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13530378: สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง  : การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design 

 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการสรางสรรคเสียงที่เกิดจากการดําเนิน

ชีวิตประจําวันใหเกิดการดําเนินเรื่องในรูปแบบวิดีโออารต จากการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตมิวสิควิดีโอ

และวิดีโอสั้นในรูปแบบตางๆ ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิดีโอใน

อินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาผลิตวิดีโออารตน้ี ใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของ

ผูผลิตและกลุมเปาหมายมากที่สุด  

จากผลการศึกษาวิจัยพบวาการสรางสรรควิดีโออารต จําเปนตองศึกษาองคประกอบของ

ศิลปะและความหมายของวิดีอารตในรูปแบบตางๆ ใหไปในทิศทางเดียวกันและเขาใจการนําเสนอใน

รูปแบบอยางถูกตอง อีกทั้งการใชเทคนิคเสียงดนตรีประเภท Sound Design ใหไดคุณภาพน้ัน 

จําเปนตองศึกษาดานทฤษฏีดนตรีเบื้องตน เพื่อสามารถสรางสรรคดนตรีใหไดความรูสึกที่ไมขัดหู

จนเกินไปและผูฟงสามารถรับรูความรูสึกได นอกจากน้ียังจําเปนอยางย่ิงในการศึกษาเรื่องการรับรู

และทฤษฏีการรับรู เพื่อใหเทคนิคเสียงประเภท Sound Design โดยใชทฤษฎีสัญญะในการดําเนินไป

ตามเน้ือเรื่อง เพื่อเปนการสื่อเปนนัยทางภาพของศิลปะใหผูชมเขาใจและรูสึกไดทางความหมายดาน

ภาพย่ิงข้ึน  ทั้งน้ีผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาคิดสรางสรรคและผลิตผลงาน โดยมีความ

ยาวไมเกิน 5 นาที ซึ่งเรื่องราวน้ัน เปนเกี่ยวกับการสรางภาพในสํานักงาน อันถือไดวาเปนเรื่องราวที่

ใกลตัว และมักเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน แตดวยเทคนิคและการนําเสนอที่แปลกใหม จึงทําใหผลงาน

ช้ินน้ีน้ัน มีกลุมเปาหมายที่เจาะจงมากย่ิงข้ึน จากการประเมินประสิทธิผลกับกลุมตัวอยางจงึไดผลสรปุ

ไดวา สวนใหญช่ืนชอบและพึงพอใจตอเทคนิค รูปแบบการนําเสนอ และเน้ือหาของเรื่อง โดยให

เหตุผลวาเรื่องราวเปนเรื่องใกลตัวของการดําเนินชีวิตในปจจุบัน โดยการลอเลียนในเรื่องการสราง

ภาพที่ไมเครียด และดวยเทคนิคที่แปลกใหม ทําใหเกิดความนาสนใจย่ิงข้ึน 

และสําหรับคําแนะนําจากผูมีประสบการณดานการผลิตน้ัน ผูศึกษาก็ไดรับคําแนะนํามา

วา ควรจะเนนในเรื่องของ Sound Design ใหเขาถึง และดาน Pro-duction ที่จริงจังมากข้ึน 

ประกอบกับการเลาเรื่องที่ควรเพิ่มรายละเอียดใหชัดเจนมากกวาเดิม แตโดยรวมน้ัน ก็ถือไดวาผลงาน 

ไดมีความนาพึงพอใจอยูในเกณฑดี  
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   กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและ

ทางออม จุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดรับความกรุณาและความ

ชวยเหลืออยางย่ิง จากอาจารยปวาฬ เกษกาญจน อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ทีไ่ดใหคําปรึกษาที่

ดี ชวยเติมเต็มในจุดออนตาง ๆ และคอยแนะนําสิ่งดีๆอยางเต็มที่เสมอมา และอาจารยรัฐการ ชวนะ-

วิรัช อาจารยวิชาเทคนิคเสียง ที่ชวยเหลือในเรื่องการสรางสรรคเสียงดนตรีและเทคนิคตางๆของการ

ใชโปรแกรม รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลทางสัญญะวิทยาในการสรางสรรคช้ินงานใหสมบูรณ

ย่ิงข้ึน 

 นอกจากน้ียังตองขอกราบขอบพระคุณอาจารยทัพพเทพ พาปราชญ อาจารยณิภัทรา 

ทองปชโชติ อาจารยสกล  เตียเจริญ และอาจารยพิมพมุก โลหกุลคณะกรรมการสอบจุลนิพนธฉบับน้ี 

ที่ไดสละเวลาอันมีคามาตรวจแกไขสวนที่บกพรองตลอด จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชา มอบความรู ความเมตตา รวมถึงประสบการณชีวิตอันมีคา 

จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากน้ีจุลนิพนธเรื่องน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความชวยเหลอืจาก

เพื่อนๆชาวไอซีทีศิลปากร รุนพี่และรุนนอง ที่สละเวลาสวนตัวมาชวยเหลือช้ินงานใหสําเร็จลุลวง แม

จะมีอุปสรรคมากมาย และคอยใหกําลงัใจกันอยูเสมอ รวมถึงรุนพี่คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัว

เฉียว ที่คอยใหคําปรึกษาในช้ินงานดวย นอกเหนือจากน้ัน ตองขอขอบคุณนายธีรภัทร เบญจหิรัญย 

และนางสาววรรณภร กระบิล ในการชวยเหลืออุปกรณในการถายทํา นายเทพนิมิต วงศบุพนิมิต รุน

นองที่มาชวยในการออกแบบมุมกลองและอุปกรณในการถายทํา และนางสาวดวงกมล รุงเรือง

เสาวภาคย รุนนองที่ชวยเหลือดานการแตงหนาและบุคลิกดานการแสดง ทําใหผูศึกษาสามารถทํางาน

ไดรวดเร็วข้ึน ย่ิงไปกวาน้ันทางผูศึกษาตองขอขอบพระคุณกลุมผูมีประสบการณอันไดแก อาจารย

พิมพมุก โลหกุล และนายธรรมรัตน  สุเมธศุภโชค ที่ไดสละเวลามาใหสัมภาษณตลอดจนคําแนะนําใน

การผลิตผลงาน ทําใหผู ศึกษาไดรับประสบการณและมีแนวทางในการทํางานที่ดี  ตลอดจน

กลุมเปาหมายทุกคน ที่ไดมารวมใหสัมภาษณเกี่ยวกับผลงาน ทั้งข้ันตอนกอนผลิตและหลังการผลิต  

และสุดทายน้ี สิ่งสําคัญที่สุดที่ผูศึกษาจะละเลยมิได ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม 

นายสมชายและนางบุญสุดา  แกวกระจาย ที่คอยใหคําปรึกษา คอยมอบกําลังใจ มอบความรัก การ

ดูแลเอาใจใส และ สนับสนุนการศึกษา จนทําใหผูศึกษามีความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนตองขอขอบคุณ

ทุกแรงบันดาลใจบนโลก ที่ทําใหเกิดผลงานช้ินน้ีข้ึน รวมถึงตัวผูศึกษาเอง ที่สูมานะอุตสาหะในการ

ทํางานอยางตอเน่ือง ทําใหผลงานช้ินน้ีสามารถสําเร็จ จบไดดวยดี 
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ผลงานที่เกี่ยวของ 28 

บทที่ 3   การเก็บขอมูล 30 
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การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน 38 

บทที่ 4   ผลการศึกษา 39 

การวิเคราะหการสัมภาษณแบบเชิงลึก กับกลุมผูมีประสบการณ 39 

การวิเคราะหการสัมภาษณ กับกลุมเปาหมาย 43 
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วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล 55 
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บทที่ 6   สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 61 

สรุปผลการดําเนินงาน 66 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสาํคัญ 

ดนตรีเกิดข้ึนมาในโลกพรอมๆ กับมนุษยเราน่ันเอง ในยุคแรกๆ มนุษยเรายังอาศัยอยูในปาดง 

ในถํ้า แมในโพรงไมก็รูจักการรองรําทําเพลงตามธรรมชาติ เชนรูจักการปรบมือ เคาะหิน เคาะไม เปา 

ปาก เปาเขา เปนตน พรอมกันน้ันก็มีการเปลงเสียงรองออกมาตามเรื่อง การรองรําทําเพลงของมนุษย 

ในยุคน้ันก็ทําไปเพื่อออนวอนพระเจา เพื่อชวยใหตนพนภัย บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณตางๆ 

ใหแกตน หรือเพื่อเปนการบูชา แสดงความขอบคุณพระเจาที่บันดาลใหตนมีความสุขความสบาย 

โดยความหมายในดานสุนทรียศาสตรกลาววา ดนตรีเปนทั้งศาสตรและศิลป ศาสตรของ

ดนตรีเปนความรูที่เกี่ยวกับเสียงลักษณะและคุณภาพของเสียง หนา-บาง สูง-ตํ่า ดัง-เบา สั้น-ยาว เล็ก-

ใหญ ฯลฯ แหลงกําเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง ศาสตรเปนความรูที่สามารถสืบทอดการเรียนรูโดย

การอานบอกเลา ถายทอดสูกันฟง การสืบคนควาจากหลักฐานตาง ๆ ความรูสามารถคิดหาเหตุผลมา

ประติดประตอได ความรูสามารถเรียนรูไดโดยการจดจํา ทองบน ทบทวน และที่สําคัญก็คือความรู

สามารถเรียนทันกันหมด ความรูทุกคนสามารถเรียนรูได  การจําดนตรีเอาไวโดยการทองบนแบบ

นกแกวนกขุนทองเปนแตเพียงคุณคาของศาสตรเทาน้ัน การทองบนเปนการทําซ้ําไมสามารถที่จะ

สรางสรรคได ขาดความมีชีวิตชีวา รวมทั้งความรูรอบๆ  ดนตรไีมวาจะเปนช่ือเสียง กิตติศัพท เกียรติ

คุณ เปนแตเพียงแตองคประกอบนอกเหนือดนตรีทั้งสิ้น   สุนทรียะเปนเรื่องของศิลป ดนตรีเปนศิลปะ

ของการเรียบเรียงเสียง นําเอาเสียงที่มีความสูง-ตํ่า สั้น-ยาว หนา-บาง ดัง-เบา มาตอกันโดยอาศัย

ความรู การนําเสียงมาตอกันใหมีศิลปะ จึงจะเกิดเปนความไพเราะข้ึน ถานําเสียงเอามาตอกันแลวไมมี

ศิลปะก็ไมเปนดนตรี กลายเปนเสียงอื่น ๆ ไปความไพเราะของเสียงดนตรีเปนสุนทรียะ สืบทอดโดย

การเลาสูกันฟงอยางความรูไมได อานความไพเราะไมได ทองจําความไพเราะไมได อธิบายไมได ความ

ไพเราะของดนตรีจะตองสัมผัสดวยตนเอง โดยอาศัยประสบการณตรงเทาน้ัน 

หากกลาวถึงความสําคัญของดนตรีกับมนุษยน้ัน  ดังคํากลาวของพระมาหากษัตริยไทย คือ

ชนใดไมมีดนตรีกาล ในสันดานเปนคนชอบกลนัก บทหน่ึงของพระราชนิพนธแปล ในรัชกาลที่ 6 จะ

เห็นไดวาดนตรีมีความหมายตอมนุษยมานานหลายรุน โดยไมวาทุกประเทศและทั่วโลก มักใชดนตรี

เพื่อความบันเทิง เชน ภาพยนตรจําเปนตองมีดนตรีประกอบเพื่อความเพลิดเพลินทางอรรถรสมาก

ย่ิงข้ึน  รานอาหารตางๆ จําเปนตองมีดนตรีเพื่อสรางบรรยากาศ และดนตรียังสามารถบําบัดทฤษฏี
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ตางๆเพื่อความรูและสรางสรรคพัฒนาการ และจิตนาการไดตางๆนานา จะเห็นไดวาดนตรีจึงมีผลตอ

การดํารงชีวิต 

เมื่อเวลาผานไปโลกไดผานมาหลายยุคหลายสมัย ดนตรีก็ไดวิวัฒนาการไปตามความเจริญ 

และความคิดสรางสรรคของมนุษย เครื่องดนตรีในสมัยเริ่มแรกที่เคยใชก็ไดวิวัฒนาการมาเปนข้ันๆ 

กลายเปนเครื่องดนตรี ที่เราเห็นกันอยูทุกวันน้ี เพลงที่เคยรองเพื่อออนวอนพระเจา ก็กลายมาเปน

เพลงสวดทางศาสนาและ เพลงรองโดยทั่วๆ จนกระทั่งปจจุบัน ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของวงการ

บันเทิง กลาวคือเปนสวนประกอบของภาพยนตรและโทรทัศน อีกทั้งสื่อตางๆมากมาย จึงทําใหเกิด

การแยกประเภทของเสียงเพื่อมาใชประโยชนย่ิงข้ึน จึงนํามาสูการสรางสรรคเสียงและประยุกตเสียง

มากข้ึน น่ันคือ  Sound Design 

Sound Design หรือกอนหนาน้ี รูจักกันในช่ือ Sound Effects Editor หรือ Special 

Effects (SFX) Editors เน่ืองจาก Sound design เปนสวนหน่ึงขององคประกอบ Sound effect ทํา

หนาที่ รับผิดชอบในการหาเสียงมาประกอบภาพยนตร Sound Designer สวนใหญ มีประสบการณ

ในตําแหนง Supervising Sound Editor ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการ,คุมทิศทางในกระบวนการ 

Sound Post-Productionทั้งหมด,ผสานดวยความเช่ียวชาญในการสรางซาวดสําหรับงานภาพยนตร 

นอกจากจะชํานาญในเรื่องจําพวก เสียงระเบิดกึกกอง หรือ เสียงรถประสานงา แลว Sound 

Designer ยังมีความสามารถในการสรางรายละเอียดของซาวดเล็กๆ นอยๆ เพื่อที่จะแตงเติม

ภาพยนตรใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน (อดิศักด์ิ กิจแสวง 2556 : 9-17) 

Sound Design เปนเสียงบางอยางที่เสริมความรูสึกใหกับภาพได เชน เสียงฮัมตํ่า ๆ ก็อาจใช

แทนความรูสึกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึน หรืออาจจะเปนเสียงที่ทําข้ึนเองเชนเสียงไฟที่กําลังลกุไหม

ในภาพยนตรเรื่อง Back draft หรือเสียงดาบเลเซอรในภาพยนตรเรื่อง Star wars เปนตน เพื่อ

สามารถนํามาใชประกอบ ภาพยนตร และสามารถสรางความโดดเดนใหภาพยนตรได 

โดยเสียงประเภทของ Sound Design น่ัน เน่ืองจากมีความสําคัญในการสรางความรูสึกกับ

ภาพ และดวยในปจจุบัน วงการบันเทิงเปนธุรกิจหน่ึงที่สําคัญมากเพื่อใชทางธุรกิจ โดยสื่อที่สามารถ

เขาถึงประชาชนรวดเร็วที่สุดอันดับหน่ึงน่ันคืออินเตอรเน็ต แตสื่อที่สามารถจูงใจผูบริโภคทางดาน

ธุรกิจมากที่สุดยังคงเปนทางโทรทัศน รอยละ 72.4 จากการสํารวจป 2554 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับป 

2552 โทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีผูบริโภคมากที่สุด  รอยละ 67.97  (เอแบคโพลล 2554 , ศรีปทุม

โพลล 2552) ทําใหเห็นวาวงการสื่อทางโทรทัศนน้ันมีความสําคัญตอโลกปจจุบันมากต้ังแตอดีต  

เน่ืองจากขอมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีกลาววา เครื่องรับโทรทัศนขาว-ดําเครื่องแรกของโลก 

สรางข้ึนในปพ.ศ. 2468 โดยเปนผลงานการประดิษฐของจอหน ลอกกี้ เบรียด ชาวสกอตแลนด  
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จากความสําคัญของโทรทัศนจึงทําใหเกิดบุคคลหน่ึงริเริ่มรูปแบบใหมๆของการสรางสือ่ข้ึนมา

น่ันคือนัม จุง ไพค จากประเทศ เกาหลี  (Nam June Paik) เขาเปนสมาชิกสําคัญในกลุม ฟลัคซุส 

(Fluxus) เหลาศิลปนวิญญาณขบถที่ชอบทํากิจกรรมทาทายจารีตของศิลปะ โดย นัม จุง ไพค เคย

กลาวถอยแถลงอันมีช่ือเสียงวา “ทีวีไดจูโจมพวกเรากันไปทั้งหมด ตอนน้ีละ เรากําลังอัดมันกลับบาง” 

วิดีโอรูปแบบน้ีเกิดข้ึนเมื่อป 1965 โดยการอาศัยโทรทัศนในการฉายภาพ ผานการบันทึกเทปวีดีโอ

ดวยกลองโซน่ีแบบหิ้วพกพาได และการอาศัยการแสดง โดยเฉพาะการแสดงแบบ ศิลปะแสดงสด 

หรือ เพอรฟอรแมนซ  ( บุศรา เขมาภิรักษ : 4 กันยายน 2555 ) 

วีดีโอ อารต (Video Art) เกิดเมื่อตนคริสตทศวรรษ 1965 และตองอยานําไปสับสนกับ

ภาพยนตรที่อยูในรูปของวิดีโอหรือละครโทรทัศน วีดีโอ อารต คือวีดีโอที่ทําข้ึนโดยศิลปนสาย

ทัศนศิลป วีดีโอ อารต เปนเครื่องมือไมใชรูปแบบ ศิลปนใชวีดีโอในหลายแนวทาง แมวางานวิดีโอ

โดยมากจะตองอาศัยโทรทัศนเปนเครื่องฉายภาพ แตในวงการก็จะเรียกศิลปะแบบน้ีวา วิดีโอ อารต 

มากกวาจะไปเรียกวา “เทเลวิชัน อารต” หรือ “โทรทัศนศิลป” 

การถายวิดีโอจึงตางจากการถายภาพยนตรไดต้ังแตจุดเริ่มตนไปจนจบกระบวนการทํางาน 

ความสะดวกในการลบหรือบันทึกซ้ําของวิดีโอ ตลอดจนความแตกตางในการนําเสนอและการชม 

เพราะภาพยนตรมีจุดมุงหมายในการนําเสนอในโรงภาพยนตร หากแตวิดีโอมีจุดมุงหมายในการ

นําเสนอที่หลากหลายและแตกตาง เชน ดูผานจอในกลอง โทรทัศน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร หรือ

จะเปนจอหนาหางสรรพสินคา แตกตางไปตามจุดมุงหมายของการบันทึกและการนําไปใช เชน ภาพ

ขาว ภาพเหตุการณประทับใจ หรือจะเปนภาพสวนตัว ขอมูลที่ถูกบันทึกจึงอยูในรูปที่ไมสมบูรณและ

ไมมีความละเอียดเทียบเทาฟลมภาพยนตร 

อยางไรก็ตาม วิดีโอ อารต ไมมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณจริง

เทาน้ัน ในหลายๆ งาน อาจจะเปนการฉายภาพกราฟฟคที่เปนนามธรรมมากๆ บางก็เปนภาพหุนน่ิง 

วัตถุสิ่งของตางๆ สุดแลวแตศิลปนจะเกิดความคิดอะไร โดยในหลายๆกรณีก็มีการใชเทคโนโลยีลาสุด

ทางคอมพิวเตอรมาทํางานที่ไดผลทางเทคนิคพิเศษที่นาต่ืนตาต่ืนใจราวกับภาพยนตรแฟนตาซี บางก็

สามารถมีปฏิกริยาโตตอบกับคนดูได 

จากการกลาวขางตนของขอมูลดานวิดีโออารต เปนสื่อศิลปะแขนงหน่ึงที่แมจะไมมีสิ่งตายตัว

วาตองเสนออยางไร แตวิดีโออารตลวนมีความหมายเพื่อเปนประโยชนและสะทอนความคิดของผูทํา

ในทางออมใหไดรูสึกถึงความหมายที่แทจริงไดอยางสวยงามและสรางสรรค 

จากขอมูลเบื้องตนจึงทําใหเกิดแนวคิดการสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ 

Sound design โดยดนตรีเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม และดนตรีเปนเรื่องของสุนทรียศาสตรวาดวย

ความไพเราะ และเกิดข้ึนเมื่อใดก็ได กับทุกคน ทุกระดับ ทุกชนช้ัน ตามประสบการณของแตละบุคคล 
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โดยการนําทฤษฎีเดิมๆเริ่มตนของดนตรี กลาวคือ การเปลงเสียงออกมา หรือปรบมือกระทืบเทาบาง 

ใชไมเคาะสิ่งตางๆ บาง นาน ๆ เขาก็หาวิธีการที่จะทําใหเกิดเสียงแปลก ๆ โดยใชเครื่องมือตาง ๆ เชน

การเติมนํ้าใสแกวแลวทําใหเกิดเสียงดนตรี หรือการนําชอนและซอมมาเคาะกับโตะเปนตน ซึ่งเปนการ

สรางสรรคดนตรีในรูปแบบใหมโดยใชทฤษฎีเดิมของการกําเนิดเสียงดนตรีมาประยุกตกับอุปกรณใน

ยุคปจจุบันใหเกิดเปนดนตรีในรูปแบบใหมและการถายภาพเคลื่อนไหวโดยการใชกลอง DSLR ที่

ทันสมัยและลูกเลนอันหลากหลายเหมาะสําหรับผูรักการถายภาพ ในราคาที่สามารถเอื้อมถึง 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธการสรางสรรคโดยใชรูปแบบวิดีโออารตและการใชรูปแบบเสียงของ 

Sound designในการดําเนินเรื่อง 

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับชมวีดิโออารตโดยการใชรูปแบบเสียงของ Sound designใน

การดําเนินเรื่อง 

 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

เน่ืองจากการสรางสรรคดนตรีมีหลายประเภทดังน้ัน ขอบเขตเรื่องที่ขาพเจาตองการศึกษา

น้ันคือ ดนตรีประเภทสรางข้ึนเปนพิเศษโดย Sound Design โดยปกติจะหมายถึง เสียงที่เกิดจากการ

เคลื่อนไหว ไมวาจะเปนเสียงที่เกิดจากตัวละคร หรือ วัตถุอื่น ๆ ในฉาก เชน เสียงเดิน, เสียงตอสู, 

เสียงปดประตู หรืออาจจะเปนเสียงที่เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ เชน เสียงรินไวน, เสียงกระจกแตก เรียก

ไดวาเสียงจากการดําเนินชีวิตที่ไมใชเครื่องดนตรีบรรเลง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ Sound effect และ

การถายทําในรูปแบบวิดีโออารต 

 

1.4 ขั้นตอนการศึกษา 

 1.4.1 ศึกษาหัวขอจุลนิพนธ 

 1.4.2 ศึกษาและคนควารวบรวมขอมูล จากน้ันนํามาวิเคราะหตีความขอมูลแลวเรียบเรียง 

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.4.3 กระบวนการสรางแบบสอบถาม (Pretest) 

1) สรางแบบสอบถาม 

2) แจกแบบสอบถามแกกลุมเปาหมาย 

3) เก็บขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามและประมวลผล 

   ส
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   1.4.4 กระบวนการกอนผลิต (Pre-Production) 

           1) วางโครงสราง 

           2) สรางสรรคเพลงในรูปแบบ Sound design 

  3) เขียนโครงเรื่อง สําหรับวีดิโออารต 

  4) คัดเลือกนักแสดงและเครื่องแตงกาย 

  5) นักแสดงซอมเสมือนจริง คิว และสถานที ่

  6) จัดหาสถานที,่ อุปกรณประกอบฉาก และอปุกรณในการถายทํา 

    1.4.5 กระบวนการผลิต (Production) 

  เริ่มกระบวนการถายวีดิโออารต โดยใชเสียงในรูปแบบ Sound design 

    1.4.6 กระบวนหลังการผลิต (Post-Production) 

  เริ่มกระบวนการตัดตอ และลําดับภาพ 

    1.4.7 การประเมินผานสือ่ออนไลด (Post-Test) 

  1) เผยแพรวีดิโออารต ใหกลุมเปาหมายรับชม และประเมินผลหลังจากที่ชมวีดิโอ

อารต โดยใชเสียงในรูปแบบ Sound design จบ 

  2) นําขอมูลจากแบบประเมินผลที่ไดมาประมวลผล สรุปคุณภาพผลงานวีดิโออารต 

โดยใชเสียงในรูปแบบ Sound design 
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1.5 แผนการดําเนินงาน 

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 

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

ศึกษาและ

เสนอหัวขอจลุ

นิพนธ 

                  

ศึกษาและ

คนควา 

รวบรวมขอมูล 

                  

กระบวนการ

ทํา

แบบสอบถาม 

(Pre-Test) 

                  

กระบวนการ

กอนการผลิต 

                  

กระบวนการ

ผลิต 

                  

กระบวนการ

หลงัการผลิต 

                  

การประเมิน

ผานสื่อออน

ไลด (Post-

Test) 

                  

สรปุผลการ

ทํางาน และ 

การจัดทํา

รูปเลมให

สมบรูณ 
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1.6 ขอจํากัดในการศึกษา 

      เน่ืองดวยระยะเวลาถายทํา งบประมาณที่มีจํากัด และการสรางสรรคดนตรีข้ึนใหม ทําให

การนําเสนอ เปนไปอยางอยากลําบากและไมมีเวลาเพียงพอ การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงใน

รูปแบบ Sound design จึงสามารถถายถอดไดไมยาวนัก 

1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1.7.1 สามารถเห็นความสัมพันธในการถายทอดวิดีโออารตโดยใชเสียงออกมาไดอยาง

สรางสรรคและลงตัว  

     1.7.2 การสรางสรรควิดีโออารตโดยการใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design จะ

สามารถเสริมสรางความคิดสรางสรรครูปแบบภาพในวีดิโออารตผานเสียงที่นํามาใชดนตรีในรูปแบบ

ใหมโดยสามารถนํามาประยุกตในการใชเครื่องมือในการทํา Sound Effect และเปนดนตรีประกอบ

ของละครโทรทัศน ไดในอนาคต ใหเกิดความนาสนใจแกวงการทีวี และบันดาลใหเกิดความคิด

สรางสรรคและการนําเสนอในรูปแบบใหมของวงการภาพและเสียงมากย่ิงข้ึน 

 

 1.8 นิยามศัพท 

     1.8.1 การสรางสรรค (องักฤษ: creativity) หมายถึงการสรางสิ่งใหมๆ ที่มีคุณคา โดยสิ่ง

ใหมทีเ่กิดข้ึนอาจมีการอางถึงบุคคลผูสรางสรรค หรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ไดสรางสรรคสิ่ง

แปลกใหมข้ึนมา ซึ่งการวัดคุณคาดังกลาวอาจใชไดหลายวิธี 

         1.8.2 วีดีโอ อารต (อังกฤษ: Video Art) เกี่ยวของกบัการแสดงอยูดวยเสมอ โดยเฉพาะ

การแสดงแบบ ศิลปะ ไมมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรอืภาพจากเหตุการณจรงิเทาน้ัน สุดแลวแต

ศิลปนจะเกิดความคิดอะไร 

               1.8.3 Sound Design เปนสวนหน่ึงขององคประกอบเสียง SFX  

                1) SOUND DESIGN: เสียงบางอยางทีเ่สรมิความรูสกึใหกบัภาพ อาจใชแทน

ความรูสึกถึงอันตรายทีก่ําลงัจะเกิดข้ึน หรอือาจจะเปนเสียงที่ทําข้ึนเอง เปนตน 

                2) FOLEY: เสียงที่เกิดจากการกระทําของตัวละคร เชน เสียงเดิน เสียงเสื้อผา 

มักเปนเสียงทีเ่กิดข้ึนจริงFoley Walker, Foley Mixer 

                3)   SOUND EFFECT: เสียงที่ประกอบเหตุการณสําคัญที่เปนจุดสนใจตางๆ 

เพื่อเนนอารมณของฉากน้ันๆ เชน เสียงชกตอย เสียงระเบิด เสียงรถชน มักมีการนําเสียงอื่นมาผสม

เพื่อใหไดตามจินตนาการที่ตองการ 

                4)   AMBIENCE: เสียงบรรยากาศในสถานที่ตาง ๆ เชนในปาตอนกลางคืนก็

จะตองมีเสียงจิ้งหรีดเรไร  

   ส
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางสรรควีดิโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design ไดนํา

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษา การนําเสนอ และวิเคราะหขอมูล

กอนการผลิตผลงานดังน้ี 

1) แนวคิดและทฤษฎี 

-     แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ และ วิดีโออารต  

-     หนาที่ของเสียงในภาพยนตรและโทรทัศน และ บทบาท หนาที่ Sound Design 

-     ความหมายและสุนทรียะทางดนตร ี

-     ทฤษฎีการรับรู 

-     เทคนิคการตัดตอ 

-     ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

-     ทฤษฎีดนตรีเบื้องตน 

 

2) ผลงานท่ีเก่ียวของ 

 1.แนวคิดเก่ียวกับความหมายของศิลปะ 

   มีผูใหความจํากัดความของศิลปะไวมากมายและหลากหลาย เพราะศิลปะเกิดจากการ

ตอบสนองความตองการในชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม จึงมีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามกาลเวลา 

ข้ึนอยูกับสังคมและชีวิตในชวงระยะเวลาน้ันๆ ผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานศิลปะ ไดให

ความหมายของศิลปะไวดังน้ี 

   ศิลป พีระศรีไดใหความหมายทางศิลปะวา งานอันเปนความพากเพียรของมนุษย ซึ่งตองใช

ความพยายามดวยมือและดวยความคิด 

   วนิดา ขําเขียว ไดกลาวเกี่ยวกับศิลปะวา มาจากภาษาบาล ี“สิปปะ” ที่มีความหมายดังน้ี 

    1. การแสดงออกซึ่งความเปนมนุษย 

    2. สื่อที่ใชติดตอกัน 

    3. การแสดงออกถึงบุคลกิภาพของมนุษย 

    4. การแสดงออกซึ่งฝมืออันยอดเย่ียม 

    5. การสรางสรรคความงามและความคิด 
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     สรุป ศิลปะ คือสิง่ที่มนุษยสรางข้ึนดวยความประทบัใจหรือสะเทือนใจจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ขอ 

1. ตองเปนสิ่งที่มนุษยสรางดวยสติปญญา 

2. มีความงาม ประณีต มีคุณคา และมีประโยชนตอมนุษย 

3. มนุษยและสงัคมยอมรบั 

4. ไมมีพิษภัยตอมนุษยและสังคมน้ันๆ (มัย ตะติยะ 2547 :19-22) 

 

1.1 แนวคิดของศิลปะทัศนศิลป ( Visual  Art) 

          การสรางสรรคเปนการแสดงออกความรูสึก นึกคิด อารมณ และจากมโนภาพที่ได

จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดข้ึนมาเอง โดยการใชวัสดุและเครื่องมือ การสรางสรรคงาน

ทัศนศิลปเปนกระบวนการสรางงานอิสระ และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดข้ึนใหม มีความพอดี มีเอกภาพ มี

การแสวงหาและมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีสาระ ศิลปนที่สรางสรรคงานจะตองมีความคิดสรางสรรค 

หมั่นแสดงหาสิ่งใหมใหกางหนาอยูเสมอ และตองมีเสรีภาพทางความคิด สามารถใสตัวตนของศิลปน

ลงไปในช้ินงานไดอยางเต็มที่ เพื่อถายถอดอารมณและความรูสึกออกมาเปน “ภาษาภาพ” ใหผูชมได

รบรู ปจจุบันทัศนศิลปจึงมีความกาวหนา มีความคิดใหมๆ และมีรูปแบบที่แปลกตาย่ิงข้ึน 

            ทัศนศิลป มาจากคําวา ทัศนะ = ตา , การมองเห็น และ ศิลป = ศิลปะ ดังน้ัน

ทัศนศิลปคืองานทุกแขนงที่รับรูถึงความงามดวยตาหรือการมองเห็น  (พรปยา ติยะวนิช 2555 ) 

ลักษณะการมองเห็นเปนรูป 3 มิติ และอาจสัมผัสหรือจับตองได มีผูเช่ียวชาญใหความหมายคําวา

ทัศนศิลป ดังน้ี 

            ประเสริฐ ศีลรัตนา ใหความหมายคําวาทัศนศิลปวา เปนศิลปะที่มนุษยสามารถ

รับรูไดดวยสายตาเปนอันดับแรกหรือเรียกวา ศิลปะการมองเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม  

สถาปตยกรรม ศิลปะภาพพิมพ และประเภทสื่อผสม 

            สุชาติ เถาทอง ใหความหมายคําวาทัศนศิลปวา เปนศิลปะที่มองเห็นและมีการ

ถายทอดที่เปนลักษณะเฉพาะ การเห็นเปนกระบวนการที่เกิดจากความรูสึก การเลือกสรรและการ

รับรู (มัย ตะติยะ 2547: 53-54) 

 

1.2 รูปแบบของทัศนศิลปสากล (Visual Art Form) 

           ทัศนศิลปสากลเกิดจากการจัดแบบสากลที่ไดผสมผสานรูปแบบตางๆเขาไวดวยกัน

ผานการทดลอง ปรับปรุง ดัดแปลง จนกลายเปนรูปแบบตางๆจนกลายเปนที่นิยมทั่วทุกชาติ โดยแบง

รูปแบบออกตามลักษณะของการสรางสรรคได 3 รูปแบบ คือ 
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                     1.2.1    รูปแบบรูปธรรม (Realistic) แสดงออกทางภาพคน สัตว และสิ่งของอื่นๆ 

โดยแสดงออกรายละเอียดเหมือนของจริงตามที่ตามองเห็น ถือเปนรูปแบบที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่มีตัวตน ศิลปนและผูดูยังมีความหลงใหลในความเหมือนจริงอยู 

                    1.2.2 รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) การนํารูปแบบจากธรรมชาติหรอื

สิ่งแวดลอมมาดัดแปลง เพิม่เติมสวนตางๆของรปูทรงใหม โดยยังมีเคาโครงเดิมไวบาง ลักษณะครึง่

จริงตามธรรมชาติ และอีกครึ่งเปนไปตามใจปรารถนาของจิตกร หรอือาจเรียกวาครึง่จริงครึ่งฝน 

เพราะศิลปนผูสรางสรรคพยายามหลุดพนรปูแบบเดิมๆที่มองแตความเปนจริง สิง่ใหมที่เกิดข้ึนอาจมี

การแฝงเหตุผลอะไรบางอยางไว 

              1.2.3   รูปแบบกึ่งนามธรรม (Abstract) ไมแสดงรูปแบบตามความเปนจริงที่ตา

มองเห็น แสดงออกตามอารมณ ความนึกคิดของศิลปน ไมคํานึงวาผูชมคิดอะไร มีเพียงสื่อตัวแทนของ

เสน สี พื้นผิว และวัสดุตางๆเทาน้ัน ที่บงบอกความหมายของเรื่องราว จะไมมีความเหมือนจริง

หลงเหลืออยู ความรูสึกนึกคิดของศิลปนและผูชมเปนสิ่งสําคัญ จึงยากที่จะเขาใจรูปแบบนามธรรมน้ี 

(มัย ตะติยะ 2547: 96-97) 

 

     1.3 แนวคิดลัทธิเหนือจริง (Surrealism)  

            เซอรเรียวลิสมเปนลัทธิทางศิลปะที่เกี่ยวของกับจิตไรสํานึกหรือจินตนาการ  ซึ่ง

สามารถนําไปสูการสรางสรรคทางศิลปะได ลักษณะของรูปแบบผลงานเปนลักษณะเพอฝน ดูแปลก

ประหลาด ศิลปนจะสรางสรรครูปแบบ แสงเงา และสีสันข้ึนมาเองเพื่อใหไดบรรยากาศตามที่ตนเอง

คิดไว เปนรูปแบบที่เหนือความจริง (วุฒิ วัฒนสิน 2552 : 102) 

           นอกจากศิลปะเหนือจริงจะใหความสวยงามแลว ยังใหแนวคิดและจินตนาการกับ

ผูชมไดอีกดวย เพราะผูชมสามารถตีความผลงานน้ันๆไดหลากหลายมุมมอง แลวแตวาใครจะมองแบบ

ไหน แตสิ่งสําคัญก็ยังข้ึนอยูกับศิลปนผูสรางดวยวา ผูสรางผลงานตองการสื่อผลงานน้ันออกมาใน

รูปแบบแนวคิดใด (สรรฐนัฐ จุรินทร 2554 : 14) 

 

    1.4 ทฤษฎีการสรางสรรคผลงาน (Creativity Theory) 

          สวนประกอบสําคัญในการสรางสรรคผลงานมีดังน้ี 

           1.4.1 การรับรู (Perception) เราพบวามนุษยจะเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ

ข้ึนมาได จะตองผานการรับรูในหลายๆดาน รวมทั้งตองเปนผูที่รูจักสังเกตสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนรอบๆตัว 

           1.4.2 การจินตนาการ (imagination) จินตนาการ เกิดจากการที่มนุษยไดรับรูสิ่ง

รอบๆตัว ที่มองเห็นได และสัมผัสได นํามารวบกับความคิด เมื่อรูมาก เห็นมาก ก็เกิดความคิดที่มาก
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ข้ึนดวยเชนกัน จึงกอใหเกิดจินตนาการที่แปลกใหมเพิ่มข้ึน สงผลใหช้ินงานมีลักษณะแตกตางกัน

ออกไปจากที่เคยเห็น 

      1.4.3 ประสบการณ (Experience) เปนผลมาจากการที่ไดรับรูและจินตนาการ แลวได

เกิดการทดลองทําและสะสมสิ่งตางๆเอาไว เพื่อดึงออกมาใชประโยชนในเวลาที่สมควร ประสบการณ

จะทําใหเกิดการเรียนรูและแกไขไปพรอมๆกัน เพราะบางครั้งมนุษยตองเผชิญปญหาตางๆ แตหากเรา

เคยจินตนาการหรือคาดคิดเอาไวกอน จะทําใหเรายังพอเห็นลูทางในการแกปญหา มีโอกาสที่นําขอดี

และขอเสียที่เกิดข้ึนมาปรับปรุง (เกษม กอนทอง 2549 :49-51) 

 

1.5 ทฤษฎีจัดเดินของภาพ (Focus point theory) 

      การสรางจุดเดนใหกับภาพเปนหลักการอยางหน่ึงในการจัดวางภาพ จุดเดนของภาพ

หมายถึง การเนนสวนที่สําคัญของภาพ ใหเปนจุดเดนมากกวาสวนอื่นๆ จะเปนเครื่องเรียกรองความ

สนใจและเพิ่มความนาดูใหกับภาพ การเนนจุดเดนของภาพสามารถทําไดหลากหลายวิธีดังน้ี 

      1.5.1 การเนนโดยใชสีใหเปนพิเศษ คือการใหสีสวนรวมของภาพน้ันกลมกลืนกัน และใช

สีบริเวณที่ตองการเนนใหเดนชัดมากกวาบริเวณอื่นๆ 

      1.5.2 การเนนโดยใชเสน รูปราง ขนาดใหตัดกัน เปนการเนนที่ใชสวนประกอบพื้นฐาน

ของศิลปะ สงเสริมใหเกิดจุดเดน เชน อาจใชเสนหลากหลายเสนพาสายตาไปยังจุดเดน 

      1.5.3 การเนนโดยการตกแตง คือการตกแตงบริเวณหรอืสวนที่จะเนนใหมีความงดงาม  

      1.5.4 การเนนโดยการจัดวางชองวางใหเหมาะสม คือการตัดที่วางรอบๆสิ่งที่ตองการ

เนนใหเรียบ ใหเห็นสิ่งที่ตองการเนนไดงาย ไมเกิดความสับสน (เกษม กอนทอง 2549 :58-59) 

 

1.6 วิดีโออารต 

      เมื่อตนคริสตทศวรรษ 1960 เปนวีดีโอที่ทําข้ึนโดยศิลปนสายทัศนศิลป วีดีโอ อารต เปน   

เครื่องมือไมใชรูปแบบ ศิลปนใชวีดีโอในหลายแนวทาง แมวางานวิดีโอโดยมากจะตองอาศัยโทรทัศน

เปนเครื่องฉายภาพ แตในวงการก็จะเรียกศิลปะแบบน้ีวา วิดีโอ อารต มากกวาจะไปเรียกวา “เทเลวิ

ชัน อารต” หรือ “โทรทัศนศิลป” 

                  ศิลปนคนแรกในประวัติศาสตรที่ริเริ่มทําศิลปะดวยวิดีโอคือคนเกาหลีนามวา นัม จุง 

ไพค (Nam June Paik) เขาเปนสมาชิกสําคัญในกลุม ฟลัคซุส (Fluxus) เหลาศิลปนวิญญาณขบถที่

ชอบทํากิจกรรมทาทายจารีตของศิลปะ จุดกําเนิดของ วิดีโอ อารต คือ ในป 1965 นัม จุง ไพค สราง

งานโดยการบันทึกเทปวีดีโอดวยกลองโซน่ีแบบหิ้วพกพาได ไพค ซื้ออุปกรณทันสมัยเหลาน้ันทันทีที่

มันวางตลาด เขาจัดทําวิดีโอในวันน้ัน แลวหอบหิ้วไปฉายโชว 2-3 ช่ัวโมง ในคํ่าวันน้ันที่คลับของ
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ศิลปน คาเฟ อะโกโก (Cafe-a-Go-Go) ในกรีนวิช วิลเลจ (Greenwich Village) ยานศิลปะศิลปน

แหงนครนิวยอรค 

              วิดีโอ อารต มักจะตองเกี่ยวของกับการแสดงอยูดวยเสมอ โดยเฉพาะการแสดงแบบ 

ศิลปะแสดงสด หรือ เพอรฟอรแมนซ โดยรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ตัวอยางเชน  

              1.6.1. การแสดงสดๆ ตอบโตไปกับการฉายวิดีโอตัวอยางผลงาน เชน ผลงานช่ือดัง ทีวี 

บรา ฟอร ลีฟว่ิง สคลัปเจอร (TV Bra for Living Sculpture) ที่ ไพค ทํารวมกับ ชารล็อตต มัวรแมน 

(Charlotte Moorman) ในผลงานช้ินน้ี มัวรแมน เปลือยกายสีเชลโล มีเพียงแคโทรทัศนเล็กๆ สอง

เครื่องปดหนาอกขางละเครื่องเทาน้ัน 

               1.6.2. การถายวิดีโอการแสดง แลวนําไปฉายในจอโทรทัศน (หรือมอรนิเตอร) หรือฉาย

ดวยเครื่องฉายแบบวิดีโอโปรเจคเตอร ในพิพิธภัณฑหรือหอศิลปที่จัดแสดงงานบางก็ทําวิดีโอกันอยาง

จริงจัง แลวนําไปแพรภาพทั้งทางอากาศและเคเบิลทางทีวี ซึ่งมักจะเปนแบบคุณภาพมาตรฐานดีๆ มี

คาใชจายสูงจึงตองทํารวมกับพวกเครือขายโทรทัศนหรือสถานีโทรทัศนอิสระ กลุมศิลปนที่ชอบทําใน

แนวน้ีคือ สคิป สวีนีย (Skip Sweeney) โจแอน เคลลี (Joanne Kelly) อีดิน เวเลซ (Edin Velez) 

และ เดอะ โยเนะโมโตะส (The Yonemotos) 

   1.6.3. ศิลปนบางคนจะใชภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดแบบที่ใชรกัษาความปลอดภัย 

นํามาตัดตอแลวสรางผลงานของตัวเองข้ึน   

    1.6.4. การจัดฉายวิดีโอบนจอยักษ 3 จอในหองมืด ผลงาน Nantes Triptych ในป 1992 

ของ บิลล วิโอลา (Bill Viola) ศิลปนวิดีโอช่ือดังคนหน่ึงของโลก เขาจัดฉายวิดีโอบนจอยักษ 3 จอใน

หองมืด จอแรกทางซายฉายภาพผูหญิงกําลังคลอดลูก จอทางขวาเปนภาพผูหญิงชรากําลังจะสิ้นลม 

จอกลางเปนภาพคนจมน่ิงอยูใตนํ้า ดูเควงควางไรทิศทางแตบางทีก็ด้ินทุรนทุรายแลวก็น่ิงไปอีก ภาพ

กําเนิดทารกกับคนใกลตายเปนภาพจากเหตุการณจริง และดวยการจัดฉายจากอุปกรณช้ันยอด ติดต้ัง

ในบรรยากาศที่ขึงขัง ทําใหผลงานช้ินน้ีทรงพลังเปนอยางย่ิง 

     อยางไรก็ตาม วิดีโอ อารต ไมมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณจริง

เทาน้ัน ในหลายๆ งาน อาจจะเปนการฉายภาพกราฟฟคที่เปนนามธรรมมากๆ บางก็เปนภาพหุนน่ิง 

วัตถุสิ่งของตางๆ สุดแลวแตศิลปนจะเกิดความคิดอะไร ตัวอยางเชน แฟรงค จิลเล็ท (Frank Gillette) 

ในงานช่ือ อแรนซัส (Aransas) เมื่อป 1978 เขาใชเครื่องฉายวีดีโอ 6 ตัวในจัดฉายภาพทิวทัศนที่เปน

หนองนํ้าของชนบทที่ช่ือ อแรนซัส รอบตัวคนดู 

     การสรางสรรควีดิโออารตโดยใชเสียงดนตรใีนรูปแบบ Sound Design จัดอยูในประเภท

ของศิลปะสื่อผสม ที่มีการนําวัสดุที่หลากหลายมาประยุกตในผลงานใหเกิดความแปลกใหม โดยไดนํา

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะเชน ทฤษฎีการสรางสรรคผลงานมาชวยในการริเริ่มช้ินงานวาควรมี
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องคประกอบใดบางที่ควรนึกถึง และทฤษฏีจุดเดนของภาพ ที่นํามาชวยออกแบบฉากและมุมกลอง 

โดยเนนไปที่การจัดวางชองวางใหเหมาะสม เพื่อใหเห็นสิ่งที่ตองการเนนเดนชัดข้ึน 

         1.6.5 หนาที่ของเสียงในภาพยนตรและโทรทัศน (Media Production) 

            ซาวดดนตรีและซาวดทีวี/ภาพยนตร คือ ความเหมือนในความแตกตาง ใช

ทักษะความรูความสามารถเดียวกัน ตางเพียงเปาหมายและลําดับข้ันตอนการทํางาน การทําซาวดทีวี/

ภาพยนตร มีปจจัยเรื่องภาพและการมองเห็นเขามาเกี่ยวของ ดังน้ัน ซาวดจึงทําหนาที่สนับสนุนภาพ 

สนับสนุนเรื่องราว สรางอารมณในสถานการณ และ เหตุการณตาง ๆ ในเรื่อง  เปาหมายและความทา

ทายของการทํางานซาวดทีวี/ภาพยนตร คือ การทําใหเกิดความรูสึกสมจริงอยางถึงที่สุด 

             ซาวดทีวี/ภาพยนตร ประกอบไปดวยหลาย ๆ องคประกอบ เชน เสียง

นักแสดง, เสียงดนตรี, เสียงซาวดเอฟเฟกต, เสียงบรรยากาศ เปนตน  สิ่งที่แปลก และ ทําใหเกิด

ความทาทายคือ sound element ตาง ๆ เหลาน้ัน ไมไดเกิดข้ึนในขณะถายทําทั้งหมด แมกระทั่งไม

เคยไดมาพรอมขณะถายทํา ซึ่งหมายความวา จําลองเอาแทบทั้งสิ้น เชน เสียงนักแสดง นํามาพากษ

ทับใหมในสตูดิโอ (ADR), เสียงเอฟเฟกตทุก ๆ อยางในฉาก เชน เสียงเดิน เคาะประตู เสียงปน เสียง

รถ บันทึกใหมทั้งหมด โดยกลุมคนที่เรียกวา Foley Artist และ แนนอนวา เสียงบรรยากาศน้ันจําลอง

ข้ึนมา, เสียงซาวดดนตรี ที่เลนประกอบในภายหลัง กระบวนการตาง ๆ น้ันทําเชนเดียวกับการทํา

ซาวดดนตรี ทั้งการ Recording, Editing, Mixing แตไมมีการทํา Mastering  

                 2. บทบาทของ SOUND DESIGNER 

           Sound Designer หรือกอนหนาน้ี รูจักกันในช่ือ Sound Effects Editor หรือ 

Special Effects (SFX) Editors รับผิดชอบในการหาเสียงมาประกอบภาพยนตร Sound Designer 

สวนใหญ มีประสบการณในตําแหนง Supervising Sound Editor ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการ,  คุม

ทิศทางในกระบวนการ Sound Post-Production ทั้งหมด, ผสานดวยความเช่ียวชาญในการสราง

ซาวดสําหรับงานภาพยนตร นอกจากจะชํานาญในเรื่องจําพวก เสียงระเบิดกึกกอง หรือ เสียงรถ

ประสานงา แลว Sound Designer ยังมีความสามารถในการสรางรายละเอียดของซาวดเล็ก ๆ นอย 

ๆ เพื่อที่จะแตงเติมภาพยนตรใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

          Sound Effects มักจะถูกเพิ่มเขาไปหลังจากถายทําไปแลว, หรือ ในระหวางข้ันตอน

การตัดตอ เพื่อที่จะทําใหเกิดความชัดเจนในแตละฉากละตอน เชน สถานที่, ชวงเวลา หรือ อารมณ 

การจัดทํา-ปรับแตง-และ จัดวาง Sound Effects เหลาน้ี ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของ Sound 

Designers, Sound Designer มักจะถูกวาจางโดย Audio Post Production House หรือทํางาน

แบบฟรีแลนซ ที่มีอุปกรณการทํางานสวนตัว มี Digital Audio Workstation เปนของตนเองเพื่อผลิต
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งาน มี อุปกรณบันทึกตาง ๆ เชน เทปบันทึกเสียง DAT หรือ เครื่องบันทึกแบบ Harddisk และ 

ไมโครโฟนหลายหลากชนิด Sound Designer ทํางานเปนระยะเวลานาน เพื่อที่จะใหทันกําหนดเวลา 

            2.1 หนาที่ของ Sound Design 

         Sound Designer มักจะเริ่มทํางานไปพรอม ๆ กับ Sound Editor สําหรับ

ภาพยนตรเนน effects ที่ตองการความโดดเดนในเรื่องซาวดอยางมาก Sound Designer มักจะเริ่ม

ทํางานต้ังแตกอนถายทํา แตสําหรับภาพยนตรที่มีงบไมมาก Sound Designer อาจจะเริ่มทํางานหลัง

การถายทํา (ผูกํากับ หรือ Executive Producer จะใหภาพที่ตัดตอเสร็จแลว เพื่อนําไปทําซาวด

ตอไป) 

                  ลักษณะงานข้ันแรก คือ แยกแยะงานซาวดออกเปน 3 จําพวก คือ 

           1. Spot effects เชน เสียงปน, นาฬิกา, ประตู, สนัุขเหา   

           2. Atmosphere effects เชน เสียงฝน, เสียงลม, เสียงการจราจร, เสียงนก

รอง   

            3. Sound Design Effects เชน เสียงไดโนเสาร, เสียงมนุษยตางดาว, เสียง

ยานอวกาศ 

                   เมื่อเสียงเหลาน้ีไดมาครบแลว Sound Designer บันทึกแหลงที่มาของเสียง 

และ เริ่มบันทึกลงบนสื่อที่ตองการ การปรับแตงเวลาของเสียงที่บันทึกไว ทําใหไดเสียงที่แปลก

แตกตางออกไป โดยการใช synthesizers, samplers และ audio plug-ins เปนตน การสรางสรรค

และทดลองของ Sound Designers เชน การสรางเสียงของไดโนเสาร อาจเกิดจากการทําลอง เลน

เสียงยอนกลับ, ปรับสปดใหชาลง, ปรับ pitch ข้ึน และ ใส reverb เชนเดียวกับเสียงอื่น ๆ (เสียงเสือ, 

รถเบรก หรือ แมแตเสียงเด็กหวีดรอง) ก็สามารถปรับแตงข้ึนไดทั้งสิ้น Sound Designer จะ

บันทึกเสียงทั้งหมดลงใน Digital Audio Workstation หรือ คอมพิวเตอรคุณภาพสูงที่ติดต้ังโปรแกรม

ดานซาวดโดยเฉพาะ เพื่อที่จะทําการ Premix เสียงที่ไดมา กอนที่จะสงตอไปยังกระบวนการ Final 

Mix ที่ซึ่ง เสียงพูด, ADR, Foley, เสียงบรรยากาศ, ดนตรี และ special fx จะถูกนํามารวมกันอยาง

กลมกลืน เน่ืองจาก Sound Designer มักจะเปน Supervising Sound Editor ไปดวย ดังน้ันจึง

ควบคุมการสงมอบซาวดที่อยูในรูป Music & Effect ที่จะสามารถนําไปพากยเสียงทับเปนภาษาของ

ทองที่น้ัน ๆ เมื่อนําไปจัดฉาย ( นายอดิศักด์ิ กิจแสวง : 2553) 

                 สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับ Sound design น้ี จะเปนประโยชนตองาน “การ

สรางสรรควีดิโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design” ไดคือ ในเรื่องของการที่จะเลา

หรือสื่อความหมายผานเสียง โดยผูศึกษาจะยึดหลักการของเสียงน่ันคือ การสนับสนุนภาพ สนับสนุน

เรื่องราว สรางอารมณในสถานการณ และ เหตุการณตาง ๆ ในเรื่อง การทําใหเกิดความรูสึกสมจริง
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อยางถึงที่สุดโดยไมมีบทพูดและสามารถสรางสรรคอารมณใหผูชมเขาใจได ดังน้ัน วิธีการนําเสนอโดย

เสียงจะเปนวิธีการนําเสนอที่เขาใจงาย สําหรับผูชมหรือผูรับสารน่ันเอง 

 

             3. ความหมายและสุนทรียะทางดนตร ี

   ดนตรีมีอิทธิพลตออารมณของมนุษยเปนอยางมาก มีบทบาทสําคัญตอสังคมมนุษย 

ทั่วไป และมนุษยเรามีสัญชาตญาณในการดนตรีอยูแลวทุกคน ไมวาจะเปนประเทศที่เจริญแลวหรือยัง

ไมเจริญก็ตาม มนุษยกับดนตรีจึงเปนของคูกัน  

   ใครก็ตามเมื่อฟงดนตรีแลวก็จะไดรับความรื่นเริงบันเทิงใจทั้งน้ัน ไมวาชาติใด ภาษาใด

ดนตรีไมมีการแบงช้ันวรรณะ ดังน้ันเพลงของชาติใดๆก็ตามก็ถือเปนมรดกของโลก บวกกับปจจุบัน

การคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ดนตรีจึงขยายขอบเขตอยางกวางขวางไปทั่วโลก มี

การแลกเปลี่ยนกันอยูตลอด (พรรณวิภา สุขเกษม 2554 : 35) 

   3.1 องคประกอบของดนตร ี

        1. ทํานองเพลง (Melody)  

    ผลของทวงทํานองสามารถทําใหเกิดสัมพันธภาพ ทําใหจิตใจรูสึกสงบ ทําใหรูสึก

ผอนคลายหรือตึงเครียด และทําใหเกิดความคิดสรางสรรคจินตนาการซึ่งก็ข้ึนอยูกับคุณลักษณะ

ทํานองเพลงน้ันๆ ดวย               

        2. ลีลาจังหวะ (Rhythm)  

    ลีลาจังหวะของดนตรีทุกชนิดมีอิทธิพลตอมนุษยมาก ไมวาจะเปนลีลาจังหวะของ

ทํานองเพลง ลีลาจังหวะของเสียงประกอบทํานอง หรือลีลาจังหวะของจังหวะพื้นฐานที่บรรเลง

ประกอบบทเพลง ยกตัวอยางจังหวะลีลาของเพลงกับมนุษยไดคือ ลีลาจังหวะสงบราบเรียบสม่ําเสมอ

จะทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ ปลอดภัย และสงบ ลีลาจังหวะที่ไมสม่ําเสมอจะทําใหเกิดความฉงน

หรือความสนุก 

        3. ความดังหรือความเขมของเสียง (Volume or Intensity)  

    ความดัง หรือความเขมของเสียง สามารถทําใหผูที่ไดยินเสียง แสดงอาการโตตอบ

กลับไดหลายลักษณะ เชน อาการสงบน่ิง จะทําใหเกิดสมาธิ กระตุนความรูสึกสวนลึกของจิตใจใหสงบ 

หรืออาการต่ืนตัว เพื่อสรางระเบียบและควบคุมตนเองใหเหมาะสม 

                       4. ความเร็วจังหวะ (Tempo)  

    จังหวะที่เร็วจะเราความรูสึก ทําใหผูฟงต่ืนเตน ไมสงบ จังหวะที่ชามีผลทําใหสงบ 

ทั้งน้ีใหถือวาจังหวะปกติในการตอบรับของรางกายคนธรรมดาอยูระหวาง 60-80 เคาะตอนาที (เทียบ
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ไดเทากับการเตนของหัวใจหรือการเดินตามปกติ) ถาเคาะจังหวะมีอัตราที่เร็วกวาการเตนของหัวใจถือ

วาเร็ว ถาเคาะจังหวะชากวาการเตนของหัวใจถือวาชา  

 5. เสียงประสาน (Harmony)  

คุณภาพของเสียงที่เกิดจากการประสานกันของเสียงตางๆ ที่เกิดข้ึนในบทเพลง ซึ่ง 

เกิดข้ึนไดหลายลักษณะ มีทั้ง กลมกลืนมาก ไปจนถึง กลมกลืนนอย หรือไมกลมกลืนเลย คุณภาพของ

เสียงประสานตางๆ เหลาน้ันยอมมีผลที่จะไปกระตุนความรูสึกของมนุษยใหเกิดอารมณตางๆข้ึน เชน 

ออนหวาน รัก เศรา สนุกสนาน หวาดกลัว ต่ืนเตน เปนตน ( จิราวัตร เกียรติสมบัติ : 2555) 

     สําหรับทฤษฎีสุนทรียะของเพลงหรือดนตรีน้ีน้ัน ก็ไดมีความจําเปนอยางมากในการที่

จะใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกและสรางสรรคเพลงประกอบข้ึนมา เพื่อประกอบกับผลงาน

วิดีโออารตโดยการดําเนินเรื่อง ทั้งน้ีก็เพราะดวยความสุนทรียะในดานตางๆของดนตรีน่ันเอง ที่จะชวย

สรางอารมณใหกับผูชม โดยไมใชบทพูดและเกิดอารมณตามเสียงดนตรี โดยทาทางผานดนตรีเปนตัว

เลา ดังน้ันเสียงเพลงเสียงประกอบ จึงเปนประโยชนและจะชวยสงเสริมความเขาใจในสถานการณ 

อารมณ และความรูสึกของตัวละครและผูชมมากย่ิงข้ึน (วาศินี ศรีบูระไชย 2555 : 8-9) 

 

  4. ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) 

       การรับรูเปนผลาจากการที่มนุษยใชอวัยวะสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกวา

เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด ตาหู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการคนพบวา การคนพบ

ของคนเกิดจากการมองเห็น 75% จากการไดยิน 13% จากการสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% 

       การรับรูจะเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงได ข้ึนอยูกับสิ่งอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู 

ไดแก ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา เมื่อมีสิ่งเราเปนตัวกําหนดใหเกิดการเรียนรูไดน้ัน จะตอง

มีการรับรูเกิดข้ึนกอน เพราะการรับรูเปนหนทางที่นําไปสูการแปลความหมายซึ่งเขาใจการได น่ัน

หมายความวาการรับรูเปนพื้นฐานของการเรียนรู ถาไมมีการรับรูเกิดข้ึน การเรียนรูยอมไมเกิดข้ึน การ

เรียนรูจึงเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย 

       การบวนการรับรูซึ่งบุคคลไดรับจากสิ่งรอบตัวแลวสงผานไปยังสมองและเกิดการ

ตีความ ของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงและแปลความหมายเปนความเขาใจในสารแตกตาง

กันได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของบุคคลน้ันดวย ตลอดจน สังคม ความเช่ือ 

เจตคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจแตละบุคคลแตกตางกันออกไป จึงมีผลทําใหการรับรูและการ

ตีความหมายแตกตางกันออกไป นอกจากน้ันแสงสีและก็มอีิทธิพลตอการรับรูของมนุษยดวย 
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     ทฤษฎีการรับรูที่นักออกแบบตองศึกษาสามารถ แบงได 2 กลุมหลกั คือ 

     1. ทฤษฎีการรับรูภาพดวยความรูสึก (Sensual Theories of visual 

communication) การรับรูภาพดวยความรูสึกเปนสวนหน่ึงที่เกิดข้ึนจากการที่มีสิ่งเราตางๆที่อยู

รอบตัวเราไดเขามา กระทบตัวเราจนเกิดเปนความรูไดโดยปราศจากการวิเคราะหขอมูล เน่ืองจาก

มนุษยเราสามารถรับรูไดโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดยิน การไดรับกลิ่น การ

ไดสัมผัสและการไดรส สงผานไปยังสมอง และเกิดการรับรูไดดวยการรูสึกถึงสิ่งตางๆ ซึ่งการรับรูดวย

การรูสึกเชนน้ีไมจําเปนที่ตองอาศัยความรูและความเขาใจในการตีความหมายก็สามารถรับรูและเขาใจ

ได 

      2. ทฤษฎีการรับรูและการเขาใจภาพ (Perception Theories of visual 

communication) การรับรูภาพในที่ น้ีหมายถึง การมองเห็นและรับรูสิ่งที่ เกิดข้ึนอยูทุกวันใน

ชีวิตประจําวันของเราอยางเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตางๆ การเรียนรูเปนสวนหน่ึง

ของการเรียนรูสิ่งใหม ถาเราสามารถจดจําสิ่งน้ันๆไดจะชวยใหการเรียนรูสิ่งใหม การเรียนรูของเรา

กาวหนาเพิ่มมากข้ึนเราเขาใจและสามารถรับรูดวยความรูสึกได (สุวิสาข เหลาเกิด 2555) 

 

              5. การตัดตอหรือการลําดับภาพ (Sequence of shot)  

                 การตัดตอหรือการลําดับภาพองคประกอบและวิธีการหลากหลายรปูแบบ ดังน้ี 

                 1. หนาที่ของช็อท (Fiction of shot) 

1) Establishing shot หมายถึง ช็อทที่กําลังทําหนาที่บอกเหตุการณหรือ

บอลักษณะของเหตุการณวาเปนเหตุการณอะไร โดยสวนใหญนิยมใชเปดเรื่อง หรือเปดเหตุการณเปน

การปูเรื่องใหกับผูชม และขนาดภาพที่นิยมใชจะเปนภาพระยะไกล (LS) 

2) Cut-in shot หมายถึง ช็อทที่ทําหนาที่ ขยายความ หรือขยาย

รายละเอียดของวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณใหชัดเจนข้ึน ซึ่งจะตองใชเปนช็อทที่ตามหลังเหตุการณ

รวมๆ 

3) Cut away shot  หมายถึง ช็อทที่ทําหนาที่เสริมบรรยากาศ หรือ

อารมณความรูสึกใหกับภาพเหตุการณที่เสนอไปแลว หรือเบนความสนใจของช็อทกอนหนาน้ัน เพื่อ

เปลี่ยนฉากหรือเหตุการณ 

4) Action shot หมายถึง ช็อทที่แสดงเหตุการณ การกระทําของตัวละคร

ตัวหน่ึงตอละครอีกตัวหน่ึง 

5) Reaction shot หมายถึง ช็อทที่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตัวละครที่ถูก

กระทําจากตัวละครตัวแรกวามีอาการแสดงออกมาอยางไร 
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6)   Reverse shot หมายถึง ช็อทที่แสดงภาพบุคคลที่เปนฝายตรงกันขามระหวาง

ตัวละคร 2   ตัว หรือ 2 ฝาย ที่กําลังเผชิญหนากัน อาจคุยกัน หรือ ทะเลาะกัน โดยสวนใหญมักจะใช

ลักษณะภาพแบบ over-shoulder shot (ภูวนัย บุญมาพิลา 2554) 

 

            5.1 การวางตําแหนงของช็อทหรือการลํากับช็อท 

                        1. Narrative cutting การนําเสนอเหตุการณที่ดําเนินไปอยางตอเน่ืองตามลําดับ

เวลา โดยจัดวางช็อทตามลําดับเวลา คือ นําเสนอเหตุการณภาพที่เกิดข้ึนกอน แลวนําเสนอภาพตอไป

ตามลําดับเวลาไปเรื่อยๆ 

                        2. Cross cutting การนําเสนอเหตุการณต้ังแต 2 เหตุการณที่เกิดข้ึนพรอมกัน 

แลวเห็นเปนเหตุการณเดียวกัน ตองจัดวางช็อทหรือลําดับช็อทแบบสลับเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนไปมา

ระหวาง 2 เหตุการณ 

                        3. Parallel cutting เปนวิธีกสนจัดวางช็อทหรือลําดับช็อทที่ใชเมื่อตองการ

นําเสนอเหตุการณ 2 เหตุการณ ที่อาจเกิดข้ึนพรอมๆกัน หรือตางเวลากัน สลับกันไปมา เพื่อ

เปรียบเทียบ แตไมไดมีความหมายเกี่ยวของกันโดยตรง และเหตุการณ 2 เหตุการณน้ีจะไมบรรจบกัน

เลย 

                        4. Dynamic cutting เปนวิธีการลําดับช็อทเพื่อแสดงความตอเน่ืองของ

เหตุการณที่สงผลตอกันในดานเหตุการณ หรืออารมณอยางรุนแรง โดยแตละช็อทไมตอเน่ืองกัน อาจ

แตกตางกันในเรื่องของเวลาหรือสถานที่ หรือทั้งสองอยาง 

                        5. Montage cutting เปนวิธีการวางช็อทหรือลําดับช็อทเขาดวยกัน โดยมี

แนวความคิดรวมที่ตองการถายทอดเปนแกน ซึ่งภาพตางๆที่นํามาตอเน่ืองกัน ไมไดมีความตอเน่ือง

หรือเกี่ยวของกันโดยตรงเลย ไมวาจะเปนเรื่องของเวลาหรือเหตุการณ วัตถุประสงคเพื่อเลาเหตุการณ 

หรือสรุปเรื่องราว โดยใชเวลาเพียงสั้นๆ (ภูวนัย บุญมาพิลา 2554) 

 

                5.2 การกําหนดชวงเวลาความยาวแตละช็อท (Duration) 

                      ตองมีการกําหนดชวงเวลาความยาวของแตละช็อทเพื่อความเหมาะสมในการ

ถายทอดผลงาน 

                      การกําหนดเวลาของการเช่ือมโยงระหวางช็อท (Timing) แบงได 3 ประเภท 

         1. การเช่ือมโยงระหวางช็อท    โดยรอใหเหตุการณ หรือการกระทําที่กําลัง

เคลื่อนไหวอยู ซึ่งเรียกวา cut on action ใชแสดงการเช่ือมโยง 2 ช็อทที่มีความกลมกลืนตอเน่ือง ให
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ลื่นไหลไปเรื่อยๆ การเช่ือมโยงกันโดยเหตุการณเคลื่อนไหวในช็อทแรกยังไมปรากฏ แลวตอดวยช็อท 

2 จึงมีความเคลื่อนไหว ซึ่งแบบน้ีทําใหอารมณรุนแรง รวดเร็ว ฉับพลัน นาต่ืนเตน 

                 2. การเช่ือมโยงช็อทระหวางเหตุการณ หรือการกระทําที่กําลังเคลื่อนไหวอยู ซึ่ง

เรียกวา Cut  on action ใชการแสดงเช่ือมโยง 2 ช็อทที่มีความกลมกลืนตอเน่ือง ใหลื่นไหลไปเรื่อยๆ

(ภูวนัย บุญมาพิลา 2554) 

                          5.3 วิธีการเช่ือมโยงระหวางช็อท (Transition ) มีวิธีการหลายวิธี แตละวิธี

ใหผลทางการสื่อความหมาย อารมณ แตกตางกันไป 

                                1. Cut  หรือ straight cut คือการเช่ือมโยงระหวางช็อทแบบตัดไปตรงๆ 

เหมือนเอาภาพของ 2 ช็อทมาตอกันเฉยๆ ซึ่งในภาพยนตรและโทรทัศนจะพบวิธีน้ีบอยที่สุด  

                                2. Fade มี 2 อยางคือ fade in หมายถึงการเริ่มตนภาพจากเฟรมที่มืด

สนิท หรือพื้นสี ( color background)แลวคอยๆปรากฏภาพใหเห็นชัดเจนข้ึนจนเปนปกติ สวนใหญ

จะนํามาใชบอกการเริ่มตนของเรื่อง ของเหตุการณ หรือของวันใหม เปนตน 

                                3. สวนใหญ Fade out หมายถึง การนําภาพที่กําลังมองเห็นอยูชัดเจน

คอยๆจางหายสูความมืด หรือพื้นสีในที่สุด สวนใหญใชการบอกการจบสิ้นเรื่องของเหตุการณ หรือ

สิ้นสุดลงเปนตน 

                                4. Dissolve คือ การที่ภาพในช็อทหน่ึงที่กําลังจางหายไป ก็มีภาพใน

อีกช็อทเขาซอน และคอยๆชัดเจนข้ึน และมาแทนที่ในที่สุด การใช dissolve เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ

ระหวางช็อทที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันอยางกลกลืน หรือใชเพื่อลัดเวลา ซึ่งผลทางอารมณที่ไดจะเปน

แบบนุมนวล เพอฝน 

                                5. Wipe คือ การกวาดภาพ สามารถวาดภาพไดหลายทิศทาง เปนการ

นําเอาภาพใหมแทนภาพเกา เหมือนกับการเปดปดมานละครเวที นํามาใชเลาเรื่องราวแบบ

ตรงไปตรงมา ไมตองการความสมจริง สอดคลองกับธรรมชาติการรับรูของมนุษยเรา ซึ่งการกวาดภาพ

ตองคํานึงถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุ และบุคคลภายในกรอบภาพใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณ 

ไมวาจะเปนเรื่องทิศทาง หรือ อัตราเร็ว เรื่อยๆ (ภูวนัย บุญมาพิลา 2554) 

 

                     6. ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

  6.1. สัญญะวิทยา เปนศาสตรที่ศึกษาเรื่องวิธีการสื่อความหมาย 

         ความหมายคือ การแสดงแทน (Representational) ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยการใช

ภาษาหรือระบบการสรางความหมายอยางอื่นมาเปนเครื่องมือในการแสดงแทน ทั้งน้ีการแสดงแทน

น้ัน จะอางอิงกลับไปยังโลกแหงความเปนจริง (The real world) เชน เมื่อเราพูดถึง “สุนัข” ในโลก
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ตัวหมาย   +   ตัวหมายถึง  =   สัญญะ 

(Signifier  +  Signified      =   Sign) 
 

ของความจริง สุนัขเปนสัตวชนิดหน่ึง มีสี่ขา เหาได มีนิสัยซื่อสัตย แตในอีกดานหน่ึง มนุษยก็ไดสราง

ความหมาย (Make meaning) ใหกับสุนัข วาเปนตัวแทนแหงความซื่อสัตย เปนเพื่อนใจยามเหงา 

เปนผูเตือนภัยและคุมกันภัย เปนตน 

        ทฤษฎีสัญญะวิทยา เปนศาสตรที่มุงศึกษาและอธิบายเรื่องการสื่อความหมาย โดย

ใหความสําคัญกบัเรื่องสัญญะ เฟอรดินาน เดอร โซซู ( Ferdinand de Saussure : 1974 )  

นักภาษาศาสตรชาวสวิส ผูที่ไดรบัการยกยองวาเปนบิดาของสัญญะวิทยาแหงยุโรป  ไดอธิบายแนวคิด

ของสัญญะวา สัญญะประกอบดวย “ตัวหมาย” และ “ตัวหมายถึง” (ชยพล สทุธิโยธิน 2552 : 131) 

 

 

 

 

 

   ตัวหมาย (Signifier) คือ วัตถุที่มีลักษณะทางกายภาพ เชนเสียง ตัวอักษร ถอยคํา 

รูปภาพ ตัวหมายเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนเครื่องหมาย 

   ตัวหมายถึง (Signified) คือ แนวคิดดานจินตภาพ 

   สัญญะ (Sign) คือ สิ่งที่เปนการแสดงความสัมพันธโดยรวมขององคประกอบทั้งสอง 

ดังกลาวขางตน น่ันคือ “การแสดงความสัมพันธระหวางตัวหมายและตัวหมายถึง” 

       สัญญะเปนสิ่งที่สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปนสิ่งที่คนกลุมหน่ึงตกลงใช

สิ่งน้ันเปนเครื่องหมาย (marks) ใหหมายถึงอีกสิ่งหน่ึงที่ไมไดปรากฏในสัญญะน้ัน ซึ่งองคประกอบที่

ทําใหเกิดสัญญะข้ึนมาน้ัน ไดถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมของเรา (our culture) หรืออีกนัยหน่ึงคือ เปน

สิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมา (man-made) น่ันเอง 

 

  6.2. สัญญะมลีักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 

    1.) จะตองมลีักษณะทางกายภาพ คือสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสมัผสัของ

มนุษย 

    2.) จะตองมีความหมายถึงบางสิง่บางอยางนอกเหน่ือยจากตัวของมันเอง 

    3.) สัญญะจะตองถูกนํามาใชและรบัรูโดยผูทีเ่กี่ยวของวาเปนสญัญะ 
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                 6.3. ประเภทของสัญญะวิทยา 

          ชารลส แซนเดอรส เพียรซ Charles Sanders Peirce (1839-1914) ไดเสนอ

ประเภทของสัญญะไว 3 ประเภท ดังน้ี  

     1. สัญลักษณ คือ  สัญญะที่ตัวหมายไมเหมือนกับตัวหมายถึง โดยการกับคูกัน

ระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึงเปนไปอยางสุม ซึ่งแตกตางกันไปตามประเพณีสังคมและวัฒนธรรม 

ตัวอยางเชน ภาษา ตัวหนังสือ เครื่องหมายวรรคตอน คํา วลี ประโยค จํานวน รหัสมอส ไฟจราจร ธง

ชาติ การแบงความคิดทางการเมืองโดยใชสีเสื้อ เปนตน 

     2. รูปเหมือน คือ สัญญะที่ตัวหมายเหมือนกับตัวหมายถึง หรือเลียนแบบ ไมวาจะ

โดยประสาทสัมผัสใดก็ตาม เชน การมอง เสียง ความรูสึก รส และกลิ่น เมื่อสัมผัสใดก็ตามที่ตัวหมาย

เหมือนตัวหมายถึง สิ่งน้ันเปนรูปเหมือน ตัวอยางรูปเหมือน เชน ภาพเหมือน การตูน การเลียนเสียง

สัตว คําเปรียบ เสียงที่อยูวิทยุ เปนตน 

     3. ตัวบงช้ี คือ สัญญะที่ตัวหมายไมเหมือนกับตัวหมายถึง แตมีความเช่ือมโยงถึง

กัน ซึ่งอาจโดยทางกายภาพ หรือในเชิงสาเหตุก็ได เชน เมื่อเห็นควัน ก็ยอมนึกถึงไฟ ตัวอยางของตัว

บงช้ี เชน ควัน ฟาผา รอยเทา อาการการเจ็บปวย เครื่องมือวัด สัญญาณ 

         ซึ่งสัญญะทั้ง 3 ประเภทน้ัน ไดมีวิวัฒนาการ เริ่มจากสิ่งงายที่สุดไปก็คือ จากรูป

เหมือน พัฒนามาเปน ตัวบงช้ี จนกลายเปนสัญลักษณในที่สุดน่ันเอง (Natthaphong Buntham 

[ออนไลน] 2555) 

   6.4. การทํางานของสัญญะ 

          โรลองด บารตส (Roland Barthes 1915-1980)  เปนคนแรกที่ริเริ่มประยุกต

แนวคิดของสัญศาสตรที่พัฒนาข้ึนมาจากภาษาศาสตร มาใชในการวิเคราะหภาพตางๆ  โดยพยายาม

พิสูจนวาความหมายใดๆ  ที่เราใหแกภาพใดๆ ไมไดเปนผลโดย “ธรรมชาติ” กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ 

ความเขาใจของเราตอภาพใดๆ ที่เราเห็นไมได เกิดข้ึน ลอยๆ และความเขาใจที่แตละคนไดรับจาก

ภาพใดๆ ก็ไมไดเปนสากล  คือแตละคนอาจเขาใจภาพเดียวกันตางกันได  ทั้งน้ีความหมายที่เราใหแก

ภาพ ยอมเช่ือมโยงกับปจจัยทางวัฒนธรรม แตอยางไรก็ดีวัฒนธรรมก็ไมไดเปนปจจัยเดียวที่มีผลตอ

ปฏิกิริยาของเราที่มีตอภาพน้ัน (Brian Anthony Curtin 2555 : 41) 

        ยกตัวอยาง “แหวนหมั้น” เปนสัญญะใชแทนความหมายที่แสดงถึงความผูกพัน

ระหวางหญิงชายคูหน่ึง ในบริบทของสังคมตะวันตก หากเปนบริบทของสังคมอื่นก็อาจใชหมู ใชกําไล 

(อยางชนเผาในปา) หรือใชอยางอื่นๆเปนสัญญะแทน เปนตน 
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         แหวน ความหมายโดยตรงคือ เครื่องประดับชนิดหน่ึงที่สวมเอาไวที่น้ิวมือ แต

ความหมายโดยนัยน้ันมีอยูมากมายหลากหลายความหมาย เชน เปนเครื่องยืนยันในการใหคํามั่น

สัญญาตางๆ ความรัก ฐานะทางการเงิน 

         ตัวอักษรวา “ไก” สังคมอังกฤษเขียนวา “Chicken” เมื่อใสเสียง(sound) โดย

เปลงออกมาเปนถอยคําวา “ไก” สวนน้ีเรียกวา “ตัวหมาย” (Signifier) เมื่อคนในแตละวัฒนธรรมได

ผานกระบวนการเรียนรูสัญญะ (เชนอานออก)  

         เมื่อเห็นสัญญะ “ไก” หรือ “chicken” ในหัวสมองหรือความคิดคํานึงของเขาก็

จะเกิดแนวคิดจินตนาการของภาพ “ไก” ข้ึนมา ที่เราเขาใจกันวา “เปนภาพในใจหรือภาพใน

ความคิด” (concept) ซึ่งก็คือตัวหมายถึง (Signified) เพราะฉะน้ันอักษร “ไก” จึงหมายถึงสิ่งอื่นที่

ไมใชตัวมัน แตถูกสรางข้ึนมา (นงคราญ สุขสม : 2555) 

 

         สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญะน้ี จะเปนประโยชนตองาน “การสรางสรรควีดิโอ

อารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design” ไดคือ ในเรื่องของการที่จะเลาหรือสื่อความหมายผาน

สิ่งใดๆผานผลงานน้ัน ผูศึกษาก็จะสามารถพิจารณาถึงสิ่งหน่ึงสิ่งใด และใหความหมายโดยการสราง

สัญญะข้ึนมาอยางมีระบบ โดยอางอิงจากทฤษฎีในขอบขายของการเขาใจสิ่งตางๆ ที่ตางกัน ดังน้ัน

สัญญะที่ผูศึกษาจะเลือก ก็ควรเปนสัญญะที่เปนกลางทางวัฒนธรรมตลอดจนสังคมและเขาใจงาย ซึ่ง

น่ันก็จะเปนการสื่อสารทางศิลปะที่นาช่ืนชม ตอตาของคนดู หรือผูรับสารน่ันเอง ( วาศินี ศรีบูระไชย 

2555 : 15-17) 

 

                     7. ทฤษฎีดนตรีเบ้ืองตนสําหรับการสรางสรรคดนตรี 

   7.1. ความหมายและที่มาของดนตร ี

  “ดนตรี” ตรงกับคําวา “music” ในภาษาอังกฤษ โดยตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไดจารึกไววา ชาติกรีกเปนชาติแรกที่นําคําน้ีมาใช รูปคําเดิมของกรีก คือคําวา Muses 

หมายถึงเทพเจาทั้ง 9 องคของชาวกรีก ที่เกี่ยวของกับเรื่อง ความกลมกลืน ความสอดคลอง ความ

เหมาะเจาะ และความงดงามทุกอยาง ไมเฉพาะแตการเลนเครื่องดนตรี การขับรองและการลีลาศ

เทาน้ัน แตรวมไปถึงดานอักษรศาสตร โดยเฉพาะบทกวีและศิลปะการแสดง ดานวรรณคดี ดาน

วิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตรดวย จนกระทั้งปจจุบันไดใชคําวา music และไดแพรหลายออกไป

เกือบทุกภาษา แตมีการนําไปปรับเปลี่ยนการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษาของตน เชน ในภาษา

ฝรั่งเศส ตรงกับคําวา musique ในภาษาเยอรมัน ตรงกับคําวา musik ในภาษาอิตาล ี
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               ในปจจุบันไดมีผูใหความหมายของคําวา “ดนตร”ี ไวมากมาย ตัวอยางเชน 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกบัดนตรี 

วา ”ดนตรีคือ สิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรีทุกประเภท เพราะวาดนตรี

แตละประเภทตางก็มีความเหมาะสมตามแตโอกาส และอารมณที่ตางๆกันออกไป” 

  พระเจนดุริยางค บิดาดนตรีสากลของประเทศไทย ไดใหความหมายไววา "ดนตรี

เปนศิลปะเกี่ยวกับเสียง เปนสาขาหน่ึงในเครือศิลปะ เปนยอดแหงศิลปะ มีช่ือวา The Divine Art 

หมายถึง เปนศิลปะช้ันสูง ศิลปะน้ีใชการบรรเลงของเครื่องดนตรี หรือเสียงขับรองเปนสื่อ ทําใหผูฟง

เกิดความรูสึกสะเทอืนใจ เกิดอารมณสอดคลองกันไปกับบทเพลงที่ไดรบัฟงอยู ดนตรีเปนสาขาหน่ึง

ของวิทยาศาสตร เพราะเสียงรอง เสียงสงูตํ่าของดนตรีเปนไปตามกฎเกณฑธรรมชาติ เครื่องดนตรี

ตางๆตองอาศัยกฎเกณฑของวิทยาศาสตรเขาชวยประดิษฐ"  (ที่มา : หองเรียนดนตรีจริวัตร : 2555 )   

                  7.2. องคประกอบของเสียงดนตร ี

   โดยตามหลักถามองประกอบของดนตรีแลวน้ันประกอบดวย 9 เรื่อง แตเพื่อ

ความรวดเร็วของผูศึกษาในการสรางสรรคงาน และจากขอมูลที่ผูผลิตศึกษาขอนําเสนอองคประกอบ 

6 เรื่องที่จําเปนและสามารถสรางสรรคดนตรีได น่ันคือ ระดับเสียง ( Pitch ), จังหวะหลัก ( Beat ) , 

ความชา- เร็วของจังหวะ ( Tempo), ทํานองเพลง ( Melody ), รูปแบบ หรือ คีตลักษณ ( Form ) 

และ ความรูสึก ( Expression ) (ที่มา : โรงเรียนสอนดนตรี Perfect Pitch Artist House) 

                  7.3. ระดับเสียง (Pitch) 

  ระดับเสียง คือ คําศัพททางดนตรี ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Pitch” หมายถึง 

คลื่นความถ่ีของโนตดนตร ีสามารถวัดไดเปนรอบตอวินาที มีทั้งระดับเสียงสูงและเสียงตํ่า โดยระยะ

ระหวางโนตเสียงสูงกับโนตเสียงตํ่าเรียกวาชวงเสียง (Pitch range) คําศัพท”ชวงเสียง” โดยปกติจะใช

อธิบายถึงระดับเสียงการขับรองเพลงของคน 4 ระดับ คือ  

   1. โซปราโน (Soprano) คือเสียงสูงของผูหญงิ  

   2. อัลโต (Alto) คือเสียงตํ่าของผูหญิง  

   3. เทเนอร (Tenor) คือเสียงสูงของผูชาย  

   4. เบส (bass) คือเสียงตํ่าของผูชาย  

   โดยระดับเสียงมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับของวงการดนตรีทั่วโลก คือ A – 440 

หมายถึงโนต A ที่อยูเหนือระดับโนต C กลาง (Middle C) มีความถ่ีของคลื่นเสียงที่ 440 รอบตอ

วินาที (440 เฮิรทซ) 
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                  7.4. จังหวะหลัก ( Beat ) 

   ดนตรีประกอบดวยเสียงที่ยาวและสั้นตางๆ กัน ประกอบกันข้ึนมาเปนเพลง ซึ่ง

เราวัดความยาวของเสียงเปนจํานวนบีท เบื้องหลังของดนตรีที่เราไดยิน จะมีเจาบีทน้ีซอนอยูเสมอ

เสมือนเปนชีพจรของดนตรี เมื่อเพลงบรรเลงไป จะมีบีทกํากับอยูตลอดเวลา หากเราเคาะตามบีทของ

เพลงใดๆ ก็ตาม จะไดการเคาะที่สม่ําเสมอและเขากับเพลงอยางเปนธรรมชาติ เพลงชาจะมีบีทที่หาง

กันมากกวาเพลงเร็ว แตไมวาเพลงจะชาหรือเร็ว บีทจะสม่ําเสมอกันตลอด น่ันคือเร็วก็เร็วอยาง

สม่ําเสมอ ชาก็ชาอยางสม่ําเสมอ เนนนะครับวา อยางสม่ําเสมอ 

ยกตัวอยางจังหวะเพลงหนูมาล ี

 
 

ภาพหัวขอที่ 7- 5  ภาพแสดง จังหวะดนตรี  

 

                        สามารถวัดความยาวเสียงดนตรีดวยบีท เชน สีดําแสดงถึง 1 บีท สีนํ้าเงิน 2 บีท 

และสเีขียว 4 บีท เปนตน 

                   7.5. จังหวะ (Rhythm) 

    หลังการเรียนรูองคดนตรีประกอบดวยเสียงที่ยาวสั้นตางๆ โดยเรานับความยาว

เสียงบนพื้นฐานของบีทที่เคาะอยางสม่ําเสมอเทากัน โดยหากจะกลาวการเคาะจังหวะบีทคือการเคาะ

ทุกเสียงของบีท ซึ่งตางจากการเคาะจังหวะที่ชองหน่ึงเคาะครั้งเดียวกอนครบรอบของการเคาะจังหวะ

ถัดไป  

    โดยความแตกตางระหวางการเคาะบีทกับเคาะจังหวะคือ การเคาะบีทเราเคาะ

อยางสม่ําเสมอใหเขากับเพลงโดยไมสนใจเสียงยาวหรือสั้นในเพลง แตการเคาะจังหวะเราเคาะหน่ึง

ครั้งตอหน่ึงเสียงไมวาเสียงน้ันจะยาวหรือสั้น โดยเรานับหรือนึกบีทไวในใจ หากเสียงน้ันยาวใหนับบีท

ใหครบกอน คอยตบเสียงตอไป ซึ่งแนนอนวาเสียงบางเสียงจะยาวครอมหลายบีทได และการเคาะ

จังหวะตองอยูบนพื้นฐานของบีทที่สม่ําเสมอ  

    โดยสรุป จังหวะ ก็คือ เสียงที่ยาวหรือสั้นตางๆ กัน มาตอกัน โดยความยาวของ

เสียงเรานับอยูบนพื้นฐานของบีทที่สม่ําเสมอ 
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                  7.6. ความเร็วจังหวะ (Tempo)  

                        ความเร็วจังหวะ (Tempo) หมายถึง หมายถึง ความเร็วของบทเพลงตาง ๆ ที่

อัตราความชาเร็วตางกันออกไปทั้งน้ีข้ึนอยูกับผูประพันธเพลงผูกําหนดวาจะใหมีความชา – เร็ว เทาไร 

อาจมีจังหวะเร็ว ปานกลาง หรือชาก็ได แตตองเคาะจังหวะใหชองของจังหวะหางเทากันเสมอ ในทาง

ปฏิบัติน้ันการกําหนดความชา – เร็ว ของแตละคนน้ันไมเทากันจึงมีผูประดิษฐเครื่องมือที่ใชเคาะ

จังหวะข้ึนมาเรียกวา “เมโทรโนม” (Metronome) เพื่อใหใชยึดวาความชา – เร็ว เทาใดควรจะเคาะ

อยางไรโดยการกําหนดเปนคําศัพททางดนตรีดังน้ีเชน 

                      largo (very slow, broad) 40-56 ชามาก 

                      grave (very slow, solemn) ชามาก ๆ 

                      adagio (slow)58-70 ชา ๆ ไมรีบรอน 

                      andante (moderately slow)72-90 ชา, กาวสบาย ๆ 

                      moderrato (moderate) 93-100 ความเร็วปานกลาง 

                      allegretto (moderately fast)102-120 คอนขางเร็ว 

                      allegro (fast) 125-134 เร็ว 

                      vivace (lively) 136-172 เร็วข้ึนแบบมีชีวิตชีวา 

                      presto (very fast) 174-216 เร็วมากทนัทีทันใด 

                      prestissimo (as fast as possible) 218-… เร็วทีสุ่ด 

                  7.7. เมโทรโนม(Metronome)คือ เครื่องกําหนดจังหวะโดยใชการบอกวาใน 1 นาที 

จะมีจังหวะตบกี่ครั้ง เชน adagio มีความเร็ว 70 ครั้งตอนาที โดยการเคาะหรือนับจังหวะอยาง

สม่ําเสมอ เปนจังหวะธรรมดาที่ดําเนินไปเรื่อย ๆ คลายกับจังหวะการเตนของหัวใจ (Pulse) ความชา 

– เร็วน้ันข้ึนอยูการกําหนดของผูแตง หรือผูประพันธ (Composer) โดยหากจะยกตัวอยาง

เปรียบเทียบเรื่อง Sound Design ตามหัวขอน้ัน การใชเสียงหัวใจแทนเสียงของ เทโทรโนม ถือเปน

เสียงธรรมชาติอยางหน่ึงที่เกิดจากการดําเนินชีวิต และจะเกิดจังหวะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับอารมณและ

ความรูสึกของตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสรางสรรคเสียงประเภท Sound Design เพื่อให

เกิดความรูสึกและเขาใจ รวมถึงสามารถเขาถึงอารมณตามเน้ือเรื่องที่จะนําเสนอได 
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ภาพหัวขอที่ 7-7  ภาพแสดง เปรียบเทียบจังหวะดนตรี โทรโนมและการเตนของหัวใจ    

  โดยนอกจากเครื่องนับจังหวะอยางเทโทรโนมที่นักดนตรีนิยมใช และเสียงหัวใจ 

แตดวยความที่เสียงหัวใจคอนขางยากในการไดยินหรือนําเสียงใหผูอื่นไดรับรูดวยเพราะจําเปนตองพึ่ง

เครื่องมือในการชวยฟงแลว ในทางปฏิบัตินิยมจึงใชเทาในการตบจังหวะกับพื้นเปนการนับจังหวะ การ

ตบเทากระทบกับพื้นหน่ึงครั้งมีคาเทากับ ½ จังหวะ และเมื่อยกเทากลับที่เดิมก็มีคาเทากับ ½ จังหวะ 

ก็เทากับวาถาเราตบเทาลง – ยกข้ึน ก็เทากับ 1 จังหวะ ดังตัวอยาง   = 1 จังหวะ 

            การเคาะจังหวะ 1 จังหวะ  

            การเคาะจังหวะ 2 จังหวะ  

            การเคาะจังหวะ 3 จังหวะ  

            การเคาะจังหวะ 4 จังหวะ  

 

ภาพหัวขอที่ 7-7 ภาพแสดงการนับจังหวะดนตรี 

  

 7.8  อัตราจังหวะ (Meter) หมายถึง การจัดกลุมของจังหวะตบหรือการจัดกลุม

การเคาะ และการเนนจังหวะเคาะอยางสม่ําเสมอ โดยปกติจังหวะที่ 1 จัดเปนจังหวะที่หนักที่สุด 

    7.9  รูปแบบ หรือ คีตลักษณ ( Form )  

           คีตลักษณ หรือ รูปแบบ (Form)  หมายถึง ลักษณะทางโครงสรางของบท

เพลงที่มีการแบงเปนหองเพลง (Bar)  แบงเปนวลี (Phrase) แบงเปนประโยค (sentence)   และ

แบงเปนทอนเพลง  หรือ กระบวนเพลง (Movement)  เปนแบบแผนการประพันธบทเพลง หรือ 

เพลงรองในปจจุบัน แบงออกเปน 
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 เอกบท (Unitary Form) หรือ วันพารทฟอรม (One Part Form) คือบทเพลงที่มีทํานอง

สําคัญเพียงทํานองเดียวเทาน้ัน (A) ก็จะจบบริบูรณ เชน เพลงชาติ เพลงสรรเสริญบารมี เปนตน 

 ทวิบท (Binary Form) หรือ ทูพารทฟอรม (Two Part Form) เปนรูปแบบของเพลงที่มี

ทํานองสําคัญเพียง 2 กลุม คือ ทํานอง A และ B และเรียกรูปแบบของบทเพลงแบบน้ียอ ๆ วา AB 

 ตรีบท (Ternary Form) หรือ ทรีพารทฟอรม (Three Part Form) รูปแบบของเพลงแบบน้ี

จะมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ กลุมทํานองที่ 1 หรือ A กลุมทํานองที่ 2 หรือ B ซึ่งจะเปนทํานองที่

เปลี่ยนแปลง หรือเพี้ยนไปจากกลุมทํานองที่ 1 สวนกลุมทํานองที่ 3 ก็คือการกลับมาอีกครั้งของ

ทํานองที่ 1 หรือ A และจะสิ้นสุดอยางสมบูรณอาจเรียกยอ ๆ วา ABA 

 ซองฟอรม (Song Form) ก็คือการนําเอาตรีบทมาเติมสวนที่ 1 ลงไปอีก 1 ครั้งในตอนแรก

จะไดเปน AABA ที่เรียกวา ซองฟอรม เพราะเพลงโดยทั่ว ๆ ไป จะมีโครงสรางแบบน้ี 

 รอนโดฟอรม (Rondo Form) รูปแบบของเพลงแบบน้ีจะมีแนวทํานองหลัก (A) และแนว

ทํานองอื่นอีกหลายสวน สวนสําคัญคือแนวทํานองหลักทํานองแรกจะวนมาข้ันอยูระหวางแนวทํานอง

แตละสวนที่ตางกันออกไป เชน  ABABA , ABACA , ABACADA (ที่มา : หองเรียนดนตรี จิรวัตร : 

2555 ) 

                        7.10 ทํานองเพลง ( Melody ) 

         ทํานอง คือ เสียงที่เปลงออกมาโดยมีความตอเน่ืองกันเปนระบบ ทํานอง

เปรียบเหมือนรูปรางของบทเพลง มีเสียงสูง, ตํ่า,สั้น,ยาว ประกอบกันเขา โดยทั่วไปดนตรี

ประกอบดวยทํานองซึ่งเปนองคประกอบที่งายตอการจํา องคประกอบของทํานองประกอบดวย 

          โดยทั่วไปแลวคนจํานวนมากเมื่อพูดถึงดนตรีก็มักนึกถึงทํานอง การรอง

เพลงในหองเรียน, การรองเพลงในรถ, การรองเพลงในคายพักแรม, หรือแมกระทั่งการรองเพลงใน

หองนํ้า ฯลฯ สิ่งที่เราปฏิบัติขางตนที่กลาวมาก็คือการทํา “ทํานอง” โดยปกติในการฟงเพลงทั่ว ๆ ไป

สิ่งแรกที่เรามักจะจําไดก็คือทํานองเพลง เน่ืองจากทํานองเพลงเปนสิ่งที่งายตอการจํา บางคนไม

สามารถจําช่ือเพลงไดเลย แตสามารถจําทํานองเพลงน้ันไดเปนอยางดี เน่ืองจากวาทํานองมีบางสิ่ง

บางอยางที่พิเศษจึงทําใหเราจําทํานองได 

  7.11 การแสดงความรูสกึ  

          การแสดงความรูสึก คือ การใชเสียงรองที่หลากหลาย ลักษณะที่สื่อ

ความรูสึกหรือแสดงอารมณตามเน้ือหาและลีลาของเพลง การแสดงความรูสึกแสดงออกไดในหลาย ๆ 

ลักษณะ ไดแก ความดัง–เบาของเสียง สีสันของเสียง ความชาเร็วของจังหวะ และการออกเสียงใน

สําเนียงภาษาตาง ๆ นอกจากน้ีผูขับรองตองมีความเขาใจบทเพลงทั้งในดานองคประกอบดนตรีและ

บทรองดวย 
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       การฝกการแสดงความรูสึก 

       พื้นฐานสําคัญในการฝกแสดงความรูสึก ไดแก การฝกควบคุมความดัง–เบา

ของเสียง ใหสามารถแสดงออกไดตามใจนึก การฝกงาย ๆ คือ การฝกรองระดับเสียงใดเสียงหน่ึง ให

ยาวพอที่จะบังคับระดับเสียงน้ันใหดังแลวคอย ๆ เบาเสียงลง หรือเริ่มจากเสียงเบา ๆ แลวคอย ๆ ดัง

ข้ึน สามารถควบคุมใหเปนไปตามที่เราตองการได นอกจากน้ียังฝกโดยการออกเสียงเปนเสียงตาง ๆ 

ซึ่งปฏิบัติในทํานองเดียวกัน 

               สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเบื้องตนจะเปนประโยชนตองาน “การ

สรางสรรควีดิโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design” ไดคือ การศึกษาจังหวะ และรูปแบบ

และเครื่องมือตางๆที่สามารถนํามาเปรียบเทียบแทนจังหวะในการนับหรือสรางสรรคเสียงดนตรีได

เพื่อใหเกิดความรูสึก และนําเสียงมาเปรียบเทียบทั้งตีความหมายกอนการสรางสรรคดนตรีจริง โดยสิง่

ที่สําคัญที่สุดน่ันคือการแสดงความรูสึกทางเสียงดนตรีใหผูฟงเขาใจไดโดยไมจําเปนตองใชบทพดู ซึง่ใน

งานจุลนิพนธครั้งน้ีจําเปนตองทําความเขาใจกับเน้ือเรื่องและวัสดุที่จะใชในการสรางสรรคดนตรีอีก

ดวย  

ผลงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

       

 

 

 

 

ภาพหัวขอที่ 7.11 แสดงภาพ  ประกอบภาพยนตรเรื่อง Sound of noise ผลงานผูกํากับชาวสวีเดน 

ซิมมอนสัน และ นิลสัน ( Nanatakara : 2554 )  

                  ผลงานภาพยนตรเรื่องน้ีเปนภาพยนตรแนวมิวสิเคิล อาชญากรรม ที่ถือวาโดด

เดนดานของฉากการเลนดนตรีแนวทดลองโดยเน้ือหาภาพยนตรเรื่องน้ีเกียวกับแกงมือกลองจอม

ประหลาดทําการโจมตีเมืองดวยการเลนดนตรีในแบบที่ไมธรรมดา โดยเจาหนาที่ วอรเนอรบริงก จึง

ไดถูกมอบหมายใหรับผิดชอบกับคดีอันแปลกพิสดารน้ี แตดูเหมือนกับจะกลายเปนชะตากลั่นแกลง 

เพราะเหลาแกงคมือกลองที่ตองการหาความไพเราะของดนตรีน้ันดันมีอาวุธที่สามารถฆาเจาหนาที่ 

วอรเนอรบริงก ได น้ันคือ เสียงเพลง เพราะเจาหนาที่ วอรเนอรบริงก เปนคนที่หูหนวกมาต้ังแตเกิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

29 
 

   

ซึ่งในไมชาการไลลาผูกอการรายทางดนตรีกลุมน้ีตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไดกลับกลายเปนการไล

ลาดวยความอาฆาตสวนตัวมากข้ึนเรื่อยๆ โดยการดําเนินเรื่อง จะเนนที่การสรางสรรคจังหวะดนตรี

เปนตัวในการดําเนินเรื่องที่เดนชัด 

                โดยความนาสนใจของภาพยนตรเรื่องน้ีคือ เปนภาพยนตรที่มีลักษณะแปลกใหม 

โดยใชดนตรีในการดําเนินเรื่องและเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมธรรมใหเน้ือเรื่องดูเขมขน แต

จากขอมูลภาพยนตรเรื่องน้ียังมีมีฉายในเมืองไทย จึงเปนสิ่งที่แปลกใหมอยางย่ิงในการนําเสียงดําเนิน

เรื่องโดยใชดนตรีแบบแนวทดลอง หรือแตงข้ึนมาใหม 

                 ทั้งน้ี สําหรับแนวคิดของผูศึกษา ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากภาพยนตรเรื่องน้ี จึง

อยากนําเสนอผานเสียงในรูปแบบวิดีโออารต เพื่อเปนประโยชนตอสังคมมากย่ิงข้ึน ทั้งความแปลก

ใหมของดนตรีที่เปนสวนหน่ึงของ Sound effect หรือเสียงหน่ึงในองคประกอบภาพยนตรที่มี

ความสําคัญในการสงเสริมภาพ ดังน้ันวิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design จึงมี

ความนาสนใจ และมีประโยชนตอผูชมและผูศึกษา 
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บทที่  3 

 

การเก็บขอมูล 

 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design” น้ี ผู

ศึกษาตองการที่จะศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางการผลิตผลงาน โดยไดมุงเนน

ศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และนําผลที่ไดมาประยุกตปรับใชใน

การสราง Idea หรือ Concept ในผลงานของผูศึกษาเอง ซึ่งองคประกอบของระเบียบวิธีวิจัยน้ัน มี

ดังน้ีคือ 

 

รูปแบบการวิจัย 

  ในการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design” น้ัน 

ผูศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปน

ประโยชนในทางปฏิบัติตอไป โดยผูศึกษาไดศึกษาผลงานวิดีโอผลงานตัวอยาง (Reference) รวมถึง

การคนควารวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหประยุกตใชในการวางแผนผลิตงาน อีก

ทั้งยังไดเลือกการสัมภาษณแบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การ

สัมภาษณ (Interview) และแบบประเมิน (assessment) เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา รวมถึงการ

สรุปผลการศึกษาอีกดวย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตผลงานวิดีโอสั้นเลาเรื่อง โดยเสียงใน

รูปแบบ Sound Design ครั้งน้ี ไดแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

                 1.1 ประชากรทีเ่ปนผูมปีระสบการณ ดานสื่อมวลชนและทางดานการผลิตวิดีโอสั้น 

รวมไปถึงมิวสิควิดีโอและวิดีโออารต และผูมีประสบการณทางดานดนตรี หรอืผูทีม่ีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการผลิต 

                 1.2 ประชากรทีเ่ปนกลุมเปาหมาย ของการรบัชมผลงานประเภทวิดีโอ ที่เกี่ยวกบัการ

ใชเสียงในรปูแบบ Sound Design ซึ่งประชากรกลุมเปาหมายที่ผูศึกษาเลือกก็คือ “กลุมวัยรุน อายุ 
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18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอและวิดีโออารตโดยการใชเสียง ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อ

ออนไลน” 

    2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาเกี่ยวกับวิดีโออารต โดยใชเสียงในรูปแบบ 

Sound designครั้งน้ี ไดเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งแบงออกเปนสองกลุม คือ 

    2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ไดแก  

   2.1.1 กลุมผูผลิตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตวิดีโอสั้น รวมไป

ถึงวิดีโออารต และผูเ ช่ียวชาญทางดานเทคนิคเสียง โดยใชการสัมภาษณเ ชิงลึก (In-Depth 

Interview) ดังตอไปน้ี 

      - คุณรัฐการ  ชวนะวิรัช  

           ผูจัดการหองบันทึกเสียงและงานบันทึกคอนเสิรต บริษัท เค.ดี.เอ็ม.เท

รดด้ิง จํากัด ผลงานเกี่ยวของกับเสียงมีดังน้ี บันทึกและผสมเสียงรายการโทรทัศน “ดนตรี กวี ศิลป” 

“ไทยประลอง” สถานี ไทยพีบีเอส , บันทึกเสียงรายการโทรทัศน “The Voice” “The Voice Kid”,

บันทึกเสียงคอนเสิรต “คุณพระชวย สําแดงสด” “คาราบาว” “สคลับ” “โนตอุดม” ฯลฯ , ผสมเสียง

ระบบ 5.1 คอนเสิรต “คาราวานโลกรอน” “แสตมป เกรียน Day” ฯลฯ ผูชวยโปรดิวเซอรและผสม

เสียง อรบัมศิลปน นรีกระจาง คันธมาส ชุด “สําคัญที่ใจ”,มาสเตอรริ่งเอนจิเนียร ศิลปน 

“Inspiration”  

 

       - คุณณภัสสร เตลิงคพันธุ  

            ผูกํากับมิวสิกวิดีโอและงานโฆษณา จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ตําแหนงผูกํากับมิวสิกวิดีโอ บริษัท จีเอ็ม เอ็ม 

แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) - ปจจุบันเปนผูกํากับ บริษัท สตริปเปอรฟลม จํากัด และอาจารยพิเศษคณะ

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

     2.1.2 กลุมเปาหมาย ซึ่งจะใชการทําแบบสอบถามออนไลดทางอินเตอรเน็ต 

หมายถึงกลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน 

 

                        การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตผลงานวิดีโอสั้น รวมถึง

วิดีโออารตน้ัน  ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูลแนวคิด กระบวนการทํางาน เทคนิคการผลิตในดานตางๆ 

รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสรางสรรคผลงาน เพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใช
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กับช้ินงานของผูศึกษาใหสมบูรณและนาสนใจ สวนสําหรับแบบสอบถามกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายถึง

กลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลนน้ัน ผูศึกษา

จะสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสั้นเลาเรื่อง โดยใชเสียงในรูปแบบ Sound 

design  

 

  2.2 กลุมตัวอยางที่ทําแบบประเมิน (assessment) ซึ่งจะทําหลังข้ันตอนการผลิต

เพื่อประเมินผลผลงานการสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design หมายถึง กลุม

วัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ และดนตรีในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลนจํานวน 

5-10 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

   ในการศึกษา “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design” น้ัน 

ไดแบงเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ออกเปน 2 สวน คือ 

   1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต อันไดแก 

      1.1 ผลงานวิดีโอสั้น วิดีโออารตและเสียง ตลอดจนการศึกษาจากหนังสือและ

บทความทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลของขอมูลผลที่ไดมาวิเคราะห และนําไปพัฒนา

ประยุกตใชตอไป 

       1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมผูมีประสบการณ โดยจะ

ถามดวยคําถามปลายเปด (Open-end Question) เพื่อเปนการกระตุนใหผูมีประสบการณ ใหขอมูล

อยางละเอียดตรงประเด็น เพื่อที่ผูศึกษาสามารถนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห ผลิตผลงานตอไป  

       1.3 การสัมภาษณ (Interview) กับกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายถึง กลุมวัยรุน อายุ 18-

25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน โดยจะถามดวยคําถามที่ไม

เจาะลึก เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย กอนการผลิตผลงาน 

 

   2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต  

       2.1 การทําการสนทนากลุม (Focus Group) กับ กลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืน

ชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 5-10 คน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอผลงาน  

       2.2 การนําวิดีโออารตซึ่งเปนผลงานของผูศึกษา ไปเสนอใหกลุมผูเช่ียวชาญรับชม 

เพื่อขอรับคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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การทดสอบเครื่องมือ 

   สําหรับแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีประสบการณ และแนวคําถามทีจ่ะ

นําไปสัมภาษณกับกลุมเปาหมายน้ัน ผูศึกษาไดต้ังประเด็นคําถามพรอมกับนําคลิปวิดีโอตัวอยางและ

เสียงสวนหน่ึงไปเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเปนคําถามที่เหมาะสม เขาใจงาย 

และสามารถทําใหไดคําตอบที่นํากลับมาประยุกตใชกับงานของผูศึกษาไดตอไป  สวนสําหรับการแบบ

ประเมิน (Assessment)  น้ัน ผูศึกษาจะใหกลุมเปาหมายมารวมติชมและพูดคุยกันถึงในประเด็น

ตางๆ เพื่อประเมินผลหลังข้ันตอนการผลิตน่ันเอง 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

    การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาผลงาน “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงใน

รูปแบบ Sound Design” น้ัน ผูศึกษาไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

    ข้ันที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาผลงานวิดีโอ วิดีโออารต รูปแบบเสียง 

Sound design ตลอดจนการศึกษาจากหนังสือและบทความทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ เพื่อนําผล

ของขอมูลผลที่ไดมาวิเคราะห และนําไปพัฒนาประยุกตใชตอไป 

    ข้ันที่ 2 การสัมภาษณ โดยแบงออกเปน 

 - การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูและมีประสบการณ

ดานการผลิต โดยคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open Question) เพื่อใหผูที่มีประสบการณ 

ไดใหสัมภาษณอยางละเอียดตรงประเด็น เพื่อที่ผูศึกษาจะสามารถนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหและ

ผลิตผลงานตอไป  

 - การสัมภาษณ (Interview) กับกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายถึงกลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป 

ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 10 คน ดวยคําถามที่ไม

เจาะลึก เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลความคิดเห็นของกลุมเปาหมายน่ันเอง 

    ข้ันที่ 3 แบบประเมิน (assessment) ซึ่ งจะทําหลัง ข้ันตอนการผลิต โดยจะให

กลุมเปาหมายที่เปน กลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ และเสียงในรูปแบบ

ตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 5-10 คน มาสอบถามและรวมพูดคุยถึงประเด็นตางๆ พรอมใหติชม

ผลงาน เพื่อประเมินผลและนําคําติชมไปใชพัฒนางานตอไป ซึ่งนอกจากน้ี ผูศึกษายังไดเตรียมที่จะนํา

ตัวอยางเสียงบางสวน ไปเสนอใหกลุมผูเช่ียวชาญรับชม เพื่อขอรับคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพื่อมา

พัฒนาในการผลิตผลงานตอไปอีกดวย  
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แนวคําถามสําหรับประชากรกลุมตัวอยาง 

1. แนวคําถามกอนการผลิต (Pre-Production) 

1.1 แนวคําถามสําหรับ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth interview) สําหรับ

สัมภาษณผูมีประสบการณการผลิตวิดีโอสั้น และวิดีโออารตโดยมีแนวคําถามดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

              - ช่ือ อายุ เพศ อาชีพ ประวัติการทํางาน  

                 สวนที่ 2 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

     - กระบวนการและแนวคิดการผลิตผลงาน โดยเฉพาะผลงานที่มีการใชเสียง

บรรเลง 

     - อุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตผลงานวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ 

Sound Design  

                สวนที่ 3 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัผลงาน 

     - แนวคิดเกี่ยวกับการเลาเรื่องในเทคนิคกับภาพและเสียง 

     - การเลือกใชเทคนิคพิเศษซึ่งเกี่ยวกับเสียง sound design น้ันน้ัน มีเสนหหรือ

ความนาสนใจอยางไร 

     - Mood & Tone กับเน้ือเรื่องที่นําเสนอ จะสามารถเปนแบบใดไดบาง ใหดู

แปลกใหมและนาสนใจ 

     - แนวคิดและความจําเปนในการใชเน้ือเรื่อง ใหเขากับเสียงดนตรีที่ประกอบ 

     - เทคนิคและความสําคัญในการเลือกใชมุมกลองเพื่อการเลาเรื่อง  

     - คําแนะนําเกี่ยวกับการผลิตวิดีโออารต 

        1.2 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Interview) ซึ่งหมายถึงกลุม

วัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน มีแนวคําถาม

ดังน้ี 

    - ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 

    - แนวเพลงที่ช่ืนชอบ / รูจักดนตรีประเภท sound design หรือไม มากนอย

เพียงใด 

    - ประเภทของเน้ือเรื่อง เรื่องราว หรอืประเภทของภาพยนตรที่ช่ืนชอบ 

    - พฤติกรรมการเลอืกชม และความชอบในสื่อวิดีโอประเภทตางๆ 

    - ความสนใจในวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design  
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   - ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรบัวิดีโออารตโดยใชเสียงในรปูแบบ Sound 

Design 

 

2. แนวคําถามหลังการผลิต (Post-Production)  

2.1 แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป 

ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 5-10 คน ในหัวขอ “ความพึง

พอใจจากการรับชมวิดีโออารตโดยใช เสียงในรูปแบบ Sound Design” ซึ่งมีแนวคําถาม 

นอกเหนือจาก ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมายดังน้ี 

 

               สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

    - คุณรูสึกพึงพอใจตอเรื่องราวในวิดีโออารตหรอืไม เพราะเหตุใด 

    - คุณมีความเขาใจในเรื่องราวที่นําเสนอ มากนอยเพียงใด โปรดอธิบาย 

    - คุณสามารถรับรู ถึงบุคลกิของตัวละครที่กระทําการบรรเลงเสียง ไดหรือไม 

เพราะเหตุใด 

    - ระยะเวลาในการนําเสนอ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

              สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเทคนิคที่ใชในวิดีโออารต (Technicality) 

    - คุณรูสึกพึงพอใจกบัการใชเทคนิคกับวิดีโออารตในเรื่องหรือไม เพราะเหตุใด 

    - คุณรูสึกพึงพอใจกบัการออกแบบภาพและมุมกลองหรือไม เพราะเหตุใด 

    - คุณพึงพอใจในการตัดตอ และความตอเน่ืองหรอืไม โปรดใหเหตุผล 

               สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอสิ่งที่นําเสนอเสียงรปูแบบ sound design 

(Presentation) 

    - คุณสามารถเขาใจและรับรูสิ่งที่ตองการสื่อสารจากภาพและเสียงหรือไมเพราะ

เหตุใด 

    - คุณมีความคิดเห็นอยางไร ตอการใชเสียงในรูปแบบ sound design ทั้งหมด 

โปรดอธิบาย 

               สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารตโดยใชเสียงในรปูแบบ sound 

design (All of Video art) 

    - คุณรูสึกพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารตที่ไดรบัชมไปหรือไม เพราะเหตุใด 

               สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิม่เติม (Advice) 
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2.2 แนวคําถาม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและคําแนะนํา จากกลุมผูมี

ประสบการณ ในหัวขอ “ความคิดเห็นและคําแนะนํา จากการรับชมวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ 

Sound Design” ซึ่งสามารถแบงแนวคําถาม ไดดังน้ี 

 

                สวนที่ 1 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

    - คุณมีความคิดเห็นและคําแนะนําตอเรื่องราวในวิดีโออารตอยางไร โปรดอธิบาย  

     - คุณมีความเขาใจในเรื่องราวที่นําเสนอ มากนอยเพียงใด โปรดอธิบาย 

    - ระยะเวลาในการนําเสนอ มีความเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 

                สวนที่ 2 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสั้น (Technicality) 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการออกแบบภาพและมุมกลอง 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการใชเสียงรปูแบบ sound design  

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการเน้ือหาในการดําเนินเรือ่ง 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการตัดตอ และความตอเน่ือง 

                สวนที่ 3 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอสิ่งที่นําเสนอในวิดีโออารตและเสียง 

(Presentation) 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการสรางสรรคเน้ือเรือ่งและเสียงรปูแบบ sound 

design รวมทั้งคนแสดงและสถานที ่

                สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of short 

Video) 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโออารตที่ไดรับชม 

    - ความเห็นและคําแนะนํา ตอการนําเสียงในรูปแบบ sound design มาใชในการ

ดําเนินเรือ่ง  

                สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Advice) 

      ทั้งน้ีในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูมีประสบการณน้ัน จะเก็บในรูปแบบที่

ตางจากการทําแบบประเมิน (Assessment)  กับกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายถึง ผูศึกษาจะเก็บขอมูลจาก

กลุมผูมีประสบการณ โดยการสัมภาษณตลอดจนการสอบถาม เปนรายบุคคลไป  

 

                ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                        ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมูลทัง้หมด เปนเวลา 3 สัปดาห 

โดยจะแบงออกเปน 
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    1) 3 สัปดาห สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูมี

ประสบการณทางดานการผลิต และ สัมภาษณ (Interview) กลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยรุน อายุ 18-

25 ป จํานวน 10 คน ในข้ันตอนกอนการผลิต 

    2)  2 สัปดาห สําหรับการทําแบบประเมิน (assessment) กับ กลุมวัยรุน อายุ 18-

25 ป จํานวน 5-10 คน และการสัมภาษณกลุมผูมีประสบการณจากแนวแบบสอบถาม ในชวงหลัง

ข้ันตอนการผลิต 

 

              การวิเคราะหขอมูล 

    ในการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound 

Design”น้ัน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติ

พื้นฐานในการนําเสนอ การรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ซึ่ง

จะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 

           1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต 

          1.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมผลงานวิดีโอ ตลอดจนวิดีโออารตภาพยนตร ที่ใช

เทคนิคเสียงเขามาเกี่ยวของ ตัวอยางเชน ภาพยนตรเรื่อง Sound of noise ของประเทศรัสเซีย ป 

2010 เปนตน รวมไปถึงการหาขอมูลจากการอานบทความยอตางๆ เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการและเทคนิค

ใหมากข้ึน 

           1.2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–

Depth Interview) โดยการนําคําตอบของกลุมผูมีประสบการณ มาวิเคราะหคําแนะนําตางๆ สรุปผล

แลวนํามาปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตตอไป และไดทําการสัมภาษณ (Interview) กับ

กลุมเปาหมาย เพื่อนําความคิดเห็นตางๆมาสรุปผลอีกดวย โดยขอมูลดังกลาวน้ันไดถูกเก็บรวบรวม

ดวยการอัดวิดีโอเทปพรอมการบันทึกเสียง เพื่อใหไดขอมูลที่แมนยําและสมบูรณ 

         2. การวิเคราะหขอมลูหลงัการผลิต 

              ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบประเมิน (assessment)  

เพื่อประเมินผล หลังการผลิตช้ินงาน ที่ไดผลิตข้ึน โดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น และ

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานให

สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย อีกทั้งยังไดมีการสัมภาษณกลุม

ผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดความคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อเปนแนวทางในการแกไขผลงานตอไป 
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การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

การศึกษาขอมูลในครั้งน้ี ผู ศึกษาไดเสนอขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive 

Statistics) มานําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม ตลอดจนการสรุปผลวิเคราะห เพื่อนํามาผลิตวิดีโอ

อารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design  

2. นําผลงานที่ผลิตไดไปเสนอกลุมเปาหมาย ซึ่งเปน กลุมวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบ

การชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 5-10 คน เพื่อการสนทนากลุม (Focus 

Group) และสัมภาษณ (Interview) จากแนวแบบสอบถามกับกลุมผูมีประสบการณ เพื่อเก็บขอมูล

ดานคําแนะนําและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 

3. สรุปผลการผลิตวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design 
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บทที่  4 

 

ผลการศึกษา 

 

    การศึกษาและผลิตผลงานในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโออารตโดยการใชเสียงดนตรีใน

รูปแบบSound Design” ครั้งน้ี ผูศึกษาไดศึกษาผลงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือคือ 

การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมผูมีประสบการณ และแบบสอบถาม 

(Interview) เพื่อใหไดขอมูลความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย (Research) ทั้งน้ีเพื่อศึกษาหาแนวทาง

ผลิตผลงานวิดีโออารตโดยใชเสียง การสรางสรรคใหไดอารมณ และเทคนิคตางๆจากการสรางสรรค

ผลงาน จากน้ันจึงนําขอมูลมาประยุกตใชในงานของผูศึกษา ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ได

ผลการวิจัยออกมา ดังน้ี 

     การวิเคราะหการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูมีประสบการณ

ทางดานการผลิตวิดีโออารต มิวสิควิดีโอ ผูเช่ียวชาญทางดานเสียง และผูเชียวชาญทางดานตัดตอ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูมีประสบการณทางดานการผลิตผลงานวิดีโอ 

ทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งผูศึกษาสามารถประมวลผลขอมูลการสัมภาษณแบบเชิงลึกมาได ดังน้ี 

 

1. คุณรัฐการ  ชวนะวิรัช 

    ผูจัดการหองบันทึกเสียงและงานบันทึกคอนเสริต บริษัท เค.ดี.เอ็ม.เทรดด้ิง จํากัด  

 

1.1 กระบวนการ สรางสรรคผลงาน 

           จากการอานขอมูลและหลากความคิดของผูศึกษา ผมคิดวา ควรจะเนนทางดาน

เสียงใหเต็มที่ โดยสวนตัวผมไมมีความสามารถดานความคิดในดานการ Creative shot หรือ story 

ตางๆ แตเมื่อฟงเน้ือเรื่องและเหตุผลการดําเนินเรื่องของผูวิจัยแลว ผมคิดวามันสามารถไปไดดี และมี

ความนําเสนอที่นาสนใจ โดยจากที่ผมเคยผานงานมา สวนมากผมเคยอยูบริษัท Butterfly โดยงาน

สวนมากที่รับผิดชอบ ลูกคาจะใหเสนอแนวคิดการใชเสียงใหเขากับสินคา และดวยการที่ผมเคย ทํา 

Jingle Radio มากอน และแตงเพลงมาบาง ผมเขาใจสิ่งที่คุณตองการนําเสนอเปนอยางดี โดยสําหรับ

ผมแลวกระบวนการสรางสรรคผลงาน อยูที่ผูสรางสรรคผลงานมีจุดประสงคอยางไร โดยจากเหตุผล

ของผูสรางสรรคคือ เพื่อศึกษาการใชเสียงในรูปแบบ Sound design เปนการศึกษาและประกอบกับ
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ความบันเทิง ดังน้ัน ผมจึงคิดวา การสรางสรรคผลงานช้ินน้ี จึงจําเปนตองเนนเสียง เปนอยางมาก 

โดยใชหลักสัญญะ เน่ืองจาก เสียงคือการสงสัญญะบางอยาง โดยจากขอมูลผมวาคุณมาถูกทาง 

โดยสัญญะน้ันตองสอดคลองกันทั้งภาพและเสียง เชน ดนตรีที่คุณสรางสรรคข้ึนมา ที่คุณเลือกเสียง

หัวใจ ก็เปนสัญญะอยางหน่ึงที่สื่อความหมายการอึดอัด จะสังเกตไดวาหนังอวกาศหรือใตนํ้าจะเติม

เสียงประเภท Flanger Sound ลงไป ดวยความเปนเสียทุมๆ ตํ่าๆ ที่ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด โดย

กระบวนการสรางสรรคผลงานน้ันอยูที่วาคุณสรางสรรคเพลงหรือภาพมากอนกัน หากคุณสรางสรรค

ภาพมากอน เสียงน้ันตองสอดคลองกับภาพ แตหากคุณมีกระบวนการสรางสรรคเสียงมากอน ภาพ

จะตองเสริมสรางอารมณใหเสียงชัดเจนข้ึน 

 

1.2 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัการผลิตผลงาน 

      จากลักษณะผลงานและขอมูลที่ผูศึกษาตองการสรางสรรค ผมแนะนําโปรแกรม 

Logic audio ซึ่งเปนโปรแกรมมืออาชีพ และงายสําหรับการสรางสรรคเสียงSound design โดย

ตางประเทศมักใชโปรแกรมน้ีในการสอนระดับมหาวิทยาลัย และเปนที่รูจักกันในวงการดนตรี โดย

รูปแบบดนตรีผมวา คุณเลือก Hip Hop ดีแลว ผมเห็นดวย เพราะดวยยุคดนตรี Post modern อีก

ทั้งคุณเรียนคณะนิเทศศาตร การสื่อสารของมนุษยเปนการสื่อสารทั่วโลกที่มนุษยเราสามารถรับมาได

อยางรวดเร็ว เพราะฉะน้ันแนวดนตรี Hip Hop เปนแนวดนตรีที่มีการผสมผสานดนตรีทุกอยางมา 

เชน สมัยกอน ดนตรีประเภท Classic อาจมีCello  เพียงอยางเดียว สมัยน้ี Hip Hop อาจมีขลุย 

Cello เครื่องดนตรีหลากหลายอยาง ตางวัฒนธรรมมาผสมผสาน อีกทั้งการ Design เสียงธรรมชาติ

ใหเพียงเครื่องดนตรีอยาก Beat box ยังนาสนใจและมีความ create อยูในตัว หรือแมแตการเช็ด

กระจก เพราะฉะน้ันดนตรี แนว Beat box จึงเหมาะกับงานช้ินน้ี  โดยการศึกษางานช้ินน้ีจะสามารถ

สรางสรรคออกมาไดอยางสมบูรณ ดวยการศึกษาเรื่อง Scale ดนตรี ซึ่งสามรถชวยเหลือในดาน

ความรูสึก , เรื่อง Temple คือการเวนจังหวะของอารมณแตละจังหวะ เชน เสียงดัง สวนมากใชใน

หนังผี ทําใหเกิดความตกใจ แตกอนเสียงจะดังมักจะมีเสียงของความเงียบมากอน โดยทั้งน้ีผูศึกษา

ควรศึกษาเรื่อง Melody การใชเครื่องมือเทคโนโลยีในการแตงเพลงเพื่อความสมบูรณของช้ินงานมาก

ย่ิงข้ึน(สัมภาษณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556) 

 

2. คุณณภัสสร เตลิงคพันธุ 

    ผูกํากับมิวสิกวิดีโอและงานโฆษณาและเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาการจัดแสงและ

เวที ใหกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2.1 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

      สวนตัวเน่ืองจากผมจบทางดานจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมา คณะจิต

กรรมสอนใหผม ถอมตัวกับโลก ถอมตัวกับธรรมชาติ ผมจึงชอบที่จะทํางานทางดาน MV และ

ภาพยนตร มากกวาทางดาน Advertising เน่ืองจากผมคิดวา ภาพยนตรเปนสิ่งที่อางไมได โดย 

Director 90 % คนดูสามารถใหความสนใจดวยตัวเขาเอง 90% ผมคิดวามันเปนสิ่งที่อารต ไมใชกับ

ดักเพื่อใหคนมาซื้อแลวสรางธุรกิจตอ แตกตางจาก Advertising จะชัดเจนในเรื่อง Business มากๆ 

โดยสวนตัวอารตไมอารตอยูที่ความหมายแตละคนในการสื่อความหมาย ขอกลาวรวมในเรื่องของ

ภาพยนตรวา การทําภาพยนตรคือการนําภาพที่อยูในหัวของผูทําออกมาใหเปนรูปภาพและเรื่องราว 

ซึ่งแตกตางจาก MV เน่ืองจาก MV คือการนําเน้ือเพลงมาแปลงเปนภาพตามความหมายของเน้ือเพลง 

ดังน้ันอยูที่วาคุณจะเห็นวาสวนไหนสําคัญกวากัน สําหรับการสรางสรรคผลงานวิดีโออารต หรือ 

ผลงานตางๆ สําหรับผมคิดวา ถาไมมีหัวใจกับมัน ไมรูสึกกับมัน ก็ไมสามารถทําได แตผมนับถือบุคคล

ที่ตองตอสูตอการทํางานแมไมชอบและตองอดทนกับงานนะ โดยสวนตัวแลวผมคิดวาคุณมาถูกวิธี คุณ

รูวาคุณตองการทําอะไร และรูวาตองทําออกมาอยางไร ฉะน้ันถาใหผมพูดถึงกระบวนการทํางาน ผม

คิดวาอยูที่ความถนัดและประสบการณที่คุณเจอ งานทุกช้ินที่คุณทํามันจะสื่อความหมายความเปนตัว

คุณออกมา คุณตองการทําอะไรก็ทําตามสิ่งที่คุณคิดออกมาไดเลย(สัมภาษณ (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.

2556) 

 

2.2 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัการผลิตผลงาน 

           จากประสบการณของผมที่ผานงานทางดาน Production เยอะพอสมควร ผมวา

งานช้ินน้ีของผูศึกษานาสนใจมากและผมชอบ สําหรับการแนะนําผมคิดวาผมชอบสิ่งที่คุณทําและ

ตองการนําเสนอนะ เปนงานที่คอนขาง creative โดยผมไมเปนหวงทางดานมุมภาพเลยเพราะ งาน

ประเภทน้ีใชหลักการถายตามเสียงอยูแลว เสียงดังจากไหนก็ถายตรงน้ัน ถาเนนตรงเสียงชนิดใดก็เนน 

CU แตถาเปนเสียงรวมก็ใชภาพกวาง ผมคิดวาไมนาเปนหวง แตที่สําคัญงานน้ีตองทํา sound ออกมา

ไดอยางดีพอสมควร เพื่อจะดึงดูดคนดูได ถาถามถึง mood and tone สวนตัวผมคิดวา เปน office 

ธรรมดาก็ได ไมตอง colorful อะไรมากมาย อาจเปนแคบาง shot หรือสิ่งของบางอยางเทาน้ัน สวน

การจัดแสงผมคิดวานาจะจัดใหเปนธรรมชาติที่สุด ใหคนดูคิดวาไมจัดแตถายออกมาแลวไมตองสวย

มากเทา MV แตตองทําใหหนาดู สิ่งี่ผมติดอยูอยางเดียวคือ การทําหนาเหมือน ที่เปน gimmick ตอน

สุดทายของเรื่อง ผมกลัวคุณทําไมถึงแลวมันจะไมเนียน ถาเลี้ยงไดก็อยาทําคนนาเหมือนดีกวา มัน

คอนขางละเอียด แตถาคุณคิดวามันสําคัญ อยากจะเก็บไวผมก็ไมขัดของอะไร เพียงแคอยาประมาท

เทาน้ัน สวนสุดทายเรื่องนักแสดง ผมวาการ Lip sing  Beat box คอนขางยาก เน่ืองจากผมมีเพื่อน
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ประเภทน้ีเยอะ แนะนําใหหานักแสดงที่มีความสามารถที่  beat box ได หรือใชมุมกลองเยอะๆดีกวา 

แตโดยรวมผมคอนขางชอบในความคิดและรูปแบบงานโดยรวมครับ(สัมภาษณ วันที่ 18 กันยายน 

พ.ศ.2556) 

 

3. นายธรรมรัตน  สุเมธศุภโชค 

ผูชวยกรรมการบริษัท จีเอม็เอม็ ไท หับ จํากัด ผลงานทางดานตัดตอภาพยนตร GTH 

    3.1 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

      จากประสบการณชีวิตการทํางานของผม เริ่มตนดวยการทํา Sound design 

ภาพยนตร เชนกัน โดย สําหรับผมแลว Sound design คือสิ่งที่สงเสริมภาพและทําใหผูคนรูสึกจริง

ที่สุด ทําใหผูคนรูสึกรวมเขาไปกับเหตุการณ สวนนักแสดงมีหนาที่สื่อสารอารมณใหสมจริงย่ิงข้ึน โดย

งานภาพยนตรของ GTH ก็เคยทําและผมเปนคนตัด 2 เรื่อง เทาที่จําได หน่ึงในน้ันเปนหนัง

เทิดพระเกียรติ เกี่ยวกับนักดนตรี โดยใชการทําเสียง sound design เชนกัน จากที่ผมทําความเขาใจ

กับงานที่คุณตองการสรางสรรคแลวน้ัน ผมคิดวา ควรใสใจที่ดนตรีเปนหลัก เพราะเน้ือเรื่องและการ

นําเสนอผมไมขัดของ โดยกระบวนการตัดตอเปนกระบวนการสุดทายอยูแลวเมื่อคุณไดภาพและเสียง

ที่สมบูรณมา การตัดตอก็จะเปนเรื่องงาย โดยสําหรับเทคนิคการตัดตอของผม จะเปนลักษณะทําให

เน้ือเรื่องรูเรื่อง แตอยูที่คนดูวาเขาจะเลือกรับอะไร และเขาใจไปในรูปแบบไหน ลักษณะจะเปนการตัด

แบบงายๆ เขาใจงาย ซึ่งผมมีประโยคหน่ึงในการตัดตอวา “การเลาเรื่องสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกน้ี

ได” ซึ่งแตกอนผมไมเคยเขาใจ มันเปนคําพูดของใครบางคนที่เช่ียวชาญในเรื่องตัดตอ โดยการตัดตอ

เปนสิ่งที่ใครก็สามารถทําได เรียนรูได และตองทําความเขาใจกับมัน หนังดีหน่ึงเรื่องไมไดหมายความ

วา คนตัดตอเกง แตหมายความวา main station คนหลายคน  แตถางานออกมาจาก editor คน

เดียวงานอาจขาดอารมณมีแต cutting ก็เปนได แตถา editor คิดวา shotน้ีดี ตัดอยางน้ีดี ก็ตองง 

vat นํ้าหนักความคิดเห็นเอาเองเพราะเปนหนาที่หลักของเรา เรื่องการตัดตอข้ึนอยูกับ space and 

time ทุกครั้งที่แกงานตองดูใหมต้ังแตตน เพราะ pacing แตละ shot ตางอารมณกัน (สัมภาษณ วันที่ 

17 กันยายน พ.ศ.2556) 

 

3.2 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัการผลิตผลงาน 

      สําหรับการตัดตอผมคิดวาตองตัดตอใหธรรมดาที่สุด ตองไมเนนเทคนิคอะไรเลย 

ถาใสเทคนิคหรือ effect ดานภาพเยอะ คนดูจะเนนไปดูทางดานเทคนิคมากกวาจะสนใจเสียง 

เน่ืองจากผมคิดวา งานคุณ เสียงประเภท sound design คอนขางเดนและตองมากอนควรใสใจ

ทางดานเสียงใหมาก และตาม story board แลว gimmick ของเรื่องอยูที่ตอนสุดทายวาเปนการ
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เฉลยความหมายของหนังทั้งหมด น่ันคือคนหนาเหมือน ผมคิดวาควรเนนเทคนิคใสสุดทายทีเดียวคือ

คนหนาเหมือนนอกน้ันทําใหธรรมดาที่สุด โดย cutting ตางๆตัดตามจังหวะของเสียงอยูแลว ถาดนตรี

เปนประเภท Hip Hop ก็จะคอนขางตัดเร็วหนอย จังหวะที่กดดัน จะตองเปนเสียงที่คอนขางตํ่า หาก

ผสมกับเสียง ambience เงียบแลวน้ัน เชน ฉากเขาไปในหองหัวหนา หากคุณเลือกใชเสียงเงียบจนได

ยินแมกระทั่งเสียงแอร ก็ตองตัดภาพสลับเร็วเปน เงียบ แอร เงียบ แอร เพื่อเพิ่มความกดดันมาก

ย่ิงข้ึน โดยหากพูดถึงเรื่อง Mood and Tone  หากใชสี colorful สําหรับในความหมายสรางภาพ ผม

คิดวามันใชแตผมวามันไมเหมาะกับงานช้ินน้ี เพราะจะกลายเปนแยงกันโดดเดน อาจใชสีสันไดในบาง 

shot เชนตอนสุดทาย ลิปติก สีแดงแปดไปเลย หนังที่มี Idea อยูแลว หากใสอะไรเยอะมากไปจะทํา

ใหหมดความพิเศษ เนนสี Monotone เปนหลักถาใส colorful ต้ังแตแรกก็หมดความพิเศษ หนังหน่ึง

เรื่องมีสิ่งอยากอยู 2 อยางคือ Set up และ ตอนจบ ถาทําใหคนตามต้ังแตตอน set up ได ยังไงคนดู

ก็ตามจนจบ ผมคิดวางานคุณนาสนใจเพราะ ขาย Idea อยูแลวและควรเนนเรื่องเสียงใหมาก สวน

ตอน set up and end ผมวาคอนขางแปลกตาดี นาสนใจครับ(สัมภาษณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.

2556) 

 

  การวิเคราะหการสัมภาษณ (Interview) กับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนวัยรุน อายุ 18-25 ป ที่

ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวน 10 คน   

             ผูศึกษาไดทําการสุมและคัดเลือกกลุมวัยรุนซึ่งเปนกลุมเปาหมาย เพื่อทําแบบสอบถามถึง

ความคิดเห็น และนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดในการผลิตผลงาน ซึ่งจากทํา

แบบสอบถามน้ัน สามารถประมวลผลขอมูลจากกลุมเปาหมายออกมาได ดังน้ี 

 

  1) แนวเพลงที่ช่ืนชอบ  

            สวนใหญกลุมเปาหมายจะช่ืนชอบเพลงแนว Pop หรือเพลงทีฟ่งงาย ฟงแลวใหความรูสึก

สบายๆ ไมวาจะเปนจังหวะชาหรอืเร็วก็ตาม ซึ่งนอกเหนือจาก Pop ก็จะมบีางสวนที่มีความชอบที่

แยกยอยจาก Pop คือจะช่ืนชอบแนว Pop Rock, Alternative Pop และ Electronic Pop เปนตน 

ทั้งน้ีแนวเพลงในสวนอื่นที่ไมใช Pop จะมเีพียงสวนนอยมาก โดยจากกลุมเปาหมายแลวแทบจะไมมี

เลยทีป่กติจะชอบฟงเพลงประเภทแนวประยุค หรอื Design ข้ึนมาใหม เน่ืองจากแนวเพลงที่

นอกเหนือจากเปนที่นิยม สวนมากจะใชเพือ่ประกอบภาพเพิ่มความรูสกึใหกบัภาพมากกวาการฟงเพื่อ

ความสนุกสานและความผอนคลาย 
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  2) ประเภทของเน้ือเรื่อง เรือ่งราว หรือประเภทของภาพยนตรที่ชอบ  

  เน่ืองจากผลการทําแบบสอบถามสามารถสรุปไดวา ประเภทเรื่องที่กลุมเปาหมายตองการ

รับชมมากที่สุด คือ ผลงานประเภท ใกลเคียงความจริง เรื่องใกลตัว หรือ ชีวิตการเรียน การทํางาน 

โดยผลกาตอบรับนํามาเปนอันดับตน เน่ืองจากเน้ือเรื่องใกลเคียงความจริง หรือเรื่องใกลตัวสามารถ

เปนเรื่องที่สะทอนมุมมอง ของผูชมใหสามารถไดรับความเขาใจและรูสึกไดมากกวา ในรูปแบบอื่นๆ 

นอกจากน้ี กลุมเปาหมายยังมีความสนใจไมแพกับเรื่องใกลตัว หรือใกลเคียงความจริงจากการดําเนิน

ชีวิตน้ันคือ เน้ือเรื่องที่มีการดําเนินเรื่อง เกินความจริง ที่มีการใชเทคนิคพิเศษทางดานคอมพิวเตอร 

มารวมดวยมากพอๆกับเรื่องใกลตัว เน่ืองจากคนประเภทน้ี เปนบุคคลที่คอนชางสรางสรรคและ

ตองการความแปลกใหมในการนําเสนอของสื่อเพื่อความบันเทิงและต่ืนตาต่ืนใจ 

 

          โดยลําดับความช่ืนชอบในภาพยนตรตลอดจนเรือ่งราวประเภทตางๆจากกลุมเปาหมาย

สามารถรูปไดดังน้ี 

 

 

 

ภาพที่หัวขอที่ 3-1 แผนภาพแสดงลําดับความนิยมช่ืนชอบในภาพยนตรตลอดจนเรื่องราวประเภท

ตางๆ 

  - ความสนใจในวิดีโออารตโดยการใชเสียงในรูปแบบ Sound Design  

              จากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานเสียงพบวามีความสนใจในช้ินงานน้ีเปนอยางดี

และพรอมสนับสนุน และใหความชวยเหลือตางๆต้ังแตหองอัดเสียงตลอดจนการใชสถานที่และ

อุปกรณตางๆ ดวยความที่มีทัศนคติตรงกันและเน้ือหาที่แปลกใหมของเรื่อง Sound Design ที่เปน

สวนหน่ึงของเอกวิทยุและโทรทัศนของคณะนิเทศศาสตร อีกทั้งยังไมเคยมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร

จากมหาวิทยาลัยศิลปากรทําเรื่องน้ีมากอน ถือวาเปนเรื่องที่ทาทายมากและนาสนุกเปนอยางย่ิงทําให

ผูมีประสบการณดาน Sound Design มากอนทางดานเสียงจึงใหความสนับสนุนเปนอยางดี อีกทั้ง

ยังใหความชวยเหลือทางดานการปรึกษาตางๆและโปรแกรมดานเสียงอีกเปนตน 

   จากผลการสัมภาษณของผูเชียวชาญทางดานภาพยนตรและวิดีโออารต เน่ืองจากผูกํากับ

ทานน้ีจบจากคณะจิตรกรรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีความเชียวชาญในการทําช้ินงานทั้งมิว

สิควิดีโอ และภาพยนตรตางๆ จึงมีความรูเรื่องศิลปะเปนอยางดี อีกทั้งยังใหความสนใจกับช้ินงานน้ี

เปนอยางมาก และพรอมใหคําปรึกษาทุกเรื่องต้ังแตเทคนิคการถายทํา Mood and Tone ตลอดจน

รูปแบบตางๆในแนวทางที่เปนไปไดและสามารถเอื้อมถึง พรอมมุมมองใหม ทัศนคติตางๆในการคิด

Comedy  Drama Fantasy Horror Other 
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มากมาย และดวยในประเทศไทยนอยคนนักที่จะสนใจเรื่องการทํา Sound Design เน่ืองจากเปนสิ่ง

เริ่มตนของเสียงดนตรีและเสียงใกลตัวที่ถูกมองขาม จึงไดรับการสนใจและสนับสนุนอยางเต็มที่และ

พรอมใหคําปรึกษาในการสรางสรรคผลงานช้ินน้ีเปนอยางมาก 

  จากผลการสัมภาษณผูตัดตออันดับตนๆของประเทศไทย จากประสบการณช้ินแรกของการ

เขาวงการณที่ผานจากงาน Sound Design มาเปนอยางแรก การทําวิดีโออารตในรูปแบบ Sound 

Design ของงานช้ินน้ีจึงไดรับการสนจากผูเช่ียวชาญ เน่ืองจากการสรางสรรคภาพยนตร Sound 

Design สวนมาก จะไมใชการ Design โดยใชเสียงธรรมชาติลวนๆ ซึ่งทําใหผลงานช้ินน้ีมีความโดด

เดนและเน้ือหาสะทอนสังคม ซี่งผลงานที่ผานมาอยางภาพยนตรเกี่ยวกับ Sound Design ของบริษัท 

GTH ที่ผานฝมือการตัดตอของผูเช่ียวชาญทานน้ีถือเปนภาพยนตรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯที่ผานมาอีกดวย ทําใหการทํางานช้ินน้ีไดรับความสนใจและสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญและ

ทางผูเช่ียวชาญยังมอบตัวอยางภาพยนตรเทิดพระเกียรติมาเปนตัวอยางในการตัดตอ และแนะนํา

จังหวะในการตัดตอตางๆพรอมใหคําปรึกษาอยางเต็มที่อีกดวย 

  - ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับวิดีโออารตโดยการใชเสียงในรูปแบบ Sound 

Design 

   จากผูเช่ียวชาญทางดานเสียงมีคําแนะนําใหใชการศึกษาทางดานดนตรีเพิ่มเติม เพื่อการ

สื่อสารจากเสียงดนตรีใหไดความรูสึกอยางแทจริงแกผูฟงมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีการใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการเลือกใชเสียงเพื่อใหใกลเคียงเครื่องดนตรีมากย่ิงข้ึน เชนเสียงใดใชแทนเสียงเบส หรือ 

อุปกรณใดใชแทนเสียง Melody ตางๆเพื่อใหดนตรีไดออกมาอยางสมบูรณแบบที่สุด 

   จากผูเช่ียวชาญทางดานการสรางสรรคเรื่องภาพยนตร หรือวิดีโออารต ไดใหความเห็น

เกี่ยวกับตอนจบของทายเรื่องวาไมไดมีความจําเปนในการใชเทคนิคใบหนาเหมือนกนหากยังไมมคีวาม

เชียวชาญพอ เน่ืองจากเทคนิคน้ีคอนขางละเอียด อาจมีการใชมุมหลอก หรือเทคนิคในการใช

โปรแกรมอื่นๆรวมดวยหากยังตองการที่จะใชจุดเดนตอนจบของเรื่องใหคงอยู 

   จากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญทางดานตัดตอ แนะนําวา วิธีการตัดตอควรมีการตัดหรือใช

เทคนิคภาพตางๆใหธรรมดาที่สุด เน่ืองจากเสียงเปนจุดเดนในการดําเนินเรื่อง หากมีอะไรเสริมเติม

แตงมากเกินไปจะทําใหผูชมไขวเขวถึงจุดเดนและถูกมองขาม หรือลนเกินไป ควรมีการใชการตัดแบบ

เร็วๆตามจังหวะดนตรีและภาพ และสามารถใหเกิดความรูสึกควบคูกันไปไดโดยเนนที่จังหวะการตัด

มากกวาการใชเทคนิคทางดานEffect 

 สัมภาษณกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนกลุมวัยรุนอายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ 

ผานสื่อออนไลน เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ. 2555 
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    สรุปผลการวิจัย 

             จากผลแบบสอบถามของกลุมเปาหมายมีขอเสนอแนะสรุปกลาววา “ซาวนตองมีความ

นาสนใจมากๆ จึงจะทําใหงานออกมาสนุก เปนรูปแบบที่ ทําใหผูรับชมไดใชความคิดและคิดรูปแบบ 

คําพูดตางๆ ของตัวละครโดย ไมตองใหตัวละครเปนคนพูดเอง ซึ่งทําใหไดหลากหลายความคิด ข้ึนอยู

กับผูนําเสนอวา จะสื่อใหผูรับชมคิดไปในทางที่ตองการจะสื่อไดหรือไม นาสนใจมาก  มันจะดูนาสนใจ

มาก แปลกดี ออกแบบใหหลากหลายกวาที่มีอยู” และจากผลการทําแบบสอบถามของกลุมเปาหมาย

มีการไดรับความสนใจตีเปน 80% ของทั้งหมดที่ไดทําแบบทําสอบ มีความสนใจที่ตองการรับชม ดวย

ความแปลกใหมของกรนําเสนอ และการสะทอนมุมมองทางดาน office ในสังคมซึ่งเปนเรื่องใกลตัวที่

ผูชมสามารถเขาใจได อีกทั้งยังมีการนําเสนอโดยใชSound Design ที่แปลกใหมซึ่งยากที่จะมีผูสราง

สรรค ทําใหเปนที่สนใจแกกลุมเปาหมายจํานวนมาก แมวาดนตรีประเภท Sound Design จะไมเปน

ที่นิยมในทางดานดนตรีประเภทยอดนิยม แตเมื่อนํามาสรางสรรคในรูปแบบวิดีโออารตและภาพที่

ประกอบกับเสียงทําใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจเปนอยางมาก อีกทั้งผูเช่ียวชาญยังใหความ

สนับสนุนและช่ืนชอบในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบใหมๆ ทําใหการสรางสรรคผลงานช้ินน้ีไดรับ

ความสนใจเกือบ 100% จากผูสัมภาษณทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยจะพยายามสรางสรรคผลงานออกมาอยาง

เต็มที่และนําคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและกลุมเปาหมายไปประยุคใชในการถายทําตอไป 
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บทที่  5 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและการผลิตผลงาน “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ 

Sound Design” ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินช้ินงานที่ผูศึกษาไดผลิต

ข้ึน ดวยวิธีการทําแบบสอบถามหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโอสั้นอารตโดยใชเสียงดนตรี

ในรูปแบบ Sound Design” เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย  

กับกลุมผูมีประสบการณ ในหัวขอ “ความคิดเห็นและคําแนะนํา จากการรับชมวิดีโออารต

โดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design” เพื่อใหไดคําแนะนําและความคิดเห็น ซึ่งจะนําไปสูการ

สรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 

 

ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 

THEME  

การสรางภาพในสํานักงาน 

PLOT 

เรื่องราวของผูชายคนหน่ึงที่เปนตัวแทนของคนจํานวนมากจากโลกแหงความจริง การ

ดํารงชีวิตเปนการสรางภาพ เมื่อไมมีหัวหนาการอูก็เกิดข้ึนแตเมื่อหัวหนามาจึงต้ังใจทํางาน โดย

สุดทายเมื่อการกระทําอยูภายใตจิตสํานึก ผูทําผิดยอมกลัวการกระทําของตนเอง หัวหนาที่แอบดูอยู

เรียกผูชายคนน้ันเขาไปคุยภายหอง เมื่อออกมาจากหอง ผูชายคนน้ันเปดดูซองขาวที่เขาไดรับจาก

หัวหนา ความสิ้นหวังเกิดข้ึนเมื่อคนผิดรูการกระทําของตัวเอง แตแลวซองที่เปดข้ึนกลับเปน Bonus ที่

หัวหนามอบให แสดงใหเห็นวาการเสแสรงเอาหนาในสังคมน้ันไดผลในสังคมสมัยน้ีไปแลว โดย

เสียงดนตรีประเภทSound Design จะชวยสรางความเมามันใหต่ืนเตนขาถึงอารมณย่ิงข้ึน 

TREATMENT 

     ดนตรีเปนสวนหน่ึงที่เปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต และการถายทอดอารมณ

ทําใหเกิดการสรางสรรคเน้ือเรื่องการดํารงชีวิตประจําวัน ดวยการใชดนตรีในการดําเนินเน้ือเรื่องจาก

การเรียบเรียงเสียงธรรมชาติจากการดํารงชีวิต และดวยสังคมของการแขงขัน  ทําใหเกิดการ

สรางสรรคเน้ือเรื่องสะทอนความจริงในการดํารงชีวิตจากการทํางานกลาวคือ การสรางภาพใน

สํานักงานของคนในปจจุบัน เน่ืองจากทุกคนตองการความสบายและรักตัวเองเปนหลัก 
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CONCEPT ของการเลาเรื่อง 

ใชการเลาเรื่องผานเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design โดยเนนการออกแบบเสียงและ

การเลาในรูปแบบคลายหนังสั้น ซึ่งเสียงดนตรีมาประกอบการดําเนินเรื่องเพื่อชวยเพิ่มอารมณ 

MOOD & TONE (STYLE ของภาพ) 

 

OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 5-1 ภาพแสดง Mood & Tone หรือ Style ของภาพที่จะใชเลาเรื่อง 
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MOOD BOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดง Mood Board 

 STORYBOARD               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 ภาพแสดง Storyboard 
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STORYBOARD (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 5-4 ภาพแสดง Storyboard (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    ภาพที่ 5-5 ภาพแสดง Storyboard (ตอ) 
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 STORYBOARD (ตอ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 5-6 ภาพแสดง Storyboard (ตอ)  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    ภาพที่ 5-7 ภาพแสดง Storyboard 
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 CHARACTER ตัวละครหลัก Office  

      

 

                

 

CASTING ตัวละครหลัก (ภาพจริง) 

 

 

ภาพที่ 5-12 ภาพแสดง Casting นางเอก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 ภาพแสดง CHARACTER ตัวละครหลัก (ชาย) 
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 COSTUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   ภาพที่ 5-9 ภาพแสดงเสือ้ผาของนักแสดงชายหลกัในสํานักงาน 

เปนชุดเสื้อเช้ิตคูกับกางเกงยีนสขายาว ซึ่งจะแสดงออกถึงความเปนผูชายดูสบายๆในการ

ทํางาน ไมเครงเครียดมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ภาพที่ 5-10 ภาพแสดงเสื้อผาของหัวหนาชายในสํานักงาน 

เปนชุดเสื้อเช้ิตคูกับกางเกงยีนสขายาว เสื้อสูท ซึ่งจะแสดงออกถึงความเปนผูชายดูความ

เปนผูนํา กฎระเบียบ ลกึลบั 
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     LOCATION 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

   ภาพที่ 5-11 ภาพแสดง Location หองหัวหนางานกอนเซ็ต 

 

 

ภาพที่ 5-11 ภาพแสดง Location หองสํานักงานกอนเซ็ต 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผล  

    1. เกบ็รวบรวมขอมลูดวยการดูผลงานและทําแบบสอบถามในหัวขอ“ความพึงพอใจจาก

การรบัชมวิดีโออารตโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design” ของกลุมตัวอยางที่มอีายุ 18-25 ป ที่ช่ืน

ชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสือ่ออนไลน จาํนวนทั้งสิ้น 8 คน  

2. เก็บรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นและคําแนะนําตอผลงาน จากกลุมผูมี

ประสบการณ ในหัวขอ ความคิดเห็นและคําแนะนํา จากการรบัชมวิดีโออารตโดยใชรปูแบบเสียง 

Sound Design 

3. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผล วิดีโออารตโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design 

 

    เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผล วิดีโอโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design 

     1. เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง จะ

แบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

       สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรี (Sound Design) 

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่อง (Content) 

              สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคการตัดตอที่ใชในวิดีโอสั้น (Editing) 

              สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต (All of Video Art) 

              สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิม่เติม (Advice) 

     2. เครื่องมือที่ใชเปนแนวคําถามในการรวบรวมขอมลูความคิดเห็นและคําแนะนําจากผูมี

ประสบการณ จะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

     สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรี (Sound Design) 

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่อง (Content) 

              สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสัน้ (Editing)  

              สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of Video Art)  

              สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิม่เติม (Advice) 

 

    ผลการประเมินประสิทธิผล วิดีโอสั้นโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design 

             1. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโอโดยใช

รูปแบบเสียง Sound Design” ของกลุมตัวอยางที่มอีายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ใน

รูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน 
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ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุม เปนการประเมินผลงานที่ผลิตข้ึน ทําใหได

ขอมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังน้ี  

นายภูกิจณัท กิจมณีมาศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวพิชญา พชระเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นายธีรภัทร เบญจหิรัณย  

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกจิการ  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

นางสาวณัฐพร โลเกศกระวี  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวชญานิศ ฤกษอราม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นายศิวกร ถนอมในเมือง  

นางสาวชนิตา หลิวประเสริฐ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นางสาวกุสมุาลย อยูคํา  

คณะ เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

นางสาวอักษราภัค ศิริพร  

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 

นายวัชรพล โพธ์ิอุทัย  

ชางถายภาพ บริษัท True Music 

นายอาทิตย แกวกระจาย  

ทํางานที่ บริษัท allianz ตําแหนงผูบริหาร ฝายการขายทางดานการเงนิและการออม    

นางสาวธันญปพัชร อนงคชัย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

   สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรี (Sound Design) 

   กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายสวนมากถึง 58 % เห็นวาการสรางสรรคเสียงดนตรีในชวง

ทํางานบริษัทชวงแรกดวย Sound ที่ไมใชเสียงเพลงที่เปนทีนิ่ยมฟงของบุคคลทั่วไป ทําใหเกิดความ

แปลกใหม นาสนใจ ถือวาอยูในระดับดี และกลุมเปาหมายสวนนอยอีกหน่ึงกลุมเห็นวาการสรางสรรค
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เสียงดนตรียังไมลื่นไหลพอ อาจเปนเพราะเครื่องสํานักงานทีม่ีจํานวนจํากัดและไมมกีารประระดับ

ความทุมหรือบทีของเสียงทําใหดนตรียังคงแข็งๆ และจบัความรูสกึที่แนนอนไมได ระดับของจังหวะยัง

ไมคงที่พอสมควร ดวยระยะเวลาทีร่วดเร็วและเครือ่งเสียงทีใ่ชในการถายทํา กลุมสวนนอยน้ีสามารถตี

ปริมาณไดเปนรอยละ 33% ของทั้งหมด แตกลุมเปาหมายยังคงมีความเห็นตรงกันอีกวา การ

สรางสรรคเสียง Beat box ในชวงที่ 2 มีความต่ืนเตน และกลุมเปาหมายสามารถรับรูความรูสึกจาก

เสียงไปในทิศทางเดียวกันไดถึง 58%  และหวาดกลัวอีก 17% โดยในเสียง Beat box ชวงน้ีทําใหมี

ความนาสนใจมาก โดยรวมแลวกลุมเปาหมายสามารถสรุปการเลาเรือ่ง Sound Design ดวยเสียงได

วา สามารถทําใหผูฟงเกิดความรูสกึตามไดโดยไมจําเปนตองใชบทพูดใดๆ ถือวาอยูในระดับที่ดีแตยัง

ไมดีที่สุด เน่ืองจากการจะนําเสียงธรรมชาติมาใชน้ันคอนขางยากเพราะไมเปนที่นิยมของบุคน

สวนมาก และเครื่องใชบางชนิดไมเหมาะเปนเสียงดนตรี เพราะอาจทําใหขัดหู ควรมกีารปรบับีทและ

จังหวะของเพลงใหสงูตํ่า ควรมีการแตงเพลงโดยโปรแกรมทีเ่หมาะสมกวาน้ีสําหรับการใชเครื่องดนตรี

ธรรมชาติมาใชในการสรางสรรค โดยนอกเหนือจากน้ีอยูในเกณฑพอใชจากลุมเปาหมายคิดเปนรอย

ละ 33% 

 

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่อง (Content) 

 จากการทําประเมินกลุมเปาหมายรูสึกพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินเน้ือเรื่อง เน่ืองจากมี

ลักษณะการลอเลียนจากการดํารงชีวิตประจําวันในบริษัทและมีการประยุคใหดูทันสมัย มีสาระ โดยไม

มีบทพูดใดๆ แตสรางสรรคโดยการใชเสียงดนตรีในการสรางสรรคอารมณบวกกับการถายภาพที่เนน

ลักษณะทางสายตาและอาการที่ชัดเจน ทําใหการดําเนินเรื่องนาสนใจ และดนตรีเปนสวนสําคัญหลัก

ที่สรางอารมณกับภาพใหเกิดอาการต่ืนเตน และสนุกสนาน แมวาจะไมไดแสดงกริยาทาทางมากจน

เกิดไปก็สามารถทําใหกลุมเปาหมายเขาใจเน้ือเรื่องไดดวยการดําเนินเน่ืองเรื่องที่สั้น กระชับ โดยหาก

ตีเปนรอยละจากแบบประเมินสามารถคิดไดวา มีผูพึงพอใจมากจากการรับชมช้ินงานถึง 25 % และ

พึงพอใจรองลงมาอีก 58% นอกจากน้ันตีเปน พอใชอีก 17% จากกลุมเปาหมายทั้งหมด 

 

 สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคการตัดตอท่ีใชในวิดีโอสั้น (Technicality) 

 จากกลุมเปาหมายพบวา มีความพึงพอใจตอเทคนิคการตัดตอ มาก ถึง มากที่สุด เน่ืองจาก

จุดเดนของผลงานอยูที่ Sound Design ดังน้ัน การตัดจึงตัดตามดนตรี และความถ่ีของจังหวะ ไม

จําเปนตองใสลูกเลนมากมาย เพราะอาจทําใหผูชมสนใจเทคนิคภาพมากกวาเสียง โดยทางผูจัดทําได

ใชเทคนิคการตัดที่ธรรมดาเพื่อใหคนดูชมผลงานตามจังหวะดนตรีน้ัน เปนสิ่งที่สามารถดึงคนดูใหเขา

ไปอยูในโลกของดนตรีและรูสึกได ผานการเลาเรื่องโดยไมมีบทพูด ทั้งโทนสีที่ใชในการสื่อความหมาย 

   ส
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และ การใชนักแสดงคนเดียว ในการเลน แสดงถึงความแปลกตา ตอผูชม และมองไดหลายแงคิด โดย

จากผลการประเมินเปนรอยละสามารถ คิดไดเปน พึงพอใจมาก 33% พึงพอใจ 67% จาก

กลุมเปาหมายทั้งหมด 

 

   สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต (All of Video Art) 

    ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายทั้งหมด เห็นสมควรตรงกันวา พึงพอใจ รอยละ 83% พึง

พอใจมากที่สุด 8% และ พอใช 8% เน่ืองจาก การสรางสรรคเสียงดนตรีสามารถทําใหผูฟงรูสึกไดตาม

เน้ือเรื่องจริง แตยังไมลื่นหูเทาที่ควร และการตัดทําใหเกิดจุดนาสนใจคือชวงหลังๆสามารถดึงให

กลุมเปาหมายเขาใจอารมณไดอยางแทจริง และเดาทางไมถูกกับตอนจบของผลลัพธที่จะเกิดข้ึน ดวย

การสรางสรรคเสียงดนตรีจากธรรมชาติที่แทบไมมีคนนิยมทํา เน่ืองจากคอนขางประณีตและใชเวลา

ในการเรียบเรียง Sound ดนตรีข้ึนมาใหมและทําใหกลุมเปาหมายสามารถรูสึกตามไดจากเน้ือเรื่อง

และเทคนิค เปนสิ่งที่แปลกใหม อีกทั้งการใชวิดีโออารตหรือเทคนิคศิลปะมาเลนกับทางความรูสึกที่

สะทอนหรือลอเลียนการดํารงชีวิตจริงจากการทํางาน ทําใหกลุมเปาหมายโดยรวมพึงพอใจกับช้ินงาน

การสรางสรรค วิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design พอสมควร 

 

     สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (Advice) 

กลุมเปาหมายไดเสนอแนะถึง 3 สวนใหญๆ ที่ควรปรับปรุงน่ันก็คือ 

1. ความชัดเจนในการดําเนินเรื่อง และความคิดของตัวละครในบางชวงตอน ซึ่งดูรวมๆ

แลวเขาใจ แตหากจะจับจุดเพียงบางชวงแลวดู ก็มีบางที่ยังไมชัดเจน  

2. การเรียบเรียงเสียงดนตรี ควรมีการใชโปรแกรมที่สามารถสรางสรรค บีทและกําหนด

คอรดของเสียงไดวาตองการใหเปนแนวไหน เพื่อความสมูทของดนตรีมากย่ิงข้ึนและเขาถึงอารมณไม

ขัดหูผูฟง 

3. มุมภาพและแสง การถายทําลักษณะการถายยังมีมุมบางชวงที่โลงเกินไปอาจเปนเพราะ

อุปกรณที่มีไมเพียงพอ หรือการเซทฉาก จึงทําใหดูโลงตายังไมเปนบริษัทสมจริง อีกทั้งแสงยังมีการจัด

ที่ดูแข็งเกินไป 

 

2. สรุปผล ความคิดเห็นและคําแนะนํา หลังชมผลงาวิดีโอสั้น ในหัวขอ ความคิดเห็น

และคําแนะนําจากการรับชมวิดีโออารต Sound Design  

โดยผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูล จากกลุมผูมีประสบการณ ทําใหไดขอมูลจาก

ความคิดเห็นและคําแนะนําของกลุมผูมีประสบการณ จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 
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นายวีรวิชญ สําเร็จรัมย 

เจาหนาที่ฝายตัดตอ บริษัท เคเบิล ทีวี และ ตัดตอ โฆษณา 

นาย ธนากร อนงคพรยศกุล 

เจาหนาที่ฝายตัดตอ บริษัท True Music 

 

     สวนท่ี 1 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

     ทางดานความคิดเห็นของผูเชียวชาญทั้งสองมีความคิดเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับเน้ือหาและ

การดําเนินเรื่อง กลาวคือ มีการเขาใจการนําเสนอเน้ือเรื่องตรงกัน และไมติดขัดตอการดําเดินเน้ือ

เรื่อง 

     โดยสามารถยกตัวอยางคําสรุปของนาย  นาย ธนากร อนงคพรยศกุล  เจาหนาที่ฝายตัด

ตอ บริษัท True Music ไดดังน้ี 

 

       จากความเขาใจของเน้ือเรื่อง สามารถเขาใจไดวา ผูผลิตนาจะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิต หรือ

กิจวัตรของพนักงานออฟฟศ เชน เรื่องการอูงาน สื่ออารมณความรูสึกของมนุษยเงินเดือน ชวงทาย

ของผลงาน แอบมีการหักมุม คือตัวละครหลัก คิดวา เจานายจะย่ืนซองขาวให แตกลายเปนซองโบนัส

แทน หักมุมซ้ําสอง ดวยการวางพร็อตเรื่องใหเจานายเปนเกย ซึ่งทําใหผูชมสามารถคิดไดสองแง คือ 

เจานายเห็นวา ตัวละครหลัก ต้ังใจทํางานอยางย่ิง จึงมอบซองโบนัสให ประเด็นที่สอง คือ เจานายย่ืน

ซองโบนัสใหเน่ืองจากความพึงพอใจสวนตัว  

      ซึ่งการนําเสนอมีความโดดเดนในการนําชีวิตจริงมาลอเลียนใหเขาใจและพลิกมุม ปลอย

ใหผูชมสามารถคิดไดเองหลายแงมุม 

 

      สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเทคนิคท่ีใชในวิดีโอสั้น (Editing)  

      เน่ืองดวย Sound Design มีการเนนเสียงในการเลาเรื่องใหความรูสึกดังน้ัน เทคนิคการ

ตัดควรตัดภาพตามเสียง และใชเทคนิคใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อไมกลบการนําเรื่องโดยเสียง  

 

      โดยจากผูเชียวชาญทางดานตัดตอ นาย ธนากร อนงคพรยศกุล  เจาหนาที่ฝายตัดตอ 

บริษัท True Music ไดใหความเห็นวา  
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      ผลงานโดยรวม ถือวา อยูในเกณฑดี เน่ืองจากใชจังหวะของซาวนเปนตัวชวยในการ

ดําเนินเรื่อง ทําใหวิดีโอช้ินน้ีนาสนใจมากย่ิงข้ึน ถึงจะไมไดดําเนินเรื่องโดยใชการสนทนาระหวางตัว

ละคร (Dialogue) ก็ตาม แตสามารถสื่อความหมายและชวนใหผูชมติดตามผลงานไดเปนอยางดี 

 

      สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและคําแนะนํา Sound Design ในวิดีโอสั้น (Sound Design) 

        เน่ืองจากตัวช้ินงาน เนนเรื่อง Sound Design ดังน้ันการนําเสนอ Sound ตองเดนมาก 

แตดวยความที่ตองการใหกลุมเปาหมายเขาใจสิ่งที่จะนําเสนอ สงผลใหผูผลิต มุงเนนทางดานเน้ือเรื่อง

มากเกินไป หรือเลาเรื่องมากเกินความจําเปน ทําใหเสียงดูดรอปลง  

 

     โดยจากความคิดเห็นของผูเชียวชาญ นายวีรวิชญ สําเรจ็รัมย  ไดใหความเห็นดังน้ี 

 

      ตัวงานเนนการเลาเรื่อง ในเชิง Conceptual มาก พยายามเนนการวาง visual มาก

เกินไป จนลืมความเปน sound design สังเกตงายๆ ในภาพรวมวา นํ้าหนักของความนาสนใจเรื่อง 

sound design ถูกเน้ือหาการเลาเรื่องกลืนกินไป เน่ืองดวยจังหวะการใส sound และความสัมพันธ

กับ visual ไดแตงเติม sound อื่นมาชวยมากเกินไป ทําใหความเปนเอกภาพของ sound เบาบางลง  

 

      สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of short 

Video) 

   ภาพรวมช้ินงาน ถือวาอยูในเกณฑดี มาถูกวิธีในการนําเสนอ แตยังคงมีการเนนการเลา

เรื่องมากเกินไป หากยึดหัวขอที่เนน Sound เปนหลัก เน่ืองจากนํ้าหนักของเน้ือหาเยอะกวาเรื่องของ

เสียง ทําใหจุดยืนยังไมแข็งแรงพอ 

  แตโดยภาพรวมถือวามาถูกวิธีทางดาน เทคนิคการตัดตอ และมีความคิดสรางสรรคในการ

เลาเรื่องและสรางสรรคเสียงในรูปแบบใหมๆที่แปลกตา  

 

      สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (Advice) 

   เน่ืองจากตอนน้ีจากหัวขอการสรางสรรค Video Art โดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ 

Sound Design ไดถูกกลืนเสียงจากเน้ือเรื่องไปคอนขางพอสมควร 

 “อยากใหขอแนะนําวา การ ทํางานทุกช้ิน ควรใหนํ้าหนัก ตัวนํา ตัวตาม ใหเหมาะสม จะ

ทําใหช้ินงานมีจุดยืนที่แข็งแรงข้ึน” นายวีรวิชญ สําเร็จรัมย (สัมภาษณ วันที่ 3 มกราคม 2557)  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโอสั้นโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design” น้ัน 

สามารถสรุป อภิปรายผล และนําเสนอขอเสนอแนะได ดังน้ี 

 

แหลงขอมูล 

ขอมูลเอกสารตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับงานของผูศึกษา เพื่อใชเปนแนวทาง และขอมูล

ในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี ไมวาจะเปนผลงานวิดีโอสั้น มิวสิควิดีโอ วิดีโออารต และบทความทาง

อินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของน้ัน ผูศึกษาไดคนควาจากแหลงตางๆดังน้ี 

 1. ภาพยนตรจากเรื่อง Sound of noise  

 2. หองสมุด ICT บางรัก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. เว็บไซตตางๆที่มีความเกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดศึกษาวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสารและผลงานที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุมผู

มีประสบการณ การสัมภาษณ (Interview) รวมถึงการทําแบบสอบถามความคิดเห็น (Focus Group) 

กับกลุมเปาหมาย และการรวบรวมสรุปคําแนะนําของผูมีประสบการณหลังการผลิต ซึ่งสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

      1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและผลงานที่เกีย่วของ 

    จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร ไมวาจะเปนหนังสือ หรือบทความทางอินเทอรเน็ต 

และผลงานที่เกี่ยวของ คือการชมผลงานวิดีโอตางๆ ไดแก ภาพจากเรื่อง Sound of noise, การแสดง

ละครเวทีของกลุม Stomp และ Acapella Multitasks จากอินเตอรเน็ต ทําใหสามารถทราบทฤษฎี

พรอมทั้งตัวอยางผลงานเกี่ยวกับการสรางสรรคเสียงดนตรีประเภท Sound Design ที่ใชเสียงจาก

ธรรมชาติ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอน

หลังการผลิต 
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      2.  การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) ผูผลิตและผูมี

ประสบการณ จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน 

     จากการสัมภาษณแบบเจาะลกึ ผูศึกษาสามารถสรุปผลจากแนวคําถามได ดังน้ี 

     สวนที่ 1 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

     ในกระบวนการของมิวสิควิดีโอน้ัน ก็จะเริ่มจากการสรางสรรคเน้ือหาและหาดําเนิน

เรื่องมากอน แลวจึงเกิดการสรางสรรคทํานองตัวอยางเพลงมาจินตนาการตอ ซึ่งในสวนของการ

สรางสรรคดนตรีน้ันจําเปนตองสรางทํานองตัวอยางเพื่อสะดวกและรวดเร็วตอการแสดงของผูแสดง

และประหยัดเวลาในการสรางสรรคดนตรี ผูศึกษาจึงเริ่มศึกษาทฤษฎีเบื้องตนเพื่อใหการสรางสรรค

ดนตรีเกิดเปนเสียงที่ไมขัดหูมากเกินไป เปนจังหวะ และที่สําคัญตองสามารถเขาถึงอารมณของผูฟงได 

ดังน้ันทฤษฎีดนตรีจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสรางสรรคดนตรี นอกจากน้ียังมีการศึกษาเรื่องทฤษฎี

การรับรูและสุนทรียศาสตร เพื่อเขาถึงคนดูมากย่ิงข้ึน โดยข้ันตอนแรกหลังจากคิดการดําเนินเรื่องและ

เน้ือหาแลวน้ันจึงเริ่มเขียนสตอรี่บอรด (Storyboard) โดยพยายามเขียนใหเปนเพียงแนวทางใน

ข้ันตอนการถายทํามากที่สุด เพราะเมื่อเจอสิ่งที่ดีกวา ผูผลิตก็จะสามารถนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมใหงาน

นาสนใจข้ึนได แตการทํางานบน Storyboard แบบน้ี ควรระวังเรื่องของเวลา ความกระชับของเน้ือ

เรื่อง และสามารถสะทอนสิ่งที่ตองการสื่อได โดยช้ินงานน้ีเกี่ยวกับเรื่องการสรางสรรควิดีโออารตโดย

ใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design ดังน้ัน การศึกษาเรื่องศิลปะและที่มา ความหมายของวิดีโอ

อารตจึงเปนสิ่งที่สําคัญกอนการสรางสรรคดนตรีและสรางเน้ือเรื่อง เพราะจําเปนตองศึกษาเพื่อให

เขาใจจุดประสงคของวิดีโออารตอยางแทจริง และวิธีการนําเสนอที่ถูกตองโดยใหไดความหมายที่ดี

ที่สุด 

     โดยการเลาเรื่องวิดีโออารตผานเสียงดนตรีประเภท Sound Design น้ัน มองไดวา

เปนงานภาพยนตรแบบหน่ึง ซึ่งสิ่งสําคัญคือเทคนิคการสรางสรรคเสียงดนตรีที่สามารถเขาถึงอารมณ

ได โดยภาพจะดําเนินไปตามเสียงของดนตรี สามารถคิดเรื่องข้ึนมาเองได ไมมีถูกผิด สําหรับการจะ

เลาเรื่องวิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design น้ัน เปนเรื่องที่นาสนใจและแปลก

ใหมดวยตัวเทคนิคที่ใชอยูแลวและไมคอยมีผูนิยมสรางสรรคผลงานประเภทน้ีเน่ืองดวยเสียงเปนสิ่ง

สําคัญและจังหวะที่เขากับภาพ แตอุปสรรคที่อาจเกิดไดก็คือ เรื่องของไฟ ที่ตองเตรียมใหดี และเวลาที่

ใชถาย อีกทั้งยังมีอุปกรณที่จํากัด และสิ่งที่สําคัญคือ การสรางสรรคเสียงดนตรีใหเขาใจอารมณโดยไม

มีบทพูดและการนําเสนอเน้ือเรื่องที่แสดงถึงการสรางภาพอีกดวย 

       สวนที่ 2 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับการผลิตผลงาน 

        เน่ืองจากของทุกอยางของการดํารงชีวิตลวนเกิดเสียงธรรมชาติจึงสามารถเลาไดทุก

อยาง โดยไมตองอาศัยเทคนิคราคาแพง อีกทั้งการตีความน้ันเปดกวางไมมีความตายตัว ผูผลิตจึง
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อยากใหนักศึกษาใหคิดจากเรื่องที่ตอบโจทยตัวเองกอน แลวก็ทํางานน้ัน เลาใหคนดูรูสึกและสนุกตาม

ไปดวย ทั้งน้ีเรื่องที่จะคิดข้ึนมา ควรประเมินจากบุคคลกลุมเปาหมายกอนและดูความหมายของเน้ือ

เรื่องที่ตองการสื่อสารเพื่อจํากัดเน้ือเรื่องใหแคบข้ึน เน่ืองจากกลุมเปาหมายคอนขางกวาง โดยในสวน

ของแนวคิดเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของการสรางภาพในสังคมน้ัน ผูผลิตมองวาเปนเรื่องใกลตัวของทุก

คน เน่ืองจากสมัยน้ีคนเรามักรักตัวเองมากกวาการปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวมโดยสามารถเห็นไดจาก

การดํารงชีวิตในปจจุบันทั้งหนาหรือการงาน ดังน้ันการสะทอนการสรางภาพจากการทํางานซึ่งทุกวัย

และทุกรุนสามารถพบเจอจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ อีกทั้งรูปแบบการนําเสนอที่ใชดนตรีประเภท Sound 

Design ที่แปลกใหม ไมคอยมีใครนิยมสรางสรรคเน่ืองจากคอนขางใชเวลาพอสมควร จึงทําใหเปนที่

นาสนใจในดานเทคนิคของเสียงและเน้ือเรื่องที่นาสนใจ 

   ทั้งน้ีเสียงที่ใช จังหวะภาพ มุมกลอง Acting ของตัวละคร และการตัดตอ ก็มีผลตอคนดู

อยางมากสําหรับการชวยเลาเรื่อง และสุดทายที่ผูผลิตไดแนะนําน่ันก็คือ เรื่องเวลา ที่ตองแบงเวลา

ของข้ันตอนการทํางานใหชัดเจน คิดกอนมันจะชวยใหทํางานไดงายข้ึน 

 

      3. การวิเคราะหบทสัมภาษณ (Interview) กลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมเปาหมาย ที่เปนวัยรุน 

อายุ 18-25 ป ที่ช่ืนชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวนทั้งสิ้น 10 คน 

เพื่อใหไดขอมูล แนวคิดและความคิดเห็น 

   ซึ่งจากการสัมภาษณ ผูศึกษาสามารถสรุปผลจากแนวคําถามได ดังน้ี 

    - แนวเพลงที่ช่ืนชอบ  

   สวนใหญกลุมเปาหมายจะช่ืนชอบแนวนิยม เชน Pop, Hip Hop, Rock, Jazz ฟงงาย 

และเกิดความรูสึก เขาใจไดทันท ี

   - ประเภทของเน้ือเรื่อง เรื่องราว หรือประเภทของภาพยนตรที่ชอบ  

   กลุมเปาหมายสนใจเรื่องราวใกลเคียงกับความจริง เรื่องใกลตัว เชน การดําเนินชีวิต การ

ทํางาน เน่ืองจากสามารถขาถึงไดงาย และสะทอนความคิดบนเรื่องราวแหงความจริง 

   - พฤติกรรมการเลือกชม ความสนใจและความชอบแนวสื่อวิดีโอประเภทตางๆ  

   กลุมเปาหมายสนใจการรับชมประเภท ตลกขบขัน , ไรสาระ เน่ืองจากในสังคมมีการ

ดําเนินชีวิตที่คอนขางเครียดจากสภาพแวดลอมทําให รูปแบบตลกขบขัน ไรสาระ เปนที่ตองการของ

กลุมเปาหมาย 

   - ความสนใจในวิดีโอสั้นการเลาเรื่อง โดยใชเทคนิคเกี่ยวกับวิดีโออารตโดยใชรูปแบบ

เสียงดนตรี Sound Design 
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    กลุมเปาหมายสวนใหญรูสึกสนใจที่ตอผลงานเน่ืองจากการนําเสนอที่แปลก โดยถึงแม

กลุมเปาหมายสวนมากไมมีความรูความสารมารถในทางดนตรี แตสนใจในแนวคิดและเทคนิคที่ใช

นําเสนอ อีกทั้งการสะทอนสังคมในรูปแบบแปลกใหมและไมเครียด อีกทั้งยังใชเสียงดนตรีในการเลา

เรื่องที่สรางสรรคข้ึนมาใหม ทําใหเกิดความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

  -  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับวิดีโอสั้นการเลาเรื่อง โดยใชเทคนิคเกี่ยวกับ

Sound Design 

     จากความคิดเห็นน้ัน กลุมเปาหมายสวนใหญมองวา ดนตรีตองมีความนาสนใจมากๆจึง

สามารถทําใหเกิดความสนุกสนาน โดยสามารถทําใหผูชมรับความคิดและสิ่งที่เสนอไดโดยตัวละครไม

จําเปนตองพูดใดๆ เสียงดนตรีตองทําใหหลากหลายและเขาถึงคนฟงกับเน้ือเรื่องที่จะนําเสนอไดจริงๆ 

 

    4. การวิเคราะหการสนทนากลุม เพื่อประเมินประสิทธิผลในหัวขอ “ความพึงพอใจ จาก

การรบัชมวิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรปูแบบ Sound Design” 

    ผูศึกษาไดประเมินผลช้ินงาน จากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมวัยรุนที่มีอายุ 18-25 ที่ช่ืน

ชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ทั้งน้ีผูศึกษา

สามารถสรุปผลจากแนวคําถามไดดังน้ี 

          สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรี (Sound Design) 

        กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายสวนมาก เห็นวาการสรางสรรคเสียงดนตรีในชวงทํางาน

บริษัทชวงแรกดวย Sound ยังไมลื่นไหลพอ แตกลุมเปาหมายยังคงมีความเห็นตรงกันอีกวา การ

สรางสรรคเสียง Beat box ในชวงที่ 2 มีความต่ืนเตน และกลุมเปาหมายสามารถรับรูความรูสึกจาก

เสียงไปในทิศทางเดียวกัน  

 

        สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่อง (Content) 

        เน่ืองจากมีลักษณะการลอเลียนจากการดํารงชีวิตประจําวันในบริษัทและมีการประยุค

ใหดูทันสมัยทําใหการดําเนินเรื่องนาสนใจ  มีสาระและเขาใจได โดยไมมีบทพูดใดๆ 

 

                  สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคการตัดตอที่ใชในวิดีโอสั้น (Editing) 

         จากกลุมเปาหมายพบวา มีความพึงพอใจตอเทคนิคการตัดตอ มาก ถึง มากที่สุด 

เน่ืองจากจุดเดนของผลงานอยูที่ Sound Design ดังน้ัน การตัดจึงตัดตามดนตรี และความถ่ีของ

จังหวะ ไมจําเปนตองใสลูกเลนมากมายโดยเทคนิคการตัดที่ธรรมดาเพื่อใหคนดูชมผลงานตามจังหวะ

ดนตรีน้ัน เปนสิ่งที่สามารถดึงคนดูใหเขาไปอยูในโลกของดนตรีและรูสึกได 
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         สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารต (All of Video Art) 

         ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายทั้งหมด เห็นสมควรตรงกันวา พึงพอใจ รอยละ 83% 

เน่ืองจากคอนขางประณีตและใชเวลาในการเรียบเรียง Sound ดนตรีข้ึนมาใหมอีกทั้งการใชวิดีโอ

อารตหรือเทคนิคศิลปะมาเลนกับทางความรูสึกที่สะทอนหรือลอเลียนการดํารงชีวิตจริงจากการ

ทํางาน ทําใหกลุมเปาหมายโดยรวมพึงพอใจกับช้ินงานการสรางสรรค วิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีใน

รูปแบบ Sound Design พอสมควร 

          สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิม่เติม (Advice) 

          1. ความชัดเจนในการดําเนินเรือ่ง  

          2. การเรียบเรียงเสียงดนตรี  

          3. มุมภาพและแสง 

  

      5. การวิเคราะหความคิดเห็นและคําแนะนํา จากกลุมผูมีประสบการณ เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลและใหไดแนวทางในการปรับปรุงผลงาน ในหัวขอ “ความคิดเห็นและคําแนะนํา จากการ

รับชมวิดีโออารต Sound Design” 

      ผูศึกษาสามาสรุปความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัผลงาน โดยผูมีประสบการณ 

จากแนวคําถาม ดังน้ี 

          สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรี (Sound Design) 

          เน่ืองจากตัวช้ินงาน เนนเรื่อง Sound Design ดังน้ันการนําเสนอ Sound ตองเดน

มาก แตดวยความที่ตองการใหกลุมเปาหมายเขาใจสิ่งที่จะนําเสนอ สงผลใหผูผลิต มุงเนนทางดานเน้ือ

เรื่องมากเกินไป หรือเลาเรื่องมากเกินความจําเปน ทําใหเสียงดูดรอปลง 

 

         สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่อง (Content) 

          ทางดานความคิดเห็นของผูเชียวชาญทั้งสองมีความคิดเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับเน้ือหา

และการดําเนินเรื่อง กลาวคือ มีการเขาใจการนําเสนอเน้ือเรื่องตรงกัน และไมติดขัดตอการดําเดินเน้ือ

เรื่อง 

                    สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสั้น (Editing) 

           เน่ืองดวย Sound Design มีการเนนเสียงในการเลาเรื่องใหความรูสึกดังน้ัน เทคนิค

การตัดควรตัดภาพตามเสียง และใชเทคนิคใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อไมกลบการนําเรื่องโดยเสียง 
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   สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of Video Art) 

              ภาพรวมช้ินงาน ถือวาอยูในเกณฑดี มาถูกวิธีในการนําเสนอ แตยังคงมีการเนน

การเลาเรื่องมากเกินไป หากยึดหัวขอที่เนน Sound เปนหลัก เน่ืองจากนํ้าหนักของเน้ือหาเยอะกวา

เรื่องของเสียง ทําใหจุดยืนยังไมแข็งแรงพอ 

 

   สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิม่เติม (Advice) 

 “อยากใหขอแนะนําวา การ ทํางานทุกช้ิน ควรใหนํ้าหนัก ตัวนํา ตัวตาม ให

เหมาะสม จะทําใหช้ินงานมีจุดยืนที่แข็งแรงข้ึน” นายวีรวิชญ สําเร็จรัมย  (สัมภาษณ วันที่ 3 มกราคม 

2557) 

 

 สรุปผลการดําเนินงาน 

 ผลงานการสรางสรรควิดีโอสั้นเลาเรื่อง โดยใชเทคนิคSound Design ไดบรรลุวัตถุประสงคที่

จะทดลองสรางสรรคผลงานการสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design 

เพื่อทําใหเกิดเปนเรื่องราวที่แปลกใหมและนาสนใจ  โดยทั้งน้ี จุดเดนของผลงานจะอยูที่การใชเสียงใน

การดําเนินเรื่องโดยไมมีบทพูด และกลุมเปาหมายสามมารถเขาใจและรูสึกไดตามเน้ือเรื่อง ผานการ

ตัดตอในรูปแบบวิดีโออารต ทั้งน้ีในสวนของ Style และรูปแบบการเลาเรื่องน้ัน ก็ไดผานการ 

Research พรอม ประเมินผล กับกลุมเปาหมายมาแลววาเปนที่ช่ืนชอบ และสุดทายคือในสวนของ

การตัดตอถาพตามเสียงและการเลาเรื่อง ผูศึกษาก็ไดพยายามสรางอารมณของผลงาน ดวยการตัดตอ

อยางเปนจังหวะ พรอมเสียงที่สรางสรรคข้ึนมาใหม ทําใหช้ินงานน้ีน้ัน เสร็จสมบูรณลุลวงไดดวยดี 

 

 อภิปรายผลการดําเนินงาน 

         “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design” เปนการผลิตผลงาน 

โดยมุงเนนที่จะศึกษาและทดลองสรางสรรคผลงานที่แปลกใหม โดยการผลิตวิดีโออารตที่ใช

เสียงดนตรีธรรมชาติจากการดํารงชีวิต และตามเน้ือเรื่องมาสรางสรรคและเรียบเรียงใหมกลายเปน

เรื่องราวที่นาสนใจ ทั้งน้ีการจะผลิตผลงานใดๆน้ัน ก็ตองเริ่มจากข้ันตอน Pre-Production ซึ่งก็คือ 

การเริ่มคนควาหาขอมูล ตลอดจนการ Research และเขียนบทออกมา โดยบทน้ัน อางอิงไดจาก

ทฤษฎีการเลาเรื่อง และองคประกอบของเรื่อง 

          “การเลาเรื่องน้ัน กระแสหลักคือตองพยายามหาโครงสรางและแกน ที่ตองมีเหตุการณ ตัว

ละคร และการเช่ือมโยงที่สัมพันธกัน”กลาวโดย โรเบิรต อี เพียรสัน (อางถึงใน อัญชลี ชัยวรพร 2553 

: 299) และเพื่อใหเรื่องราวซับซอน แฝงสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหคนดูไดคิดตามน้ัน สิ่งที่นาสนใจก็คือ การเพิ่ม
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สัญญะหรือสัญลักษณในเรื่อง จากทฤษฎีสัญญะวิทยาน้ัน ก็จําเปนที่จะตองคํานึงวา การทํางาน

ของสัญญะในสังคมที่เราอยูน้ัน จะสามารถทํางานประกอบกับการเลาเรื่องไดมากนอยเพียงใด เชน 

สัญญะอันหมายอารมณความกดดัน ความต่ืนเตน หรืออารมณตางๆ โดยหากจะยกตัวอยางฉากใน

ช้ินงาน เชน การแตงสี การที่กอนออกจากบานสีดูสดใส และพอเขามาสถานที่ทํางาน สีดูจืดชืด 

เสมือนชีวิตไรความสุข หรือแมกระทั่งการใชการแสดงหนาเหมือน แสดงถึงความคิดภายในตัวบุคคลที่

มีหลายบุคคล หลายความคิดซอนอยู เสมือนการเสแสรง และโดยเปรยีบเทียบกับเสียงแลวน้ันในทาง

สัญญะ สามารถใชลักษณะของเสียงทุม หรือสูงในการสรางความรูสึกสัญญะได  สัญญะน้ีหากเปน

ผูใหญหรือผูที่เช่ียวชาญทางดานการพิจารณาสัญญะก็อาจจะเขาใจไดโดยงาย แตที่อาจจะไมเขาใจ

หรือเขาใจไดยาก ก็อาจจะเปนผูที่ไมมีประสบการณในดานการพิจารณาสัญญะ หรือเด็กที่มีอายุนอย 

เปนตน ซึ่งจากการสรุปประเมินผลงานหลังการผลิตออกมาน้ัน กลุมเปาหมายไดกลาววา “เขาใจเรื่อง

โดยรวมทั้งหมด แตหากแยกเปนชวงๆ เรื่องราวก็อาจจะไมชัดเจนนัก และอาจตองดูอยางนอยสอง

ครั้ง เพราะการดําเนินเรื่องผานไปอยางรวดเร็ว” ทั้งน้ี อาจดวยเพราะผลงานน้ี อาจเปนผลงานที่ใช

เทคนิคการเลาเรื่องประเภทวิดีโออารตและใชเสียงดีไซนในการสรางอารมณเลาเรื่องโดยไมมีบทพูด 

ทําใหกลุมเปาหมายตองใชความรูและการตีความหมายทางสัญญะอยางมาก ดังน้ันการเขียนบทสราง

โครงเรื่อง ตอไปผูศึกษาก็ควรจะตองนึกถึงรายละเอียดของตัวละคร กับสถานการณใดๆ และเรียนรู

เทคนิคการสรางสรรคเสียงดนตรีใหเขาถึงอารมณใหมากกวาน้ี 

นอกจากน้ันแลว ผลงานก็จําเปนจะตองตองมกีารออกแบบ หา Style ที่ใช ไมวาจะทั้ง 

Style ตัวละคร Style ของเรื่อง หรือทั้งของการสื่อความหมายโดยการเช่ือมโยงฉากตางๆ ทั้งน้ีผู

ศึกษาจึงไดทําการ Research กับกลุมเปาหมายอีกเชนกัน และเมื่อไดผลออกมาแลว ก็จําเปนจะตอง

นําแนวคิดที่ได มาออกแบบโดยอางอิงถึงทฤษฎีทัศนศิลป เพื่อเปนการจัดองคประกอบของฉากและตัว

ละคร ใหองครวมออกมาเปนภาพทีส่มบูรณสวยงาม โดยดารเลาเรื่องน้ันผูศึกษาจําเปนอยางมากที่

ตองศึกษาเรือ่งทฤษฎีศิลปะและความหมายของวิดีอารต เน่ืองดวย การสรางสรรควิดีโออารตไมมีการ

นําเสนอที่ตายตัว และมีความหมายอยูในช้ินงาน ทัง้รปูแบบในการนําเสนอของประเภทเสียง Sound 

Design ที่ใชเปนการดําเนินเรื่องแลวน้ันทําใหผูศึกษาจําเปนตองสรางสรรคเน้ือหาใหแปลกใหม มี

ความหมาย และสรางสรรคบวกกับศิลปะของเสียงดนตรี โดยการดําเนินเรื่องในแนวตลกขบขัน เปน

เรื่องใกลตัวหรือลอเลียนสิ่งทีเ่กิดข้ึนจากการใชชีวิตประจําวันน้ัน เกิดข้ึนจากการทําแบบประเมิน 

ความตองการของกลุมเปาหมาย และเน่ืองจากผลงานช้ินน้ี เปนผลงานที่จะมีจุดเดนคือการใช Sound 

Design ในการเลาเรื่อง ดังน้ันผูศึกษาจึงจําเปนทีจ่ะตองศึกษาในเรื่องของสุนทรียะทางดนตรี การรบัรู

และเทคนิคการตัดตอ ใหสามารถเลาเรื่องไดอยางเขาใจและสื่ออารมณได โดยไมจําเปนตองมบีทพูด

และสรางสรรคผลงานในรูปแบบวิดีโออารตที่สุด ทัง้น้ี นายธรรมรัตน  สุเมธ  ศุภโชค  ผูชวยกรรมการ
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บริษัท  จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด ผลงานทางดานตัดตอภาพยนตร GTH  และ คุณณภัสสร เตลิงคพันธุ  

ผูกํากบัมิวสิก วิดีโอและงานโฆษณาและเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาการจัดแสงและเวที ก็ได

แนะนําวา สีของแสง จงัหวะของไฟ จังหวะภาพ มุมกลอง และการตัดตอ ควรใชเทคนิคการถายและ

ตัดตอที่ธรรมดาที่สุด เพื่อการเนนเสียงใหเดนมากกวาภาพ และใชเทคนิคการตัดตอตามเสียงดนตรี 

อีกทั้งคุณ คุณรัฐการ  ชวนะวิรัช ผูจัดการหองบันทกึเสียงและงานบันทึกคอนเสริต บริษัท เค.ดี.เอม็.

เทรดด้ิง จํากัด ไดแนะนําถึงการใชสญัญะในการนําเสนอผลงานเพื่อการสื่อความหมายและเขาถึง

ช้ินงานในรูปแบบวิดีโออารตมากทีสุ่ด 

จากคํากลาวน้ันเอง จึงทําใหสามารถนําความรูและคําแนะนําที่ได มาเช่ือมโยงกับข้ันตอน 

Post-production ที่จําเปนจะตองคํานึงถึงการตัดตอหรือองคประกอบในการถายทํา ที่เลือกใชใหดี 

ไมวาจะเปน ซึ่งการควบคุมองคประกอบตางๆทางภาพน้ีเอง และการใชสัญญะในการเลาเรื่อง ที่จะ

ชวยเลาเรื่องใหกับผลงานได สถานที่ บุคคลิค ทาทางการดําเนินเรื่อง และเครื่องมือที่ใชในการ

สรางสรรคเสียงดนตรี เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเขาใจและเกิดความนาสนใจในช้ินงานย่ิงข้ึน 

 

 ซึ่งในทายที่สุดน้ี ผูศึกษาก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค และสามารถผลิตผลงาน ในหัวขอ  

“การสรางสรรควิดีโออารต โดยใชเสียงดนตรีในรูปแบบ Sound Design” ออกมาไดเสร็จสมบูรณ 

ตามที่ต้ังใจและวางแผนไว ถึงแมวาในทุกๆข้ันตอนของการผลิต จะตองพบเจอกับปญหาหรืออุปสรรค 

ทั้งที่คาดการณไวแลว และคาดการณไมถึง ไมวาจะเปน การตองปรับเรื่องราวใหเขากับเทคนิคที่เลือก

ศึกษา การปรับมุมภาพ,สถานที่ และ อุปกรณ กะทันหัน หรือการสรางสรรคเสียงที่ไมเคยทํามากอน 

โดยผลงานอาจจะทําไดไมลื่นไหลอยางมืออาชีพนัก แตทั้ง น้ี ในทายที่สุดผู ศึกษาก็ยังสามารถ

ดําเนินงานมาไดจนประสบความสําเร็จลุลวง อีกทั้งผลงานยังไดรับความพึงพอใจจากกลุมเปาหมาย 

เปนอยางดี 

 

     ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1. การ Production ใชเวลาถายเกินกําหนด เน่ืองจากการใชเสียงธรรมชาติคือการ

สรางสรรคเสียงดนตรีข้ึนมาจากการถายทําจริงๆและอัดใหมอีกครั้ง ไมใชการ Lip sing อีกทั้งการ

แสดงตามเน่ืองเรื่อง ทําใหขาดดนตรีไปชวงหน่ึงของการวางแผนเอาไว 

 2. ปญหาเกี่ยวกับการเดินทางของนัดแสดง เน่ืองจากนักแสดงอยูไกลและมาไมตรง

เวลาที่กําหนดทําใหการถายทําลาชาเพิ่มข้ึนอีก 

 3. อุปกรณที่คาดหวังไวในสํานักงาน ใชตามกําหนดไมไดทุกช้ิน เน่ืองจากอุปกรณทุก

ช้ินเปนของบริษัทที่ใชทํางานในชีวิตจริง ดังน้ันจึงจําเปนตองรักษาทรัพยสินของบริษัท 
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 4. สถานที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ดังน้ันจึงจําเปนตองเลี่ยงมุมที่ใชในการถาย

ทําเยอะมาก และอุปกรณที่สามารถใชไดในสํานักงานมีจํากัดและจําเปนตองรักษาทรัพยสินของ

องคกรใหมากที่สุด 

 

  ขอเสนอแนะ 

 หากผูใดที่สนใจอยากทดลองศึกษาและผลิตผลงานเกี่ยวกับการใชเสียง Sound 

Designมาประกอบน้ีน้ัน ผูผลิตก็ไดมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. การคิดเน้ือเรื่องใหเขากับเทคนิคที่เลือกศึกษา ตลอดจนการออกแบบและผลิต

งานอารตน้ัน ควรบริหารเวลาใหดี เน่ืองจากเปนงานที่ตองลองผิดลองถูก และการถายทําใชเวลา

คอนขางมาก  

 2. การติดตอนัดทีมงาน จําเปนจะตองนัดลวงหนาใหดีกอนหลายวัน ทั้งน้ีก็เพื่อหา

วัน-เวลารวมตัวกัน ใหพรอมและไดนานที่สุด เพื่อความตอเน่ืองของผลงาน 

 3. ควรเลือกสถานที่ถายทําที่สะดวกตอการถายทํา และควรมีการเตรียมอุปกรณ

ลวงหนาใหดี เพื่อลดความเสียหายระหวางกายยายอุปกรณตางๆและประหยัดเวลาการถายทําไปตัว 

 4. การทดลองตอยอดผลงาน “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชเสียงดนตรีใน

รูปแบบ Sound Design” ที่ผูศึกษาไดศึกษาและผลิตออกมาน้ี โดยการทดลองสรางสรรคจากเน้ือ

เรื่อง และ Style ใหม ที่อาจไมใชเรื่องราวละเอียดมากนัก เน่ืองจากการสรางสรรคเสียงตอนถายทําใช

เวลาเยอะเพื่อใหภาพสามารถเลาเรื่องและการทํากิจวัตรเปนเสียงดนตรีใหธรรมชาติที่สุด ตลอดจน

การเช่ือมโยงดวยเทคนิคอื่นๆ ดังน้ันผูศึกษาที่ตองการพัฒนาตอยอดควรศึกษาเรื่องดนตรีมาพอสมควร 

และมีการเรียบเรียงเรื่องใหเขาใจงายและกระชับตอการนําเสนอมากที่สุด 

 5. ถาเปนไปไดผู ศึกษาควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเพื่อสามารถควบคุม

นักแสดงไดและงาน Sound Design จะออกมาไดอยางสมบูรณแบบและเขาถึงคนดู-ฟง มากที่สุด  
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แนวคําถามกอนการผลิตสําหรับประชากรกลุมตัวอยาง 
การสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth interview) กับผูมีประสบการณ 
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แนวคําถามสําหรับ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth interview) สําหรับสัมภาษณผูมี

ประสบการณการผลิตวิดีโอสั้น ท้ังมิวสิควิดีโอและวิดีโออารต 

  

 สวนที่ 1 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสั้น (Technicality) 

 ส วนที่ 3 ความคิด เห็นและคําแนะ นํา  ต อสิ่ งที่ นํ า เสนอใน วิ ดี โออารตและเสี ย ง 

 (Presentation) 

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of short Video) 

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Advice) 

 

 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

- คุณมีความคิดเห็นและคําแนะนําตอเรื่องราวในวิดีโออารตอยางไร โปรดอธิบาย  

  - คุณมีความเขาใจในเรื่องราวที่นําเสนอ มากนอยเพียงใด โปรดอธิบาย 

- ระยะเวลาในการนําเสนอ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสั้น (Technicality) 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการออกแบบภาพและมมุกลอง 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการใชเสียงรปูแบบ sound design  

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการเน้ือหาในการดําเนินเรื่อง 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการตัดตอ และความตอเน่ือง 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอสิ่งที่นําเสนอในวิดีโออารตและเสียง (Presentation) 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการสรางสรรคเน้ือเรื่องและเสยีงรูปแบบ sound design 

รวมทั้งคนแสดงและสถานที ่

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสัน้ (All of short Video) 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโออารตที่ไดรบัชม 

- ความเห็นและคําแนะนํา ตอการนําเสียงในรูปแบบ sound design มาใชในการดําเนิน

เรื่อง  

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Advice) 
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แนวคําถามกอนการผลิตสําหรับประชากรกลุมตัวอยาง 
การสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Interview)  
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Interview) ซึ่งหมายถึงกลุมวัยรุน อายุ 18-25 

ป ท่ีชื่นชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบตางๆ ผานสื่อออนไลน 

 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับผลงาน 

 

บันทกึสรปุ  การสัมภาษณกอนการผลติกับกลุมเปาหมาย (Interview) 
 

สวนท่ี 1 

1. ขอมูลท่ัวไป 

         ช่ือ – นามสกุล / เพศ / อายุ 

สวนท่ี 2 

2. พฤติกรรมการเลือกชมสื่อวิดีโอประเภทตางๆ เชน วิดีโออารต มิวสิควิดีโอ หรือ

ภาพยนตรสั้น 

 ประจําทุกวัน 

 อาทิตยละ 1-2 ครั้ง 

 นานๆที เดือนละครั้ง ถึง สองครั้ง 

 อื่นๆ:  

3. แนวเพลงท่ีคุณชื่นชอบ  

หากคุณตองตอบนอกเหนือจากตัวเลือกกรุณาระบุในตัวเลือกอื่นๆ (เลือกไดมากกวา1 ขอ) 

 แนวนิยม เชน pop , hip hop , rock , jazz 

 เพลงบรรเลง เชน Orchestra 

 เพลงประยุค ดัดแปลง เชน sound design , electronic sound 

 อื่นๆ:  

 

4. ประเภทของเน้ือเรื่อง เรื่องราว หรือประเภทวิดิโอ ภาพยนตรสั้น มิวสิควิดีโอ ท่ี

คุณชื่นชอบ 

หากคุณตองตอบนอกเหนือจากตัวเลือกกรุณาระบุในตัวเลือกอื่นๆ (เลือกไดมากกวา1 ขอ) 
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 เรื่องราวที่ดําเนินเรื่องเกินความจริง เชน อะไรที่เปนไปไมไดในชีวิตจริง 

หรือการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอร 

 เรื่องราวใกลเคียงกับความจริง เรื่องใกลตัว เชน การดําเนินชีวิต การทํางาน 

 อื่นๆ:  

5. พฤติกรรมความชอบในแนวของสื่อการนําเสนอวิดีโอประเภทตางๆ 

หากคุณตองตอบนอกเหนือจากตัวเลือกกรุณาระบุในตัวเลือกอื่นๆ (เลือกไดมากกวา1 ขอ) 

 ตลกขบขัน , ไรสาระ 

 ดรามา , จริงจัง 

 สยองขวัญ , ฆาตกรรม 

 เนนเทคนิค effect ความเปนไปไมได เพอฝน 

 อื่นๆ:  

สวนท่ี 3 

6. คุณความสนใจในวิดีโออารตมากนอยเพียงใด 

    วิดีโออารตคือรูปแบบการนําเสนอไมตายตัว อาจไมบอกตรงๆแตผานการนําเสนอแทน

สัญลักษณบางอยางในทางออม ผสมผสานกับรูปแบบศิลปะ 

 ไมสนใจเลย / ดูไมเขาใจ  

 สนใจบาง / บางผลงาน 

 สนใจมาก  

7. หากคุณมีความสนใจในรูปแบบวิดีโออารตเพราะเหตุใด 

รูปแบบและแนวคิด เทคนิค การนําเสนอที่แปลกใหม 

8. คุณเคยรูจักดนตรีประเภท sound design หรือไม มากนอยเพียงใด 

 ไมเคยไดยินหรือรูจักมากอน 

 เคยไดยินมาบางแตไมแนใจวาใชหรือไม 

 รูจักดี และเคยไดยินมากอน 

 อื่นๆ:  

9. หากผูจัดทํานําเสนอวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ Sound Design มีความ

สนใจมากนอยเพียงใด 

การใชเสียงจากชีวิตประจําวันมาประยุคในการดําเนินเรื่อง โดยไมใชเครื่องดนตรี ใหเขาใจและสื่อ

ความหมาย 
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 สนใจมาก 

 เฉยๆ  

 ไมสนใจเลย 

 อื่นๆ:  

 

10. คุณมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ 

Sound Design อยางไรบาง 

 ตัวซาวนตองมีความนาสนใจมากๆ จึงจะทําใหงานออกมาสนุก เปนรูปแบบที่ ทําใหผูรับชมได

ใชความคิดและคิดรูปแบบ คําพูดตางๆ ของตัวละครโดย ไมตองใหตัวละครเปนคนพูดเอง ซึ่งทําใหได

หลากหลายความคิด ข้ึนอยูกับผูนําเสนอวา จะสื่อใหผูรับชมคิดไปในทางที่ตองการจะสื่อไดหรือไม 

นาสนใจ แปลกดี ออกแบบใหหลากหลายกวาที่มีอย ู 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและคําแนะนํา ของกลุมผูมีประสบการณ 

แนวคําถามหลังการผลิตสําหรับประชากรกลุมตัวอยาง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและคําแนะนํา ของกลุมผูมปีระสบการณ 

ในหัวขอ ความคิดเห็นและคําแนะนํา จากการรบัชมวิดีโอสัน้เลาเรื่องโดยใชเงามาประกอบ 

 

 สวนที่ 1 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอเทคนิคที่ใชในวิดีโอสั้น (Technicality) 

 ส วนที่  3 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ต อสิ่ ง ที่ นํ า เสนอในวิ ดี โออาร ตและเสีย ง 

 (Presentation) 

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นและคําแนะนํา ตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (All of short Video) 

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Advice) 

 

แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Interview) ซึ่งหมายถึงกลุมวัยรุน อายุ 18-25 

เพ่ือประเมินผลงานและแกไข 

 

 สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอสิ่งที่นําเสนอเสียงรูปแบบ sound design (Presentation) 

 สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโออารต (Content) 

 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเทคนิคที่ใชในวิดีโออารต (Technicality) 

 สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารตโดยใชเสียงในรูปแบบ sound design 

 (All of Video art) 

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Advice) 

 

บันทกึสรปุ  การสัมภาษณกอนการผลติกับกลุมเปาหมาย (Interview) 
 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 

ช่ือ – นามสกลุ / เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา 

2. หลังจากท่ีชมวิดีโออารตโดยใชรูปแบบเสียง Sound Design แลว มีความเขาใจในการ

ดําเนินเรื่องวาอยางไร 

  การอูงาน , สรางภาพใหหัวหนาเห็น , ไดดี , หัวหนาชอบ 

 คนขยันทํางาน , ไดดีจากการขยัน 

 คนอูงาน , ไดดีเพราะหัวหนาหลงรัก 

 อื่นๆ:  
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3. เสียงท่ีใชในการสรางสรรคผลงานในชวงทํางาน ผูชมไดความรูสึกอยางไร*จําเปน 

 เรงรีบ 

 นารําคาญ 

  สนุกสนาน 

 ไมรูสึกอะไร 

 อื่นๆ:  

4. หลังจากท่ี Beat box กับหัวหนาเสร็จ ชวงเปดจดหมาย คุณรูสึกอยางไร 

 ต่ืนเตน 

 หวาดกลัว 

 สนุกสนาน 

 ไมรูสึกอะไร 

 อื่นๆ:  

5. หลังจากท่ีรับชมชิ้นงาน คุณคิดวาชิ้นงานจากการดําเนินเรื่องท้ังหมดน้ีคุณไดรับความรูสึก

อะไรบาง*จําเปน 

 ต่ืนเตน 

 ขบขัน 

 หวาดกลัว 

 ไมรูสึก 

 อื่นๆ:  

6. โทนสีของวิดีโออารต มีความคิดเห็นวาอยางไร*จําเปน 

 ตองการสสีัน color full กวาน้ี 

 ตองการใชสโีทนออนหรอืเขมกวาน้ี 

 อื่นๆ: 
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สวนที่ 1   

7. คุณมีความพึงพอใจตอการสรางสรรคเสียงดนตรีมากนอยเพียงใด*จําเปน 

 พึงพอใจมาก 

 พึงพอใจ 

 พอใช 

 แกไขปรับปรงุ 

 อื่นๆ:  

สวนที่ 2 

8. คุณมีความพึงพอใจตอการดําเนินเรื่องอยางไร*จําเปน 

 พึงพอใจมาก (เขาใจการดําเนินเรื่องและรูสึกได) 

 พึงพอใจ  

 พอใช  

 ควรปรับปรุงแกไข  

สวนที่ 3 

9. ความพึงพอใจตอเทคนิคในการนําเสนอ เชนการตัดตอ*จําเปน 

 พึงพอใจมาก  

 พึงพอใจ 

 พอใช 

 แกไขปรับปรงุ 

 อื่นๆ:  

สวนที่ 4 

10. ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโออารตโดยใชเสยีงดนตรีในรูปแบบ Sound Design 

 พึงพอใจมาก 

 พึงพอใจ 

 พอใช 

 แกไขปรับปรงุ 

 อื่นๆ:  
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สวนที่ 5 

 

11. ขอเสนอแนะในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงชิ้นงานใหดีขึ้นตอไป 

ดูตอนแรกเขาใจแคนิดหนอย ดูซ้ําอีกรอบถึงเขาใจ งานลอเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในบริษัท

ไดดี ตอนหัวหนาเดินมา พนักงานก็แสรงทําเปนทํางาน จนไปถึงหัวหนาเรียกไปพบ ดวยความพึงพอใจในการ

ทํางาน โดยรวมไมติดขัดอะไร ดูมีความนาสนใจ แปลกใหมดีการเรียงรอยเสียงนาจะสมูทกวาน้ี แตรูสึกชอบ

ตรงบีทบ็อกซ ตรงน้ันรูสึกวามันสื่ออารมณไดดี แลวก็เห็นความพยายามในชวงแรกที่เปนกาแฟ ขยับลิ้นชัก 

ตรงน้ันชอบเลย ขาดอีกนิดนึงคือการเรียงใหมันสมูทมากข้ึน ดูแลวเขาใจโดยไมตองมีคําพูดของตัวละคร สวน

การตัดตอบางครั้งก็ใหอารมณขัดไปหนอย ตรงชวงเสียงแอรในหองหัวหนาทําใหสะดุดไปนิดหนอย ชอบการ

เลาเรื่อง ที่ใชนักแสดงแคคนเดียว การดีไซดเสียงอยูในระดับดี ชวยเนนการเลาเรื่องซาวนชวงทํางาน จังหวะ

ไมสม่ําเสมอ เล็กนอย ทําใหฟงดู อลหมาน และจับจังหวะยาก 
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