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13530295 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ 

 จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอนในการสรางสรรควิดีโดอารตเพื่อสะทอนถึง

คุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ โดยการศึกษาไดมุงเนนการสรางสรรคทุกข้ันตอนการผลิต  

เริ่มจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล (Pre-production) ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูมีความรูและมี

ประสบการณดานการผลิตวิดีโออารต และผูที่มีความเช่ียวชาญดานเทคนิคการถายภาพ เพื่อนําขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด มาจัดทํา Concept ของการนําเสนอทั้งดานเน้ือหาและรูปแบบการ

นําเสนอ จากน้ันจึงดําเนินการผลิตวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ 

(Production and Post-production) หลังจากผานข้ันตอนผลิตวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของ

เวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟแลว ผู ศึกษาไดจัดทําการประเมินผลวิดีโอกับกลุมเปาหมาย 

Experiencer คือ คนวัยหนุมสาว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายตามลักษณะจิตนิสัย (Psychographic 

Segmentation) จํานวน 10 คน  

 ผลการวิจัยพบวา หนังอารตตองการสื่อสารออกมาใหคนดูรูสึกอะไรบางอยางที่ตองหาไอเดีย

ในการทํา การนําเทคนิคซี เนมากราฟมาใชในวิดีโออารตน้ันมีความนาสนใจ เพราะไมใช

ภาพเคลื่อนไหวซะทีเดียว มันถูกสรางมาจากภาพน่ิงโดยเลือกใหเคลื่อนไหวเฉพาะสวน เปนการผสม

ระหวาง Cinema กับ Photography เปนการทําภาพน่ิงใหเปนภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีความโดดเดนใน

ตัวเอง ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวมาสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดย

ใชเทคนิคซีเนมากราฟ ข้ึนมา โดยมีรูปแบบและเน้ือหาเปนเรื่องที่ใกลตัว จากการประเมินประสิทธิผล

ของวิดีโอช้ินน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญช่ืนชอบตอรูปแบบและเน้ือหาที่นําเสนอ โดยใหเหตุผลวามีความ

พึงพอใจกับการทิ้งทายใหคนดูไดคิด 
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ขาพเจา รวมทั้งอาจารยทัพพเทพ ภาปราชญ อาจารยณิภัทรา ทองปชโชติ อาจารยสกล เตียเจริญ 

และอาจารยพิมพมุก โลหกุล ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก

ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ

ทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทาน โดยเฉพาะอาจารยสังกมา สารวัตร และอาจารยสมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร ที่ไดมอบ

ความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน โดยเฉพาะแกงคลูกหมู และจีต้ี ที่มารวมกันชวยงานในทุก

ข้ันตอน รวมทั้งขอขอบคุณนักแสดงทุกทานที่สละเวลาอันมีคามาเปนนักแสดงให จนกระทั่งช้ินงาน

ออกมาเสร็จสมบูรณ  

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณคุณพอมณเฑียร คุณแมมาลี อุทัยศรี พี่ชายและพี่สะใภ

ครอบครัวผูใหการอบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจและสนับสนุนเปนอยางดีตลอดการ

ทํางาน จนทําใหเกิดเปนจุลนิพนธฉบับน้ีข้ึนไดอยางสมบูรณ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การที่ผูสรางไดทําอะไรบางอยางลงในหนังที่แตกตางจากรูปแบบของหนังทั่วไป เราจะ

เห็นวาบอยครั้งมักจะแตกตางจากหนังเชิงพาณิชย และสารคดีทั่วไป โดยซอนนัยยะบางอยางไว แต

บางครั้งจะพบวาหนังทดลองก็มีรูปแบบที่ซ้ําๆกัน ซึ่งลักษณะที่บงบอกวาน่ีเปนหนังทดลอง คือ การ

เลาเรื่องแบบไมเรียงลําดับ การใชเทคนิคตางๆหลากหลายแบบ เชน ขูดขีด หรือ เขียนลงบนแผนฟลม 

การบรรยายเรื่อง หรือ ใชเสียงที่ไมสอดคลองกับภาพ ซึ่งตองใหคนดูครุนคิด และมีสวนรวมไปกับมัน

มากกวาปกติ 

ปจจุบันหนังทดลองหลายเรื่องเริ่มจะไมไดมีความหมายแค “การทดลอง” อีกตอไปแลว 

แตกลายมาเปน “ประเภทของหนัง” (Film Genre) ประเภทหน่ึง ที่มีรูปแบบและลักษณะที่ชัดเจน 

เชน มีโครงสรางที่ไมเลาเรื่อง หรือมีลักษณะคลายบทกวี (Experimental film 2556) 

ผูศึกษามีความตองการที่จะสรางสรรคผลงานที่ซอนนัยยะบางอยางไว จึงคิดที่จะ

สรางสรรควิดีโออารต (Video Art) ข้ึนมา ซึ่งวิดีโออารตไดเขามามีบทบาทต้ังแตปลายทศวรรษที่ 

1960 ในชวงการทดลองระยะแรกของมีเดียอารต โดยมีการใชประติมากรรมและฉากแวดลอมในรูป

ของวิดีโอ ซึ่งชวงตนของภาพวิดีโออารตจะถูกบันทึกดวยกลองถายวิดีโอ แลวนําเสนอโดยตรงผานมอร

นิเตอรที่เช่ือมตอไว ในศิลปะรวมสมัยน้ันงานวิดีโอบางงานก็มีลักษณะเปนงานคอนเซ็ปชวล บางงานก็

อิงไปถึงวัฒนธรรมปอป (เชน มิวสิควิดีโอ และภาพยนตรสารคดี) รวมทั้งงานแสดงสดหรือการทดลอง

เกี่ยวกับการรับรูเชิงการมองเห็น แมวางานวิดีโอโดยมากจะตองอาศัยโทรทัศนเปนเครื่องฉายภาพ แต

ในวงการก็จะเรียกศิลปะแบบน้ีวา วิดีโออารต มากกวาจะไปเรียกวา “เทเลวิชันอารต” หรือ 

“โทรทัศนศิลป”เราตองอยานําวิดีโออารตไปสับสนกับภาพยนตรที่อยูในรูปของวิดีโอหรือละคร

โทรทัศน (Admin Designer 2552) 
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วิดีโออารต มักตองเกี่ยวของกับการแสดงอยูเสมอ โดยเฉพาะการแสดงแบบศิลปะแสดง

สด หรือ เพอรฟอรแมนซ แตกไ็มมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณจริงเทาน้ัน 

ในหลายๆงานอาจจะเปนการฉายภาพกราฟฟคที่เปนนามธรรม หรือเปนภาพหุนน่ิง วัตถุสิ่งของ 

แลวแตศิลปนจะเกิดความคิดอะไร ในหลายกรณีมีการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาทํางานที่ไดผล

ทางเทคนิคพิเศษที่นาต่ืนตาต่ืนใจราวกับภาพยนตรแฟนตาซี บางก็มีปฏิกิริยาโตตอบกับคนดูได ซึ่ง

รูปแบบหน่ึงที่ไดรับความนิยมมาก คือ การผสมวิดีโอเขากับศิลปะจัดวาง หรืออินสตอลเลชันอารต 

นอกจากวิดีโอจะมีคุณสมบัติเปน 3 มิติ แบบประติมากรรมแลว ยังขยายขอบเขตไปสูผลงานที่กินเน้ือ

ที่ และสภาพแวดลอมอยางมีนัยยะสําคัญอีกดวย จากขอมูลขางตนผูศึกษาเห็นวาเราสามารถ

สรางสรรควิดีโออารตไดตามความคิดของศิลปนเอง ดังน้ันจึงเลือกเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมา

ผสมกับการถายภาพ เพื่อสรางสรรคใหผลงานเกิดเปนวิดีโออารตที่ใชเทคนิคที่นาสนใจ 

สําหรับวิดีโอที่ถูกนํามารวมกับภาพถายถูกคิดคนโดย Jamie Beck ชางถายภาพแฟช่ัน 

และ Kevin Burg ดีไซนเนอร เกิดเปนศิลปะแนวซีเนมากราฟ (Cinemagraph) ข้ึนมา งานช้ินน้ีถูก

ปรับแตงดวยคอมพิวเตอรจนออกมาเปนงานศิลปะที่โดดเดนแปลกตา สรางความนาสนใจใหกับผูพบ

เห็น  ภาพที่ได คือ ภาพไฟล Gif ที่เปนลักษณะ Animation ทําใหภาพถายธรรมดาดูมีชีวิตชีวา และ

เคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ ความโดดเดนของซีเนมากราฟเปนการเคลื่อนไหวที่อยูในภาพ ซึ่ง

สามารถชวยสรางอารมณความรูสึกที่แตกตางจากภาพถายเดิมๆไดดี  โดยทุกอยางยังอิงอยูในหลัก

ของภาพถายแตสามารถเลาเรื่องราวไดในทิศทางที่แตกตางออกไป ความโดดเดนน้ีจะชวยใหวิดีอารต

ที่ผูศึกษาตองการสรางสรรคมีความแปลกตาและเลาเรื่องในมุมที่ตองการจะสื่อได 

เทคนิคน้ีเปนการผสมผสานระหวางการถายภาพและทักษะการตัดตอภาพที่ลงตัว ใน

ลักษณะของการกําหนดพื้นที่สวนหน่ึงในภาพ เปนภาพเคลื่อนไหวไปมาไดอยางน่ิมนวลเปนธรรมชาติ 

ดังน้ันจึงไมแปลก หากภาพเหลาน้ีจะใหความรูสึกเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยูในภาพน่ิง  

การสรางสรรคภาพแนวน้ี จําเปนตองหาจุดโฟกัสสําหรับทําเปนภาพเคลื่อนไหว เชน การ

ทําใหวัตถุที่ตองการเคลื่อนไหว หรือการทําใหผมหรือเสื้อผาของผูถายแบบพลิ้วไหวไปมาโดยใชพัดลม 

โดยจะมีผูถายภาพโดยใชกลอง ขณะที่อีกคนจะเปนผูควบคุมอุปกรณในฉาก  เมื่อเสร็จสิ้นจะนําภาพที่

ไดเขาไปดัดแปลงโดยใชโปรแกรม อโดบี้โฟโตช็อป และ อัฟเตอรเอ็ฟเฟกต (มติชนออนไลน 2555) 

ซีเนมากราฟมีเสนหในตัวเองที่มีการผสมผสานระหวางภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

(Moment and Motion) ที่ใหสองอารมณในภาพเดียวกัน ทําใหวิดีโออารตน้ีเปนงานศิลปะและแสดง

ใหเห็นวาแมบางสิ่งหยุดน่ิง แตอีกสิ่งไมไดหยุดน่ิงตามไปดวย ซึ่งเวลาก็เปนเชนน้ัน ขณะที่เราไมไดใช

เวลาก็ไมไดหมายความวาเวลาจะไมถูกใช เวลายังคงเดินตอไปไมสามารถหยุดหรือยอนกลับมาได ผู

ศึกษาจึงเห็นวาซีเนมากราฟสามารถใชรวมกับเรื่องของเวลาไดในการหยุดน่ิงและการเคลื่อนไหวของ

ภาพที่มีความสัมพันธกับมนุษย 
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มนุษยไมวารวยหรือจน สูงหรือตํ่า ดําหรือขาว ลวนมีเวลาเทากันวันละ 24 ช่ัวโมง แต

ใครจะมีเวลาบนโลกใบน้ีนานเทาไรไมมีใครรู ดังน้ันใครใชเวลาใหเกิดประโยชนมากเทาใดก็จะไดรับ

ประโยชนมากเทาน้ัน การใชเวลาอยางมีคาจึงเปนสิ่งทําใหมนุษยมีคา เมื่อเวลาผานไปแลว จะเรียก

กลับมาก็เปนไปไมได ตัวเราเองจะรูวาเวลามีคาเทาใดเมื่อมันผานไปแลว เวลาทุกวินาทีจึงมีคาสําหรับ

มนุษย เพราะมนุษยมีเวลาเทากันแตมีคาไมเทากัน (บรรจง บินกาซัน 2552) ดังน้ันการสรางสรรค

วิดีโออารตน้ีผูศึกษาจึงเลือกเรื่องคุณคาของเวลาที่สัมพันธกับชีวิตมนุษยมาแสดงในช้ินงาน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเทคนิคซีเนมากราฟกับวิดีโออารต 

2. เพื่อประยุกตใชเทคนิคซีเนมากราฟในการผลิตวิดีโออารต 

3. เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคาของเวลาที่ไมสามารถยอนกลับมาได 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การจัดทําในครั้งน้ีผูรับผิดชอบโครงการได กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังน้ี 

-  ขอบเขตทางดานเน้ือหาและรูปแบบ 

                    ในการสรางสรรคครั้งน้ีเปนการผลิตวิดีโอในรูปแบบวิดีโออารต โดยใชเทคนิคซีเนมา

กราฟ ความยาว 3 นาที ที่มีเน้ือหาในเรื่องของเวลา สะทอนถึงคุณคาของเวลาในการแสดงใหเห็นวา

เวลาไมสามารถหยุดได ใหทุกคนใสใจเวลาที่ผานไปแตละวินาที โดยผูศึกษาไดเพิ่มเติมความสัมพันธ

ของมนุษยกับเวลาไวในวิดีโอน้ีดวย 

ขั้นตอนการศึกษา   

การสรางสรรควิดีโออารตไดดําเนินการออกเปน 3 สวน สําคัญดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : การดําเนินงานกอนการผลติวิดีโอ 

                  1.1 นําเสนอแผนการผลิต Video art โดยใชเทคนิค Cinemagraph 

                  1.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูล ทั้งจากเว็บไซต  หนังสือ และเอกสารที่

เกี่ยวของ 

                  1.3 สรางสรรคเน้ือเรื่อง, Story board, Reference, สถานที่, ติดตอ

ประสานงาน  

ขั้นตอนท่ี 2 : การดําเนินการผลิต 

                  ผลิตวิดีโออารตที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ 
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ขั้นตอนท่ี 3 : การดําเนินการหลังการผลิต 

                  3.1 นําเสนอวีดีโออารตเพื่อผลตอบรับ และประเมินประสิทธิผล 

                  3.2 วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน 

                  3.3 นําขอมูลทั้งหมดรวบรวมเปนรูปเลม พรอมวิดีโออารตที่เสร็จสมบูรณ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เรียนรูความสัมพันธของเทคนิคซีเนมากราฟกับวีดีโออารต 

2. วีดีอารตที่ผลิตโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ 

3. เห็นคุณคาของเวลาที่ไมสามารถยอนกลับมาได 

นิยามศัพท 

ซิเนมากราฟ หมายถึง เทคนิคภาพที่ผสมผสานระหวางการถายภาพและทักษะการตัด

ตอภาพ ในลักษณะของการกําหนดพื้นที่สวนหน่ึงในภาพ เปนภาพเคลื่อนไหว 

วิ ดี โออารต หมายถึง  ศิลปะที่ ใช  ภาพเคลื่ อนไหว หรือประกอบดวยขอมู ล 

ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เปนสื่อในการแสดงผลงาน 

เวลา หมายถึง ช่ัวขณะความยาวนานที่มีอยูหรือเปนอยู โดยนิยมกําหนดข้ึนเปนครู 

คราว วัน เดือน ป เปนตน  (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542)  
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ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1-1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาหที่                                

ศึกษาและเสนอ

หัวขอจุลนิพนธ 

                                

ศึกษาและ

รวบรวมขอมูลที่

เก่ียวของ 

                                

สัมภาษณเชิงลึก

และรวบรวม

ขอมูลเพื่อผลิต

ชิ้นงาน 

                                

Pre-

Production 

                                

เขียนStory 

board 

                                

เตรียมการถายทํา                                 

Production                                 

ถายทํา                                 

Post-

Production 

                                

ตัดตอวิดีโออารต                                 

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

                                

จัดทําเอกสาร                                 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 

การศึกษาเทคนิคการทําวิดีโออารตโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ ผูศึกษานําแนวคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

- ทฤษฎีองคประกอบศิลป (Composition) 

- ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) 

- วิดีโออารต (Video Art) 

- เวลา (Time) 

- เทคนิคซีเนมากราฟ (Cinemagraph)  

ทฤษฎีองคประกอบศิลป (Composition) 

องคประกอบทางศิลปะ เปนหลักสําคัญสําหรับผู สรางสรรคและผู ศึกษางาน

ศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะใดๆก็ตาม ลวนมีคุณคาอยู 2 ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และ

คุณคาทางดานเรื่องราว (กิตติพันธ อุดมเศรษฐ 2545)  

1. คุณคาทางดานรูปทรง 

            เกิดจากการนําเอาองคประกอบตางๆของศิลปะ ไดแก เสน สี แสงเงา รูปราง 

รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความงาม แนวทางในการนําองคประกอบตางๆมาจัด

รวมกันน้ัน เรียกวา การจัดองคประกอบศิลป (Art Composition)  

2. คุณคาทางดานเน้ือหา  

                     เปนเรื่องราวหรือสาระของผลงานที่ศิลปนผูสรางสรรคตองการที่จะแสดงออกมาให

ผูชมไดสัมผัส รับรู โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองคประกอบศิลป หรืออาจกลาวไดวา 

ศิลปนนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวผานรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองคประกอบทางศิลปะ ถา

องคประกอบที่จัดข้ึนไมสัมพันธกับเน้ือหาเรื่องราว งานศิลปะน้ันก็จะขาดคุณคาทางความงาม  
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องคประกอบศิลป  

เปนสวนที่เรานํามาเพื่อสรางสรรคผลงานใหนาสนใจ สวยงาม (ศูนยศิลปะและการ

ออกแบบพิฆเนศรี 2556)   

1. จุด (Point) องคประกอบที่เล็กที่สุด เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอื่น เชน การนําจุดมา

เรียงตอซ้ําๆกัน จะเห็นเปนเสน รูปราง รูปทรง ลักษณะผิว จนไปถึงการเกิดรูปแบบที่นาต่ืนเตนได 

จากจุดหน่ึงถึงจุดหน่ึงมีเสนที่มองไมเห็นดวยตาเปลา แตสามารถมองเห็นไดดวยจินตนาการ เราเรียก

เสนน้ันวา เสนโครงสราง เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งที่เปนธรรมชาติรอบตัวเรา 

เชน ขาวโพด รวงขาว กอนหิน เปลือกหอย ใบไม กระทั่งลายของสิ่งมีชีวิต เชน เสือ นก งู มาลาย 

เปนตน สิ่งเหลาน้ีธรรมชาติไดออกแบบไวอยางสวยงาม มีระเบียบ มีการซ้ํากันอยางมีจังหวะ สงผลให

มีอิทธิพลตอความคิดของมนุษยจนเกิดการออกแบบสิ่งตางๆ 

2. เสน (Line) เกิดจากกจุดที่เรียงตอกัน หรือจากการเคลื่อนที่ของจุด เสนมีมิติเดียว 

คือ ความยาว ไมมีความกวาง ทําหนาที่เปนขอบเขตของที่วาง รูปราง รูปทรง สี นํ้าหนัก รวมทั้งเปน

แกนหลักโครงสรางของรูปรางรูปทรงตางๆ เสนเปนพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด สามารถให

ความหมาย แสดงความรูสึกและอารมณดวย การสรางเปนรูปทรงตางๆข้ึน มี 2 ลักษณะคือ เสนตรง 

(Straight Line) และ เสนโคง (Curve Line) เสนทั้งสองชนิดน้ีเมื่อนํามาจัดวางในลักษณะตางกันจะ

ใหความหมาย ความรูสึก ที่แตกตางกันออกไปดวย 

3. รูปรางและรูปทรง (Shape and Form) 

                   รูปราง คือ พื้นที่ๆลอมรอบดวยเสนที่แสดงความกวาง และยาว รูปรางจึงมีสองมิติ 

                   รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ตอเน่ืองจากรูปราง โดยมีความหนา หรือความลึก ทําให

ภาพที่เห็นมีความชัดเจน และสมบูรณ 

รูปรางและรูปทรงแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ 

รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปรางรูปทรงที่แนนอน มาตรฐาน สามารถวัด

หรือคํานวณได เชน สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เปนตน ซึ่งเปนโครงสราง

พื้นฐานของรูปทรงตางๆ 

รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) เปนการเลียนแบบธรรมชาติ โดยนํามาใชเปน

แมแบบในการออกแบบและสรางสรรค ที่ยังคงใหความรูสึกและรูปทรงที่เปนธรรมชาติอยู 

รูปทรงอิสระ (Free Form) เปนรูปแบบโครงสรางที่ไมแนนอน อิสระ และไดอารมณ

ความเคลื่อนไหวเปนอยางดี รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ ที่ถูกกระทําจนมี

รูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไมเหลือสภาพเดิม 
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4. พ้ืนผิว (Texture) คือ ลักษณะผิวหนาของสิ่งตางๆ เมื่อสัมผัสแลวสามารถรับรูไดวา

มีลักษณะหยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ดาน หรือ เนียน ซึ่งพื้นผิวที่ไมเหมือนกันจะทําใหงานแบบเดียวกัน

ดูแตกตางกัน 

5. คานํ้าหนัก (Value) คือ คาความออนแกของบริเวณที่ถูกแสงสวางและบริเวณที่เปน

เงาของวัตถุ หรือความออน-เขมของสีๆหน่ึง นอกจากน้ียังหมายถึงระดับความเขมของแสงและระดับ

ความมืดของเงา ซึ่งไลเรียงจากมืดที่สุด (ดํา) ไปจนถึงสวางที่สุด (ขาว) นํ้าหนักที่อยูระหวางกลางจะ

เปนสีเทา มีต้ังแตเทาแกสุดจนถึงเทาออนสุด การใชคานํ้าหนักทําใหภาพดูเหมือนจริงและกลมกลืน 

หากใชหลายระดับจะทําใหกลมกลืนมาก แตถาใชนอยที่แตกตางกันมากจะทําใหเกิดความแตกตาง 

ความขัดแยง 

6. สี (Color) คือ ลักษณะความเขมของแสงที่ปรากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี  เปน

สวนประกอบสําคัญของงานศิลปะ ที่ชวยใหเกิดความนาสนใจและมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษยในดาน

ความรูสึกตางๆ  

7. พ้ืนท่ีวาง (Space) คือ พื้นที่ๆปราศจากองคประกอบใดๆ ถาบริเวณที่วางมีนอย 

ความรูสึกจากการรับจะรูสึกแนน แขงขัน แยงชิง ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีมากจะใหความรูสึกวางเปลา 

เงียบเหงา อางวาง หดหู ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีเทากันจะใหความรูสึกพอดี สมดุล เสมอภาค  

ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory)   

การรับรู หมายถึง การรูสึกสัมผัสที่ไดรับการตีความใหเกิดความหมายแลว เชน ขณะน้ี 

เราอยูในสภาวะการรูสึก (Conscious) คือลืมตาต่ืนอยู ทันใดน้ัน เราไดยินเสียงดังปงมาแตไกล (การ

รูสึกสัมผัส-Sensation) แตเราไมรูความหมายคือไมรูวาเปนเสียงอะไร เราจึงยังไมเกิดการรับรู แตครู

ตอมามีคนบอกวาเปนเสียงระเบิดของยางรถยนต เราจึงเกิดการรูความหมายของการรูสึกสัมผัสน้ัน 

เรียกวา “เราเกิดการรับรู” 

การรับรู เปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ

จะข้ึนอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพ

น้ันๆ ดังน้ันการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูกับปจจัยการรับรูและสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ  

การรับรูเปนผลเน่ืองมาจากการที่มนุษยใชอวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) เรียกวา 

เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการคนพบวา การรับรู

ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% การรับรูจะ

เกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู ไดแก ลักษณะของผูรับรู และ

ลักษณะของสิ่งเรา (Fine Arts 2555) 
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วิดีโออารต (Video Art) 

ภาพเคลื่อนไหว 

ชวงตนศตวรรษที่ 21 วิดีโอกลายเปนสิ่งที่คนคุนเคย รวมถึงกลองถายรูปแบบมือถือกับ

เครื่องบันทึกภาพวิดีโอคาสเซทตที่มีตามบาน ดวยเหตุน้ีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิดีโอ

เกี่ยวกับการไหลของภาพ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิดีโอจึงกลายเปนสิ่งปกติที่ตองมี โดยเฉพาะใน

วงการวิดีโออารต (Martin 2552: 6) 

ทศวรรษ 1960  

ในครึ่งหลังของทศวรรษ 1960 วิดีโออารตไดมาถึงระหวางกลางจุดเจริญเต็มวัย การ

ผสมผสานขามสาขากันระหวางพลาสติกอารตกับวรรณกรรม ดนตรี การเตนรํา และการละคร

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางนานาชาติอยางมีชีวิตชีวา ไดกอใหเกิดบรรยากาศเชิง

วัฒนธรรมอยางกวางขวาง ซึ่งเทคโนโลยีใหมๆไดถูกนํามาใชในเชิงทดลอง และไดมีการทดสองความ

เหมาะสมในเชิงการแสดงออกทางศิลปะ 

เทคโนโลยีกับภาพ 

การเริ่มตนความเปนมาของวิดีโออารต ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับภาพไดถูก

กําหนดไวอยางชัดเจน วิดีโอตองพึ่งพาการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากกวาสื่อศิลปะแบบอื่น การ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดนับต้ังแตวิดีโออารตกําเนิดข้ึนมา ไดแกการกาวจากการสรางภาพในระบบ

อนาล็อกมาสูระบบดิจิตอล ซึ่งเปนงานที่ผูเสพงานศิลปะสามารถเขาใจไดอยางคอนขางยากลําบาก 

รหัสเวลา 

วิดีโอเปนสื่อทางศิลปะที่อยูบนพื้นฐานของเวลา หนาที่ของเครื่องมือทางเทคนิคคือ

บันทึกเรื่องราวตามลําดับเวลาและสรางโครงสรางทางเวลา เวลาจริงเปนองคประกอบสําคัญในการ

พัฒนาวิดีโออารตในข้ันตอไป โครงสรางทางเวลาไดพัฒนาอยางตอเน่ืองในวิดีโออารต ซึ่งอยูคนละ

ฟากกันกับการสรางภาพลวงตาของขนบการถายทําภาพยนตร 

ภาพยนตรวิดีโอ 

ผูบุกเบิกงานภาพยนตรเปนแรงกระตุนพื้นฐานในการพัฒนาภาพยนตรและวิดีโออารต 

โดยนําเสนอเทคนิคการตัดตอใหมๆการเปลี่ยนแปลงทางมุมมองของการแสดงและวิธีการ โครงสราง

เชิงกลไกของภาพยนตรจึงเปนจุดอางอิงสําคัญใหกับวิดีโออารต การละครไดใหขออางอิงกับวิดีโอ

อารต คือไดนําเสนอรูปแบบความเทียมที่นาดึงดูดใจเขาสูงานที่ถูกสรางใหเปนการสรางภาพลวงตาเชิง

ภาพยนตร  
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เวลา (Time) 

มุมมองหน่ึงกลาววา เวลาเปนสิ่งสมมุติเชนเดียวกับพื้นที่และตัวเลข มีเหตุการณตางๆ

เกิดข้ึนเปนลําดับ แตไมไดหมายความวาเวลากับเหตุการณเหลาน้ันจะรวมอยูดวยกัน ซึ่งเปนแนวคิด

ของอิมมานูเอล คานต และกอตฟรีด ไลบนิซ (เวลา  2556)  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ใหคํานิยามของเวลาวา

“ช่ัวขณะความยาวนานที่มีอยูหรือเปนอยู โดยนิยมกําหนดข้ึนเปนครู คราว วัน เดือน ป เปนตน” 

เวลาในมุมมองของศาสตรสาขาอ่ืน 

ไอแซก นิวตัน เช่ือวาเวลาและพื้นที่ (สเปซ) เปนมิติสําหรับเหตุการณตาง ๆ ดังที่เขา

กลาววา ความสมบูรณ ความจริง และเวลาทางคณิตศาสตร โดยตัวมันเองและธรรมชาติของตัวมันน้ัน 

ถาไม คิดสิ่ งอื่นใดภายนอกเลย มันไหลอยางสม่ําเสมอ และเรียกการไหลน้ันวา ระยะเวลา 

ความสัมพันธ ความเปนจริงที่เห็นได เปนการมองที่ภายนอกเทาน้ัน คือมองวาระยะเวลาเคลื่อนที่ได 

เชน ช่ัวโมง วัน เดือน และป สิ่งเหลาน้ีมักใชแทนเวลาอันแทจริง (ปรินซิเปย แมทเทมาติกา) ในวิชา

จิตวิทยา เช่ือวาคนมีมุมมองตอระยะของเวลาที่แตกตางกัน เชน เวลาอันยาวนานอาจดูแสนสั้น

เหลือเกินสําหรับบางคน แตอาจยืดยาวเสียจนทนไมไดสําหรับคนบางคน เมื่อคนเราแกตัวมากข้ึน อาจ

มองวาเวลาชางผานไปเร็วเหลือเกิน แทนที่จะคิดวาเวลาผานมานานแลว (เวลา 2556)  

เทคนิคซิเนมากราฟ (Cinemagraph) 

ซีเนมากราฟ (Cinemagraph) คือ ภาพถายที่เกิดการเคลื่อนไหวทําใหภาพมีชีวิตชีวา 

ศิลปนภาพ กราฟฟค เควิน เบิรก เริ่มทดสอบไฟลรูปแบบ.GIF กับภาพลักษณะน้ีเมื่อ ป 2009 แตซิเน

มากราฟ (Cinemagraph) เกิดข้ึนจริงเมื่อ เควิน เบิรก รวมมือกับชางภาพ เจมี่ เบ็ค เพื่อทํางาน New 

York Fashion Week การรวมเอาภาพถายจับคูกับความตองการที่จะสื่อสารกับผูชมใหมากข้ึน ทําให

เกิดข้ันตอนน้ีข้ึนมา ศิลปนถายภาพแบบด้ังเดิมไดนําความมีชีวิตเขามาใส ในรูปถายโดยผาน

ภาพเคลื่อนไหวเด่ียวหลายเฟรม 

เบ็ค และ เบิรก ต้ังช่ือข้ันตอนน้ีวา "Cinemagraphs" เพื่อสื่อถึงการถายภาพที่ยังคงไวซึ่ง

จิตวิญญาณของภาพถายด้ังเดิมแตมีคุณภาพด่ังภาพยนตร รูปแบบของภาพศิลปะและช่ือของมันไดรับ

ความนิยม และเปนที่รู จักโดยการเปดตัวอยางรวดเร็วผาน social media อยาง Twitter และ 

Tumblr เบ็ค และ เบิรก ผูสรางสรรคกําลังมองหาเทคโนโลยีที่จะนําเสนอภาพเพื่อติดต้ังในการแสดง

นิทรรศการ รวมทั้งผลักดันศิลปะรูปแบบใหมน้ี และกระบวนการการสื่อสารในรูปแบบวิธีที่ดีที่สุดใน

การจับภาพชวงเวลา หรือสรางภาพที่มีชีวิตในยุคดิจิตอลเชนเดียวกัน (Digital Brand Architects 

2556)    
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ขั้นตอนการผลิตเทคนิคแบบซเีนมากราฟ 

การสรางสรรคภาพแบบซีเนมากราฟ (Cinemagraph) สามารถทําได 2 วิธีดังน้ี 

1. สรางดวยโปรมแกรม After Effect 

          1.1  เลือกไฟลวิดีโอที่ตองการ โดยการImport File เขามาในTimeline 

          1.2 เลือกเครื่องมือ PenTool (G) ลากในสวนที่เราตองการให เคลื่อนไหว                       

ใชเครื่องมือPen Tool ลากครอบภาพทั้งหมด 

                        - หลังจากที่ลากPen Tool มาบรรจบกันจะเกิดเปนภาพสีดําตรงบริเวณที่ไมตอง

การใหเคลื่อนไหว 

     - ปรับ Mask Feather เพื่อใหเกิดความเบลอบริเวณขอบเสนที่ตัด เพื่อใหภาพดู 

สม่ําเสมอ 

          1.3 ลากไฟลวิดีโอเดิมเขามาใน Timeline อีกครั้ง (อยูใน Layer ดานลางของไฟล

แรก) 

    - กดLayer > Time > Freeze Frame 

          1.4 กด Space Bar เพื่อ Play ภาพวาออกมาสมบูรณแบบหรือยัง ถายังใหปรับตรง

เครื่องหมาย Pen Tool อีกครั้ง 

          1.5 วิธีเซฟ กด Composition>Make Movie 

    - กด Render Setting ดูตรงTime Span เลือกให เปน Work Area Only             

แลวกด Ok 

    - กด Output Module เลือก Format ใหเปน Quick time Movie แลวกด Ok 

    - กด Output Tool เพื่อต้ังช่ือไฟลและFolder ที่ตองการจัดเก็บ หลังจากน้ันกด

Render 

2. สรางดวยโปรแกรม Photoshop 

         2.1 เลือกไฟลวิดีโอ (Video) 

             - ใชโปรแกรมตัดตอ เชน " Windows Live Movie Make r "  ตัดไฟล Video      

เฉพาะสวนที่ตองการทําเปน Cinemagraph Import เขา Photoshop 

             - แปลงไฟลใหเปน ตระกลู " Quick Time Movie " 

(.MOV,.AVI,.MPG,.MPEG,.MP4 )  ดวยโปรแกรมแปลงไฟล เชน Adobe Media Encoder  

             - ลากไฟลที่เตรียมไวเขามาในโปรแกรม Photoshop 

         2.2 ตัดเฉพาะสวนที่ใช 

             - เมื่อเปดไฟล Video แลวในพาเนล Layer จะได Layer Video ที่มีสัญลักษณรูป

ฟลมอยูมุมขวาลาง 
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              - กดเครื่องหมาย Play ใน " ANIMATION (TIMELINE) " ดูการเคลื่อนไหวของ

ไฟล Video เลือกเฉพาะสวนที่เราตองการ โดยเลื่อน " Work Area " ดานซาย-ขวา เขามาตรงชวง

เฟรมที่เราเลือก 

              - กดมุมขวาบนของพาเนล ANIMATION (TIMELINE) เลือก "Trim Document 

Duration to Work Area" จะไดไฟลเฉพาะสวนที่ตองการใช 

          2.3 สรางภาพน่ิง 

             - เลื่อน Current Time Indicator หาเฟรมที่ตองการใหเปนภาพหลัก เมื่อไดแลว

กด “Ctrl+A " เพื่อเลือกพื้นที่ทั้งหมด จะเกิด Selection รอบภาพ 

             - กด " Ctrl+J " เพื่อ Copy เอาภาพในเฟรมน้ัน ข้ึนมาเปนภาพธรรมดาใน Layer 

ใหม ในพาเนล Layer จะมี Layer เพิ่มใหมข้ึนมา 1 Layer เปนภาพน่ิงที่ไมมีสัญลักษณ Video อยู

มุมขวาลาง 

             - เลือกที่ Layer ภาพน่ิง (Layer 2) กด " Q " เพื่อเขาสูโหมด Quick Mask ใช 

Brush ระบายมารคสวนที่ไมตองการใหเคลื่อนไหว 

             - กด " Q " อีกครั้ง เพื่อออกจากโหมด Quick Mask จะเห็นวามี Selection ข้ึน

นอกสวนที่ไมตองการใหเคลื่อนไหว 

             - กด " Shift+Ctrl+I " 1 ครั้ง เพื่อสลับดานพื้นที่ Selection 

             - กดสัญลักษณ " Add Layer Mask" จะได Layer Mask 

          2.4 ข้ันตอนสุดทาย 

             - การเซฟเปน .Gif น้ัน ใหกด " Alt+Shift+Ctrl+S "  หรือใชเมนู File > Save for 

Web 

3. การตกแตงดวยรูปภาพธรรมดารูปเดียวมากอปป  ตกแตง และตัดตอ ให  เปน

ภาพเคลื่อนไหวทีละช็อต  ซึ่งเปนวิธีที่ตองใชเทคนิคเฉพาะตัวสูงมาก และมีข้ันตอนที่ซับซอน จึงไม

เปนที่นิยม 

เทคนิคซีเนมากราฟเปนข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) ที่มีกระบวนการ

คอนขาง ซับซอน ผูศึกษาจึงตองใชความคิดสรรางสรรคในการออกแบบภาพขณะถายทําเพื่อถายทอด

ความหมาย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

สรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ ทําใหผู ศึกษาสามารถ

นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาประยุกตใชกับกระบวนการผลิต รวมถึงทัศนคติที่มีตอผลงานในวิดีโอ

อารต 

ผูศึกษาใชรูปแบบการศึกษาวิจัยในเชิงลักษณะวิเคราะหและวิจารณผลงานของศิลปน ซึง่

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงเนนดานเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และ

ภาพรวมของช้ินงานและนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อทําการประยุกตใชในการสรางสรรคแนวความคิด 

(Concept) รวมถึงเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดผลงานที่สอดคลองกับความตองการ และความพึงพอใจของ

ตนเองและกลุมเปาหมาย 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิค

ซิเนมากราฟ” ผูศึกษาไดใชวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไป

ใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อสรางสรรควิดีโออารต โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่

เกี่ยวของ ศึกษาคลิปวิดีโอและภาพน่ิง และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มาใช

เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา จากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการ

สรางสรรควิดีโออารต ใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของตนเองและกลุมเปาหมาย 

หลังการผลิตผูศึกษาเลือกวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) กับกลุมเปาหมายเพื่อวัดผลความ

พึงพอใจและเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษา 

   ส
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ในการสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะสะทอนถึงคุณคาของ

เวลาโดยใชเทคนิคซิเนมากราฟ สามารถแบงเปน 2 กลุม ดังตอไปน้ี 

          1.1ประชากรที่เปนผูมีประสบการณดานการผลิตวิดีโออารต หมายถึง ผูผลิตวิดีโอ

อารต ผูกํากับวิดีโออารต ผูกํากับภาพในงานวิดีโออารต 

          1.2 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของการรับชมวิดีโออารตที่สะสะทอนถึงคุณคาของ

เวลา หมายถึง Experiencer คือ คนวัยหนุมสาว มีความกระตือรือรน แสวงหาความหลากหลาย และ

ความต่ืนเตนในชีวิต 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) เลือกเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

Depth Interview) และกลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) เพื่อประเมินผล 

ดังตอไปน้ี 

          2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมผูมีความรูและมปีระสบการณดานการ

ผลิตวิดีโออารต หรือผูที่มีความเช่ียวชาญดานเทคนิคการถายภาพ ดังตอไปน้ี 

         คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย ผูกํากับภาพยนตร, ผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

         คุณพรมนัส จิตประสพเนตร Director, Art Director  

         คุณภัทร ตันติลีปกร Film Editor     

การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตวิดีโออารต ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล 

แนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิตวิดีโออารต และขอเสนอแนะในการสรางสรรควิดีโออารตที่ใช

เทคนิคซีเนมากราฟเพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับช้ินงาน ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็น

เกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปจจุบัน  ข้ันตอนการทําวิดีโออารตต้ังแตกระบวนการคิดเรื่อง การถายทํา  

การกํากับดานศิลปะ เทคนิคในการนําเสนอ รวมไปถึงกระบวนการตัดตอ  เพื่อใหเกิดความนาสนใจ

และไดช้ินงานที่สมบูรณ 

                   2.2 กลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) เพื่อประเมินผลวิดีโอ

อารต หมายถึง Experiencer ซึ่ งเปนกลุมเปาหมายตามลักษณะจิตนิสัย  (Psychographic 

Segmentation) คือ คนวัยหนุมสาว มีความกระตือรือรน แสวงหาความหลากหลาย และความ

ต่ืนเตนในชีวิต โดยทําการเปดผลงานวิดีโออารตที่ผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม แลวสัมภาษณ

ถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใช

เทคนิคซีเนมากราฟเพื่อทําการประเมินผล 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใช

เทคนิคซิเนมากราฟ” ในครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอน

การผลิต โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล

หลังจากการผลิต โดยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) ดังตอไปน้ี 

1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต มีดังน้ี 

          1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูมี

ประสบการณดานการผลิตวิดีโออารตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตวิดีโออารต โดยมี

แนวคําถามดังน้ี 

               1.1.1 ใชสัมภาษณผูกํากับ 

                      สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

            - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

              สวนที่ 2 การสรางสรรควิดีโออารต 

            - การคิดสรางสรรคเน้ือหาของวิดีโออารตอยางไรใหมีความแปลกใหม 

            - ข้ันตอนการผลิตวิดีโออารตต้ังแตไดเน้ือเรื่องจนสําเร็จ 

            - การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอของวิดีโออารตใหเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง 

            - ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณของเรื่อง 

            - ดนตรีประกอบวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาควรมีลักษณะ

อยางไร 

            - การนําเทคนิคซิเนมากราฟมารวมใชกับการสะทอนถึงคุณคาของเวลาจะ

ทําใหเกิดความนาสนใจมากนอยเพียงใด อยางไร 

              สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูศึกษา 

            - การตีความคุณคาของเวลา วาควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน mood 

and tone เปนอยางไร 

             - ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพซีเนมากราฟ 

             - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเทคนิคซิเนมากราฟมารวมใชในการผลิต 

      1.1.2  ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 

               สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

             - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

               สวนที่ 2 การกํากับภาพ 

             - หลักการกํากับภาพ 

   ส
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             - ความสัมพันธของเรื่องกับภาพ 

             - ปจจัยการใชสี และ mood and tone  

             - ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานของผูศึกษา 

                         1.1.3  ใชสัมภาษณผูมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคซีเนมากราฟ 

               สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

             - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

               สวนที่ 2 เทคนิคซีเนมากราฟ 

             - ข้ันตอนวิธีการทําซีเนมากราฟ  

             - ลักษณะภาพซีเนมากราฟ 

             - ความแตกตางและโดดเดนของซีเนมากราฟ 

             - ความคิดเห็นในการนําซีเนมากราฟมารวมใชในการผลิต 

การทดสอบเครื่องมือ 

สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณน้ัน  ผูศึกษาไดต้ังคําถามพรอมกับนําไปปรึกษากับ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อจะไดนํามาแกไข ปรับปรุง  ใหเปนคําถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเปนภาษาที่

เขาใจงาย สวนการ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production โดยคัดเลือกกลุม 

Experiencer คือ คนวัยหนุมสาว ที่มีความกระตือรือรน แสวงหาความหลากหลาย และความต่ืนเตน

ในชีวิต เพื่อชมวิดีโออารต พรอมสอบถามคําติชมวาเปนอยางไร 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาช้ินงาน “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึง

คุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” น้ัน ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

ขั้นท่ีหน่ึง ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน  โดยศึกษาจากเว็บไซต หนังสือ 

และเอกสารที่ เกี่ยวของ นอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาไปถึงคลิปวิดีโอและภาพน่ิงที่เกี่ยวของ ซึ่ง

การศึกษาช้ินงานหรือขอมูลทั้ง หมดดังที่กลาวมาน้ัน เปนการศึกษาเพื่อที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อนํามา

พัฒนาและประยุกตใชในการสรางสรรควิดีโออารตตอไป 

ขั้นท่ีสอง ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) กับผูที่มีความรู  

ความสามารถ และมีประสบการณดานการผลิตวิดีโออารต คําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

(Open-end Question) และเจาะลึกเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียดและ

ตรงประเด็น ผูศึกษาจะทําการบันทึก เสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะห

และจับประเด็นไปใชในการพัฒนาช้ินงานตอไป 
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 ขั้นท่ีสาม การ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production โดยคัดเลือกกลุม 

Experiencer คือ คนวัยหนุมสาว ที่มีความกระตือรือรน แสวงหาความหลากหลาย และความต่ืนเตน

ในชีวิตเพื่อชมวิดีโออารต พรอมสอบถามคําติชมวาเปนอยางไร เพื่อทดสอบคุณภาพผลงาน 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

ในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Dept Interview) ผูศึกษาใชระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูลทั้งหมด 4 สัปดาห สวนการประเมินผลงานวิดีโออารต ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

group) ของกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห 

การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเน

มากราฟในครั้งน้ี ผูศึกษาไดเสนอขอมูลในแบบของการบรรยายหรือพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 

Analysis) โดยนําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคซีเนมากราฟ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและรูปแบบวิดีโออารตเทคนิคซีเนมากราฟ ที่ผูศึกษา

จะผลิตข้ึน ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมประชากรผูมปีระสบการณ

ทางดานวิดีโออารต แลวนํามาประยุกตพัฒนาในช้ินงานที่ผูศึกษาจะผลิตข้ึน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและการวางแผนผลิตช้ินงาน 

ผลการศึกษา 

การศึกษา “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมา

กราฟ” ผูศึกษาไดเลือกใชเครื่องมือการสัมภาษณแบบเชิงลึกซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และไดนํา

ผลการวิจัยน้ันมาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชในงานของผูศึกษา โดยการเก็บขอมูลครั้งน้ีได

สัมภาษณบุคคลที่มีความรูและประสบการณดานการทํางานดานตางๆมาประกอบกัน 

การวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ประชากรในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ประกอบดวย 

คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย ผูกํากับภาพยนตร, ผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

คุณพรมนัส จิตประสพเนตร Director, Art Director 

คุณภัทร ตันติลีปกร Film Editor 

บทสัมภาษณ 

คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี ปจจุบันเปนผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

1. การสรางสรรควิดีโออารต 

    คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย กลาววา หนังอารตเปนการทดลองที่ศิลปนตองการ

สื่อเรื่องบางอยางโดยมีวิธีการเลาที่ไมจําเปนตองมีตัวละคร อาจเปนนามธรรมซึ่งสื่อถึงคนดูได

เหมือนกัน เราตองหาไอเดียในการทําหนัง ใชเทคนิควิธีคิดที่ไมตองแสดงออกตรงไปตรงมา ศิลปน

อารตไมใช Film maker เราแคตองการจะสื่อสารออกมา ใหคนดูรูสึกอะไรบางอยางโดยไมตองมี

คําตอบที่แนชัดก็ได แมไมมีตัวแสดงก็เปนหนังได สิ่งที่ปรากฏในหนังถามีวิธีคิดก็จะบอกไดวาทําไมถึง

ทําเชนน้ัน เรื่องของแสง สี mood and tone มีคอนเซปตของมันที่จะสื่อสารกับคนดูไดบาง การทํา

หนังอารตไมใชแคเทคนิคที่ทําใหดูนาต่ืนตาต่ืนใจ อยากใหมองวาหยิบมาใชเพราะอะไร สิ่งที่ทําใหมี

ความแปลกใหมไมใชแคเปด Vimeo หรือ Toutube แตอาจตองกลับไปศึกษาวาวิดีโออารตมีตน

กําเนิดอยางไร ศิลปนมีใครบาง ใชเทคนิควิธีคิดแบบไหน หนาที่ของมันมีผลอยางไรตอคนดู เรียกวา

ศึกษาประวัติศาสตรของมันเลย 
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2. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

                    การใชรูปแบบการนําเสนอจะคอนขางนามธรรม ถาพูดถึงเรื่องบางเรื่องมันคือการใช

เทคนิคในงานเรา หาอะไรสักอยางอธิบายใหคนอื่นรูโดยไมตองพูด การตีคุณคาของเวลากับ mood 

and tone ข้ึนอยูกับเน้ือหาที่เราจะเลา หนังอารตเปนพื้นที่สําหรับเปดกวางใหใครก็ตามตีความ 

ข้ึนอยูกับตัวเอง ไมมีกลุมเปาหมาย ถาเราเอาไปแสดงน่ันคือสิ่งที่คนดูจะได เราไมตองไปตีหัวคนดู 

    จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย น้ัน ทํา

ใหผูศึกษาสามารถสรางเรื่องราวของวิดีอารตไดเหมาะสมและนาสนใจมากข้ึน โดยผูศึกษาไดนําเรื่อง

ใกลตัวที่ทุกคนอาจมองขามมาประยุกตและตีความใหเปนเรื่องราวในวิดีโอ 

คุณพรมนัส จิตประสพเนตร ปจจุบันเปนผูกํากับ ผูกํากับภาพ และผูกํากับศิลป 

1. การกํากับภาพ 

                   คุณพรมนัส จิตประสพเนตร กลาววา หลักการกํากับภาพของวิดีโออารตทั่วไป คือ 

ภาพกวางแสดงบรรยากาศ ภาพแคบแสดงอารมณ เราควรคิดภาพตามเรื่อง วิดีโออารตตองทําอะไร

แรงๆ ทําภาพใหคนจําและคิดตามเรา เลาโครงเรื่องยอๆ เก็บClimax ไวแลวเฉลยทีละนิดและตอง

ชัดเจน ถาคนที่ไมเกี่ยวของกับงานดานน้ีดูแลวเห็นตรงกันน่ันคือโอเคเขาใจ ควรนึกถึงอุณหภูมิสีและ

อารมณภาพ ถาหนังแนวEmotional ก็จะเปนสีอุน มีการดูดสี ยอมมวงๆเหลืองๆ ลดContrastลง 

เรื่องภาพน้ันการทําใหคนดูเขาใจมันลําบาก สมมติการโกรธก็จะโยงไปถึงการเลือกตัวแสดง ถาแสดง

ไมดีก็ไมธรรมชาติ เวลาถายทําก็แคบเขาไปเลยตามลําดับ กวางไปแคบ แตก็ควรกวาง กลาง แคบ เผื่อ

ไวตัด ควรเปนแบบน้ัน 

2. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

                    ควรระวังการดูแลวไมรูเรื่อง คนไมเขาใจก็ไมประสบความสําเร็จ ทําแลวถอยออกมา

ดู หาขอมูลเยอะๆ ทุกคนมีไอเดียแตเปนจากการผานตาดูReference เราเอามาใชไดแตน่ันเปนการ

ปดกั้นตัวเอง ไมควรใชหมด ใหเอามาดัดแปลงเลาเรื่องเหมือนกันแตความหมายคนละอยาง เวลาตัด

ตอก็ตัดตามบอรด ตัดไปคิดไป หนังอาจจะอารตไดดวยเฟรมหรือกราฟฟคแบบผิดธรรมชาติก็ได 

นอกจากน้ีถาหาเพลงที่เขากับเรื่องกอน เราจะเขาใจบรรยากาศ ซึ่งชวยไดเยอะ 

          จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ คุณพรมนัส จิตประสพเนตร น้ัน ทําใหผู

ศึกษาเกิดมุมมองในการกํากับภาพและการสื่ออารมณ ไดทําความเขาใจและตระหนักถึงขอคํานึงตางๆ

ในการการถายทํา 
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คุณภัทร ตันติลีปกร ปจจุบันเปน Film Editor บริษัท ฟโนมีนา จํากัด  

1. เทคนิคซีเนมากราฟ 

                   คุณภัทร ตันติลีปกร กลาววา ซีเนมากราฟเปนการผสมระหวาง Cinema กับ 

Photography เปนการทําภาพน่ิงใหเปนภาพเคลื่อนไหว วิธีการทําคือเอากลองหน่ึงตัวต้ังไตรพอท

แลวยิงเปนซีเควนซ แลวนํามารวมกันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหออกมาเปน .Gif Animation 

เชน มีลมพัดกลองทิชชู ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของทิชชู เราก็ต้ังไตรพอทเอากลองยิง แลวนําภาพที่

ไดมามาเรียงตอกันทําเปนซีเควนซ เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของทิชชูก็ตอเมื่อมันเปลี่ยนตําแหนง

เรื่อยๆ ความแตกตางของซีเนมากราฟกับซีเนมาโตกราฟกับภาพยนตรกับภาพน่ิงอยูที่ภาพเคลื่อนไหว

น้ันจะถูกล็อกดวยคาreferenceที่ถูกคิดข้ึนมา แตซีเนมากราฟไมจําเปน มันไมถูกบล็อกกิ้งดวยเฟรม

เรท มันเคลื่อนไหวเพราะกลองถูก lock off แตวัตถุถูกลมพัดก็จะเกิดการเคลื่อนไหว 

2. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม    

          เวลาเปนสิ่งที่จับตองไมได เปนสิ่งที่มนุษยคิดข้ึน ไมไดมีคาในตัวเอง แลวแตบุคคลที่

จะใหความสําคัญและความหมายกับมัน เราจะเอาคุณคามาเปรียบเทียบกับเวลายังไงน่ันเปนสิ่งที่

นาสนใจ เราตองกําหนดเวลาเพื่อดึงคนดุใหอยูจนสุดทาย ไมเชนน้ันจะไมไดสิ่งที่หนังควรทํา end 

result ของหนังตองคิดวาจะเอาเวลาใหอยูกับเรื่องอะไร เราจะปดกั้นไมไดเรื่องการรับรูของแตละคน 

แตเราจะรวบรวมแลวตีออกมายังไงในทิศทางที่วางเอาไว นอกจากน้ีการนําเทคนิคซีเนมากราฟมาใช

ในวิดีโออารตน้ันมีความนาสนใจ เพราะไมใชภาพเคลื่อนไหวซะทีเดียว มันถูกสรางมาจากภาพน่ิงโดย

เลือกใหเคลื่อนไหวเฉพาะสวน ซึ่งมีความโดดเดนในตัวเอง 

          จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ คุณภัทร ตันติลีปกร น้ัน ทําใหผูศึกษา

เขาใจเทคนิคพิเศษมากข้ึนถึงคุณสมบัติและวิธีการใชเพื่อนําซีเนมากราฟไปใชไดอยางถูกตอง 

แนวคิดท่ีใชในการผลิตชิ้นงาน 

ในการสรางสรรควิดีโออารตเรื่องหน่ึงน้ัน มีหลักการและแนวคิดที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

แตละโครงเรื่องที่แตกตางกันไป ความคิดสรางสรรคน้ันสามารถมาจากความรูรอบตัว และสิ่งที่พบเหน็

จากประสบการณซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือตําราเรียน จะทําใหงานดูไมเหมือนที่เคยไดพบเห็น แต

ความคิดสรางสรรคน้ันจะตองมีความสอดคลองและสงเสริมโครงเรื่องไปในทางที่ดี 

การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ทั้งทฤษฎี ผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการ

สัมภาษณเชิงลึก ทําใหผูศึกษาสามารถนํามาประมวลผลและวางแผนข้ันตอนกอนการผลิตช้ินงาน  

(Pre-Production) 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาและการผลิต “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใช

เทคนิคซีเนมากราฟ” ไดใชวิธีวิจัยแบบประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินผลช้ินงานที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการ

รับชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” เพื่อใหทราบถึงความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุป

และอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลวิดีโออารต 

1. เก็บรวบรวมขอมลูดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรบัชมวิดีโอ

อารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” ของกลุมเปาหมาย Experiencer 

คือ คนวัยหนุมสาว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายตามลกัษณะจิตนิสยั (Psychographic 

Segmentation) จํานวนทั้งสิ้น 10 คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของวิดีโออารต 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลชิ้นงาน 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนําเสนอ และการตัดตอ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอภาพรวมของวิดีโออารต 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ผลการวิเคราะหการสนทนาแบบกลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตเพ่ือ

สะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” ของกลุมเปาหมาย Experiencer  

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนาแบบกลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการ

รับชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” เพื่อเปนการประเมินผล

วิดีโอที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมาย 

Experiencer ไดรับจากการรับชมวิดีโออารต จํานวน 10 คน ดังน้ี 

1. นางสาวทิราภรณ บุญเจริญ อายุ 27 ป พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. นางสาวปาริชาติ จิรภัคเสถียร อายุ 26 ป แอรโฮสเตส 

3. นางสาวพนิดา ปนศิร ิอายุ 26 ป พนักงานบริษัท 

4. นางสาวณัชชา ตะกรุดโฉม อายุ 25 ป Customer Service Representative 

5. นายไพฑูรย เวียรศิลป อายุ 25 ป ธุรกิจสวนตัว 

6. นางสาวกชพร งามกุลรัตน อายุ 24 ป พนักงานบริษัท  

7. นายธนพล บุญฉิม อายุ 23 ป ธุรกิจสวนตัว 

8. นายมาโนช เจริญทรัพย อายุ 22 ป นักศึกษา 

9. นายบัณฑิตย ควนปญญา อายุ 22 ป นักศึกษา  

10. นางสาววธิดา สิงหวิชา อายุ 22 ป นักศึกษา  

สวนท่ี 1 ความเขาใจและความพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต 

ความคิดเห็นในดานความเขาใจและความพอใจตอเน้ือหาของวิดีโอช้ินน้ี กลุมเปาหมาย

สวนใหญตีความหมายของของเน้ือเรื่องไดบางสวนแตไมทั้งหมด ยังเขาไมถึงเน้ือหา เพราะความหมาย

ของเรื่องบางชวงตองผานการคิดวิเคราะหโดยการชมหลายรอบ โดยกลุมเปาหมายสวนใหญเขาใจวา

สื่อถึงเวลา ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ คนเราใชชีวิตอยูกับเวลาในการทํากิจกรรมของตนเอง จนลืมคนใน

ครอบครัวที่รอลูกหลานกลับมาหา แตจะเขาใจไดเมื่อเห็นขอความจากภาพสุดทาย และไดแนะนําวา

ควรลําดับเรื่องใหดีกวาน้ี เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดตอช้ินงาน 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนําเสนอ และการตัดตอ 

ในดานความพึงพอใจตอ เทคนิคพิ เศษ รูปแบบการนําเสนอ และการ ตัดตอ 

กลุมเปาหมายใหความเห็นวาเทคนิคพิเศษที่ใชมีความนาสนใจ แตยังไมโดดเดน รูปแบบการนําเสนอ

ไมซับซอน ดูแลวเขาใจวาเปนเรื่องของเวลา การตัดตอกระชับราบรื่นดี รวมถึงเพลงที่สอดคลองกับ

ภาพ ทําใหรูสึกถึงอารมณที่อางวาง และไดแนะนําวาควรใหความสําคัญกับความหมายในภาพที่ใช

เทคนิคพิเศษน้ี 
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต 

ในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต กลุมเปาหมายเห็นตรงกันวางานที่

ออกมาน้ันสุดทายแลวตอนจบจะเปนอยางไร และเมื่อดูจบแลวทําใหไดคิด เขาใจวาเวลาเปนสิ่งมีคา 

และนึกถึงปูยาตายายของตัวเองที่บาน อยากกลับไปใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันใหทานมีความสุข  

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

กลุมเปาหมายไดกลาววาควรปรับแกเรื่องการดําเนินเรื่องใหเขาใจชัดเจน ทําเน้ือเรื่องให

ดึงดูด นาต่ืนเตน และอยากใหมีวิดีโอแบบน้ีออกมาใหคนในสังคมไดเรียนรู นึกถึงคนในครอบครัวใน

วัยที่แตกตางกัน เพราะมันสะทอนถึงเวลาของความสุขในครอบครัว นอกจากน้ีควรใหความสําคัญกับ

เทคนิคพิเศษมากกวาน้ี จะชวยใหงานเพิ่มคุณภาพมากข้ึน 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลช้ินงาน เพื่อใหทราบถึงความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับจากการชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคา

ของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ ซึ่งจะนําไปสูบทสรุป และการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ

ตอไป 

แนวคิด (Concept)  

การสรางสิ่งดีๆใหกับครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ แตการสรางความสัมพันธน้ันสําคัญย่ิงกวา 

โครงเรื่อง (Plot) 

ครอบครัวน้ีเปนครอบครัวที่ขาดแม ทุกคนจึงใหความสําคัญกับสิ่งที่จะเติมเต็มให

ครอบครัวสมบูรณ ดวยการสรางความภูมิใจ แตแทจริงแลวสิ่งที่ครอบครัวตองการคือความสัมพันธ 

และความอบอุนจากคนในครอบครัว 

โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ครอบครัวน้ีมีคนในวัยทีต่างกันและเปนครอบครัวที่ไมสมบูรณ เพราะขาดแม ทุกคนจึง

หาสิ่งเติมเต็มที่จะทําใหครอบครัวสมบูรณข้ึน โดยหลานชายใชเวลามุงมั่นในการฝกซอมวายนํ้าเพื่อให

ไดเวลาที่ดีที่สุด หลานสาวใชเวลาไปกับการอานหนังสือเพื่อสอบใหไดคะแนนดี พอใชเวลาทํางาน

อยางหักโหมเพื่อใหทุกคนอยูอยางสุขสบาย ทุกคนลวนสรางสิ่งดีๆใหครอบครัว แตน่ันเปนการสราง

ความสมบูรณผิดวิธี เพราะเหลือปูที่ยังรอเวลาที่จะไดพบเจอกับลูกหลาน ซึ่งแตละคนตางไมมีเวลาให 

และลืมไปวาแทจริงแลวสิ่งที่ครอบครัวตองการคือความสัมพันธ และความอบอุนจากคนในบาน 
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Storyboard 

       
ปูน่ังเหงาคนเดียว                    หลานชายสวมแวนเตรียม          นํ้าหยดจากเทาที่เปยก 

                                       ซอมวายนํ้า  

                
เตรียมตัวกระโดดนํ้าดวยความ      ภาพสโลโมช่ันใตนํ้า                  สีหนามุงมั่นเพื่อทําเวลาใหดี      

มุงมั่น                                                                            ที่สุด 

       
Cinemagraph : มีแตนาฬิกา      หลานสาวอานหนังสือสอบ          อานหนังสืออยางต้ังใจ 

ที่เดิน                                                                               

       
ทดลองทําโจทยในการสอบ          ฝกฝนเพื่อทําคะแนนใหดี            Cinemagraph : มีแต   

         นาฬิกาที่เดิน    

       
 พอมีแววตาที่ขยันในการ            บันทกึรายละเอียดงาน              เขารวมประชุมงานอยางเครง 

 ทํางาน                                                                          เครียด 
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ภาพสะทอนใบหนาพอระหวาง      Cinemagraph : มีแต             ปูเดินอยางโดดเด่ียว                                                                                   

ทํางาน                                   นาฬิกาที่เดิน    

       
บรรยากาศเหงา                       รดนํ้าตนไมคาเวลา                   สายนํ้าไหลไปไมยอนกลับ  

                                                                                    ดังเชนเวลา 

       
รอคอยลกูหลานกลับบาน           Cinemagraph : มีแตปูที่ขยับ     ตัดภาพสลับปูกับหลานชาย 

       
ตัดภาพสลับปูกบัหลานสาว         ตัดภาพสลับปูกบัพอ                 ปูน่ังมองเวลาทีผ่านไป 

       
เวลาเดินไปเรือ่ยๆ                    ภาพครอบครัว                         Super : ทุกวินาที่ที่หมุนผาน  

                                                                                    ยังมีใครที่รอ เวลาจากคุณ 
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 บทที่ 6  

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึง

คุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” มีวัตถุประสงคแสดงใหเห็นถึงคุณคาของเวลาที่ไมสามารถ

ยอนกลับมาได และประยุกตใชเทคนิคซีเนมากราฟในการผลิตวิดีโออารต การวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดใช

วิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทาง

ปฏิบัติเพื่อสรางสรรควิดีโออารต ระเบียบวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) ตลอดจนประเมินผลช้ินงานที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีสนทนาแบบกลุม 

(Focus Group) ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ทําใหสามารถสรุป อภิ

ปลายผล และอธิบายขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูมีความรูและมี

ประสบการณดานการผลิตวิดีโออารต หรือผูที่มีความเช่ียวชาญดานเทคนิคการถายภาพ ซึ่งไดทําการ

สัมภาษณทั้งหมด 3 ทาน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวความคิดของวิดีโออารต 

หนังอารตเปนการทดลองที่ ศิลปนตองการสื่อเรื่องบางอยางโดยมีวิธีการเลาที่ไม

จําเปนตองมีตัวละคร อาจเปนนามธรรมซึ่งสื่อถึงคนดูไดเหมือนกัน เราตองหาไอเดียในการทําหนัง ใช

เทคนิควิธีคิดที่ไมตองแสดงออกตรงไปตรงมา เราแคตองการจะสื่อสารออกมาใหคนดูรูสึกอะไร

บางอยางโดยไมตองมีคําตอบที่แนชัดก็ได สิ่งที่ปรากฏในหนังถามีวิธีคิดก็จะบอกไดวาทําไมถึงทํา

เชนน้ัน เราควรคิดภาพตามเรื่อง วิดีโออารตตองทําอะไรแรงๆ ทําภาพใหคนจําและคิดตามเรา เลา

โครงเรื่องยอๆ เก็บ Climax ไวแลวเฉลยทีละนิดและตองชัดเจน ถาคนที่ไมเกี่ยวของกับงานดานน้ีดู

แลวเห็นตรงกันน่ันคือโอเคเขาใจ  
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตีความคุณคาของเวลา 

เวลาเปนสิ่งที่จับตองไมได เปนสิ่งที่มนุษยคิดข้ึน ไมไดมีคาในตัวเอง แลวแตบุคคลที่จะให

ความสําคัญและความหมายกับมัน เราจะเอาคุณคามาเปรียบเทียบกับเวลายังไงน่ันเปนสิ่งที่นาสนใจ 

เราตองกําหนดเวลาเพื่อดึงคนดุใหอยูจนสุดทาย ไมเชนน้ันจะไมไดสิ่งที่หนังควรทํา End result ของ

หนังตองคิดวาจะเอาเวลาใหอยูกับเรื่องอะไร เราจะปดกั้นไมไดเรื่องการรับรูของแตละคน แตเราจะ

รวบรวมแลวตีออกมายังไงในทิศทางที่วางเอาไว  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคนิคซีเนมากราฟ 

การนําเทคนิคซีเนมากราฟมาใชในวิดีโออารตน้ันมีความนาสนใจ เพราะไมใช

ภาพเคลื่อนไหวซะทีเดียว มันถูกสรางมาจากภาพน่ิงโดยเลือกใหเคลื่อนไหวเฉพาะสวน เปนการผสม

ระหวาง Cinema กับ Photography เปนการทําภาพน่ิงใหเปนภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีความโดดเดนใน

ตัวเอง 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการสรางเน้ือหาและรูปแบบของวิดีโออารตให

ออกมาเปนที่พอใจกับกลุมเปาหมาย โดยเปนเรื่องที่ใกลตัว การออกแบบเรื่องราว การกําหนด Mood 

and Tone และการทํา Pre-Production เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหวิดีโออารตประสบความสําเร็จ ผู

ศึกษาไดมีการวางแผน รวบรวมขอมูลกอนเริ่มลงมือผลิตช้ินงาน เพื่อลดปญหาระหวางการผลติช้ินงาน

ใหนอยที่สุด 

2. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผล

ในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” 

ผูศึกษาไดประเมินผลช้ินงานวิดีโออารตดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “การสรางสรรค

วิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใชเทคนิคซีเนมากราฟ” จากกลุมตัวอยาง Experiencer 

กลุมเปาหมายตามลักษณะจิตนิสัย (Psychographic Segmentation) คือ คนวัยหนุมสาว เปน

จํานวนทั้งหมด 10 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต  

ความคิดเห็นในดานความเขาใจและความพอใจตอเน้ือหาของวิดีโอช้ินน้ี กลุมเปาหมาย

สวนใหญตีความหมายของของเน้ือเรื่องไดบางสวนแตไมทั้งหมด ยังเขาไมถึงเน้ือหา เพราะความหมาย

ของเรื่องบางชวงตองผานการคิดวิเคราะหโดยการชมหลายรอบ โดยกลุมเปาหมายสวนใหญเขาใจวา

สื่อถึงเวลา ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ คนเราใชชีวิตอยูกับเวลาในการทํากิจกรรมของตนเอง จนลืมคนใน

ครอบครัวที่รอลูกหลานกลับมาหา แตจะเขาใจไดเมื่อเห็นขอความจากภาพสุดทาย และไดแนะนําวา

ควรลําดับเรื่องใหดีกวาน้ี เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดตอช้ินงาน 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนําเสนอ และการตัดตอ 

ในดานความพึงพอใจตอ เทคนิคพิ เศษ รูปแบบการนําเสนอ และการ ตัดตอ 

กลุมเปาหมายใหความเห็นวาเทคนิคพิเศษที่ใชมีความนาสนใจ แตยังไมโดดเดน รูปแบบการนําเสนอ

ไมซับซอน ดูแลวเขาใจวาเปนเรื่องของเวลา การตัดตอกระชับราบรื่นดี รวมถึงเพลงที่สอดคลองกับ

ภาพ ทําใหรูสึกถึงอารมณที่อางวาง และไดแนะนําวาควรใหความสําคัญกับความหมายในภาพที่ใช

เทคนิคพิเศษน้ี 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต 

ในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต กลุมเปาหมายเห็นตรงกันวางานที่

ออกมาน้ันสุดทายแลวตอนจบจะเปนอยางไร และเมื่อดูจบแลวทําใหไดคิด เขาใจวาเวลาเปนสิ่งมีคา 

และนึกถึงปูยาตายายของตัวเองที่บาน อยากกลับไปใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันใหทานมีความสุข  

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุมเปาหมายไดกลาววาควรปรับแกเรื่องการดําเนินเรื่องใหเขาใจชัดเจน ทําเน้ือเรื่องให

ดึงดูด นาต่ืนเตน และอยากใหมีวิดีโอแบบน้ีออกมาใหคนในสังคมไดเรียนรู นึกถึงคนในครอบครัวใน

วัยที่แตกตางกัน เพราะมันสะทอนถึงเวลาของความสุขในครอบครัว นอกจากน้ีควรใหความสําคัญกับ

เทคนิคพิเศษมากกวาน้ี จะชวยใหงานเพิ่มคุณภาพมากข้ึน 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในวิดีโออารต 

การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูมีความรูและมีประสบการณดาน

การผลิตวิดีโออารต หรือผูที่มีความเช่ียวชาญดานเทคนิคการถายภาพ รวมถึงการวิเคราะหผลการ

ประเมินประสิทธิผลวิดีโออารตที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจยัได ดังน้ี  

วิดีโอกลายเปนสิ่งที่คนคุนเคย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิดีโอเกี่ยวกับการไหล

ของภาพ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิดีโอจึงกลายเปนสิ่งปกติที่ตองมี โดยเฉพาะในวงการวิดีโอ

อารต หนังอารตเปนการทดลองที่ศิลปนตองการสื่อเรื่องบางอยางโดยมีวิธีการเลาที่ไมจําเปนตองมีตัว

ละคร อาจเปนนามธรรมซึ่งสื่อถึงคนดูไดเหมือนกัน เราตองหาไอเดียในการทําหนัง ใชเทคนิควิธีคิดที่

ไมตองแสดงออกตรงไปตรงมา ใหคนดูรูสึกอะไรบางอยางโดยไมตองมีคําตอบที่แนชัดก็ได 

สําหรับความคิดเห็นของกลุมผูชมที่ไดชมวิดีโออารตช้ินน้ีน้ันมีความพึงพอใจกับการทิ้ง

ทายใหคนดูไดคิด เกิดจากการรับรู ซึ่งเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆจะข้ึนอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและความสามารถในการแปล

ความหมายของสภาพน้ันๆ ดังน้ันการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูกับปจจัยการรับรูและสิ่งเราทีม่ี

ประสิทธิภาพ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

รูปแบบการนําเสนอหรือเทคนิคพิเศษเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ชวยเพิ่มความนาสนใจและ

ความแปลกใหมใหกับช้ินงาน เทคนิคซิเนมากราฟ เกิดข้ึนเมื่อ ป 2009 เปนภาพถายที่เกิดการ

เคลื่อนไหวทําใหภาพมีชีวิตชีวา ศิลปนถายภาพแบบด้ังเดิมไดนําความมีชีวิตเขามาใสในรูปถายโดย

ผานภาพเคลื่อนไหวเด่ียวหลายเฟรม เควิน เบิรก และ เจมี่ เบ็ค ต้ังช่ือข้ันตอนน้ีวา "Cinemagraphs" 

เพื่อสื่อถึงการถายภาพที่ยังคงไวซึ่งจิตวิญญาณของภาพถายด้ังเดิมแตมีคุณภาพด่ังภาพยนตร รูปแบบ

ของภาพศิลปะและช่ือของมันไดรับความนิยม และเปนที่รูจักโดยการเปดตัวอยางรวดเร็วผาน social 

media อยาง Twitter และ Tumblr  

ผูศึกษาจะตองใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบภาพขณะถายทําเพื่อถายทอด

ความหมายที่แตกตาง ดังน้ันการผลิตวิดีโออารตที่ดีนอกจากเปาหมายการรับรูที่ตองการสื่อสารกับคน

ดู การคํานึงถึงเน้ือหา และความนาสนใจ แปลกใหม ก็จะทําใหผูชมเกิดความพึงพอใจวิดีโออารตดวย

เชนกัน 

ปญหาและอุปสรรค  

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงาน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

1. ขั้นตอนกอนการผลิตชิ้นงาน  

                    ปญหาที่เรียกไดวาเปนปญหาที่ใหญที่สุดของการเริ่มช้ินงานคือการคิดแกนของเรื่อง 

โดยสวนตัวคิดวาแกนของเรื่องเปนสวนที่ยากที่สุด ทําใหเกิดความกังวลที่วาคิดออกมาแลวจะเปน

เน้ือหาที่นาสนใจหรือไม เราจะนําเสนอออกมาอยางไรใหโดนใจผูชม ทําใหในข้ันตอนการคิดแกนของ

เรื่องเกิดความสับสน ไมไดแนวคิดที่ชัดเจนจน การจับประเด็นเน้ือหาก็ยังไมแนนอน ไมลงตัว ทําใหไม

รูวาควรยึดอะไร ควรจับประเด็นอะไรถึงจะดี ในสวนน้ีทําใหเกิดการเสียเวลา ออกนอกประเด็นไปเสีย

เยอะ ทําใหตองน่ังหาขอมูลซ้ําซากและเปลี่ยนประเด็นไปมา กลายเปนเสียเวลาน่ังอยูกับข้ันตอนเดิม

จนเวลาลวงเลยเกินกวาที่ควร เมื่อแกนของเรื่องยังไมคงที่ก็ทําใหการกระบวนการในการสรางสรรค

หยุดชะงัก สงผลใหโครงเรื่องออกมาไมชัดเจนเทาที่ควร การคิดสตอรี่บอรดก็เกิดปญหาเชนกัน เริ่ม

จากความไมมั่นใจต้ังแตแกนของเรื่อง แนวคิด และโครงเรื่อง ทําใหประสบกับปญหาการเริ่มตนไมถูก 

ไมรูจะเริ่มจากจุดไหน เพราะเริ่มคิดเพียงจุดเล็กๆ ไมไดมองในภาพรวม จึงทําการปรึกษาทั้งอาจารย 

เพื่อนและครอบครัว เพื่อปรับและสรางแกนเรื่องที่มั่นคงในเขาสูในข้ันตอนการผลิต 

2. ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน  

           เน่ืองจากไดเสียเวลาไปในข้ันตอนกอนการผลิตช้ินงานเปนเวลานานมากกวาเพื่อนๆ 

ทําใหเกิดอุปสรรคและปญหาต้ังแตเริ่มตน คือ เวลาในการถายทําช้ินงานน้ันมีนอย จึงตองตัดข้ันตอน

บางข้ันตอนออกไป เชน การคัดเลือกนักแสดง ดวยเวลาที่จํากัดทําใหไมสามารถหานักแสดงที่มี

คุณสมบัติตามตองการไดทันเวลา จึงจําเปนตองใชนักแสดงที่เปนบุคคลใกลตัว ดวยในเวลากระช้ันชิด

ทําใหการการนัดหมายทั้งทีมงานและนักแสดงเปนไปดวยความลําบาก เพราะเน่ืองจากเวลาวางที่ไม
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คอยตรงกัน ทําใหทีมงานบางสวนไมครบ การเตรียมอุปกรณตางๆก็มีเวลาที่นอยเชนกัน ทําใหอุปกรณ

ประกอบฉากบางอยางไมไดเตรียม ขาดการเตรียมการที่แนนอนทําใหความพรอมในการถายทําลดไป 

เน่ืองจากการเริ่มงานที่ลาชา วัน เวลา และสถานที่ก็ถูกจํากัด ตองทํางานแขงกับเวลาตลอด ใน

บางครั้งอาจจะไดภาพที่ไมไดดีที่สุด ไมใชแสงดีที่สุด  

3. ขั้นตอนหลังการผลิตชิ้นงาน 

                    สําหรับข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงานก็ยังมีปญหากับเรื่องเวลาเชนกันเน่ืองจากความ

ลาชาของงานที่ใหเวลาสําหรับการตัดตอนอยลง แตปญหาในข้ันตอนตัดตอกลับไมไดนอยตาม เริ่ม

ต้ังแตการไมเทากันของแสงในแตละซีน ทําใหเกิดปญหาตองเสียเวลาในการน่ังจูนเพื่อใหแสงเทากัน 

มีช็อตขาดบาง ทําใหตองเรียงลําดับใหม และเน่ืองจากนักแสดงไมไดมีการคัดเลือกมากอนอีกทั้งตอน

ถายทําไมไดวางสตอรี่บอรดที่ชัดเจน สงผลใหอารมณของภาพแตละเรื่องราวของตัวละครมีการสะดุด 

และขัดกัน จึงจําเปนตองใชเวิรดด้ิงเขามาชวยใหผูชมเขาใจเรื่อง อีกหน่ึงปญหาคือการเลือกดนตรี

ประกอบใหเขากับกับเรื่องเปนไปดวยความยาก จึงมีจังหวะของภาพกับเสียงที่ไมไดสอดคลองกัน

ทั้งหมด  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะดานเน้ือหา 

    เน้ือหาที่ปรากฏควรลําดับเรื่องใหดีกวาน้ี และสอดคลองกับสิ่งที่ตองการสื่อสาร ทํา

เน้ือเรื่องใหดึงดูด นาต่ืนเตน เพราะตีความหมายของของเน้ือเรื่องไดบางสวนแตไมทั้งหมด ยังเขาไมถึง

เน้ือหา  

2. ขอเสนอแนะดานรูปแบบการนําเสนอ 

    เทคนิคพิเศษที่ใชมีความนาสนใจ แตยังไมโดดเดน ควรใหความสําคัญกับความหมาย

ในภาพที่ใชเทคนิคพิเศษน้ี รูปแบบการนําเสนอไมซับซอน ดูแลวเขาใจวาเปนเรื่องของเวลา การตัดตอ

กระชับ รวมถึงเพลงที่สอดคลองกับภาพ ทําใหรูสึกมีอารมณคลอยตาม 

3. ขอเสนอแนะดานภาพรวมของชิ้นงาน 

    เมื่อดูจบแลวทําใหไดคิด เขาใจวาเวลาเปนสิ่งมีคา และนึกถึงปูยาตายายของตัวเองที่

บาน อยากกลับไปใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันใหทานมีความสุข 

4. ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตชิ้นงานในอนาคต 

    ควรมีการวางแผนข้ันตอนกอนการผลิตใหรอบคอบ แบงชวงเวลาของแตละสวนให

เหมาะสม ดูถึงปญหาที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความยากงายในการถายทํา ศึกษาและทดลองกอนถาย

ทําจริง หากฉากไหนที่ดูแลวยากเกินไปก็ควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม และคิดความเปนไปไดในการ

ถายทําเพื่อไมใหเกิดการเสียเวลา และศึกษาข้ันตอนวิธีการทําเทคนิคซีเนมากราฟอยางละเอียดเพื่อ

เพิ่มความนาสนใจใหกับช้ินงาน รวมถึงการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

บรรณานกุรม 

ภาษาไทย 

Martin, Sylvia. วิดีโออารต. กรงุเทพฯ: เดอะเกรทไฟนอารท, 2552. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

กิตติพันธ อุดมเศรษฐ. องคประกอบศิลปะ. เขาถึงเมือ่วันที่ 3 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก   

      http://color.prc.ac.th/newart/webart/composition.html 

นวกานต ราชานาค. หนังทดลอง(Experimental film)และวิดีโออารต(Video Art)คืออะไร? เขาถึง        

              เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจากhttp://www.bloggang.com/viewdiary.               

              php?id=navagan&month=01-2009&date=09&group=2&gblog=33#ixzz2vC    

              Lfun6M      

บรรจง บินกาซัน. เวลากับชีวิต. เขาถึงเมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

     http://www.oknation.net/blog/knowislam/2009/12/08/entry-2  

มติชนออนไลน. มารูจักกบั"ซเินมากราฟ"ภาพถายเคลื่อนไหวที่ไมไรชีวิต. เขาถึงเมื่อ 18 สิงหาคม    

     2556.เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

     newsid=1326801767&grpid=01&catid=01  

วรรณวัฒก  ปวุตตานนท. หลกัองคประกอบทางศิลปะ. เขาถึงเมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2556. เขาถึงได 

     จาก http://www.vattaka.com/composit.htm 

ศูนยศิลปะและการออกแบบพิฆเนศร.ี ทฤษฎีองคประกอบศิลป.เขาถึงเมื่อวันที ่30 กรกฎาคม 2556.  

      เขาถึงไดจาก http://pikanesri.com/class-basic-artA.php 

Admin Designer. Video Art. เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

      http://www.designer.co.th/1251 

Digital Brand Architects. Cinema graphs. เขาถึงเมือ่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก   

      http://cinemagraphs.com/ 

Finearts[นามแฝง]. ทฤษฎีการรับรู. เขาถึงเมื่อวันที ่30 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก   

      http://finearts.exteen.com/20121109/entry 

wikipedia.org. เวลา. เขาถึงเมื่อวันที ่25 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

      http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5 

      %E0%B8%B2 

wikipedia.org. Experimental film. เขาถึงเมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

      http://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_film 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณเชิงลกึผูมีประสบการณดานการผลติวิดีโออารต 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

แบบสัมภาษณ (Interview) 

1. ใชสัมภาษณผูกํากับ 

    สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

     1. ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

    สวนท่ี 2 การสรางสรรควิดีโออารต 

     1. การคิดสรางสรรคเน้ือหาของวิดีโออารตอยางไรใหมีความแปลกใหม 

      2. ข้ันตอนการผลิตวิดีโออารตต้ังแตไดเน้ือเรื่องจนสําเร็จ 

     3. การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอของวิดีโออารตใหเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง 

      4. ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณของเรื่อง 

     5. ดนตรีประกอบวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาควรมีลักษณะอยางไร 

     6. การนําเทคนิคซเีนมากราฟมารวมใชกับการสะทอนถึงคุณคาของเวลาจะทําใหเกิด

ความนาสนใจมากนอยเพียงใด อยางไร 

    สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูศึกษา 

               1. การตีความคุณคาของเวลา วาควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน mood and tone 

เปนอยางไร 

      2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพซีเนมากราฟ 

     3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเทคนิคซิเนมากราฟมารวมใชในการผลิต 

2. ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 

    สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

     1. ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

    สวนท่ี 2 การกํากับภาพ 

      1. หลักการกํากบัภาพ 

      2. ความสัมพันธของเรื่องกับภาพ 

     3. ปจจัยการใชสี และ mood and tone  

      4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานของผูศึกษา 
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3. ใชสัมภาษณผูมีความรูเกี่ยวกบัเทคนิคซีเนมากราฟ 

    สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

     1. ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 

    สวนท่ี 2 เทคนิคซีเนมากราฟ 

     1.ข้ันตอนวิธีการทําซีเนมากราฟ  

     2. ลักษณะภาพซีเนมากราฟ 

     3. ความแตกตางและโดดเดนของซีเนมากราฟ 

     4. ความคิดเห็นในการนําซเีนมากราฟมารวมใชในการผลิต 
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 การสนทนาแบบกลุม (Focus group) 

ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใช

เทคนิคซีเนมากราฟ”  

สวนที่ 1 ความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนําเสนอ และการตัดตอ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอภาพรวมของวิดีโออารต 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การถอดเทปจากการสนทนาแบบกลุม 

ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตเพื่อสะทอนถึงคุณคาของเวลาโดยใช

เทคนิคซีเนมากราฟ” เพื่อเปนการประเมินผลวิดีโอที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น 

ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมาย Experiencer คือ คนวัยหนุมสาว ไดรับจากการรับชม

วิดีโออารต จํานวน 10 คน ดังน้ี 

 1.นางสาวทิราภรณ บุญเจริญ อายุ 27 ป พนักงานมหาวิทยาลัย 

 2.นางสาวปาริชาติ จิรภัคเสถียร อายุ 26 ป อาจารยพิเศษ 

 3.นางสาวพนิดา ปนศิริ อายุ 26 ป พนักงานบริษัท 

 4.นางสาวณัชชา ตะกรุดโฉม อายุ 25 ป Customer Service Representative 

 5.นายไพฑูรย เวียรศิลป อายุ 25 ป ธุรกิจสวนตัว 

 6.นางสาวกชพร งามกุลรัตน อายุ 24 ป พนักงานบริษัท 

 7.นายธนพล บุญฉิม อายุ 23 ป ธุรกิจสวนตัว 

 8.นายมาโนช เจริญทรัพย อายุ 22 ป นักศึกษา 

 9.นายบัณฑิตย ควนปญญา อายุ 22 ป นักศึกษา  

 10.นางสาววธิดา สิงหวิชา อายุ 22 ป นักศึกษา  

สวนท่ี 1 ความเขาใจและความพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต 

ความคิดเห็นในดานความเขาใจและความพอใจตอเน้ือหาของวิดีโอช้ินน้ี กลุมเปาหมาย

สวนใหญตีความหมายของของเน้ือเรื่องไดบางสวนแตไมทั้งหมด ยังเขาไมถึงเน้ือหา เพราะความหมาย

ของเรื่องบางชวงตองผานการคิดวิเคราะหโดยการชมหลายรอบ โดยกลุมเปาหมายสวนใหญเขาใจวา

สื่อถึงเวลา ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ คนเราใชชีวิตอยูกับเวลาในการทํากิจกรรมของตนเอง จนลืมคนใน
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ครอบครัวที่รอลูกหลานกลับมาหา แตจะเขาใจไดเมื่อเห็นขอความจากภาพสุดทาย และไดแนะนําวา

ควรลําดับเรื่องใหดีกวาน้ี เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดตอช้ินงาน 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนําเสนอ และการตัดตอในวิดีโออารต 

ในดานความพึงพอใจตอ เทคนิคพิ เศษ รูปแบบการนําเสนอ และการ ตัดตอ 

กลุมเปาหมายใหความเห็นวาเทคนิคพิเศษที่ใชมีความนาสนใจ แตยังไมโดดเดน รูปแบบการนําเสนอ

ไมซับซอน ดูแลวเขาใจวาเปนเรื่องของเวลา การตัดตอกระชับราบรื่นดี รวมถึงเพลงที่สอดคลองกับ

ภาพ ทําใหรูสึกถึงอารมณที่อางวาง และไดแนะนําวาควรใหความสําคัญกับความหมายในภาพที่ใช

เทคนิคพิเศษน้ี 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต 

ในดานความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต กลุมเปาหมายเห็นตรงกันวางานที่

ออกมาน้ันสุดทายแลวตอนจบจะเปนอยางไร และเมื่อดูจบแลวทําใหไดคิด เขาใจวาเวลาเปนสิ่งมีคา 

และนึกถึงปูยาตายายของตัวเองที่บาน อยากกลับไปใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันใหทานมีความสุข  

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

กลุมเปาหมายไดกลาววาควรปรับแกเรื่องการดําเนินเรื่องใหเขาใจชัดเจน ทําเน้ือเรื่องให

ดึงดูด นาต่ืนเตน และอยากใหมีวิดีโอแบบน้ีออกมาใหคนในสังคมไดเรียนรู นึกถึงคนในครอบครัวใน

วัยที่แตกตางกัน เพราะมันสะทอนถึงเวลาของความสุขในครอบครัว นอกจากน้ีควรใหความสําคัญกับ

เทคนิคพิเศษมากกวาน้ี จะชวยใหงานเพิ่มคุณภาพมากข้ึน 
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