
การศึกษาแนวทางการออกแบบนิทรรศการ “ศิลปะลวดลายบนรางกาย” เพ่ือการใหความรู
และมุมมองของการสัก 

บุรินทร สุพภูม ิ1 และ ปรีชญา ครูเกษตร 1 

1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลเกี่ยวกับศิลปะลวดลายบนรางกาย พฤติกรรมผูใช ขอมูล
พ้ืนฐานและพ้ืนที่ใชสอย เพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบนิทรรศการ “ศิลปะลวดลายบนรางกาย” เพ่ือใหเปน
พ้ืนที่ในการใหความรู ความเขาใจ และเปนการสื่อภาพลักษณดานบวกของศิลปะลวดลายบนรางกาย อีกทั้งยัง
เปนพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ความสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเครือขายผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสักของไทยและชาวตางชาติ ภายในโครงการประกอบไปดวย นิทรรศการวัฒนธรรมศิลปะบนรางกาย 
ศิลปะลายสัก ศิลปะการเพนทรางกาย เทคโนโลยีศิลปะบนรางกาย พ้ืนที่เวิรคชอปและเวทีกิจกรรม การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูสนใจในศิลปะลวดลายบนรางกาย และกลุมนักออกแบบ
นิทรรศการ จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาและพ้ืนที่ใชสอยภายในโครงการ และทํารายละเอียดประกอบการ
ออกแบบโดยการจัดการรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากความตองการของผูใชสอยโครงการ  ในดานความตองการ
พ้ืนฐาน องคประกอบทางกายภาพ  และองคประกอบแวดลอมอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสูกระบวนการออกแบบ
นิทรรศการ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ  แหลงกําเนิดของศิลปะบนรางกายของชนพ้ืนเมือง โดยการสราง
การเรียนรูและความเขาใจในศิลปะลวดลายบนรางกายจากแหลงกําเนิดที่หลากหลาย เพ่ือใหเขาใจในเหตุผล
ถึงการสรางสรรคผลงานของผูคนในอดีตที่แสดงมุมมองท่ีมากกวาความสวยงาม เนื่องจากการศึกษาพบวาใน
อดีตศิลปะบนรางกายมีบทบาทตอทัศนคติ พิธีกรรม ความเชื่อ และการดํารงชีวิต  
 

คําสําคัญ :  การสัก, ศิลปะลวดลายบนรางกาย, การออกแบบนิทรรศการ 

Keywords : Tattoo, Body Art, Exhibition Design 
 

บทนํา 
สังคมไทยปจจุบัน รอยสักเปนที่นิยมใน

หมูวัยรุนเปนจํานวนมาก แตละคนมีวัตถุประสงคที่
แตกตางกันไป ทั้งการสักเพ่ือความเชื่อทางไสย
ศาสตร ความอยูยงคงกระพัน หรือสักเพ่ือความ
สวยงามเปนศิลปะบนเรือนราง หรือเพ่ือการหา
เอกลักษณของตนเองและของกลุม โดยปกติในการ
สัก ผูสักจะเลือกสัญลักษณที่แสดงถึงคุณลักษณะท่ี
เปนของตนเองหรือลักษณะที่ตนตองการ  เชน 
ความกลาหาญ ความสงางาม ความอดทน การ
ปองกัน ความเมตตามหานิยม เปนตน (ประเทิน 

มหาขันธ, 2534) เนื่องจากในสมัยกอนประเทศ
ไทยใชการสักเปนการทําเครื่องหมายเพ่ือแสดงเปน
หลักฐาน  เชน  สักขอมือแสดงถึง  การไดขึ้น
ทะเบียนเปนชายฉกรรจหรือสังกัดกรมกอง สัก
หนาแสดงถึงเปนผูตองโทษ ปราชิก เปนตน (ยุธิษ
เฐียร, 2501, น. 428) สวนในตางประเทศ เชน 
ประเทศญี่ปุน ผูที่สักมักเปนกลุมคนของยากูซา 
เปนตน ดวยเหตุนี้จึงสงผลตอความเชื่อที่ไมดี ตอ
ผูคนที่มีรอยสัก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ณัฎฐ
ภัทร นาวิกชีวิน, 2521, น.34) แตอยางไรก็ตาม
ความเชื่อเหลานี้ไมไดทําใหความนิยมในการสัก
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ของกลุมวัยรุนลดลง แตกลับมีความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้น มีการสักเพ่ือความสวยงามมากขึ้น มีรูปแบบ
และสีสัน  และเค ร่ืองมือที่ นํ ามาใชมีการ นํา
เทคโนโลยีเขามาเก่ียวของมากขึ้นดวย เรียกไดวา
ปจจุบันการสักถือเปนแฟชั่นที่ไมตางจากการเลือก
เสื้อผาที่มีความหมายตอผูที่นิยม เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นใจและยังเปนการจดบันทึกความทรงจําที่ดีของ
บุ ค คล น้ั น  ๆ  ด ว ย เ ห ตุนี้  ผู วิ จั ย จึ ง เ ล็ ง เ ห็ น
ความสําคัญของการใหความรูเรื่องการสักผาน
นิทรรศการ “ศิลปะลวดลายบนรางกาย” เพ่ือเปน
พ้ืนที่ในการใหความรู ความเขาใจ และการสื่อ
ภาพลักษณดานบวกของศิลปะลวดลายบนรางกาย 
อีกทั้งเปนพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู 
ความสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเครือขายผู
ประกอบวิชาชีพดานการสักของไทยและตางชาติ
อีกทางหน่ึง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับศิลปะลวดลายบนรางกาย พฤติกรรมผูใช
ในพ้ืนที่นิทรรศการ ขอมูลพ้ืนฐานและพ้ืนที่ใชสอย 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการออกแบบ และเปนแนว
ทางการออกแบบนิทรรศการ  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยมุงคนหาแนวทางการออกแบบ
นิทรรศการ “ศิลปะลวดลายบนรางกาย” เพ่ือให
เปนพ้ืนที่ในการใหความรู ความเขาใจ และเปน
การสื่อภาพลักษณดานบวกของศิลปะลวดลายบน
รางกาย อีกทั้งยังเปนพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียน
ทัศนคติ ความรู ความสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาเครือขายผูประกอบวิชาชีพดานการสักของ
ไทยและชาวตางชาติ โดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการศึกษาพฤติกรรมผูใชในโครงการที่
เปนกลุม เป าหมาย  การรวบรวมขอมูล  การ
สัมภาษณ ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปะ

ลวดลายบนรางกาย และการวิเคราะหพ้ืนที่ใชสอย 
และคนหาปจจัยดานการออกแบบ เพ่ือนําไปสู
กระบวนการออกแบบนิทรรศการ โดยการศึกษา
ในลักษณะกรณีศึกษา (Case Study) เปน
โครงการเปรียบเทียบที่เปนนิทรรศการเกี่ยวของ
กับการใหความรู  จาก  กรณีศึกษา ท่ี  1  งาน
นทิรรศการเทศกาลทองเท่ียวเมืองรอง ผูวิจัยศึกษา
และวิเคราะหในสวนนิทรรศการหลัก เวทีกิจกรรม 
ทางสัญจร และอัตลักษณองคกร  กรณีศึกษาท่ี 2 
งานนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรและอาหาร 
ศึกษาและวิเคราะหสวนนิทรรศการหลัก ทาง
สัญจร และอัตลักษณองคกร กรณีศึกษาท่ี 3 งาน
นิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติประจําป 2561 ศึกษาและวิเคราะหสวน
นิทรรศการหลัก กรณีศึกษาท่ี 4 งานนิทรรศการ
งานไทยเที่ยวไทยแฟร  ครั้ งที่  48  ศึกษาและ 
วิเคราะหสวนเวทีกิจกรรม และอัตลักษณองคกร  
กรณีศึกษาท่ี 5 งานนิทรรศการ Thailand Tattoo 

Expo 2018 Vol.2 ศึกษาและวิเคราะหสวนเวที
กิจกรรม  กรณีศึกษาท่ี 6 งานนิทรรศการชีวิตใหม
ใตรมพระบารมี ศึกษาและวิเคราะหสวนทางสัญจร   
กรณีศึกษาที่  7  งานนิทรรศการหมูบานโขน 
กรณีศึกษาที่ 8 งานนิทรรศการบานศิลปน คลอง
บางหลวง และ กรณีศึกษาท่ี 9 สถานท่ี ราน มิ้ม 
แทททู ศึกษาและวิเคราะหในสวนเวิรกชอป   

ผูวิจัยตองการคนหาคําตอบท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว เพ่ืออธิบายปรากฎการณหนึ่ง (One 

Phenomenon)  โ ดย ไม คํ านึ งถึ ง จํ านวนของ
สถานที่ ผูมีสวนรวม เอกสาร แตมุงวิเคราะห
เจาะลึกเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณหนึ่ง 
เชน กลุมของสังคม บุคคล หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางมี
ระบบ บางคร้ังการศึกษากรณีใดกรณีหนึ่งอาจ
สามารถอ าง อิง ไป ยังกรณี อ่ืนๆ  ที่ มี ลั กษณะ
คล า ยคลึ ง กั น ไ ด  ซึ่ ง เ รี ย ก ว า  Micro–Macro 
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Problem (ณัฐพนธ อนุสรณทรางกูร และปรีชญา 
ครูเกษตร, 2562, น.53) 

การกําหนดขอบเขตที่ทําการวิจัย ผูวิจัย
เลือกพ้ืนที่ใน รอยัล พารากอนฮอลล ตั้งอยูบนชั้น 
5 ของศูนยการคาสยามพารากอน เปนสถานที่ตั้ง
ในการจัดนิทรรศการ เ น่ืองจากมี พ้ืนที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในโครงการ เชน พ้ืนที่
จอดรถ พ้ืนที่จัดแสดงงานนทิรรศการ เปนตน สิ่งที่
ผูวิจัยศึกษา ไดแก พฤติกรรมผูใชในโครงการท่ีเปน
กลุมเปาหมาย จากผูใหขอมูล 2 กลุมใหญ ไดแก 
กลุมผูสนใจในศิลปะลวดลายบนรางกาย และกลุม
นักออกแบบนิทรรศการ จากการเก็บรวมรวม
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะลวดลายบนรางกาย เพ่ือนํามาวิเคราะห
เนื้อหา และกําหนดพ้ืนที่ใชสอยภายในโครงการ 
การทํารายละเอียดประกอบการออกแบบโดยการ
จัดการรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากความตองการ
ของผูใชสอยโครงการในดานความตองการพ้ืนฐาน 
องคประกอบทางกายภาพ และองคประกอบ
แวดลอมอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในระหวาง
การทํางานดานการออกแบบ  และศึกษาปจจัย
ด านการออกแบบเ พ่ือนํ า ไป สู กระบวนการ
ออกแบบนิทรรศการ 

การวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรมการใช
สอยพ้ืนที่ และความสัมพันธในการใชพ้ืนที่ของผูใช 
เพ่ือแบงประเภทของแตละกิจกรรม การวิเคราะห
ขอมูลในสวนนี้ผู วิจัยใช เครื่องมือ คือ ตาราง
ความสัมพันธ (Interaction Matrix และ 
Interaction Net) และแผนภูมิความสัมพันธ 
(Bubble Diagram และ Circulation Diagram) 

(ภาพท่ี 1) ที่สามารถนําไปสูกระบวนการออกแบบ 
(Design Process) เนื่องจากสามารถทราบถึง
ระยะของแตละพ้ืนที่วาพ้ืนที่ ใดอยูติดกับพ้ืนที่ใด 
การสัญจรภายในพ้ืนที่ รวมกับการวิเคราะหหนาที่
ใชสอยหลัก และหนาที่ใชสอยรอง สามารถนําไป

กําหนดคาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยและใน
พ้ืนที่ใชสอยเดียวกัน ซึ่งจัดเปนขอมูลหลักที่สําคัญ
ในการออกแบบ โดยรูปแบบตารางความสัมพันธ 
(Interaction Matrix) มีหลักเกณฑในการ
กําหนดคาความสัมพันธตามลําดับคะแนน 1 ถึง 5 
แทนคาคะแนน 1 คือคาความสัมพันธนอยที่สุด
หรือแทบจะไมมีความสัมพันธกัน ไปจนถึง 5 แทน
คาความสัมพันธมากที่สุด (ปรีชญา ครูเกษตร, 80-
84) 

 

   
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางเครื่องมือในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหกิจกรรม
เพ่ือหาเนื้อที่ใชสอยและองคประกอบตางๆ ใน
กิจกรรม ใหไดขนาดของพ้ืนที่ใชสอยที่ตองการ 
นําไปใชในการทํางานออกแบบ และใชเปนเกณฑ
พิจารณาแนวความคิดในการออกแบบ โดยมี
รายละเอียด คือ ขนาดของพ้ืนที่ องคประกอบ
แวดลอมของพ้ืนที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
ความตองการของผูใช ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการจัด
วางผังในการออกแบบ แบงไดเปนการจัดกลุมพ้ืนที่
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ใ ช ส อ ย  ( Zoning) (ภ าพ ท่ี  2 )  แ ล ะ ก า ร ล ง
รายละเอียดของเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-Out 

Plan) (ภาพท่ี 3) ดวยการศึกษาขอมูลที่สามารถ
นํามาใชในโครงการไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหรู
มาตราฐานของพ้ืนที่ทั้งหมดของผูใช 

 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) 
 

 
 

ภาพที่ 3 รายละเอียด Furniture Lay-Out 

Plan ของบูธแมงาน 

 

 สวนกิจกรรมภายในงานนิทรรศการมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตการสรางสีสันตางๆ 

จากธรรมชาติสําหรับเด็ก ไปจนถึงการเรียนเพ่ือ
สรางเปนอาชีพที่เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายของผู
เขาชมงานนิทรรศการ และตรงตอความตองการ
มากท่ีสุด 

โดยมีแนวคิดการออกแบบในพ้ืนที่สวน
นิทรรศการหลัก  คือ “ศิลปะรางกายของชน
พ้ืนเมือง” จากแหลงกําเนิดของศิลปะบนรางกาย 
(ภาพที่ 4 และ 5) โดยการสรางการเรียนรูและ
ความเขาใจในศิลปะลวดลายบนรางกายจาก
แหลงกําเนิดที่หลากหลาย เรียนรูความเปนมาของ
ลายสักตั้ งแตจุดเริ่มตนในอดีตที่มีความสําคัญ 
เพ่ือใหเขาใจเหตุผลถึงการสรางสรรคผลงานของ
ผูคนในอดีตที่แสดงมุมมองที่มากกวาความสวยงาม 
เนื่องจากการศึกษาพบวาในอดีตศิลปะบนรางกาย
มีบทบาทตอทัศนคติพิธีกรรม ความเชื่อ และการ
ดํารงชีวิตตางๆ ศิลปะบนรางกายลวนแลวมาจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งตนไม ภูเขา แมน้ํา สัตว 
หรือสิ่งกอสรางของผูคนในอดีตในแตละพ้ืนที่ พ้ืนที่
ที่ตางกัน สิ่งแวดลอมที่ตางกัน จะสงผลตอศิลปะ
บนรางกายใหตางกันออกไป ดังนั้นแหลงกําเนิด
ของศิลปะบนรางกายในอดีดของแตละที่ จะทําให
เห็นถึงความงามในแงของศิลปะที่ตางกันออกไป
ดวยเชนกัน  

 

 

ภาพที่ 4 มุมมองพ้ืนที่สวนนิทรรศการหลัก 
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ภาพที่ 5 มุมมองพ้ืนที่สวนนิทรรศการหลัก 

 

สวนพ้ืนที่นิทรรศการเวิรคชอปศิลปะการ
เพนท ผูวิจัยใชแนวคิด “การกําเนิดสีสันของ
อินเดีย” (ภาพที่ 6 และ 7 ) สีสันตาง ๆ ที่ใชใน
การสรางสรรคผลงานศิลปะลวนแลวแตนํามาจาก
ธรรมชาติ ทั้งผลไมและสมุนไพร ที่สามารถทานได
ทั้งสิ้น อีกท้ังไมไดใชเพียงเพ่ือความสวยงามเทานั้น 
ยังนํามาใชรวมกับพิธีกรรมความเชื่อและประเพณี
ตางๆ อีกมากมายในอินเดีย  

นิทรรศการศิลปะลายสัก ใชแนวคิด 
“ยอนรอยตํานานรอยสักไทย” (ภาพที่ 8 และ 9)  
ซึ่งรอยสักไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยหรืออาจนาน
กวา น้ัน  รอยสักไทยในอดีตนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งเ พ่ือการประจานนักโทษ การขึ้น
ทะเบียนทหารหรือขุนนาง และความเชื่อดานไสย

ศาสตร ดังน้ันจุดประสงคของรอยสักขึ้นอยูกับ
ความแปรเปลี่ยนไปของสังคม และวัฒนธรรม  

 

 
ภาพที่ 6 มุมมองของพ้ืนที่นิทรรศการเวิรคชอป 
 

 

 
ภาพที่ 7 มุมมองของพื้นที่นิทรรศการเวิรคชอป 

 

 

ภาพท่ี 8 มุมมองของพื้นทีน่ิทรรศการศิลปะลายสัก 
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ภาพท่ี 9 มุมมองของพ้ืนทีน่ิทรรศการศิลปะลายสัก 
 

สวนนิทรรศการศิลปะการเพนทรางกาย 
ผูวิจัยใชแนวคิด “ศิลปะการเพนทแหงอียิปต
โบราณ” (ภาพที่ 10 และ 11) จากการศึกษา
พบวาในอียิปตโบราณ ศิลปะการเพนทรางกายถือ
เปนศิลปะสําหรับบุคคลชั้นสูง แสดงถึงระดับขั้น
ของขุนนางตางๆ และยังใชรวมพิธีกรรมทางความ
เชื่อ  

 

 

 

 
ภาพที่ 10 มุมมองของพ้ืนที่นิทรรศการศิลปะการ
เพนทรางกาย 
 

 

 
ภาพที่  1 1  มุ มมองของพื้ น ที่ นิ ท ร รศกา ร
เทคโนโลยีศิลปะบนรางกาย 

 

นิทรรศการเทคโนโลยีศิลปะบนรางกาย 
ใชแนวคิด “รอยสักแหงโลกตะวันตก” (ภาพท่ี 12 
และ 13)  เนื่องจากเปนดินแดนท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีการพัฒนา
ดานตางๆ อยูเสมอ รวมท้ังเรื่องรอยสักดวย จาก
รอยสักยุคคาวบอยจนถึงปจจุบัน ที่รอยสักสามารถ
วัดระดับน้ําตาลในเลือดไปจนถึงบันทึกเสียงทุก
ชนิดลงไปได  

 
ภาพที่ 12 มุมมองของพ้ืนที่นิทรรศการศิลปะการ
เพนทรางกาย 
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ภาพที่  1 3  มุ มมองของพื้ น ท่ี นิ ท ร รศกา ร
เทคโนโลยีศิลปะบนรางกาย 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
นิทรรศการ “ศิลปะลวดลายบนรางกาย” ใหเปน
พ้ืนที่ในการใหความรู ความเขาใจ และมุมมองของ
การสัก ในเหตุผลของการสรางสรรคผลงานของ
ผูคนในอดีตที่แสดงมุมมองจากทัศนคติ พิธีกรรม 
ความเชื่อ และการดํารงชีวิต และยังเปนการสราง
ทัศนคติดานบวกใหกับศิลปะลวดลายบนรางกาย 
เ พ่ือส่ือภาพลักษณที่ดีขึ้นได อีกดวย ทั้งนี้ งาน
นิทรรศการยังเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู 
ความสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเครือขายผู
ประกอบวิชาชีพดานการสักท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

ในการออกแบบนิทรรศการ สวนกิจกรรม
ภายในนิทรรศการควรจัดกิจกรรมที่กลุมเปาหมาย
สามารถทําไดทุกเพศทุกวัย และการจัดแสดงควร
นําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการนําเสนอใหมีความ
หลากหลาย หรือแปลกใหมตอผูชมงานนิทรรศการ 
เ พ่ื อกระตุ นความสนใจ ในการ เข า ร วมงาน
นิทรรศการมากข้ึน 
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