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13530320 : สาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง : การสร้างสรรคมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล

จุลนิพนธฉบับน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซ
เซิล โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะหและผลิตมิวสิควิดีโอ การสัมภาษณเชิงลึกผู้กำกับมิวสิควิดีโอ นักตัดต่อ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานมิวสิควิดีโอในอินเทอรเน็ต
เพื่อนำมาผลิตมิวสิควิดีโอที่มีความแปลกใหม่ สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
และกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งยังทำการประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ได้ผลิตข้ึนเพื่อให้ทราบถึงประโยชน
และความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังการรับชมมิวสิควิดีโอเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการวิจัยพบว่าการสร้างสรรคมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิลที่มีคุณภาพนั้น
ต้องมีรูปแบบและเนื้อหาที่เรียบง่ายไม่ต้องหวือหวามาก แต่ตัวเทคนิคต้องคิดวิธีจัดวางให้ดึงดูดและ
สอดคล้องกับเพลง รวมถึงต้องนำเสนอตัวเทคได้ในรูปใหม่ ๆ จากผู้ที่เคยผลิตมาก่อน โดยการนำเสนอ
เนือ้เรือ่งภายในมิวสิควิดีโอต้องเข้ากับเนือ้หาของเพลง ภาพลักษณศิลปิน ตลอดจนการใช้เทคนิค
พิเศษที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของานได้อย่างเหมาะสม และการตัดต่อหรือการลำดับภาพที่ช่วยให้งาน
มีจังหวะที่น่าติดตาม สามารถทำให้คนดูเข้าใจง่ายข้ึน ซ่ึงผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำมา
คิดสร้างสรรค และจากผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล กลุ่มตัวอย่าง
อายุ 16-22 ปี ส่วนใหญ่ชื่นชอบและพึงพอใจกับเทคนิควิดีโอพัซเซิล โดยให้เหตุผลว่า ตัวเทคนิคที่
เลือกใช้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ติดตามดูได้ตลอด
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และอาจารย์พิมพ์มุก โลหกุล ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับน้ีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย ์คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ คำแนะนำ และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนทำให้ศิษย์คนน้ี
ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ขอบคณุ  KurtHugoSchneider  และ  Joe Penna  หร ือ  MysteryGuitarMan  บน
เว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) ที่เป็นแรงบันดาลในการทำผลงานจุลนิพนธ์ชิ้นน้ี ที่เป็นทั้งตัวอย่าง และครูให้
ได้ศึกษาวิธีการผลิตชิ้นงานโดยไม่หวงวิชา

ขอบคณุเพื่อน ๆ ในห้องตรวจจุลนิพนธ์ที่ร่วมกันฟันฝ่ามาด้วยกันตลอดการตรวจงาน
ขอบคุณที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมเอกวิทยุและโทรทัศน์ที่มีอะไรก็มา
แบ่งปันกันตลอดเสมอมา ไม่ว่าจะข้อมูล การติดต่อบุคคลภายนอก ร่วมออกกอง และเสนอความคิด
เห็นต่อชิ้นงาน

ขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง กลุ่ม 301 น่ารักทำไม ที่เป็นกำลังใจเสมอมา สอบถามถึงความ
ก้าวหน้าของงานและช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ขอบคุณภาพยนตร์เรื่อง เกรียนฟิคชั่น และบริษัท สตู
ดิโอคำม่วน จำกัด ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกเพลง ขอบคุณน้อง ๆ เกรียนฟิคชั่นทุกคนที่เป็นแรง
ใจให้การนำเสนอลุล่วงไปได้ทุกครั้ง

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ พี่ และน้อง ที่
คอยถามไถ่ถึงความก้าหน้า ปัญหา และเป็นกำลังใจ อีกทัง้ยังเป็นผูส้นับสนุนด้านการเงินในการ
ผลิตผลงานชิ้นน้ี และยังคอยสนับสนุนด้านการศึกษาจนประสบความสำเร็จในวันน้ี
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บทที่ 1
บทนำ

ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา

วงการเพลงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากทุก ๆ ประเทศ
ทั่วมุมโลก  เป็นกลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีมี
การแข่งขันสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็เป็นทั้งผลดีและผลร้ายกับธุรกิจเพลงน้ี
เช่นกัน  อินเทอร์เน็ตเป็นตัวการสำคัญในธุรกิจเพลง  เพราะนอกจากจะใช้ในการโปรโมทตัวเพลงและ
ศิลปินไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงแล้ว  มันก็ยังส่งผลกระทบด้านลบร้ายแรงกับธรุกิจ
เพลงด้วย  เช่นการดาวน์โหลดเพลง  mp3  ทำให้ผู้บริโภคได้ฟังเพลงหรือมีเพลงไว้ฟังติดตัวไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ไม่จำเป็นต้องซ้ือซีดีเพลง  หรือดาวน์โหลดอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากตัวผู้ผลิตเอง
โดยตรง  คา่ยเพลงจึงหาทางเลือกในการต่อกรเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการจัด
คอนเสิร์ตหรือการผลิตมิวสิควิดีโอ

มวิสิควิดีโออาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจากการออกอากาศทางโทรทัศน์  เพลงโบฮีเมียนราฟโซ
ดี  (Bohemian Rhapsody)  ของวงควีน  (Queen)  เมื่อปี ค.ศ. 1974  โดยเพลงดังกล่าวนำภาพการ
แสดงเพลงต่าง ๆ มาตัดต่อ และใช้เทคนิคภาพซ้อน ภาพ slow motion เข้ามาผสม โดยต่อ ๆ มาก็มี
การใส่เนื้อเรื่องและตัวละครลงไปในมิวสิควิดีโอด้วย  มีการตัดต่อที่มากขึ้น  มีมุมกล้องที่หลากหลาย
การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของศิลปิน  การใช้แสงสี  การเคลื่อนกล้อง  และการออกแบบฉาก
ปัจจุบันมิวสิควิดโีอเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเพลงให้ได้รับความนิยมจากผู้ชม  มิวสิควิดีโอจะได้
รับการบอกต่อและกล่าวถึงได้อย่างรวดเร็ว และเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมตัวบทเพลง  นักร้อง  และค่ายเพลงแล้ว  การผลิตมิวสิควิดีโอที่เป็นที่
จดจำของคนทั่วไปจะยิ่งผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน

มวิสิควิดีโอเปน็สิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เพลงมีความน่าสนใจมากข้ึนด้วยภาพ  โทนสี  บทหรือ
การเล่าเรื่อง  เทคนิคการนำเสนอ  และเทคนิคการตัดต่อ  สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยทำให้ผู้ชมได้เขา้ใจใน
บทเพลงมากยิ่งข้ึน  บางคร้ังมิวสิควิดีโอยังมีการตีความบทเพลงน้ัน  ๆ  ที่นำมาผลิตข้ึนใหม่ให้แตกต่าง
จากการฟังเพลงนั้น ๆ โดยปกติ เช่นมิวสิควิดีโอเพลง  "เกือบ"  ของ บุรินทร์ บุญวิสุทธ์ิ เพลงเกือบถ้า
หากฟังเฉพาะตัวบทเพลงอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนหน่ึงที่บังเอิญพบกับคนรักเก่าของตน
และยังรู้สึกบางอย่างกับเธออยู่  แตใ่นตัวมวิสคิวิดีโอจะเป็นเรื่องของนักสืบคนหน่ึงที่มาตรวจสอบที่เกิด
เหตุ  สืบและค้นหาสาเหตุการฆ่าตัวตายของผู้หญิงคนหน่ึง  ในตอนจบนักสืบกจ็ะได้ค้นพบความจริงว่า
ผู้ตายแท้จริงแล้วเป็นแฟนเก่าของตนและฆ่าตัวตายเพราะทะเลาะกับแฟน  หรือเพลง  "โอม  จง  เงย"
ของ  แสตมป์  อภิวัชร์  ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการร้องเรียกคนที่อยู่ตรงข้ามตนเงยหน้าข้ึนมาจากโทรศัทพ์
มือถือที่เล่นอยู่ แตใ่นตัวมิวสิควิดีโอจะเป็นเร่ืองของคุณตำรวจท่ีไปตรวจสอบสภาพศพต่าง ๆ ที่ตายคา
จอมือถือ มีเน้ือเรื่องแบบอารมณ์ดีข้ีเล่นตามสไลต์นักร้องและอารมณ์เพลง
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การผลิตมิวสคิวิดีโอให้มคีวามนา่สนใจ  ถอืว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผูผ้ลิตจะต้องวางแผนให้ดี
เพราะมิวสิควิดีโอน้ันสามารถนำเสนอได้มากมายหลากหลายรูปแบบ  ทั้งจะเน้นตัวบทเป็นสำคัญ  เช่น
บทที่มีดราม่าเข้มข้น  บทชวนฝนั  บททีม่ีความลึกลับของตัวละคร  บทที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน  การ
ผลิตเป็นมิวสิควิดีโอซีรีย์ที่จะมีภาคต่อในเพลงอื่น  การผลิตภาพยนตร์สั้นประกอบให้มิวสิควิดีโอ
เป็นต้น  การโชว์การจัดองค์ประกอบด้านอาร์ตไดเรกชั่น การใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้มคีวามหน้าสนใจ ไม่
ว่าจะเป็นเทคนิคการตัดต่อ เช่น การทำสีภาพ การทำสโลวโมชั่น การทำภาพซ้อน การคีย์ภาพบนกรีน
สกรีน การทำภาพกราฟฟิกสื่อผสม การสปลิทสกรีน เป็นต้น หรือด้านเทคนิคการถ่ายทำ เชน่ การถ่าย
ทำแบบไฮสปีดหรือโลวสปีด  การถ่ายทำแบบรีเวิสแอคชั่น  การถ่ายทำแบบรีเวิสลิปซิงค์  การถ่ายทำ
แบบไฮคีย์ การถ่ายทำแบบโลวคีย์ การถ่ายทำแบบวันเทค เป็นต้น

สปลิทสกรีน  (Split  Screen)  หรือ  การแบ่งจอภาพ เป็นเทคนิคการตัดต่อชนิดหน่ึงโดย
แบ่งภาพออกเป็นสองช่องหรือหลายช่องพร้อม  ๆ  กัน  มรี่องรอยการแบ่งจอภาพให้เห็น  การสปลิท
สกรีนสารมารถทำให้นักแสดงคนเดียวปรากฏตัวหลาย ๆ คนในจอภาพเดียวกันได้ ใช้ในการแสดงภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน  เล่าความสัมพันธ์  เปรียบเทียบเหตุการณ์  และหลายครั้งจะใช้
เป็นลูกเล่นในการเชื่อมภาพหรือเชื่อมเหตุการณ์  สถานที่  และเชื่อมอวัยวะต่าง  ๆ  หรือใช้อย่างไรก็ได้
ตามแต่การออกแบบของผู้ผลิต  มีการใช้ในวงการโทรทัศน์อยา่งแพร่หลาย  เช่น  ภาพยนตร์โฆษณา
และนิยมใช้ในรายการข่าวโดยการแบ่งภาพข่าวกับผู้รายงานข่าว  นิยมใชใ้นรายการกีฬา  และรายการ
เกมส์โชว์เพื่อเพิ่มความต่ืนเต้น  การสปลิทสกรีนอาจเรียกได้ว่าใช้ครั้งแรกในปี 1903 ในภาพยนตร์เรื่อง
Life of an American Fireman กำกับโดย Edwin S. Porter ซ่ึงใช้การสปลิทสกรีนในตอนต้นเรื่อง
ในภาพจะเป็นภาพของพนักงานดับเพลิงที่กำลังน่ังหลับอยู่  และข้ึนกล่องความคิดท่ีมุมขวาบนของ
จอภาพเป็นภาพแม่ลูกคู่หน่ึงที่อยู่ในอพาร์ทเมนท์แล้วเกิดเหตุไฟไหม้  แล้วเข้าก็สะดุ้งตื่นเพราะเกิดเหตุ
ไฟไหม้ที่น่ันจริง ๆ

การสปลิทสกรีนในมิวสิควิดีโอใช้ครั้งแรกในเพลง  Billie  Jean  ของ  Michael Jackson
กำกับโดย  Steve Barron  ในปี  1983  ในมิวสิควิดีโอจะใช้การสปลิทสกรีนช่วงกลางเพลงแบ่งจอเป็น
2-3  ช่องเพื่อโชว์การเต้นของไมเคิล  และขณะที่ภาพหน่ึงกำลังเต้นอยู่ภาพส่วนอื่น  ๆ  ก็จะหยุดน่ิงไป
สลับกันเต้น  อีกมิวสิควิดีโอหนึ่งท่ีน่าจดจำในการใช้วิธีการสปลิทสกรีนคือเพลง  Sugar  Water  ของ
Cibo Matto กำกบัโดย Michel Gondry ปี 1996 มิวสิควิดีโอชิ้นน้ีใช้วิธีการสปลิทสกรีนและถ่ายทำ
แบบวันเทคตั้งแต่ต้นจนจบเพลง เป็นเร่ืองของผู้หญงิสองคน หนึ่งขับรถไปชนและอีกคนหนึ่งโดนรถชน
โดยภาพทางด้านขวาจะดำเนินภาพไปตามปกติ  ภาพด้านซ้ายจะกลับด้านและเลน่แบบถอยหลังทำให้
ผู้ชมรู้สึกสงสัยถึงความเกี่ยวข้องกันของผู้หญิงสองคนน้ีในด้านใดด้านหน่ึง มิวสิควิดีโอในประเทศไทยท่ี
ใช้วิธีสปิทสกรีนที่น่าสนใจคือเพลง "หากเธอจะรัก" ของ โบว์ลิ่ง feat.ปราโมทย์ฯ เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับ
ความรักของคนสองคนที่นิสัยแตกต่างกันแต่มารักกัน  และเพลง  "แค่เพียงได้รู้"  ของ  ลุลา  feat.จีน
มหาสมุทร  มีเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับความรักของคนสองคนท่ีห่างไกลกันและคิดถึงกัน  ซ่ึงทั้งสองเพลง
เป็นเพลงที่ร้องคู่แบบชายหญิง  และเน้นการถ่ายทำท่ีตัวนักร้อง  และในตอนจบของมิวสิควิดีโอทั้งคู่ก็
มาบรรจบกันด้วยความรัก

การถ่ายทำแบบวันเทค  (One Take)  หรือในอีกสองชื่อคือ  วันช็อต  (One Shot)  หรือ
ลองเทค (Long Take) คือวิธีการถ่ายทำวิดีโอแบบหน่ึงที่จะกดอัดเพียงครั้งเดียวในตอนต้นไม่มีการคัท
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แล้วดำเนินการถา่ยทำจนจบในคราวเดียว  มกีารเคลือ่นกลอ้งตามแตก่ารออกแบบ  ให้ความรูส้ึกใน
ความต่อเน่ืองของเวลาและสถานท่ี อาจมีการเปลี่ยนฉากหรืออุปกรณ์ประกอบฉากหลังกล้องขณะถ่าย
ทำเพ่ือหลอกความรู้สึกของผู้ชม  นักแสดงจะแสดงแบบต่อเน่ือง  ถ้าหากมีข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งผิด
พลาดต่อหน้ากล้องก็จะต้องเริ่มถ่ายทำใหม่ตั้งแต่ต้น  ส่วนมากจะถ่ายทำภายในสถานที่ปิด  บ้าน  หรือ
สตูดิโอ  แต่บางคร้ังผู้ผลิตก็เลอืกท่ีจะถ่ายทำภายนอกบ้างบางครั้ง  OK Go  เป็นศิลปินกลุ่มหน่ึงที่ผลิต
มิวสิควิดีโอแบบวันเทคท่ีน่าสนใจหลายชิ้น  เช่น  เพลง  This  Too  Shall  Pass  ในรูปแบบของห้อง
ทดลอง หรือในรูปแบบของวงโยธวาธิต  เพลง  White  Knuckles  ที่ต้ังกล้องน่ิงไว้  แล้วแสดงแบบต่อ
เนื่องเล่นกับสุนัข และเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบฉากไปเร่ือย ๆ เพลง  End Love  ที่แสดงต่อเน่ืองแบบ
ข้ามวันข้ามคนื  เดินเล่นเต้นตลอดเวลาในสวนสาธารณะ  ในประเทศไทยมีการถ่ายทำด้วยวิธีน้ีเช่น
เดียวกัน เช่น เพลง Hey ของ วง Silly Fools เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหน่ึงที่ปลอบใจผู้หญิงที่ตนรัก
เพลง  "เพิ่งรู้ว่า...รัก  รัก  รัก"  ของ รวมศิลปินค่าย  Mono  ที่เป็นเรื่องของความระหว่างพนักงานร้าน
กาแฟ

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหนา้และทันสมัยขึ้นในปจัจุบัน  การสปลิทสกรีนจึงไม่ได้จำกัดอยู่
ภายในภาพเดยีวอย่างที่เคยเปน็มาแต่สามารถสปลิทสกรนีแบบจบัต้องไดจ้รงิ  สมาร์ทโฟนมีหน้าจอ
หนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ มากมายเช่นการเปิดเล่นวิดีโอ เมื่อเรานำสมาร์ทโฟนหลาย ๆ
เครื่องมาวางเรียงต่อกัน  และทำการเล่นภาพวิดีโอที่ได้ออกแบบมาให้เล่นได้อย่างต่อเน่ืองกนั  และจับ
สมาร์ทโฟนเหล่าน้ันขยับไปมา และถ่ายทำสมาร์ทโฟนเหล่าน้ีด้วยกล้องอีกชั้นหน่ึงโดยถ่ายแบบวันเทค
ด้วยวิธีการที่เราจับสมาร์ทโฟนที่มาวางเรียงต่อกันมาสลับสับเปลี่ยนไปมา ก็จะเกิดเป็นลูกเล่นแบบใหม่
ที่น่าสนใจ ซ่ึงในตา่งประเทศเริ่มมีการผลิตมิวสิควิดีโอแบบน้ีข้ึนมาแล้วบ้าง  Joe Penna หรือที่รู้จักใน
นาม MysteryGuitarMan บนเว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) ได้ทำการทดลองผลิตวิดีโอด้วยวิธีข้างต้นด้วย
เพลง  We Are Young  และได้เรียกวิธีน้ีว่าวิดีโอพัซเซิล  (Video Puzzle) Joe Penna  ได้กล่าวไว้ใน
วิดีโอของเขาว่า  ข้อสำคัญสำหรับเทคนิคนี้คือตอ้งกดเล่นวิดีโอในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ทุกเครื่องเร่ิม
เล่มพร้อมกัน  หรอืพร้อมกนัมากท่ีสุดเท่าทีจ่ะทำได้  และหลังจากน้ันก็เริ่มมีผู้ทดลองทำตามเรื่อย  ๆ
โดยใช้ชื่อเรียกวิธีการน้ีว่าวิดีโอพัซเซิลตามนาย  Joe  Penna  หรือในช่องบนเว็บไซต์ยูทูบของ  Kurt
Hugo Schneider  ผู้กำกับ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงบนเว็บไซต์ยูทูบ และยังเป็นถึง
โปรดิวซ์เซอร์แต่งเพลง  ผลิตมิวสิควิดีโอ  ให้กับนักร้องเพลงโคฟเวอร์บนเว็บไซต์ยูทูบอีกหลายคน  ใน
ช่องของเขาบนเว็บไซต์ยูทูบมียอดกดชมถึง  770  ล้านคร้ัง  (กุมภาพันธ์  2557)  ก็ได้ทดลองผลิตมิวสิค
วิดีโอในรูปแบบของวิดีโอพัซเซิลเช่นเดียวกันในช่วงเทศกาลคริสมาสเมื่อปี  พ.ศ.  2555  ในมิวสิควิดีโอ
เพลง Holiday Medley ขับร้องโดย Victoria Justice และ Max Schneider นักร้องเพลงโคฟเวอร์ที่
มีชื่อเสียงบนเว็บไซต์ยูทูบ 

จากความสนใจในการผลติมิวสิควิดีโอหลากหลายด้าน ทั้งรูปแบบต่าง ๆ ของมิวสิควิดีโอ
วิธีการเล่าเร่ืองในรูปแบบที่หลากหลาย  การตีความที่แตกต่างกันไปตามแต่ละผู้กำกับ  อีกท้ังเทคนิค
การถ่ายทำต่าง  ๆ  ที่สามารถนำมาดัดแปลงและพัฒนาเพ่ือเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน  จากการ
ศึกษาและดูผลงานมิวสิควิดีโอหลาย ๆ ชิ้น ผู้ศึกษามีความสนใจในเทคนิควิดีโอพัซเซิลที่เพิ่งเกิดข้ึนใหม่
จากข้อดีของสมาร์ทโฟนที่ดัดแปลงการใชเ้ทคนิคสปลทิสกรีน  มาผสมรวมกับการถ่ายทำแบบวันเทค
เพื่อให้เห็นจุดเด่นด้านการเชื่อมต่อกันของจอโทรศัพท์  อกีทัง้ยังเป็นวิธีการที่ไมแ่พร่หลายนำมาผลติ
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มิวสิควิดีโอแนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีในเมืองไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและทดลองผลิตมิวสิควิดีโอด้วยเทคนิควิดีโอพัซเซิล
2. เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ผลิตมิวสิควิดีโอโดยใชเ้ทคนิควิดีโอพัซเซิล  ความยาว  3  นาที  26  วินาทีด้วยเพลง

Take Care ของ พิช (Pchy) วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล สังกัด บริษัท สตูดิโอคำม่วน จำกัด

ข้ันตอนการศึกษา
1. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)

● ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ
และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำมิวสิควิดีโอ

● ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ สำหรับมิวสิควิดีโอ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
● เลือกเพลง คิดเน้ือหา และวิธีการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคที่เลือกใช้
● จัดทำสตอรี่บอร์ด เตรียมฉาก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำ

2. ข้ันตอนการผลิตวิดีโอ (Production)
● ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอตามแผนงานที่วางไว้

3. ข้ันตอนการดำเนินการหลังจากผลิตวิดีโอ (Post-Production)
● การตัดต่อสำดับภาพจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนงาน

4. ประเมินผลงาน
5. สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
6. การนำเสนอชิ้นงานที่สมบูรณ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการคิดและการผลิตมิวสิควิดีโอ ทั้งการวางพลอต โครงเรื่อง

การเลือกใช้เทคนิค  และการวางเร่ืองให้เหมาะสมกันกับเทคนิควิดีโอพซัเซิล  และออกมาเป็นผลงาน
มิวสิควิดีโอ 1 ชิ้น

นิยามศัพท์
มิวสคิวิดีโอ (Music Video) คือ ภาพประกอบเพลงทีถ่่ายทอดความคิดเกี่ยวกับเพลง

เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและคนฟังที่ตี ความหมายและสร้างจินตนาการให้แบบสําเร็จรูป
วิดีโอพัซเซิล  (Video Puzzle) คือ เทคนิคทีเ่ล่นวิดีโอบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลาย ๆ

เครื่องพร้อมกัน  และวิดีโอในแต่ละเคร่ืองจะมีความเกี่ยวเน่ืองกัน  ตัวละครที่อยู่ภายในโทรศัพท์
สามารถวิ่งข้ามจอไปมา และคนเล่นสามารถใช้มือจับโทรศัพท์ขยับมาเล่นเป็นตัวต่อได้
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สปลิทสกรีน (Split screen) หรือ การแบ่งจอภาพ เป็นเทคนิคการตัดต่อชนิดหน่ึงโดย
แบ่งภาพออกเป็นสองช่องหรือหลายช่องพร้อม  ๆ  กัน   ใช้ในการแสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
เวลาเดียวกัน  เล่าความสัมพันธ์  เปรียบเทียบเหตุการณ์  และหลายครั้งจะใช้เป็นลูกเล่นในการเชื่อม
ภาพหรือเช่ือมเหตุการณ์ สถานที่ และเชื่อมอวัยวะต่าง ๆ หรอืใช้อย่างไรก็ไดต้ามแตก่ารออกแบบของ
ผู้ผลิต

การถ่ายทำแบบวันเทค  (One take) คือ วิธีการถ่ายทำวิดีโอแบบหน่ึงที่จะกดอัดเพียง
คร้ังเดียวในตอนต้นไม่มีการคัท  แล้วดำเนินการถ่ายทำจนจบในคราวเดียว  มกีารเคลื่อนกล้องตามแต่
การออกแบบ

สมารท์โฟน  (Smartphone) คือ  โทรศัพท์มือถือแบบหนึ่งท่ีมีระบบปฏิบัติการภายใน
ตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีหน้าจอสัมผัสได้เพื่อใช้ในการออกคำสั่ง

ยูทูบ (Youtube) คือ แหล่งรวมวิดีโอออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกบนอินเทอร์เน็ต
(กานดา รุณนะพงศา 2553) ซึ่งมีคลิปวิดีโอหลากหลายประเภท บุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้นำคลิป
วิดีโอลงเว็บไซต์น้ีผ่านทางชื่อผู้ใช้ของตนเอง โดยการสมัครสมาชิก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนคิวิดีโอพัซเซลิ  ผู้จัดทำ
โครงการได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตมิวสิค
วิดีโอชิ้นน้ี ดังน้ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ บทบาท และช่องทางในการนำเสนอมิวสิควิดีโอ
2. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในภาพยนตร์
3. แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
5. องค์ประกอบสำคัญทางการมองเห็น และความรู้สึกที่ได้รับจากผัสสะ
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อ

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ บทบาท และช่องทางในการนำเสนอมิวสิควิดีโอ
1.1 ลักษณะของมิวสิควิดีโอ

มิวสิควิดีโอ  มีส่วนประกอบที่เห็นได้อย่างชัดเจน  คือ  เพลงและภาพ  โดยมิวสิค
วิดีโอน้ันช่วยสร้างให้เนื้อหาของเพลงที่ศิลปินนำเสนอมีความน่าสนใจมากข้ึน  ด้วยการกลายเปน็ภาพ
ซ่ึงผสมผสานกับเน้ือหาจากบท  เทคนิคการนำเสนอ  และเทคนิคการตัดต่อ  จะช่วยทำให้ผู้ชมท่ีได้รับ
ชมมิวสิควิดีโอมีความเข้าใจการสื่อความหมายของเน้ือเพลงได้มากข้ึน  ตรงตามมุมมองหรือสิ่งที่ผู้
ประพันธ์เพลงต้องการจะสื่อถึง เพราะในบทเพลงน้ันอาจจะมีคำบางคำที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ตีความไป
ได้หลากหลายตามแต่ความคิดของผู้ชมแต่ละคน  เมื่อมีการผลิตมิวสิควิดีโอออกมาควบคูก่ับเพลง  จึง
สามารถเป็นการช่วยสง่เสริมเพลงน้ันและตัวศิลปนิให้ไดรั้บความนยิมมากขึ้น  ซึ่งถือได้ว่ามวิสิควิดีโอ
น้ันเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญสำหรับค่ายเพลง

จากเอกสารประกอบการสอน  วิชา  1203222  ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
ระบุว่า มิวสิควิดีโอมีลักษณะพื้นฐานของการเป็นโฆษณาอย่างหน่ึง ลักษณะดังกล่าว ได้แก่

1. การผลิตเป็นรูปแบบของธุรกิจหรือเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรม
2. การแพร่กระจายเป็นระบบเครือข่ายทางโทรทัศน์ เคเบ้ิล และวิดีโอ
3.  ลักษณะของผู้รับสารเป็นกลุ่มคนวัยรุ่น และวัยหนุ่มสาวขนาดใหญ่ที่สุด  ซ่ึงมี

ประสบการณ์แตกต่างจากคนดูรายการโทรทัศน์กลุ่มอื่น  ๆ  โดยกลุ่มคนดูมิวสิควิดีโอมีลักษณะเป็นผู้ดู
ที่มีความต่ืนตัวมากกว่าผู้ดุูกลุ่มอื่น  และมีเหตุผลในการดูเหมือนกับเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมและเปลี่ยน
ประสบการณ์

1.2 รูปแบบของมิวสิควิดีโอ
จากเอกสารประกอบการสอน วิชา 1203222 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน ระบุ

ว่า  รูปแบบของมิวสิควิดีโอประกอบด้วยองคป์ระกอบหลักทางประสบการณข์องผู้ฟัง  คือ  ทาง
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กายภาพ (Physical) ทางอารมณ์ (Emotional) และทางระดับการจดจำ (Cognitive Levels) โดยรูป
แบบมิวสิควิดีโอที่เห็นได้จากการที่บริษัทเทปเพลงผลิตออกมา มี 3 รูปแบบ คือ

1. มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นรูปแบบมิวสิควิดีโอที่มี
โครงสร้างความสัมพันธ์ง่าย  ๆ  ไมซั่บซ้อน  มักเป็นการนำเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี  หรอืนักร้อง
ร้องเพลงอยู่บนเวที

2.  มิวสิคิวดีโอที่มีเร่ืองราวสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว  แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร์  เนื่องจากเรื่องราวนั้นจะ
ข้ึนอยู่กับความหมายของเพลง

3. มวิสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราว  (Conceptual)  เป็น
รูปแบบที่อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า  ดนตรภีาพ  (Visual  Music)  หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ  รูปแบบน้ีใช้
เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดเร่ืองความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของดนตรี การลำดับเรื่องราว (Editing) และ
ภาพลักษณ์ (Images)

ดีแอบท์  (Dean,  อ้างถึงใน  พัลพงศ์  สวุรรณวาทนิ  2536:  26)  ได้วิเคราะห์รูป
แบบของมิวสิควิดีโอไว้ 4 แบบ คือ

1. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากความคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลง    โดยดูที่
เน้ือหาของเพลงเป็นหลัก

2. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากจุดสำคัญของเพลงหรือเน้ือหาโดยตรงไม่ใช่จินตนาการ
3. มิวสิควิดีโอที่ใช้จินตนาการและเน้ือหาหลักของเพลงผสมกัน
4.  มวิสิควิดีโอที่มีลักษณะความคิดฝนัที่เปน็นามธรรม  (abstract)  ที่ไม่กลมกลืน

กับเน้ือหาของเพลง

นิโลบล  โควาพิทักษ์เทศ  (2536:  18)  กล่าวว่า  มิวสิควิดีโอเป็นแรงผลักดันที่
สำคัญยิ่งในการขายเพลง  หรืออาจจะสำคัญมากกว่าเสียงร้องและตัวบทเพลง  มิวสิควิดีโอสามารถนำ
เสนอภาพพจน์ และลีลาการแสดงออกที่โดดเด่นของศิลปิน ซ่ึงเป็นการช่วยส่งเสริมความน่าสนใจและ
เพิ่มแรงดึงดูให้แก่ผู้บริโภค ในการที่จะจัดหาซ้ือซีดีเพลงชุดน้ันมารับฟัง สำหรับรูปแบบของมิวสิควิดีโอ
ที่ปรากฏในวงการเพลงไทยสมัยนิยมแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

1. การเสนอภาพลีลาการเต้น และร้องของศิลปิน
2. การเสนอเป็นเร่ืองราวมี  2 ลักษณะ คอื การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง ๆ

น้ัน และการเสนอเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ

พัลพงศ์ สวุรรณวาทิน  (2536: 26)  กล่าวว่าอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์และความรู้สึก
ของผู้บริโภค  มิวสิควิดีโอพยายามนำเสนอภาพพจน์มากกว่าที่จะเล่าเรื่อง  การดำเนินเรื่องราวมักจะ
สะท้อนความฝันและจินตนาการด้วยวิธีการทางศิลปะ ทำให้รูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกต่างกันไป
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1.3 บทบาทของมิวสิควิดีโอ
อัฟเดอร์ไฮด์  (Aufderheide  1986,  อ้างถึงใน  อังคณา  พรมรักษา  2554)

ศาสตราจารย์ด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของมิวสิควิดีโอไว้ดังน้ี
1.  มวิสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม  อารมณ์  และวัฒนธรรมวัยรุ่น

(Youth Culture)
2. มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular Song)
3.  มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะ ที่ใช้เป็นสื่อเพื่อการโฆษณา ส่งเสริมการขายของ

บริษัทเทปเพลง
4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างความฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุ่น
พัลพงศ์  สุวรรณวาทิน  (2536:  24)  กล่าวถึงบทบาทของมิวสิควิดีโอในสมัย

พ.ศ.2536  ไว้ว่า มิวสิควดิีโอไม่ไดเ้ป็นเพียงแฟชั่นหรือสิ่งไม่เป็นสาระในยามว่างเท่าน้ัน แต่มิวสิควิดีโอ
ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกและเปลี่ยนรูปโฉมของโทรทัศน์ให้กว้างออกไปกว่าเดิม  ทั้งน้ีเพราะมิวสิควิดีโอได้
ทำลานขอบเขตแบบเดิมของสื่อโทรทัศน์  ด้วยหน้าที่ความเป็นโฆษณาการขายเทปเพลงและแผ่นเสียง
ทำให้ความแตกต่างระหว่างรายการธรรมดากับโฆษณาถูกลดบทบาทลง

1.4 ช่องทางในการนำเสนอมิวสิควิดีโอ
พัลพงศ์ สวุรรณวาทิน (2536: 25) กล่าวว่า มิวสิควิดีโอได้แทรกซมึอยู่ในสถานที่

แหล่งบันเทิงต่าง ๆ เช่น ในโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า แหลง่บันเทิงยามราตรี และสถานท่ีอื่น ๆ
ความแพร่หลายของมิวสิควิดีโอทำให้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนรูปแบบของแฟชั่น  โฆษณา  หรือแม้แต่
การรณรงค์ทางการเมือง

แต่เนื่องด้วยในยุคสมัยนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์  ซ่ึงเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีท่ีเจริญ
ก้าวหน้า  อนิเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีทีส่ำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้คนจำนวนมหาศาล  ซ่ึงใน
ปัจจบุัน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2554) มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยประมาณ 2.095 พันล้าน
คน หรือ  30.2%  ของประชากรทั่วโลก อินเทอร์เน็ตน้ันมีหลากหลายช่องทางในการรับข่าวสาร โดย
เฉพาะในช่วงน้ีที่ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดีย  (Social Media)  ในการสือ่สารซ่ึงกันและกัน ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  เช่น  ยูทูบ  (Youtube)  เป็นแหล่ง
รวมวิดีโอออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  (กานดา  รุณนะพงศา  2553)  จึงเป็นแหล่งรวมคลิปวิดีโอหลาก
หลายประเภท  รวมถึงมวิสคิวิดโีอจากหลายศลิปินดว้ย  มวิสคิวิดีโอจึงสามารถออกอากศได้ท้ังทาง
โทรทัศน์  และทางอินเทอร์เน็ต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเทอร์เน็ตน้ันจะสามารถรับชมมิวสิคได้หลาก
หลายข่องทาง  นอกจากการรับชมผ่านยูทูบท่ีเป็นแหล่งรวมวดิีโอขนาดใหญแ่ล้ว  ยังสามารถรับชมได้
จากการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) หรือตามเว็บไซต์ที่รวบรวมเพลง
หรือเป็นเว็บไซต์ค่ายเพลงโดยตรง เป็นต้น

จากแนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบ บทบาท และช่องทางในการนำเสนอมิวสิควิดีโอ
สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อมาเป็นแนวทางในการศึกษาและปรับใช้ในการผลิตมิวสิควิดีโอตามหัวข้อ
จุลนิพนธ์ชิ้นน้ี  ที่จะนำเสนอมิวสิควิดีโอในรูปแบบที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก  โดยนำมาเล่า
ผ่านเทคนิควิดีพัซเซิล  จากน้ันจึงไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ยูทูบ  เพ่ือประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ชมต่อผลงานมิวสิควิดีโอ
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2. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในภาพยนตร์
การประกอบภาพโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวนัน้ถือไดว้่าเป็นหัวใจสำคัญทีส่ดุสำหรับ

การถ่ายทำภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์สามารถสื่อให้ผู้ดูรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและในขณะเดียวกันยัง
สามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้ดูไปพร้อมกัน

การเคลื่อนไหวมีความงามในตัวของมันเอง และยังก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในด้าน
ต่างๆ แก่ผู้ดูด้วย การเคลื่อนไหวอาจเกิดจากการที่ประกอบภาพให้สายตาผู้ดูเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งหรือเกิดจากการที่ผู้ดูติดตามมองซับเจ็คที่เคลื่อนที่จริงๆ การกวาดสายตาจากจุดหน่ึงไป
ยังอีกจุดหนึ่งก็ดี การมองตามซับเจ็คที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ดี จะก่อให้เกิดเส้น
จินตนาการเหมือนการประกอบภาพด้วยเส้นสายต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว การเคลื่อนไหวหรือการ
เคลื่อนที่ทีเ่กิดขึน้บนจอภาพยนตร์นี้ อาจจะเปลี่ยนไปภายในช็อตเดียวกันหรือเปลี่ยนระหว่างช็อต
หลายๆ ช็อตก็ได้ ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ จังหวะ และลักษณะของการแสดง ส่วนความ
หมายของการเคลื่อนไหวชนิดต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้ (บุษบา สุธีธร และพจนา ทองมีอาคม
2542: 392-395)

การเคลื่อนไหวในแนวนอนจะบ่งบอกถึงการเดินทางและพลังของการเคลื่อนไหว
นอกจากนั้น เราควรรู้ว่าการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาจะง่ายต่อการติดตามดู เพราะการเคลื่อนที่ที่ดู
เป็นธรรมชาติและราบรื่นกว่าการเคลื่อนทีจ่ากขวาไปซ้าย ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ดูส่วนใหญ่เคยชินกับ
การอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา การมองตามการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาจึงไม่ต้องใช้ความพยายามฝืน
ธรรมชาติ แต่เนื่องจากการเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายน้ันขัดธรรมชาติจึงทำให้การเคลื่อนที่ในทิศทางน้ีดู
มีพลังมากกว่า

การเคลื่อนที่สูงขึ้นในแนวตั้งแสดงถึงความทะเยอทะยาน การยกยอ ความปิติยินดี
ความเจริญเติบโต และ การถูกปลดปล่อย และเน่ืองจากการเคลื่อนที่ในแนวต้ังให้ความรู้สึกสูงสง่าจึง
อาจใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา นอกจากน้ัน ความรู้สึกสบาย อิสระ ความสุข ความร่าเริง ก็
สามารถแสดงด้วยการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ี 

ในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวลงในแนวดิ่ง แสดงน้ำหนัก อันตราย พลังของการ
ชน กระแทกหรือบีบคั้น เช่น การไหลลงของน้ำตก ดังน้ัน การบันทึกภาพเรือที่ล่องไปตามแก่งที่
อันตราย ควรประกอบภาพให้มีการเคลือ่นไหวไปในแนวดิง่เหมือนเรือพุง่มาจากด้านบนจะให้ความ
รู้สกึที่หวาดเสียวได้ดี นอกจากน้ันการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ียังให้ความรู้สึกเศร้า ใกล้อันตรายความ
ตายและความหายนะได้ด้วย

การเคลื่อนไหวในแนวเฉียงมีพลังมากที่สุด จะแสดงถึงการต่อต้านความแข็งกรา้ว
ความตึงเครียดอำนาจและการข่มขูเ่อาชนะด้วยพลังอำนาจ เช่นการเคลื่อนพลเข้าหากันในฉากรบ
การเคลื่อนไหวในแนวเฉียงนี้สามารถใช้ในภาพท่ีไม่มีการเคลื่อนที่จริง แต่ใช้มุมกล้องที่เอียง เพื่อสร้าง
เส้นแนวเฉียงจากรูปทรงของซัปเจ็คเอง เช่น ตึกเอียง รูปป้ันตั้งเอียง ตัวแสดงยืนเอียง ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
อารมณ์บางอย่างให้รุนแรงข้ึน

นอกจากน้ันเส้นเฉียงที่พุ่งขึ้นทางขวาแสดงถึงการเคลื่อนที่สูงข้ึน เช่น การปีนเขา ควร
ให้ทิศทางการปีนเฉียงข้ึนทางขวา ส่วนเส้นเฉียงที่พุ่งลงทางขวาแสดงถึงการเคลื่อนที่ต่ำลง เช่น ของ
กลิ้งตกลงข้างล่าง
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สำหรับเส้นเฉียงที่หยักเหมือนเส้นสายฟ้าจะให้ความรู้สึกรวดเร็วและน่ากลัว เส้นเฉียง
ที่ตัดกันแสดงความต่อต้านพลังตรงกันข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่น ดาบที่ฟาดฟันกันในสนามรบ

สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นเส้นคดโค้งให้ความรู้สึกของความนา่กลัวนำไปสู่อันตราย
เช่น งูที่เลื้อยคดเคี้ยวไปมา แต่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือหมุนไปรอบๆ จะให้ความรู้สึกชื่นบาน เช่น
การเต้นระบำ นอกจากน้ัน การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอาจจะแสดงถึงพลังเครื่องจักรกล เช่น วงล้อของ
เครื่องจักรในโรงงานที่กำลังทำงาน ล้อรถยนต์ที่กำลังแล่นบนถนน

การเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาแสดงถึงความซ้ำซากความบึกบึน ทรหด เช่น ในฉากคุก
ถ้าให้คนคุกเดินกลับไปกลับมาจะให้ความรู้สึกอึดอัดน่าเบ่ือกว่าน่ังอยู่เฉยๆ

ส่วนการเคลื่อนที่เป็นข้ันๆ ลงมาทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น สนุกสนาน และให้ความ
รู้สึกบางเบาและกระดอนเหมือนลูกบอลที่โยนลงมา เช่นเด็กน้อยที่ร่าเริงกระโดดก้าวโหย่งเป็นจังหวะ

การเคลื่อนไหวท่ีกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง เช่น ระลอกน้ำที่เกิดจาการโยนก้อน
หินลงในบ่ออาจจะแสดงถึงพลัง หรืออาจแสดงถึงการเติบโตจากตรงกลางออกรอบด้าน นอกจากน้ัน
การเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางอาจแสดงถึงความตื่นตระหนก เช่น การจลาจลของฝูงชนที่แตกฮือจาก
ศูนย์กลางภาพ

ข้อสังเกตุอีกประการคือ การเคลื่อนที่หยุดๆ ไม่ต่อเน่ือง หรือการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยน
ทิศทางจะสามารถดึงความสนใจของผู้ดูได้ดีกว่าการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอและไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดเวลา

สว่นการเคลื่อนที่เข้าหาผู้ดูจะทำให้ซับเจ็คมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและจะน่าสนใจกวา่การ
เคลื่อนที่ออกห่างจากผู้ดูที่ซับเจ็คจะมีขนาดเล็กลง

ตำแหน่งการเคลื่อนไหวยังเป็นปจัจัยหนึ่งในการวางตำแหน่งจุดสนใจของภาพด้วย
โดยที่ตัวแสดงสามารถสร้างความเด่นหรือดึงความสนใจของผู้ดูดว้ยตนเอง โดยอาศัยการอยู่ใน
ตำแหน่งที่เด่นกว่า การเคลื่อนไหวที่เด่นกว่า การแสดงที่เด่นกว่า เราสามารถใช้สิ่งเหล่าน้ีเปลี่ยนความ
สนใจของคนดูในขณะการแสดงดำเนินไปอย่างไม่ยากนัก 

เราอาจประกอบภาพให้ตัวแสดงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดเด่นตั้งแต่ต้นหรืออาจจะ
กำหนดให้ตวัแสดงเคลือ่นที่เข้าไปในตำแหน่งที่เด่นในขณะที่การแสดงดำเนินไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
ความสนใจของผู้ดูให้ติดตามการเคลื่อนที่น้ัน เช่น ตัวแสดงอาจจะเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมที่อยู่ฉาก
หลงัที่สว่างเพื่อให้มองเห็นตัวแสดงตัวนัน้เด่นขึน้หรือตวัแสดงอาจจะใช้วิธียนืขึ้นเพื่อเพิ่มความสูงหรือ
เดินเข้าหากล้องเพื่อเพิ่มขนาด การเปลี่ยนตำแหน่งของตัวแสดงน้ี ถ้ากระทำอย่างทันทีทันใดในขณะที่
ตัวแสดงอื่นๆอยู่นิ่งกับที่ จะทำให้ผู้ดูพุ่งความสนใจไปที่ตัวแสดงตัวนั้นมากยิ่งขึ้น (บุษบา สุธีธร และ
พจนา ทองมีอาคม 2542: 406-407)

ผลจากการศึกษาแนวคิดเรื่องการเคลือ่นไหวในงานภาพยนตร์ผูศ้ึกษาสามารถเรยีนรู้
ถงึการควบคุมการกำกับการเคลือ่นไหวเพื่อให้ได้ความรู้สกึของภาพที่แสดงออกมาในลักษณะของการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆดังกล่าวมาข้างต้น ซ่ึงจะเป็นไปตามลักษณะของการเล่นกีฬาประเภทเอกซ์
ตรีมในท่าทางต่างๆ และยังสามารถสร้างความน่าสนใจในการกำหนดการเคลื่อนไหวให้อยู่ในตำแหน่ง
ที่เป็นจุดสนใจของภาพอีกด้วย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11

3. แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย
องค์ประกอบภายในภาพถือเป็นสิ่งส ําคัญต่อการสร้างมวิสิควดิ ีโอเปน็อย่างยิ่ง

เนื่องจากภาพที่ได้นําเสนอออกมาจะถูกทําหน้าที่ในการสื่อสารด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์
ความรู้สึกและสามารถสื่อความหมายแทนคําพูดโดยตรง จนอาจกล่าวได้ว่าภาษาภาพเป็นเสมือนอีก
ภาษาหน่ึงที่ใช้ในการเล่าเรื่อง และเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการถ่ายทอดทางอารมณ์ของสื่อมิวสิควิดีโอซ่ึง
องค์ประกอบภายในภาพดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทําและเทคนิคในการสร้างสรรค์ ได้แก่
(ประวิทย์ แต่งอักษร 2551: 31-175)

1. ขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย
การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกบัการสื่อความหมาย เป็นการศึกษาในเรื่องความ

สัมพนัธ์ระหว่างกล้องกับสิ่งทีถู่กถ่ายนั่นเองเพื่อให้การส่ือความหมายได้ผลขนาดของภาพกับวัตถุที่ถูก
ถ่ายควรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างต้องการจะนําเสนออะไร และอย่างไรการ
เลือกใช้ขนาดภาพควรจะถูกกําหนดด้วยจุดประสงค์ที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อสาร ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะใน

ด้านการเล่าเรื่องเท่าน้ัน แต่รวมถึงในเชิงของการสื่ออารมณ์ หรือความคิดขนาด
ภาพส่วนใหญ่แล้ว

สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขนาดหลักๆด้วยกัน ดังน้ี
- ภาพ Extreme long shot จะถ่ายจากระยะทางไกลมาก แสดงให้เห ็นถึง

อาณาเขตที่ กว้างใหญ่หนังที่ ใช้ภาพขนาดน้ี อย่างได้ผลก็คือหนังในกลุ่มที่เน้นให้เห็นความกว้างใหญ่
ไพศาลของฉากหลังหรือภาพวิวทิวทัศน์ ทั้งหลาย เช่น หนังแนว Epic หรือมหากาพย์ บางครั้งภาพ
ขนาดน้ีใช้เพื่อเช่ื อมต่อกับภาพในระยะที่ ใกล้กว่าน้ันเหมือนเป็นการเกร่ินเปิดเรื่อง จึงถูกเรียกอีกชื่อ
ว่าเป็น Establishing Shots

- ภาพขนาด Long shot ภาพขนาดน้ี เผยให้เห็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ ขณะที่
ตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได้เต็มตัวกล่าวได้คือ สามารถเก็บรายละเอียดของฉากได้มากพอๆกับราย
ละเอียดของตัวละครในลักษณะเต็มตัว อีกทั้งยังเป็นระยะที่เหมาะสําหรับคนทาํหนังที่ต้องการสื่อ
ความคิดหรือความหมายพิเศษผ่านองค์ประกอบภาพในแบบที่ เรียกว่า Mise-en-scene

- ภาพขนาด Fullshot ภาพขนาดนี้จะเห็นขนาดของบุคคลเต็มตวัส่วนหัวจะอยู่
ใกล้กับขอบบนของกรอบภาพ เช่นเดียวกับส่วนเท้าจะอยู่ใกล้กับของล่างกล่าวคือมันไกลพอที่คนดูจะ
มองเห็นกิริ ยาเต็มตัวของนักแสดงแต่ก็ใกล้พอที่จะได้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของตัวละคร

- ภาพขนาด Medium shot เป็นภาพที่ยึดเอาระยะตั้งแต่หัวเข่าหรือเอวของตัว
ละครข้ึนไปมักจะใช้ในฉากสนทนาระหว่างตัวละคร เพราะท่าทางและการแสดงออกของตัวละครมอง
เห็นได้ชดัขึ้น Medium shot อีกลักษณะหน่ึ งเรียกว่า ภาพขนาด Over-The-Shoulder Shot หรือ
ภาพถ่ายข้ามไหล่คนทําหนังมักจะใช้ภาพขนาดนี ้เพื่อหลีกเลี่ยงความจําเจในการเสนอภาพ Two
Shot บ่อยครั้งก็ใช้แสดงถึงความเกี่ ยวเน่ืองเช่ือมโยงระหว่างตัวละครทั้ งสองคน หรือบางครั้งใช้เพื่อ
เน้นความสําคัญหรืออิทธิพลของตัวละครคนหน่ึงที่มีเหนือตัวละครอีกคนหน่ึง

-  ภาพขนาด Close-up มักจะใชเ้พื่อแสดงรายละเอียดของอะไรก็ตามที่มีขนาด
เล็กเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สํารวจปฏิ กิริยาบนใบหน้าของตัวละคร บางครั้งผู้กํากับมักจะใช้ภาพขนาดน้ี
เพื่อแสดงนัยสําคัญของวัตถุน้ันๆ หลายครั้งก็เพื่อแสดงความหมายในเชิงสัญลักษณ์
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-  ภาพขนาด Extreme Close-up เป็นขนาดที่เจาะจงเฉพาะสิ่ งที่มี ขนาดเล็ก
มากๆเช่นดวงตาหรือปากของตัวละคร ภาพดังกล่าวนี้มักจะใช้เพือ่เน้นความสําคัญของสิ่งที่ถูกถ่าย
น้ันๆแต่ก็ไม่ใช่ภาพที่พบได้บ่อยนัก

2. มุมกล้องกับการสื่อความหมาย
มุมกล้องนับเปน็อีกเครือ่งมือหนึ่งที่คนทําหนังสามารถใช้เพือ่แสดงความหมายของ

ภาพหรือบางครั้งก็ถูกใช้เพื่อแสดงความเห็นของคนทําหนังต่อตัวละครหรือวัตถุที่ถูกถ่าย หากกล้องทํา
มุมกับวัตถทุี่ถูกถ่ายเพียงเล็กน้อยมนัก็สามารถจะทําหน้าท่ีในการถ่ายทอดความละเอียดอ่อนทางด้าน
อารมณ์หากกล้องทํามุมกบัวัตถุทีถู่กถ่ายอย่างแจ่มชัดมันก็อาจจะใช้เพื่อบอกความหมายที่สําคัญของ
ภาพหรือตัวละคร

กล้องน้ันยิ่งทํามุมกับวัตถุที่ถูกถ่ายมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสะดุดตาและเรียกร้องความ
สนใจของผูช้มมากขึ้นเท่านัน้ ในทางปฏิบัติมุมกล้องพืน้ฐานทีเ่ห็นกันโดยหลักๆแล้วทัง้หมดมี 5 มุม
ด้วยกัน ประกอบด้วย

2.1 มุมกล้อง Bird’s eye view เป็นมุมที่กล้องถูกกําหนดให้ต้องถ่ายจากเหนือ
ศีรษะลงมาเหมือนแทนสายตานกบนท้องฟ้า  และการถ่ายด้วยมุมกล้องแบบน้ีมักจะสร้างความลํา
บากให้กับผู้ชมในการแยกแยะว่าตัวละครหรอืวัตถุที่ถูกถ่ายเปน็ใครหรืออะไร คนทําหนงัส่วนใหญ่จึง
จะหลีกเลี่ยงการตั้งกลอ้งในมุมน้ี แต่ถึงอย่างน้ันในหลายๆกรณี คนทําหนังก็ใช้ประโยชน์จากมุมกล้อง
ดังกล่าวอย่างได้ผลในการสื่อความหมาย การใช้มุมกล้องน้ี ประกอบกับภาพขนาดไกล จะทําให้ผู้คนที่
ถูกถ่ายมีความรู้สึกต่ำาต้อยและปราศจากความสําคัญ แต่กรณีใช้ กับภาพขนาดใกล้ อาจใช้เพื่อบอก
ถงึการตกอยู่ ในสภาพจนมุมของตัวละครในสถานที่คับแคบ หรือแสดงความสบัสนวุน่วายของการ
ต่อสู้ หนังที่ใช้มุมภาพน้ีมักจะนําเสนอเน้ือหาที่ว่าเรื่องของเคราะห์กรรม, ชะตากรรม

2.2 ม ุมกล ้อง High angle หร ือ กล ้องม ุมส ูง ม ุมน ี้ไม ่ใช ่ม ุมท ี่จะสร ้างความ
คลุมเครือหรือน่าฉงนให้กับผู้ชมเหมือนกับ Bird’s eye view มุมน้ีใช้เพื่อแสดงถึงสถานการณ์ทั่วไปให้
ได้รับรู้ โดยไม่จําเป็นต้องบ่งบอกถึงเรื่องขอเคราะห์กรรมหรือชะตากรรของตัวละคร ขณะเดียวกัน มุม
กล้องน้ีจะทําให้ขนาดความสูงของตัวละครหรือสิ่งที่ถูกถ่ายลดลง มุมกล้องดังกล่าวจะเผยให้เห็นส่วน
พื้นดินหรือพื้นห้องเป็นแบ๊คกราวนด์ ในกรณีที่ใช้มุมกล้องน้ีกับวัตถุที่เคลื่อนไหวระดับของความเร็วจะ
น้อยลงมุมน้ีจึงให้ความรู้สึกถึงความซ้ำซากจําเจเบื่อหน่ายรวมไปถึงความเชื่องช้า มุมน้ีมักจะช่วยเพิ่ม
ความยิ่ งใหญ่ของฉากและอาณาเขตบริเวณโดยรอบ ทั้งน้ีจําเป็นต้องใช้ภาพประกอบกับภาพขนาด
ไกลหรือไกลมาก บางกรณีคนทําหนังอาจจะใช้ภาพเพื่อบอกถึงความตกต่ำหรือการดูถูกตัวเองของตัว
ละครน้ันๆได้เหมือนกัน

2.3 ภาพในระดับสายตา หรือ Eye-level shot คือ มุมกล้องปกติของหนังแทบทุก
เรื่องและไม่ได้สื่อความหมายใดๆเป็นพิเศษ กล่าวคือมีความเป็นกลางและไม่ก่อให้เกิดทางด้านอารมณ์
ใดๆ ภาพระดับสายตาเปิดโอกาสให้ผู้ชมเลือกพิจารณาและตัดสินตัวละครจากที่มองเห็นเอาเองว่า
แต่ละคนเป็นอย่างไร

2.4 มุมกล้อง Low Angle หรือ กล้องมุมต่ํา  เป็นมุมกล้องที่เหมาะสําหรับการ
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ถูกถ่ายในแนวตั้ง กล้องมุมต่ำเพิ่มความสูงให้กับนักแสดงรูปร่างเตี้ย การ
เคลื่อนไหวของวัตถุในมุมกล้องระดับน้ี ให้ความรู้สึกที่รวดเร็ว ในฉากที่นําเสนอความรุนแรง กล้องมุม
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ต่ำจะเป็นประโยชน์ ในการสร้างความรู้สึกวุ่นวายสับสน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมเมื่ อถูกถ่ายด้วย
กล้องมุมต่ำกลับจะลดบทบาทลงไป เพราะแบ๊คกราวนด์ส่วนใหญ่มักจะเป็นท้องฟ้าหรือไม่ก็เพดาน
ห้อง ในทางจิตวิทยา กล้องมุมต่ำเพิ่มความสําคัญให้กับตัวละคร ภาพของตัวละครที่ถ่ายจากมุมต่ำจะ
ก่อให ้เก ิดความร ู้ส ึกน่ากลัว น ่าเกรงขาม หรือน ่าเคารพนบัถือ ด ้วยเหตุน ี้เอง หนังประเภท
โฆษณาชวนเชื่อหรือหนังประเภทแสดงวีรกรรมห้าวหาญมักใช้กล้องมุมต่ำเพื่อประโยชน์ในการสื่อ
ความหมายทํานองน้ีเสมอๆ

2.5 มุมกล้อง Oblique angle หรือ Dutch angle หรือ กล้องมุมเอียง กล้องมุมน้ี
ส่งผลให้ตั วละครท่ีถูกถ่ายในมุมกล้องแบบนี้ดูเหมือนกําลังล้มลง ใช้เพื่อบอกภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ
ธรรมดาและเพื่อสร้างความรู้สึกไม่มั่นคง โดยหลักจิตวิทยาแล้ว กล้องมุมเอียงบอกเป็นนัยถึงความ
ตึงเครียดการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่ไม่มั่ นคง

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไร ในการค้นหาความหมายว่ามุมกล้องน้ันๆ สื่อความ
หมายอย่างไร  สิ่งที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบด้วยก็ คือเนื้อหาท่ีหนังในช่วงน้ันๆรวมถึงบริบทส่วน
ต่างๆของหนังอีกด้วย มุมกล้องบางมุมอาจไม่ได้สื่อสารความหมายตามทีก่ล่าวมาข้างต้นเพียงอย่าง
เดียว

3. การเคลื่อนกล้องกับการสื่อความหมาย
ในอดีตการเคลื่อนกล้องในการถ่ายทําน้ัน  จะมีจุดประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อการเล่า

เรื่อง แต่ในปัจจุบันการถ่ายทํานั้นใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนกล้องในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นนอก
เหนือจากการเล่าเรื่อง หรือสื่อสารด้านอารมณ์ การเคลื่ อนกล้องยังถูกใช้เพื่อสื่อสารความหมายที่ซ้อน
เร้น  และแสดงผลในทางจิตวิทยา 

ปัญหาสําคัญของการเคลื่อนกล้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลา หนังที่เน้นการเคลื่อน
กล้องตลอดเรื่องมักจะให้ความรู้สึกว่าเรื่องดําเนนิไปอย่างเชื่องช้า เพราะการเคลื่อนกล้องใช้เวลา
มากกว่าเมื่อเทียบการตัดจากภาพหน่ึงไปอีกภาพหรือที่ เรียกว่า Straight Cut 

การเคลื่อนกล้องในแต่ละรูปแบบสื่อสารความหมายที่แตกต่างกัน การเคลื่อนบาง
อย่างอธิบายความตรงไปตรงมา บางอย่างก็ซ้อนนัยความหมายซับซ้อน กล่าวโดยสรุปแล้ว  การ
เคลื่อนกล้องข้ันพื้นฐานแบ่งได้ ทั้งหมด 5 ลักษณะด้วยกัน คือ

- Pan หรือ Panning Shot จะใช้เพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครใหอ้ยู่ใน
กรอบภาพ หรือถ้าหากใช้ประกอบกับภาพขนาด Extreme Long Shot มักจะใช้เพื่อแสดงถึงอาณา
บริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดน

-Tilt หรือ Tilt Shot คือ การเคลื่อนกล้องในแนวตั้ง ตัวกล้องยึดอยู่ก ับขาตั้ง
สามารถใช้เพื่ อรักษาตัวละครที่เคลื่อนไหวในเฟรมภาพ ใช้เพื่อบอกถึงความฉับไว ใช้เพื่อเปิดเผยความ
จริงบางอย่าง ใช้แทนสายตาตัวละครขณะที่มองข้ึนหรือมองลง การเปลี่ยนมุมกล้องในแนวตั้ง ยังอาจ
ส่งผลให้วัตถุที่ถูกถ่ายแปรเปลี่ยนความหมาย

-Dolly Shot สามารถใช้เพื่อติดตามตัวละคร หรือเพื่อสํารวจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด
ข้ึนในฉากน้ัน ๆ หรืออาจใช้เพื่อแทนสายตาของตัวละครขณะเคลื่อนไหวหรือใช้ เพื่อแสดงมิติทางลึก
ของฉากน้ัน ๆ หรืออาจใช้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการนําเสนอภาพ

-Hand – Held Shot ไม่มีความนุ่มนวลราบรื่น ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแบกกล้อง
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ข้ึนบ่าของผู้ถ่ายภาพ ผลลัพธ์ทางด้านภาพก็คือ จะให้ความรู้สึกหวั่นไหวและกระตุก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าหากถ่ายภาพวัตถุหรือตัวละครจากในระยะใกล้ แต่ขณะเดียวกันการเคลื่อนกล้องลักษณะดัง
กล่าวก็เปิดโอกาสให้สามารถบันทึกภาพต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว แฮนด์เฮลด์ช็อตบางครั้งบางคราก็ใช้
เพื่อแทนสายตาของตัวละครหรือเพื่อทําให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์มากข้ึน

4. การจัดองค์ประกอบภาพในการสื่อความหมาย
เกณฑ์ในการวิเคราะห์การจัดวางภาพแบบ Mise-en-sce’ne อย่างเป็นระบบสําห

รับช็อตใดช็อตหน่ึงในภาพยนตร์น้ัน อาศัยความรู้หลายเรื่องประกอบกัน อาทิ การถ่ายภาพ ขนาด
ภาพ มุมกล้อง การจัดแสง การจัดแสง การใช้สี  กรอบภาพ องค์ประกอบภาพ ฟอร์มของภาพ และ
อื่นๆเพื่ อใหเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เกณฑ์ต่อไปน้ี อาจจะช่วยให้การศึกษา Mise-
en-sce’ne เป็นไปอย่างจับต้องได้ง่ายข้ึน

4.1 Dominant หรือจุดเด่นทางภาพสายตาของเราเราจับจ้องทีบ่ริเวณไหนเป็นลํา
ดับแรกและทําไมหรืออีกนัยหน่ึง ผู้สร้างต้องการให้ผู้ชมมองไปส่วนประกอบใดของภาพเป็นอันดับแรก

4.2 ร ูปแบบการจ ัดแสง เป ็นการจดัแสงแบบ High Key, Low Key, High
Contrast หรือผสมผสานระหว่างรูปแบบการจัดแสงเหล่าน้ี

4.3 ขนาดภาพ ภาพที่ ใช้เป็นภาพขนาดไหน กล้องตั้งห่างจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึน
เพียงใด

4.4  มุมกล้อง เรารวมถึงมุมกล้อง กําลังมององค์ประกอบหลักของภาพในมุมสูง
หรือต่ําหรือว่าอยู่ในระดับสายตา

4.5 การใช้สี่  สีที่ใช้มาตัดหรือช่วยขับความเด่น สีมีหน้าที่สื่อความหมายในเชิง
สัญลักษณ์หรือไม่

4.6  เลนส์ แผ ่นกรองแสง หร ือฟ ิลเตอร์ และฟ ิล ์มท ี่ใช ้ส ิ่ง เหล ่าน ี้มี สว่น
เปลี่ยนแปลงบิดเบือนหรือไม่

4.7 Subsidiary Contrasts หรือจุดเด่นรอง อะไรคือสิ่งที่สายตาเราให้ความ
สําคัญลําดับต่อมา

4.8 ความหนาแน่น  มีข้อมูลบรรจุอยู่ ในภาพมากเพียงใด
4.9 Composition หรือการจัดองค์ประกอบภาพ พื้นที่ 2 มิติของจอถูกแบ่งสัน

ปันส่วนอย่างไร
4.10 ฟอร์มของภาพเปน็แบบเปิดหรอืปิดได้ (from) ภาพท่ี เห็นทําหน้าที่ เสมือน

หน้าต่างที่เจาะจงตีกรอบเฉพาะบางส่วนของฉากโดยพลการ
4.11 การจัดวางกรอบภาพ  (Framing)  หลวมหรือคับแคบ ตัวละครสามารถจะ

เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระหรือตัวละครถูกจํากัดให้อยู่ในสภาพที่ขยับไม่ได้
4.12 ระดับความลึกของภาพ ภาพแสดงให้เห็นถึงความลึกกีร่ะดับและโฟร์กราว

นด์กับแบ็คกราวนด์ช่วยขยายการวิจารณ์หรือไม่
4.13 การจัดวางตัวละคร บรรดาตัวละครครองพื้นที่ส่วนไหนบ้าง
4.14 ทิศทางที่ตัวละครหันไปกับกล้อง
4.15 ระยะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับกล้อง พื้นที่ระยะห่างของตัวละคร
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เป็นอย่างไร  ห่างแค่ไหน
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องภาพ ทําให้ผู้ศกึษามีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อหมายเกี่ยวกับ

ภาพได้แก่ ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง มุมภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ ผู้ศึกษาสามารถจะนํา
ไปประยุกต์ใชในการวิ เคราะห์ภาพใดภาพหนึ่งได้ ซ่ึงอาจดัดแปลงและแก้ไขตามความเหมาะสมอีกทั้
งการสรา้งสรรค์มิวสคิวิดีโอจําเปน็จะตอ้งนําเสนอภาพในมุมทีต่่างกันเพื่อการสื่อความหมายและการ
สร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้รับสารได้แตกต่างกัน  ผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดน้ี ไปใช้เพื่อกําหนดองค์ประกอบ
ภายในภาพในช็อตต่างๆ เพื่อสามารถใช้สื่อความหมายตามที่ผู้ ศึกษาต้องการจะให้ผู้ที่รับชมสามารถ
ตีความหมายและเข้าใจในสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการสื่อสารอีกด้วย

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
มิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่ได้ผสมผสานความเป็นสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีและการแสดงเข้า

ไว้ด้วยกัน โดยส่วนของศิลปะการแสดงนัน้การเล่าเรือ่งถือเป็นสิง่สำคัญ และยังเป็นพืน้ฐานในการ
สร้างสรรค์ผลงานมิวสิกวิดีโอในรูปแบบที่เป็นเรื่องราวอีกด้วย

สำหรับวิธวีิเคราะห์การเล่าเรื่องนัน้ สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของเรื่องเล่า
ได้ดังต่อไปน้ี

1. โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง คือ ลักษณะชุดของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องที่นำมาเรียงร้อยกัน และ

ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ โดยรวบรวมอากัปกิริยาของตัวละคร และเรื่องราวความขัดแย้ง รวมทั้งบท
สรุปรวบยอด ซึ่งสำหรับขั้นตอนของวิธีเล่าเรื่องโดยทั่วไปนั้น มักจะแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่
(ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2547)

1.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อชักจูงความสนใจของผู้ชมให้
ติดตามเรื่องราวต่อไป ซ่ึงอาจจะใช้กลยุทธการเริ่มเรื่องได้หลายๆแบบ เช่น แนะนำตัวละคร แนะนำ
ฉาก อาจมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยประเด็นขัดแย้ง เป็นต้น โดยการเริ่มเรื่องน้ันไม่จำเป็นต้อง
เรียงตามลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปน็การเริ่มจากตอนกลางของเรื่อง หรือเล่า
ย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาต้นเรื่องก็ได้

1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็นขั้นตอนที่เรื่องราวเริ่มดำเนินไป
มากข้ึน ปมปัญหาและความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรงหรือเข้มข้นข้ึน สถานการณ์อยู่ในภาวะที่ยุ่งยาก
และตัวะครเริ่มมีความลำบากใจมากข้ึน

1.3 ขั้นภาวะว ิกฤต (Climax) เป็นขั้นตอนที่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงจ ุด
แตกหัก ตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง

1.4 ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลังจากที่จุดวิกฤตได้ผ่าน
พ้นไปอันเรื่องมาจากปัญหาความยุ่งยากหรือเงื่อนงำต่างๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขได้

1.5 ข้ันตอนยุติเรื่องราว (Ending)  เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีเรื่องราวได้จบสิ้นลง โดย
อาจจะมีจุดจบได้หลายๆแบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ
เป็นต้น
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2. ความขัดแย้ง (Conflict)
ตามปกติแล้วเรื่องเล่านั้นนับเป็นการสานเรื่องราวต่างๆบนความขัดแย้ง โดยใน

เรื่องเล่าเรื่องหน่ึงอาจแฝงไปด้วยปมแห่งความขัดแย้ง อันก่อเกิดมาจากความขัดแย่งอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือมากกว่าน้ันได้แก่ (จตุรงค์ ดวงมณี , 2539) 

2.1 ความขัดแย้งระหว่างคนสองคน
2.2 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหน่ึงกับกลุ่มกลุ่มหน่ึง
2.3 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม
2.4 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหน่ึงกับธรรมชาติ
2.5 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหน่ึงหรือหลายคนกับอํานาจที่ไม่อาจหยั่งรู้
2.6 ความขัดแย้งระหว่างคนคนหน่ึงกับตัวตนภายในของตนเอง 

3. ตัวละคร(Character) 
ตัวละครเป็นอีกองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องซึ่งโดยทั่วไปนั้นตัว

ละครต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ ส่วนที่เป็นความคิด(Conception) และส่วนที่เป็น
พฤติกรรม (Presentation) ทั้งนี้สิ่งสําคัญต่อการพิจารณาว่าการสร้างเรื่องนัน้เป็นไปในเชิงศิลปะการ
ละครหรือไม่โดยดูได้จากการสร้างตัวละคร และการแสดงการกระทําของตัวละครน้ันด้วย

4. แก่นความคิด
แก่นความคิดหรือแก่นของเรือ่ง หมายถึง ความคิดหลักในการดําเนินเรือ่งเป็น

แนวคิดรวบยอดพื้นฐาน หรือแนวคิดสําคัญอันใดอันหน่ึงที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางตัวละคร อาจเป็นทั้งตัว
เองตัวรอง และผู้ร้าย ซ่ึงแก่นความคิดน้ีนับเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวิเคราะห์ถึงใจความสําคัญ
ของเรื่อง โดยในการดําเนินเรื่องมักจะปรากฏลักษณะสําคัญของแนวคิดที่เป็นแก่นเรื่องอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งยังมีลักษณะสําคัญที่คอยเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน (สุวิมล วงศ์รัก 2547) ได้จัด
ประเภทของแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ด้วยกัน 5 ประเภทดังน้ี

4.1 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรม
4.2 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับชีวิต 
4.3 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
4.4 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับการวิพากษสังคม
4.5 แก่นความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรมหรือคําถามเชิงปรัชญา

5. ฉาก (Setting) 
การเล่าเร ื่องจะมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆโดยมีฉากเป็นสถานที่รองรับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการดําเนินเรื่องนั้นฉากยังมีความสําคัญในการสื่อความหมายบางอย่างของ
เรื่องทั้งน้ี Sporre (1989, อ้างถึงใน จตุรงค์ ดวงมณี 2539) ได้แบ่งประเภทการจัดฉากออกเป็น 3 รูป
แบบ ได้แก่

5.1  การจัดฉากแบบสมจริง (Realistic) 
5.2 การจัดฉากแบบสัญลักษณ์ (Symbolic/Suggestive) 
5.3 การจัดฉากแบบนามธรรม (Abstract)
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6. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) 
มุมมองในการเล่าเรื่องคือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจในพฤติกรรมของตัวละคร

ในเรื่องโดยผ่านสายตาจองตัวละครตัวใดตัวหน่ึง ซ่ึงแต่ละมุมมองก็จะมีความน่าเชื่อถือต่างกัน มุมมอง
ในการเล่าเรื่องน้ันมีความสําคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม และมีผล
ต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่าให้คล้อยตามไปด้วย ซ่ึง ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ ได้แบ่งวิธีการ
ตามจุดยืนของผู้เล่าเรื่องออกเป็น 4  แบบ คือ

6.1 ผู้เล่าที่มองไปจากมุมมองของบุรุษที่หนึ่ง (The frst person narrator) เป็น
วิธีเล่าเรื่องทีผู่้ เล่าวางตัวเองเข้าไปกับตัวเอกของเรื่องวิธีการเล่าเรื่องแบบนีจ้ึงมีข้อเด่นตรงทีใ่กล้ชิด
เหตุการณ์ ผู้ชมได้ล่วงรู้ถึงความนึกคดิและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเอก แต่ทว่าข้อด้อยก็คืออาจ
จะมีอคติเจือปนอยู่

6.2 ผู้เล่ามองไปจากมุมมองของบุรุษทีส่าม(The third-person narrator)ได้แก่
การที่ผู้เล่าเรื่องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยูกับตัวละครตัวเอก ผู้เล่าเรื่องจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับ
ตัวเอก(ไม่ใช่ของผู้ เล่าโดยตรง) วิธีการเล่าเรื่องแบบน้ี  ผู้เล่าจะไม่ล่วงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ ภายในของตัวละคร

6.3 การเล่าเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลาง(The objective) เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่
ปรากฏตัวผู้เล่าในลักษณะบุคคล แต่เป็นการเล่าจากมุมมองคนวงนอกที่สังเกตและรายงานเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นกลาง ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง  และปล่อยให้ผู้ชมตัดสินเอาเอง

6.4 การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ไปหมดทุกอย่าง(The omniscient) วิธีการเล่าเรื่อง
แบบน้ีอาจจะมี จุดรวมทั้ง 3 วิ ธี ที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยที่ผู้เล่าอาจจะเคลื่อนย้ายจุดยืนไปเรื่อยๆเป็น
บุรุษที่หน่ึง  บุรุษที่สาม หรือมุมมองที่เป็นกลาง แต่ลักษณะพิเศษก็ คือ ผู้เล่าจะมีลักษณะหยั่งรู้ไป
หมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดแรงจูงใจ ความรู้สึกของตัวละคร ซ่ึงจะอธิบายให้ผู้ชมได้ล่วงรู้
ทั้งหมด

การเล่าเรื่องเป็นแนวคิดที่มีความจําเป็นต่อการผลิตมิวสิกวิดี โอเป็นอย่างมาก และ
มิวสิควิดีโอที่ผู้ศึกษาต้องการที่จะผลิตก็มีรูปแบบการนําเสนอแบบการเล่าเรื่องราว แนวคิดน้ีทําให้ ผู้
ศึกษารู้ถึงองค์ประกอบหลักๆในการเล่าเรื่อง และรูปแบบการเล่าเรื่องต่างๆ ซ่ึงจะทําให้ผู้ศึกษานําวิธี
การหรือรูปแบบต่างๆในการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับการผลิตมิวสิกวิดีโอทีม่ีรูปแบบ
การนําเสนอแบบเล่าเรื่องราวที่ตัวผู้ศึกษาต้องการจะผลิต

5.  องค์ประกอบสำคัญทางการมองเห็น  และความรู้สึกท่ีได้รับจากผัสสะ  (Visual
Elements and Sensation)

5.1 การจัดแสง (Lighting)
การจัดแสงมีวัตถุประสงค์หลากหลายประการ คือ
1. การจัดแสงในหลักการข้ันพื้นฐานเพื่อช่วยในการบันทึกภาพ
2.  การจัดแสงเพ่ือส่งเสริมให้สิ่งที่ต้องการบันทึกภาพมีมิติที่สามเกิดขึ้น  ซ่ึงทำ

ให้สามารถมองเห็นความลึกของวัตถุได้
3.  การจัดแสงที่จะสร้างอารมณ์ของภาพ  (Mood)  ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ภาย

ในเน้ือหาที่ต้องการนำเสนอภาพได้ดียิ่งข้ึน
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4. การจัดแสงสามารถที่จะนำมาใช้กำหนดบรรยากาศของภาพ 
(Atmosphere) ให้ถูกต้องตามลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างสมจริง

5. การจัดแสงสามารถเสริมสร้างความงามให้เกิดข้ึน ในการประกอบภาพ 
(Composition) เช่น ช่วยแก้ปัญหาในการขาดสมดุล (Balance) ช่วยเน้นจุดสนใจของภาพ (Center 
of Interest) ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นต้น (สุทัศน์ บุรีภักดี 2530: 222)

การจัดแสงจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองของการควบคุมหรือสร้างแสงกับความมืด  โดย
ในที่น้ีแสงจะเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย คณุธรรม สัจจะ และความสนุกสนาน ขณะที่ความมืด
จัดเป็นสัญลักษณ์ของความกลัว  ความชั่วร้าย  และสิ่งลึกลับ  (Giannetti  1990,  อ้างถึงใน  จตุรงค์
ดวงมณี 2539: 25)

ในทางการละครน้ันจะมีจุดมุ่งหมายสำคญัในการจัดแสงต่างกัน  เช่น  เพือ่ให้
แสงตกกระทบลงตามจุดท่ีต้องการ เพื่อสร้างสีสนับนตัวของนักแสดง เสื้อผ้า หรือฉาก เพื่อเน้นความ
โดดเด่นในความแข็งแกร่งของนักแสดง  และเพ่ือเสริมบรรยากาศของฉากใดฉากหน่ึง  ตลอดจนอาจมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมแรงให้กับโครงสรา้งและการดำเนินเรื่องที่ดูขึงขงัจรงิจังของตัวละคร  ดว้ยการใช้
แสงเพ่ิมจุดเด่นบนใบหน้าและร่างกายของตัวละคร เปน็ต้น  (Sporre. 1990,  อ้างถึง จตุรงค์ ดวงมณี
2539: 25)

ทั้งน้ีการจัดแสงจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของส่วนประกอบสำคัญทางการ
มองเห็น ได้แก่ สี  (Color) รููปร่าง (Shape) และพืน้ผิว (Texture) ที่ปรากฎในภาพลักษณ์ใด ๆ เป็น
สำคัญ  เพราะส่วนประกอบสำคัญทางการมองเห็นเหล่าน้ี  จะสะท้อนหรือดูดกลืนแสงได้มากหรือน้อย
ต่างกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีมีสามมิติ  เพราะตามปกติแล้วแสงมีแนว
โน้มจะลดเงามืดต่าง ๆ และทำให้ภาพลักษณ์แบนราบ

สำหรบัแนวโน้มภาพยนตร์บางเร่ืองนั้น  นอกจากจะมีการจัดแสงโดยคำนึงถึง
ความแตกต่างของส่วนประกอบสำคัญทางการมองเห็นดงักล่าวแล้ว  ก็อาจพลกิความคาดหวังในด้าน
ความหมายแฝงเชิงสัญลักษณ์และความมืดให้เป็นด้านตรงข้ามกันได้  เช่น  การจัดแสงจ้าที่อาจใช้ใน
ฉากต่อสู้ที่ดุเดือด  รุนแรง  เพื่อให้ความรู้สึกเก่ียวกับปัญหาความขัดแย้งหรือความมั่นคงปลอดภัยที่ถูก
สั่นคลอนแก่ผู้ชม เป็นต้น ซ่ึงมุมกล้องก็ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงได้เช่นกัน

ตามหลักการแล้ว  รูปแบบของการจัดแสงท่ัวไปที่ทำใหวิ้ดีโอหรือภาพยนตร์
กลายเป็นงานทัศนศิลป์อันโดดเด่นขึน้มาไดน้ั้น  ยอ่มพบว่ามีลักษณะและผลกระทบต่ออารมณ์ความ
รู้สึกของผู้ชมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหน่ึงใน 5 รูปแบบ ดังน้ี

1.  การจัดแสงเป็นลำหรือ  Spotlight  ซ่ึงทำให้ความเปรียบเทียบถึงการตัดกัน
ของแสงกับความมืดอย่างหนักหน่วงมาก ๆ ทำให้พื้นผิวหน้าของภาพลักษณ์ดูเหมือนจะเป็นการตัดรูป
ใหข้าดออกจากกัน  ทั้งนีม้ักใช้เพ่ือจดุมุง่หมายทางจติวิทยา  (Psychological)  และทางแก่นเรื่อง
(Thematic) เป็นหลัก

2. การจัดแสงจากด้านหน้า การจัดแสงจากด้านหน้าถ้าจ้ามากเกินไปอาจทำให้
ตัวละครหรือภาพลักษณ์ใด ๆ ดูแบนราบหรือลอยตัวขึ้น ขาดความเป็นสามมิติ ตลอดจนไร้เส้นและเงา
บนใบหน้ามากขึ้น  แต่ถ้าเปน็การจัดแสงจากด้านหน้าเพียงอ่อน  ๆ  กระจายไว้แทนที่เงามืดใด  ๆ  บน
ฉาก ก็ย่อมจะให้ความรู้สึกในด้านความสวยงาม ความเอื้ออาทร สันติ และความอ่อนโยนได้
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3. High Key เป็นแสงที่มีความสว่างสูง หรือมีค่าความหนักเข้ม (ดำ) ของภาพ
ต่ำ  ส่งผลให้ภาพลัักษณ์ใด  ๆ  มีความสว่างไสว  หรือแม้แต่อาจเห็นแสงและเงาได้ลาง  ๆ  พบได้ใน
ภาพยนตร์แนวตลก  และนาฏดนตรีทั้งหลาย  ตามปกตจิะเป็นแสงที่ให้ความรู้สึกสดใส  เบาสบาย  มี
ชีวิตชีวา อ่อนหวานเป็นต้น

4. Low Key เป็นแสงที่มีความสว่างตำ่ หรือมีค่าความหนักเข้ม (ดำ) ของภาพ
สูง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ใด  ๆ  ของพืน้ที่ส่วนใหญ่ในภาพค่อนข้างมืด  ซ่ึงจะพบไดใ้นภาพยนตร์แนว
ลึกลับ สยองขวัญ เป็นแสงที่ให้ความรู้สึกตึงเครียด อึดอัด กลัดกลุ้ม หนักแน่น ในกรณีของภาพยนตร์
แนวตลกที่เปลี่ยนมาใช้แสงที่ให้ค่าความหนักเข้มจองภาพสูงนั้น อาจเป็นสัญลักษณ์ของตลกที่เคร่งเคร
ยีดหรือมีลักษณะเสียดสีประชดประชัน

5.  High  Contrast  เป็นแสงที่มีการตัดกัน  หรือการเปรียบเทียบแล้วต่างกัน
อย่างสูง  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ทางละครที่น่าสนใจมากขึ้น  ตามปกติจะปรากฎเป็นลำแสงเข้มกับ
ลำแสงยาว  ๆ  หรือร้ิวของความมืดสลับกับร้ิวของความสว่างอย่างเด่นชัด  ซ่ึงพบเห็นได้ประจำในถาพ
ยนตร์แนวโศกนาฏกรรม  โดยเฉพาะฉากท่ีมีการตาย  และแนวเมโลดราม่า  (Melodrama)  (จตุรงค์
ดวงมณี 2539: 26-27)

5.2 มุมกล้อง (Camera Angles)
มมุกลอ้ง  เป็นหนึง่ในภาพตัวแทนอนัสำคญัของการจดัองค์ประกอบทางด้าน

ภาพ  (Pictorial Composition)  ที่ปรากฏเป็นความงามของวิดีโอโดยทั่ว ๆ ไป ซ่ึงจะพบเห็นได้จาก
หลากหลายมวิสิควิดีราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง  ทำให้ภาพมี่ผู้ชมเห็นมีความรู้สกึมีความ
เป็นกันเอง  เสมอภาค  และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์น้ันด้วย  แตร่ายละเอียดของภาพใน
ระดับน้ี จะสามารถมองเห็นได้แต่ด้านหน้าเท่าน้ัน

1. ภาพมุมสูง (High-Angle Shot) เป็นภาพทีเ่กิดจากการมองลง แสดงให้เห็น
ถึงทัศน์ภูมิ  (Geographical  Position)  ตำแหน่งของกล้องมุมน้ีจะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่าย  ทำให้เห็นราย
ละเอียดของเหตุการณ์ท้ังด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดยตลอด  จึงทำให้ภาพในระดับนี้มีความ
สวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอื่น  นอกจากน้ีสิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับน้ีมักจะทำให้ผู้
ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ำต้อย  ไร้ค่า  ไร้ความหมาย  สิ้นหวัง  ความพ่ายแพ้  อย่างไรก็ตามหากเป็น
ภาพเหนือหัวในลักษณะของการมองภาพด้วยสายตาของนก  (Bird's-Eye  View)  เป็นการตั้งกล้องใน
ระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถ่าย  ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพที่นกมองลงมาด้านล่างเมื่อผู้
ชมเห็นภาพแบบน้ีจะทำให้ดูเหมือนกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากด้านบน มุมกล้องในลักษณะน้ีจะทำให้
ผู้ชมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มุมภาพในระดับน้ีไม่สามารถมองเห็นราย
ละเอียดในฉากได้ครบ เพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมา จึงทำให้ภสพรู้สึกลึกลับ น่ากลัว เหมาะกบัเร่ือง
ราวที่ยังไม่อยากเปิดเผยตัวละคร หรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ

2.  ภาพมุมต่ำ  (Low-Angle Shot)  เป็นภาพทีเ่กิดจากการมองข้ึน จึงช่วยเพ่ิม
ความสูงให้กับสิ่งที่ถ่าย  หรือเหมาะสำหรับจัดภาพอาคารสูง  ๆ  เพื่อแสดงความต้ังตรง  (Vertically)
หรือภาพโบราณสถาน สถาปัตยกรรม เพื่อแสดงถึงความสง่างาม ชัยชนะ และใช้เป็นการเน้นจุดสนใจ
ของภาพด้วย ภาพมุมต่ำมีอิธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชม ให้รู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายน้ันมีอำนาจ มีคา่ มีความน่า
เกรงขาม  มีความยิ่งใหญ่  ตลอดจนแสดงถึงพลัง  ความตึงเครียด  และความตื่นเต้น  เปรียบเสมือน
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สายตาของหนอน  หรอืที่นิยมเรียกว่ามุมมองของหนอน  (Worm's-Eye  View)  ในขณะเดียวกันภาพ
ชนิดน้ีจะทำให้ผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวหรือถูกคุกคามและไร้ที่พึ่งได้  นอกจากน้ีภาพมุมต่ำมักปรากฎในฉาก
ต่าง ๆ ในภาพยนตร์ หรือโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายที่แสดงวีรบุรุษ (Heroism)

5.3 ขนาดภาพ 
การเล่าเรื่องด้วยภาพในภาพยนตร์ความหมายที่เกิดจากการใช้ขนาดภาพมุม

กล้อง  การเคลื่อนที่  ล้วนเป็นภาษาสากล  ซ่ึงคนท้ังโลกดูแล้วเข้าใจได้ตรงกัน  คนสว่นใหญ่สื่อสารกับ
ภาษา  ภาพในภาพยนตร์โดยไม่รู้ตัว  แต่สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่เบ้ืองหลังแล้ว  การไม่รู้หลักการใช้
ภาพในการสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกก็คงไม่ต่างจากคนที่ขับรถโดยไม่รู้ว่าอุปกรณ์ต่าง
ๆ  ในรถมีหน้าที่ทำงานอย่างไรบทภาพคือภาษาเขียนในบทภาพยนตร์จะถูกแปลเป็นภาษาภาพ  โดย
เน้นให้ได้  ความหมายที่ชัดเจน  ควบคู่ไปกับอารมณ์ของภาพที่ทะลุทะลวงไปยังผู้ชมไม่ว่าเศร้าตื่นเต้น
น่ากลัว ชวนหัว หรืออื่น ๆ องค์ประกอบหลัก ๆ ในภาษาภาพมีอยู่สามอย่าง ได้แก่ หนึ่ง ขนาดภาพ
ซ่ึงจะว่าไป แล้วก็อาจเปรียบได้กับพยัญชนะในภาษาไทย สอง มุมกล้อง ซ่ึงอาจเปรียบได้กับสระ และ
สาม การเคลื่อนกล้อง ซ่ึงก็คงเหมือนกับวรรณยุกต์ เมื่อนำองค์ประกอบทั้งสามมาประกอบเข้าด้วยกนั
ก็จะได้หน่ึงภาพ เป็นเสมือนหน่ึงคำที่สมบูรณ์ด้วยความหมายและอารมณ์ความรู้สึก

1. ภาพไกลมาก หรือ Extreme Long Shot (EXS) เป็นขนาดภาพที่กว้างไกล
มาก  ขนาดภาพน้ี  มักใช้ในฉากเปิดเครื่องหรือเร่ิมต้นเพื่อบอกสถานที่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน  ปกติ
ฉากท่ีเปิดโดยใช้ภาพขนาดน้ีมักมีขนาดกว้างใหญ่เช่นมหานครซ่ึงเต็มไปด้วยหมู่ตึกสูงเสียดฟ้ ท้องทะเล
กว้างสุดลูกหูลูกตา  ขุนเขาสูงตระหง่าน  ฉากการประจันหน้ากันในสงคราม  ฉากการแสดงมหกรรม
คอนเสิร์ต ฯลฯ จุดเด่นของภาพ Extreme Long Shot อยู่ตรงความยิ่งใหญ่ของภาพซ่ึงสามารถสร้าง
พลังดึงดูดคนดูไว้ได้เสมอ

2.  ภาพไกล หรอื  Long Shot (LS)  เป็นขนาดภาพที่ย่อมลงมาจากขนาดภาพ
Extreme Long Shot คือ กว้างไกลพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ โดยรวมท้ังหมดได้ เมื่อดูแล้วรู้ได้ทันที
ว่าในฉากน้ี  ใครทำอะไร  อยู่ที่ไหนกันบ้างเพ่ือให้คนดู  ไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัว
ละครในฉากน้ัน  ๆ  ถือเป็นขนาดภาพท่ีเหมาะกับการเปิดฉาก  หรือเปิดตัวละคร  เพื่อให้เห็นภาพรวม
ก่อนที่จะนำคนดู เข้าไปใกล้ตัวละครมากข้ึนในช็อต  (Shot)  ต่อไป แต่ ในขณะที่เหตุ การณ์ดำเนินไป
เราก็ยังสามารถใช้ภาพ Long Shot ตัดสลับกับภาพขนาดอื่น ๆ ได้เช่นกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
เรื่อง ถ้าเป็นช่วงที่ต้องการแสดงให้ท่าทางของตัวละครมากกว่าอารมณ์สีหน้าก็ควรใช้ภาพขนาดน้ี 

3. ภาพปานกลาง หรือ Medium Shot (MS) เป็นภาพที่คนดู จะไม่ได้เห็นตัว
ละคร  ตลอดทั้งร่างเหมือนภาพ  Long  Shot  แต่จะเห็นประมาณครึ่งตัวเป็นขนาดภาพที่ทำให้ราย
ละเอียดของตัวละครมากยิ่งขึ้น  เหมือนพาคนดูก้าวไปใกล้ตัวละครให้มากข้ึน  ภาพขนาดน้ีถูกใช้บ่อย
มากกว่าภาพขนดอ่ืนๆเพราะสามารถให้รายละเอียดได้มากไม่น้อยเกินไปคือคนดู  จะได้เห็นทั้งท่าทาง
ของตัวละครและอารมณ์ที่ฉายบนสีหน้าไปพร้อม ๆ กัน

4.  ภาพใกล้ หรือ  Close up (CU) เป็นขนาดภาพที่เน้นใบหน้าตัวละคร โดย
เฉพาะเพื่อแสดงอารมณ์ของตัวละครในขณะน้ันว่ารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ภาพขนาดน้ีมักมี
การเคลื่อนไหวน้อยเพื่อให้คนดูเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน 

5.  ภาพใกล้มาก หรอื  Extreme Close up (ECU)  เป็นขนาดภาพที่ตรงกัน
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ข้าม ชนิดสุดขั้วกับภาพ  Extreme Long Shot  จะพาคนดู เข้าไปใกล้ตัวละครมาก ๆ เช่น ตา ปาก
จมูก  เล็บรวม  เป็นถึงการถ่ายสิ่งของอื่น  ๆ  อย่างชิดติดเพื่อให้เห็นรายละเอียดกันอย่างจะแจ้ง  เช่น
ก้อนนำแข็งในแก้ว หัวแหวน ไกปืน เป็นต้น

จากการศึกษาองค์ประกอบสำคัญทางการมองเห็น  และความรู้สึกท่ีได้รับจากผสัสะ
เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้กับมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีแล้ว  การจัดแสงเพื่อส่ืออารมณ์ตามเน้ือเพลงให้ออก
โทนสว่างจะเหมาะสมเพราะมีเน้ือหาเพลงที่อารมณ์ดี และต้องมีศิลปะในการจัดแสงและออกแบบแสง
เพ่ือให้ภาพสวยงาม  ต้องเลือกมมุกล้องและขนาดภาพให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกบับริบทของ
ตัวละครเพื่อสื่อความหมายและเป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่องให้ชัดเจนและตรงตามเน้ือหาของเพลงมาก
ข้ึน

6. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตัดต่อ
การตัดต่อ  (Editing)  หรือลำดับภาพ  (Sequence of Shot)  มีองค์ประกอบ วิธีการ

และหลักการหลายรูปแบบที่ต้องเรียนรู้ ดังน้ี
6.1 หน้าท่ีของช็อต (Function of Shot)

1. Establishing Shot  คือ ช็อตทีท่ำหน้าที่บอกสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ หรอืบอก
ลักษณะของเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์อะไร  โดยส่วนใหญ่นิยมใชเ้ปิดเรื่อง  หรือเปิดเหตุการณ์
เป็นการปูเรื่องให้กับผู้ชม และขนาดภาพที่นิยมใช้มักจะเป็นภาพระยะไกล (LS- Long Shot)

2. Cut-in Shot คือ ช็อตที่ทำหน้าท่ีขยายความ หรือขยายรายละเอียดของวัตถุ
บุคคล หรือเหตุการณ์ให้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงจะต้องใช้ช็อตที่ตามหลังภาพเหตุการณ์รวม ๆ

3. Cut Away Shot คือ ช็อตที่ทำหน้าท่ีเสริมบรรยากาศ หรืออารมณ์ความรู้สึก
ให้กับเหตุการณ์ที่เสนอไปแล้ว หรือเบนความสนใจจากช็อตก่อนหน้า เพื่อเปลี่ยนฉากหรือเหตุการณ์

4.  Action  Shot  คือ  ช็อตทีแ่สดงเหตุการณ์การกระทำของตัวละครหน่ึงต่อตัว
ละครอีกตัวหน่ึง

5.  Reverse Shot  คือ  ช็อตทีแ่สดงภาพบุคคลที่เป็นฝา่ยตรงกันข้ามระหว่างตัว
ละคร  2  ตัว หรือ  2  ฝ่ายท่ีกำลังเผชิญหน้ากัน อาจจะคยุกัน หรือทะเลาะกัน โดยส่วนใหญ่มักจะใช้
ลักษณะภาพแบบ Over-shoulder Shot

6.2 การวางตำแหน่งช็อตหรือการลำดับช็อต
1.  Narrative  Cutting  การนำเสนอเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างต่อเน่ืองตามลำ

ดับเวลา โดยวางช็อตตามลำดับเวลา คอื นำเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วนำเสนอภาพต่อไป
ตามลำดับเวลาไปเรื่อย ๆ

2. Cross Cutting  การนำเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่  2  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนพร้อมกัน
แลว้เห็นเป็นเหตุการณเ์ดียวกัน  ต้องจัดวางช็อตหรือลำดับช็อตแบบสลับเหตุการณท์ี่กำลงัเกิดขึน้ไป
มาระหว่าง 2 เหตุการณ์

3.  Parallel Cutting  เป็นวิธีการลำดับช็อตหรือจัดวางช็อตที่ใช้เมื่อต้องการนำ
เสนอเหตุการณ์  2  เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน หรือต่างเวลากันสลับกันไปมา เพื่อเปรียบ
เทียบ แต่ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องกันโดยตรง และเหตุการณ์น้ีจะไม่บรรจบกันเลย
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4.  Dynamic  Cutting  เป็นวิธีการลำดับช็อตเพื่อแสดงความต่อเน่ืองของเหตุ-
การณ์ที่ส่งผลต่อกันในด้านเหตุการณ์ หรืออารมณ์อย่างรนุแรง โดยแต่ละช็อตไม่ต่อเน่ืองกัน อาจแตก
ต่างกันในเรื่องของเวลาหรือสถานที่ หรือทั้งสองอย่าง

5.  Montage Cutting  เป็นวิธีการลำดับช็อตหรือจัดวางช็อตเข้าด้วยกัน  โดยมี
แนวความคิดรวมที่ต้องการจะถ่ายทอดเป็นแกน  ซ่ึงภาพต่าง  ๆ  ที่นำมาต่อเน่ืองกันไม่ได้มีความต่อ
เนื่อง  หรือเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลย  ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเวลาหรือเหตุการณ์  วัตถุประสงค์เพื่อเล่า
เหตุการณ์ หรือสรุปเรื่องราว โดยใช้เวลาเพียงสั้น ๆ

6.3 การกำหนดเวลาของการเช่ือมโยงระหว่างช็อต (Timing)
การกำหนดเวลาของการเชื่อมโยงระหว่างช็อตแบ่งได้ 3 ประเภท
1.  การเชื่อมโยงระหว่างช็อต  โดยรอให้เหตุการณ์  หรือการกระทำ  หรือการ

เคลื่อนไหวจบสิ้นไป แล้วจึงเปลี่ยนช็อตต่อไป การเชื่อมโยงจังหวะน้ีจะทำให้ความรู้สึกเชื่องช้า
2.  การเชื่อมโยงกันโดยเหตุการณ์เคลื่อนไหวในช็อตแรกยังไม่ปรากฎ แลว้ต่อโดย

ช็อตต่อไปจึงมีการเคลื่อนไหว ซ่ึงทำแบบน้ีทำให้อารมณ์รุนแรง รวดเร็ว ฉับพลัน น่าตื่นเต้น
3.  การเชื่อมโยงช็อตระหว่างเหตุการณ์ หรือการกระทำที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่  ซ่ึง

เรียกว่า Cut On Action ใช้แสดงการเชื่อมโยง 2 ช็อตที่มีความกลมกลืนต่อเน่ือง ให้ลื่นไหลไปเรื่อย ๆ
6.4 วิธีการเช่ือมโยงระหว่างช็อต (Transition)

วิธีการเชื่อมโยงระหว่างช็อตมีวิธีการหลายวิธี  แต่ละวธิีใหผ้ลทางการส่ือความ
หมาย อารมณ์ แตกต่างกันไป

1. Cut หรือ Straight คือ การเช่ือมโยงระหว่างช็อตแบบตัดไปตรง ๆ เหมอืนเอา
ภาพของ 2 ช็อตมาต่อกันเฉย ๆ ซ่ึงในภาพยนตร์และโทรทัศน์จะพบวิธีน้ีบ่อยที่สุด

2. Fade มี  2  อย่าง คือ  Fade In คือ การเริ่มต้นภาพจากเฟรมที่มืดสนิท หรอื
พื้นสี  แล้วค่อย  ๆ  ปรากฎภาพให้เห็นชัดเจนข้ึนจนเป็นปกติ  ส่วนใหญ่จะนำมาใช้บอกการเริ่มต้นของ
เรื่อง ของเหตุการณ์ หรือวันใหม่ เป็นตน้ ส่วน Fade Out คือ การนำภาพที่กำลังมองเห็นอยู่ชัดเจนให้
ค่อย  ๆ  จางหายสู่ความมืด  หรือพ้ืนสใีนที่สุด  สว่นใหญ่ใช้เพื่อการบอกการจบส้ินเรื่องของเหตุการณ์
หรือสิ้นสุดลง เป็นต้น

3. Dissolve  คือ การที่ภาพในช็อตหนึ่งท่ีกำลังจางหายไป ก็มีภาพในอีกช็อตมา
ซ้อนแล้วค่อย ๆ ชัดขึ้น และมาแทนทีใ่นที่สุด การใช้ Dissolve ใช้เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่างช็อต
แล้วมีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกันอย่างกลมกลืน  หรือใช้เพื่อลัดเวลา  ซ่ึงผลทางอารมณ์ทีไ่ด้จะเป็น
แบบนุ่มนวลชวนฝัน

4.  Wipe  คือการกวาดภาพ  สามารถกวาดภาพได้หลายทิศทาง  เปน็การนำเอา
ภาพใหม่แทนที่ภาพเก่า  เหมือนกับการเปิดม่านเวทีละคร  นำมาใช้เพ่ือเล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมา
ไม่ต้องการความสมจริง  สอดคลอ้งกับธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์เรา  ซ่ึงการกวาดภาพต้องคำนึงถึง
การเคลื่อนไหวของวัตถุ และบคุคลภายในกรอบภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ ไมว่่าจะเป็น
เรื่องทิศทาง หรืออัตราเร็ว

การตัดต่อมิวสิควิดีโอจะใช้วิธีการตัดต่อแบบภาพยนตร์  เพราะมิวสิควิดีโอถือเป็น
ภาพยนตร์สั้นช้ินหน่ึง การผลิตมิวสคิวิดีโอด้วยเทคนิควิดีโอพัซเซิล ต้องถ่ายทำแล้วนำมาตัดต่อข้ันแรก
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แล้วนำภาพที่ตัดต่อเสร็จแล้วไปถ่ายทำอีกขั้นตอนอีกที  จากการศึกษาเทคนิคการตัดต่อทำให้เห็น
ว่าการเลือกวิธีการเชื่อมโยงภาพแบบไหนที่จะเหมาะกับเทคนิคของมิวสิควิดีโอชิ้นน้ี  และสามารถออก
แบบช็อตได้ง่ายข้ึน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การสรา้งสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซลิ” สามารถแบ่งการ
ศกึษาออกเป็น 2 ข้ันตอนน่ันก็คือ ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เตรียมวางแผนผลิตชิ้นงาน โดยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆดังน้ี

รูปแบบการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยในหลายวิธี นอกจากจะนำแนวคิดและ

ทฤษฎีที่ไดก้ล่าวมาในบทก่อนหน้าที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอแล้ว ผู้ศกึษายังมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกก่อนการผลิตและการสัมภาษณ์หลังการผลิต เพื่อที่ผลงานจะได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) หมายถ ึง ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาและผลิตมิวสิค

วิดีโอชิ้นน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ประชากรที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมิวสิควิดีโอ
2. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมิวสคิวิดีโอชิน้น้ี หมายถึง กลุ่มคนเพศชายและหญิง

ที่มีอายุระหว่าง 16-22 ปี รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบในการรับชมมิวสิควิดีโอ
กลุ่มตัวอย่าง  (Sampling)  ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอชิ้นนี้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี
1. กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ทั้งหมด 5 ท่าน ดังน้ี

- คุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ
- คุณธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค นักตัดต่อภาพยนตร์และมิวสิควิดีโอ บริษัท GTH
- คุณชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ ผู้ช่วยผู้กำกับ บริษัท Striper Films
- คุณสุทธิพงศ์ คล้ำมณี Director of Photography บริษัท Striper Films
- คุณวงศกร คล้ำมณี freelance editor

2.  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินมิวสิควิดีโอ หมายถึง กลุ่มผู้ชมเพศชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง  16-22  ปี  รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบในการรับชมมิวสิควิดีโอ  มาร่วมสนทนาแบบกลุ่ม  (Focus
Group)  จำนวน  10  คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชม รวมถึงใหแ้นวทางและข้อเสนอ
แนะในการนำไปพัฒนาแและปรับปรุงมิวสิควิดีโอต่อไป

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ในการศึกษา “การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล” ได้แบ่งออกเป็น 2

ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-
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Depth Interview) เพื่อศึกษาแนวทางและแนวความคิดในการผลิตชิ้นงาน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต มีดังน้ี

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ผู ้
กำกับมิวสิควิดีโอและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยมีแนวคำถามดังน้ี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ชื่อและนามสกุล
- ประวัติ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมิวมิวสิควิดีโอ
- คำถามทั่วไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ
- วิธีการคิดและการวางธีมของมิวสิควิดีโอแต่ละชิ้น
- วิธีการเลือกเทคนิคหรือวิธีการให้เหมาะสมกับเพลง
- รู้จักเทคนิควิดีโอพัซเซิลหรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรกับเทคนิคน้ี
- เล่าเรื่องอย่างไรให้ผู้ชมรู้สึกติดตามไปกับมิวสิควิดีโอในเวลาอันสั้น
- จัดสัดส่วนระหว่างนักร้องกับเส้นเรื่องอย่างไรให้พอดีกัน
- มีวิธีการอย่างไรในการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบท
- ความยากง่ายในกระบวนการในการผลิตมิวสิควิดีโอ
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการผลิตมิวสิควิดีโอ

1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้สำหรับการสัมภาษณ์นัก
ตัดต่อโดยมีแนวคำถามดังน้ี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ชื่อและนามสกุล
- ประวัติ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดต่อมิวสิควิดีโอ
- คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการตัดต่อ
- การตัดต่อมิวสิควิดีโอแตกต่างจากการตัดต่อแบบอื่น ๆ อย่างไร
- ความยากง่ายในการตัดต่อมิวสิควิดีโอกับการตัดต่อแบบอื่น ๆ
- วิธีการตัดต่อสำหรับเทคนิควิดีโอพัซเซิล
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการตัดต่อวิดีโอ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ
การสนทนากลุม่ (Focus Group) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแล้ว ผู้ศึกษา

ได้ออกแบบแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม  โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายการ
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เป็นผูป้ระเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่
สมบูรณ์ โดยจะทำการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการชมมิวสิควิดโีอ
เทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care” เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนารายการในอนาคตได้ ซ่ึงในการสนทนากลุ่มน้ัน จะประกอบด้วยแนวคำถาม ดังต่อไปน้ี

1. ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content)
2. ความพึงพอใจด้านการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & Technic)
3. ความพึงพอใจด้านการตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Editing & Graphic)
4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมและประโยชน์ของมิวสิควิดีโอ (All of Music video)
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน

การทดสอบเครื่องมือ

เพื่อให้การสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ที่มีประสบการด้านการ
ผลิตมิวสิควิดีโอเป็นไปอย่างเหมาะสม และได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใชแ้ละเป็น
แนวทางในการผลิต ผูศ้ึกษาจึงได้ตั้งประเด็นคำถามและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำชี้แนะ
และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แนวคำถามท่ีดี และทำการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) โดย
ให้กลุ่มเป้าหมายชมผลชิ้นงานมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคสปลิทสกรีนแบบวันเทคที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
และพูดคุยสอบถามถามแนวทางของคำถามทีต่ั้งไว้ และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลความพงึพอใจที่มตี่อ
ผลงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ศึกษาได้

ทำการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการรวบรวมข้อมูล แจกแจง
ข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น  2 ส่วน คือ
ข้อมูลในส่วนก่อนและหลังการผลิต ดังน้ี

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนก่อนการผลิต (Pre-Production)
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต เทคนิควิธีต่าง และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ

ตำรา งานวิจัย รวมทั้งตัวอย่างจากมิวสิควิดีโอต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการผลิต
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ผูก้ำกับมิวสิควิดีโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปปรับใช้ในการผลิตมิวสิค
วิดีโอโดยใช้เทคนิคสปลิทสกรีนแบบวันเทค

2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหลังการผลิต (Post-Production)
ทำการสัมภาษณ์กลุม่เป้าหมายจำนวน 5 คนหลังจากที่ได้รับชมมวิสคิวิดีโอฉบับสมบูรณ์ทีต่ัดต่อเสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อผลงาน เพื่อนำมาสรุปผลและปรับใช้ในการทำงานต่อ
ไปในอนาคต

การนำเสนอข้อมูลและช้ินงาน
1. การนำเสนอข้อมูลก่อนการผลิต นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยนำเอาแนวคิดและ

หลักการ ข้ันตอนการทำงาน ตลอดจนข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์
2. การนำเสนอข้อมูลข้ันการผลิต

2.1 จัดทำโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) องค์ประกอบต่างๆ ดังน้ี
- เพลงที่นำมาผลิต
- แนวคิด (Concept)
- วัตถุประสงค์ (Objective)
- กลุ่มเป้าหมาย (Target)
- เค้าโครงเรื่อง (Plot)
- เทคนิคและวิธีการที่เลือกใช้

2.2 จัดทำบทสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
3. การนำเสนอมิวสิควิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม และทำการพูดคุย

         แบบกลุ่ม (Focus Group) และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4. นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

ผลศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล” ใช้วิธีการศึกษา
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชิ้นงาน โดยผู้ศึกษาได้
แบ่งวิธีการและรายละเอียดการศึกษาโดย

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำกับมิวสิควิดีโอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต และนักตัดต่อ

ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อขอข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการผลิตมิวสิค
วิดีโอ จำนวน 5 ท่าน

1. คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ
โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี
ปัจจุบนัการผลิตมวิสิควิดีโอเพื่อมาป้อนให้กบัตลาดเพลง ปัจจุบันการเป็นนักร้องมัน

ไม่เวิร์คเหมือนเมื่อก่อน เดี๋ยวน้ีกลายเป็นอาชีพที่หวังพึ่งยอดขายไม่ได้ แต่ต้องอาศัยจากงานจ้าง มิวสิค
วิดีโอแย่ ๆ บางตัวก็ทำให้นักร้องมีชื่อเสียงได้เช่นกัน เช่น จ๊ะ คันหู หรือบางครั้งนักร้องที่มีมิวสิควิดีโอ
ดี ๆ ก็ไม่ค่อยมีงานได้เช่นกัน เพราะมันต้องอาศัยการตลาดเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันก็อาศัย
กระแสสังคม กระแส SociaL Network ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างมหาศาล ในส่วนของขั้นตอน
การผลิตจะเริ่มจากการมีคนติดตอ่แล้วส่ง e-mail ตัวเพลงมาให้ก่อน แล้วก็ไปคุยกับ Group Head
เพื่อดูลุคของนักร้องว่าเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะสตรีท เกิร์ลกรุ๊ป หรือบอยแบนด์ และดูว่าจะขายงาน
อย่างไรตามที่ Group Head ต้องการ เช่น แบบเกาหลี สตรีท แบบเซอๆ หรือมีเน้ือเรื่องที่ชัดเจน จาก
น้ันก็ทำการขายสคริปต์งาน แล้วก็ออกไปถ่ายทำ ตัดต่อ และส่งงาน

มิวสิควิดีโอน้ันแตกต่างจากรายการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก เพราะถ้าเป็นรายการเราก็
ต้องทำไปตาม concept หรือวิธีการของรายการน้ัน ๆ เช่น รายการอาหารที่ต้องถ่ายทำในสตูดิโอ ก็
ต้องนำพิธีกรมายืนพูดต่อหน้ากลอ้งในสตูดิโอตลอดทุกเทป แต่ถ้าเปน็มิวสิควิดีโอจะมีเพลงทีม่าใหม่
ตลอด เช่น ได้รัยมาว่าให้ไปเต้นที่ถนน ก็จะไปเต้นที่ถนน หรือถ้าอยากจะเต้นในสตูดิโอ ก็จะไปเต้นใน
สตูดิโอ เพราะมันมีการเปลี่ยนเพลงทุกครั้ง แต่มิวสิควิดีโอกับภาพยนตร์จะคล้ายกัน เช่น จะทำหนัง
แอคชั่น หนังรัก หรือหนังตลก แต่ข้ันตอนถ่ายทำจะยาวนานกว่าเพราะภาพยนตร์มีระยะเวลาที่ยาว
กว่า ปัจจุบันมิวสิควิดีโอของคุณเอกสิทธิ์จะใช้กล้องในการถ่ายทำ 2 ตัว ถ้าเป็นรายการก็จะจัดไฟเพียง
ครั้งเดียวและถ่ายทำทีเดียวด้วยกล้อง 3 ตัว แต่มิวสิควิดีโอก็จะมีการจัดไฟที่คำนึงถึงโทนสีและโทน
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แสง ซ่ึงวิธีก็จะต่างจากละครออกไปอีกเช่นกัน องค์ประกอบภาพ แสง สี มีความสำคัญมากกับมิวสิค
วิดีโอ สิ่งที่สำคัญที่สุดท่ีสำหรับคุณเอกสิทธ์ิคือช่างกล้อง ถ้าหากช่างกล้องที่ตั้งใจไว้ไม่ว่างวันไหนก็จะ
ยอมเลื่อนวันถ่ายเพื่อให้ตรงกับวันว่างของช่างกล้อง ต้องเลือกช่างกล้องที่เป็นมืออาชีพและทำงานกับ
เราได้ เพราะช่างกล้องเป็นตาให้กับเรา ไม่ว่าโลเคชั่นจะสวยงามขนาดไหน ถ้าถ่ายออกมาไม่สวยก็จะ
ไม่สวย ช่างกล้องจึงสำคัญที่สุด

บางครั้งการที่มิวสิควิดีโอตัวไหนไม่ดังผูก้ำกับก็โทษตัวเองบ้าง แตป่กตจิะเป็นเพราะ
เพลงไม่ดี น้องร้องร้องเพลงไม่เพราะ พอมารวมกันเป็นเพลงไม่ดีแล้วนักร้องยังรอ้งแย่อีกก็เจ๊ง
ตัวอย่างเพลงที่ดีแต่มิวสิควิดีโอเฉย ๆ เช่น Singular หรือถ้าเป็น จ๊ะ คันหู มิวสิควิดีโอไม่ดีเลย แต่
เพลงดังมาจากกระแสใน social network บางเพลงมิวสิควิดีโอดีมากก็ไม่ดังก็มี หลัก ๆ เลยจึงจะมา
จากเพลงก่อน เพราะคนเราหูไวเราฟังเพลงด้วยหู บางีก็ฟังจากวิทยุ ฟังบนรถมีแต่เสียงไม่มีภาพให้เห็น
ถ้าฟังแล้วชอบอาจจะไปตามดูมิวสิควิดีโอ ถ้ามิวสิควิดีโอดีก็เสริมกัน แต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะซ้ือเพียงซีดีไป
ฟัง ดังน้ันเพลงจึงสำคัญหลังจากน้ันคือภาพที่มาคอยเสริม บางครั้งก็แล้วแต่กลุ่มเป้าหมายอีก ถ้ากลุ่ม
easy listening พวก Singular บุรินทร์ ETC ตัวเพลงก็จะมาก่อน แต่ถ้าเป็น Kamikaze ภาพก็จะมา
ก่อน เพราะตัวเพลงไม่ค่อยถูกเปิดทางวิทยุ แต่ออกเป็นงานแนวแฟชั่น มีภาพนำแล้วเพลงตามมา
ปัจจุบันจะยิงการตลาดด้านเพลงให้ดังมาก่อน ถ้าหากเพลงดังภาพท่ีเป็นมิวสิควิดีโอก็จะตามมาทีหลัง
ก็จะยิ่งเป็นกระแส ก็แล้วแต่แผนการตลาดที่ค่ายเพลงวางมา ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบเวลา
ทำงานก็จะมีเรื่องนักแสดงเอาแต่ใจ บางคร้ังมาสาย มัวแต่คุยโทรศัพท์ หรือรีบกลับก่อนบ้าง ก็ต้องไป
ต่อว่าทีมแคสติ้งอีกที แต่ปัญหาหลัก ๆ เลยคือสภาพอากาศ เพราะมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ ถ้า
หากฝนตกหนักเราก็ต้องลองมองหาที่ร่มในการถ่ายทำแทนที่พอจะมาทดแทนกันได้ เพราะเราควร
คำนึงถึงเรื่องเวลาและการแสดงมากกว่ามามัวกังวลกับการรอฝนหยุดตก บางครั้งรอจนฝนหนุดตกฟ้า
ก็มืดแล้ว ภาพที่คสรจะเป็นฉากกลางวันก็จะกลายเป็นฉากกลางคืนแทน

การวางไลน์รอ้งปกติแล้วไม่มีแน่ชัดว่าจะใส่มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับตัวเราว่า
อยากใส่เยอะหรือน้อยขนาดไหน หรือไม่ใส่เลย บางครั้งไลน์ร้องก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมถ้าหากการแสดง
ไม่ดี หรือบางครั้งนักร้องหน้าตาดีก็ใส่เยอะหน่อย ถ่ายแบบเลือกมุมสวย ๆ มาใส่แทนแอคติ้งของนัก
แสดงที่บางครั้งอาจจะไม่โอเค ในส่วนของวิดีโอพัซเซิล คุณเอกสิทธิ์กล่าวว่าเป็นมิวสิควิดีโอแบบ
Directions นิยมทำในค่ายเพลงแนวอินดี้ เช่น ค่าย Smallroom ที่จะชอบทำมิวสิควิดีโอแบบล้ำ ๆ
เช่น วิธีน้ีก็จะไปถ่ายทำเอาภาพสวย ๆ แล้วเอาภาพมา match มาเล่นข้ึนลงซ้ายขวา และนักแสดง
ต้องเล่นเก่ง และยังแนะนำอีกด้วยว่าถ่ายภาพให้สวย ๆ อาจจะไปสวนรถไฟก็ได้ มีภาพใบไม้ต้นไม้
หรืออาจจะมี flare ให้ภาพออกฟุ้ง ๆ เพื่อความสวยงาม
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2. คุณธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค นักตัดต่อภาพยนตร์และมิวสิควิดีโอ บริษัท GTH
โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี
การตัดต่อเป็นเรื่องของ space and time การตัดต่อจะต้องมี pacing การตัดต่อเป็น

เรื่องที่ใคร ๆ ก็ทำได้เพราะแค่เอาคัตมาชนคัตไปเรื่อย ๆ ไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญคือ pacing คือดู
จังหวะการตัดต่อ เมื่อเราตัดเสรจ็เรียบร้อยทั้งหมดเรากก็ต้องกลับมาดูตั้งแต่แรกใหม่ทั้งหมดว่าตรง
ไหนยังมีจุดที่ดูแล้วยังไม่โอเค แล้วกลับมาแก้ใหม่ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะพอดีที่สุด เพราะบางครั้งคัตติ้ง
เปลี่ยนไปเพียงนิดเดียว ความรู้สึกคนดูก็เปลี่ยนได้เช่นกัน การจะตัดแต่ละคร้ังต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึง
ตัดตรงน้ี เพื่อรับหน้าหรือเพื่ออะไร การตัดต่อการตัดต่อมิวสิควิดีโอก็จะสำคัญที่จังหวะเพลง ห้อง
เพลง การตัดให้ลงกับห้องเพลง จังหวะการร้อง หรือแม้แต่แอคชั่นที่ลงพอดีกับเพลง มีตัวอย่างผลงาน
ของคุณธรรมรัตน์ที่ตัดต่อเพลงประกอบภาพยนตร์ ATM เออรักเออเร่อ เพลงมองได้แต่อย่าชอบลองลุ
ลา จะเห็นชัดว่ามีการตัดต่อที่ลงจังหวะห้องเพลงตลอกทั้งเพลง ไม่ว่าจะจังหวะการขยับตัว การหัน
หน้า การร้องเพลง หรือฟุตเทจที่นำมาจากภาพยนตร์ ก็นำมาตัดให้แอคชั่นลงกับห้องเพลง การตัดต่อ
ที่ดีคือการตัดโดยให้ผู้ชมไม่รู้สึกถึงการตัด

การเลือกสีของมิวสิควิดีโอจะเป็นเรือ่งของรสนิยมของผู้กำกับ หรืออาร์ตไดเรกชั่นใน
บางครั้ง หรือข้ึนอยู่กับมู้ดของเพลง ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเพลงแต่ละเพลงจะมีสีอย่างไรเพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรสนิยม ส่วนการตัดต่อสำหรับเทคนิควิดีโอพัซเซิล คุณธรรมรัตน์กล่าวว่าจะ
ต้องมีการถ่ายทำที่ดี ต้องถ่ายเป๊ะให้ได้ตามคิวที่วางไว้เพราะมันจะต้องลงล็อคกันให้พอดีที่สุด

3. คุณชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ ผู้ช่วยผู้กำกับ บริษัท Striper Films และ
4. คุณสุทธิพงศ์ คล้ำมณี Director of Photography บริษัท Striper Films

ได้ทำการสัมภาษณ์พร้อมกัน โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี
เทคนิคที่เลือกใช้ค่อนข้างยากจะต้องทำพรีโปรดักชั่นให้ดีที่สุด ต้องลิสซีนต่าง ๆ มาให้

ชัดว่าแต่ละซีนจะถ่ายที่ไหนบ้าง อันไหนถ่ายพร้อมกันได้บ้าง อันไหนต้องถ่ายแยก ต้องลองไป block
shot ดูก่อนว่าจะถ่ายอันไหนมุมไหน และจะต้องดูพื้นดูเส้น horizontal line ให้ดี ภาพที่จะเป็นเฟรม
ขนาดเทา่กันเพือ่ล้อกันต้องลดระยะเลนส์เอาไว้ให้ expose เท่ากัน สิ่งที่น่ากลัวคือขนาดภาพจะต้อง
ระวังเพราะต้องให้มันต่อออกมาพอดีกัน ระวังช่องว่างที่เกิดระหว่างมือถือแต่ละเครื่อง อาจหาภาพ
ขนาดอื่นมาตัดหรือใช้กราฟฟิกมาเป็นตัวช่วยเชื่อม เพื่อไมใ่ห้ทั้ง 3 หน้าจอเชื่อมกันตลอดเวลาจะได้
ง่ายข้ึน และให้ระวังเรื่องแสงไม่คอนทินิวควรเผื่อวันถ่ายไว้ 2-3 วัน และส่วนของภาพกราฟฟิกที่จะมา
ใช้ก็แนะนำว่าตอนน้ีกำลังนิยมการออกแบบแบบ flat อยู่

สว่นที่สำคัญมากคือให้ทำ shot list และ shooting script แบบละเอียดที่สุด แล้ว
จับ group shot ว่าซีนไหนที่จะจับมาถ่ายพร้อมกันได้ ลิสมาเลยว่าแต่ละจอจะปรากฎภาพอะไรบ้าง
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ทำเป็นตารางเพื่อเทียบกับจออื่น ๆ ให้ใช้สีช่วยในการแบ่งลิสจอจะได้ดูง่ายมากข้ึน จัดคิวถ่ายก่อนหลัง
ให้ดี เวลาถ่ายทำอาจจะต้องจับเวลาแอคชั่นของนักแสดงเพราะอาจแอคชั่นเสร็จไม่ทันคิวของการหมุน
มือถือ ถ้าทำหลุดแผนถ่ายทำจะทำให้ยากต่อการตัดต่อ และเมื่อนำคลิปบรรจุลงมือถือเพื่อเอาไปที่
ถ่ายทำอกีรอบให้ระวังเรือ่ง lighting เพราะหน้าจอมือถือจะสะท้อนแสง แม้แต่ฟิล์มที่ติดอยู่ที่หน้าจอ
ก็มีผล ให้ลองทดลองดูให้ไม่มีแสงสะท้อนออกมา ให้คัดแสงออกแต่ก็ต้องระวังว่ามือจะมืดเพราะไม่มี
แสงและเงาลงจอ นอกจากน้ียังมีเรื่องของ hand talent ที่จะต้องซ้อมมาให้ดีก่อนถ่ายทำเพราะมือจะ
ต้องเล่นได้แบบพอดี ๆ และยังแนะนำในตอนท้ายอีกว่าบางช็อตให้ถ่ายเอาไว้ 2 ขนาดกันเอาไว้เผื่อนำ
ไว้ใช้ซ่อมตอนข้ันตอนตัดต่อได้ และถ้าทดลองตัดต่อบรรจุลงมือถือมาลองทำออกมาก่อนก่อนที่จะออก
ไปถ่ายทำจริงด้วย

5. คุณวงศกร คล้ำมณี freelance editor
โดยข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี
คุณวงศกรได้แนะนำเกีย่วกบัการตดัต่อให้เป็นระบบ  ถ้าหากเราออกไปออกกองถ่าย

เองเราก็จะต้องเป็นคนที่ขอโหลดฟุตเทจลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง  เพื่อที่คนตัดต่อจะได้รู้เองว่าไฟล์
ตรงน้ีคือส่วนไหนของการถ่าย จัดการแยกกรุ๊ปช็อตที่ได้ถ่ายมาแยกออกเป็นโฟลเดอร์ให้อันทีเ่กี่ยวขอ้ง
กันอยู่ด้วยกัน  จากน้ันนำไฟล์มาแยกไฟล์ที่เสียออกและลบท้ิง  แล้วนำไปแปลงไฟล์เลือกเทคดีเทคเสีย
จัดการเปลีย่นช่ือไฟล์ซึ่งสำคัญมาก  ใหใ้ช้สเลทเวลาถา่ยทำเพือ่ความเป็นระเบยีบและจด  camera
report  เพื่อความสะดวกในการตัดต่อ จัดการแยกไฟล์ตามซีนที่ถ่าย และกรณีนี้ต้องแยกซนีตามเร่ือง
มือถืออีกด้วย  แบ่งโฟลเดอร์ตามที่เราเข้าใจจะง่ายท่ีสดุ  โดยควรแบ่งโฟลเดอร์ตัดต่องานออกมาจาก
โฟลเดอร์ที่คิดงานออกมาเลย  ในโฟลเดอร์ที่ตัดก็จะแบ่งออกมาเลยเป็นโฟลเดอร์สำหรับฟุตเทจ
สำหรับต้ังโปรเจคการตัดต่อ  โฟลเดอร์สำหรับสำหรับไฟล์พรีววิ  โฟลเดอร์กราฟฟิก  โฟลเดอร์เสียง
โฟลเดอร์สำหรับเอกสารพวก camera report และโฟลเดอร์ reference 

การตัดต่อสำหรับเทคนิคนี้จะต้องแบ่งโฟลเดอร์ให้ละเอียดที่สุดนับจำนวนซีน และ
ทรานซิชั่น ทรานซิชั่นต่าง ๆ อาจจะไปทำในโปรแกรม After Effect แล้วนำไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อ
อีกที และยังแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรม Final Cut Pro ในการตัดต่อเพราะโปรแกรมใช้ง่ายและได้ภาพ
ที่สวย เวลาตัดต่ออาจจะไมต่้องแบ่งออกเป็น 3 project หรือแบ่งออกเป็น 3 sequence ก็ได้ คุณ
วงศกรมองว่าเราตัดทีเดียวเลยน่าจะง่ายกว่า โดยการแบ่งเลเยอร์ในการตัดต่อ เพื่อทีเ่วลาคัทหรือ
สังเกตการเช่ือมต่อกันจะได้ดูได้ง่าย โดยใช้การเปิดปิดตาเลเยอร์ดู ส่วนขั้นตอนการทำสีให้ทำหลังสุด
หลังจากตัดต่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองปรับตามความชอบ อาจปรับสีใบไม้ให้ซีดเหลืองลง อาจ
ปรับให้สวนรถไฟไม่ดูเป็นสวนรถไฟธรรมดาก็ได้
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บทที่ 5
ผลการประเมินประสิทธิพลมิวสิควิดีโอเพลง Take Care

การศึกษาและผลิต “มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล” เพลง  Take Care  ได้ใช้วิธี
การวิจัยประเมินผล  (Evaluation  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลชิ้นงานมิวสิควิดีโอ
โดยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิลที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน  ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้จากการชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care” เพื่อให้ทราบถึงความคิด
เห็น  ความพึงพอใจ  และประโยชน์  รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้า
หมาย ซ่ึงจะนำไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานการวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดย
การประเมินผลมิวสิควิดีโอในครั้งน้ีได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักศึกษาและวัยรุ่นทั่วไปที่มีอายุ
ระหว่าง  16-22  ปี  จากน้ันจึงนำข้อมูลที่ได้ทำการสนทนากลุ่มมาสรุปผลการประเมินช้ินงานมิวสคิ
วิดีโอต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลมิวสิควิดีโอเพลง Take Care
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการสมทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ

จากการรับชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล  เพลง  Take  Care”  ของกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มนัก
นักศึกษาและวัยรุ่นทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-22 ปี จำนวน 5 ท่าน

2. สรุปผลการประเมินมิวสิควิดีโอเพลง Take Care

เครื่องมือในการประเมินผลมิวสิควิดีโอ
เครื่องมือที่ใช้เป็นคำถามในการสนมนากลุ่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & 

Technic)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Editing & Graphics)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมและประโยชน์ของมิวสิควิดีโอ (All of Music Video)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 

ผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care
ผลวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการชม

มิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง  Take Care”  ของกลุ่มนักศึกษาและวัยรุ่นทั่วไปที่มีอายุระหว่าง
16-22 ปี

ผู้ศกึษาได้ทำการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ี
ได้จากการชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care” เพื่อประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33

ทำให้ได้ข้อมูลด้านความพึงพอใจ ความคดิเห็นและประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 16-22 ปี
ได้รับชมมิวสิควิดีโอจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังน้ี

1. คุณกฤษกร ขาวไม้ อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรียน
2. คุณโธรัยห์ เผด็จดัสกร อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา
3. คุณสมิตา เจริญพันธ์ อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา
4. คุณธนวัฒน์ วิศวชีวินอนันต์ อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา
5. คุณชนกนันท์ วงศ์วิเศษ อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา
6. คุณศศิมา นิยม อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา
7. คุณจิตติ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา
8. คุณปูชิตา เย็นทรวง อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา
9. คุณนริศรา เพ็ชรเหลี่ยม อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา
10. คุณพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content)
ในด้านความเข้าใจต่อเรื่องราวภายในมิวสิควิดีโอ กลุ่มตัวอย่างทั้ง  10 ท่านมีความเข้าใจดี

ในเนื้อเรื่อง โดยสามารถเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นในมิวสิควิดีโอที่นำเสนอออกมาอย่างถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่า
เนื้อเรื่องมีความเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน  ไม่ได้มีความแปลกใหม่สกัเท่าไหร่  สามารถเดาเน้ือเร่ืองได้
ตั้งแต่ช่วงกลางเพลง  และสามารถตีความเน้ือเรื่องออกมาได้ตรงตามเน้ือเพลง  และมีความสอดคล้อง
ระหว่างเน้ือเรื่องและเน้ือเพลงเข้ากันดี เปน็ความน่ารักที่กุ๊กก๊ิกและสดใสตามอารมณ์เพลง ในส่วนของ
เนื้อเรื่องดูเรียบง่ายเกินไปสักหน่อย ไม่ได้อะไรหวือหวา แต่ด้วยเทคนิคและภาพที่เห็นสามารถดึงดูดให้
ติดตามได้จนจบและรู้สึกว่าเพลงไพเราะข้ึนมากกว่าการฟังเพลงน้ีแบบไม่มีภาพประกอบ

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & Technic)
ในด้านความพึงพอใจต่อการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ กลุ่มตัวอย่างท้ัง  10  ท่าน

รู้สึกชื่นชอบกับเทคนิคที่ได้เห็น  กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเทคนิควิดีโอพซัเซิล  (Video  Puzzle)  มี
ความน่าสนใจทำให้มิวสิควิดีโอชิ้นน้ีน่าสนใจข้ึนมากกว่าการถ่ายภาพและตัดต่อมิวสิควิดีโอแบบทั่วไป
และมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีได้หยิบเทคนิคมาใช้ได้อย่างราบร่ืนและดูลงตัว  แตจ่ะมีในช่วงทา้ยของเพลงที่ดู
สะดุดนดิหน่อยตรงการจับโทรศพัท์ขยับบนไอแพดทีดู่ไม่ราบร่ืนสักเท่าไหร่แต่กไ็ม่ได้ติดใจอะไร  และ
เทคนิคที่ใช้สามารถเป็นลูกเล่นล้อกับเน้ือเรื่องได้ดีเช่นตอนจับนางเอกเขย่าและเทลงในโทรศัพท์อีก
เครื่อง  สามารถใช้น้ิวมือมาเล่นกับตัวละครได้เหมือนตัวละครเป็นตุ๊กตาหรือของเล่น  เทคนิคน้ีสามารถ
ทำให้เน้ือเรื่องของมิวสิควิดีโอที่ธรรมดาและเรียบง่ายดูนา่สนใจข้ึนมาได้  อีกท้ังยังมีลูกเล่นที่หลาก
หลายดึงดูดให้ติดตามเพราะอยากจะรู้ว่าต่อไปจะมีลูกเล่นแบบไหนมานำเสนอให้ติดตามต่ออีก  อีกทั้ง
เทคนิคน้ีมีความแปลกใหม่ไม่เคยเห็นคนใช้เทคนิคน้ีในประเทศไทยมาก่อนจึงทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจและ
รู้สึกไม่ซ้ำเดิม  กลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นอีกว่าเพราะเทคนิคทำให้สามารถติดตามมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีได้
จนจบได้มากที่สุด
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจด้านการตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Editing & Graphic)
ในด้านภาพรวมของการตัดต่อและกราฟฟิกทีป่รากฎ  กลุ่มตัวอย่างมคีวามพอใจมากทัง้

10  ให้ความเห็นว่ามีความราบรื่นดีและสงสัยในวิธีการตัดต่อและการจัดการกับฟุตเทจว่านำมาตัดต่อ
อย่างไร  มิวสคิวิดีโอชิน้น้ีสามารถตัดต่อออกมาให้เข้ากับจังหวะเพลงและจังหวะการขยบัโทรศัพท์ได้
เป็นอย่างดี  อกีทั้งยงัสามารถตัดต่อให้ภาพที่ปรากฎในโทรศพัทแ์ต่ละเคร่ืองออกมาได้ต่อเนือ่งและมี
ความเชือ่มต่อกันพอดีเข้ากับการแสดงและลูกเล่นของเทคนิคได้  และในส่วนของกราฟฟิกภาพก็ออก
มาดูพอดีและสมจริงเหมือนกับภาพที่ปรากฎในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจริงและน่ารักเข้ากับเน้ือเร่ือง  อีก
ทั้งกราฟฟิกยงัช่วยทำให้เข้าใจเนือ้เรื่องได้ง่ายมากขึ้น  แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นแยง้ว่า
บางช่วงกราฟฟิกก็ดูเด็กเกินไปในบางช่วงเช่นช่วงกล่องของขวัญและหัวใจ

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมและประโยชน์ของมิวสิควิดีโอ (All of Music video)
ในด้านภาพรวมของมิวสิควิดีโอ  กลุ่มตัวอย่างทั้ง  10  มีความพึงพอใจมากเพราะสามารถ

ชมมิวสิควิดีโอได้ลื่นไหลไม่สะดุด  แต่มือที่ใช้จับขยับโทรศัทพ์ไม่ค่อยสวยน่าจะหามือท่ีดูเรียวสวยขึ้นอีก
หน่อย  กลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านชื่นชอบลูกเล่นของเทคนิคในแต่ละช่วงแตกต่างกัน  บางท่านชอบการ
เปลี่ยนเสื้อผ้า  บางท่านชอบช่วงเดินลงบันได  บางท่านชอบช่วงเลือกของขวัญ  บางท่านชอบช่วงเล่น
จรวด แต่ที่จะชอบตรงกันหลาย ๆ ทา่นจะเป็นช่วงการจับโทรศัพท์หมุนเพ่ือแกล้งนางเอก และจับเขย่า
เพื่อเทนางเอกลงมาหาพระเอก  กลุ่มตัวอย่างทุกทา่นชอบที่โทรศพัทแ์ต่ละเครือ่งมคีวามเชื่อมต่อกนั
เพราะจังหวะเหลา่นีต้้องคดิและวางแผนอยา่งดีทีจ่ะจับขยบัและมอืไมเ่ผลอไปบังจอโทรศพัท์  มวิสคิ
วิดีโอดูไม่ยืดย้วยใช้เวลาทั้งเพลงได้พอดีโดยไม่จำเป็นต้องตัดเพลงให้สั้นลงหรือต่อให้ยาวขึ้น  ด้วย
เทคนิคและลูกเล่นทำให้ดูเพลินจนบางท่านรู้สึกว่าเพลงจบโดยไม่รู้ตัว  เพราะลุ้นว่าจะมีลูกเล่นใดมานำ
เสนอต่อไปอีก บางท่านกล่าวว่าตอนต้นยืดย้วยเกินไปสามารถทำให้กระชับขึ้นได้อีก โดยภาพรวมคือดู
เพลินได้ไม่น่าเบ่ือ

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าภาพของมิวสิควิดีโอค่อนข้างมืดและแสงสีจอ

โทรศัพท์บางเครื่องจะไม่เท่ากับโทรศัพท์เครื่องอื่น ภาพดูแตกไปหน่อย และภาพในหน้าจอไอแพดสีมืด
เกินไปและสีน่าจะสดกว่าน้ี ไม่มีแสงสีรุ้งข้ึนสะท้อนบนจอ บางท่านกล่าวว่าควรเลือกเพลงให้มีความน่า
สนใจมากกว่าน้ีเพราะเทคนิคและลูกเล่นดูมีราคา แต่โดยรวมคือดีและชอบมากอยากให้มีผลงานแบบ
น้ีออกมาให้ชมอีก
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาและวิจัยการผลิตช้ินงานมิวสคิวิดีโอ  ในหัวข้อ  “การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดย
ใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์เน้ือหา
และวิธีการนำเสนอที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ  เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตมวิสิควิดีโอ  ตลอดจนการ
ประเมินผลชิ้นงานมิวสิควิดีโอ ที่ผู้ศึกษาได้ทำการผลิตขึ้น ด้วยวิธีการตอบคำถามแบบสนทนากลุ่ม ซ่ึง
จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลและศึกษาผลการวจัิยดงักล่าวน้ัน  ทำให้สามารถสรปุ  อภิปรายผลและ
อธิบายข้อเสนอแนะได้ ดังน้ี 

สรุปผลการศึกษาการวิจัย
1. การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา เทคนิคต่าง ๆ องค์ประกอบภาพ และวิธีการนำเสนอท่ี

ปรากฎในคลิปวิดีโอท่ีใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) จำนวน 2 ช้ิน
จากการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา องค์ประกอบภาพ เทคนิค และวิธีการนำเสนอที่

ปรากฎในคลิปวิดีโอท่ีใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล  ผ่านทาง  www.youtube.com  ในช่องของ
KurtHugoSchneider และ MysteryGuitarMan ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเวลา 5 วัน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 เน้ือหาของคลิปวิดีโอ (Content)
ในส่วนของเนื้อหาในคลิปของ  KurtHugoSchneider  จะมีการเล่าเรื่องที่น้อยและแต่

จะเน้นไปที่เส้นร้องและการขึ้นตัวอักษรไปตามเน้ือเพลง แตย่ังคงการใช้ลูกเล่นของเทคนิคได้เป็นอย่าง
ดี มีการใช้นักร้องเพื่อเปดิและปิดคลิป สว่นเนื้อหาในคลิปของ MysteryGuitarMan จะไม่มีการแสดง
อะไรเป็นพิเศษ  มเีพียงนักแสดงเดินไปหยิบเคร่ืองดนตรีในตอนต้น  มีภาพกราฟฟิกเล่นตามเน้ือเพลง
บางช่วง และที่เหลือจะเป็นการข้ึนตัวอักษรตามเน้ือเพลงทั้งสิ้น

ส่วนท่ี 2 การนำเสนอและเทคนิคในคลิปวิดีโอ (Presentation & Technic)
การนำเสนอและเทคนิคในคลิปวิดีโอ ของ  KurtHugoSchneider  สามารถใช้มือถือ

โทรศัพท์ขยับได้พอดีลงกับจังหวะภาพและจังหวะเพลง  มีการเคลื่อนกล้องซูมเข้าเพื่อจับภาพจอ
โทรศัพท์ขนาดใกล้เพื่อให้เห็นการแสดงชัด และซมูออกเพื่อเล่นลูกเลน่บางช่วง ใช้โทรศัทพ์เป็นตัวเล่น
หลัก 3 เครื่อง และใช้มือจับโทรศัพท์เพื่อขยับเพียงคนเดียว สว่นในคลิปของ MysteryGuitarMan จะ
โดดเด่นที่ภาพกราฟฟิกมีความเชื่อมต่อกันพอดโีดยไม่มปีัญหากับขอบของโทรศัพท์มือถือ  และมกีาร
ขยับโทรศัพท์เพ่ือเปลี่ยนวิธีการจัดวางบ่อย  เปลี่ยนทุกประโยคในเพลง  ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด  4  เครื่อง
และใช้คนเพื่อจับโทรศัพท์ขยับถึง 4 คน

ส่วนท่ี 3 การตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Editing & Graphic)
การตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว ของ  KurtHugoShneider  จะมีการแสดงที่เชื่อม

ต่อกันดีระหว่างโทรศัพท์แต่ละเคร่ืองและใช้ภาพกราฟฟิกเพ่ือส่งมอบสิ่งของให้กับนักแสดง  การตัดต่อ
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เป็นไปตามจังหวะลงห้องเพลงเป็นอย่างดีมีลูกเล่นกับเทคนิคที่หลากหลาย  ส่วนในคลปิของ
MysteryGuitarMan  ด้านการตัดต่อไม่มีอะไรทีโ่ดดเดน่มาก  แต่ในส่วนของกราฟฟกิจะเห็นชัดว่ามี
ความต่อเน่ืองระหว่างโทรศัพท์แต่ละเครื่องมาก  และใช้ภาพกราฟฟิกล้อกับเน้ือเพลงได้ตรงกับเนื้อ
เพลงอย่างลงตัว

2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ  ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ  ผู้กำกับภาพ
และผู้เช่ียวชาญด้านการตัดต่อรวม 5 ท่าน

ผูศ้ึกษาได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ  เพือ่ขอข้อมูลและความคิดเหน็เก่ียวกับการ
ผลิตมิวสิควิดีโอจากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ  การวางแผนการถ่ายทำและขั้นตอนก่อนการผลิต  จากผู้ช่วยผู้
กำกับรายการและผู้กำกับภาพ  และการวางแผนการตัดต่อมิวสิควิดีโอจากผู้เชี่ยวชาญดา้นการตดัต่อ
ในระหว่างวันที่ 10, 17 กันยายน และ 2, 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 4 วัน สามารถสรุปผล
ได้ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ การวางแผนการถ่ายทำ และการตัดต่อ
ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอน้ันมี  3  ข้ันตอน  ซ่ึงดา้นความแตกต่างของขัน้ตอนการ

ผลิตมิวสิควิดีโอกับการถ่ายงานประเภทอื่น  คอื  ข้ันตอนก่อนการผลิต  คือการเตรียมงานต่าง  ๆ  ข้ัน
ตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนการผลิตจะมีความคล้ายกับภาพยนตร์
แต่จะแตกต่างจากการถ่ายทำรายการ โดยเฉพาะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การเขียนบท การถ่ายทำ
เช่นการใช้กล้องจะถ่ายแค่  หนึ่งถึงสองกล้อง  เพราะการจัดแสงท่ีมีการเปลี่ยนไปตามขนาดภาพ  และ
การไล่น้ำหนักสีภาพ  สว่นในด้านการวางแผนการถ่ายทำจะแนะนำในเรื่องการวางโครงเร่ือง  และการ
วางแผนการถ่ายทำ  การจัดควิถ่ายทำ  ส่วนด้านการตัดต่อจะเป็นเร่ืองการวางระบบการตัดต่อ  เพื่อไม่
ให้งงกับจำนวนไฟล์ที่มากมายมหาศาล

ส่วนท่ี 2 เน้ือหาของมิวสิควีดีโอ
ด้านเน้ือหาของมิวสิควีดีโอ  อันดับแรก  ข้ึนอยู่กับเน้ือเพลง  เน้ือหาควรมีความ

สอดคล้องกับบทเพลง   และต้องข้ึนอยู่กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายจะเลือกรับใน
สิ่งที่สนใจ  และในการผลิตมิวสิควีดีโอที่เน้ือหามีความสอดคล้องกบับทเพลง   ทำให้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะข้ึนอยู่กับเทคนิคต่าง ๆ
ที่เลือกใช้เพื่อเล่าเรื่องแล้วสอดคล้องกับเพลง  ก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับมิวสิควดิีโอเช่นกัน
ด้านเทคนิคการเล่าเร่ืองทำให้การนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ  เรื่องหนึ่งเรือ่งสามารถเล่าไดห้ลาก
หลายแบบ  อาจจะเป็นการเล่าเร่ืองที่เรียบงา่ยจากต้นจนจบ  หรืออาจจะเริ่มเล่าจากจุดจบแล้วกลับมา
จุดเร่ิมต้น หรือเริ่มเล่าจากช่วงกลางของเรื่อง  แต่เทคนิคการเล่าเรื่องในแต่ละแบบน้ันก็ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของเรื่องราวด้วย ว่าควรจะเล่าไปในทิศทางใดจึงจะเกิดความน่าสนใจ และการดูกลุ่มเหมาย
ด้วยเช่นกัน  ว่ากลุ่มเป้าหมายประเภทไหนเหมาะกับการเล่าเร่ืองประเภทที่เล่าง่ายๆ  หรอืเทคนิคการ
เล่าแบบซับซ้อน หลอกล่อคนดู
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ส่วนท่ี  3 เทคนิคการกำกับการแสดง  เทคนิคการนำเสนอองค์ประกอบภาพ  องค์
ประกอบศิลป์

ด้านการกำกับการแสดงและเลือกนักแสดง   การคัดเลือกนักแสดงควรคัดเลือกนัก
แสดงให้ตรงและตอบความต้องการของเนือ้หามิวสคิวิดีโอ  และการวางคาเรคเตอร์ของตัวละครให้มี
ความน่าสนใจและน่าติดตาม  ในด้านเทคนิคการกำกับน้ันควรให้นักแสดง  ลองแสดงออกมาก่อนและ
จึงค่อยปรับเปลี่ยนแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติของนักแสดงเอาไว้  ด้านองค์ประกอบภาพ แสง สี น้ัน
มีความสำคัญต่อมิวสคิวิดีโอมากเพราะเป็นการเลา่เรือ่งด้วยภาพ  ภาพท่ีสื่อออกมาควรมีความชัดเจน
และเข้าใจ  สอดคล้องกับบทเพลง  อีกท้ังต้องใส่ใจในด้านของการวางองค์ประกอบภาพ  ทิศทางแสง
การใช้สีท่ีสวยงาม และนำทฤษฎีทางศิลปะเข้ามาช่วย  ด้านวธิีการนำเสนอ ที่มีมีความร่วมสมัยแต่ยัง
คงกลิน่ความยอ้นยคุ  ก็จะทำให้เป็นท่ีน่าสนใจเพิม่ข้ึน  แต่ในขณะเดียวก็ไมจ่ำเป็น  ควรเน้นความ
สอดคล้องกันของภาพและเสียงให้ได้มากท่ีสุด  เผื่อสื่ออารมณ์ไปให้ถึงคนดู  ตัวเทคนิคภาพที่นำมาใช้
ทำให้มีความน่าสนใจข้ึน แต่ควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องราว

ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอุปสรรค  แนวทางการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะในการ
ผลิตและตัดต่อมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle)

ด้านอุปสรรคท่ีพบในการผลิตมิวสิควิดีโอ คอื ในข้ันตอนการผลิตงาน ผลงานที่ออกมา
มักจะไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้สมบูรณ์  เป็นเพราะการเตรียมตัว  และจัดการการถ่ายทำที่ไม่ดีพอ
และภาวะข้อจำกัดต่างๆ จึงควรมีการเตรียมการวางแผนให้ดทีี่สุด มกีารจัดเตรียม หรอืทดลองถ่ายทำ
การบลอกชอตก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการถ่ายทำ อีกท้ังปัญหาฝนฟ้าอากาศ ในการถ่าย
นอกสถานที่ ที่ควรจะมีสติในการจัดการปัญหาและควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนด

ด้านข้อเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เทคนิคที่เลือกมาผลิตน้ัน
ค่อนข้างยากและไม่เคยมีใครทำในประเทศไทยจึงแนะได้ยาก ด้วยเทคนิคที่เลือกมาถ้าสร้างเนื้อเรื่องให้
เรียบ ๆ เข้าใจง่ายจะดีกว่า เพราะไม่ต้องทำความเข้าใจมากและต้ังใจดูเทคนิคได้มากขึ้น การวางแผน
การผลิตตอ้งวางแผนสำหรบัโทรศัพท์แตล่ะจอวา่จะถา่ยทำอย่างไรและวางเฟรมและเลือกเลนส์  ใช้
ระยะเลนส์ให้เท่ากันในช่วงท่ีมีการเชื่อมกัน การจดบันทุกการถ่ายทำก็เปน็ส่วนสำคัญเพ่ือความสะดวก
ในการตัดต่อ ด้านการตัดต่อจะต้องจัดวางให้ลงจังหวะกันพอดีในทุก ๆ จอ แนะนำให้ตัดท้ัง  3  จอใน
โปรเจกต์เดียวเลย แต่ปิดเลเยอร์สลับไปมาเพื่อดูแต่ละจอทีหลัง

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  เพ่ือประเมินประสทิธิผลมิวสิควิดีโอ  ใน
หวัข้อ  “ความพงึพอใจและประโยชน์ท่ีรับจากการรับชมมิวสคิวิดีโอเทคนิควิดีโอพซัเซลิ  เพลง
Take Care”

จากการที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care” ของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาและวัยรุ่นทั่วไปทีม่ีอายุระหว่าง  16-22  ปี จำนวน  10  ท่าน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.
2557 สามารถสรุปผลได้ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content)
ในด้านความเข้าใจต่อเรื่องราวภายในมิวสิควิดีโอ  กลุ่มตัวอย่างทั้ง  10  ท่านมีความ
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เข้าใจดีในเน้ือเร่ือง  โดยสามารถเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นในมิวสิควิดีโอทีน่ำเสนอออกมาอย่างถูกต้อง  โดยให้
เหตุผลว่าเน้ือเร่ืองมีความเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่ได้มีความแปลกใหม่สักเท่าไหร่ สามารถเดาเน้ือ
เรื่องได้ต้ังแต่ชว่งกลางเพลง  และสามารถตีความเน้ือเรื่องออกมาได้ตรงตามเนื้อเพลง  และมีความ
สอดคล้องระหว่างเนือ้เรื่องและเนื้อเพลงเข้ากันดี  เป็นความน่ารักที่กุ๊กกิก๊และสดใสตามอารมณ์เพลง
ในส่วนของเน้ือเรื่องดูเรียบง่ายเกินไปสักหน่อย  ไม่ไดอ้ะไรหวือหวา  แตด้่วยเทคนิคและภาพท่ีเห็น
สามารถดึงดูดให้ติดตามได้จนจบและรู้สึกว่าเพลงไพเราะข้ึนมากกว่าการฟังเพลงน้ีแบบไม่มีภาพ
ประกอบ

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation
& Technic)

ในด้านความพึงพอใจต่อการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ  กลุ่มตวัอย่างทั้ง  10
ท่านรู้สึกชื่นชอบกับเทคนิคที่ได้เห็น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเทคนิควิดีโอพัซเซิล  (Video Puzzle)
มีความน่าสนใจทำให้มิวสิควิดีโอชิ้นน้ีน่าสนใจข้ึนมากกว่าการถ่ายภาพและตัดต่อมิวสิควิดีโอแบบทั่วไป
และมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีได้หยิบเทคนิคมาใช้ได้อย่างราบร่ืนและดูลงตัว  แตจ่ะมีในช่วงทา้ยของเพลงที่ดู
สะดุดนดิหน่อยตรงการจับโทรศพัท์ขยับบนไอแพดทีดู่ไม่ราบร่ืนสักเท่าไหร่แต่กไ็ม่ได้ติดใจอะไร  และ
เทคนิคที่ใช้สามารถเป็นลูกเล่นล้อกับเน้ือเรื่องได้ดีเช่นตอนจับนางเอกเขย่าและเทลงในโทรศัพท์อีก
เครื่อง  สามารถใช้น้ิวมือมาเล่นกับตัวละครได้เหมือนตัวละครเป็นตุ๊กตาหรือของเล่น  เทคนิคน้ีสามารถ
ทำให้เน้ือเรื่องของมิวสิควิดีโอที่ธรรมดาและเรียบง่ายดูนา่สนใจข้ึนมาได้  อีกท้ังยังมีลูกเล่นที่หลาก
หลายดึงดูดให้ติดตามเพราะอยากจะรู้ว่าต่อไปจะมีลูกเล่นแบบไหนมานำเสนอให้ติดตามต่ออีก  อีกทั้ง
เทคนิคน้ีมีความแปลกใหม่ไม่เคยเห็นคนใช้เทคนิคน้ีในประเทศไทยมาก่อนจึงทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจและ
รู้สึกไม่ซ้ำเดิม  กลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นอีกว่าเพราะเทคนิคทำให้สามารถติดตามมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีได้
จนจบได้มากที่สุด

ส่วนท่ี  3  ความพึงพอใจด้านการตัดต่อและกราฟฟิกเคลื่อนไหว  (Editing  &
Graphic)

ในด้านภาพรวมของการตัดต่อและกราฟฟิกที่ปรากฎ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมากทั้ง
10  ให้ความเห็นว่ามีความราบรื่นดีและสงสัยในวิธีการตัดต่อและการจัดการกับฟุตเทจว่านำมาตัดต่อ
อย่างไร  มิวสคิวิดีโอชิน้น้ีสามารถตัดต่อออกมาให้เข้ากับจังหวะเพลงและจังหวะการขยบัโทรศัพท์ได้
เป็นอย่างดี  อกีทั้งยงัสามารถตัดต่อให้ภาพที่ปรากฎในโทรศพัทแ์ต่ละเคร่ืองออกมาได้ต่อเนือ่งและมี
ความเชือ่มต่อกันพอดีเข้ากับการแสดงและลูกเล่นของเทคนิคได้  และในส่วนของกราฟฟิกภาพก็ออก
มาดูพอดีและสมจริงเหมือนกับภาพที่ปรากฎในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจริงและน่ารักเข้ากับเน้ือเร่ือง  อีก
ทั้งกราฟฟิกยงัช่วยทำให้เข้าใจเนือ้เรื่องได้ง่ายมากขึ้น  แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ความเห็นแยง้ว่า
บางช่วงกราฟฟิกก็ดูเด็กเกินไปในบางช่วงเช่นช่วงกล่องของขวัญและหัวใจ

ส่วนท่ี  4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมและประโยชน์ของมิวสิควิดีโอ  (All of Music
Video)

ในด้านภาพรวมของมิวสคิวดีิโอ  กลุม่ตัวอยา่งทัง้  10  มีความพึงพอใจมากเพราะ
สามารถชมมิวสิควิดีโอได้ล่ืนไหลไม่สะดุด  แตม่ือทีใ่ช้จบัขยับโทรศทัพ์ไม่คอ่ยสวยน่าจะหามือที่ดูเรียว
สวยข้ึนอีกหน่อย  กลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านชื่นชอบลูกเล่นของเทคนิคในแต่ละช่วงแตกต่างกัน  บางท่าน
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ชอบการเปลี่ยนเสื้อผ้า  บางท่านชอบช่วงเดินลงบันได  บางท่านชอบช่วงเลือกของขวัญ  บางท่านชอบ
ช่วงเล่นจรวด แต่ที่จะชอบตรงกันหลาย ๆ ทา่นจะเป็นช่วงการจับโทรศัพท์หมุนเพ่ือแกล้งนางเอก และ
จับเขย่าเพื่อเทนางเอกลงมาหาพระเอก  กลุ่มตัวอย่างทุกท่านชอบที่โทรศัพท์แต่ละเครื่องมีความเช่ือม
ต่อกัน  เพราะจังหวะเหล่านี้ตอ้งคิดและวางแผนอยา่งดีทีจ่ะจับขยบัและมอืไม่เผลอไปบังจอโทรศัพท์
มิวสิควิดีโอดูไม่ยืดย้วยใช้เวลาทั้งเพลงได้พอดีโดยไม่จำเป็นต้องตัดเพลงให้สั้นลงหรือต่อให้ยาวข้ึน ด้วย
เทคนิคและลูกเล่นทำให้ดูเพลินจนบางท่านรู้สึกว่าเพลงจบโดยไม่รู้ตัว  เพราะลุ้นว่าจะมีลูกเล่นใดมานำ
เสนอต่อไปอีก บางท่านกล่าวว่าตอนต้นยืดย้วยเกินไปสามารถทำให้กระชับขึ้นได้อีก โดยภาพรวมคือดู
เพลินได้ไม่น่าเบ่ือ

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าภาพของมิวสิควิดีโอค่อนข้างมืดและแสงสี

จอโทรศัพท์บางเคร่ืองจะไม่เท่ากับโทรศัพท์เคร่ืองอื่น ภาพดูแตกไปหน่อย และภาพในหน้าจอไอแพดสี
มดืเกนิไปและสน่ีาจะสดกว่านี้  ไม่มีแสงสรุีง้ขึน้สะทอ้นบนจอ  บางท่านกลา่วว่าควรเลอืกเพลงให้มี
ความน่าสนใจมากกว่านี้เพราะเทคนิคและลูกเล่นดูมีราคา  แต่โดยรวมคือดีและชอบมากอยากให้มีผล
งานแบบน้ีออกมาให้ชมอีก

อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย
จากการศกึษาและวเิคราะห์เนื้อหามิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลในปจัจุบัน  และวธิีการนำ

เสนอท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอประเภทมิวสิควิดีโอเล่าเรื่องราว  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้กำกับมิวสิค
วิดีโอ  ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ  ผู้กำกับภาพ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อรวม  5  ท่าน  ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่รับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล”  ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นน้ัน  สามารถทำการ
อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังน้ี 

เอกสารประกอบการสอน วิชา  1203222  ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน ระบุว่า รูปแบบ
ของมิวสิควิดีโอประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของผู้ฟัง  คือ  ทางกายภาพ
(Physical)  ทางอารมณ์  (Emotional)  และทางระดับการจดจำ  (Cognitive  Levels)  โดยรูปแบบ
มิวสิควิดีโอที่เห็นได้จากการที่บริษัทเทปเพลงผลิตออกมา มี 3 รูปแบบ คือ

1. มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอที่มีโครงสร้างความ
สัมพันธ์ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มักเป็นการนำเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือนักร้องร้องเพลงอยู่บนเวที

2.  มวิสิควิดีโอที่มีเร่ืองราวสื่อความหมายเป็นหลัก  (Narrative)  เป็นมิวสิควิดีโอรูปแบบที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว  แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร์  เนื่องจากเรื่องราวนั้นจะ
ข้ึนอยู่กับความหมายของเพลง

3.  มิวสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเร่ืองราว  (Conceptual)  เป็นรูปแบบที่
อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า  ดนตรภีาพ  (Visual  Music)  หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ  รูปแบบน้ีใช้เทคนิคการ
พัฒนาแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของดนตรี การลำดับเรื่องราว (Editing) และภาพลักษณ์

อัฟเดอร์ไฮด์  (Aufderheide 1986,  อ้างถึงใน อังคณา พรมรักษา 2554)  ศาสตราจารย์
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ด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของมิวสิควิดีโอไว้ดังน้ี
1.  มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม  อารมณ์  และวัฒนธรรมวัยรุ่น  (Youth

Culture)
2.  มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular Song)
3.  มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพื่อการโฆษณาส่งเสริมการขายของบริษัทเทป

เพลง
4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างความฝีน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุ่น
พัลพงศ์ สวุรรณวาทิน (2536: 24) กล่าวถึงบทบาทของมิวสคิวิดีโอในสมัย พ.ศ.2536 ไว้

ว่า  มิวสิควิดีโอไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นหรือสิ่งไม่เป็นสาระในยามว่างเท่าน้ัน  แต่มวิสิควิดีโอได้กลายเป็นผู้
บุกเบิกและเปลี่ยนรูปโฉมของโทรทัศน์ให้กว้างออกไปกว่าเดิม  ท้ังน้ีเพราะมวิสิควิดีโอได้ทำลาน
ขอบเขตแบบเดิมของสื่อโทรทัศน์  ด้วยหน้าที่ความเป็นโฆษณาการขายเทปเพลงและแผ่นเสียง  ทำให้
ความแตกต่างระหว่างรายการธรรมดากับโฆษณาถูกลดบทบาทลง

จากการทดลองผลติมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิลเพลง  Take  Care  แล้วพบว่าจาก
ทฤษฎีที่วา่ถึงรูปแบบของมิวสิควิดีโอ  มวิสิควิดีโอชิ้นนี้มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีดังกล่าวโดยทีม่รูีป
แบบจากทฤษฎีข้างต้นผสมกันโดยที่เป็นมิวสิควิดีโอที่มีเร่ืองราวสื่อความหมายเป็นหลัก  แต่ก็กลับเป็น
มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลักด้วยเช่นกัน  เพราะมีเน้ือเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย  เป็นเพียงโครง
สร้างความสัมพันธืง่าย ๆ แลัไม่ซับซ้อน แต่ก็ยังอิงไปกับเรื่องราว ความหมาย และคำร้องตามเน้ือเพลง
อยู่ และโยงกับทฤษฎีบทบาทของมิวสิควิดีโอ มิวสิควิดีโอชิ้นนี้ทำให้เห็นว่าการเลือกเทคน้ีนี้เป็นไปตาม
วัฒนธรรมวัยรุ่นที่หันมาใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะ  เพื่อทั้งสะท้อน  และจบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ฟังเพลง
และเน้ือเรื่องภายในมิวสิควิดีโอยังเป็นไปตามวิธีพื้นฐานของเพลงตลาดในสมัยนิยมที่นิยมเป็นเรื่องของ
ความรักวัยรุ่นหนุ่มสาวอีกด้วย

ในการผลิตมิวสคิวิดีโอ  ได้มกีารประเมินความพีงพอใจและประโยชน์ที่รับชมมิวสิควิดีโอ
เทคนิควิดีโอพัซเซิล  (Video Puzzle)  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาและวัยรุ่นทั่วไปที่มีอายุระหว่าง
16-22 ปี จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยมีความเห็นที่ตรงกันว่าเทคนิคมีความดึงดูด
และน่าสนใจ  สว่นเน้ือหาน้ันเข้าใจได้ง่าย  ตีความออกมาได้ตรง  และสอดคล้องตามเน้ือเพลง  และ
เทคนิคยังสนับและมีลูกเล่นไปกับจังหวะเพลง เนื้อเพลง และเน้ือเรื่อง จะมกีารเห็นต่างกันบ้างในส่วน
ที่ชื่นชอบในเพลงต่างลูกเล่นกัน  ทำให้ผู้ศึกษามองถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมในการเลือกเปิด
รับ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจต่อสื่อ  (Uses and Gratifcations Theory)  โดยหัวใจสาคัญของความพึงพอใจ คือ ผู้รับสารใช้
สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของตัวเอง

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ทาให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงทฤษฎีต่างๆที่ได้นามา
ใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิควิดีโอพซัเซิล (Video Puzzle) ซ่ึงทฤษฎีน้ันต่างมี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอ  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทา
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ให้มิวสิควิดีโอบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1.  เน้ือหาของมิวสคิวิดีโอน้ันควรมีความเรียบง่าย  เพ่ือสอดกับเทคนิคที่ดึงดูดมากกว่า

ทำให้ผู้ชมเข้าใจทั้งเน้ือเรื่องและตื่นตาไปกับลูกเล่นของเทคนิคมากกว่าการมาจดจ้องเพื่อตามเน้ือเรื่อง
ให้ทัน

2.  ด้านการกำกับภาพ ควรวางแผนมาให้ดีตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต  เพราะแต่
ละช็อตจะต้องวางแผนมาให้พอดีที่สุดเพื่อให้ตัวละครว่ิงข้ามระหว่างจอโทรศัพท์ได้พอดี  และวางเน้ือ
เรื่องและวางบล๊อกโทรศัพท์มาตั้งแต่แรก

3.  ด้านการกำกับการแสดง  ควรอธิบายถึงวิธีการแสดงให้นักแสดงเข้าใจ  และเล่าถึง
สถานการณ์ที่กำลังจะถ่ายทำ เพื่อให้นักแสดงจินตนาการตามได้  เพราะหลายคร้ังจะเป็นการเล่นเปล่า
ๆ กับลม

4.  ด้านการถ่ายทำในข้ันตอนสุดท้ายแบบวันเทค  ควรศึกษาเร่ืองการถ่ายจอโทรศัพท์มือ
ถือ เพื่อที่จะจับภาพโทรศัพท์ให้ชัดเจนและคมชัดมากยิ่งข้ึน

5. จากการสำรวจถึงผู้ที่เคยใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิลในการผลิตมิวสิควิดีโอหรือคลิปวิดีโอ
ยังไม่มีในประเทศไทย มีเพียงในต่างประเทศ ทำให้ติดต่อขอข้อมูลเพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมได้ยาก
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ตารางท่ี1 ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557

ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน
ต่อไปน้ีเป็นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

ตารางแสดงข้ันตอนการดำเนินงาน

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เดือน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ศึกษาและวางแผน
การวิจัย

ข้ันตอนการดำเนินงานก่อนการผลิต (Pre-Production)

กำหนดเนื้อหา
และรูปแบบ
การนำเสนอ

สตอร่ีบอร์ด

เตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการ

ผลิต

จัดหาตัวแสดง

ดำเนินการผลิต

ข้ันตอนการดำเนินงานหลังการผลิต (Post-Production)

ลำดับเสียงและ
ภาพ

กราฟฟิกประกอบ

ทดลองนำเสนอ
งาน

วิเคราะห์ผลงาน
อภิปรายผล สรุป
ผลการศึกษาและ

การทำงาน
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถามแบบเจาะลึก 
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คำถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ผู้กำกับมิวสิค

วิดีโอและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตโดยมีแนวคำถามดังน้ี

สวนท่ี 1 ข้อมูลสวนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

– ชื่อและนามสกุล
– ประวัติ

สวนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมิวมิวสิควิดีโอ

– คำถามทั่วไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ
– วิธีการคิดและการวางธีมของมิวสิควิดีโอแต่ละชิ้น
– วิธีการเลือกเทคนิคหรือวิธีการให้เหมาะสมกับเพลง
– รู้จักเทคนิควิดีโอพัซเซิลหรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรกับเทคนิคน้ี
– เล่าเรื่องอย่างไรให้ผู้ชมรู้สึกติดตามไปกับมิวสิควิดีโอในเวลาอันสั้น
– จัดสัดส่วนระหว่างนักร้องกับเส้นเรื่องอย่างไรให้พอดีกัน
– มีวิธีการอย่างไรในการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบท
– ความยากง่ายในกระบวนการในการผลิตมิวสิควิดีโอ
– ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการผลิตมิวสิควิดีโอ

2. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้สำหรับการสมัภาษณน์ักตัดตอโดยมี

แนวคำถามดังน้ี

สวนท่ี 1 ข้อมูลสวนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

– ชื่อและนามสกุล
– ประวัติ

สวนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดตอมิวสิควิดีโอ

– คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการตัดต่อ
– การตัดต่อมิวสิควิดีโอแตกต่างจากการตัดต่อแบบอื่น ๆ อย่างไร
– ความยากง่ายในการตัดต่อมิวสิควิดีโอกับการตัดต่อแบบอื่น ๆ
– วิธีการตัดต่อสำหรับเทคนิควิดีโอพัซเซิล
– ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการตัดต่อวิดีโอ
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 แบบสอบถามการสนทนากลุม

“ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้จากการชมมิวสิควิดีโอเทคนิควิดีโอพัซเซิล เพลง Take Care”
1. ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content)

– คุณรู้สึกชื่นชอบและเข้าใจในเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควีดีโอที่นำเสนอมากน้อยเพียงใด
– คุณคิดว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสคิวิดีโอมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด

หรือไม่
– คุณคิดว่าการเน้ือเรื่องมีความดึงดูดให้คุณติดตามมิวสิควิดีโอไปจนจบหรือไม่อย่างไร

2. ความพึงพอใจด้านการนำเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & Technic)
– คุณคิดว่าเทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) มีความเหมาะสมกับเพลง Take Care หรือไม่

อย่างไร หากเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพเล่าเรื่องธรรมดา
– คุณคิดว่ามิวสิควดิีโอใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) เพื่อดำเนินเรือ่งไดอ้ย่างราบรืน่

ตั้งแต่ต้นจนจบดีหรือไม่
– คุณคิดว่ามิวสิควิดีโอสามารถใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) เพื่อสนบัสนุนกับเนื้อ

เรื่องที่ดำเนินไปพร้อมกันได้ดีหรือไม่
– คุณคิดว่าเทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) สามารถดึงดูดคุณให้คิดตามมิวสิควิดีโอชิน้นี้

จนจบหรือไม่ พร้อมอธิบาย
3. ความพึงพอใจด้านการตัดตอและกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Editing & Graphic)

– คุณชื่นชอบจังหวะและภาพรวมในการตัดต่อของมิวสิควิดีโอชิ้นน้ีหรือไม่อย่างไร
– คุณรู้สึกชื่นชอบภาพกราฟฟิกที่อยู่ในมิวสิควิดีโอมากน้อยเพียงใด และคิดว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่อย่างไร
4. ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชน์ของมิวสิควิดีโอ (All of Music video)

– คุณชื่นชอบจังหวะในการใช้เทคนิควิดีโอพัซเซิล (Video Puzzle) ในแต่ละครั้งมากน้อยเพียง
ใด ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบช่วงไหนเป็นพิเศษหรือไม่

– ภาพรวมของชิ้นงานสามารถดึงดูดคุณให้ติดตามดูมิวสิควิดีโอได้จนไม่รู้สึกยาวเกินไป หรือสั้น
เกินไปหรือไม่

– คุณเข้าใจข้อความตอนต้นที่ขึ้นก่อนมวิสิควดิีโอเริ่มเพื่อบอกเทคนิคและวิธีการนำเสนอที่ไม่มี
การตัดต่อเพิ่มเติมหรือไม่

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน
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