
การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
THE CREATION OF A MUSIC VIDEO WITH LIGHT PAINTING 

TECHNIQUE 
 

 
 
 
 
 

ซาแมนต้า มาสุข 13530356 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
THE CREATION OF A MUSIC VIDEO WITH LIGHT PAINTING 

TECHNIQUE 
 
 

 
 
 
 

 ซาแมนต้า มาสุข 13530356 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ ์ การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอโดยผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
  THE CREATION OF A MUSIC VIDEO WITH LIGHT 

PAINTING TECHNIQUE 
ผู้ด าเนินการ นางสาวซาแมนต้า มาสุข  รหัสนักศึกษา 13530356 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์ อาจารย์ทัพพเ์ทพ ภาปราชญ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตร์บัณฑิต 
  
.......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
     (อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  2. อาจารย์ณิภัทรา ทองปัชโชติ 
วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์สกล เตียเจริญ 
       4. อาจารย์ปวาฬ เกษกาญจน์ 
       5. อาจารย์พิมพ์มุก โลหกุล
.........................................................................   

 (อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์)   
   อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์    

วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530356: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
เรื่อง: การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การผลิตและสร้างสรรค์
มิวสิกวิดีโอท่ีมีการผสมการใช้เทคนิควาดแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างมิวสิกวิดี
โอและการถ่ายภาพที่ใช้เทคนิคการวาดแสงมาประกอบ โดยการผลิตมิวสิกวิดีโอนี้มีการน าเสนอโดยใช้
เทคนิคท่ียังไม่เคยมีให้เห็นส าหรับมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยมาก่อน เพื่อให้เกิดเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมี
ความแปลกใหม่ ในการผลิตมิวสิกวิดีโอตัวนี้ได้มีการศึกษาวิ เคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอและเทคนิคการวาดแสง รวมไปถึงการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญท้ังทางด้านการ
ผลิตมิวสิกวิดีโอรวมไปถึงผู้ท่ีช านาญทางด้านการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิควาดแสง เพื่อให้ได้มิวสิกวิดีโอ
ท่ีมีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับเพลง และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และยังมีการประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหลังได้รับชมมิวสิกวิดีโอนี้จากกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีมีการน าเทคนิควาดแสงมาผสมมี
กระบวนการคิดท่ียากกว่ามิวสิกวิดีโอท่ัวไป เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องท่ีใช้วิดีโอ
ปกติกับการวาดแสงซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ดังนั้นการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอนี้จึงต้องมุ่งเน้นทางด้าน
เทคนิคของการวาดแสงให้สอดคล้องและลงตัวกับเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอมากท่ีสุด โดยท่ีมีการเล่า
เรื่องราวผ่านเทคนิคการวาดแสงด้วย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจัยต่างๆ ท าให้มีการ
ผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีผสมการใช้เทคนิควาดแสงท่ีมีความสอดคล้องกับบทเพลงและเนื้อเรื่อง และได้รับผล
การประเมินจากกลุ่มเป้าหมายท่ีค่อนข้างพึงพอใจกับมิวสิกวิดีโอนี้ เนื่องจากมีการใช้เทคนิควาดแสงท่ี
เหมาะสมและเข้ากับเพลงได้อย่างลงตัว 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมำจำกก ำลังใจ ควำมร่วมมือและควำมกรุณำ 
จำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทำงตรงและทำงอ้อม จุดเริ่มต้นจนถึงควำมส ำเร็จของกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้
ศึกษำได้รับควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือจำก อำจำรย์ทัพพ์เทพ ภำปรำชญ์  อำจำรย์ผู้ควบคุมดูแล
จุลนิพนธ์ ท่ีคอยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสริมในส่วนท่ียังขำดหำยต่ำง ๆ และแก้ไขในจุดท่ียังบกพร่อง
ของงำนจนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี นอกจำกนี้ยังต้องขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์อีก 4 
ท่ำน ได้แก่ อำจำรย์ณิภัทรำ ทองปัชโชติ อำจำรย์สกล เตียเจริญ อำจำรย์ปวำฬ เกษกำญจน์ อำจำรย์
พิมพ์มุก โลหกุล คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธฉบับนี้ท่ีคอยแนะน ำและเติมเต็มจุดอ่อนต่ำงๆ จนท ำ
ให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ผู้ศึกษำขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ท่ีได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ มอบควำมรู้  ควำมเมตตำ รวมถึง
ประสบกำรณ์ชีวิตอันมีค่ำจนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้ หำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ
จำก คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก ำกับมิวสิกวิดีโอบริษัท Hello Filmmaker ท่ีคอยให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์กับงำน และยังคอยติดตำมงำนตลอด จนท ำให้งำนนี้ส ำเร็จออกมำอย่ำง
สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย 

สุดท้ำยนี้ ส่ิงส ำคัญท่ีผู้ศึกษำจะละเลยมิได้ ขอกรำบขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอย
สนับสนุนและเป็นก ำลังใจให้ตลอดมำ รวมไปถึงเพื่อนๆทุกคนท่ีร่วมเหนื่อยมำด้วยกันกับงำนนี้จน
ส ำเร็จออกมำได้ด้วยดี  
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บทท่ี  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 มิวสิกวิดีโอเป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีใช้กับโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอคือ "music" กับ "video" ซึ่ง
หมายถึงดนตรีกับภาพประกอบ การท ามิวสิกวิดีโอก็คือการบันทึกจากวิดีโอ (ซึ่งตอนหลังใช้ฟิล์ม
ภาพยนตร์บันทึก  ในสมัยก่อนมิวสิกวิดีโอเป็นเพียงแค่บันทึกการแสดงสดของนักร้องท่ีได้ไปทัวร์ตามท่ี
ต่างๆเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้เราได้ดู หลังจากนั้นก็มาถึงยุคท่ีมิวสิกวิดีโอเกิดขึ้น แทนท่ีจะเป็น
แค่บันทึกภาพการแสดงสดก็เริ่มมีการแยกแต่ละเพลงออกมา มีคลิปปิง (clipping) ต่างๆ มีฟุตเทจ 
(footage) ท่ีเขาไปถ่ายมา ตัวอย่างเช่น อากัปกิริยาท่ีคนดูตอบโต้กับนักร้อง นักดนตรี ขณะท่ีก าลัง
แสดงสดบนเวที บรรยากาศก่อนเริ่มการแสดง บรรยากาศหลังเวทน ามาผสมผสานกับเพลง แต่ก็ยังไม่
เรียกว่า มิวสิกวิดีโอ การให้ค าจ ากัดความค าว่ามิวสิกวิดีโอเริ่มต้นจากวงควีน (Queen) ซึ่งเป็นวงท่ี
ได้รับการยกย่องว่าการแสดงสดเย่ียมท่ีสุดในโลก จนกระท่ังควีนได้รวบรวมเอาวิดีโอการแสดงสดเพลง
ต่างๆมาฉายทางโทรทัศน์ มีการใช้เทคนิคการใช้ภาพซ้อน ใช้สโลว์โมชัน, สต็อปโมชัน เข้ามาผสม และ
ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ  
 ความชัดเจนของมิวสิกวิดีโอเพิ่มมากขึ้นเมื่อ MTV ถือก าเนิดในปี ค.ศ.1981 MTV หรือ 
Music Television เป็นช่องเคเบิลทีวีท่ีฉายเฉพาะดนตรี MTV เป็นต้นก าเนิดท่ีท าให้มิวสิกวิดีโอ
ปรากฏชัดเจนขึ้นบนโลกดนตรี มิวสิกวิดีโอคือส่ือแห่งการขายสินค้าอีกแขนงหนึ่ง มิวสิกวิดีโอเป็นส่ือ 
และส่ือชนิดนี้มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือการเล่าเรื่องเหมือนกับส่ือภาพยนตร์ มีโครงสร้างและ
รายละเอียดการท างานท่ีเหมือนๆกัน แตกต่างกันในแง่ของเวลาท่ีมิวสิกวิดีโอมีจ ากัดอยู่แค่ประมาณ 
3-5 นาที (อะไรจะท าให้มิวสิกวิดีโอเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีดี และจะเล่าเรื่องอย่างไรจึงจะท าให้คนดูรู้เรื่อง
และเข้าใจได้ภายในสามนาที) นอกจากนี้มิวสิกวิดีโอยังแตกต่างจากภาพยนตร์ในแง่ท่ีว่าภาพยนตร์จะ
สร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่เพลงประกอบ แต่มิวสิกวิดีโอจะท าเพลงให้เสร็จก่อนแล้วถึงมาสร้างภาพ 
และการเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอจะเน้นท่ี แอ็คชัน (action) มากกว่าไดอะล็อก (dialogue) เพราะว่า
เสียงดนตรีและเสียงร้องของนักร้องน าเป็นไดอะล็อกอยู่แล้ว 
 มิวสิกวิดีโอสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทง่ายคือ การเล่าเรื่อง (narrative) กับ
ตัวแทนหรือสัญลักษณ์ (symbolic) การเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอต้องดูว่าเนื้อเพลงต้องการจะส่ืออะไร 
จากนั้นก็ต้องมาคิดบท ตัวแสดงแล้วตกลงกันว่าเพอฟอร์มิง (performing) จะเน้นท่ีอะไร 

มิวสิกวิดีโอมีการสอดใส่รายละเอียดมากขึ้น และเป็นส่ือท่ีสามารถทดลองวิธีการและ
เทคนิคต่างๆได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นแนว abstract , surrealism ฯลฯ นอกจากรูปแบบของมิวสิกวี
ดีโอท่ีมีเนื้อเรื่องไปตามเนื้อเพลง อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบท่ีเนื้อเรื่องไม่ตรงกับเนื้อเพลง อาจจะเป็น
การตีความใหม่ของผู้ก ากับหรือเจ้าของบริษัท เพลงบางเพลงเนื้อหาท่ีเป็นความหมายของเพลงเป็น
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อย่างหนึ่งแต่ภาพที่น าเสนอในมิวสิกวิดีโอออกมาอีกอย่างหนึ่ง เป็นคนละเรื่อง ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง 
ซึ่งก็อาจจะมีส่วนช่วยจูงใจให้คนอยากจะซื้อ อยากจะฟังเพลงมากขึ้น  
 มิวสิกวิดีโอเป็นอะไรท่ีสามารถทดลองศิลปะรูปแบบต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการตัด
ต่อ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค การใช้กล้องถ่ายแบบมือถือ (hand held) ฯลฯ ก็สามารถน ามา
ทดลองใช้ในมิวสิกวิดีโอได้มากกว่าในภาพยนตร์ เพราะว่าเรามีเวลา 3-5 นาทีในการทดลอง เรา
อาจจะไม่ส่ือมิวสิกวิดีโอให้ตรงกับเนื้อเพลงก็ได้ ท าให้ปัจจุบันมีมิวสิกวิดีโอท่ีใช้เทคนิคต่างๆมากมาย 
อาทิเช่น การใช้เทคนิควาดแสง (Light Painting) คือการวาดภาพด้วยแสง โดยท่ีเราไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ มีอุปกรณ์คือไฟชนิดต่างๆท่ีใช้ในการวาดแสง ซึ่งการวาดแสงนั้นจะถ่ายได้ใน
เวลากลางคืนหรือในพื้นท่ีมืดจึงจะสามารถมองเห็นแสงท่ีวาดในกล้องได้ เทคนิค Light Painting เป็น
เทคนิคการถ่ายภาพอีกรูปแบบหนึ่งท่ีต้องอาศัยคุณสมบัติของชัตเตอร์ B ในการถ่ายภาพ เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาการบันทึกภาพนานกว่าปกติ จะต้องเปิดชัตเตอร์เพียงพอท่ีจะมีเวลาวาดภาพด้วย
แสงได้ โดยจะใช้การบันทึกภาพด้วยการใช้ไฟวาดเส้นให้เป็นรูปร่างต่างๆ หรือเน้นให้เกิดรูปทรงต่างๆ 
ซึ่งเราสามารถสร้างสรรค์รูปร่างตามจินตนาการได้ไม่จ ากัด   
 ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคการวาดแสงมาใช้ประกอบการผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีมีเนื้อหาของเพลง
เกี่ยวข้องกับแสง คือเพลงแสงสุดท้าย ของศิลปิน พิจิกา เนื่องจากมิวสิกวิดีโอส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ยังไม่ค่อยเห็นการน าเทคนิคการวาดแสงมาใช้ประกอบมิวสิกวิดีโอ โดยใช้เทคนิคการวาดแสงเป็นหลัก 
น ามาประกอบให้เกิดเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีสมบูรณ์และแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอโดยใช้เทคนิค Light Painting 
2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของมิวสิกวิดีโอนี้ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอท่ีมีการผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2. น าทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาตีความเพื่อส่ือกับการใช้เทคนิค Light Painting 
3. คิดโครงเรื่อง 
4. วาด story board 
5. น าเทคนิคต่างๆมาคัดเลือกไว้ในแต่ละช็อตของ story board 
6. หาสถานท่ีถ่ายท า, เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า 
7. ถ่ายท า 
8. ตัดต่อ 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาข้อมูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ ์         

ค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง           

วิเคราะห์ข้อมูลและคิด story board         

น าเสนอแผนโครงการผลิตมิวสิกวิดีโอ         

เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายท า         

ผลิตมิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting         

ตัดต่อ         

ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          

จัดท าเอกสาร          

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้มิวสิกวิดีโอท่ีมีการใช้เทคนิค Light Painting ได้อย่างลงตัว 
 2. ทราบถึงการผลิตมิวสิกวิดีโอโดยใช้เทคนิคท่ีเกี่ยวกับแสง 
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นิยำมศัพท์ 
มิวสิกวิดีโอ  ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การถ่ายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบ เพื่อ ส่ือ

ความหมาย หรือน าเสนอเรื่องราวตามเนื้อเพลง 
Light Painting  หมายถึง การวาดภาพด้วยแสง เป็นเทคนิคการถ่ายภาพอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีต้องอาศัยคุณสมบัติของชัตเตอร์ B ในการถ่ายภาพ ต้องใช้ระยะเวลาการบันทึกภาพนานกว่า
ปกติ โดยเป็นการบันทึกภาพด้วยการใช้ไฟวาดเส้นให้เป็นรูปร่างต่างๆ หรือเน้นให้เกิดรูปทรงต่างๆ ซึ่ง
สามารถสร้างสรรค์รูปร่างตามจินตนาการได้ไม่จ ากัด 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
จากหัวข้อ การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting ท าให้ผู้ศึกษา ได้

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบและบทบาทของมิวสิกวิดีโอ 
2. ทฤษฎีแสงและสี 
3. เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน 
4. เทคนิค Light Painting 
5. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
6. เทคนิค Stop Motion 
7. ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบและบทบาทของมิวสิกวิดีโอ 

มิวสิกวิดีโอเป็นส่ือ และส่ือชนิดนี้มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือการเล่าเรื่องเหมือนกับส่ือ
ภาพยนตร์ มีโครงสร้างและรายละเอียดการท างานท่ีเหมือนๆกัน แตกต่างกันในแง่ของเวลาท่ีมิวสิกวิดีโอ
มีจ ากัดอยู่แค่ประมาณ 3-5 นาที (นรเศรษฐ์ หมัดคง 2537: 98) มิวสิกวิดีโอมีการเริ่มต้นมากจากการท่ี
อุตสาหกรรมเพลงมีการแสดงดนตรีสดแล้วให้คนตีต๋ัวเข้าไปดู แต่มีอีกหลายคนท่ีไม่มีโอกาสเข้าไปดูการ
แสดงสดนั้นๆได้ เลยมีการน ากล้องไปบันทึกภาพการแสดงนั้นเอาไว้ เรียกว่า บันทึกการแสดงสด ซึ่งจะ
ท าให้เห็นภาพการแสดงของวงดนตรีบนเวที เห็นภาพ เห็นลีลาการร้องและได้ยินเสียงดนตรี ต่อมาเมื่อ
ได้ดูเทปบันทึกการแสดงสดแล้ว บางคนท่ีมีหัวศิลป์ หัวการค้าหรือมีอารมณ์ทางดนตรี ทางศิลปะรู้สึกว่า
น่าจะท าให้ต่ืนเต้นได้กว่านี้ แทนท่ีจะมีแต่ภาพการแสดงสดก็เริ่มมีการตัดต่อให้ภาพฟรีซภาพสโลว์โมชัน 
ตัดต่อฉึบฉับให้เกิดความเร็วเพื่อเร้าอารมณ์คนดู ซึ่งการใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่สามารถท าได้ขณะท่ีเล่นบน
เวทีจริง(มาโนช พุฒตาล 2537: 99) 

บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของมิวสิกวิดีโอยังถูกกล่าวไว้ว่ามีอิทธิพลในการสร้างความ
ฝัน จินตนาการและวัฒนธรรมของวัยรุ่น (สมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 19) ซึ่งความเกี่ยวข้องระหว่าง
มิวสิกวิ ดีโอและอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของวัยรุ่นแสดงให้ เห็นถึง ลักษณะของผลิตผลทางการ
ส่ือสารมวลชนในยุคหลังสมัยใหม่ท่ีมีแนวคิดว่ายุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernist Culture) เป็น
วัฒนธรรมแห่งการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซึ่งปรากฏอย่างโดดเด่นในผลงานมิวสิกวิดีโอ 

Abt (สมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 20) ได้วิเคราะห์รูปแบบของมิวสิกวิดีโอซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 แบบคือ 
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1. มิวสิกวิดีโอท่ีสร้างจากความคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลง โดยดูเนื้อหาของ
เพลงเป็นหลัก 

2. มิวสิกวิดีโอท่ีสร้างจากจุดส าคัญของเพลงหรือเนื้อหาโดยตรงท่ีไม่ใช่จินตนาการ 
3. มิวสิกวิดีโอท่ีใช้จินตนาการและเนื้อหาหลักของเพลงผสมกัน 
4. มิวสิกวิดีโอท่ีมีลักษณะเป็นความคิดฝันท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) ท่ีไม่กลมกลืนกับ

เนื้อหา 
 

2. ทฤษฎีแสงและสี 
2.1  แหล่งก าเนิดแสง 
ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งก าเนิดแสงตามธรรมชาติท่ีมนุษย์เราคุ้นเคยกันมากท่ีสุด 

แหล่งก าเนิดแสงอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการกระท าหรือการประดิษฐ์
คิดค้นของมนุษย์ขึ้นมา เช่น แสงจากเทียนไข แสงจากหลอดไฟฟ้า แสงเหล่านี้จัดเป็นแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงประดิษฐ์ 

สีของแสงท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดแสงตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์ จะมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามต าแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า เช่นแสงของดวงอาทิตย์ในเวลาเท่ียงวันจะ
มีความเข้มแสง มากและเป็นสีขาว ในขณะท่ีแสงของดวงอาทิตย์ในเวลาเย็นจะมีความเข้มแสงน้อยและ
เป็น สีเหลืองหรือส้ม และในสภาพอากาศท่ีมีความแตกต่างกันแสงจากดวงอาทิตย์ก็มีความแตกต่างกัน 
โดยจะเห็นได้จากแสงสว่างในท่ีร่มเวลาท่ีท้องฟ้ามีเมฆกับแสงแดดท่ีส่องตรงจากดวงอาทิตย์จะมีสี และ
ความเข้มแสงท่ีแตกต่างกัน  

จากปัญหาของการเปล่ียนแปลงความเข้มและสีของแสงจากดวงอาทิตย์อยู่เสมอ ดังนั้นจึง
ไม่เหมาะสม ส าหรับเป็นแหล่งก าเนิดแสงในการเปรียบเทียบสี การใช้แสงจากหลอดไฟฟ้าจะความ
เหมาะสม กว่าเนื่องจากให้แสงท่ีมีความสม่ าเสมอ อย่างไรก็ดี แสงจากหลอดไฟฟ้าก็มีให้เลือกใช้มากมาย
หลายชนิดเช่นหลอดไฟทังสเตน หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบใดเป็น
หลอดมาตรฐานส าหรับการเปรียบเทียบสี นั้นต้องพิจารณาท่ีอุณหภูมิสี (color temperature) ของแสง
ท่ีได้จากหลอดนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

 
2.2 ความหมายของสี 
สี หมายถึง แสงท่ีมากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราท าให้เห็นเป็นสีต่างๆ การท่ีเรา

มองเห็นวัตถุเป็นสีใดๆ ได้ เพราะวัตถุนั้นดูดแสงสีอื่นสะท้อนแต่สีของมันเอง เช่น วัตถุสีแดง เมื่อมีแสง
ส่องกระทบก็จะดูดทุกสีสะท้อนแต่สีแดงท าให้เรามองเห็นเป็นสีแดง 

ไอแซกนิวตัน (ศักดา ศิริพันธุ์ 2527: 5) ได้ค้นพบ ว่าแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์เมื่อหักเห
ผ่านแท่งแก้วสามเหล่ียม ( prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเป็นสีรุ้งเรียกว่า สเปคตรัม มี 7 สี ได้แก่ 
ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง และได้มีก าหนดให้เป็นทฤษฎีสีของแสงขึ้น 

ซึ่งลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยาคือมีอ านาจให้เกิด ความเข้มของ
แสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได้การท่ีได้เห็นสีจากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองท าให้เกิด
ความรู้สึกต่างๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน เร่าร้อน เยือกเย็น หรือตื่นเต้น 
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สีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก นับแต่สมัยดึกด าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน 
เราได้น าสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความ หมายอย่างใดอย่างหนึ่ง สีจึง
เป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์กับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพส่ิง ท้ังหลายท่ีแวดล้อมตัวเราประกอบ
ไปด้วยสีท้ังส้ินในงานศิลปะสีเป็นองค์ประกอบ ส าคัญอย่างหนึ่งและในวิถีชีวิตของเราสีเป็นองค์ประกอบ
ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น 

1 . ใช้ในการจ าแนกส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจน 
2 . ใช้ในการจัดองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม กลมกลืน เช่น การ

แต่งกาย การจัดตกแต่งบ้าน 
3 . ใช้ในการจัดกลุ่ม พวก คณะ ด้วยการใช้สีต่าง ๆ เช่น คณะสี เครื่องแบบต่าง ๆ 
4 . ใช้ในการส่ือความหมาย เป็นสัญลักษณ์ หรือใช้บอกเล่าเรื่องราว 
5 . ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้างบรรยากาศ สมจริงและ

น่าสนใจ 
6 . เป็นองค์ประกอบในการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ของ มนุษย์ 

 
2.3 การสื่อความที่เชื่อมโยงกับสี (ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ 2550: 56–59) 

2.3.1 สีเหลือง (Yellow) 
- ส่ือความในเชิงบวก ความเบิกบาน ความกระจ่างแจ้ง แสงแดด ความมี

สติปัญญา ความเยาว์วัย 
- ส่ือความในเชิงลบ ขลาด คดโกง ความเจ็บป่วย 
- ส่ือความในเชิงรสชาติ รสมะนาว รสอ่อน รสเปรี้ยว 
- ผลกระทบต่อจิตใจ ความกระจ่างแจ้ง ในจ านวนสีท้ังหมด 
- สีเหลืองเป็นสีท่ีสว่างท่ีสุด เห็นได้ชัดเจนสุดในท่ามกลางทุกสภาพส่ิงแวดล้อม

ท าให้เกิดความรู้สึกในด้านสดช่ืนและแจ่มใสมีชีวิตชีวา 
2.3.2 สีแดง (Red) 

- ส่ือความในเชิงบวก ความสุข ความรื่นเริง ความกล้า ความกระตือรือร้น 
ความมีสุขภาพ ความแข็งแรง ความคล่องตัว ความกระฉับกระเฉง 

- ส่ือความในเชิงลบ ความพลุกพล่าน ความตาย สงคราม ความโหดเหี้ยม ช่ัว
ร้าย ความสยดสยอง 

- ส่ือความในเชิงรสชาติ ความมีรสชาติ ความหวาน ผลกระทบต่อจิตใจความ
ร้อนเร้า 

- สีแดงเป็นสีท่ีมี Chroma แรงท่ีสุดในบรรดาสีท้ังหมด และดึงดูดความสนใจ
ได้มากท่ีสุด 

- สีแดงมีลักษณะกระตุ้น เร่งเร้า นิยมใช้กันมาท่ีสุดโดยเฉพาะในพวกผู้หญิง 
2.3.3 สีน้ าเงินและสีฟ้า (Blue) 

- ส่ือความในเชิงบวก ความสูงส่ง ความเคร่งครัด ความมีสาระ การยกย่อง 
ความยุติธรรม มีเหตุผล สงบเสงี่ยม มีอนามัย ความเป็นเพศชาย 
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- ส่ือความในเชิงลบ ความมืด ความขลาดกลัว ความสงสัย ความเก็บกด 
- ส่ือความในเชิงรสชาติ รสลูกไม้ป่า ความหวาน ผลกระทบต่อจิตใจเย็น โล่ง 

ผ่อนคลาย 
- สีน้ าเงินหมายถึงความจริงใจ ความหวัง และความสูงส่ง 

2.3.4 สีขาว (White) 
- ส่ือความในเชิงบวก ความบริสุทธิ์ ความสดช่ืน ความสมบูรณ์ ความมี

สติปัญญา ความจริงแท้ 
- ส่ือความในเชิงลบ ความว่างโล่ง ว่างเปล่า เงียบสงัด มีวิญญาณ 
- ส่ือความในเชิงรสชาติ รสอ่อน รสนุ่มนวล เนื้อละเอียด 

2.3.5 สีด า (Black) 
- ส่ือความในเชิงบวก ความเป็นทางการ ความสง่า ความมืด ความลึกลับ

ซับซ้อน ความเช่ือมโยง 
- ส่ือความในเชิงลบ ความตาย ความเจ็บป่วย ความส้ินหวัง ความท้อแท้ 

ความเงียบสงัด ความช่ัวร้าย 
- ส่ือความหมายในเชิงรสชาติ กล่ิน รสท่ีเข้มข้น 

2.3.6 สีเทา (Middle Gray) 
- ส่ือความในเชิงบวก ความกลาง ความยืดหยุ่น 
- ส่ือความในเชิงลบ ความลังเล ความกดดัน ความแก่ 

2.3.7 สีม่วง (Violet) 
- ส่ือความในเชิงบวก ความซื่อสัตย์ มีพลัง ความทรงจ า ความจริงความเช่ือ 

ความรสนิยม 
- ส่ือความในเชิงลบ ความสูญเสีย ความลึกลับ ความมีเลศนัย  

 
ผู้วิจัยจะน าเอาทฤษฎีสีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการผลิตมิวสิกวิดีโอโดยการน ามาใช้ในการ

ก าหนด Mood and Tone ของภาพและการเลือกใช้สีท่ีน ามาวาดแสงให้เข้ากับอารมณ์ของภาพและ
เนื้อเรื่อง โดยเนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งท่ีรู้สึกอ้างว้าง เปล่าเปล่ียว ซึ่งจะมีการ
ใช้สีโทนเย็น เช่น สีน้ าเงิน สีม่วง ท่ีส่ือถึงอารมณ์ตัวละคร และในตอนท้ายของมิวสิกวิดีโอท่ีหญิงสาวได้
พบกับความสดใสท่ีรออยู่ก็จะมีการใช้สีท่ีบ่งบอกถึงความสดใส ความกล้า มีชีวิตชีวา อย่างสีเหลือง หรือ 
สีแดง เป็นต้น 
 
3. เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน  

3.1 ช่วงเวลาของกลางคืน 
เวลาไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวท่ีจะตัดสินความส าเร็จของการถ่ายภาพ แต่ปัจจัยอื่นๆท่ีมี

อิทธิพล เช่น เวลาในช่วงกลางคืนจะควบคุมสีของท้องฟ้าและปริมาณของแสงท่ีอยู่รอบๆ สภาพอากาศท่ี
ไม่เอือ้อ านวยก็จะมีผลกระทบต่อภาพเช่นกัน การใช้แสงท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติจะมีผลในด้านสีและ
อัตราส่วนของแสงท่ีเกิดขึ้นในภาพ การถ่ายภาพกลางคืนไม่สามารถท่ีจะควบคุมได้โดยตรง เช่นในเรื่อง
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ของการควบคุมแสง ในขณะท่ีท้องฟ้ามืดลง อุณหภูมิก็จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว อุณหภูมินี้จะเป็นส่ิงท่ีบอก
ให้ทราบถึงลักษณะสีของแสง มีหน่วยวัดเป็นองศาเคลวิน จากเวลานี้จะไม่มีแสงปรากฏ แต่ในการ
ถ่ายภาพกลางคืนจะต้องใช้แสงสว่างท่ีมีอยู่เพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยท าให้รายละเอียดต่างๆท่ีอยู่ในบริเวณ
ท่ีมืดคงอยู่ 

3.2 แสงประดิษฐ์ 
การขาดแสงธรรมชาติท าให้วัตถุส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนต้องใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่าง 

ซึ่งในการใช้จะต้องขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิสี ; sodium vapor 2200 K., mercury-vapor 
3800 K., และ multivapor 3200 K.-5500 K. และเนื่องจากแสงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถผลิตขอบเขต
เต็มความยาวคล่ืนสเปกตรัมเต็มของสีมันจึงไม่มีการแก้ไขสี 

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นรูปแบบท่ัวไปของอุปกรณ์ ให้แสงสว่างท่ีใช้ภายใน 
โดยท่ัวไปแล้วแสงท่ีออกมาจากแสงฟลูออเรสเซนต์ทางหน้าต่างนั้นมีความส าคัญต่อภาพถ่าย หลอด
ฟลูออเรสเซนต์มีอย่างน้อยท่ีสุด 7 ชนิด แต่ละชนิดจะมีสีต่างกัน โดยมีขอบเขตของสีจากสีเขียวไปจนถึง
สีฟ้า (น้ าเงิน) สีของแสงฟลูออกเรสเซนต์จะแตกต่างกันจากช้ันหนึ่งไปช้ันหนึ่ง  

แสงไฟทังสเตน บางครั้งถูกใช้ส าหรับการให้แสงสว่างในท่ีโล่ง (ภายนอก) แสงไฟ
ทังสเตนนี้เป็นแสงสว่างท่ีเกิดจากความร้อน แสงทังสเตนจึงสามารถท่ีจะก่อให้เกิดกับสเปกตรัมของสี 

3.3 ชัตเตอร์B 
ชัตเตอร์B หรือ BLUB เป็นชัตเตอร์พิเศษเพื่อใช้ส าหรับการถ่ายภาพท่ีต้องใช้เวลาใน

การบันทึกภาพนานๆ ซึ่งหมายถึงนานกว่าความไวชัตเตอร์ต่ าสุดท่ีกล้องจะท าได้ สามารถเปิดม่านชัต
เตอร์ค้างไว้ได้นานเท่าท่ีเราต้องการ ม่านชัตเตอร์จะเปิดเมื่อเรากดชัตเตอร์และม่านชัตเตอร์จะปิดอีกทีก็
ต่อเมื่อเราปล่อยมือจากปุ่มชัตเตอร์แล้วเท่านั้น  

ชัตเตอร์B จะใช้กับการถ่ายภาพในท่ีมีแสงน้อยมากจึงต้องเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
เพื่อให้มีปริมาณแสงเพียงพอท่ีฟิล์มจะท าปฏิกิริยาจนเกิดเป็นภาพได้ เราจะมีโอกาสใช้ชัตเตอร์B เป็น
ประจ า เช่น เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยช่องรับแสงแคบมากๆในสภาพแสงน้อย ก็จะได้ความไวชัตเตอร์ต่ า
ท่ีต่ ากว่า 1 วินาที จึงควรมีนาฬิกาไว้คอยจับเวลาในการเปิดชัตเตอร์ด้วย 

การวัดแสงเมื่อใช้ชัตเตอร์B เมื่อต้ังต้ังความไวชัตเตอร์ไปท่ี B เครื่องวัดแสงในตัวกล้อง
จะไม่ท างาน จึงต้องค านวณการเปิดรับแสงด้วยตัวเอง อุปกรณ์ท่ีต้องใช้คู่กับชัตเตอร์B เสมอคือขาต้ัง
กล้องและสายล่ันชัตเตอร์ เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์B ความส่ันไหวเพียงเล็กน้อยก็ท าให้ภาพขาดความ
คมชัดได้ทันที สายล่ันชัตเตอร์จะป้องกันความส่ันไหวของกล้องจากการใช้นิ้วกดชัตเตอร์ท่ีตัวกล้อง
โดยตรงและท่ีสายล่ันชัตเตอร์จะสามารถล๊อคชัตเตอร์ค้างไว้ได้โดยท่ีไม่ต้องกดสายล่ันชัตเตอร์ค้างไว้
ตลอดเวลา กล้องตัวใดท่ีไม่มีช่องเสียบสายล่ันชัตเตอร์ก็มักจะมีรีโมทซึ่งสามารถล๊อคชัตเตอร์ได้เช่นกัน 

3.4 ผลของแสง 
การเปิดรับแสงท่ีน่าพอใจขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 อย่างคือ ความเร็วของฟิล์ม ความ

เร็วชัตเตอร์ การตั้งรูรับแสง ซึ่งท้ัง 3 มีความสัมพันธ์กัน  ปุ่ม B (BULB) สามารถเปิดและปิดชัตเตอร์เป็น
ระบบแมนนวลส าหรับการเปิดรับแสงท่ีใช้เวลานาน ตัวเลขความเร็วชัตเตอร์ท่ีแสดงยิ่งมากขึ้น ความ
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เร็วชัตเตอร์ก็ยิ่งสูงขึ้น เช่น ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 มีความเร็วน้อยกว่า 1/60 1/30 จะให้แสงเข้า
มากกว่า 1/60 อยู่ 1 STOP  

ระยะเวลาการเปิดรับแสงส าหรับภาพตอนกลางคืนอาจใช้เวลาหลายวินาทีระหว่างเวลา
การเปิดเข้าทุกๆส่ิงท่ีกล้องเห็น รูรับแสงจะควบคุมจ านวนแสงท่ีจะเข้าไปสู่เลนส์ รูรับแสงของเลนส์ท่ีมาก
ย่อมให้แสงมากท่ีสุดเข้าสู่ฟิล์ม ขณะท่ีรูรับแสงของเลนส์ท่ีน้อยท่ีสุดให้แสงน้อยท่ีสุดเข้าสู่เลนส์ 

การต้ังค่าความเร็วชัตเตอร์และการต้ังรูรับแสงจะเกี่ยวเนื่องกัน และจะเป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม เหมือนกับแลกเปล่ียนกันเพื่อความสมดุลย์ของแสง เช่น ฉากท่ีวัดได้ความเร็วชัตเตอร์ 1/60 
เปิดรูรับแสง F/8  จะเท่ากับจ านวนแสงท่ีเข้าสู่ฟิล์มในจ านวนเท่ากันกับการต้ังชัตเตอร์ท่ี 1/30 เปิดรูรับ
แสง F/11 

เนื่องจากการถ่ายภาพกลางคืนมีความยากในการคุมแสงบริเวณรอบๆ อีกท้ังการถ่ายภาพ
โดยใช้เทคนิค Light Painting นั้นต้องปรับให้เป็น ชัตเตอร์B ท าให้ผู้วิจัยต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น 
ขาต้ังกล้อง รีโมทชัตเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพกลางคืนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
4. เทคนิค Light Painting 

Light Painting เป็นการใช้เทคนิคการถ่ายภาพโดยเปิดชัตเตอร์เป็นระยะเวลาหลายๆ
วินาที และมีการเคล่ือนไหวของแหล่งแสงในภาพ เช่น ไฟฉาย ดอกไม้ไฟ หรือแหล่งแสงอื่นๆ ท าให้ภาพ
ท่ีได้ เกิดเป็นเส้นสายของแสงสว่าง สีสันสวยงาม เป็นลวดลายหรือตัวอักษร ครั้งแรกท่ีมีการค้นพบ
ภาพถ่ายลักษณะนี้ ก็เมื่อ ค.ศ. 1889 โดย Jules Marey นักประดิษฐ์ นักกายกรรม นักถ่ายภาพชาวฝ่ัง
เศส และ Georges Demeny นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ในระหว่างท่ีพวกเขาก าลังพัฒนาเทคนิคการ
ถ่ายภาพเคล่ือนไหวแบบต่อเนื่องของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ครั้งหนึ่งเขาได้ลองใช้หลอดไฟมาติดบริเวณข้อต่อ
บนร่างกายมนุษย์ จนเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมา 

ในปีค.ศ. 1914 Frank Gilbrethและภรรยาของเขา Lillian Moller Gilbreth ท้ังคู่เป็น
นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่นักถ่ายภาพแนวศิลปะแต่อย่างใด แต่ในระหว่างท่ีพวกเขา
ก าลังศึกษาเรื่องการเคล่ือนไหว เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม พวกเขาได้ถ่ายภาพนี้ขึ้น 
จนเกิดเป็นภาพถ่ายแนว Light Painting โดยบังเอิญ 

ค.ศ. 1935 Man Ray ศิลปินสมัยใหม่ชาวสหรัฐอเมริกา ได้สร้างผลงานภาพถ่ายชุด 
Space Writing ซึ่งเป็นครั้งแรกของการใช้เทคนิค Light Painting ในการภาพถ่ายเชิงศิลปะและในปี
ค.ศ. 1949 Pablo Picasso ศิลปินชื่อดังชาวสเปน ได้เดินทางไปพบกับ GjonMili ช่างภาพของนิตยสาร 
LIFE ผู้ซึ่งแนะน าให้ Picasso รู้จักกับเทคนิคนี้ผ่านผลงาน  Ice Skater ของเขา และ Picasso ก็เริ่มได้
สร้างผลงานของตัวเองทันที ด้วยไฟฉายอันเล็กๆ ในห้องมืดๆ 
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ขั้นตอนการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting  
1. ควรถ่ายในสถานท่ีมืด หรือสถานท่ีกลางแจ้งในเวลากลางคืน มีการใช้ขาต้ังกล้องเพื่อ

ช่วยให้ภาพไม่ส่ันไหว 
2. เลือกใช้โหมด Manual (M) เพื่อท่ีสามารถปรับเป็นโหมดชัตเตอร์ B ได้  
3. ต้ังค่า ISO 100 เปิดรูรับแสง F 11 เป็นค่ากลางไว้ก่อน 
4. ปรับชัตเตอร์สปีดให้เป็นโหมดชัตเตอร์B (หมุนไปทางชัตเตอร์สปีดช้าจนสุด) โหมด B 

หรือ Bulb นี้ เป็นโหมดถ่ายภาพที่เราสามารถเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ได้นานตราบจนเราจะปล่อยมือจากปุ่ม 
และหากใช้โหมดชัตเตอร์B กล้องจะไม่วัดแสงให้ ผู้ถ่ายภาพต้องกะเอง 

5. ใช้ Manual Focus ก่อนถ่ายอาจจะท าให้มองไม่เห็นตัวบุคคล อาจจะใช้ไฟฉายช่วย
ส่องดูเพื่อหาจุดโฟกัส และดูด้วยว่าเฟรมภาพว่าพอดีแล้วหรือไม่ 

6. ซักซ้อมการเคล่ือนไหวให้ดี เพื่อดูว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วินาที จากนั้นลองถ่ายภาพ
ด้วยระยะเวลาท่ีน่าจะเกิดขึ้น โดยยังไม่ต้องท าการเคล่ือนไหวไฟฉายหรือแสงจริงๆ ท้ังนี้ก็เพื่อจะเช็คดูว่า 
แสงของบรรยากาศแวดล้อมสว่างหรือมืดเกินไปหรือไม่ ถ้ามืดเกินไปให้ลองเพิ่มหน้ากล้องให้กว้างขึ้น ถ้า
สว่างเกินไปก็ลองลดหน้ากล้องให้แคบลง  (ลุงแว่น ราชครู. ถ่ายภาพเท่ๆ ด้วยเทคนิค Light Painting 
[ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.chillpainai.com/scoop/211/) 

 
การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting มีความยากและต้องใช้ความช านาญในการ

ถ่าย ท าให้ผู้วิจัยต้องมีการศึกษาเทคนิคการถ่ายจากคลิปสาธิตของชาวต่างชาติ และต้องมีการทดสอบ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวาดแสงเพื่อทดสอบว่าสามารถวาดได้จริงหรือไม่ ดูผลท่ีตามมา เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอ 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเร่ือง 

5.1 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
โทรทัศน์คือส่ือท่ีประกอบด้วยภาพ และเสียง ซึ่งบางครั้งภาพท่ีปรากฏบนจอเพียง 1 

ช็อต (shot) ก็สามารถ “เล่าเรื่อง” ได้ดีกว่าบทสนทนาได้ดีกว่าบทสนทนานับ 10 ประโยค ดังนั้นการจะ
วิเคราะห์วิจารณ์ในระดับเนื้อความได้เหมาะสมกับส่ือโทรทัศน์ จึงต้องน าแนวคิดการวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีมี
รากฐานจากส่ือภาพเคล่ือนไหว (moving image) มาประกอบด้วย โดยหลุยส์  จิอันเน็ตต้ี ได้ก าหนด
วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ และส่ือภาพเคล่ือนไหวท้ังหมด ซึ่งสามารถน ามาปรับ
ใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์โทรทัศน์ได้ โดยจิอันเน็ตต้ีได้แบ่งองค์ประกอบของส่ือภาพเคล่ือนไหวในแง่การ
เล่าเรื่องออกเป็น 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

5.1.1 โครงเรื่อง (Plot) 
เรื่องราว (Story) กับ โครงเรื่อง (Plot) แตกต่างกันอย่างไร เรื่องราวคืออะไรก็

ตามท่ีเกิดขึ้นในชีวิต แต่โครงเรื่องเป็นส่ิงท่ีผู้แต่ง/ผู้สร้างหยิบบางส่วนของเรื่องราวในชีวิตมาน าเสนอแก่
ผู้ชม/ผู้รับ เรื่องราวคือการเล่าเรื่องท่ีมีเค้าโครงเรื่องเปรียบเสมือนกระดูกท่ีเป็นโครงให้เนื้อหนัง   มังสา
ยึดติด การเล่าเรื่องท่ีดีจึงควรเดินตามโครงท่ีต้ังเอาไว้ ซึ่งประเภทของโครงเรื่อง อาจแบ่งได้ 3 แบบ ดังนี้ 
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1) Classical Design โครงเรื่องแบบนี้จะพบบ่อยท่ีสุด เป็นโครงเรื่องท่ีเข้าถึง
ผู้ชม/ผู้รับในวงกว้างได้มาก ซึ่งมักจะมีลักษณะ 

- ตัวละครน าของเรื่องมักจะต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกท่ีขัดขวางความ
ต้องการของเขามากกว่าความต้องการภายใน 

- เหตุการณ์ในเรื่องมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีต่อเนื่อง และเป็นเหตุการณ์ท่ี
เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันไปจนถึงบทสรุปตอนจบท่ีท าให้ชีวิตตัวละครเปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง 

2) Minimalism โครงเรื่องประเภทนี้เน้นความเรียบง่ายในการเล่าเรื่อง ตัว
ละครไม่ได้มีชีวิตพลิกผันจนเหลือเช่ือหรือมีปาฏิหาริย์เข้าช่วย มักใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่นเทคนิคด้าน
ภาพ การตัดต่อ การจัดแสงอย่างประหยัด แต่ก็ยังมีแนวทางแบบคลาสสิคเพื่อสร้างความพอใจให้กับคน
ดูอยู่ โครงเรื่องแบบนี้มักมีลักษณะ 

- ตัวละครมักมีความขัดแย้งภายในตัวเองมากกว่าความขัดแย้งภายนอก 
- ตัวละครมักเป็นฝ่ายถูกกระท า 
- การจบเรื่อง (Ending) แบบปิด 

3) Anti-Structure โครงเรื่องประเภทนี้เกิดจากการน าองค์ประกอบ Classic 
มาท าใหม่ให้ตรงกันข้ามเรียกว่า “แหกคอก” เช่นภาพยนตร์แนวเซอร์เรียลลิสม์ ซึ่งเรื่องราวจะไม่ใช่ 
“ภาพแทน” ชีวิตจริงเหมือนเรื่องท่ัวๆไป แต่เป็น “ชีวิตในความคิด” ของผู้สร้าง ลักษณะเนื้อเรื่องจึงมี
หลายเหตุการณ์เกิดพร้อมกันแต่ไม่เป็นเหตุ-ผล และไม่เรียงล าดับเวลา รวมท้ังไม่ค านึงถึงเงื่อนไขความ
จริงใดๆ 

5.1.2 ความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งคือส่ิงท่ีท าให้เรื่องน่าต่ืนเต้น น่าสนใจ ซึ่งอาจจ าแนกความขัดแย้ง

หลักๆ ในเรื่องเล่าได้ 5 ประเภท คือ 
1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ความขัดแย้งแบบนี้พบบ่อยในเรื่องแนว

แอคช่ันท่ีพระเอกเป็นฮีโร่หรือเป็นต ารวจฝ่ายธรรมะ ปราบปรามเหล่าผู้ร้ายฝ่ายอธรรม 
2) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เช่น สารคดีเกี่ยวกับสึนามิ 
3) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น ในแนวละครสยอง

ขวัญ จะพบความขัดแย้งระหว่างคนกับภูตผี 
4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับระบบหรือสังคม 
5) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเอง หรือความขัดแย้งภายในจิตใจ 

5.1.3 ตัวละคร 
ในแง่มุมของการเล่าเรื่องจะพิจารณาการประกอบการสร้างตัวละคร ซึ่งอาจ

แบ่งตัวละครได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 
1) ตัวละครท่ีมีบุคลิกแบน (Flat Character) หมายถึงตัวละครท่ีสามารถ

มองเห็นได้แต่เพียงด้านเดียว มักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับท่ีนิยมใช้กันท่ัวไป เช่น “พระเอก” เป็น
ชายหนุ่มรูปหล่อ ใจดี เก่งฉลาด “นางเอก” ก็เป็นหญิงสาวผู้เอื้ออารี ไม่ก้าวร้าว “ผู้ร้าย” ก็มักคิดท าแต่
เรื่องท าลายผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอยู่เสมอ เป็นต้น ตัวละครแบบนี้มักสร้างความต่ืนเต้น 
สนุกสนานได้มาก เพราะท าในส่ิงท่ีคนจริงๆไม่ค่อยท ากัน 
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2) ตัวละครท่ีมีบุคลิกกลม (Round Character) เป็นตัวละครท่ีมีท้ังข้อดีและ
ข้อเสียอยู่ในตัว มีความลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากกว่าตัวละครท่ีมีบุคลิกแบน ลักษณะคล้ายชีวิตของคน
จริงๆ 

5.1.4 แก่นเรื่อง 
แก่นเรื่องหรือธีม หมายถึง สาระหรือแนวคิดหลักของเรื่อง อาจเป็นทัศนคติ

หรือความคิดเห็นของผู้สร้าง/ผู้เล่า ท่ีมีต่อสังคม ต่อโลก ซึ่งเมื่อผู้ชม/ผู้รับรับสารเข้าไปแล้วอาจพบว่า 
ผู้สร้างต้องการจะส่ือสารอะไรกับผู้รับ (หรือไม่พบสารก็เป็นได้ เพราะเรื่องส่ือออกมาไม่ชัด หรือผู้รับจับ
ประเด็นไม่ได้เอง)ขณะเดียวกันผู้สร้างกับผู้รับ อาจเห็นหรือเข้าใจในแก่นตรงกันหรือไม่ก็ได้ และในบาง
เรื่องผู้ชมอาจไม่สามารถเข้าใจ หรือตีความแก่นของเรื่องออกมาได้ ประเภทของแก่นอาจแบ่งเป็น 3 
แบบ หากพิจารณาจากการปิดเรื่อง (ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ 2550: 81-82) 

1) แก่นแบบมองโลกในเชิงอุดมคติ (จบแบบขาขึ้น) คือเรื่องท่ีให้ความหวังมอง
โลกในแง่ดี จบลงอย่างมีความสุข เป็นเรื่องประเภทท่ีจบแบบ ...และแล้วเขกับเธอก็แต่งงานกัน/พระเอก
ชนะผู้ร้าย และโลกก็กลับคืนสู่สันติสุข เป็นต้น 

2) แก่นแบบมองโลกในแง่ร้าย (จบแบบขาลง) เป็นการปิดเรื่องท่ีแสดงถึงความ
ส้ินหวัง สูญเสีย ศรัทธา สะท้อนความเส่ือมทรามของสังคมและด้านมืดในตัวมนุษย์ 

3) แก่นแบบมองโลกอย่างประชดประชัน (จบแบบท้ังขึ้นและลงพร้อมๆกัน) 
แก่นเรื่องแบบนี้สะท้อนความจริงท้ังด้านบวกและลบ เป็นมุมมองท่ีสมจริงมากท่ีสุด 

นอกจากการแบ่งตามการปิดเรื่องแล้ว แก่นเรื่องยังแบ่งตามเนื้อหาได้ 5 ชนิด
ดังนี้  

5.1.5 ฉาก 
เมื่อการเล่าเรื่อง คือชุดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเพราะเหตุการณ์ต่างๆจะ

เกิดขึ้นโดยปราศจากสถานท่ีไม่ได้ ดังนั้น “ฉาก” จึงมีความส าคัญไม่แพ้องค์ประกอบอื่นๆ เพราะท าให้
เกิดสถานท่ีรองรับเหตุการณ์ของเรื่อง นอกจากนี้ฉากยังมีความส าคัญในการบ่งบอกความหมายของเรื่อง 
มีอิทธิพลต่อความคิด หรือการกระท าของตัวละคร (เช่น ฉากท่ีเกิดขึ้นในห้องแคบทึบ อาจบ่งบอกถึง
สถานการณ์อันตราย และสภาพจิตใจท่ีถูกกดดันของตัวละครในห้องนั้น ) ฉากจึงไม่ได้มีความหมายแค่
เพียงสภาพแวดล้อมรอบตัวละครท่ีเห็นเป็นรูปธรรม แต่ยังหมายถึง ยุคสมัย ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 
สภาพชุมชน กิจวัตรของตัวละคร รวมท้ังความเช่ือ ประเพณีของสังคมท่ีห่อหุ้มชีวิต ความเป็นอยู่ของตัว
ละครอีกด้วย 

5.1.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง 
คือ “มุม” หรือจุดท่ีใช้ “มอง” เหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมตัวละครใน

เรื่องผ่านสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือหมายถึงผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงใกล้ชิด หรือจากวงนอก 
มุมมองในการเล่าเรื่องส่งผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้รับอย่างมาก โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) มุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง (The First-Person Narrator) คือการให้ตัวเอกเป็นผู้
เล่าเรื่องของตัวเอง (มักมีค าว่า ผม หรือ ฉัน ผ่านเสียงบรรยายให้ได้ยิน) มุมมองแบบนี้ท าให้ผู้ชมรู้สึก
ใกล้ชิดกับความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ท าให้รู้สึกเหมือนเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ไปพร้อมๆกับตัว
ละคร เช่น ในสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ 
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2) มุมมองของบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) คือการท่ีผู้เล่า
เรื่อง ไม่ใช่ตัวละครหลักในเรื่องแต่อยู่ในเรื่องด้วย โดยกล่าวถึงตัวละครอื่นท่ีตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวข้อง 
เช่น ในภาพยนตร์บางเรื่อง ผู้เล่าเป็นเพื่อนสนิทของพระเอก การเล่าผ่านเพื่ อนท าให้ผู้ชมรู้สึกคุ้นเคย
ใกล้ชิดกับคนเล่า และอาจเอาใจช่วยเพื่อนสนิทมากกว่าพระเอก 

3) มุมมองบุคคลท่ีสาม ผู้เล่าไม่อยู่ในเหตุการณ์ หรือ มุมมองท่ีเป็นกลาง 
(Objective) มุมมองแบบนี้สร้างความรู้สึกห่างไกลจากเรื่องราว เล่าในฐานะคนนอก เพื่อให้เกิดความ
เป็นกลาง ปราศจากอคติในการน าเสนอมากท่ีสุด การเล่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเข้าถึงตัวละครได้อย่าง
ลึกซึ้ง จึงมักใช้บ่อยในสารคดี หรือเรื่องท่ีอ่อนไหวในการแบ่งฝักฝ่ายเป็น 2 ขั้วชัดเจน 

4) ผู้รู้รอบด้าน (The Omniscent) คือการเล่าเรื่องท่ีไม่มีข้อจ ากัด สามารถ
หยั่งรู้ เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัวในเรื่องเล่าได้ท้ังหมด ซึ่งเป็นมุมมองท่ีใช้บ่อยท่ีสุดใน
ละคร ภาพยนตร์ 

การเล่าเรื่องส าหรับมิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting นี้ ผู้วิจัยเลือกการเล่าเรื่อง
แบบท่ีมีการเปิดเรื่องด้วยฉาก และมีการเล่าเรื่องแบบ Anti-Structure มีเนื้อเรื่องท่ีมีหลายเหตุการณ์
เกิดพร้อมกันแต่ไม่เป็นเหตุ-ผล และไม่เรียงล าดับเวลา รวมท้ังไม่ค านึงถึงเงื่อนไขความจริงใดๆ โดยเล่า
ผ่านมุมมองของตัวละครเพียงตัวเดียว แก่นของเรื่องเป็นแบบมองโลกในเชิงอุดมคติ คือจบอย่างสวยงาม
ท าให้ผู้ชมคิดบวก  
 
6. เทคนิค Stop Motion 

Stop-motion เริ่มมีมาต้ังแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1800 มันถูกสร้างโดยใส่การเคล่ือนไหวเข้า
ไปในวัตถุท่ีเคล่ือนไหวไม่ได้ ลองมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Stop-motion 

ในสมัยก่อน การท า Stop-motion ส่วนมากจะท ากับวัตถุท่ีเคล่ือนไหวเองไม่ได้ ต้องท า
การถ่ายรูปแล้วก็ขยับวัตถุทีละน้อยแล้วก็ถ่ายรูปซ้ าไปซ้ ามา พอได้ภาพจ านวนหนึ่ง ก็จะน ามาเรียงต่อกัน
เพื่อท าเป็นหนัง stop-motion เรื่องส้ันเรื่องแรก คือ The Humpty Dumpty Circus สร้างโดย Albert 
Smith กับ Stuart Blacktonในปี 1899 

Emile Cohl นักสร้างการตูนและผู้สร้างอนิเมช่ันชาวฝรั่งเศส เป็นคนน า stop-motion 
เข้ามาสู่อเมริกา เขาใช้ ภาพวาด หุ่นจ าลอง และอื่นๆท่ีเคล่ือนไหวไม่ได้ เท่าท่ีเขาจะหาได้ ส าหรับท า 
stop-motion แล้วหนัง stop-motion เรื่องแรกของเขา ช่ือว่า Fantasmagorieเขาสร้างมันเสร็จในปี 
1908 ใช้ภาพวาดท้ังหมด 700 ภาพ แล้วถ่ายรูปข้ึนมาเพื่อน ามาท าเป็นอนิเมช่ัน 

Willis O’Brien เป็นผู้สร้างเทคนิคพิเศษให้กับวงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องแรกท่ีเขา
ร่วมสร้างคือ The Lost World ในปี 1925 ในภาพยนตร์มีบางช่วงท่ีเป็น stop-motion ซึ่งเขาเป็นคน
ท ามัน จากผลงานนี้ท าให้เขาได้ร่วมงานกับทีมสร้าง King Kong 

ในทุกวันนี้ มีคนสร้าง Stop-motion จากหุ่นจ าลองต่างๆอยู่มากมาย และมีการท าโดยน า
การเคล่ือนไหวของคนใส่เข้าไป หนึ่งในนั้นคือ Tim Burton, Henry Selick และ Nick Park 

สตอปโมชัน (Stop motion) เป็นอนิเมชัน (Animation) หรือการเคล่ือนไหว ท่ีผู้สร้าง 
(Anomator) สร้างโดยการขยับวัตถุหรือส่วนประกอบให้มีรูปร่างท่าทางท่ีต้องการทีละนิด พร้อมกับ
ถ่ายภาพไว้ทีละเฟรมและท าเฟรมเหล่านั้นมาประกอบรวมกันเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราว โดยขั้นต่ าแล้ว
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สตอปโมช่ันจะอยู่ท่ี 15 เฟรมต่อวินาที แต่อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผลงานสต็อป
โมช่ันมีเทคนิคท าได้หลากหลาย เช่น 

- เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation –เรียกย่อๆ ว่า เคลย์เมช่ัน / claymation) 
คือแอนิเมชันท่ีใช้หุ่นซึ่งท าจากดินเหนียว ข้ีผ้ึง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้

ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ 
- คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation) 

สมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี้ท าโดยใช้วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดเป็นรูปต่างๆ 
และน ามาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้
เลย 

- กราฟิกแอนิเมชัน (Graphic animation) 
เป็นอีกเทคนิคท่ีน่าสนใจไม่เบา เกิดจากการน ากล้องมาถ่ายภาพนิ่งต่างๆ ท่ีเราเลือกไว้ 

(จะเป็นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ก็ได้ ) ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้วน ามาตัดต่อเข้าด้วยกัน
เหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจใช้เทคนิคแแอนิเมชันแบบอื่นมาประกอบด้วยก็ได้ 

- โมเดลแอนิเมชัน (Model animation) 
คือการท าตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ แล้วซ้อนภาพเข้ากับฉากท่ีมีคนแสดงจริงและแบ็ค

กราวด์เหมือนจริง 
- แอนิเมชันท่ีเล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) 

ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไรก็ตามท่ีไม่ใช่วัสดุซึ่งดัดแปลง
รูปร่างหน้าตาได้แบบดินเหนียว 

- พิกซิลเลช่ัน (Pixilation) 
เป็นสต็อปโมช่ันท่ีใช้คนจริงๆ มาขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายไว้ทีละเฟรม เทคนิคนี้

เหมาะมากถ้าเราท าแอนิเมชันท่ีมีหุ่นแสดงร่วมกับคน และอยากให้ท้ัง หุ่นท้ังคนดูเคล่ือนไหวคล้ายคลึง
กัน หรือท่ีอยากได้อารมณ์กระตุกๆ 

ผู้วิจัยเลือกเทคนิคพิกซิลเลช่ัน(Pixilation) เนื่องจากตัวละครหลักเป็นคนจริง โดยให้ตัว
ละครค่อยๆขยับท่าทางแล้วถ่ายทีละเฟรม น ามาเรียงต่อกันจนเกิดเป็น Stop Motion 
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7. ผลงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 Shine a Light for Nature  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-1 Shine a Light for Nature  
ท่ีมา: เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก www.vimeo.com/40074848 

คลิปนี้เป็นวิดีโออาร์ตท่ีเป็นการใช้เทคนิค Light Painting และ Stop Motion ท่ีวาดแสง
ออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ในสถานท่ีต่างๆ เป็นการเล่นระหว่างสัตว์กับสถานท่ีท่ีสัตว์ไม่สามารถอยู่ได้
จริงๆ  
ข้อดี  : การถ่ายภาพมีความคมชัด วัดแสงได้ดี มีการวาดแสงท่ีสวยงาม เคล่ือนไหวได้อย่างล่ืนไหล  
           เลือกสถานท่ีได้เหมาะสม มีการวางมุมกล้องได้ดีมีความต่อเนื่องเวลาน ามาท าให้มีการ 
           เคล่ือนไหว 
ข้อเสีย  : ยังมีลูกเล่นในการวาดแสงท่ีไม่มากนัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

7.2) MV Sleeping Beauty - City lights 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2-2 MV Sleeping Beauty - City lights  
ท่ีมา: เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก www.viemo.com/1007693 

คลิปนี้เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีถ่ายท าโดยใช้เทคนิค Light Painting และ Stop Motion ท้ังเพลง 
เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีท้ังเห็นนักวงดนตรีและมีเนื้อเรื่องผสม แต่จะเน้นไปท่ีวงดนตรีมากกว่า โดยท่ีเทคนิค 
Light Painting นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับช่ือเพลงคือ City Light ท่ีจะเห็นฉาก Outdoor ท่ีเป็นถนนและ
สถานท่ีต่างๆในเมืองยามราตรี  
ข้อดี : การเลือกใช้เทคนิค Light Painting กับเพลงมีความสอดคล้องกัน ท าให้ดูน่าสนใจ การถ่าย

วงดนตรีมีความพยายามสูงเพราะต้องถ่ายตอนท่ีนักร้องขยับปากร้องตามเพลงโดยถ่ายทีละ
เฟรม 

ข้อเสีย : ข้อจ ากัดของเทคนิค Light Painting ท่ีต้องถ่ายเป็น Stop Motion ท าให้ไม่เห็นความพล้ิว- 
ไหวของวงดนตรีเท่าท่ีควร มีการเลือกใช้สีของไฟแค่ไม่กี่สี เช่น น้ าเงิน แดง ท าให้ดูขาดสีสันไป
สักหน่อย 
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7.3) Face your fear – LICHTFAKTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-3    Face your fear – LICHTFAKTOR  
ท่ีมา: เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก www.vimeo.com/31913356 

คลิปวิดีโอส้ันนี้เป็นการใช้เทคนิค Light Painting และ Stop Motion ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผู้ชายคนหนึ่งท่ีต้องเผชิญหน้ากับความกลัว แต่สุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะความกลัวนั้นได้ 
ข้อดี : มีตัวละครที่เป็นทั้งคนจริงและวาดแสงขึ้นมา มีการด าเนินเรื่องไปด้วยกัน ดูกลมกลืนและ 
           น่าสนใจ อยู่ระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง  
ข้อเสีย : ความยากของการถ่ายท าเนื่องจากนักแสดงต้องเล่นกับส่ิงท่ีไม่มองไม่เห็น  
 
8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยต่างๆนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากงานวิจัยท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในงานมิวสิกวิดีโอของผู้วิจัยหรือมีประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์เพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายในการผลิตมิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting 

ภัณธรินทร์ธรรมครองอาตม์ (2555:20-23) ได้ท าวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ภาพด้วยแสง
พบว่าส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิควาดแสงนั้น ผู้ถ่ายภาพจ าเป็นต้องรู้จักการใช้กล้อง
ถ่ายรูปสะท้อนภาพแบบเลนส์เดียว ในสถานท่ีท่ีมีแสงสว่างน้อยในช่วงเวลากลางคืน นี่คือพื้นฐานของ
กระบวนการถ่ายภาพนิ่ง ประสบการณ์และการค้นหาความรู้คือพื้นฐานของความคิดใหม่ๆ เครื่องมือท่ี
ส าคัญท่ีสุดของท้ังหมดคือ ดวงตาของช่างภาพ เนื่องจากตาจะช่วยให้ก าหนดต าแหน่งบนฉากท่ีมืด 
ช่างภาพจ านวนมากพยายามค้นหา และเช่ือมโยงความเป็นธรรมชาติเมื่อมีการท างานในท่ีมืด ดังนั้นส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีสุดคือต้องปรับสายตาให้พร้อมกับการท างานในท่ีมีแสงสว่างน้อย ส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีดีท่ีสุด
คือ การค้นหาสถานท่ีและต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการตั้งกล้อง  
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ผลของการจินตนาการภาพเป็นส่วนส าคัญของงานถ่ายภาพ และควรท่ีพัฒนาความคิดใน
แต่ละองค์ประกอบ ในเบ้ืองต้นนอกเหนือจากการคิดพิจารณา จะได้รูปท่ีเป็นจริงได้อย่างไรในมุมมองนี้
ของงานการถ่ายภาพ คือ ความคิดสร้างสรรค์เพียงประการเดียว และน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่อง
ของสีและรูปร่าง 

การรวบรวมจินตนาการท่ีดีและสวยงาม ซึ่งสามารถรวบรวมจินตนาการของรูปภาพเข้า
ด้วยกันได้จริง ค้นพบว่าการท างานร่วมกันสามารถสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพท่ีจะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของได้ การสร้างความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากออกเสียงแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มท่ี
แตกต่างกันได้ จึงน ามาซึ่งความส าเร็จควรดึงเอาหลาย ๆ ความคิดมารวมไว้ในแบบร่าง และเพื่อเป็น
แนวทางในการท างานเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับรายละเอียดของเทคนิคของงานท่ีต้องท า อุปกรณ์ใดท่ีจ าเป็นใน
การสร้างสรรค์ฉากจากจินตนาการ ลักษณะรูปร่างและสีท่ีต้องการสร้าง ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ี
จะต้องคิดก่อนเริ่มท าแบบร่างของความคิด ต้องให้ความส าคัญกับฉากเป็นอย่างมาก และส าคัญ
รองลงมา คือ กล้องถ่ายรูป 

ในการเลือกอุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีใช้ขึ้นอยู่กับความกว้างของสถานท่ี  การมีหลอดไฟท่ี
เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งานท่ีจ าเป็นในเวลานั้นๆ ถ้าก าลังจะเริ่มการท ารูปภาพ ศิลปะการถ่ายภาพ
เคล่ือนไหวของล าแสง จะต้องสันนิษฐานให้พบกับแหล่งท่ีมาของไฟท่ีปล่อยไว้กระจัดกระจายท่ีบ้าน ไฟ
ฉาย ตะเกียงแก๊ส ดอกไม้ไฟเล็ก ๆ หรือ ไฟในสวน ท้ังหมดนี้เป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสม ไฟท่ีใช้พลังงาน
แบตเตอร์รี่ หรือไฟสามารถใช้ท่ีใดก็ได้ ดีกว่าโคมไฟ ท่ียากและเป็นไปไม่ได้ท่ีท่ีจะเคล่ือนย้าย อย่างไรก็
ตามการเคล่ือนย้ายท่ีท้าทายสามารถถูกเอาชนะได้ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อความเหมาะสมของอุปกรณ์ 
ถ้าจ าเป็นต้องใช้ก าลังไฟ 220 v. จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพื่อพลังงานส าหรับหลอดนีออน จ าเป็นต้องดึง
และเตรียมเงินส าหรับการจ่ายไฟ ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้เต้ารับส าหรับเสียบปล๊ักไฟเป็นวิธีท่ีไม่ง่าย
ท่ีจะช่วยได้ 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
ซึ่งเป็นการใช้เทคนิค Light Painting เป็นหลักผสมผสานเข้ากับการผลิตมิวสิกวิดีโอผ่านเพลง แสง
สุดท้าย ของศิลปิน พิจิกาซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิกวิดีโอและการจัดแสง 

 
3.1 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
รูปแบบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซึ่งจะใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ท้ังทางด้านมิวสิกวิดีโอและการถ่ายภาพ ดังนี้ 

1. คุณอนน สิงห์ทองลา ช่างถ่ายภาพ Superverysnapshot 
2. คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก ากับ บริษัท Hello Filmmaker 
3. คุณซึง ดวงมณี Executive Producer ช่อง True Vision (ทรูปลูกปัญญา) 
4. คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ ผู้ก ากับ บริษัท Stripper Film 
 
ท้ังนี้  น าข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก มารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ

ประมวลผลพัฒนาช้ินงาน ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของผู้ชม 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างท่ีให้การสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึกท่ีจะใช้ในการวิจัย คือ บุคคลท่ีเป็น ผู้ผลิตและมีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานด้านมิวสิกวิดีโอและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการถ่ายภาพคือ 

1. คุณอนน สิงห์ทองลา ช่างถ่ายภาพ Superverysnapshot 
ต าแหน่ง - Photo Editor ท่ี Cheeze Looker 

            - ช่างถ่ายภาพ Superverysnapshot 
ผลงาน -  ถ่ายปกนิตยสาร Cheeze Magazine, Looker Magazine 

   -  ถ่ายภาพงาน Party กลางคืนให้กับแบรนด์เหล้าต่างๆ 
  - ถ่ายโฆษณาต่างๆ 
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2. คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก ากับ บริษัท Hello Filmmaker 
ต าแหน่ง -  ผู้ก ากับ Hello Filmmaker 
ผลงาน    - MV ใครจะหยุดความเหงา – Lomosonic 

  - MV คนปัจจุบัน, โอมจงเงย – Stamp 
  - MV แค่เท่านั้น – Better Weather  
  - MV จนวันสุดท้าย – Sqweez Animal 
3. คุณซึง ดวงมณี Executive Producer ช่อง True Vision (ทรูปลูกปัญญา) 

ต าแหน่ง -  Executive Producer 
ผลงาน -  โฆษณา Nesle’, อีซูซุ, True ฯลฯ  

4. คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ ผู้ก ากับมิวสิกวิดีโอและงานโฆษณา 
ต าแหน่ง -  ผู้ก ากับ บริษัท สตริปเปอร์ฟิลม์ จ ากัด   
ผลงาน  -  MV เกือบ – บุรินทร์, Just a little bit ฯลฯ 

     - Art Director โฆษณา  
 

การท าการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของการน าเทคนิค Light Painting มาผสมกับมิวสิกวิดีโอว่าควรมีความซับซ้อนมากน้อย
เพียงใด ควรมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ความลงตัวของการน าเทคนิคนี้มาใช้ประกอบกับมิวสิกวิดี
โอเพลง แสงสุดท้าย ของ พิจิกา มีมากน้อยเพียงใด การเลือกใช้มุมกล้องท่ีเหมาะสม รายละเอียดของ
การออกแบบช็อต รวมไปถึงการถ่ายท าท่ีต้องถ่ายในท่ีมืด สอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
และการตัดต่อส าหรับมิวสิกวิดีโอท่ีใช้เทคนิค Stop Motion เพื่อพัฒนาช้ินงานและผลิตช้ินงานได้
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) จะเป็นการตั้งค าถามโดยการแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ช่ือ 
- อาชีพ 
- ขอบเขตและผลงานในการท างานท่ีผ่านมา 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอ 
- ความสอดคล้องกันของเพลงและเนื้อเรื่องมิวสิกวิดีโอ 
- การจัดแสงส าหรับการถ่ายกลางคืน 
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- การน าเอาเทคนิค Light Painting มาใช้ในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด 

- วิธีเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอให้น่าสนใจ 
- การผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีมีการน าเทคนิควาดแสงมาผสม ควรมีเนื้อหาท่ีเน้นเกี่ยวเนื้อ

เรื่อง หรือโชว์เทคนิคมากกว่ากัน 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น 

- ความคิดเห็นต่อมิวสิกวิดีโอท่ีผสมการใช้เทคนิค Light Painting 
- ความคิดเห็นต่อเนื้อเรื่องและการน าเอาเทคนิคมาใช้ในแต่ละช่วงของมิวสิกวิดีโอ 

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

ส าหรับค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ต้ังประเด็น
ค าถามและน าไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท่ีจะได้น ามาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย  
ตรงประเด็นกับงานของผู้ศึกษาเพื่อท่ีจะน าค าตอบมาประยุกต๋ใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงานการ
สร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus group) นั้น ผู้ศึกษา
ท าหลังจากท่ีผลิตผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชมผลงานและร่วมพูดคุย ติชมถึง
ผลงานของผู้ศึกษาเพื่อรับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.5 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา “การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light 
Painting” นั้น ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ีหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมไปถึงบทความทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังต้องศึกษาเทคนิค Stop Motion เพื่อน ามาใช้ร่วมกับเทคนิค Light Painting อีกด้วย ผู้วิจัย
ได้ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพกลางคืนและการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light 
Painting และมีการศึกษาคลิปวิดีโอต่างประเทศท่ีถ่ายวิดีโอสตอปโมช่ันโดยใช้เทคนิค Light Painting 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการผลิตมิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting 
ต่อไป 

ขั้นท่ีสอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการก ากับและการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอ รวมไปถึงผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในด้านการถ่ายภาพนิ่ง โดยค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Question) และ
เจาะลึก เพื่อน าค าตอบท่ีได้มา พัฒนาและปรับใช้ในการผลิตมิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting 
ต่อไป 

ขั้นที่สาม การ Focus Group จะท าในหลังขั้นตอน Post-production คือคัดเลือกกลุ่ม
วัยรุ่นในช่วงอายุ 15-25 ปี มารับชมมิวสิกวิดีโอและแสดงความคิดเห็น ติชมผลงานว่าเป็นอย่างไรเพื่อ
น าไปใช้พัฒนางานต่อไป 
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3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้น (In-Dept Interview) ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลท้ังหมด 2 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลงาน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน นั้น ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดประมาณ 1 
สัปดาห์ 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิกวิดิโอผสมเทคนิค Light Painting ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานท่ีน าเสนอในการ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต 
1) ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมผลงานการสร้างสรรค์วิดีโอท่ีใช้เทคนิค Light Painting 

ท้ังในรูปแบบ  วิดีโออาร์ต วิดีโอส้ัน มิวสิกวิดีโอ ตลอดจนการหาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และบทความในอินเทอร์เน็ต แล้วจึงน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาศึกษากระบวนการคิด วิธีการเล่า
เรื่อง กระบวนการถ่ายท า เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงกระบวนการเทคนิคต่างๆท่ีจะใช้มากยิ่งขึ้น 

2) ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth 
Interview) โดยการน าค าตอบของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางด้านการก ากับและการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอ 
รวมไปถึงผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง มาวิเคราะห์ค าแนะน าต่างๆ แล้วน ามาสรุปผล
เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตงานต่อไป โดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการบันทึกเสียง และการจดบันทึกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย าและสมบูรณ์มากท่ีสุด 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

งานการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting ท่ีได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบท่ีได้ ท้ังในด้าน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการรับชมผลงานของกลุ่มเป้าหมาย มาประเมินความพึงพอใจต่องาน
มิวสิกวิดีโอนี้ 
 
3.8 การน าเสนอข้อมูลและช้ินงาน 

การศึกษาและผลิตมิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการ
น าเสนอข้อมูลและช้ินงานท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตผลงานมิวสิกวิดีโอ ตามล าดับดังนี้ 

3.8.1 น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการอ่านการค้นคว้า และผลวิเคราะห์ท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.8.2 น าเสนอมิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting ท่ีผลิตได้ไปเสนอกลุ่มเป้าหมาย  
3.8.3 น าเสนอผลการประเมินการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมเทคนิค Light Painting ท่ี

ได้จากกลุ่มเป้าหมาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษาและผลิตผลงานในหัวข้อ “การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light 
Painting” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์จากมิวสิกวิดีโอ วิดีโออาร์ต และคลิปวิดีโอต่างๆใน
อินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษากรอบแนวทางในการผลิตมิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting ท่ีมี
ความแปลกใหม่และน่าสนใจ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา วิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ตลอดจนศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ รวมไปถึงช่างภาพท่ีมี
ประสบการณ์การถ่ายภาพกลางคืน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light 
Painting ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยผลจาก
การวิจัยจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีดังนี้ 

 
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ผู้ก ากับมิวสิกวิดีโอและช่างภาพ
ที่มีประสบการณ์การถ่ายภาพกลางคืน 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตมิวสิกวิดีโอ
และช่างถ่ายภาพมืออาชีพเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตมิวสิกวิดีโอซึ่งได้ท าการ
สัมภาษณ์ท้ังหมด 4 ท่าน 

1. คุณอนน สิงห์ทองลา ช่างถ่ายภาพ Superverysnapshot 
2. คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก ากับ บริษัท Hello Filmmaker 
3. คุณซึง ดวงมณี Executive Producer ช่อง True Vision (ทรูปลูกปัญญา) 
4. คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ ผู้ก ากับ บริษัท Stripper Film 

 

บทสัมภาษณ์ 
คุณ อนน สิงห์ทองลา ต าแหน่ง ช่างถ่ายภาพ Superverysnapshot 
1. การถ่ายภาพกลางคืนมีความแตกต่างอย่างไรกับการถ่ายภาพกลางวันบ้าง 

การถ่ายภาพกลางคืนมีอุปสรรคหลายอย่าง เพราะความมืดด้วยเลยท าให้การท างานนั้น
ยาก เพราะการท างานของกล้องต้องใช้แสงสว่าง พอไม่มีแสงให้เราสามารถโฟกัส เราก็โฟกัสไม่ได้ แต่
ถ้าเรา มีการพลิกแพลงก็จะท างานกับมันง่ายมากขึ้น อย่างเช่น ถ่ายคนในท่ีมืดเราไม่สามารถโฟกัส
ได ้เราก็ต้องหาตัวช่วย คือต้องใช้ไฟ โดยท่ีอาจจะเป็นจากกล้องมือถือก็ได้หากเราไมได้เตรียมไฟ
ไป  
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2. เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน Out door ควรมีการจัดไฟหรือใช้อุปกรณ์อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
การถ่ายกลางคืนมีความยากตรงท่ี speed ต่ าอยู่แล้ว ถ้าไม่มีขาต้ังกล้องมันภาพท่ี

ออกมาก็จะเบลอ ควรมีขาตั้งกล้อง เวลาเลือกเลนส์ก็เลือกให้เหมาะกับท่ีเราต้องการ เช่น ถ้าอยากได้

ภาพรวมแบบชัดๆท้ังภาพเป็นเลนส์ wide ดีกว่า แต่ถ้าเป็นเลนส์ Fix ก็จะชัดเฉพาะจุด เวลามีปัญหา
เรื่องสถานท่ีมืดให้เปิดไฟท่ีไหนก็ได้ พอเป็นไฟมันจะสะท้อนของมันไปเอง เวลาเราเปิดไฟให้ตัวแบบ
เราต้องดูส่ิงแวดล้อมด้วย ว่าแสงมาทิศทางไหน อย่าไปจัดแสงตรงข้ามกับทิศทางแสงทีเป็นธรรมชาติ 
 
3. การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting มีความยากอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสิ่งที่ควรระวัง
หรือข้อแนะน า 

เทคนิควาดแสงมันยากนะ ถ้าสมมติถ่ายธรรมชาติท่ัวไปก็โอเค ยังควบคุมได้ แต่เวลา
ถ่ายกับคนจะควบคุมยาก อย่างเวลาวาดแสงมันจะเข้ามาท่ีหน้าคน รูปมันก็ไม่โอเค ยากตรงท่ีต้องฝึก 
มันอยู่ท่ีความช านาญมากกว่าการถ่ายรูป ต้องอยู่กับมันบ่อยๆ ท างานกับมันบ่อยๆ 

 
4. เทคนิค Light Painting สามารถสื่ออารมณ์อย่างไรต่อผู้ชมได้บ้าง 

มันก็ส่ือนะ ดูมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ชีวิตท่ีสนุกวุ่นวายนิดหน่อย มันดูมีชีวิต แต่ว่ามันอาจจะ
มีชีวิตท่ีน่าเบ่ือถ้าคนวาดวาดกันเยอะๆ การวาดแสงก็เหมือนแฟช่ัน ท่ีเด๋ียวก็มาเด๋ียวก็ไป 
 
5. สถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายวาดแสงเป็นอย่างไร 

สถานท่ีต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีแสง ถ้าจะให้สวยก็ต้องเป็นท่ีๆมีแสงหลายๆสี ไม่ใช่มีแค่สี
เดียว เวลาการถ่ายรูปวาดแสงมันเหมือนงานศิลปะ เหมือนการลงสี การผสมสี ถ้ามีหลายสีเรา
สามารถผสมสีให้มันลงตัวได้ ถ้าโลเคชันสวยไฟก็ต้องสวย ถ้าไฟสวยอยู่แล้วถ่ายท่ีไหนก็มันก็สวย ถ้าอยู่
ท่ีมืดก็อาจจะจุดไฟหรือสร้างแสงขึ้นมาก็ได้ ถ้าไปถ่ายในตึกร้างแล้วถ้าเราอยากได้แสงเราต้องไปสร้าง
แสงข้างหลัง ใช้ไฟอะไรก็ได้ท่ีสว่าง มีเจลย้อมด้วยก็ดี อยากได้สีอะไรก็เตรียมไป 
 
6. เทคนิคการวาดแสงมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนส าหรับการถ่ายภาพในปัจจุบัน  

ส าหรับวัยรุ่นใหม่ๆ มักนิยมเล่นกันเยอะ เล่นกันทุกคน แต่คนท่ีโตแล้วถ่ายมาเยอะแล้ว
เขาจะไม่ค่อยเล่นกัน มันเป็นค่านิยมของวัยรุ่น เราก็เคยเล่น แต่เราเล่นมาซักพักก็อิ่มแล้วรู้สึกว่าคน
เล่นกันเยอะ  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

วิธีท างานท าให้เราไม่เหนื่อย ไม่ต้องมานั่งเลือกรูปเยอะ คือถ้าถ่ายได้แล้วได้เลย ไม่ต้อง
ไปเผ่ืออะไรมาก ทุกอย่างเราได้ตามเฟรมแล้ว ไม่ยืดยาว ถ่ายให้ได้ตามช็อตท่ีคิดไว้ ท างานให้มันมีชีวิต
ท่ีสุด มันสวยเพราะว่ามันมืด มันไม่โดด เราต้องควบคุมพวกแสงดีๆ ไฟให้มันกลืนกับทุกอย่าง ไม่ต้อง
ถ่ายกลางคืนมากก็ได้ กล้องสามารถท าได้ปรับให้มัน under ลงได้ ถ้าไม่อยากให้มืดไปเลยก็ส่องไฟไป
ท่ีอื่นให้มันสะท้อนกลับมา ถ้าจะให้ดีเพิ่มดรายไอซ์เบาๆ การมีความขุ่นๆมัวๆของหมอก มันท าให้
อารมณ์ภาพดูซอฟ ดูมีชีวิต ดูมีมิติ ดูแปลกไปอีก ถ้าทุกอย่างมันลงตัว ภาพมันโอเค ฟีลมันก็ได้ อะไรท่ี
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ไม่สมบูรณ์มันจะท าให้ดูสมบูรณ์ ไม่ต้องซีเรียสเรื่องความชัด เราท างานด้วยอารมณ์ของภาพมากกว่า 
ทุกอย่างท่ีมันมีอะไรแต่ละช็อตๆ แล้วมารวมกันมันคือความสมบูรณ์แบบ เรื่องตาของแบบก็ส าคัญ ถ้า
หากมันมืดมาก ดูท่ีแบบแววตาไม่มีก็ไม่ส่ืออารมณ์ เราสามารถช่วยได้คือเราเปิดหน้าจอโทรศัพท์ไว้
หน้ากล้องให้มีแสงส่องไปท่ีตาของแบบ (อนน สิงห์ทองลา 2556: สัมภาษณ์) 

 
ข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คุณอนน สิงห์ทองลา ผู้ศึกษาได้ค าแนะน าต่าง

และความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting มาปรับใช้ในการผลิตมิว
สิกวิดีโอช้ินนี้ ท้ังการส่ืออารมณ์ด้วยภาพต่างๆ เทคนิคการถ่ายภาพตอนกลางคืนและการเตรียมการ
รับมือส าหรับปัญหาท่ีจะเกิดระหว่างการถ่ายท า รวมถึงการวางแผนการท างานท่ีควรวางแผนให้
ได้มากท่ีสุด เพื่อไม่ให้เสียเวลา 

 
บทสัมภาษณ์ 
คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก ากับ บริษัท Hello Filmmaker 
1. รูปแบบของมิวสิกวิดีโอของไทยในปัจจุบันมีการน าเทคนิคใหม่ๆมาใช้มากน้อยแค่ไหน 

ค่ายเพลงส่วนใหญ่ต้องการขายคนหมู่มาก ประเทศเราคนหมู่มากเขายังต้องการรูป
แบบเดิมๆ เนื้อเรื่องผู้ชายอกหัก ฯลฯ วนไปวนมา เวลาเอาส่ิงใหม่ๆไปเสนอเขา เขาก็จะกลัวว่า 1.ท า
ได้จริงหรือเปล่า 2.พอเป็นอะไรใหม่ จะไม่มีเรฟ เวลาขายงานเหมือนการพูดปากเปล่าโดยท่ีลูกค้าไม่
เห็นเรฟ เขาก็จะกลัว สุดท้ายเขาก็จะไม่เอา ทุกอย่างมันมีส่วนหมด  

 
2. การน าเอาเทคนิค Light Painting มาใช้ในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

ถ้าท าออกมาดีก็น่าสนใจ เราคิดว่าน่าจะมีคนเคยพยายามจะท า แต่แค่ไม่เคยเห็นผลงาน 
รู้สึกมันว่ายาก ต้องมีการทดลอง ต้องคิดซีนดีๆ ก่อนวันออกกองต้องเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว อีก
อย่างขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องด้วย ท่ีจะบอกว่างานดีไม่ดี จริงๆฝรั่งก็มีท ากันมาเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่ท่ีมันจะเด่น
คือวิธีการน าเสนอของเขา 
 
3. การผลิตมิวสิกวิดีโอที่มีการน าเทคนิควาดแสงมาผสม ควรมีเนื้อหาที่เน้นเก่ียวเนื้อเร่ือง หรือ
โชว์เทคนิคมากกว่ากัน 

ควรเน้นเทคนิค แต่ว่าเนื้อหาต้องแทรกอยู่ในเทคนิคด้วย เพราะเราไม่ค่อยสนับสนุนการ
ท างานท่ีไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลย เพราะงานเสร็จออกมาแล้วคนดูจะประทับใจได้ไม่นาน อย่างในงาน
ของต่างประเทศก็มักจะแทรกเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าฉากจะเป็นในสตูดิโอสีขาวก็ตาม 
 
4. วิธีเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอให้น่าสนใจ 

ก็คงเป็นเรื่องส่วนตัว ยุคนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรท่ีน่าสนใจ เพราะพล็อตทุกแบบมันโดนท า
มาหมดแล้ว น่าสนใจในท่ีนี้อยู่ท่ีการน าเสนอ สุดท้ายถ้าหนังด าเนินไม่ดี ท าไม่ดี มันก็ไม่ดี 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในตอนเปิดเรื่องถือว่าโอเค แต่ซีนแฟลชแบคยังดูขัด มันไม่ได้ขัดกับเนื้อเรื่องแต่ขัดกับ

เทคนิค เราเอาเทคนิควาดแสงมาใช้แล้ว ก็เล่าโดยใช้การวาดแสงให้หมดไปเลยดีกว่า แต่ต้องหาเรื่อง
อะไรสักอย่างท่ีจะมาท าเป็นไคลแม็กซ์ เลือกมาซัก 2-3 เรื่อง แล้วน ามาคิดต่อว่าเราจะเอามาวาดแสง
อย่างไรให้คนดูเข้าใจ ส่ิงท่ีส าคัญมากอีกอย่างคือนักแสดง ถ้านักแสดงสามารถแสดงสีหน้าได้อารมณ์
สับสนมากๆยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะหาภาพมาช่วย อยากให้มองว่าส่ิงท่ีเราท าได้ท่ีสุดคืออะไร 
อย่าเพิ่งไปหาอย่างอื่นมาใส่เพิ่ม ใส่เยอะไปก็ไม่ดี (ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี 2556:) 
 

ข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ศึกษาได้น าเอา
ค าแนะน าต่างๆมาปรับใช้กับการผลิตมิวสิกวิดีโอนี้ ในเรื่องของการคิดโครงเรื่องว่าควรน าเอาเทคนิค 
Light - Painting มาส่ืออารมณ์ในงานมิวสิกวิดีโอนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในซีนท่ีเป็นปมปัญหาของตัว
ละครที่ในตอนแรกใช้แฟลชแบคเล่า เลยน าเอาการวาดแสงมาเล่าดีกว่า 
 
บทสัมภาษณ์ 
คุณซึง ดวงมณี Executive Producer ช่อง True Vision (ทรูปลูกปัญญา) 
1. การจัดแสงส าหรับการถ่ายกลางคืนในบริเวณที่ไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟได้ควรจัดแสงอย่างไร 

หาแหล่งก าเนิดแสง จริงๆแล้วการถ่ายกลางคืนจะถ่ายไม่ได้ถ้าไม่มีไฟ หากใช้ไฟ LED ก็
ได้แต่ว่าต้องใช้ในการวางช็อตให้มันสัมพันธ์กัน ถ้าเรามีไฟเฉพาะแค่ถ่ายให้มันติดได้โดยท่ีไม่สามารถ
เพิ่มลดได้แล้วมันค่อนข้างจะยาก เพราะเราจะได้แสงแค่นั้นเลย มันเติมไม่ได้แล้ว ท าอย่างไรก็ได้ให้
สว่างก่อนแล้วค่อยกดหน้ากล้องลง นอกจากนี้ยังอยู่ท่ีการวางต าแหน่งของเราในการก าหนดช็อต 
เพราะถ้าก าหนดวางไว้ที่มันสว่างเกือบจะเท่ากับแสงท่ีวาด แสงท่ีเราวาดอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ 
เพราะมันก็จะสว่างขึ้นไปอีก ต้องทดลองดูว่าปริมาณไฟท่ีใช้กับในฉากสัมพันธ์กันแค่ไหน มันอยู่ท่ีเรา
ก าหนดมู้ด ว่าในช็อตนี้เราใช้แสงยังไง ถ้าเป็นแบบเดียวกันไปเลยมันต้องมีความคล้ายกันในเรื่องของ
อุณหภูมิสีกับแสง 

 
2. การจัดแสงส าหรับการถ่าย Outdoor จะมีอุปสรรคและแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง 

จริงๆถ่ายกลางคืนกับกลางวันคล้ายๆกัน คือพอถ่ายเป็น Outdoor ต้องคุมเรื่องภาพใน
เฟรมเยอะหน่อย เพราะว่ามันกว้าง การท่ีจะวางอุปกรณ์อะไรต่างๆมันต้องเผ่ือไว้เยอะๆ แล้วเวลายิ่ง
ถ่ายกลางคืนมันจะไม่เหมือนกับตอนท่ีเราเห็นปกติ พอเป็นวิดีโอการคุมแสงมันก็จะเยอะขึ้นอยู่แล้ว 
ความยากของมันคือท ายังไงให้มันดูมี แล้วก็การก าหนดบลอคกิ้งของตัวละครท่ีเราก าหนดมันต้อง
สัมพันธ์กับการเลือกใช้อุปกรณ์ การถ่ายกลางคืนมันจะมีปัญหาท่ีตัวคนกับแบคกราวมันกลืนกัน การ
จัดไฟจะช่วยแยกตัวคนออกจากแบคกราว วิธีการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นถ้าอุปกรณ์เราไม่พอ เราอาจจะใช้
ระยะลึกของเลนส์ช่วยแยกแบคกราวกับตัวคนออก หรือไม่ก็จัดเฉพาะท่ีตัวคนหรือแบคกราว แต่ถ้า
อุปกรณ์พอก็แนะน าให้จัดท้ังหมดเพราะจะคุมได้หมดแล้วออกมาสวย 
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3. การจัดองค์ประกอบภาพส าหรับเทคนิควาดแสงแตกต่างจากการจัดองค์ประกอบภาพเวลาถ่าย
ปกติหรือไม่ 

ไม่ต่างกัน องค์ประกอบมันก็คือเหมือนเราวางเฟรมปกติ เพียงแต่ว่าการเน้นมันอยู่ท่ีการ
วาดแสง องค์ประกอบเหมือนกัน อยู่ท่ีว่าเราดีไซน์การวาดแสงยังไง องค์ประกอบพวกนี้ก็จะตามไปเอง
เหมือนกับวาดแสงเป็นตัวแสดงตัวหนึ่ง 
 
4. จะจัดแสงกลางคืนยังไงให้มีความน่าสนใจส าหรับการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ใช้เทคนิคการวาดแสง
ประกอบ 

ความน่าสนใจมันน่าจะอยู่ท่ีตัวงานของเราเองมากกว่า ส่ิงท่ีน่าสนใจในงานนี้มันคือวาด
แสง เราต้องดึงตรงนี้ออกมา เราคิดดูก่อนว่าเราจะถ่ายวาดแสงให้น่าสนใจได้ยังไง ความน่าสนใจต้อง
คิดจากพระเอกของมันก่อน นั่นก็คือการวาดแสง แล้วจึงหาคอมโพสต่อๆไป  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ถ้าเราจะคิดในงานตัวหนึ่งเวลาจะแทนค่าอะไรซักอย่าง อย่างในงานนี้คือแทนค่าแสงไฟ
ท่ีวาดเป็นอะไรบางอย่างในส่ิงท่ีตัวละครคนนี้คิด ให้คิดว่าเราแทนค่าตึกนี้เป็นอะไร  หรือเราแทนด้วย
ภาพเป็นอะไร มันมีเหตุผลบางอย่างจึงต้องแบ่งช่วงของการเล่าเรื่องให้ชัดเจน หาท่ีมาท่ีไปให้มัน แสง
ไฟพวกนี้จะเป็นรูปร่างยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตอย่างไร มันมีเหตุผลว่ามันควรจะเป็นรูป
อะไร เอาเหตุผลมาดีไซน์เพื่อจะได้การวาดแสงตามมา ข้อดีของมิวสิกวิดีคือมีเนื้อเพลงช่วยเล่าแล้ว 
บางทีเรื่องอาจจะไม่ต้องซับซ้อนมาก เอาให้มันลงกับท่อนร้องกับช็อตท่ีมันได้ก็ลงตัวแล้ว (ซึง ดวงมณี  
2556: สัมภาษณ์) 

ข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คุณซึง ดวงมณี ผู้ศึกษาได้น าเอาค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดแสงส าหรับการถ่ายกลางคืน และการจัดองค์ประกอบภาพ มาปรับใช้กับมิวสิกวิดีโอนี้ 
รวมไปถึงการคิดรายละเอียดในเรื่องของมิวสิกวิดีโอ ท่ีต้องแทนค่าส่ิงท่ีเราจะถ่ายให้มีความหมาย 
เพื่อให้งานมีความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น 
 
บทสัมภาษณ์ 
คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ ผู้ก ากับ บริษัท Stripper Film 
1. การน าเทคนิค Light Painting มาเป็นลูกเล่นในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจหรือไม่ 

รู้สึกว่าน่าสนใจ และก็รู้สึกว่ามันท้าทาย เราเคยท างานในท่ีมืดๆเรารู้สึกว่ามันยากท่ีจะ
ควบคุม 

 
2. มิวสิกวิดีโอที่มีการใช้เทคนิค Light Painting ควรเน้นเนื้อเร่ืองหรือโชว์เทคนิคมากกว่ากัน 

มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรควรไม่ควร แต่จะขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะสนับสนุนไอเดียเราได้
มากกว่ากัน 
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3. แรงบันดาลใจในการคิดเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอหาได้จากที่ไหน 
ถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเราสามารถควบคุมมันได้ก็โอเค ขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมกับ

ไอเดียของเราหรือเปล่ามากกว่า 
4. เร่ืองราวมีความสอดคล้องกับเพลงหรือไม่ ควรปรับปรุงตรงไหนอย่างไรจึงเหมาะสม 

ภาพอดีตดูไม่เข้ากันกับเรื่อง เรื่องกับสถานท่ีท่ีอยู่ในห้องเรียนมันไม่เข้ากัน อันนี้มันไม่ได้
เช่ือมโยงกับความหลัง ถ้าจะเล่นเรื่องโรงเรียนก็ต้องเข้าไปท่ีโรงเรียน เป็นโรงเรียนร้างอะไรอย่างนี้ 
ต้องใช้เหตุผล ปัญหาไม่ใช่จุดพีค แต่มันคือปัญหาท่ีมันจะเข้ามาแก้ ปมในใจของตัวละครคืออะไร 
อะไรท่ีท าให้ผู้หญิงคนนี้ดูอมทุกข์ตลอดเวลา อย่าไปมองว่าช็อตต่อไปคืออะไร ให้มองภาพใหญ่ก่อน 
แสงข้างนอกไม่มีความจ าเป็น เพราะว่าแสงข้างนอกมันไม่ได้รวมตัวกันเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้ ใน
ความรู้สึกผม ถ้าจะเล่ามันเป็นแค่บริบท ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ แสงนีออน แสงหิ่งห้อย แสงอะไรก็
แล้วแต่ แต่แสงหนึ่งท่ีมีผลต่อชีวิตของผู้หญิงคนนี้ แสงนี้ต่างหากท่ีมันมีชีวิต รับรู้ได้ ท าตัวเองให้เป็น
ฟอร์มต่างๆ อะไรที่ไม่จ าเป็นก็เอาออก ถ้ามันส าคัญกับการเล่าเรื่องต้องยังคงไว้ (ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ 
2556: สัมภาษณ์) 

ข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์  ผู้ศึกษาได้น า
ค าแนะน ามาปรับใช้ในการผลิตมิวสิกวิดีโอนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคิดปมปัญหาของตัวละครท่ีต้องท าให้มี
ความเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่ีจะถ่าย เพื่อท่ีจะท าให้เรื่องราวดูมีมิติมากขึ้น รวมไปถึงความส าคัญของ
แสงท่ีวาดออกมาว่ามีผลกับตัวละครอย่างไรบ้าง และการออกแบบรูปร่างของแสงท่ีจะวาดเหล่านั้น 
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บทท่ี  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและการผลิตโครงการจุลนิพนธ์ “การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค 
Light Painting” ได้ใช้วิธีการวิ จัยประเมินผลหลังการผลิตช้ินงาน ด้วยวิธีการสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล มิวสิกวิดีโอเพลง แสงสุดท้าย 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ“ความพึงพอใจ
จากการรับชมมิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting” ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 
18-25 ปี จ านวน 10 คน  

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับจากมิวสิกวิดีโอเพลงแสงสุดท้าย 

เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิผล 
เคร่ืองมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1  การใช้เทคนิค Light Painting (วาดแสง) มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ

เพลงหรือไม่ อย่างไร 
ส่วนท่ี 2  มิวสิกวิดีโอมีสัดส่วนการใช้เทคนิค Light Painting เหมาะสมหรือไม่ มาก หรือ

น้อยเพียงใด 
ส่วนท่ี 3  การใช้เทคนิค Light Painting เพื่อเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอ มีความน่าสนใจ

หรือไม่ สามารถส่ืออารมณ์กับท่านมากน้อยเพียงใด  
ส่วนท่ี 4  Music Video ท่ีผสมเทคนิค Light Painting นี้ มีข้อดีหรือข้อเสียท่ีควร

ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะ 
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ผลการประเมินประสิทธิผล 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจจากการรับชมมิว
สิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting” เพื่อ เป็นการประเมินผลช้ินงานท่ีผลิตขึ้น ท าให้
ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลงานจ านวนท้ังส้ิน 10 คน ดังนี้ 

รายชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 

1. นางสาวทิพย์ทิวา วะเท    อายุ 22 ปี 
2. นายธนวัต กิตติพงศ์เดช    อายุ 22 ปี 
3. นายณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ   อายุ 21 ปี 
4. นางสาวผดาชไม วรรณสา          อายุ 20 ปี 
5. นางสางณัฐชยา สุวัฒนรัต  อายุ 24 ปี 
6. นายไอเว่น คุ๊ก   อายุ 22 ปี 
7. นายปองคุณ พิทักษ์ภูวดล  อายุ 21 ปี 
8. นายเฉลิมลาภ วิวัฒน์อานุภาพ  อายุ 22 ปี 
9. นางสาวธันญ์ปพัชร อนงค์ชัย  อายุ 20 ปี 
10. นายนวฤทธิ์ มุงน้ า   อายุ 21 ปี 

 
ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเนือ้หาของมิวสิกวิดีโอ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มิวสิกวิดีโอนี้มีความเหมาะสมตรงท่ีเนื้อหาของ
เพลงกับเนื้อหาในการด าเนินเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการเล่นกับค าว่า 
"แสง” แต่ยังไม่มีจุดไคล์แม็กท่ีชัดเจน  
 
ความพึงพอใจต่อเทคนิควาดแสงที่มีในมิวสิกวิดีโอ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ในมิวสิควิดีโอนี้ยังมีการใช้เทคนิควาดแสง 
น้อยเกินไป แต่บางท่านก็บอกว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะการใช้เทคนิคโดยใช้ค าว่า “ผสมผสาน” 
ถือว่าสัดส่วนนั้นมีความพอดีแล้ว การใช้เทคนิควาดแสงเพื่อเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอถือว่ามีความ
น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมได้ ดูมีมิติในการเคล่ือนไหว เทคนิควาดแสงเข้ากับช่ือเพลง “แสงสุดท้าย” 

 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า มิวสิกวิดีโอนี้มีความน่าสนใจเมื่อประกอบกับ

เพลง สถานท่ี สามารถส่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจอารมณ์ของมิวสิกวิดีโอได้ การน าเทคนิคการวาดแสง
มาผสมมีความน่าสนใจตรงท่ีแสงคอยท าหน้าท่ีหรือส่ืออะไรกับตัวเพลงอีกท้ังยังสามารถท าให้คนดูคิด
ตามไปกับเพลงอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้ผู้ศึกษาแก้ไขและเพิ่มเติมเทคนิคและ

เรื่องราวให้มีอะไรมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและส่ือกับอารมณ์คนดูได้มากกว่านี้  มีท่ีมาท่ีไป
ของเรื่องราวท่ีชัดเจนกว่านี้ 
 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็น 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลงานช้ินนี้ และมีความเข้าใจเรื่องราวใน  
มิวสิควิดีโอท่ีตรงกันเป็นส่วนมาก อีกท้ังการใช้เทคนิค Light Painting เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบท่ี
ส าคัญของผลงานช้ินนี้ เพราะเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้ชม โดยให้ข้อเสนอแนะว่าควรแก้ไขและ
เพิ่มเติมเทคนิคและเรื่องราวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  
   ส
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บทท่ี  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting” มี
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษาวิจัยโดยสรุปดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอโดยใช้เทคนิค Light Painting 
2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของมิวสิกวิดีโอนี้  

ขั้นตอนการศึกษา 
1. วางแผนการท างานในขั้น Pre-Production คือศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง, ค้นคว้ารวบ
รวบเอกสารและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง, หา Reference อ้างอิง, คิด Story Board, วาง
แผนการถ่ายท า, ติดต่อนักแสดงและหาสถานท่ี 
2. ขั้นตอน Production คือ ถ่ายท าฉากวาดแสง และ ถ่ายท าฉากนักแสดง 
3. ขั้นตอน Post-Production คือ น าภาพนิ่งท่ีถ่ายวาดแสงมาตัดต่อให้เป็นวิดีโอแล้ว
น ามาตัดต่อรวมกับฟุตเทจท่ีเป็นวิดีโอท้ังหมด 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระเบียบวิจัยท่ีใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยมีแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีผสมการใช้เทคนิค Light- 
Painting  จนไปถึงความพึงพอใจและทัศนะคติท่ีมีต่อผลงาน ดังนี้ 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth interview) ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์
มิวสิกวิดีโอและช่างถ่ายภาพจ านวนท้ังส้ิน 4 ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการผลิตมิวสิกวิดีโอ และ
การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวความคิดของมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ

มักจะไม่ ค่อยต่างกันมากนักในปัจจุบัน แต่ท่ีแตกต่างคือวิธีการน าเสนอมากกว่า แต่ภายใต้ วิธีการ
น าเสนอนั้นก็ควรมีเนื้อหาอยู่จึงจะท าให้มิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจและสามารถท าให้ผู้ชมประทับใจ
ได้ 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเทคนิคมาใช้ในมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ผลิตมิวสิกวิดีโอและช่างถ่ายภาพ มีความคิดเห็นว่าการน าเทคนิคนี้มาใช้ในมิวสิกวิดีโอ

มีความน่าสนใจและยังไม่ค่อยพบเห็นมากเท่าไหร่นัก การจะสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอให้มีความน่าสนใจ
โดยใช้เทคนิค Light Painting นั้นขึ้นอยู่กับการน าเสนอการวาดแสงท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
สามารถส่ืออารมณ์ได้ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดแสง 
ผู้ผลิตมิวสิกวิดีโอและช่างถ่ายภาพส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการถ่ายท าในเวลากลางคืน

มักมีอุปสรรคในเรื่องของการควบคุมแสง เนื่องจากการถ่ายกลางคืนถ้าหากแสงไม่พอจะท าให้ภาพมี
นอยซ์ ภาพไม่คมชัด ควรมีการจัดแสงโดยคลุมท้ังภาพไม่ให้มืดจนเกินไปและควรจัดแสงให้ดูมีมิติไม่
แบน มีการแยกฉากหลังออกจากวัตถุหรือตัวละครช้างหน้า จึงควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม
ส าหรับการถ่ายท ากลางคืนเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด 

 
การวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับชมมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจจากการรับชม   

มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting” เพื่อเป็นการประเมินผลช้ินงานท่ีผลิตขึ้น ท าให้ได้
ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลงานจ านวนท้ังส้ิน 10 คน  

ส่วนที่ 1 ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มิวสิกวิดีโอนี้มีความเหมาะสมตรงท่ีเนื้อหาของ

เพลงกับเนื้อหาในการด าเนินเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการเล่นกับค าว่า 
"แสง” แต่ยังไม่มีจุดไคล์แม็กท่ีชัดเจน  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเทคนิควาดแสงที่มีในมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ในมิวสิควิ ดีโอนี้ยังมีการใช้เทคนิควาดแสง 

น้อยเกินไป แต่บางท่านก็บอกว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะการใช้เทคนิคโดยใช้ค าว่า “ผสมผสาน” 
ถือว่าสัดส่วนนั้นมีความพอดีแล้ว การใช้เทคนิควาดแสงเพื่อเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอถือว่ามีความ
น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมได้ ดูมีมิติในการเคล่ือนไหว เทคนิควาดแสงเข้ากับช่ือเพลง “แสงสุดท้าย” 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิกวิดีโอ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า มิวสิกวิดีโอนี้มีความน่าสนใจเมื่อประกอบกับ

เพลง สถานท่ี สามารถส่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจอารมณ์ของมิวสิกวิดีโอได้ การน าเทคนิคการวาดแสง
มาผสมมีความน่าสนใจตรงท่ีแสงคอยท าหน้าท่ีหรือส่ืออะไรกับตัวเพลงอีกท้ังยังสามารถท าให้คนดูคิด
ตามไปกับเพลงอีกด้วย 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้ผู้ศึกษาแก้ไขและเพิ่มเติมเทคนิคและ

เรื่องราวให้มีอะไรมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและส่ือกับอารมณ์คนดูได้มากกว่านี้  มีท่ีมาท่ีไป
ของเรื่องราวท่ีชัดเจนกว่านี้ 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีมีการผสมการใช้เทคนิค Light Painting  

สรุปผลการด าเนินงาน 
สามารถผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีผสมการใช้เทคนิค Light Painting โดยใช้เพลง แสงสุดท้าย 

ของ พิจิกา มคีวามยาว 4 นาที ท่ีมีเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งท่ี ท้อแท้ส้ินหวัง
ในความรักจนพบกับแสงท่ีน าทางไปสู่ทางออกที่สดใส ก่อนจะผลิตมิวสิกวิดี โอได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และท าการศึกษาจากงานวิจัยและผลงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
ก ากับและช่างถ่ายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตช้ินงาน  

ในความคิดเห็นและความพึงพอใจในผลงานโดยรวมนั้น โดยส่วนตัวแล้วมีความพึงพอใจ
มากเนื่องจากเป็นการถ่ายท าท่ีท้าทายซึ่งต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมาก เริ่มต้ังแต่
การเตรียมงานในส่วนของ Pre-Production ท่ีต้องมีการเตรียมงานและวางแผนล่วงหน้าอย่างมาก 
ส าหรับงานในช้ินนี้ถือว่ามีการเตรียมงานค่อนข้างมาก ใช้เวลาในการศึกษาเทคนิควาดแสงและทดลอง
วาดแสงเป็นเวลาระยะหนึ่งเพื่อให้ในขั้นตอนการถ่ายท าจริงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด มีการคิดสตอ
รี่บอร์ดท่ีต้องให้เรื่องราวสอดคล้องกับเทคนิควาดแสงได้อย่างลงตัวท่ีสุด เริ่มจากการคิดเนื้อเรื่อง
ท้ังหมดแล้วออกแบบการใช้เทคนิควาดแสงเข้าไปใส่ในเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเพื่อแบ่งในแต่ละส่วนท่ี
จะต้องถ่ายท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ในส่วนของการถ่ายท าก็ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นการถ่ายท าแบบวิดีโอซึ่ง
จะเน้นนักแสดงเป็นหลัก โดยสถานท่ีถ่ายท าเป็นท่ีท่ีไม่สามารถต่อสายไฟฟ้าได้ จึงมีอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งแสงท่ีจ ากัดท าให้ต้องใช้กล้องท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อช่วยในการถ่ายท าเพื่อให้ได้ภาพท่ีมีความ
ละเอียดและคมชัดมากท่ีสุด และส่วนท่ีสองเป็นการถ่ายวาดแสงซึ่งต้องถ่ายด้วยโหมดถ่ายภาพนิ่ง โดย
จะถ่ายทีละเฟรมโดยต้ังเป็นโหมดชัตเตอร์ B ซึ่งการถ่ายภาพในแต่ละเฟรมต้องมีการค านวณว่าจะต้อง
เปิดรูรับแสงแคบหรือกว้างแค่ไหนจึงจะท าให้แสงท่ีวาดออกมาดีท่ีสุดและเพื่อให้ภาพมีความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ท้ังนี้การวาดแสงนั้นก็ต้องมีการกะระยะและค านวณ ทุกครั้ ง ในการกดชัต
เตอร์ ท าให้การถ่ายท านั้นต้องใช้เวลานานพอสมควร 

จากการเตรียมงานจนไปถึงการถ่ายท าท้ังหมดท าให้ได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆท้ังท่ี
คาดคิดและไม่คาดคิด จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคนี้ก็ท าให้มีการระวังและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ท้ังหมดก็ตาม 

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

การผลิตมิวสิกวิดีโอช้ินนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาพส่ือท่ีความหมายไปกับเพลง
รวมท้ัง Mood&Tone การเลือกสีท่ีเหมาะสมและส่ืออารมณ์เข้ากับเนื้อหาของเพลง การตีความต่างๆ
ท่ีสามารถคิดได้หลายแง่ 
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จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตมิวสิกวิดีโอนี้ท าให้เข้าใจวิธีการถ่ายโดยใช้เทคนิค Light 
Painting มากยิ่ง โดยการผลิตมิวสิกวิดีโอช้ินนี้สามารถท าทฤษฎีต่างๆท่ีได้ศึกษาน ามาใช้ประกอบใน
การผลิตมิวสิกวิดีโอ คือ 

ทฤษฎีแสงและสี ซึ่งมีการใช้ทฤษฎีสีท่ีส่ือความหมายและอารมณ์มาใช้ในการวาดแสง 
อย่างสีขาวและสีน้ าเงินซึ่งเป็นสีท่ีส่ือถึง ความว่างเปล่า ดวงวิญญาณ ความหวาดกลัว ความสงสัย การ
ใช้สีเหล่านี้สามารถสร้างอารมณ์ให้กับคนดูได้รับรู้ถึงอารมณ์ของภาพรวมในมิวสิกวิดีโอท่ีมีความเศร้า 
นอกจากนี้ยังได้ใช้ทฤษฎีการถ่ายภาพกลางคืนด้วยชัตเตอร์ B ในการถ่ายภาพเทคนิควาดแสง ท่ีต้องมี
การค านวณเวลาในการเปิดหน้ากล้องนานเท่าไหร่จึงจะสามารถรับแสงได้มากหรือน้อย และยังมี
การศึกษาเทคนิคการวาดแสงมาปรับใช้ การต้ัง ค่ากล้องต่างๆท่ีมีผลท าให้ได้ภาพออกมาอย่างท่ี
ต้องการ ในส่วนของทฤษฎีการเล่าเรื่องก็ได้ถูกน ามาใช้ เนื่องจากเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอนี้เป็นการเล่า 
เรื่องในรูปแบบ Anti-Structure ท่ีเป็นเรื่องราวท่ีเหมือนอยู่ในความคิด ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริง ซึ่ง
ตรงกับเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอนี้ท่ีนางเอกติดอยู่ในความคิดเดิมๆท าให้เป็นทุกข์ หดหู่ จนมีแสงเข้ามาน า
ทางจนไปสู่ทางสว่างได้ 
  
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

1. ปัญหาเรื่องการคิด Story Board เนื่องจากมิวสิกวิดีโอนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบเหนือ
จริง และมีการใช้เทคนิคการวาดแสงมาประกอบ ท าให้การคิดเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับมิวสิกวิดีโอ
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะเทคนิคการวาดแสงท าได้ยากรวมไปถึงการใช้สัญลักษณ์ผ่านการวาดแสง
เพื่อส่ือให้เข้ากับเนื้อหาของเพลง เนื่องจากส่วนใหญ่การวาดแสงมักจะไม่มีรูปแบบท่ีตายตัวหรือเป็น
รูปร่างชัดเจนนัก เมื่อต้องน าเทคนิควาดแสงมาใช้ในมิวสิกวิดีโอเพื่อส่ือและเล่าเรื่องราวประกอบด้วย
กันท าให้มีการคิดท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการคิดเนื้อหาและการท าเทคนิควาดแสงมาผสม
ค่อนข้างนาน  

2. ปัญหาเรื่องสถานท่ี การถ่ายท าต้องถ่ายตอนกลางคืนเกือบท้ังหมด ท าให้มีอันตราย
มากกว่าปกติ การไปถ่ายท าท่ีตึกร้างนอกจากอันตรายในเรื่องของการพบคนจรจัดท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้น อีกท้ังเจอสัตว์ท่ีเป็นอันตรายในตึกร้าง เช่น งู ตะคาบ ท าให้ต้องมีการเตรียมตัวและระวังตัวกัน
มากในทุกครั้งท่ีออกกอง  

3. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ถ่ายท า เนื่องจากการถ่ายด้วยเทคนิควาดแสงจะต้องใช้ไฟ
หลายรูปแบบในการวาดแสง ท าให้ต้องซื้อเยอะมากเพื่อเอามาทดลองว่าไฟแบบไหนวาดแสงสวย
หรือไม่ บางอันก็ให้แสงสว่างเกินไป ฟุ้งเกินไป หรือแสงไม่พอบ้าง ท าให้ต้องเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งแสงท่ีใช้ส าหรับวาดแสงอยู่บ่อยครั้ง  

4. ปัญหาเรื่องความยากของการวาดแสง จริงๆแล้วการวาดแสงควรมีการฝึกมาอย่างดี
หรือช านาญระดับหนึ่ง จะท าให้ผลงานออกมาดูดี แต่เนื่องจากผู้ผลิตมีเวลาซ้อมน้อย ไม่ค่อยได้ทดลอง
การวาดแสง ท าให้ถึงเวลาถ่ายจริงเจออุปสรรคต่างๆ วาดไม่สวย ไม่เป็นตามท่ีคาดหวัง อีกท้ังการปรับ
หน้ากล้องท่ีต้องค านวณอยู่เสมอหากไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ ก็จะท าให้เกิดการคลาดเคล่ือนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอผสมการใช้เทคนิค Light Painting” 

ควรมีการเตรียมงานท่ีมากกว่านี้ ยิ่งรู้ว่าอะไรที่มันยากควรจะต้ังใจมากกว่านี้ บางอย่างไม่ใช่ว่าใครๆก็
ท าได้ ต้องใช้เวลาฝึกฝนและให้เวลากับมันจริงๆใส่ใจจริงๆ หากใจไม่รักก็จะไม่สามารถท ามันได้ส าเร็จ
หรืออาจจะออกมาไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร การวาดแสงต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมาก 
และเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาและศิลปะ คนท่ีวาดรูปเก่งจะสามารถวาดแสงออกมาได้สวยเหมือนวาดใน
กระดาษได้มากกว่าคนท่ีไม่มีพื้นฐานศิลปะหรือวาดรูปไม่เก่ง และการวาดแสงนั้นว่ายากแล้วแต่การน า
ภาพท่ีได้มาเรียงต่อกันให้เป็นภาพเคล่ือนไหวนั้นยากกว่า ต้องมีการค านวณมากมาย กว่าจะได้คลิป
ออกมาไม่กี่วินาทีต้องท าถึงหลายช่ัวโมง ท าให้เห็นถึงคุณค่าของมันว่ากว่าจะได้มาแต่ละรูปแต่ละคลิป
ไม่ใช่ง่ายๆเลย 
   ส
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แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตมิวสิกวิดีโอและการถ่ายภาพกลางคืน โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

 
1. ใช้สัมภาษณ์ผูก้ ากับมิวสิกวิดีโอ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอ 
- รูปแบบของมิวสิกวิดีโอของไทยในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคใหม่ๆมากแค่ไหน 
- การน าเทคนิควาดแสงมาใช้ในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจหรือไม่ 
- การผลิตมิวสิกวิดีโอท่ีมีการน าเทคนิควาดแสงมาผสม ควรมีเนื้อหาท่ีเน้น

เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือโชว์เทคนิคมากกว่ากัน 
- แรงบันดาลใจท่ีท าให้คิดเรื่องราวส าหรับมิวสิกวิดีโอคืออะไรบ้าง 
- วิธีเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอให้น่าสนใจ 

 
2. ใช้สัมภาษณ์ผู้ก ากบัภาพ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

ส่วนท่ี 2  การจัดแสงส าหรับการถ่ายท าในตอนกลางคืน 
- การจัดแสงส าหรับการถ่ายในเวลากลางคืนในบริเวณท่ีไม่สามารถเสียบปล๊ัก

ได้ควรจัดแสงอย่างไร 
- การจัดแสงส าหรับถ่าย Outdoor ควรค านึงถึงอะไรบ้าง มีการแก้ไขอย่างไร 
- การถ่ายกลางคืนด้วยเทคนิค Stop Motion จะมีความยากกว่าปกติอย่างไร 
- การจัดแสงตอนกลางคืนให้มีความน่าสนใจ 
 

3. ใช้สัมภาษณ์ช่างถ่ายภาพกลางคืน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพกลางคืนและเทคนิคการวาดแสง 

- การถ่ายภาพกลางคืนมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพกลางวันอย่างไร 
- เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน Outdoor ควรมีการจัดไฟหรือใช้อุปกรณ์
อย่างไรถึงเหมาะสม 
- การถ่ายภาพด้วยเทคนิควาดแสงท าให้ส่ืออารมณ์อย่างไรต่อคนดูบ้าง 
- เทคนิคการวาดแสงมีความนิยมมากน้อยเพียงใดส าหรับการถ่ายภาพใน

ปัจจุบัน 
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บทสัมภาษณ์ 
1. คุณอนน สิงห์ทองลา 
ค าถาม1 : การถ่ายภาพกลางคืนมีความแตกต่างอย่างไรกับการถ่ายภาพกลางวันบ้าง 

ตอบ : ในส่วนตัวกลางคืนก็มีอุปสรรคหลายอย่าง มืดด้วยเลยท างานยาก เพราะการ
ท างานของกล้องต้องใช้แสงสว่าง พอไม่มีแสงให้เราโฟกัส ก็โฟกัสไม่ได้ มันก็มีอุปสรรคต้องเจอ แต่ถ้า
เราเคยชินกับมัน มีอะไรพลิกแพลงหน่อยก็จะท างานกับมันง่ายมากขึ้น อย่างเช่น ถ่ายคนในท่ีมืดโฟกัส
ไม่ได้ ท าไงให้โฟกัสได้ก็ใช้ไฟ สมมติว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไป ถ้าเรามีโทรสับก็เปิดไฟจากโทสับส่องไปท่ี
นางแบบอะไรงี้ นี่คือทริคของเราในส่วนท่ีเราไม่ได้เตรียมพร้อม จะพูดถึงการถ่ายคนในท่ีมืด ถ้าถ่ายวิว
มันก้อมีแสงอยู่แล้ว มันจะยากตรงท่ีสปีดต่ าอยู่แล้ว ถ้าไม่มีขาต้ังกล้องมันก็จะเบลอ ต้องมีขาต้ังกล้อง
ไรงี้ ความชัดของภาพก็เป็นอุปสรรคของการถ่ายกลางคืน เรื่องเลนส์ก็อยู่ท่ีการใช้งานมากกว่า ถ้าเรา
ไม่เน้นการชัดต้ืนชัดลึก แต่ถ้าเราเน้นเรื่องความคมชัด ก็ต้องเลือกเลนส์เหมาะกับท่ีเราอยากได้ถ้า
อยากได้ภาพรวมแบบชัดๆท้ังภาพเป็นเลนส์วายดีกว่า แต่ถ้าเป็นเลนส์ฟิกก็จะชัดเฉพาะจุด 
 
ค าถาม2 : เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน Outdoor ควรมีการจัดไฟหรือใช้อุปกรณ์อย่างไรจึงจะ
เหมาะสม 

ตอบ : การถ่ายกลางคืนมีความยากตรงท่ี speed ต่ าอยู่แล้ว ถ้าไม่มีขาต้ังกล้องมันภาพ
ท่ีออกมาก็จะเบลอ ควรมีขาต้ังกล้อง เวลาเลือกเลนส์ก็เลือกให้เหมาะกับท่ีเราต้องการ เช่น ถ้าอยาก
ได้ภาพรวมแบบชัดๆท้ังภาพเป็นเลนส์ wide ดีกว่า แต่ถ้าเป็นเลนส์ Fix ก็จะชัดเฉพาะจุด เวลามี
ปัญหาเรื่องสถานท่ีมืดให้เปิดไฟที่ไหนก็ได้ พอเป็นไฟมันจะสะท้อนของมันไปเอง เวลาเราเปิดไฟให้ตัว
แบบเราต้องดูส่ิงแวดล้อมด้วย ว่าแสงมาทิศทางไหน อย่าไปจัดแสงตรงข้ามกับทิศทางแสงทีเป็น
ธรรมชาติ 
 
ค าถาม3 : การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค Light Painting มีความยากอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสิ่งที่ควร
ระวังหรือข้อแนะน า 

ตอบ : จริงๆมันก็สวย แต่เราว่ามันไปแล้ว มีคนเล่นเยอะ แต่ว่ามันสวยมันแปลก มันท า
ให้เราจินตนาการได้ มันก็โอเค แต่ในการท างานของเรา เราไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเยอะแยะมากมาย 
เราชอบความเป็นอะไรที่เดิมๆของมัน ความง่ายๆ เราว่ามันอยู่ได้นานกว่าเทคนิควาดแสงมันยาก ถ้า
สมมติถ่ายธรรมชาติท่ัวไปมันโอเค มันควบคุมได้ แต่เวลาถ่ายกับคนมันควบคุมยาก อย่างเวลาวาดแสง
มันจะเข้ามาท่ีหน้าคน รูปมันก็ไม่โอเค มันยากตรงท่ีต้องฝึก มันอยู่ท่ีความช านาญมากกว่าการถ่ายรูป 
ถ้าอยู่กับมันบ่อยๆ ท างานบ่อยๆ 
 
ค าถาม4 : เทคนิค Light Painting สามารถสื่ออารมณ์อย่างไรต่อผู้ชมได้บ้าง 
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ตอบ : มันก็ส่ือนะมันดูมีชีวิตอีกแบบนึง ชีวิตท่ีสนุกวุ่นวายนิดหน่อย เราว่ามันมีชีวิต 
มองแล้วมันมีชีวิต แต่ว่ามันอาจจะมีชีวิตท่ีน่าเบื่อถ้าคนวาดกันเยอะๆ เวลาดูแล้วมันก็เหมือนแฟช่ัน
การวาดแสง ท่ีเด๋ียวก็มาเด๋ียวก็ไป 
 
ค าถาม5 : สถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายวาดแสงเป็นอย่างไร 

ตอบ : ต้องมีแสง ถ้าจะให้สวยก็คือต้องเป็นท่ีๆมีแสงหลายๆสี ไม่ใช่มีแค่สีเดียว เวลาการ
ถ่ายรูปวาดแสงมันเหมือนการลงสี การผสมสี ถ้ามีหลายสีเราสามารถผสมสีให้มันลงตัวได้ หมายความ
ว่าเหมือนแบบถ้ามีสีเดียวมันก็ไม่สวย มันเหมือนงานศิลปะ ถ้าโลเคชันสวยไฟก็ต้องสวย ถ้าไฟสวยอยู่
แล้วถ่ายท่ีไหนก็โอเค เพราะจะเห็นแค่ไฟวิ่งๆ ถ้าอยู่ท่ีมืดๆก็อาจจะจุดไฟหรือสร้างแสงขึ้นมาก็ได้ ถ้า
ถ่ายในตึกร้างท่ีๆไม่มีไฟจะท ายังไงให้เห็น ถ้าอยากได้แสงเราต้องไปสร้างแสงข้างหลัง ก็คือถ้าไฟฉาย
มันก็ได้แสงขาวๆ เทียนก็ได้แสงเหมือนกัน ถ้าจะให้ดีก็มีเจลย้อมด้วยก็ดี ต้องเปิดไฟด้วย ถ้าอยากได้สี
อะไรก็เตรียมไป ต้องสร้างขึ้นมาเอง ไฟอะไรก็ได้ท่ีสว่าง 
 
ค าถาม6 : เทคนิคการวาดแสงมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนส าหรับการถ่ายภาพในปัจจุบัน 

ตอบ : วัยรุ่นใหม่ๆ มักจะเล่นกันเยอะ เล่นกันทุกคน แต่พวกท่ีโตๆ ถ่ายมาเยอะแล้ว ก็
จะไม่ค่อยเล่นกัน มันเป็นค่านิยมของวัยรุ่น เราก็เคยเล่น แต่เราเล่นมาซักพักก็อิ่มแล้วรู้สึกว่าคนเล่น
เยอะ 
 
ข้อเสนอแนะ 

วิธีท างานท าให้เราไม่เหนื่อย ไม่ต้องมานั่งเลือกรูปเยอะ คือถ้าถ่ายได้แล้วได้เลย ไม่ต้องไป
เผ่ืออะไรมาก ทุกอย่างเราได้ตามเฟรมแล้ว ไม่ยืดยาว ถ่ายให้ได้ตามช็อตท่ีคิดไว้ ท างานให้มันมีชีวิต
ท่ีสุด มันสวยเพราะว่ามันมืด มันไม่โดด เราต้องควบคุมพวกแสงดีๆ ไฟให้มันกลืนกับทุกอย่าง ไม่ต้อง
ถ่ายกลางคืนมากก็ได้ กล้องสามารถท าได้ปรับให้มัน under ลงได้ ถ้าไม่อยากให้มืดไปเลยก็ส่องไฟไป
ท่ีอื่นให้มันสะท้อนกลับมา เบ้าแบคกราวอื่น ท าให้ทุกอย่างมันซอฟ ถ้าจะให้ดีเพิ่มไดร์ไอซ์เบาๆ การมี
ความขุ่นๆมัวๆของหมอก มันท าให้อารมณ์ภาพดูซอฟ ดูมีชีวิต มันดูมีมิติ ดูเกินธรรมชาติ ดูแปลกไป
อีก จริงๆพี่ชอบนอยซ์มาก พี่ชอบความเป็นฟิล์ม มันจะดูสวย ไม่มีนอยซ์แล้วดูพลาสติก ถ้าทุกอย่าง
มันลงตัว ภาพมันโอเค ฟีลมันก็ได้ อะไรท่ีไม่สมบูรณ์มันจะท าให้ดูสมบูรณ์ จริงๆแล้วแบบไม่
จ าเป็นต้องชัดก็ได้ มีความเบลอ มันดูมีชีวิต ความเกรนมันเหมาะกับเอ็มวีมากกว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่อง
ความชัด เราท างานด้วยอารมณ์ของภาพมากกว่า ทุกอย่างท่ีมันมีอะไรแต่ละช็อตๆ แล้วมารวมกันมัน
คือความสมบูรณ์แบบ  คือคนดูหนังดูอะไรงี้เขาไม่ได้ดูแค่จุดเดียว แต่เขาดูท้ังหมดว่ามันมีอะไร มีชีวิต 
คือท าหนังแข็งๆไปมันก็แข็งๆมันอยู่ท่ีการท างานของเราด้วย เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจ าวันของเรา
ด้วย 
 
2. คุณคุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี 
ค าถาม1 : รูปแบบของมิวสิกวิดีโอของไทยในปัจจุบันมีการน าเทคนิคใหม่ๆมาใช้มากน้อยแค่ไหน 
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ตอบ : ค่ายเพลงอยากขายคนหมู่มาก ประเทศเราคนหมู่มากเขายังต้องการรูป
แบบเดิมๆ ผู้ชายอกหัก ฯลฯ วนไปวนมา เวลาเอาใหม่ๆไปเสนอเขา ลูกค้าก็จะกลัวว่า 1.ท าได้จริงหรือ
เปล่า 2.พอเป็นอะไรใหม่ จะไม่มีเรฟเฟอร์เรนซ์ เวลาขายงานเหมือนพูดปากเปล่าแล้วพอลูกค้าไม่เห็น
เรฟเฟอร์เรนซ์ เขาก็จะกลัว สุดท้ายก็จะไม่เอาดีกว่า ทุกอย่างมันมีส่วนหมด เวลาคิดงานให้ดีก็ไม่ควร
คิดจากเรฟเฟอร์เรนซ์มากเกินไป แต่ก็ควรจะมีเพราะจะให้เห็นงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ค าถาม2 : การน าเอาเทคนิค Light Painting มาใช้ในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด 

ตอบ : ถ้าท าออกมาดีก็น่าสนใจ แต่เราคิดว่ามีคนเคยท่ีพยายามจะท า แต่แค่ไม่เคยเห็น 
รู้สึกว่ายาก ต้องมีการทดลอง คิดซีนดีๆ ก่อนวันออกกองต้องมีทุกอย่างครบแล้ว ขึ้นอยู่กับเรื่องด้วยท่ี
จะบอกว่างานดีไม่ดี เรื่องในท่ีนี้คือถ้าเรื่องเล่าชัดไม่ชัด เพราะในเรื่องมี Light paint จริงๆฝรั่งก็มีท า
กันมาเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่ท่ีมันจะเด่นคือวิธีการน าเสนอของเขา 
 
ค าถาม3 : การผลิตมิวสิกวิดีโอที่มีการน าเทคนิควาดแสงมาผสม ควรมีเนื้อหาที่เน้นเก่ียวเนื้อเร่ือง 
หรือโชว์เทคนิคมากกว่ากัน 

ตอบ : เน้นเทคนิค แต่ว่าเนื้อหาต้องแทรกอยุ่ในเทคนิค เพราะเราไม่ค่อยสนับสนุนการ
ท างานท่ีไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลย เพราะงานเสร็จแล้วคนดูจะประทับใจได้ไม่นาน เวลาเราดูงานฝรั่งเขา
จะชอบแทรกเรื่อง ต่อให้เป็นสตูดิโอขาว 
 
ค าถาม4 : วิธีเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอให้น่าสนใจ 

ตอบ : เรื่องส่วนตัว ยุคนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ เพราะพล็อตทุกแบบมันโดนท ามา
หมดแล้ว น่าสนใจในท่ีนี้อยู่ท่ีการน าเสนอ สุดท้ายถ้าหนังด าเนินไม่ดี ท าไม่ดี มันก็ไม่ดี 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในตอนเปิดเรื่องโอเคแล้ว แต่ซีนแฟลชแบคมันยังดูขัด มันไม่ได้ขัดกับเนื้อเรื่องแต่ขัดกับ
เทคนิค เราเอาเทคนิควาดแสงมาใช้แล้ว ก็ให้เล่าโดยใช้ไฟให้หมดไปเลยดีกว่า แต่ต้องหาเรื่องอะไรสัก
อย่างท่ีจะมาท าเป็นไคลแม็กซ์ เลือกมาซัก 2-3 เรื่อง แล้วน ามาคิดต่อว่าเราจะเอามาวาดแสงอย่างไร
ให้คนดูเข้าใจ ส่ิงท่ีส าคัญมากอีกอย่างคือนักแสดง ถ้านักแสดงสามารถแสดงสีหน้าได้อารมณ์สับสน
มากๆยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะหาภาพมาช่วย อยากให้มองว่าส่ิงท่ีเราท าได้ท่ีสุดคืออะไร อย่าเพิ่ง
ไปหาอย่างอื่นมาใส่เพิ่ม ใส่เยอะไม่ดีหรอก 

 
3. คุณซึง ดวงมณ ี
ค าถาม1 : การจัดแสงส าหรับการถ่ายกลางคืนในบริเวณที่ไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟได้ควรจัดแสง
อย่างไร 

ตอบ : หาแหล่งก าเนิดแสง จริงๆแล้วกลางคืนมันถ่ายไม่ได้ถ้าไม่มีไฟ ใช้ไฟ LED ก็ได้แต่
ว่ามันต้องใช้ในการวางช็อตให้มันสัมพันธ์กัน ถ้าเรามีไฟเฉพาะแค่ถ่ายให้มันติดได้โดยท่ีไม่สามารถเพิ่ม
ลดได้แล้วมันค่อนข้างจะยากหน่อย เพราะเราจะได้แสงแค่นั้นเลย มันเติมไม่ได้แล้ว มันอาจจะต้องเอา
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ของเอาไฟเยอะขึ้นกว่าเดิม ท าไงให้มันสว่างก่อนแล้วค่อยกดหน้ากล้องมันลง อยู่ท่ีการวางต าแหน่ง
ของเราในการก าหนดช็อต เพราะถ้าก าหนดวางไว้ที่มันสว่างเกือบจะเท่ากับแสงท่ีวาดมันอาจจะไม่ชัด
เท่าไหร่ เพราะมันก็จะสว่างขึ้นอีก ต้องเอาไปวางไว้ท่ีอื่น คงต้องใช้ไฟให้มันโดนตัวแบบ คือการเบาซ์
ไม่รู้ว่าเบาซ์ไปหาอะไรหรือความจริงอาจจะแค่ส่องไฟไปท่ีใดท่ีหนึ่ง ให้ตัวคนมันเกิดเชฟขึ้นมา โดยการ
ยิงไฟเข้าตัวคนมาจากข้างหลัง มันอาจจะท าให้ตัวไฟท่ีวาดชัดขึ้น มันต้องลองเทสดูว่าปริมาณไฟท่ีใช้
กับในฉากสัมพันธ์กันแค่ไหน มันอยู่ท่ีเราก าหนดมู้ด ว่าไหนหนังช่วงนี้เราใช้แสงยังไง หรืออาจจะเป็น 
realistic ไปเลย หรือแบบเดียวกันไปเลย ถ้าแบบเดียวกันไปเลยมันต้องมีความคล้ายกันในเรื่องของ
อุณหภูมิสีกับแสง 
 
ค าถาม2 : การจัดแสงส าหรับการถ่าย Outdoor จะมีอุปสรรคและแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง 

ตอบ : ถ่ายกลางคืนกลางวันก็เหมือนๆกัน คล้ายๆกัน คือพอถ่ายเอาท์ดอร์ มันคุมเรื่อง
ภาพในเฟรมเยอะหน่อย เพราะว่ามันกว้าง การที่จะวางอุปกรณ์อะไรต่างๆมันต้องเผ่ือไว้เยอะๆ เพราะ
ในเฟรมของเรามันกว้าง แล้วเวลายิ่งถ่ายกลางคืนมันจะไม่เหมือนกับตอนท่ีเราเห็นปกติ พอเป็นวิดีโอ
การคุมแสงมันก็จะเยอะขึ้นเหมือนเดิมอยู่แล้ว ความยากของมันคือท ายังไงให้มันดูมีมิติ มีความลึกอยู่ 
ไม่แบน แล้วก็การก าหนดบลอคกิ้งของตัวละครท่ีเราก าหนดมันต้องสัมพันธ์กับการเลือกใช้อุปกรณ์ 
แต่ท่ีส าคัญก็คือก าหนดมู้ดก่อนนะ ถ้าคนหนึ่งเดินไปตามตีบถนนอย่างเนี้ยเราต้องก าหนดว่าจะให้คน
โดนแสงตลอดหรือป่าว หรือแค่บางช่วง มันคือมู้ดแอนด์โทน พอก าหนดท่ีคนได้แล้วก็มาก าหนดท่ีแบ
คกราว ว่าเราจะให้แสงท่ีแบคกราวยังไง ยากเหมือนกันถ้าถ่ายกลางคืน อย่างการถ่ายกลางคืนมันจะมี
ปัญหาท่ีตัวคนกับแบคกราวมันกลืนกัน การจัดไฟจะช่วยแยกตัวคนออกจากแบคกราว วิธีการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าอุปกรณ์เราไม่พอ เราอาจจะใช้ระยะลึกของเลนส์ช่วยแยกแบคกราวกับตัวคน
ออก หรือไม่ก็จัดเฉพาะท่ีตัวคนหรือแบคกราว แต่ถ้าอุปกรณ์พอก็แนะน าให้จัดท้ังหมดเพราะมันจะคุม
ได้หมดออกมาสวยกว่า อีกอย่างท่ีแนะน าคือ เวลาถ่ายกลางคืนจะมีอยู่  2 อย่าง คือถ่ายในเวลา
กลางคืน กับถ่าย Day for Night ถ้าถ่าย เดย์ฟอไนท์ก็จะเป็นเทคนิคอีกแบบนึงเนี่ยแหละ ถ่ายตอน
กลางวันแต่เราก็ลดหน้ากล้องปรับอุณหภูมิสีเอา แต่มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ ตึกร้างมันเป็นท่ีๆ
มันเปิด เวลาเราต้ังกล้องมันก็จะมีแสงแอมเบียนอยู่แล้ว บางทีมันต้องเติมน้ าหนักไปท่ีตัวแสดงเพิ่ม 
แยกตัวแสดงออกจากพื้นหลัง สร้างน้ าหนักแยกออกจากกันมากกว่าเดิม อย่างในตึกร้างถ้ามันสว่าง
เกินไปก็ต้องมีการปิดทางแสงท่ีมันเข้ามา ไม่ใช่แค่ลดหน้ากล้องอย่างเดียว อาจมีโกโบ้(ผ้าด า)มาปิด ให้
แสงสว่างน้อยลง เพื่อการควบคุมแสง การจัดแสงก็คล้ายๆการจัดแสงกลางคืน กลางวันมันง่ายกว่า
ตรงท่ีมีแสงแอมเบียนอยู่แล้ว แต่ว่ากลางคืนมันไม่มี มันมืดหมดมันจะยากกว่า แต่ถ่ายกลางวันมันต้อง
ใช้ก าลังไฟเยอะกว่าเพราะว่าต้องสู้กับแสงธรรมชาติ แต่ทางท่ีดีต้องเทสกับการวาดแสงก่อน ว่าถ้าถ่าย
กลางวันจะเห็นไฟที่วาดว่าชัดมั้ย ไม่งั้นงานจะออกมาไม่ชัด ต้องลองดูก่อนว่าวิธีไหนจะเวิร์คกว่ากัน 
 
ค าถาม3 : การจัดองค์ประกอบภาพส าหรับเทคนิควาดแสงแตกต่างจากการจัดองค์ประกอบภาพ
เวลาถ่ายปกติหรือไม่ 
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ตอบ : ไม่ได้ต่างกัน องค์ประกอบมันก็คือเหมือนเราวางเฟรมๆหนึ่งเนี่ย มันก็วางปกติ 
เพียงแต่ว่าการเน้นมันอยู่ท่ีการวาดแสง องค์ประกอบเหมือนกัน อยู่ท่ีว่าเราดีไซน์การวาดแสงยังไง 
องค์ประกอบพวกนี้ก็จะตามไปเอง เหมือนกับวาดแสงเป็นตัวแสดงตัวหนึ่ง 
 
 
 
ค าถาม4 : จะจัดแสงกลางคืนยังไงให้มีความน่าสนใจส าหรับการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ใช้เทคนิคการ
วาดแสงประกอบ 

ตอบ : ความน่าสนใจของการจัดแสงกลางคืนน่าสนใจยังไง มันต่างกันไหมกับกลางวัน
กลางคืน ความน่าสนใจมันน่าจะอยู่ท่ีตัวงานของเราเองมากกว่า ส่ิงท่ีน่าสนใจในงานนี้มันคือวาดแสง 
มันต้องดึงตรงนี้ออกมาให้มัน...เราคิดดูก่อนว่าเราจะถ่ายวาดแสงให้น่าสนใจได้ยังไง  ความน่าสนใจ
ต้องคิดจากพระเอกมันก่อน(การวาดแสง)แล้วถึงจะหาคอมโพสต่อๆไป เพราะตอนนี้งานยังไม่ชัด เลย
ยังบอกไม่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

เวลาคิดให้คิดตามท่อน ถ้าเราจะคิดในงานตัวหนึ่งถ้าเราจะแทนค่าอะไรซักอย่าง อย่าง
ตอนนี้ถ้าแทนค่าแสงไฟพวกนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในส่ิงท่ีผู้หญิงคนนี้คิด และในตึกนี้เป็นอะไร แทน
ค่าของตึกนี้เป็นอะไร  หรือเราแทนด้วยภาพเป็นอะไร มันมีเหตุผลบางอย่างจึงต้องแบ่งช่วงของการ
เล่าเรื่องให้ชัดเจน หาท่ีมาท่ีไปให้มันแค่นั้นเอง ไปคิดเพิ่มเติมมาอีก แสงไฟพวกนี้จะเป็นรูปร่างยังไง
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตแล้วแหละ แสงไฟมันต้องแทนอะไรบางอย่าง ไม่งั้นแสงก็จะเป็นอะไรก็
ได้ ถ้าเราก าลังแทนค่าว่าแสงไฟมันคือส่ิงท่ีท าให้เห็นชีวิตเราชัดเจนขึ้น เรฟของเรามันก็ต้องเป็นอะไร
บางอย่างท่ีแทนค่าว่าอะไรท่ีท าให้เรามองเห็นชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ต้องดีไซน์ symbolic มันมีเหตุผลว่ามัน
ควรจะเป็นรูปอะไร อย่างเช่น เหตุผลอะไรบ้างท่ีท าให้คนหนึ่งคนรู้สึกเหมือนว่าอยู่หรือตายมีค่าเท่ากัน 
มันมีหลายอย่างเป็นไปได้หลายอย่าง เอาเหตุผลมาดีไซน์แล้วก็จะได้การวาดแสงตามมา ท่ีดูรู้เรื่อง 
เพราะเราคิดแบบเป็นขั้นตอน ต้องท าให้รู้สึกได้ในวงกว้าง ข้อดีของเอ็มวีมีอยู่อย่างนึงคือเนื้อเพลงมัน
ช่วยเล่าแล้ว บางทีเรื่องมันอาจจะไม่ต้องการเรื่องท่ีซับซ้อนมาก เอาให้มันลงกับท่อนร้องกับช็อตท่ีมัน
ได้ก็ลงตัวแล้ว เอ็มวีมันจะต่างกับหนังหน่อยหนึ่ง ท าให้เอมวีดูมีท่ีมาท่ีไปไม่ต้องลึกซึ้งมาก 
 
4. คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ 
ค าถาม1 : การน าเทคนิค Light Painting มาเป็นลูกเล่นในมิวสิกวิดีโอมีความน่าสนใจหรือไม่ 

ตอบ : รู้สึกว่าน่าสนใจ และก็รู้สึกว่ามันท้าทาย เราเคยท างานในท่ีมืดๆเรารู้สึกว่ามันยาก
ท่ีจะ control  
 
ค าถาม2 : มิวสิกวิดีโอที่มีการใช้เทคนิค Light Painting ควรเน้นเนื้อเร่ืองหรือโชว์เทคนิคมากกว่า
กัน 
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ตอบ : ผมไม่ได้แคร์ว่าอะไรควรไม่ควร แต่แคร์ว่าอะไรจะซัพพอร์ตกับไอเดียเราได้มากกว่า
กัน 
 
ค าถาม3 : แรงบันดาลใจในการคิดเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอหาได้จากที่ไหน 

ตอบ : ถ้าเรื่องใกล้ตัวคุณสามารถควบคุมมันได้ก็โอเค มันเหมาะสมกับไอเดียของเรารึ
เปล่ามากกว่า 
 
ค าถาม4 : เร่ืองราวมีความสอดคล้องกับเพลงหรือไม่ ควรปรับปรุงตรงไหนอย่างไรจึงเหมาะสม 

ตอบ : เอมวีเวลาน้อยมันไม่เหมือนหนังท่ีให้เราสืบไปได้เรื่อยๆ มันคืออะไรซักอย่าง ถ้า
จะเล่นเรื่องโรงเรียนก็ต้องเข้าไปท่ีโรงเรียน ถ้ามันจะเช่ือมโยงได้ก็ต้องเป็นโรงเรียนร้างอะไรงี้  ต้องใช้
เหตุผล เมื่อใช้ลอจิกจับแล้วต้องมาคิดอีกว่าอะไรมันเข้ากันได้กับเพลง ปัญหาไม่ใช่จุดพีค แต่มันคือ
ปัญหาท่ีมันจะเข้ามาแก้ ปมในใจของมันคืออะไร อะไรที่ท าให้ผู้หญิงคนนี้ดูอมทุกข์ตลอดเวลา คือโดน
แกล้งท่ีโรงเรียนแล้วอะไรที่มันเช่ือมโยงกัน อย่าไปมองว่าช็อตต่อไปคืออะไร มองภาพใหญ่ก่อน ถ้าผูก
เรื่องได้กลมพอ แสงข้างนอกไม่มีความจ าเป็น เพราะว่าแสงข้างนอกมันไม่ได้รวมตัวกันเพื่อช่วยผู้หญิง
คนนี้ ในความรู้สึกผม ถ้าจะเล่ามันเป็นแค่บริบท ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ แสงนีออน แสงหิ่งห้อย แสงอะไร
ก็แล้วแต่ แต่แสงหนึ่งท่ีมีผลต่อชีวิตของผู้หญิงคนนี้ แสงนี้ต่างหากท่ีมันมีชีวิต รับรู้ได้ ท าตัวเองให้เป็น
ฟอร์มต่างๆ อะไรที่ไม่จ าเป็นให้เอาออกไป ถ้ามันส าคัญกับการเล่าเรื่องต้องเอามันไว้ 
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ภาคผนวก ค 
แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
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1. ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 
2. ความพึงพอใจต่อเทคนิควาดแสงท่ีมีในมิวสิกวิดีโอ 
3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิกวิดีโอ 
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