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วอชิงตัน และอาจารย์รัชตา อุจจ์ศรี ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็น
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ความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เล่มนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนๆ ที่เต็มใจช่วยเหลือในการถ่ายท าอย่างเต็มที่มาโดยตลอด รวมถึงนางสาวประกายรุ้ง พ่ึงพันวุฒิ 
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สิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาจะละเลยมิได้ ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผู้ให้ก าลังใจและ
สนับสนุนในการศึกษาท าให้ลูกประสบความส าเร็จในวันนี้ 

สุดท้ายนี้คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ศิลปะสื่อแสดงสด (Performance Art) หรือไลฟ์ อาร์ต (Live Art), บอดี้ อาร์ต  
(Body Art), แฮ็พเพ็นนิง (Happening), แอ็คชัน (Action) โดยในศิลปะแสดงสายฝรั่งเศสนิยมใช้ค า
ว่า Live Art ซึ่งมีนัยถึงความ “สด” ในการแสดง มหกรรมศิลปะแสดงที่ริเริ่มโดยจุมพลและเพ่ือน 
ชีวศิลป์ Live Art สื่อการแสดง ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2539 ที่ศูนย์บ้านตึก คือการลองถอดความค าว่า  
Live art ให้เป็นไทยว่า “ชีวศิลป์” (จุมพล อภิสุข 2539) ศิลปะสื่อแสดงสดเป็นศิลปะร่วมสมัยแขนง
หนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากทัศนศิลป์ (Visual Art) วรรณกรรม (Literary Works) และศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) โดยผสมผสานวัสดุสื่อ และวิธีการของศิลปะทั้งหลาย รวมทั้งสื่อหลากหลายชนิด 
(Multimedia) เข้าด้วยกัน พร้อมกับดึงเอาศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจและ
วัตถุดิบ เพ่ือเสนอสอดแทรกประเด็นความคิดทางสังคมโลกปัจจุบัน ทั้งเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เพศสภาพ (Gender) หรือแม้แต่เรื่องในชีวิตประจ าวัน  
ผ่านกิจกรรมการแสดงหรือสถานการณ์การแสดง มากกว่าที่จะใช้การแสดงและการกระท าบอกเล่า
เรื่องราวเหมือนกับศิลปะการแสดง อย่างละครเวทีหรือนาฏลีลา (Dance) ศิลปะสื่อแสดงสดนั้นเน้น
การใช้ร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมในการน าเสนอความคิด ( Idea) และ 
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ด้วยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อย่างฉับพลันต่อผู้ชมโดยตรง หรือให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วม ตามบริบทของเวลาและสถานที่ของการแสดงนั้นๆ ส่งผลให้ศิลปะสื่อแสดงสดลบเส้นแบ่ง 
และข้อจ ากัดในการแสดงออกของศิลปะต่างๆลง เป็นการปฏิเสธและก้าวข้ามศิลปะที่เคยมีมาพร้อม
กับตั้งค าถามกับคุณค่าความหมายของศิลปะ และปรากฎการณ์ในสังคม 

ศิลปะสื่อแสดงสดมีลักษณะของการวิพากษ์อยู่ในตัว จึงถูกใช้เป็นสื่ อในพ้ืนที่ของการ
ประท้วงต่อสู้เรียกร้องต่างๆ กระนั้นก็ยังมีผลงานศิลปะสื่อแสดงสดหลายต่อหลายชิ้นเช่นกันที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองแต่อย่างใด ทว่าเน้นการน าเสนอในเรื่องของกระบวนการคิด เพ่ือให้
ผู้ชมสัมผัสกับความส าราญที่เกิดจากความคิดอันเกิดจากหลักสุนทรียศาสตร์ใหม่ในปัจจุบัน ศิลปะ 
สื่อการแสดงสดเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 ในยุโรป และอเมริกา โดยพัฒนาสืบเนื่องมาจาก
ลัทธิและสกุลศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ซึ่งแหกกฎเกณฑ์สุนทรียศาสตร์แบบเดิมที่ยังสนใจใน
เรื่องของความงาม และการสะท้อนความจริงเท่าท่ีตาเห็น 

ส าหรับประเทศไทยศิลปะแขนงใหม่นี้เกิดขึ้นประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว แต่ประเด็นที่น่า
สังเกตก็คือศิลปะสื่อแสดงสดได้พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเกือบ 100 ปีจนมีอายุเกือบ 50 ปีเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะศิลปะอีกกระแสหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ในขณะที่ศิลปะสื่อการแสดงสดในไทย กลับมีพ้ืนที่ไม่
มากนัก เป็นศิลปะกระแสทางเลือก ที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีกลุ่มคนดูเฉพาะอยู่จ านวนหนึ่งเท่านั้น ใน
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ขณะที่ ค รั้ ง ห นึ่ ง เ ค ยคึ ก คั ก แล ะ ได้ รั บ ก า ร ต้ อน รั บ จ าก ผู้ ช มผ ล ง าน ศิ ลปะ เป็ น อ ย่ า ง ดี  
(สรพจน์ เสวนคุณากร 2555) 

อย่างไรก็ตาม ศิลปะสื่อแสดงสดเข้ามาในประเทศไทยได้หลายสิบปีแล้ว แม้จะยังไม่เป็นที่
นิยมในประเทศ แตก็่ยังมีคนที่ยังให้ความสนใจอยู่ ดังนั้นเมื่อคนในประเทศยังมีความสนใจในศิลปะสื่อ
แสดงอยู่ จึงควรมีรายการหรือสารคดีที่น าเสนอเรื่องราวของศิลปะสื่อแสดงผ่านสื่อโทรทัศน์ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าสารคดีนั้นสามารถให้ความรู้เบื้องต้น รายละเอียดและความ
น่าสนใจในศิลปะประเภทนี้ได้ ดังนั้นโครงการจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ จึงต้องการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ที่เน้น
ถึงความน่าสนใจในศิลปะสื่อแสดงสด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ศิลปะสื่อแสดงสดให้คนทั่วไปได้รู้จัก 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการสารคดีและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการสารคดีศิลปะสื่อแสดงสดที่ผู้  

 ศึกษาผลิตขึ้น 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย จ านวน 1 ตอนที่
ด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร ความยาวรายการ 10 นาที ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 – 20.30 น. โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน
ศิลปะ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา   
 รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศิลปะสื่อแสดงสด 

2. ศึกษาประวัติของบุคคลที่มีทักษะและความสามารถในการแสดงศิลปะแสดงสด 
 ประเภทนั้นๆ 

3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
- คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงร่างสารคดี (Proposal) 
- จัดท า Script บท อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และสถานที่ท่ีต้องใช้ในการผลิต 

4. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
- การถ่ายท าสารคดีในสถานที่ต่าง ๆ 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิต (Post-Production) 
- การตัดต่อและกราฟิก 

6. ทดลองน าเสนอเพ่ือประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ตัวอย่างเพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาสารคดีต่อไป 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1-1   แสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สารคดี
สื่อแสดงสด 

         

ขั้นตอนการเตรียมการผลิต          

ขั้นตอนการผลิต          

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลิต          

สรุปผล          

จัดท าเอกสาร          

      
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ชมได้รับแนวคิดและความบันเทิงจากสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด 
2. เรียนรู้กระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
3. ผู้ชมหันมาสนใจในศิลปะสื่อแสดงสดมากข้ึน 

 
นิยามศัพท์ 

สารคดีโทรทัศน์ คือ การน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดยผ่ากระบวนการสร้างสรรค์ 
เมื่อคิดจะเขียนสารคดีต้องค านึงถึงข้อมูลและกลวิธีการน าเสนอในสัดส่วนที่เท่ากันคือเนื้อหา (ข้อมูล) : 
รูปแบบ (กลวิธีการน าเสนอ) ในอัตรา 50 : 50 สารคดีเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงที่สอดแทรกสาระ
และความรู้ควบคู่กันไป ผู้เขียนสารคดีจึงควรตระหนักว่าจะสร้างสรรค์กลวิธีการน าเสนอหรือร้อยเรียง
ข้อมูลอย่างไรให้ผู้รับสารได้รับอรรถรสอันเพลิดเพลินจากการ “เสพ” และการน าเสนอ สารคดีทาง
โทรทัศน์ พลังอ านาจ “อารมณ”์ของผู้ชมคือ สิ่งส าคัญซึ่งผู้ผลิตงานสารคดีต้องค านึงถึงเสมอ 
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ศิลปะสื่อแสดงสด (Performance Art) เป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงหนึ่ง โดยผสมผสานวัสดุ
สื่อ และวิธีการของศิลปะทั้งหลาย รวมทั้งสื่อหลากหลายชนิด (Multimedia) เข้าหากัน พร้อมกับดึง
เอาศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจและวัตถุดิบ เพ่ือเสนอสอดแทรกประเด็น
ความคิดทางสังคมโลกปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการแสดงหรือสถานการณ์การแสดง มากกว่าที่จะใช้การ
แสดงและการกระท าบอกเล่าเรื่องราวเหมือนกับศิลปะการแสดง ศิลปะสื่อการแสดงสดนั้นเน้นการใช้
ร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมในการน าเสนอความคิด ( Idea) และกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) ด้วยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อย่างฉับพลันต่อผู้ชมโดยตรง หรือให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ตาม
บริบทของเวลาและสถานที่ของการแสดงนั้นๆ    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์ เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดใน 
ประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้ยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเป็นพ้ืนฐานแนวทางเพ่ือ
มาใช้เป็นกรอบความคิดส าหรับศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดสารคดีโทรทัศน์ 
2. แนวคิดด้านศิลปะ 
3. แนวคิดภาษาทางกาย 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. รายการที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดสารคดีโทรทัศน์ 

1. ความหมายของสารคดี 
สารคดี หมายถึง ประเภทงานเขียนที่แต่งขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้เป็นส าคัญโดยมีการ

ใช้ส านวนภาษาท่ีคมคายชวนให้ติดตาม ซึ่งเป็นงานเขียนที่น าเสนอเรื่องราวจากความเป็นจริง เพ่ือมุ่ง
แสดงความรู้ ความจริง ทัศนะ ความคิดเห็นเป็นหลัก ด้วยการจัดระเบียบความคิดในการน าเสนอ
ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อความสนใจรู้ของผู้อ่าน เพ่ือให้เกิดคุณค่าทางปัญญา 

โลบาน และ โอมสเตต กล่าวไว้ว่า สารคดี คือ เรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เป็นการน าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนและเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นจริง โดยสารคดีมีส่วนที่เหมือนกับบันเทิง
คดี (Fiction) บทร้อยกรอง (Poetry) และบทละคร (Drama) ในด้านการใช้จินตนาการ นักสารคดี
จะต้องเลือกเขียนเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง เลือกใช้ศิลปะถ้อยค าที่เหมาะสม และใช้วรรณศิลป์ในอันที่จะ
ท าให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงใจเหมือนวรรณกรรมชนิดอ่ืน ๆ (Loban Walter &Olmsted 1963 
อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ ญาณประทีป 2540: 1) 

รายการสารคดี เป็นการจ าแนกรายการตามรูปแบบรายการ ไม่จ ากัดเนื้อหาของรายการจะ
เป็นความรู้ ข่าวสารหรือบันเทิง แต่สัดส่วนเนื้อหาของรายการสารคดีจะเน้นหนักไปทางให้ความรู้
ข่าวสาร มากกว่าความบันเทิง ส าหรับในด้านความบันเทิงของรายการสารคดีจะออกมาในรูปแบบของ
ศิลปะ การน าเสนอองค์ประกอบรายการ เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อ การให้เพลงและเสียงประกอบ 
เป็นต้น เพ่ือความเพลิดเพลินน่าติดตาม (อุฬาร เนื่องจ านงค์ 2527 อ้างถึงใน สพชัย พาลพ่าย 2546: 
20) 

ด้านนักวิชาการก็ได้ให้ความหมายของสารคดีไว้เช่นกันโดยเห็นว่า สารคดีหมายถึงการเขียน
เรื่องใดๆ ที่เป็นความจริง มีสาระสาคัญ น่ารู้ ที่แฝงด้วยความจริง เนื้อหาสาระมีความส าคัญเชื่อถือได้
เห็นได้ว่าสารคดีนอกจากจะน าเสนอความจริงแล้ว ความจริงนั้น ต้องมีคุณค่าเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
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ความหมายที่สอดคล้องกันและมีการขยายความเพ่ิมเติมอีก คือการหมายถึง ข้อเขียนที่ผู้เขียนมีเจตนา
เบื้องต้นเพื่อรายงานเรื่องที่เป็นจริง มิใช่เกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอย่างสละสลวย 

โดยเน้นองค์ประกอบของความสนใจของมนุษย์มากกว่าองค์ประกอบของความสด และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความผ่อนคลายของผู้อ่านในเวลาเดียวกัน ท าให้เห็นว่า ความจริงในสารคดี
ควรเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจและสามารถให้ทั้งความรู้และความบันเทิงได้ด้วย 

ในส่วนของผู้ผลิตสารคดี ก็ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกัน หลักใหญ่แล้ว เห็นว่า สารคดีนั้น 
เป็นการบันทึกความจริง เพ่ือให้คนทราบข้อมูลนั้น และได้ระบุเพ่ิมเติมถึงผลของมันด้วย Robert 
Flaherty (Robert Flaherty ใน วารี อัศวเกียรติรักษา 2542) เห็นว่าสารคดีที่มีผลต่อความเข้าใจ 
เพ่ือเปลี่ยน เพ่ิม สนับสนุนความเข้าใจนั้นซึ่งอาจจะน าไปสู่การกระท าที่จะช่วยให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นและนาไปสู่การเปลี่ยนโลกให้เป็นที่ๆ น่าอยู่กว่าเดิม John Grierson (John Grierson 
ใน วารี อัศวเกียรติรักษา 2542) ก็เห็นว่าสารคดีจะท าให้พลเมืองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน อันน าไปสู่
การกระท าที่ถูกต้องเพ่ือสร้างสังคมที่ดีข้ึน 

สารคดีเป็นรูปแบบที่ปรากฏในสื่อหลายประเภท ในส่วนของสารคดีโทรทัศน์มีการให้ค า
จ ากัดความว่า หมายถึง รายการประเภทหนึ่งซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียด
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยยึดหลักความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ได้อาศัยเทคนิคต่างๆหลายรูปแบบมา
ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดจิตนาการี่ดีและจูงใจผู้ชมให้สนใจอาทิรูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ์ บท
สนทนา การให้ดนตรีและเสียงประกอบอ่ืนๆเพ่ือเสริมความหมายที่สมบูรณ์ให้แก่ภาพที่ปรากฏทาง
จอโทรทัศน์ เป็นต้น นั่นคือ นอกจากจะมุ่งเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังมีความพยายามในการ
สร้างจินตนาการปะปนอยู่ด้วย (วารี อัศวเกียรติรักษา 2542) 

ธีรภาพ โลหิตกุล ให้ความหมายของสารคดี คือ "การน าเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมา
น าเสนอโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนั้น เมื่อคิดจะเขียนสารคดีจะต้องค านึงถึงข้อมูลและกลวิธี
การน าเสนอในสัดส่วนที่เท่ากัน นอกจากนั้นยังมองว่าสารคดีมีมิติ เหมือนภาพหนึ่งภาพที่มีครบทั้ง
เรื่องราว และการตัดองค์ประกอบแสงเงา ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
ในทางสร้างสรรค์ด้านใดด้านหนึ่งแก่ผู้ชม (ฟารีดา เจะเอาะ 2551) 

สารคดีโทรทัศน์(Documentary) หรือ สารคดี คือการน าเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์ 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดฉาก และส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดของเรื่องราวรวมทั้งการน าเสนอ
เรื่องราวนั้นต้องเป็นไปในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

สารคดีโทรทัศน์ หมายถึง รายการประเภทหนึ่งซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยยึดหลักของความเป็นจริงในขณะเดียวกันได้อาศัยเทคนิคต่างๆหลาย
รูปแบบมาผสมผสานกัน เพ่ือให้เกิดจิตนาการที่ดี และจูงใจผู้ชมให้สนใจ อาทิ รูปแบบการบรรยาย 
บทสัมภาษณ์บทสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอ่ืนๆเพ่ือเสริมความหมายที่สมบูรณ์ให้แก่ภาพที่
ปรากฏทางจอโทรทัศน์ยอกจากจะมุ่งเสนอข้อเท็จจริงแก่ผู้ชมแล้วยังมีความพยายามในการสร้าง
จินตนาการปะปนอยู่ด้วย 

สารคดีโทรทัศน์ที่แท้จริงมีลักษณะส าคัญในการเสนอเรื่องจริงของสรรพสิ่ งทั้งหลายอย่าง
เจาะลึกและมีศิลปะอาจเป็นเรื่องของบุคคลหรือสิ่งใดก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวความคิดที่
อาจมีลักษณะโน้มน้าวจิตใจของผู้ชม 
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สารคดีโทรทัศน์เป็นรายการประเภทสาระ คือ รายการที่มุ่งน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็น
ข้อมูลความรู้ด้านต่างๆเป็นหลัก 

รายการสารคดี คือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอเหตุการณ์ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความ
เป็นจริง ที่ไม่เพียงบรรยายให้เห็นความเป็นจริงเท่านั้น แต่ยังสามารถน าเรื่องราวในอดีตกลับมาเสนอ
ใหม ่

รายการสารคดีโทรทัศน์ เป็นรายการที่น าเสนอเนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ละเอียดเจาะลึก ด้วยวิธีการน าเสนอรายการที่หลากหลายโดยเรื่องที่น าเสนอต้องเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
ทั้งหมด ใช้เสียงจริงของบุคคลหรือท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้น 

เนื่องจากมีผู้ให้ค าจ ากัดความแตกต่างกันออกไป แต่โดยสรุปแล้วสามารถกล่าวถึงลักษณะ
รวม ๆ ของ รายการสารคดี ได้ดังต่อไปนี้ 

รายการสารคดีหรือสารคดีโทรทัศน์ หมายถึง รายการประเภทหนึ่งที่น าเสนอข้อมูลและ
รายละเอียดเขิงลึกเก่ียวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยยึดหลักความเป็นจริง ซึ่งสามารถผสมผสานเทคนิคต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดจินตนาการที่สามารถจูงใจผู้ชมให้สนใจได้ เช่น การบรรยาย การสัมภาษณ์ การสนทนา 
การใช้ดนตรีและเสียงประกอบเป็นต้น เพ่ือให้ความหมายและความน่าสนใจแก่สิ่งที่ปรากฎบน
จอโทรทัศน์ โดยนอกจากนี้ยังมุ่งเสนอข้อเท็จจริงให้แก้ผู้ชม และสร้างเสริมจินตนาการอีกด้วย 
 

2. ประเภทของสารคดี 
2.1 สารคดีสาระความรู้ (General Feature) คือ ความเรียงที่ผู้เขียนมุ่งแสดงข้อคิดเป็น

หลัก ข้อคิดอันเป็นข้อคิดของชีวิต เป็นกระแสความริเริ่มหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้นในรูปแบบ
การน าเสนอแบบบอกเล่า แนะน า สั่งสอน หรือใช้วิธีประมวลกรอบความคิดต่าง ๆ เสนอแก่ผู้อ่าน 

2.2 สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) คือ การน าเสนอข่าวในรูปแบบสารคดี คือ
เล่าเรื่องในรูปแบบวรรณศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดย
สามารถหยิบยกส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องมาเขียนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบเช่นข่าว 

2.3 สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Documentary) สารคดีประเภทนี้จะมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง
ในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และในตอนท้ายของรายการ 
ผู้ผลิตรายการก็มักจะท้ิงเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป ตัวอย่างเช่น สาร
คดีเรื่อง “มลภาวะในประเทศไทย” เนื้อหาที่จะน าเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศไทย “อาชีพ” ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแง่ของสภาวะต่าง ๆ อันตรายที่เกิด
จากสภาวะนั้น แนวโน้มของมลภาวะในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า แนวทางแก้ไข เป็นต้น จุดประสงค์ของ
การผลิตสารคดีเรื่องนี้ก็เพ่ือเป็นการเตือนให้ประชาชนสังวรในเรื่องของอันตรายจากมลภาวะ และ
ร่วมกันแก้ไขดังนี้ เป็นต้น 

2.4 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดีประเภทนี้
สามารถผลิตได้ในทุกโอกาสที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็นส าคัญ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถค้นได้ไม่ยากนัก 
เพราะส่วนใหญ่จะมีเป็นประจ าปี เช่น สารคดีเรื่องวันต้นไม้แห่งชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขะบูชา เรื่อง
ประเพณีรดน้ าด าหัว หรือสารคดีเรื่องวันเสียงปืนแตก เป็นต้น สารคดีประเภทนี้มุ่งที่จะปลูกฝังความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

สามัคคี ความซาบซึ้งในความ เป็นชาติ หรือจูงใจให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่อไป และ
เนื้อหาที่น ามาประกอบกันเป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ก็จะต้องมีส่วนที่ชี้ทางให้ผู้ฟังผู้ชมได้
เกิดแนวความคิดดังกล่าวด้วย 

2.5 สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature) เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปใน
สถานที่ต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของ
ผู้คนขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นคู่มือนัก
เดินทางเช่น การเดินทาง ที่พักอาหาร สถานที่ส าคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เขียนมักให้ข้อสังเกตและแสดง
ทัศนะต่อสิ่งที่พบเห็นไว้ด้วย จะสังเกตได้ว่า สารคดีท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อย ที่น าเที่ยวในสถานที่
เดียวกัน แต่ผู้เขียนก็สามารถน าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในแง่มุมที่ต่างกัน และบรรยากาศที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ เพราะผู้เขียนแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศน์และลีลาภาษา ท าให้
ผู้อ่ืนสนุกสนานและได้รู้จักสถานที่นั้นอย่างละเอียด ด้วยทัศนะลีลา น้ าเสียง และแง่มุมที่ผู้เขียน
น าเสนอไว้ต่าง ๆ กัน ตัวอย่างสารคดีเช่น “ย่ าแดนมังกร” พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี “ไปเยี่ยมอาม่าที่เมืองจีน” ของ ไมตรี ลิมปิชาติ เป็นต้น 

2.6 สารคดีเชิงนิเวศ (Eco - Documentary) 
2.7 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของ

บุคคลจริง จะเขียนเน้นด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลงานที่
น่าสนใจเพื่อน าประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแง่มุมต่าง ๆ หากเป็นงานเขียนที่ผู้อ่ืนเขียนเรียกว่า ชีวประวัติ 
แต่หากผู้เขียนเขียนเรื่องราวชีวิตตนเองเรียกว่าอัตชีวประวัติ 

 
3. แนวคิดเรื่องการออกแบบเนื้อหาสารโทรทัศน์ 
ณัชชา วานิชอังกูร (2546:21-24) ได้กล่าวว่าในการส่งสารนั้น ผู้ต้องการท าการสื่อสาร

จ าเป็นต้องรูจักการออกแบบสาร เพ่ือให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจึงจะเกิดความเข้าใจ
และท าใหการสื่อสารนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว สิ่งที่ควรจะพิจารณามีดังนี้ (Morley. J 
1992) 

3.1 เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ (Goal or Purpose) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องมีการ
ตั้งเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ เนื่องจากวัตถุประสงค์นั้นเป็นกรอบพ้ืนฐานในการ
ก าหนดเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการให้มีทิศทางเป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการ 

3.2 ผู้ชม (Audience) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตจ าเป็นต้องรูเรื่ององค์ประกอบ
ของผู้ชม ซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตสามารถผลิตรายการไดตรงตามความต้องการของผู้ชม สามารถน าเสนอ
สารที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือทัศนคติของผู้ชมไดตามเปูาหมายที่ต้องการ ซึ่ง
ลักษณะองค์ประกอบของผู้ชมที่ควรรู เช่น การด าเนินชีวิต เพศ วัย การศึกษา เวลาในการชมรายการ 
เป็นต้น 

3.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นั้นเป็นความมุ่งหมายที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตองการให้ผู้ชมรายการเกิดทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ผลิต 
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3.4 เนื้อหา (Content) เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอนั้นก็มาจากลักษณะของ
ผู้ชมและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้ผลิตรายการไดวางไว้ อย่างไรก็ดีระดับความเข้าใจของผู้ชมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตควรพิจารณา (วิภา อุตมฉันท กล่าวถึงความน่าสนใจ
ของเนื้อหารายการ วาเนื้อหาของรายการควรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชมเพราะจะท าให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง หรือแม้แต่เนื้อหาที่เป็นเรื่องเก่ียวกับความขัดแย้งทางความคิดระหว่างมนุษย์ 
มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสังคม ล้วนเป็นเนื้อหาที่น าไปสู่การทาทายเพ่ือหาค าตอบ อย่างไรก็
ตามไม่ว่าผู้ส่งสารจะสร้างเนื้อหาลักษณะใดทั้งนี้จะต้องเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พรอมทั้งให้แงคิดแก
ผู้ชม 

3.5 วิธีการสร้างสรรค์ Creative approach) วิธีการสร้างสรรค์จะต้องมีการก าหนดแก
นของเรื่อง (Theme) และโครงเรื่อง (Plot) ซึ่งใช้เป็นหลักในการก าหนดรายละเอียดต่างๆของเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ทั้งหมด 

3.6 บท (Script) บทนั้นจะเริ่มจากแนวคิดที่ไดพัฒนาและกลั่นกรองจากค าพูดมาสูภาพ 
และสูสายตาผู้ชมตามล าดับ ซึ่งผู้เขียน ต้องใช้ทักษะและความช านาญในด้านภาษาเขียนและภาษา
ภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ดีบทเป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่แปรเปลี่ยนมาจากกลวิธีสร้างสรรค์ก่อนจะน าไปสู่ขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิต 

 
4. การใช้ภาษาและถ้อยค า 
การเขียนบทสารคดีให้ได้ภาษาที่สละสลวย ต้องท าอย่างไร ค าตอบก็คือ ผู้เขียนต้องฝึกฝน

และ หมั่นเขียนบ่อยๆ เขียนแล้ว หมั่นตรวจสอบ ว่าคนอ่ืนอ่านงานของเราแล้วเป็นอย่างไร ฟังเสียง
สะท้อน แล้วปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้อ่านที่ดี การอ่านมากจะเป็นการเสริม
ทักษะ การเขียนไปในตัว และจะเป็น แรงผลักดันให้เรารู้สึกอยากเขียน ข้อคิดส าคัญคือ ในฐานะ
ผู้ผลิตสื่อทุกๆ วันควรเปิดรับสื่อ ทุกด้าน ทั้งการอ่าน ฟัง และดูเพราะ โลกยุคสารสนเทศ ที่ไร้
พรมแดนเช่นทุกวันนี้งานสื่อก้าวกระโดดจนแทบตามไม่ทัน ใครคิดว่าอ่านมามากแล้ว ดูมาเยอะแล้ว
ฟังจนเบื่อแล้ว ก็เท่ากับก าลังน าพาตนเอง ถอยหลัง ไปเรื่อยๆ นั่นเอง 

 
5. การเลือกใช้มุมกล้องลักษณะต่างๆ 
ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายท าสารคดี เพราะภาพสามารถถ่าย 

ทอดความรู้สึก บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่
ต้องการน าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉาก องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจาก
ผู้สร้างสารคดี ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัว
บอกเล่าเรื่อง ขนาดภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้พอๆกับเรื่องอ่ืน ในการผลิตสารคดี 
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6. การประเมินรายการ 
การประเมินผลรายการเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงรายการให้เหมาะสม ทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย การท างานเป็นทีม (Team Work) พร้อมด้วยการวางแผนที่ดี จึง
นับเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตรายการ ความส าเร็จของรายการเกิดจากการร่วมแสดงความคิด ร่วม
แรงร่วมพลังของบุคคลหลาย ๆ ฝุาย ทุก ๆ คนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน และต่างก็มีความช านาญ 
กันในคนละเรื่อง (http://region2.prd.go.th: 2554) 
 
แนวคิดด้านศิลปะ 

1. แนวคิดด้านศิลปะ 
ศิลปะวิจารณ์เป็นความรู้อย่างหนึ่งในสุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ หมายถึง การแสดงความ

คิดเห็น ต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ ศิลปวิจารณ์เป็นการใช้ทฤษฎีศิลปะเป็นฐาน เพ่ือค้นหา
คุณค่า ความงามในผลงานศิลปะนั้น ๆ ฉนั้น การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะในที่นี้ จึงไม่ใช่เพ่ือ
น าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะ แต่เพ่ือน าความรู้นี้ไปใช้ประกอบการท าศิลปะวิจารณ์ เพราะการเข้าถึง
ความงามทางศิลปะต้องเข้าใจในหลักการและทฤษฎีซึ่งเปรียบเป็นไวยากรณ์ของศิลปะ เช่นเดียวกับ
การเข้าใจไวยากรณ์ภาษา ก็มีประโยชน์ในการวิจารณ์ศิลปะประเภทวรรณกรรม เป็นต้น ทฎษฎีศิลปะ
ประกอบด้วย ค่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ส่วน คือ 

1.1 ส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ (Elements of Art) ส่วนประกอบมูลฐานของ
ศิลปะหรือบางแห่งเรียกว่า ทัศนธาตุ หรือ ทัศนศิลป์ คือศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น เป็นส าคัญ 
คืองานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ
หมายถึงส่วนประกอบพ้ืนฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่างรูปทรง ลักษณะผิว 
น้ าหนักอ่อนแก่ และสี 

1.2 หลักการศิลปะ (Principle of Art) หมายถึงการน าส่วนประกอบมูลฐานหรือทัศน
ธาตุของศิลปะ มาประกอบเข้าด้วยกันท าให้ เป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ หลักการศิลปะ ประกอบด้วย 
10 หลักการคือ 

1.2.1 ความสมดุล (Balance) คือ หลักการทัศนศิลป์ ที่เก่ียวข้องกับการ มองเห็น 
(Visual Balance) สิ่งต่างๆที่จัดวางภายในงานศิลปะนั้น เมื่อมองแล้วให้ความรู้สึกไปสองทางคือรู้สึก
ว่ามีความเท่ากัน ทั้งสองข้าง (Symmetry) และรู้สึกว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง (Asymmetry) ความ
สมดุล เป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่มนุษย์คุ้นเคย นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า ที่เป็นดังนี้ 
เพราะร่างกายของมนุษย์ มีความสมดุลเท่ากันเป็นปกติ (Formal Balance) ความสมดุลถือเป็นส่วน
หนึ่งของ การด ารงชีวิต เช่น การทรงตัว เวลานั่ง ยืน เดิน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งธรรมชาติได้
พยายามสร้างการทรงตัว ให้อยู่ได้โดยอัตโนมัติ ความดุลในงานทัศนศิลป์จึงเกิดจากความสมดุลของ
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ทัศนธาตุ (Element) และองค์ประกอบ (Composition) หรือหลักการ (Principles) ที่เกี่ยวข้อง 
ความสมดุลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน (Symmetry Balance) หมายถึง ภาพ
ที่มีสองข้างเหมือนกัน โดยมีเส้นแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง เป็นเส้นแกนกลาง (Central Axis) ความสมดุล
ลักษณะนี้ สร้างความสนใจ และความเข้าใจได้ง่าย ที่สุด ดังกล่าวมาแล้วว่า มนุษย์ทุกคนคุ้นเคยกับ 
ความเท่ากัน ทั้งสองข้าง เป็นอย่างดี โดยมี สิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียว อยู่ตรงแกนกลาง เช่น ตา ปาก และ
มนุษย์ก็ได้พบเห็นธรรมชาติต่าง ๆ รอบตัว จะพบว่า ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะสองข้างเท่ากัน 

2) ความสมดุล แบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetry Balance) หมายถึง
การจัดวางส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะลงในสองข้าง ของแกนสมมุติ ทั้งทางแนวตั้ง หรือแนวนอน  
ได้อย่างอิสระโดย ไม่ต้องค านึงถึงความเท่ากันทั้งสองข้าง ในด้านสัดส่วน มวล หรือปริมาตร แต่ใน  
การจัดวางนั้น เมื่อดูโดยรวมแล้ว มีความสมดุลในความรู้สึกเกิดขึ้น ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง  
ความสมดุล แบบสองข้างไม่เท่ากันนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสมดุลแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Balance) เพราะการออกแบบสร้างสรรค์ ไม่มีกฎเกณฑ์ (Informula) ที่แน่นอน 

1.2.2  บริเวณว่าง (Space)ในทางทัศนศิลป์ เป็นบริเวณว่าง ที่ได้มีการควบคุม
และก าหนดขอบเขตส าหรับ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดย บริเวณว่าง เป็นเหมือนสนาม หรือเวที
ส าหรับจัดวาง ทัศนธาตุ หรือส่วนประกอบมูลฐานของทัศนศิลป์ (Elements of Visual Art) ลงไป
เพ่ือแสดงบทบาทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ งานทัศนศิลป์แต่ละประเภทก็ใช้ที่ว่างแตกต่างกันไป เช่น
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 3 มิติ จิตรกรรมก็ใช้ที่ว่างแบบ 2 มิติ คือเป็นที่ว่างที่
ก าหนดด้วยความกว้าง และความยาว เท่านั้น แต่บางครั้ง จิตรกรรมก็สามารถสร้างมิติที่ 3 ให้เกิดขึ้น 
บนพ้ืนผิวราบ 2 มีติได้ บริเวณว่างที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ เรียกว่าบริเวณว่างลวงตา ( Illussion Space) 
หรือ บริเวณว่าง 2 มิติ (Two Dimension Space) 

1.2.3 จังหวะ (Rhythm) ในทางทัศนศิลป์ จังหวะเกิดจากการเว้นระยะ ความ
ห่าง หรือการซ้ าที่เป็นระเบียบ เป็นจังหวะจะโคน จากระเบียบธรรมดา ที่มีช่วงถี่ ห่าง เท่า ๆ กัน มา
เป็นระเบียบที่สูง และซับซ้อนขึ้น ของทัศนธาตุ หรือส่วนประกอบมูลฐานของทัศนศิลป์ (Elements 
of Visual Art) เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว (Movement) ทางสายตา  
คือทางเดินของ ภาพที่มีพลังชักน าหรือขัดแย้งให้สายตาติดตาม จังหวะของงานทัศนศิลป์ เป็นการซ้ า
หรือการไหลต่อเนื่องกัน ของ ส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรงพ้ืนผิวในที่ว่าง 
มีความถี่ ความห่าง เกิดเคลื่อนไหวในทางสายตา จ าแนกออกได้ 3 ประเภทตามลักษณะการเกิดของ
จังหวะ คือ 
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1) จังหวะเกิดจากซ้ ากัน (Repetition Rhythm) หมายถึงการจัดช่วง
จังหวะให้มีลักษณะ ซ้ ากันของ ส่วนประกอบขั้นมูลฐาน เช่น เส้น สี น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ ซึ่งมี
หน่วยตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีบริเวณว่าง คั่นอยู่ ระหว่างรูปร่าง หรือรูปทรงเหล่านั้น   

2) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่อง (Continuous Rhythm) หมายถึงการ
เคลื่อนไหวที่มีจังหวะ ซึ่งอาจจะ เป็นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ฯลฯ ที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีบริเวณ
ว่างมาคั่น การก าหนดจังหวะ อยู่ที่ลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุเอง เช่น เดียวกับคลื่นในทะเล ที่
เลื่อนไหลไปอย่าง สม่ าเสมอ ให้จังหวะต่อเนื่องกันของเส้น สี น้ าหนัก หรือ จังหวะของดนตรีที่มีการ
ต่อเนื่องกันด้วยเสียงสูง เสียงต่ า บรรเลง ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นจังหวะไม่ขาดระยะ 

3) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องก้าวหน้า (Progressive Rhythm) หมายถึง
การจัดจังหวะ ให้เพิ่มข้ึนเป็น ล าดับอาจเ กิดขึ้น จากเส้น ขนาด น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง เส้น สี พ้ืนผิว 
ฯลฯ เป็น การสร้างสรรค์ระยะของจังหวะ ให้เปลี่ยนแปลง ไปทีละน้อย 

ภาพที่ 2-1   จังหวะของสี 
1.2.4 ขนาดและสัดส่วน (Size & Proportion) เป็นค าที่มีความหมายทั้ง

คล้ายกัน และ แตกต่างกันเล็กน้อย แต่มีความความ สัมพันธ์กันตลอดเวลา คือเป็นความสัมพันธ์ 
(Relative) ของส่วนย่อย (Detail) กับส่วนรวม (Mass) กล่าวคือ 

ขนาด เป็นส่วนย่อย (Detail) หมายถึง ขนาดความใหญ่ ความเล็ก ความกว้าง 
ความยาว หรือความลึก ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งวัดได้ตามมาตรา ที่มนุษย์ได้ก าหนดหน่วยวัดขึ้นมา เพ่ือ
เป็นมาตรฐานใช้เรียกกัน 

สัดส่วน เป็นส่วนรวม (Mass) หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งสองสิ่ง ที่มีขนาด
ต่างกัน เช่นการที่จะระบุว่าขนาดนั้นมีความใหญ่ เล็ก หรือมีความเหมาะเจาะพอดีแค่ใหนนั้น ต้อง
น าไปเปรียบกับขนาดโดยส่วนรวม (Mass) ที่เรียกว่าสัดส่วน (Proportion) 
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1.2.5 การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานทัศนศิลป์ ไม่
ว่าจะเป็นสาขา จิตรกรรม ประติมากรรมศิลปะ ภาพพิมพ์ หรืองานออกแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นอารมณ์
ความรู้สึกแก่ผู้ดูได้โดยรับรู้จากสิ่ง ที่อยู่นิ่ง (Static)ได้ด้วย การเห็นหรือด้วยประสาท สัมผัสทางตาว่า
สิ่งนั้นมีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง เพราะงานทัศนศิลป์โดยทั่วไป จะไม่มีการ
เคลื่อนไหว แต่ลักษณะของทัศนธาตุ รวมทั้งองค์ประกอบทางศิลปะ ท าให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหว 
ผ่านจักษุสัมผัส และความรู้สึกของการเคลื่อนไหวนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากประสบการ จากการรับรู้ ของ
มนุษย์จากธรรมชาติ เช่นเดียวกัน 

1.2.6 การแปรเปลี่ยน (Gradation) ในงานทัศนศิลป์การแปรเปลี่ยนนี้ ให้
ความรู้สึกและปฎิกริยา (Effect) ทางจิตวิทยาและการมองเห็นหลายประการ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กับทัศนธาตุ และ องค์ประกอบทัศนศิลป์ในข้ออ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น การแปรเปลี่ยนของขนาด 
และทิศทาง ท าให้เกิดระยะความลึก เป็นทัศนียภาพ (Linear Perspective) การลดหลั่นของสี จากสี
โทนร้อนมาโทนเย็น และจากสีเข้ม มายังสี อ่อน สร้างระยะความลึก ของบรรยากาศ (Arial 
Perspective) การแปรเปลี่ยน ยังสามารถ สร้างจุดเด่น หรือจุดสนใจ และสร้าง ความรู้สึกของการ
เคลื่อนไหวได้ เช่น การลดหลั่น หรือการไล่น้ าหนักแก่ มายังน้ าหนักอ่อน ท าให้สายตา เคลื่อนไหว ไล่
ตามน้ าหนักนั้น การแปรเปลี่ยน เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของจังหวะ (Rhythm) 

1.2.7 ความแตกต่าง (Contrast) ความแตกต่างเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เป็น
สิ่งปกติในธรรมชาติ เช่น ความสว่างและ ความมืด ความใหญ่และเล็ก ความหนาและบาง เป็นต้น แต่
ในทางทัศนศิลป์ ความแตกต่าง หมายถึง ความขัดแย้ง (Opposition) ของ ส่วนประกอบมูลฐานที่อยู่
ร่วมกัน (Juxtaposition) รวมทั้งความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบมูลฐาน กับหลักการทัศนศิลป์ 
เพ่ือสร้างให้ผลงานนั้น มีความงามเด่นชัด ช่วยเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในจุดส าคัญของการ ออกแบบ ให้เป็น
จุดสนใจขึ้น ท าให้งานออกแบบนั้นมองดูไม่น่าเบื่อ ไม่ซ้ าซาก ไม่จ าเจท าให้มีความ สมบูรณ์มากขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ถ้างานออกแบบนั้น ขาดความแตกต่าง หรือ มีความกลมกลืนกันมากเกินไป ก็จะ 
ท าให้การออกแบบนั้นน่าเบื่อ ซ้ าซากจืดชืด ไม่น่าสนใจ แต่ก็มีข้อควรระวังในการ สร้างความแตกต่าง
ก็คือ หากในงานทัศนศิลป์นั้น มีความแตกต่างมาก และอยู่อย่าง กระจัดกระจายแล้ว จะเป็นการ
ท าลาย เอกภาพของงานศิลปะนั้น ฉะนั้นการสร้างความแตกต่าง ย่อมอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ของ 
เอกภาพ (Unity) ด้วย 

1.2.8 ความกลมกลืน (Harmony) ในทัศนศิลป์ ความกลมกลืน หมายถึง การ
รวมกันของ หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิลปะ คือได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี พ้ืนผิว น้ าหนัก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และการจัดวางองค์ประกอบ เช่นจ้ังหวะ 
ช่องว่าง ท าให้เกิดเป็นการประสานเข้า กันได้อย่างสนิท โดยไม่มีความขัดแย้ง ท าให้ผลงาน การ
ออกแบบ ทัศนศิลป์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือความมีเอกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ความ
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กลมกลืนถ้ามีมากเกินไป ก็อาจจะ ท าให้ผลงานนั้นอาจดูน่าเบื่อได้ จึงต้องมีการ เพ่ิมการขัดแย้ง หรือ 
ความแตกต่าง (Contrast) เข้าไปร่วมบ้างเพียงเล็กน้อย ก็จะให้ผลที่น่าสนใจขึ้น ประโยชน์อีกลักษณะ
หนึ่ง ของความกลมกลืนที่มีต่องานทัศนศิลป์ ก็คือ การใช้ความกลมกลืนเป็นตัวกลางหรือตัวประสาน 
(Transition) ท าสิ่งที่มีความขัดแย้งกัน หรือสิ่งที่มีความแตกต่างกัน ให้อยู่ร่วมกันได้ เช่นสีด า กับสี
ขาว เป็นน้ าหนักที่ตัดกัน อย่างรุนแรง มีความขัดแย้ง กันอย่างสิ้นเชิง ก็ใช้น้ าหนักเทา หรือ น้ าหนัก
อ่อนแก่ระหว่างขาว ด า มาเป็นตัวประสาน ให้สีด า และสีขาวนั้นมีความกลมกลืนกัน 

1.2.9 เอกภาพ (Unity) ในทางศิลปะ เอกภาพ คือ การรวมกันของส่วนประกอบ
ย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรง มาจัดเข้าด้วยกัน ให้แต่ละ
หน่วย ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มีความประสานกลมเกลียวอันหนึ่ง อันเดียวกันเกิด
เป็นผลรวมที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ เอกภาพ นับได้ว่ามีความส าคัญต่อ กระบวนการ สร้างสรรค์ งาน
ศิลปะทุกสาขา โดยเฉพาะ ทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น เบื้องต้นที่ผู้สร้างสรรค์ จะต้องสร้างการ
ประสานหรือการจัดระเบียบ ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือผลรวม เป็นหนึ่ง ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ให้มีความรู้สึก 
เป็นหนึ่งเดียว (Oneness) เกิดขึ้นในมโนภาพ (Visual Image) มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การสร้างสรรค์เอกภาพในทางทัศนศิลป์ จ าแนกออกได้ใน 2 แนวทางคือ เอกภาพทางด้านโครงสร้าง 
และเอกภาพทางด้านรูปแบบ และความคิด 

1.2.10 จุดเด่น (Dominance) หรือจุดสนใจ (Point of Interest)ในความหมาย
ของทัศนศิลป์ ก็คือ บริเวณหรือ ส่วนส าคัญของงานทัศนศิลป์ ที่ปรากฎขึ้น จากการเน้น (Emphasis) 
ของส่วนประกอบมูลฐาน และองค์ประกอบทัศนศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน ซึ่งเมื่อ
สัมผัสด้วยสายตา แล้ว มีความชัดเจนเด่นสะดุดตาเป็นแห่งแรก เป็นจุดทีมีพลัง มีอ านาจดึงดูดสายตา 
มากกว่าส่วนอ่ืน ๆ การเน้น ให้เกิดจุดเด่นในงาน ทัศนศิลป์เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะเป็นเครื่อง
เรียกร้องความสนใจ เพ่ือชักจุงให้เข้าไปสัมผัส ในส่วนละเอียดต่อไป และเป็นการเพ่ิม ความน่าดู 
สมบูรณ์ ลงตัวขึ้นให้กับงานออกแบบนั้น แต่การสร้าง จุดเด่นไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ต้องไม่สร้างหลาย
จุดเพราะถ้ามีหลายจุด ก็จะแย่งความเด่นกัน ไม่รู้ว่าจุดเด่นที่แท้จริงอยู่ที่ใหน นอกจากนี้ ก็จะเป็นการ 
ท าให้เอกภาพในงานนั้นหมดไป การสร้างจุดเด่น เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของการสร้าง ความแตกต่าง 
(Contrast) 

2. องค์ประกอบของกระบวนการศิลปะ 
องค์ประกอบของกระบวนการศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของ การวิจารณ์ศิลปะหรือเป็นความรู้

เบื้องต้นของการท าเข้าใจและซาบซึ้ง ในความงามทางศิลปะ ทั้งนี้เพราะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ ที่ด าเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะของชนชาติใด อาจแบ่งออกได้เป็น 3 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ ผู้สร้างงานศิลปะ (Art Creator) ผลงานศิลปะ (Expression Media) และผู้รับรู้งาน
ศิลปะ (Art Perceiver) ซึ่งหมายถึงผู้ชมรวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์กับงานศิลปะ เช่น ผู้วิเคราะห์วิจารณ์
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ศิลปะ เป็นต้น ดังนั้นการที่ผู้ใดได้สัมผัสรับรู้กับผลงานศิลปะแล้ว อยากจะท าความเข้าใจกับศิลปะนั้น
ก็ต้องถามตนเองก่อนว่า มีจุดประสงค์ที่ต้องการรู้และเข้าใจในอะไร ต้องการรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาเหตุ แนวทางการสร้างงาน ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ เกี่ยวกับตัวผู้สร้างงาน หรือต้องการรู้ในรูปแบบ
เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในผลงาน หรือต้องการรู้ว่าได้อะไร น าไปใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งองค์ประกอบ
ของการสร้างงานศิลปะท้ัง 3 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้สร้างงานศิลปะหรือศิลปินอาจจะก าหนดแบ่งเรียกออกไปตามลักษณะงานที่สร้าง 
โดยมีชื่อเรียกที่ต่างกัน คือ จิตรกร หมายถึง การเรียกศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม ประติมากร 
หมายถึง การเรียกศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม และสถาปนิก หมายถึง การเรียกศิลปินผู้
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม นอกนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะลักษณะอ่ืน ๆ มักจะเรียกผู้สร้างสรรค์ว่าเป็น
ศิลปินแทบทั้งสิ้น การที่ศิลปินจะสร้างงานศิลปะขึ้นมา ย่อมต้องมีกระบวนการของพฤติกรรม ในการ
สร้างงานศิลปะ ดังนี้ 

2.1.1 ที่มาของการสร้างงานศิลปะ สาเหตุหรือที่มาที่ศิลปินในการสร้างงานศิลปะ 
ย่อมแตกต่างกันออกไป สุดแท้แต่ผู้สร้างงานนั้น จะให้ความกระจ่าง เหตุที่สร้างอาจเพราะอยู่ว่าง ไม่รู้
จะท าอะไร อาจสร้างเพราะใจรัก เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือขาย เพ่ือสะท้อนสภาพสังคม อาจเพ่ือ
บันทึกสภาพเหตุการณ์ หรือความทรงจ าที่ประทับใจ หรืออาจเพราะแรงกดดันที่ต้องการ หาทาง
ระบายอารมณ์ และเหตุผลอ่ืน ๆ อันเป็นสาเหตุผลักดันให้สร้างงานนั้น ๆ ออกมา 

2.1.2 แรงบันดาลใจของการสร้างงานศิลปะการแสดงออกของมนุษย์แต่ละครั้ง
ย่อมต้องได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจ ซึ่งแรงบันดาลใจแบ่งออกเป็น สองประเภท คือ 
แรงบันดาลใจภายนอก ได้แก่ สรรพสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวศิลปิน อันอาจได้แก่ คน สัตว์ 
ทิวทัศน์ สิ่งของ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ที่ล้วนสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจได้ทั้งสิ้น 
ส่วนแรงบันดาลใจอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ แรงบันดาลใจภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  
ความต้องการ ความเจ็บปวด สภาพจิตส านึกและจิตใต้ส านึก ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนภายในตัวศิลปิน 

การที่ศิลปินสร้างงานศิลปะแต่ละครั้ ง ย่อมเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ ง  
ซึ่งต้นเหตุก็คือ สิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นภายนอกหรือภายใน หรืออาจเป็นทั้งภายนอก
และภายในก็ได้ ซึ่งการได้รับแรงบันดาลใจเหล่านั้น ท าให้ผลงานศิลปะที่ออกมา มีความแตกต่างกัน 
เช่น หากได้รับแรงบันดาลใจจากภายนอกรูปแบบที่ถ่ายทอดอาจจะเป็นลักษณะรูปธรรม แต่ถ้าเป็น 
แรงบันดาลใจจาก สิ่งเร้าภายในรูปแบบที่ถ่ายทอดส่วนมากอาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม และถ้า
ได้รับแรง บันดาลใจทั้งภายนอกและภายในรูปแบบที่ถ่ายทอดก็อาจเป็นลักษณะกึ่งนามธรรม  
แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ไม่ตายตัวเสมอไป 
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2.1.3 การสร้างงานศิลปะหลังจากได้รับแรงบันดาลใจ ศิลปินหลังจากได้รับแรง
บันดาลใจทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็จะมีแนวทางในการสร้างงานได้สองแนวทาง คือ แนวทางแร ก  
จากแรงบันดาลใจภายใน เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ศิลปินจะรีบบันทึกแนวคิดนั้น เป็นผลงานศิลปะทันที หรือ
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ มานาน จนกระทั่งเกิดจินตนาการ และถ่ายทอด
จินตนาการนั้นนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ แนวทางที่สอง จากแรงบันดาลใจภายนอก ศิลปินได้รับ
แรงบันดาลใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่นธรรมชาติที่งดงาม ความยากจน  
ความทารุณโหดร้าย การกดขี่ข่มเหง เป็นต้น แล้วเกิดความสะเทือนใจต่อแรงบันดาลใจนั้น ก่อให้เกิด
ความรู้สึกและจินตนาการขึ้น และถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ 

2.1.4 การสร้างงานศิลปะจากแนวคิดของตนเองการสร้างงานศิลปะจากแนวคิด
ของตนเองนี้ อาจเป็นปฏิกริยาสืบเนื่องจากการได้รับสิ่งเร้า หรือแรงบันดาลใจ แล้วศิลปินเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจนั้น ได้ข้อสรุปแนวคิด ความเพลิดเพลิน ความประทับใจ ความ
โศกเศร้าสะเทือนใจ และอ่ืน ๆ ตลอดจนกระท่ังเกิดทัศนคติที่มีต่อแรงบันดาลใจนั้น เช่น เมื่อศิลปินได้
พบกับเหตุการณ์ของสงคราม เกิดความรู้สึกสะเทือนใจในความโหดร้ายทารุณของสงคราม เมื่อจะ
ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ ย่อมต้องผนวกเพ่ิมกับแนวความคิดของตนเข้าไปอีกว่า ความโหดร้ายทารุณนี้
เมื่อแสดงออกไปแล้ว ต้องการให้ผู้ดูได้รับรู้อะไรอันเป็นแนวคิด หรือความรู้สึกของตัวศิลปินเอง                

2.1.5 จุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปะการสร้างงานศิลปะแต่ละครั้ง ศิลปินย่อม
ตั้งจุดประสงค์ในการถ่ายทอดสร้างสรรค์ไว้ทุกครั้ง นอกเหนือจากการให้ผู้ดูชื่นชมความสวยงามตาม
แทนทางศิลปะแล้ว ศิลปินย่อมต้องการ ให้ผู้ดูได้รับรู้ เนื้อหาเรื่องราว ความสนุกเพลิดเพลิน  
ความซาบซึ้ง ฯลฯ จากการรับรู้ ในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น สุดแต่ศิลปินจะวางจุดมุ่งหมายไว้ ซึ่งการ
รับรู้จุดประสงค์หรือเปูาหมาย ของศิลปินนี้ ย่อมท าให้สามารถวางแนวทางในการรับรู้ให้สอดคล้องกับ
การถ่ายทอดสร้างสรรค์ จากสื่อสร้างสรรค์แต่ละชิ้น 

2.1.6 สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างงานศิลปะ การสร้างงานศิลปะมีรูปแบบที่
หลากหลาย มีทั้งที่เป็นรูปธรรม กึ่งนามธรรม และที่เป็นนามธรรม ในกรณีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือ
กึ่งนามธรรม ผู้ดูยังพอจับใจความตีความหมายได้ว่าเป็นอะไร หมายถึงอะไร ฯลฯ แต่ในกรณีที่รูปแบบ
เป็นนามธรรม อาจจะยากต่อการคาดเดาหรือตีความ ในการท าความเข้าใจงานศิลปะรูปแบบนี้อาจจะ
ศึกษาจาก ค าอธิบาย การให้ความหมาย การชี้แนะจากตัวศิลปินเอง ซึ่งบางครั้งไม่สามารถหาข้อมูล
เหล่านี้ได้ จึงต้องศึกษาจากสื่อวัสดุ และเทคนิควิธีการ ที่ศิลปินน ามาถ่ายทอดเป็นสื่อสัญลักษณ์ แทน
ความรู้สึก แทนรูป เช่น ความรักอาจแสดงออกด้วยสีแดง สีชมพู สีขาว สีม่วง และสีด า นั่นคือ การใช้
สื่อประเภทสี ส่วนสื่อการแสดงออกท่ีเป็นรูปสัญลักษณ์ ความรักอาจใช้สื่อรูปดอกกุหลาบ รูปหัวใจ รูป
กามเทพ เป็นต้น สื่อการแสดงออกนี้อาจรวมถึงการเลือกใช้วัสดุ และเทคนิควิธีการ ที่ศิลปินน ามา
สร้างงานด้วย การที่ผู้ดูจะรับรู้ได้อย่างตรงตามความหมายของสื่อสัญลักษณ์นั้น ย่อมต้องอาศัยการ
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อธิบายชี้แจง ของศิลปิน และผู้รู้ แต่ถ้าไม่ได้รับการชี้แจง ผู้ดูก็อาจใช้ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะ และ 
ประสบการณ์การรับรู้ของตนเอง มาตีความหมายของงานศิลปะ เหล่านั้น 

2.2 ผลงานศิลปะ แต่ละชิ้นเป็นสิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือสื่อเนื้อหาเรื่องราว 
ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ถูกสร้างมาในแนวทางและทฎษฎีการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน แต่ก็มีทฤษฎีที่
นิยมกัน สามารถจ าแนกออกได้ 3 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ทฤษฎีนิยมการเลียนแบบ (Naturalism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างงาน
ศิลปะท่ีเหมือนจริงตาม ที่ตาเห็น จากสิ่งที่มี ในธรรมชาติ หรือตามความรู้สึก หรือ ทั้งสองแบบรวมกัน 
โดยผู้ดูและผู้วิจารณ์งานศิลปะตามทฤษฎีนี้นั้น สามารถรับรู้ตีความได้ โดยอาศัยพ้ืนฐานประสบการณ์
เดิมมาประกอบในการตีความ และประเมินคุณค่าของผลงานว่า เหมือน ไม่เหมือน และเข้าใจได้ว่า 
เป็นภาพอะไร จากประสบการณ์ทางการเห็น มีความ สวยงามหรือไม่ มีความชอบหรือไม่ชอบ ฯลฯ 
จากรูปแบบที่ได้รับรู้นั้น รวมทั้งการน าประสบการณ์พ้ืนฐานเดิมเกี่ยวกับรูปแบบนั้น ๆ มาตีความ จะ
ท าให้ระลึกถึงเนื้อหาเรื่องราวที่เคยประสบพบเห็นจากรูปแบบ อาจเป็นความหลัง ความฝันใฝุ ความ
ประทับใจ ความทรงจ า ฯลฯ การระลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 
(Pleasure) กินใจ (Empathy) หรือเกิดความทุกขห์รือรู้สึกไม่พอใจ (Disinterested) 

นอกจากการท าความเข้าใจกับรูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวแล้ว การศึกษาเรื่องวัสดุ
และเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์งานศิลปะ ก็มีส่วนส าคัญ เพราะรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ
ส่วนมาก มักเน้นความเหมือนจริง ของรูปแบบที่ถ่ายทอด ท าให้เกิดเกิดความรู้สึกยอมรับในฝีมือ 
ทักษะและความช่ าชองของศิลปินในความสามารถที่ถ่ายทอดด้วยวัสดุและเทคนิควิธีการจนเหมือน
จริง 

2.2.2 ทฤษฎีนิยมรูปทรง (Formalism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างงานศิลปะที่
ใช้ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง มาใช้โดยตรง และอาจจะเป็นลั กษณะ
ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบธรรมชาติที่ถูกลดสกัดตัดทอน กับรูปแบบนึกคิดจินตนาการของศิลปิน 
โดยผู้วิจารณ์งานศิลปะตามทฤษฎีนี้นั้น พอจะสามารถ ระบุได้ว่าเป็นภาพอะไร ดังนั้น รูปแบบกึ่ง
นามธรรมจึงมีลักษณะแปลกตาต่างไปจากรูปแบบเหมือนจริง ในธรรมชาติ สิ่งส าคัญที่ต้องใช้ ในการ
วิจารณ์ศิลปะรูปแบบนี้ คือต้องใช้จินตนาการเป็นตัวเชื่อมโยงการรับรู้ ให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น
เรื่องราวได้ เพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับการถ่ายทอดที่ศิลปิน ที่ใช้จินตนาการการสร้างสรรค์ รูปแบบให้
เป็นภาพ แสดงเนื้อหาเรื่องราวและความรู้สึกท่ีต้องการ บันทึกถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ 

2.2.3 ทฤษฎีนิยมอารมณ์ (Emotionalism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างงาน
ศิลปะโดยเน้นการ แสดงออกซึ่งความรู้สึกและ อารมณ์เป็นส าคัญ ผลงาน ที่ปรากฎออกมาจะมี
ลักษณะ ที่ไม่สามารถ ระบุได้ว่า เหมือน หรือเป็นภาพอะไร เป็นลักษณะนามธรรม (Abstract) โดยไม่
มีรูปแบบธรรมชาติปรากฏให้เห็นอยู่เลย แต่รูปแบบที่ปรากฏให้เห็นนั้นจะเป็นรูปแบบที่เกิดจากการใช้
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สื่อ ใช้วัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งปรากฏเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบ ดังที่
ปรากฏในธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบนามธรรมที่ปรากฏนี้ จะไม่กระตุ้นเร้าการรับรู้ ให้เห็นเป็นรูปสิ่งต่าง ๆ 
แต่จะกระตุ้นเร้าให้เกิดเป็นความรู้สึกต่าง ๆ จากการรับรู้มากกว่า ซึ่งตามความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ 
อาจได้แก่ ความสวยงาม ความน่ากลัว ความสับสน ความเวิ้งว้าง ความเร็ว การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่ง
ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็นนามธรรมทั้งสิ้น คือไม่สามารถอธิบายรูปแบบเป็นนามธรรม ในความรู้สึกที่
เกิดข้ึนได้เลยได้เลย 

ในการรับรู้ตีความรูปแบบศิลปะแบบนามธรรมนี้ จะต้องไม่น าเอาเอาพ้ืนฐาน
ประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับการรับรู้ในธรรมชาติ มาตั้งความหวังว่าจะพบเห็นรูปแบบธรรมชาติใด ๆ 
จากภาพที่ปรากฎ เพราะจะไม่สามารถพบเห็นได้ เนื่องจากศิลปินไม่ได้ใช้รูปแบบธรรมชาติมาเป็นสื่อ
ถ่ายทอด และจุดหมายของการแสดงออก ก็ไม่ต้องการให้ผู้ดูรับรู้เป็นรูปธรรมชาติอะไร สิ่งที่ศิลปิน
ต้องการถ่ายทอด ก็คือ ศิลปินพยายามจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อเรื่องราวต่าง ๆ 
แล้วจินตนาการ ให้ออกมาเป็นรูปแบบของความรู้สึกนั้น โดยการถ่ายทอดด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้
ได้รูปแบบใกล้เคียงกับที่จินตนาการไว้ ดังนั้น การวิจารณ์ที่ถูกต้อง จึงเป็นการตีความจากรูปแบบที่
ปรากฏ แล้วพยายามรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน โดยพยายามจินตนาการให้ได้ความรู้สึกใน
เรื่องราวต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับที่ศิลปินต้องการให้รับรู้มากท่ีสุด มิใช่พยายามดูหรือจินตนาการให้ได้ว่า
มันเป็นรูปอะไร 

2.3 ผู้รับรู้งานศิลปะ การที่จะท าความเข้าใจในผลงานศิลปะ ผู้รับรู้งานศิลปะ ต้องท า
ความเข้าใจกับตนเองก่อนว่า จากการที่ได้สัมผัสรับรู้กับศิลปกรรมในแต่ละชิ้น ผู้ดูต้องทบทวน
พฤติกรรมของตนเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งที่เป็นความรู้สึกและที่เป็นความรู้ ความคิด 
ทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งพอที่จะแยกออกได้ ดังนี้ 

2.3.1 ด้านความรู้สึก เป็นความรู้สึกของผู้เสพงานศิลปะ จากการที่ได้สัมผัสรับรู้กับ
ศิลปกรรมชิ้นนั้น ๆ ว่ามีความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ มีความสวยงาม น่าเกลียด รู้สึกดี หรือไม่ดีอย่างไร 
เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเบื้อต้นจากการดูผลงานชิ้นนั้น ๆ จากนั้นลองค้นหาเหตุผลที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่า ที่รู้สึกเช่นนั้นเพราะอะไร การหาเหตุผลของความรู้สึกนี้อาจได้ค าตอบใน
ลักษณะความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว หรือคิดเห็นในลักษณะที่เป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งเหตุผลนี้สามารถ
น ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการรับรู้ในงานศิลปะชิ้นเดียวกันกับผู้อ่ืนได้ 

2.3.2 ด้านการรับรู้ งานศิลปะส่วนมาก จะมีเรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ไว้มากมาย 
อันเป็นผลสะท้อนแสดงให้เห็นถึงสภาพอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน และสภาพแวดล้อมที่ศิลปินนั้น
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเรื่องราวทั้งที่เป็นภายในและภายนอกของศิลปินนั้น ได้รับการกลั่นกรองบันทึก
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ดังนั้น เมื่อผู้ดูได้สัมผัสรับรู้กับผลงานแล้วต้องท าความเข้าใจกับ
ตนเองว่า ได้รับรู้รูปแบบเนื้อหาเรื่องราวอะไรจากภาพที่ดูนั้น 
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2.3.3 ด้านแนวคิด การที่ได้สัมผัสงานศิลปะแล้วเกิดความรู้สึก และเข้าใจในเนื้อหา
ที่ศิลปินตั้งใจถ่ายทอดออกมาแล้ว สิ่งเหล่านี้มักจะกระตุ้นเร้าผู้เสพให้เกิดความรู้สึก แนวคิดที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องจากความรู้สึกและเรื่องราวนั้น อาจเป็นแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดที่ศิลปินได้
สร้างสรรค์มาในผลงานนั้น ความรู้และแนวคิดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถน ามาพัฒนาลักษณะนิสัยของตนให้
ก้าวหน้าหรืองอกงามขึ้นได้หรือไม่ ถ้าหากว่าก่อนและหลังการสัมผัสรับรู้ผลงาน มีระดับความรู้และ
อารมณ์คงที่ก็แสดงว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าหลังการรับรู้ผลงานระดับของอารมณ์เปลี่ยนไป 
การสังเกตเรียนรู้และจินตนาการ ตลอดจนความคิดพอกพูนเพ่ิมขึ้น และแปรค่าเป็นประสบการณ์เพ่ือ
เก็บไว้ใช้ในโอกาสอันควรภายภาคหน้า ก็เท่ากับเกิดความงอกงามข้ึนจากการรับรู้แต่ละครั้ง 

ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีด้านศิลปะข้างต้นนี้ เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถ
น ามาใช้กับงานจุลนิพนธ์ด้านศิลปะสื่อแสดงสดได้ เพราะเนื่องจากเป็นการใช้ทฤษฎีศิลปะที่เป็น
พ้ืนฐานทั่วไป อีกทั้งยังค านึงถึงแนวคิดและทฤษฎีนิยมอารมณ์เป็นหลัก เพราะศิลปะสื่อสดเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งทึ่มีรูปแบบเน้นการสื่ออารมณ์และแนวคิดที่เด่นชัดผ่านทางร่างกายของตัวศิลปินเอง จึงถือ
ได้ว่าเป็นศิลปะสื่อแสดงสดมีการใช้แนวคิดและทฤษฎีศิลปะเบื้องต้นเหมือนกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ แต่
แตกต่างกันเพียงช่องทางในการสื่อสาร โดยศิลปะสื่อแสดงสดจะสื่อสารโดยผ่านร่างกายและการ
เคลื่อนไหวของศิลปินเท่านั้น (http://www.media.rmutt.ac.th/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) /index.htm) 

3. ศิลปะสื่อแสดงสด เป็นศิลปะแสดงสดที่น าเสนอต่อหน้าคนดูแบบสดๆ มีการรวมเอา
ดนตรี กวี ละคร และวีดีโอ เข้ามาอยู่ในการแสดงด้วย ศิลปินต้องการสื่อสารกับคนดูโดยตรง มากไป
กว่าที่จิตรกรรมและประติมากรรมสามารถท าได้ (ชัชวาล   นิลสกุล 2553) 

ศิลปะสื่ อแสดงสด เป็นศิลปะร่ วมสมัยแขนงหนึ่ งซึ่ งแตกต่ าง ไปจากทัศนศิลป์  
(Visual Art)  วรรณกรรม (Literary Works) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) โดยผสมผสาน
วัสดุสื่อ และวิธีการของศิลปะทั้งหลาย รวมทั้งสื่อหลากหลายชนิด (Multimedia) เข้าหากัน พร้อมกับ
ดึงเอาศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจและวัตถุดิบ เพ่ือเสนอสอดแทรกประเด็น
ความคิดทางสังคมโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ศาสนา ความ
เชื่อ เพศสภาพ (Gender) หรือแม้แต่เรื่องในชีวิตประจ าวันก็ตาม ผ่านกิจกรรมการแสดงหรือ
สถานการณ์การแสดง มากกว่าที่จะใช้การแสดงและการกระท าบอกเล่าเรื่องราวเหมือนกับ
ศิลปะการแสดง อย่างละครเวทีหรือนาฏลีลา (Dance) ศิลปะสื่อแสดงสดนั้นเน้นการใช้ร่างกายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมในการน าเสนอความคิด (Idea) และกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
ด้วยการสร้างปฏิกิริยาการรับรู้อย่างฉับพลันต่อผู้ชมโดยตรง หรือให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ตามบริบทของ
เวลาและสถานที่ของการแสดงนั้นๆ ยังผลให้ศิลปะสื่อแสดงสดลบเส้นแบ่ง และข้อจ ากัดในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

แสดงออกของศิลปะต่างๆ ลง เป็นการปฏิเสธและก้าวข้ามศิลปะที่เคยมีมาพร้อมกับตั้งค าถามกับ
คุณค่าความหมายของศิลปะ และปรากฎการณ์ในสังคม  

ลักษณะการแสดงสดนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งการแสดงสดด้วยแนวคิดต่างๆมี
กระบวนการทางความคิดแตกต่างกันไปตามทัศนะของกลุ่มความคิดแต่ละกลุ่ม แต่ข้อสรุปที่ท าให้เกิด
แนวคิดการแสดงสดเหล่านี้ ก็เพราะเหล่าศิลปินนักคิดนักสร้างสรรค์เห็นว่าศิลปินควรให้ความส าคัญ
กับการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกกับผู้ชมโดยตรง แทนที่จะต้องสร้างสรรค์ถ่ายทอดผ่าน
รูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม หรือรูปงานศิลปะที่ เป็นวัตถุแบบเดิมๆ ที่ เคยก ระท ากัน  
(สรพจน์ เสวนคุณากร 2555) โดยสามารถแบ่งรูปแบบศิลปะสื่อแสดงสดได้ดังนี้ 

บอดี้ อาร์ต (Body Art) เป็นชื่อเฉพาะนี้ใช้เรียกการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่นิยมกันในศิลปิน
กลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ในยุคปลายคริสต์คริสต์ทศวรรษ 1960-1970 เป็น
งานศลิปะที่ร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ร่างกายของตัวศิลปินเอง จึงได้กลายเป็นเครื่องมือหรือวัตถุดิบ 
แทนที่จะใช้ไม้ หินหรือระบายสีลงบนผ้าใบ (http://www.designer.co.th/1275) 

แฮปเพนนิ่ ง  อาร์ต (Happening Art)  อลัน คาโพรว ให้ค าจ ากัดความของ  
“แฮ็พเพ็นนิง” ว่าเป็น “การผสมผสานเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแสดงและสามารถรับรู้ได้มากกว่าเวลาขณะ
เดียวและที่ที่เดียว” งานในลักษณะนี้จะเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยคนแสดงและคนดู ลักษณะเด่นของงานแฮ็พเพ็นนิง ก็คือการยอมรับความบังเอิญที่
เกิดข้ึนขณะที่ทุกสิ่งก าลังด าเนินไป มีการใช้วิธีการ “ด้นสด”ในขณะที่ก าลังแสดง บางทีก็มีดนตรีและ
เพลงเข้าร่วมด้วย (http://www.designer.co.th/1308) 

แอ็คชัน อาร์ต (Action Art) คือ ความเคลื่อนไหวในวงการทัศนศิลป์ที่สนใจในการ “แสดง” 
และ “กระบวนการ” ในศิลปะแบบทัศนศิลป์ และ จะมีการก ากับและการเตรียมการอย่างแน่นอน มี
การเปิดกว้างให้คนดูตีความ (http://www.designer.co.th/1261) 

เฟมินิสต์ อาร์ต, สตรีนิยม (Feminist Art) วิเคราะห์ว่า “ระบบ” ของศิลปะและ

ประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นถูก “ความเป็นสถาบัน” กดขี่ทางเพศเช่นเดียวกับสังคมโดยรวม เฟมินิสต์ ใช้
กลยุทธ์แบบเดียวกับกลุ่มที่โดนจ ากัดสิทธิ์กลุ่มอ่ืนๆ เช่น พวกชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มเลสเบี้ยน 
เกย์ พวกเขาเหล่านี้ท าการทบทวนศึกษาและตีความประวัติศาสตร์แบบใหม่ สิ่งที่นักทฤษฎี เฟมินิสต์ 
สนใจเป็นพิเศษ คือ การถูกกีดกันทางประวัติศาสตร์โดยศิลปะชั้นสูง โดยพวกเฟมินิสต์จะเรียกร้อง
และท าให้เกิดการขยายขอบเขตทางศิลปะ เฟมินิสต์ ใช้ทั้งวิธีแบบเล่าเรื่อง (narrative) เขียน
ประวัติศาสตร์ของตัวเอง ใช้การตกแต่ง ประดับประดา ใช้หัตถกรรม คราฟท์ แอส อาร์ต (Crafts-As-
Art) และพ็อพพูลาร์ คัลเจอร์ (popular culture) ซึ่งช่วยกระตุ้นการพัฒนาของ โพสต์โมเดิร์นนิสม์ 
(Postmodernism) (http://www.designer.co.th/1299) 
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ดังนั้นศิลปะสื่อแสดงสดคือการแสดงศิลปะโดยผ่านการถ่ายทอดแนวความคิดจากตัวศิลปิน
ออกมาโดยผ่างทางร่างกาย การเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งมีคุณค่านอกจากจะท าให้เรา
เห็นภาพรวมของศิลปะแล้ว นั้นยังเป็นการสะท้อนสังคมไทยในแต่ละช่วงที่ผ่านมา ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัย ดังค ากล่าวที่ว่า “สังคมเป็นตัวก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของ
ศิลปะสื่อแสดงสดไทย” นั้นเอง เพราะศิลปะสื่อแสดงสดจะถูกน าเสนอด้านแนวคิดจากสังคม ชาติ 
ศาสนา หรือเพศนั้นเอง ในทางกลับกันศิลปะก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ศิลปะสื่อแสดงสดก็เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นสังคมอยู่เสมอ ซึ่งมีทั้ง
คนที่ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ และไม่ยอมรับนั้นเอง 
 
แนวคิดภาษาทางกาย 

ภาษากาย หมายถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆของร่างกายที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรา
รู้สึกหริอคิด การใช้ภาษากายมีความแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติ ภาษาในเรื่องจองการแสดงท่าทาง
ได้แก่ ทางสายตา การสัมผัสและการสื่อสารที่ไม่ใช่ค าพูด จากการวินิจฉัยของนักจิตวิทยา Dr. Peter 
Collett ได้ศึกษาความแตกต่างของการใช้ลักษณะท่าทางเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือแสดงอาการ 
สบประมาท โดยจะแสดงท่าทางเพ่ือต้องการเน้นในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือต้องการให้ผู้อ่ืนหันมาสนใจ 
แม้กระท่ังเมื่อยู่ในความเงียบ มือของพวกเขาจะวุ่นวายอยู่กับการส่งข้อความด้วยการส่งสัญญาณต่างๆ 
(Collett 2536) 

ภาษาทางกาย คือ ข้อความที่สามารถสื่อสารกันโดยใช้แรงขับเคลื่อนจากความสัมพันธ์ของ
ร่างกาย โดยอาจจะใช้แขนหรือขา หรือแม้กระทั่งสายตา โดยไม่ใช้ค าพูด เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร โดยผู้รับสารต้องเข้าใจสารนั้นด้วย ภาษาทางกายนั้นสามารถยืดหยุ่นได้แล้วแต่
ประเทศและสถานที่ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ทั้งการเคลื่อนไหวและร่างกาย โดยมนุษย์จะใช้สื่อสารกัน
ด้วยอารมณ์ โดยการใช้ภาษาทางกายนั้น จะค านึงถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วย 

ภาษาทางกายนั้นตามทัศนคติแล้วจะเป็นกลไลการเคลื่อนไหวร่างกาย จากจิตใต้ส านึกโดย
ไม่รู้ตัว ซึ่งเราอาจจะท าไปโดยตามสัญชาตญาณ ใช้ในการระบายความรู้สึกหรือความต้องการของ
ตัวเองออกมา และด้วยสิ่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ในสมัยโบราณภาษาทางกายมีอ านาจ
มากกว่าค าพูดจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนวาด้า พบว่า ภาษาทางกายนั้นเป็นการเคลื่อนไหวแบบ
ธรรมชาติโดยเป็นพฤติกรรมของสัตว์ ด้วยการศึกษาลิงซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ ก็มี
การสื่อสารโดยใช้ภาษาทางกายเช่นกัน พวกมันสามารถเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างเพ่ือการสื่อสารได้ 
นอกจากนี้สัตว์จ าพวกลิงประเภทอ่ืนๆที่มีสายพันธุ์คล้ายมนุษย์ก็สามารถสื่อสารด้วยภาษาทางกายได้
เช่นกัน เพราะพวกมันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ โดยถือว่าภาษาทางกายที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ
เราต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น  โดยอาจจะมีความสัมพันธ์กับค าพูดของคุณ เช่น
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ในขณะที่ก าลังพูดอยู่ร่างกายของคุณก็อาจจะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับค าพูดอยู่ เป็นสิ่งที่อยู่ใต้การ
ควบคุม (Fast 2525) 

ภาษาทางกายมีความส าคัญโดยมี 2 เหตุผลคือ 
1. หลายครั้งที่เรามีความทรงจ าในช่วงระยะเวลาต่างๆ คนเราจะจ าสิ่งเหล่านั้นผ่านทาง

ร่างกาย มากกว่าการเห็น หรือการได้ยิน เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะลืมสิ่งที่ เคยได้ยิน แต่เราจะจ า
ภาพลักษณ์เหล่านั้นได้โดยผ่านความประทับใจบนใบหน้า 

2. เป็นประสบการณ์ชีวิตที่คนเราได้เรียนรู้ ซึ่งบางทีมันอยู่นอกเหนือการควบคุม ในขณะที่
ผู้คนสามารถโกหกด้วยค าพูด แต่ไม่สามารถโกหกโดยผ่านทางภาษากายได้ เมื่อภาษาพูดและภาษา
กายมีความสอดคล้องกัน เราสามารถเชื่อในคนๆนั้นได้ และในทางกลับกันเมื่อค าพูดสวนทางกับภาษา
กาย นั้นแปลว่าให้เราเชื่อในภาษาทางกายของเขาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใต้ส านึกของเขา
จริงๆ 

ค าศัพท์ของภาษาทางกาย 
1. ภาษาทางกายในแง่บวก (Position Body Language) คือการสื่อสารแบบอวัจนภาษาที่

บ่งชี้ถึงความรู้สึกของผู้ส่งสารในแง่บวก เป็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวบุคคลและการสนทนา เช่น การนั่งแบบ
สบาย การปล่อยแขน การมองด้วยสายตาที่เป็นมิตร การเขียน และการยิ้มซึ่งเป็นภาษาทางกายที่แง่
บวกท่ีสุด เป็นสัญลักษณ์ถึงความอบอุ่น 

2. ภาษาทางกายในแง่ลบ (Negative Body Language) คือการสื่อสารแบบอวัจนภาษาที่
บ่งชี้ถึงความล าบากของผู้ส่งสารมากกว่าในแง่บวก การสื่อสารจะออกมาในแง่ลบที่เกิดขึ้นกับคนๆนั้น 
อาจจะเกิดจากความเบื่อหน่าย หรืออาจจะออกมาจากจิตใต้ส านึกที่รู้สึกไม่ดี เช่น การพับแขนขึ้น 
เหมือนตั้ งการ์ดนักมวย เ พ่ือปูองกันจากอะไรบางอย่ าง กระสับกระส่ าย เอามือกุมหั ว  
การหาว และการส่ายหน้า 
(http://www.assoa.nt.edu.au/MATERIALS/ppd/body_language.pdf) 

อย่างไรก็ตามภาษาทางกายสามารถน ามาใช้สื่อสารทางด้านอารมณ์และความคิดได้ เพราะ
ภาษาทางกายนั้นออกมาจากจิตใต้ส านึกของคนเรา และศิลปะสื่อแสดงสดก็เป็นการแสดงศิลปะที่
น าเสนอแนวคิดโดยผ่านร่างกายและอารมณ์ของศิลปินที่จะน าเสนอออกมา โดยท่าทางของศิลปิน
เหล่านั้นจะถูกแสดงออกมาผ่านแนวคิดและเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณท่ีต้องการจะน าเสนอนั้นเอง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สรพจน์  เสวนคุณากร (2555) ศึกษาเรื่อง “ศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย”  

ผลการศึกษาพบว่าศิลปะสื่อแสดงสดได้มีการเริ่มต้นและพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว 
พัฒนาการดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2527 จึ งได้มีกิจกรรมและ
ผลงานศิลปะที่พัฒนาต่อเนื่องเป็นรูปธรรมขึ้น อีกทั้งสังคมเป็นตัวก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของ
ศิลปิน จากข้อมูลของกลุ่มประชากรที่ศึกษาท าให้พบว่ามีท้ังศิลปินที่เสนอประเด็นความเป็นปัจเจกชน
ส่วนตัว ประเด็นการเมือง และสังคม โดยที่ศิลปินมีการเลือกใช้สัญญะในการสื่อความหมายประเด็น
ของตนได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวความคิดของตน ท าให้ปัจจุบันนี้ศิลปะสื่อแสดงสดของไทย
เป็นศิลปะทางเลือก ที่แสวงหาทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

โดยวิจัยเล่มนี้ท าให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะสื่อแสดงสดตั้งแต่เริ่มต้นและ
การน าศิลปะสื่อแสดงสดเข้าสู่ประเทศไทยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร อีกทั้งการก่อตั้งขององค์กรศิลปะสื่อ
แสดงสด ที่ชื่อว่า เอเชียโทเปีย (Asiatopia) ที่มีการจัดแสดงผลงานศิลปะสื่อแสดงสดเป็นประจ าทุกๆ
ปี จึงท าให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะสื่อแสดงสดและแนวคิดอันที่สะท้อนสังคมไทยในปัจจุบัน 
ผู้จัดท าจึงได้มีการจัดท าสารคดีเก่ียวกับศิลปะสื่อแสดงสดขึ้น 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
1. จัง-หวะ-จะ-เดิน 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2-2   รายการจัง-หวะ-จะ-เดิน 

สารคดีเรื่อง จัง-หวะ-จะ-เดิน มีการก าหนดเรื่องราวที่จะเล่า โดยมีเพลงเป็นแนวคิดของแต่
ละตอน จากนั้นน าเพลงเรียงร้อยเข้ากับเรื่องราวของแขกรับเชิญโดยมีการเชื่อมโยงกับแนวคิดนั้นๆมา
ตัดสลับกันไป โดยยังรักษาประเด็นส าคัญในตอนท้าย คือน าเพลงประจ าตอนมาท าใหม่ ขับร้องและ
เล่นเครื่องดนตรีโดยแขกรับเชิญที่ร่วมรายการนั้นๆ เพ่ือย้ าแนวคิดหัวข้อที่เล่าในตอนนั้นๆ ซึ่งสามารถ
รู้ได้ว่าตัวละครส่วนใหญ่ในรายการเป็นนักดนตรี นักร้อง หรือเป็นผู้สร้างผลงานเชิงศิลป์ ทั้งมือ
สมัครเล่นและมืออาชีพ โดยในภาพการร่วมร้องร่วมเล่นซึ่งบันทึกจากที่ต่างๆ กันทั่วประเทศและเป็น
เหมือนมิวสิควิดีโอประจ าตอน ยังมีการเผยให้เห็นแขกรับเชิญในตอนต่อไป แถมมีการดึงดูดผู้ชมโดย
ใช้ศิลปินมือผู้มีชื่อเสียงมาร่วมร้องอีกด้วย 

จุดเด่น 
- มีการเล่าเรื่องโดนใช้เพลงเป็นแนวคิดในแต่ละตอน ท าให้แต่ละตอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ ากัน 
- มีการร้องและเล่นดนตรีในช่วงสุดท้ายเสมือนบทสรุปจบแนวคิดของแต่ละตอน 
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้ 
จุดด้อย 
- การน าเดินเรื่องเป็นไปอย่างช้าๆ อาจท าให้น่าเบื่อได้ 
ดังนั้นการน ามาประยุกต์ใช้จึงสามารถดึงการเล่าเรื่องโดยใช้แนวความคิดที่แตกต่างกันในแต่

ละตอน และมีการแสดงเป็นบทสรุปจบคอนเซ็ปต์ในช่วงท้ายได้เช่นกัน 
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2. ต้นศิลปะ  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2-3   รายการต้นศิลปะ 

รายการต้นศิลปะ เป็นรายการเรียลลิตี้แข่งขันประกวดผลงานทางด้านศิลปะ ที่จัดมาถึง 3 
ปีแล้ว โดยในแต่ละตอนจะมีหัวข้อภารกิจทางด้านศิลปะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง หรือแม้กระทั่งการแต่งหน้า effect ซ่ึงจะท าให้ผู้ชมได้ลุ้นการแข่งขัน
ไปพร้อมกับความรู้ทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ และชื่นชมไปกับผลงานศิลปะของผู้เข้าแข่งขัน 

จุดเด่น 
- Mood and Tone สนุกสนาน ไม่ได้จริงจังมากแต่ก็ไม่วัยรุ่นจนเกินไป 
- มีการใช้กราฟิกตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 
- สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ทางด้านศิลปะ 
จุดด้อย 
- เวลาที่ออกอากาศ ชนกับเวลา Prime Time ท าให้ผู้ชมหันไปให้ความสนใจกับรายการอ่ืน 
สิ่งที่น ามาใช้คือ Mood and Tone เป็นรูปแบบที่สนุกสนานหน่อย แต่ไม่จริงจังและวัยรุ่น

จนเกินไป พร้อมทั้งใช้กราฟิกประกอบเพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึน และผู้ชมจะได้ไม่เบื่อ 
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3. สารคดี Professional 

ภาพที่ 2-4   สารคดี Professional 
เป็นรายการที่มีการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความสามารถหรืออาชีพเฉพาะด้าน ที่คนส่วนใหญ่

มองข้ามไป โดยใช้การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้าน โดยเล่าเรื่องผ่านตัวบุคคล ไม่มี
พิธีกร ใช้การ Insert และ Voice over ดึงเนื้อหาที่พูดและภาษาซึ่งมีความน่าสนใจอยู่แล้ว ให้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องของ Production ไม่ว่าจะเป็นภาพ แสง การถ่ายท า สามารถถ่ายทอด
เรื่องราว ความรู้สึก และ อารมณ์ออกมาได้อย่างดี 

จุดเด่น 
- เปิดเรื่องได้น่าสนใจ โดยพูดถึงปัญหาส าคัญของเรื่องนั้นๆออกมาก่อน 
- ภาษา ค าพูด สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกมายังผู้ชม 
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม 
- ถ่ายทอดเรื่องราวและองค์ประกอบของภาพได้อย่างดี ภายในเวลาที่จ ากัด 
จุดด้อย 
- ไม่มีเทคนิคประกอบที่สร้างความน่าสนใจอื่นๆ 
สามารถใช้จุดเด่นคือการสัมภาษณ์ที่สามาถท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับถ้อยค าและภาพที่

สื่อความหมายได้อย่างดี 
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4. เปิดม่านอุษาคเนย์ (A Touch of ASEAN) 

 
ภาพที่ 2-5   รายการเปิดม่านอุษาคเนย์ (A Touch of ASEAN) 

เปิดม่านอุษาคเนย์ เป็นรายการสารคดีสั้น ที่น าเสนอเพียง 3 นาที โดยมีการน าเสนอวิถีชีวิต
ความเป็นของคนในอาเซียนต่างๆ พร้อมแง่มุมทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้ถึงความแตกต่างและ
ความกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้แล้วเข้าใจก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายใต้แก่นแนวคิด “รู้เรา รู้เขา รู้จักอาเซียน” 

จุดเด่น 
- มีการตัดต่อแบบรวดเร็วท าให้ดูน่าสนใจ 
- การใช้เสียงประกอบ มีความเร้าใจน่าตื่นเต้น น่าติดตาม 
- สามารถอธิบายเรื่องราว ภายในเวลา 3 นาทีได้ครบ 
จุดด้อย 
- Mood and Tone ดูจริงจัง น่าเบื่อ 
- กราฟิคไม่มีความน่าสนใจ 
ดังนั้นจึงสามารถดึงจุดเด่นด้านการตัดต่อและการใช้เสียงประกอบที่เร้าอารมณ์ท าให้ดู

น่าสนใจ และสามารถติดตามไปได้จนจบรายการ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพ่ือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตใน
หัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย โดยผู้ศึกษาสามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานสารคดีชิ้นนี้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า 
และเนื้อหา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) 
และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ทั้งในส่วนของ
เนื้อหา และข้ันตอนการผลิต  

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ผู้ศึกษา
ได้ใช้วิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการน าผลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางการผลิตสารคดี โดยผู้ศึกษา ได้ท าการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ศึกษาคลิป
วิดีโอต่างๆ การสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือมาใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการศึกษา จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมส าหรับการ
วางแผนด าเนินการผลิต การก าหนดรูปแบบ และให้สอดคล้องกับความต้องการ ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็น
แนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดี ซึ่งหมายถึง โปรดิวเซอร์  
ผู้เขียนบท ผู้ก ากับภาพ และครีเอทีฟ 

1.2 ประชากรผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด 
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1.3 ประชากรผู้มีความสนใจในด้านศิลปะ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ด้านกระบวนการผลิตรายการสารคดี หมายถึง กลุ่มผู้มี
ประสบการณ์และความช านาญทางด้านการผลิตรายการสารคดี หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตสารคดี ซึ่งมีดังนี้ 

ณัฐวุฒิ   จีระสมบัติ โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

กู้เกียรติ   ถิ่นอ่วน   โปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 

สุนิษา   โรจนทรัพย์  โคโปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 

จริญญา   เครือแวงมนต์ ครีเอทีฟรายการต้นศิลปะ ปี 3 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และความช านาญด้านการผลิตรายการสารคดี ผู้
ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท างานในการผลิต รวมถึงข้อเสนอแนะในการ
สร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับ
ใช้ในชิ้นงาน รวมถึงสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
กระบวนการคิด การถ่ายท า การก ากับภาพ รวมไปถึงกระบวนการตัดต่อ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
และได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด 

วิลาวัณย์  เวียงทอง   ศิลปินศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์
ข้อมูล ทางด้านแนวคิด การฝึกฝน การน าเสนอ และมุมมองต่างๆ ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เป็นเนื้อหาใน
การผลิตสารคดี 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลการ
สร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ซึ่งหมายถึง กลุ่มที่มีความสนใจใน
ศิลปะ จ านวนอย่างน้อย 10 คนซึ่งแบ่งออกเป็น  
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- บุคคลที่สนใจในศิลปะจ านวน 3 คน 

- ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดีจ านวน 2 คน 

- นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านศิลปะจ านวน 3 คน 

- บุคคลทั่วไปจ านวน 2 คน 

โดยท าการเปิดผลงานสารคดีที่ผลิตเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างรับชม พร้อมสัมภาษณ์
ถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจในการรับชมสารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสด 
เพ่ือการประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและผลิตการสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่อง
ศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
หลังการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ที่ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการสารคดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการสารคดี โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

ค าถามด้านแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบเนื้อหา 

- แนวคิดและรูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีให้น่าสนใจอย่างไร 

- การเลือกประเด็นของการสัมภาษณ์ควรเลือกจากอะไร 

- มีการเขียนสคริปต์ การเลือกประเด็น รวมถึงเทคนิคที่ส่งเสริม ให้สารคดีดู
น่าสนใจและน่าติดตามอย่างไร 

- เทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับศิลปะ 

- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการคืออะไร 

- มีการวัดความส าเร็จของรายการอย่างไร 
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ค าถามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

- เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้องในการถ่ายท าสารคดีประเภทศิลปะ 

- การล าดับเรื่องราวและเนื้อหาในการตัดต่อ ควรเรียบเรียงอย่างไร 

- อุปสรรคในการท างานมีอะไรบ้าง และแก้ไขปัญหาอย่างไร 

1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการแสดง
ศิลปะสื่อแสดงสด โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร 

- ท าไมถึงสนใจ และหันมาแสดงศิลปะสื่อแสดงสด    

- มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร  

- วิธีการและขั้นตอนในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดมีอะไรบ้าง 

- มองอนาคตของศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร และอยากให้เป็นอย่างไร 

- ถ้ามีคนสนใจอยากแสดงศิลปะสื่อแสดงสด ควรเริ่มจากอะไร 

- ถ้ามีสื่อโทรทัศน์ที่น าเสนอรายการสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศ
ไทยอยากให้เป็นอย่างไร 

1.3 การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน 100 ชุดเพ่ือจะได้
ข้อมูลโดยรวมจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วยรายละเอียด 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จ านวน 11 ข้อ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลของรายการที่
ผลิตขึ้น เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา จากการสรุปผลและอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
สนทนา ในหัวข้อ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพในสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอและเทคนิคพิเศษ 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 

การทดสอบเครื่องมือ 

โดยค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามพร้อมน าไปปรึกษากับอาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและเรียบเรียงเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และการ 
Focus Group จะท าในหลังขั้นตอน Post-Production คือการคัดเลือกบุคคลที่สนใจในศิลปะ เพ่ือ
ชมสารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทยที่ผลิตขึ้น พร้อมสอบถามค าติชม  
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน “การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อ
แสดงสดในประเทศไทย” โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ขั้นที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากบทความอินเทอร์เน็ต ต ารา
วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสด 
โดยการศึกษาชิ้นงานและข้อมูลที่กล่าวมานั้น เป็นการศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์ส าหรับการน าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 
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ขั้นที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ ความช านาญด้านการผลิตรายการสารคดีเป็นอย่างดี ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-end Question) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียด และตรงประเด็น  
ผู้ศึกษาจะมีการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อน ามาจับประเด็นและใช้ในการ
พัฒนาชิ้นงานต่อไป 

ขั้นที่สาม ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดท่ีรวบรวมมาจัดท าโครงสร้าง (Proposal) ของรายการ หาข้อมูลเพื่อเขียนบทรายการ (Script) 
และจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศ
ไทย ต่อกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะท าการ
สนทนา ในหัวข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ในการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลงานการสร้างสรรค์สารคดี ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 1 สัปดาห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

ผู้ ศึกษาใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ( Interview) โดยการน า 
บทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดี และผู้มีประสบการณ์ในการแสดง
ศิลปะสื่อแสดงสด ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านรูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ เพ่ือมาปรับใช้ให้เข้ากับผลงานของผู้ศึกษา 
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2. การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ 

ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น โดยน า
ค าตอบที่ได้ ในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม
รายการของกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสารคดีให้ดี
ขึ้นต่อไป 

   ส
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งทฤษฎี คลิปวิดีโอที่เก่ียวข้องแล้ว จึงได้มีการสัมภาษณ์จาก
ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดีจ านวน 4 ท่าน และผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดง
สดจ านวน 1 ท่าน โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในด้านของเนื้อหา แนวคิด รูปแบบรายการ 
รวมถึงวิธีที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มาวิเคราะห์และจะท าการวางแผนการผลิตเพ่ือน าไปปรับใช้ในขั้นตอน
ต่อไป  

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 

1. การวิเคราะห์ผลจากการสุ่มแจกแบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมความต้องการรับชม
รายการสารคดีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านการน าเสนอ เนื้อหา เวลา และสิ่งที่สนใจ จาก
แบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด 

 2. การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) บุคคลที่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องในการท างานเบื้องหน้าและเบื้องหลังรายการสารคดีทางโทรทัศน์ จ านวน 4 คน และบุคคล
ที่มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด จ านวน 1 คน  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ตารางที ่4-1 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)เพศชาย 38 38 

2)เพศหญิง 62 62 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–1  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38  

ตารางที ่4-2 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)ต่ ากว่า 20 ปี 29 29 

2)20-30 ปี 69 69 

3)30-40 ปี 1 1 

4)มากกว่า 40 ปี 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–2  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 20–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมากลุ่มตัวอย่างอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 
ตามล าดับ 
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ตารางที ่4-3 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)มัธยมศึกษา 7 7 

2)ปวส/อนุปริญญา 0 0 

3)ปริญญาตรี 91 91 

4)สูงกว่าปริญญาตรี 2 2 

5)อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที ่4–3  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมากลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

ตารางที ่4-4 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)โสด 99 99 

2)สมรส 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–4  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 99 รองลงมากลุ่มตัวอย่างสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1  
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ตารางที ่4-5 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)นักเรียน/นักศึกษา 93 93 

2)พนักงานบริษัท 4 4 

3)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1 

4)พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 1 

5)ธุรกิจส่วนตัว 1 1 

6)อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที ่4–5  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมากลุ่มตัวอย่างอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4 
ตามล าดับ 

ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    คิดเป็นร้อยละ 62 
2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20–30   คิดเป็นร้อยละ 69  
3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91 
4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานะโสด    คิดเป็นร้อยละ 99 
5) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 93  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 

ตารางที ่4-6 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจประเภทของศิลปะของกลุ่มตัวอย่างนิยมมากท่ีสุด 

ประเภทศิลปะ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)จิตรกรรม 13 13 

2)ประติมากรรม 0 0 

3)สถาปัตยกรรม 5 5 

4)วรรณกรรม 12 12 

5)ดุริยางคศิลป์ 22 22 

6)นาฏสิลป์ 3 3 

7)ภาพยนตร์ 44 44 

8)อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–6  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
สนใจศิลปะประเภทภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่สนใจศิลปะประเภท 
ดุริยางคศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศิลปะประเภทจิตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 13 
ตามล าดับ 

ตารางที ่4-7 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจการรู้จักศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

การรู้จักศิลปะสื่อแสดงสด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)รู้จัก 35 35 

2)ไม่รู้จัก 65 65 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4–7  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
รู้จักศิลปะสื่อแสดงสด คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่รู้จักศิลปะสื่อแสดงสด คิดเป็นร้อย
ละ 35  

ตารางที ่4-8 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจความเหมาะสมของศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

ความเหมาะสมของศิลปะสื่อ
แสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)เหมาะสม 16 46.15 

2)ไม่เหมาะสม 2 5.13 

3)เฉยๆ 17 48.72 

รวม 35 100 

จากตารางที่ 4–8  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คิด
ว่าความเหมาะสมศิลปะสื่อแสดงสดนั้นเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 48.72 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเที่คิดว่า
ศิลปะสื่อแสดงสดมีความเหมาะสมเป็นร้อยละ 46.15 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าศิลปะสื่อแสดงสดไม่
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

ตารางที ่4-9 : แสดงจ านวนร้อยละการส ารวจสาเหตุที่ท าให้ไม่รู้จักศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

สาเหตุหลักท่ีท าให้ไม่รู้จัก
ศิลปะสื่อแสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)ไม่เคยได้รับข่าวสารด้านนี้ 49 52.69 

2)ไม่เป็นที่นิยม 22 23.66 

3)เป็นแค่ศิลปะทางเลือก 6 6.45 

4 ) ส น ใ จ ศิ ล ป ะ แ ข น ง อ่ื น
มากกว่า 

15 16.13 

5)มีการเปลือยกายและทรมาน
กาย 

0 0 
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สาเหตุหลักท่ีท าให้ไม่รู้จัก
ศิลปะสื่อแสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

6)เป็นการแสดงแบบสด 1 1.08 

7) เป็นการแสดงโดยใช้ตั ว
ศิลปินเป็นสื่อ 

0 0 

รวม 93 100 

 

จากตารางที่ 4–9  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คิด
ว่าสาเหตุคือไม่เคยได้รับข่าวสารด้านนี้ คิดเป็นร้อยละ 52.69 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าสาเหตุคือ
ไม่เป็นที่นิยมเป็นร้อยละ 23.66 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าสาเหตุคือสนใจศิลปะแขนงอ่ืนมากกว่า คิด
เป็นร้อยละ 16.13 ตามล าดับ 

ตารางที ่4-10 : แสดงจ านวนร้อยละการสนใจในศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

การสนใจในศิลปะสื่อแสดงสด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)สนใจ 56 56 

2)ไม่สนใจ 2 2 

3)เฉยๆ 42 42 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–10  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
สนใจศิลปะสื่อแสดงสด คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่เฉยๆกับศิลปะสื่อแสดงสด คิดเป็น
ร้อยละ 42 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศิลปะสื่อแสดงสด คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4-11 : แสดงจ านวนร้อยละประเด็นในการน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นในการน าเสนอศิลปะ
สื่อแสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)สังคม 54 54 

2)การเมือง 16 16 

3)เศรษฐกิจ 0 0 

4)เพศ 10 10 

5)ศาสนา 2 2 

6)กิจวัตรประจ าวัน 14 14 

7)อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที ่4–11  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างสนใจ
ในประเด็นสังคม คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่สนใจในประเด็นการเมือง คิดเป็นร้อยละ 
16 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สนใจในประเด็นกิจวัตรประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 

ตารางที ่4-12 : แสดงจ านวนร้อยละการน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง(หลายตัวเลือก) 

การน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)อธิบายประวัติความเป็นมา 30 15.22 

2)ศิลปะสื่อแสดงสดมีก่ี
ประเภท 

31 15.73 

3)อธิบายแนวคิด/เบื้องหลัง 62 31.46 

4)ศิลปินแสดงสด 32 16.23 

5)การแสดงสื่อแสดงสด 42 21.36 
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การน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสด จ านวน(คน) ร้อยละ 

6)อ่ืนๆ 0 0 

รวม 197 100 

 

จากตารางที่ 4–12  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการการอธิบายแนวคิด/เบื้องหลัง คิดเป็นร้อยละ 31.46 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการ
แสดงสื่อแสดงสด คิดเป็นร้อยละ 21.36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศิลปินแสดงสด คิดเป็นร้อยละ 
16.23 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-13 : แสดงจ านวนร้อยละการยอมรับการทรมานกายและเปลือยกายในศิลปะสื่อแสดงสด
ของกลุ่มตัวอย่าง 

การยอมรับการทรมานกาย
และเปลือยกายในศิลปะสื่อ

แสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)ยอมรับได้ 66 66 

2)ยอมรับไม่ได้ 34 34 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–13  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับการทรมายและเปลือยกายได้ คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับการทรมาน
กายและเปลือยกายไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 34  
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ตารางที ่4-14 : แสดงจ านวนร้อยละความยาวของรายการศิลปะสื่อแสดงสดของกลุ่มตัวอย่าง 

ความยาวของรายการศิลปะ
สื่อแสดงสด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1)ต่ ากว่า 5 นาที 4 4 

2)5 – 10 นาท ี 32 32 

3)10 – 15 นาที 35 35 

4)15 – 30 นาที 23 23 

5)มากกว่า 30 นาที 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4–14  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
สนใจความยาวรายการ 10–15 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมากลุ่มตัวอย่างสนใจความยาวรายการ 
5–10 นาที คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนกลุ่มตัวอย่างสนใจความยาวรายการ 15–30 นาที คิดเป็นร้อยละ 
23 ตามล าดับ 

 

ผลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจภาพยนตร์   คิดเป็นร้อยละ 44 
2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักศิลปะสื่อแสดงสด    คิดเป็นร้อยละ 65  
3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความเหมาะสมนั้นเฉยๆ   คิดเป็นร้อยละ 48.72 
4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจศิลปะสื่อแสดงสด    คิดเป็นร้อยละ 56 
5) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข่าวสารด้านนี้  คิดเป็นร้อยละ 52.69 
6) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจในประเด็นสังคม    คิดเป็นร้อยละ54  
7) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการแนวคิด/เบื้องหลัง คิดเป็นร้อยละ 31.46  
8) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับการทรมาน/เปลือยกายได้ คิดเป็นร้อยละ 66                
9) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจความยาวรายการ10–15นาที คิดเป็นร้อยละ 35 
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ผลสรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

-  เป็นศิลปะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน รู้สึกแปลกใหม่ 
-  ควรมีการอธิบายแนวคิด เบื้องหลังของศิลปิน และการเจริญเติบโตของศิลปะประเภทนี้ 
-  ถ้ามีผู้ด าเนินรายการ จะเพ่ิมความมีส่วนร่วมได้ดีกว่าไม่มีผู้ด าเนินรายการ 
-  ภาพสวยจะช่วยให้น่าสนใจมากขึ้น 
-  การน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสดในไทย ควรค านึงถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาติเป็นหลัก 
-  ควรมีรายการเพ่ือส่งเสริมความคิดแนวใหม่แบบนี้ให้สังคมยอมรับ 
-  ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะนี้มากๆ เพราะหลายคนยังไม่รู้จัก 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

การสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ใน
การผลิตสารคดี จ านวน 4 ท่าน และการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด
จ านวน 1 ท่าน 

การสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดีจ านวน 4 ท่าน มีดังนี้ 

1. ณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

2. กู้เกียรติ  ถิ่นอ่วน   โปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3  

3. สุนิษา  โรจนทรัพย์   โคโปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 

4. จริญญา  เครือแวงมนต์ ครีเอทีฟรายการต้นศิลปะ ปี 3 

ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องรูปแบบเนื้อหา กลวิธีการน าเสนอด้านการ
สื่อสารไปสู่ผู้ชม ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเนื้อหาในการสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และ ขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์ จ านวน 2 ท่าน และ
โคโปรดิวเซอร์จ านวน 1 ท่านโดยแบ่งหัวข้อดังนี้ 

- แนวคิดการออกแบบรายการ 

- ปัญหาและอุปสรรค 
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แนวคิดการออกแบบรายการ 

จากการสัมภาษณ์ คุณณัฐวุฒิ จีระสมบัติ โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทยได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

ปัจจุบันการผลิตรายการสารคดีมักจะมีรูปแบบรายการใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการท า 
สารคดีให้มีความน่าสนใจ ต้องหาความคิด รูปแบบ และการน าเสนอที่แตกต่างจากรายการที่มีอยู่แล้ว
ในโทรทัศน์ โดยก่อนจะคิดประเด็นต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ เพราะกลุ่มเป้าหมายจะเป็น
ตัวก าหนดเนื้อหาและประเด็นของเราให้ไปในทิศทางเดียวกันได้  จากนั้นจึงจะต่อยอดออกมาเป็น
แนวความคิดและแก่นเรื่องได้  ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวศิลปินคนนั้นให้มากๆ เพ่ือ
เข้าใจในตัวศิลปิน และแนวคิดของศิลปิน รวมถึงมุมมอง และทัศนคติด้วยการน าจุดที่น่าสนใจมา
น าเสนอในเรื่องของเนื้อหา 

ด้านการน าประเด็นที่น่าสนใจมาน าเสนอ ควรน าเสนอให้รอบด้าน ให้ผู้ชมได้เห็นศิลปะสื่อ
แสดงสดหลายๆมุมมอง โดยให้ศึกษาทั้งแนวคิด การแสดง และที่มาของตัวศิลปินเอง เพ่ือให้เห็นถึง
อุดมการณ์และทัศนคติของตัวศิลปินนั้นเองด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเรื่องราวให้การเล่าเรื่องด าเนิน
ต่อไปอย่างเป็นขั้นตอนด้วย 

จากการสัมภาษณ์ คุณกู้เกียรติ ถิ่นอ่วน โปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ในการท ารายการประเภทศิลปะนั้นแตกต่างจากการท ารายการประเภทอ่ืน รายการ
ประเภทอ่ืนการน าเสนอจะน าเสนอออกมาโดยตรง แต่การท ารายการศิลปะนั้นจะน าเสนอออกมา
ซับซ้อนกว่ารายการปกติ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน เพราะรายการศิลปะต้องการสื่อความหมาย
มากกว่าภาพที่น าเสนอไป มากกว่าเสียงที่บอกเล่าไป และมากกว่าคนที่เล่าไป โดยทั้ง 3 สิ่งนี้จะต้อง
ผสมผสานกันเพ่ือที่สามารถสื่อไปยังคนดูได้อย่างตรงเป้าหมาย อย่างเช่น บางตอนของรายการต้น
ศิลปะ ปี 3 ภารกิจท าหนังสั้น คนอ่ืนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะ เพราะแท้จริงแล้วสิ่ง
ที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนเป็นศิลปะทั้งสิ้น ในตอนหนังสั้น ต้องเล่าเรื่องและสื่อความหมายสิ่งที่เราคิดทุก
อย่างออกมาภายในเวลาจ ากัด นั่นคือศิลปะที่ 1 คือความคิด ศิลปะที่ 2 คือวิธีการผลิตมัน ต้องค านึง
ว่าถ่ายท าอย่างไรเพ่ือให้มันถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีที่สุด และศิลปะที่ 3 ก็คือด้านเสียงต่างๆที่สอด
รับกับชิ้นงาน ฉะนั้นแล้วรายการศิลปะเป็นรายการที่ค่อนข้างอาศัยการคิดอย่างถี่ถ้วน จะสื่อ
ความหมายอย่างไร และผู้ชมจะได้รับสารในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อไหม  
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ปัญหาและอุปสรรค  

จากการสัมภาษณ์ คุณสุนิษา โรจนทรัพย์ โคโปรดิวเซอร์รายการของต้นศิลปะ ปี 3 ได้
ข้อสรุปดังนี้ 

การท ารายการมักจะเกิดอุปสรรคและปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ ฉะนั้นต้องมีการ
เตรียมการวางแผนที่ดี และต้องท าตัวเองให้พร้อม มีสติตลอดเวลา เพ่ือคอยรับมือกับปัญหาที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอด อีกทั้งการประสานงานกับทีมงานและแขกรับเชิญเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือท าให้งานด าเนิน
ไปได้อย่างลุล่วง อีกทั้งการถ่ายท าแบบมีการแสดง จะต้องติดต่อกับนักแสดงให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าจะ
ท าอะไรบ้าง เพ่ือให้กล้องได้ถ่ายตามได้ถูก และให้ได้ภาพท่ีสวยงาม 

สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ในมุมมองเก่ียวกับรายการของผู้ศึกษา 

รายการสารคดีศิลปะสื่อแสดงสดที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตขึ้นนั้น ยังไม่มีอยู่ในประเทศไทย 
ซึ่งท าให้รายการมีความน่าใจ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ที่สนใจในศิลปะ ซึ่งการเลือกรับชมรายการ
ประเภทนี้ จะถูกเปิดรับแล้วเลือกรับสื่อด้วยตัวกลุ่มเป้าหมายเองอย่างชัดเจน นอกจากนั้นการให้
ความรู้ และเสนอควบคู่กับความบันเทิง ท าให้ผู้รับสารได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินในการ
รับชมรายการอีกด้วย ซึ่งการน าเสนอโดยไม่มีพิธีกร โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาเล่าด้วยตัวเอง
ประกอบกับเป็นสารคดีท่ีเน้นเนื้อหาและภาพ จะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้ดี 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ จ านวน 2 คน และ 
ครีเอทีฟ จ านวน 1 คน โดยแบ่งหัวข้อดังนี้  

- แนวทางการถ่ายภาพ 

- การเล่าเรื่องด้วยภาพ 

แนวทางการถ่ายภาพ 

จากการสัมภาษณ์ คุณกู้เกียรติ ถิ่นอ่วน โปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ในขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาต้องเตรียมตัวโดยการศึกษาสิ่งที่ต้องการจะถ่าย ต้องศึกษามุม
กล้อง เทคนิคการเลื่อนกล้อง โดยการดูจาก Reference ต่าง ๆ ซึ่งส าหรับผลงานศิลปะแล้ว มักจะ
เลือกใช้การถ่ายแบบ Close-Up เพ่ือเจาะให้เห็นรายละเอียดของผลงาน และความตั้งใจของศิลปิน 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผลงานดูเด่นขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

ศิลปะสื่อแสดงสดของศิลปินแต่ละคน ก็จะมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ศึกษาจ าเป็นต้อง
เข้าใจในการแสดงของศิลปินนั้นๆ ก่อนถ่าย เพราะศิลปินบางคนอาจจะแสดงอยู่กับที่ ศิลปินบางคน
อาจจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ได้ภาพที่ดูเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องวางแผนการจัดตั้งกล้อง
และใช้เลนส์ให้เหมาะสม 

การเล่าเรื่องด้วยภาพ 

จากการสัมภาษณ์ คุณจริญญา เครือแวงมนต์ ครีเอทีฟรายการต้นศิลปะ ปี 3 ได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

แนวทางการเล่าเรื่องด้วยภาพของศิลปะสื่อแสดงสด ผู้ศึกษาจะใช้ภาพเล่าเรื่องควบคู่ไป
กับการสัมภาษณ์ ตัดสลับกันไป เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ศิลปินก าลังบอกเล่าได้อย่างชัดเจน อีก
ทั้งยังเป็นการดึงดูดให้มีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย โดยผู้ศึกษาต้องออกแบบมุมภาพที่สื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าถึงงานศิลปะสื่อแสดงสดมากขึ้น อีกทั้งควรถ่ายทั้งภาพ
กว้างและภาพ Insert เพ่ือมาใช้ในการตัดต่อ ทั้งสีหน้า แววตา และการย่างเท้าเคลื่อนไหวของศิลปิน 
รวมถึงจับสีหน้าของผู้ชมโดยรอบอีกด้วย 

สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนการผลิตรายการ ในมุมมองเก่ียวกับรายการของผู้ศึกษา 

การถ่ายท าโดยค านึงถึงมุมกล้องและรายละเอียดของภาพเป็นส่วนส าคัญต่อการน าเสนอ
ผลงานศิลปะมาก เพ่ือให้เห็นถึงความงามและความหมายของผลงานศิลปะนั้น ๆ อีกทั้งการน าเสนอ
ด้วยเทคนิคภาพต่าง ๆ จะช่วยให้รายการมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ซึ่งภาพสามารถเล่าเรื่องได้
จากการออกแบบภาพด้วยจินตนาการ นอกจากนั้นการเคลื่อนกล้อง จะก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ
ระหว่างการรับชมด้วย 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์โคโปรดิวเซอร์จ านวน 1 คนใน
หัวข้อ แนวทางการล าดับถ่ายภาพ 

แนวทางการล าดับภาพ 

จากการสัมภาษณ์ คุณสุนิษา โรจนทรัพย์ โคโปรดิวเซอร์รายการต้นศิลปะ ปี 3 ได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

การล าดับเรื่องราวของเนื้อหา จะใช้วิธีที่ท าให้ผู้ชมสนใจ โดยให้มีการเริ่มต้นสัมภาษณ์สลับ
การภาพการแสดง เป็นการเร้าอารมณ์ผู้ชม โดยให้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอยู่ช่วงท้ายของรายการ และทิ้ง
อารมณ์ในท้ายสุด ให้ความรู้สึกเหมือนดูภาพยนตร์ 
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การท ากราฟิค จะต้องค านึงให้เหมาะสมกับการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดนั้น ๆ เพราะศิลปิน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันในการแสดง ซึ่งกราฟิคจะต้องเข้ากับอารมณ์ศิลปินในการแสดงนั้น   

สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ในมุมมองเก่ียวกับรายการของผู้ศึกษา 

การล าดับภาพศิลปะสื่อแสดงสดในแต่ละฉาก ให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกัน จะ
สามารถบอกเรื่องราวและสามารถสื่ออารมณ์ ให้ผู้รับชมรู้สึกได้ เช่นการตัดสลับไปสลับมาระหว่างการ
สัมภาษณ์และการแสดงก็จะท าให้รู้สึกสนุกไปกับภาพ และการใส่เสียงดนตรีก็ส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่สื่อ
อารมณ์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นการใช้กราฟิกที่มีความเหมาะสม เข้ามาประกอบในภาพ จะช่วย
เพ่ิมความน่าสนใจ อีกท้ังยังท าให้มีความแตกต่างจากรายการอ่ืนก็จะท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานตามไป
ด้วย   

การสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดจ านวน 1 
ท่าน มีดังนี้ 

1. วิลาวัลย์  เวียงทอง   ศิลปินศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ คุณวิลาวัลย์ เวียงทอง ศิลปินศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทยได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

คนส่วนใหญ่ที่รู้จักศิลปะสื่อแสดงสด มักเข้าใจว่าศิลปะประเภทนี้เป็นศิลปะที่ดูไม่ดี เพราะมี
การทรมานกาย และเปลือยกาย แต่ความจริงแล้ว ศิลปะประเภทนี้ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามยุค
สมัย และในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีการทรมานกาย และเปลือยกายแล้ว เนื่องจากความเหมาะสมของ
สังคม และแนวคิดที่สามารถถ่ายทอดผ่านวิธีอ่ืนได้ และในประเทศไทยมีองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหา
ก าไร แต่มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอผลงานศิลปะประเภทนี้อยู่หลายองค์กร ซึ่งสาเหตุหลักอาจเป็นเพราะ
สื่อในประเทศไทยเข้าไม่ถึงศิลปะสื่อแสดงสด และเล่าถึงความจริงของศิลปะประเภทนี้ 

ถ้าหากมีสื่อที่สามารถน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสดได้ ก็คาดหวังว่าต้องการน าเสนอในแง่มุม
ของการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ไม่ใช่การน าเสนอทางด้านความงามเหมื อนนาฏศิลป์เพราะมีการ
น าเสนอทางด้านแนวคิด และอยากให้เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะสื่อแสดงของศิลปินหลาย ๆ คน 
เพราะศิลปินแต่ละคนก็ย่อมมีแนวคิดและการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป 

สื่ออินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ สามารถค้นหาคลิปวิดีโอการแสดงประเภทนี้ได้ง่าย แต่ว่าไม่มีการ
น าออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศไทย ซึ่งถ้าหากออกอากาศได้ก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมหัน
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มาสนใจในศิลปะสื่อแสดงสดมากขึ้น อีกทั้งอยากให้คนที่สนใจมาร่วมแสดงศิลปะสื่อแสดงสดอีกด้วย
เช่นกัน 

สรุปบทสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดในมุมมองเกี่ยวกับ
รายการของผู้ศึกษา 

รายการโทรทัศน์ต่างๆที่น าเสนอเก่ียวกับศิลปะสื่อแสดงสด ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นแค่การ
แสดงศิลปะสื่อแสดงสด แต่ยังไม่มีรายการที่น าเสนอถึงความรู้เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดและแนวคิด
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าศิลปะสื่อแสดงสดเป็นศิลปะที่ไม่ดี  แต่หากได้รับชม
ข้อมูลของศิลปะสื่อแสดงสดอย่างแท้จริงจะท าให้ศิลปะสื่อแสดงสดมากขึ้น ดังนั้นรายการของ 
ผู้ศึกษาจึงจะน าเสนอสิ่งที่เป็นความรู้ ความจริงและความบันเทิง ในมุมมองของตัวศิลปินสื่อแสดงสด 
ไปให้ผู้ที่สนใจได้รับชม 

จากบทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี และผู้มีประสบการณ์ใน
การแสดงศิลปะสื่อแสดงสด สามารถน าแนวความคิด การน าเสนอ และประสบการณ์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้กับการผลิตสารคดี ในหัวข้อ การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดใน
ประเทศไทยได้อย่างดี ทั้งการออกแบบสารคดี การถ่ายท า การตัดต่อ รวมถึงเนื้อหาที่ใช้ 
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ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre- Production) 

โครงร่างรูปแบบรายการ (Proposal) การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสด
ในประเทศไทย 

ชื่อรายการ:  Show Art 

วัตถุประสงค์:  1.  เ พ่ือเผยแพร่ความรู้  และข้อมูลที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับศิลปะสื่ อแ สดงสด 
   ในประเทศไทย 

   2. เพ่ือน าเสนอความบันเทิงและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสด 

Concept:  รายการสารคดีที่น าเสนอศิลปะสื่อแสดงสด ที่ไม่เป็นนิยมให้ทุกคนได้รู้จัก 

Theme:  เสน่ห์ของศิลปะสื่อแสดงสด 

รูปแบบรายการ: สารคดีความรู้เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสด ด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร 10 นาที โดยใน 
แต่ละตอนจะเปลี่ยนศิลปินไปเรื่อยๆ 

ระยะเวลาในการออกอากาศ:  10 นาท ี

ช่วงเวลาในการออกอากาศ:  วันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. - 20.30 น. 

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ:  ช่อง Thai PBS 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคคลที่มีความสนใจในศิลปะ 

รายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

ช่วงที่หนึ่ง (ประมาณ 8 นาที) เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่มีทักษะและความสามารถในการ
แสดงศิลปะสื่อแสดงนั้นๆได้อย่างดี ในเรื่องของความเป็นมา ประวัติ ทัศนคติ แนวความคิดของตัว
ศิลปิน เป็นอย่างไรโดยมีภาพ Insert ประกอบและ Voice Over ของศิลปิน ตัดสลับกับภาพการ
แสดงบางส่วน 

ช่วงที่สอง (ประมาณ 2 นาที) เป็นการแสดงสื่อแสดงสด 1 ชุดโดยการใช้เทคนิคการถ่ายท า 
และการล าดับภาพเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 
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ตัวอย่างตอนในแต่ละตอน 

ตอนที่ 1 วิลาวัลย์ เวียงทอง ประธานชมรมศิลปะสื่อแสดงสด รุ่นที่ 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1   การแสดงชุด ATTACK ME 

วิลาวัลย์ เวียงทอง ประธานชมรมศิลปะสื่อแสดงสด รุ่นที่  1 ของคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แนวคิดส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นแนว
วิพากษ์วิจารณ์สังคมเรื่องเพศหญิงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  

ตอนที่ 2  พลอยพรรณษา พันธุ์โพธิ์ทอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4–2   การแสดงชุด ม่านในวัง 

พลอยพรรณษา พันธุ์โพธิ์ทอง ศิลปินสื่อแสดงสดน้องใหม่ไฟแรง แนวคิดการแสดงของเธอ
มักจะแปลกประหลาด ไม่เหมือนคนอ่ืนๆ ซึ่งเธอสามารถสร้างความประทับให้คนดูได้ทุกครั้ง 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและการผลิต การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์ เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดใน 
ประเทศไทย ได้ใช้วิธีการ วิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผล ชิ้นงานสารคดีที่ ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธี การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสนใจในศิลปะ จ านวน 10 คน ในหัวข้อ “ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art” เพ่ือให้ทราบถึง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art” ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสนใจในศิลปะ จ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art 
 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด Show Art  
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม ( Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art” 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในศิลปะ จ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน มีดังต่อไปนี้ 

ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดีจ านวน 2 คน 
-กู้เกียรติ   ถิ่นอ่วน   อายุ 31 ปี 
-จริญญา   เครือแวงมนต์ อายุ 25 ปี 
บุคคลที่สนใจในศิลปะจ านวน 3 คน 
-ทศพล   เขมวัฒนกุล   อายุ 27 ปี 
-วิลาวัณย์  เวียงทอง  อายุ 24 ปี 
-สรีนา   สัตถาผล   อายุ 22 ปี 
นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านศิลปะจ านวน 3 คน 
-ประกายรุ้ง  พ่ึงพันวุฒิ     อายุ 22 ปี 
-ศินิมา   โรจน์สุธีวัฒน์  อายุ 21 ปี 
-อภิวิชญ์   พรมพันธ์ใจ   อายุ 22 ปี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

บุคคลทั่วไปจ านวน 2 คน 
-ดนุพล   ฉายเหมือนวงศ ์ อายุ 22 ปี 
-นริศรา   เพ็ชรเหลี่ยม    อายุ 22 ปี 

 
โดยใช้ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพใน 

สารคด ี   
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ 
ส่วนที่ 5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
 

สรุปผล 
การสนทนา

กลุ่ม 

รูปแบบสาร
คดี 

เนื้อหาสาร
คดี 

ความสวยงาม
ในสารคดี 

วิธีการ
น าเสนอ 

ประโยชน์ 

 

 

กู้เกียรติ  
ถิ่นอ่วน 

เนื้อหาแต่ละ
ช่วงชัดเจนดี 
แ ต่ ช่ ว ง
สัมภาษณ์ควร
ล ง
รายละเ อียด
มากกว่านี้  

เ นื้ อ ห า มี
ความชัดเจน
ดี 

มี ค ว า ม
สวยงาม 

ควรมี คน อ่ื น
ม า ติ ช ม ก า ร
แสดงในช่ ว ง
สุ ด ท้ า ย 
ขาดเทคนิคที่
น่ า ส น ใ จ อ ยู่
บ้าง 

ได้รู้ จักศิลปะ
ประเภทนี้มาก
ขึ้น 

 

 

จริญญา  
เครือแวงมนต์ 

มี ก า ร เ น้ น
เนื้อหาข้อมูล
จากตัวบุคคล
ท า ใ ห้ น่ า
ติดตาม  

น่าสนใจ ท า
ให้คนดูสนใจ
และเกิดแรง
บันดาลใจใน
ศิ ล ป ะ
ป ร ะ เ ภ ท นี้
มากขึ้น 

composition 
ข อ ง ภ า พ ใ น
สารคดี สวยดี 
แต่น่าจะความ
หล าก หล า ย
มากกว่านี้ 

การแทรกภาพ
ตัวอย่างท าให้
น่าสนใจ หาก
มีเทคนิคมาก
ขึ้ น จ ะ ยิ่ ง
น่าสนใจ 

ไ ด้ ค ว า ม รู้
ความเข้าใจใน
ศิ ล ป ะ สื่ อ
แสดงสด 

 

ทศพล  
เขมวัฒนกุล 

รู ป แ บ บ
รายการดู ไม่
ค่ อ ย แ ป ล ก
ใหม่ แต่ศิลปะ
ปร ะ เ ภ ท นี้ ดู
แปลกใหม่ด ี

เนื้อหาเข้าใจ
ง่ า ย  ค ว ร
แ น ะ น า
ศิ ล ปิ น ใ ห้
ผู้ ช ม รู้ จั ก
มากกว่านี้ 

สวย มีความ
น่าสนใจและ
ต่อเนื่องกัน 

ไม่ค่อยมีอะไร
แปลกใหม ่

ได้รู้จักศิลปะที่
ไม่คุ้นเคย เห็น
ตั ว อ ย่ า ง
ผ ล ง า น
มากมาย 

 

 

วิลาวัณย์  
เวียงทอง 

ช่ ว งประวัติ - 
ศาสตร์ยืดเยื้อ
ไปหน่อย ควร
มีบุคคลอ่ืนมา
ให้ข้อมูลเพิ่ม 

เ นื้ อ ห า
ค ร บ ถ้ ว น 
ชั ด เ จ น มี
สาระ แต่
สามารถให้
ข้ อ มู ล ไ ด้
ล ะ เ อี ย ด
มากกว่านี้ 

ส ว ย ง า ม ดี 
ภ า พ มี
ค ว า ม ห ม า ย
สั ม พั น ธ์ กั บ
เรื่องท่ีเล่า  

พ อ ใ จ ใ น
จั ง ห ว ะ ก า ร
ล าดับภาพ แต่
น่ า จะมี ภ าพ
ต อ น แ ส ด ง
ด้านนอกบ้าง 

ค น ดู ไ ด้ รู้ จั ก
ศิลปะประเภท
นี้มากขึ้น เป็น
ช่องทางการ
เผยแพร่ศิลปะ
ป ร ะ เ ภ ท นี้
ต่อไป 
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สรุปผล 

การสนทนา
กลุ่ม 

รูปแบบสาร
คดี 

เนื้อหาสาร
คดี 

ความสวยงาม
ในสารคดี 

วิธีการ
น าเสนอ 

ประโยชน์ 

 

ประกายรุ้ง 
พ่ึงพันวุฒิ 

ถ้ามีค าถามใน
รายการ จะท า
ใ ห้ ท ร า บ ว่ า
ศิ ล ปิ น ก า ลั ง
เล่าเรื่องอะไร
อยู่ 

เ นื้ อ ห า
น่ า เ ชื่ อ ถื อ
เพราะศิลปิน
เป็นคนเล่ า
เอง 

กลางรายการ
สีดูโมโนโทน 

ช อ บ ที่ มี
ตั วอย่ า งการ
แสดงให้ดู แต่
เ พ ล ง น่ า จ ะ
ตื่นเต้นกว่านี้ 

เ ป็ น ก า ร น า
ศิ ลปะที่ ยั ง ไม่
รู้จักมาเผยแพร่ 
ท า ใ ห้ รู้ จั ก
ศิลปะประเภท
นี้ 

 

 

ศินิมา โรจน์
สุธีวัฒน ์

ชอบการเล่ า
เรื่องพร้อมกับ
ตั ด ส ลั บ กั บ
ภาพประกอบ 

มีการพูดถึง
การ เตรี ยม
ตัว มีภาพที่
น่าสนใจ แต่
ช่ ว ง เ ล่ า
ป ร ะ วั ติ 
ศ า ส ต ร์ น่ า
เบื่อเล็กน้อย 

ส ว ย ง า ม 
แ ป ล ก ต า 
เพราะไม่เคย
เห็นการแสดง
แบบนี้มาก่อน 
จึงท าให้อยาก
หาดูอีก 

ช่วงที่มีการคั่น
ด้วยการแสดง
สั้ น ๆ  เ ร็ ว
เ กิ น ไป  ดู ไ ม่
ทัน 

น่าสนใจ ดูแล้ว
อ ย า ก ดู ก า ร
แ ส ด ง พ ว ก นี้
เพ่ิม 

 

อภิวิชญ์ พรม
พันธ์ใจ 

เ ป็ น ก า ร
น าเสนอศิลปะ
รูปแบบหนึ่งที่
น่ า สน ใจ  ไม่
ค่อยพบเห็น 

น่าสนใจ เริ่ม
จากเนื้อหา 
รู ป แ บ บ 
ตั ว อ ย่ า ง 
แ ล ะ ก า ร
แสดงจริง 

มี ค ว า ม
น่ า ส น ใ จ 
โดยเฉพาะช่วง
เปิดรายการ 

มี ก า ร ส า ธิ ต
ก า ร ส ร้ า ง
ผลงานศิลปะ 
ท า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ
ก ร ะ บ ว น 
การได้ง่าย 

เข้ า ใจ เนื้ อหา
รู ป แ บ บ ข อ ง
ศิลปะที่ไม่เคย
เจอมาก่อน 

 

 

ดนุพล ฉาย
เหมือนวงศ์ 

แ ต่ ล ะ ช่ ว ง
สั มภาษณ์  ดู
ไ ม่ ชั ด เ จ น 
น่าจะมีคนอ่ืน
มาวิ เ คราะห์
การแสดง 

น่ า จ ะ เ พ่ิ ม
อะไรที่ท าให้
รู้ จั ก ศิ ล ปิ น
มากขึ้น 

สั ม ภ า ษ ณ์ มี 
ภาพประกอบ
น่าสนใจ ภาพ
ไม่คมชัด และ
ก า ร แ ส ด ง มี
ความน่าสนใจ 
มุ ม ก ล้ อ ง
หลากหลาย 

ก า ร แ ส ด ง ดี 
เ พ ล ง เ ร้ า
อารมณ ์

ไ ด้ รู้ จั ก ก า ร
แสดงแปลกๆ 
ดูแล้ วต้อ งคิ ด
ตามว่ า จะสื่ อ
อะไร  
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สรุปผล 
การสนทนา

กลุ่ม 

รูปแบบสาร
คดี 

เนื้อหาสาร
คดี 

ความสวยงาม
ในสารคดี 

วิธีการ
น าเสนอ 

ประโยชน์ 

 

นริศรา เพ็ชร
เหลี่ยม 

ดูน่าสนใจดี เ นื้ อ ห า
ชั ด เ จ น 
ละเอียด 

ช่วงสัมภาษณ์ 
สียังดูจืดๆ ไม่
น่าสนใจ 

ช่ ว ง เ ปิ ด
รายการ มี
ลูก เล่น สีสัน
เหมาะสมกับ
รายการ 

ไ ด้ เ ห็ น วิ ธี คิ ด
แ ล ะ ขั้ น ต อ น
การล งมื อท า
ศิลปะ 

 

สรีนา  สัตถา
ผล 

คว รมี บุ ค คล
เ ช่ น ศิ ล ปิ น 
อ า จ า ร ย์
นักวิชาการมา
ใ ห้ ข้ อ มู ล
เพ่ิมเติม 

มี ข้ อ มู ล ดี 
แต่ ตอนจบ
น่ า จ ะ เ ป็ น
ปลายเปิดให้
คนดูคิดต่อ 

มี ค ว า ม
ส ว ย ง า ม
น่าสนใจ 

น าเสนอข้อมูล
ในทางชักจู ง
คนด ู

คนดูได้ความ
เข้าใจมากขึ้น 
น าความรู้ ไป
คิดต่อได ้

 
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

ในด้านของรูปแบบรายการสารคดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในแต่ละช่วงของ
รายการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นรูปแบบรายการที่เล่าเรื่องและให้ข้อมูลชัดเจนดี และเป็นเรื่องราวของ
ศิลปะแบบใหม่ ท าให้มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงการแสดงศิลปะสื่ อแสดงสด อีกทั้งการให้ 
ผู้แสดงด าเนินเรื่องเอง โดยไม่มีพิธีกร ตัดสลับกับวิดีโอศิลปะสื่อแสดงสดประกอบท าให้ดูแล้วเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะคือควรจะมีการสัมภาษณ์บุคคลให้หลากหลายมากกว่านี้ เช่นศิลปินท่านอ่ืน 
อาจารย์สอนศิลปะ หรือผู้ก่อตั้งชมรม เพ่ือจะได้ความเห็นหลายๆด้าน 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 

ในด้านของเนื้อหาสารคดี กลุ่มตัวอย่าง ได้รับความรู้ และความเข้าใจ ในศิลปะสื่อแสดงสด
เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจในระดับสูง เนื่องจากมีรายละเอียดตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ประเภท 
วิธีการเตรียมการ และการแสดง จึงท าให้ได้ความรู้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้บางท่านให้
ข้อเสนอว่า ควรแนะน าศิลปินให้ผู้ชมรู้จักมากกว่านี้ เพ่ือให้รายการดูน่าสนใจและน่าติดตามมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพใน
สารคดี  

ในด้านของภาพและแสงในสารคดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับภาพ มีความ 

ต่อเนื่องกัน โดยในช่วงของการแสดง มีมุมกล้องหลากหลาย สวยงาม แสงและสีสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ของศิลปินไปยังผู้ชมได้ดี มีความตื่นเต้น น่าติดตาม แต่อยากเห็นการแสดงแนวอ่ืนๆบ้ าง เพ่ือ
เพ่ิมความสนใจมากขึ้น และในช่วงสัมภาษณ์อาจจะมีแต่มุมเดิมๆไปบ้าง สีสันไม่ค่อยสดใส และ
นอกจากนั้นวิดีโอประกอบบางอันก็ยังขาดความคมชัด 

ส่วนที่ 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ 

ในด้านของวิธีการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ทั้งในเรื่องของการล าดับภาพที่มี
การแทรกภาพการแสดงเพ่ิม ชอบที่มีการแสดงในตอนสุดท้ายของรายการ  แต่การล าดับเรื่องการ
น าเสนอในช่วงท้ายยังจบอย่างรวบรัดมากเกินไป ควรมีสรุปจบที่ชัดเจนกว่านี้ และเพลงที่คั่นแต่ละ
ช่วงควรใช้เพลงที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 

กลุ่มตัวอย่าง กล่าวว่า ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในศิลปะสื่อแสดงสดมากขึ้น โดยสาร
คดีให้ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา ประเภท วิธีการเตรียมการและ วิธีการน าเสนอ พร้อมทั้งได้เห็น
ผลงานของศิลปินที่หลากหลาย เพราะยังเป็นศิลปะที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงท าให้รู้สึกถึง
ความแปลกใหม่ จนสนใจที่จะไปหาดูการแสดงแนวนี้เพิ่มเติม 

จากการประเมินผลหลังการผลิตชิ้นงาน นับเป็นการเรียนรู้ต่อการพัฒนารายการให้มี
คุณภาพที่ดีข้ึน ซึ่งผู้ศึกษาได้รับทั้งค าติชม โดยข้อดีคือการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะประเภทใหม่ที่
ไม่เป็นที่รู้จักให้ได้รู้จักกันมากขึ้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึง
ข้อบกพร่อง อาทิเช่น เทคนิคการตัดต่อที่น่าสนใจ และความกระชับในเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งสามารถ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์มากขึ้น  ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆยังไม่ดี ท าให้มีผลต่อการตัดต่อ และเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้รับค าแนะน าจากกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเพ่ือสามารถน าไปใช้ในการท างาน
ต่อไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในบทสุดท้ายนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการ การสร้างสรรค์สารคดี
โทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ซึ่งได้สรุปผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ ในการท าศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดง
สดในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ผลิตสารคดีและได้รับผลสรุปดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิต
สารคดีออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ตามการวางแผนและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผลสาร
คดี ในหัวข้อ “ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ ได้รับจากการชม 
สารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art” จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในศิลปะ จ านวน 10 
ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

รายการสารคดี Show Art เป็นรายการสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ควบคู่กับความบันเทิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะ รูปแบบรายการมีความ
น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดของศิลปินแบบสดๆ อีกท้ังใช้การด าเนินเรื่องโดย
ไม่มีพิธีกร และเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ ท าให้มีความแตกต่างจากรายการสารคดีศิลปะประเภทอ่ืนๆใน
ประเทศไทย ทางด้านเนื้อหาของรายการได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ แต่เนื้อหาและค าพูดของศิลปิน 
ควรแก้ไขให้กระชับมากขึ้น 

การถ่ายท าเรื่องของแสงและสี ส่งผลให้สารคดีมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ส่งผลให้
อารมณข์องผู้รับชม สนุก ตื่นเต้นและน่าติดตามไปด้วย  

โดยในภาพรวมของรายการสารคดี Show Art กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้
แก้ไขในส่วนของเนื้อหาช่วงสัมภาษณ์ในช่วงท้ายรายการ ที่ควรใช้ค าพูดในการสรุปจบเรื่องราวกับผู้
รับชมให้ชัดเจนมากกว่านี้ รวมถึงเนื้อหาควรมีความกระชับไม่ยืดเยื้อ 
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อภิปรายผลการด าเนินงาน 
ในการผลิตสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด รายการ Show Art มีความสอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าต่างๆจากผู้มี
ประสบการณ์ในการผลิตสารคดี มีดังนี้ 

1. ด้านแนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ โดยผู้ศึกษาได้ท าตามแนวคิด และทราบถึงความ
สอดคล้องในขั้นตอนต่างๆ ทั้งขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิต เพ่ือให้
สารคดศีิลปะสื่อแสดงสดออกมาสมบูรณ์ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ
รวมถึงคลิปวีดีโอจากต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท าโครงร่างรายการขึ้น เพ่ือที่จะ
ออกแบบ รูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ มุมกล้อง สถานที่ในการถ่ายท า 
รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความส าคัญมาก ในการก าหนด
ทิศทางของรายการสารคดีศิลปะสื่อแสดงสด 

ขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการนัดหมายศิลปินและ
สถานที่ต่างๆ อุปกรณ์ในการถ่ายท า และบุคลากรในการผลิตสารคดี  เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ซึ่ง
จากการผลิตสารคดี ได้เจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการถ่ายท า แต่ได้น าแนวคิดการ
ผลิตสารคดีโทรทัศน์ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาท าการตัดต่อ และแก้ไขปัญหาเรื่ องของภาพ
และเสียงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาท าการการคัดเลือก Footage และล าดับเรื่องตาม
รูปแบบ และ Mood and tone รวมถึงแนวคิดต่างๆที่ได้ท าการศึกษา รวบรวมและค้นคว้าขึ้น ตาม
ทิศทางท่ีก าหนดขึ้นในโครงร่างของรายการ และปรับปรุงแก้ไขในส่วนของค าแนะน าจากการประเมิน
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2. แนวคิดแนวคิดด้านศิลปะ ได้มีการน าเอาพ้ืนาานแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป  มา
ปรับใช้ในการวางมุมกล้อง ภาพ แสง และสีเพ่ือให้มีความสวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ปรับใช้ในการตัดต่อ การล าดับเรื่อง เน้นใช้ความสมดุล และเรื่องของจังหวะ เพ่ือแบ่งน้ าหนักรายการ
ให้มีความพอดี ลงตัว ไม่มากไม่น้อยเกินไป อีกท้ังยังใช้ในการออกแบบด้านการแสดงและการร่างแบบ 

3. แนวคิดภาษาทางกาย มีการศึกษาเพ่ิมเพ่ือปรับใช้ให้เข้ากับการแสดง โดยมีการวาง
แผนการแสดงกับศิลปิน โดยมีการตั้งหัวข้อ และตีความหมาย พร้อมทั้งการคิดภาษากายเพ่ือให้เข้ากับ
แนวคิดที่ต้องการจะแสดงออกมา โดยอาศัยอารมณ์ของศิลปิน เพ่ือให้การแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์
ที่สุด 

4. จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสารคดีที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ทั้งการตัดต่อ การล าดับเนื้อหา เป็นต้น 

5. จากรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้ศึกษาสามารถน าเทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอ อาทิ มุม
ภาพในการถ่ายท า การใช้กราฟิก รวมถึงเนื้อหา และแรงบันดาลใจ มาประยุกต์ใช้กับงานสารคดี
ศิลปะสื่อแสดงสดที่ผลิตขึ้นได้อย่างดี 

6. รายการสารคดี Show Art มีความสอดคล้องกับค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ในการ
ผลิตสารคดี ในขั้นตอนต่างๆ ทั้ง ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ โดยมีการวางรูปแบบรายการให้
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แตกต่างจากรายการที่มีอยู่แล้ว และตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
นอกจากนั้นในขั้นตอนการผลิตรายการ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนต่างๆ รวมถึงการถ่ายท า 
รวมถึงขั้นตอนการหลังการผลิตรายการ ที่ได้รับค าแนะน าทั้งในเรื่องการล าดับภาพและการใช้กราฟิก
จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตรายการสารคดี 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต 
ปัญหาด้านกระบวนการหาข้อมูล 

- ปัญหาจากการค้นหาข้อมูล เนื่องจากศิลปะสื่อแสดงสดเป็นศิลปะประเภทใหม่จึงท าให้
หาข้อมูลได้ยาก และมีข้อมูลน้อย 

2.  ขั้นตอนการผลิต 
ปัญหาด้านการจัดการ 

- ปัญหาจากสภาพแวดล้อม วันถ่ายท าตรงกับวันกีฬาสีของโรงเรียนสาธิต จึงท าให้
สถานที่ถ่ายท าไม่เอ้ืออ านวย เกิดเสียงรบกวน และมีเวลาถ่ายท าอย่างจ ากัด 

3. หลังการผลิต 
ปัญหาด้านการตัดต่อ 

- ปัญหาจากวันถ่ายสัมภาษณ์ จึงมี Footage ให้เลือกใช้น้อย  
- เนื่องด้วยเนื้อหาที่ถ่ายท ามามีหลายประเด็นจนเกินไป ท าให้เกินเวลาที่ตั้งไว้อย่างมาก 

จึงต้องคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ และตัดส่วนที่ไม่ส าคัญออกไป อีกทั้งการตัดต่อให้สารคดีมี
ความสนใจโดยค านึงถึง Mood and Tone ของรายการท าให้มีความน่าสนใจได้ยาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขัน้ตอนการเตรียมการก่อนการผลิต 
- ในเรื่องของการวางโครงร่างเนื้อหาสารคดี ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และ

กระชับโดยน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นก่อน เพราะเนื่องจากผู้รับชมอาจจะมีพ้ืนาานความรู้ที่แตกต่างกัน 
จึงอาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา 

- ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและแผนส ารองในยามฉุกเฉิน  
- ควรมีการประสานงานที่ชัดเจน ต้องติดต่อให้ดีก่อนการถ่ายท าเสมอ 
- ผู้ผลิตต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่จะสัมภาษณ์ให้ดีก่อน เพ่ือจะได้มีแนวทางใน

การสัมภาษณ์ให้ไปในแนวทางเดียวกัน 
- นักสารคดีต้องช่างสังเกตถึงประเด็นและสิ่งที่น่าสนใจที่จะน าออกมาเสนอได้ 
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2. ขั้นตอนการผลิต  
- ในขั้นตอนการผลิต ควรมีการวางแผนการท างานทั้งก่อนถ่ายท าและระหว่างถ่ายท าที่

มีคุณภาพ เป็นระเบียบแบบแผน ละเอียดชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและตรง
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

- ในการผลิตสารคดี หรือรายการ ต่างมีอุปสรรคในการท างาน ดังนั้นต้องรู้จักวิธีป้องกัน
และแก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือที่จะเรียนรู้เป็นบทเรียนและพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ผลิตสารคดีหรือรายการในครั้งต่อไป 

- ต้องรู้จักการควบคุมและบริหารเวลาและงบประมาณ ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้    ส
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Script สารคดีศิลปะสือ่แสดงสด 
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Script สารคดีศิลปะสื่อแสดงสด 

 
ล าดับที่ ภาพ เสียง เวลา 

1 แคบ/กว้าง ศิลปิน
นั่งพูด 
คลิปวิดีโอการ
แสดงของ 
Jackson Pollock 
Insert ภาพการ
แสดง 
 
 
 
 
 
 
แคบ/กว้าง ศิลปิน
นั่งพูด 
คลิปวีดิโอเรื่อง 
Dadaism  
Insert ภาพการ
แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับศิลปะสื่อการแสดงสด คือศิลปะที่ว่าด้วยเรื่อง
ของศิลปินที่ใช้ร่างกายของตัวเองเข้ามาเป็นเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างงานศิลปะ เริ่มแรกๆในงานจิตรกรรม
เป็นพวกประเภท action painting การท าศิลปะหรือ
การใช้ร่างกายในการแสดงออกของอะไรบางอย่าง เป็น
การแหกกฎ หรือขนบธรรมเนียมอะไรบางอย่าง ที่มีมา
ตั้งแต่ดั้งเดิมใรปะรัวติศาสตร์ศิลปะ กรณีของ Jackson 
Pollock แรกๆศิลปินเริ่มจากการหากระบวนการใน
การสร้างงานศิลปะที่แตกต่างไปจากเดิม เขาไม่ได้ตั้งใจ
ใช้ร่างกายเป็นงาน แต่ว่าเน้นที่กระบวนการต่างๆ ผล
ลัทธ์ที่ออกมาจึงไม่มากเท่ากับช่วงขณะที่ศิลปินสร้าง
งาน จึงได้เห็นอะไรบางอย่างท่ีเขาท า 
 
ในช่วงแรกๆ ยุค Dadaism ศตวรรษที่ 20 ส่งผลมายัง
ศิลปินหลายกลุ่มด้วยความต้องการที่ว่าต้องการจะแหก
กฎหรือขนบธรรมเนียมที่มีอยู่ตั้ งแต่ดั้ ง เดิม และ
พยายามที่จะหาความเป็นไปได้หรือความแปลกใหม่ที่
มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ และการใช้ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใน
การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่ศิลปินต้องการจะน าเสนอ 
ช่วงแรกๆจะมีการวิพากย์วิจารณ์ มีการเข้าไปอยู่ใน
สังคมโดยการใช้ร่างกายหรือต้องการจะบอกข้อความ
อะไรบางอย่างให้คนในสังคมได้รับรู้ ถึง แรงปะทะ 
ความฉับพลันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ ในพ้ืนที่
นั้นๆ ซึ่งมีประเด็นเรื่องการเมือง สังคม สงคราม และ
เพศ  
 
 
 

8 นาที 
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ล าดับที่ ภาพ เสียง เวลา 

1 แคบ/กว้าง ศิลปิน
นั่งพูด 
คลิปวิดีโอการ
แสดงของ Chris 
Burden 
Insert ภาพการ
แสดง 
 
 
 
 
 
แคบ/กว้าง ศิลปิน
นั่งพูด 
Insert ภาพการ
แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
แคบ/กว้าง ศิลปิน
นั่งพูด 
Insert ภาพการ
แสดง 
 
 

ศิลปะสื่อแสดงเริ่มมีการใช้ร่างกายเข้ามาในงานมากขึ้น 
และเริ่มมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญะทางร่างกาย ใช้การ
ปะทะ ใช้ความรู้สึกเสมือนจริง เจ็บจริง หรือความรู้สึก
ที่สด เช่นการยิงปืนในงานของ Chris Burden อันนี้ยิง
จริงเจ็บจริง ศิลปินต้องการแสดงออกถึงแรงปะทะ 
และความรู้สึกที่เฉียดตาย ความรุนแรง แต่ในสายตา
คนมองจะเห็นถึงความลุ้นระทึก หรือแรงปะทะต่างๆ ที่
ท าให้รู้สึกดดัน ที่เขาต้องการสื่อถึง ช่วงแรกๆมีเลือดตก
ยางออกบ้าง ส่วนใหญ่มีการใช้ร่างกายล้วนๆ มีเปลือย
กายบ้าง รวมทั้งใช้อุปกรณ์ สัญลักษณ์ หรือสัญญะทาง
สังคมท่ีศิลปินหยิบยกมาแสดงก็มี  
 
การสื่อสารทางร่างกาย การกระท า ผ่านพ้ืนที่บริบทที่
ศิลปินต้องการจะสื่อข้อความนั้นให้กับคนดู ให้คนดู
กระตุ้นถึงแนวความคิดหรือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม 
ก็ส่งผลมายังยุคปัจจุบัน มีการผนวกศาสตร์ต่างๆเข้ามา 
อธิบายประเด็นของศิลปิน ใช้ร่างกายในการสื่อสาร
ผ่านตัวเองและคนดู ท าให้เกิดประเด็นในการน าเสนอที่
มากมาย ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 2 รูปแบบ คือมีการใช้
ร่างกายสร้างform การน าเสนอไอเดียความคิดต่างๆ 
กับการวิพากย์วิจารณ์ รวมถึงการผนวกศาสตร์ต่างๆ ก็
สามารถสร้างเป็นงานสื่อการแสดงสดได้  
 
ขั้นตอนในการท า ส าหรับperform ข้อแรกเราต้องมี
แรงบันดาลใจก่อนว่าเราสนใจอะไรบ้าง หรือที่เรารู้สึก
สะเทือนใจกับสิ่งนั้น เช่นเห็นปฏิสัมพันธ์ของคนในเมือง  
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ล าดับที่ ภาพ เสียง เวลา 

1  แล้วรู้สึกถึงความสับสนวุ่นวาย ก็น าสิ่ งที่ เป็นแรง
บันดาลใจมาสร้างเป็นผลงาน เราก็เอามาตีความว่าเรา
รู้สึกอย่างไร ต้องการจะสื่อโดยใช้ร่างกายอย่างไร ก็ 
สเก็ตช์ตัวตนออกมา อย่างงานเราก็ต้องสร้างobject 
ขึ้นมาเช่น 3 ขา พอสร้างแล้วก็ต้องท าความเข้าใจ รู้จัก 
การควบคุมร่างกาย การเลือกพ้ืนที่ จนเรารู้จังหวะ มัน
ขึ้นการสร้างภาพให้คนดูรู้ถึงความประหลาดในตัวตนที่
สร้างข้ึนมา 

 

2 การแสดงศิลปะสื่อ
แสดงสด 

Music Score 2 นาที 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) ที่ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการ
สารคดี หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการสารคดี โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

ค าถามด้านแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา 

- แนวคิดและรูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีให้น่าสนใจอย่างไร 

- การเลือกประเด็นของการสัมภาษณ์ควรเลือกจากอะไร 

- มีการเขียนสคริปต์ การเลือกประเด็น รวมถึงเทคนิคที่ส่งเสริม ให้สารคดีดูน่าสนใจและ
น่าติดตามอย่างไร 

- เทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับศิลปะ 

- จุดอ่อนและจุดแข็งของรายการคืออะไร 

- มีการวัดความส าเร็จของรายการอย่างไร 

- ค าถามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

- เทคนิคการเลือกใช้มุมกล้องในการถ่ายท าสารคดีประเภทศิลปะ 

- การล าดับเรื่องราวและเนื้อหาในการตัดต่อ ควรเรียบเรียงอย่างไร 

- อุปสรรคในการท างานมีอะไรบ้าง และแก้ไขปัญหาอย่างไร 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) ที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการแสดงศิลปะ
สื่อแสดงสด โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร 

- ท าไมถึงสนใจ และหันมาแสดงศิลปะสื่อแสดงสด    

- มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร  

- วิธีการและขั้นตอนในการแสดงศิลปะสื่อแสดงสดมีอะไรบ้าง 
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- มองอนาคตของศิลปะสื่อแสดงสดอย่างไร และอยากให้เป็นอย่างไร 

- ถ้ามีคนสนใจอยากแสดงศิลปะสื่อแสดงสด ควรเริ่มจากอะไร 

- ถ้ามีสื่อโทรทัศน์ที่น าเสนอรายการสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย
อยากให้เป็นอย่างไร 

 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลของรายการ
ที่ผลิตขึ้น เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา จากการสรุปผลและอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
สนทนา ในหัวข้อ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
การสร้างสรรค์สารคดีโทรทัศน์เรื่องศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพในสารคดี 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอและเทคนิคพิเศษ 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน 100 ชุดเพ่ือจะได้ข้อมูล
โดยรวมจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วยรายละเอียด 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 

1. เพศ 

๐ ชาย    ๐ หญิง 

2. อายุ 

๐ ต่ ากว่า 20 ปี    ๐ 20 – 30 ปี 

๐ 30 – 40 ปี   ๐ มากกว่า 40 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

๐ มัธยมศึกษา   ๐ ปวส./อนุปริญญา 

๐ ปริญญาตรี   ๐ สูงกว่าปริญญาตรี 

๐ อ่ืนๆ 

4. สถานภาพ 

๐ โสด    ๐ สมรส 

5. อาชีพ 

๐ นักเรียน/นักศึกษา  ๐ พนักงานบริษัท 

๐ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ๐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

๐ ธุรกิจส่วนตัว   ๐ อ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จ านวน 11 ข้อ 

6. คุณเคยเห็นสิลปะแขนงไหนมากท่ีสุด 

๐ จิตรกรรม    ๐ ประติมากรรม  

๐ สถาปัตยกรรม    ๐ วรรณกรรม  

๐ ดุริยางคศิลป์หรือดนตรี  ๐ นาฏศิลป์  

๐ ภาพยนตร์   ๐ อ่ืนๆ 

7. คุณรู้จักศิลปะประเภทสื่อแสดงสดหรือไม่ 

๐ รู้จัก    ๐ ไม่รู้จัก ข้ามไปข้อ 10 

8. คุณคิดว่าในประเทศไทย ศิลปะสื่อแสดงสดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๐ เหมาะสม เพราะ   ๐ ไม่เหมาะสม เพราะ 

๐ เฉยๆ เพราะ 

9. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสด 

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

10. คุณคิดว่าข้อใดเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้คุณไม่รู้จักศิลปะสื่อแสดงสด 

๐ ไม่เคยได้รับข่าวสารด้านนี้ ๐ ไม่เป็นที่นิยม 

๐ เป็นแค่ศิลปะทางเลือกเล็กๆ ๐ สนใจศิลปะแขนงอ่ืนมากกว่า 

๐ มีการเปลือยกายและทรมานกาย ๐ เป็นการแสดงศิลปะแบบสด 

๐ เป็นการแสดงโดยใช้ตัวศิลปินสื่อสาร 

11. หากมีรายการที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสด คุณจะสนใจหรือไม่ 

๐ สนใจ    ๐ ไม่สนใจ 

๐ เฉยๆ 
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12. หากมีการน าเสนอศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย คุณคิดว่าควรน าเสนอเรื่องใดมาก
ที่สุด 

๐ สังคม    ๐ การเมือง 

๐ เศรษฐกิจ   ๐ เพศ 

๐ ศาสนา    ๐ กิจวัตรประจ าวัน 

๐ อ่ืนๆ 

13. รายการที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดนั้นควรมีจุดเด่นอย่างไร 

๐ อธิบายประวัติความเป็นมาของสื่อแสดงสด 

๐ อธิบายไว้ว่าศิลปะสื่อแสดงสดคืออะไร มีก่ีประเภท 

๐ อธิบายแนวคิด / เบื้องหลังการแสดง 

๐ ศิลปินที่ท าการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด 

๐ ท าการแสดงศิลปะสื่อแสดงสด 

14. หากศิลปะสื่อแสดงสดในประเทศไทย มีการเปลือยกาย หรือทรมานกาย คุณจะยอมรับ
ได้หรือไม่ 

๐ ยอมรับได้ เพราะ 

๐ ยอมรับไม่ได้ เพราะ 

15. รายการที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะสื่อแสดงสดนั้นควรมีความยาวเท่าไร 

๐ ต่ ากว่า 5 นาที   ๐ 5 – 10 นาท ี

๐ 10 – 15 นาท ี   ๐ 15 – 30 นาท ี

๐ มากกว่า 30 นาที 

16. ข้อเสนอแนะ 

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