรา้งการรบัรูส้นุทรียะแบบวฒันธรรมชอ้ปเปอรใ์หก้ับ
ผูช้มผ่านการรบัรู ้ท่ีไม่ไดห้ยดุแค่เพียงการช่ืนชมสนุทรียภาพจากความของงามของรูปเท่านัน้ แต่
เป็นกระบวนการวิจยัในรูปแบบ “ประติมากรรมปฏิสมัพนัธ”์ (ธีรพล หอสง่า, 2560) 

6.5 ส่ือภาพยนตร ์ 
ขอ้มลูจากสื่อภาพยนตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัมอเตอรไ์ซคใ์นยคุเฟ่ืองฟ ูเช่น เรือ่ง A Moment 

of Romance (1990) หรอื ผูห้ญิงขา้ใครอย่าแตะ และตอ่มามีภาพยนตร ์เรือ่ง Full Throttle (1995) 
หรือ ยึดถนนเก็บใจไวใ้หเ้ธอ เป็นตน้ จากอิทธิพลของหนังส่งผลใหม้อเตอรไ์ซคท์รงผูช้ายไดร้บั
ความนิยมอย่างกวา้งขวางในไทยในยคุ 90 ส่วนรถมอเตอรไ์ซคท่ี์หลิวเต๋อหวัข่ีในเรื่องนัน้ มีราคา
แพงและหาซือ้ยาก ตอ้งสั่งน าเขา้จากตา่งประเทศ ท าใหว้ยัรุน่ไทยสมยันัน้หนัมาข่ีมอเตอรไ์ซคท์รง
ผูช้าย 2 จงัหวะ ท่ีหาไดใ้นไทย เช่น Kawasaki KR 150 และ Honda NSR 150 เป็นตน้ ถือว่าเป็น
ยคุเฟ่ืองฟขูองเครือ่งยนต ์2 จงัหวะ 
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ภาพประกอบ 55 ภาพยนตรเ์รือ่ง ผูห้ญิงขา้ใครอย่าแตะ 
 
ท่ีมา: https://coub.com/view/1441m4 
 

 
 

ภาพประกอบ 56 ภาพยนตรเ์รือ่ง ยดึถนนเก็บใจไวใ้หเ้ธอ 
 
ท่ีมา: https://m.sohu.com/n/505001443/ 
 



  77 

6.6 ส่ือออนไลนแ์ละส่ือสังคมออนไลน ์ 
ขอ้มูลจากสื่อออนไลนท่ี์ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับวงการ 2 ลอ้ และรวบรวมความสนใจ

เฉพาะกลุม่ท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธจ์นเกิดเป็นวฒันธรรมขนาดย่อยขึน้ สื่อออนไลนท์าง Youtube 
ท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการแต่งรถสไตลแ์วน้ ThaiRacing TV, จอหน์ไรเดอร-์Johnrider จะเนน้ให้
ความรูด้า้นเครื่องยนต ์โดยพาไปแนะน าการแต่งรถตามอู่ต่างๆ รีวิวของแต่ง สมัภาษณช์่างจากอู่
ส  านกัดงั และยงัมีวิธีการ live สด ผ่าน Facebook เพื่อมีปฎิสมัพนัธก์บัผูค้นท่ีเขา้มาทกัทายหรือ
ถามตอบสิ่งท่ีน่าสงัสยัเก่ียวกบัการแตง่รถ สื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook เพจกลุม่เดก็แวน้ เพจ
สนามแขง่แดรก็ไบค ์และเว็บไซต ์Pantip หอ้งรชัดา Tag มอเตอรไ์ซค ์เป็นตน้ 

ขอ้มูลจาก Thairacing TV ของคุณพินิจนนัท ์บวัมหาศกัดิ์ มีเนือ้หาเก่ียวกับการให้
ความรูใ้นวงการแต่งรถทกุประเภท โดยการสมัภาษณช์่างตามอู่ดงั รีวิวรถใหม่ อะไหล่ ของแต่งรถ
ท่ีน่าสนใจ มีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และช่องทาง Youtube มีตอนท่ีน่าสนใจ เช่น มาดู
มอไซค ์จาก ปุ๊ -ตัม้ ประชาสงเคราะห ์กบัความเดท 9 วิ ว่าท ายงัไง…!!!, มอไซคแ์ข่งไทยท่ีสรา้งช่ือ
กบัปุ๊  ประชาสงเคราะหแ์ละตัม้ น าชยั โดยคลิปนีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัมอเตอรไ์ซคแ์ตง่ซิ่งไทยท่ีสรา้งช่ือ
ในต่างประเทศ ในการแข่งขนัท่ีประเทศมาเลเซีย ในรุ่น 125cc Open คือรถ Honda Dash 125 
เครื่องหวัโต ท่ีน าเสือ้ KSR น ามาแปลงใหม ่ลกู 70mm สว่นใหญ่ท่ีมาเลเซียรถ 2 จงัหวะจะนิยมรถ
Yamaha RXS, Yamaha Concord แต่คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมแต่งรถ Honda Dash เป็นรถเล็ก 
หรือท่ีเรียกกันว่ารถกระเทย จึงน ารุ่นนีไ้ปแข่งและไดข้ึน้แท่นอนัดบัหนึ่งในรายการนี ้การแข่งขนั
แดร็กไบคท่ี์ประเทศมาเลเซียจะมีกติกาคลา้ยๆ กับการแข่ งขันแดร็กไบคใ์นประเทศไทย คือ
ระยะทาง 201 เมตร แต่ของเขาจะแตกต่างกนัท่ีไฟปล่อยตวัท่ีใชไ้ฟสามเหลืองและเขียวเลย ไม่ได้
กระพรบิทีละเหลืองเหมือนในประเทศไทย โดยตวัข่ีจะเป็นแบงค ์บญุห่อ ตวัข่ีรถแดรก็ไบคร์ะดบัมือ
อาชีพของไทย 
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ภาพประกอบ 57 Channal Thairacing TV 
 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=PliS996RDFM 

 
ขอ้มลูจาก จอหน์ไรเดอร ์– Johnrider ของคณุ จอหน์น่ี อรยิะพงษ ์เจรญิสขุ มีเนือ้หา

เก่ียวกับการน าเสนอสิ่งท่ีมีประโยชน์เก่ียวกับ 2 ลอ้ ในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง 
ยกตัวอย่างคลิป มาดูนอ้งหนิงสาวสุดสวยประกอบเครื่อง WAVE กัน มีเนือ้หาเก่ียวกับการให้
ความรูก้ารประกอบเครื่องรถมอเตอรไ์ซค ์จากกรณี Honda Wave Z ลกูปืนแตก สาเหตท่ีุลกูปืน
แตกอาจจะเกิดจากเขา้เกียร ์การกระชากเกียรเ์กิดการช ารุดขึน้ได ้จึงน ามาผ่าเครื่องออกเพื่อ
เปลี่ยนลูกปืนใหม่ เม่ือเปลี่ยนเรียบรอ้ยแลว้ จึงน าเครื่องมาประกอบเขา้ไปใหม่ทัง้หมด ใชก้าร
น าเสนอแบบ Facebook Live เพื่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์กับคนดู ซึ่งจะมีการส่งค าถามเขา้มา และ
ตอบกนัสดๆ ระหว่างการประกอบเครื่อง หลายๆค าถาม ท าใหผู้ช้มท่ีดอูยู่ไดร้บัความรูเ้พิ่มเขา้ไป
ดว้ย คลิปนีมี้ความยาวทัง้หมด 2 ชั่วโมง 5 นาที ถ่ายทอดสดตัง้แตเ่ริม่ตน้การประกอบเครือ่งจนจบ 

 



  79 

 
 

ภาพประกอบ 58 Channal จอหน์ไรเดอร ์– Johnrider 
 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=qTvCALRvyj4 
 
 ข้อมูลจากเพจ 2-Stroke Thailand Power ของคุณ สุรศักดิ์ ป่ินประภา มีเนือ้หา

เก่ียวกับขอ้มูลรถ 2 จังหวะในประเทศไทยและในต่างประเทศ เป็นชุมชนสงัคมออนไลนใ์นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรถ 2 จังหวะ และท ากิจกรรมกับสมาชิกในเพจ เช่น จัดงานนัดพบ โชว์รถ 
แลกเปลี่ยน ซือ้ขาย-อะไหล ่ออกทรปิตา่งจงัหวดั ท่องเท่ียว ท าบญุ เป็นตน้ มีเกรด็ความรูม้ากมาย
ทัง้เรื่องประวตัิศาสตรข์องรถแต่ละรุน่ ยกตวัอย่างโพส เกร็ดความรู ้Honda Fsx 150 โพสนีจ้ะพา
ไปยลโฉมความงามของ Honda Fsx 150 ถูกเรียกว่าเป็น Super Aero Sports (Comfortable 
Riding) รถรุ่นสดุทา้ยของ Honda ท่ีผลิตสองจงัหวะออกมา ซึ่งเป็นรถท่ีหาดคู่อนยากในประเทศ
ไทย ดว้ยท่านั่งท่ีออกแบบมาเพื่อใหผู้ข้บัข่ีรูส้ึกสบาย ท าการเปิดตวัในช่วงตน้ปี พ.ศ.2541 และ
นบัตัง้แตปี่ พ.ศ.2532 เป็นตน้มา บรษัิท Honda ก็ไดก้า้วเขา้สูต่ลาดรถสปอรต์ขนาด 150cc โดยมี 
NSR 150R เป็นรุน่แรกในคลาสรถสปอรต์จวบจนถึงปี พ.ศ.2541 บรษัิท Honda ก็ไดส้ง่ FSX 150 
มาเพื่อปิดต านานรถสปอรต์ 2 จงัหวะของทางค่าย ซึ่งนบัเป็นเวลา 9 ปีโดยประมาณ ส าหรบัการ
ตอ่สูแ้ย่งชิงพืน้ท่ีการตลาดของรถสปอรต์จากคา่ย Honda หากจะกลา่วถึงยอดขาย FSX 150 ท่ีไม่
เปรีย้งปรางเท่าท่ีควร ทัง้นี ้Honda FSX 150 ไดเ้ปิดตวัพรอ้มสโลแกนท่ีว่า “FSX 150 รหสัใหม่...
ขับข่ีสบาย...ดีไซนล์  า้ยุค” อาจถือเป็นเรื่องปกติส  าหรบัค่ายรถจักรยานยนตต์่างๆ ท่ีเลือกจะใช้
โมเดลรุน่รถรหสัตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในคา่ยมาท าการถอดแบบหรอืปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อน าใชพ้ฒันา
รถรุน่ตา่งๆ ในคา่ยดว้ยเช่นกนั ส าหรบั FSX 150 ก็ถกูถอดแบบมาจากโมเดลรุน่พี่ในคา่ยอย่างเจา้ 
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CBR 1100 XX (1996-2007) ทัง้นีค้วามพิเศษของ CBR 1100 XX ถกูจดัประเภทใหอ้ยู่ในโหมดรถ
สปอรต์ทวัริง่นัน้เอง จะเห็นไดว้่าเพจ 2-Stroke Thailand Power จะเนน้ใหข้อ้มลูเชิงประวตัิศาสตร์
และถ่ายทอดความสวยงามของรถแตง่ผา่นรูปถ่ายจากรถจรงิๆ ของสมาชิกในเพจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 เพจ 2-Stroke Thailand Power 
 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/2tthp/ 
 
ในบทนีจ้ะเป็นการรวบรวมขอ้มลูทตุิยภมูิทัง้หมดเพื่อน าไปใชเ้ป็นกระบวนการคิดในการ

หาอตัลกัษณก์ารแตง่รถสไตลแ์วน้ ตัง้แตจ่ดุก าเนิดของชดุความคิดทางวฒันธรรม การก่อรา่งสรา้ง
วฒันธรรมย่อย โดยประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทฤษฎีจากศาสตรต์่างๆ ทัง้ดา้นสงัคมศาสตรป์ระมวล
เขา้กบัศิลปกรรมศาสตร ์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวมจะถกูน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานของการลงพืน้ท่ีของ
ผูว้ิจัยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเชิงลึกดว้ยวิธีดารสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและ
สมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแตง่รถและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
4. วิธีด  าเนินการวิจยั 

 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั รถแตง่ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์
1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั รูปแบบรถแตง่ท่ีอยูใ่นสนามแขง่รถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์
จ านวน 5 สนาม คือ สนามแข่งรถสระบุรี แดร็ก เรสซิ่ง จังหวัดสระบุรี , สนามแข่งรถ 

Bangkok Drag คลอง 5 จงัหวดัปทมุธานี, สนามแขง่รถ Buriram United Dragster Track จงัหวดั
บุรีรมัย,์ สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง จงัหวดันครสวรรค์, สนามแข่งรถ เทพนคร ถนน
พระราม 2 จงัหวดัสมทุรสาคร 

1.3 ขอบเขตผลงานสรา้งสรรค ์ 
วตัถอุอกแบบท่ีใชแ้สดงตวัตน 1 ชิน้ และของตกแตง่บา้น 1 Collection (2 ชิน้ขึน้ไป) 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิ ธีการ
สงัเกตการณแ์ละการสมัภาษณเ์ชิงลกึ เพื่อท าความเขา้ใจวฒันธรรมการแตง่รถสไตลแ์วน้ ท่ีน ามา
แข่งขันประลองความเร็วและน ามาประกวดรถสวยงามในสนาม และการศึกษาเ ชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในการประเมินหาแนวทางการออกแบบและประเมินผลความพึงพอใจ
ตอ่ตน้แบบของตกแตง่บา้นสไตลแ์วน้ 

2.1 การส ารวจขอ้มลูภาคเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสื่อออนไลน ์
2.2 การเก็บขอ้มลูในภาคสนาม  

2.2.1 การเ ก็บข้อมูลโดยการสัง เกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) เป็นวิธีท่ีใชร้วบรวมขอ้มลูทัง้หมดขณะลงพืน้ท่ีสนามแข่งขนัรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์
โดยมุ่งส  ารวจไปท่ีรถแต่งสไตลแ์วน้ท่ีใชแ้ข่งขนัทัง้สายความเร็ว การแข่งประกวดรถแต่งสวยงาม 
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และจากเตน้ทร์ถแต่งของอู่ต่างๆ รอบสนามแข่ง การด าเนินงานเริ่มดว้ยการวางแผนเขา้สู่พืน้ท่ี 
เพื่อท่ีจะหาวิธีการในการเขา้ถึงวฒันธรรมการแข่งรถซิ่งและสงัเกตการณบ์รรยากาศรอบๆ สนาม
อย่างเป็นธรรมชาติ การสงัเกตการณอ์ย่างมีส่วนร่วมโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมดกูารแข่งขนัรถซิ่ง
และการประกวดรถสวยงาม โดยจะไปถึงท่ีงานตัง้แตง่านเริม่ สงัเกตการณก์ารน ารถเขา้สนาม การ
เตรียมรถใหพ้รอ้มส าหรบัการแข่ง การเตรียมสนามแข่งของผูจ้ัดงาน รวมไปถึงเก็บบรรยากาศ
รา้นคา้อปุกรณแ์ตง่รถ รา้นอาหาร โดยรอบสนาม 

2.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นวิธีการรวบรวม
ขอ้มลูท่ีส  าคญัโดยวิธีถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตตนเอง โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณใ์นการแวน้
และอยูใ่นวงการแตง่รถ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากท่ีสดุและถกูตอ้งเพียงพอตอ่การวิเคราะหต์ามหลกัการ
วิจยัเชิงคณุภาพ  

2.2.2.1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการแต่งรถสไตล์แว้น จ านวน 6 ท่าน 
คดัเลือกจากการคดักรองกลุม่คนท่ีอยูใ่นวงการแตง่รถ มีความหลงใหลและมีประสบการณก์ารแตง่
รถดว้ยตนเอง มาไม่ต  ่ากว่า 5 ปี ผูว้ิจยัท าการพดูคยุท าความรูจ้กักนัในเบือ้งแรกและสานสมัพนัธ์
จนคุน้เคยระดบัหนึ่ง จึงด าเนินการส าหรบัการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก โดยใชค้  าถามปลายเปิด 
(Open Ended Question) มีแนวค าถามจ าแนกเป็นประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ในชีวิต
เก่ียวกบัเรื่องสไตลก์ารแต่งรถมอเตอรไ์ซค ์เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูส าหรบัการน าไปวิเคราะหห์าอตั
ลกัษณท์างวฒันธรรมการแตง่รถสไตลแ์วน้ 

2.2.2.2 สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ จ านวน 5 ท่าน คดัเลือกจาก
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณด์า้นการออกแบบ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางการ
พฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะสไตลแ์วน้ 

2.3 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อตน้แบบของตกแต่ง
บา้นดว้ยสุนทรียะการตกแต่งรถสไตลแ์ว้น ประชากรส าหรับการประเมินความพึงพอใจเป็น  
กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีเขา้มารว่มงานนิทรรศการ Visitor Rooms : Thesis Exhibition ’19 นิทรรศการ
จัดแสดงผลงาน Thesis ของนิสิตปริญญาโท สาขานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวิโรฒ จดัขึน้ท่ี Goose Life Space, Bangkok 

2.3.1 การวดัค่าตวัแปร ผูว้ิจยัไดต้ัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนน และวดัค่าตวัแปร โดย
สรา้งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบเป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีแบ่งเป็น 5 
ระดบั ตามแบบของ อาร.์ เอ. ลเิคิรท์ (R. A. Likert) หรอืลิเคิรท์สเกล (Likert Scale) โดยก าหนดให้
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มีน า้หนกัเปรียบเทียบกัน เป็นการแบ่งมาตราส่วนประมาณค่าของการตีความหมายออกเป็น 5  
ระดบั (ชใูจ คหูารตันไชย, 2542) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้ 

2.3.2 ระดบัการใชง้าน 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5   หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง   ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ 
ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตา่ง ๆ 
5   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  หมายถึง   เฉย ๆ 
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง  ไม่เหน้ดว้ยอยา่งยิ่ง 
วิเคราะหข์อ้มูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิรท์ (Likert) วิเคราะหโ์ดยหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s) โดยแปลผลเป็นระดบัใชเ้กณฑด์งันี ้

คา่เฉลี่ยคะแนน 4.21 – 5.00 อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 อยูใ่นระดบั มาก 
คา่เฉลี่ยคะแนน 2.16 – 3.40 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คา่เฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.80 อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

2.3.2 วธีิการสุม่ตวัอยา่ง มีขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง โดยไม่อาศยัหลกัความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Random Sampling) โดยเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่ม
ตวัอย่าง ขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบคณุสมบตัิของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาท าแบบสอบถาม เพื่อให้
ตรงกบักลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ ์เป็นการปอ้งกนัความผิดพลาดของการเลือกกลุม่
ตวัอย่าง และใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร โดยจะใชค้  าถามคดักรอง ซึ่งอยู่ใน
สว่นแรกสดุของแบบสอบถาม (เยาวนารถ พลายมาต, 2554) 
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3. การวิเคราะหข้์อมูล 
3.1 วิเคราะหข์อ้มลูภาคเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสื่อออนไลน์ จากการศกึษาทตุิย

ภูมิ (Secondary data) ศึกษาเนือ้หาเก่ียวกับองคค์วามรูเ้ก่ียวกับวฒันธรรมย่อยเด็กแวน้เพื่อท า
ความเขา้ใจการก่อร่างสรา้งวฒันธรรมย่อย รูปแบบ และการแต่งรถสไตลแ์วน้ โดยเปรียบเทียบ
สไตลก์ารแตง่รถแวน้ไทยกบัการแตง่รถสไตล ์Bosozuku ของญ่ีปุ่ น และเปรยีบเทียบสไตลก์ารแตง่
รถสไตลแ์วน้ไทยกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์เพื่อวิเคราะหห์าอตัลกัษณก์ารแต่งรถสไตล์
แวน้ไทย 

3.2 วิเคราะหข์อ้มลูจากภาคสนาม จากการศึกษาขัน้ปฐมภมูิ (primary data) วิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสงัเกตการณ์ท่ีสนามแข่งจ านวน 5 สนาม ประกอบไปดว้ย สนามแข่งรถสระบุรี 
แดรก็ เรสซิ่ง จงัหวดัสระบรุี, สนามแข่งรถ Bangkok Drag คลอง 5 จงัหวดัปทมุธานี, สนามแข่งรถ 
Buriram United Dragster Track จงัหวดับรุีรมัย,์ สนามแข่งรถ บงึบอระเพ็ด แดรก็ เรซซิ่ง จงัหวดั
นครสวรรค,์ สนามแข่งรถ เทพนคร ถนนพระราม 2 จงัหวดัสมทุรสาคร, สนามแข่งรถกระท่อมเจา้
เงาะ จงัหวดัชลบรุ ีเพื่อน าวิเคราะหห์าอตัลกัษณก์ารแตง่รถสไตลแ์วน้ไทย 

3.3 วิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้การ
สมัภาษณแ์บบปลายเปิด (Open Ended Question) จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแต่งรถ 6 ท่าน เพื่อ
วิเคราะหห์าแนวทางการออกแบบวตัถจุดัแสดงเพื่อใชแ้สดงตวัตนการแต่งรถสไตลแ์วน้  และจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 5 ท่าน เพื่อวิเคราะหห์าแนวทางการพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้น 

3.5 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมิน โดยใช้มาตราประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อ
สรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อตน้แบบของตกแต่งบา้นจากสนุทรียะการตกแต่งรถ
มอเตอรไ์ชคส์ไตลแ์วน้ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
4.2 สรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.3 ศกึษาขอ้มลูภาคเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสื่อออนไลน ์
4.4 เก็บขอ้มลูในภาคสนาม  

4.4.1 เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
เป็นวิธีท่ีใชร้วบรวมขอ้มลูทัง้หมดขณะลงพืน้ท่ีสนามแข่งขนัรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์โดยมุ่งส  ารวจ
ไปท่ีรถแต่งสไตลแ์วน้ท่ีใชแ้ข่งขนัทัง้สายความเรว็ การแข่งประกวดรถแต่งสวยงาม และจากเตน้ท์
รถแตง่ของอูต่า่งๆ รอบสนามแข่ง 
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4.4.2 สมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-Depth Interview) โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการแตง่รถ จ านวน 6 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจ านวน 5 ท่าน 

4.5 วิเคราะหข์อ้มลู 
4.5.1 วิเคราะหข์อ้มลูภาคเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสื่อออนไลน ์ 
4.5.2 วิเคราะหข์อ้มลูจากการสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม 
4.5.3 วิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 

4.6 สรา้งผลงานวตัถจุดัแสดง โดยผูว้ิจยัและเด็กแวน้ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นรว่ม (PAR) เพื่อการแสดงตวัตนของเดก็แวน้ผา่นวตัถจุดัแสดง 

4.7 ออกแบบและพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซค์
สไตลแ์วน้ 

4.8 น าผลงานท่ีไดม้าจดัแสดงในนิทรรศการ  
4.9 ใชแ้บบประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อตน้แบบของตกแต่ง

บา้นจากสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ชคส์ไตลแ์วน้  
4.10 สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 
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ภาพประกอบ 60 วิธีด  าเนินการวิจยั 
 
ในระยะท่ี 1 เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษาขอ้มลูทุติยภมูิ โดยแบ่งเป็น 3 หมวด

ใหญ่ๆ ในการศึกษา ไดแ้ก่ วฒันธรรมย่อย เทคนิค/หัตถการ สุนทรียศาสตร ์หลงัจากนัน้ท าการ
ก าหนดกลุม่เปา้หมายประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ รถมอเตอรแ์ตง่ซิ่งสไตลแ์วน้และสนามแข่งรถ
ซิ่งทางตรงแดร็กไบค์ จ านวน 5 สนาม หลังจากนั้นลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการ
สงัเกตการณแ์ละสมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแต่งรถและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 
เม่ือไดข้อ้มลูทัง้หมดมาแลว้ท าการวิเคราะหอ์ตัลกัษณเ์พื่อก าหนดแนวทางการออกแบบ ในระยะท่ี 
2 เป็นกระบวนการสรา้งวตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนของกลุ่มวฒันธรรมย่อยแวน้ เม่ือไดว้ตัถจุดั
แสดงมาแลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อน าคณุค่าเชิงสนุทรียะมาท าการออกแบบในขัน้ต่อไป ใน
ระยะท่ี 3 กระบวนการสรา้งตน้แบบของตกแต่งบา้น โดยการน าเทคนิค /หัตถการและวัสดุท่ี
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เหมาะสมมาสรา้งของตกแต่งบา้น 1 ชุด หลังจากนั้นน าไปประเมินผลความพึงพอใจและสรุป
ผลการวิจยั 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
ในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลจากการศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และการเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม เพื่อวิเคราะหห์าอตัลกัษณข์องการแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ในสงัคมไทย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบส่ือวตัถจุดัแสดงและของตกแตง่บา้น 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
1.1 ขอ้มลูจากการศกึษาภาคเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสื่อออนไลน ์
1.2 ขอ้มลูจากการศกึษาภาคสนาม การสงัเกตการณแ์ละการสมัภาษณ ์

1.2.1 การสงัเกตการณ ์
1.2.2 การสมัภาษณ ์

2. การพฒันาและออกแบบ 
2.1 ขอ้ก าหนดการออกแบบ 
2.2 วตัถจุดัแสดง 
2.3 ตน้แบบของตกแตง่บา้น 

 
1. ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่หาสุนทรียะการแตง่รถสไตลแ์ว้น 

1.1 ข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องและส่ือออนไลน ์
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตก้รอบแนวคิดการสรา้งอตัลกัษณแ์ละการแสดงตวัตนผ่าน

วตัถ ุเด็กแวน้กบัการแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ซึ่งท าใหพ้วกเขาสรา้งสรรคว์ฒันธรรมเฉพาะขึน้ 
โดยมีลีลาของการข่ีรถมอเตอรไ์ซคต์ามบรบิทของกาลเทศะท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะกลุม่ ซึ่งไม่ไดเ้กิด
จากความสามารถ รูปรา่งหนา้ตาของบคุคล เสือ้ผา้ท่ีสวมใสห่รอืกิจกรรมท่ีเขาท าเท่านัน้ แตเ่กิดขึน้
จากพาหนะท่ีเขาใช ้เดก็วยัรุน่สรา้งบคุลิกรถมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขา  
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ภาพประกอบ 61 มอเตอรไ์ซคส์ายแตง่ซิ่งและสายแตง่สวยงาม 
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ภาพประกอบ 62 รถแดรก็ไบคใ์นสนามแข่ง 
 

ท่ีมา: http://motorcycle.boxzaracing.com/magazine 
 
การตกแต่งตัวรถและดัดแปลงเครื่องยนต์ตามความปรารถนาให้รถของพวกเขามี

ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืนผ่านการออกแบบตามรสนิยมใหส้อดคลอ้งกบับคุลิกของผูข้บั
ข่ีและกลุ่มของตน การกระท าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการบริโภครถมอเตอรไ์ซคใ์นกลุ่ม
เด็กวยัรุน่เหล่านี ้เป็นส่วนส าคญัของกรอบโครงแห่งความเป็นจริงในปัจจบุนั เป็นการกระท าท่ีบ่ง
บอกถึงการนิยามความหมายการสรา้งตวัตนผ่านอตัลกัษณข์องตนเองและอตัลกัษณร์ว่มของกลุม่ 
ตวัรถกับตวัเด็กวัยรุ่นผูข้ับข่ีไม่ไดถู้กแยกออกจากกัน แต่มีความสมัพันธ์เสมือนหนึ่งว่าเป็นร่าง
เดียวกนั นอกเหนือจากการมีบคุลิกท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งตวัรถและตวัเด็กวยัรุน่ผูข้บัข่ีแลว้นัน้ รถ
มอเตอรไ์ซคย์ังเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นสถานะทางสงัคมของผูข้ับข่ีดว้ย การข่ีรถมอเตอรไ์ซคท่ี์ตกแต่ง
เครือ่งแรง แสดงถึงบคุลิกเชิงอ านาจของผูข้บัข่ี และแสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผูข้บัข่ีอีกดว้ย 

 



  91 

 
 

ภาพประกอบ 63 การแสดงตวัตนผา่นการแตง่รถ 
 

ความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นของคนกบัมอเตอรไ์ซคท่ี์ด ารงสถานะเป็นวตัถุ เราจะเห็นไดว้่า 
ไม่ใช่ “คน” เป็นผูก้ระท าเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทกุสิ่งอย่างบนโลกใบนีร้ว่มกนักระท า ทัง้ใน
เรื่องของคณุค่าและความหมาย เราจะเห็นไดว้่า “คน” กลบัไม่ไดเ้ป็นผูร้งัสรรค ์แต่เป็น “ตวัวตัถุ” 
เองท่ีเป็นผูส้รา้งปรากฎการณใ์หเ้ด่นชดัขึน้มา มอเตอรไ์ซคอ์าจถกูเทียบเคียงกบั “สิ่งมีชีวิต” แต่สิ่ง
ท่ีแตกตา่งคือบทบาทในฐานะสิ่งมีชีวิตท่ีมอเตอรไ์ซคส์ามารถ “กระท า” ทกุอย่างไดเ้ทียบเท่ากบัคน 
ในตวัอย่างของมอเตอรไ์ซคย์ี่หอ้ดูคาติ การมีอยู่ของเครือข่ายดูคาติสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบของ
คุณค่าในวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งเห็นไดจ้ากความยิ่งใหญ่ของเครือข่ายดูคาติท่ีแมว้่าคนจะมี
ความส าคญัท่ีสดุ แตถ่า้หากไม่มีเครื่องยนตเ์ดสโมโดรมิคคลตัชแ์หง้ท่ีเป็นหวัใจหลกัของดคูาติ การ
รวมตวัของเครือข่ายคคูาติอาจไม่ด  ารงดอูยู่ได ้ปรากฎการณเ์หล่านีชี้ใ้หเ้ห็นว่า ค่านิยมความเช่ือ 
หรือมายาคติต่างๆ บนโลกใบนีล้ว้นมีท่ีมาท่ีไป ไม่ไดเ้กิดขึน้เองโดยธรรมชาติ การเกิดค่านิยมท่ีฝัง
แน่นในสงัคมไทยนัน้ เกิดจากองคป์ระกอบหลายๆอยา่งรวมกนั มีรูปธรรมกระบวนการก่อรา่งสรา้ง
รูปขององคป์ระกอบภายในเครอืข่ายอยา่งชดัเจน 
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ภาพประกอบ 64 Ducati Panigale V4 เอกลกัษณข์องดคูาติดว้ยการใชค้ลทัชแ์หง้ 
 

ท่ีมา: https://www.motorival.com/ducati-panigale-v4r-price-predict/ 
 

การศกึษากลุ่มเด็กแวน้ในประเทศและความสอดคลอ้งกบักลุ่มวยัรุน่ญ่ีปุ่ นท่ีมีพฤติกรรม
ในเชิงท่ีเรียกว่า “แยงกี”้ ซึ่งมีลกัษณะการรวมกลุ่มเพื่อซิ่งในลกัษณะเดียวกบัเด็กแวน้  ความเป็น
ชายขอบและวฒันธรรมเฉพาะของกลุม่ “แยงกี”้ ในประเทศญ่ีปุ่ น หรอืท่ีเรยีกกนัวา่การแตง่รถสไตล ์
“Bosozoku” เป็นกลุ่มบคุคลท่ีอยู่ช่วงวยัรุน่ซึ่งมีการแสดงออกและมีการสรา้งวฒันธรรมเฉพาะขึน้
ท่ีแตกตา่งไปจากวฒันธรรมหลกัของสงัคมญ่ีปุ่ น  
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ภาพประกอบ 65 วิเคราะห ์Bosozoku 
 

มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมดา้นแฟชั่น รสนิยมการแต่งรถ และค่านิยมแบบ และ
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดจากค่านิยมทางวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม สิ่งเหล่านัน้ถือไดว้่าเป็น
สิ่งท่ีผิดกฎหมายและระเบียบของของสงัคม อีกทัง้ยงัมี ‘การซิ่งรถ’ ของเหล่าแยงกี ้ท่ีไม่เกรงกลวั
อันตรายจากการขับข่ีพาหนะดว้ยความเร็วสูง สิ่งต่างๆเหล่านีล้ ้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นอารมณแ์ละจิตใจของช่วงวยัท่ีท าใหว้ยัรุน่มีความตอ้งการบางอย่างท่ีต่างออกไปจากวยั
อ่ืน คือการแสวงหาพืน้ท่ีทางสมัคม และไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่เพื่อน นอกจากนี้
การแตง่รถมอเตอรไ์ซคข์องกลุม่แยงกีก็้มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร ในปัจจบุนัการแตง่รถ
สไตล ์“Bosozoku” ไดร้บัการยอมรบัในดา้นความสวยงาม เป็นสไตลก์ารแตง่รถท่ีไดร้บัการยอมรบั
ในต่างประเทศ หลงัจากถกูกวาดลา้งอย่างหนกัในยคุ 2000 กลุ่มแยงกีล้่มสลายไป แต่สไตลก์าร
แต่งรถยังคงอยู่ จนถึงในช่วงปี 2010 สไตล ์Bosozoku ไดร้บัการยอมรับในรูปแบบของ Sub-
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Culture เริม่มีการแตง่ตวัเลียนแบบ ท าผม และแตง่รถ Bosozoku จงึไมไ่ม่ไดมี้มิติเพียงแคเ่ป็นขบถ
ของสงัคมอีกต่อไป อย่างในประเทศไทยเอง การแต่งรถสไตลนี์ก็้เป็นท่ีนิยมเช่นกัน เป็นหนึ่งใน
สไตลก์ารแตง่รถท่ีตอ้งการความโดดเดน่ อลงัการ ซอ่นไปดว้ยการเสียดสีสงัคม และกลิ่นอายแบบ
ญ่ีปุ่ น 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 การแตง่รถสไตล ์Bosozoku 
 

ท่ีมา:  https://www.returnofthecaferacers.com/video-motorcycle-cafe-racer/boso 
zoku-biker-gangs-documentary/ 

 
ในวฒันธรรมรถใหญ่อย่างชอ้ปเปอรเ์องก็เช่นเดียวกนั คนทั่วไปจ าลกัษณะ เท่ เก๋า นอก

กรอบ อิสระเสรี ชอบใชค้วามรุนแรงและรกัความเร็ว ภาพลกัษณเ์หล่านี ้จึงกลายเป็นอตัลกัษณ์
เชิงปัจเจคและอัตลักษณ์เชิงกลุ่มของกลุ่มผูข้ับข่ีมอเตอรไ์ซคท่ี์มีลักษณะและรูปทรงนีไ้ปดว้ย 
ลกัษณะในขา้งตน้อาจไม่ตรงกับภาพจ าท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยมากนัก เน่ืองจากผูท่ี้สามารถจะ
ครอบครองมอเตอรไ์ซคช์อ้ปเปอรใ์นไทยตอ้งมีฐานะทางการเงินและทนุทางสงัคมท่ีดีพอสมควร สิ่ง
ท่ีพวกเขาตอ้งเตรยีม คือ เงินท่ีใชส้  าหรบัซือ้สินคา้ และคา่ใชจ้่ายในการตกแตง่และดดัแปลงรถจาก
ทรงเดมิใหเ้ป็นรถท่ีมีทรงชอ้ปเปอรท่ี์สมบรูณต์ามความตอ้งการเฉพาะตวัของตวัเอง ซึง่ใชค้า่ใชจ้่าย
สงู ท าใหผู้ท่ี้สามารถครอบครองอตัลกัษณช์อ้ปเปอรจ์ึงถกูจ ากดัอยู่ในวงแคบ ส่วนภาพลกัษณ ์เท่ 
เก๋า นอกกรอบ อิสระเสร ีชอบใชค้วามรุนแรงและรกัความเรว็ ท่ีติดมากบัภาพจ าในระดบันานาชาติ
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นัน้จึงเป็นเพียงความพยายามสื่อความหมายและกลไกในการสรา้งอตัลกัษณเ์ฉพาะตวัของผูข้บัข่ี
ในสงัคมไทยเท่านัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 67 การแตง่รถสไตลช์อ้ปเปอร ์
 

ท่ีมา: https://pepperrr.net/th/articles/5867 
 

จะเห็นไดว้่ามอเตอรไ์ซคน์อกจากมีสถานะเป็นยานพาหนะท่ีเต็มไปดว้ยประโยชนใ์ชส้อย
เชิงคณุค่าแลว้ เม่ือเขา้ไปสู่ชมุชนก็เปลี่ยนเป็นสถานะเป็นวตัถท่ีุใชแ้สดงตวัตนท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์
ในระดบัปัจเจคและอตัลกัษณใ์นระดบักลุม่ จนกลายเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งวฒันธรรมเฉพาะขึน้ 

1.2 ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณแ์ละการสัมภาษณ ์
1.2.1 การสงัเกตการณ ์จากขอ้มลูทัง้หมดขณะลงพืน้ท่ีในสนามแข่ง ส  ารวจเตน้ทแ์ตง่

รถจากส านกัต่างๆ ชมการแข่งขนัรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค ์และงานประกวดรถแต่งสไตลแ์วน้ การ
เขา้ไปช่วงแรกๆ จะไม่ค่อยมีใครกลา้พูดคุยดว้ย หากมีการบนัทึกดว้ยการอดัเสียงหรือถ่ายคลิป 
ผูว้ิจัยจึงใชว้ิธีจดบันทึกหลงัจากไดร้บัขอ้มลูท่ีน่าสนใจจากการพูดคยุ ผูว้ิจัยเริ่มสรา้งความสนิท
สนมกบักลุม่เดก็แวน้ท่ีมาซิ่งรถในสนามและกลุม่แตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อความสวยงาม เพื่อใหรู้ส้กึไม่
แปลกแยกและเช่ือมไปยังคนอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ จากการแนะน าเพื่อนต่อๆ กัน โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างสนามแข่งรถแดร็กไบค ์จ านวน 5 สนาม ไดแ้ก่ สนามแข่งรถสระบรุี แดร็ก เรสซิ่ง จงัหวดั
สระบุรี, สนามแข่งรถ Bangkok Drag Avenue จงัหวดัปทุมธานี, สนามแข่งรถ Chang ARENA - 
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ช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์, สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง  จังหวัดนครสวรรค์, 
สนามแขง่รถ เทพนคร จงัหวดัสมทุรปราการ มีดงันี ้

สนามแข่งขนัแดร็กไบค ์(Dragbike Racing Track) หรือควอเตอรไ์มล ์เป็นการแข่งขัน
มอเตอรไ์ซคท์างตรงในระยะทาง 402 เมตร เป็นการแข่งขนัท่ีไดร้บัความนิยมมากในหมู่เด็กแวน้ท่ี
นิยมมาแข่งรถกนัในสนาม ภายใตก้ติกาท่ีก าหนด ปัจจุบนัมีสนามแข่งมาตรฐานในหลายจงัหวดั 
เป็นสถานท่ีในการรวมผูค้นในวงการเด็กแวน้มากมาย ทัง้ช่างเทคนิคดา้นต่างๆ ตวัข่ีมืออาชีพ มือ
สมคัรเล่น รวมถึงผูค้นท่ีอยู่ในแวดวงการแต่งรถแวน้ไทย เป็นจดุศนูยร์วมแห่งการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้เทคนิค รูปแบบการแตง่รถ และอพัเดทเทรนดต์า่งๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 68 การแข่งขนัแดรก็ไบค ์สนามแข่งรถสระบรุ ีแดรก็ เรสซิ่ง จงัหวดัสระบรุี 
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ภาพประกอบ 69 การแข่งขนัแดรก็ไบค ์สนาม Bangkok Drag จงัหวดัปทมุธานี 

 

 
 

ภาพประกอบ 70 การแข่งขนัแดรก็ไบค ์สนาม Buriram United Dragster Track จงัหวดับรุรีมัย ์
 



  98 

 
 

ภาพประกอบ 71 การแข่งขนัแดรก็ไบค ์สนามบงึบอระเพ็ด แดรก็เรซซิ่ง จงัหวดันครสวรรค ์
 

 
 

ภาพประกอบ 72 การแข่งขนัแดรก็ไบค ์สนามแขง่รถ เทพนคร จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

เทคนิคท่ีโดดเด่นของการแต่งรถแดร็กไบคส์ไตลไ์ทย คือเครื่องท่ีแรง อะไหล่ท่ี
สวยงาม การเช่ือมท่อท่ีประณีต การใชส้ีสนัจดัจา้น ทัง้สีสด สีสะทอ้นแสง สีนีออน สีท่ีโดดเดน่และ
ไดร้บัความนิยมมากในไทย คือ สีรุง้ ท่ีเกิดจากการอโนไดซ์ไทเทเนียม วสัดท่ีุใชใ้นการแต่งรถก็มี
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หลายชนิดดว้ยกนั ทัง้คารบ์อนไฟเบอร ์ไทเทเนียม สแตนเลส อลมูิเนียม เหล็ก โดยแบ่งตามความ
เบา ความสวยงามและราคา วัสดุไทเทเนียมไดร้บัความนิยมท่ีสุดและมีราคาแพง เป็นวัสดุท่ีมี
น า้หนกัเบา มีความทนทาน และสีสนัสวยงาม ความนิยมของสีรุ ้งไทเทเนียมนั่นเองท าใหเ้กิดการ
สรา้งสรรครู์ปแบบสีใหม่ๆ โดยการน าวสัดอ่ืุนๆ มาท าสีใหค้ลา้ยคลึงกบัไทเทเนียม โดยสแตนเลส 
ไดร้บัความนิยมมากเน่ืองจากใหส้ีใกลเ้คียงไทเทเนียมและมีราคาท่ีย่อมเยากว่า ส่วนคนท่ีงบนอ้ย
จรงิๆ ก็มีถึงขัน้ใชส้ติก้เกอรใ์สสีรุง้ มาตดิวสัดอ่ืุนๆ เพื่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามตามความนิยม 

1.2.1.1 ตวัอยา่งกตกิาและรุน่การแข่งขนั 

 
ตาราง 1 ตวัอยา่งกติกาการแข่งขนั รุน่แฮนดบ์น เด็กแวน้ หรดี 4 

รุน่แฮนดบ์น เด็กแวน้ หรดี 4 

เครือ่งยนตแ์ละเฟรม ตอ้งเป็นของรุน่และยี่หอ้นัน้ๆ ผลิต
และจ าหน่ายในประเทศเทา่นัน้ 

เครือ่งยนตส์ามารถปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี ตอ้งเป็นระบบหรดี 4 
เท่านัน้ 

คารบ์รูปรบัแตง่ไดต้อ้งไมเ่กิน 30 มิล 

แฮนดส์ามารถเปลื่ยนไดแ้ตต่อ้งอยูเ่หนือแผงคอบน
ต าแหนง่เดมิ 

แผงคอปรบัเปลี่ยนได ้ถงัน า้มนัเดมิจดุเดิม 

สว่นอ่ืนๆ ท่ีมิไดก้ลา่วถึง สามารถโมดฟิายไดเ้ต็มท่ี แตต่อ้ง
ค านงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 

 
ตาราง 2 ตวัอยา่งกติกาการแข่งขนั รุน่สายพาน 66 มิล 

รุน่สายพาน 66 มิล 

ตวัเครือ่งยนตส์ามารถปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี แตห่า้มใชเ้สือ้หลอ่
ขึน้มาใหมว่ดัความกวา้งกระบอกสบู ตอ้งไมเ่กิน 66 
มิลลเิมตร 

เฟรมและแฟริง่สามารถปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี 

หา้มใชร้ะบบอดัอากาศใดๆทัง้สิน้ 
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สว่นอ่ืนๆท่ีมิไดก้ลา่วถึง สามารถโมดฟิายไดเ้ต็มท่ี แตต่อ้ง
ค านงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 

 
ตาราง 3 ตวัอยา่งกติกาการแข่งขนั รุน่จเูนียร ์

 

รุน่จเูนียร ์

เครือ่งยนตแ์ละเฟรม ตอ้งเป็นของรุน่และยี่หอ้นัน้ๆ ผลิต
และจ าหน่ายในประเทศเทา่นัน้ 

ตวัเครือ่งยนตส์ามารถปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี วดัความกวา้ง
กระบอกสบูตอ้งไมเ่กิน 56 มิลลเิมตร 

ขอ้เหวี่ยงเปลื่ยนหรอืโมดิฟายไดแ้ตช่่วงชกัตอ้งไมเ่กิน 52 
มิลลเิมตร 

วดัซีซีแลว้ตอ้งไมเ่กิน 129 ซซีี 

คารบ์เูรเตอร ์สามารถใชร้ว่มรุน่กนัไดใ้นระหวา่งรถพิกดั 
125 ซีซี ของยี่หอ้และรุน่ท่ีผลติ  จ าหน่ายในประเทศเทา่นัน้
และสามารถควา้นหรอืเจียรไดไ้ม่จ ากดั 

สว่นอ่ืนๆ ท่ีมิไดก้ลา่วถึง สามารถโมดฟิายไดเ้ต็มท่ี แตต่อ้ง
ค านงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 

 
ตาราง 4 ตวัอยา่งกติกาการแข่งขนั รุน่ 2+4 Super Open 

 

รุน่ 2+4 Super Open 

ใชร้ถ 2 หรอื 4 จงัหวะ ทกุรุน่ท่ีผลิตและจ าหน่ายในประเทศ
เท่านัน้ 

เครือ่งยนตส์ามารถปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี แตห่า้มใชเ้สือ้สบูหลอ่
ขึน้มาใหม ่

เฟรมและแฟริง่สามารถเปลี่ยนหรอืปรบัแตง่ไดเ้ต็มท่ี 
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หา้มใชร้ะบบปรบัอากาศใดๆ ทัง้สิน้ 

สว่นอ่ืนๆ ท่ีมิไดก้ลา่วถึง สามารถโมดฟิายไดเ้ต็มท่ี แตต่อ้ง
ค านงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 

 
ตาราง 5 ตวัอยา่งกติกาน า้หนกั 

 

กตกิาน า้หนกั 

รถ 2 จงัหวะ OPEN คน + รถ 110  กิโลกรมั 

รถ 2 จงัหวะ แว๊นซ ์คน + รถ 110 กิโลกรมั 

สายพาน OPEN คน + รถ 105 กิโลกรมั 

สายพานแว๊นซ ์คน + รถ 110 กิโลกรมั 

 
ในการสรา้งอตัลกัษณข์องมอเตอรไ์ซค ์นอกจากความเร็วแลว้สิ่งท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ

ความสวยงามภายนอก เพราะการแตง่รถเป็นสว่นนงึในการสรา้งรูปแบบเฉพาะของตวัตน น ามาซึง่
การแสดงออกของตนเองและของกลุ่ม การแต่งรถจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสุนทรียภาพรสนิยม
ส่วนตัว รวมไปถึงสถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม การสรา้งความหมายเชิงสัญญะนีถู้ก
แสดงออกผ่านมอเตอรไ์ซค ์และมีรูปแบบ Style ท่ีมีความนิยมเฉพาะกลุ่ม เช่น ใชว้ัสดุตกแต่ง
ไทเทเนียม ท่อไอเสียของแดงบางทราย หรอื การใชเ้บรค ยี่หอ้ Brembo เป็นตน้ “นา้แมน” เจา้ของ
เพจไทยเรสซิ่ง-Thairacing (พินิจนนัท ์บวัมหาศกัดิ,์ 2562, สมัภาษณ)์ โลดแล่นอยู่ในวงการแต่ง
รถไทย 20 ปี กล่าวว่า รถแวน้สไตลไ์ทยมีเอกลกัษณช์ดัเจน ไม่เหมือนใคร ไม่ซ  า้เมืองนอก ทัง้ฝีมือ
การดดัแปลงรถ ฝีมือการตกแตง่ สีสนัท่ีใช ้เหมือนศลิปะไทย บางทีมีลายกนกอยูใ่นนัน้ดว้ย 
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ภาพประกอบ 73 งานเช่ือมท่อฝีมือคนไทย 
 
 รวมถึงงานเช่ือมท่ีละเอียดอ่อน ท่ีต่างประเทศชอบงานแต่งรถแวน้ไทยมาก แต่คน

ไทยดว้ยกนัไมค่อ่ยรู ้ในช่วง 4-5 ปีมานี ้ประเทศไทยเริม่มีสนามแข่งรถแดรก็ไบคม์ากขึน้ คนท่ีเคยข่ี
หลงัถนน ก็มาข่ีในสนามกนั มีพืน้ท่ีใหช้่างเก่งๆ นกัแข่งเก่งๆ ไดโ้ชวฝี์มือกนั จรงิๆ มนัเลือกไดน้ะ ถา้
แข่งกนัในสนามแข่งคณุคือฮีโร ่แต่เม่ือใดท่ีคณุไปแข่งบนถนน คณุจะกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยนะ 
ทัง้ๆ ท่ีมนัเป็นการแขง่เหมือนกนั 

5-6 ปี มานีมี้การเกิดขึน้ของสนามแข่งเพิ่มขึน้ในหลายๆ จงัหวดั มีมาตรฐานมากขึน้ 
มีการแข่งขันท่ีเก็บเป็นสถิติของประเทศไทย หลายสนามมีการจัดการท่ีดีจัดงานใหญ่โตและมี  
ผูม้าร่วมงานกันคบัคั่งราวๆกับงานเฟสติวลัหรืองานคอนเสิรต์ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีอยู่ในสนามแข่งก็
เติบโตตามขึน้ไปดว้ย เช่น อูแ่ตง่รถ ของแตง่ตา่งๆ ทัง้สายสวยงามและสายซิ่ง รวมทัง้ตวัข่ีมืออาชีพ
และมือสมคัรเล่นดว้ย เหล่าวยัรุ่นหลายคนรองานแข่งแวน้เหมือนเทศกาลประจ าปี ไดน้  ารถของ
ตวัเองมาโชวแ์ละอพัเดทเทรนดก์ารแตง่รถใหม่ๆ รูปแบบของโปสเตอรโ์ปรโมทงานแข่งของแต่ละผู้
จดัก็บง่บอกถึงเอกลกัษณข์องกลุม่ตนเองหรอืสนามของตนเองและมีช่ืองานท่ีน่าสนใจตามภาษาท่ี
ใชก้นัในกลุม่ รวมทัง้มีกติกาท่ีเปิดใหมี้การแข่งขนับอกไวด้ว้ย มีจองเตน้ทส์  าหรบัทีมแข่งรถและคน
ท่ีน าสินคา้มาขาย ส่วนใหญ่จะบอกก ากบัไวด้ว้ยว่า “แวน้ฟรีทัง้วนั” ก็เป็นสิ่งชาวหลงัถนนรอคอย 
การไดน้ ารถท่ีซุม่แตง่มา ไดเ้ทสทางยาวกบักลุม่เพื่อนในสนามแข่ง 
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ภาพประกอบ 74 โปสเตอรโ์ปรโมตงานสายโหดกระโดดนอน  
สนามแขง่รถสระบรุ ีแดรก็ เรสซิ่ง จงัหวดัสระบรุี 

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/saraburidragracing/ 
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ภาพประกอบ 75 โปสเตอรโ์ปรโมตงาน RACEWING STREETDRAG THAILAND  
By Check Deang สนามแขง่รถ Bangkok Drag Avenue จงัหวดัปทมุธานี 

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/Bangkok-Drag-Avenue-228398523874937/ 
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ภาพประกอบ 76 โปสเตอรโ์ปรโมตงาน NGO Thailand Super Fest 2018  
สนามแขง่รถ Chang ARENA - ชา้งอารนีา จงัหวดับรุรีมัย ์

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/BuriramUnitedDragsterTrack/ 
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ภาพประกอบ 77 โปสเตอรโ์ปรโมตงาน The Winner of Speed Drag  
สนามแขง่รถ บงึบอระเพ็ด แดรก็ เรซซิ่ง จงัหวดันครสวรรค ์

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/BDR.Nakhonsawan/ 
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ภาพประกอบ 78 โปสเตอรโ์ปรโมตงาน สายหมอบผลไมร้วม 2019  
สนามแขง่รถ เทพนคร จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0 

%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0% 
B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-18156427 
55321485/ 
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สนามแข่งรถแดรก็สระบรุ ีพระฉาย เป็นสนามแข่งกลางป่าท่ีตอ้งเขา้มาลกึพอสมควร 
ค่าเขา้ชมคนละ 100 บาท “พวกผมชอบแต่งรถ เม่ือแต่งแลว้ก็อยากจะเทสท่ีลองแต่งไปไม่ไดช้อบ
แข่งรถตามถนนเพื่อสรา้งความวุ่นวายแต่สงัคมก็เหมารวมกนัหมด  อย่างพวกผมก็ไม่ไดเ้ปิดอู่ แค่
ชอบก็แตง่เอง ศกึษาเองซือ้รถ 2 จงัหวะเก่าๆมา แลว้ก็เอามาป้ันใหมห่มด ก็รอตามงานแข่งก็เอารถ
ท่ีแตง่มาขบัทางยาว” นกัซิ่งวยัเยาวก์ลา่วขณะก าลงับรรจงแตง่รถแดรก็ 2 จงัหวะของเขา กบัเพื่อน
คู่หู เจ้าของรถ n-max สีด าลว้น กับปากท่อไทเทเนียมสีรุง้ ทั้งสองน ารถขึน้รถตูเ้พื่อมาเทสใน
สนามแข่ง สนามนอกจากจะใชใ้นการแข่งขนักนัแลว้ ยงัเป็นพืน้ท่ีส  าหรบันกัซิ่งสายช่างในการน า
รถท่ีตนเองแตง่เอง ศกึษาเอง มาเทสความเรว็ในสนาม นอกจากนัน้สนามถกูใชเ้ป็นแหลง่นดัพบปะ
กนัของผูค้นท่ีมีความชอบในสิ่งเดียวกนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 79 สองคูซ่ีน้กัแตง่รถกบัอูบ่นรถตูข้องเขา 
 

งานนีมี้ช่ืองานว่า “สายโหดกระโดดนอน” รถสว่นใหญ่ท่ีมาเทสในสนามกนัจะเป็นรถ
มอเตอร์ไซค์ทรงผู้ชาย มีถังน ้าหนักอยู่ข้างหน้า เช่น kawasaki kr 150 kawasaki victor 150 
kawasaki serpico 150 เป็นตน้ เรียกว่าสายดนัโล มีท่าข่ีประจ าคือท่าซุปเปอรแ์มนเกียรมื์อ เป็น
ท่านอนลงไปบนถงัน า้มนัขาเหยียดตรงไปพาดท่ีเบาะหลงั ใชมื้อเปลี่ยนเกียร ์เป็นท่ีมาของช่ือสาย
โหดกระโดดนอน นอกจากนีก็้มีรถทรงกระเทยทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ เช่น Honda Dash 
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Honda Nova Sonic เป็นตน้ ท่ีนิยมน ามาแตง่เป็นรถแดรก็ไบค ์รวมถึงรถทรงผูห้ญิงหรอืรถแม่บา้น
ท่ีเด็กๆ นิยมขี่มาดกูารแข่งขนั เช่น Honda Super Cub Honda Wave เป็นตน้ 

 
 
ภาพประกอบ 80 บรรยากาศในสนามแขง่รถแดรก็สระบรุ ีพระฉาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 81 สไตลก์ารแตง่รถ จากสนามแข่งรถสระบรุ ีแดรก็เรสซิ่ง จงัหวดัสระบรุ ี
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ในเพจ LS ประเทศแก่งคอยออนทวัร ์ก็ใชส้นามมาเป็นพืน้ท่ีนดัรวมตวักนัทกุครัง้ท่ีมี
การจดัการแข่งขนัในจงัหวดัโซนใกลเ้คียง สระบรุี อยธุยา “ชอบข่ีรถครบั เลยสรา้งเพจขึน้มาเอาไว้
รวมตวักนั กลุม่ผมไมก่ าหนดรถ จะมอไซครุ์น่ไหนอะไรมาข่ีก็ได ้ไม่จ ากดั ไปเท่ียว ไปท าบญุกนั พอ
มีงานแข่งแดรก็ ก็มาด ูมาเจอกนัมากกว่า ผมอยู่แก่งคอย ก็มีสมาชิกมาจากหลายๆ ท่ี โซนสระบรุี 
อยธุยา พี่ๆ ท่ีมาน่ีก็รูจ้กัในเพจ ไม่ไดม้าซิ่งหรอก ชอบแต่งรถและข่ีเล่นมากกว่า อย่างกลุ่มผมสว่น
ใหญ่จะชอบรถ 2 จงัหวะ ไปหาซือ้ซากมือสองมา ก็ท าใหม่ ท ากนัเอง ไม่ไดมี้อู่ พอมาเจอกนั ก็มา
ถามๆ หาเทคนิคใหม ่แบง่ปันกนั” ผูก้่อตัง้เพจ LS ประเทศแก่งคอย ออนทวัร ์

 

 
 

ภาพประกอบ 82 แอดมินเพจ LS ประเทศแก่งคอยออนทวัร ์
 
 นอกจากเป็นแหล่งผูค้นแลว้ สนามยงัเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรูใ้นการซิ่งรถอีก

ดว้ย “ท่า Superman มนัท าใหเ้รว็ขึน้ ตามหลกักลศาสตร ์ท าอะไรก็ไดใ้หต้า้นลมนอ้ยท่ีสดุ ท่าพวก
นีไ้ม่ไดท้  าไดทุ้กคนนะ ท ายาก ตอ้งฝึกฝน ตอ้งเป็นทางตรงยาวๆ พวกนีถ้า้วดักันระยะสัน้ไม่ได้
หรอก มันจะเร็วปลาย ส่วนใหญ่ก็ท ากันในสนาม 700เมตร เพื่อวัดกันยาวๆ” สมาชิกเพจ LS
ประเทศแก่งคอยออนทวัร ์อธิบายขณะดกูารเทส รถสองจงัหวะในสนาม ท่าข่ีท่ีนิยมมากท่านึงของ
รถ 2 จังหวะ ทรงผูช้าย คือ ท่า Superman ลกัษณะของท่าคือ นอนราบไปกับถังน า้มนั ขาหลงั
เหยียดตรงบนเบาะ มือขวาบดิคนัเรง่ มือซา้ยเปลี่ยนเกียร ์หรอืท่ีรูจ้กักนัในช่ือ Superman เกียรมื์อ, 
สายโหดกระโดดนอน เป็นตน้  
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ภาพประกอบ 83 ท่า Superman เกียรมื์อ ท่ีมาของช่ือสายโหดกระโดดนอน 

 

 
 
ภาพประกอบ 84 ลกัษณะการถอดแฟริง่ออกทัง้หมดเพื่อใหร้ถมีน า้หนกัเบา 
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ภาพประกอบ 85 สติก้เกอรซ์ิง่ค  าคมยอดฮิตตามยคุสมยั 
 

นอกจากการแข่งรถเพื่อชิงรางวลัแลว้ สนามก็มีไวส้  าหรบัคนท่ีมาซิ่งหรือท่ีเรียกกัน
ว่าแวน้ฟรี อย่างในสนามแข่งรถ Bangkok Drag Avenue คลอง 5 สนามยอดนิยมส าหรบัคนท่ีอยู่
ใกลก้รุงเทพและปรมิณฑล พืน้ท่ีของสนามตัง้อยูก่ลางไรน่าห่างจากชมุชนออกมา สว่นใหญ่รถท่ีมา
รอแวน้กนัจะไม่ไดแ้ข่งในสนาม เน่ืองจากไม่มีรุน่แข่งตามรายการนัน้ๆ เช่น รายการนีก้  าหนดเป็น
รถ Honda Wave กบั PCX เท่านัน้ หากจะลงแข่งขนัจะตอ้งท าตามกติกาและชั่งน า้หนกัตวัข่ีกบัรถ 
เม่ือแข่งขนัในสนามจะตอ้งใส่หมวกกันน็อคเท่านัน้ ในสนามแข่งสมยัก่อนจะใชมื้อเพื่อปล่อยตวั 
แต่เดี๋ยวนีจ้ะใชส้ญัญาณไฟและมีรถพยาบาลสแตนบายรอเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  หากใครไม่ไดล้ง
แข่งขนัเพื่อชิงรางวลั ในสนามจะใรการเปิดรอบใหแ้วน้ฟรี โดยท่ีจะเอารถรุน่ไหนมาลงสนามก็ได ้
ภายในสนามจะมีอัฒจรรย์ทั้งสองฟากฝ่ังมีท่ีกั้นไม่ให้เดินลงไปในสนาม มีเตน้ท์ส  าหรับการ
ตระเตรยีมการแข่งรถ เช็ครถใหต้รงตามกติกาท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้เครื่องชั่งน า้หนกัส าหรบัชั่งคนกบั
รถ โดยท่ีตอนขึน้ชั่งตวัข่ีจะตอ้งนั่งอยูบ่นรถดว้ย 
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ภาพประกอบ 86 ภายในสนามแขง่รถ Bangkok Drag Avenue มีรา้นอาหารส าหรบัดแูข่งรถได ้
 

สนามแข่งรถ Bangkok Drag Avenue คลอง 5 ขา้งๆ สนาม จะมีทางยาวขนานแทร็ก 
เรียกว่าโรงสนามเก่าทา้ยแทรก็ เป็นท่ีรวมตวักนัของสายแวน้ ท่ีไม่ไดเ้อารถมาแข่งในสนามก็จะมา
แข่งกนัขา้งแทรค็แทน จะมีรถเทสทกุชนิด รถ 4 จงัหวะ ท่ีนิยมน ามาแต่งซิ่งกนั คือ Honda Wave, 
Yamaha PCX, Honda Super Cub เป็นตน้ ส่วนรถ 2 จงัหวะท่ีนิยมน ามาแข่งซิ่งกนั เช่น Honda 
Nova Dash, Honda Nova Sonic, Kawasaki KR เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 87 อฒัจรรยใ์นสนามแขง่รถ Bangkok Drag Avenue 

 

 
 

ภาพประกอบ 88 กลุม่วยัรุน่มารวมตวักนัท่ีสนามขา้งแทรค็เพื่อแขง่แบบหลงัถนน 
 
ในสนามนอกจากเป็นท่ีรวมของช่างฝีมือดีเป็นท่ีสุดของอู่แลว้ ยงัมีอาชีพท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

อย่างตวัข่ีมืออาชีพและตวัข่ีมือสมคัรเล่น มีตวัข่ีท่ีมีช่ือเสียง เช่น แบงคบ์ุญห่อ แบงคเ์ล็ก คนขบั
รถแข่งตอ้งมีการฝึกเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอ่ืนๆ ทั้งร่างกายและสมาธิ นักแข่งตอ้งมีทักษะ การ
ควบคุมอารมณ ์การเลีย้งรอบก่อนออกสตารท์  การตอบสนองของร่างกายยามเม่ือสญัญานไฟ
เปลี่ยนสี การควบคมุรถท่ีพลงัแรงบิดสงูๆ ซึ่งอาจจะเกินขีดจ ากดัในการรบัไดข้องยางและผิวถนน 
และการท างานเป็นทีมกับทีมงานและช่างผูท้  ารถ ในสนามจะก าหนดกติกาชุดแต่งกายของนัก
แข่งขันไว ้จะตอ้งใส่หมวกกันน็อคและรองเทา้ผา้ใบหุม้สน้ เสือ้ของนักแข่งจะเป็นเสือ้แขนยาว 
เนือ้ผา้เหมือนชุดกีฬา สกรีนช่ือทีมและสปอนเซอรผ์ูส้บัสนุนเต็มตวั ส่วนกางเกงส่วนใหญ่จะใส่
กางเกงยีนสข์าเดฟ รองเทา้ผา้ใบ รูปร่างของตวัข่ีจะตวัผอม น า้หนกันอ้ย เน่ืองจากน า้หนกัมีผล
มากตอ่ความเรว็ 
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ภาพประกอบ 89 แบงคบ์ญุห่อ ตวัข่ีมืออาชีพ เคยซิ่งรถแดรก็ไบคไ์ทย 
ไปควา้แชมป์ท่ีตา่งประเทศมาแลว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 90 แบงคเ์ลก็ ตวัข่ีมืออาชีพมากความสามารถ เน็ตไอดอลของวงการนกัแข่งรถซิง่ 
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ภาพประกอบ 91 ตวัอยา่งเสือ้ทีมงานจากทีมท่ีสง่เขา้รว่มแข่งขนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 92 เตน้ทส์  าหรบัเช่าเพื่อใหที้มช่างไดเ้ตรยีมรถก่อนลงแขง่จรงิ 
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 รวมทัง้ช่างอู่ต่างๆ มกัจะใชพ้ืน้ท่ีสนามในการปล่อยของ โชวค์วามสามารถของอู่ตนเอง 
แต่งรถมาเพื่อส่งไปแข่งขนัในรายการต่างๆ เพื่อล่าถว้ยรางวลัและสรา้งช่ือเสียงของรา้นใหเ้ป็นท่ี
รูจ้กั แต่ละอู่ก็จะท าสติก้เกอรซ์ิ่งช่ือรา้นของตนเองขึน้มา หากใครไปแต่งรถท่ีรา้นไหนก็จะติดสติก้
เกอรซ์ิ่งไวท่ี้รถของตนเอง เพื่อประกาศใหรู้ว้า่เราท าเครือ่งอูไ่หน ใชข้องแตง่ของแบรนดอ์ะไร 

 

 
 

ภาพประกอบ 93 รูปสติก้เกอรซ์ิ่ง ช่ืออูแ่ตง่รถ ช่ือแกงค ์และช่ือรายการการแข่งขนัตา่งๆ 
 
นอกจากจะมีการจดัแข่งขนัทัง้สายความเรว็และการประกวดสวยงามแลว้ ภายในงานยงั

มีคอนเสิรต์ ทัง้รา้นขายของ ขายอาหาร จดัแสงสีเสียงตระการตาในลกัษณะคลา้ยๆ กับการเดิน
เท่ียวงานวดั ท่ีจงัหวดับรุีรมัยมี์งานแข่งรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค์ท่ีเป็นงานใหญ่ระดบัประเทศอย่าง
รายการ NGO Thailand Super Fest 2018 การแข่งขนัมอเตอรไ์ซค ์2 และ 4 จงัหวะ ท่ีไดร้บัความ
นิยมเป็นอันดบัตน้ๆ ในประเทศไทย โดยมีการเก็บคะแนนมาตลอดทั้งปี หลายสนามในทั่วทุก
ภมูิภาค และมาชิงชยักนัในสนามสดุทา้ย โดยใชส้นามแขง่ท่ีไดม้าตรฐานอยา่ง สนามแข่ง Buriram 
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United Dragster Track ทุกคืนวนัศุกรใ์นจงัหวดับุรีรมัย ์จะมีการรวมตวัของเด็กแวน้กันท่ีสนาม
ชา้งอินเตอรเ์นชั่นแนล เซอรกิ์ต ตามกฏกติกาของสนาม เพื่อจดุประสงคใ์นการแกปั้ญหาเด็กแวน้
ประลองความเรว็บนถนนหลวง 
 

 
 

ภาพประกอบ 94 รถแดรก็ไบค ์จากสนามแขง่รถ Buriram United Dragster Track จงัหวดับรุรีมัย ์
 

 
 

ภาพประกอบ 95 ไทเทเนียมวสัดยุอดนิยมในการแตง่รถ 
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งานแข่งรถท่ีนครสวรรค์ สนามบึงบอระเพ็ดกลางหุบเขา การแข่งรถท่ีเริ่มแข่งรุ่นแรก 

ตัง้แต่ 10 โมง จัดแข่งตลอดวนัจนงานปิด กิจกรรมในช่วงค ่าก็มีดีเจมาเปิดแผ่นเพลงตืด้  ในงาน
นอกเหนือจากการประกวดรถมอเตอรไ์ซคเ์หมือนท่ีสนามอ่ืนๆ ยงัมีการประกวดยานพาหนะอื่นๆ ท่ี
ตกแตง่สวยงามดว้ยสไตลซ์ิ่งไทย ทัง้รถสามลอ้ รถสิบลอ้ และท่ีน่าสนใจคือมีรถกระบะท่ีถกูอดัแน่น
ไปดว้ยเครื่องเสียง เต็มไปดว้ยล าโพงหลายสิบตวั เพื่อมาแตง่ประชนัเสียงและไฟวิ่งรอบคนั ตกดกึ
หนา้รถของแตล่ะคนัก็จะมีโคโยตีม้าเตน้ สรา้งสีสนัใหก้บังานและผูม้ารว่มงาน  

 

 
 

ภาพประกอบ 96 บรรยากาศยามค ่าคนืในสนามบงึบอระเพ็ด 
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ภาพประกอบ 97 รถตุ๊กตุ๊กประดบัดว้ยล าโพงไฟวิ่ง เขา้ประกวดในงาน 
 
เม่ือการแข่งขนัแดรก็ไบคท่ี์สนามหลงัจบลงแลว้ พรอ้มผลการแข่งขนัของทกุรายการ เรา

จะไดย้ินเสียงพิธีกรในสนามพดูผ่านไมโครโฟนว่า “สายแวน้รอก่อนนะครบั สายหลงัถนนรอก่อน 
เดี๋ยวคืนนีไ้ดแ้วน้แน่ แวน้กนัทัง้คืน” เป็นท่ีรูก้นัว่าหลงัจากการแข่งขนัในรุน่สดุทา้ยจบลง สนามจะ
เปิดใหผู้ช้มทั่วไปเขา้ไปซิ่งในแทร็กได ้ไม่ตอ้งลงแข่งตามรายการ โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีสนามคอยส่ง
สญัญานปลอ่ยตวัให ้ลกัษณะการแข่งก็จะเหมือนหลงัถนน คือรถท่ีมีขนาดเครื่องยนตใ์กลเ้คียงกนั
ก็จะรูแ้ลว้ว่าจะดวลกันได ้โดยใชว้ิธีการพยกัหนา้  ถา้โอเค ก็จะข่ีมาจอดข้างๆ กัน แลว้การดวล
แดรก็ไบคท์างตรงก็เริม่ขึน้  

งานแวน้ท่ีรวมตัวนักแข่งและผูเ้ขา้ร่วมงานมากันอย่างคึกคักท่ีสุดของภาคกลางและ
จงัหวดัใกลเ้คียง ตอ้งมีช่ืองานสายหมอบผลไมร้วม ในครัง้นีจ้ดัขึน้ท่ีสนามแข่งรถ เทพนคร จงัหวดั
สมทุรปราการ ผูค้นมากนัหนาแน่นตัง้แตช่่วงเชา้จนเต็มสนาม ไม่มีท่ีจอดส าหรบัรถยนต ์แตไ่ม่เป็น
ปัญหาอย่างไรส าหรับคนท่ีข่ีสองลอ้มาเข้าร่วมงาน เม่ือเข้ามาใกล้ๆ โซนสนามเราจะพบรถ
มอเตอรไ์ซคเ์ด็กแวน้เตม็ 2 ขา้งทาง เป็นสญัญาณว่าใกลถ้ึงสนามแลว้  
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ภาพประกอบ 98 บรรยากาศในสนามแขง่รถ เทพนคร จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 99 บรรยากาศนกัแข่งรอเขา้สนามแขง่รถ เทพนคร จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

เช่นเดียวกนักบัในสนามอ่ืนๆ นกัแข่งท่ีจะมาลงแข่งในสนามนีจ้ะตอ้งสวมหมวกกนัน็อค 
และใส่รองเทา้หุม้สน้เพื่อความปลอดภยั มีทัง้รายการลงแข่งตามกติกาท่ีก าหนดและแวน้ฟรีหลงั
ถนน 



  122 

 

 
 

ภาพประกอบ 100 การแข่งขนัแบบหลงัถนนในสนาม เปิดใหผู้ค้นทั่วไปเขา้มาแข่งขนัได ้
โดยจะตอ้งใสห่มวกกนัน็อคลงแข่งเท่านัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 101 การแข่งขนัแบบหลงัถนนนอกสนามแบบไม่มีกตกิา บรเิวณขา้งแทรค็ 
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ภาพประกอบ 102 รถท่ีมีขนาดเครือ่งใกลเ้คียงกนัจะมาจอดคูข่นานเพื่อแขง่ขนั 
 
ขา้งๆ สนามหากมีพืน้ท่ีโลง่ก็จะมีนกัแข่งออกมาเทสรถกนัเองขา้งนอก โดยรถประเภท

เดียวกนัหรอืมีขนาดของเครื่องใกลเ้คียงกนัก็จะมาจอดขนาดกนั บางสนามจะมีคนใหส้ญัญาณมือ 
บางสนามไม่มีคนใหส้ญัญาณ นกัแข่งก็จะรูก้นัเองว่าออกตอนไหน ใครออกตวัไม่ทนัก็จะจอดรอ
รอบถดัไป เมื่อออกตวัไปแลว้วดักนัท่ีสดุแทรค็ไม่มีการเก็บสถิติความเรว็แตเ่ป็นอนัรูก้นัของกลุม่ตวั
ท่ีออกตวัพรอ้มกนัวา่ใครชนะ ใครแรงกวา่ หลงัจากนัน้ก็จะกลบัมาตอ่แถวเพื่อแขง่ใหม่ 

ผูว้ิจยัเห็นว่าการเกิดขึน้ของสนามแข่งทั่วประเทศไทย 5-6 ปีมาน่ีท าใหรู้ปแบบการ
แต่งรถของเด็กแวน้ท่ีกระจดักระจายไดถู้กน ามารวบรวมอีกครัง้ผ่านพิธีการในสนามแข่ง ทัง้การ
แข่งขนัของสายซิ่งและการประกวดรถสวยงาม ท าใหมี้การรวบรวมเทรนดก์ารแต่งรถท่ีเป็นท่ีนิยม
ของแตล่ะรุน่ สง่ผลใหข้องแตง่ชนิดนัน้ๆ ไดร้บัความนิยมและแตง่ตามๆ กนั แตเ่ห็นสไตลอ์นัเป็นอตั
ลกัษณข์องการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้เดน่ชดัขึน้ 

1.2.2 การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการแตง่รถ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากท่ีสดุและถกูตอ้ง
เพียงพอต่อการวิเคราะหต์ามหลกัการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณด์า้นการ
แต่งรถ 6 ท่าน ไดแ้ก่ พินิจนนัท ์บวัมหาศกัดิ ์“นา้แมน” เจา้ของแฟนเพจ ThaiRacing, สรุศกัดิ ์ป่ิน
ประภา ช่างภาพ/กราฟิก เจา้ของเพจ 2-Stroke Thailand, ช่างเอ๋ โคตรจะนาน, ส่องแสง บญุทอง 
อาชีพ Custom Bike, ภูริวัจน ์คชอาจ อยู่ในวงการ Bigbike และการแต่งรถ, ภวัต กวินเดชาชัย 
ธุรกิจประดบัยนต ์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ 5 ท่าน ไดแ้ก่ ผศ.ดร.จกัรพงษ ์แพทยห์ลกั
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ฟ้า, ผศ.ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี, ผศ.นัทธพชัร ์นอ้ยสวสัดิ์, ผศ.ดร.อภิสกัก ์สินธุภคั, ผศ.ดร.ตฤณ 
กิตติการอ าพล เพื่อรวบรวมองคค์วามรูว้ัฒนธรรมการแต่งรถสไตลเ์ด็กแวน้และหาคุณค่าเชิง
สนุทรยีะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ  

 

 
 

ภาพประกอบ 103 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 104 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ภาพท่ี 2 
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ภาพประกอบ 105 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ภาพท่ี 3 
 
วัฒนธรรมการแว้นของเด็กแว้นไทยไม่ใช่เรื่อง ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ใหม่ แต่เป็นหนึ่งใน

วฒันธรรมรว่มสมยัท่ีอยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นานจนถึงปัจบุนั เด็กแวน้ไทยในอดีตจะเริ่มจากการ
เป็นเด็กแวน้หลงัถนนเสียเป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากในสมยันัน้ยงัไม่มีสนามแข่งขนัทางตรงแดรก็ไบค์
เท่าในสมยัปัจจบุนั ซึ่งเกิดขึน้ในยคุท่ีรถมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะรุง่เรืองและการแวน้ไดร้บัความนิยม
ในกลุม่วยัรุน่ไทย คือยคุ 90’s เป็นยคุท่ีรถ 2 จงัหวะยงัผลติอยู ่และการโฆษณารถมอเตอรไ์ซคส์มยั
นั้นทุกค่ายพยายามผลิตรถท่ีมีความแรงมาแข่งกัน ช่องทีวีทุกเสารอ์าทิตย ์จะมีรายการแข่งรถ
มอเตอรไ์ซคใ์นสนามทกุสปัดาห ์ในขณะท่ีในยคุนัน้ไม่มีสื่อสงัคมออนไลน ์รวมทัง้สนามแข่งแดรก็
ไบคท่ี์เปิดกวา้งใหค้นทั่วไปเขา้ไปข่ีรถดว้ยความเร็วเหมือนในสมยันี ้เพราะฉะนัน้ “ถนนโล่งช่วง
กลางคืน” จึงเป็นทางออก มอเตอรไ์ซคท่ี์ไดร้บัความนิยมมากๆ ในยคุ 80’s คือ Yamaha RX-K ใน
ยคุ 90’s คือ KR150 ยงัมีท่ีนิยมอีกหลายรุน่ โดยจะแบ่งจากลกัษณะการใชง้าน เพราะในยคุนัน้ มี
ทัง้ Enduro Classic Sport รถแม่บา้น รถกระเทย เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 106 อูช่่างบอล ช่างรถมอเตอรไ์ซคท่ี์มีช่ือเสียงในจงัหวดับรุรีมัย ์
 

ช่างแต่งรถมอเตอรไ์ซคใ์นไทย มีช่ือเสียงเรื่องการท าเครื่อง ดดัแปลงเครื่อง หลายๆ 
ประเทศตอ้งส่งเขา้มาท าในไทย รถแดร็กไบคข์องไทยก็ไปควา้แชมป์ท่ีต่างประเทศได ้ในละแวก
เอเชียตะออกเฉียงใต ้ช่างชาวไทยไดร้บัการยอมรบัมาก แตไ่ม่ไดร้บัการโปรโมท ในประเทศไทย ไม่
มีใครรูว้่าเราคว้าแชมป์ สไตล์การแต่งไทยเริ่มโด่งดังมากท่ีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม จนตอ้งสั่งซือ้ของแต่งซิ่งจากบา้นเรา ดว้ยสไตลก์ารแต่งท่ีสวยงาม สีสนัท่ีจดัจา้น และ
ความละเอียดอ่อนของช่างไทย สไตลซ์ิ่งในไทยมีเอกลกัษณก์ว่าเพื่อนบ้านตรงท่ีไม่ว่าจะเป็นรถรุน่
ไหน ถา้แตง่สไตลซ์ิ่ง ตอ้งลงลอ้ขอบ 17 เสียก่อนเป็นอนัดบัแรก รถมอเตอรไ์ซค ์250cc คนไทยก็จบั
มาใส่ลอ้ขอบ 17 และมีการเพิ่มขนาดลกูสบูใหใ้หญ่ขึน้ โดยใชล้กูสบูของรถรุน่ท่ีมี cc สงูกว่า เช่น 
LS 125cc ใสล่กูสบูของ RG 150cc หรอืใชว้ิธีการแยงเพื่อเพิ่มขยายช่องไอดี ไอเสีย ในเสือ้สบู  
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ภาพประกอบ 107 การแตง่รถสไตลแ์วน้กบัวฒันธรรมการแตง่รถของไทย 
 

 
 
ภาพประกอบ 108 การแตง่รถสไตลแ์วน้กบัวฒันธรรมการแตง่รถซิ่งอาเซียน 
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แบรนดข์องแต่งท่ีไดร้บัความนิยม ท่ีสายซิ่งตอ้งมี คือ ลอ้ DID Japan ขอบ 17 แท้

จากญ่ีปุ่ น ป้ัมเบรคบนรอสซี่ หรือ แรมโบ ้ท่ีเรียกตามช่ือของรอสซี่นกัแข่งรถช่ือดงั ของแทมื้อหนึ่ง 
ราคา 8,000-15,000 บาท ของเทียม 800-2,500 บาท ป้ัมเบรคล่าง 2 Port และ 4 Port ของแท ้
ราคา 10,000-25,000 บาท ของเทียม 600-1,500 บาท หวัใจของการแต่งรถคือ กวา้นเสือ้สบู ถา้
กวา้นเสือ้แลว้ ถือว่ารถคนันัน้ไม่มี CC เพราะก าหนดไม่ได ้การกวา้นเสือ้ก็เหมือนกนัทดลองอย่าง
หนึ่ง เพราะไม่แน่นอนเม่ือกวา้นแลว้ ก็ตอ้งมาลองเทสเครื่อง แค ่1mm ก็มีผลตอ่เครื่อง อู่ท่ีดงัๆ ก็มี
สตูรการท าไม่เหมือนกนั ถือเป็นความลบัของแต่ละช่าง บางอู่ท่ีดงัๆ ก็เอามาท าขายส าเรจ็รูป ซึง่ก็
คนละสูตรกับท่ีท าแข่ง รถท่ีแต่งมาเพื่อสนามแข่ง ส่วนใหญ่เป็นรถท่ีท าเสือ้สูบมาแลว้ ส่วนโครง
และอะไหล่ต่างๆ ก็จะใชย้ี่หอ้ดงัๆ ท่ีมีราคาแพง มาประกอบใส่ เครื่องรถ 2 จงัหวะ หาซือ้เครื่องรถ
เก่าๆ มาผา่เครือ่งใหม ่โดยหาไดต้ามโรงกลงึ เช่น โรงกลงึตาด า คลองเตย แยกกลว้ยน า้ไท  

 

 
 

ภาพประกอบ 109 ตวัอยา่งเบรค Brembo 
 

ท่ีมา: http://www.boxzaracing.com/ 
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ภาพประกอบ 110 ตวัอยา่งโชค้ ohlins 
 

ท่ีมา: http://www.boxzaracing.com/ 
 

 
 

ภาพประกอบ 111 ตวัอยา่งท่อแดงบางทราย 
 

ท่ีมา: http://www.boxzaracing.com/ 
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ภาพประกอบ 112 ตวัอยา่งเสือ้ทอง รหสั 1855 
 

ท่ีมา: http://www.boxzaracing.com/ 
 

เม่ือไดเ้ครื่องมาแลว้ก็น ามาซ่อมเพื่อท าการปลกุชีพขึน้มาอีกครัง้ เปลี่ยนอะไหล่และ
กวา้นเสือ้สบู เพื่อใหก้ าลงัเครื่องเร็วขึน้ ขดัใหม้นัวาว ชุบสี หรือท าอโนไดซ ์เพื่อใหเ้ครื่องมีความ
สวยงาม และมีสีสนัสดใส ตามสไตลแ์วน้ไทย สว่นโครงรถจะใชโ้ครงเก่าดัง้เดมิของรถ น ามาขดั ท า
สีใหม่ หรือสั่งขึน้รูปโครงรถเองได ้โดยช่างเช่ือม เพื่อใหร้ถมีรูปแบบใหม่ท่ีไม่ซ  า้ใคร หลงัจากนัน้ก็
ประกอบอะไหล่ส่วนต่างๆ เขา้ไป ของแต่งมีทัง้แบบส าเร็จรูป และของแต่งท่ีท าขึน้เองจากอู่ต่างๆ 
แบรนดด์งัทัง้ไทยและตา่งประเทศ รวมถึงของแตง่ท่ีท าเลียนแบบมากมาย มีใหเ้ลือกหลายวสัด ุทัง้
เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ไทเทเนียม ท่ีคุณภาพและราคาก็แตกต่างกันมากมาย ทั้งความ
สวยงามจากการท าใหเ้กิดสีสนัท่ีสดใส การอโนไดซส์ีรุง้ และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ วสัดท่ีุมีน า้หนกัเบาท่ี
นิยมกันมากคือ ไทเทเนียม ท่ีมีน า้หนกัเบาและทนทานสีสนัของสนิมท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ การ
สรา้งไอเดียการแตง่รถแบบใหม่ๆท่ีน่าสนใจในวงการ เด็กๆ พวกนีมี้ความคิดสรา้งสรรค ์ในการคิด
อะไรใหม่ๆ ในแบบบางทีเขาเองก็คิดไม่ถึง ท าใหมี้การทดลองใหม่ๆ เกิดขึน้เรื่อยๆ ในโลกของ
มอเตอรไ์ซค ์การแวน้เป็นส่วนหนึ่งสังคมไทย ไม่ซิ่งบนถนน ก็ซิ่งในน า้ อย่างเรือซิ่งก็เป็นท่ีนิยม
ส าหรบัคนท่ีอยูร่มิน า้ นอกจากเครื่องเรอื Rotax แลว้ ก็น าเอาเครื่อของรถงมอเตอรไ์ซคม์าดดัแปลง
เป็นเครื่องเรือแข่ง ท่ีนิยมมากคือการน าเครื่อง Kawasaki KR 150 มาท า ในปัจจุบนัเริ่มมีการใช้
เครือ่งรถแลว้ เช่น Isuzu D-MAX เป็นตน้  
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีอตัลกัษณ ์การแสดงตวัตนผ่านวตัถุ 

และวฒันธรรมย่อย กล่าวอย่างสรุปไดว้่าการแต่งรถแวน้ไทยมีสไตลท่ี์เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
สะทอ้นถึงวฒันธรรมการแต่งรถแบบไทยๆ อีกทัง้ฝีมือของช่างไทยมีช่ือเสียงดา้นความสวยงาม 
เทคนิคท่ีโดดเด่นของการแต่งรถแวน้สไตลไ์ทย คือเครื่องแรง อะไหล่สวยงาม การเช่ือมท่อท่ี
ประณีต การใชส้ีสนัจดัจา้น โดยเฉพาะสีท่ีไดร้บัความนิยมมากจนเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่น คือ “สี
รุง้” ท่ีเกิดจากการอโนไดซไ์ทเทเนียม เม่ือน ามาผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อหาคุณค่า เชิง
สนุทรียะ พบว่าองคค์วามรูด้า้นอตัลกัษณก์ารแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ สามารถสรา้งสรรค์
ผลงานท่ีใชแ้สดงตวัตนของกลุม่วฒันธรรมยอ่ยแวน้ และยงัใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันาของ
ตกแตง่บา้นท่ีใหค้วามรูส้กึถึงอารมณด์ิบเท่ แบบ “Industrial Loft Style” ท่ีแสดงความสวยงามโดย
เนือ้แทข้องวสัด ุหรอืเนือ้แทข้องวสัดท่ีุปราศจากการตกแตง่ดว้ยการโชวผ์ิว  

 
2. การพัฒนาและออกแบบ 

ในขัน้ตอนการพฒันาและออกแบบของตกแต่งบา้นมีขัน้ตอนการด าเนินการเริ่มจากน า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ การแสดงตัวตนผ่านวัตถุและ
วฒันธรรมย่อย มาก าหนดเป็นแนวทางการออกแบบ โดยการสรุปกระบวนการทางความคิดและ
กระบวนการทางกายภาพ ออกมาเป็นรูปแบบและแนวคิด โดยรูปแบบจะแบง่โครงสรา้งทางรูป คือ 
รูปแบบ รูปทรง รูปร่าง สี และโครงสรา้งทางวตัถ ุคือ วสัด ุเทคนิค แนวคิดจะแบ่งเป็น เรื่อง แนว
เรือ่ง ความรูส้กึ มีกระบวนการ 3 ขัน้ ดงันี ้

 



  132 

 
 

ภาพประกอบ 113 ขัน้ตอนการพฒันาและออกแบบ 
 
ขัน้ท่ี 1 ขอ้มลูสนุทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้จะใชเ้ป็นแนวทางหลกัของ

การออกแบบวตัถจุดัแสดงและตน้แบบของตกแต่งบา้น ดา้นเทคนิค/หตัถการ (Technic/Craft) + 
วัสดุ (Material) + อัตลักษณ์ตัวตน (Identity) ขั้นท่ี 2 สรา้งวัตถุจัดแสดง (Object Design) เพื่อ
แสดงตวัตนของกลุ่มวฒันธรรมธรรมย่อย “แวน้” ผ่านวตัถุ โดยวิธีการ PAR / SECI เพื่อเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกับการสรา้งวัตถุจัดแสดงของเด็กแวน้ผ่านแนวคิดการสัมผัสสุนทรียะทางศิลปะและ
เรื่องราวความรูส้กึสะใจสดุขีดในสนามแข่ง รวบรวมสนุทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
มาเป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบ ขัน้ท่ี 3 ออกแบบและพฒันาตน้แบบของตกแต่งบา้น โดยนกั
ออกแบบ (ผูว้ิจยั) + ขอ้มลูสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้  

2.1 ข้อก าหนดการออกแบบ 
ขอ้ก าหนดการออกแบบเป็นขอ้มลูส่วนส าคญัในการก าหนดแนวทางการออกแบบ

วตัถจุดัแสดงและตน้แบบของตกแตง่บา้น ผลการสรุปขอ้มลูภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีอตัลกัษณ ์
การแสดงตวัตนผา่นวตัถ ุและวฒันธรรมยอ่ย ประกอบไปดว้ยกระบวนการทางความคิด ไดแ้ก่ การ
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แสดงตวัตนผ่านวตัถุ การแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคม การสรา้งค่านิยม/อุดมการณ ์และการสมัผสั
สนุทรยีะในสนามแข่งรถซิ่ง ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 114 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นกระบวนการทางความคิด 
 

เ ม่ือได้ข้อมูลทางด้านกระบวนการความคิดมาแล้ว น ามาวิ เคราะห์ร่วมกับ
กระบวนการทางกาพภาพ สิ่งท่ีแสดงออก แยกเป็น 3 สว่น ไดด้งันี ้สว่นแรกรูปแบบการแตง่รถของ
เด็กแวน้จะเป็นการแต่งรถแบบเนน้ฟังกช์ั่นเพื่อสนองต่อความเรว็เป็นหลกั ในรูปแบบของการออก
เอามากกว่าน าเขา้จึงเกิดเป็นรูปแบบการเปลือยรถใหบ้างเบาและเลือกใชเ้ฉพาะวสัดนุ า้หนกัเบา
และมีคณุภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงพืน้ผิวคณุคา่ของวสัดจุรงิ 
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ภาพประกอบ 115 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นกระบวนการทางกายภาพ 
 

ชดุสีของการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ท่ีโดดเด่นและแสดงตวัตนของการแต่ง
รถสไตลแ์วน้ คือ ชุดสีไล่ระดบั (Gradient) ดว้ยสีจริงและสีท่ีถกูสรา้งขึน้มาใหใ้กลเ้คียงกบัสีท่ีเกิด
จากการอโนไดซว์สัดไุทเทเนียม 
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ภาพประกอบ 116 Anodizing Color Chart 
 

ท่ีมา: http://bedowntowndaytona.com/page.php#YW5vZGl6aW5nIGNvbG9yIGNoYXJ0 
 

ชดุสีไล่ระดบั (Gradient) ประกอบไปดว้ย ชดุสีไทเทเนียม ทัง้ในรูปแบบการอโนไดซ์
วสัดไุทเทเนียมแท้ๆ  และการเลียนแบบสีอโนไดซไ์ทเทเนียมจากวสัดโุลหะชนิดอ่ืนๆ และชุดสีจดั
จา้นท่ีไดอ้ิทธิพลมีจากสีของความปลอดภยับนทอ้งถนนโทนสว่างเพื่อใหม้องเห็นตวัรถชดัเจน เป็น
ท่ีนิยมใชใ้นการแต่งรถสไตลไ์ทยๆ  ดว้ยอิทธิพลจากวฒันธรรมไทยท่ีนิยมใชส้ีจดัในชีวิตประจ าวนั 
เราจะพบเฉดสีนีไ้ดจ้าก ยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ สีบา้นในตา่งจงัหวดั เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 117 ชดุสีไลร่ะดบั 
 

รูปแบบของตวัอกัษรและรูปแบบการสื่อสาร ในสว่นของรูปแบบการสื่อสารนัน้จะเนน้
ใชภ้าษาไทยเป็นหลกันิยมน ามาใชใ้นสติก้เกอรซ์ิ่ง ช่ืออู่ ช่ือแกงค ์ช่ือแบรนดข์องแต่งรถ โดยใช้
รูปแบบการสื่อสารเป็นศพัทเ์ฉพาะท่ีรูก้นัในกลุม่ เช่น แงน้ๆ จว้ดๆ สายดนัโล ของมนัตอ้งมี ลกูเดิม
เอง เป็นตน้ เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีใชใ้นในกลุ่มของคนในวฒันธรรมย่อย รูปแบบท่ีใชใ้นการสื่อ
ในโลกออนไลนก็์เช่นเดียวกนั มีการสรา้งวัฒนธรรมอบุตัิการณข์ึน้มา ผ่านการใชอ้กัษรภาษาไทย
ในรูปแบบท่ีสรา้งขึน้มาใหม ่หรอืท่ีเราเรยีกกนัวา่ ภาษาสก๊อย นั่นเอง 

http://bedowntowndaytona.com/page.php#YW5vZGl6aW5nIGNvbG9yIGNoYXJ0
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ภาพประกอบ 118 ชดุตวัอกัษรและรูปแบบสื่อสาร 
 

การถอดแบบฟอรม์เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งรูปรา่งและรูปทรงจากรถแข่งซิ่งทางตรง รถแดร็ก
ไบค ์โดยเริม่จากทางถอดรูปทรงเฟรมของรถมอเตอรไ์ซค ์ในสว่นของเฟรมมีทัง้เฟรมเดิม และเฟรม
ท่ีขึน้มาใหม่มีความแตกต่างไปจากรถมอเตอรไ์ซคแ์บบเดิมๆ ท่ีมาจากโรงงาน ส่วนท่ีเด่นชดัขึน้มา
คือส่วนของเบาะ โครงลักษณะสามเหลี่ยม ส่วนดา้นบนถอดเบาะออกแลว้เปลี่ยนเป็นเบาะ
กระดานแผน่เรยีบ รูปทรงของแฮนดจ์ะแตกตา่งจากแบบเดิมๆ คือเป็นแฮนดส์  าหรบัใชก้บัท่าหมอบ
ข่ี เรียกว่าแฮนดห์มอบลกัษณะช่วงแอนดจ์ะแคบลงและปลายแฮนดห์กัเขา้ขา้งในลกัษณะคลา้ยๆ
กับรูปสามเหลี่ยม รูปร่างของท่อนั้น แบ่งออกเป็นท่อรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ และท่อรถ
มอเตอรไ์ซค ์4 จงัหวะ ท่อ 2 จงัหวะนัน้จะมีลกัษณะเป็นปล่องๆ เหมือนล าตวัของหนอน โดยใช้
วิธีการเช่ือมตอ่กนัเป็นฟ่ันๆ ปลอ่งๆ สว่นท่อ 4 จงัหวะนัน้รูปทรงเป็นทรงกระบอก สว่นของคอท่อจะ
ใชว้ิธีเช่ือมโลหะต่อกนัเป็นฟ่ันๆ เคลื่อนไหวในรูปแบบอิสระตามลกูสบูและการวางเครื่องยนตข์อง
แต่ละรุน่ รูปแบบของท่อไอเสียมีหลากหลายรูปมาก เช่น ท่อลอด ท่อยก ท่อขา้ง เป็นตน้ นอกจาก
รูปร่างของท่อไม่เหมือนกนัแลว้แตกต่างกันในส่วนของปลายท่ออีกดว้ย เช่น ท่อรีด ท่อหลายปืน 
เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 119 รูปรา่งของรถเฟรมรถแดรก็ไบค ์
 

 
 

ภาพประกอบ 120 รูปรา่งของแฮนดห์มอบและท่อไอเสียของรถ 
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ภาพประกอบ 121 โครงสรา้งทางรูป 
 

การตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ซึ่งเป็นการแต่งรถแบบเนน้ฟังกช์ั่นเพื่อสนองต่อ
ความเร็วเป็นหลกั ในรูปแบบของการออกเอามากกว่าน าเขา้จึงเกิดเป็นรูปแบบการเปลือยรถให้
บางเบาและเลือกใชเ้ฉพาะวสัดนุ า้หนกัเบาและมีคณุภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงพืน้ผิวคณุค่าของวสัดุ
จริง เม่ือน ามาเป็นของตกแต่งบา้นจึงเหมาะกบัการตกแต่งบา้นท่ีเนน้การโชวพ์ืน้ผิวของวสัดจุริง 
เช่น สไตล ์Industrial Loft หรือ สไตล ์Minimal เป็นตน้ สไตลก์ารแต่งบา้นท่ีเนน้การโชวพ์ืน้ผิวให้
เห็นเนือ้แทว้สัดจุรงิ หรอืเนือ้แทข้องวสัดท่ีุปราศจากการตกแตง่ ความโดดเดน่ของการตกแตง่สไตล ์
Industrial คือความงดงามแปลกตา ของการผสมผสานวสัดุกับความงามของคุณค่าเนือ้แทข้อง
วสัดท่ีุปราศจากการเสรมิแต่งใดๆ โทนสีของ Industrial Loft จะเป็นสีท่ีใกลเ้คียงกบัวสัดธุรรมชาติ 
อยา่ง อิฐ ปนูเปลือย เหลก็และไม ้หลกัๆ คือ ขาว ด า เทา และน า้ตาล  
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ภาพประกอบ 122 การตกแตง่บา้นสไตล ์Industrial Loft และ Minimal 
 
จดุประสงคแ์รกของการแต่งบา้นแบบ Industrial Loft จึงตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ

ประหยดังบใหม้ากท่ีสดุ มีเครื่องใชเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นและเนน้การใชง้านจรงิ และใชเ้คา้โครงเดิมแบบ
ของโกดงัและโรงงาน เช่น การใชผ้นงัปนูเปลือยไม่ทาสี ผนงัอิฐท่ีไม่ฉาบปนู ไม่มีฝา้เพดาน พืน้ปนู
ขดัมนัหรอืไมไ้ม่ปกูระเบือ้ง ท าใหม้องเห็นท่อน า้เหล็ก การเดินสายไฟทั่วบา้น เผยใหเ้ห็นโครงสรา้ง
ดิบๆ ของบา้นอย่าง คานไม ้คานเหล็กอย่างชดัเจน ดว้ยความสวยงามของการคงไวด้ว้ยวสัดเุดิม
ของตัวโครงสรา้ง การเปลือยหรือเปิดในเห็นโครงสรา้งดา้นในแบบดิบๆ ในปัจจุบันแมจ้ะไม่มี
อาคารเก่าๆ ใหด้ดัแปลงมากเหมือนแตก่่อน แตก็่มีผูท่ี้ช่ืนชอบสไตลนี์ม้ากมาย  
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ภาพประกอบ 123 การออกแบบของตกแตง่บา้นโดยใชแ้นวคดิเรือ่งความขดัแยง้ดา้นสีสนั 
 
ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน าแรงบนัดาลใจของการแตง่บา้นสไตลนี์ม้าสรา้งสรรค์

งานออกแบบของแต่งบา้นท่ีใชว้สัด ุเช่น เหล็ก ไทเทเนียม สแลนเลส เป็นตน้ มาใชเ้ป็นวสัดหุลกั 
น ามารวมกบัเทคนิค การเช่ือมของการแต่งรถสไตลเ์ด็กแวน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งของตกแต่งบา้นสไตล์
อินดนัเทรียลลอฟทใ์นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยการตกแต่งบา้นสไตลนี์จ้ะไม่เนน้สีสนั แต่
ในงานนี ้ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคดิความโดดเดน่ในความขดัแยง้ดา้นสีสนั 

 
2.2 วัตถุจัดแสดง 

2.1.1 วตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนของการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ รูปแบบ 
(Form) ของการสรา้งวัตถุจัดแสดงประกอบไปดว้ยโครงสรา้งทางรูป (Visual Element) ไดแ้ก่
รูปแบบพืน้ผิวเปลือยเปล่า โชวเ์นือ้แทข้องวสัดุจรงิ รูปทรงของงานมีมิติ กวา้ง ยาว ลกึ รูปรา่ง โคง้
มน มีทิศทางจากฐานล่างขึน้สู่ดา้นบน เป็นการแสดงออกทางความคิดของช่าง ตน้ก าเนิดการคอ
ท่อเช่ือมตอ่ออกมาเป็นล าโพงทรงดอกชบาท่ีใหค้วามรูส้กึถึงเครื่องดนตรสีไตลว์ินเทจ ชดุสีไลร่ะดบั
ไทเทเนียม โดยการน าเหล็กไปชปุโครเมียมหลงัจากนัน้ก็น ามาผ่านกระบวนการท าสีใหเ้หมือนกบั
การอโนไดซไ์ทเทเนียม แสดงใหเ้ห็นถึงความจดัจา้นอนัโดดเด่นของสีสนัสไตล์แวน้ และโครงสรา้ง
ทางวตัถ ุในงานชิน้นีจ้ะเนน้ไปท่ีโลหะ เหล็ก สแตนเลส เทคนิคท่ีใชใ้นงานชิน้นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่น
ดว้ยกนั คือในส่วนของการท าเครื่องรถกระเทยในต านาน Yamaha Belle 80 ใหก้ลบัมามีชีวิตอีก
ครัง้ ผ่าเครื่องและลา้งท าความสะอาดเครื่องใหม่ และเทคนิคการเช่ือมเหล็กใหอ้ยู่ในรูปแบบของ
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ล าโพงเครื่องดนตรีสไตลว์ินเทจ สดุทา้ยคือการท าสีเหล็กใหใ้กลเ้คียงกบัสีของไทเทเนียมไล่ระดบั
เป็นสีรุง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 124 ขอ้ก าหนดในการออกแบบวตัถจุดัแสดงดา้นรูปแบบ 
 

ในส่วนของแนวคิด (Concept) ประกอบไปดว้ย เรื่อง (Subject) “วารล์เปิด โลก
เปลี่ยน” เป็นความรูส้กึสะใจสดุขีดในสนามแข่ง การแสดงออกท่ีเป็นขบถต่อวฒันธรรมหลกั แนว
เรื่อง (Theme) ของวัตถุจัดแสดงเป็นการแสดงออกผ่านสญัญะของเครื่องดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีสรา้ง
สนุทรียะ กลิ่นท่ีเราไม่ชอบ เสียงท่ีเราไดย้ินไพเราะหรือไม่ บางทีสิ่งท่ีมองว่ามนัไม่สวยงามอาจจะ
เป็นสนุทรยีะของคนอีกกลุม่ก็ได ้การผสานแนวคิดเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงโดยสมัผสัการรบัรูผ้า่น 
เสียงผ่านท่อท่ีมีจงัหวะเฉพาะตวัของเครื่องยนต ์2 สไตล ์กลิ่นของน า้มนัออโตล้ปู สตูรใส่น า้หอม 
การมองเห็นของรูปทรง/สีสนั สไตลก์ารแต่งรถแว้น การสมัผสัดว้ยการเรง่เครื่องใหต้อบสนองต่อ
อารมณ ์มีความหมายถึงค่านิยมการดรูถแข่งในสนามท่ีว่า “เสียงท่อหวานๆ กลิ่นออโตล้ปูหอมๆ”
และในส่วนของความรูส้ึก (Mood) ในงานชิน้นี ้ท่ีแสดงออกมาผ่านเครื่องดนตรีสไตลว์ินเทจ มี
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ความหมายถึงการนกึถึงความหลงั (Nostalgia) ในยคุท่ีรถมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะ เฟ่ืองฟ ู(90s) จดุ
ก าเนิดของ “แวน้หลงัถนน” ความทรงจ าท่ีมีรถมอเตอรไ์ซคค์นัแรกในวยัเด็ก และรถกระเทยใน
ต านาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 125 ขอ้ก าหนดในการออกแบบวตัถจุดัแสดงดา้นแนวคดิ 
 

2.1.2 แบบรา่งวตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
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ภาพประกอบ 126 แบบรา่งวตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
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ภาพประกอบ 127 กระบวนการสรา้งวตัถจุดัแสดง 

 

 
 

ภาพประกอบ 128 เริม่จากการหารถกระเทยในต านาน Yamaha Belle 80 
 

 
 

ภาพประกอบ 129 ช าแหละเครือ่งยนตเ์พื่อปลกุชีพใหก้ลบัมาสตารท์ไดอี้กครัง้ 
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ภาพประกอบ 130 ท าความสะอาดเครือ่งยนตโ์ดยทกุอยา่งออกมาขดัใหม ่

 

 
 

ภาพประกอบ 131 ประกอบรา่งเครือ่งยนตจ์ดัโครงสรา้งและเช่ือมตอ่ฐานตัง้ 
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ภาพประกอบ 132 เช่ือมตอ่คอท่อใหพ้นัเลือ้ยมาออกทอ่ไอเสีย 
ท่ีเช่ือมเป็นทรงล าโพงเครือ่งดนตรสีไตลว์ินเทจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 133 น าไปชบุโครเมียมเพื่อเตรยีมผิวส าหรบัท าสีรุง้ 
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ภาพประกอบ 134 ปรบัโครงสรา้งสรา้งเสาเพิ่มทางดา้นหลงัเครือ่งยนตต์ิดปลอกแฮนดใ์สค่นัเรง่ 
ติดตัง้ถงัน า้มนั โดยใชน้ า้มนัถงัเดียวตอ้งผสมออโตล้ปูกบัน า้มนัเชือ้เพลงิเขา้ดว้ยกนัก่อนใส่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 135 ท าสีไลร่ะดบัเฉดสีรุง้บนวสัดเุหลก็ชบุโครเมียมเพื่อเลียนแบบสีไทเทเนียม 
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ภาพประกอบ 136 ประกอบรา่งวตัถจุดัแสดง 
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วตัถจุดัแสดงสะทอ้นถึงการแตง่รถของเด็กแวน้ การเช่ือมท่อใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม ่และมี
เสียงเครื่องยนตเ์กิดขึน้ตามรูปทรงของท่อ สุนทรียะการแต่งรถของเด็กแวน้โดดเด่นเรื่องความ
สวยงามในการโชวพ์ืน้ผิวท่ีแทจ้รงิของวสัดจุรงิ การเลือกใชว้สัดท่ีุเหมาะสมและใชป้ระโยชนไ์ดม้าก
ท่ีสดุ จึงไดน้  าเอาเอกลกัษณนี์ไ้ปในใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบของตกแต่งบา้น โดยยงัคงรูปทรง
ของการเช่ือมท่อไอเสียไวอ้ยู่ เพื่อใหค้นเห็นแลว้ยงัรูส้ึกคุน้เคย และเลือกใชว้สัดท่ีุเป็นท่ีนิยมท่ีสดุ
อย่างไทเทเนียมมาผ่านวิธีการท าสีโดยการเป่าไฟไลร่ะดบัสีรุง้ตามความนิยมของการแตง่รถสไตล์
แวน้ 

2.3 ต้นแบบของตกแตง่บ้าน  
2.2.1 ของตกแต่งบา้นจากสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ มีรูปทรงท่ี

สอดคลอ้งกบัท่อไอเสียของรถมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะ 
รูปแบบ (Form) ประกอบไปดว้ยโครงสรา้งทางรูป (Visual Element) และโครงสรา้งทาง

วตัถ ุโครงสรา้งทางรูป ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีเปลือยเปลา่ เนน้โชวเ์นือ้แทข้องวสัดจุรงิ รูปทรงมีมิติ กวา้ง 
ยาว ลึก รูปร่างอยู่ในทิศทางเคลื่อนไหวอิสระ ในส่วนของสีจะเป็นเฉดสีไล่ระดบั ชุดสีไทเทเนียม
และชุดสีจดัจา้นตามแบบสีรถไทย และโครงสรา้งทางวตัถุ ประกอบไปดว้ย วสัดแุละเทคนิค วสัดุ
จะเป็นวสัดผุสม โลหะ ยาง พลาสติก ในงานนีเ้ราจะเนน้ไปท่ี โลหะ คือไทเทเนียม และสแตนเลส 
เป็นหลกั เทคนิคจะใชว้ิธีการเช่ือมต่อวสัด ุดว้ยการเช่ือมทิก (Tungsten Inert Gas welding, TIG) 
หรืออีกช่ือหนึ่งคือการเช่ือมอารค์ทังสเตนแก๊สปกคลุม (Gas Tungsten Arc Welding, GTAW) 
เป็นกระบวนการเช่ือมแบบอารค์ชนิดหนึ่งท่ีใช ้แท่งอิเล็กโทรดเป็นทงัสเตนในการเช่ือม บรเิวณบ่อ
หล่อมจะมีแก๊สปกคลมุ เพื่อปอ้งกนับอ่หลอมจากการปนเป้ือนหรือการท าปฏิกิรยิากบัอากาศรอบ
ขา้ง แก๊สเฉ่ือยท่ีใชก้นัทั่วไปคืออารก์อน หรอืฮีเลี่ยม 
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ภาพประกอบ 137 ขอ้ก าหนดในการออกแบบของตกแตง่บา้นดา้นรูปแบบ 
 

แนวคิด (Concept) ประกอบไปด้วย เรื่อง แนวคิด ความรูส้ึก เริ่มจากเรื่อง 
(Subject) ของแตง่บา้นซิ่ง แรงบนัดาลใจท่ีไดม้าจากการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ ดว้ยชดุสี
ไล่ระดบัไทเทเนียมท่ีจดัจา้นและความขบถต่อวฒันธรรมหลกั แนวเรื่อง (Theme) การจดัระเบียบ
ความขดัแยง้ เพื่อสรา้งเอกภาพท่ีเป็นอิสระตอ่กนั คือ กฏเกณฑค์วามขดัแยง้ (Opposition) สิ่งท่ีอยู่
ตรงขา้มกนั ขาดสิ่งไหนไมไ่ด ้เช่น ขาว/ด า ดี/ชั่ว กลางวนั/กลางคืน และการสรา้งความโดดเดน่โดย
ใช้ความขัดแยง้ (Dominance)  ท่ีให้ความส าคัญกับจุดเด่นและลดทอนจุดรอง  เพื่อให้ความ
ขดัแยง้เกิดความกลมกลืนขึน้ และสดุทา้ยคือ ความรูส้ึก (Mood) ของตกแต่งบา้นท่ีกลมกลืนไป
ดว้ยความขดัแยง้และความคิดขบถในตนเอง โดยใชค้วามขดัแยง้ดา้นสีสนัดว้ยการไล่ระดบัของสี 
และความขดัแยง้ดา้นค่านิยมของสงัคมกระแสหลกัโดยการใชเ้ฉดสีท่ีจดัจา้น ตวัอกัษรสไตลซ์ิ่ง ท่ี
เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเด็กแวน้ เป็นแนวคิดในการออกแบบงานชิน้นี ้
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ภาพประกอบ 138 ขอ้ก าหนดในการออกแบบของตกแตง่บา้นดา้นแนวคดิ 
 

2.2.2 แบบรา่งตน้แบบของตกแตง่บา้นจากสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
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ภาพประกอบ 139 แบบรา่งตน้แบบของตกแตง่บา้นจากสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
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ภาพประกอบ 140 กระบวนการสรา้งตน้แบบของตกแตง่บา้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 141 น าท่อไทเทเนียมตดัท่อออกเป็น 4 สว่น 
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ภาพประกอบ 142 เตรยีมพืน้ผิววสัดโุดยการขดัใหเ้รยีบใหเ้งา 
 

 
 

ภาพประกอบ 143 เช่ือมท่อไทเทเนียมท่ีตดัไวเ้ขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีเช่ือม 
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ภาพประกอบ 144 เช่ือมทกุขอ้ตอ่และเช่ือมปิดปลายท่อ 
 

 
 

ภาพประกอบ 145 ท าสีดว้ยการเป่าดว้ยความรอ้น 
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ภาพประกอบ 146 เม่ือท าสีเสรจ็แลว้น ามาท าความสะอาดเพื่อใหเ้งางาม 
 

 
 

ภาพประกอบ 147 ตน้แบบของตกแตง่บา้น 
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ตน้แบบของตกแต่งบา้นจากสนุทรียะสไตลแ์วน้มีความโดดเด่นดา้นวสัดแุละสีสนั การ
โชวพ์ืน้ผิวของผลิตภณัฑแ์ละเรื่องราวของวฒันธรรมย่อย “แวน้” ท่ีมาท่ีไปของแต่งรถของเด็กแวน้
ทั้งกระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทางกายภาพ นอกจากนีย้งัเล่าถึงเรื่องราวของ
สงัคมไทย การมีอยู่ของรถมอเตอรไ์ซค ์ลีลาการใชชี้วิตผ่านการซิ่งมอเตอรไ์ซคข์องพวกเขา สิ่ง
เหล่านีบ้่งบอกไดถ้ึงทกัษะ ความสามารถท่ีซอ้นเรน้อยู่ภายใตรู้ปแบบของการแต่งรถมอเตอรไ์ซค ์
การดดัแปลงเครือ่งยนตใ์หเ้กินขีดจ ากดั รวมถึงความสวยงามท่ีแสดงออกมาภายนอก   
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บทที ่5  
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถ

มอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบง่หวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้  
1. สรุปผลการวิจยั  
2. อภิปรายผลการวิจยั   
3. ขอ้เสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 
การพฒันาตน้แบบของตกแต่งบา้นดว้ยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 

กล่าวคือเพื่อศึกษาสุนทรียะการแต่งรถสไตลแ์วน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบตน้แบบของ
ตกแต่งบา้น ผลการศึกษาพบว่า อตัลกัษณข์องการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ สะทอ้นถึง
วัฒนธรรมการแต่งรถแบบไทยๆ การใช้สีท่ีจัดจ้าน โดยสีท่ีนิยมมากคือ “สีรุง้” ท่ีเกิดจากการ 
อโนไดซไ์ทเทเนียม เทคนิคท่ีโดดเดน่คือการเช่ือมท่อไอเสียของรถมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะท่ีมีลกัษณะ
การเช่ือมตอ่กนัเป็นฟ่ันๆ อยา่งประณีต ท าใหเ้กิดรูปรา่งที่สวยงาม สามารถน าองคค์วามรูม้าใชเ้ป็น
แนวทางการออกแบบและพฒันาตน้แบบของตกแต่งบา้นท่ีตอ้งการโชวใ์หเ้ห็นเนือ้แทข้องวสัดจุรงิ 
ทัง้รอยเช่ือมต่อวสัดแุละเทคนิคการท าสีเฉดสีรุง้ ดว้ยวิธีการใชค้วามรอ้นเป่าไปท่ีวสัดไุทเทเนียม
เพื่อใหเ้กิดการไล่ระดบัเฉดสี ผ่านแนวคิดการสรา้งความโดดเด่นดว้ยความขดัแยง้ดา้นสีสนัและ
ความคิดขบถในตนเอง สามารถน าไปผสมผสานกบัการแต่งบา้นสไตลอ่ื์นๆ ท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย
และไม่ซับซอ้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เช่น Industrial Loft Style, Minimal Style, 
Modern Style เป็นตน้ นอกจากนีย้ังน าองคค์วามรูสุ้นทรียะสไตลแ์วน้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สรา้งสรรคอ่ื์นๆ ท่ีตอ้งการความจดัจา้นและแสดงออกถึงความเป็นไทยบา้นๆ ไดอี้กดว้ย 

1. ขอ้ก าหนดการออกแบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตล์
แวน้ 

1.1 กระบวนการทางดา้นความคดิ 
1.1.1 การแสดงตวัตนผ่านวตัถ ุโดยการสรา้งบุคลิกผ่านการแต่งรถมอเตอรไ์ซค ์

เพื่อสรา้งอตัลกัษณเ์ชิงปัจเจคและอตัลกัษณก์ลุม่ 
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1.1.2 การแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคม ผ่านการแข่งขนัรถซิ่งทางตรงแดร็กไบคแ์ละ
การประกวดรถแตง่สวยงาม 

1.1.3 การสรา้งค่านิยม/อดุมการณ ์โดยการก าหนดแบบแผนทางวฒันธรรมรว่ม
เฉพาะกลุม่ 

- วิธีการใชภ้าษา เช่น สติก้เกอรซ์ิ่ง, ภาษาสก๊อย 
- พิธีกรรม เช่น การทกัทายโดยการเบิล้เครือ่ง, การไวอ้าลยัโดยการเบริน์ยาง 
- ลีลาการขบัข่ีรถ เพื่อใหเ้กิดความเรว็สงูสดุ 

1.1.4 การสมัผสัสนุทรยีะในสนามแข่งรถซิ่ง 
- เสียง ท่ีเกิดจากท่อไอเสียของรถแข่งซิ่ง ขณะก าลงัเร่งเครื่องดว้ยความเร็ว

สงูสดุ 
- กลิ่น ของน า้มนัออโตล้ปู ท าใหเ้กิดการนึกถึงความหลงั (Nostalgia) ในยคุ

รุง่เรอืงของมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะ 
- การมองเห็น รูปทรง/สีสนั สไตลก์ารแตง่รถแวน้ 
- สมัผสั การเรง่เครื่องใหต้อบสนองต่ออารมณ ์มีความหมายถึง ค่านิยมการ

ดแูข่ท่ีวา่ “เสียงท่อหวานๆ กลิ่นออโตล้ปูหอมๆ” 
1.2 กระบวนการทางดา้นกายภาพ 

1.2.1 รูปแบบ การแต่งรถแบบเนน้ฟังก์ชั่น โดยการหยิบออกมากกว่าการน าเขา้ 
จนเกิดรูปแบบการเปลือยรถท่ีบางบางและแสดงคณุค่าของเนือ้แทว้สัดจุรงิ โดยการใชโ้ลหะท่ีแข็ง
และเบา เพื่อสรา้งรูปรา่งของโครงสรา้งใหต้อบสนองตอ่ความเรว็ของการแข่งรถ 

1.2.2 สี การไลร่ะดบัสีรุง้  
- ชดุสีไทเทเนียม ท่ีเกิดจากการอโนไดซไ์ทเทเนียมแท ้วสัดท่ีุแข็งและเบาท่ีสดุ 
ไทเทเนียม คือวสัด ุท่ีมีสีเหมือนโลหะทั่วไปแต่เปลี่ยนสีไดต้ามอณุหภมูิ ดว้ย

คณุสมบตัิเฉพาะตวัเรื่องสี ท าใหส้ีไทเทเนียมไดร้บัความนิยม ทัง้ดา้นเหตผุลเชิงคณุค่าของเนือ้แท้
วสัดแุลว้ ยงัมีความสวยงามในเรือ่งการเรยีงตวัของสีดว้ย 

- ชดุสี Colorful จดัจา้นสะทอ้นแสง ท่ีนิยมใชก้บัยานพาหนะเพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัและความโดดเดน่สวยงาม 

1.1.3 ตัวอักษร ตัวอักษรภาษาไทยสไตลล์ูกทุ่ง ท่ีให้ความรูส้ึกถึงวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ิน ความคุน้เคยจากท่ีพฒันารากฐานมาจากการเขียนปา้ยโฟม ปา้ยโฆษณาดว้ยลายมือ 
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ภาพประกอบ 148 ขอ้ก าหนดดา้นสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อการออกแบบ 
 

2. วตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนของการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ “วารล์เปิด โลก
เปลี่ยน” ความรู ้สึกสะใจสุดขีดในสนามแข่ง การแสดงออกท่ีเป็นขบถต่อวัฒนธรรมหลัก
ผ่านสญัญะของเครื่องดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีสรา้งสนุทรียะ ผสานแนวคิดเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงโดย
สัมผัสการรบัรูผ้่าน เสียง กลิ่น การสัมผัส การมองเห็น ผ่านเครื่องดนตรีสไตลว์ินเทจ มีความ
หมายถึงการนกึถึงความหลงั (Nostalgia) ในยคุท่ีรถมอเตอรไ์ซค ์2 จงัหวะ เฟ่ืองฟ ู(90s) จดุก าเนิด
ของ “แวน้หลงัถนน” ความทรงจ าท่ีมีรถมอเตอรไ์ซคค์นัแรกในวยัเดก็ และรถกระเทยในต านาน 
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ภาพประกอบ 149 Object Design 
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ภาพประกอบ 150 การสมัผสัสนุทรยีะ 
 
3. ตน้แบบของตกแตง่บา้นสไตลแ์วน้ ดว้ยชดุสีท่ีจดัจา้นและความขบถตอ่วฒันธรรมหลกั

จากการจดัระเบียบความขดัแยง้ เพื่อสรา้งเอกภาพท่ีเป็นอิสระตอ่กนั และใชก้ฏเกณฑค์วามขดัแยง้ 
(Opposition) ของสิ่งท่ีอยู่ตรงขา้มกนั ขาดสิ่งไหนไม่ได ้เช่น ขาว/ด า ดี/ชั่ว กลางวนั/กลางคืน และ
การสรา้งความโดดเด่นโดยใชค้วามขดัแยง้ (Dominance) ใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นและลดทอน
จดุรอง เพื่อใหค้วามขดัแยง้เกิดความกลมกลืนขึน้ เป็นท่ีมาของของตกแต่งบา้นท่ีกลมกลืนไปดว้ย
ความขัดแยง้และความคิดขบถในตนเอง ทั้งความขัดแยง้ทางดา้นสีสนัจากการไล่ระดบัของสี 
รวมถึงความขดัแยง้ดา้นคา่นิยมของสงัคมกระแสหลกั  
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ภาพประกอบ 151 Product Design 
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วตัถจุดัแสดงและตน้แบบของตกแตง่บา้น ทัง้ 2 ชิน้นี ้เปรยีบเสมือนภาพตวัแทนของการ
แสดงตวัตนถึงอตัลกัษณข์องกลุม่วฒันธรรมย่อย “แวน้” ผ่านวตัถ ุเพื่อใหเ้กิดการยอมรบัตอ่ตนเอง 
สมาชิกในกลุ่มและสรา้งการยอมรบัเชิงคณุค่าทางสนุทรียะต่อสงัคมกระแสหลกั และยงัสามารถ
น าองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปตอ่ยอดเป็นงานตกแตง่สถานท่ีท่ีใหค้วามรูส้กึถึงอารมณด์ิบเท่ เช่น Industrial 
Style / Garage Style เป็นตน้ น าไปสู่การสรา้งงาน สรา้งอาชีพในอนาคต การเขา้ไปท่ีอู่รถในครัง้
ต่อไปของเด็กไทยอาจจะมีบริบทท่ีเปลี่ยนไป ไม่ใช่การแต่งรถเพื่อซิ่งอีกต่อไปแลว้ แต่จะเป็นการ
สรา้งสรรคผ์ลงานออกแบบท่ีแสดงตวัตนของกลุม่ และเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งโอกาสและพฒันา
ศกัยภาพวยัรุน่ไทยโดยเท่าเทียม 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การแต่งรถมอเตอรไ์ซคข์นาดเล็กสไตลแ์วน้ ถกูใชเ้พื่อแสวงหาพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่ ผ่าน
วิถีของการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมเฉพาะขึน้ ดว้ยลีลาของการซิ่งท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะดว้ย ทัง้ท่านั่ง 
ลีลาการข่ี การยกลอ้ น าไปสู่การสรา้งสรรคส์ไตลก์ารแต่งรถของตนเอง เช่น การถอดทุกอย่างให้
เบาท่ีสุด การใชล้อ้ขอบ 17 นิว้ หรือการหมอบข่ี สิ่งเหล่านีถู้กสรา้งมาเพื่อตอบสนองความเร็ว 
สง่ผลใหห้นา้ตาและรูปแบบของรถแตง่สไตลแ์วน้เป็นแบบนี ้ดว้ยลกัษณะการแตง่มีการหยิบยืมมา
จากหลายแหล่งท่ีมา ถูกท าซ า้ ดดัแปลงบวกกับไดร้บัอิทธิพลหลกัมาจากวฒันธรรมไทย เม่ือถูก
ออกแบบมาเป็นของตกแต่งบา้นแลว้ นอกจากจะแสดงตัวตนถึงทักษะความสามารถ ศิลปะ 
สนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคข์องกลุม่วฒันธรรมย่อย “แวน้” แลว้ยงัแฝงไปดว้ยกลิ่นอายของ
วฒันธรรมการแตง่รถแบบไทยบา้นอีกดว้ย 

ของตกแตง่บา้นสไตลแ์วน้สามารถน าไปตกแตง่บา้นไดห้ลากหลายสไตล ์เช่น Industrial 
Loft ท่ีเป็นการตกแต่งบา้นแบบโชวค์วามสวยงามของเนือ้แทว้สัดุจริง โดยการโชวเ์นือ้ของวสัดุ
อย่างโลหะหรอืการโชวร์อยเช่ือมท่ีประณีตก็ท าใหก้ารตกแตง่บา้นสไตล ์ Industrial Loft แบบเดิมๆ 
ใหน้่าสนใจขึน้ รวมถึงการใชว้สัดอุย่างไทเทเนียมก็เป็นวสัดท่ีุมีสีสนัน่าสนใจ หากน าไปใหต้กแต่ง
หอ้งสไตล ์minimal จะท าใหห้อ้งมีจุดสนใจและโดดเด่นขึน้ ของตกแต่งบา้นสไตลแ์วน้นัน้ เหมาะ
ส าหรบักลุม่คนทั่วไปท่ีสนใจงานออกแบบและสนใจประเด็นทางสงัคม อายรุะหว่าง 25-40 ปี ท่ีไม่
จ าเป็นจะตอ้งเป็นเด็กแวน้มาก่อนหรือช่ืนชอบการแต่งรถของเด็กแวน้ แต่เป็นผูท่ี้สนใจความ
สวยงามเชิงสุนทรียะท่ีซ่อนอยู่ในทุกๆท่ีในสังคมไทย ด้วยความเช่ือท่ีว่างานดีไซน์สามารถ
เปลี่ยนแปลงสงัคมไทย สรา้งพืน้ท่ีเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัสงัคมได ้
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ผลงาน Object Design และ Product Design ไดน้  ามาจัดแสดงในนิทรรศการ Visitor 
Rooms : Thesis Exhibition ’19 นิทรรศการจัดแสดงผลงาน Thesis ของนิสิตปริญญาโท สาขา
นวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะจดังานนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานการวิจยัของตนเองตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ี
ผ่านมา ภายใตอ้งคค์วามรูด้า้นนวตักรรมเชิงสรา้งสรรค ์และแนวคิดในการจดันิทรรศการแบบใหม่ 
“ VISITOR ROOMS ”  เป็นนิทรรศการท่ีเล่าเรื่องราวของผลงานวิจัยทั้งหมด 9  ผลงาน ผ่าน
มมุมองการเปรยีบเทียบพืน้ท่ีการจดัแสดงเป็นดั่งหอ้งเย่ียมชม หอ้งท่ีผูม้าเยี่ยม สามารถมาด ูมาชม 
มา ’แอบ’ มองผลงานต่าง ๆ ได ้ผลงานทัง้หมดบอกเล่าเรื่องราวของนวตักรรมในรูปแบบใหม่ ท่ี
ไม่ไดห้มายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม่ในวงการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพียงเท่านัน้  แต่ยังเป็นการ
ผสานแนวคิดใหม่ในการออกแบบสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เพื่อสรา้งคุณค่าและความหมายท่ี
แตกตา่งไปจากเดิม โดยผูท่ี้เขา้ชม จะถกูเชือ้เชิญและเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งของการแอบมองผลงาน
ตา่ง ๆ ผา่นรูปแบบ และกลไกในการรบัชมแบบใหมข่องนิทรรศการ  

 

 
 

ภาพประกอบ 152 โปสเตอรโ์ปรโมทนิทรรศการ Visitor Rooms 
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ภาพประกอบ 153 Backdrop นิทรรศการ Visitor Rooms 
 
นิทรรศการ “VISITOR ROOMS” จดัขึน้ท่ี Goose Life Space ชัน้ 2 และ 3 โดยมีกิจกรรม

วนัเปิดงานในวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 18.00 – 22.00 น. ภายในงานผูเ้ขา้ชมจะไดพ้บปะ
พูดคุยกับเจ้าของผลงานและกิจกรรมมากมาย เช่น Documentary Screening การบอกเล่า
เรื่องราวของผลงานวิจัยผ่านรูปแบบของสารคดีสั้น Fashion Presentation การแสดงผลงาน
เก่ียวกบัเครื่องประดบั การแสดงผลงานจะมีต่อไปในวนัท่ี 4 กนัยายน – 9 กนัยายน 2562 (ขยาย
เวลาจดัแสดงถึงวนัท่ี 12 กนัยายน) ตัง้แตเ่วลา 11.00 – 20.00 ของทกุวนั  
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ภาพประกอบ 154 Mapping นิทรรศการ Visitor Rooms 
 
ในงานของผูว้ิจยัมีช่ือว่า “VANZTER” แวน้สเตอร ์เด็กแวน้ / พืน้ท่ี / ตวัตน จดัแสดงใน 

คอนเซปต ์“Vanzter Culture” การศึกษาวฒันธรรมย่อย “แวน้” ทัง้รูปแบบทางความคิดและการ
แสดงตวัตนผ่านวตัถสุไตลก์ารแตง่รถ เทคนิค วสัดแุละเฉดสี เพื่อใหไ้ดม้าซึง่แนวทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑส์รา้งสรรคส์ไตลแ์วน้ เป็นการสรา้งพืน้ท่ีในการแสดงออกเชิงสรา้งสรรค ์เพื่อใหส้งัคม
ไดร้บัรูว้่าพวกเขามีตวัตนในอีกรูปแบบหนึ่ง และมีสไตลเ์ป็นของตนเอง จะเห็นไดว้่าในแต่ละพืน้ท่ี 
ท่ีมีสงัคมมนษุยต์ัง้รกรากอยูน่ัน้ ลว้นมีคณุคา่และสนุทรยีศาสตรซ์อ่นอยูท่ัง้สิน้ 
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ภาพประกอบ 155 แพลนหอ้งจดัแสดง VANZTER 
 

ภายในหอ้งจดัแสดงประกอบไปดว้ยหอ้ง 2 หอ้ง หอ้งแรก Black Room เม่ือเดินเขา้มา
พนงัหอ้งสีด  าสมัผสัถึงกลิ่นอายบรรยากาศขนามแข่งรถซิ่งตอนกลางคืน แสงไฟและควนั จดัโชว์
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วตัถจุดัแสดงในช่ือว่า “วารล์เปิด โลกเปลี่ยน” สื่อถึงอารมด์ิบๆ ของเครื่องยนตแ์ละสื่อ VDO แสดง
ความเคลื่อนไหว เสียงจากสนามแข่ง การเบิล้เครื่อง เสียงคนพากยก์ารแข่งขนั รวมทัง้เสียงการเรง่
เครือ่งของวตัถจุดัแสดงขณะท่ีเครือ่งตดิ 

 

 
 

ภาพประกอบ 156 Black Room วตัถจุดัแสดงถกูจดัอยูใ่นแสงไฟและพวงมาลยับชูา 
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ภาพประกอบ 157 สื่อสิ่งพิมพอ์ธิบายงานวตัถจุดัแสดง 
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ภาพประกอบ 158 สื่อวิดีโออธิบายงานวตัถจุดัแสดง 
 
ในส่วนของหอ้ง White Room จดัแสดงงานตน้แบบของตกแต่งบา้น ในช่ือ “ใดๆ ในโลก

ลว้นไทเทเนียม” ประกอบไปดว้ยเรื่องราวการลงภาคสนามท่ีผูว้ิจยัไปพบเจอมา สติก้เกอรซ์ิ่งท่ีบอก
เรือ่งราวของสงัคมในปัจจบุนัผา่นถอ้ยค าสัน้ๆ และเทคนิคการสรา้งตน้แบบของตกแตง่บา้น รวมทัง้
ตารางเฉดสีการอโนไดซไ์ทเทเนียม 

 

 
 

ภาพประกอบ 159 ตน้แบบของตกแตง่บา้นสไตลแ์วน้ 
 

 
 



  172 

ภาพประกอบ 160 ค  าอธิบายงาน VANZTER เดก็แวน้ / พืน้ท่ี / ตวัตน 
 

 
 

ภาพประกอบ 161 สติก้เกอรซ์ิ่งประกอบไปดว้ยถอ้ยค าท่ีก าลงัเป็นนิยมในการเอามาติดรถ 
 

 
 

ภาพประกอบ 162 โครงสรา้งโต๊ะท างานท่ีใชส้แตนเลสท าสีเลียนแบบไทเทเนียม 
 
ภายในงานไดมี้การส ารวจความพึงพอใจต่อตน้แบบของตกแต่งบา้นดว้ยสนุทรียะการ

ตกแตง่รถสไตลแ์วน้ โดยประชากรส าหรบัการประเมินความพงึพอใจเป็นกลุม่บคุคลทั่วไปท่ีเขา้มา
รว่มงานผา่นแบบสอบถามในรูปแบบของเอกสารและเก็บขอ้มลูออนไลนผ์า่น Google Form 
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ภาพประกอบ 163 รูปแบบการเก็บขอ้มลูความพงึพอใจผา่นสื่อออนไลน ์
 
ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจภาพรวมโดยใชเ้กณฑค์่าคะแนน 5 ระดบั คะแนนรวม

ทัง้หมด 1371 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 แปลผลว่า “มาก” โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ประเมิน ดงัต่อไปนี ้
ผลิตภณัฑส์ะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้ คา่เฉลี่ย 4.62 แปลผลว่า “มากท่ีสดุ” ความสวยงามของ
ผลิตภณัฑ ์คา่เฉลี่ย 4.44 แปลผลวา่ “มาก”  สีของผลิตภณัฑ ์คา่เฉลี่ย 4.52 แปลผลวา่ “มากท่ีสดุ” 
วสัดขุองผลิตภณัฑ ์ค่าเฉลี่ย 4.42 แปลผลว่า “มาก” ฟังกช์ั่นการใชง้านของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉลี่ย 4 
แปลผลว่า “มาก” ระดบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ค่าเฉลี่ย 4.37 แปลผลว่า “มาก” จ านวนผูท่ี้
เขา้รว่มตอบแบบสอบถามทัง้หมด 52 คน แบง่เป็นหญิง 42 คน ชาย 8 คน และเพศทางเลือก 2 คน  
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รายไดข้องผูเ้ขา้รว่มตอบแบบสอบถามมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,000-40,000 บาท จ านวน 29 คน นอ้ยกวา่ 
20,000 บาท จ านวน 20 คน และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 40,000-60,000 บาท จ านวน 4 คน 

 
ตาราง 6 ผลการประเมินผลภาพรวมของแบบสอบถามท่ีใชเ้กณฑค์า่คะแนน 5 ระดบั 

 
ผลการวิเคราะห ์ ภาพรวม 

คะแนนรวม 1371 

ค่าเฉล่ียรวม 4.39 

แปลผล มาก 

 
ตาราง 7 ผลการประเมินผลความพงึพอใจแยกตามรายขอ้ 

 

หวัข้อประเมิน จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1 260 4.62 มากท่ีสดุ 
2 260 4.44 มาก 
3 260 4.52 มากท่ีสดุ 
4 260 4.42 มาก 
5 260 4 มาก 
6 260 4.37 มาก 

 
ตาราง 8 เกณฑค์า่คะแนนท่ีใช ้       

 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

ช่วงคะแนน 

ต ่าสดุ สงูสดุ 
มากท่ีสดุ 4.51 5.00 
มาก 3.51 4.50 
ปานกลาง 2.51 3.50 
นอ้ย 1.51 2.50 
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นอ้ยท่ีสดุ 1.00 1.50 

 
กล่าวโดยสรุปไดว้่ากลุ่มผูค้นทั่วไปท่ีเขา้มาร่วมกันมีความพึงพอใจในตน้แบบความ

ตกแตง่บา้นสไตลแ์วน้ ในระดบั “มาก” และเห็นว่าผลิตภณัฑน์ัน้สะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้กบั
พงึพอใจกบัสีของผลติภณัฑส์ไตลแ์วน้ อยูใ่นระดบั “มากท่ีสดุ” 

บนัทึกขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากชิน้งานอ่ืนๆ ในการทดลอง นอกเหนือจากชิน้งานท่ีท า
ส าเร็จ ผูว้ิจัยไดท้  าการทดลองการท าสีโดยใช้วิธี PVD พบว่าขั้นตอนท่ีตอ้งให้ความส าคัญคือ
ขัน้ตอนการเตรยีมพืน้ผิววสัด ุเน่ืองจากเครือ่งจกัรมีความซบัซอ้นและอ่อนไหวตอ่พืน้ผิว การเตรยีม
ผิวตอ้งท าใหเ้ป็นวสัดุผิวเรียบ ในกรณีนีผู้ว้ิจยัตอ้งการท าสีใหเ้กิดสีรุง้มนัวาว จึงตอ้งเตรียมผิววสัดุ
ให้เงามันดว้ย น ามาท าความสะอาดให้หมดจด ขอ้ควรระวังคือตอ้งท าความสะอาดจนไม่ให้
หลงเหลือคราบหรอืรอ่งรอยน า้มนัเลย โดยเฉพาะในจดุท่ีท าความสะอาดยาก รอยตอ่ ขอบพบัมว้น 
เน่ืองจากคราบน า้มนัหรือคราบอ่ืนๆท่ีหลงเหลือติดคา้งจะท าใหส้ีไม่ติดส่วนนัน้และลามไปหลดุ
ลอกท่ีจดุอ่ืนๆดว้ย ผูว้ิจยัไดท้ดลองท าสีบนโคมไฟที่ท  าขึน้ดว้ยวสัดเุหลก็ จากนัน้เป็นขัน้ตอนเตรยีม
พืน้ผิวใหผ้ิวเรียบเงามนัวาว โดยใชว้ิธีการชุบโครเมียมมนัวาว หลงัจากนัน้น าโคมไฟชุบโครเมียม
มนัวาวท่ีเตรยีมไว ้ไปเขา้เครือ่งจกัรท าสี PVD เป็นกระบวนการท าสีแบบใชแ้ก๊สปกคลมุขึน้อีกชัน้นงึ 
เกิดเป็นเฉดสีรุง้ท่ีเหมือนกันสีของการอโนไดซ์ไทเทเนียมจริง แต่สีท่ีติดมาไดเ้กิดการหลุดลอก 
เพราะมีคราบน า้มนัหลงเหลืออยู่ในส่วนของรอยพบัตรงปากโคมไฟ รอยพบัเป็นส่วนท่ีท าความ
สะอาดยากและการชบุโครเมียมเขา้ไปไม่ถึง สง่ผลใหส้ีไม่ติดและลอกออกมา 
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ภาพประกอบ 164 หลงัจากผา่นกระบวนการท าสีมาพบวา่สีหลดุลอก 
 

 
 
ภาพประกอบ 165 คราบน า้มนัท่ีหลงเหลอือยูต่ิดคา้งอยู่ในรอยพบัขอบของโคมไฟ 

เป็นตน้เหตท่ีุท าใหเ้กิดสีลอก 
 

หลงัจากนัน้จึงน าโคมไฟท่ีสีหลดุลอก มาเปลี่ยนวิธีการท าสีโดยการพ่นสเปรย ์น าโคมไฟ
มาลา้งสีออกดว้ยสารเคมีและขดัดว้ยกระดาษทรายขดูเอาสนิมออกใหห้มด หลงัจากนัน้น าไปพ่น
ด้วยสีสเปรย์ พบว่ารอยน ้ามันท่ีหลงเหลืออยู่ ท่ีขอบพับปากโคมไฟนั้นท าให้สีไม่ติดเช่น เดิม 
ขอ้เสนอแนะจากขอ้ผิดพลาดนีค้ือ ในขัน้ตอนการเตรยีมพืน้ผิวควรท าความสะอาดใหห้มดจดในจดุ
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ท่ีซอ้นเรน้และขอบพบั ในกรณีท่ีตอ้งผ่านเครื่องจกัรขนาดใหญ่ในการท าสี ควรเตรียมวสัดผุิวมนั
วาวท่ีชบุโครเมียมเขา้ไปจนถึงรอยพบั ซอกขา้งในทกุจดุ หากเป็นไปไดค้วรหลีกเลี่ยงการน าสิ่งของ
ท่ีไม่ไดผ้ลิตหรอืเตรยีมผิวตัง้แตต่น้ดว้ยตนเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 166 ตรงสว่นทีมีคราบน า้มนัพน่สีสเปรยไ์มต่ิด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การแตง่รถของเดก็แวน้ไทยสะทอ้นวฒันธรรมการแตง่รถแบบไทยๆ ดว้ยสีสนัท่ีจดัจา้น 

การใชภ้าษาไทยทัง้ช่ือแบรนดข์องแต่ง ช่ืออู่แต่งและการติดสติก้เกอรซ์ิ่ง รวมไปถึงการเซ่นไหว ้ให้
ความเคารพรถของตน ดว้ยพวงมาลยัและน า้แดง นอกจากการแต่งของรถมอเตอรไ์ซคแ์ลว้ เรายงั
เห็นการแต่งสไตลนี์ ้ไดจ้ากรถกระบะซิ่ง สิบลอ้ซิ่ง รถไถซิ่ง เครื่องสบูน า้ซิ่ง รวมไปถึงเรือซิ่งอีกดว้ย 
ท่ีมีเอกลกัษณค์วามไทยผสมอยูด่ว้ย เม่ือน าไปเปรยีบเทียบกบัการแตง่รถของประเทศแถบอาเซียน
ท่ีนิยมแต่งมอเตอรไ์ซคข์นาดเล็กและเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมย่อย Bosozoku สไตลก์ารแต่งรถ
ของกลุม่วยัรุน่ญ่ีปุ่ น จะเห็นไดว้า่การแตง่รถแวน้สไตลไ์ทย มีอตัลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีชดัเจน 

 

 
 

ภาพประกอบ 167 เปรยีบเทียบแวน้ไทยกบัสไตลซ์ิ่งไทย 
 
ท่ีมา: http://ngo.boxzaracing.com/news/11889 
https://www.sitinur.asia/watch?v=slJaOVbCBDk 
https://apiclip.me/video/8888778236637046683797.html 
http://car.boxzaracing.com/magazine/20348 
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แวน้ไทย x แวน้อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ฟิลปิปินส ์การแตง่รถแวน้ไทยไดร้บัความนิยมอย่าง
มากในแถบเอเซียอาคเนย ์โดยเฉพาะท่ีอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ท่ีมีการแข่งรถแดรก็ไบคใ์น
สนามเช่นเดียวกบัประเทศไทย ลกัษณะการแต่งรถแดร็กไบคค์่อนขา้งจะคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจาก
นอกแฟริ่งออกทั้งหมด เหลือแต่ส่วนโครงรถ แต่จะมีแตกต่างกันบา้งในรายละเอียด อย่างของ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะใกลเ้คียงกบัไทย เนน้ท่ีความเบา ถอดทกุอย่างเหลือแตโ่ครง แตส่ีสนัจะไม่
จดัจา้นนกั ไม่คอ่ยใชส้ีสะทอ้นแสง และไม่เนน้สติก้เกอรซ์ิ่ง สว่นของฟิลิปปินส ์สีจดัจา้น ไม่เปลือย
โครงทั้งหมด โครงรถส่วนดา้นหลงัจะชูโด่งเป็นเอกลกัษณ ์นิยม wrap รถเป็นลวดลายเก่ียวกับ
ความเรว็ ดว้ยอิทธิพลการแตง่รถแวน้ไทยและการดดัแปลงรถซิ่งความเรว็ตดิอนัดบั ท าใหไ้ดร้บัการ
ยอมรบัมากจากกลุ่มแดร็กไบคป์ระเทศเพื่อนบา้น ส่งผลใหข้องแต่งรถแวน้ไทยถูกกระจายไปสู่
เพื่อนบา้น ทั้งของแต่งสีสันจันจ้าน สีสะท้อนแสง สีรุง้ สติก้เกอรซ์ิ่งภาษาไทยและวัฒนธรรม
พวงมาลยัหอ้ยรถ จึงเกิดเป็นกระแสการแต่งรถแวน้สไตลไ์ทยขึน้มา รูจ้กักันในนาม “Thailooks” 
“Mo Thai” “Boyzathailand” เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 168 เปรยีบเทียบแวน้ไทยกบัแวน้อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ฟิลปิปินส ์
 

ท่ีมา: https://www.gio.ee/watch?v=8n0C8kxcSpg 
https://datsun-thailand.com/index.php?topic=1295.0 
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แวน้ไทย x แวน้ญ่ีปุ่ น Bosozuku สไตลก์ารแตง่มอเตอรไ์ซคท่ี์โดดเดน่ของญ่ีปุ่ น โดยกลุม่

วยัรุน่ญ่ีปุ่ นท่ีมีพฤติกรรมในเชิงท่ีเรียกว่า “แยงกี”้ มีลกัษณะทางวฒันธรรมเฉพาะตวัท่ีแตกต่างไป
จากวฒันธรรมหลกัของสงัคมญ่ีปุ่ น ทัง้ดา้นแฟชั่น รสนิยมการแตง่รถ และคา่นิยมแบบลกูผูช้าย อีก
ดา้นหนึ่งนัน้กลุ่มแยงกีก็้มีส่วนท่ีสรา้งความเดือดรอ้นใหก้บัสงัคมเหมือนกนั เช่น การดดัแปลงรถ
มอเตอรไซค ์การขี่ซิ่งป่วนเมือง เป็นตน้ ในลกัษณะท่ีคลา้ยกบักลุม่วยัรุน่แวน้ไทย การแตง่รถสไตล ์
Bosozuku นัน้ จะเนน้ไปท่ีการแสดงตวัตนเพื่อประกาศศกัดา จึงประโคมรถใหด้อูลงัการยิ่งใหญ่ 
ไม่ซ  า้ใคร ส่วนสไตลแ์วน้ไทยนัน้จะเนน้ไปท่ี Function ท ายงัไงก็ไดใ้หร้ถมีน า้หนกัเบาท่ีสดุ ซิ่งท่ีสดุ 
สว่นหนึ่งท่ีรถแวน้ไทยหนา้ตาเป็นแบบนี ้เพราะถกูบงัคบัดว้ย Function และ Concept 

 

 
 

ภาพประกอบ 169 เปรยีบเทียบแวน้ไทยกบัสไตล ์Bosozuku ของญ่ีปุ่ น 
 

ท่ีมา: https://www.gio.ee/watch?v=8n0C8kxcSpg 
https://datsun-thailand.com/index.php?topic=1295.0 
 
ผูว้ิจัยเห็นว่าการแต่งรถมอเตอรไ์ซคข์นาดเล็กของเด็กแวน้ มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและ

แสดงออกถึงการแต่งรถแบบไทยๆ มากกว่าการแต่งรถของมอเตอรไ์ซคส์ไตลอ่ื์นท่ีนิยมหยิบยืม
รูปแบบมาจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ไทยเป็นการแตง่รถท่ีเนน้ฟังกช์ั่น
มากกวา่การออบแบบ ในรูปแบบการเอาออกมากวา่น าเขา้ รวมถึงสีสนัอนัจดัจา้นก็เป็นเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเดน่ของการแตง่รถสไตลนี์ ้ประเด็นเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งการแตง่รถของเด็กแวน้ไทย
กบัวฒันธรรมไทย จงึเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจในการท าการศกึษาตอ่ไป 
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2. งานเช่ือมเป็นงานเฉพาะทางจะตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการเช่ือม ผูว้ิจยัไดท้ดลอง
เช่ือมวสัดุสแตนเลสดว้ยวิธีการเช่ือมดว้ยแก๊สอากอน จ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญในระดบัหนึ่ง 
เพราะหากใชไ้ฟเบาเกินไปวสัดจุะเช่ือมตอ่กนัไมส่นิทและไมค่งทนแข็งแรงและหากเช่ือมดว้ยความ
ไฟแรงเกินไปก็อาจจะท าให้วัสดุทะลุได้ ในงานวิจัยนีเ้ทคนิคท่ีใช้เช่ือมต่อวัสดุ ดว้ยการเช่ือม
ทิก (Tungsten Inert Gas welding, TIG) หรืออีกช่ือหนึ่งคือการเช่ือมอารค์ทังสเตนแก๊สปกคลุม 
(Gas Tungsten Arc Welding, GTAW) เป็นกระบวนการเช่ือมแบบอาร์คชนิดหนึ่งท่ีใช้ แท่ง
อิเล็กโทรดเป็นทงัสเตนในการเช่ือม บริเวณบ่อหล่อมจะมีแก๊สปกคลมุ เพื่อป้องกนับ่อหลอมจาก
การปนเป้ือนหรือการท าปฏิกิริยากับอากาศรอบขา้ง แก๊สเฉ่ือยท่ีใชก้ันทั่วไปคืออารก์อน หรือ  ฮี
เลี่ยม อย่างไรก็ตามแก๊สฮีเลี่ยมนัน้ราคาแพงกว่าอารก์อนมาก ในการเช่ือมมีทัง้แบบเติมลวดและ
ไม่เติมลวดลงไปในบ่อหลอม ในการเช่ือมมีกระแสไฟฟ้านีเ้ป็นตวักระตุน้ใหแ้ก๊สท่ีปลายทงัสเตน
อิเล็กโทรดกลายเป็นไอออน และท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างทงัสเตนอิเล็กโทรดและบ่อ
หลอมเห็นเป็นล าพลาสมา การเช่ือมทิกนิยมใชก้ับชิน้งานท่ีมีลกัษณะบาง ท าจากสเตนเลสสตีล 
และโลหะกลุ่มท่ีไม่ไดมี้เหล็กเป็นองคป์ระกอบหลกัเช่น อะลูมิเนียมอลัลอย แมกนีเซียมอลัลอย 
ทองแดงอลัลอย นิกเกิลอลัลอย และไทเทเนียมอลัลอย เป็นตน้ กระบวนการเช่ือมทิกมีขอ้เดน่เหนือ
กระบวนการเช่ือมอ่ืนๆ เช่น shielded metal arc welding (SMAW) หรือ gas metal arc welding 
(GMAW) ในด้านการควบคุมคุณภาพและความแข็งแรงของแนวเช่ือม แต่ข้อด้อยคือ เป็น
กระบวนการเช่ือมท่ีตอ้งอาศัยทักษะของช่างเช่ือมสูง และไม่เหมาะกับแนวเช่ือมขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากกระบวนการเช่ือมท าไดช้า้และไดที้ละนอ้ย 
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ภาพประกอบ 170 ผูว้ิจยัไดท้ดลองการเช่ือมทิกดว้ยแก๊สอากอน 
 
3. วสัดมีุราคาแพง โดยเฉพาะวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิเบาและแข็งแรง มีสีสนัท่ีสวยงามอย่าง

ไทเทเนียม สามารถใชว้สัดแุทนได ้เช่น สแตนเลส ท่ีมีราคาย่อมเยาลงและท าสีสนัใหส้วยงามได้
ใกล้เคียงกับไทเทเนียมของแท้ ไทเทเนียมสามารถผลิตเป็นโลหะเจือด้วยการผสมกับเหล็ก 
อลมูิเนียม และธาตอ่ืุนๆ เพื่อผลิตโลหะเจือท่ีแข็งแรงแต่น า้หนกัเบาส าหรบัใชใ้นยานอวกาศหรือ
อากาศยาน ทางการทหาร กระบวนการทางอุตสาหกรรม ยานยนต ์เกษตรกรรม  อุปกรณท์าง
การแพทย์ กระดูกเทียม เครื่องมือทางทันตกรรม ฟันปลอมรากเทียม สินค้าทางการกีฬา  
อญัมณี โทรศพัทมื์อถือและการประยกุตใ์ชอ่ื้น ๆ คณุสมบตัิท่ีมีประโยชนม์ากท่ีสดุของรูปโลหะคือมี
ความตา้นทานการกัดกร่อนและมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน า้หนักสูงกว่าโลหะชนิดใด ๆ  ใน
สภาวะบริสทุธ์ิ ไทเทเนียมมีความแข็งเท่ากบัเหล็กกลา้บางชนิด แต่เบากว่าถึง 45% ท าใหเ้ป็นท่ี
นิยมน ามาแตง่รถมอเตอรไ์ซคท่ี์ตอ้งการวสัดท่ีุแข็งแรงและน า้หนกัเบาท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 171 วสัดสุแตนเลสน ามาท าสีเลียนแบบสีไทเทเนียมของแท ้

 
4. บางกรณีช่างเช่ือมหรือช่างเฉพาะทางดา้นอ่ืนๆ อาจจะมีขอ้จ ากัดท่ีไม่สามารถท า

ตามท่ีออกแบบได ้เน่ืองจากจะคุน้เคยกับการท าของตกแต่งรถเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ควรเตรียม
รูปแบบหรอืตวัอยา่งงานไปใหช้ดัเจน และใหช้่างเฉพาะทางในดา้นนัน้ๆ ท า 

5. องคค์วามรูว้ฒันธรรมการแต่งรถสไตล์แวน้ นอกจากของตกแต่งบา้นและยงัสามารถ
น าไปสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑส์รา้งสรรคอ์ยา่งอื่นไดอี้ก เช่น จิวเวลรี ่แฟชั่นเครือ่งแตง่กาย เป็นตน้ 

6. สามารถน าองคค์วามรูใ้นการออกแบบไปสรา้งผลิตภณัฑส์รา้งสรรค ์ปอ้นเขา้สู่ระบบ
อตุสาหกรรมเพื่อผลิตจ านวนมากขึน้ ในโรงงานโลหะและสรา้งสรรคส์ไตลเ์พิ่มขึน้จากงานหตัยการ
ท่ีท าดว้ยมือ โดยผ่านเครื่องจกัรท่ีท างานไดห้ลากหลายมากขึน้ ท าใหเ้กิดการยอมรบัสไตลแ์วน้ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ไมใ่ช่เฉพาะแคก่ารแข่งรถ 

7. วฒันธรรมย่อยเด็กแวน้ ยงัมีองคค์วามรูอ่ื้นๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ท่ีน่าใจต่อ
การศกึษาเพื่อตอ่ยอดองคค์วามรู ้เช่น แฟชั่นการแตง่กาย ภาษา การฟังเพลง เป็นตน้ 

องคค์วามรูเ้รื่องสนุทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ในงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นส่วน
หนึ่งขององคค์วามรูเ้ก่ียวกับวฒันธรรมย่อย “แวน้” ในสงัคมไทย ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษาในดา้นทาง
แสดงตวัตนผ่านวตัถุ ผ่านภาพตวัแทนคือสไตลก์ารแต่งรถ ยงัมีองคค์วามรูใ้นดา้นอ่ืนๆ อย่างใน
ประเด็นเรื่องของความสมัพนัธร์ะหว่างการแต่งรถของเด็กแวน้ไทยกบัวฒันธรรมไทยหรือรูปแบบ
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การสรา้งวฒันธรรมเฉพาะก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจต่อการศึกษาต่อไป ผูว้ิจัยเช่ือว่าเราสามารถ
หยิบยกมมุมองและประเด็นทางสงัคมมาถ่ายทอดผ่านงานออกแบบได ้“วตัถุ” ช่วยแสดงตวัตน
และสรา้งพืน้ท่ีการแสดงออกเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้จากการศกึษาวฒันธรรมย่อย “แวน้” ในเชิงลกึทาง
ความคิด วิถีชีวิต และการแสดงออกผา่นสไตลก์ารแตง่รถ จนพบคณุคา่แห่งงานฝีมือ ผ่านวสัดท่ีุใช ้
ทักษะ ความสามารถและเทคนิค ก่อนน ามาผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อเปลี่ยนภาพจ าและ
สรา้งการรบัรูใ้หม่ๆ แก่คนในสงัคม เพื่อบอกใหพ้วกเขาไดร้บัรูว้่าในแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีสงัคมมนษุยต์ัง้
รกรากอยูน่ัน้ ลว้นมีคณุคา่และสนุทรยีะซอ่นอยูท่ัง้สิน้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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กระบวนการท า Object Design 
 

 
Yamaha Belle 80 รถกระเทยในต านาน 

 

 
ถอดเครือ่งออกจากโครง 
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เม่ือรือ้ถอดเครือ่งยนตอ์อกจากโครงมอเตอรไ์ซคแ์ลว้ เก็บชิน้สว่นอะไหล ่ 

สายไฟในสว่นท่ีตอ้งใชใ้หค้รบ 
 

 
ถอดทกุอยา่งออกมาลา้งท าความสะอาดเครือ่งยนตแ์ละอะไหลท่กุชิน้ 
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หลงัท าความสะอาดเสรจ็แลว้ประกอบเครือ่งยนตแ์ละอะไหลท่ัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 

 

 
จดัฟอรม์รูปรา่งของเครือ่งยนตใ์หเ้ป็นระเบียบ 
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ท าใหเ้ครือ่งยนตส์ตารท์ตดิไดอี้กครัง้ เปลี่ยนและซอ่มแซมชิน้สว่นอะไหลท่ี่ใชง้านไมไ่ด ้

 

 
เช่ือมคอท่อและท่อไอเสียขึน้มาใหมเ่ป็นล าโพงทรงดอกชบาของเครือ่งดนตรสีไตลว์ินเทจ 

 

 
น าเหล็กคอท่อและท่อไอเสียรูปทรงล าโพงไปชบุโครเมียมเพื่อใหผ้ิวเงาวาว 
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กระบวนการท าสีใหเ้หลก็ชบุโครเมียมเป็นสีรุง้ไลร่ะดบัสีเลียนแบบสีของวสัดไุทเทเนียม 

 

 
น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัและจดัทรงรูปรา่ง 
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วตัถจุดัแสดง (Object Design) 
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กระบวนการท า Product Design 
 

 
ตดัท่อไทเทเนียมออกเป็นทอ่นๆ และเตรยีมพืน้ผิววสัด ุ
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เช่ือมตอ่วสัดดุว้ยวธีิการเช่ือมทิก (อากอน) 
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เม่ือเช่ือมเสรจ็แลว้น าไปท าความสะอาดเพื่อใหพ้รอ้มในการท าสี 
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กระบวนการท าสี เป่าสีใหไ้ลร่ะดบัสีรุง้ดว้ยความรอ้นจากไฟ 

 

 
ตน้แบบของตกแตง่บา้น (Product Design) 
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ภาคผนวก ข 
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แบบตรวจสอบ IOC 

 
เรือ่ง ขอความอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้วิจยั 
เรยีน ผูเ้ช่ียวชาญ 
สิ่งท่ีแนบมาดว้ย 

1. วตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคิดการวิจยั 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือวิจยั 

เน่ืองดว้ยผูว้ิจยันกัศกึษาปรญิญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่อง “การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ย
สนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้”   

เพื่อใหก้ารศึกษาการวิจยัเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยตามวตัถุประสงค ์ทางผูว้ิจยัเห็นว่า
ท่านเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณใ์นเรื่องนีเ้ป็นอย่างดี จึงใครข่อความอนุเคราะหจ์ากท่านใน
การเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการศึกษาวิจยัใน
ครัง้นีเ้พื่อท่ีขา้พเจา้จะไดด้  าเนินการตอ่ในขัน้ตอ่ไป 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดอนเุคราะหแ์ละขอขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี ้
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   นางสาวพทัธมน ศขุเกษม 
นกัศกึษาปรญิญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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การพัฒนาตน้แบบของตกแต่งบ้านดว้ยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์ว้น 
THE STYLE OF YOUNG MOTORBIKE'S GANG INSPIRED A PROTOTYPE 
DEVELOPMENT FOR HOME DECORATIONS 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
 2. เพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ผา่นวตัถจุดัแสดง 
 3. เพื่อออกแบบและพฒันาเป็นของตกแตง่บา้น 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 
  1. ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ 
  2. ไดว้ตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนการแตง่รถสไตลแ์วน้ 
  3. ไดต้น้แบบของตกแตง่บา้นจากสนุทรยีะการแตง่รถสไตลแ์วน้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากร รถแตง่ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์
  2. กลุม่ตวัอย่าง รูปแบบรถแตง่ท่ีอยู่ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดรก็ไบค ์จ านวน 5 สนาม 
คือ สนามแขง่รถสระบรุ ีแดรก็ เรสซิ่ง จงัหวดัสระบรุี, สนามแขง่รถ Bangkok Drag คลอง 5 จงัหวดั
ปทุมธานี , สนามแข่งรถ Buriram United Dragster Track จังหวัดบุรีรัมย์, สนามแข่งรถ บึง
บอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง จังหวัดนครสวรรค์, สนามแข่งรถ เทพนคร ถนนพระราม 2 จังหวัด
สมทุรสาคร 
  3. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
   3.1 การเก็บขอ้มลูโดยการสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม 
   3.2 การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 
   3.3 แบบสอบถามความพงึพอใจ  
  4. ขอบเขตผลงานสรา้งสรรค ์ 
   4.1 วตัถจุดัแสดงเพื่อแสดงตวัตนกลุม่วฒันธรรมยอ่ยแวน้ 1 ชิน้ 
   4.2 ตน้แบบของตกแตง่บา้น 1 Collection (2 ชิน้ขึน้ไป) 
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กรอบความคดิทีใ่ช้วิจัย 
 กระบวนการศึกษาเริ่มจากรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมย่อยแวน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง Technic 
/Craft, Material, อตัลกัษณต์วัตน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงานวตัถจุดัแสดง โดย
ใชว้ีธีการปฎิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และ SECI ร่วมกับกลุ่มเด็กแวน้, ช่างผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อแสดง
ตัวตนของวัฒนธรรมย่อยแวน้ และน ามาวิเคราะหห์าคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร ์ เพื่อออกแบบ
ตน้แบบของตกแตง่บา้นท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
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แบบสังเกต 
การสังเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม 

เพือ่หารูปแบบการตกแตง่รถสไตลแ์ว้น 
 
สถานที.่................................................................................................................................. 
 
กลุ่มเป้าหมายทีสั่งเกต 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
แบบบันทกึการสังเกตการณ ์
1. ขอ้มลูเก่ียวกบัพืน้ท่ี 

วนัท่ี / เวลา................................................................................................................. 
บรเิวณ....................................................................................................................... 

 
2. ขอ้มลูจากการสงัเกตและสนทนา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
3. ความคดิเห็นและการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้กบัผูส้งัเกต 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรือ่ง การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีส้  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้อบ โปรดท าเครือ่งหมาย ในช่อง 
ความคดิเห็นพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 

 
+1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจค าถามนัน้ วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่มั่นใจในค าถามขอ้นัน้วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
-1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจว่าค าถามขอ้นัน้ วดัไม่ไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
-1 0 1 

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัพืน้ท่ี     
2. ขอ้มลูจากการสงัเกตและสนทนา     

3. ความคดิเห็นและการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้กบัผูส้งัเกต     

 
 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

(                                                  ) 
  ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแตง่รถมอเตอรไ์ซค ์

หวัข้อ สนุทรยีะการแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ-นามสกลุ 
1.2 อาชีพ 
1.3 รุน่รถท่ีเคยข่ี/เคยแตง่ 
1.4 ประสบการณใ์นวงการ (ก่ีปี)  
 
ตอนที ่2 ข้อมูลดา้นวัฒนธรรมย่อยแว้น 
2.1 ค าวา่ “แวน้” ในความหมายของคณุคอือะไร 
2.2 จดุเริม่ตน้ของการเขา้สูว่งการแวน้ เริม่จากอะไร หลงใหลในเรือ่งอะไร 
2.3 เสน่หข์องสไตลก์ารแตง่รถแวน้ไทย ทัง้สายซิ่งสายสวยงาม คืออะไร 
2.4 แตง่รถแบบไหนถึงเรยีกว่า “แวน้” 
2.5 เทคนิค/วสัด ุท่ีนิยมมาใชใ้นการแตง่รถ 
2.6 ประเภทของแตง่ท่ีนิยมน ามาแตง่รถสไตลแ์วน้ มีลกัษณะอยา่งไร สีอะไร 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรือ่ง การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีส้  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้อบ โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง 
ความคิดเห็นพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 

+1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจค าถามนัน้ วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไมม่ั่นใจในค าถามขอ้นัน้วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
-1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจวา่ค าถามขอ้นัน้ วดัไมไ่ดต้รงตามวตัถปุระสงค ์

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของทา่น 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป     

1.1 ช่ือ-นามสกลุ     

1.2 อาชีพ     

1.3 รุน่รถท่ีเคยข่ี/เคยแตง่     

1.4 ประสบการณใ์นวงการ (ก่ีปี)     

ตอนที ่2 ข้อมูลด้านการแต่งรถ     

2.1 ค าวา่ “แวน้” ในความหมายของคณุคืออะไร     

2.2 จดุเริม่ตน้ของการเขา้สูว่งการแวน้ เริม่จากอะไร หลงใหลในเรื่อง
อะไร 

    

2.3 เสน่หข์องสไตลก์ารแตง่รถแวน้ไทย ทัง้สายซิ่งสายสวยงาม คืออะไร     

2.4 แตง่รถแบบไหนถงึเรยีกวา่ “แวน้”     

2.5 เทคนิค/วสัด ุท่ีนิยมมาใชใ้นการแตง่รถ     

2.6 ประเภทของแตง่ท่ีนิยมน ามาแตง่รถสไตลแ์วน้ มีลกัษณะอยา่งไร สี
อะไร 

    

 
ลงช่ือ.......................................................... 

(                                                  ) 
  ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 

หวัขอ้ แนวทางการออกแบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
 
ข้อมูลเพือ่ใช้เป็นแนวทางการออกแบบ 
 
1. สนุทรยีะของการแตง่รถสไตลแ์วน้มีอะไรบา้ง 
 
2. หากน ามาออกแบบของตกแตง่บา้นสไตล ์Industrial Loft ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นอยา่งไร  
 
3. น ามาออกแบบเป็นของตกแตง่บา้น ประเภทใดไดบ้า้ง 
- ประเภทตัง้โชวเ์พื่อความสวยงาม 
- ประเภทประโยชนใ์ชส้อย 
 
4. รูปแบบ สไตล ์Industrial Loft การโชวพ์ืน้ผิวใหเ้ห็นความงามของคณุคา่เนือ้แทข้องวสัด ุ 
ควรน ามาใชใ้นการออกแบบอยา่งไร  
 
5. รูปทรงของสไตล ์Industrial Loft เหลี่ยมๆ ไม่โคง้มน ตามสไตลโ์กดงัและโรงงานเก่า  
ควรน ามาใชใ้นการออกแบบอยา่งไร 
 
6. นกึถึงของแตง่บา้น สไตล ์Industrial Loft ผูเ้ช่ียวชาญนกึถึงสีอะไร 
 
7. การเลือกใชส้ีสไตลแ์วน้ ใหเ้หมาะสมกบัสไตล ์Industrial Loft ควรใชส้ีอะไร 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรือ่ง การพฒันาตน้แบบของตกแตง่บา้นดว้ยสนุทรยีะการตกแตง่รถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ 
 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีส้  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้อบ โปรดท าเครือ่งหมาย ในช่อง 
ความคดิเห็นพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 

+1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจค าถามนัน้ วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่มั่นใจในค าถามขอ้นัน้วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
-1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจว่าค าถามขอ้นัน้ วดัไม่ไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
-1 0 1 

1. สนุทรยีะของการแตง่รถสไตลแ์วน้มีอะไรบา้ง     
2. ของตกแตง่บา้นสไตล ์Industrial Loft  
ประเภทประดบัตกแตง่เพื่อความสวยงามและใชว้สัดจุากเหลก็ 
ประกอบดว้ย โคมไฟและแจกนั มีความเหมาะสมหรอืไม่ 

    

3. รูปแบบและรูปทรงท่ีใชใ้นการออกแบบมีความเหมาะสม
หรอืไม่ รูปแบบ = โชวพ์ืน้ผิว ความงามของคณุคา่เนือ้แทข้อง
วสัด ุ 
รูปทรง = ทรงเหลี่ยม ไม่โคง้มน ตามสไตลโ์กดงัและโรงงานเก่า 

    

4. สีท่ีเลือกใชค้ือสีรุง้ Titanuim ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้  
ควรน าไปใชใ้นสว่นไหนบา้ง 

    

 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
(                                                  ) 

  ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้บริโภค 
ทีม่ตี่อต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์ว้น 
 
วัตถุประสงค ์   แบบประเมินนีจ้ดัท าขึน้มา เพ่ือส ารวจความพงึพอใจต่อตน้แบบของตกแต่งบา้นดว้ยสนุทรียะ
การแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์วน้ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหดี้
ยิ่งขึน้ กรุณา ระบคุ  าตอบโดยการใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของทา่น 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ                     ชาย      หญิง 
2. รายได ้                 นอ้ยกวา่ 20,000            20,000-40,000      มากกวา่ 40,000 
3. ระดบัการศกึษา    นอ้ยกวา่ ปรญิญาตร ี       ปรญิญาตร ี           มากกวา่ ปรญิญาตร ี
ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อต้นแบบของตกแต่งบ้าน 

หวัข้อความคดิเหน็ 

ระดับความคดิเหน็ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ควร
ปรบัปรุง 
(1) 

โคมไฟ 
1. ผลิตภณัฑส์ะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้      

2. สีของผลิตภณัฑ ์      
3. วสัดขุองผลติภณัฑ ์      
4. Function การใชง้านของผลิตภณัฑ ์      
5. ระดบัความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์      
แจกัน 
1. ผลิตภณัฑส์ะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้      
2. สีของผลิตภณัฑ ์      
3. วสัดขุองผลติภณัฑ ์      
4. Function การใชง้านของผลิตภณัฑ ์      
5. ระดบัความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
เร่ือง การพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอรไ์ซคส์ไตลแ์ว้น 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีส้  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้อบ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 
+1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจค าถามนัน้ วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่มั่นใจในค าถามขอ้นัน้วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์
-1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมั่นใจวา่ค าถามขอ้นัน้ วดัไม่ไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของทา่น 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
-1 0 1 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ     

1.2 รายได ้     
1.3 ระดบัการศกึษา     
ตอนที ่2 โคมไฟ 
1. ผลิตภณัฑส์ะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้     
2. สีของผลิตภณัฑ ์     
3. วสัดขุองผลติภณัฑ ์     

4. Function การใชง้านของผลิตภณัฑ ์     
5. ระดบัความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์     
ตอนที ่2 แจกัน 
1. ผลิตภณัฑส์ะทอ้นถึงอตัลกัษณส์ไตลแ์วน้     
2. สีของผลิตภณัฑ ์     
3. วสัดขุองผลติภณัฑ ์     
4. Function การใชง้านของผลิตภณัฑ ์     
5. ระดบัความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์     

 

ลงช่ือ.......................................................... 
(                                                  ) 

  ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล พทัธมน ศขุเกษม 
วัน เดอืน ปี เกิด 18 เมษายน 2531 
สถานทีเ่กิด นนทบรุ ี
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553  

เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ์คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ี

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 60/2 หมู ่2 ถนนบางกรา่ง-ไทรนอ้ย ต าบลบางกรา่ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบรุ ี11000   
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