
การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา Street fashion 

The Production of A Fashion Video : A Case Study of 

Street Fashions  

 

 

 

 

 
       ณัฐพร สุรชาติชูพงศ 13530370 

                            ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา Street fashion 

The Production of A Fashion Video: A Case Study of 

Street Fashions 

 

 

 

 

 
ณัฐพร สุรชาติชูพงศ 13530370 

               ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 
 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ   การผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา Street fashion  

The Production of A Fashion Video : A Case Study of 

Street Fashions 

ผูดาเนินการ    นางสาวณัฐพร สุรชาติชูพงศ รหัสนักศึกษา 13530370 

ปการศึกษา    2556  

สาขาวิชา    นิเทศศาสตร  

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ อาจารยณิภัทรา ทองปชโชติ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจุลนิพนธฉบับน้ีเปน

สวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

 

..............................................................................   คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ  

  (อาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด)    1. อาจารยทัพพเทพ ภาปราช 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2. อาจารยสกล เตียเจริญ 

วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........   3. อาจารยณิภทัรา ทองปชโชต ิ

4. อาจารยปวาฬ เกษกาญจน 

5. อาจารยพิมพมุก โลหกุล 

.............................................................................  

   (อาจารยณิภัทรา ทองปชโชต)ิ  

     อาจารยที่ปรึกษาจลุนิพนธ  

วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530370 : สาขาวชิานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา Street fashion 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสูการผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา 

street fashion The street fashion ในรูปแบบของวิดีโอออนไลน ความยาว 10 นาที โดยการศึกษาได

มุงเนนการผลิตวิดีโอในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต (Pre-

production) ดวยการสํารวจและวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับความเปนมาของ street fashion และวิดีโอที่

เก่ียวของ มีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญทางดานstreet fashion จํานวน 2 คน ชางภาพ street 

fashion 1 คน และผูกํากับและครีเอทีฟ จํานวน 1 คน โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง

และถูกตอง และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด มาจัดทําโครงรางวิดีโอ สคริปวิดีโอ โดยให

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารมวลชนชวยในการตรวจสอบดานโครงสรางและเนื้อหา จากนั้นจึงดําเนินผลิตวิดีโอ

แฟชั่น กรณีศึกษา street fashion จํานวน 1 วิดีโอ มีความยาว 10 นาที (Production and Post-

Production) หลังจากผานขั้นตอนผลิตแลว ผูศึกษาไดจัดทําการประเมินผลวิดีโอ โดยการเปดวิดีโอ The 

street fashion และจัดทําประเมินแบบสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมเปาหมาย คือ บุคคลที่มี

อายุระหวาง 18 – 25 ป ที่สนใจทางดานแฟชั่น จํานวน 5 คน 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบวา ภาพรวมของวีดิโอ โดยรวมนาสนใจ  เพราะเปนเรื่องที่

วัยรุนใหความนิยมและใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องของแฟชัน่ ในดานของเน้ือหาใหเกร็ดความรูเกี่ยวกบั 

street fashion ในมุมมองของผูที่เชี่ยวชาญและผูที่เก่ียวของกับ street fashion แตก็ยังมจีุดบกพรองไม

วาจะเปนเรือ่งของ ภาพที่ใชในวิดีโอ หรือมุมกลองตางๆ แตโดยรวมกลุมเปาหมายใหความสนใจ ดังน้ัน

วิดีโอแฟชั่น The street fashion จึงไดรบัความชื่นชอบและความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายไดเปนอยาง

ดี 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองมาจากความรวมมือ ความกรุณาและกําลังใจจาก

ผูเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม ทางผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งกับความกรุณาและความ

ชวยเหลือจาก อาจารยอาจารยณิภัทรา ทองปชโชติ  อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่ใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําที่ดี อีกทั้งยังเปนกําลังใจใหสามารถผลิตผลงานไดอยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ีขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยผูทีเ่ปนคณะกรรมการในการตรวจจุลนิพนธทั้ง 4 ทาน อันไดแก อาจารยทัพพเทพ 

ภาปราช,อาจารยสกล เตียเจริญ,อาจารยปวาฬ เกษกาญจน และอาจารยพิมพมุก โลหกุล ที่ใหคําแนะนํา 

เพ่ือแกไขสวนที่บกพรอง จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณ คุณ จิรัฎฐ  พรพนิตพันธ และคุณ จิตสิง สมบุญ บรรณาธิการ และดีไซนเนอรเกรฮาว 

ที่คอยชวยใหคําแนะนําใหความรูเก่ียวกับ street fashion และพ่ีปาน ผูกํากับและครีเอทีฟ รวมไปถึงให

หลักในการปฏิบัติงานที่ดี วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการถายทํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการผลิต

รายการ และทําใหสําเร็จไปไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม บุคคลที่มีความสําคัญที่สุด โดยใหการสนับสนุนในทุกๆ 

ดาน มอบความรัก การดูแล ใหกําลังใจ และสนับสนุนในดานการศึกษาจนทําใหประสบความสําเร็จใน

วันน้ี รวมถึงญาติพ่ีนอง  ที่ใหความรวมมือ ใหความชวยเหลืออยางมากมายที่นาประทับใจ และสนับสนุน

ตลอดทั้งการทําจุลนิพนธในครั้งนี้ รวมไปถึงเพ่ือนๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือในการผลิตรายการน้ีขึ้นมา

จนเสร็จสมบูรณ และทําใหผูศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในที่สุด 
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บทนํา 

 

บทที่ 1 

 

ท่ีมาและความสาํคัญ 

Fashion อาจจะเกิดจากแนวคิดมุมมองของคนบุคคลที่คิดออกมาจากแนวที่บงบอกถึงความ 

เปนตัวของตัวเองและบุคคลน้ันได แสดงออกในสิ่งที่เปนตัวของตัวเอง ไมวาจะเปนความคิดการแตง

กาย กิจกรรมตางๆที่ไดเกิดข้ึนจากบุคคล แฟช่ันเปนสิ่งที่ลบลางทําลายภาพเดิมๆที่มีมากอนเปนสิ่งที่

ใหม และอินเทรนดในหมูของคนที่มีความคิดที่แตกตางจากสิ่งเดิมๆ 

Street ในความหมาย หมายถึง ถนนซึ่งอาจจะแปลความหมายจากจุดเริ่มตนของแฟช่ัน แนว 

Street Fashion  คือ กรุง LONDON ประเทศอังกฤษ ในอดีตคือเมืองที่กอกําเนิดแฟช่ันที่เปน อันดับ

ที่โดดเดนกวาที่อื่นๆทั่วโลก และเพราะสาเหตุที่ใดที่อังกฤษถึงมีแฟช่ันแนว Street  

Street fashion คําน้ีมาจากไหน LONDON เมืองใหญที่กอกําเนิดแนวแฟช่ันที่โดดเดน กวา

ที่อื่นๆใดในโลก และเปนตนกําเนิดบัญญัติศัพท StreetFashion เพราะที่น่ีไมมีหองเสื้อช้ันสูง หรือที่

เรียก Haute Couture เพราะดวยโครงสรางของประชากรอังกฤษ ที่สามารถแบงช้ันของประชากรได

ดวยระบบภาษี จึงทําใหคนช้ันกลางเปนประชากรหลักของประเทศ และมีคนช้ันลาง (รายไดนอย) 

บางเล็กนอย สวนชนช้ันสูงน้ันมีนอยมาก ผูคนสวนใหญเลยคอนขางมีวิถีชีวิตในระดับที่ไมไดแตกตาง

กันมากนัก เมื่อคนช้ันสูงมีนอย ก็ทําใหวิถีชีวิตแฟช่ันแบบคนช้ัน Aristocrat  ไมไดเปนแบบแผนใหคน

ทั่วประเทศ ปฏิบัติตามอยางเชนแบบชาวฝรั่งเศส คนชนช้ันกลางจํานวนมากจึงมีบทบาทในการ

แสดงออกทางแฟช่ัน และเหมือนเปนตัวแทนภาพลักษณของชาวอังกฤษในเรื่องรสนิยมดานแฟช่ัน 

ประกอบกับนโยบายผลิตประชากร ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหเกิดปรากฎการณ baby 

boom เกิดหนุมสาววัยรุนยุค 60's มากมายที่ไมมีกําลังซื้อแฟช่ันหรูหรา ซึ่งชวงน้ันจะไดรับอิทธิพล

จาก Haute Couture ของฝรั่งเศส ทําใหแฟช่ันยุคน้ันจะดูไฮโซ  ยาว  รุมราม  มีการจับจับเดรป ตี 

เกล็ด เอวคอด อกชันต้ังดวยสเตยรัดหนาทอง ทําใหวัยรุนยุคเบบี้บูมกอปฏิกิริยาปฏิเสธแฟช่ัน

เหลาน้ัน เพราะใสแลว ดูลาสมัย แลวคิดวาทําไมไมมีชุดที่ทันสมัยใหวัยรุนใสบาง  ผลทําใหทุกคนมี

ปฏิกิริยาออกมาในแนวเดียวกันหมด คือปฏิเสธความหรูหรา ปฏิเสธเรือนรางแบบเอวคอด อกชัน

สะโพกผาย มาสูเรือนรางแบบใหมคือ มีหนาอกเล็ก ไมเนนเอว สะโพกเล็กตัวผอม ซึ่งเปนเรือนราง

แบบเด็กๆ ที่ยังไมคอยจะมีทรวดทรง 
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แฟช่ันยุค 60's น้ันจึงเปนรูปทรงเสื้อผาเด็กที่สั้นกุดทรง A ชุด sack   และมีรายละเอียด

เรียบๆ ไมฉวัดเฉวียน หรือรุมราม แตสีสันสดจัดจาน ตรงขามกับคําวา Good Taste (การมีรสนิยมที่

ดี) โดยสิ้นเชิง ซึ่งสมัยน้ีก็จะมีพวกไฮโซ (ทั้งจริงและพยายามจะจริง) บาของ brand name ไมชอบ 

แนวสตรีทเหมือนกันวา ไมม ีtaste (ไมมีรสนิยม) เมื่อกระแสแฟช่ันชนช้ันกลางไดกอตัวและลุกลามไป

ทั่วเกาะอังกฤษ และขามนํ้าขามทะเลไปยังฝงยุโรป รวมถึงอเมริกา  ย่ิงทําใหบทบาททางแฟช่ันของ

ชนช้ันกลางชัดเจน และมีพลังมากข้ึน สามารถพูดไดวาปจจุบันน้ียังไมมีแบรนดใดหรือดีไซเนอรคน

ไหน หองเสื้อช้ันสูงไหนๆสามารถจูงจมูกคนอังกฤษใหแตงตัวแนวอื่นได ทั้งน้ีเปนเพราะคนอังกฤษจะม ี

ทัศนคติที่คอนขางปฏิเสธสังคม มีความรุนแรงและชัดเจนทางความคิดการแสดงออก มีใจรักเสรีภาพ

แบบสุดโตง และที่สําคัญที่สุดคือรูจักตัวตนของตนเองอยางชัดเจน ย่ิงทําใหเกิดการรวมกลุมกันเปน

ชนกลุมนอยในสังคม (sub-culture) ที่มีวิถีปฏิบัติตามครรลองของตนเองมากมายนับไมถวนไมวาจะ

เปนแนว Punk, Rocker, Hippies, Hip Hop, Skinhead, Grunge, Gothic ฯลฯ 

  เสรีภาพในการแสดงออกที่อยูในสายเลือด ทําใหถนนทุกสายในเกาะอังกฤษไดกอเกิดให

กําเนิดความหลากหลายของแฟช่ัน ผูคนสนุกกับการแตงตัวกันอยางแตกตาง โดยที่สไตลของแตละคน

มีความแตกตางบนพื้นฐานของ Self Identity ซึ่งไมไดแตกตางตามสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ 

เหมือนประเทศอื่นๆ ไมไดแตกตางตามอาชีพ ฐานะ วัย เช้ือชาติ ผิวพรรณ แตเปนทัศนคติในการเปน

ตัวของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีกลับเปนกราฟที่ตรงกันขามกับคนไทย (เกือบสิ้นเชิง) อยางปฏิเสธไมได 

เพราะคนไทยสวนใหญ จะนิยมการแตงตัวตามกระแส และตามแฟช่ัน ตามเทรนด  

ทั้งหมดที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา แฟช่ันที่เกาะอังกฤษเกิดข้ึนทุกวัน บนทองถนนที่ผับมุม

ตึก ที่ยานกลางคืนของ Soho ที่ถนนชอปปง  South Kensington ที่ลานหนามิวเซียม Tate 

Modern ฯลฯ ที่น่ีมีแต Street Fashion ที่น่ีกอกําเนิดแฟช่ันใหมๆ ทุกวัน ทุกนาที ไมใชเปนฤดูกาล

แบบ สปริง-ซัมเมอร เฉกเชนที่ประเทศอื่นๆ เปนกัน (street talk by roongsai 10-04-09 ขอความ

บางสวนจากงานเขียนของ ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ) 

สตรีทสไตล (Street Style) คือ สไตลการแตงกายในรูปแบบของแฟช่ัน สตรีทสไตลคือ

อะไร ทําไมการแตงกายสไตลน้ีถึงยังคงไดรับความนิยมอยางตอเน่ืองมาเปนเวลาชานาน และเพราะ

อะไรที่ทําใหสตรีทสไตลยังคงเปนหน่ึงในสิ่งที่ทุกคนชอบ Favorite Look ของคนจํานวนมาก 

สตรีทสไตล (Street Style) คือแฟช่ันการแตงตัวในสไตลที่พบเห็นไดตามทองถนนตาม

ลักษณะเฉพาะของใครของมัน ไมมีรูปแบบและคําจัดกําความที่ตายตัวระบุไว มีตนกําเนิดมาจาก

ประเทศอังกฤษโดยชนช้ันกลางกอใหเกิดอิทธิพลการแตงกายในรูปแบบน้ี การแตงกายในลักษณะ

สตรีทสไตลน้ัน สามารถบงบอกตัวตน (Identity) สะทอนออกมาผานการเลือกสิ่งของ ประกอบการ

แตงตัว และการจับคูของตางๆ ของผูสวมใสเอาไวไดเปนอยางดี (เรียบเรียงโดย Aukris Th. Metro-

society.com)  
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ในบานเรา สตรีทแฟช่ันก็ไดรับความนิยมไมนอยสังเกตไดวาต้ังแตชวงอายุที่เปนวัยรุนไป

จนถึงวัยทํางาน ทําไมสตรีทแฟช่ันจึงเปนหน่ึงในสไตลที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากตลอดกาล น้ัน 

เพราะเปนสไตลที่ผูสวมใสไดบงบอกถึงความเปนตัวของตัวเอง เกิดความมั่นใจ โดยรูสึกไดถึงความ

อิสระที่ไมจําเปนตองอยูภายใตกฎเกณฑและพิธีการใดๆ การถายทอดรูปแบบการใชชีวิตผานเครื่อง

แตงกายในลักษณะน้ีจึงตอบสนองทัศนคติที่มีของพวกเขา ไดดีที่สุด 

สิ่งที่บงบอกถึงความเปนสตรีทมีอะไรบาง ถาจะใหพูดถึงสิ่งของที่พบเห็นบอยๆ ในสตรีท

สไตลคงจะหนีไมพนสิ่งของจําพวก เสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาผาใบ รองเทาหนัง หมวก ฮูด แจคเก็ต

หรือแมแตเครื่องแตงกายของทหารตางๆ ซึ่งสิ่งของตางๆเหลาน้ีสวนมากผูที่ช่ืนชอบการแตงกายสไตล

สตรีทจะเขาหาไปที่ของมือสอง (Second Hand) เปนสวนใหญ เพราะวาของมือสองมีเรื่องราวจาก

รุนสูรุน มีความคลาสสิคเฉพาะในรูปแบบของตัวเอง สวมใสไดไมเบื่อเน่ืองจากสามารถเอามาจับคูกับ

การแตงตัวไดในหลายโอกาส  

ภาพจําคนสวนใหญที่มีตอสตรีทแฟช่ันในบานเรา อาจจะมีใหดูกันอยูหลากหลายแนว 

ลองสังเกตไดจากสถานที่รวมแหลงคนแนวสตรีทแฟช่ันใหญๆ ไมวาจะเปนสยาม สวนจตุจักร หรือ

ตลาดรถไฟ ก็จะสัมผัสไดวาวิถีและรูปแบบการใชชีวิตของแตละคนมีสงตอมุมมองทางแฟช่ันและสไตล

การแตงตัวอยางสิ้นเชิง 

เสรีภาพในการแตงกายของคนมักข้ึนอยูกับโอกาส ความพอใจ และความมั่นใจเปนสวน

ใหญ สตรีทแฟช่ันก็ยังคงเปนอีกหน่ึงทางเลือกใหสําหรับทุกคน การไดรับรูถึงที่มาที่ไปของของแตละ

ช้ินนอกจากจะนาสนใจและสนุกสนานแลวยังอาจชวยเพิ่มในเรื่องคุณคาทางจิตใจ (เรียบเรียงโดย 

Aukris Th. Metro-society.com)  

ในประเทศไทย ถาใหกลาวถึง Street fashion สิ่งแรกๆที่คนจะนึกถึงก็คือ หนังสือ 

Cheeze magazine ซึ่งถือเปนหนังสือเลมแรกๆในเมืองไทยที่ทําเกี่ยวกับ street fashion ออกมา

อยางเต็มตัว และเปนสิ่งที่คนใหการยอมรับและสนใจกันอยางมากจนประสบความสําเร็จต้ังเลมแรกที่

ทําออกมา  

บรรณาธิการ Cheeze magazine นอกจากจะเปนผูที่กอต้ังหนังสือ Cheeze 

magazine ซึ่งเปนหนังสือ เกี่ยวกับ street fashion อยางเต็มรูปแบบ คุณปู จิรฎฐยังไดช่ือวาเปนเจา

พอแหงวงการ Street fashion ในประเทศไทยอีกดวยที่ทุกคนตางใหการยอมรับและอีกมากมายยก

ยองใหเขา เปนไอดอลในการแตงตัวอีกดวย 

ในปจจุบันน้ีสื่ออินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลกับคนในยุคปจจุบันน้ีเปน

อยางมาก ผูคนตางๆมากมายติดตามและรับชมขาวสาร ขอมูล ความรูตางๆหรือแมกระทั่ง การ

อัพเดทแฟช่ันใหมๆ เปนตน เพราะสื่ออินเตอรเน็ตน้ี สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและสามารถเลนได

ทุกที่ ทุกเวลา ทําใหเห็นถึงความสะดวกและการเขาถึงงายของสื่อชนิดน้ี จึงกลายมาเปนสื่อที่ทุกคนให
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ความสนใจและไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน 

จากขอมูลเบื้องตนที่กลาวมาจะทําใหเห็นไดวา แฟช่ันเปนเรื่องที่อยู ใกลตัวเราจน

กลายเปนชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนไปแลวโดยที่เราไมรูตัว  การที่มนุษยเรายังตองสวมใส

เสื้อผาในการดํารงชีวิต แฟช่ันก็จะไมมีวันตาย แฟช่ันน้ันแบงไดเปนหลายประเภทมากมาย และ 

street fashion ก็เปนหน่ึงในสไตลที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน จึงอยากนําเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับStreet fashion ออกมาในรูปแบบของวิดีโอ เพื่อถายทอดเรื่องราว ประวัติความ

เปนมาที่ลึกซึ้งมากข้ึนกวาที่ทุกคนเคยเขาใจและนําเสนอโดยการนําเสนอผานอินเตอรเน็ตที่เปนสื่อที่

สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาข้ันตอนในการผลิตวิดีโอเกี่ยวกับแฟช่ัน 

 2. เพื่อผลิตวีดิโอเกี่ยวกบัแฟช่ัน 

3. เพื่อใหเกร็ดความรูและความบันเทงิเกี่ยวกบั street fashion  

 

ลักษณะของเขตของโครงการจุลนิพนธ 

  วิดีโอแฟช่ันความยาว 10 นาที โดยเน้ือหาจะบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ street fashion

ผานผูเช่ียวชาญและผูที่ทํางานเกี่ยวกับดาน street fashion เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมาและ

เขาใจถึงความเปน street fashion มากย่ิงข้ึน 

 

ชั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษานําเสนอหัวขอจลุนิพนธ 

2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางสรรคสื่อ วิดีโอแฟช่ัน 

    - ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนทีป่รากฏตามสื่อตางๆมาเปนแนวทางในการวาง 

โครงเรื่องกอนลงพื้นที่เกบ็ขอมลู 

    - ศึกษาผูเช่ียวชาญทางดาน Street fashion ที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ  

3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production) 

    - เขียนเน้ือเรื่องที่จะเกิดข้ึนในสื่อวิดีโอแฟช่ัน 

    - เตรียมขอมลูการสมัภาษณ 

    - เขียนรูปแบบเน้ือหาการนําเสนอออกมาในรปูแบบ Pre-production book  

4. ข้ันตอนการผลิต (Production) 

    - การถายทําในสถานที่จริง 
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5. ข้ันตอนการดําเนินงานหลงัจากการผลิต (Post-production) 

    - การตัดตอและเรียบเรียงภาพ 

6. สรุปผลและจัดทํารปูเลม 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงวิธีการผลิตวีดิโอแฟช่ัน 

2.ทําใหไดรูเรื่องราวเกี่ยวกบั street fashion มากข้ึนผานบคุคลที่มีความเช่ียวชาญ 

3.สามารถใหเกร็ดความรูและความบันเทิงแกผูทีร่ับชม   

 

นิยามศัพท 

ไอเทม (Item)      ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง ของ  สิ่งของ หรอื รายการสิ่งของ 

Street fashion หมายถึง คือแฟช่ันการแตงตัวในสไตลที่พบเห็นไดตามทองถนนตาม

ลักษณะเฉพาะ ของใครของมัน ไมมรีูปแบบและคําจัดกําความที่ตายตัวระบุไว สามารถบงบอกตัวตน 

(Identity) สะทอนออกมาผานการเลอืกไอเท็มประกอบลุค และการจบัคูมิกซแอนดแมชสิ่งของตางๆ 

ของผูสวมใสเอาไวไดเปนอยางดี 
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บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา Street fashion ” ในครั้งน้ี ผูศึกษาได

นําแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใชเปนกรอบในการนํา เสนอและวิเคราะห

ขอมูลกอน ผลิตช้ินงานดังตอไปน้ี 

 

แนวคิดของวัยรุน 

 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ (Identity) 

 อิทธิพลของสื่อสิ่งพมิ นิตยสารแฟช่ัน 

 ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 

 

แนวคิดของวัยรุน 

เน่ืองจากวัยรุนตอนปลายเปนวัยที่พยายามคนหาสิ่งใหมๆ  หลีกเลี่ยงความจําเจ ผลักดัน

ใหตัวเองมีความแตกตางจากผูอื่น เปนเหตุใหวัยรุนเปนวัยที่คนหาอัตลักษณของตัวเองจากสื่อ ที่

แปลกแยกโดยมีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความ 

 ประยูรศรี มณีสร (2532 : 6) ใหความหมายวา วัยรุน (Adolescence) เปนวัยที่

พัฒนาการตอเน่ืองในชีวิตมนุษยระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญความหมายของคํา วา วัยรุน 

ในภาษาอังกฤษมีดวยกันหลายคําคือ Teenager และPuberty Teenager หมายถึง วัยอายุ 10ปข้ึน

ไปแตไมถึง 20ป Puberty หมายถึง พัฒนาการทางกายดานเพศ หรือการเจริญเติบโตทางกายจาก

ความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ วัยรุนจึงเปนวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ หรืออยูระหวาง 

ความเปนเด็กและความเปนผูใหญ หรือเรียกอีกอยางวาเปนวัยยางเขาสูวัยหนุมสาว เพราะตอมเพศ 

(Gonad Gland) ไดสรางรังไขในเพศหญิง และสรางเสริมเพศชายใหรางกายมีความพรอมในการ

สืบพันธุ (ประยูรศรี มณีสร 2532 : 6)  

 สุชา จันทรเอม (2542 : 73) ไดอธิบายคําวา วัยรุน วาหมายถึง วัยที่เขาสูวุฒิภาวะทาง

เพศอยางสมบูรณ และพรอมที่จะเปนพอแมได เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย และเปน

ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต โดโรที กลาววา วัยรุน Adolescence หมายถึง การเขาไปสูวุฒิภาวะ 

(To grow intomaturity) มาจากรากศัพทคําเดิมวา Adolescera ในภาษาละติน แปลวา วัยยางเขา
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สูความเปนผูใหญ โดยพิจารณาเกณฑความพรอมทางรางกาย (Pubertal Pariod) (Dorothy 1972 : 

212 -213) เจอรโรม ใหความหมายวา วัยรุน Adolescence หมายถึงวัยที่เช่ือมระหวางการเปนเด็ก

กับการเปนผูใหญอันเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสูพฤติกรรมแบบผูใหญทีส่งัคมน้ันยอมรบั 

เด็กวัยรุนจึงไมใชเปนเพียงการเจริญเติบโตทางดานรางกาย แตหมายถึงการเจริญเติบโตทางดานสงัคม

ซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมของแตละที่ (Jerome 1987 : 4 - 5) ฮันส ใหความหมายวา วัยรุน 

Adolescence คือ การกาวไปสูวุฒิภาวะ (To grow into maturity) (Hans 1984 : 3) ที่เด็กจะ

บรรลุถึงข้ันการมีวุฒิภาวะน้ัน จําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกายอารมณ สังคม และสติปญญา 

ไปดวยพรอมๆกัน วัยรุนในแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน ประเทศที่พัฒนาแลวเด็กจะเขาสู

วัยรุนเร็วกวาประเทศที่ดอยพัฒนา ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและหญิงน้ันถือเอาการเขาสูวุฒิ

ภาวะทางเพศเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม ทั้งสองเพศก็เขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกัน โดยเด็กหญิง

จะเขาสูวัยรุนกอนเด็กชาย ประมาณ 1 - 2 ป โดยนับต้ังแตการมีประจําเดือนเปนครั้งแรกของ

เด็กหญิง และการหลั่งอสุจิเปนครั้งแรกของเด็กชาย ถึงกระน้ันการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศของแตละคน

แมวาจะเปนเพศเดียวกันก็อาจจะไมพรอมกันก็ได บางคนอาจจะเริ่มเร็ว บางคนอาจจะเริ่มชา แมเปน

การเปลี่ยนแปลงทางดานอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อาหาร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อากาศ และสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมนาครินทร 2539 

: 11) 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ

โดยเกณฑที่บอกไดวาเด็กไดเขาสูการเปนวัยรุนน้ัน คือ การที่เด็กเขาสูวุฒิภาวะทางดานรางกายอยาง

สมบูรณแลวน่ันเอง วัยรุนน้ันเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสูพฤติกรรมแบบผูใหญที่สังคม

ยอมรับ เด็กวัยรุนจึงไมใชเปนเพียงการเจริญเติบโตทางดานรางกาย แตหมายถึงการเจริญเติบโต

ทางดานสังคมซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมของแตละที่ แนวคิดน้ีไดสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งจาก

แนวคิดน้ีจะเห็นวาวัยรุนไมไดมีการเจริญเติบโตทางดานรางกายเพียงอยางเดียว เทาน้ัน แตจะมีการ

เจริญเติบโตทางดานสังคมดวย ซึ่งสื่อตางๆ ที่อยูในสังคม จะมีอิทธิพลตอการการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมในเชิงอัตลักษณของวัยรุน 

แนวคิดอัตลักษณ Identity 

อัตลักษณคืออะไร อัตลักษณคือความรูสึกนึกคิดตอตนเองวา "ฉันคือใคร" ซึ่งจะเกิดข้ึน

จากการปฏิสังสรรคระหวาง ตัวเรากับคนอื่น โดยผานการมองตัวเองและคนอื่นมองเราในขณะน้ัน 

และในขณะเดียวกัน มโนทัศนอัตลักษณ จะถูกกลาวควบคูไปกับเรื่องของอํานาจ นิยามความหมาย

หรือการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เมื่ออัตลักษณไปสัมพันธกับแนวคิดที่กลาวมา

ขางตนแลว ดูจะมีความหมายที่แตกตางจากความหมายที่เขาใจกันโดยสามัญสํานึก  
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อัตลักษณ แตกตางจากบุคลิกภาพในประเด็นที่สําคัญหลายประการ เราอาจมีบุคลิกภาพ

รวมกับบุคคลอื่น แตการมีอัตลักษณรวมมีนัยของการเกี่ยวพันกับการต่ืนตัว (active) บางอยางในตัว

ของเรา เชนเราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุมหรืออัตลักษณที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งเราอาจมีตัวเลือก

มากกวาคนอื่น และอัตลักษณตองการความตระหนัก (awareness) บางอยางที่เกี่ยวของกับสวนที่

เปนของเรา บุคลิกภาพอธิบายลักษณะตางที่บุคคลทั่วไปนาจะมี เชน การเขาสังคมเกงหรืออาจเปน

คุณลักษณะภายใน แตอัตลักษณตองการพื้นฐานบางอยาง อาจถูกจัดประเภทดวยการมีลักษณะ

บุคลิกภาพ แตเราตองแสดงตนเอง (น่ันคือการยอมรับอยางต้ังใจ) กับอัตลักษณความสําคัญของการ

แสดงตัวตน (marking oneself) คือการมีอัตลักษณเหมือนกับกลุมหน่ึงและมีความแตกตางกับอีก

กลุมอื่น หากลองคิดถึงสถานการณที่เราพบกับใครสักคนในครั้งแรก และเรากําลังพยายามคนหาวา

เขาคือใคร ดวยการต้ังคําถามวาเขามาจากไหนและเขาทําอะไรในสถานการณตางๆ สิ่งเหลาน้ีเปนการ

กําลังพยายาคนหาสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลน้ีและสิ่งที่ทําใหเขาเหมือนกับเราดวย (สิ่งที่เรามีรวมกับ

เขา) และสิ่งที่ทําใหเขาแตกตางจากเรา หรือการพิจารณาถึงสถานการณการเดินทางไกล สถานที่ที่คุณ

จะไป คุณไดยินเสียงคนกลุมหน่ึงกําลังสนทนาแลวพูดภาษาเดียวกับคุณ คุณจะรับรูดวยความรูสึกของ

การระลึกรู (recognition) และความเปนเจาของรวมกับกลุมน้ันการที่คุณมีบางอยางรวมน้ีไดนําเสนอ

ชวงของการระลึกรู และการมีบางอยางรวมกับผูอื่นผูที่มีอัตลักษณรวมกับคุณ  

อัตลักษณถูกแสดงออกใหเห็นดวยการคลายกัน น่ันคือมันเกี่ยวกับบุคคลที่เหมือนเรา

และความแตกตางของบุคคลที่ไมเหมือนกับเรา ลักษณะสําคัญของอัตลักษณยังเปนเรื่องการใช 

สัญลักษณ (symbol) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธตางๆ จะกระทําโดยผานระบบสัญลักษณ

ที่หลายรูปแบบในอีกดานหน่ึงอัตลักษณก็ยังเกี่ยวของกับ มิติ "ภายใน" ของความเปนตัวเราอยางมาก

ทั้งในดานของอารมณ ความรูสึกเรา เพราะมนุษยใหความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่

เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขาสัมพันธกับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณและตัวตนที่มันซอน 

ทับกันอยู จึงมีการจัดแบงประเภทของอัตลักษณเปน 2 ระดับคือ ระดับอัตลักษณสวนบุคคล 

(personal identity) และอัตลักษณทางสังคม (social identity) ที่จะใชแสดงตน เชน การที่สังคม

กําหนดบทบาทหนาที่ และระบบคุณคาที่ติดตัวมา ความเปนพอ ความเปนเพื่อน ความเปนสามี

ภรรยา เข็มโรงเรียน ผาที่พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจเห็นไดจากเสื้อผาที่ใส สัญลักษณและการ

สรางภาพแทนความจริง (representation) เปนสิ่งสําคัญในการแสดงใหเห็นแนวทาง หรือที่เรามี    

อัตลักษณรวมกับบุคคลบางคน และการแยกแยะตัวเราดวยการสรางความตางจากคนอื่น ในความ

เขาใจน้ีเองแมวาในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณตางๆอยางต้ังใจ อัตลักษณเหลาน้ัน

ยังเปนผลผลิตที่สําคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู และความสัมพันธระหวางตัวเรากับคนอื่น อัตลักษณจงึ

ไดจัดเตรียมการเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู นอกจากน้ีอัตลักษณยังรวมถึงเรื่องวา 

"ฉันมองตัวฉันเองอยางไร และคนอื่นมองฉันอยางไร" มันเขาไปเกี่ยวกันตัวตน ( self ) และสิ่งที่อยู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 
ภายในมันเปนการกําหนดตําแหนงที่ระลึกรูจากสังคมซึ่งเกิดข้ึนจากการที่คนอื่นรับรูดวยไมใชแคเรา

รับรูเทาน้ัน อยางไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอยางไร และคนอื่นมองเราอยางไรมันอาจไมสอดคลอง

กันเสมอไป 

อัตลักษณถูกสรางข้ึนมาไดอยางไร มันถูกกอตัวข้ึนมาโดยผานการปฏิสังสรรคระหวาง

บุคคล ในบุคคลหน่ึงๆก็จะมีอัตลักษณที่หลากหลาย และเมื่อบุคคลยอมรับในอัตลักษณใดอัตลักษณ

หน่ึงในขณะเวลาน้ันมันมีกระบวนการที่แตกตางกันในการแทนที่ ในขณะที่บุคคลทําการกําหนด

ตําแหนงของตนเอง และถูกกําหนดตําแหนงในทางสังคม กระบวนการที่เกิดข้ึนน้ีไดคํานึงถึงจุดเนนที่

ความแตกตาง ความหลากหลายในการสรางอัตลักษณที่ เทาเทียมกับการต้ังคําถามวาอัตลักษณ

ทั้งหลายน้ีไดเช่ืองโยงกับสังคมไดอยางไร การมุงเปาหมายไปที่ความสําคัญตอมุมมองทางสังคมของ 

อัตลักษณจะนําเราไปสํารวจโครงสรางตางๆ โดยผานชีวิตของเราที่ถูกจัดการอัตลักษณตางๆของเราที่

ถูกจัดเก็บไวเขาที่ดวยโครงสรางตางๆทางสังคม และเราก็มีสวนรวมในการกอตัวของอตัลักษณของตัว

เราเองดวยเชนกัน การเปลี่ยนแปลงความหมายของอัตลักษณที่ปรากฎข้ึนมามันมีความสัมพันธอยาง

มากกับการทําความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในปจจุบัน  ในบริบทของโลกาภิวัฒน มิติ

เวลาที่เรงเร็วข้ึนและมิติพื้นที่ที่ดูหดแคบเขามาเพราะการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารทําให การ

เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเปนไปอยางหลากหลายและซับซอนและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง

ประสบการณเกี่ยวกับเวลา พื้นที่และแบบแผนการใหคุณคาการใชชีวิตประจําวันมีผลอยางย่ิงตอ

ความรูสึกที่เรามีเกี่ยวกับตนเอง สิ่งที่เคยเปนมาตรฐานของระบบคุณคาและการนิยามอัตลักษณ ไมวา

จะเปนคุณคาทางศาสนา คานิยมเรื่องเพศ คุณคาประเพณีวัฒนธรรมเกาๆ หรือคานิยมของกลุมชาติ

พันธุ ลวนแลวกระทบกระทั่งในรูปแบบตางๆจากพลังของโลกาภิวัฒน การปรับเปลี่ยนน้ีแสดงออกได

หลายลักษณะ ทั้งในระดับจุลภาคในแงแบบแผนชีวิตประจําวันของปจเจกชน ในแงการมีปฏิสัมพันธ

กับผูอื่น จนถึงระดับที่กลายไปเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เราจะเห็นไดจากขบวนการทาง

ศาสนา ชาติพันธุ และวัฒนธรรมใหมไดเกิดข้ึนมาอยางรวดเร็วและจํานวนมากในประเทศตางๆ มัน

เปนปรากฏการณทางสังคมที่ทําใหตองมีการทบทวนคําวา "วัฒนธรรม" หรือ "ขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคม" กันใหมขบวนการเหลาน้ีตองการเสนอความหมายและทิศทางใหมในเชิงสังคมวัฒนธรรม 

กระบวนการสรางตัวตนและอัตลักษณของกลุม เกิดจากการผสมผสานองคประกอบทางวัฒธรรมที่

ซับซอน 

อัตลักษณกับการสรางตัวตนในบริบทโลกาภิวัตน 

โลกาภิวัตนไมเพียงเปนบริบทเทาน้ันแตมันยังเปนหัวใจหลักของการเกิดการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมในยุคปจจุบันเลยทีเดียว มันเช่ือมโยงเขาดวยกัน การปฏิวัติวัติของระบบการสื่อสาร

คมนาคมไดทําลายความตางในเรื่องของมิติ พื้นที่และมิติเวลา ทําใหการติดตอสัมพันธกันถ่ีข้ึนและ

เขมขนข้ึน ทําใหโลกดูหดแคบเขา ทําใหการหยิบยืมผสมผสานทางวัฒนธรรม ซับซอนและหลากหลาย
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สิ่งเหลาน้ีกระทบตอจิตสํานึก ทําใหเกิดการทบทวนคนหาตําแหนงของตนเอง ในอีกดานหน่ึงการ

ทบทวนและการสรางความหมายใหมๆแกอัตลักษณ  นําไปสูการเสนอคานิยมและแบบแผนชีวิตแบบ

ใหมข้ึนมา ทําใหการสรางภาพอัตลักษณกลายเปนสวนสําคัญของระบบบริโภคนิยม และการ

เปลี่ยนแปลงของจิตสํานึกและประสบการณที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยมุงศึกษากรณีตัวอยางของการ

สรางอัตลักษณในสื่อทางคอมพิวเตอร ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการจําลองโลกที่มีลักษณะกึ่งนามธรรมที่

ขนานกับโลกของความเปนจริง สําหรับ Baudrillard สื่อทุกวันน้ีประกอบดวยโลก (ทัศน) ที่ลอกเลียน

ความจริง, ความจริงที่เหนือจริง (hyper-real) เชน การนําเสนอความลามกอนาจาร (ในความหมาย

เชิงเทคนิคของเขา)  และวิธีการวิภาษ วิธีอันหน่ึงเกี่ยวกับสื่อและสังคมที่ไดรับการหดใหสั้นลง ใน

เรื่องราวใหมอันหน่ึง ซึ่งเปนการการกําหนดโดยเทคโนโลยี David Harvey (1995) ไดช้ีใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของระบบทุนนิยมในปจจุบันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงประสบการณ

เรื่องของเวลาและสถานที่อยางไร  โดยระบบทุนมีผลในการบีบมิติพื้นที่ใหหดแคบเขามา ซึ่งเกิดข้ึน

โดยสัมพันธกับการเรงมิติเวลาใหหมุนเร็วข้ึนและเขมขนข้ึน ตรรกะของของทุนนําไปสูการลดการกีด

ขวางของระยะทางและพื้นที่เพื่อใหทุนเคลื่อนยายและมีอัตราการหมุนที่เร็วข้ึน  มีผลในการบีบเวลา

และบีบพื้นที่โลกใหแคบลง หรืออีกนัยหน่ึงคือนําไปสูการละลายทั้งเวลาและพื้นที่ ( annihilation of 

space and time ) (Stuart Hall 1993) โดยเขาไดช้ีใหเห็นถึงเอกลักษณของคนในยุคโลกาภิวัตนมัน

ถูกสลายและสั่นคลอนอยางรุนแรงและในอยางเร็วใน 2 ระดับดวยกัน (double displacement) 

กลาวคือในระดับของพื้นที่และระดับของตัวตน ในระดับของพื้นที่โลกาภิวัตน ทําใหการโยกยายถ่ินไป

มาของผูคนอยางสะดวก รวดเร็ว และการกระทําไดทําในปริมาณที่มากอันเปนผลมาจากการคมนาคม

สื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและราคาถูก จนนําไปสูบุคคลประเภทใหม อัตลักษณใหม ที่เรียกวา 

Diaspora หรือบรรดาผูที่อพยพยายไปอยูตางถ่ิน แตยังมีความผูกพันเหนียวแนนกับวัฒนธรรม สังคม

บานเกิดของตัวเอง แทนที่จะยอมกลืนกลายเขากับวัฒนธรรมและสังคมที่ตนเองเขาไปอยู แตในขณะ

น้ันก็ไมไดคิดทีจ่ะกลับไปหาอดีตของตน เพราะรูวาเปนสิ่งที่เปนไปไมได แตกลับอยูในวัฒนธรรมใหม

โดยไมยอมสูญเสียอัตลักษณเดิมของตัวเอง กลุมคนเหลาน้ีอาจเรียกไดวา "หลายบาน" "หลายอัต

ลักษณ" "อัตลักษณซอน" หรืออัตลักษณลูกผสม คนกลุมน้ีถือเปนอัตลักษณแบบใหมที่เกิดในโลก 

โลกาภิวัตนยุค ย่ิงไปกวาน้ันโลกาภิวัตนยังไดสรางพื้นที่ชนิดใหมข้ึนมาเรียกวา Electronic space 

อยาง Internet ที่กาวขามพรมแดนรัฐชาติ โดยกลายเปนชุมชนแบบใหมที่ไมข้ึนกับพื้นที่ วิธีคิดกับ

ชุมชนแบบเกา สวนในระดับของตัวตนน้ัน Hall เห็นวาคนในโลกยุคโลกาภิวัตนแทบไมรูเลยวาตัวเอง

เปนใครหรือเปนอะไร เน่ืองจากโลก  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหคนตองด้ินรน ตอสู 

ไขวควา แสวงหาเพื่อสรางหรือไมเพื่อตรึงอัตลักษณตัวตนของตัวเองเอาไว และน่ีคือการเมืองอัต-

ลักษณ เปนการเมืองของยุคโลกาภิวัตน ในประเด็นการตอสูเคลื่อนไหวและเรียกรองทางการเมือง จะ

วนเวียนอยูกับเรื่องของอัตลักษณเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการสราง การผลิต การเสพย การตอกยํ้า 
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การผลิตซ้ํา หรือการทําใหอัตลักษณของตัวเองบริสุทธ์ิ ทั้งในระดับของทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับโลก 

หรือแมแตในสังคมที่ไมมีพื้นที่ทางการเมืองก็ตาม (ในทัศนะของผูศึกษา) นัยน้ีอัตลักษณจึงไมใชสิ่ง

หยุดน่ิง แนนนอน ตายตัว แตเปนเวทีของการตอสูที่แหลมคม เพื่อชวงชิงความเปนเจาในการสรางคํา

นิยาม หรือเปนผูใหความหมายกับสิ่งตางๆที่ประกอบข้ึนเปนตัวเราและของผูอื่น เมื่อเปนเชนน้ีแลว 

Hall จึงสรุปไววา " เอกลักษณเผยปรากฏตัวข้ึนในฐานะที่เปนพื้นที่และเปนเวทีที่ยังหาขอยุติลงตัว

ไมได หรือเปนประเด็นปญหาที่ยังตกลงกันไมไดในพื้นที่หรือในเวทีแหงน้ี Baudrillard เขาอางวา การ

มีลักษณะที่เปนภายในเกี่ยวกับการถายทอดสื่อในจอภาพภายในจิตใจของเรา ไดไปขจัดความแตกตาง

ระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวทิ้งไป รวมทั้งไดไปลบพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกออกไป

ดวยพื้นที่เหลาน้ีไดถูกแทนที่โดยพื้นที่สื่อ (media space) 

สําหรับเรื่องของประสบการณเวลาและพื้นที่ที่หดแนนน้ัน ปรากฏอยางเขมเดนชัดเปน

อยางมาก เปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือการมีการปฏิวัติระบบการสื่อสารโลกทั้งโลกถูกทําใหรูสึกวาเล็ก

หรือแคบลงในมิติของเวลาและสถานที่ "หมูบานโลก" (Global village ) เราสามารถเห็นเปนรูปธรรม

ที่ชัดเจนจาก จอโทรทัศน ระบบดาวเทียม Internet เปนตน มันทําใหคนที่อยูคนละมุมโลกสามารถ

รับรูขอมูล เหตุการณที่เกิดข้ึนพรอมกัน เชนการถายทอดโอลิมปก การถายทอดฟุตบอลโลก การ

สนทนาผาน Internet สง e-mail เปนตน  เทคโนโลยีสามารถเอาชนะความตางของเวลาและสถานที่ 

การปฏิวัติการสื่อสารทําใหกลายเปน Cyber space ความหมายของสถานที่แบบเกาที่เรารับรูไดโดย

การมีประสบการณตรงคือไดเห็นอยูที่น่ันไดความหมายโดยสถานที่กลายมามีลักษณะนามธรรมมาก

ข้ึน  เราติดตอกับใครสักคนที่ไมเคยรูจัก ไมเคยพบเห็นมากอนบนจอคอมพิวเตอร แต " พื้นที่ " ในจอ

แคบๆน้ีกลับไมมีขอบเขตจํากัด  พื้นที่โลกที่เปนรูปธรรมกับมีขอจํากัดมากมาย พื้นที่บนจอเปนพื้นที่ที่

อยูนอกเหนือความสามรถของเราที่จะวาดภาพองครวม และเขาหรือครอบคลุมความเปนไปของระบบ

อันซับซอนของระบบทั้งหมดน้ีได อาณาจักรไซเบอรเปนชุมชนนามธรรม ( abstract community ) 

แทนที่การพบปะสื่อสารแบบซึ่งๆหนา หรือแบบเดิมเปนการสื่อสารแบบขยายซึ่งมันไมข้ึนกับการ

ติดตอทางกายภาพ 

นอกจากน้ี ขณะที่ "ความเปนสมัยใหม" อาจไดรับการสรางอัตลักษณข้ึนมา ในฐานะที่เปน

กระบวนการเกี่ยวกับความแตกตางเพิ่มมากข้ึนของอาณาจกัรของชีวิต (Max Weber ดังที่ถูกตีความ

โดย Habermas) "ความเปนหลังสมัยใหม" อาจไดรับการตีความในฐานะที่เปนกระบวนการหน่ึงของ 

การตอตานความแตกตาง (de-differentiation)  และการระเบิด หรือปะทุข้ึนภายในของผลที่ตามมา  

ความเปนนามธรรมน้ีมันรวมไปถึงการดึงปจเจกออกจากการผูกติดอยูกับสิ่งที่ เปน

องคประกอบสําคัญของอัตลักษณ  ไมวาจะเปนเรื่องตัวแปรทางเพศ ชนช้ัน ชาติพันธุ ในโลกของ    

ไซเบอรคุณสามารถลบตัวตนเกาๆ และสรางตัวตนใหมในช่ือใหมที่ไมมีใครรูจักไดพบหรือไดเห็น เปน

ตัวตนในจิตนาการลวนๆ (disembodied self ) ความรูสึกของปจเจกชนในระบบน้ีอาจมีลักษณะที่
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ขัดแยง  ในดานหน่ึงอาณาจักรไซเบอรพยายามสรางมนุษยที่ คิดแบบคอมพิวเตอรพูดและ

ติดตอสื่อสารกันดวยภาษาไซเบอร  มันสรางวิธีคิดและการใชเหตุผลแบบกลไก มันเปนระบบที่มีความ

เหมือนๆกัน มีแตสมาชิกของกลุม สามารถเพิ่มความมัน่ใจ ความรูสึกเชิงอํานาจแกปจเจกที่อยูหนาจอ 

ซึ่งเขารูสึกวาเขาสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสรางสรรค คิดคน เลียนแบบ และควบคุม ปจจุบัน 

รวมทั้งเอาชนะสิ่งหรือมิติที่มองไมเห็นที่อยูนอกจอได  น่ีคือจุดที่โลกของคอมพิวเตอรตางจาก

ระบบสื่อสารที่ผานมา มันเพิ่มพลังจิตนาการและความเปนผูสรางแกปจเจก  

ยังมีงานวิจัยที่ช้ีใหเห็นถึงการที่มีการปฏิสัมพันธผานอาณาจักรไซเบอรไมใชเปนไปเพื่อ

ประโยชนทางธุรกิจหรือบริโภคสื่อเทาน้ัน  แตยังสงเสริมใหมีความตองการรวมกลุมและสราง

ความสัมพันธที่ดีอีกดวย   แตอยางไรก็ตามเราจะเห็นวาระบบสื่อสารดังกลาวอยูภายใตการควบคุม

และแขงขันภายในกลุมทุนขามชาติยักษใหญเพียงไมกี่บริษัทเทาน้ัน  กลุมบริษัทดังกลาวผลิตสิ่งที่

เรียกวา hardware ในรูปของโปรแกรมตางๆ  แตสิ่งที่สรางข้ึนโดยตัวของมันเอง สิ่งหน่ึงที่โลก

คอมพิวเตอรสรางคือ การเสพยติดกับเกมสและโปรแกรมใหมที่มีไมรูจบ มีผลทําใหปจเจกชนขาด

ความซับซอนของโลกขางนอกที่เปนโลกแหงความจริง นอกจากน้ีคอมพิวเตอรยังไดเปลี่ยนแปลง

ประสบการณเกี่ยวกับรางกายของตัวเราเอง ในดานหน่ึงรูสึกเหมือนวารางกายเรามีอิสระเพิ่มมากข้ึน 

การสรางภาพบนจอทําใหเราบินได เดินทะลุกําแพง ทะลุมิติ อยูในที่ที่เราฝนและเราสามารถสรางมัน

ข้ึนมาได  แตในอีกดานหน่ึงคอมพิวเตอรไดลดหรือทําลายความรูสึกและสัมผัสแทจริงของรางกายลง 

มันไมไดใหประสบการณทางกายในบริบททางกายภาพจริงๆ  ความรูสึกสัมผัสทางกายมันไมสามารถ

ซึมเขามาในกาย ( internalized ) แตไดถูกแปรรูปใหเปนการสัมผัสภายนอก (externalized ) ผาน

จอที่มองเห็นแทน ( Simon Cooper 1997 : 96 - 98 ) ในแงน้ีคอมพิวเตอรทําใหสัมผัสทางกายทื่อ

ลงและเลือนหาย แตคอมพิวเตอรไดชดเชยสิ่งน้ีดวยการทําใหปจเจกชนรูสึกถึงการมีอํานาจมากข้ึน

เมื่อสามารถเพิ่มและควบคุม "ความเร็ว"  อยางไรก็ตามสิ่งที่คอมพิวเตอรหยิบย่ืนใหน้ันคือ เสรีภาพ 

แตเปนเสรีภาพในพื้นที่ที่เปนนามธรรม เมื่อประสบการณในเชิงพื้นที่เลือนหาย กลายเปนนามธรรม 

พื้นฐานของมนุษยในฐานะประสบการณ ย่ิงคอยๆถูกทําใหเลือนลางลงโดยผานกาลเวลา และเสรีภาพ

ในคอมพิวเตอรดูที่ถูกหยิบย่ืนใหจึงเปนเพียงภาพลวงตา 

นอกจากน้ีขณะที่ "ความเปนสมัยใหม" อาจไดรับการสรางอัตลักษณข้ึนมา ในฐานะที่

เปนกระบวนการเกี่ยวกับความแตกตางเพิ่มมากข้ึนของอาณาจักรของชีวิต (Max Weber ดังที่ถูก

ตีความโดย Habermas) "ความเปนหลงัสมัยใหม" อาจไดรับการตีความในฐานะที่เปนกระบวนการ

หน่ึงของการตอตานความแตกตาง (de-differentiation)  และการระเบิดหรือปะทุข้ึนภายในของผล

ที่ตามมา  การมีลักษณะทีเ่ปนภายในเกี่ยวกับการถายทอดสื่อในจอภาพภายในจิตใจของเราไดไปขจัด

ความแตกตางระหวางพื้นทีส่าธารณะ และพื้นทีส่วนตัวทิ้งไป รวมทั้งไดลบพื้นที่ภายในและพื้นที่

ภายนอกออกไปดวย  พื้นที่เหลาน้ีไดถูกแทนที่โดยพื้นทีส่ื่อ media space  
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อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ นิตยสารแฟชั่น 

วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจ ศึกษา คนหา ทดลองสิ่งใหม ที่ตนพอใจไมวาจะเปนเรื่องเพศ

ตรงขาม , แฟช่ันตางๆ  หรือเทคโนโลยีใหมๆ  ถาวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมที่ย่ัวยุ ก็จะมี

แนวโนมที่จะสนองตอบตอความตองการของตนไดงาย และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตางๆตามคานิยม

ของสังคมปจจุบัน  

 แฟช่ัน คือ กระแสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ซึ่งมันอาจเกิดข้ึนมา

จากกระแสสังคม การกิน การอยู การใชคําพูด เสื้อผา เพียงแตคนทั่วไปมักเอาคําวาแฟช่ันมารวมกับ

เสื้อผากันจํานวนมาก แตจริงๆแลวแฟช่ันคือ เทรนด  แฟช่ันไมไดมีความหมายเดียวตายตัว แตจะ

แตกตางกันไปสําหรับคนแตละกลุม แตละชวงเวลา แตละสถานที่หรือบริบท ยกตัวอยางเชน เด็ก

วัยรุนในกรุงเทพมหานคร กับ แมบานอาศัยอยูตางจังหวัดในระดับประเทศหรือสังคม แฟช่ันเปน

มากกวาเสื้อผา ซึ่งหมายถึง วิถีการดํารงชีวิต การบริโภค มุมมอง ไมไดเปนแคเสื้อผา สามารถเปน

รถยนต  โทรศัพทและอื่นๆอีก " น่ีเปนความเห็นของ Mr.Szilard Kiss , Fashion 

Expert แหง Bangkok CODE อีกมุมมองหน่ึงที่น าสนใจจาก คุณจรินทรทิพย  ชูหมื่น

ไวย Curator แหง TCDC ที่เคยผานงานจัดนิทรรศการ PRESENCE OF THE PAST คอลเล็คช่ัน

เสื้อผาฤดูใบไมผลิ/ฤดูรอนป 2008 ในพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน คุณจรินทร

ทิพยกลาววา "แฟช่ันคือ การสื่อสารที่ไมตองใชคําพูด (Non Verbal Communications) สิ่งที่เปน

แฟช่ันสามารถสะทอนความเปนเพศ สถานะทางสังคม ฐานะ อาชีพ ความตองการรสนิยม เผาพันธุ 

เช้ือชาติ ความเปนกลุมกอน และอีกหลายๆอยาง" จากมุมมองของผูคนเกี่ยวของขางตน เราอาจสรุป

ได ณ ตอนน้ีวา แฟช่ัน คือ ทุกสิ่ง (Fashion is everything) (Anunta Intraaksorn 2013) 

จากขอมูลขางตนเราอาจเขาใจความหมายของแฟช่ันไมมากก็นอย แตสําหรับอิทธิพล

ของแฟช่ันแลว  มีอิทธิพลอยางมากตอการดํารงชีวิตอยูของสังคม และการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา  ยุคสมัย "นิตยสารแฟช่ัน"  ถือเปนตัวกลางในการสื่อสารที่มีอิทธิพลอยางมาก และสามารถ

ที่จะเผยแพรไดอยางรวดเร็ว  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของแฟช่ันจะเห็นไดงายจาก

อุปกรณประเภทเครื่องมือสื่อสาร  ที่แทบจะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยก็วาได  หรือจะเปนแนวการ

แตงตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอๆ  แฟช่ันทุกอยางลวนแตมาจากสื่อกลางประเภทตางๆ ไมวาจะ

เปน ทางโทรทัศน อินเตอรเน็ต แมแตในหนังสือ ทุกอยางลวนเปนธุรกิจ ในทุกวันน้ีสามารถพูดได

วา  "แฟช่ันเปนเครื่องชวยบงบอกชนช้ันและฐานะทางสังคม" สุดทายน้ี "แฟช่ัน" ก็คือ การเลือกใชใน

สิ่งที่เราชอบและบอกความเปนตัวเอง เราจะแตงอยางไรก็ได ถามันไมกอใหเกิดความเดือดรอนผิด  

ศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงาม (PriaaZ Porto 2555) 
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ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) เกิดข้ึนตามกระบวนทัศนที่

มองผูรับสารเปนตัวกําหนดผลของการสื่อสารมวลชน โดยอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับสารในแง

ที่วา  ผูรับสารเปนรับสารที่กระทํา (Active Audience) ที่ทําการแสวงหาและเลือกเปดรับขาวสาร

จากสื่อมวลชนเอง  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกลั่นกรองอิทธิพลของสื่อมวลชนทําใหอิทธิพลของ

สื่อมวลชนตอผูรับสารไมเปนไปโดยตรง ฉับพลัน และทรงพลังตามที่ผูสงสารคาดหวังไว เหมือนกับ

ทฤษฎีเข็มฉีดยาหรือทฤษฎีกระสุนปน  เพราะผูรับสารเปนฝายที่มีกระบวนการเลือกสรรในการรับ

ขาวสารจากสื่อมวลชนตามความตองการ ทศันคติและความสนใจของตนเอง  ในการสื่อสารมวลชน 

แมวาผูสงสารจะมีการเตรียมเน้ือหาสาระมาอยางดี  ใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ แตก็ไมสามารถมั่นใจได

เต็มที่วาการสื่อสารครั้งน้ันจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสารไดตามความต้ังใจ น่ันเปน

เพราะผูรับสารมีกระบวนการเลือกเปดรับขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณ  ตามความ

ตองการ ตามความเช่ือ ตามทัศนคติที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน การเปดรับสื่อภายในครอบครัว     

คุณพอสนใจติดตามขาวจากรายการโทรทัศน  คุณแมติดละครโทรทัศน สวนลูกสาวมีความสุขอยูกับ

การฟงเพลงจากคลื่นวิทยุที่มีดีเจที่ช่ืนชอบจัดรายการ  หรืออานหนังสือนิตยสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

ศิลปนคนโปรด นอกจากน้ี ขาวสารเดียวกันก็อาจไดรับการตีความจากผูรับแตกตางกันไปไดเชนกัน 

เชน ลูกสาวเห็นวาเน้ือหาขาวสารในนิตยสารฉบับน้ันไมมีประโยชนตอผูอานประการใด  นอกจากเปน

การสงเสริมสิทธิบริโภคนิยม ดังน้ัน ขาวสารจากสื่อมวลชนจึงไมอาจสงผลตอผูรับสารเหมอืนกนัทกุคน

ได  โฆษณาแฟช่ันในนิตยสารบางฉบับอาจสงผลตอลูกสาว ที่ใหความสําคัญกับเทรนดแฟช่ันวัยรุน  

แตอาจไมสงผลอันใดตอคุณแมหรือคนอื่นๆที่ไมนิยมสินคาฟุมเฟอย หรือไมนิยมการตามแฟช่ัน 

กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร ซึ่งประกอบดวย การเลือก

เปดรับหรือเลือกสนใจ การเลือกรับรู และการเลือกจดจํา 

1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ  (Selective Exposure or Selective Attention) 

ผูรับสารจะเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหน่ึงตามความสนใจหรือตามทัศนคติเดิมของตนเอง 

ตามทฤษฎี ความไมลงของความรูความเขาใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ของเฟสติงเจอร 

(Festinger L.A. 1957 อางถึงใน พีระ จิรโสภณ 2533) บุคคลจะแสวงหาขาวสารที่สนับสนุนทัศนคติ

เดิมของตนเอง หรือขาวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง (reinforcement information) และ

หลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติหรือความรูนึกคิดของตนเอง การรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับ

ทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง การรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับทัศนคติเดิมจะทําใหเกิด

ภาวะไมสมดุลทางจิตใจเรียกวา “Cognitive Dissonance” นอกจากปจจัยดานทัศนคติแลว ยังมี

ปจจัยอื่นๆที่เปนตัวกําหนดการเลือกเปดรับขาวสารอีก อาทิ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   

ความเช่ือ อุดมการณ ประสบการณ ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา เปนตน 
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2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)

เปนกระบวนการกลั่นกรองข้ันตอมาหลังจากที่บุคคลเลือกรับขาวสารแลว ผูรับสารอาจจะ

ตีความหมายขาวสารจากสื่อมวลชนแตกตางไปจากเจตนารมณของผูสงสาร เชน ภาพแฟช่ันที่ผูสงสาร

มุงใหความสวยงาม  แตผูรับสารอาจมองวาไมมีประโยชน สงเสริมใหวัยรุนมีคานิยมที่ผิดจะเห็นไดวา

ความหมายของขาวสารไมไดอยูที่ผูสงสาร หรืออยูที่เน้ือหาขาวสารน้ัน แตความหมายของขาวสารอยู

ที่ผูรับสารที่เปนผูตีความหมายความเขาใจ ตามทัศนคติ ประสบการณ และความเช่ือของตนเอง 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retetion) เปนเครื่องกรองข้ันสุดทาย ผูรับสารมี    

แนวโนมที่จะเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ  ทัศนคติ   ของตนเอง 

และมักจะลืมสวนที่ไมตรงกับความสนใจของตนเอง เชน เมื่อบุคคลอานนิตยสารก็มักจะนําเรื่องราวที่

อานไปเลาตอกับบุคคลอื่น แตไมไดถายทอดทุกเรื่องราวที่ไดอาน ดังน้ันในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ

ผูรับสารในเรื่องตางๆอาจไมประสบความสําเร็จ เพราะผูรับสารอาจจะไมสนใจจดจําขาวสารน้ัน 

กระบวนการเลือกสรรของผูรับสารนับเปนปจจัยแทรกกลางระหวางผูสงสารกับผูรับสารที่สามารถ

สกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชน  ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

ของผูรับสารไดเลย ถาหากขาวสารถูกปฏิเสธต้ังแตแรก โดยการไมเปดรับเน่ืองจากขัดแยงกับความ

คิดเห็นหรือไมอยูในความสนใจของผูรับสาร 

ในงานวิจัยของ McLoid (พีระ จิรโสภณ 2542) ไดระบุวา ตัวช้ีวัดที่ใชในการวัด

พฤติกรรมการเปดรับสื่อมี 2ชนิดคือ 

1. วัดจากเวลาที่ใชกับสื่อ คือ การวัดจากเวลาที่บุคคลเปดรับสื่อ เชน ชวงเวลาที่เปดรับ 

เวลาที่ใชกับสื่อเปนตน                                                                                                   

2. วัดจากความถ่ีของการใชสื่อ คือ การวัดความถ่ีในการใชสื่อของแตละบุคคล แยก 

ตามประเภทของเน้ือหาที่แตกตางกัน 

Charles K.Atkin (กาญจนา แกวเทพ  2545) กลาววา ในการเปดรับขาวสารบุคคลจะมี

ทักษะในการแสวงหาขอมูล และเน่ืองจากมีความรู  รูเทาทันสภาวะแวดลอม จึงเปดรับขาวสารเพื่อ

เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจและเพิ่มพูนความรู ความคิด และความสามารถในการแกปญหา

ตางๆ  ดังน้ันบุคคลจึงมีวัตถุประสงคในการใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการ 7 อยาง คือ 

1.เพื่อตองการรูเหตุการณโดยการสังเกตการณ และติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ จาก

สื่อมวลชน                                                                                                             

2.เพื่อใหรูเทาทันตอเหตุการณทําใหทันสมัยและคัดเลือกขาวสารที่มีความสําคัญสําหรับ

การเรียนรู                                                                                                

3. เพื่อตองการคําแนะนํา ในการปฏิบัติตนใหถูกตอง และชวยการตัดสินใจในชีวิตประจํา

เพื่อความอยูรอดในระบบสังคม และการเมอืง                                                       
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4. เพื่อเปนขอมูลประกอบการสนทนากับผูอื่น โดยการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนไป

เปนขอมูลการสนทนาในชีวิตประจําวัน                                                                     

5.เพื่อตองการมีสวนรวมในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ที่ เกิดข้ึนรอบตัว                  

6.เพื่อเสริมสรางความคิดเห็นเดิมใหมั่นใจย่ิงข้ึน หรือชวยสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระ- 

ทําลงไป 

7.เพื่อความบันเทิง เพลิดเพลิน และผอนคลายอารมณ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยดานเน้ือหาของนิตยสารทางเลือกตอการสรางอัตลักษณ

ของวัยรุนศึกษาเฉพาะกรณีนิตยสารชีซ                                                                                                            

 จากขอมูลการวิจัยดังกลาว ทําใหรูถึงความตองการของผูหญิงในกลุมวัยรุนวามีความ

ตองการ และมีความสนใจในเรื่องของแฟช่ันเปนจํานวนมาก ซึ่งการวิจัยน้ีสอดคลองและสามารถ

นํามาสนับสนุนหัวขอจุลนิพนธ จากขอมูลดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดริเริ่มในการผลิตช้ินงาน 

จากการศึกษาความสัมพันธของนิตยสารทางเลือกคือนิตยสาร ชีซ ที่มีตออัตลักษณของ

วัยรุน เพื่อวิเคราะหบทบาท และการประยุกตใชสื่อประกอบการสรางอัตลักษณของวัยรุน เปนการ

วิจัยคุณภาพโดยใชแนวคิดของนิตยสารและนิตยสารทางเลือก (AlternativeMagazine) อิทธิพลของ

นิตยสาร แนวคิดของวัยรุน ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร แนวคิดเรื่องอัตลักษณ (Identity) เปนกรอบใน

การศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนไปที่ผูรับสารคือวัยรุนเปนหลัก โดยศึกษาจากรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตซึ่งจะมีผลตอการสรางอัตลักษณที่สอดคลองกับนิตยสารชีซ เน่ืองจากวัยรุนมีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตทีห่ลากหลาย อีกทั้งนิตยสารที่วัยรุนเลือกเปนนิตยสารที่เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ของวัยรุนตอนปลายเปนหลัก  ผูวิจัยไดศึกษาตัวบทคือนิตยสารชีซ ซึ่งเปนทั้งผูสงสารและชองทางการ

สื่อสารในเวลาเดียวกันเปนบริบทประกอบเพื่อทําความเขาใจปรากฎการณน้ีมากข้ึน ผูวิจัยสรุปขอ

คนพบดังน้ี 

นิตยสาร ชีซ มีบทบาทสื่อความหมายในเชิงรูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุน ซึ่ง

อภิปรายไดวา การสื่อสารเน้ือหาแนวคิดและตัวตนของนิตยสารสอดคลองกับความตองการสราง  

ตัวตนหรือคนหาอัตลักษณของวัยรุนตามแนวคิดทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ และแนวคิดการสรางภาพแทน 

ความจริง (Representation) ผูวิจัยพบวานิตยสารไดมีบทบาทในการเลือกดึงคุณสมบัติบางสิ่งบาง 

อยางของบุคคลซึ่ง เปนการสรางภาพตัวแทนลักษณะการดําเนินชีวิตในแบบที่สื่อเห็นวาถูกตองเหมาะ  

สม และเปนตนแบบที่ดีใหกับวัยรุนไดซึ่งวัยรุน ที่ตองการคนหาอัตลักษณหรือตองการตนแบบเพื่อ

สรางอัตลักษณของตนใหมั่นคง เพื่อจะมองหาสิ่งที่สังคมคาดหวังคือภาพที่ผูอื่นมองตัวเขาผสมกับ

ตนแบบที่สื่อนําเสนอมาประยุกตใชในรูปแบบของตน  วัยรุนมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน
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และวัฒนธรรมยอยของตนเองอยู ซึ่งสื่อน้ันไดเปนเครื่องมือในการชวยใหวัยรุนรูถึงประโยชน และ

วิธีการสรางอัตลักษณของพวกเขา โดยการนําเสนอตัวอยางวิถีทางของผูคนทีม่ีรูปแบบการดําเนินชีวิต

หลากหลากและดึงลักษณะเดนของรูปแบบการดําเนินชีวิตมาแสดงตัวตนไดอยางชัดเจนมากข้ึน 

ความสัมพันธของนิตยสาร ชีซ ในการสื่อความหมายเชิงอัตลกัษณจึงเปนไปในแบบที่ผูรับ

สารจะตีความสารแบบเห็นดวย (Preferred  Reading) เมื่อพวกเขามีโลกแหงประสบการณจริง

สอดคลองกับภาพที่สื่อสรางไวให  อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวา เมื่อสารที่ปรากฏในนิตยสารเปนเรื่องใกล

ตัวหรือเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับอาชีพการงาน  แมวาผูรับสารจะไมมีประสบการณจริงในเรื่องดังกลาวอยู

เลยก็ตาม  ผูรับสารจะมีการถอดรหัสสารแบบ Preferred  Reading และนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

เชนกัน  เน่ืองจากวัยรุนจะตองมีการมีอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอกดวยเชนกัน ทวา

เมื่อไหรก็ตามที่ผูรับสารไมไดมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับเน้ือหาของนิตยสารเลย พวกเขา

จะไมตอตาน หากแตจะตอรอง (Negotiated Reading) กับสิ่งที่สื่อนําเสนอให พวกเขาจะไม

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่สื่อกําหนด แตจะเลือกผสมผสาน ตัดตอ (Cut ‘n’ Mix) ตัวตนด่ังเดิม 

กับกิจกรรม หรือแนวคิดใหมที่พบในสื่อ 

  นอกจากน้ี ผูวิจัยสังเกตวา ผูที่เปดรับนิตยสารน้ี จะยอมรับในสิ่งที่สื่อนําเสนอ เน่ืองจาก

พวกเขามีอัตลักษณรวมกับสื่อ ซึ่งไดแกลักษณะดังน้ี 

 

อัตลักษณรวมกันของวัยรุนและนิตยสาร ชซี 

1. มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ไมตายตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และหลากหลาย เชน 

การที่วัยรุนมีงานอดิเรกที่หลากหลาย เปลี่ยนบอย ชอบแฟช่ัน หรือเหอบริโภคอะไรเปนพักๆ บางครั้ง

นิยมของในอนาคต เชนเดียวกับคอลัมนในนิตยสาร ชีซ ซึ่งมีความหลากหลาย ไมไดกําหนดกฎเกณฑ

เน้ือหาวาเปนแฟช่ัน หรือนิตยสารเพลง ฯลฯ 

2. ตองการเปนผูนํา ตองการแปลกแยก แตกตางจากวัฒนธรรมหลักแตไมถึงกับตอตาน

ทางอุดมการณ  เพราะยังมีลักษณะรวมกับวัฒนธรรมกระแสหลัก เชน การที่ชีซประกาศตัววาเปน

นิตยสารแฟช่ันที่มีความแปลกใหม  โดยวัยรุนปจจุบันก็พยายามสรางความเปนปจเจกและหลีกหนีคํา

วา “กระแสหลัก” แมวาในทางปฏิบัติพวกเขาจะไมสามารถแยกตัวออกจากความเปนวัฒนธรรมปอป 

หรือแมแตวัฒนธรรมหลักของสังคมไดก็ตาม วัยรุนตองการความทันสมัย ไมซ้ําใคร เทห  

3. ตองการความเจง (Hip) เพื่อเปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่ง ชีซ นํามาเสนอเผยแพรผลงาน

และคุณคาของคนเหลาน้ันใหเปนที่ประจักษแกสังคม ขณะที่วัยรุนในปจจุบันก็มีการสรางความเปนตัว

ของตนเองใหมีความแตกตาง  เพื่อใหไดรับการยอมรับจากผูอื่น จะเห็นไดจากการมีพฤติกรรมการ

แตงกายแปลกๆ ทําผมยอมสีหรือการเขาแขงขันประกวดในดานตางๆก็เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาวัยรุน

ตองการพื้นที่ในการแสดงออกวาเขามีตัวตนอยูในสังคม 
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4. วัยรุนมีความสับสนในเรื่องอดีต ปจจุบัน และอนาคตของตัวเอง แสดงออกในความไม

แนใจเกี่ยวกับตัวของตนเองรวมไปถึงเรื่องอนาคต  ขณะที่ ชีซ มีการไหลลื่นของเน้ือหาระหวางอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต เปนการตัดแปะเน้ือหาใหมีความยืดหยุนในการทําเน้ือหาสูงเชนเดียวกับที่วัยรุน

มักตัดแปะ (Cut ‘n’ mix) วัฒนธรรมยอยตางๆ ระหวางอดีตปจจุบันและอนาคตทําใหมีความตางใน

ความเหมือน เพื่อผสมเปนอัตลักษณของตน 

การประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนและ ชีซ 

ขอคนพบเรื่องความสัมพันธของนิตยสาร ชีซ กับ วัยรุนที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ 

วัยรุนกับสื่อตางฝายตางประกอบสรางอัตลักษณซึ่งกันและกัน น่ันคือในดานหน่ึง ชีซ ไดผลิตเน้ือหา ที่

มีการตัดตอประกอบสรางความหมายในแบบชีซเอง ที่สามารถสื่อความหมายในดานอัตลักษณของ 

วัยรุนไดดวย โดยไดกลาวไปแลวขางตนวา อัตลักษณของวัยรุนและ ชีซ เปนกระบวนการที่แกวงไปมา 

ไมแนนอน และสับสน ซึ่งเปนลักษณะแบบยุคโพสตโมเดิรน แตในอีกมุมหน่ึงตัวตนและอัตลักษณแบบ 

ชีซก็ประกอบสรางจากการใชตัวตนของวัยรุนมากําหนดเน้ือหาโครงสรางและรูปแบบของสือ่ความจรงิ

เกี่ยวกับตัวตนของวัยรุนน้ันไมไดมีอยูจริง ทวาผูผลิตนิตยสารไดตีความตัดตอจากสิ่งที่ไดพบเห็น รวม

กับสวนที่เปนตัวตนของผูจัดทํานิตยสารเองแลวประกอบสรางตัวตนของสื่อข้ึนเพื่อรองรับความตอง 

การของผูรับสารกลุมน้ีขณะเดียวกันก็เพื่อตอบสนองความตองการแสดงพื้นที่แบบปจเจกของตนเอง

ในสังคมดวย 

 การที่วัยรุนใช ชีซ เปนเครื่องมือในการคนหาอัตลักษณน้ันแทจริงเปนการคนหาวาจะนํา

สวนใดมาตัด เติม เสริม แตง กับสวนใด เพื่อประกอบสรางเปนอัตลักษณของตน ซึ่งมีความแปลกตา 

ยืดหยุนทํานายไมได และลื่นไหลซึ่งก็เปนลักษณะเดียวกับตัวตนของชีซ และการทํานายไมไดของ

เน้ือหาชีซน่ันเองที่วัยรุนยอมรับวาเปนจุดดึงดูดใหพวกเขาสนใจ และติดตามดังน้ันวัยรุนกับชีซจึงมี

สวนในการประกอบสรางตัวตนของกันและกัน 

การศึกษาการวิจัยจากนิตยสารชีซน้ี  มีประโยชนและขอมูลที่สามารถนํามาใชในการทํา

หัวขอของขาพเจาเปนอยางมาก เน่ืองจากนิตยสารชีซ เปนนิตยสารที่เกี่ยวกับ Street fashion 

โดยตรง ทําใหขาพเจาสามารถศึกษาขอมูลจากบทวิจัยน้ีและสามารถนํามาปรับใชในงานได 
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บทที่ 3 

 

การเกบ็ขอมูล 

 

การศึกษาเรื่อง“การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion”ไดมีวิธีการวิจัยโดย

แบง เปนข้ันตอน การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และข้ันตอนการวางแผนผลิตช้ินงาน 

โดยแบงเปนหัวขอดังตอไปน้ี  

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion ” ไดมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลมาจากแหลงตางๆ อยางหลาหลาย เชน งานวิทยานิพนธตางๆ นิตยสาร และสื่อวีดิโอ

เกี่ยวกับแฟช่ัน โดยจะใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมเปาหมาย เน่ืองจากมีความเหมาะสมมากกวาการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะไดขอมลูทีม่ี

คุณภาพ และไดรูถึงกลุมเปาหมายไดอยางแมนยําย่ิงข้ึน โดยจะใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญ 

และกลุมเปาหมายที่กําหนดไว โดยจะนําผลที่ไดมาประยุกตใชในการวางแผนข้ันตอนดําเนินงาน การ

กําหนดรูปแบบเน้ือหา การวางแผนในการผลิตช้ินงาน และเพื่อการประเมินผล การผลิตรายการในข้ัน

ตอไปน้ี 

 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ที่จะใชในการศึกษาวิจัย “การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา 

street fashion ” จะแบงออกเปน 2 กลุมดังตอไปน้ี 

1. ประชากรผูผลิตนิตยสาร Cheeze magazine และ ผูเช่ียวชาญดาน Street fashion 

    1.1 คุณ จิรัฎฐ  พรพนิตพันธ บก. Cheeze & Looker magazine  ผูเช่ียวชาญดาน 

street fashion 

    1.2 ชางภาพ นิตยสาร Cheeze magazine 

    1.3 คุณ จิตสิง สมบุญ ดีไซนเนอร เกรฮาวด  
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2. ประชากรผูผลิตสื่อวีดิโอตางๆ  

     2.1 ผูกํากบัและผูสรางสรรควิดีโอวิดีโอ 

 

ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําตัวอยางการสุมประชากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง

(Perposive sampling) เพื่องายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินรายการ 

 

กลุมตัวอยาง (Sampling) ที่จะใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิตวิดีโอแฟช่ัน 

กรณีศึกษา street fashion” จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง

(Purposive sampling) โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมตัวอยางที่เปนผูผลิตสื่อวีดิโอ โดยจะใชวิธีการ 

สัมภาษณเชิงลึก 

 

 กลุมตัวอยางที่ เปนผูผลิตนิตยสาร Cheeze magazine และดีไซนเนอรโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงประเด็นที่ตองการ ผานผูที่มีความรูทางดาน Street 

fashion มาเปนเวลานานจํานวน 3 ทาน 

 1. คุณจิรัฎฐ พรพนิตพันธ บก. Cheeze & Looker magazine 

 2. ชางภาพ Street fashion  

 3. คุณจิตสิง สมบุญ  

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยกอนการผลิต 

ในการศึกษาและการสรางสรรควีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion น้ัน ผูศึกษาได

กําหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 

1. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ 

    1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณจากผูที่มีความเช่ียว 

ชาญในการผลิตสื่อวีดิโอซึ่งจะใชคําถามปลายเปด (Open-end question) เพื่อใหเขาถึงขอมูลอยาง   

แทจริงและถูกตอง โดยสัมภาษณในเรื่องของ วิธีการทําสื่อวีดิโอ เทคนิคตางๆในการถายทํา โดยแนว 

คําถามของการสัมภาษณ มีดังตอไปน้ี 

         คําถามสัมภาษณผูกํากับและครีเอทีฟ 

          1. วิธีคิดในการทํางาน เริ่มตนอยางไร 

          2. วิธีการถายทอดภาพตามที่เราคิด มีวิธีการถายทอดอยางไรเพื่อใหไดภาพ

ตามที่คิด 
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         3. ในมุมมองและความคิดของผูกํากับ คิดวาการทํา วีดิโอที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

แฟช่ัน ควรมีลักษณะอยางไร  

 1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณผูที่ผลิตนิตยสาร 

Cheeze และดีไซนเนอร เพื่อใหไดขอมูลที่สึกซึ้งและเปนขอมูลที่ไดรับโดยตรงจากผูที่มีความรูและมี 

ประสบการณคลุกคลีดาน Street fashion ในประเทศไทย ทําใหไดขอมูลที่ลึกซึ้งและเปนขอมูลที่ดี 

สามารถนําไปผลิตวีดิโอ โดยแนวคําถามของการสัมภาษณ มีดังตอไปน้ี 

       คําถามสัมภาษณ บรรณาธิการนิตยสาร Cheeze magazine และDesigner 

Grathound 

      1. street fashion คืออะไร และ fashion เปนกระแสนิยม ในปจจุบันคนเรานิยม

ในสิ่งใดสิ่งหน่ึงในชวงเวลาหน่ึง คนนิยมแบบน้ี เขาเอาความนิยมน้ีมาจากไหน และ ทําไมคนถึงนิยม                         

และทําตาม 

      2. พัฒนาการของ Street fashion ที่มีกับวัยรุนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันในมุมมอง

ของคุณ 

      3. 10 ปที่ผานมาของ cheeze ที่ทําใหคําวา street fashion เปนที่รูจักใน

สังคมไทยและมีอิทธิพลตอวัยรุนอยางไร 

      4. สภาพ สังคมและเศรษฐกิจจะมีผลตออนาคต ในวงการสตีรทแฟช่ันหรือไม 

      5. คิดวาอะไรมีอิทธิพลกับ street fashion ในเมืองไทย 

      6. street fashion นาสนใจอยางไร อะไรคือจุดเดนของ Street fashion ที่ทําให

แตกตางจากการแตงตัวแนวอื่นๆ  

      7. หนังสือ street fashion ของ cheeze มีจุดเดนที่ทําใหแตกตางจากหนังสืออื่นๆ

อยางไร 

      8. พัฒนาการของ Street fashion เมื่อ 10 ปที่แลวกับปจจุบันน้ีแตกตางกันแค

ไหน มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

      9. ชางภาพและบุคคลที่แตงกายทางดานสตรีทแฟช่ันในดวงใจ  

      10. ในแตละเดือน มีการกําหนด theme ของแตละเลมอยางไรและไดแรงบันดาล

ใจมาจากไหน 

      11. คิดวา street fashion ใน style ของ cheeze เปนอยางไร  

      12. ถา cheeze ถูกทําออกมาในแนวของภาพเคลื่อนไหว จะถูกทําออกมาเปนยังไง 

      13. ภาพ cheeze magazine ครบรอบ 10 ป ควรมีภาพเปนอยางไร 
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      คําถามสัมภาษณ ชางภาพ นิตยสาร Cheeze magazine 

      1. การถายภาพ street fashion มีจุดเดน วิธีการถายภาพที่แตกตางจากการ

ถายภาพ fashion อื่นๆอยางไร 

      2. คิดวาการถายภาพแบบไหน รูปแบบอยางไร ที่บงบอกถึงความเปน street 

fashion ไดดีที่สุด 

      3. เทคนิคที่ใชในการถายภาพของคุณคืออะไร 

      4. คิดวาเสนหของรูปภาพ street fashion อยูที่อะไร 

      5. สวนใหญใช Lens อะไรในการถายภาพ เพราะอะไร 

      6. มีวิธีการดึงจุดเดนของ model คนน้ันๆอยางไร 

      7. เคยถายภาพเคลื่อนไหวบางรึปาว มีเทคนิคและวิธีการถายอยางไร 

      8. งานถายภาพคนไหนที่เปน idol ของชางภาพ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

      9. ถา cheeze ถูกทําออกมาในแนวของภาพเคลื่อนไหว จะถูกทําออกมาเปนยังไง 

      10. ภาพ cheeze magazine ครบรอบ 10 ป ควรมีภาพเปนอยางไร 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

การทดสอบเครื่องมือ ผูศึกษาไดใชเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนการสัมภาษณ

กับผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตสื่อวิดีโอ และผูที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับดาน street fashion ต้ัง

คําถามวาควรจะสัมภาษณเรื่องอะไรบาง เน้ือหาอยางไร และต้ังคําถามโดยใชภาษาที่เหมาะสม

  

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การผลิตวีดิโอแฟช่ัน 

กรณีศึกษา street fashion” ผูศึกษาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูล ทั้งหนังสือ 

และเอกสารตางๆทางวิชาการ งานวิทยานิพนธและทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ  รวมทั้งศึกษาจากสื่อวิดีโอ

ออนไลนที่เกี่ยวกับแฟช่ัน ซึ่งไดมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ข้ันตอนคือ 

 ข้ันตอนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยเริ่มจากการคนจากหนังสือทาง

วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของผูศึกษา และยังศึกษาจากสื่อวิดีโอเกี่ยวกับแฟช่ัน นิตยสาร

Cheeze โดยนําขอมูลที่ไดจากการรับชมมาวิเคราะห เพื่อใชในการวางแผนการผลิตรายการของผู

ศึกษาในข้ัน ตอนตอไป 

 ข้ันตอนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณ (Interview) โดยจะ

สัมภาษณทั้งผูเช่ียวชาญดานการผลิตสื่อวีดิโอตางๆและผูเช่ียวชาญทางดาน Street fashion  ที่ผู
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ศึกษาไดกําหนดไว โดยการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ที่มีเน้ือหาและภาษาที่เขาใจ

งาย และทําการ บันทึก เพื่อนําไปวิเคราะหวางแผนงานในข้ันตอไป 

 ข้ันตอนที่ 3 เปนการทําการวิเคราะห  และการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน และการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เพื่อสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการผลิตวิดีโอแฟช่ันของผูศึกษา

ในครั้งน้ี 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาน้ันผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลดังน้ี  ผูศึกษาจะทําการเก็บ

ขอมลูเบื้องตนในดานเอกสาร โดยใชระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห ข้ันตอนตอไป ผูศึกษาจะทําการ

สัมภาษณเชิงลึก จากผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตสื่อวิดีโอ และstreet fashion  ประมาณ 2-3

สัปดาหและมีการนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหและผลิตเปนช้ินงาน โดยใชระยะเวลา 2-3 เดือน 

เริ่มต้ังแตข้ันตอน กอนถายทํา ถายทํา และหลังการถายทํา และสุดทายคือ ระยะเวลาการเก็บขอมูล

ครั้งสุดทาย โดยผูศึกษาไดทําการประเมินวิดีโอแฟช่ัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาและการผลิตวีดิโอแฟช่ันในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อ

นําไปใชในการผลิตวิดีโอแฟช่ัน โดยการวิเคราะหขอมูลจะแบงออกเปน 2สวน คือการวิเคราะหขอมูล

กอนการผลิตวีดิโอแฟช่ัน และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตวีดิโอแฟช่ัน 

 

การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึกษาใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) กับ

ผูเช่ียวชาญดานการผลิตสื่อวีดิโอตางๆ ไมวาจะเปน ผูเช่ียวชาญการสรางสรรคสื่อวีดิโอ ผูกํากับวีดิโอ

เทคนิคตางๆที่ไดจากการสัมภาษณ และจะนําเน้ือหาที่ไดมาทําการวิเคราะห ทั้งในดานรูปแบบวิดีโอ

ตางๆ เทคนิคและวิธีการนําเสนอสื่อวิดีโอ ซึ่งผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูลและนําไปประยุกตเพื่อ

ใชใน การผลิตสื่อวิดีโอของผูศึกษาในครั้งน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึกษาใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview)   กับ

ผูเช่ียวชาญดาน street fashion ที่ไดจากการไปสัมภาษณ และนําเน้ือหาที่ไดมาทําการวิเคราะห  

เกี่ยวกับขอมูลประวัติตางๆเกี่ยวกับ street fashion การทํางานอยางลึกซึ้งและนําเน้ือหาเหลาน้ีมา

วิเคราะหและนํา ไปเปนเน้ือหาในการผลิตรายการ 
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การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

จากการวิเคราะห ทั้งวิทยานิพนธ สื่อวิดีโอเกี่ยวกับแฟช่ัน และนิตยสารเกี่ยวกับแฟช่ัน

แลวรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากผูผลิตสื่อวีดิโอและผูเช่ียวชาญดาน street fashion ที่ผูศึกษาได

กําหนดไว ทําใหสามารถนํามาประยุกตใชและปรับแกในสวนตางๆของช้ินงาน และยังสามารถนํา

ขอมูลเหลาน้ีไปประยุกตใชในการผลิตช้ินงานไดอีกดวย โดยการผลิตรายการแบงออกเปนหลัก 3

ข้ันตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-production) เปนข้ันตอนการเตรียมงานกอนการ

ผลิต โดยมีการหาขอมูลจากวิทยานิพนธ สื่อวิดีโอ นิตยสาร cheeze มาทําการศึกษามีการสัมภาษณ

เชิงลึก กับผูเชียวชาญดานการผลิตสื่อวิดีโอและดาน street fashion เพื่อนํามาประยุกตใชกับวีดิโอ 

รวมถึงกําหนดรูปแบบและเน้ือหาของรายการ 

ขั้นตอนการผลิต (Production) เปนข้ันตอนการผลิตวิดีโอแฟช่ันตามที่วางแผนไว มี

การถายทําเปนข้ันตอนตามที่กําหนด 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) เปนข้ันตอนหลังการผลิตวิดีโอแฟช่ัน ข้ันน้ี

จะเปนข้ันสุดทายของการผลิตโดยจะทําหนาที่ตัดตอวิดีโอใหวิดีโอออกมาเสร็จสมบูรณตามที่คาดหวัง

ไว 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion ไดทําการวิจัยแบบวิเคราะหเน้ือหา

(content analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลจากผูที่มีความรูและผูที่เกี่ยวของกับ street fashion 

เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion โดยผานการนําเสนอผลการเก็บ 

รวบรวมขอมูลกอนการผลิตวีดิโอ ดังน้ี 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

บทวิเคราะหการเกบ็ขอมลูจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับ 

บรรณาธิการบริหาร CHEEZE LOOKER MAGAZINE Fashion designer Grayhound ชางภาพ 

street fashion Designer Stylist และ ผูผลิตวิดีโอเกี่ยวกบัแฟช่ัน  

 

ผลวิจัยในขั้นตอนกอนการผลิตวิดีโอ  

ผลวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของกับ street fashionผู

ศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อขอความคิดเห็น ขอมูล และกระบวนการใน การทํางานเพื่อ

นํามาใชประโยชนในการศึกษาและผลิตวีดิโอแฟช่ัน ดังตอไปน้ี  

- คุณ จิรัฐฎ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบริหาร Cheeze & Looker magazine 

 - คุณ จิตสิงห สมบุญ Fashion designer Grayhound และ playhound 

 - คุณ สิทธิอาจ อมศิร ิชางภาพ street fashion Cheeze Looker magazine 

- คุณ พัดพิชชา สิริดารา freelence stylist และ designer okui the barber 

 - ผูผลิตวีดิโอเกี่ยวกับแฟช่ัน  

 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ street fashion  

 - คุณ จิรัฐฎ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบรหิาร Cheeze & Looker magazine  
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Street Fashion คืออะไร 

จากการสัมภาษณ คุณจิรัฐฏ กลาวถึง street fashion วาแฟช่ันที่ระบุความเปนจริง

สะทอน วัฒนธรรมการแตงตัวของสังคมน้ันๆ ที่เขาแตงตัวกันจริงๆบนทองถนน street fashion 

จริงๆแลวไมใช คนแตงตัว ไมใชคนกับเสื้อผาแตเปนคนแตงตัวกับเสื้อผากับโลเคช่ันน้ันๆ คําวา street 

หมายถึงวา background ขางหลังจะมีสวนสําคัญ เปนสวยประกอบที่สําคัญในการแตงตัว ซึ่ง

หมายถึงวา กาละเทสะ ไมใชแตงชุดเดียวไปไหนก็ได คําวา streer fashion คือ คุณสามารถแตงตัว

แบบน้ันๆ เขาไปอยูในกาละเทสะที่เหมาะสม น้ันคือ on street  

ประวัติความเปนมาของ street fashion  

คุณ จิรัฐฏ กลาววา street fashion นาจะเกิดข้ึนในอังกฤษ เปนยุคที่คนเริ่มเบื่อพวก

หองเสื้อ ที่มาจากฝรั่งเศสหรือวาหองเสื้อของคนรวย หรือพวกtrailerอะไรพวกน้ีเหมือนพวกเสื้อผาที่

มันหรูหรา ยุคน้ันนาจะเปนยุคของกบฏทางดานแฟช่ัน ที่เขาเรียกวา บุพผาชน  street fashion 

เกิดข้ึนจากยุคน้ันและกลุมวัยรุนที่ตอตานเสื้อผาแพงๆและออกแตงตัวอยางปลดปลอยมันก็กลายเปน 

street fashion มันเปนวัฒนธรรมและแยกยอยเปนพวก sub cultureหมายถึงแยกเปนกลุมตางๆไป 

เชน กลุมฮิปปกลุมพังค กลุมรอค เปนตน  คนพวกน้ีเวลาแตงตัวออกมาจะแตงตัวตามสิ่งที่เขาชอบ ที่

อยูขางในเขาชอบดนตรีแนวไหนเขาก็แตงแบบน้ันเขาชอบ lifestyle แบบไหนเขาก็แตงออกมาเปน

แบบน้ันก็ยอยอยูในกลุมของพวก street  

เริ่มเขามาในประเทศไทยเมื่อไหร 

คุณจิรัฐฏกลาววา เริ่มเขามาแรกๆไมไดระบุแนชัด คนไทยเริ่มรูจักคําวา street ก็เมื่อ

ประ-มาน 15-16 ปที่แลวเพราะ ยุคน้ันเปนยุคที่สยามเพิ่งเริ่มกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง จักร

ตุจัตรตางๆ และเด็กวัยรุนหันมานิยมแตงตัว เสื้อผาสีสันจัดจานในประมานสัก 16 17 ปที่แลว คําวา 

street จริงๆแลวเด็กไทยรูจักคําวาstreetมาจาก 2 ฝง ฝงหน่ึงนาจะไดอิทธิพลมาจากอังกฤษ อีกฝง

หน่ึงนา จะไดมาจากญี่ปุนเด็กผูหญิงสวนใหญไดมาจากญี่ปุนเด็กผูชายก็แตงตัวตามstyleพวกเด็ก

อังกฤษใน เมื่อกอน และเปนยุคที่แฟช่ันอูฟูเมื่อประมาน 10 ปที่แลว มันเปนยุคเดียวกับที่เกิดเซน

เตอรพอยใหมๆ ในยุคน้ันเปนยุคที่เด็กผูหญิงกลาแตงตัวกันมากข้ึน และคําวา street คนก็จะชินกัน

มากข้ึน street เมื่อกอนเปนเพียงภาพไมกี่ภาพในแมคกาซีนบางเลม คําวา street เมื่อกอนคนไม

นิยมเพราะวา คําวา street 1. มันไมไดดูสวยงาม เพราะเมื่อกอนคนไมไดแตงตัวกันจัดมาก ขางบน

ช้ิน ขางลางช้ินนึง มันไมมีไรใหถาย ไมมีไรใหจับตองได ไมมีไรใหนามอง แตวาหลังๆคนไทยรูจักการ

แตงตัวที่มัน mix and match มากข้ึน street จึงเริ่มไดรับความสนใจ จริงๆ street ประมานสัก 10 

ปใหหลัง street นาสนใจกวารันเวยอีก สังเกตดูวาแรงบันดาลใจจากภาพ street มีมากบนรันเวย

เหมือน cat walk บนรันเวยสวนใหญเปนการโดนจับแตงเปนลักษณะของการจัดฉาก แต street มัน

สะทอนความเปนจริงของวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆวาแตงตัวแบบไหน 
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มีความเห็นอยางไรกับ street fashion ในปจจุบัน 

คุณจิรัฐฏ กลาววา มันก็สนุกดีstreet fashion ปจจุบันจริงๆมันเปนการเรียนรูของสังคม

วา สังคมเราควรจะแตงตัวกันแบบไหน ควรจะสรางวัฒนธรรมการแตงตัวแบบไหนใหมันออกไปอยาง 

เหมาะสม เพราะวาเรารับจากที่ไหนก็ไดเรารับจากทางฝงเอเชียก็ได ยุโรปก็ไดที่อเมริกาก็ไดแตวาสุด 

ทายเราก็ตองเปนตัวของตัวเรา ตัวของตัวเราก็คือ ลักษณะของรูปรางหนาตารูปพันสันฐานของคน 

ไทย ลักษณะของภูมิอากาศ มันไมสามารถแตงไดแบบประเทศอื่นอยูแลวแตวาแรงบันดาลใจและ 

ที่มามันก็เปนไปไดวา เราอาจจะดึงมาจากที่อื่น แตวันนึงก็จะเปนคนไทย ทุกวันน้ีคนไทยแตงตัวเกง 

และแบรนดเสื้อผาคนไทยก็ไดรับความนิยมสูงมาก เด็กไทยหลายๆคนที่เวลาไปตางประเทศก็ไดรับ 

ความสนใจจากชางภาพของตางประเทศชางภาพstreetและก็ถายลงแมกกาซีนและเวปไซตก็คอนขาง

ที่จะเยอะ  

แฟชั่นเปลี่ยงแปลงไปเรื่องๆและอะไรท่ีทําให street  fashion ยังคงไดรับความนิยม

อยู 

คุณจิรัฐฏ กลาววา จริงๆแลวคําวา street fashion มันคือการแตงตัวของสังคม 

เพราะฉะน้ันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในการแตงตัวแบบไหน street ก็ตองเปลี่ยนแปลงเปนแบบน้ัน 

หมายถึงวา วันนึงคนจะใสสูทกันทั้งประเทศ street fashion ก็ตองเปนแบบน้ัน street fashion

จริงๆไมไดบง บอกวามันคืออะไร แตมันคืออะไรก็ไดที่คนแตงกัน ณ ตอนน้ัน เพราะฉะน้ัน ตราบใดที่

คนยังใสเสื้อ ผาเดินตามทองถนน น้ันก็คือ street fashion มันจะไมมีวันตายหรอก คําวา street 

fashion มันไม ใช style จริงๆมันเปน ภาพ ภาพ ณ ยุคน้ันวายุคน้ันๆคนแตงตัวกันแบบไหน วันนึง

คนอาจใสชุด เกราะเหล็กกันทั้งประเทศ street fashion ก็ตองเปนแบบน้ัน คําวา street fashion  

เหมือนเราน่ังดู มอนิเตอรขาวคนในสังคมวา เขามีวัฒนธรรมการแสดงออกในการแตงตัวแบบไหน 

เพราะฉะน้ันไมวา แตงตัวแบบไหนก็ตาม ยุคไหนก็ตามเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตาม street fashion ก็

เปนแบบน้ัน คําวา street fashion ไมระบุรูปพันสันฐานของการแตงตัวตองแคบอกวามันคือ

วัฒนธรรมการแตงตัวของ ยุคน้ันๆ ณวันน้ันพ.ศ.น้ัน แคน้ันเอง 

สิ่งท่ีบงบอกความเปน Street fashion ในมุมมองของคุณคืออะไร 

คุณจิรัฐฏ กลาววา คือความเปนตัวของตัวเอง street fashion จริงๆไมมีใครสามารถ 

แตงตัว เหมือนกัน 100% เพราะวาโจทยจริงๆคือ ตัวของคนน้ันๆ รางกายคนน้ันแลวก็กาละเทสะ 

สถานที่ หรือ event ที่เราจะเดินไป ณ ตรงน้ันมากกวาสมมติงายๆวาเราแตงตัวใสสูทผูกเน็คไทด

กําลังจะไปงาน เปดตัวแบรนดฺแฟช่ันอะไรสักอันนึงเราคิดวาน้ันคือความเหมาะสมของstreet fashion

แตถาเราแตงชุด อยางน้ันไปเดินที่จตุจักร เราจะไมเรียกวา street fashion เพราะอาจจะผิดกาละเท

สะก็ได มันอาจจะ ไมเหมาะอากาศมันรอน เสนหของแฟช่ันมันคือความเปนตัวของตัวเอง street 
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fashion คือคุณตองรูจักความเปนตัวของตัวเองและตองรูวา ณ ตอนน้ันตัวเองยืนอยูบนถนนเสนไหน 

ถาคุณแตงตัวไดเหมาะสมกลมกลืน น่ันคือเสนหของ street fashion  

ในการจําแนกหมวดหมูของแฟชั่น อะไรท่ีบงบอกวาน่ีคือ street fashion  

คุณจิรฐัฏ กลาววา นาจะเปนอะไรที่มันจับตองได คือดูแลวสมจริงสมจัง ไมไดเดินหลุด

ออก มาจากไหนก็ไดมันใช งานไดจริง อยูกับความเปนจริง street fashionก็คือดูแลวเหมาะ ดูแลวไม

ขัดไมไดหลุดมาจากนอกโลก โแลวไมไดหลุดมากจากประเทศไหนก็ไมรู ไมหลุดมาจากนิยาย ดูแลว 

รูสึกวา ดูแลวเหมาะสมน่ันคือ street fashion  

 

- คุณ จิตสิงห สมบญุ fashion designer grayhound และผูบุกเบกิ playhound 

Street fashion คืออะไร 

คุณจิตสิงห กลาววา แฟช่ันของเด็กที่หาเสื้อผางายๆหรือวาจัดแตงงายๆแลวมาเอารันเวย

คือ ทองถนนหรือสถานที่ที่เขาไปมากกวาไปตามหาง ตามงานอีเวนตางๆ 

ประวัติความเปนมาของ street fashion  

คุณจิตสิงห กลาววา นาจะเกิดมาต้ังนานแลวของทุกประเทศ มันจะกําหนดไดรึเปลาวา 

พ.ศ. หรือ ค.ศ. อะไร ผมวามันเปนวัยรุนความเปนวัยรุนธรรมดาคนนึงกลุมนึงหรือหลายกลุมที่ไม

สามารถ แสดงออกถึงการแตงตัวไดจากทีวีหรือไดจากสื่ออื่นๆก็เลยแสดงออกมาโดยมารวมตัวกันตาม

ทองถนน หรือตามบันไดของตึกเรียนหรือตามมหาลัย สวนสาธารณะ หรือที่ๆสามารถมารวมตัวกัน

แลวแสดง ออกสิ่งที่ตัวเองอยากแอสดงออกดวยเสื้อผา วัฒนธรรมการแตงกายที่เขาคิดข้ึนมา หรือ

สรางสรรคข้ึนมาใหมเพราะฉะน้ันมันนาจะเกิดมานานมากแลว ระบุพ.ศ.ไมได 

Street fashion เขามาในประเทศไทยเมื่อไหร 

คุณจิตสิงห กลาววา ถาถูกบัญญัติศัพทคงจะประมาณยุค 60ไทย หรืออาจจะเปนยุค

1950 รุนประมานพอผมเปนวัยรุนประมานป 2479 รึเปลาไมแนใจ ถาเปนฝรั่งก็ประมาณ 1950แต

กอน วัฒนธรรมฝรั่งจะเขามาในประเทศเราชากวาหนอยอยางเชนสมมติวาวัฒนธรรมอยาง เจมส ดีน 

(1940กลางๆ)  กวาจะเขาถึงเมืองไทยไดประมาน 1950 หรือวัฒนธรรม 1950 ก็จะมาถึงเมืองไทย 

ประมาณ 1960 แตกอนการเดินทางของวัฒนธรรมจะชามาก แลวมันจะมาจากพวกที่ไปเรียนตาง 

ประเทศกลับมา หรือนิตยสาร ภาพยนตรมันคอนขางจะชา แมแตในยุคผมเองยังชาเลย (ยุค 1962) 

ตอนชวงโตก็ประมาณ1970 รับวัฒนธรรมตางๆรูสึกวามันชาไปหมด ประมาณ 10 ปกวาภาพยนตรจะ 

ถูกนําเขามาฉายหรือวัฒนธรรมอะไรบางอยางมันคอนขางชา 
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แฟชั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแลวอะไรท่ีทําให Street fashion ยังคงไดรับความนิยม 

คุณจิตสิงห กลาววา ผมวาเสนหของ street fashion มันอยูที่ผูกอต้ัง ผูกอต้ังไมไดกอต้ัง

ครั้งเดียวแลวจบไป ผมวาวัยรุนทุกยุคทุกพ.ศ.ตางเปนผูกอต้ังทั้งน้ัน มันเกิดมาจากความเบื่อในแบบรุน

ที่เเลว แลวก็พยายามเอายุคปจจุบันผสมเขากับยุคเกาหรือเอายุคเกามาเลาใหมฉะน้ันมันเหน็ไดชัดเลย 

วายังไงมันก็ไมตาย ถา street fashion มันกอกําเนิดมาจากคนรุนใหมผสมกับวัฒนธรรมอะไรเกาๆ 

หรือแรงขับในตัวเขา ที่เขาอยากจะออกไปจากยุคเกาเพื่อไปเจออะไรใหมๆสังเกตตุไดงายๆชัดเจนมาก 

คือยุค พังค มันเปนการกบฎของทุกอยางในยุค จริงๆเกิดต้ังแตยุคปลาย 70แลวมันกระจายในยุค 80 

สังเกตุไดชัดมาก มันเกิดการกบฎทุกอยาง เอาเสื้อมาฉีกขาด ผมก็ทรงอะไรไมรูซึ่งคาดเดาไมได มัน

เหมือนรวมความกบฎหลายๆอยาง รวมกันแลวกลั่นกรองมาเปนสไตลน้ันได  

ในการจําแนกหมวดหมูของแฟชั่นอะไรท่ีบงบอกถึงความเปน street fashion  

 คุณจิตสิงห กลาววา สําหรับผมมันคอนขางจะไมยึดติดกับกรอบ กรอบของธรรมเนียม

แฟช่ัน ณ ปจจุบันที่เขายืนอยู อยางเชน ตอนน้ีกลุมคนทั่วไปนิยมใสเสื้อผาทรงไหน กางเกงทรงไหน     

ไวผมทรงไหน หรือในรันเวยหรือ hight street หรือในเหลาดีไซนเนอรทั้งหลาย มีผลงานออกมาแนว

ไหน ผมวา street fashion ควรจะลมลาง คิดใหม สรางใหม ผมแยกดวยจุดน้ัน แตถาเมื่อไหร street 

fashion เดินตามรอยดีไซนเนอร เดินตามรอยเกาไมพยายามหาอะไรใหมๆใหกับตัวเองการหาอะไร 

ใหมๆ ของผมมันไมไดแปลวา สรางเสื้อข้ึนมาใหมเอง ตอยอดจากเดิมหรือหยิบของเกามา match 

แบบใหม หรือนํามาผสมผสานแบบใหม street fashion เสนหมันอยูตรงน้ัน คือถาเกิดมันไมมีตรงน้ัน 

ผมวามันจะเเยกกันไมออกเลยระหวาง street fashion หรทอวา hight street หรือวารันเวยแนว 

street ผมแยกดวยตรงน้ีครับ มันตองมีอะไรใหมเสมอ ผมไมนับแคเสื้อผานะครับ ผมนับ style ดวย 

สีผม แมแตการเดิน การเตน ทุกอยาง fashionมันไมไดแปลวาแคเสื้อผาเครื่องนุงหมมันคือวัฒนธรรม 

การสรางวัฒนธรรมใหม เขาเรียกวัฒนธรรมยอย 

มีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับstreetfashionในปจจุบันและความแตกตางระหวาง

อดีตกับ ปจจุบัน 

คุณจิตสิงห กลาววา เรื่องน้ีคงเปนตัวแปรของทุกวงการ ไมใชเเคเปนแควงการ street 

fashion มันคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลก มันทําใหทุกอยางเร็วข้ึน สื่อสารกันเร็วข้ึน 

เหมือนอยางที่บอกยุคกอนกวาจะสื่อสารกันถึงแนวทางวัฒนธรรมอะไรตางๆเดินทางกันนานมากแต 

ตอนน้ีมันแคคุณเขาไปใน ยูทูปมันก็จะเจอคนทําอะไรบาๆแบบใหม สนุกๆ ที่ดูแลวมันนาสนใจ ในปจ-    

จุบัน มันงาย มันเร็ว ทําใหสนุกและเปลี่ยนเร็ว แตสวนตางที่ทําใหรูสึกคุณจะรูสึกยากข้ึน ซ้ํางายข้ึน 

คุณจะรูสึกตองว่ิงเร็วข้ึน เน่ืองจากมันสื่อสารกันเร็ว เหมือนวันน้ีใสหมวก NY พรุงน้ีตองใสเฟรดเพอรรี่ 

หรือตองพยายามแบรนดใหมมาใสดีกวาดูแปลกตองหาทางออกของแนว street เยอะข้ึนมันซ้ํากัน

เยอะข้ึน อันน้ีคือเกิดทุกวงการแตก็ดีอยางหน่ึงมันทําใหเกิดการพัฒนาที่เร็วแตมันก็ยากตรงความซ้ํา
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มันเกิดข้ึนงาย ฉะน้ันมันจะเห็นคนแตงตัวซ้ํากันมากข้ึน เร็วข้ึน คนที่เบื่ออะไรงายเบื่อที่จะซ้ําคนอื่นมัน

ก็จะย่ิงไปเร็วข้ึน ไปเร็วข้ึนมันก็ดีในดานธุรกิจ เกิดอะไรใหมๆแตมันก็ลําบากในเรื่องธุรกิจ ถาเกิดเอา

ธุรกิจ street wear เปนที่ต้ังเรื่องการทํามาหากินการแขงขันมันก็สูงคือผลดีและผลลบมันขับเคลื่อน

ไปดวย กันมีคนเสพมากข้ึนเทากับวามีลูกคามากข้ึนพอมีลูกคามากข้ึนก็มีรานมากข้ึนพอมีรานมากข้ึน

ก็ยอมมีคูเเขง  

  

- คุณ สิทธิอาจ อมรศิริ ชางภาพ Cheeze Looker magazine 

การถายภาพ Street fashion มีจุดเดน หรือ วิธีการถายภาพท่ีแตกตางจากการ

ถายภาพแฟชั่นอ่ืนๆอยางไร 

 ภาพ street นาจะ real กวาภาพอื่นๆคือมันเห็นเด๋ียวน้ัน ตัดสินใจเด๋ียวน้ัน โลเคช่ันก็

ตองเลือกเด๋ียวน้ัน ตองทํายังไงก็ไดใหภาพมันออกมาดูลงตัวดูสวย ไมทํารายแบบ Street มันอาจจะ

เปนอารมณแบบเปนการ snap เปนภาพที่มี การเคลื่อนไหว อารมณกลมกลืนไปกับโลเคช่ัน

background ทําใหภาพดูสวยงาม ไมไดมีการเซต 

คิดวาถายภาพแบบไหน รูปแบบอยางไรบงบอกวาเปน street ไดดีท่ีสุด  

 ตางคนตางสไตลแลวแตชางภาพ บางคนอาจจะถายภาพ close up ของในตัวคนสวย 

หรือบางคนอาจถายภาพแบบบางคนกับโลเคช่ันแลวดูลงตัวสไตลนาจะแตกตางกันไป แลวแตชางภาพ

แตละคนมากกวามันอยูที่รสนิยมของชางภาพดวยในสวนตัวของพี่ไมชอบความวุนวายไมมีคนอยูขาง

หลังพี่ชอบโลเคช่ันที่เปนดูมีพื้นที่ ไมชอบความตันๆ ดูแนน อึดอัดๆ  

เสนหของภาพ street อยูท่ีอะไร 

ความสด ณ เวลาน้ัน อาจจะเปนแคแบบวา ถายใหมไมได ครั้งน้ีคือสวยเลย ใชเลย มัน

ไมสามารถกลับมาถายใหมไดอีกหน่ึงรอบหน่ึง 

ใช lens อะไรในการถาย street  

ถาย street สวนมากก็ จะใช 85 ขางหลังจะไดเบลอๆหนอย ทําการละลายทุกสิ่งทุอยาง

ที่อยูขางหลังไมสนควรจะเห็น หรือวาภาพมันจะไดดูมีมิติ 

  

- คุณ พัดพิชชา สิริดารา freelence stylist และ designer okui the barber  

วิธีการ update trend fashion ใหม  

คุณพัดพชิชา กลาววา พี่ไมเชิงอัพเดทเทรนเพราะสิ่งที่พี่แตงตัวอยูทุกวันน้ีมันเหมือนเปน 

เหมือน lifestyle มากกวา โชคดีที่ชวงน้ีtrendมันหมุนกลับมาที่พี่โชคดีที่trendมันหมุนมาเปน วิน-

เทจ แตสิ่งที่พี่ทําพี่ทํามาตลอดอยูแลว ฉะน้ันมันก็พูดยากวามันคือการอัพเดทtrend 
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คิดวาทําไมวัยรุนถึงชอบ fashion  

คุณพัดพิชชา กลาววา fashion สําหรับพี่มันคือการแสดงออกวา คุณเปนอะไร 

เหมือนวา คุณใสกางเกงยีน คุณก็เปนคนทะมัดทะแมง คุณใสกระโปรงสั้น คุณอาจจะเปนคนเปรี้ยวๆ 

มันเปนการแสดงออกวาตัวเองเปนยังไงในทางบุคลิกภาพ  

ทําไมถึงชอบแตงตัว ชอบ Fashion  

คุณพัดพิชชา กลาววา ที่จริงเรียกวาพี่ชอบแตงตัวไหม ก็ชอบ ที่จริงพี่ชอบยุคน้ัน ยุค50

เพราะฉะน้ันที่พี่แตงตัว ก็เหมือนพี่จําลองตัวเองใหอยูในยุค 50 มันเลยจึงไมถูกเรียกวาเปนแฟช่ันนัก 

สําหรับพี่  

ความสนุกของการแตงตัวของคุณอยูท่ีอะไร 

คุณพัดพิชชา กลาววา ความสนุกมันอยูที่ในยุคน้ีไมใชยุคน้ันแลว สิ่งที่พี่ตองการคือ

เสื้อผายุคน้ัน แลวก็มันคือความหายาก แตวาโชคดีที่พี่เปน ดีไซนเนอร เพราะฉะน้ันพี่ก็งายที่จะตัดเอง 

งายที่จะปรับใชมัน และพี่เปนคนตัวเล็กมาก เพราะฉะน้ันเสื้อผาไซส s ปกติจะใสไมได ยัง fred perry 

พี่ตองใสของเด็ก 7-8ขวบ เพื่อใหเสื้อมันพอดีเพราะฉะน้ันความสนุกก็คือพอเราเจอเสื้อผามือสองที่มัน 

พอดีกับเรา มันแบบ เหย แกตองไดตัวเน่ีย น่ีมันคือความสนุกของพี ่

Idol คนโปรดของคุณคือใคร เพราะอะไร 

คุณพัดพิชชา กลาววา พี่ชอบ มาริรินมอลโลคือเขาเปนคนที่ย้ิมก็เซ็กซี่กินขาวนอนก็เซ็กซี่

โดยที่ไมจําเปนตองแบบโปตลอด อะไรแบบน้ี เหมือนเขานารักในธรรมชาติของเขา  

คิดวาอะไรคือจุดเดนในงานของคุณ 

คุณพัดพิชชา กลาววา ฮิปป วินเทจ งานของพี่จะเปน life style มากกวาเปนแฟช่ันคือ 

แคชวงน้ีมันแคโชคดีที่มันกลับมาอินวันนึงพี่ก็จะเปนคนที่ลาสมัยแลวอีกสิบปขางหนา มันก็จะวน

กลับมาที่พี่อีก โดยที่อีกสิบปขางหนาพี่ก็จะดูเทกวาน้ีเพราะคนจะรูสึกวาคนน้ีแตงแบบน้ีมา เปนสิบป

แลวอีกสิบปขางหนาพี่ก็ลาวอีกเสี่ยวอีกอีก20ปขางหนามันวนกลับมาที่พี่มันก็เทอีกเพราะคนน้ีทํามา 

30 ปแลว  

 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูกํากับและผูสรางสรรควิดีโอแฟชั่น 

วิธีคิดในการทํางาน เริ่มตนอยางไร 

 ในการทํางานแตละครั้งโจทยที่ไดรับมีก็จะมีความแตกตางกัน ถาเปนวิดีโอเกี่ยวกับแฟช่ัน 

พี่ก็จะดูจากเสื้อผาในแตครั้งที่จะตองถายทํา วาเสื้อผาที่ไดรับมามีลักษณะเปนอยางไร ดูแลวนึกถึง

อะไร พี่ก็จะตีโจทยออกมาจากเสื้อผาและนํามาคิดเปนธีมและคอนเซปในการถายงานแตละครั้ง 
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ในมุมมองและความคิดของผูกํากับ คิดวาการทํา วีดิโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับแฟชั่น ควร

มีลักษณะอยางไร  

เน้ือหาของวิดีโอเมื่อดูแลวควรมีเน้ือหาสอดคลองหรือสามารถสื่อถึงเสื้อผาที่เราตองการ

จะนําเสนอออกมาใหไดชัดเจนมากที่สุด ในการรับโจทยงานที่มีเสื้อผาที่แตกตางกันออกไปสิ่งที่พี่

คํานึงถึงบางครั้งอาจจะไมใชเน้ือหาแตเปนการถายทอดเพื่อใหคนดูเห็นถึงแฟช่ัน เขาใจธีมและคอน-  

เซปของเสื้อผาน้ันมากกวา 

  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตเพ่ือใชเปนแนวทางการผลิตวีดิโอแฟชั่น กรณีศึกษา 

Street fashion 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ Street fashion บรรณาธิการ Cheeze 

Looker mafazine และ Fashion designer playhound by grayhound  

จากการสัมภาษณบุคคลทั้ง 2 คนน้ี สามารถสรุปไดดังน้ี ทั้งสองทานจะใหความรู

เกี่ยวกับ street fashion ในสวนของเน้ือหาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับความหมายและประวัติความเปนมา

ตางๆของ street fashion เพื่อใหเขาใจความเปน street fashion ในมุมที่ลึกซึ้งและไดขอมูลที่

ถูกตองและนาเช่ือถือได  

 จากการวิเคราะหบทสัมภาษณของบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cheeze Looker ผู

ศึกษาไดนํามาใชในงานโดยตรงจากสิ่งที่สัมภาษณมาทั้งหมด นํามาใชในการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ประวัติ ความเปนมาของ street fashion ในมุมที่ลึกข้ึน ผานคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ซึ่งคําตอบที่

ไดจากการสัมภาษณจะมีเน้ือหาทางคําตอบที่ดูเปนหลักวิชาการ มีเน้ือหาและคําตอบที่เปนทางการ

มากกวา 

 จากการวิเคราะห บทสัมภาษณของ fashion designer playhound by grayhound ผู

ศึกษาไดนํามาใชในงานโดยตรงจากสิ่งที่สมัภาษณทั้งหมด นํามาใชในการเลาเรื่องราวและอธิบาย

ความหมายความเปนมาของ street fashion ผานภาษาและขอมลูทีเ่ปนทางการนอยกวา แตฟงแลว

เขาใจงายและเห็นภาพมากกวา  

 จากการวิเคราะหบทสัมภาษณของบรรณาธการบริหาร Cheeze Looker magazine  ผู

ศึกษาจึงนํามาปรับใชในงานในสวนของเน้ือหา เพื่ออธิบายถึงความเปนมา ประวัติ เกี่ยวกับ street 

fashion ในขอมูลที่ลึกข้ึน ผานผูที่คลุกคลีกับวงการ street มานานกวา 10 ป 

 จากการวิเคราะหบทสัมภาษณของ designer playhound by grayhound ผูศึกษาจึง

นํามาปรับใชในสวนของเน้ือหาที่เปนเกี่ยวกับประวัติ และ ความเปนมาเกี่ยวกับ street fashion ใน

อีกมุมมองหน่ึง เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 
 การวิเคราะหบทสัมภาษณ ชางภาพ street fashion ของ Cheeze Looker 

magazine  

จากการสัมภาษณชางภาพ สรุปไดดังน้ี ชางภาพใหความรูเกี่ยวกับ เทคนิคในการ

ถายภาพ street fashion สไตลการถายรูปแบบ street fashion ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ถายภาพ street ทําใหมองเห็นภาพ และเขาใจแนวทางในการถายมากข้ึน 

 จากการวิเคราะหบทสัมภาษณของ ชางภาพ Cheeze Looker magazine ผูศึกษาจึง

นํามาปรับใชในสวนของการถายทําวีดิโอ โดยการใชเทคนิคและความรูที่ไดมาจากการสัมภาษณ ไมวา

จะเปนการถายอยางไหรใหภาพดูแบบแนว street การเลือกใช Lens หรือจะเปนเทคนิคการ snap 

ตางๆเปนตนมาใชในงาน เพื่อใหภาพที่อยูในงานสอดคลองและดูเปนแนว street fashion   

  

การนําเสนอชิ้นงานการผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา Street fashion “The street fashion” 

 

รูปแบบโครงราง (Proposal) ของวิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion  

ช่ือวิดีโอ : The street fashion 

ประเภทวิดีโอ : วิดีโอเกี่ยวกับแฟช่ัน 

แกนของรายการ : Know more street fashion 

แนวคิดของวิดีโอ : การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ street fashion เพื่อใหเขาใจและรูจัก 

street fashion มากย่ิงข้ึน ผานผูเช่ียวชาญและผูที่มีประสบการณ ทํางานเกี่ยวกับ streetfashion 

มาถายทอด มุมมอง ความรู ความเปน street ใหเขาใจ street fashion มากข้ึน   

วัตถุประสงค : เพื่อใหเขาใจและรูจัก street fashion มากข้ึนกวาที่เคยรูจัก  

กลุมเปาหมาย : วัยรุน อายุ 18-25 และ บุคคลที่สนใจ street fashion 

สถานีออกอากาศ : สื่อออนไลน 

ความยาววีดิโอ : ประมาน 10 นาที 

Mood & Tone : จะเนนใหรูปแบบของวีดิโอออกมาดูเทๆ การตัดตอภาพใหวีดิโอดูสนุก

และดูเปนวัยรุน เพื่อตอบสนองกับกลุมเปาหมาย  

วิธีการนําเสนอ : จะนําเสนอในวิดีโอ ในรูปแบบของ scoop สั้นๆ มีความยาว 10 นาที 

เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับ street fashion โดยเน้ือหาอาจไมหนักเทากับรายการสารคดี โดยชวงแรกจะ

เปดตัววีดิโอดวยภาพการถายแบบ stop motion โดยมีนางแบบ และข้ึน graghic ช่ือวีดิโอ เปดดวย

การinsert วิดีโอเปดตัวกูรูดาน street fashion  เปดตัวดวยการแนะนําตัว สัมภาษณกูรูทางดาน 

street fashionเพื่ออธิบายความหมายประวัติตางๆเกี่ยวกับแฟช่ันมีการสอดแทรกภาพตางๆเพื่อ

ประกอบเน้ือหาในบทสัมภาษณเพื่อเพิ่มความนาสนใจและไม นาเบื่อใหกับตัววีดิโอ จากน้ันตัดไปเปน 
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insertวีดิโอเปดตัว stylist แนะนําตัวสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการอัพเดทเทรนดแฟช่ัน มีการสอดแทรก

ภาพประกอบเน้ือหาในบทสัมภาษณ จากน้ันตัดไปเปน insertวีดิโอเปดตัวชางภาพ พรอมกับข้ึน 

super แนะนําตัว สัมภาษณ เกี่ยวกับการถายภาพแบบ street เทคนิคตางๆ มีการสอดแทรกภาพ

เพื่อทําใหวีดิโอนาสนใจมากข้ึนจากน้ันก็ตัดไปเปน insert เปดตัว style icon พรอมกับข้ึน graphic 

แนะนําตัว สุมภาษณเกี่ยวกับการแตงตัว style ของเขา นําคนที่ทําการสัมภาษณทั้งหมดน้ีมาตัว

สลับกันไปในแตละคําถามเพื่อใหเกิดความหลากหลาย ไมซ้ําอยูที่คนเดิมๆเปนเวลานาน และในตอน

จบจะมีการปดทายดวยคําถามที่ถามเหมือนกันคือ คําจัดกัดความสั้นๆของ street fashion ใน

มุมมองของแตละคนคือ  

 

Script สําหรับการถายทําวิดีโอ 

ช่ือวีดิโอ : The street fashion  

ความยาว : 10 นาที 

ลําดับที่ ภาพ เสียง 

1 Title เปดวีดิโอ แบบ stop motion 

ตัวอยาง ref. Q.cloth by qwaa วินาทีที่ 

0.18-0.28 

เพลง : Rolling stone 

2   insert ภาพงาน Cheeze award  เพลง : Rolling stone 

3   ภายใน / หองทํางาน / ตอนกลางวัน 

  LS  เปดตัวคุณจิรัฐฏ  

  ขึ้น Super ชื่อ  

เพลงคลอ  

พี่ปูพูดแนะนําตัว 

4   MS พี่ปู 

  ขึ้น graphic คําถาม : Street fashion 

คืออะไร ? 

พี่ปูตอบคําถาม 

5 insert ภาพ เก่ียวกับ street fashion เสียงพี่ปูบรรยาย  

6   LS พี่ปู  

  ขึ้น graphic คําถาม : ประวัติความเปนมาของ 

  street fashion  

พี่ปูตอบคําถาม 

7   insert ภาพ street fashion ของอังกฤษ เสียงพี่ปูบรรยาย 

8   MS พี่ปู  

  ขึ้น graphic คําถาม :  

street fashion เริ่มเขามาในไทยเม่ือไหร 

พี่ปูตอบคําถาม 

 

9 insert ภาพ siam squre  

10 insert ภาพ studio ของคุณจิตตสิงห เพลง : Rolling stone 
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ลําดับที่ ภาพ เสียง 

11 ภายใน /studio /กลางวัน 

LS เปดตัวคุณจิตตสิงห 

ขึ้น super ชื่อ 

เพลงคลอ  

พี่ปูพูดแนะนําตัว 

12   MS จิตตสิงห 

  ขึ้น graphic คําถาม :  แฟชั่นเปล่ียน 

  ไปเรื่อยๆ แลวอะไรที่ทําให street fashion 

  ยังคงไดรับความนิยม 

จิตตสิงหตอบคําถาม 

 

13   insert ภาพ street fashion แบบดาฮง 

  แบบติดชางกลองดวย 

เพลง: Rolling stone 

 

14   ภายใน / studio / กลางวัน 

  LS  ชางภาพ พี่เบิด 

  ขึ้น super ชื่อ 

เพลง : Rolling stone 

พี่เบิดพูดแนะนําตัวเอง 

 

15   MS พี่เบิด 

  ขึ้น graphic คําถาม : การถายภาพ 

  street fashion มีจุดเดนอยางไร 

พี่เบิดตอบคําถาม 

16 insert ภาพถายแฟชั่นของพี่เบิด เสียงบรรยากาศการถายแบบ + เพลง 

17   CU พี่เบิด  

  ขึ้น graphic คําถาม : เทคนิคในการ 

  ถายภาพ street fashion คืออะไร 

พี่เบิดตอบคําถาม 

18 insert รูปภาพถาย street ของพี่เบิด เพลง: Rolling stone 

19 ภายใน / studio / กลางวัน 

MS พี่นิน 

ขึ้น super ชื่อ 

เพลง fade 

พี่นินแนะนําตัว 

20 LS  พี่นิน 

ขึ้น graphic คําถาม : เสนหของภาพ 

ถายแนว street fashion คืออะไร 

พี่นินตอบคําถาม 

21 insert เบื้องหลังการถายแบบ เพลง: Rolling stone 
22 MS พี่นิน 

ขึ้น graphic คําถาม : มีชางภาพ street 

มากมาย มีวิธีถายภาพยังไง  

คิดยังไงใหภาพของเราเปนที่จดจํา 

พี่นินตอบคําถาม 

23 insert รูปภาพถายของพี่นิน เพลง: Rolling stone 
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ลําดับที่ ภาพ เสียง 

24 insert เบื่องหลังการถายปกนิตยสาร 

Cheeze shoppingguide 

เพลง: Rolling stone 

25 ภายนอก / สวนหยอม / กลางวัน 

LS พี่เปก stylist 

ขึ้น super ชื่อ 

พี่เปกแนะนําตัว 

26 MS พี่เปก 

ขึ้น graphic คําถาม : คิดวาอะไรคือ 

จุดเดนของคุณในการหาเส้ือผา การที่ 

แตงออกมาแลวคนรูวาน่ีคือ Street  

fashion 

พี่เปกตอบคําถาม 

 

27 insert เบื้องหลังการทําของพี่เปก คุย 

งาน/ยืมของ 

เพลงคลอ 

28 CU พี่เปก  

ขึ้น graphic คําถาม : ความสนุกของการ

แตงตัวแนว street fashion อยู 

ที่อะไร 

พี่เปกตอบคําถาม 

 

29 insert เพลง : Rolling stone 

30 ภายนอก /กลางวัน 

MS พี่เบ็นซ 

ขึ้น super ชื่อ 

เพลงคลอ 

พี่เบ็นซแนะนําตัว 

 

31 LS พี่เบ็นซ 

ขึ้น graphic คําถาม : คิดวาทําไมวัยรุนถึง

ชอบการแตงตัวแนว street fashion 

พี่เบ็นซตอบคําถาม 

32 insert ภาพเด็กวัยรุนตาม สยาม JJ เพลงคลอ 

33 MS พี่เบ็นซ  

ขึ้น graphic คําถาม : ความนิยมเก่ียว กับ 

street fashion มีเพิ่มขึ้นไหม 

ตั้งแตทํางานมา เห็นไดจากอะไร 

พี่เบ็นซตอบคําถาม 

34 insert ภาพเตย stop motion  

(ตย. Ref ทอม 0.29-0.33) 

เพลง : Rolling stone 

 

 

ลําดับที่ ภาพ เสียง 

35 ภายนอก/กลางวัน เตยตอบคําถาม 
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MS เตย 

ขึ้น graphic คําถาม : จุดเดนในการแตงตัว

แนว street fashion ของคุณคือ 

36 LS เตย 

ขึ้น graphic คําถาม Street fashion    ใน

มุมมองและตัวตนของคุณเปนอยางไร 

เตยตอบคําถาม 

37 insert ภาพสไตลการแตงตัวของเตย เพลง : Rolling stone 

38 insert ภาพยิปโซstop motion  

(ตย. Ref. ทอม 0.29-0.33) 

เพลง : Rolling stone 

39 ภายใน/กลางวัน 

MS ยิปโซ 

ขึ้น super ชื่อ 

ยิปโซเเนะนําตัว 

 

40 CU ยิปโซ 

ขึ้น graphic คําถาม : อะไรในการแตงตัวหรือ

ตัวของคุณ ที่ทําใหทุกคนยอมรับและเปน idol 

ของใครหลายๆคน 

ยิปโซตอบคําถาม 

41 LS ยิปโซ  

ขึ้น graphic คําถาม : ส่ิงที่ขาดไมไดในการ

แตงตัวของคุณคืออะไร 

ยิปโซตอบคําถาม 

42 insert ภาพสไตลการแตงตัวของยิปโซ เพลง : Rolling stone 

43 insert graphic คําถาม : ขอคําจํากัดความ

ส้ันๆวา street fashion ในมุมมองของคุณคือ 

เพลง : Rolling stone 

44  

MS พี่เบิด 

MS พี่นิน 

MS จิตตสิงห 

MS เตย 

MS พี่ปู 

เพลงคลอ 

พี่เบิดตอบคําถาม 

พี่นินตอบคําถาม 

จิตตสิงหตอบคําถาม 

เตยตอบคําถาม 

พี่ปูตอบคําถาม 

45 ขึ้น Title เปดวีดิโอ เพลง : Rolling stone 

 

 

 

   ส
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บทที5่ 

 

การผลิตช้ินงาน 

 

การศึกษาและการสรางสรรคผลิต “การผลิตวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion” 

วีดิโอ The street fashion ไดใชเครื่องมือการวิจัยดวยการประเมินผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth interview) กับกลุมเปาหมาย เปนบุคคลที่มีอายุระหวาง 18-25 ป และผูที่มีความสนใจ

ทางดาน fashion จํานวน 5 คน โดยมีจุดประสงคเพื่อประเมินช้ินงานวีดิโอแฟช่ัน ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน 

เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ และความคิดเห็น และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมวีดิโอแฟช่ัน

กรณีศึกษา street fashion ของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลประเมิน และการอภิปราย 

สรุปช้ินงาน ตลอดจนการพัฒนาการผลิตช้ินงานตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินผลรายการ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั

จากการชมวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion” ของกลุมตัวอยาง ที่มีความสนใจที่มีอายุ 18-25 

ป และบุคคลที่มีความสนใจทางดานแฟช่ัน จํานวน 5 คน  

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion  

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชในการวัดผลการประเมินประสิทธิผลวีดิโอ เปนคําถามสําหรับการ

สัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูศึกษาคํานึงถึงองคประกอบของวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion โดย

แบงคําถามออกเปน 5 สวน ไดดังน้ี 

  

สวนที่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบวีดิโอ 

 สวนที่2 ความคิดเห็น เเละความพึงพอใจตอเน้ือหาของวีดิโอ 

 สวนที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

 สวนที่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

 สวนที่5 ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมวีดิโอ  

 สวนที่6 ขอเสนอแนะตอวีดิโอ

   ส
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ผลการประเมินประสิทธิผลจากการรับชมวีดิโอแฟชั่น กรณีศึกษา street fashion “The street 

fashion” 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อเปนการประเมินผลของ

ช้ินงานที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็นและความพึงพอใจ ทีก่ลุมเปาหมาย ผูที่มีความ

สนใจทางดานแฟช่ัน และวัยรุนอายุ 18-25 ป ไดรับชมวีดิโอจํานวน 5 คน 

 โดยกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในแฟช่ัน จํานวนทั้งสิ้น 5 คน มีดังตอไปน้ี 

นาย จุมพล อดุลกิตติพร  นักศึกษา  อายุ 22 ป  

นาย กิตติพันธ ธัญพิทยาพาณิชย นักศึกษา อายุ 23 ป 

นางสาว ณัฐนันท สุรชาติชูพงศ พนักงานบริษัท อายุ 23 ป 

นาย รามิล แจงเกษม    นักศึกษา อายุ 21 ป 

นางสาว เมทินี มเีหลือ   นักศึกษา อายุ 20 ป 

โดยบุคคลที่ทําการเลือกมาเพื่อทําการสนทนากลุม เปนบุคคลที่ช่ืนชอบเกี่ยวกับแฟช่ัน 

ชอบการแตงตัว และคอยอัพเดทเทรนดแฟช่ันใหมๆตลอดเวลา โดยใชเกณฑในการเลือกตามที่

กําหนดในกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการสนทนากลุม ประเมินช้ินงาน 

 

โดยใชขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งแบงคําถามออกเปน 5 สวน   

สวนท่ี1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอรูปแบบวีดิโอ 

 ในดานของรูปแบบวีดิโอ กลุมตัวอยางโดยรวมมีความพึงพอใจ เพราะ รูปแบบวีดิโอมี

ความสอดคลองกับความเปน street fashion ทําใหเน้ือหาที่ถูกนําเสนอมีความนาเช่ือถือ  

สวนท่ี2 ความคิดเห็นเเละความพึงพอใจตอเน้ือหาของวีดิโอ 

ในดานของรูปแบบวีดิโอ กลุมตัวอยางโดยรวมมีความพึงพอใจ เพราะ วีดิโอที่นําเสนอทํา

ออกมาทําใหมีความอยากรูถึงความเปน street fashion ที่แทจริงจากบุคคลในวงการที่มีความรูและ

ประสบการณเกี่ยวกับแฟช่ันโดยตรง  

สวนท่ี3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

ในเรื่องของการนําเสนอภาพ กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับดานภาพวา มีการ

เคลื่อนไหวของมุมกลองไมเพียงกี่มุม ซึ่งทําใหดูแลวเกิดความไมหลากหลายเทาที่ควร ควรมีมุมกลองที่

หลากหลายมากกวาน้ี ในดานของเสียงน้ัน เพลงที่เลือกมาใชในการประกอบวีดิโอ มีความเขากันดีกับ

ตัวรูปแบบของวีดิโอ ทําใหวีดิโอดูนาสนใจ สนุกสนานมากข้ึน  
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สวนท่ี4 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และ

กราฟก 

ในวีดิโอมีการตัดตอที่ดูสนุก โดยการตัดภาพแบบรวดเร็วและการใชเทคนิคตางๆ  ทําให

ช้ินงานมีความนาสนใจ ดนตรีที่ใชประกอบวีดิโอ สอดคลองกับภาพ แตควรเพิ่มภาพ insert มากกวา

น้ีเพื่อสงเสริมช้ินงานใหผูรับชมสามารถติดตามไดตลอดทั้งวีดิโอ เพราะการสัมภาษณบางคําถามมี

ความยาวหรือการพูดนานเกินไปทําใหผูชมรูสึกนาเบื่อ ในดานกราฟกตอนตนมีความนาสนใจดี แต

ตอนชวงหลังวีดิโอ กราฟกเริ่มลดลง ทําใหงานเริ่มมีความนาสนใจนอยลงไปกวาตอนแรก 

สวนท่ี5 ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมวีดิโอ 

ไดรับความรูและความเขาใจที่เกี่ยวกับ street fashion มากข้ึนจากที่เคยรู ทําใหเขา

ใจความเปน street ในมุมมองความเปนตัวเอง และไดรับความเพลิดเพลินจากการไดรับชมในสิ่งที่

ตนเองช่ืนชอบผานการถายทอดจากบุคคลที่มีช่ือเสียง และเปนบุคคลที่ผูรับชมใหความสนใจ  

สวนท่ี6 ขอเสนอแนะตอวีดิโอ 

ภาพรวมของวีดิโอ โดยรวมนาสนใจ  เพราะเปนเรื่องที่วัยรุนใหความนิยมและใหความ

สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟช่ัน ในดานของเน้ือหาใหเกร็ดความรูเกี่ยวกับ street fashion ในมุมมอง

ของผูที่เช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของกับ street fashion ในดานภาพและเสียง   มุมกลองในการถาย

สัมภาษณควรมีมุมมองที่หลากหลายมากกวาน้ีเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับงาน   ในดานเสียงมีความ

เหมาะสมเขากับตัววีดิโอ การตัดตอมีวิธีการตัดตอที่ดูสนุกสนานดวยการใชเทคนิคตางๆ ทางดานการ

ตัดตอ ในสวนของดานกราฟก ควรเพิ่มกราฟกมากข้ึนเพื่อใหงานดูสนุกและดูแฟช่ันมากข้ึน 

 

จากการประเมินผลการวิจัยหลังจากการผลิตช้ินงานจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน ทํา

ใหผูศึกษาไดทราบถึงปญหาและสามารถนํามาปรับปรุงแกไขใหช้ินงานมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  
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บทที่6 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทสุดทายน้ีผูศึกษาวิจัยไดสรุปภาพรวมของการวิจัย การผลิตวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา 

street fashion ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย ผลการดําเนินงานปญหา และอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ 

ทําการศึกษาวิจัยและการผลิตในครั้งตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยโครงการ การผลิตวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion 

ผูศึกษาไดผลิตวีดิโอแฟช่ันและไดรับผลสรุปดังน้ี 

 ผูศึกษาไดเรียนรูถึงกระบวนการผลิตวีดิโอเกี่ยวแฟช่ัน ในทุกข้ันตอนจนสามารถผลิต

วีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion ออกมาเปนช้ินงานที่สมบูรณตามการวางแผนและ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแบบกลุม (Focus group) เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลวีดิโอในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา 

street fashion วีดิโอ The street fashion” จากกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในดานแฟช่ัน อายุ 18-

25 ปจํานวน 5 คน ไดขอสรุปดังน้ี 

  วิดีโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion “The street fashion” เปนวีดิโอที่นําเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับ street fashion ใหเกร็ดความรูเกี่ยวกับ street fashion ในแงมุมที่ผานมุมมองของ

ผูที่มีความเช่ียวชาญและผูที่มีความเกี่ยวของกับ street fashion  โดยมีการตัดสลับกับภาพตามสิ่ง

ตางๆที่บุคคลที่ไดทําการสัมภาษณพูดถึง เพื่อใหเห็นภาพและทําใหวีดิโอดูไมนาเบื่อมากข้ึนมีการ

ลําดับเน้ือหาจากการสัมภาษณในหัวขอ คําถามที่มีความสําคัญมากไปนอย ความยาวของวีดิโอไม

ยาวนานจนเกินไป  

 การถายทํา มีอุปสรรคตางๆในการถายที่ทําใหภาพที่ไดออกมาไมคอยตรงตามที่คิด

เทาที่ควรจึงมีการใชการตัดตอเพื่อทําใหภาพ และงานดูนาสนใจเพิ่มมากข้ึน  สวนในดานของ

เสียงเพลงที่นํามา ใชในงาน มีความเหมาะสม เขากับตัววีดิโอดี เวลานํามาใชประกอบในวีดิโอ ให

ความรูสึกเขากันดี ไมรูสึกขัดกับภาพในตัววีดิโอ  
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โดยภาพรวมของวิดีโอ The street fashion กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับวิดีโอ ที่ใหเกร็ดความรู

เกี่ยวกับดาน street fashion ผานมุมมอง และบุคคลที่เปนที่ช่ืนชอบ มีการตัดตอชวยทําใหวิดีโอ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน แตควรแกไขในเรื่องของมุมกลองใหมีความหลากหลาย และภาพที่ใชในการinsert 

ควรมีมากกวาน้ี เพื่อทําใหงานไมนาเบื่อ  

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

  ในการผลิตวีดิโอแฟช่ัน กรณีศึกษา street fashion “The street fashion” มีความ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวของ และ

คําแนะนําตางๆ จากผูมีประสบการณทางดานแฟช่ัน มีดังน้ี 

 1. แนวคิดของวัยรุน  ผูศึกษาไดใชแนวคิดน้ีในเรื่องของความคิดของวัยรุน ที่มีความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในทางความคิดในดานตางๆ และสื่อเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอวัยรุนเปนอยางมาก 

และแฟช่ันเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและวัยรุนใหความสนใจ และในปจจุบันน้ีstreet fashion  

กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากและมีความสดใหมอยูตลอดเวลา จึงใชแนวคิดน้ีในการคิดและผลิต 

วีดิโอเกี่ยวกับแฟช่ัน 

 2. แนวคิดอัตลักษณ  อัตลักษณน้ันแสดงถึงความเปนตัวของตัวเอง การสรางความ

แตกตางซึ่งตรงกับลักษณะการแตงตัวในแนว street fashion ซึ่งเปนการแตงกายที่บงบอกถึงความ

เปนตัวตนของบุคคลน้ันๆ  

 3. ทฤษฎีการเปดรับความสาร เน่ืองจากในปจจุบันน้ี โลกเราพัฒนาใหแคบลง ทําใหการ

ติดตอสื่อสาร การรับขาวสารจากประเทศตางๆทั่วโลกทําได จึงนําทฤษฎีน้ีมาใชในการเลือกชองทาง

ในการนําเสนอช้ินงาน โดยเลือกการนําเสนอผานทางอินเตอรเน็ต ที่สามรถเขาถึงไดงายและเปนสิ่งที่

วัยรุนในปจจุบันใหความสนใจเปนอยางมาก ซึ่งเปรียบเสมือนเปนสวนนึงในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 ปญหาและอปุสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอยาง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

  1. ข้ันตอนกอนการผลิต ปญหาของการนัดคิวในการติดตอสัมภาษณ เน่ืองจากบุคคลที่

ติดตอเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง จึงนัดเวลาในการถายการสัมภาษณคอนขางยาก และ ตองมีการเปลี่ยน

การติดตอสัมภาษณคนที่จะสัมภาษณเน่ืองจากไมสามารถนัดคิวได และตองตัดบางคนออก 

 2. ข้ันตอนการผลิต ปญหาในการถายทํา สวนใหญจะเปนเรื่องของเวลา เน่ืองจากเมื่อนัด 

เวลาในการสัมภาษณจะไดไมตรงกับเวลาที่ตองการ และคิวในการนัดถายสัมภาษณ  
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 3. ข้ันตอนหลังการผลิต เน่ืองจากฟุตเทจที่ถายมาไมคอยดี และมุมกลองที่ถายมามีนอย

เกินไป จึงตองใชการตัดตอและเทคนิคตางๆมาเพื่อชวยทําใหรายการดูสนุกและนาสนใจมากย่ิงข้ึน จึง

ทําใหการตัดตอใชเวลานาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับถายทํารายการแบบวีดิโอแฟช่ันใหมากย่ิงข้ึน เพื่อจะไดรูและทํา

วีดิโอออกมาใหดีมากย่ิงข้ึน และศึกษาเรื่องที่จะทําใหถองแท 

 2. ควรวางแผนการถายทําใหละเอียดมากข้ึน วาจะถายอยางไรบางเชน มุมกลอง ควรมี

กี่มุมเปนตน และควรถายเพื่อมาเยอะกวาน้ี เพื่อใหมีฟุตเทจที่ใชไดมากกวาน้ี และควรคิดแผนสํารอง

เพื่อใชในสถานการณที่ฉุกเฉิน 

 3. การเตรียมคําถามในการสัมภาษณควรเตรียมไปใหเยอะกวาเดิม เพราะจะทําใหเวลาที่

จะนํามาใชอาจไมเพียงพอตอความตองการ  

 4. ในสวนของเน้ือเรื่อง ควรเรียงเน้ือหาที่มีความสําคัญจากนอยไปมาก เพื่อใหคนดู

สามารถเรียงลําดับและเขาใจเน้ือเรื่องไดงาย 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

ขัน้ตอนการ

ดําเนนิงาน 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ 

ศึกษาและวาง

แผนการวิจัย 

 

 

 

                               

ข้ันตอนการดําเนนิงานกอนการผลติรายการ (Pre-production) 

กําหนดเนือ้หา 

รูปแบบรายการ

และการนําเสนอ 

 

 

 

 

                               

เขียนบทรายการ 
 

 

                               

จัดเตรียมสถานที่

และอุปกรณ

ตางๆเพื่อผลติ

รายการ 

 

 

 

 

                               

หาผูดําเนนิ

รายการและแขก

รับเชิญ 

 

 

 

                               

ข้ันตอนการดําเนนิงานผลติรายการ (Production) 

ดําเนนิการผลติ 
 

 

                               

ข้ันตอนการดําเนนิงานหลังการผลติรายการ (Post-production) 

เขากระบวนการ

ลําดับภาพและ

เสียง 

 

 

 

                               

การจัดทําไตเติ้ล

และกราฟก 

 

 

 

                               

ทดลองนําเสนอ 
 

 

                               

วิเคราะหผลงาน                                 
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อภปิรายผล สรปุ

การศึกษาและผล

การทํางาน 
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณเพื่อนาํมาใชในการผลิตวดิีโอแฟช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

คุณ จิรัฐฎ พรพนิตพันธุ บรรณาธิการบริหาร Cheeze & Looker magazine  

Street Fashion คอือะไร 

 จากการสัมภาษณ คุณจิรัฐฏ กลาวถึง street fashion วาแฟชั่นที่ระบุความเปนจริงสะทอน 

วัฒนธรรมการแตงตัวของสังคมน้ันๆ ที่เขาแตงตัวกันจริงๆบนทองถนนstreet fashionจริงๆแลวไมใช คน

แตงตัว ไมใชคนกับเสื้อผาแตเปนคนแตงตัวกับเสื้อผากับโลเคชั่นน้ันๆ คําวา street หมายถึงวา 

background ขางหลังจะมีสวนสําคัญ เปนสวยประกอบที่สําคัญในการแตงตัว ซึ่งหมายถึงวา กาละเทสะ- 

ไมใชแตงชุดเดียวไปไหนก็ได คําวา streer fashion คือ คุณสามารถแตงตัวแบบน้ันๆ เขาไปอยูในกาละเท

สะที่เหมาะสม น้ันคือ on street  

ประวัตคิวามเปนมาของ street fashion  

คุณ จิรัฐฏ กลาววา street fashion นาจะเกิดขึ้นในอังกฤษ เปนยุคที่คนเริ่มเบื่อพวกหองเสื้อ 

ที่มาจากฝรั่งเศสหรือวาหองเสื้อของคนรวย หรือพวกtrailerอะไรพวกนี้เหมือนพวกเสื้อผาที่มนัหรูหรา ยคุ

น้ันนาจะเปนยุคของกบฏทางดานแฟชั่น ที่เขาเรียกวา บุพผาชน  street fashion เกิดขึ้นจากยุคน้ันและ

กลุมวัยรุนที่ตอตานเสื้อผาแพงๆและออกแตงตัวอยางปลดปลอยมันก็กลายเปน street fashion มันเปน

วัฒนธรรมและแยกยอยเปนพวก sub cultureหมายถึงแยกเปนกลุมตางๆไป เชน กลุมฮิปปกลุมพังค 

กลุมรอค เปนตน  คนพวกน้ีเวลาแตงตัวออกมาจะแตงตัวตามสิ่งที่เขาชอบ ที่อยูขางในเขาชอบดนตรีแนว

ไหนเขาก็แตงแบบน้ันเขาชอบ lifestyle แบบไหนเขาก็แตงออกมาเปน แบบน้ัน ก็จะเปน sub culture 

เล็กๆนอยๆ แยกยอยอยูในกลุมของพวก street  

เร่ิมเขามาในประเทศไทยเม่ือไหร 

คุณจิรัฐฏกลาววา เริ่มเขามาแรกๆไมไดระบุแนชัด คนไทยเริ่มรูจักคําวา street ก็เม่ือ  ประมาณ 

15-16 ปที่แลวเพราะ ยุคนั้นเปนยุคที่สยามเพ่ิงเริ่มกลับมาบูมอีกที่น่ึง จักตุจักรตางๆ และเด็กวัยรุนหันมา

นิยมแตงตัว เสื้อผาสีสันจัดจานในประมานสัก 16 17 ปที่แลว คําวา street จริงๆแลวเด็กไทยรูจักคําวา

streetมาจาก2ฝง ฝงหนึ่งนาจะไดอิทธิพลมาจากอังกฤษ อีกฝงหนึ่งนา จะไดมาจากญี่ปุนเด็กผูหญิงสวน

ใหญไดมาจากญี่ปุนเด็กผูชายก็แตงตัวตามstyleพวกเด็กอังกฤษใน เม่ือกอน และเปนยุคที่แฟชั่นอูฟูเม่ือ

ประมาน 10 ปที่แลว มันเปนยุคเดียวกับที่เกิดเซนเตอรพอยใหมๆ ในยุคนั้นเปนยุคที่เด็กผูหญิงกลาแตงตัว
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กันมากขึ้น และคําวา street คนก็จะชินกันมากขึ้น street เม่ือกอนเปนเพียงภาพไมกี่ภาพในแมคกาซีน

บางเลม คําวา street เมื่อกอนคนไมนิยมเพราะวา คําวา street 1. มันไมไดดูสวยงาม เพราะเม่ือกอนคน

ไมไดแตงตัวกันจัดมาก ขางบนชิ้น ขางลางชิ้นนึง มันไมมีไรใหถาย ไมมีไรใหจับตองได ไมมีไรใหนามอง แต

วาหลังๆคนไทยรูจักการแตงตัวที่มัน mix and match มากขึ้น street จึงเริ่มไดรับความสนใจ จริงๆ 

street ประมานสัก 10 ปใหหลัง street นาสนใจกวารันเวยอีก สังเกตดูวาแรงบันดาลใจจากภาพstreetมี

มากบนรันเวยเหมือนแคทวอคบน รันเวยสวนใหญเปนการโดนจับแตงเปนลักษณะของการจําลองแต

street มันสะทอนความเปนจริงของวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆวาแตงตัวแบบไหน 

มีความเห็นอยางไรกับ street fashion ในปจจุบัน 

คุณจิรัฐฏ กลาววา มันก็สนุกดีstreet fashion ปจจุบันจริงๆมันเปนการเรียนรูของสังคมวา 

สังคมเราควรจะแตงตัวกันแบบไหน ควรจะสรางวัฒนธรรมการแตงตัวแบบไหนใหมันออกไปอยาง 

เหมาะสม เพราะวาเรารับจากที่ไหนก็ไดเรารับจากทางฝงเอเชียก็ได ยุโรปก็ไดที่อเมริกาก็ไดแตวาสุด ทาย

เราก็ตองเปนตัวของตัวเรา ตัวของตัวเราก็คือ ลักษณะของรูปรางหนาตารูปพันสันฐานของคน ไทย 

ลักษณะของภูมิอากาศ มันไมสามารถแตงไดแบบประเทศอื่นอยูแลวแตวาแรงบันดาลใจและ ที่มามันก็

เปนไปไดวา เราอาจจะดึงมาจากที่อื่น แตวันนึงมันก็จะเปนคนไทย ทุกวันน้ีคนไทยแตงตัวเกง และแบรนด

เสื้อผาคนไทยก็ไดรับความนิยมสูงมาก เด็กไทยหลายๆคนที่เวลาไปตางประเทศก็ไดรับ ความสนใจจาก

ชางภาพของตางประเทศชางภาพstreetและก็ถายลงแมกกาซีนและเวปไซตก็คอนขางที่จะเยอะ  

แฟชั่นเปลี่ยงแปลงไปเรือ่งๆและอะไรที่ทําให street  fashion ยังคงไดรับความนิยมอยู 

คุณจริัฐฏ กลาววา จริงๆแลวคาํวา street fashion มันคือการแตงตัวของสงัคม เพราะฉะนั้น

สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในการแตงตัวแบบไหน street ก็ตองเปลี่ยนแปลงเปนแบบนั้น หมายถงึวา วันนึง

คนจะใสสูทกันทั้งประเทศ street fashion ก็ตองเปนแบบน้ัน street fashionจริงๆไมไดบง บอกวามัน

คืออะไร แตมันคืออะไรก็ไดทีค่นแตงกัน ณ ตอนน้ัน เพราะฉะน้ัน ตราบใดทีค่นยังใสเสือ้ ผาเดินตามทอง

ถนน นั้นก็คือ street fashion มันจะไมมีวันตายหรอก คาํวา street fashion มันไม ใช style จริงๆมัน

เปน ภาพ ภาพ ณ ยุคน้ันวายคุน้ันๆคนแตงตวักันแบบไหน วันนึงคนอาจใสชุด เกราะเหลก็กันทัง้ประเทศ 

street fashion ก็ตองเปนแบบน้ัน คาํวา street fashion  เหมือนเราน่ังดู มอนิเตอรขาวคนในสังคมวา 
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เขามีวฒันธรรมการแสดงออกในการแตงตัวแบบไหน เพราะฉะน้ันไมวา แตงตัวแบบไหนก็ตาม ยุคไหนก็

ตามเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตาม street fashion ก็เปนแบบน้ัน คาํวา street fashion ไมระบรุูปพัน

สันฐานของการแตงตัวตองแคบอกวามันคือวฒันธรรมการแตงตัวของ ยคุน้ันๆ ณ วันน้ัน พ.ศ.น้ัน แค

น้ันเอง 

สิ่งท่ีบงบอกความเปน Street fashion ในมุมมองของคณุคืออะไร 

คุณจิรัฐฏ กลาววา คือความเปนตัวของตัวเอง street fashion จริงๆไมมีใครสามารถ แตงตัว 

เหมือนกัน 100% เพราะวาโจทยจริงๆคือ ตัวของคนน้ันๆ รางกายคนน้ันแลวก็กาละเทสะ สถานที่ หรือ 

event ที่เราจะเดินไป ณ ตรงน้ันมากกวาสมมติงายๆวาเราแตงตัวใสสูทผูกเน็กไทดกําลังจะไปงาน เปดตัว

แบรนดฺแฟชั่นอะไรสักอันนึงเราคิดวาน้ันคือความเหมาะสมของstreet fashionแตถาเราแตงชุด อยางน้ัน

ไปเดินที่จตุจักร เราจะไมเรียกวา street fashion เพราะอาจจะผิดกาละเทสะก็ได มันอาจจะ ไมเหมาะ

อากาศมันรอน เสนหของแฟชั่นมันคือความเปนตัวของตัวเอง street fashion คือคุณตองรู จักความเปน

ตัวของตัวเองและตองรูวา ณ ตอนนั้นตัวเองยืนอยูบนถนนเสนไหน ถาคุณแตงตัวไดเหมาะสมกลมกลืน 

น่ันคือเสนหของ street fashion  

ในการจําแนกหมวดหมูของแฟชั่น อะไรท่ีบงบอกวาน่ีคือ street fashion  

คุณจิรัฐฏ กลาววา นาจะเปนอะไรที่มันจับตองได คือดูแลวสมจริงสมจัง ไมไดเดินหลุดออก มา

จากไหนก็ไดมันใช งานไดจริง อยูกับความเปนจริง street fashionก็คือดูแลว เหมาะ ดูแลว ไมขัดไมได

หลุดมาจากนอกโลก โแลวไมไดหลุดมากจากประเทศไหนก็ไมรู ไมหลุดมาจากนิยาย ดูแลว รูสึกวา ดูแลว

เหมาะสมน่ันคือ street fashion  

คุณ จิตสิงห สมบุญ fashion designer grayhound และผูบุกเบิก playhound 

 Street fashion คืออะไร 

 คุณจิตสิงห กลาววา แฟชั่นของเด็กที่หาเสือ้ผางายๆหรือวาจัดแตงงายๆแลวมาเอารันเวยคือ ทอง

ถนนหรือสถานที่ที่เขาไปมากกวาไปตามหาง ตามงานอีเวนตางๆ 
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ประวัตคิวามเปนมาของ street fashion  

คุณจิตสิงห กลาววา นาจะเกิดมาต้ังนานแลวของทุกประเทศ มันจะกําหนดไดรึเปลาวาพ.ศ. หรือ 

ค.ศ. อะไร ผมวามันเปนวัยรุนความเปนวัยรุนธรรมดาคนนึงกลุมนึงหรือหลายกลุมที่ไมสามารถ แสดงออก

ถึงการแตงตัวไดจากทีวีหรือไดจากสื่ออ่ืนๆก็เลยแสดงออกมาโดยมารวมตัวกันตามทองถนนหรอืตามบนัได

ของตึกเรียนหรือตามมหาลัย สวนสาธารณะ หรือที่ๆสามารถมารวมตัวกันแลวแสดง ออกสิง่ทีต่วัเองอยาก

แอสดงออกดวยเสื้อผา วัฒนธรรมการแตงกายที่เขาคิดขึ้นมา หรือสรางสรรคขึ้นมาใหมเพราะฉะน้ันมัน

นาจะเกิดมานานมากแลว ระบุพ.ศ.ไมได 

Street fashion เขามาในประเทศไทยเมื่อไหร 

คุณจิตสิงห กลาววา ถาถูกบัญญัติศัพทคงจะประมาณยุค 60ไทย หรืออาจจะเปนยุค1950 รุน

ประมานพอผมเปนวัยรุนประมานป 2479 รึเปลาไมแนใจ ถาเปนฝรั่งก็ประมาณ 1950แตกอน วัฒนธรรม

ฝรั่งจะเขามาในประเทศเราชากวาหนอยอยางเชนสมมติวาวัฒนธรรมอยาง เจมส ดีน (1940กลางๆ)  กวา

จะเขาถึงเมืองไทยไดประมาน 1950 หรือวัฒนธรรม 1950 ก็จะมาถึงเมืองไทย ประมาณ 1960 แตกอน

การเดินทางของวัฒนธรรมจะชามาก แลวมันจะมาจากพวกที่ไปเรียนตาง ประเทศกลับมา หรือนิตยสาร 

ภาพยนตรมันคอนขางจะชา แมแตในยุคผมเองยังชาเลย (ยุค 1962) ตอนชวงโตก็ประมาณ1970 รับ

วัฒนธรรมตางๆรูสึกวามันชาไปหมด ประมาณ10ปกวาภาพยนตรจะถูกนําเขามาฉายหรือวัฒนธรรม

อะไรบางอยางมันคอนขางเลท 

แฟชั่นเปลี่ยนไปเร่ือยๆแลวอะไรท่ีทําให Street fashion ยังคงไดรับความนิยม 

คุณจิตสิงห กลาววา ผมวาเสนหของ street fashion มันอยูที่ผูกอต้ัง ผูกอตั้งไมไดกอตั้งครั้งเดียว

แลวจบไป ผมวาวัยรุนทุกยุคทุกพ.ศ.ตางเปนผูกอต้ังทั้งน้ัน มันเกิดมาจากความเบื่อในแบบรุนที่เเลว แลวก็

พยายามเอายุคปจจุบันผสมเขากับยุคเกาหรือเอายุคเกามาเลาใหมฉะนั้นมันเห็นไดชัดเลย วายังไงมันก็ไม

ตาย ถา street fashion มันกอกําเนิดมาจากคนรุนใหมผสมกับวัฒนธรรมอะไรเกาๆ หรือแรงขับในตัวเขา 

ที่เขาอยากจะออกไปจากยุคเกาเพ่ือไปเจออะไรใหมๆสังเกตตุไดงายๆชัดเจนมากคือยุค พังค มันเปนการ

กบฎของทุกอยางในยุค จริงๆเกิดต้ังแตยุคปลาย 70แลวมันกระจายในยุค 80 สังเกตไดชัดมาก มันเกิดการ
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กบฎทุกอยาง เอาเสื้อมาฉีกขาด ผมก็ทรงอะไรไมรูซึ่งคาดเดาไมไดการทาหนา มันเหมือนรวมความกบฎ

หลายๆอยาง รวมกันแลวกลั่นกรองมาเปนสไตลน้ันได  

ในการจําแนกหมวดหมูของแฟชั่นอะไรท่ีบงบอกถงึความเปน street fashion  

 คุณจิตสิงห กลาววา สําหรับผมมันคอนขางจะไมยึดติดกับกรอบ กรอบของธรรมเนียมแฟชั่น ณ 

ปจจุบันที่เขายืนอยู อยางเชน ตอนน้ีกลุมคนทั่วไปนิยมใสเสื้อผาทรงไหน กางเกงทรงไหน ไวผมทรงไหน 

หรือในรันเวยหรือ hight street หรือในเหลาดีไซนเนอรทั้งหลาย มีผลงานออกมาแนวไหน ผมวา street 

fashion ควรจะลมลาง คิดใหม สรางใหม ผมแยกดวยจุดน้ัน แตถาเม่ือไหร street fashion เดินตามรอย

ดีไซนเนอร เดินตามรอยเกาไมพยายามหาอะไรใหมๆใหกับตัวเองการหาอะไรใหมๆของผมมันไมไดแปลวา 

สรางเสื้อขึ้นมาใหมเอง ตอยอดจากเดิมหรือหยิบของเกามา match แบบใหม หรือนํามาผสมผสานแบบ

ใหม street fashion เสนหมันอยูตรงน้ัน คือถาเกิดมันไมมีตรงน้ัน ผมวามันจะเเยกกันไมออกเลยระหวาง 

street fashion หรทอวา hight street หรือวารันเวยแนว street ผมแยกดวยตรงน้ีครับ มันตองมีอะไร

ใหมเสมอ ผมไมนับแคเสื้อผานะครับ ผมนับ style ดวย สีผม แมแตการเดิน การเตน ทุกอยาง fashion

มันไมไดแปลวาแคเสื้อผาเครื่องนุงหมมันคือวัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรมใหม เขาเรียกวัฒนธรรมยอย 

มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับstreet fashion ในปจจุบนัและความแตกตางระหวางอดีตกบั 

ปจจุบัน 

คุณจิตสิงห กลาววา เรื่องนี้คงเปนตัวแปรของทุกวงการ ไมใชเเคเปนแควงการ street fashion 

มันคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกมันทําใหทุกอยางเร็วขึ้น สื่อสารกันเร็วขึ้น เหมือนอยางทีบ่อก

ยุคกอนกวาจะสื่อสารกันถึงแนวทางวัฒนธรรมอะไรตางๆเดินทางกันนานมากแตตอนน้ีมันแคคณุเขาไปใน 

ยูทูปมันก็จะเจอคนทําอะไรบาๆแบบใหม สนุกๆ ที่ดูแลวมันนาสนใจ ในปจจุบัน มันงาย มันเร็ว ทําใหสนุก

และเปลี่ยนเร็ว แตสวนตางที่ทําใหรูสึกคุณจะรูสึกยากขึ้น ซ้ํางายขึ้น คุณจะรูสึกตองวิ่งเร็วขึ้น เนื่องจากมนั

สื่อสารกันเร็ว เหมือนวันน้ีใสหมวก NY พรุงน้ีตองใสเฟรดเพอรรี่ หรือตองพยายามแบรนดใหมมาใสดีกวา

ดูแปลกตองหาทางออกของแนว street เยอะขึ้นมันซ้ํากันเยอะขึ้น อันน้ีคือเกิดทุกวงการแตก็ดีอยางหนึ่ง

มันทําใหเกิดการพัฒนาที่เร็วแตมันก็ยากตรงความซ้ํามันเกิดขึ้นงาย ฉะน้ันมันจะเห็นคนแตงตัวซ้ํากันมาก

ขึ้น เร็วขึ้น คนที่เบื่ออะไรงายเบื่อที่จะซ้ําคนอ่ืนมันก็จะย่ิงไปเร็วขึ้น ไปเร็วขึ้นมันก็ดีในดานธุรกิจ เกิดอะไร
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ใหมๆแตมันก็ลําบากในเรื่องธุรกิจ ถาเกิดเอาธุรกิจ street wear เปนที่ต้ังเรื่องการทํามาหากินการแขงขัน

มันก็สูงคือผลดีและผลลบมันขับเคลื่อนไปดวยกันมีคนเสพมากขึ้นเทากับวามีลูกคามากขึ้นพอมีลูกคามาก

ขึ้นก็มีรานมากขึ้นพอมีรานมากขึ้นก็ยอมมีคูเเขง  

คุณ สิทธิอาจ อมรศริิ ชางภาพ Cheeze Looker magazine 

 การถายภาพ Street fashion มีจุดเดน หรือ วิธีการถายภาพที่แตกตางจากการถายภาพ

แฟชั่นอื่นๆอยางไร 

ภาพ street นาจะ real กวาภาพอ่ืนๆคือมันเห็นเดี๋ยวนั้น ตัดสินใจเด๋ียวน้ัน โลเคชั่นก็ตองเลือก

เด๋ียวน้ัน ตองทํายังไงก็ไดใหภาพมันออกมาดูลงตัวดูสวย ไมทํารายแบบ Street มันอาจจะเปนอารมณ

แบบเปนการ snap เปนภาพที่มี การเคลื่อนไหว อารมณกลมกลืนไปกับโลเคชั่นbackground ทําใหภาพ

ดูสวยงาม ไมไดมีการเซต 

คิดวาถายภาพแบบไหน รูปแบบอยางไรบงบอกวาเปน street ไดดีท่ีสุด  

ตางคนตางสไตลแลวแตชางภาพ บางคนอาจจะถายภาพ close up ของในตัวคนสวย หรือบาง

คนอาจถายภาพแบบบางคนกับโลเคชั่นแลวดูลงตัวสไตลนาจะแตกตางกันไป แลวแตชางภาพแตละคน

มากกวามันอยูที่รสนิยมของชางภาพดวยในสวนตัวของพี่ไมชอบความวุนวายไมมีคนอยูขางหลังพ่ีชอบ

โลเคชั่นที่เปนดูมีพื้นที่ ไมชอบความตันๆ ดูแนน อึดอัดๆ  

เสนหของภาพ street อยูท่ีอะไร                                                                   

ความสด ณ เวลาน้ัน อาจจะเปนแคแบบวา ถายใหมไมได แชะน้ีคือสวยเลย ใชเลย มันไมสามา- 

รถกลบัมาถายใหมไดอกีหนึง่รอบ อะไรประมาณน้ี 

สวนใหญ lens อะไรในการถาย street  

ถาย street สวนมากก็ จะใช 85 ขางหลังจะไดเบลอๆหนอย ทําการละลายทุกสิ่งทุอยางที่อยูขาง

หลังไมสนควรจะเห็น หรือวาภาพมันจะไดดูมีมิติ 
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คุณ พัดพิชชา สิริดารา freelence stylist และ designer okui the barber  

วิธีการ update trend fashion ใหม  

คุณพัดพิชชา กลาววา พ่ีไมเชิงอัพเดทเทรนเพราะสิ่งที่พ่ีแตงตัวอยูทุกวันน้ีมันเหมือนเปน เหมือน 

lifestyle มากกวา โชคดีที่ชวงน้ี trend มันหมุนกลับมาที่พ่ีโชคดีทีt่rendมันหมุนมาเปน วินเทจ แตสิ่งที่พ่ี

ทําพ่ีทํามาตลอดอยูแลว ฉะนั้นมันก็พูดยากวามันคือการอัพเดทtrend 

คิดวาทําไมวัยรุนถึงชอบ fashion  

คุณพัดพิชชา กลาววา fashion สําหรับพ่ีมันคือการแสดงออกวา คุณเปนอะไร เหมือนวา คุณใส

กางเกงยีน คุณก็เปนคนทะมัดทะแมง คุณใสกระโปรงสั้น คุณอาจจะเปนคนเปรี้ยวๆ มันเปนการ

แสดงออกวาตัวเองเปนยังไงในทางบคุลิกภาพ  

ทําไมถึงชอบแตงตัว ชอบ Fashion  

คุณพัดพิชชา กลาววา ที่จริงเรียกวา พ่ีชอบแตงตัวไหม ก็ชอบ ที่จริง พ่ีชอบยุคน้ัน ยุค50

เพราะฉะน้ันที่พ่ีแตงตัว ก็เหมือนพี่จําลองตัวเองใหอยูในยุค 50 มันเลยจึงไมถูกเรียกวาเปนแฟชั่นนัก

สําหรับพ่ี  

ความสนุกของการแตงตวัของคุณอยูท่ีอะไร 

คุณพัดพิชชา กลาววา ความสนุกมันอยูที่ในยุคน้ีไมใชยุคน้ันแลว สิ่งที่พี่ตองการคือเสื้อผายุคน้ัน 

แลวก็มันคือความหายาก แตวาโชคดีที่พ่ีเปน ดีไซนเนอร เพราะฉะน้ันพ่ีก็งายที่จะตัดเอง งายที่จะปรับใช

มัน และพ่ีเปนคนตัวเล็กมาก เพราะฉะนั้นเสือ้ผาไซส s ปกติจะใสไมได ยัง fred perry พ่ีตองใสของเด็ก 

7-8ขวบ เพ่ือใหเสื้อมันพอดีเพราะฉะน้ันความสนุกก็คือพอเราเจอเสื้อผามือสองที่มันพอดีกับเรา  

Idol คนโปรดของคุณคือใคร เพราะอะไร 

คุณพัดพิชชา กลาววา พ่ีชอบ มาริรินมอลโลคือเขาเปนคนที่ย้ิมก็เซ็กซี่กินขาวนอนก็เซ็กซี่โดยที่ไม

จําเปนตองแบบโปตลอด อะไรแบบน้ี เหมือนเขานารักในธรรมชาติของเขา  
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คิดวาอะไรคือจุดเดนในงานของคุณ 

คุณพัดพิชชา กลาววา ฮิปปนะ วินเทจ งานของพ่ีจะเปน life style มากกวาเปนแฟชั่นคือ แค

ชวงน้ีมันแคโชคดีที่มันกลับมาอินวันนึงพ่ีก็จะเปนคนที่ลาสมัยแลวอีกสิบปขางหนา มันก็จะวนกลับมาที่พ่ี

อีก โดยที่อีกสิบปขางหนาพ่ีก็จะดูเทกวานี้เพราะคนจะรูสึกวาคนน้ีแตงแบบน้ีมา เปนสิบปแลวอีกสิบป

ขางหนาพ่ีก็ลาวอีกเสี่ยวอีกอีก20ปขางหนามันวนกลับมาที่พ่ีมันก็เทอีกเพราะคนนี้ทํามา 30 ปแลว    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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