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ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ขาพเจา รวมทั้ง อาจารย ทัพพเทพ ภาปราชญ อาจารยณิภัทรา ทองปชโชติ อาจารยสกล เตียเจริญ 
อาจารยปวาฬ เกษกาญจน ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา ขัดเกลาและแกไขจุดบกพรองตางๆจนสงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึง
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี ขอบคุณเพื่อนทุกคนในกลุม นุน ตา ดรีม เนย บูม ที่มาชวยเหลือในการ
ถายทําจนสําเร็จลุลวง รวมถึงใหคําแนะนําและความเห็นตางๆ ขอบคุณมิวที่คอยชวยใหคําปรึกษา
ต้ังแตตนของการคิดหัวขอจนจบการถายทํา ขอบคุณนักแสดงที่ทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดี 
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มีสวนเกี่ยวของในช้ินงานทั้งในการใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ
เรื่องตางๆ ทุกๆคนที่ไมไดเอยนามในที่น้ี  

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่คอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องในการทํา    
จุลนิพนธในครั้งน้ี อีกทั้งยังเปนกําลังใจสําคัญสําหรับขาพเจา จนทําใหเกิดความสําเร็จในวันน้ี คุณคา
หรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยที่
อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันปญหาที่ถูกพูดถึงและหยิบยกคือมาเปนประเด็นในสังคมไทยอยางปญหาการ
ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยรุน ซึ่งมักนําไปสูปญหาการทําแทงเถ่ือนน้ันมีมาอยางตอเน่ืองและเพิ่มมาก
ข้ึนทุกๆป ขณะที่มีการหยิบยกปญหาเหลาน้ีข้ึนมาวิพากษ วิจารณครั้งแลวครั้งเลา เพราะลวนเปน
ปญหาด้ังเดิมที่แมทุกๆคนในประเทศจะมองเห็นอยางชัดเจนอยูแลว แตดวยทัศนคติ,ความคิด,การ
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกันออกไป ทําใหปญหาเหลาน้ีถูกวิเคราะหและสรุปออกมาในหลากหลาย
รูปแบบตามความเช่ือและวิจารณญาณสวนบุคคล บางเห็นถูกบางเห็นผิด และเมื่อไมมีขอสรุปที่
ชัดเจนปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจึงยังคงดํารงอยูในสังคม ในขณะที่ขอมูลของกรมอนามัยบงช้ีวา การมี
เพศสัมพันธของวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จากรอยละ 10 ในป พ.ศ.2544 เปนรอยละ 40 ในป พ.ศ.
2552 รวมทั้งสถิติจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบวัยรุนหญิงไทยปละกวา 70,000 คน หรือคิด
เปนรอยละ 70 ประสบปญหาการต้ังครรภโดยขาดความพรอม และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 3.6 ตอ
ปและเริ่มมีเพศสัมพันธอายุนอยลงเรือ่ยๆ สถิติจากกระทรวงสาธารณสขุยังเผยอีกวาอายุเฉลี่ยวัยรุนใน
ปจจุบันที่เริ่มมีเพศสัมพันธมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เฉลี่ยอยูที่ 15-16 ป จากการสํารวจพฤติกรรมของ
สํานักระบาดวิทยาในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ,5 และปวช.ป 2 สําหรับปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการ
ต้ังครรภของวัยรุนพบวาสวนใหญเกิดจากใชวิธีคุมกําเนิดไมถูกตอง หรือไมใชวิธีปองกันเน่ืองจากขาด
ความรู มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการรวมเพศ เพราะคิดวาการมีเพศสัมพันธครั้งเดียวจะไมทอง  
และการใชถุงยางขัดขวางความรูสึกทางเพศ ไมกลาไปขอรับถุงยางอนามัยและยาคุมกําเนิด เปนตน 

จากสถิติทั้งหมดบงช้ีวาสังคมไทยยังคงมีปญหาเกี่ยวกับระบบการใหความรู ความเชาใจ
เกี่ยวกับเรื่องเพศตอวัยรุน อาจเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือตางๆ ที่ทําใหการซื้อถุงยาง
อนามัยเปนเรื่องนาอาย การที่พอ แมไมสามารถพูดคุยเรื่องเพศกับลูกๆไดอยางเปดเผย และเมื่อเกิด
ปญหาข้ึนมาแลวสําหรับการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยรุน ที่ผูวิจัยตองการหยิบยกประเด็นข้ึนมาคือ 
การต้ังครรภไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนในวัยเรียน เน่ืองจากปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน
ลวนทําใหตัวเด็กเกิดความรูสึกสับสน กลัว และอับอายหากคนรอบขางรับรู  เน่ืองจากสถานะของเด็ก
เองลวนเปนวัยที่กําลังศึกษา และอยูในสถานะที่ไมพรอมในการต้ังครรภ ดังน้ันจึงไมไดรับการดูแล
ครรภอยางถูกตอง ซึ่งนําไปสูการหาทางออกดวยตนเองโดยหาขอมูลและคําแนะนําตางๆทาง
อินเทอรเน็ต สวนคนใกลชิดที่มีสวนในการตัดสินใจมักเปนคนรักหรือจากเพื่อนสนิท และทางออกของ
เด็กเหลาน้ีมักนําไปสูการทําแทงเถ่ือน จากการศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณรวมกับกรมอนามัย
คาดการณวามีการทําแทง 1-2 แสนรายตอป และ 1ใน3น้ันเปนวัยรุน หรือประมาณ 3- 5 หมื่นคน 
แตปญหาการทําแทงเถ่ือนที่ไมไดสุขลักษณะน้ันลวนกอใหเกิดภาวะแทรกซอนอยางภาวะตกเลือด
หลังจากการทําแทงจนอาจถึงข้ันเสียชีวิต หรือการติดเช้ือที่สงผลไปยังการมีบุตรในอนาคต หรือ
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แมกระทั่งการทําแทงเองโดยการรับประทานยาขับเลือดน้ันย่ิงเปนอันตรายเชนกัน เน่ืองจากวัยรุนที่
เกิดภาวะต้ังครรภไมพึงประสงคบางรายที่หาทางออกโดยการหาซื้อยามารับประทานเองทาง
อินเทอรเน็ตโดยขาดการศึกษาขอมูลและเช่ือตามคําโฆษณาที่กํากับไว  

สําหรับปญหาดังกลาวถึงแมจะมกีารพยายามเขามาแกปญหาทั้งการรณรงคผานสื่อตางๆ 
แตดวยวัฒนธรรมประกอบกับความเห็นของคนหลายกลุม การพยายามแกไขปญหายังคงดําเนิน
เรื่อยมารวมทั้งการหยิบยกประเด็นดังกลาวข้ึนมาพูดถึงซ้ําแลวซ้ําเลา จนการพูดถึงปญหาตางๆที่ยังคง
มีอยูใหเห็นทุกเมื่อเช่ือวันกลับกลายเปนเรื่องนาเบื่อหนายไป 

ผูวิจัยจึงมีตองการที่จะหยิบยกปญหาดังกลาวข้ึนมานําเสนอในรูปแบบที่ใชสัญญะในการ
สื่อความหมายไปยังปญหาเหลาน้ันเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงอยางตรงไปตรงมา เน่ืองจากเปนการ
นําเสนอในเรื่องที่ยังออนไหว และเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงปญหาในรูปแบบอภิปรายอยางเดิม แตให
ผูชมไดเกิดการคิด,พินิจ และตระหนักรูปญหาจากภาพที่สือ่ออกมาในอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งการใชสัญญะ
ตามสื่อตางๆพบเห็นไดทั้ง สื่อโฆษณาบางประเภทที่ตองการหลีกเลี่ยงการกลาวอยางตรงไปตรงมา 
เชน โฆษณาผลิตภัณฑถุงยางอนามัย การใชสัญญะในการพูดเปรยีบเทียบในเชิงลอเลยีน หรือเปนเรือ่ง
ที่ละเอียดออนตอความรูสึก และย่ิงในสื่อภาพยนตรที่เปยมไปดวยศิลปะการเลาเรื่อง ภาพยนตรบาง
เรื่องจึงนําสัญญะเขามาใชเมื่อตองการใหเกิดความหมายแฝงทั้งดานการกระทํา หรือออกมาใน
รูปลักษณะของสิ่งของหรือคําพูด หรือบอกและเนนยํ้าใจความหลักที่ภาพยนตรตองการจะสื่อ 
แมกระทั่งการตูนแอนิเมช่ันของญี่ปุนบางเรื่องก็นําสัญญะเขามามีบทบาท จะเห็นไดวารูปแบบการเลา
เรื่องที่ สรางความหมาย ใหกับบางสิ่งเพื่อแทนที่บางสิ่งผานการกระทํา วัตถุ องคประกอบของภาพ 
และอื่นๆ ลวนถูกหยิบข้ึนมาใชเพื่อทําใหเน้ือเรื่องน้ันๆดําเนินไปอยางมีมิติ และทําใหผูชมสามารถ
นํามาตีความตอไดในภายหลัง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงจะหยิบยกปญหาการไมพรอมต้ังครรภที่เกิดข้ึนกับวัยรุนที่กําลังศึกษาอยู
ในสังคมไทยออกมาพูดถึงในรูปลกัษณะทางการใชสญัญะเพื่อสือ่ความหมายและเรียงรอยเปนเรื่องราว
เพื่อสะทอนภาวะความสับสนทางจิตใจของหญิงสาวที่ตองเผชิญกับปญหาเหลาน้ีและการหาทางแกไข
ปญหาออกมาในรูปแบบของวิดีโอซึ่งเปนสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มนุษยรูจักเปนอยางดี และยังใหความ
สนใจในการรับชม  

ในชวงตนศตวรรษที่  21 วิ ดี โอกลายเปนสื่ อที่ คุ น เคยสําหรับมนุษย  การเห็ น
ภาพเคลื่อนไหวในจอโทรทัศนหรือภาพยนตรไมใชเรื่องแปลกอีกตอไป ในยุคน้ีเปนยุคที่สามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในเครื่องมือที่ทําใหสามารถรับชมไดสะดวกมากข้ึน น่ันคือการบันทึกเปน
วิดีโอลงในเทปคาสเซทตที่เปนที่คุนชิน และจากระบบอนาล็อคสูระบบดิจิตอล ผูคนสามารถรับชม
วิดีโอจากโทรศัพทมือถือ หรือผานคอมพิวเตอร ไดอยางสะดวกสบาย จนมาถึงทุกวันน้ี ใน
ชีวิตประจําวันที่เรงรีบมากข้ึน การแขงขันที่สูงข้ึน การเปดรับชมสื่อแตละครั้งของผูบริโภคยอมมีเวลา
ที่สั้นลง และอุปกรณอยางโทรศัพทมือถือก็กลายเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงในการดํารงชีวิตของผูคน
ในยุคปจจุบัน เมื่อโทรศัพทมือถือสามารถเช่ือมตอกับโลกออนไลนไดตลอด 24 ช่ัวโมง สําหรับการ
เดินทางหรือการใชชีวิตประจําวันตางๆ ผูคนสวนใหญจึงใชเวลาอยูกับโลกออนไลนเสียซะสวนใหญ 
โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดเผยวา จากการสํารวจการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป มีสัดสวนที่ใชอินเทอรเน็ต
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เพิ่มข้ึนในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูง
กวากลุมอื่น จากรอยละ 39.7 ในป 2550 เปนรอยละ 51.9 ในป 2554 และคาดวาการใช
อินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ีนาจะมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ (รายงานการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 เขาถึงเมื่อ 28 สิหาคม 2556) ดังน้ันสื่อ
วิดีโอสั้นที่ถายทอดทางอินเทอรเน็ต จึงเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย และมีประสิทธิภาพในการสงตอ
สูง สํ าหรับ เว็บไซตที่ โดง ดังในการเขาไปรับชมคลิป วิดี โอต างๆในตอนน้ี คือ เว็บไซต ยูทู ป 
(http://www.youtube.com) เปนตน และยังมีเว็บไซตอื่นๆอีกมากมายที่รวบรวมทั้ง Music Video 
(MV) / วิดีโอสั้น / คลิปวิดีโอ (Clip Video) ตางๆไวอยางมากมาย  

ดังน้ันวิดีโอจึงเขามามีบทบาทในการรับชมสื่อของผูบริโภคในยุคปจจุบันอยางมาก ดวย
ความเปนลักษณะของสื่อที่มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการรับชม ผนวกกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่
พัฒนามากข้ึน อยางสิ่งของเครื่องใชที่มีแทบทุกๆคน อาทิโทรศัพทสมารทโฟน (Smart phone) ที่
สามารถรับชมสื่อตางๆ หรือวิดีโอคลิปจากทางอินเทอรเน็ทไดอยางสะดวกสบายและทุกที่ทุกเวลา 
แมแตการรับชมจากจอคอมพิวเตอรก็เปนเรื่องที่คนรุนใหมหันมาสนใจ อยางการรับชมโทรทัศน
ออนไลน หรือรายการออนไลนที่มีการออนแอรผานทางสื่ออินเทอรเน็ทอยางแพรหลาย กระทั่ง
สามารถรับชมสื่อวิดีโอผานโทรทัศนที่ ติดอยูตามสถานที่ตางๆ อยางบนรถไฟฟา รถเมล ยาน
ศูนยการคา เปนตน วิดีโอสั้นจึงเหมาะแกการนํามาผลิตสื่อที่เหมาะกับไลฟสไตล (Life Style) ของคน
รุนใหมที่ลวนใชชีวิตออนไลนอยูบนโลกของอินเตอรเน็ท โดยการผลิตสื่อรูปแบบวิดีโอโดยใชเทคนิค
สื่อผสมอยาง สตอปโมช่ัน (Stop motion) เพื่อดึงดูดกลุมเปาหมาย  

สตอปโมชัน (Stop-motion) เริ่มต้ังแตชวงปลายป ค.ศ. 1800 ถูกสรางโดยในยุคแรกคือ
การใสการเคลื่อนไหวเขาไปในวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได สําหรับภาพยนตรสั้นเรื่องแรกคือ     
The Humpty Dumpty Circus สรางโดย Albert Smith กับ Stuart Blackton ในป 1899 (ประวัติ
ความเปนมาของหนังแบบ Stop-motion เขาถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2556) และไดรับความนิยมมากข้ึน
เรื่อยๆ จนในปจจุบันเทคนิคสตอปโมช่ันยังถูกนํามาใชในสื่อตางๆ ไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา    
มิวสิควิดีโอ (Music Video) และอื่นๆ อีกมากมาย  

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและนําเทคนิคเหลาน้ีมานําเสนอและสะทอนถึงถึงปญหาการ
ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนซึง่การสะทอนปญหาน้ีจะถูกนําเสนอออกมาในแงมมุผานตัวของหญงิ
สาวที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคและสภาวะตางๆที่หญิงสาวตองเผชิญ ทั้งภาวะความสับสนทาง
จิตใจตอการหาทางแกไขปญหา ภาวะความเครียดและความกดดันจากทั้งสังคม และจากตัวเอง ความ
กลัว ความสิ้นหวัง ความวุนวายตางๆเหลาน้ี และสุดทายแลวเมื่อเกิดปญหาน้ีข้ึนจากการขาดความรู
หรือการปองกัน อารมณช่ัววูบหรือความผิดพลาด หรือไมวาจากเหตุผลใดก็ตาม แตเมื่อเกิดปญหาน้ี
ข้ึน สุดทายหญิงสาวเหลาน้ีตองพบเจอกับการเลือกของทางออกหลายๆอยางพรอมกับการตอสูกับ
จิตใจตัวเองทั้งความอับอายตอคนในสังคม ความผิดบาปหากคิดจะทําแทง และความกลัววาพอแม 
เพื่อน หรือคนรอบขางจะรูความจริงและทําใหพวกเขาผิดหวัง โดยเลาผานสัญลักษณแทนความหมาย
เปรียบเปนสือ่ที่จะชวยใหเกิดการคิด วิเคราะห และตีความจากสัญญะตางๆทีถู่กรอยเรียงเปนเรือ่งราว
ข้ึนในวิดีโอ และการใชเทคนิคสตอปโมช่ันในการผลิตผลงาน เสนหของสตอปโมช่ันในการทําใหสิ่งที่
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เหมือนจะเปนไปไมไดใหเปนไปได เพื่อใหเกิดความนาสนใจ และไมใชการหยิบยกปญหาข้ึนมาพูด 
หรือ อภิปรายกันอยางเดิม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชสัญญะ(Symbolic)และเทคนิคสตอปโมช่ันในการผลิตงานวิดีโอเพื่อ
เปนสื่อที่จะสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน รวมทั้งการใชเทคนิคการนําเสนอ
ตางๆที่ไมนาเบื่อหนายและเพิ่มการตระหนักรูแกผูรับชมเมื่อเกิดกระบวนการคิดและตีความ 

2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ความเขาใจในความหมายในจุดมุงหมาย
ของช้ินงาน และการศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในทุกข้ันตอนของการสรางสรรควิดีโอทัง้
การวางแผน การวาดสตอรี่บอรด ไปถึงข้ันตอนการทําโปรดักช่ัน และ โพสโปรดักช่ันเพื่อเปน
ประโยชนในการทํางานในอนาคต 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

การศึกษาเทคนิคการสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึง
ประสงคในวัยเรียนในรูปแบบการเปรียบเทียบและเสียดสีสังคมโดยใชเทคนิคสตอปโมชันใหเกิดความ
นาสนใจ ความยาวประมาณ 3-4 นาที โดยมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุนอายุต้ังแต 13-23 ป   
 
ขั้นตอนการศึกษา 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันกอนการถายทํา (Pre-production) 

1. คนควาขอมูลที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงขอมูลตางๆทีเ่กี่ยวของจาก 
เอกสาร หนังสือและสื่อตางๆมาใชในการเขียนรายงานและผลิตวิดีโอ 

2. คนควาและศึกษาการทําStop Motion,การใชสัญญะในการเลาเรื่อง  
3. คิดโครงเรือ่งและเขียนบท 
4. ออกแบบตัวละครและฉาก 
5. ทําภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard)  
6. เลือกสรรดนตรปีระกอบที่เหมาะกับเน้ือหาของเรื่องในชวงตางๆ 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันถายทํา (Production) 
1. ดําเนินการผลิตและสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภ 

ไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมชัน   
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันหลงัการถายทํา (Post-production) 

1. ตัดตอ  
2. ใสเสียงดนตรปีระกอบ 

 
ขอจํากัดในการศึกษา (ถามี) 

ขอจํากัดในดานระยะเวลาในการศึกษาและผลิตช้ินงาน 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ           

ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
วิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมชันเพื่อ
สะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค 

ในวัยเรียน 

          

ข้ันตอนการเตรียมการผลิต           

ข้ันตอนการผลิต           

ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการผลิต           

สรปุผล           

จัดทําเอกสาร           

      
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูชมเกิดการคิด วิเคราะหและรบัรูถึงปญหาผานการเสียดสีทางสัญญะ 
2. ไดศึกษาเทคนิคและข้ันตอนการผลิตสตอปโมชัน การเลาเรื่องผานสัญญะ การ

ออกแบบฉากและตัวละคร 
 
นิยามศัพท 

การต้ังครรภในวัยรุน หมายถึง การต้ังครรภในสตรีที่มีอายุระหวาง 10-19 ป โดยถือ
อายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งอาจแบงไดเปน adolescents คือชวงอายุ 15-19 ป และ younger 
adolescents คือชวงอายุ 10-14 ปคําศัพทที่ 2     

การต้ังครรภไมพึงประสงค หมายถึง การเกิดภาวะต้ังครรภโดยผูต้ังครรภขาดความ
พรอมในการที่จะเปลี่ยนสถานะที่เปนอยูเดิมสูสภานะของหญิงต้ังครรภซึ่งอาจจะกระทบกับหนาที่ 
การงาน การเรียน หรือสถานะทางการเงิน และปจจัยในอีกหลายๆดาน เชนครอบครัวไมรับรู หรือ 
เปนการต้ังครรภโดยผูเปนพอไมยอมรับ ซึ่งการต้ังครรภไมพึงประสงคน้ีลวนกอใหเกิดภาวะความทุกข
ทั้งทางจิตใจและรางกาย 

สัญญะ หมายถึง การสรางความหมายแทนสิ่งตางๆดวยสิ่งอีกสิ่งหน่ึงซึ่งอาจจะอยูใน
รูปลักษณะของคํา ภาพ ภาพลักษณ เสียง กลิ่น รส การกระทํา และวัตถุ  
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สตอปโมชั่น หมายถึง การถายภาพน่ิงหลายๆ ภาพ แลวนําไปเรียงกันทีละเฟรมใหเกิด
เปนภาพเคลื่อนไหว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
จากการศึกษางานวิจัยในหัวขอ การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการไม

พรอมต้ังครรภในวัยรุนไทยโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรควิดีโอดังตอไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎี 
   1.1 ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 
   1.2 ทฤษฎีสัญศาสตร (Semiotics)  
   1.3 แนวคิดเกี่ยวกับบาปกรรมทางพทุธศาสนาจากการทําแทงและขอขัดแยงทาง 

สังคมที่ไมยอมรับหญิงต้ังครรภนอกสมรส  
   1.4 ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory) 
   1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดวางองคประกอบฉาก 
   1.6 ความรูสึกตอส ี
   1.7 ทฤษฎีการเลาเรื่อง (Narrative Theory) 
   1.8 ทฤษฎีการตีความ  (Hermeneutic) 
   1.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคสตอปโมชัน (Stop-Motion) 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.1 ประสบการณดานจิตใจของหญงิต้ังครรภไมพึงประสงค 
3. ผลงานที่เกี่ยวของ  
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1.1  ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 

การวิเคราะหเชิงสัญญะวิทยาสมัยใหมไดรับการบุกเบิกโดย 2 นักคิดคือ เฟอรดินองด 
เดอ โซซูร(Ferdinand de Saussure 1857-1913) นักภาษาศาสตรชาวสวิส และนักปรัชญาชาว
อเมริกันช่ือ ชารลส แซนเดอรส เพิรส  (Charles Sanders Peirce 1893-1914) โดยแนวความคิด
ของโซซูร ถือวาสัญญะวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะที่อยูในบริบทหน่ึงๆ (life of sign) 
ซึ่งสัญญะใดๆจะประกอบดวย 2 สวนคือ ตัวหมาย (signifier) และตัวหมายถึง (signified) น่ันคือการ
สรางเครื่องหมายเพื่อบงบอกไปยังสิ่งอีกสิ่งหน่ึงซึ่งไมไดปรากฏอยูในสัญญะน้ัน ตัวอยางเชน เมื่อมีคน
เอยคําวา “กอนหิน” จะทําใหผูฟงนึกถึงลักษณะของของแข็งชนิดหน่ึง ซึ่งน่ันคือ “ตัวหมายถึง” สวน
คําวากอนหินคือ “ ตัวหมาย” กระบวนการทั้ งหมดน้ีถูกเรียกวา “การสรางความหมาย” 
(Signification)  

โดยในสวนของ เพิรส น้ันแตกตางจากของโซซูรตรงที่เพิรสแบงสัญญะออกเปน 3 ชุด 
(triadic signs) ซึ่งครอบคลุมปรากฏการณอื่นๆ นอกเหนือระบบภาษา ขณะที่โซซูรใหความสําคัญ
กับสัญญะทางภาษาซึ่งองคประกอบของสัญญะที่รูจักหรือมีความสําคัญของเพิรสเปนตรีลักษณะชุดที่ 
2 ไดแก Icon,Index และ Symbol  (Santi Lawrachawee 2556) 

จากบทความ Logic as Semiotic : Theory of Signs (1987)  
1) ความหมายของ Icon (รูปประติมากรรม) มีลักษณะเปนสัญญะที่มีความชัดเจนใน

ตัวเอง ไมตองผานสื่อหรือกําหนดความหมาย มีคุณลักษณะใกลเคียงกับวัตถุที่มันอางอิงอยูเกือบ
ครบถวน เชน ภาพเสนตรงสามเสนที่บรรจบกัน มีมุมหน่ึงมีคาเทากับ 90º เปนรูปปรติมากรรมของ 
‘สามเหลี่ยมมุมฉาก’ รูปประติมากรรมของเพิรสแบงออกเปน 2 ระดับ ระดับแรกคงคุณลักษณะ
ครบถวนมากที่สุด เรียก พิมพประติมา (hypoicon) ไดแก ภาพถาย ภาพยนตร และคอมพิวเตอร
กราฟกเสมือนจริง สวนที่ลดทอนลงมา แตยังมีลักษณะคลายคลึงไดแก รูปประติมา (iconic) ไดแก
ภาพลายเสน รูปกราฟฟก หรือ การตูน  

2) Index (ดรรชนี) เปนสัญญะที่คงบุคลิกภาพที่เปนจริงของวัตถุ หรือสิ่งที่ปรากฏข้ึน 
โดยสวนหน่ึงอางอิงกับวัตถุ หรือสิ่งที่เคยเกิดข้ึนมากอน อธิบายใหงายข้ึนคือ ดรรชนีคือสัญญะที่
สามารถยืนยันการมีอยูของบางสิ่งบางอยางไดไมวาบางสิ่งน้ันจะมีอยูหรือไมมีอยู ณ ที่แหงน้ันก็ตาม 
ยกตัวอยางเชน รอยเทาที่ยํ่าไปบนพื้น หรือรอยกระสุนปน เปนดรรชนีที่บงช้ีถึงคนหรือการยิงปน แม
เราจะมองไมเห็น หรือไดยินเสียงปนในขณะเกิดเหตุ แตรูปสัญญะที่ปรากฏน้ันสามารถบอกเราใน
ขอเท็จจริงเหลาน้ีได  

3) Symbol (สัญลักษณ) เปนสัญญะที่สื่อถึงวัตถุผานนัยยะบางอยาง ที่โดยปรกติแลว
เปนกระบวนการที่ เกิด ข้ึนในหวงความคิด ‘สัญลักษณ ’ เกี่ยวของโดยตรงกับการตีความ 
(interpretant) จะสื่อความหมายไดหรือไมก็ข้ึนกับกฏและเงื่อนไขที่เราวางไว เชน การโยนผาข้ึนบน
เวทีมวย เปนสัญลักษณที่บงช้ีวานักมายชกตอไปไมไหวแลวแตหากปราศจากขอตกลง การโยนผาก็ไม
มีความหมายอะไร ดังน้ันสัญญะชนิดน้ีจึงเปนสัญญะที่มีลักษณะหรือนัยยะของการสื่อสารที่ซับซอน
กวา รูปประติมากรรม หรือ ดรรชนี เพราะถาเราไมเขาใจเงื่อนไขพื้นฐานของสัญลักษณมันอาจไมได
บงช้ีอะไรเลย ‘สัญลักษณ’ จึงเปนสัญญะที่ตองพึ่งพิงกฏเกณฑบางอยางที่ทําใหมันสามารถสื่อสารได 
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สัญลักษณ คือ การใชสัญญะในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนรูปประติมากรรม (icon) หรือ ดรรชนี (index) 
เพื่อสื่อความบนเงื่อนไขบางอยาง สัญญะประเภทสัญลักษณน้ีจึงเหมือนการประชุมรวมของนัยยะ
ตางๆ ที่เราตองการสื่อ (Santi Lawrachawee 2556) 

สําหรับการศึกษาเรื่องรหัส (Code) เปนรหัสพฤติกรรม (Code of behavior) และรหัส
การใหความหมาย (Signifying Code) ซึ่งอยูในลักษณะของสัญญะตางๆที่ปรากฏอยูในสังคมและ
วัฒนธรรมน้ัน สามารถแบงรหัสออกไดดังน้ี (ชไมพร สุขสัมพันธ 2541: 18)  

1) Product codes เปนรหัสเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช ที่บงบอกความหมายที่
แตกตางกัน เชนเมื่อเรามองดูจานอาหารของแตละบาน เราก็สามารถทราบความหมายของบานน้ันได  

2) Social codes เปนรหัสเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 
ความเช่ือที่ปลูกฝงบุคคลน้ันๆข้ึนในสังคมที่แตกตางกัน เชน คนไทยไมถือวาการที่ลูกตบหัวหรือตบ
ไหลเปนการแสดงความรัก แตรหัสของอเมริกันอนุญาตใหแสดงความหมายเชนน้ันได  

3) Cultural codes เปนรหัสที่เกีย่วของกับวัฒนธรรมประเพณีตางๆโดยตรง เชนการย้ิม
ของคนไทยจะมีรหัสใหกระทําในหลายโอกาสและแตกตางกันไปในหลายความหมาย ในขณะที่สังคม
ตะวันตกจะมีรหัสที่มีความหมายนอยกวา 

4) Personal codes เปนรหัสเกี่ยวกับบุคคล เชนการเปนนักการเมืองในสังคมอเมริกัน
และสังคมไทยจะมีความแตกตางกัน  

จากทฤษฎีขางตนของ ชารลส แซนเดอรส เพิรส และการศึกษาเรื่องรหัส (Code) ผู
ศึกษาจึงมีความสนใจในการนําแนวความคิดเรื่อง Symbol หรือ สัญลักษณ ซึ่งเปนการสื่อผานนัยยะ
บางอยางไปถึงอีกสิ่ง และผานกระบวนการตีความของผูรับสารออกมาเปนสารที่แทจริงที่ตองการสื่อ 
โดยจะแฝงไวในการกระทําของตัวละคร,กิจกรรม,พฤติกรรมและวัตถุตางๆที่ประกอบอยูในสถาน
การณน้ันๆ เพื่อสื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบไปยังความหมายโดยนัยเกี่ยวกับปญหาการต้ังครรภ
โดยขาดความพรอมของวัยรุนไทย ยกตัวอยางกิจกรรมการประกอบอาหารรวมกนัของวัยรุนชาย-หญิง
คูหน่ึงเขามาเปรียบเทียบของการมีเพศสัมพันธที่ขาดการปองกัน โดยการขาดการปองกันเปรียบเปน
การไมไดศึกษา “เมนู”การทําอาหารจานน้ันใหดีเสียกอน โดยการใชสัญลักษณแทนการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนหนุมสาวอยางเชน การประกอบอาหารคือการนําวัตถุดิบมาผสมรวมกันเพื่อใหกอเกิดเปน
อาหารหน่ึงจาน และวัตถุดิบที่สําคัญในการประกอบอาหารน้ันคือ ไข ที่หมายถึง การผสมรวม การ
การกําเนิด ทั้งน้ีอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับ ไข  ในเชิงรหัส (code) ของวัฒนธรรมไทยที่เปรียบเปรย
ผูหญิงที่สูญเสียความบริสุทธ์ิวา “โดนเจาะไขแดง” ซึ่งอาศัยหลักตามที่โซซูรไดกลาวไววา เน้ือหาไมใช
ตัวตัดสินความหมาย แต “ความสัมพันธ” ในรูปแบบของระบบตางหากที่เปนตัวตัดสินความหมาย 

 
1.2 ทฤษฎีสัญศาสตร (Semiotics) 

สําหรับทฤษฎีสัญศาสตร น้ันเปนศาสตรที่วาดวยความหมาย เปนการศึกษาถึง
กระบวนการที่ทําใหเราสามารถเขาใจความหมายของสิ่งใดๆ หรือกระบวนการที่เราใหความหมายตอ
สิ่งใดๆ ซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ (Symbolism) ซึ่งถือเปนศาสตรที่คอนขางใหม จึง
เปนศาสตรที่เสนอกระบวนการคิดวิเคราะหที่ทาทายกระบวนการคิดเกาๆ อยางธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) และ สัจนิยม (Realism) รวมทั้ง เจตจํานง (Intentionality) ซึ่งสัญศาสตรยังเสนอวิธี
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คิดที่มปีระโยชนแกการวิเคราะหทางรูปนิยม (Formalism)  ซึ่งชวยใหเราตระหนักถึงความสัมพันธอัน
หลากหลายระหวางตัวเรากับสิ่งแทนความ ซึ่งการแทนความ (Representation) น้ันมีองคประกอบ
สําคัญคือ ความคลายคลึง (Resemblance) และกรอบจํากัด (Limitation) ดวยเหตุน้ีเองเราจึงอาจ
เขาใจไดวา ความหมายของภาพใดๆ หรือ วัตถุใดๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงของความหมายอยางไม
หยุดน่ิง อาจกลาวอีกในหน่ึงไดวา เราไมอาจเขาใจความหมายอางอิงของภาพหรือวัตถุใดๆ ไดจาก
กระบวนการสื่อสารทางเดียว (กระบวนการสื่อสารไปถึงผูรับเพียงดานเดียวซึ่งผูรับสารไมสามารถสง
ความหมายโตตอบ) แตเราตองจําเปนตองเขาใจภาพ หรือ วัตถุใดๆ จากปฏิสัมพันธอันซับซอน
ระหวางผูรับสารกับภาพหรือวัตถุ รวมทั้งปจจัยอื่นๆ เชนวัฒนธรรม สังคม (เถกิง พัฒโนภาษ,ผูแปล 
2556: 2)         
 
1.3 แนวคิดเก่ียวกับบาปกรรมทางพุทธศาสนาจากการทําแทงและขอขัดแยงทางสังคมท่ีไม
ยอมรับหญิงต้ังครรภนอกการสมรส 

สําหรับสังคมไทยที่ถือวาเปนสังคมชาวพุทธน้ัน เด็กๆที่เติบโตข้ึนมาในสังคมน้ีลวนถูก
ปลูกฝงเรื่องความเช่ือเรื่องบาปกรรมซึ่งเปนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่วาดวยดวยการกระทํา และ
ผลแหงการกระทํา หากเรากระทําตอผูใดไวอยางใดการกระทําน้ันลวนจักถูกยอนกลับมาหาเราอยาง
น้ันไมวาในชาติภพน้ีหรือชาติภพหนา   

ดังน้ันหากวาถึงเรื่องความเช่ือเรื่องการกระทําบาปโดยการฆาสัตวตัดชีวิตน้ันขัดแยงกับ
ศีลขอ 1 ที่บอกวาใหละเวนจากการฆา นักวิชาการดานพระพุทธศาสนารวมทั้งชาวพุทธโดยทั่วไปมัก
ถือวา การทําแทงเปนบาปและไมควรทําดวยประการทั้งปวง  

ซึ่งผลของบาปกรรมที่เกิดจากการทําแทงน้ัน แมชีทศพร บุญเทวาพิทักษ (2553) ได
กลาวถึงไววา ถือเปนกรรมในหมวดขอการเบียดเบียนชีวิตหรือปาณาติบาต ผูที่กรรมน้ีจะหากินไมข้ึน 
หาความสุขใจในชีวิตน้ีไมไดเลย เพราะโดนวิญญาณที่จะมาเกิดเปนลกูของตัวเองน้ันจองเวรอาฆาต ซึ่ง
การเกิดการตายของมนุษยน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณและวิบากกรรมโดยตรง ผลกรรมอันเกิด
จากการทําแทงมี 2 ขอคือ 1) กรรมที่ทิ้งลูกตัวเอง 2) กรรมในการฆาทําลายชีวิต ซึ่งอกุศลกรรมน้ี
พระไตรปฎกไดกลาวไวชัดเจนวาผูที่ทําแทงเมื่อสิ้นใจยังตองตกนรก พนจากนรกจึงเกิดมาเปนเปรต 
จากน้ันจะเปนอสุรกาย ตนเมื่อมีบุญพอจะเกิดเปนคนแตตองถูกพอแมทอดทิ้งแตเล็กหรือโดนพอแม
ของตนในชาติตอไปทําแทงตัวเองเสียหรือแทงลูกโดยอุบัติเหตุ สวนกรรมจากการปาณาติบาตหรือ
ทําลายชีวิตลูกของตัวเองน้ัน จะทําใหมีอายุสั้น มีโรคภัยเบียดเบียนมาก หากินไมข้ึนและกรรมจาก
การทําแทงมักจะกอผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได แมผูที่เกี่ยวของการการทําแทงยังตอง
มีอกุศลกรรมติดตัวตามไปดวยเชนกัน 

จากความเช่ือทางพระพุทธศาสนาดังกลาวทําใหหญิงที่ต้ังครรภไมพึงประสงครูสึก
หวาดกลัว และผิดบาปหากทําแทงลูกตนเอง และยังไมสามารถทําแทงไดอยางถูกตองตามกฏหมายได 
ซึ่งปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 วาการทําแทงถือวาเปนการกระทําผิดทาง
กฎหมาย ยกเวนเพียงกรณีที่มี ความจําเปนเน่ืองจากสุขภาพของหญิงต้ังครรภ คือ หากปลอยใหหญิง
ต้ังครรภหรือคลอดตอไปอาจเปนอันตรายตอหญิงผูน้ันได กฎหมายก็ใหอํานาจแพทยที่จะทําแทงใหได 
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หรือในกรณีที่การทําแทงใหแกหญิงที่ถูกกระทําผิดอาญา เชน ถูกขมขืนแลวทองเปนตน ผูกระทําไมมี 
ความผิด (ทีมงานพัฒนากฎหมายดอตคอมและเดอะไทยลอว 2556) 

ทั้งน้ีสังคมไทยน้ันก็ไมยอมรับหญิงต้ังครรภนอกสมรส การต้ังครรภตอไปทําใหตองถูก
สังคมตีตราประณาม ตองอดทนตอคําติฉินนินทาและการดูถูกศักด์ิศรีจากคนรอบขาง สงผลใหเกิด
ความทุกขในและความรูสึกผิด ความอับอายตอตนเองและครอบครัว เรียกวาการต้ังครรภไมพึง
ประสงคน้ันกอใหเกดิทั้งความเครียด ความสับสนและความกดดันในการหาทางออกจากปญหาเหลาน้ี
อยางใหญหลวง 

รณชัย คงสกนธ กลาววา การต้ังครรภกอใหเกิดความเครียดสูงในผูหญิง ย่ิงถาเปนการ
ต้ังครรภไมพรอมแลว ย่ิงเพิ่มความกดดันทางจิตใจสูงมาก ซึ่งแมมีการยุติการต้ังครรภแลวก็ยังพบ
ความผิดปกติทางดานจิตใจอยู โดยเรียกวา บาหลังคลอด มีอาการหูแวว ประสาทหลอน สวนผูหญิงที่
ทําแทง พบวาหลังการทําแทงทุกคนมีความเจ็บปวดทั้งรางกายและจิตใจและสวนใหญยังจดจํา อีกทั้ง
พยายามไมทําใหเกิดปญหาซ้ําอีก (หทัยทิพย ไชยวาที 2551: 12) 

ถึงกระน้ันหญิงที่ต้ังครรภไมพึงประสงคย่ิงเฉพาะหญิงสาวที่อยูในวัยเรียนที่ถูกผูกมัดดวย
สถานะทางการศึกษา และยังไดรับความกดดันจากคนรอบขางอยางมาก หากคนอื่นรับรูจะถูกวากลาว 
ติฉินนินทาวาประพฤติตัวไมเหมาะสมเปนที่อับอาย และเสียโอกาสทางการศึกษาและอนาคต จึงมัก
จบลงที่การทําแทงเถ่ือน หรือการซื้อยาสอดจากอินเทอรเน็ตมาใชในการทําแทง แมจะเกิดความรูสึก
ผิดบาปแตก็ทําเพื่อใหตนเองสามารถดํารงชีวิตตอไปในสังคมน้ีได แตทั้งน้ีกอนหรือภายหลังการทํา
แทงก็ลวนเกิดผลกระทบทางดานจิตใจที่เช่ือมโยงกับความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและอีกทั้งขอ
ขัดแยงทางสังคมที่ไมเปดโอกาสและยอมรับหญิงสาวเหลาน้ี 

 
1.4 ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory) 

สําหรับหญิงสาวที่มีการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนน้ันถือไดวาเปนภาวะวิกฤตหน่ึง
ของสตรีกลุมน้ี เน่ืองดวยความไมพรอมในดานตางๆอยางมากมาย และปจจัยจากคนรอบขางในสังคม
ที่มักมองวาสตรีกลุมน้ีแปลกแยก และไมยอมรับ กอใหเกิดการติฉินนินทาและสายตากลาวหาที่หญิง
สาวกลุมน้ีตองทนแบกรับ ดังน้ันภาวะความเครียดอยางรุนแรงจึงมักเกิดข้ึน ทั้งความกลัวคนรอบขางรู
วาต้ังครรภ กลัววาคนรักจะทอดทิ้ง ความสับสนภายในจิตใจกับทางเลือกของหญิงสาวเหลาน้ี  ที่ทั้ง
ตองตอสูกับตนเองและสังคม โดยในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยตองการที่จะหยิบยกอารมณความรูสึก ภาวะ
ความสับสนในจิตใจของหญิงสาวกลุมน้ีข้ึนมาตีแผและนําเสนอเพื่อเปนเหมือนตัวอยางที่สะทอน
ปญหาหากไมรูจักการวางแผน ปองกัน และควบคุมในการมีเพศสัมพันธที่ถูกตอง   

ภาวะวิกฤต หมายถึง ผลกระทบของสถาณการณบางอยางที่ เกิดข้ึนจนทําใหเกิด
ความเครียดอยางรุนแรง สงผลใหเสียสมดุลทางอารมณและไมสามารถแกปญหาเชนในเวลาปกติได 
โดยองคประกอบหลักของภาวะน้ีคือ ความเครียด (Stress) คือปรากฏการณทางจิตสังคม ซึ่ง
ประกอบดวยความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งที่มากระตุนจากภายนอกและภายใน
รางกาย เมื่อบุคคลไดรับการกระตุนหรือคุกคามจากสิ่งแวดลอมภายนอกหรือปญหาภายในจิตใจ ก็จะ
มีผลทําใหบุคคลน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิด อารมณและพฤติกรรมตางๆ ได (กรม
อนามัย 2556: 22) 
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พฤติกรรมที่พบในภาวะวิกฤต จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ ทั้งทางดาน
ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่แตกตางจากภาวะปกติคือ จะเกิดความกลัว ความวิตกกังวล 
ความโกรธ ความซึมเศรา มีการตอบโตอยางรุนแรง รูสึกวาตนเองเหน่ือยและออนเพลีย รูสึกสับสน
วุนวาย ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนไดตามปกติทั้ง
บทบาทที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม สิ่งที่เกิดข้ึนกับบุคคลในภาวะวิกฤตน้ีสงผลกระทบทั้งดาน
รางกายและจิตใจ (หทัยทิพย ไชยวาที 2551: 15)  
 
1.5 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดวางองคประกอบฉาก 

ในการผลิตงานของผูศึกษามีความจําเปนในการสรางและออกแบบฉากซึ่งมีลักษณะเปน
หองสองหองที่ตองแฝงถึงความรูสึกอะไรบางอยางออกมา ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการศึกษาเกี่ยวกบั
หลักในการจัดวางองคประกอบฉากดังตอไปน้ี  

การจัดวางองคประกอบ (Composition) หมายถึง การจัดวางตําแหนงขององคประกอบ
ฉาก ตองยึดหลักของความสมดุลและมีเอกภาพ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ มุมและตําแหนงของกลอง ซึ่ง
องคประกอบศิลปในการจัดฉากมีดังตอไปน้ี (ปยะ ศรีละออ 2556) 

ทิศทางของเสนที่สงผลตอความรูสึกตางๆสามารถแบงออกได 4 ประเภทคือ 
1) เสนแนวนอน (Vertical Line) หมายถึง เสนที่มีลักษณะเปนเสนตรงตามแนวนอน จะ

ใหเกิดความรูสึกถึงความกวางและเรียบ 
2) เสนแนวต้ัง (Horizontal Line) หมายถึง เสนที่มีลักษณะเปนเสนตรงแนวด่ิงหรือ

แนวต้ัง จะใหเกิดความรูสึกถึงความสูงแลความลึก 
3) เสนแนวเฉียง (Perspective Line) หมายถึง เสนที่มีลักษณะเปนเสนตรงทํามุมเปน

มุมเฉียง จะใหเกิดความรูสึกถึงการเคลื่อนที่ การยํ้าเนน และความลึก 
4) เสนที่ไมใชเสนตรง (Cycle Line) หมายถึง เสนที่มีลักษณะโคง ไมเปนเสนตรง จะให

เกิดความรูสึกถึงความออนไหว ความสับสน ความโลเล ความงุนงง และการเคลื่อนไหว (ไมปรากฏช่ือ
ผูแตง 2556) 

พื้นผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฎใหเห็น รับรูไดดวยการ รับสัมผัส
ทางตาและกายสัมผัส กอใหเกิดความรูสึกใน ลักษณะตาง ๆ กัน เชน หยาบ ละเอียด มัน วาว ดาน 
และขรุขระ พื้นผิว เปนสวนประกอบ (Element) ที่สําคัญของศิลปะอันหน่ึง ที่ถูกนํา มาใชสรางสรรค
ทัศนศิลป เพราะ พื้นผิวสามารถกอใหเกิดปฎิกิริยาทาง ดานความรูสึก รับรูไดดวยการ รับสัมผัสทาง
ตา และจับตองไดทางกาย สัมผัส หนาที่ของนักออกแบบ และศิลปนก็ คือ การนําเอาพื้น ผิวใน
ลักษณะ ตาง ๆ มาใชเพื่อสรางสรรค ความงาม และประโยชนใชสอย พื้นผิวแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก (บทเรียนที่ 2.4 ลักษณะผิว (texture) 2556)  

1) พื้นผิวจริง (Real Textures) หมายถึงพื้นผิวที่สามารถจับตองได เชน เปลือกของตน 
ไม ใบไม กอนหิน กอนกรวด ผลไม ผิวหนังคน สัตว ฯลฯ พื้นผิวลักษณะน้ีมนุษยสามารถ สัมผัสได ทั้ง
ทางจักษุสัมผัส และกายสัมผัส (Tactile Textures ) และความรูสึกที่สัมผัสได ก็มักจะตรงกัน ทั้งที่ตา
เห็นและการสัมผัส พื้นผิวจริง จะมีคุณสมบัติของ สวนประกอบอื่น มาเกี่ยวของโดยตรงก็คือ นํ้าหนัก 
และทิศทาง ของแสงและเงา เพราะสิ่งน้ี จะทําใหการ เกิดของพื้นผิว เดนชัดข้ึน 
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2) พื้นผิวเทียม (Artificial Textures) หมายถึงพื้นผิวที่เลียนแบบพื้นผิวจริง และเปน
พื้นผิวที่ รับรูไดทางจักษุสัมผัส (Visual Textures) โดยรูสึกได โดย ประสบการณที่ เคย รับรูจาก
พื้นผิวจริง เชนมองเห็นวา เรียบมัน หยาบ ขรุขระ ฯลฯ แตเมื่อสัมผัสจากทางกาย อาจจะมีลักษณะ 
คลอยตามกับที่ตาเห็น หรือคานกับที่ตาเห็น ก็ไคสี (Color) เปนองคประกอบที่สําคัญมากในการ
ออกแบบ เพราะสีจะเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความลึก มีมิติ สรางความสมจริงใหอารมณ และสรางจุดเดน
ใหกับฉาก ดังน้ันควรเลือกใชสีในฉากตางๆควรมีการกําหนดและใชอยางถูกตองเพื่อประสิทธิภาพของ
งาน 

เมื่อมีการจัดองคประกอบฉากที่ดีแลว เรื่องของสีที่เกิดข้ึนในภาพๆหน่ึงลวนบงบอกถึง
ความรูสึก อารมณของตัวละครไดเปนอยางดีไมวาจะเปน เครื่องแตงกาย สีสันของฉาก ทิศทางแสงใน
ภาพ ดังน้ันในหัวขอตอไปจึงเกี่ยวกับความรูสึกตอสีตางๆ ซึ่งสามารถสื่อสารกับผูรับสารทําใหเน้ือเรื่อง
มีมิติและความนาสนใจมากข้ึน 
 
1.6 ความรูสึกตอส ี

สําหรับสีสันตางๆที่อยูรอบตัวเราน้ันลวนมีความสามารถในลักษณะการกระตุนเรา
อารมณ ความรูสึกของมนุษยแตกตางกันไป เห็นไดจากงานศิลปะตางๆที่ใหความรูสึกแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับสีที่ถูกใชจากการที่สีมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษยน้ีเอง จึงเกิดการนําสีมาใชในเชิง
ออกแบบเพื่อกระตุนอารมณความรูสึกของผูพบเห็น เปรียบเสมือนการใชสีเปนสื่อในการสงสาร ไมวา
จะเปนขาวของเครื่องใชตางๆลวนถูกรังสรรคและออกแบบเพื่อใหเกิดความสวยงาม อีกทั้งยังมีการ
นําไปใชในเชิงธุรกิจอีกมากมาย สรุปแลวคือสีมีพลังสามารถกระตุนการตอบสนองทางอารมณอยาง
เหลือเช่ือ นักออกแบบจึงใชสีเพื่อชักจูงใหผูชมเกิดอารมณตางๆ ประหน่ึงศิลปนที่ใชสีรังสรรคผลงาน
เพื่อใหผูชมไดเกิดความรูสึกและสื่อความหมายที่ตองการ สีเดียวกันอาจใหความรูสึกออกมาตางกัน 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการเรียนรู และประสบการณของผูชมดวย สีในโทนตางเย็นและรอนยอมใหความรูสึกที่
ตางกัน สีในโทนเย็นใหความรูสึกอบอุน เย็นสบาย สดช่ืน ในทางกลับกันสีในโทนรอนใหความรูสึก
รอนแรง ต่ืนเตน กระปรี้กระเปรามากกวา และสีตางๆมีอิทธิพลตอความรูสึกมนุษยอธิบายพอสังเขป
ดังน้ี (อิทธิพลของสีตอความรูสึกของมนุษย 2556) 

1) สีแดงดวยลักษณะของคลื่นแสงของสแีดงทีแ่ผกระจายออกมาคอนขางรนุแรงจงึมีสวน
กระตุนเรงเราความรูสึกในดานความเฉียบคม เรารอนเกิดความรูสึกคึกคักกวาสีอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
ถาใชรวมกับสีทองจะบังเกิดความรูสึกมั่งค่ัง อุดมสมบูรณ เปนลักษณะของสิ่งสูงศักด์ิควรใหการเคารพ
บูชา ในสมัยกอนๆมักใชสีประเภทน้ีกัน พระเจาแผนดินและวัดวาอาราม ซึ่งเกี่ยวของกับพระอันเปน
ของสูงที่มีไวเพื่อเคารพบูชาโดยเฉพาะโตะหมูบูชาพระจะนิยมใชสีแดงชาดประกอบกันกับตัวลายสี
ทอง  

2) สีเขียว เปนสีที่ใหความรูสึกในทางกลับกันกับสีแดง ดวยคลื่นแสงของสีเขียวแผ
กระจายอยางนุมนวล ทําใหประสาทตางๆของมนุษยที่มองเห็นลดความเครียด ทําใหรูสึกสดช่ืน
กระชุมกระชวย สีเขียวจะตัดกันอยางรุนแรงกับสีแดง 

3) สีดํา เปนสีที่ใหความรูสึกลึกลับซับซอนชวนฉงน นาสะพรึงกลัวเมื่อเราอยูในหองงมืด 
ไมมีแสงสวางเลย จะมีความรูสึกวาหองน้ันดูลึกลับ และไกลอยางหาของเขตไมได และความมืดน้ันก็
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คือสีดํา ที่เกิดโดยธรรมชาติน่ันเอง ดวยอิทธิพลของสีดําที่ทําใหเกิดความรูสึกดังกลาว นักออกแบบจึง
นําไปใชในการออกแบบตางๆที่ตองการความนาสะพรึงกลัว เชน ฉากละครที่เกี่ยวกับผีสาง ใชสีดํา
รวมกับสีขาวในงานเกี่ยวกับพิธีศพดูแลวเกิดความรูสึกสงบเงียบ เศราสลดเสียใจตอการตายของผูตาย 

4) สีขาว เปนสีที่ใหความรูสึกสะอาดบริสุทธ์ิอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสีขาว เมื่อ
นําไปใชรวมกับสีอื่นๆ ซึ่งมีความเขมมากกวาจะชวยเสริมความเขมของสีน้ันๆใหดูเขมขนข้ึนกวาปกติ 
เชน ใชรวมกับสีแดงจะใหความรูสึกวาสีแดงน้ันเขมขนกวาเดิมอีก สีขาวเมื่อนํามาใชกับเครื่องแตงกาย
จะชวยเสริมบุคลิกภาพของผูแตงใหแลดูนาเช่ือถือ มีกฎมีเกณฑ และเปนคนมีความละเอียดออน 
ความบริสุทธ์ิชอบ ความประณีต รักความสะอาดและสิ่งสวยงาม ฯลฯ 

5) สีเทา เปนสีที่มีคลื่นแสงออนที่สดุในบรรดาสีทัง้หลายทัง้ปวง เมื่อเราเขาไปอยูในหองสี
เทาจะเกิดความรูสึกงวงเหงาอยากนอน ดวยเหตุน้ีเราจึงนิยมใชสีเทาผสมกับสีอื่นๆ เชน เทาเขียว เทา
ฟา หรือเทาอมมวง ในการตกแตงหองนอน ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกอยากนอน นานอน ฯลฯ ลักษณะ
ความรูสึกเฉพาะตัวของสีเทาคือความรูสึกเกาแกคร่ําครึ สีเทาลวนๆจึงไมเหมาะกับเครื่องแตงกาย ถา
ใชควรใชรวมกับสีอื่นและควรใชสีเทาในปริมาณแตเพียงนอยๆ  

6)  สีฟา ใหความรูสึกสดช่ืน ราเริง ออนวัย เปนสีที่นิยมใชกันมากในสังคมปจจุบัน ทั้ง
ตกแตงอาคาร รานคา และเครื่องแตงกาย ซึ่งจะใหความรูสึกวาผูแตงดูออนกวาวัยที่เปนจริง และเปน
คนมีบุคลิกที่ราเริง แจมใส ไมอมทุกขอมโศก ตามสายตาของผูพบเห็น และเน่ืองจากสีฟาเปนสีเกณฑ
กลางๆ ไมเขมไมออนเกินไปจึงใชรวมสีอื่นๆไดดี และดูเหมาะเจาะสวยงามสามารถสรางความเปน
เอกภาพไดงาย 

7) สีชมพู ใหความรูสึกประณีตบรรจง ราเริงแจมใส เปนสีคอนขางออนใชรวมโครงงาน
กับสีอื่นๆไดดี เปนสีที่นิยมใชกับเครื่องแตงกายของสุภาพสตรีมาก เพราะนอกจากจะใหความรูสึก
ดังกลาวยังใหความรูสึกออนเยาวกวาวัยที่เปนจริงอีกดวย 

8) สีแสด เปนสีที่ใหความรูสึกเกี่ยวกับลักษณะอันตราย หรือกระตุนเตือนวาระวัง
อันตราย มีคลื่นแสงคอนขางรุนแรงเชนสีแดง จึงนิยมนําไปใชกับเครื่องจักรกล แผนปายประกาศเตือน
ใหระวังขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน เครื่องไฟฟาขนาดใหญก็นิยมตกแตงดวยสีประเภทน้ี แตใน
ขณะเดียวกันกส็ามารถใชรวมโครงการกับสีอื่นๆไดดี เพราะเปนลักษณะสีรอนมีคลื่นแสงรุนแรง จึงให
ความกระตุนเราความสนใจไดดี และก็ควรใชในปริมาณที่เหมาะสมไมมากจนเกินไป 

สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูสึกตอสีน้ีผูวิจัยจะนํามาใชประกอบการออกแบบฉากและ 
Mood and Tone ของงานเพื่อใหงานมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 
 
1.7 ทฤษฎีการเลาเรื่อง (Narrative Theory) 

การเลาเรื่องเปนสวนสําคัญในงานภาพยนตรหรอืละครทวีี การเลาเรื่องที่ดียอมทําใหผูชม
เขาใจและซึมซับไปกับงานไดมากข้ึน ทั้งน้ีความนาสนใจของตัวงานที่จะไมทําใหเรื่องนาเบือ่ยอมข้ึนอยู
กับเทคนิคการเลาและความสมบูรณขององคประกอบตางๆในการเลาเรื่องดวยเชนกัน สําหรับ
องคประกอบของภาพเคลื่อนไหวในแงของการเลาเรื่องน้ันแบงออกไดเปน 7 องคประกอบ ดังน้ี 
(องคประกอบของการเลาเรื่อง 2556)  
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1)  โครงเรื่อง (Plot)  
    โครงเรื่องหมายถึง การวางลําดับของเหตุการณวามีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดอยางไร 

โดยมีความสัมพันธกันในแตละลําดับ เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ซึ่งประเภทของโครงเรื่อง อาจแบง
ได 3 แบบ ดังน้ี 

    1.1 Classical Design โครงเรื่องที่พบบอยที่สดุ เปนโครงเรื่องที่เขาถึงผูชมในวงกวาง 
ซึ่งมักจะมีลักษณะที่ ตัวละครเอก ของเรื่องมักจะตอสูกับอุปสรรคภายนอกที่ขัดขวางความตองการ
ของเขามากกวาความตองการภายใน และเหตุการณในเรื่องมักเกิดข้ึนในชวงเวลาที่ตอเน่ือง เปน
เหตุการณที่ เช่ือมโยงเปนเหตุเปนผลสอดคลองกันไปจนถึงบทสรุปตอนจบที่ทําใหชีวิตตัวละคร
เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 

    1.2  Minimalism โครงเรื่องประเภทน้ีเนนความเรียบงายในการเลาเรื่อง ตัวละคร
ไมไดมีชีวิตพลิกผันจนเหลือเช่ือ หรือมีปาฏิหาริยเขาชวย มักใชองคประกอบตางๆ เชนเทคนิคดาน
ภาพ การตัดตอ การจัดแสงอยางประหยัด โครงเรื่องแบบน้ีมักมีลักษณะที่ตัวละครมักมีความขัดแยง
ภายในตัวเองมากกวาความขัดแยงภายนอก 

    1.3  Anti-Structure โครงเรื่องประเภทน้ีเกิดจากการนําองคประกอบ Classic มา
ทําใหมใหตรงกันขามเรียกวา “แหกคอก” เชนภาพยนตรแนวเซอรเรียลลิสม ซึ่งเรื่องราวจะไมใช 
“ภาพแทน” ชีวิตจริงเหมือนเรือ่งทัว่ๆไป แตเปน “ชีวิตในความคิด” ของผูสราง ลักษณะเน้ือเรื่องจึงมี
หลายเหตุการณเกิดพรอมกันแตไมเปนเหตุ-ผล และไมเรียงลําดับเวลา รวมทั้งไมคํานึงถึงเงื่อนไขความ
จริงใดๆ 

สําหรับความสัมพันธกันของโครงเรื่องมีลําดับข้ันตอนดังน้ี  
- การเปดเรื่อง (Exposition) คือการเปดเหตุการณใหผูชมเขาใจเน้ือเรื่องเดิม 
เขาใจเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึน เปนการแนะนําตัวละครเอก ตัวละครขัดแยง ตัวละคร

สนับสนุนตางๆ  
- การพัฒนาเหตุการณ (Rising action) เมื่อเรื่องราวดําเนินข้ึน ความขัดแยงของตัว

ละคร อปุสรรค ปญหาตางๆก็จะตามมา ซึ่งอาจดําเนินเรื่องจามลําดับเวลา (chronology) คือเลาจาก 
1-2-3 จากตนจนจบ หรือดําเนินเรื่องแบบเลายอนกลับ (flash back) คือเลาจากเหตุการณในปจจุบัน
กอนแลวคอยยอนเลาเรื่องราวในอดีตเพื่อเฉลยสาเหตุแหงการกระทําของตัวละคร หรือเลาโดยดําเนิน
เหตุการณและสถานที่สลับกันไปมาทั้งอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งนําไปสู 

- ภาวะวิกฤติ (Climax) เปนข้ันที่ความขัดแยงพุงข้ึนสูงสุดและถึงจุดแตกหัก ตัวละครตก
อยูในสถานการณตองลงมือกระทํา หรือตัดสินใจ 

- ภาวะคลี่คลาย (Resolution) เมื่อตัวละครตัดสินใจลงมือกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง จุดวิกฤติ
ก็จะผานพน หรือไดรับการแกไข เหตุการณ หรือปมปญหาจึงคอยๆคลี่คลายลง 

- การยุติเรื่องราว หรือการปดเรื่อง (Ending) ปมปญหา ความขัดแยงไดรับการแกไข 
สงผลสูบทลงทายของตัวละคร ซึ่งอาจจบไดทั้งมีความสุข เศรา หรือประชดประชัน 
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2) ความขัดแยง  
    ความขัดแยงเปนจุดที่ทําใหเรื่องสามารถดําเนินไปยังตอนจบไดอยางไมนาเบื่อ และ

สรางสีสันใหกับเน้ือเรื่อง ความขัดแยงสามารถสรางความนาสนใจและตรึงผูชมไปถึงจุดจบของเรื่องได 
ซึ่งอาจจําแนกความขัดแยงหลักๆ ในเรื่องเลาได 5 ประเภทดังน้ี 

    2.1 ความขัดแยงระหวางมนุษยดวยกัน  
    2.2 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  
    2.3 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
    2.4 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับระบบหรือสังคม 
    2.5 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับตัวเอง หรือความขัดแยงภายในจิตใจ 
3) ตัวละคร 
    ตัวละครเปนสิ่งที่ทําใหเรื่องดําเนินไปได เพราะการกระทําตางๆจากตัวละครลวน

สงผลไปในทางใดทางหน่ึง และการกระทําของตัวละครแตละตัวน้ันลวนถูกกําหนดดวยลักษณะนิสัย 
บุคลิก ความเช่ือ ความเปนมาของตัวละครน้ันๆ ซึ่งการจําแนกลักษณะของตัวละครตามทฤษฏีการเลา
เรื่องน้ันแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆที่มักพบเห็นไดในงานสื่อภาพยนตรหรือโทรทัศน ดังน้ี 

    3.1 ตัวละครที่มีบุคลิกแบน (Flat Character) หมายถึงตัวละครที่มีลักษณะนิสัย
บุคลิก และการกระทําไปในทางใดทางหน่ึงในลักษณะสุดโตง หากเปรียบเทียบเปนสีคือ สีขาวและดํา 
และถูกไฟสองตรงๆ ไมมีแสงและเงา ผูชมสามารถมองเหน็ตัวละครไดเพียงดานเดียว ซึ่งเปนแบบฉบับ
ที่นิยมใชกันทั่วไป  

    3.2 ตัวละครที่มีบุคลิกกลม (Round Character) เปนตัวละครที่มีทั้งขอดีและขอเสีย
อยูในตัว มีความลึกซึ้งและเขาใจไดยากกวาตัวละครที่มีบุคลิกแบน หากเปรียบเปนสีคือสีเทา ซึ่งมีทั้ง
แสงและเงาซับซอนมากกวา เสมือนลักษณะของคนในชีวิตจริง 

4) แกนเรื่อง 
    แกนเรื่องคือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของเรื่องที่จะ

นําเสนอ ซึ่งอาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (sub theme) อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิด
หลัก สําหรับแกนเรื่องน้ันถือเปนสิ่งที่ผูเขียนบทตองการจะสื่อสารกับผูรับสาร ลักษณะเปนขอความ
สั้นๆที่บอกวาสิ่งตางๆที่ดําเนินข้ึนในเรือ่งๆหน่ึงน้ันตองการจะบอกอะไร หากเปรียบกับการเลานิทานก็
เสมือนกับคําวา “นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา..” น่ันเอง แกนเรื่องสามารถแบงออกเปนประเภทได
หลากหลายประเภทดังน้ี  

    4.1 แกนเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม เน้ือเรื่องจะเกี่ยวของกับปญหาที่เกิดข้ึนจากหลัก
ศีลธรรมของสังคม เรื่องอาจแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการทําดี ผานตัวละครที่ทําดี -เลวเพื่อ
เปรียบเทียบกัน 

    4.2 แกนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต แกนเรื่องแบบน้ีมุงน้ีนําเสนอเรื่องจริงของชีวิต สรางขอ
วิพากษในประสบการณทางธรรมชาติของมนุษย เปนการประเมินสภาพของมนุษย 

    4.3 แกนเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย มุงเสนอพฤติกรรมลักษณะของมนุษย
คนหน่ึงหรือกลุมหน่ึง แตเปนตัวแทนของมนุษยทั้งหมด แกนเรื่องแบบน้ีมักวาดวยความรัก โลภ โกรธ 
หลงของมนุษย ที่เปนสิ่งที่ผูชมทุกคนลวนเขาถึงได  
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   4.4 แกนเรื่องที่เกี่ยวกับการวิพากษสังคม เสียดสี เพื่อตองการปฏิรูปสังคม เปนแกนที่
ตีแผปญหานําเสนอความจริงของสังคมที่ควรไดรับการแกไข 

   4.5 แกนเรื่องเชิงปรัชญา ดวยการต้ังคําถาม-คําตอบเชิงปรัชญา คือแกนเรื่องที่ต้ัง
คําถามวาชีวิตคืออะไร โลกคืออะไร ซึ่งก็ข้ึนอยูกับการวิจารณญาณของผูรับ/ผูชม 

5) ฉาก 
    ฉากถือเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในการเลาเรื่องที่ประกอบดวย ใคร ทําอะไร 

ที่ไหน อยางไร ซึ่งฉากคือสถานที่ที่ตัวละครตางๆไปพบเจอเหตุการณหรือกระทําสิ่งตางๆ ฉากสามารถ
บอกถึงสถานะ สภาวะ หรือหนาที่ของตัวละครในสถานการณน้ันๆได รวมทั้งการทําใหคนดูรูสึก
รวมกับตัวละคร ฉากก็เปนสวนที่สําคัญอยางมาก ตัวอยางเชน ในภาพยนตรสยองขวัญที่ใชฉากในหอง
มืดสลัวๆขาวของในหองดูเกาแก พังและไมสมประกอบ ไฟนีออนกระพริบติดๆดับๆอยางออนแรง 
ผนังหองมีรอยขีดขวน สีที่ทากรอนและหลุดลอก ประกอบกับคราบสีแดงคลายเลือดทั้งเกาสีแดงคล้ํา
ลงและสดใหมกระจายอยูทั่ว เปนตน 

6) สัญลักษณพิเศษ 
    สัญลักษณพิเศษ คือสัญลักษณที่ผูสราง/ผูกํากับต้ังใจสื่อความหมายอยางใดอยางหน่ึง 

เพื่อเสริมแกนความคิดของเรื่อง ซึ่งอาจเปนไดทั้งสัญลักษณทางภาพ และสัญลักษณทางเสียง 
    6.1 สัญลักษณทางภาพ คือ องคประกอบที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ อาจเปนวัตถุ สถานที่ 

หรือสิ่งมีชีวิต  
    6.2 สัญลักษณทางเสียง คือ เสียงตางๆที่ถูกใชเพื่อเปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อ

แสดงวัตถุประสงคตัวละคร ไมใชการใชเพื่อสรางอารมณรวมกับตัวละครและเรื่องราว 
7) มุมมองในการเลาเรื่อง 
    มุมมองในการเลาเรื่อง คือ มุมมองที่ผูชมจะไดรับชม และมองเห็นเหตุการณตางๆที่

เกิดข้ึน ซึ่งถูกกําหนดข้ึนวาอยูภายใตมุมมองของผูใด โดยมุมมองในการเลาเรื่องสงผลตอการชักจูง
อารมณของผูรับอยางมาก สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

    7.1 มุมมองบุคคลที่หน่ึง (The First-Person Narrator) คือ การใหตัวเอกเปนผูเลา
เรื่องของตัวเอง มุมมองแบบน้ีทําใหผูชมรูสึกใกลชิดกับความรูสึกนึกคิดของตัวละคร รูสึกเหมือนเผชิญ
กับเหตุการณตางๆ ไปพรอมกับตัวละคร  

    7.2 มุมมองของบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) คือการที่ผูเลาเรื่อง
ไมใชตัวละครหลักในเรื่องแตอยูในเรื่องดวย โดยกลาวถึงตัวละครอื่นที่ตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวของ 
เชน ในภาพยนตรบางเรื่อง ผูเลาเปนเพื่อนสนิทของพระเอก การเลาผานเพื่อนทําใหผูชมรูสึกคุนเคย
ใกลชิดกับคนเลา  

    7.3 มุมมองบุคคลที่สามที่ ผู เลาไมอยู ในเหตุการณ  หรือ มุมมองที่ เปนกลาง 
(Objective) มุมมองแบบน้ีสรางความรูสึกหางไกลจากเรื่องราว เลาในฐานะคนนอก เพื่อใหเกิดความ
เปนกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอมากที่สุด การเลาเรื่องแบบน้ีไมสามารถเขาถึงตัวละครได
อยางลึกซึ้ง  
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    7.4 ผูรูรอบดาน (The Omniscent) คือการเลาเรื่องที่ไมมีขอจํากัด สามารถหย่ังรู 
เขาถึงความรูสึกนึกคิดของตัวละครทุกตัวในเรื่องเลาไดทั้งหมด ซึ่งเปนมุมมองที่ใชบอยที่สุดในละคร 
ภาพยนตร 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเลาเรื่องน้ีทําใหผูศึกษาเขาใจเกี่ยวกบัการเขียนบทและ
เขาใจการเลาเรือ่งในแบบตางๆมากย่ิงข้ึน ซึง่ทําใหผูศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาใน
การวางโครงเรื่องและผูกปมใหเน้ือเรื่องมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน  

1.8 ทฤษฎีการตีความ (Hermeneutic) 
ในการใชสัญลักษณเพือ่สื่อความหมายในช้ินงานของผูศึกษาน้ันสงผลใหจําเปนตองมี

การศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎีที่วาดวยการตีความ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการใชสัญลักษณเพื่อสือ่
ความหมาย ดังน้ันผูศึกษาขออางอิงขอมลูจากบทความที่วาดวยศาสตรของการตีความ (Pisan 
Banchusuwan 2013) 

ในการตีความตัวบท (Text) หน่ึงๆ น้ัน Hans-Georg Gadamer ช้ีวา จะตองให 
ความสําคัญกับมิติของเวลา (Time) และระยะหางของเวลา (Distance) เปนอยางมาก กลาวคือ 
จะตองพิจารณาเวลาระหวาง เวลาปจจุบันของผูตีความ และ เวลาของตัวบทที่ถูกผลิตข้ึน การอานตัว
บทในลักษณะเชนน้ี Gadamer อธิบายวาเปนการกระทําในลักษณะของ “การผนวกรวม” 
(Appropriation) รวมกันระหวางผูตีความกับตัวบทจนกลายเปนความเขาใจที่ผูตีความรับรู และเมื่อ
ความเขาใจอุบัติข้ึน การอุบัติข้ึนน้ีจะเรียกวาเปน “การประสานขอบฟา” (Fusion of Horizon) ของ
การรับรูระหวางโลกของผูตีความกับโลกที่อยูในตัวบทซึ่ง Gadamer ช้ีวาเปนแกนของศิลปะแหงการ
เขาใจตัวบท อยางไรก็ดี หากการประสานขอบฟาน้ีฝายผูอานตัวบทในฐานะผูตีความไดนําเอาการรับรู
ของตัวเองหรือโลกของตัวเองเขาไปครอบงําหรือมีอิทธิพลตอโลกของตัวบทมากจนเกินไปก็จะเกิด
สภาพการณของการ “ยัดเยียด” ขอบฟาของผูตีความใหกับตัวบทที่ผูอานตัวบทหรือผูตีความตัวบท
เขาไปปะทะอันจะนําไปสูการประสบกบัปญหาของการตีความ ฉะน้ัน ในการตีความผูอานตัวบทหรอืผู
ตีความจะตองพึงตระหนักอยูเสมอดวยการรักษาระยะหางระหวางตัวเองกับตัวบท  

ในสวนขององคประกอบของการตีความน้ันไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2551) ไดจําแนก
ไว 3 ประการสําคัญ คือ (1) สิ่งที่ถูกตีความซึ่งเนนที่ตัวบท (Text) (2) กิจกรรมการตีความ และ (3) 
ผลการตีความซึ่งบันทึกไวในรูปตัวบท กลาวเฉพาะในสวนของกิจกรรมการตีความ กิจกรรมดังกลาวก็
คือการทําสิ่งที่ไมคุนเคยหรือไมเคยชินใหกลายเปนสิ่งที่คุนเคยผานการสรางความเขาใจของผูตีความ
ใน 3 ระดับ ไดแก ระดับการอธิบาย (Explanation) ระดับความเขาใจ (Understanding) และระดับ
การผนวกรวม (Appropriation) (โปรดดูภาพประกอบ) (Ghasemi et al 2011) 
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ภาพที่ 2-1 แสดงการอธิบายหลักการตีความ  
ที่มา : Pisan Banchusuwan [นามแฝง]. วาดวยศาสตรการตีความ (Hermeneutic). เขาถึงเมือ่ 25 
กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก http://s3930201.blogspot.com/ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการตีความทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจถึงกลไกในการรับสาร
ไปถึงข้ันตอนของการตีความตามธรรมชาติของมนุษยและปจจัยตางๆที่จะชวยในเรื่องการทําความ
เขาใจตอสัญญะและเน้ือหาน้ันๆมากข้ึนซึ่งเปนประโยชนในฐานะผูผลิตช้ินงานที่จะผลิตช้ินงานออกมา
ในฐานะผูรับสารคนหน่ึงเพื่อใหสารที่สงไปถึงผูรับทุกฉบับเปนไปตามความตองการที่ผูผลิตช้ินงาน
ต้ังเปาหมายไว  
 
1.9 ทฤษฎีเก่ียวกับเทคนิคสตอปโมชัน (Stop-Motion) 

เทคนิคสตอปโมชันคือการทําแอนิเมช่ันโดยใชการถายภาพทีละเฟรม โดยเริ่มแรกน้ัน
เทคนิคสตอปโม-ชันมีพื้นฐานมาจาก Flip book คือการขยับช้ินสวนที่ตองการใหเคลื่อนไหวทีละนิด 
กอนนําภาพทั้งหมดมาเรียงตอกันเกิดเปนภาพเคลื่อนไหว โดยข้ันตํ่าอยูที่ 15 เฟรมตอวินาที ยุค
แรกเริ่มของสตอปโมชันในภาพยนตรเริ่มจากการถายทําดวยวิธีบันทึกภาพที่มีลักษณะแบบ Stop-
Frame (บันทึกภาพทีละเฟรม) เพื่อที่ใหเกิดผลลัพธคลายกับงานสเปเช่ียลเอฟเฟกตในปจจุบัน เชน 
ทําใหนักแสดงหายไปจากจอภาพแลวปรากฏตัวข้ึนใหม ดังปรากฏใหเห็นในภาพยนตร (Live-Action) 
ของจอรจ มีลีเยล (George Melies') ชาวฝรั่งเศส แตแอนิเมช่ันที่ถือวาเปนสตอปโมชันเรื่องแรกคือ 
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Matches: An Appeal (1899) ของอารเธอร เมลเบิรน คูเปอร ชาวอังกฤษซึ่งนําไมขีดไฟมาขยับแลว
ถายทีละเฟรมๆ ตอมาไดมีการนําวัตถุตางๆ เชน หุนตุกตา (puppet) มาขยับและถายแทน ซึ่งเปนที่
นิยมกันมากในประเทศยุโรปตะวันออกและญี่ปุนที่มีวัฒนธรรมการละเลนหุนกระบอก สําหรับสตอป
โมชันที่ใชหุน (puppet) ขยับน้ีจะเรียกวา Puppet Animation สําหรับสตอปโมชันที่ใชดินนํ้ามันมา
ปนเปนหุนขยับจะเรียกวา Clay Animation รวมถึงการใชคนแทนหุนซึ่งมี ช่ือเรียกวาพิกซิเลช่ัน 
(Pixilation)  (สตอปโมชัน 2556) 

โดยสตอปโมช่ันแบงออกไดหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 
1) เคลยแอนิเมชัน (Clay animation –เรียกยอๆ วา เคลยเมช่ัน / claymation) 
    เคลยแอนิเมชัน คือแอนิเมชันที่ใชหุนซึ่งทําจากดินเหนียว ข้ีผึ้ง หรือวัสดุใกลเคียง โดย

ใสโครงลวดไวขางในเพื่อใหดัดทาทางไดคัตเอาตแแอนิเมชัน (Cutout animation) สมัยกอน
แอนิเมชันแบบน้ีทํา โดยใชวัสดุ 2 มิติ (เชน กระดาษ, ผา) ตัดเปนรูปตางๆ และนํามาขยับเพื่อถายเก็บ
ไวทีละเฟรม แตปจจุบันใชวิธีวาดหรือสแกนภาพเขาไปขยับในคอมพิวเตอรไดเลย 

2) กราฟกแอนิเมชัน (Graphic animation)  
    กราฟฟกแอนิเมชันเปนอีกเทคนิคที่นาสนใจไมเบา เกิดจากการนํากลองมาถาย

ภาพน่ิงตางๆ ที่เราเลือกไว (จะเปนภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ ก็ได) ทีละภาพ ทีละเฟรม 
แลวนํามาตัดตอเขาดวยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจใชเทคนิคแแอนิเมชัน
แบบอื่นมาประกอบดวยก็ได 

3) คัตเอาทแอนิเมชัน (Cutout animation)  
    คัตเอาทแอนิเมชันเปนเทคนิคเกาในการทาํงานแอนิเมชันสมัยกอน โดยจะใชกระดาษ

หรือผาตัดเปนรูปตางๆและนํามาขยับเพื่อถายเก็บไวทีละเฟรม 
4) โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)  
    โมเดลแอนิเมชัน คือการทําตัวละครโมเดลข้ึนมาขยับ แลวซอนภาพเขากับฉากที่มีคน

แสดงจริงและแบ็คกราวดเหมือนจริงแอนิเมชันที่เลนกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) ไมวาจะเปน
ของเลน หุน ตุกตา ตัวตอเลโก ฯลฯ อะไรก็ตามที่ไมใชวัสดุซึ่งดัดแปลงรปูรางหนาตาไดแบบดินเหนียว 

5) แอนิเมชันเลนกับวัตถุอื่นๆ (Object animation)  
    แอนิเมชันเลนกับวัตถุอื่นๆ เปนเทคนิคที่เกิดจากการใชวัตถุตางๆไมวาจะเปนของเลน 

หุน ตกตา หรืออะไรก็ตามที่ไมใชวัสดุดัดแปลงรูปรางหนาตาไดเหมือนดินเหนียว 
6) พิกซิลเลช่ัน (Pixilation)  
    พิกเซลเลช่ันเปนสต็อปโมช่ันที่ใชคนจริงๆ มาขยับทาทางทีละนิดแลวถายไวทีละเฟรม 

เทคนิคน้ีเหมาะมากถาเราทําแอนิเมชันที่มีหุนแสดงรวมกับคน และอยากใหทั้ง หุนทั้งคนดูเคลื่อนไหว
คลายคลึงกัน หรือที่อยากไดอารมณกระตุกๆ (PIXILATION ANIMATION 2556) 

การศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและรูปแบบของสตอปโมชันที่มีอยูอยางหลากหลายน้ีทํา
ใหผูศึกษาสามารถนําขอมูลไปใชในเปนแนวทางในการผลิตวิดีโอที่ใชเทคนิคสตอปโมชันในการเลา
เรื่องที่จะนําวัตถุตางๆมาใชแทนสัญญะไดอยางสมบูรณมากข้ึน  

ดวยทฤษฎีทั้ งหมดคือ ทฤษฎีสัญวิทยา ที่ชวยในการทําความเขาใจตอการสราง
ความหมายใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพื่อใชแทนอีกสิ่งหน่ึง ซึ่งตัวผลงานวิดีโอช้ินน้ี มีการใชการกระทําและ
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สิ่งของตางๆเพื่อบอกเลาถึงความหมายโดยนัยแทนการกระทําตรงๆแตเปนเหมือนภาพสมมติที่
สะทอนในจิตใจของหญิงสาวคนหน่ึงที่สับสนและกําลังหาทางออกใหกับปญหาของตนเอง สวน
ทฤษฎีสัญศาสตรชวยใหผูวิจัยเขาใจเรือ่งการกําหนดความหมายใหกับสิ่งใดใดน้ัน ความเขาใจของผูรับ
ข้ึนอยูกับรูปแบบสังคม วัฒนธรรม และปจจัยตางๆรอบตัวของผูรับสื่อ เปนผลใหผูวิจัยสามารถนําเอา
แนวคิดน้ีไปปรับใชกับการคิดเน้ือเรื่องใหสอดคลองกับคานิยมของสังคมไทยซึ่งจะมีสอดแทรกอยู
เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพระพุทธศาสนา บาปบุญคุณโทษ ความรูสึกผิดบาป กลัวเกรงตอบาป และ
คานิยมของคนในสังคมที่ไมยอมรับสตรีที่ต้ังครรภนอกการสมรส กอใหเกิดการติฉินนินทาซึ่งตรงกับ
แนวคิดเรื่องบาปกรรมทางพระพุทธศาสนาและขอขัดแยงทางสังคมที่ไดยกมา สําหรับทฤษฎีจิตวิทยา 
เกี่ยวกับภาวะวิกฤตน้ันชวยสนับสนุนเน้ือเรื่องในแงของการถายทอดอารมณความรูสึกของหญิงที่
ประสบปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรยีนและอยูในจดุที่กําลงัหาทางออกใหกบัชีวิต กับเวลา
ที่จํากัดและผานไปเรื่อยๆเมื่อเด็กในทองเริ่มโตการทําแทงก็จะย่ิงมีอันตรายมากข้ึน แตถาหากใหคน
รอบขางรูก็กลัวสังคมจะติฉินนินทาวาราย และกลัวที่จะทําใหพอแมเสียใจรวมทั้งเสียอนาคตทางการ
เรียนอีกดวย จากปจจัยทั้งหมดที่วามารวมทั้งปจจัยอีกหลายๆอยางทําใหสตรีที่พบกับปญหาน้ีเกิด
ความเครียดอยางรุนแรงซึ่งในไปสูสภาวะวิกฤตตอมา มาถึงในทฤษฎีของการจัดวางองคประกอบมี
สวนชวยในการออกแบบฉากอยางมากเน่ืองจากเปนฉากที่มีรูปแบบเหนือจริงเพื่อสะทอนภาพภายใน
จิตใจของหญิงสาว ความสับสนวุนวาย และทางออกตางๆที่ประดังประเดเขามา รวมถึงทฤษฎีที่วา
ดวยความรูสึกตอสีที่จะสงผลในการออกแบบฉากเพราะในเน้ือเรื่องเหมือนการสะทอนภาพสมมติใน
จิตใจของหญิงสาว ในการเลือกใชวัสดุ หรืออุปกรณประกอบฉากตางๆ สีจึงเขามามีสวนในการแสดง
ความรูสึกตางๆของตัวหญิงสาวและเกิดผลกระทบกับความรูสึกและอารมณตอผูรับเชนเดียวกัน มาถึง
ทฤษฎีการเลาเรื่องและการตีความชวยสนับสนุนการคิดเน้ือเรื่องและการเขาใจกระบวนการรับสาร
และการตีความหมายทําใหสามารถออกแบบสื่อที่ตอบตอวัตถุประสงคมากย่ิงข้ึน การศึกษาทฤษฎี
ตางๆขางตนน้ันลวนตอบสนองตอการศึกษางานวิจัยและเปนประโยชนในการผลิตงานวิจัยครั้งน้ีให
เกิดความสมบูรณย่ิงข้ึน  
 
2 ) ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยตางๆน้ีผูวิจัยไดคัดเลือกมาจากงานวิจัยที่มีสวน
เกี่ยวของกับเน้ือหาในวิดีโอสั้นของผูวิจัยหรือมีประโยชนตอการนํามาประยุกตเพื่อตอบสนองตอ
เปาหมายในการผลิตวิดีโอ 
 
ประสบการณดานจิตใจของหญิงต้ังครรภไมพึงประสงค (หทัยทิพย ไชยวที 2551)  

สําหรับงานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาถึงผลกระทบดานจิตใจของสตรีที่มี
การต้ังครรภไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนกับสตรีในหลากหลายสถานะทั้งอาชีพและอายุที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งถือวาเปนปญหาที่เกิดข้ึนอยางมากมายทั่วโลก ในผลงานวิจัยไดทําการศึกษาโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูต้ังครรภไมพึงประสงคในหลายๆชวงอายุถึงความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อทราบวา
ตนเองเกิดการต้ังครรภโดยปราศจากความตองการ ความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อทราบซึ่งสรุปไดวา สตรีที่รู
วาตนเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึนจะกลัวสังคมรอบขางของตนรูวาตนต้ังทองเพราะอาจจะเกิด
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จากหลากหลายปจจัยเชน พอเด็กไมรับผิดชอบ สถานะดานการทํางานหรือยังดํารงสถานะทาง
การศึกษาอยู สถานะทางครอบครัว และอื่นๆ รวมทั้งรูสึกผิดที่ทําใหครอบครัวและคนที่ตนรักเสียใจ 
ผิดหวัง สุดทายรูสึกสูญเสียโอกาสในชีวิต เชนหนาที่การงาน การเรียน การดํารงสถาณภาพเดิม และ
ความมั่นใจในตนเองซึ่งนําไปสูการตัดสินใจในหนทางการหาทางออกของสตรีเหลาน้ี โดยคุณหทัย
ทิพยไดสรุปการหาทางออกของการต้ังครรภไมพึงประสงคเหลาน้ีเอาไว 4 ทางคือ  

   1) การแตงงาน  
   2) การทําแทง 
   3) การเลือกต้ังครรภตอ  
   4) การฆาตัวตาย 
โดยหลังจากที่รับรูวาตนเองต้ังครรภ สตรีเหลาน้ีจะแสวงหาทางเลือกตางๆจากตนเอง

และคนรอบขาง อยางเพื่อนสนิทหรือคนรักในกรณีที่ยังอยูกับคนรักเปนสวนใหญ หากไมอยูในสถานะ
ที่ไมพรอมในการแตงงานหรือคนรักทอดทิ้งไปทางเลือกสวนใหญที่เหลือของหญิงสาวเหลาน้ีคือ การ
ทําแทง หรือ การต้ังครรภตอ โดยจากการสัมภาษณหญิงสาว 12 รายเคยคิดที่จะทําแทงและเคยลอง 
สวนอีก 3 รายเคยคิดแตไมเคยลอง และมีทั้งสวนที่เลือกการทําแทงเพื่อยุติปญหาทั้งหมด โดยมี
เหตุผลวา 1.ความไมพรอมทางดานการเงิน 2.สังคมไมยอมรับ 3.ฝายชายไมรับผิดชอบ สวนในสวนที่
เลือกต้ังครรภตอน้ันมีเหตุผลวา 1.เปนหวงตัวเอง อาจจะเพราะอายุครรภที่มากไมสามารถทําแทงได 
และมีโอกาสไดรับอันตรายถึงชีวิต 2.หมดหวังจากการทําแทง เกิดความรูสึกผิดบาป ความเช่ือเรื่องเวร
กรรม เมื่อไดเห็นผลอัลตราซาวนและภาพลูกในทองที่มีอวัยวะเริ่มครบถวนไมใชเพียงแคกอนเลือด 3.
ไดรับความรักความเขาใจจากคนในครอบครัว 4.มีหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชนเขามาใหความ
ชวยเหลือ หรืออาจจะยกลูกใหมูลนิธิเมื่อคลอด  

สําหรับปญหาที่เกดิข้ึนทั้งหมดทั้งทางดานจิตใจและรางกายตอสตรีที่ตกอยูในสภาวะการ
ต้ังครรภไมพึงประสงคลวนสงผลในดานลบต้ังแตความทุกขในจิตใจเมื่อรูวาตนต้ังครรภ ความกลัว 
และการตองตัดสินใจครั้งย่ิงใหญที่ทกุหนทางยอมสงผลตอตัวสตรีเองทัง้สิ้นไมวาทางรางกายหรือจิตใจ  

    
 3)  ผลงานท่ีเก่ียวของ    

ผลงานสตอปโมชันช้ินที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2-2 ภาพจากวิดีโอ Western Spaghetti by PES and Fresh Guacamole by PES   
ที่มา: PESfilm. Western Spaghetti by PES and Fresh Guacamole by PES. เขาถึงเมื่อ         
3 สิงหาคม 2556 เขาถึงไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y 
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การวิเคราะหผลงาน  
ขอดี : การใชวัสดุ อุปกรณในการทําสตอปโมชันที่ไมใชของจริง เชน กระดาษโนตสี

เหลืองแทนเนย (ซายลาง) แตมีการนํามาเคลื่อนไหวไดอยางตอเน่ือง ลื่นไหล ดูแลวไมสะดุด และ
มีไอเดียในการสรางสรรคนําวัสดุทีใ่นความเปนจรงิไมสามารถตัดออกไดงาย เชน ลูกระเบิดพลาสติก 
มาแทนผลไมลกัษณะคลายอะโวคาโด ซึ่งทําใหเปนภาพแปลกใหมนาสนใจ 

ขอเสีย : เรื่องราวที่ตองการนําเสนอยังดูไมชัดเจนวาตองการสื่อถึงสิง่ใด  
 
ผลงานสตอปโมชันช้ินที่ 2  

 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 2-3 ภาพจากวิดีโอ The Moose,The Sausage and The Lobster 
ที่มา: francine87 [นามแฝง]. The Moose,The Sausage and The Lobster. เขาถึงเมื่อ  
3 สิงหาคม 2556 เขาถึงขอมูลไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=mOvcMdI8MMc 

 
การวิเคราะหผลงาน  
ขอดี : เชนเดียวกับอันแรกคือมีความลื่นไหล แมการนําวัสดุมาใชจะไมแปลกตาเทากบั

อันแรก แตเน้ือเรื่องมีการเปลี่ยนมุมกลองและการเลาเรื่องมากกวาอันแรก  
ขอเสีย : การเลาเรื่องมสีัญญะเชน ตอนทีผู่หญิงทบุศีรษะผูชายแลวตัดมาเปนภาพผูหญิง 

เพื่อเอามาทําอาหาร แตยังไมเน้ือหาที่ชัดเจนทั้งเรื่อง   
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ผลงานสตอปโมชันช้ินที่ 3 
 

 

 
ภาพ 2-4 ภาพจากมิวสิควิดีโอ DI-RECT - Still Life (Stop motion video) 
ที่มา: officialdirecttv [นามแฝง]. DI-RECT - Still Life (Stop motion video). 2012 เขาถึงเมื่อ  
4 กันยายน 2556 เขาถึงขอมูลไดจาก  http://www.youtube.com/watch?v=4beFopPC1NU 

การวิเคราะหผลงาน  
ขอดี : มีลูกเลนที่นาสนใจโดยการใหผูหญิงนอนและทําใหเสนผมมีชีวิต มีสิ่งของตางๆว่ิง

เขามาในเฟรมและเลนกับผูหญิง ฉากหลังเปลี่ยนไปตามเน้ือเรื่อง มีการเลาเรื่องที่ดีสอดคลองกับ
เน้ือหาของเพลง มีการแสดงความรูสึกของตัวละครไปตามเน้ือเรื่อง ภาพรวมสวยงาม ดูเพลิดเพลิน มี
ลูกเลน 

ขอเสีย : ดวยธีมและMood&Toneของผลงานทําใหภาพถูกจํากัดอยูในไซสโคลสอัพชวง
ใบหนาตลอดทั้งเรื่อง  
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ผลงานสตอปโมชันช้ินที่ 4  
 

 

 
ภาพ 2-5 ภาพจากมิวสิควิดีโอ Monogrenade - Ce soir 
ที่มา: Monogrenade [นามแฝง]. Monogrenade - Ce soir. เขาถึงเมื่อ 4 กันยายน 2556 เขาถึงได
จาก http://www.youtube.com/watch?v=xgNWGUoNs68 
 

การวิเคราะหผลงาน 
ขอดี : เนนอารมณของภาพ Mood&Tone สื่อความรูสึกไดดี ชัดเจน ตลอดทั้งเรื่อง เขา

กับเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ มีการเลาเรื่องที่ตอเน่ือง เหมาะสมกับเน้ือเพลง มิวสิควิดีโอดูเพลิดเพลินมี
เทคนิคที่แปลกใหม นาต่ืนตาต่ืนใจ การขยับของสตอปโมช่ันทําไดลื่นไหลแตใหอารมณความรูสึกของ
เทคนิคชัดเจน  

ขอเสีย : เน่ืองจากเปนมิวสิควิดีโอขอจํากัดของการเลาเรื่องดวยเสียงประกอบดวยเลยไม
สามารถทําได 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึง
ประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” เปนการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อ
นําไปสูการผลิตผลงาน โดยผูศึกษาจะมุงเนนศึกษา ในเชิงลักษณะวิเคราะหและวิจารณผลงานวิดีโอ
เชิงเสียดสีที่ใชสัญญะประกอบกับการใชเทคนิคสตอปโมช่ันในการถายทําเปนสวนใหญรวมไปถึง
ผลงานตางๆที่ใชสัญญะในเชิงเสียดสีปญหาสังคมไมวาจะเปนผลงานโฆษณา ภาพยนตร หรือมิวสิควิดี
โอ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อทําการ
สรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะในเชิงเปรียบเทยีบเพื่อการเลาเรือ่ง  ไปถึงการสรางสรรคเรื่องราว และการ
ใชเทคนิคสตอปโมช่ันในการถายทํา ซึ่งจะนําไปใชในงานของผูศึกษาตอไป 
 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึง

ประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” ผู ศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied 
Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตผลงาน โดยผู
ศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวของ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวมาเปน
แนวทางในการผลิตวิดีโอใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของตนเองและ
กลุมเปาหมาย รวมทั้งใชวิธีการสนทนาแบบกลุม (focus group) ในการประเมินผลการศึกษาอีกดวย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภ

ไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน ไดแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
1) ประชากรที่มีประสบการณในดานการผลิตผลงานตางๆที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว 

หรือมีการใชเทคนิคสตอปโมช่ันประกอบในผลงาน ซึ่งหมายถึง ผูกํากับภาพยนตร ละคร หรือ         
ครีเอทีฟโฆษณา และการสัมภาษณสตรีที่มีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนเพื่อนํา
ขอเท็จจริงดังกลาวมาใชในการพัฒนาเน้ือเรื่อง  

2) ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของการรับชมวิดีโอ คือ กลุมวัยรุน อายุ 13-23 ป  
 
กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตวิดีโอครั้งน้ี ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหตอการรวบรวมขอมูลและ
ประเมินผล ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ดังตอไปน้ี 
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1) กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งแบงออกเปน 2 
กลุมคือ  

    1.1 กลุมคนที่มีประสบการณดานการผลิตงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว ,มีการ
ใชเทคนิคสตอปโมช่ันในผลงาน,มีความถนัดในการกํากับภาพและจัดแสง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิต ดังตอไปน้ี 

          - คุณ เตอ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ผูกํากับหนังสั้นอิสระและคนเขียนบท "รถไฟฟา
มาหานะเธอ" หนังสั้นสะทอนสังคมอยาง “มั่นใจคนไทยเกิน1ลานคนเกลียดเมธาวี” รวมไปถึงหนังสั้น
เรื่อง "เชอรี่เปนลูกครึ่งเกาหลี" ซึ่งไดรับรางวัล รัตน เปสตันยี จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 14 และไดถูก
นําไปฉายที่ International Film Festival Rotterdam 2011 

          - คุณ ณภัสสร  เตลิงคพันธ ปจจุบัน ตําแหน ง ผูกํากับภาพยนตร (Film 
Director) บริษัท สตริปเปอร ฟลม ผลงานที่ผานมา ทั้งมิวสิควิดีโอและภาพยนตร ของศิลปนอยาง  
ไทเทเน่ียม,เจ เจตริน,แสตมป,คัตโตะ,โปง หินเหล็กไฟ, อารมแชร ฯลฯ 

          - คุณ ซึง ดวงมณี ปจจุบัน ตําแหนง Excusive producer บริษัท ทรู (ปลูก
ปญญา) ผลงานที่ผานมาอยางการกํากับงาน การกํากับภาพและแสง ทั้งโฆษณา ภาพยนตร และ    
มิวสิควิดีโอ เชน มิวสิควิดีโอของ บอย เอเอฟ,โฆษณา เนสเลย,อีซูซุ,True เปนตน  

           - คุณ ปาติโมกข กองแดง ปจจุบัน ตําแหนง ครีเอทีฟ ก็อปป บริษัท เอเจนซี่ 
คิวแอนเอฟ เคยสงผลงานประกวด gatsby รอบที่6 โดยใชเทคนิคสตอปโมช่ันในช้ินงานและไดผาน
เขารอบสอง เดินทางไปศึกษาดูงานและประกาศผลรางวัลที่ประเทศญี่ปุน 

   1.2 สตรีที่มีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน  
        การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะในการสะทอนหรือ

บอกเลาเรื่องราวตางๆ ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล แนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิตผลงานสต
อปโมช่ัน กระบวนการตีความหมายในการเลือกใชสัญญะเพื่อถายทอดไปสูผูชม และความคิดเห็น 
รวมถึงขอเสนอแนะในการสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ัน เพื่อเปนประโยชนใน
การนํามาปรับใชกับช้ินงาน ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปจจุบัน 
ข้ันตอนการทําวิดีโอสตอปโมช่ัน หรือการคิดสัญญะตางๆที่ใชในการเลาเรื่อง ต้ังแตกระบวนการคิด
เรื่อง การใชสัญญะเพื่อบอกเลาเน้ือหา การเลือกคาแร็คเตอรตัวละคร ฉาก องคประกอบดานศิลปะ
ตางๆที่จะเอื้อตอเน้ือเรื่อง เทคนิคในการนําเสนอ รวมไปถึงกระบวนการ  ตัดตอ เพื่อใหเกิดความ
นาสนใจและไดช้ินงานที่สมบูรณมากย่ิงข้ึน อีกทั้งการสัมภาษณสตรีที่มีประสบการณการต้ังครรภไม
พึงประสงคในวัยเรียนจะเปนประโยชนในการนําขอเท็จจริงมาพัฒนาเน้ือเรื่องใหดีย่ิงข้ึน 

 

2) กลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) เพื่อประเมินผลงาน หมายถึง 
กลุมตัวอยาง อายุระหวาง 13-23 ป จํานวน 7 คน โดยทําการเปดผลงานที่เสร็จสมบูรณแลวให
กลุมเปาหมายรับชม และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ ความเขาใจถึงสัญญะตางๆที่อยูใน
ช้ินงาน และการไดเล็งเห็นถึงปญหาที่ตองการนําเสนอจากการรับชมวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอน
ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนหรือไมเพื่อนํามาทําการประเมินผล 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
ในการศึกษา “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึง

ประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” ในครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) และเครื่องมือ
ที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต 

1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต ซึ่งก็คือการทําการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-Depth Interview) กับผูมีประสบการณ โดยประเด็นคําถามน้ัน ผูศึกษาไดเลือกการสัมภาษณ
ดวยคําถามปลายเปด (Open-end Question) โดยมีแนวคําถามดังน้ี 

    1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
          - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 
    1.2 คําถามที่เกี่ยวกับการทําวิดิโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว  
          - ในการผลิตผลงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องหรือทรอดแทรกไวในเน้ือเรื่อง มี

วิธีการคิดงานและการแสวงหาแรงบันดาลใจจากที่ใด 
          - การจัดวางองคประกอบตางๆ ของฉากในการผลิตผลงานประเภทน้ี หรือการ

เลือกใชภาพบางอยางมีหลักการหรือวิธีการอยางไร จึงทําใหงานสมบูรณมากข้ึน 
          - สําหรับผลงานที่มีการพูดถึงปญหาสังคมโดยการใชสัญลักษณ มีวิธีการคิดเน้ือ

เรื่อง รวมทั้งการนําเสนออยางไรเพื่อใหผูชมไดเขาใจถึงจุดมุงหมายของเรื่องมากที่สุด  
          - เน้ือหาของงานประเภทสะทอนสังคมควรมีการเลาเรื่องอยางไร จึงจะจูงใจ

ผูชมในการดูมากที่สุด 
          - สําหรับการผลิตงานที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบไปถึงปญหาสังคมควรมีขอ

ระมัดระวังในการพูดถึงปญหาอยางไร  
          - สําหรับการใชสัญญะในผลงานตางๆน้ันมกีารเลอืกที่จะใชสัญญะแบบที่ผูกํากับ

กําหนดเองกับสัญญะที่เปนสากล อยางไร ทั้งสองน้ีแบบไหนที่เปนที่นิยมมากกวากัน และมักถูก
เลือกใชตางกันอยางไร  

    1.3 คําถามเกี่ยวกับการใชเทคนิคสตอปโมช่ันในผลงาน  
         - ในการผลิตผลงานที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันมีวิธีการคิดงานอยางไรและการ

แสวงหาแรงบันดาลใจจากที่ใด 
         - สําหรับการทํางานโดยการถายทําในลักษณะที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ัน มีข้ันตอน

ที่ตองเตรียมตัวหรือตองใชแตกตางจากการผลิตงานทั่วไปอยางไร 
         - เทคนิคในการวางโครงเรื่องของงานประเภทสตอปโมช่ันและการใชลูกเลนตางๆ

ในช้ินงานมีเทคนิคและวิธีการอยางไรเพื่อใหช้ินงานมีความนาสนใจ 
         - ในการตัดตองานสตอปโมช่ันมีข้ันตอนอยางไร และการใสดนตรีหรือเสียง

ประกอบแตกตางจากการตัดตอวิดีโอปกติหรือไม  
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         - การเปลี่ยนฉาก ตัดฉาก ของผลงานประเภทสตอปโมช่ันมีเทคนิคอะไรเปน
พิเศษ วิธีการ หรือสิ่งใดที่ควรตองระมัดวังหรือไม  

         - ในการผลิตผลงานสตอปโมช่ันสิ่งใดเปนขอควรระวังมากทีสุ่ดทัง้กอนการถายทาํ 
ในระหวางการถายทําไปจนถึงข้ันตอนการตัดตอ 

    1.4 คําถามเกีย่วกับการกํากับภาพและการจัดแสง 
         - การจัดแสงในงานสตอปโมช่ันมีขอแตกตางจากงานจัดแสงในผลงานวิดีโอ

ภาพเคลื่อนไหวทั่วไปหรือไมอยางไร 
         - สําหรับการจัดแสงในงานสตอปโมช่ันมีขอควรระวังอะไรเปนพิเศษหรือไม 
         - การจัดแสงในเกิดความตอเน่ืองกันของภาพสามารถทําไดอยางไร 
         - สามารถนําเอาการกํากับภาพมาชวยในการจัดแสงและดีไซนแสงไดอยางไร 
         - การกํากับภาพวิดีโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องสามารถทําไดอยางไรเพื่อใหผูชม

สามารถเขาใจจุดมุงหมายของสัญญะมากข้ึน 
    1.5 คําถามเกี่ยวกับประสบการณของสตรีที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน 
         - หลังจากที่ทราบวาตนเองเกิดการต้ังครรภเกิดความรูสึกอยางไรบางและเลือกที่

จะปรึกษาใครไหม ถาปรึกษาเลือกใครเปนคนแรก  
         - และสมมติวาตอนน้ันไมสามารถปรึกษาหรือบอกใครไดเลยจะรูสึกอยางไร และ

จะทําอยางไร 
         - ระหวางการตัดสินใจหาทางออกไดปรึกษาหรือคนควาขอมูลจากไหน (เชน 

อินเทอรเน็ต/มูลนิธิที่ใหความชวยเหลือ ฯลฯ)  
         - รูจักการใชยาขับเลือด/ยาสอด ที่มีขายตามอินเทอรเน็ตหรือไม และเคยคิดจะ

สั่งมาใชไหม   
         - ใครหรืออะไรที่มีสวนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลอืกทางออกและสุดทายแลวที่

เลือกทางออกน้ีเพราะเหตุใด 
         - ระหวางการต้ังครรภน้ันในกลัวและกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด  
         - ลังเลมากแคไหนในขณะน้ันที่จะเลือกทางออกน้ี  
         - และถาหากสามารถยอนกลับไปไดจะเลือกทางออกเดิมหรือทางออกใหม

สําหรับปญหาน้ี 
         - ในแงของสัญลักษณเมื่อนึกถึงการต้ังครรภนึกถึงอะไรเปนอันดับแรก (เชนการ

กําเนิด/ความเปลี่ยนแปลง/ความไมแนนอน/พอแม/หนาที่ ฯลฯ) 
    1.6 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลงานของผูวิจัย  

 
การทดสอบเครื่องมือ 

สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีประสบการณน้ัน ผูศึกษาไดต้ังประเด็น
คําถามและนําไปเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุง แกไข ใหเหมาะสมและเขาใจงาย 
ตรงประเด็นกับงานของผูศึกษาเพื่อที่จะนําคําตอบมาประยุกตใชเปนแนวทางในการผลิตผลงานวิดิโอ
ที่ใชสัญญะในการสะทอนปญหาโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน สวนการสนทนากลุม (Focus group) น้ัน 
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ผูศึกษาทําหลังจากที่ผลิตผลงานเสร็จสมบูรณแลว โดยใหกลุมเปาหมายรับชมผลงานและรวมพูดคุย   
ติชมถึงผลงานของผูศึกษาเพื่อรับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหา
การต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” น้ัน ผูศึกษาไดดําเนินการเปนข้ันตอน 
ดังน้ี 

ข้ันที่หน่ึง ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน จากบทความทางอินเทอรเน็ต 
รวมทั้งขอมูลขาวสาร สถิติตางๆเกี่ยวกับการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยรุนไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน 
และจากตําราวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาไปถึงช้ินงานสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะ
ในเชิงเสียดสีปญหาตางๆทั้งในอินเทอรเน็ตและโทรทัศน ที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือขอมูล
ทั้งหมดดังที่กลาวมาน้ัน เปนการศึกษาเพื่อนํามาวิเคราะหและนําไปพัฒนาประยุกตใชในการผลิต
วิดีโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในเชิงสะทอนปญหาสังคมตอไป 

ข้ันที่สอง ผู ศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณดานการผลิตวิดีโอ ภาพยนตร โฆษณา ที่ใชสัญญะในการสื่อ
เรื่องราว หรือมีการใชเทคนิคสตอปโมช่ันในผลงาน รวมไปถึงสตรีที่มีประสบการณการต้ังครรภ      
ไมพึงประสงคในวัยเรียนดวย ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open-end Question) และ
เจาะลึก เพื่อใหไดคําตอบที่หลากหลาย และตรงประเด็น รวมถึงคําแนะนํา ขอคิดเห็นจากผูผลิตและ
นําผลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการผลิตวิดีโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการสะทอนปญหาสังคม
ตอไป  

ข้ันที่สาม การ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production คือคัดเลือกกลุม
วัยรุนในชวงอายุ13-23 ป มารับชมวิดีโอสตอปโมช่ันและพูดคุย ติชมผลงานวาเปนอยางไรเพื่อนําไปใช
พัฒนางานตอไป 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการสัมภาษณแบบเชิงลึกน้ัน (In-Dept Interview) ผูศึกษาใชระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งหมด 2 สัปดาห สวนการประเมินผลงาน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) 
ของกลุมเปาหมาย จํานวน 7 คน น้ัน ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ          
1 สัปดาห 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตวิดิโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการสะทอนปญหาการต้ังครรภไม
พึงประสงคในวัยเรียน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
เปนสถิติพื้นฐานที่นําเสนอในการรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของ
ขอมูล ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 
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การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต 

1) ผูศึกษาไดทําการรับชมผลงานวิดีโอที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันในรูปแบบตางๆ ทั้งวิดีโอ
สั้น มิวสิควิดีโอและวิดีโออารต หรือในภาพยนตรโฆษณา และพยายามศึกษาผลงานที่จัดทําโดย
ใชสัญญะในการบอกเลาเรื่องราว ทั้งที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันและไมไดใช ตลอดจนการหาขอมูลจาก
หนังสือ บทความ หรือในอินเทอรเน็ต แลวจึงนํามาวิเคราะหถึงแนวคิด เทคนิค ข้ันตอน และ
กระบวนการตางๆของการผลิต เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการและเทคนิคใหมากข้ึน 

2) ผู ศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In–Depth 
Interview) โดยการนําคําตอบของกลุมผูมปีระสบการณทางดานการผลติผลงานที่ใชสัญญะในการเลา
เรื่อง หรือมีการใชเทคนิคสตอป-โมช่ันในผลงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิต          
มาวิเคราะหคําแนะนําตางๆ สรุปผลและนํามาปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตงานตอไป โดยใช
เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียง เพื่อใหไดขอมูลที่แมนยําและสมบูรณมากที่สุด 
 
การวิเคราะหขอมูลหลังการผลิต 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล
งานสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องเพื่อสะทอนปญหา ที่ไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ได ทั้งใน
ดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมผลงาน ของกลุมเปาหมาย      
มาศึกษาวิเคราะห เพื่ อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานใหสอดคลองกับความตองการ
กลุมเปาหมายเพื่อความพึงพอใจที่มีตอผลงาน รวมถึงความเขาใจและไดเล็งเห็นถึงปญหาใหมากที่สุด  

 
การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

การศึกษาและผลิตวิดีโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องเพื่อสะทอนปญหาสังคม
ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตผลงาน
สตอปโมช่ัน ตามลําดับดังน้ี 

1) นําเสนอขอมูลที่ไดจากการอานการคนควา และผลวิเคราะหที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

2) นําเสนอวิดีโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไม
พึงประสงคในวัยเรียนที่ผลิตไดไปเสนอกลุมเปาหมาย  

3) นําเสนอผลการประเมินการสรางสรรควิดีโอสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว
ที่ไดจากกลุมเปาหมาย  
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

ผลการศึกษาและผลิตงานในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหา
การต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” โดยใชการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห
จากผลงานที่ใชสัญญะ และผลงานสตอปโมช่ันตางๆ ทั้งผลงานภาพยนตรสั้น โฆษณา มิวสิควิดีโอ 
หรือคลิปตางๆในอินเทอรเน็ต ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับผูมี
ประสบการณดานการผลิตผลงานภาพยนตรที่ใชสัญญะในการเลาเรื่อง ผูกํากับ ผูเขียนบท ผูที่มี
ประสบการณดานงานสตอปโมช่ัน การจัดแสง และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตผลงานดังกลาว รวม
ไปถึงสตรีกําลังหรอืเคยประสบปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนดวย โดยผูศึกษาไดเลือกใช
เครื่องมือในการวิจัยคือการสัมภาษณแบบเชิงลึก ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และไดนําผลการวิจัยน้ัน
มาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการผลิตผลงานที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาและการใชเทคนิค
สตอปโมช่ันในช้ินงาน ใหเกิดความสอดคลองตอความตองการของผูศึกษาและกลุมเปาหมายมากที่สุด 
โดยผลจากการวิจับการสัมภาษณเชิงลึกมีดังน้ี   
 
การวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูผลิตผลงานท่ีใชสัญญะในการเลา
เรื่อง / ผูผลิตผลงานท่ีใชเทคนิคสตอปโมชั่น / ผูท่ีมีความรูความชํานาญในดานการจัดแสงและ
การกํากับภาพ  

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูมีประสบการณดานการผลิตผลงานตางๆ
ขางตน เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํา วิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภ
ไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน ทั้งหมด 4 ทาน  

1) คุณ ณภัสสร เตลิงคพันธ ผูกํากับภาพยนตร มิวสิควิดีโอ โฆษณา จากบริษัท สตริป
เปอร ฟลม  

2) คุณ เตอ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ นักทําหนังสั้น,เขียนบท คอลัมนิสตนิตยสาร A day, 
HAMBURGER,BIOSCOPE,FUSE และ SKETCH U 

3) คุณ ปาติโมกข กองแดง ปจจุบันตําแหนง ครีเอทีฟก็อปป บริษัท เอเจนซี่ คิวแอนเอฟ  
4) คุณ ซึง ดวงมณี ปจจุบัน ตําแหนง Excusive producer บริษัท ทรู (ปลูกปญญา) 

ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําการสัมภาษณจากสตรีผูที่มีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนอีก   
2 ทานเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการพัฒนาดานเน้ือหาของผลงาน 
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บทสัมภาษณ 
คุณ ณภัสสร เตลิงคพันธ สําเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปจจุบันตําแหนง ผูกํากับภาพยนตร ,มิวสิควิดีโอ ,โฆษณา จากบริษัท 
สตริปเปอร ฟลม 

1) ในการผลิตผลงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องหรือทรอดแทรกไวในเน้ือเรื่อง มีวิธีการ
คิดงานและการแสวงหาแรงบันดาลใจจากที่ใด 

    สําหรับผลงานที่ใชสัญลักษณในการเลาเรื่อง แรงบันดาลใจมักจะเกิดข้ึนจากความ
ตองการหยิบยกปญหาหน่ึงที่พบเจอมาข้ึนมาพูด และเลาเรื่องออกมา ตีแผออกมา แตปญหาน้ันเปน
ปญหาที่ไมสามารถจะพูดตรงๆได ก็ตองหลีกเลี่ยงในการใชสัญลักษณตางๆเขามาเพื่อเลาเรื่อง         
ก็เปรียบเปนแรงบันดาลใจอยางหน่ึงในการทํางานแนวน้ี  

2) การจัดวางองคประกอบตางๆ ของฉากในการผลิตผลงานประเภทน้ี หรือการเลือกใช
ภาพบางอยางมีหลักการหรือวิธีการอยางไร จึงทําใหงานสมบูรณมากข้ึน 

    สําหรับการทํางานจริงๆ ไมจําเปนตองมีทฤษฎีมากมายมารองรับ แตตองทําจาก
ความรูสึก จริงจังกับงานที่กําลังทําอยูตรงน้ันมากๆ ทําใหแตละจุดน้ันดีที่สุด สวนในแตละ shot ใหใช 
logic ในการศึกษา รวมทั้งอาศัยขอมูลเพื่อใหมันเกิดความ make sense ควรใหความสําคัญกับภาพ
แตละ shot มากๆทั้งเรื่องของแสงกส็ําคัญ “จริงจังกับ shot ที่คุณถาย ซีเรียสกับมนั ไมใชยกกลองมา
วางก็จบ” ณภัสสร เตลิงคพันธ (สัมภาษณวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556) 

3) สําหรับผลงานที่มีการพูดถึงปญหาสังคมโดยการใชสัญลักษณ มีวิธีการคิดเน้ือเรื่อง 
รวมทั้งการนําเสนออยางไรเพื่อใหผูชมไดเขาใจถึงจุดมุงหมายของเรื่องมากที่สุด 

    การที่จะผลิตผลงานประเภทสะทอนปญหาสงัคม ก็จําเปนตองยกประเด็นปญหาน้ันๆ
ข้ึนมาและทําใหคนดูเขาใจไดงายที่สุดก็จะทําใหคนดูไดอะไรไปมากที่สุด เอาปญหาตางน้ันมายอยให
คนดูเค้ียวงายข้ึน สามารถรับรูปญหาไดงายข้ึน  

4) เน้ือหาของงานประเภทสะทอนสังคมควรมีการเลาเรื่องอยางไร จึงจะจูงใจผูชมในการ
ดูมากที่สุด 

    สําหรับการเลาเรื่องนาจะเลาไปในทิศทางที่คุณอยากจะใหเปนมากที่สุด เพราะใน
ผลงานทุกงานไมสามารถจูงใจคนดูไดทุกๆคน การที่จะจูงในคนดูทุกๆคนมันไมสามารถทําได แตใหพูด
ถึงปญหาในสิ่งที่คนสวนใหญมีประสบการณรวมมากกวา น่ีแหละคือจุดสําคัญ “เมื่อคุณตองการใหเขา
ฟงคุณ คุณก็ตองเขาใจและเปนพวกเดียวกับเขาเสียกอน” ณภัสสร เตลิงคพันธ (สัมภาษณวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2556) 

5) สําหรับการผลิตงานที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบไปถึงปญหาสังคมควรมีขอระมัดระวัง
ในการพูดถึงปญหาอยางไร 

    สําหรับขอควรระมัดระวังของผลงานประเภทน้ี คือการที่คนดูจะไมเขาใจถึงสารที่
สงไป ซึ่งมันเปนอุปสรรคของการสื่อสาร ย่ิงเฉพาะงานจําพวกที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบดวยแลว 
ดังน้ันควรใชสัญลักษณที่ไมยากเกินไปนักที่คนดูจะสามารถทําความเขาใจ  
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6) สําหรับการใชสัญญะในผลงานตางๆน้ันมีการเลือกที่จะใชสัญญะแบบที่ผูกํากับ
กําหนดเองกับสัญญะที่เปนสากล อยางไร ทั้งสองน้ีแบบไหนที่เปนที่นิยมมากกวากัน และมักถูก
เลือกใชตางกันอยางไร 

    หากจะพูดถึงในเรื่องผลงานศิลปะ สําหรับผลงานที่ถูกเรียกวา “คิดเอง” น้ันจริงๆยัง
มีอยูแตเพียงความ original น้ันมีนอย สําหรับตัวผม ผลงานตางๆผมไมอยากพูดวาทุกๆอยางผมคิด
ข้ึนมาเอง เพราะผมคิดวามันไมจริง คือมันมีสวนเปนตัวเราหลายเปอรเซ็นตอยู แตทั้งน้ีเราอาจจะเคย
ไดยิน เคยเห็นอะไร และสงผลอะไรบางอยางกับตัวเรา ทําใหสามารถรูวา สิ่งน้ีเราเขาใจ คนอื่นเขาใจ
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันหากพูดถึงอะไรที่มันเปนตนแบบอยางแทจริง so original จริงๆ ผมคิดวามัน
หายาก แมแตไอเดียที่เราจะบอกวาไมซ้ําใครแลว ดังน้ันผมจึงไมอยากจะพูดวาทุกๆอยางที่ผมทํา    
ผมไมเคยเห็นเสี้ยวหน่ึงจากที่ไหนเลย เรื่องของสัญลักษณมันตองเปนเรื่องที่สามารถเขาใจกันได      
ในสวนการเลือกใชสัญลกัษณตางๆเราจงึตองเลอืกแลววาเมื่อใชสัญลักษณน้ีคนดูจะสามารถเขาใจและ
ตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับเราเพราะถาคนดูไมเขาใจแลวก็ไมประโยชน 

7) ดานความคิดเห็นตอผลงาน ตอสัญญะที่ใชในผลงาน 
    คุณ ณภัสสร ไดใหความเห็นตอเน้ือหาของงาน และสัญลักษณตางๆไวถึงเรื่องของ

การใช word ชวงหน่ึงของเน้ือเรื่อง ที่มีคําพูดวา “รักหนูนะ” และ “อยาทําใหพวกเราผิดหวัง” 
เพราะทําใหดูเหมือนเงาที่อยูในลูกกรงเปนคนไมดี ถาเปรียบเปนพอแมก็จะดูเหมือนวาพอแมเปนคน
ไมดีหรือเปลา หากเปนความรูสึกที่นึกยอนกลับไปถึงพอแมตอนทําดีกับเรา รักเรา มันจะทําใหรูสึก
เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองกระทํามากกวา และเรื่องลูกกรงล็อก มันไมคอยถูกในความรูสึก แตถาเปน    
การล็อกจากดานในน้ันเปนอีกเรื่อง ในแงมุมของการขังตัวเองอันน้ีถือเปนแงมุมที่เขาใจได  

    สวนที่ติดอีกที่หน่ึงคือตอนที่เด็กผูหญิงนึกยอนกลับไป ตอนที่ไขกําลังจะเกิดเปนภาพ
ของเด็กผูหญิงอยูในครัวกับเด็กผูชาย ชวยกันทําอาหารข้ึนมาจานหน่ึง แตทั้งคูละเลยการอานเมนูการ
ทําอาหาร ทําใหพอทําอาหารเสร็จ ไขที่โดนตอกลงไปในกระทะแลว ยอนกลับข้ึนมาเปนไขใบเดิม ตรง
น้ีผมเขาใจวาเปนการปฏิสนธิ แตตามความรูสึกมันไมใชกลับมาเปนไขแบบน้ี พอทีน้ีเหมือนมันไมได
อยูใน logic เดียวกันทําเกิดความคิดคานข้ึนมา หากเปนภาพการแสดงความรัก ใชสวนหน่ึงของ
รางกาย เชนกอดกันแลวผูหญิงหันกลับมาเกิดเปนไขใบหน่ึง สุดทายแลวตรงจุดน้ี ที่จะพูดถึงความ
ผิดพลาดตางๆนานา ทั้งไมไดปองกัน รูเทาไมถึงการณ หรือไวใจ มันก็คือการใชอารมณลวนๆ ทําให
เกิดปญหาน้ีข้ึนตามมา เพราะถาพูดถึงเรื่องคูมือมันดูแปลก อยางในชีวิตประจําวันคนเรามีแฟนไมมี
ใครที่จะพกคูมือไปไหน หรืออานคูมือการมีแฟน และไมมีใครลืมอะไรแตไมไดนึกถึงเพราะมัวใชแต
อารมณช่ัววูบพาไป  แตสุดทายแลวก็อยูที่การขายงาน เรื่องอยางน้ีมันก็ไมผิด เรื่องที่ติดทั้งหมดคือ
เรื่องสัญลักษณการเกิดไขและสัญลักษณที่บังคับพอแม หรือคนที่เด็กผูหญิงแครไมกลาบอกความจริง
เอาไว ตองไปคิดดีๆ “เพราะไขคือสัญลักษณที่คุณเห็นวามันคือชีวิตใหม คือการต้ังครรภ คือสิ่งที่ไป
กระทบกับหลายๆอยางในชีวิตของเขา แต shot น้ีดันตอกไข ทอดไขดาว ใสเครื่องปรุงลงไป แลว
กลับมาเปนไขอีกที อันน้ีขัดแยง” และสุดทาย ตูเสื้อผา ไมไดบงบอกถึงสังคม แตหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลง เหมือนกับเสื้อผาที่ใหญข้ึนตามขนาดของทอง พูดถึงภาระที่เพิ่มเติมข้ึนมา “เพราะฉะน้ัน
ตูเสื้อผา ผมมองวา เปนตูเสื้อผาของคนเดียว และการมีเด็กข้ึนมาอีกคน ชีวิตมันเปลี่ยน อันน้ีถาเทียบ
เปนสังคมที่มองเราเขามาผมวามันไมใช แตเก็บมันไวไดถาคุณตีความมันอีกแบบ ลองดู ผมชอบวิธีคิด
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หลายๆอยาง แตผมกลัวคุณจะหนีความตองการภายใน กับเรื่องที่คุณจําเปนตองเลา ใหมันชัดเจนวา
จะไปทางใดทางหน่ึง” ณภัสสร เตลิงคพันธ (สัมภาษณวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556) 

ขอมูลผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณ คุณณภัสสร เตลิงคพันธ ผูศึกษาไดนําเอา
ความแนะนําและความคิดเห็นตอผลงานตางๆมาปรับใชกับผลงาน ทั้งวิธีการใชสัญญะ การเลาเรื่อง 
มุมมองของการเลาเรื่อง ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการผลิตช้ินงานและการเลือกใชสัญญะใน
ผลงานเพื่อใหกลุมเปาหมายไดเขาใจจุดมุงหมายของช้ินงานมากที่สุด  
 
บทสัมภาษณ 
คุณ เตอ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ สําเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปจจุบันเปนนักทําหนังสั้น,เขียนบท คอลัมนิสตนิตยสาร A day, HAMBURGER , BIOSCOPE , 
FUSE และ SKETCH U  

1) ในการผลิตผลงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องหรือทรอดแทรกไวในเน้ือเรื่อง มีวิธีการ
คิดงานและการแสวงหาแรงบันดาลใจจากที่ใด 

    สําหรับงานที่ใชสัญญะจะมีทั้งแบบ สัญญะที่กลืนไปกับเน้ือเรื่อง ซึ่งเปนไปอยาง
ธรรมชาติ ไมแยกออกจากเน้ือเรือ่งเกินไป ซึ่งจะสามารถมีบรรยากาศเปนไปตามความจริงได และงาน
ที่ใช symbolic มากๆเปนแบบ surreal มีบรรยากาศที่เหนือจริง เกินความจริงไปมากๆ แตปญหาที่
เกิดข้ึนบอยๆคือการที่เลาแบบ surreal มากๆ แตอยูในบรรยากาศธรรมดา เมื่อเปนอยางน้ันคนดูจะ
รูสึกวา ยังอยูในโลกของความจริงแตเน้ือเรื่องมันไมจริง มันจะคานกัน มันไมเหมือนกับการตัดขาดไป
เลยวาอยูในภาพ surreal ยกตัวอยางหนังเรื่องหน่ึง เปนการใช symbolic แบบคอนขางกลืนไปกับ
เน้ือเรื่อง เกี่ยวกับผูหญิงอิหรานที่ข่ีจักรยานแลวมีผูชายข่ีจักรยานตามมาเปนรอย จริงๆมันคือการใช 
Symbolic แตมันเปนธรรมชาติ เพราะในประเทศอิหรานหามผูหญิงข่ีจักรยาน แตเขาไมเลาวาทําไม
เธอถึงข่ีจักรยาน เขาใหผูหญิงข่ีจักรยานกลางทะเลทรายแลวมีคนตามมาเปนรอยเพื่อจะมาจับผูหญิง
คนน้ี อยางน้ีจะดูจริงแลวเปน symbolic ซึ่งเปนเน้ือเดียวกัน หมายถึงวาถาคิดวามันเกิดข้ึนไดมันก็
เกิดข้ึนได แตพอมันเกิดข้ึนแลวมันดูเปน symbolic วาน่ีมันเกิดอะไรข้ึน ทําไมถึงมาข่ีจักรยานกันที่น่ี 
คือมันดูจริงถาคิดวาเปนเรื่องจริงก็ ดู เปนไปได  เพราะฉะน้ันสําหรับการทําหนังที่ ใชสัญญะ            
หากจะเลาสัญญะแบบตรงๆ ใชการสรางฉากแบบ surreal ก็ตองทําใหสุด แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็อยูที่วา
กลุมเปาหมายคือใคร ถาเปนงานสําหรับเด็กก็จะใช symbolic แบบชัดๆงายๆ  

2) การจัดวางองคประกอบตางๆ ของฉากในการผลิตผลงานประเภทน้ี หรือการเลือกใช
ภาพบางอยางมีหลักการหรือวิธีการอยางไร จึงทําใหงานสมบูรณมากข้ึน 

    ควรจัดวางอยางผิดที่ผิดทางนิดๆ แตมันจะไมผิดเยอะจนตกใจ แตถาเกิดผิดนิดเดียว
แตเหมือนไมผิด แบบน้ันจะยากกวา แตวาถาทําไดจะดีกวา มันคือการใส symbol ลงไปแลวเมื่อคนดู
เห็นจะไมไดรูสึกตกใจวา สิ่งน้ีมาไดยังไง คือถึงจะมี symbol อยู มันก็เปนไปไดที่จะมีอยู ยกตัวอยาง
ภาพยนตรเรื่อง castaway (2000) tom hanks ซึ่งเปนพนักงาน Fedex ไปติดเกาะตองพยายามเอา
ชีวิตรอด เหมือนการกลับไปเปนมนุษยยุคหิน ฉากหน่ึงที่มีกลอง Fedex ลอยอยูเต็มหาด แลว ทอม 
แฮงค เก็บกลองหน่ึงไวที่มีรูปปกนกติดอยู เหมือนเปน symbol บางอยางที่คนดูสามารถเขาใจได 
และไมดูกระโตกกระตาก ซึ่งเปน symbol มีความเปนไปไดที่จะมีอยู ไมใชเดินไปแลวเจอ ปกนกอัน
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ใหญมากๆ ต้ังอยูบนหาด ซึ่งการใชสัญญะแบบน้ีจะเนียนกวา ซึ่งหากเปนคนทํา ตองคิดใหเยอะ
กวาเดิม ที่จะทํายังไงให symbol เนียนไปกับเน้ือเรื่องแตยังมีคนเห็น  

3) สําหรับผลงานที่มีการพูดถึงปญหาสังคมโดยการใชสัญลักษณ มีวิธีการคิดเน้ือเรื่อง 
รวมทั้งการนําเสนออยางไรเพื่อใหผูชมไดเขาใจถึงจุดมุงหมายของเรื่องมากที่สุด 

    สัญลักษณที่ใชในงานตองเปนสัญลักษณที่คนดูสามารถตีความได ซึ่งปจจัยในการ
ตีความของคนดูก็เกิดจากปจจัยหลายๆอยาง หน่ึงในน้ันคือเรื่องของ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม พื้นที่ที่
อาศัยอยู ยกตัวอยางเชน หากพูดถึงสีแดงหมายถึงความรัก แตในประเทศจีนสีแดงอาจหมายถึง เหมา 
เจอ ตุง หรืออยางดอกกุหลาบคือสัญลักษณของพรรคการเมือง แตถาคนไทยดูอาจจะไมเขาใจวาทํา
ตองเปนดอกกุหลาบ หรือดอกกุหลาบกับสีแดงมาเกี่ยวกับเน้ือเรื่องยังไง มันคือการตี code ใหออก 
ตองเปนการใชสัญลักษณที่คนดูเขาใจได แตก็ไมใชสัญลักษณงายๆ อยางเชน หัวใจหมายถึงความรัก 
แตก็ไมใชหัวใจหมายถึงอวกาศ หรือวาถาเกิดจะใชในเน้ือเรื่องก็ตองมีการอธิบายใหเขาใจ ยกตัวอยาง 
ในหองที่มีแตรูปหัวใจเต็มไปหมด เพราะยานอวกาศที่พระเอกข้ึนไปช่ือวา Heart 72 มันคือการ
เช่ือมโยงสัญลักษณและเน้ือเรื่องเขาหากันในกรณีที่มีการใชสัญลักษณแปลกๆ และในขณะเดียวกันก็
ไมควรจะทําใหคนที่แปลสัญลักษณออกถึงจะรูเรื่องเทาน้ัน ซึ่งในกรณีที่ผลงานเปนแนว Realistic 
หมายถึงวาสัญลักษณมันคือสิ่งที่ประกอบอยูขางๆในผลงานแนวน้ี สามารถวางเอาไวคนเห็นก็ได      
ตี code ออกก็ดี ไมเห็นก็อยูไดเหมือนกัน 

4) เน้ือหาของงานประเภทสะทอนสังคมควรมีการเลาเรื่องอยางไร จึงจะจูงใจผูชมในการ
ดูมากที่สุด 

    มันคือการที่คนดูรูสึกวางานของเรามันแปลกใหม นาสนใจ เหมือนอยางภาพยนตร
บางเรื่องหากดูไปแลวเดาเน้ือเรื่องได ความรูสึกของการดูหนังเรื่องน้ันก็จะดาวนลง หรือการพูด
ประเด็นปญหาเรือ่งการต้ังครรภไมพึงประสงค หากเปนเมื่อ 10 กอนพูดวา การต้ังครรภไมพึงประสงค
เมื่อเกิดข้ึนแลวยังสามารถใชชีวิตไปอยางปกติได มันจะใหมมากในยุคน้ัน แตถานํามาพูดอีกในยุคน้ีมัน
ก็จะรูสึกวา เขาพูดไปแลว มันคือการคิดงานแบบ next step ไปวาเขาพูดอะไรไปแลวบาง เขายังไมได
พูดอะไรบาง แลวสิ่งที่เขายังไมไดพูดมันนาสนใจพอที่จะพูดหรือเปลา แตมันไมใชเรื่องน้ีไมมีใครทําเลย
จะทําแลวไมไดเขาใจมันจริงๆ เพียงแคพยายามจะทําใหมันแตกตาง content มันก็จะไมมีเหมือนเดิม 
ผลที่ออกมาคือเน้ือเรื่องมันแรงเฉยๆแตไมไดเกิดอะไรข้ึนมา “เราวาหนังทุกเรือ่ง ที่มันโดนใจคนเพราะ
มันใหม หลักการมันงายมาก เหมือนเวลาเราไปซื้อผา มีเสื้อตัวใหมที่เราไมเคยเห็นกับคอนเลคช่ันใหม
ที่สีเหมือนคอเลคช่ันที่แลวเลยแตมันก็ใหมเหมือนกัน” เตอ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

5) สําหรับการผลิตงานที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบไปถึงปญหาสังคมควรมีขอระมัดระวัง
ในการพูดถึงปญหาอยางไร 

    คือการพูดปญหาต้ืนๆ หรือเพียงผิวเผิน จริงๆมันไมใชขอระมัดระวังแตมนัเปนขอทีจ่ะ
ทําใหงานนาสนใจมากกวา และอีกอยางคือการพูดถึงปญหาที่มคีวามคิดเห็นแตกตางกันสองฝายข้ึนไป
แลวฟนธงไปทางใดทางหน่ึง ในกรณีน้ีตองมีเหตุผลที่จะ support ความคิดเห็นของงานจริงๆ ตองทํา
ใหคนดูที่เห็นตาง เมื่อดูงานของเราแลวไมสามารถโตแยงได มันเหมือนกับเวลาเราถกปญหาบางอยาง
แลวสรุปไมได ตางคนตางถูก เพราะถางานของเราฟนธงไปทางใดทางหน่ึง แลวมันมีชองใหคนดูแยงได 
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งานมันจะโดนหักลาง กับอีกแบบหน่ึงคือการชูปญหาข้ึนมาแตไมไดสรุปวาสุดทายตัวละครจะเลือก
ทางไหน  

6) สําหรับการใชสัญญะในผลงานตางๆน้ันมีการเลือกที่จะใชสัญญะแบบที่ผูกํากับ
กําหนดเองกับสัญญะที่เปนสากล อยางไร ทั้งสองน้ีแบบไหนที่เปนที่นิยมมากกวากัน และมักถูก
เลือกใชตางกันอยางไร 

    จริงๆแลวแบบสากลจะนิยมกวาเพราะวามันงายตอการตีความ เชน สีแดงหมายถึง
ความรัก แตสําหรับสัญลักษณที่ผูกํากับคิดข้ึนมาเองมันตองมีการปูพื้นมากอน ถาไมมีการปูพื้นมาเลย
คนดูก็จะไมเขาใจความหมายของสัญญะน้ัน ซึ่งน่ีพูดถึงในงานเชิง Realistic ยกตัวอยางเชน         
การเปรียบเทียบสภาวะการที่ผูหญิงมีประจําเดือนกับผูหญิงคนหน่ึงที่ตองตอสูกับพายุ คือมันมีบางสิ่ง
ที่ เหมือนกันพอจะนํามาเช่ือมโยงกันได  ในเรื่องราวแบบน้ีคนจะนึกออกงายแมจะไมใชการ
เปรียบเทียบแบบสีแดงหมายถึงความรัก แตตอใหคนดูไมสามารถเช่ือมโยงได คนดูก็ยังไดดูผูหญิงที่
ตอสูกับพายุอยูดี แตถาพูดถึงในแงของงานที่ symbol ลวนๆ ตอนน้ีมันมีนอยไมคอยเห็นแลว 
นอกจากการตูนเพราะการตูนเปนสิ่งที่สามารถสรางโลกที่ไมจริงข้ึนมาได   

7) ดานความคิดเห็นตอผลงาน ตอสัญญะที่ใชในผลงาน 
    จากเน้ือเรื่องงานถาจะทําตองทําเปนแนว Surreal ไปเลยแลวตองเอาใหสุด คนดูจะ

ไมติดเรื่องเน้ือเรื่องแลวเพราะ Visual จะเอาอยู เพราะถาไมดึงใหสุดคนดูจะเกิดคําถามวาถามันไป
เกิดข้ึนในบรรยากาศธรรมดาๆอยางในอพารตเมนทแลวตูขยับได มันจะเกิดความรูสึกคานกันระหวาง
ความจริงกับความไมจริง อยางเปดมาตอนแรกคนดูก็จะคิดวาทําไมผูหญิงคนหน่ึงตองมาน่ังจองไขดวย 
เหมือนคนทําเปดมาก็เตรียมจะใช symbolic แลวคนดูก็เหมือนมาน่ังคิดเลขวา อันน้ีแปลวาอะไร    
ถาจะทําตองทําใหไปไกลกวาน้ี เชน ผูหญิงคนน้ีอยูในหองคืออยูในมดลูกตัวเอง หองสีแดง มีเด็กตัว
ใหญๆ ซึ่งอยางน้ี visual มันจะแรงจนคนไมถามหาความจริง แตงานพวกน้ีตองมีงบ ไมอยางน้ันงาน
ประเภท realistic จะงายกวาแตก็ตองพึ่งพาเน้ือเรื่องใหมในการเลาเรื่อง เชน สมมติผูหญิงคนหน่ึงที่มี
ความสามรถในการทําแทงตัวเองได เรื่องแบบน้ีมันจะแฝง symbolic แตก็สามารถเลาไปใน
บรรยากาศธรรมดาๆได สวนถาจะทํางานแบบ surreal ก็ตองเนนไปที่เรื่อง production design   
ทําใหทุกอยางมัน Make over ไปเลย ไขเทากับรังไข มันดูชัดไป แตถาจะเปนตองเปนไขที่ใหญมากๆ
อยูในหอง สวนอีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องของเวลาและการทาํสตอปโมช่ันเพราะเน้ือเรื่องคอนขางเยอะระวัง
จะทําไมทัน ถาสามารถตัดเน้ือเรื่องสวนไหนไดแลวเลาแค point เดียวเอาใหชัดไปเลยจะดีกวา   
ดีกวาที่ถาเวลาไมพอแลวงานตองบีบเพื่อใหทัน คนดูก็จะไมไดรับสารทั้งหมดและไมตรงตาม
จุดมุงหมายของงาน แลวพองานลงไปใน youtube ถางานไมเดนอะไรสักอยางทั้งเน้ือเรื่องและ 
visual สุดทายงานก็จะหายไป เพราะฉะน้ันอาจจะตองคิดงานแบบโฆษณา อยางเชนมีเวลา 180 วิ  
ใชสตอรรี่บอรดประมาณ 6 ชองหรือ 2 หนาเต็มที่เพราะตองมีเวลาในการเคลื่อนกลองอีก สวนเรื่อง
การทําฉากให surreal สามารถทําได เชนการใชหลอดไฟหลายๆสีมาแขวนไวในหอง มันก็ทําใหฉากดู 
surreal แลวแตยังมีวิธีอื่นอีกเยอะที่ไมใชใชการแขวนหลอดไฟ     

    สวนคําแนะนําถาจะทําเปนแนว Realistic คือ ตองมี Story หลักเพราะเหมือนตอนน้ี
งานมี Idea แตขาด Story ในการดําเนินเรื่อง ตัวอยางเชนโฆษณาไทยประกันชีวิตที่พูดเรื่อง เราจะ
ดูแลกันตลอดไป แตมาในรูปแบบใหม เรื่องใหมแตทุกเรื่องกําลังพูดวา เราจะดูแลกันตลอดไป เปนตน 
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ซึ่งสุดทายงานช้ินน้ีตองเลือกระหวางจะเอาเน้ือเรื่องหรือ visual คําแนะนําคือถาทํา surreal ตองเนน
ไปเรื่อง Production อยาทําครึ่งๆกลางๆ ซึ่งการทํา surreal มันมีทางอีกเยอะนอกจากที่จะเอาไฟสี
แปลกๆมาติดหอง  

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ทําใหผูศึกษาเขาใจเรื่องการ
ใชสัญญะในผลงานตางๆมากข้ึน ทั้งแบบ Surreal และ Realistic รวมทั้งรูปแบบการจัดวางและ
วิธีการสอดแทรกสัญลักษณไวในผลงาน ไปจนถึงวิธีคิดงานประเภทสะทอนสังคมซึ่งลวนแตเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผลงานช้ินน้ีใหสามารถตอบสนองตอจุดมุงหมายมากที่สุด  
 
บทสัมภาษณ 
คุณ ปาติโมกข กองแดง ปจจุบัน ตําแหนง ครีเอทีฟ ก็อปป บริษัท เอเจนซี่ คิวแอนเอฟ  

1) ในการผลิตผลงานที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันมีวิธีการคิดงานอยางไรและการแสวงหาแรง
บันดาลใจจากที่ใด 

    การหาแรงบันดาลใจคือการที่เราตองเปนคนที่ชอบผลงานสตอปโมช่ันตางๆ และเสพ
งานพวกน้ี ดูงานพวกน้ีทางอินเทอรเน็ต เว็บไซตตางๆ การทําสตอปโมช่ันคือการที่เราสามารถเลนกับ
ทุกไอเดียที่ตองการได เพราะการทําสตอปโมช่ันคือการทําใหสิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปได ยกตัวอยาง
ผลงานที่สงเขาประกวดของ Gatsby “วิธีการคิดคอนขางเหมือนคนอื่น คือใช Gatsby แลวจัดแตงได
หลายทรง ซึ่งคนทั่วไปก็จะถายแบบเชาทรงหน่ึง บายทรงหน่ึง เย็นอีกทรงหน่ึงแตพี่ใชเทคนิคสตอป
โมช่ัน ในการนําเสนอไอเดีย ซึ่งมันแตกตางออกไปจากที่คนอื่นทําหรือเคยมี ซึ่งเรารูสึกวาเมื่อเปน   
สตอปโมช่ัน งานเราสามารถใสไอเดียนูนน่ีน่ันไดอีกเยอะมาก จากTVC ที่พี่ทําจะเห็นวาพวกกลอน
ประตูเปดเอง กระปุกเดินและเปดฝาเอง เน้ือ wax เดินมาที่มือ พวกน้ีเปนไอเดียที่เกิดข้ึนสดๆขณะ
ถายทํา จากพวกเพื่อนๆเรา” ช้ินงานมาจากความคิดและทุกอยางมีที่มาของมัน 

2) สําหรับการทํางานโดยการถายทําในลักษณะที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ัน มีข้ันตอนที่ตอง
เตรียมตัวหรือตองใชแตกตางจากการผลิตงานทั่วไปอยางไร 

    สําหรับการเตรียมตัวสามารถเตรียมไดเหมือนการถายหนังโฆษณา หรืองานอื่นๆ
ทั่วไป ตองมี Shooting Board มีการจัดแสงแตเปลี่ยนจากการถายวิดีโอมาเปนการถายภาพน่ิงแทน 
แลวถาหากในหนังมีแตวัตถุก็จะงายตอการถายซึ่งสามารถคอยๆขยับไปและถายไป แตหากมีนักแสดง
ดวย งานหนักก็จะตกไปอยูที่นักแสดงเพราะตองคอยๆขยับทีละนิดๆ คอนขางเมื่อยและเลนคอนขาง
ยาก ควรเตรียมอุปกรณเอาไวเผื่อเวลาฉุกเฉินเพราะเราทํางานกับสตอปโมช่ัน เชน กาว เทปใส     
กาวสองหนาบาง เปนตน  

3) เทคนิคในการวางโครงเรื่องของงานประเภทสตอปโมช่ันและการใชลูกเลนตางๆใน
ช้ินงานมีเทคนิคและวิธีการอยางไรเพื่อใหช้ินงานมีความนาสนใจ 

    สําหรับงานสตอปโมช่ันน้ันมันมีความนาสนใจในตัวมันเองอยูแลว สวนเรื่องลูกเลน 
หรือสิ่งที่ดึงดูดคนดู นาจะเปนที่ไอเดียของแตละคนมากกวา “การทําสตอปโมช่ัน ศึกษานิดเดียวใครๆ
ก็ทําได แตกระบวนการคิดจนถึงการลงมือทํา มันศึกษาที่ไหนไมได ความนาสนใจของผลงานจึงเกิด
จากจินตนาการและความครีเอทีฟของแตละคนมากกวา” ปาติโมกข กองแดง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2556)  
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4) ในการตัดตองานสตอปโมช่ันมีข้ันตอนอยางไร และการใสดนตรีหรือเสียงประกอบ
แตกตางจากการตัดตอวิดีโอปกติหรือไม 

    สําหรับการตัดตองานสตอปโมช่ันน้ันแตกตางจากการตัดตอวิดีโอทั่วไปตามปกติอยู
แลว เพราะการทําสตอปโมช่ันไมเหมือนกับการตัดตอวีดีโอที่ตัดแลววางตอกันไปเรื่อย แตสตอปโมช่ัน
คือตองเอารูปที่ถายมาทั้งหมดมาเรียงตอๆกันไปเรื่อยๆแลวแตเราวาจะใหรูปมีความยาวกี่เฟรม      
แตสําหรับการใสเสียงใสซาวดน้ันสามารถทําไดเลยตามปกติ 

5) การเปลี่ยนฉาก ตัดฉาก ของผลงานประเภทสตอปโมช่ันมีเทคนิคอะไรเปนพิเศษ 
วิธีการ หรือสิ่งใดที่ควรตองระมัดวังหรือไม 

    สําหรับเทคนิคคงเปนเรื่องความคิดสรางสรรคมากกวา วาความคิดสรางสรรคเรามี
มากแคไหน ซึ่งมันจะสงผลใหงานของเรานาสนใจมากย่ิงข้ึน สวนสิ่งที่ควรระมัดระวังนาจะเปนความ
ตอเน่ืองของการดําเนินเรื่อง ควรดูทุกๆรายละเอียด  

6) ในการผลิตผลงานสตอปโมช่ันสิ่งใดเปนขอควรระวังมากที่สุดทั้งกอนการถายทํา     
ในระหวางการถายทําไปจนถึงข้ันตอนการตัดตอ 

    ทุกสิ่งทุกอยางมันข้ึนอยูกับการที่เราทํา Pre-production หากมีการเตรียมการที่ดี 
ในระหวางการถายทําหรือหลังการถายทําก็ไมนาจะมีปญหาอะไร เอาเปนเรื่องคําแนะนําคือ ไมควร
ถายเปนวีดีโอ แลวมาตัดเอาภาพบางวินาทีบางเฟรมออกไป มันก็ดูเปนสตอปโมช่ันเหมือนกัน แตภาพ
จะไมสวย ไมมีความคมเลย อันน้ีจากประสบการณตรง ลองทําแลวเหมือนกันคิดวามันงายกวาเยอะ
แตสุดทายไดงานไมสวย  

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คุณปาติโมกข กองแดง ทําใหผู ศึกษาสามารถนํา
ประสบการณ แนวคิด และวิธีการผลิตผลงานสตอปโมช่ันตางๆมาเปนแรงบันดาลใจในการผลติผลงาน
ประเภทน้ีเพื่อใหเกิดความนาสนใจตอผลงานและดึงดูดกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน  
 
บทสัมภาษณ 

คุณ ซึง ดวงมณี สําเร็จการศึกษาจาก คณะสถาปตยกรรมนิเทศศิลป สาขาภาพยนตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง ปจจุบัน ตําแหนง Excusive producer 
บริษัท ทรู (ปลูกปญญา)  

1) การจัดแสงในงานสตอปโม ช่ันมี ขอแตกตางจากงานจัดแสงในผลงาน วิดี โอ
ภาพเคลื่อนไหวทั่วไปหรือไมอยางไร 

    สําหรับการจัดแสงในงานสตอปโมช่ันกับงานวิดีโอภาพเคลื่อนไหวตางๆน้ัน ไมมีความ
แตกตางกันเลย เพราะแสงเงามันทําหนาที่ใหเกิดมิติตอวัตถุและภาพอยูแลวไมวาจะถายเปนภาพน่ิง
หรือถายเปนวิดีโอ 

2) สําหรับการจัดแสงในงานสตอปโมช่ันมีขอควรระวังอะไรเปนพิเศษหรือไม 
    ขอระมัดระวังก็เหมือนกับการถายวิดีโอทั่วไป เพราะสองอยางน้ีมันเหมือนกัน จริงๆ

วิดีโอก็คือภาพน่ิง 25 ภาพมาตอกันภายใน 1 วินาที พอเปนสตอปโมช่ันก็คือการที่ดึงบางชวงของมัน
ออก จริงๆก็เปนภาพน่ิงเหมือนกันมันไมตางกัน แสงและเงาที่มันจะเกิดข้ึนในเฟรมๆหน่ึงก็ทําหนาที่
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เหมือนกันคือทําใหภาพน้ันมันมีมิติ มีความลึก มีความสวยเหมือนกัน ทําใหวัตถุมีรูปทรงตามที่เราเห็น
จริง เพราะฉะน้ันความยากของมันเหมือนกันกับวิดีโอเลย  

3) การจัดแสงในเกิดความตอเน่ืองกันของภาพสามารถทําไดอยางไร 
    สามารถทําได เพราะในงานหน่ึงงานเราตองมี Mood&Toneของงานๆน้ันอยูแลว 

เพราะเมื่อเรามี Mood&Tone เราก็จะได concept ของงาน อยางเชน หนังที่มีความสุข ถางายๆ
ภาพที่ออกมาก็จะสวาง สดใส แสงทุกอยางเคลียร ดูฟุงๆ แตในทางตรงกันขาง หากเปนงานสยอง
ขวัญ ฆาตกรรม หนังก็อาจจะดูมืดมน ทึมๆตลอดทั้งเรื่อง เพราะฉะน้ันไมวาจะถายที่หองนอนหรือ
หองน่ังเลนแตเมื่อเรามี concept มี Mood&Tone ของงานแลว มันก็ไมยากที่จะทําใหหองสองหอง
เปนเรื่องเดียวกัน เพราะมันคือการกําหนดทิศทางของแสง และความตอเน่ืองกันของแสง วาตอนที่
เดินตอนแรกทางแสงหลักเปนยังไง Key-light เปนยังไง mood&Tone ของภาพความสวางแคไหน 
พอเลี้ยวไปแลวคัทอีก shot หน่ึง ก็ใชKey-light เหมือนเดิม mood เหมือนเดิมใหใกลเคียงกับ shot 
กอนหนาน้ัน เพราะอยางน้ันมันไมยากแตตองใหมันดู continue” ดังน้ันควรจะจด หรือถายภาพ
เอาไวใหชัดเจน  

4) สามารถนําเอาการกํากับภาพมาชวยในการจัดแสงและดีไซนแสงไดอยางไร 
    จริงๆเรื่องการกํากับภาพคุณทําอยูแลว หากพูดถึงเรื่องของการกํากับภาพหรอืการกํากบั

เรื่องราว แตแสงและเงามันก็มีการพัฒนาเหมือนกัน ซึ่งเปนไปตามเน้ือหา อารมณของเน้ือเรื่องในชวง
น้ัน แลวในหนังของคุณมันมีอยูแลวซึ่งมันสอดคลองกับ acting ของตัวละคร ย่ิงเรื่องเขมขนข้ึน 
acting ก็เปนไปตามเรื่องคราวน้ีเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับภาพ แสงและแสงเงา ก็จะตามไปดวย
เหมือนกัน ซึ่งการจัดแสงในทุกๆครั้งของหนังมันไมไดเหมือนกันไปหมดทุกครั้ง มันอยูที่เราจะดีไซน
มันออกมาเปนยังไงมากกวาใหสอดคลองกับเน้ือหาของหนังในชวงน้ันๆ ซึ่งการพัฒนาของเรื่องก็ทําให 
Mood&Tone ของแตละชวงน้ันเปลี่ยนไป อาจจะเปลี่ยนไปไมมาก คลายเดิม แตจะชวยเรื่อง
ความรูสึกเมื่อไดรับภาพ ยกตัวอยางตามในบอรด ชวงแรกของการเริ่มตนบรรยากาศมันอาจจะไมทึม
มาก แคดูวามีผูหญิงคนหน่ึงน่ังมองไขอยู แสงไฟก็สลัวนิดนึง พอเปนชวงตอมา ก็ยังคลายเดิมแตแสง
เงาอาจจะมีความพัฒนาไปแลว อีกตัวอยางหน่ึงคือ ในหองหน่ึงหอง มีพอกับลูกอยูเปดเรื่องมา พอเริ่ม
ปวย เรา set วามันมีหนาตางบานหน่ึง พอเริ่มปวย แสงเขามาเยอะ แลวพอชวงที่สองปวยหนักข้ึน 
เปนตายเทากัน ผามานลดลงมาเพื่อใหแสงขางในมนันอยลง Mood&Tone ที่เรามองเห็นก็จะดูทึมข้ึน 
พอปวยมากข้ึนไปอีก ผามานปดลงทําใหแสงที่เขามาดูลิบหรี่ เขามานอยลงกวาเดิม เพราะฉะน้ันภาพ
สามภาพที่คุณเห็น Mood&Tone ของสีสันและแสงเงามันตางกันซึ่งมันใหอารมณกันไปคนละแบบ 
ความหวังกับความหวังนอย นอยลงจนริบหรี่ แตถาคุณจัดใหเหมือนกันทั้งหมดก็ไดเหมือนกันแต
อารมณของภาพมันจะไมออก ย่ิงเน้ือเรื่องที่ถูกดีไซนออกมาใหเปนแบบน้ี ย่ิงตองมีการดีไซนแสงเงา 
การถาย เรื่องของเฟรมมีการดีไซนแลว ที่เหลือคือเรื่องของแสงและเงา ใหมันเขากับเฟรมที่กําลังเลา 
ใหเขากับแอคต้ิงที่ใสเขาไป และชวงจังหวะของเรื่องราวที่คุณกําลังเลาอยู  

5) การกํากับภาพวิดีโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องสามารถทําไดอยางไรเพื่อใหผูชมสามารถ
เขาใจจุดมุงหมายของสัญญะมากข้ึน 

    สําหรับการใชภาพในการเลาเรื่อง หากภาพหน่ึงภาพจะเลาเรื่องอะไรไดก็ตองใช shot 
อื่นมาชวยทั้ง shot กอนหนา และ shot หลัง หรือเปน shot ที่เคยเห็นมากอนหนาน้ันแลว ซึ่งการจัด
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วางองคประกอบของ shot มันจะสงผลตอเรื่องทั้งเรื่อง เชน พอวาง shot หน่ึงลงบนไทมไลน จะไป
เช่ือมโยงกับ shot กอนหนาและ shot หลังวาเกี่ยวของกันอยางไรบาง shot แรกอธิบาย shot น้ี
อยางไร สงไปให shot ตอๆไปและทั้งเรื่องอยางไร ซึ่ง shot แรกสุดกับทายสุดอาจจะเปนสิ่งที่ทําให
คนดูยอนนึกไปถึงกันได ซึ่งมันเปนการวาง Key message บางอยางไวแลวกลับมาตบมันอีกที โดย
ซอนความหมายผาน shot ภาพ ทําใหนึกไปถึงตนเรื่องแตมันก็อยูที่ดีไซนวาอยากใหแตละ shot      
มีความชัดเจนแคไหน ซึ่งคุณตองวาง concept รวมมากอนแลวจึงมาดีไซนภาพ หากมาดีไซนภาพให
เกิดความรูสึกอยางเดียว มันอาจจะปลายทางไปแลว “ถาเกิดคุณถายภาพน่ิงภาพเดียวแลวคุณ
ตองการจะสื่อความหมายของภาพใหทุกคนเขาใจเหมือนกัน คุณตองคิดมันเยอะ เพราะวามันน่ิง     
จะใสแสงเงายังไง มี texture ยังไง พร็อบ ประกอบอะไรบาง แตอันน้ีองคประกอบมันคือ shot แตละ
shot ที่ตอกันทําใหมันจะตางกันอยูแลว”  

    หรืออีกอยางหน่ึงคือการวางภาษาภาพเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ยกตัวอยาง การแบง
ขางระหวางคนสองฝงจะเลายังไงในภาพๆหน่ึง เราไมสามรถบอกไดวาคนสองคนน้ีไมถูกกันยังไง แต
ในหนังที่คุณดูลองสังเกตดู สมมติคนสองคนยืนดวยกัน พระเอก และ ผูราย บางทีจะมีเสนขอบอะไร
บางอยาง เผื่อแบงคนสองคน ไมมีภาพผานไหลกัน เพื่อจะบอกวาคนสองคนน้ีคนละฝง ในกรณีแบบน้ี
คนที่ดูจะยังไมไดคิดขนาดน้ัน แตในการรับรูบางอยางในจิตใตสํานึกของคนบางทีมันจะแบงโดย
อัตโนมัติไปเอง แตในการเลาเรื่องดวยภาพมันตองเลาแบบน้ี ใหทุกอยางมันชัด ซึ่งมันคือองคประกอบ
หน่ึงใน shot หน่ึง เมื่อมันมาประกอบกับ shot ตอๆไปมันจะย่ิงชัดเจน  เพราะฉะน้ันแสงเงาก็จะเปน
อยางน้ีเหมือนกันไปดวยกัน 

6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน เรื่องของการยอมแสงและ Art Direction  
    ในการยอมแสงขณะถายทําสามารถทําได โดยการปรับเควินที่ตัวกลอง หรือการใชเจ

ลบลูหรือสีอื่นๆในการยอมสีของไฟ หรือการใชไฟฟลูออเรสเซนทกับไฟตางๆที่มีอยูก็ตางกัน ซึ่ง
จําเปนตองทดลองวาไฟที่เรามีควรจะใชกับเจลสีอะไร ควรจะปรับองศาเควินที่เทาไหร ใชไฟอะไรบาง 
สวนเรื่องของ Art Direction ตองเลือกสีที่ลงอยูในLocation ทั้งหมดเพราะถาเราไมมีการคุมมันสีมัน
จะโดดออกมา ยกตัวอยาง Art Directionที่นาสนใจของหนังญี่ปุนเรื่องหน่ึง ออกแนวเหนือจริง โดยมี
ผูชายคนหน่ึงอยูในหองที่ไมคอยมีอะไรอยูในน้ัน มีแคโตะกับเกาอี้เทาน้ัน แตมันเสมือนวา น่ีคือ
ชีวิตประจําวันของเขาและอยูๆก็มีใครเขามาไมรูแตงตัวประหลาดๆเหมือนสตัวประหลาด  อยางหองที่
คุณวางไววาเปนหองของผูหญิงคนหน่ึง สามารถจัดแบบ Surreal ได เหมือนกับการถายมิวสิควิดีโอ 
โตะขาวตัวหน่ึง ขางหลังมีตูใบหน่ึงเปนตูไมเกาๆ หรือ เปนตูธรรมดา ซึ่งแลวแตอยูที่การคลุมเรื่อง
ทั้งหมด 

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คุณซึง ดวงมณี ทําใหผูศึกษาไดรับรูถึงขอมูลดานการใช
แสง วิธีการจัดแสงในผลงาน อีกทั้งขอมูลดานการกํากับภาพและการใชภาษาภาพเพื่อชวยในการผลิต
ผลงานประเภทที่ใชสัญลักษณ รวมไปถึงการเลือกใชอุปกรณตางๆในการยอมแสง สีของภาพตาม 
Mood&Tone ของช้ินงาน ซึ่งขอมูลดังกลาวสมารถนําไปประยุกตใชในผลงานเพื่อสรางสรรคผลงานที่
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกกลุมผูชมเปาหมาย 
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บทสัมภาษณ  
สตรีท่ีเคยมีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนคนท่ี 1 ซึ่งเคยมี

ประสบการณการต้ังครรภเมื่ออายุ 17 ป และไดเลือกทางออกดวยการทําแทง  
1) หลังจากที่ทราบวาตนเองเกิดการต้ังครรภเกิดความรูสึกอยางไรบาง และเลือกที่จะ

ปรึกษาใครไหม ถาปรึกษาเลือกใครเปนคนแรก 
    “รูสึกกังวลมาก วิตกวาจะทําอยางไรตอไปดี กลัวพอแม และคนอื่นๆจะรู กลัววาจะ

ไมไดเรียนตอ เลือกปรึกษาแฟนเปนคนแรก”  
2) หากสมมติวาตอนน้ันไมสามารถปรึกษาหรือบอกใครไดเลยจะรูสึกอยางไร และจะทํา

อยางไร 
    “คงรูสึกแยมากๆ อาจจะรูสึกไมอยากอยูบนโลกน้ีอีกตอไป เพราะวารับไมไดถาหากทํา

ใหพอแมและครอบครัวผิดหวัง อาจจะไปทําแทงเอง หรือฆาตัวตาย”  
3) ระหวางการตัดสินใจหาทางออกไดปรึกษาหรือคนควาขอมูลจากไหน (เชน อินเทอรเน็ต 

ฯลฯ) 
    “สอบถามจากเพื่อนที่แมของเพื่อนเคยไปทํามา และอินเตอรเน็ตบางบางสวน”  
4) ใครหรืออะไรที่มีสวนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกทางออกและสุดทายแลวที่เลือก

ทางออกน้ี เพราะเหตุใด 
    “แฟนคือคนที่ชวยตัดสินใจให สาเหตุที่เลือกเหตุผลน้ีเพราะ ตอนน้ันจําเปนตองเรียน

หนังสือ และรับไมไดหากคนรอบขางตองรูวาเราต้ังครรภ”  
5) ระหวางการต้ังครรภน้ันในกลัวและกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด 
    “กังวลวาถาหากมีคนรู และนําไปบอกตอๆกันจนพอแมและคนในครอบครัวรู จนตอง

ออกจากโรงเรียน” 
6) ลังเลมากแคไหนในขณะน้ันที่จะเลือกทางออกน้ี (การทําแทง) 
    “ลังเลมาก ตัดสินใจอยู 1 สัปดาหกวาจะตัดสินใจได รองไหและจิตตกอยูนานมาก”  
7) ถาหากสามารถยอนกลับไปไดจะเลือกทางออกเดิมหรือทางออกใหมสําหรับปญหาน้ี 
    “หากยอนไปไดก็คงตองเลือกทางออกน้ี เพราะเรามีความจําเปนในการเรียน และไม

ตองการใหครอบครัวผิดหวังกับการกระทําของเราในครั้งน้ีดวย” 
8) ในแงของการต้ังครรภในวัยเรียนนึกถึงอะไรเปนอันดับแรก(เชนการกําเนิด/ความ

เปลี่ยนแปลง/ความไมแนนอน/พอแม/หนาที่ ฯลฯ) 
    “นึกถึงความพรอมเปนอยางแรก การต้ังครรภจําเปนตองมีความพรอม ถาหากเกิดข้ึน

จากความไมพรอม จะทําใหเกิดปญหาอยางแนนอน”  
 
บทสัมภาษณ 

สตรีท่ีเคยมีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนคนท่ี 2 ซึ่งมีประสบการณ
การต้ังครรภตอนอายุ 20 ป และเลือกทางออกในการเลี้ยงบุตร 

1) หลังจากที่ทราบวาตนเองเกิดการต้ังครรภเกิดความรูสึกอยางไรบาง และเลือกที่จะ
ปรึกษาใครไหม ถาปรึกษาเลือกใครเปนคนแรก 
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    “มีความรูสึกเครียดและกังวลกลัววาที่บานจะรูสึกยังไงถารูวาเราต้ังครรภ และจะทํา
ยังไงดีเพราะวาตัวเองกําลังเรียนอยู แตไมคิดที่จะทําแทงแนนอนคะ  คิดที่จะปรึกษาพี่สาวแฟนเปน
คนแรกเพราะวาเราคอนขางสนิทกัน” 

2) หากสมมติวาตอนน้ันไมสามารถปรึกษาหรือบอกใครไดเลยจะรูสึกอยางไร และจะทํา
อยางไร 

    “คงรูสึกอึดอัดในใจ กลับบานก็ไมกลาสูหนาพอแมคะ แตคงตัดสินใจที่จะบอกดวย
ตัวเองในเวลาที่คิดวาเหมาะสมคะ” 

3) ระหวางการตัดสินใจหาทางออกไดปรึกษาหรือคนควาขอมูลจากไหน (เชน อินเทอรเน็ต 
ฯลฯ) 

    “ไมเลยคะ ตัดสินใจดวยตัวเองและแฟน2คนเทาน้ันคะ”  
4) ใครหรืออะไรที่มีสวนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกทางออกและสุดทายแลวที่เลือก

ทางออกน้ี เพราะเหตุใด 
    “สุดทายพี่สาวแฟนเปนคนบอกพอแมคะ เพราะวิธีน้ีเปนวิธีที่จะโดนวานอยที่สุดแลว

คะ”  
5) ระหวางการต้ังครรภน้ันในกลัวและกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด 
    “กลัววาลูกจะมีอวัยวะครบและจะสมบูรณแข็งแรงไหม”  
6) ลังเลมากแคไหนในขณะน้ันที่จะเลือกทางออกน้ี (การเลี้ยงบุตร)  
    “มันเปนสถาณการณกะทันหันคะ พอพี่สาว กลับมาจากเมกาก็โทรบอกแมใหเลยคะ” 
7) ถาหากสามารถยอนกลับไปไดจะเลือกทางออกเดิมหรือทางออกใหมสําหรับปญหา 
    “ทางเดิมคะ” 
8) ในแงของการต้ังครรภในวัยเรียนนึกถึงอะไรเปนอันดับแรก(เชนการกําเนิด/ความ

เปลี่ยนแปลง/ความไมแนนอน/พอแม/หนาที่ ฯลฯ) 
    “มันเกิดข้ึนมาในหัวทุกอยางพรอมกันคะ มีคําถามในหัวเต็มไปหมด” 

 
บทสัมภาษณ 

สตรีท่ีเคยมีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนคนท่ี 3 ซึ่งมีประสบการณ
การต้ังครรภตอนอายุ 20 ป และเลือกทางออกในการเลี้ยงบุตร 

1) หลังจากที่ทราบวาตนเองเกิดการต้ังครรภเกิดความรูสึกอยางไรบาง และเลือกที่จะ
ปรึกษาใครไหม ถาปรึกษาเลือกใครเปนคนแรก 

    “รูสึกตกใจ เครียด แลวปรึกษาแฟนและเพื่อนสนิท” 
2) หากสมมติวาตอนน้ันไมสามารถปรึกษาหรือบอกใครไดเลยจะรูสึกอยางไร และจะทํา

อยางไร 
    “เครียดมากกวาเดิม และรีบหาทางแกดวยตัวเอง” 
3) ระหวางการตัดสินใจหาทางออกไดปรึกษาหรือคนควาขอมูลจากไหน (เชน อินเทอรเน็ต 

ฯลฯ)  
    “นอกจากปรึกษาแฟนและเพื่อนแลว ไดสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต” 
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4) ใครหรืออะไรที่มีสวนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกทางออกและสุดทายแลวที่เลือก
ทางออกน้ี เพราะเหตุใด 

    “ลูกที่อยูในทองและแฟน เพราะถึงแมเปนการต้ังครรภที่ไมพรอมแตลูกสําคัญที่สุด รัก
เคามากที่สุด และมั่นใจวาเราสามารถเลี้ยงดูและดูแลเคาไดดี” 

5) ระหวางการต้ังครรภน้ันในกลัวและกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด 
    “สุขภาพของลูกในทอง กังวลและกลัววาเคาจะไมสมบูรณหรือสุขภาพไมแข็งแรง” 
6) ลังเลมากแคไหนในขณะน้ันที่จะเลือกทางออกน้ี (การเลี้ยงบุตร) 
    “ไมลังเล เพราะมั่นใจที่จะเลือกทางออกน้ี” 
7) ถาหากสามารถยอนกลับไปไดจะเลือกทางออกเดิมหรือทางออกใหมสําหรับปญหา 
    “ทางออกเดิม” 
8) ในแงของการต้ังครรภในวัยเรียนนึกถึงอะไรเปนอันดับแรก(เชนการกําเนิด/ความ

เปลี่ยนแปลง/ความไมแนนอน/พอแม/หนาที่ ฯลฯ) 
    “นึกถึงหนาที่และความรับผิดชอบ” 
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสตรีที่มีประสบการณในการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัย

เรียนทั้งสองคนทําใหผูศึกษาไดขอมูลเชิงลึกที่เกิดข้ึนตอความรูสึกของสตรีที่ประสบปญหาน้ีไมวาจะ
เปนความกลัว ความสับสน และทางเลือกตางๆที่เขามาในชีวิตของพวกเธอ ซึ่งผูศึกษาสามารถนํา
ขอมูลเหลาน้ีไปประยุกตใชกับเน้ือหาของผลงานเพื่อการสรางสรรคช้ินงานที่จะตอบสนองตอ
จุดมุงหมายมากที่สุด  

 
ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production)  
ประเภท คลิปวิดีโอ  
ชื่อวิดีโอ RU486 
จุดมุงหมาย การนําเสนอภาวะสับสนทางจิตใจของผูหญิงที่ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัย

เรียนกับทางเลือกทีเกิดข้ึน 
เน้ือเรื่องยอ เปนเรื่องของเด็กสาวคนหน่ึงที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึน ซึ่งเธออยู

ในวัยเรียนและไมกลาบอกใคร ดังน้ันเธอจึงพยายามหาทางออกดวยวิธีการที่เขาถึงงายที่สุดคือ
อินเทอรเน็ต ซึ่งในน้ันมีทางเลือกหลายทางที่เสนอใหเธอ ทั้งการทําแทงเถ่ือน,การเลือกต้ังครรภตอ,
การทําแทงโดยรับประทานยา,การไปสารภาพกับพอแม สุดทายแลวเธอรับขอเสนอสองขอสุดทายมา 
แตเมื่อเธอกําลังตัดสินใจที่จะเดินเขาไปหาพอแม บางสิ่งบางอยางในสังคมก็กดดันเธอทําใหเธอ
หวาดกลัว และกลัวที่สุดคือกลัวพอแมจะเสียใจ ผิดหวังในตัวเธอ สุดทายเธอจึงเลือกรบัประทานยาขับ
เลือด และวินาทีที่เลือดไหล วินาทีที่ตาเธอพราเลือน เธอก็มองกลับไปเห็นอดีตที่เธออยูกับแฟนและใช
อารมณช่ัววูบ ละเลยการปองกัน ทําใหเธอพลาดและเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึน แตขณะที่เธอ
กําลังจะหมดสติ คนที่เธอแครและคนที่เธอไมกลาจะสูหนา สุดทายเปนฝายที่พยายามเขามาหาเธอ  
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Mood & Tone  

 
           

Storyboard 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

 
       
Treatment  
1) ภายในหองๆหน่ึง กลางหองมีโตะทานอาหารต้ังอยู บนโตะมีจานอาหารจานหน่ึงถูก

วางเอาไว ในจานอาหารมีไขใบหน่ึงต้ังอยู และมีเชือกสีแดงโยงจากไขใบน้ันไปรอบๆหอง เด็กหญิงคน
หน่ึงน่ังอยูดานหนาของจานอาหารจานน้ัน เธอมีใบหนาที่สับสนและเครงเครียดเมื่อไขใบน้ันคอยๆโต
ข้ึน   

2) เธอหันไปมองตรงประตูหอง แตก็ลังเลและหันกลับมา เธอหันไปมองที่โตะตัวน้ันอีก
ครั้ง บนโตะที่จานใสไขใบเดิมยังคงวางทิ้งเอาไว และไขก็คอยๆโตข้ึน เธอหวาดกลวั  

3) เธอตัดสินใจลุกไปที่มุมหองหน่ึงและดึงผามานเปดออก เงาสี่เงาโผลออกมาจากหลัง
หนาตางบานน้ัน และแตละเงาตางทําใหเธอหวาดกลัว ดวยสิ่งที่แตละเงาน้ันถือมาดวย พรอมกับไขคน
ละฟองของตนเอง  

4) เงาๆหน่ึงถือคีมอยูในมือหน่ึงและไขอยูในมือหน่ึง กอนจะเอาคีมในมือแทงเขาไปทะลุ
เปลือกไข และคีบบางสิ่งบางอยางทีเ่ตนตุบๆออกมา ของเหลวสีแดงฉานไหลทะลกัและเจอนอง มันทํา
ใหเด็กสาวหวาดกลัว สายหนาและถอยหนี  

6) เงาอีกเงาหน่ึงย่ืนขวดนมใหเธอ แตเมื่อเธอมองสิ่งน้ัน ไขใบที่อยูบนโตะก็เหมือนจะย่ิง
เติบโตข้ึน และเสียงจากประตูตูเสื้อผาที่ถูกรัดไวดวยเชือกพยายามเปดออก ประตูตูเสื้อผาถูกทุบจาก
ดานใน ประตูตูเสื้อผาเปดออกชุดนักเรียนของเธอหลนลงพื้นและเริ่มฉีกขาด เด็กสาวหวาดผวากับสิ่ง
เหลาน้ันและปฏิเสธเงาน้ัน 

7) เงาอีกสองเงาที่เหลือกาวออกมา เงาหน่ึงถือยาเม็ดกลมๆเม็ดหน่ึง เมื่อเงาน้ันบี้ยาจน
แตกละเอียดและโปรยลงบนไข มันก็สงผลใหไขใบน้ันคอยๆฝอ และแหงเหี่ยว สวนอีกเงาจับที่ตัวเธอ
และดึงกุญแจใหเธอดอกหน่ึง และช้ีไปที่ประตูหอง  
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8) เธอรับของทั้งสองสิ่งสุดทายน้ันมา สองสิ่งน้ันมันทําใหเธออึดอัด แตเธอรูสึกไดถึง
ความหวังบางอยาง จึงรวบรวมความกลาแลวเดินออกไปจากหอง     

9) ไขที่ต้ังอยูเติบโตข้ึนเรื่อยๆเมื่อเธอกาวออกไป ตูเสื้อผายังไมหยุดปลอยเสื้อผาของเธอ
ออกมาและฉีกขาดรวมทั้งของเลนเด็กที่กรูกันออกมาว่ิงวนอยูที่พื้น ผาบางพื้นเลื้อยตามเธอไป 
โทรศัพทที่ถูกดึงสายออกก็สงเสียงดังข้ึนมา เสียงติฉินนินทาที่ฟงไมไดศัพทหลุดออกมาจากโทรศัพท
เครื่องน้ัน  

10) เด็กสาวไตบันไดข้ึนไปจนถึงประตูอีกบาน เมื่อเปดเขาไปก็พบกับหนาตางบานใหญที่
ถูกลามโซไวจากดานใน มีเงาอยูหลังหนาตางบานน้ัน เปนเงาที่เธอคุนเคย แตสิ่งของที่ตามเธอมาจาก
หองดานลางกําลังพันเกี่ยวตัวเธอ และโทรศัพทก็สงเสียงไมหยุด  

11) เธอถอยหลัง  และทรุดตัวลง เห็นภาพสิ่งตางๆหมุนวนมาในหัว ทั้งไขใบน้ันที่อยูใน
หองและกําลังโตข้ึน ตูเสื้อผาที่ถูกทุบ เสียงโทรศัพท และเงาสองเงาที่โผลเขามาในความคิด เสียงที่ดัง
กองไปรอบๆมันทําใหใจของเธอแทบระเบิด เธอรองไห  

12) สุดทายเธอเห็นยาเม็ดน้ันอยูในมือ เด็กสาวตัดสินใจกลืนมันลงไป ทันใดน้ันเธอก็
แทบจะหมดสติไป เสียงคอยๆเบาลง ไขคอยๆแตกราว และเสียงเด็กกรีดรอง ตาของเด็กสาวเบลอ  

13) เธอกลืนมันลงไป ทันใดน้ันเหมือนทุกอยางกําลงัจะแตกสลาย หองทั้งหองกําลังหมุน 
เสียงคอยๆเบาลง ไขคอยๆแตกราว และเสียงเด็กกรีดรอง ตาของเด็กสาวเบลอ  

14) [ภาพในความคิดที่โผลเขามา] เธอเห็นภาพแฟนหนุมกับเธออยูดวยกัน ทั้งคูมี
ความสุข จับมือกัน สัมผัสกันไปมาที่มือ และสุดทายเมื่อปลอยมือมีไขใบหน่ึงเกิดข้ึนมา แตเขาก็ปลอย
มือเธอไปแลว  

15) [ตัดกลับมา] ไขบนโตะที่ฟบลง และหญิงสาวที่นอนกองกับพื้น ขณะที่ตาของเด็กสาว
กําลังจะปด แตเด็กสาวหมดแรง เธอลุกไมข้ึน เสียงจากโทรศัพทไมไดเงียบลง เหมือนมันกําลังตอวา
เธอวา “บาป” ... “บาป” ... “บาป” เสียงดังระหึ่มราวกับบทสวด  

16) เด็กสาวเหน่ือยออนและหมดแรง นํ้าตาเธอยังคงไหล ภาพสุดทายที่เธอเห็นคือ 
หนาตางที่ถูกล็อกกําลังพังออกและเงาในน้ันกําลังว่ิงเขามาหาเธอ   
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการศึกษาและผลิตงานในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหา
การต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล 
(Evaluation Research)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินช้ินงานคลิปวิดีโอที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับของผูชมกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ 
“ความพึงพอใจจากการรบัชมคลิปวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัย
เรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิต
ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลคลิปวิดีโอ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ“ความพึงพอใจจาก
การรับชมคลิปวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิค
สตอปโมช่ัน” ของกลุมตัวอยางชวงอายุต้ังแต 13-23 ป จํานวน 7 คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพคลิปวิดีโอ 
 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผล 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1  ความคิดเห็นตอเน้ือเรื่อง  
สวนที่ 2  ความคิดเห็นตอเทคนิคสตอปโมช่ัน  
สวนที่ 3  ความคิดเห็นและความเขาใจความหมายของสัญลักษณ เชน คีม /ขวดนม/ ยา  

และการรับรูอารมณความรูสึกจากวิดีโอ  
สวนที่ 4  ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอ แสง ฉาก ดนตรีประกอบ มุมกลอง และ

การตัดตอ 
สวนที่ 5  ความคิดเห็นตอภาพรวมของคลิปวิดีโอและขอเสนอแนะ 
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ผลการประเมินประสิทธิผล 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชม

คลิปวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอป
โมช่ัน” เพื่อเปนการประเมินผลคลิปวิดีโอที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึง
พอใจของกลุมเปาหมายในชวงอายุ 13-23 ป เปนจํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังน้ี 

1) นางสาว พิชชณียา ฉัตรทอง อายุ 20 ป ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2) นาย ศรัญย  วิริยะพษิฐาน อายุ 21 ป ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล  
3) เด็กหญิง สวนีย รัตนศิริวัฒนกุล อายุ 13 ป ศึกษาอยูที่โรงเรียนวัดราชโอรส 
4) นาย ปริญญ ศุภศินสาธิต อายุ 21ป ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
5) นางสาว ณัฐพร โลเกศกระวี อายุ 23 ป ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6) นาย ภูธเนศ ขําพวง อายุ 16 ป ศึกษาอยูที่โรงเรียนวัดราชโอรส  
7) นางสาว วัชริตา ฤกษชาญชัย 21ป ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นตอเน้ือเรื่อง 
เน้ือเรื่องในสวนหลักๆอยางเชนเกี่ยวกับการต้ังครรภ ตัวเลือกตางๆ การทําแทง เปนที่

เขาใจพรองตองกัน แตในสวนของรายละเอียดปลีกยอยตางๆที่ ใส เขาไป บางคนก็สามารถ
ตีความหมายไดไปในทิศทางของตัวเองบาง ตรงตามกับที่ผูศึกษาวางไวบาง สวนเรื่องการดําเนินเรื่อง
และการเลาเรื่องดี สนุกสนานทําใหกระตุนความอยากรูวาจะเกิดอะไรข้ึนตอไป  
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอเทคนิคสตอปโมชั่น 

การใชเทคนิคสตอปโมช่ันทั้งเรื่องทําใหสนับสนุนตัวเน้ือเรื่องมากข้ึน ดูแปลกใหม 
โดยรวมชอบการใชเทคนิคสตอปโมช่ันซึ่งทําใหภาพนาสนใจมากข้ึน แตมีการขยับในบางจุดดูแปลกๆ 
ไม continue แตชอบการใชสิ่งของตางๆเชนโทรศัพทสีแดงภายในหอง  
 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและความเขาใจความหมายของสัญลักษณ เชน คีม /ขวดนม/ ยา และการ
รับรูอารมณความรูสึกจากวิดีโอ 

ความหมายของสิ่งของหลักๆเปนที่เขาใจตรงกันทั้งการทําแทงแบบหนีบออกจากมดลูก 
การเลี้ยงดูบุตร และยาขับเลือด สวนความรูสึกที่ไดรับจากวิดีโออยูในผลเฉลี่ยที่ดี ซึ่งมีทั้งรูสึกรวมและ
พึงพอใจมาก หรือรูสึกเฉยๆ แตโดยรวมแลวเขาใจความหมายของวิดีโอไปในทิศทางเดียวกัน  
 
สวนท่ี 4  ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอ แสง ฉาก ดนตรีประกอบ มุมกลอง และการตัดตอ 

สวนใหญมีความพึงพอใจตอแสง Mood&Tone ที่ดูดารคๆเหมาะกับเน้ือเรื่องและมุม
กลองดี สวนการตัดตอมีความเห็นตางกันทั้งดีลืน่ไหล และเร็วไป สวนฉากเห็นวาดูยุงเหยิงเขากับความ
สับสนวุยวายของเรื่อง แตในบางจุดในองคประกอบของฉากอยางเชนประตูสีฟาทําใหดูสดใส ไมเขา
กับเรื่องราว สวนดนตรีมีทั้งชอบและไมชอบ อยางเชนดนตรีเปลี่ยนอารมณเยอะเกินไป แตบางเห็นวา
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มีหลากหลายอารมณดี มีทั้งชวงต่ืนเตน ชวงหดหู ชวงที่ลึกลับเขากับจังหวะของเรื่อง หรือไมก็ทําใหดู
วุนวายเกินไปจนนารําคาญ  
 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นตอภาพรวมของคลิปวิดีโอและขอเสนอแนะ 

ภาพรวมตอวีดีโอถือวาดี นาพึงพอใจ มีความนาสนใจ เน้ือเรื่องนาติดตาม เปนวิดีโอที่มี
เน้ือหาสาระตองใชความคิดอยางบางจุดที่เขาใจยาก ทําใหตองดูหลายๆ รอบ ขอเสนอแนะเรื่องของ
การใชดนตรีที่แนะนําใหใชเปนเพลงๆเดียวแลวคอยเสริมจังหวะที่จะทําใหตกใจ และการตัดตอที่ตัด
ภาพกลับไปกลับมาอยางรวดเร็วเกินทําใหดูแลวงง 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในบทสุดทายน้ีผูศึกษาไดสรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการการสรางสรรควิดีโอที่
ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ันซึ่งไดสรุป
ผลการวิจัย ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการทําการศึกษาวิจัยและผลิต
ในครั้งตอไป  

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลเกี่ยวกับปจจัยในการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ัน 
ปจจัยในการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ันเพื่อสะทอนปญหาใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการน้ันข้ึนอยูกับความคิดสรางสรรคและเทคนิคการนําเสนอใหดูแปลกใหม 
นาสนใจ เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายแตทั้งน้ีการใชสัญญะก็จําเปนตองสามารถสื่อสารอารมณ
ความรูสึกของวิดีโอสูไปถึงกลุมเปาหมายไดอีกดวยดังน้ันจึงมีการสัมภาษณผูที่มีประสบการณและ
ผูเช่ียวชาญในดานตางๆที่เกี่ยวของกับช้ินงานรวมทั้งการสัมภาษณผูที่เคยมีประสบการณการต้ังครรภ
ไมพึงประสงคในวัยเรียนเพื่อเก็บขอมูล และนําความรูสึกและขอเท็จจริงดังกลาวมาใชในการผลิต
ช้ินงาน 

1) การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูมีประสบการณทางดานการใชสัญญะในการผลิต
ช้ินงาน จํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอที่
ใชสัญญะในการเลาเรื่อง ในวันที่ 18 กันยายน และ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ดานการแสวงหาแรงบันดาลใจและการคิดงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่อง 
           แรงบันดาลใจในการคิดงานประเภทน้ีคือการตองออกไปเจอกับปญหาแลว

ปญหาน้ันไมสามารถพูดตรงๆไดก็เปนหนาที่ของการใชสัญญะเพื่อถายทอดสิ่งเหลาน้ัน ซึ่งสัญญะแต
ละอยางในงานก็ข้ึนอยูกับการเลือกใชวากลุมเปาหมายคือใคร 

สวนที่ 2 ดานการเลาเรื่องเพื่อจูงใจผูชม และการใชภาพ การจัดวางองคประกอบตางๆ 
เพื่อใหงานสมบูรณย่ิงข้ึน  

           ยกประเด็นที่แปลกใหม น าสนใจ หรือประเด็นปญหาที่ คนสวนใหญมี
ประสบการณรวม ซึ่งการที่จะใหผูชมจะเขาใจและรับฟง ผูผลิตก็ตองเปนพวกเดียวกับผูชมเสียกอน 
สวนดานการจัดวางแบบใหเกิดการต้ังคําถามคือการจัดวางอยางผิดที่ผิดทางนิดๆ แตไมใชเยอะจนโดด
เดน สวนในแตละ Shot ใหศึกษา Logic และใชใหเกิดความ make sense  
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สวนที่ 3 ดานการนําเสนอเน้ือเรื่องใหผูชมเขาถึงจุดมุงหมายของเรื่อง 
           การเขาถึงจุดมุงหมายคือการตีความหมายของรหัส (Code) ที่แฝงเอาไวออกซึ่ง

ก็ข้ึนอยูกับปจจัยดานตางๆ ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งหากอยากใหคนดูเขาใจก็ตองนําปญหาน้ันมาตี
แผใหคนดูสามารถเขาใจได  

สวนที่ 4 ดานขอควรระมัดระวังในการพูดถึงปญหาที่มีลักษณะเสียดสีสังคม  
           ปญหาการสื่อสารที่ไมสามารถสื่อสารใหคนดูเขาใจไดหรือการหยิบยกปญหา

ข้ึนมาอยางผิวเผิน หากเอนเอียงไปในทางใดทางหน่ึงแลวไมมีเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดที่หยิบยก
นําเสนอเพียงพอคนดูจะเกิดการโตแยง  

สวนที่ 5 ดานการเลือกใชสัญญะในช้ินงานทั้งที่กําหนดข้ึนมาเองหรือสัญลักษณสากล  
                           ในเลือกใชสัญลักษณตางๆตองเลือกแลววาสัญลักษณน้ีคนดูจะสามารถเขาใจ
และตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับเราได ซึ่งสัญลักษณที่เปนสากลนิยมมากกวาเพราะงายตอ
การเขาใจไมตองปูเรื่องเพื่อนสนับสนุนสัญลักษณน้ันมากนัก  

 
2) การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูมีประสบการณทางดานการใชเทคนิคสตอปโมช่ันใน

การผลิตช้ินงาน จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 
    จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอ

ที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
สวนที่ 1 ดานการแสวงหาแรงบันดาลใจและการคิดงานสตอปโมช่ัน  
           ไดจากการชอบและดูงานสตอปโมช่ันเยอะๆ ซึ่งจะมีไอเดียแปลกๆใหมๆใหได

ลองเลน งานสตอปโมช่ันถือเปนงานที่เปดกวางสามารถเลนกับไอเดียที่ตองการไดหลากหลายเพราะ
การทําสตอปโมช่ันคือการทําใหสิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปได 

สวนที่ 2 ดานการเตรียมตัวในการผลิตงานสตอปโมช่ัน  
           เหมือนกับการถายทําโดยทั่วไป  ตองมี Shooting board มีการจัดแสง การ

เตรียมการวางแผนตางๆหากตองการใหวัตถุขยับ ขยับอยางไรขยับไปที่ไหนเตรียมอุปกรณใหพรอม 
สวนที่ 3 ดานการวางโครงเรื่องและการใชลูกเลนในงานสตอปโมช่ันเพื่อใหช้ินงาน

นาสนใจ  
            ช้ินงานสตอปโมช่ันน้ันมีความนาสนใจในตัวเองอยูแลวแตความนาสนใจของ

ผลงานข้ึนอยูกับไอเดียและความครีเอทีฟของแตละคนมากกวา  
สวนที่ 4 ดานการตัดตอและขอควรระมัดระวัง  
           การตัดตอของสตอปโมช่ันคือการเอารูปถายมาวางเรียงกันทีละเฟรมๆซึ่งข้ึนอยู

กับความยาวของแตละเฟรมตามแตจะกําหนด สวนขอระมัดระวังคือการวางแผน การเตรียมงานใหดี 
และความตอเน่ืองของภาพที่ควรระมัดระวังที่สุด  
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3) การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูมีประสบการณ ความเช่ียวชาญทางดานการจัดแสง
และการกํากับภาพในการผลิตช้ินงาน จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสงและ
กํากับภาพในวิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ันในการเลาเรื่อง ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ดานการจัดแสงใหเกิดความตอเน่ืองในช้ินงาน  
           สิ่งสําคัญในช้ินงานคือการมี Mood&Tone ที่ชัดเจนจะกอใหเกิดเปนคอนเซ็ปท

ของงาน ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความตอเน่ืองและทิศทางของแสงทั้งหมด  
สวนที่ 2 ดานการกํากับภาพและแสงเงา  
           แสงและเงามีการพัฒนาเหมือนกันซึ่งเปนไปตามอารมณของเน้ือเรื่องในชวง

น้ันๆ ซึ่งในการจัดแสงแตละครั้งไมไดเหมือนกันหมดอยูที่การดีไซนแสงในแตละฉาก ใหเขากับเน้ือหา
และการแสดงของตัวละคร  

สวนที่ 3 ดานการกํากับภาพวิดีโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่อง 
           การเลาเรื่องดวยภาพคือการเลาเรื่องอยางตอเน่ืองดวยภาพหลายๆภาพมาเรียง

ตอกัน ซึ่งแตละเฟรมยอมสงผลไปยังเฟรมถัดไป หรือการวาง Key message จากเฟรมแรกสงผล
มายังเฟรมสุดทายซึ่งอาจจะเปนสิง่ทีท่ําใหคนดูยอนนึกไปถึงกันได และอีกอยางคือการใชภาษาภาพใน
การเลาเรื่อง การจัดวางองคประกอบในภาพเพื่อใหสื่อถึงความรูสึก สื่อความหมายบางอยาง  

 
4) การวิเคราะหบทสัมภาษณของผูมีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน 

จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน  
จากการสัมภาษณสตรีที่มีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคพบวาย่ิงมีอายุนอยก็

ย่ิงรูสึกกลัวและมีแรงกดดันมากข้ึนหากผูอื่นรูวาตนเองกําลังต้ังครรภและมีโอกาสในการทําแทง
เชนเดียวกัน จากการสัมภาษณหญิงสาวมีความรูสึกตรงกันวาเมื่อไดทราบวาตนเองเกิดการต้ังครรภ 
ไมพึงประสงคข้ึนความรูสึกที่มีเหมือนกันคือ ความกลัว ความกดดัน ความเครียดและพยายามหาทาง
ออก หากไมสามารถปรึกษาใครไดก็จะพยายามหาทางออกดวยตัวคนเดียวใหได และเมื่อถึงตอน
ตัดสินใจวาจะสารภาพกับพอแมเพื่อเลี้ยงบุตรตอหรือการทําแทงหากพนชวงการตัดสินใจที่ตึงเครียด
ที่สุดไปแลวผูที่ตัดสินใจที่จะเลือกการเลี้ยงบุตรจะเกิดความรักความผูกพันตอเด็กเฉกเชนเดียวกับการ
ต้ังครรภดวยความตองการตามปกติและเรื่องที่ทําใหเครียดที่สุดคือสุขภาพของเด็กในครรภเพราะ   
เกิดจากการต้ังครรภไมพึงประสงคและไมไดรับการดูแลในชวงแรก สวนผูที่ตัดสินใจในการทําแทงน้ัน
จะเกิดความวิตกกังวลมากข้ึนเมื่อใกลถึงเวลาทําแทงและความรูสึกเสียใจแตยังคงยืนยันในการเลือก 

 
5) การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการในหัวขอ

“ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโอที่ใชสัญญะในการสะทอนปญหาการต้ังครรภ   
ไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน” 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลช้ินงานจากกลุมตัวอยางผูชมเพศชายและหญิง อายุ 13-23 
ป เปนจํานวนทั้งสิ้น 7 ราย ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 น้ัน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
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    กลุมเปาหมายสามารถเขาใจตอสญัญะหลกัๆในวิดีโอเปนไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวน
รายละเอียดปลีกยอยๆอยางอื่นเชนการแทนตูเสื้อผาเปนหนาที่และการเปลี่ยนแปลง โทรศัพทเปน
เสียงจากสังคม แตสําหรับสัญลักษณอื่นเชน คีม ขวดนม เม็ดยา เปนที่เขาใจตรงกันวาสื่อถึงทางเลือก
ของหญิงสาวและวิธีการตางๆโดยใหความเห็นวาเหมือนจะเขาใจยากแตจริงๆสามารถเขาใจไดไมยาก 
สามารถรับรูถึงเรื่องราวที่ตองการจะสื่อสารและรูสึกพึงพอใจในการดําเนินเรื่องเปนสวนใหญ ซึ่งให
ความเห็นวานาสนใจและดูสนุกสนาน เพลิดเพลิน ดวยการใชสัญญะแทนสิ่งตางๆทําใหลุนวาจะเกิด
อะไรข้ึนตอไป และมีความพึงพอใจตอแสง บรรยากาศ Mood&Tone รวมถึงการตัดตอและมุมกลอง 
การทําใหวัตถุขยับเคลื่อนที่เองได  สวนเรื่องดนตรีประกอบบางเห็นวาเปลี่ยนไปตามอารมณของ
เรื่องราวและตัวละครดีแตบางเห็นวาดูวุนวายและเปลี่ยนอารมณมากไป จึงมีขอเสนอแนะใหใชเพลง
เปนเพลงเดียวและใชการตัดจังหวะตกใจแทรกเขามา และโดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใช
เทคนิคสตอปโมช่ันในผลงานทําใหชวยสนับสนุนและสงเสริมผลงานใหดูนาสนใจ ภาพดูแปลกตาและ
เหมาะกับเน้ือเรื่องดี  
 
อภิปรายและสรุปผลการดําเนินงาน  

สรุปผลการดําเนินงาน  
1) ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) การเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งผูศึกษาไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคลไปถึงสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือ นิตยาสาร 
เอกสาร รายงานการวิจัยซึ่งเนนไปที่เรื่องของการใชสัญญะ ความหมายของสัญลักษณและขอมูล
ทางดานสถิติเกี่ยวกับการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน สวนจากสื่อจากอินเทอรเน็ต เชน คลิป
วิดีโอเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน มิวสิควิดีโอตางๆ จากน้ันเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่มีประสบการณในการใชสัญญะในการเลาเรื่องทั้งใน
ภาพยนตร มิวสิควิดีโอ ผูที่เช่ียวชาญดานการจัดแสง และผูที่มีประสบการณการผลิตวิดีโอสตอปโมช่ัน 
และการสนทนากับกลุมสตรีที่ เคยมีประสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนเพื่อนํา
ขอเท็จจริงดังกลาวมาชวยพัฒนาในดานเน้ือหา กอนจะนําขอมูลตางๆที่ไดมาใชในการเขียนบทและ
พัฒนาเปนสตอรี่บอรด (Storyboard) ตอไป    

2) ข้ันตอนการผลิต (Production) สามารถผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการ
ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ันออกมาไดตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายของตัววิดีโอโดยอาศัยขอมูลที่กลาวมาขางตนเปนแนวทางในการผลิตช้ินงาน ซึ่งผูศึกษา
สามารถทราบไดถึงกระบวนการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องและใชเทคนิคสตอปโมช่ัน     
การเตรียมงาน จนถึงการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคระหวางการผลิตและวิธีแกไขปญหาเพื่อให
ช้ินงานออกมาสมบูรณที่สุด  

3) ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะและ
เทคนิคสตอปโมช่ันในการเลาเรื่อง ผู ศึกษาไดทําการทดสอบงานช้ินน้ีโดยการสนทนากลุมกับ
กลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิค
สตอปโมช่ันในการสะทอนปญหา รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอช้ินงาน อีกทั้งยังเปนการ
ประเมินผลโครงการการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน
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ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของช้ินงาน ซึ่งการสนทนากลุมน้ันจะคํานึงถึงองคประกอบตางๆในตัว
ช้ินงาน ทั้งการเลาเรื่อง ดานความคิดสรางสรรค ดานเน้ือหา การจัดวางองคประกอบของภาพ     
การใชสญัญะเพื่อสื่อความหมายและการใชเทคนิคสตอปโมช่ันในช้ินงาน ทั้งน้ีการสนทนาแบบกลุมจะ
ทําใหผูศึกษาทราบถึงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอตัวช้ินงานวาเปนไปตรงตามความพึงพอใจ
หรือไม และไดนําขอเสนอแนะบางสวนเพื่อไปปรับปรุงช้ินงานเพื่อใหช้ินงานสมบูรณย่ิงข้ึน  

อภิปรายผล  
ในการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ันมีความสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฏี

และกรอบแนวความคิดที่ไดจากการศึกษาคนความาดังน้ี  
1) ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) สําหรับวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหา ทฤษฏี

เรื่องสัญวิทยาที่ไดทําการศึกษาชวยทําใหเขาใจความหมายของสัญญะในรูปแบบตางๆมากข้ึน รวมถึง
การเขาใจความหมายของตัวสัญลักษณน้ันตองอาศัยปจจัยอื่นๆเช่ือมโยงกัน เน่ืองจากสัญลักษณถูก
แบงเอาไว 2 อยางคือ สัญลักษณที่เปนสากลคือสามารถเขาใจความหมายตรงกันทั่วทั้งโลก อยางเชน 
หัวใจ หมายถึงความรัก นกพิราบ หมายถึง อิสรภาพ เปนตน สวนสัญลักษณอีกอยางคือสัญลักษณที่
ถูกคิดข้ึนใหมเพื่อนํามาแทนความหมายถึงอีกสิ่งหน่ึง ไมวาในเชิงเปรียบเทียบ หรือ ความคลายคลึง
เชน การมีประจําเดือนของผูหญิง เทียบกับการเกิดพายุไตฝุน ซึ่งสัญลักษณในขอน้ีตองมีการเขารหัส 
(Code) ซึ่งเปนตนที่ตองอาศัยความสัมพันธจากปจจัยอื่นๆมาเพื่อสนับสนุนใหเกิดเปนความหมายที่
เราตองการ เชนวัฒนธรรมไทยและตะวันตกไมเหมือนกัน ดังน้ันการตีความตางๆที่จะเกิดข้ึนยอมไม
เหมือนกันเพราะบุคคลน้ันถูกเลี้ยงดูมาในสังคมที่ตางกัน เชนประโยคที่วา “โดนเจาะไขแดง” ซึ่งใน
สังคมไทยสามารถตีความหมายไปในอีกทางหน่ึงวาผูหญิงคนน้ีเสียความบริสุทธ์ิแลว ซึ่งเปนไปตาม
หลักที่โซซูร (เฟอรดินองด เดอ โซซูร นักภาษาศาสตรชาวสวิส)  ไดกลาวไววา เน้ือหาไมใชตัวตัดสิน
ความหมาย แต “ความสัมพันธ” ในรูปแบบของระบบตางหากที่เปนตัวตัดสินความหมาย ซึ่งผูศึกษา
ไดใชแนวคิดดังกลาวในการใสสัญลักษณตางๆลงในช้ินงานเพื่อใหผูชมสามารถรับรูและเขาใจตอ
ความหมายตางๆที่ถูกกําหนดและแทนที่ข้ึน  

2) ทฤษฎีสัญศาสตร (Semiotics) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการเขาใจความหมายตอ
สัญลักษณน้ันๆ ซึ่งทฤษฏีน้ีเสนอแนวคิดการตีความหมายในรูปแบบที่ไมตายตัว ในการตีความสําหรับ
ภาพหรือวัตถุใดๆที่เขามา มีความหมายวาอะไรน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยหลายปจจัยที่จะสงผลใหผูรับสาร
เขาใจตอความหมายใดๆที่ถูกสรางข้ึน ซึ่งเปนทฤษฏีที่ชวยสงเสริมการผลิตช้ินงาน ดังน้ันการผลิต
ช้ินงานจึงมีการใชสัญลักษณที่คอนขางมีความเหมือนใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการสื่อความหมายถึง 
ยกตัวอยางเชน ขวดนม หมายถึงการเลี้ยงลูก ซึ่งเปนสิ่งที่คุนตาในสังคมไทย เมื่อเห็นขวดนมก็จะนึก
ถึงเด็กและผสมผสานไปกับสัญลักษณอื่นๆในช้ินงานที่อาจเกิดการตีความกันแตกตางออกไปเน่ืองจาก
เปนสัญลักษณที่สามารถตีความไปไดในหลายแงมุมแตสัญลักษณช้ินน้ันก็มีการดําเนินเรื่องของตัวมัน
เองเพื่อเปนการเพิ่มมิติใหกับช้ินงาน ทําใหคนดูไดเกิดการขบคิดวาจริงๆสิ่งน้ันคืออะไร มีความหมาย
วาอยางไร ซึ่งก็จะแตกตางไปตามปจจัยอื่นๆรอบตัวทีม่ีผลตอบุคคลคนน้ัน 

3) แนวคิดเกี่ยวกับบาปกรรมทางพุทธศาสนาจากการทําแทงและขอขัดแยงทางสังคมที่
ไมยอมรับหญิงต้ังครรภนอกการสมรส การศึกษาแนวคิดน้ีเน่ืองจากในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมชาวพุทธ
น้ันยอมมีความเช่ือตางๆเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษอยูมากมายรวมถึงการทําแทงที่ถือวาเปนการทําลาย
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ชีวิตผูอื่น โดยชาวพุทธทุกคนถูกสอนใหเกรงกลัวตอบาป อายตอกรรมที่กระทําไว ดังน้ันการต้ังครรภ
ไมพึงประสงคในสตรีที่อยูในวัยเรียนจึงถูกผลของความเช่ือเหลาน้ีเลนงานทั้งดานหนาและหลัง
เน่ืองจากสภาพรางกายที่ไมพรอมตอการเรียนจึงทําใหไมสามรถจะเรียนตอไปได หากถูกพบวา
ต้ังครรภก็ตองออกจากสถานศึกษา ซึ่งสงผลใหสตรีเหลาน้ีรูสึกอับอายและไปจนถึงสิ้นหวัง กลัววาพอ
แมจะผิดหวัง กลัววาจะเสียอนาคต และกลัวหลายๆสิ่ง ในขณะเดียวกัน ความคิดเรื่องการทําแทงก็ถือ
เปนความคิดตองหามที่มีบาปมหันตในสังคมน้ี ซึ่งจากการสํารวจทั้งจากการสัมภาษณและงานวิจัย
ตางๆที่เกี่ยวของ ความคิดเรื่องการทําแทงเกิดข้ึนกับสตรีที่ ต้ังครรภไมพึงประสงคแทบทุกคน         
แตความคิดน้ีก็ถูกตีตราปดเอาไวในที่ที่แทบไมมีใครไดเห็นเพราะกลัวในหลายๆสิ่งดังน้ันแนวคิด
ดังกลาวขางตนจึงเปนขอขัดแยงที่ทําใหเกิดการผลิตช้ินงานช้ินน้ีข้ึนเพื่อสะทอนปญหา อารมณ 
ความรูสึกของสตรีที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึนโดยสิ่งที่เกิดข้ึนอยูภายในรางกายที่ตองพยายาม
หาทางออกใหกับปญหา ความลังเลใจ ความกลัวและการหาที่พึ่ง แนวคิดดังกลาวซึ่งเปนขอโตแยงที่
ถูกหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกันไมจบสิ้นน้ีจงึถูกนํามาเปนแกนในการผลิตวิดีโอเพื่อสะทอนปญหาของสตรี
ที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนช้ินน้ี 

4) ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory) การศึกษาทฤษฏีน้ีเพื่อทําความเขาใจตอความรูสึก
ของสตรีที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงค เน่ืองจากการต้ังครรภเปนการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนของ
รางกายอยางมากและประกอบกับเปนการต้ังครรภที่ไมตองการลวนกอใหเกิดความเครียด ความกังวล
ในความไมพรอมของสตรีเหลาน้ี ซึ่งพฤติกรรมที่พบในภาวะวิกฤตน้ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานตางๆ ทั้งทางดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่แตกตางจากภาวะปกติคือ จะเกิดความกลัว 
ความวิตกกังวล ความโกรธ ความซึมเศรา มีการตอบโตอยางรุนแรง รูสึกวาตนเองเหน่ือยและ
ออนเพลีย รูสึกสับสนวุนวาย เปนผลตอทั้งรางกายและจิตใจ ดังน้ันช้ินงานจึงออกมาในรูปแบบที่ทั้ง
สับสนและวุนวายผสมผสานกับความกลัว ความเศรา และวิตกกังวลของหญิงสาว 

5) ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดวางองคประกอบฉาก การศึกษาทฤษฎีน้ีมีสวนอยางมากในการ
ออกแบบและสรางฉากโดยฉากที่ออกมาใชรูปแบบของการใชเสน อยางเสนดายสีแดงที่ใหความรูสึก
รุนแรงมากกวาสีอื่นๆขึงโยงไปทั่วหองโดยเชือกแตละเสนเกี่ยวพันกับสิ่งของบางอยางในหองแตทุกๆ
เสนจะถูกโยงเขาหากันมาไวที่โตะตรงกลางหองที่มีไขต้ังอยู ใหความรูสึกของความวุนวายยุงเหยิง 
ความกลัวและระมัดระวัง การที่หญิงสาวจะเดินไปยังจุดตางๆตองขามและหลบเสนเชือกเหลาน้ีและ
จัดวางใหดานหลังคือประตูที่อยูขางตูเสื้อผาและดานหนาคือหนาตาง ที่เมื่อเปดข้ึนมาจะพบกับเงา    
4 เงาที่ใหตัวเลือกตางๆแกเธอ ซึ่งผูศึกษาต้ังใจทําใหดูเหมือนหนาตางคือตัวเลือกแรกที่เธอเดินเขาไป
เปดเพราะสวางกวาและอยูดานหนาแตสุดทายทางออกที่เธอตองออกไปจริงๆเปนประตูที่อยูดานหลัง
ซึ่งออกไปพบกับหองๆหน่ึงที่ใชโซสีแดงลามประตูเอาไวในลักษณะระโยงระยางเชนเดียวกัน  

6) ความรูสึกตอสี ในผลงานสตอปโมช่ันที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึง
ประสงคในวัยเรียนช้ินน้ีทําใหมีการใชสิ่งของประกอบฉากตางๆมากมายโดยสวนมากในของช้ิน
สําคัญๆที่เปนสัญลกัษณจะถูกกําหนดใหเปนสีแดง เน่ืองจากเปนสีที่มีผลตออารมณความรูสึกของผูชม
มากที่สุด โดยสีแดงจะใหความรูสึกที่รุนแรงและเปนสีของเลือดทั้งเสนดายที่โยงรอบหอง คีม ฝาขวด
นม ยาเม็ดแคปซูนเปนตน การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีน้ีจึงเปนประโยชนอยางมากในการใชสีเขามามีผล
ตออารมณความรูสึกในสวนตางๆ และชวยในการทํา Mood&Toneของเรื่อง 
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7) ทฤษฏีการเลาเรื่อง (Narrative Theory) การศึกษาทฤษฎีมีผลชวยให เกิดการ
วางแผน การออกแบบและเลาเรื่องใหนาสนใจมากข้ึนซึ่งในการผลิตงานวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอน
ปญหาน้ันจําเปนตองอาศัยการเลาเรื่องที่นาสนใจและผูชมสามารถเขาใจความหมายไดเพื่อตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคของวิดีโอ เริ่มต้ังแตการดําเนินเรื่องเริ่มตนไปจนจบ การเกิดปญหา พัฒนาปญหา ข้ัน
วิกฤต และข้ันคลี่คลาย ซึ่งเกิดจากความขัดแยงในตัวเอง ความลังเล สับสนและความหวาดกลัว ไป
จนถึงการออกแบบฉากใหสอดคลองกบับรรยากาศของเรือ่งและอารมณความรูสึกของตัวละคร การใช
สัญลักษณทั้งทางภาพที่ฉายใหเห็นซ้าํๆ พฤติกรรมของสิ่งของน้ันจนจบและทั้งทางเสยีงการแทรกเสยีง
เพื่อสื่อความหมายเชนเสียงเด็กรองไห เสียงเด็กหัวเราะ เปนตน และสุดทายการกําหนดมุมมองในการ
เลาเรื่องซึ่งในช้ินงานมีการใชมุมที่เหมือนแทนสายตาของตัวละครในการเดินออกจากหองเพื่อ
กอใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมตอการตัดสินใจของตัวละครและลุนไปกับตัวละครวาจะเกิดอะไรข้ึน    
ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาพัฒนาไปในข้ันตอของการเขียนบทไปจนถึงการ
ออกแบบมุมกลอง มุมมองของภาพ การวาดสตอรี่บอรด ซึ่งทําใหช้ินงานมีภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 

8) ทฤษฎีการตีความ (Hermeneutic) จากการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหา 
การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความจึงมีสวนชวยในการทําความเขาใจตอตัวผูศึกษาเองในลักษณะ
ของการตีความมุมมองของผูเปนผูชม เมื่อไดรับสารมาแลว จะเกิดกลไกในการรับสารไปถึงข้ันตอน
ของการตีความตามธรรมชาติของมนุษยซึ่งปจจัยตางๆรอบตัวมีสวนชวยอยางมากในเรื่องการทําความ
เขาใจตอสัญญะและเน้ือหาน้ันๆ ซึ่งเปนประโยชนในฐานะผูผลิตช้ินงานที่จะผลิตช้ินงานออกมาโดย
คํานึงตนวาเปนผูรับสารคนหน่ึงเพื่อใหสารที่สงไปถึงผูรับทุกฉบับสามารถเปนไปตามจุดมุงหมาย
ด้ังเดิมที่ผูผลิตช้ินงานคาดหวังไว  

9) ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคสตอปโมชัน (Stop-Motion) สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับสตอป
โมช่ันน้ันเปนการทําความเขาใจตอเทคนิคดังกลาวมากกวาวาถูกคิดคนข้ึนและปฏิบัติครั้งแรกเมื่อใด 
และถูกแบงออกเปนประเภทกี่ประเภท ประเภทอะไรบาง แตละประเภทน้ันมีลักษณะการทําอยางไร 
ซึ่งการผลิตช้ินงานในครั้งน้ีเปนการใชรูปแบบของ แอนิเมชันเลนกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) 
ซึ่งใชนักแสดงเปนบุคคลจริงกับวัตถุสิ่งของรอบตัวที่สามารถขยับเองได ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบของ
การดําเนินเรื่อง เน่ืองจากสามารถออกแบบใหดูมีความหลอน สั่นประสาท คลายกับการตอสูใต
จิตสํานึกของตัวละคร ที่ขาวของทุกอยางรอบตัวมีชีวิตและตอสูอยูกับตัวละคร โดยมีการนําดินนํ้ามัน
เขามาใชโดยปนเปนไขไกแทนสัญลักษณการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ เปนตน ซึ่งนอกเหนือจาก
การศึกษาถึงลักษณะและประเภทของสตอปโมช่ันทางทฤษฎีแลวผูศึกษายังทําการศึกษาผานคลิป
วิดีโอตางๆทางสื่ออินเตอรเน็ทถึงรูปแบบการดีไซนมุมภาพ การขยับเองของสิ่งของตางๆ เปนตน  

10) งานวิจัยที่เกี่ยวของ สําหรับการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภ
ไมพึงประสงคในวัยเรียนน้ัน ผูศึกษาไดหาขอมูลการวิจยัที่มีประโยชนในการนํามาปรบัใชในการพฒันา
โครงเรื่อง และเน้ือหาทั้งหมดซึ่งงานวิจัยที่ไดยกข้ึนมาอางอิงน้ันมีความสอดคลองกับวิดีโอที่ใชสัญญะ
เพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนทั้งในสวนของขอมูลทางสถิติ ขอมูลจากการ
สัมภาษณสตรีที่ต้ังครรภไมพึงประสงคซึง่สนับสนุนตอเน้ือหาของช้ินงาน โดยสตรีที่เผชิญปญหาเหลาน้ี
สวนใหญน้ัน หลังจากที่รับรูวาตนเองต้ังครรภ สตรีเหลาน้ีจะแสวงหาทางเลอืกตางๆจากตนเองและคน
รอบขางอยางเพื่อนสนิทหรือคนรักในกรณีที่ยังอยูกับคนรักเปนสวนใหญ หากไมอยูในสถานะที่ไม
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พรอมในการแตงงานหรือคนรักทอดทิ้งไปทางเลือกสวนใหญที่เหลือของหญิงสาวเหลาน้ีคือ การทํา
แทง หรือ การต้ังครรภตอ โดยจากการสัมภาษณหญิงสาว 12 ราย 9รายเคยคิดที่จะทําแทงและเคย
ลอง สวนอีก 3 รายเคยคิดแตไมเคยลอง ซึ่งเห็นไดวาทางเลือกของผูหญิงเหลาน้ีจากความกดดันใน
สถานะที่ไมพรอมและความเครียดที่มาพรอมกับอีกหลายๆปจจัยมักลงเอยดวยการยุติปญหาดวยการ
ทําแทง แมในสังคมไทยจะมองวาเปนเรื่องผิดบาปและไมยอมรับหญิงเหลาน้ีแตสังคมก็ไมไดมีตัวเลือก
อะไรใหผูหญิงเหลาน้ีเทาใดนัก ซึ่งเปรียบเหมือนสภาวะของดาบสองคมทีส่ตรเีหลาน้ีตองเจอไมวาหญงิ
สาวเหลาน้ีจะเลือกทางออกทางใดก็ลวนแตจะทิ้งบาดแผลเอาไวทั้งทางรางกายและจิตใจแกหญิงสาว
เหลาน้ัน ดังน้ันวิดีโอช้ินน้ีจึงเนนถายทอดสภาวะ ความรูสึก อารมณ ความวิตกกังวลและทางเลือกที่
หญิงสาวเหลาน้ีตองเผชิญเพื่อใหสังคมไดมองเห็นถึงความผิดพลาดครั้งหน่ึงในชีวิตของหญิงสาวหน่ึง
คนที่พลาดกอใหเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึนมาและสภาวะทั้งหมดที่เธอตองเผชิญกับทางเลือก
ของเธอ และเพื่อเปนกระจกสะทอนแงมุมดังกลาวใหแกเยาวชนไทย ซึ่งจากการศึกษาขอมูลตางๆน้ัน
ลวนสนับสนุนไปตามเน้ือเรื่องที่คิดไวและไดนําขอมูลบางสวนมาเพิ่มและพัฒนาเปนเน้ือเรื่องผานการ
เลาโดยใชสัญญะและเทคนิคสตอปโมช่ันซึ่งผูศึกษาคาดหวังวาการผลิตวิดีโอครั้งน้ีจะสามารถสราง
อารมณและความรูสึกรวมบางอยางตอผูชมและกลุมเปาหมายทุกคนใหเกิดการฉุกคิดที่ปญหาตางๆ
เหลาน้ี  

จากการผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดย
ใชเทคนิค   สตอปโมช่ันน้ัน นับวามีความสอดคลองกับกรอบความคิดและทฤษฎีตางๆที่ไดศึกษา
คนความาแลว ซึ่งยังทําใหเห็นขอแตกตางที่เปนรายละเอียดเพิ่มมากข้ึนตอการพัฒนาวิดีโอให    
บรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งจากการคนควาและดําเนินแผนงานในทุกข้ันตอน ทําใหตัวผูศึกษาไดรับ
บทเรียนในหลายๆดาน และมุมมองที่แปลกใหมออกไปซึ่งจะกอใหเกิดการแกไขและพัฒนาช้ินงานให
เปนไปตามวัตถุประสงคและความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 
 
ปญหาและอุปสรรค  

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงาน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
1) ข้ันตอนกอนการผลิตช้ินงาน  
    ปญหาสวนใหญในชวงน้ีคือการทําความเขาใจของ “แกน” เรื่องที่ตองการจะนําเสนอ 

วาตองการนําเสนอสิ่งใด ในเริ่มแรกที่มีความคิดที่จะผลิตวิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาโดยใช
เทคนิคสตอปโมช่ันน้ันเริ่มมาจากการไดรับแรงบันดาลใจจากวิดีโอสตอปโมช่ัน รูสึกวาการทําในสิ่งที่ดู
เหมือนทําไมไดใหออกมาดูเปนไปไดน้ันนาสนใจและมีเสนห พอเริ่มชอบผลงานสตอปโมช่ันก็รูสึกวา
งานสตอปโมช่ันเปนงานที่ใหเวลาแกผูชม บางทีกอใหเกิดการหยุดคิด ดังน้ันจึงเปนจุดเริ่มตนของ 
หัวขอที่จะใชเทคนิคสตอปโมช่ันเพื่อสะทอนปญหาสังคม แตในชวงแรกยังจับประเด็นไมไดวา        
เราตองการนําเสนอปญหาสังคมอะไร เพราะความคิดยังวุนวายและเมื่อเลือกเรื่องที่จะทําเปน การ
ต้ังครรภไมพึงประสงค การคิดโครงเรื่องก็ยังไมชัดเจนไมมีแกนที่จะเลาแนนอน การคิดสตอรี่บอรดใน
ชวงแรกน้ันเน่ืองจากมัวแตไปคิดวาจะเริ่มจากจุดไหน เริ่มเรื่องยังไง แตไมไดคิดองกรวมทั้งหมดของ
เรื่อง ดังน้ันเน้ือเรื่องจึงยังไมชัดเจน จนไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการใหลองคิดเรื่องมาใหมวา
ตองการยกเรื่องอะไรข้ึนมานําเสนอในประเด็น การต้ังครรภไมพึงประสงค ใหคิดจากเรื่องจริงแลวจึง
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คอยนําไปเปลี่ยนเปนสัญลักษณ จึงไดทําการคนควาขอมูลตางๆ รวมทั้งสถิติการต้ังครรภทั้งหลาย ทํา
ใหพบวาสิ่งที่สตรีที่เกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคในประเทศไทยตองพบเจอคือ ความกลัว กลัวในที่น้ี
คือ กลัวความไมพรอม กลัวสังคมไมยอมรับ กลัวพอแมผิดหวัง กลัวคนอื่นดูถูกทําใหอับอาย และอื่นๆ 
อีกมากมาย และความกลัวที่สองที่ตามมาคือ กลัวบาปกรรม หากคิดทําแทงเน่ืองจากสังคมไทยเปน
สังคมเมืองพุทธซึ่งถูกสั่งสอนใหเช่ือในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ดังน้ันทางเลือกของหญิงสาวเหลาน้ีจึงมีไม
มากนัก อีกทั้งหากเปนหญิงสาวที่กําลังอยูในวัยเรียน ความเครียด ความกดดัน ก็จะย่ิงมีเพิ่มมากข้ึน
เน่ืองจากไมสามารถแตงงานได และกลัวที่จะสูญเสียการเรียน สูญสียอนาคต จึงเกิดเปนหัวขอการ
สรางสรรควิดีโอที่ใชสัญญะเพื่อสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสต
อปโมช่ันข้ึนมา เพื่อใหวิดีโอมีความนาสนใจจึงนําเทคนิคสตอปโมช่ันมาใชในการชวยเลาเรื่อง ซึ่งแกน
ของเรื่องคือการนําเสนอภาวะสับสนทางจิตใจของหญิงสาวที่ต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนกับ
ทางเลือกของสตรีเหลาน้ี เมื่อได “แกน” ของเรื่องที่ชัดเจนแลว ก็สามารถดําเนินไปตามแกนที่วางไว 
นอกเหนือจากปญหาใหญหลักๆในการหาแกนเรื่องแลวปญหาตอมาคือการเลือกใชสัญญะในการแทน
ความหมายวาจะเลือกสัญญะน้ีเพื่ออะไร ทําไมตองใชสัญญะช้ินน้ี ซึ่งในทุกๆการกระทําที่เกิดข้ึนตอง
กอใหเกิดความหมายที่ตองการจะสื่อ แตพอไดแกนของเรื่องแลวในลําดับตอๆมาทั้งการวางโครงเรื่อง 
การคิดฉาก องคประกอบตางๆก็ลวนเปนไปตามแกนที่วางเอาไว ซึ่งในการออกแบบฉากน้ันแมจะมี
การวางแผนทําแบบจําลองหองและของตกแตงตางๆในหองออกมาแลวแตเมื่อลงมือทําจริงกลับพบวา
สิ่งที่พลาดคือ พื้นที่ที่ไมไดวัดมาจริง ทําใหการจัดวางขนาดของบางอยางคลาดเคลื่อนบาง และการ
จัดหาเสื้อผา อุปกรณและของประกอบฉากอื่นๆก็ใชเวลานานหลายวันเพราะของประกอบฉากเยอะ
และตองพยายามหาใหไดตามที่คิดเอาไว และของตางๆที่ตองใชก็ขายอยูกระจัดกระจายกันคนละ
พื้นที่ ทําใหเสียเวลาในการเดินทาง   

2) ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน  
    ในสวนข้ันตอนการผลิตช้ินงานน้ันปญหาและอุปสรรคที่พบต้ังแตแรกเริ่มคือปญหา

การนัดคิวนักแสดงซึ่งผูศึกษาขาดความรัดกุมในการติดตอประสานงานทําใหนักแสดงคนแรกที่วาง
เอาไวสามารถมาถายใหได จึงตองหานักแสดงคนใหมมาแทนซึ่งอีกสองวันจะถายทําวันแรก โดยการ
หานักแสดงคนที่สองเปนไปอยางกระช้ันชิดและไมไดทําการแคสต้ิงอยางคนแรก สวนการถายทําก็ตอง
เลื่อนออกไปอีกสองวัน และหลังคือการถายทํางานสตอปโมช่ันตองใชเวลาอยางมากเน่ืองจากตองขยับ
และถายทีละเฟรมๆจากตอนแรกวางไวแควัน-สองวัน แตสุดทายกลายเปน 6 วันโดยบางวันถายต้ังแต
เชายันมืดตี1 – ตี2 ทําใหทีมงานและนักแสดงลา นักแสดงก็ตองคอยคางทาน้ันๆไวปญหาที่พบบอยๆ
คือเฟรมเคลื่อน แสงเปลี่ยนเกิดจากการใชไฟ LED หนากลองซึ่งทําใหรูวาถาจะใหดีควรใชไฟที่มีขาต้ัง
เพื่อปองกันแสงเปลีย่น ไมเชนน้ันถาแสงเปลี่ยนภาพที่ออกมาจะเห็นชัดมาก ทานักแสดงเปลี่ยนไป ทํา
ใหบางช็อตในวิดีโอจะมีช็อตที่ใหความรูสึกกระตุกๆ สวนปญหาที่สองคือการจัดไฟ เพราะไมชํานาญ
การจัดไฟทําใหเวลาถายทําตองวางแผนใหดี ถายซีนที่อยูบริเวณน้ันใหหมดภายในทีเดียวและยายไฟ
มาซีนถัดไปที่อยูบริเวณใกลเคียงกันเน่ืองจากหองคอนขางมีพื้นที่จํากัดการยายไฟเปนไปไดคอนขาง
ลําบากและจํานวนทีมงานไมเพียงพอในบางวันของการถายทํา ปญหาที่ตามมาอีกคือแสงสวางใน
กลองกับเมื่อนํามาลงคอมฯแลวในคอมฯดูมืดกวาในกลองมาก ทําใหบางซีนเมื่อนํามาลงคอมฯแทบไม
เห็นอะไรทั้งๆที่ในกลองดูพอดี จึงตองถายเผื่อใหแสงโอเวอรกวาหนอย ปญหาตอมาคือการปนดิน
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นํ้ามันใหเปนรูปไขไก อาจจะเพราะสภาพอากาศที่เปนหองแอรและเปดแอรทั้งวันทําใหดินนํ้ามัน
แข็งตัวและปนเปนทรงยากมากๆ และเมื่อปนก็มักไมไดทรงตามที่ตองการ และตองปนที่สะอาดเพราะ
ดินนํ้ามันเปนสีเน้ือออนหากพื้นสกปรกหรือมือสกปรกดินนํ้ามันก็จะเสียเปนรอยดําริ้วๆ  

3) ข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงาน 
    สําหรับข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงานคือการคัดเลือกฟุตเทจและการนํามาเรียงใน

โปรแกรมตัดตอตามสตอรี่บอรดสําหรับการเลือกฟุตเทจไมมีปญหาอะไรนอกจากมีจํานวนเยอะและ
บางภาพมืดเกิน แสงเปลี่ยน หรือไมคมชัด และปญหาอีกอยางคือการตัดตอใสเสียงดนตรีประกอบ
และซาวดเอ็ฟเฟก ซึ่งรอยตอระหวางการเปลี่ยนเพลงอาจจะไมเนียนมีอารมณกระตุก สะดุดบาง    
การคัดเลือกเพลงเปนไปไดยาก เน่ืองดวยความไมชํานาญและใชเวลานานหลายวันในการตัดตอใส
เสียงเพลงและการจูนสีเน่ืองจากฟุตเทจมีแสงสีฟาเยอะมาก ผนังสีฟา ผามานสีฟาแสงที่กระทบตาม
ตัวนักแสดงบางทีเปนสีฟา และการแกแสงในเฟรมแตละเฟรมใหเทากันดูแลวไมสะดุดมากนัก  

 
ขอเสนอแนะในทางการศึกษาและการผลิตครัง้ตอไป  

1. ควรมีการประสานงานแตละฝายใหดีและรอบคอบกวาน้ี วางตําแหนงใหแตละคน
รับผิดชอบหนาที่ของตัวเองใหชัดเจน 

2. ตองมีการวางแผนและควบคุมงบที่ใชในการผลิตเพื่อไมใหเกิดงบบานปลายใน
ภายหลัง  

3. ศึกษางานและทดลองงานกอนการถายจริงเพื่อใหทราบอุปสรรคและปญหาที่จะ
เกิดข้ึน  
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ขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
 

ขั้นตอนการ 

ดําเนินงาน 

                   เดือน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือน) 

ก.ค. 

56 

ส.ค. 

56 

ก.ย. 

56 

ต.ค. 

56 

พ.ย. 

56 

ธ .ค.

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ. 

57 

ม ี.ค. 

57 

ศึกษาและเสนอหัวขอ  

จุลนิพนธ 

         

ศึกษาและรวบรวมขอมลู

ตางๆที่เกี่ยวของ 

         

สัมภาษณเชิงลกึ          

ดําเนินงานกอนการผลิต          

ผลิตวิดีโอเพื่อสะทอน

ปญหาการต้ังครรภ 

ไมพึงประสงคในวัยเรียน 

         

ตัดตอและใสเสียงเพลง

ประกอบ 

         

สรปุผลการดําเนินงาน          

จัดทําเอกสาร          
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แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
สําหรับการสมัภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตงานที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว มีการ

ใชเทคนิคสตอปโมช่ันในผลงาน มีความถนัดในการกํากับภาพและจัดแสงและผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกบั
กระบวนการผลิตโดยมีแนวคําถาม ดังน้ี 
แนวคําถามสําหรับผูมปีระสบการณในการใชสัญญะเพื่อสื่อความหมายในช้ินงาน 

สวนที่ 1 ประวัติสวนตัว 
สวนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับการทําวิดิโอที่ใชสัญญะในการเลาเรื่องราว 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลาเรื่อง 

แนวคําถามสําหรับผูมปีระสบการณการผลิตวิดีโอดวยเทคนิคสตอปโมชัน  
สวนที่ 1 ประวัติสวนตัว 
สวนที่ 2 กระบวนการทํางานและข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอนหลงั

การผลิต 
สวนที ่3 ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใชเทคนิคสตอปชัน 
สวนที่ 4 แนวทางการแกไข 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการผลิตวิดีโอโดยใชเทคนิคสตอปชัน 

แนวคําถามสําหรับผูมีประสบการณดานการกํากับภาพและการจัดแสง 
สวนที่ 1 ประวัติสวนตัว 
สวนที่ 2 แนวทางการจัดแสงในผลงานสตอปโมช่ัน 
สวนที่ 3  ขอเสนอแนะในการออกแบบฉากและการจัดแสง 

แนวคําถามสําหรับสตรีที่เคยมปีระสบการณการต้ังครรภไมพึงประสงคในวัยเรียน 
สวนที่ 1 อายุเมื่อเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคข้ึนและวิธีการหาทางออก  
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความรูสึกเมื่อเกิดปญหา / การกาทางแกไข และ การเลือก

ทางออก  
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แบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม 

ความพึงพอใจท่ีไดจากการรับชมวิดีโอใชสัญญะเพ่ือสะทอนปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค 

ในวัยเรียนโดยใชเทคนิคสตอปโมชัน 

 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นตอเน้ือเรื่อง 

1. เน้ือเรือ่งของวิดีโอมีความนาสนใจหรือไม เพราะเหตุใด 

 

สวนที ่2 ความพึงพอใจตอรูปแบบ 

1. ช่ืนชอบรูปแบบการนําเสนอวิดีโอโดยใชเทคนิคสตอปโมชันหรือไม 

(การขยับรูปรางทาทางของกระดาษเหลาน้ันทลีะภาพ แลวใชกลองถายไวทีละเฟรม ) 

 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและความเขาใจความหมายของสัญลกัษณ  

1. มีความเขาใจตอสญัลักษณตางๆที่ใชในผลงานมาก-นอยแคไหน สามารถอธิบายสิ่งหลกัๆที่ยกข้ึนมา

ใชแทนความหมายไดหรือไม เชน คีม / ขวดนม / ยา เปนตน 

 

สวนที ่4 ความคิดเห็นหรือความพงึพอใจตอ แสง ฉาก ดนตรีประกอบ มุมกลอง และการตัดตอ 

1. การใชแสง /การจัดฉาก/ Mood&Tone / การใชมุมกลอง เสียงและดนตรีประกอบเหมาะสมและ

สนับสนุนเน้ือเรือ่งหรือไม 

 

สวนที4่ ความพึงพอใจตอภาพรวมและขอเสนอแนะ  

1. เทคนิคที่นํามาใชสนับสนุนและเหมาะสมกบัเน้ือเรือ่งหรือไม  

2. ทานมีความพึงพอใจตอผลงานช้ินน้ีหรือไม 

3. ทานคิดวา มีสวนใด ที่อยากปรับปรงุ แกไข เสนอแนะ 
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