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13530437 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาควิชาวิทยุและโทรทศัน 

เรื่อง     : การผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย  

     จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย โดย

มุงเนนศึกษาวิเคราะห การสัมภาษณ ทั้งผูที่มีประสบการณในการผลิตงานสารคดี ผูที่มีความ

เช่ียวชาญในศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ และผูที่มีประสบการณในการแสดงงานศิลปะขางถนนเปน

อยางดี  ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ งานวิทยานิพนธ แนวคิดทฤษฎีและสืบคน

ขอมูลจากอินเตอรเน็ต รวมถึงคลิปวิดีโอที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาผลิตสารคดีศิลปะขางถนนใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับความตองการของตนเอง และกลุมเปาหมายมากที่สุด ทั้งยังทําการประเมินผลสาร

คดีที่ไดผลิตข้ึนเพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจที่กลุมเปาหมายไดรับหลัง การรับชม  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวาการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย โดยมีช่ือรายการวา Art 

on street เปนรายการสารคดีศิลปะขางถนนที่ใหความรู ความเขาใจ ควบคูไปกับความบันเทิง โดยมี

กลุมเปาหมาย เปนผูที่มีความสนใจในศิลปะขางถนน รูปแบบรายการมีความนาสนใจ แปลกใหม 

โดยเฉพาะในชวงแรกที่เปนการแนะนําศิลปะขางถนนในตอนน้ันๆ มีมุมกลองที่หลากหลาย  

  อีกทั้งยังไมมีผูดําเนินรายการ จึงทําใหเปนสารคดีศิลปะที่มีความแตกตางจากสารคดีศิลปะ

รายการอื่นๆ ความยาวของรายการอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม ทางดานเน้ือหาของรายการไดใหความรู

ความเขาใจ รวมถึงสอดแทรกทัศนคติและขอคิดตางๆ  
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี อันเน่ืองมาจากกําลังใจ ความรวมมือและความกรุณา 

จากผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จากจุดเริ่มตนถึงความสําเร็จของการศึกษางานวิจัยครั้งน้ี ซึ่ง

ผูศึกษาไดรับความกรุณาจาก อาจารยอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ให

ความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอขาพเจา รวมทั้งอาจารยภัทราพร       

สังขพวงทอง อาจารยแกวตา ปริศวงศ อาจารยกนกวรรณ กนกวนาวงศ อาจารยสังกมา สารวัตร และ       

ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก

ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ

ทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากน้ีจุลนิพนธเรื่องน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับการชวยเหลือ 

จากพี่ๆทีมงานรายการอารตแวนเจอร ที่เต็มใจชวยเหลือในการสัมภาษณ การถายทํารายการ และ

การใหคําแนะนําในทุกๆเรื่องอยางเต็มที่ รวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่มาชวยถายทํารายการ จึงขอขอบคุณ

มาไว ณ โอกาสน้ีดวย  

และผูศึกษาขออุทิศจุลนิพนธเลมน้ีใหกับนายพฤษพล มุกดาสนิท หรือพี่ต้ัม mamafaka 

ผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจแรกในการทําจุลนิพนธเรื่องน้ี แมในวันที่จุลนิพนธเรื่องน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

จะไมมีพี่ต้ัมอยูบนโลกน้ีแลว แตผูศึกษาจะขอจดจําทุกๆคําแนะนําที่พี่ต้ัมเคยบอกไว และขอใหพี่ต้ัม 

ตํานานของการสรางงานศิลปะบนทองถนนไปสูสุขติในสัมปรายภพ  

สุดทายน้ีสิ่งสําคัญที่ผูศึกษาจะละเลยไมได ขอกราบขอบพระคุณ นายบุญเสริมศักด์ิ และ

นางอรุโณทัย มิ่งขวัญ ผูเปนบิดาและมารดา บุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิต ที่มอบทั้งความรัก กําลังใจ 

การดูแลเอาใจใส และสนับสนุนใหการศึกษาจนทําใหลูกประสบความสําเร็จในวันน้ี   

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู 

อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

   ‘ศิลปะ’ เปนส่ิงที่มนษุยสรางข้ึน ไมใชส่ิงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิ จึงนับเปนศาสตรที่
เกิดจาก ความคิดสรางสรรคของศิลปนผูสรางผลงาน ซึ่งศลิปะมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องในทุก
ยุคทุกสมัย และเม่ือ ‘กรอบของศิลปะ’ ไมไดถูกจํากัดอยูแคงานจิตรกรรม หรือประติมากรรมเพียง
แคนั้น ศิลปะในยุคสมัยปจจุบันจึงมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

    วิรชา ดาวฉาย อาจารยผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปะ ไดกลาววา ในแตละยุคสมัยของ
ศิลปะนั้น ลวนเกิดประเภทของศิลปะข้ึนมากมาย โดยสามารถจัดจําแนกออกเปน ‘เทอม’ ซึ่งเทอม
คือคําจํากัดความของศิลปะแตละรูปแบบ และเม่ือศิลปะไมเคยหยุดนิ่งในการพัฒนา ศิลปนจึง
สามารถที่จะสรางสรรคงานศิลปะออกมาในรูปแบบใดก็ได และใหคํานิยามกับศิลปะที่ตนสรางข้ึน
ประเภทนั้นๆดวยตัวของศิลปนเอง และเม่ือมันไดรับการยอมรับออกไปในวงกวางมากยิ่งข้ึน ศิลปะ
ประเภทนั้นๆจึงถูกนับเปนเทอมเทอมหนึ่งของศิลปะในยุคสมัยที่มันเกิดข้ึน อาทิเชน กราฟฟตี้ และ
สตรีทอารต นับเปนเทอมในศิลปะยุคหลังสมัยใหมนั่นเอง 

    ซึ่งสําหรับศิลปะขางถนน เปนการศึกษาในดานของพื้นที่ที่เกิดผลงานทางดานศิลปะ ไม
จําเพาะวาศิลปะประเภทนั้นตองเกิดข้ึนในยุคสมัยใด มีขอจํากัดเพียงอยางเดียวคือ ศิลปนตอง
แสดงผลงานเหลานั้นบนทองถนน นับเปนศิลปะแนวใหมที่ยังไมสามารถหาคําจํากัดความทีช่ดัเจน 

    งานศิลปะประเภทนี้ ยังไมสามารถระบุรูปแบบการแสดงงานศิลปะไดอยางตายตัว 
เนื่องจาก มีความอิสระทางความคิด พื้นที่การแสดงงานไมถูกจํากัดอยูแตในหองแสดงภาพ ,หอ
ศิลป,พิพิธภัณฑ แตสามารถพบไดทั่วไปในบริเวณพื้นที่สาธารณะอยางทองถนน จึงถือเปนงาน
ศิลปะของผูคนในสังคมทุกชนชั้น ทุกคนมีสิทธิ์เปนผูครอบครอง ตัดสิน และมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณไดอยางเสรี (รัตนา หาญสวัสดิ ์2551 : 23-45) 

    ซึ่งรูปแบบของศิลปะขางถนนที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในบานเรานั้น มีหลาย
ประเภท อาทิเชน รูปวาด ภาพถาย จิตรกรรม ประติมากรรม งานเขียน การแสดง ดนตรี ละคร และ
ส่ือประสม จึงทําใหชิ้นงานศิลปะที่ศิลปนแสดงขางถนนมีความหลากหลาย ไมจํากัดรูปแบบและ
วิธีการสรางสรรค ซึ่งงานศิลปะที่ใชพื้นที่สาธารณะ (Public Art) และบริบทของพื้นที่นั้นเปนที่ตั้ง
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ของงาน งานบางงานอาจจะผสมเขาไปกับที่ตั้ง กลายเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมและสภาพ
ภูมิทัศน แตงานบางงานอาจจะเกิดข้ึนและเสร็จส้ินภายในวันเดียว ไมไดมีการคงที่ถาวร เชนการ
แสดงละครเร หรือ การแสดงเปดหมวกหารายได ที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปบนทองถนนใน
ประเทศไทย 

    ศิลปนเลือกพื้นที่สาธารณะเปนพื้นที่ในการแสดงผลงาน เพราะวาพื้นที่สาธารณะเปน
สถานที่ที่สามารถแพรกระจายผลงานของศิลปนออกไปไดอยางกวางขวาง ไมตองใหผูที่สนใจ
ผลงาน ตองเสียเวลาเดินทางไปดูถึงในหองแสดงภาพหรือพิพิธภัณฑ แตงานศิลปะขางถนน
สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปบนสองขางทางที่เดินทางผาน แมไมไดตั้งใจจะเสพชิ้นงาน แคเดินผาน
ไปและหยุดมอง นั่นก็ถือวาบรรลุวัตถุประสงคของศิลปนผูสรางสรรคงานเหลานี้แลวหรือหากไดรับ
เงินหรือไดรับการวาจางตอไปนั่นก็ถือวาเปนการประสบความสําเร็จในข้ันที่สูงข้ึน มีศิลปนมากมาย
ที่มีชื่อเสียงเร่ิมจากการทํางานขางถนน ปฏิเสธไมไดเลยวาศิลปะขางถนนสามารถสรางอาชีพได 
และนั่นเปนเหตุผลวาทําไมศิลปนจํานวนมากถึงเลือกแสดงงานบนทองถนน 

    ซึ่งความสําเร็จของศิลปนที่สรางสรรคงานขางถนน อาจไมสามารถวัดมูลคาไดเหมือน
การแสดงผลงานในหองแสดงภาพที่เก็บคาเขาชม แตความสุขที่ไดจากการแสดงงานขางถนนนั้น 
อาจเปนเพียงแคตองการตอบสนองความตองการของตนเอง หรือเพื่อปาวประกาศอะไรบางอยาง
ใหสังคมไดรับรู เปนเสมือนพื้นที่ส่ือเสรีที่ศิลปนสามารถผลิตสารหรือ massage สงตอไปใหกับ
สังคมในวิธีหนึ่ง สวนการที่ผูเสพงานจะสามารถเขาใจถึงแกนแทที่ศิลปนตองการจะส่ือหรือเปลา
นั้น ข้ึนอยูกับทักษะในการตีความของแตละบุคคล (วิรุณ ตั้งเจริญ 2543 : 36-39) 

    และปจจุบันทองถนนในบานเรา ก็มักจะเห็นการแสดงงานศิลปะขางถนนใน
หลากหลายรูปแบบอยางเสรีมากข้ึน แมการแสดงศิลปะบนพื้นที่สาธารณะจะไมสามารถตอบ
โจทยใหกับทุกคนในสังคมได แตในปจจุบันศิลปะประเภทนี้เขามามีบทบาทมากยิ่งข้ึนในธรุกจิบาน
เรา มีงานตางๆมากมายที่เลือกเชิญศิลปนเหลานี้ไปสรางสรรคงานศิลปในรูปแบบตางๆ ทั้งในดาน
ของความสวยงาม ความแปลกใหม และความสนุกสนาน เพราะศิลปะขางถนนนั้นสามารถตอบ 
โจทยไดในทกุรูปแบบ มันสามารถดึงดูดคนได มันมีเสนหบางอยางที่ลํ้าลึก 

    ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจึงตองการสรางสรรคและผลิตรายการเกี่ยวกับศิลปะขาง
ถนนออกมาในรูปแบบของสารคดี เพื่อเปนชองทางในการแสดงออกของกลุมบุคคลที่มีความสนใจ
ในศิลปะประเภทนี้ไดมีที่แสดงความสามารถอีกทั้งยังเปนการนําเสนอใหบุคคลที่มีความสนใจใน
ศิลปะประเภทนี้ แตยังไมรูลึกถึงขอมูลที่มาที่ไป ไดรับรูขอมูลอยางถูกตอง เพื่อเปนการสรางแรง
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บันดาลใจใหกับศิลปนที่สนใจในศิลปะประเภทเดียวกัน และเพื่อใหศิลปะประเภทแพรหลายใน
ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการสารคดีและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

2. เพื่อเผยแพรความรูและเทคนิคเกี่ยวกับศิลปะขางถนนแตละประเภทในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรายการสารคดีศิลปะขางถนนทีผู่
ศึกษาผลิตข้ึน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ทดลองผลิตรายการสารคดีโทรทัศนเกี่ยวกับศิลปะขางถนนในประเทศไทย 1 ตอน ที่ดําเนิน

เรื่องโดยไมมผีูดําเนินรายการ โดยมีความยาวรายการ 15 นาท ี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทย    

พีบีเอส (ThaiPBS) ทุกวันอาทิตยเวลา 22.30 – 22.45 น. Rerun ทางชองThaiPBS ใน youtube 

channel โดยมีกลุมเปาหมายคือบุคคลที่มีความสนใจในศิลปะขางถนน 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา หนังสือ และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับประวัติและความเปนมา 

รวมถึงสํารวจขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปะขางถนนแตละประเภท 

2. ศึกษารูปแบบวิธีการและทักษะของศิลปะขางถนนประเภทน้ันๆ 

3. ศึกษาประวัติของบุคคลที่มีอิทธิพลตอศิลปะขางถนนประเภทน้ันๆ 

4. ศึกษาประวัติของบุคคลที่มีทักษะและความสามารถในศิลปะขางถนนประเภทน้ันๆ 

5. ข้ันตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

 - คิดรูปแบบเน้ือหาและการนําเสนอออกมาเปนโครงรางสารคดี (Proposal) 

- เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายหรือผูเช่ียวชาญทีเ่กี่ยวของ 

- จัดทํา Script บท อุปกรณที่เกี่ยวของ และสถานที่ที่ตองใชในการผลิตรายการ 

6. ข้ันตอนการผลิต (Production) 

 - การถายทําสารคดีในสถานที่ตางๆ 

7. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิต (Post-Production) 

 - การตัดตอและกราฟก 
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8. ทดลองนําเสนอเพื่อประเมินผลกับกลุมเปาหมายจํานวน 50 ตัวอยางเพื่อนําผลที่

ไดมาปรับปรุงและพัฒนาสารคดีตอไป 

   

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ภาพที่ 1-1 แผนการดําเนินงาน 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1.  เรียนรูกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน 
       2.  ผูชมไดรับความรูทีถู่กตองจากสารคดีศิลปะขางถนน 
       3.  กลุมตัวอยางไดรับความพึงพอใจจากสารคดีศิลปะขางถนนที่ผูศึกษาผลิตข้ึน 
       

นิยามศัพท 

           สารคดีโทรทัศน หมายถึง รายการประเภทหนึ่งซึ่งนาํเสนอขอมูลเกีย่วกับเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยละเอียดตัง้แตตนจนจบ โดยยึดหลักของความเปนจริง ในขณะเดียวกันไดอาศัยเทคนิค
ตางๆหลายรูปแบบมาผสมผสานกนัในการนําเสนอเพื่อใหเกิดจินตนาการที่ด ี และจูงใจใหผูชม
สนใจ อาท ิ รูปแบบการบรรยาย บทสัมภาษณ บทสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอ่ืนๆ เพื่อเปน
การเสริมความหมายที่สมบูรณใหแกภาพที่ปรากฎทางจอโทรทัศน เพื่อมุงเสนอขอเท็จจริงใหแก 
ผูชม 

ศิลปะขางถนน ในจลุนิพนธน้ี หมายถึง  ศิลปะทุกประเภทที่แสดงชิ้นงานอยูบนพืน้ที่
สาธารณะหรือบนทองถนน โดยไมจํากัดยุคสมัยทางศิลปะ ไมจํากัดรูปแบบของผลงาน และ
อุปกรณทีใ่ชในการสรางสรรคผลงาน อาทิเชน รูปวาด ภาพถาย จิตรกรรม ประติมากรรม การ
แสดง ดนตรี ละคร และส่ือประสม เปนตน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

    ทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการผลิตสารคดีโทรทศันศิลปะขางถนนในประเทศ

ไทย ผูศึกษาไดยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของตางๆ มาเปนพื้นฐานแนวทางเพื่อมาใชเปน

กรอบความคิดสําหรับศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน 

2. แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ 

3. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในภาพยนตรและการตัดตอลําดับภาพในฉากที่มีการ

เคลื่อนไหว 

4. แนวคิดเรื่องหลักการออกแบบกราฟก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

6. ผลงานที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน 

1. ความหมายของสารคดี 

    สารคดี คือ การนําเสนอเรื่องราวตางๆที่เปนเรื่องจริงเคยเกิดข้ึนจริงมีอยูจริงโดยมีการ

เตรียม การหาขอมูลเรียบเรียง ภาพและเสียงใหออกมามีความนาสนใจและสรางสรรค ซึ่งสามารถทํา

ใหผูดูเกิดความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมและไดแงคิดซึ่งผูชมที่ดูจบแลวสามารถนําไปคิดตอได โดย

ยึดหลักสําคัญของงานสารคดีที่ตองถายทอดความจริงอยางสรางสรรคและใหมีผลตอ ความรูสึกนึกคิด

และอารมณรวมของผูชม ซึ่งผูผลิตสารคดีตองตอบคําถามกอนที่จะทํารายการสารคดีใหไดกอน คือ 

ทําไปเพื่ออะไร ทําไปใหใครดู และดูแลวจะไดอะไร เพื่อที่จะกําหนดแนวคิด รูปแบบ การนําเสนอที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และเทคนิคการนําเสนอ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2544 : 152) 

2. ประเภทของสารคดี 

  2.1 สารคดีสาระความรู (General Feature) คือ ความเรียงที่ผูเขียนมุงแสดง

ขอคิด เปนหลัก ขอคิดอันเปนขอคิดของชีวิต เปนกระแสความริเริ่มหรือพัฒนาตนเองและสังคมใหดี

ข้ึนใน รูปแบบการนําเสนอแบบบอกเลาแนะนํา สั่งสอน หรือใชวิธีประมวลกรอบความคิดตางๆ เสนอ

แกผูอาน 
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    2.2 สารคดีเชิงขาว (News Documentary) คือ การนําเสนอขาวในรูปแบบสาร

คดีคือเลาเรื่องในรูปแบบวรรณศิลป โดยถายทอดเรื่องที่เขียนข้ึนจากเคาความจริง ไมใชจาก

จินตนาการ โดยสามารถหยิบยกสวนใดสวนหน่ึงของเรื่องมาเขียนก็ได ไมจําเปนตองเลาใหครบ

องคประกอบเชนขาว 

  2.3 สารคดีเชิงวิเคราะห (Documentary) สารคดีประเภทน้ีจะมีเน้ือหาละเอียด

ลึกซึ้ง ในปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยู และในตอนทายของ

รายการ ผูผลิตรายการก็มักจะทิ้งเน้ือหาเรื่องราวที่อาจจะเปนไปในอนาคต ใหผูฟงไดคิดตอไป 

ตัวอยางเชน สารคดีเรื่อง “มลภาวะในประเทศไทย” เน้ือหาที่จะนําเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะ

ความเปนอยูของคนในประเทศไทย “อาชีพ” ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแงของสภาวะตาง ๆ 

อันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ัน แนวโนมของมลภาวะในอีก 5-10 ป ขางหนา แนวทางแกไข เปนตน 

จุดประสงคของการผลิตสารคดีเรื่องน้ีก็เพื่อเปนการเตือนใหประชาชนสังวรในเรื่องของอันตรายจาก 

มลภาวะ และ รวมกันแกไขดังน้ี เปนตน 

  2.4  สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดีประเภท

น้ีสามารถผลิตไดในทุกโอกาสที่เปนพิเศษ ไมวาจะเปนเรื่องบุคคล ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ เปนตน 

เพื่อใหความรูและความบันเทิงแกผูฟงเปนสําคัญ ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีสามารถคนไดไมยากนัก 

เพราะสวนใหญจะมีเปนประจําป เชน สารคดีเรื่องวันตนไมแหงชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขบูชา เรื่อง 

ประเพณี รดนํ้าดําหัว หรือสารคดีเรื่องวันเสียงปนแตก เปนตน สารคดีประเภทน้ีมุงที่จะปลูกฝงความ

สามัคคี ความซาบซึ้งในความเปนชาติ หรือจูงใจใหรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตอไป และ

เน้ือหาที่นํามาประกอบกันเปนสารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษเชนน้ีก็จะตองมีสวนที่ช้ีทางใหผูฟงผูชมได 

เกิดแนวคิดดังกลาวดวย 

   2.5 สารคดีทองเที่ยว (Touring Feature) เปนสารคดีที่เลาเรื่องราวการเดินทาง

ไปในสถานที่ตาง ๆมุงใหความรูแกผูอานในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี ความเปนอยูของ 

ผูคนขนบธรรมเนียมประเพณีคานิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เปนคูมอืนักเดินทาง 

เชน การเดินทาง ที่พักอาหาร สถานที่สําคัญฯลฯ นอกจากน้ีผูเขียนมักใหขอสังเกตและแสดงทัศนะตอ

สิ่งที่พบเห็นไวดวย จะสังเกตไดวา สารคดีทองเที่ยวจํานวนไมนอย ที่นําเที่ยวในสถานที่เดียวกัน แต

ผูเขียนก็สามารถนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจในแงมุมที่ตางกัน และบรรยากาศที่แตกตางกัน ทั้งน้ี 

เพราะผูเขียนแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศนและลีลาภาษาทําให ผูอื่น

สนุกสนานและไดรูจักสถานที่น้ันอยางละเอียด ดวยทัศนะลีลา นํ้าเสียง และแงมุมที่ผูเขียน นําเสนอไว

ตางๆกันตัวอยางสารคดีเชน “ยํ่าแดนมังกร” พระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี “ไปเย่ียมอามาที่เมืองจีน” ของ ไมตร ีลิมปชาติ เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 8 

    2.6 สารคดีเชิงนิเวศ (Eco-Documentary) เปนสารคดีที่เลาเรื่องเนนการอนุรักษ 

เปนสารคดีที่มุงใหผูชมเกิดความคิดในการอนุรักษสิ่งใดสิ่งหน่ึง ควบคูไปกับการใหความรูในดานตางๆ 

  2.7 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เปนงานเขียนที่จะกลาวถึงเรื่องราวและ

พฤติกรรมของบุคคลจริง โดยจะเขียนดานบุคลิกภาพ ความรู และความคิดเห็นในดานตางๆ ตลอดจน

ผลงานที่นาสนใจเพื่อนําประวัติชีวิตน้ันมาศึกษาแงมุมตางๆ หากเปนงานเขียนที่ผูอื่นเขียน เรียกวา 

ชีวประวัติ แตหากผูเขียนเขียนเรื่องราวชีวิตตนเอง เรียกวา อัตชีวประวัติ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2544 : 

154-160) 

3. รูปแบบของสารคดี 

    คือวิธีการดําเนินเรื่องของสารคดีดวยภาพและเสียงที่แตกตางกัน จึงแบงไดเปนรูปแบบ

ใหญๆ คือ สารคดีเต็มรูป และกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว 

    1. รูปแบบสารคดีเต็มรูป จะดําเนินเรื่องดวยภาพตลอดรายการ อาจจะมีการถาม

ความเห็นของผูเกี่ยวของแทรกอยูบาง แตจะมีความยาวสั้นๆ ครั้งละประมาณ 1 นาที และรายการ

เดียวอาจมีผูใหความคิดเห็นหลายคน แตรายการโดยสวนใหญจะเสนอภาพที่เปนกระบวนการ หรือ

เรื่องราวตามหลักธรรมชาติ โดยไมมีผูดําเนินรายการ 

       2. รูปแบบกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เปนรายการโทรทัศนที่มีผูดําเนินรายการทําหนาที่

ดําเนินเรื่องพูดคุยกับผูชม และใหเสียงบรรยาย ผลิตรายการโดยมีผูดําเนินรายการปรากฏตัวใน

ตอนตน ตอนกลาง และสรุปเทาที่จําเปนในแตละชวง นอกน้ันจะเปนภาพของการแสดงเรื่องราวหรือ

กระบวนการตามธรรมชาติ หรืออาจจะมีตัวแทนไปสัมภาษณผูที่เกี่ยวของเขามาแทรกเพื่อเสริมความ

คิดเห็นก็ได ผูดําเนินรายการอาจจะพูดอยูในสตูดิโอหรือพูดในสถานที่ถายทํา อาทิ ภาพยนตรเกี่ยวกับ

ธรรมชาติก็ไปพูดในปาที่มีสัตวปาชนิดน้ันอาศัยอยู 

       ปจจุบันเปนที่สังเกตวารูปแบบการนําเสนอรายการประเภทสารคดีเริ่มมีความหลาก 

หลายเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะผลทางความนิยมของผูชม จึงสามารถจําแนกรูปแบบรายการสารคดี

ตางๆได ดังตอไปน้ี 

     1. แบบบรรยาย เปนรูปแบบของการผลิตสารคดีแบบเกา ที่ใชเสียงบรรยายเหมือนอาน

หนังสือ ซึ่งรูปแบบน้ีไมคอยมีปฏิสัมพันธกับผูชมเทาใดนัก ผูชมเหมือนน่ังชมอยูหางๆไมคอยไดมีสวน

รวมในเน้ือหาเทาใด 

     2. แบบเลาเรื่อง เปนสารคดีที่ใชรูปแบบของการบรรยายแบบเลาเรื่อง รูปแบบน้ีเปนที่

นิยมแพรหลายมากในปจจุบัน รูปแบบการเลาเรื่องพัฒนามาจากการบรรยายแบบธรรมดา การเลา

เรื่องสามารถเขาถึงผูชมไดดีกวา ย่ิงถาสามารถบรรยายไดธรรมชาติเหมือนภาษาพูด จะทําใหใกลชิดผู

ดูมากข้ึน สารคดีก็จะนาสนใจมากข้ึนดวย 
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                3. แบบสัมภาษณ รูปแบบน้ีจะใชคําใหสัมภาษณเปนตัวดําเนินเรื่อง มีคําบรรยายเปน

สวนประกอบเพียงเล็กนอย ซึ่งถาวางแผนกลวิธีดีๆแลวอาจจะไมตองใชคําบรรยายเลยก็ได 

        4. แบบพิธีกรดําเนินเรื่อง เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน รูปแบบน้ีจะ

ใชตัวคนเปนตัวดําเนินเรื่องบางสวนหรือทั้งหมด ซึ่งอาจจะเปนคนเลาเรื่องหรือเปนผูรู หรืออาจจะเปน

ตัวเอกของเรื่องก็ได 

     5. แบบผสมการตูน เปนรูปแบบของการเสนอที่รวมการบรรยายแบบเลาเรื่องกับการตูน

เขาดวยกัน เปนรูปแบบใหมที่นาสนใจแตคอนขางมีคาใชจายสูง สวนใหญใชกลับกลุมเปาหมายที่เปน

เด็กหรือวัยรุน แตปจจุบันใชกับกลุมเปาหมายที่เปนผูใหญไดเชนกัน 

     6 .แบบAnimation เปนรูปแบบที่สารคดีวิทยาศาสตรของตางประเทศใชอยูรูปแบบน้ีใช 

Graphic animation สรางภาพข้ึนมาทั้งเรื่อง ซึ่งสามารถทําใหนาสนใจไดอยางมาก แตมีคาใชจายสูง 

ถาไมผลิตเพื่อขายเชิงพาณิชยในระดับโลกแลว ไมสามารถกระทําได 

     7. แบบละคร เปนรูปแบบการนําเสนอที่ใชตัวละครอธิบายเรื่องราวที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจใช

ผสมกับเลาเรื่อง หรืออาจจะใหตัวละครทําหนาที่เลาเรื่องไปเลยก็ได รูปแบบน้ีจะใกลชิดกับผูชมมาก

ที่สุด เพราะธรรมชาติของผูชมจะช่ืนชอบการรดูละครหรือภาพยนตรอยูแลว เน่ืองจากมีบทพูดและ

ทาทางการแสดงที่ใกลเคียงกับชีวิตปกติของมนุษย 

     8. แบบผสมผสาน เปนรูปแบบการนําเสนอสารคดีที่ผสมรูปแบบที่กลาวมาทั้งหมดเขาไว

ดวยกัน รูปแบบผสมผสานน้ีตองใชผูผลิตที่มีประสบการณสูง ในการผสมอัตราสวนของรูปแบบตางๆ

เขาไว ดวยกันอยางลงตัว นับเปนสารคดีที่นาสนใจมาก ดูนาสนุกติดตาม แตไมสามารถใชกับเน้ือหา

สารคดีไดทุกประเภท (ถวัลย มาศจรัส 2545 : 30-32) 

4. การใชภาษาและถอยคํา 

     การเขียนบทสารคดีใหไดภาษาที่สละสลวย ผูเขียนจะตองฝกฝนและหมั่นเขียนบอยๆ 

เขียนแลวหมั่นตรวจสอบวาคนอื่นอานงานของเราแลวเปนอยางไร ฟงเสียงสะทอน แลวปรับปรุงแกไข

ไปเรื่อยๆ นอกจากน้ี ยังควรเปนผูอานที่ดีการอานมากจะเปนการเสริมทักษะ การเขียนไปในตัว และ

จะเปนแรงผลักดันใหเรารูสึกอยากเขียน ขอคิดสําคัญคือในฐานะผูผลิตสื่อทุกๆ วันควรเปดรับสื่อทุก

ดาน ทั้งการอาน ฟง และดู เพราะโลกยุคสารสนเทศที่ไรพรมแดนเชนทุกวันน้ีงานสื่อกาวกระโดดจน

แทบตามไมทัน ใครคิดวาอานมามากแลว ดูมาเยอะแลว ฟงจนเบื่อแลว ก็เทากับกําลังนําพาตนเอง

ถอยหลังไปเรื่อยๆน่ันเอง 

5. การเลือกใชมุมกลองลักษณะตางๆ   

       ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอยางหน่ึงในการถายทําสารคดี เพราะภาพ

สามารถถายทอดความรูสึก และบอกเลาเรื่องราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเน้ือหา ขนาดภาพจึงเปน

ตัวกําหนดสิ่งที่ตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเห็นหรือไมเห็นสิ่งใดในฉาก องคประกอบตางๆ
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เหลาน้ีเกิดข้ึน จากผูสรางสารคดีที่จะเลือกต้ังกลองในมุมใดระยะหางจากสิ่งที่ถายเทาใด และใชภาพ

ขนาดใด เปนตัวบอกเลาเรื่อง ขนาดภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนมากที่จะตองเรียนรูพอๆกับเรื่องอื่น ในการ

ผลิตสารคดี (ถวัลย มาศจรัส 2545 : 33-34) 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        ข้ันตอนการผลิตสารคดี ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 

  6.1 ขั้นตอนการผลิต (Pre - Production) ภายหลังจากไดรับมอบหมายงาน

การผลิตสารคดีแลว ผูผลิตสารคดีก็จะเริ่มดําเนินการปฎิบัติงานดังน้ี 

   6.1.1 ประชุมวางแผนการผลิตสารคดีเพ่ือกําหนดรูปแบบและเนื้อหา 

และการนําเสนอสารคดี 

    6.1.1.1 ประชุมหารือรวมกับบุคลากรผูรับผิดชอบฝายตาง ๆ 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางกรอบแนวคิดตามขอกําหนดที่มีขีดจํากัด ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ 

บุคลากร สถานที่ ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

    6.1.1.2 กําหนดเน้ือหาและกลุมเปาหมาย โดยการรวบรวม

ขอมูลจากแหลงตางๆทั้งเอกสาร ตําราจากหองสมุด รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือพิมพ 

อินเตอรเน็ท เว็บไซต และผูเช่ียวชาญแตละดาน 

                                      6.1.1.3 กําหนดแกนเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงคของสาร

คดี เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับความรูของกลุมเปาหมาย 

     6.1.1.4 กําหนดรูปแบบและสรางสรรคสารคดี เพื่อใหการ

นําเสนอมีความนาสนใจเหมาะสมกับเน้ือหาและกลุมเปาหมาย 

6.1.2 ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบดวย 

      6.1.2.1 การหาขอมูล แหลงขอมูลอาจไดจากขอมูลที่เปน

เอกสาร ขอมูลภาพ และวัสดุ หรือขอมูล จากบุคคล (ที่มีความนาเช่ือถือ) ไมวาจะเปนแหลงขอมูล

ประเภทใดก็ตามสิ่งสําคัญ คือ หาแหลงขอมูลที่ถูกตองกับเรื่องใหไดมากที่สุดเทาที่จะหาได ต้ังคําถาม 

ขอสงสัยกับขอมูลน้ันๆ ตองซักถามใหมากที่สุดจนแนใจวาไมมีขอสงสัยใดๆ เพื่อใหมั่นใจวาไดขอมูลที่ 

กวาง - ลึก – ถูกตองที่สุด 

     6.1.2.2 การจับประเด็น การพิจารณาวาจะจับประเด็นไหนมา

ใชในงาน เขียนแตละช้ิน ใหคํานึงถึงแนวคิดของรายการหรือของงาน (Concept) ขอมูลช้ินเดียวกัน

อาจทําไดหลายรายการ หรือ แตกเปนงานตางๆกันไดข้ึนอยูกับแนวคิด (Concept) ของรายการวา

กําหนดไว อยางไร ความสําคัญของประเด็น อะไรเปนหลัก อะไรเปนรอง ขอมูลที่หามาไดทั้งหมด

สามารถแยกแยะออกมาไดเปนประเด็นตาง ๆ กัน เมื่อเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับรายการไดแลว 
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ตองคิดดวยวาประเด็นสําคัญใดบางที่ตองใช ประเด็นรอง ๆ ลงไป ขอใดที่ควรใชรวมดวยและ 

ประเด็นปลีกยอยใดที่ตัดทิ้งได 

     6.1.2.4 การวางโครงเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบ

ความคิดในการ นําเสนอเพื่อใหการวางแผนการผลิตเปนไปไดอยางถูกตองและรอบคอบ เพื่อความ

เขาใจที่ตรงกันของทีมงาน และ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาบทสารคดี โดยการวางโครงเรื่องตองมี

แกนเรื่อง (Theme) ที่ชัดเจน และเดินเรื่องทั้งหมด อยูบนแกนเรื่องน้ัน และไมจําเปนที่จะตองเสนอ

ในรูปแบบการบรรยายลวนเสมอไป ควรนํารูปแบบเทคนิคการนําเสนอแบบ 

อื่นมาใชรวมกันไดอยางเหมาะสม จะชวยทําใหเรื่องมีมิติใหติดตาม 

      6.1.2.5 การเขียนบทการทําสารคดีไมวาเปนรายการหรืองาน

ผลิตทางดานน้ี ตองเขาใจวาการเขียนบทเปนการเลาเรื่องควบคูไปกับภาพ เมื่อเขียนบทตองคิดถึงดาน

ภาพ (SHOT) เสมอวาภาพสามารถเลาเรื่องอะไรไดบาง ภาพเลาเรื่องไดชัดเจนหรือไม และเมื่อเขียน

บท ควรยอนกลับไปอานทบทวนเปนระยะเพื่อเปนการเลาเรื่อง มีความตอเน่ืองสละสลวยในการเรียบ

เรียงเรื่อง 

    6.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      เมื่อเราไดบทสารคดีมาแลว จะทําใหเราทราบวาแกนหลักของเรื่องคือ

อะไร ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดสถานที่ถายทํา/ สํารวจสถานที/่ จัดเตรียมอุปกรณถายทํา โดยการ

ตระเตรียมอุปกรณ เพื่อการบันทึกภาพตามตารางเวลา(Schedule) ที่กําหนดไว รวมทั้งกําหนด 

สถานที่ ที่จะใชในการบันทึกภาพการเตรียมตารางและการวางแผนการถายทําเพื่อใหทีมผลิตรายการ

ทุกคนไดรูวา กิจกรรมอะไรจะทําชวงไหน เสร็จเมื่อไร ใครรับผิดชอบกิจกรรมน้ัน ซึ่งสามารถเห็น

ภาพรวมของการ ผลิตสารคดีทั้งหมดอยางคราวๆ และสามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตามตาราง

ของการผลิต นอกจากน้ี ยังจะชวยตรวจสอบความคืบหนาของรายการและแกปญหาตาง ๆ ที่อาจ

เกิดข้ึนไดกอนที่ปญหาเหลาน้ันจะเปนอุปสรรคในการผลิตรายการตอไป 

การถายทํานอกสถานที่ ข้ันตอนที่จะตองเตรียมทุกอยางเพื่อความสะดวกในการถายทํา การออก

สํารวจสถานที่ หาจุดถายที่ตองการ ติดตอขออนุญาตถาจําเปน โดยการสํารวจสถานที่น้ันถามี

ขอจํากัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไมสะดวก เรื่องของเวลา ควรติดตอนัดหมายวัน และเวลา 

บุคคลที่ตองการสัมภาษณไวใหพรอมประชุมซักซอมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ และบุคลากร 

(อุปกรณทางเทคนิค ,ยานพาหนะ, งบประมาณ) นัดหมายทีมงานใหพรอม และเตรียมอุปกรณตางๆ 

ที่จําเปนตองใชในการถายทํา เรื่องของอุปกรณน้ีสําคัญมากถาขาดแมเพียงช้ินเดียวก็จะทําใหมีปญหา

อยางมากในการถายทํา นอกจากจะตรวจสอบใหครบถวนแลวก็ตองดูสภาพการทํางานของอุปกรณ

ดวยวาบกพรองหรือไม 
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6.1.4 การเตรียมสถานท่ี 

   สถานที่จริง (On Location) ผูผลิตจะตองดูแลเรื่องการควบคุมแสงสวาง 

และการควบคุมเสียงรบกวนใหนอยลง การเตรียมอุปกรณการผลิตในการถายทํา ณ สถานที่จริง 

ผูผลิตตองตรวจสอบความพรอมดานกลอง เทป ไมค ไฟ การเตรียมการดานแสง เสียง ควรมีการ

ทดสอบทั้งแสงและเสียงใหพรอมกอนบันทึกรายการ 

6.1.5 การเตรียมความพรอมกอนถายทํา 

   ผูผลิตรายการจะตองตรวจสอบความพรอมในทุกๆดาน โดยดูจาก

กระดาษบันทึก ซึ่งเรียกวา Fact Sheet หรือ Facility Sheet ซึ่งผูผลิตรายการจะจดรายละเอียดและ

ขอความที่จําเปนดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ บุคลากร ดานเทคนิค ดานการแสดง คนงาน และอื่นๆ 

นอกจากน้ี ผูผลิตรายการจะตองตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานรวมทั้งตารางเวลาที่กําหนดในการ

ปฎิบัติงานเรียงตามลําดับ และกําหนดเวลาที่บุคลากรฝายตางๆ จะเขาประจําหนาที่ทั้งหมด ผูผลิต

สารคดีจะตองตรวจสอบตารางการถายทําวาในวันที่ถายและมีใครตองมาเขาฉากบางชวงเชาหรือบาย 

เวลาเทาใด ซึ่งตารางถายทํา (Shooting Schedule) น้ี มีไวเพื่อชวยใหการทํางานมี ประสิทธิภาพ

ประหยัดเวลาผูแสดงประหยัดคนงานและอุปกรณพิเศษอื่นๆ 

6.2 ขั้นผลิตรายการ (Production) 

  การปฏิบัติงาน การกํากับและถายทําสารคดี ตองเริ่มจากการฝกซอม ผูผลิตสาร

คดี จะกําหนดตารางฝกซอมไวลวงหนา โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของมาซอม 

สําหรับสารคดีที่มีความซับซอนมาก ก็ควรจะตองซอมกอนวันผลิตสารคดีและบุคลากรสําคัญๆ ผู

กํากับรายการ ผูชวยกํากับรายการ ผูกํากับเวที ฝายชางภาพ ฝายเสียง ฝายแสง และฝายอื่นๆ จะตอง

มาซอม เพื่อใหเขาใจตรงกันโดยตลอดการถายทํารายการเปนข้ันตอนที่จะทําการบันทึกภาพตางๆ 

ตามเน้ือหาที่กําหนดในบทโทรทัศน แตกอนที่จะถึงเวลาทําการบันทึกภาพ ผูกํากับรายการควร

ตรวจสอบสิ่งตางๆ วาเรียบรอยและพรอมที่จะถายทําหรือไม โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมุม

ภาพ ตําแหนงภาพกับ มุมของฉาก รวมไปจนถึงเรื่องของสี ความคมชัดความถูกตอง และในกรณีที่

เปนการบันทึกภาพ เมื่อทําการบันทึกภาพเสร็จแลว ควรจะมีการ Rewind เทป เพื่อเช็คดูภาพที่

บันทึกไปน้ันวามีความคมชัดและถูกตองหรือไม มีอะไรบกพรองไหม หากพบสิ่งบกพรองก็จะไดบันทึก

ถายทําใหมทันที 

6.3 ขั้นหลังการผลิต (Post - Production) 

  การดําเนินงานหลังการถายทําผลิตสารคดี เปนกระบวนการทายสุดของการผลิต

สารคดี เปนการเอาเทปทั้งหมดที่บันทึกภาพมาคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด แลวตัดตอเขาดวยกัน ซึ่งผูทํา

การตัดตอจะตองเขาใจบทสารคดีน้ันเปนอยางดี ในบางกรณีผูเขียนบทความอาจมาควบคุมการตัดตอ

หรือทําหนาที่เปนผูตัดตอเองก็ได เมื่อผูตัดตอเขาใจบทวากลาวถึงอะไร มีลําดับข้ันตอนความเปนมา
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ของเรื่องราวอยางไร แลวจึงลงมือทําการตัดตอ ซึ่งข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก การเรียงลําดับ 

ความสําคัญของเน้ือเรื่องต้ังแตตนจนจบ ตองมีความประณีต พิถีพิถัน เพื่อใหเน้ือ 

เรื่องออกมาไดตามบทโทรทัศนกําหนด และไดอารมณของเรื่องราวน้ันอยางสมบูรณ มีความนาสนใจ 

และนาติดตามดวย การตัดตอภาพอาจจะมีการนําเอาเทคนิคภาพมาพลิกแพลงได หลังจากที่ตัดตอ

ภาพและบันทึกเสียงทุกอยางจนเสร็จสมบูรณแลว ก็นําเอาเทปที่สมบูรณแลวสงใหกับเจาหนาที่ฝาย

ตรวจสอบ (กบว.ของสถานีฯ) เพื่อทําการตรวจสอบความความถูกตองและแกไขกอนการเผยแพร

ออกอากาศตอไป 

7. การประเมินรายการ 

     การประเมินผลรายการเพื่อใหไดขอมูลมาปรับปรุงรายการใหเหมาะสม ทันสมัย ตรงกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย การทํางานเปนทีม (Team Work) พรอมดวยการวางแผนที่ดี จึง

นับเปนหัวใจสําคัญของการผลิตรายการ ความสําเร็จของรายการน้ัน เกิดข้ึนจากการรวมแสดง

ความคิด รวมแรงรวมพลังของบุคคลหลายๆ ฝาย ทุกๆคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตางก็มีความ

ชํานาญกันในคนละเรื่อง (http://region2.prd.go.th : 2554) จากแนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน 

ทําใหสามารถกําหนดรูปแบบของการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทยได โดยเลือกทําสารคดี

ในรูปแบบของสารคดีสาระความรู ที่ไมมีผูดําเนินรายการ โดยใชรูปแบบของการเลาเรื่องและการ

สัมภาษณประกอบกัน รวมทั้งไดรับทราบถึงข้ันตอนการผลิตสารคดีที่เพื่อนําไปประยุกตใชใน

กระบวนการผลิตไดอยางถูกตอง (ถวัลย มาศจรัส 2545 : 35-37) 

 

2. แนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีสาธารณะ 

     เมื่อพูดถึงเรื่องพื้นที่ (Space) เรามักจะมองในเชิงที่เปนความเปนจริงทางเรขาคณิต เรา

มองพื้นที่วาประกอบข้ึนและวัดไดดวยมิติความกวาง ความยาว และความลึกเปนสิ่งถูกกําหนดมาใน

ฐานะเปนมิติของการมีอยูในโลกของสิ่งตางๆ สสารทุกชนิดดํารงอยูในพื้นที่ ดังน้ันพื้นที่จึงเปนความ

จริงและเงื่อนไขถูกกําหนดมาให ในแงน้ีพื้นที่ 'วางเปลา' คือปลอดพนจากการใหคุณคา ไมไดข้ึนอยูกับ

ใครหรือรับใชผลประโยชนของใคร จึงปลอดจากอํานาจและการเมือง ดูมีความเปนกลางโดยธรรมชาติ

ในสามัญสํานึกของคนทั่วไป (อภิญญา เฟองฟูสกุล 2543 : 65-66)  

    ซึ่งในสวนของพื้นที่สาธารณะจากการสํารวจพื้นที่สาธารณะภายใตคําจํากัดความในการ

ออกแบบพื้นที่เมืองในมุมของสถาปตยกรรมศาสตร เกิดข้ึนจากการฟนฟูคุณภาพชีวิตของคนตะวันตก

ในสังคมเมืองดวยการจัดการ การจัดหาพื้นที่สาธารณะใหกับคนในเมือง เพื่อตอตานปญหาตางๆ ของ

เมืองที่เกิดข้ึนจากระบบอุตสาหกรรม เชน การสรางสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน กิจกรรม

นันทนาการตางๆเปนตน ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะในความหมายน้ีอยูที่การสรางคุณภาพชีวิต

ใหกับผูที่อาศัยในเมือง ทําใหเมืองนาอยู พื้นที่สาธารณะนับเปนสวัสดิการสาธารณะ(Public Welfare) 

   ส
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อยางหน่ึง ซึ่งจะตองมีการแสวงหาวิธีการจัดหาการออกแบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพคุณสมบัติ

พื้นฐานในการจํากัดความเปนพื้นที่สาธารณะภายใตคําจํากัดความในการออกแบบพื้นที่เมือง คือความ

เปดกวางเขาถึงไดสําหรับทุกคนในการใชพื้นที่ ยกตัวอยางเชน มาดานิพัวร (Madanipour) นิยามคํา

วาพื้นที่สาธารณะวา คือ พื้นที่ที่เปดกวางใหทุกคนเขาถึง และเขารวมกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่น้ัน ซึ่ง

ควบคุมโดยหนวยงานสาธารณะ ซึ่งจัดหาและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อสาธารณะประโยชน 

(Madanipour 1996 : 148 อางถึงในสุธาริน คูณผล 2541 : 171) 

     บลอว (Blaw) เสนอวา พื้นที่สาธารณะคือ พื้นที่ที่เปดใหกับสาธารณะชน แมวาในทาง

ปฏิบัติมักจะมีขอจํากัดในการเขาถึงในระดับที่แตกตางกันเสมอ เฉพาะคนบางกลุม การเขาถึงข้ึนอยู

กับเงื่อนไขบางอยาง การบดบังสายตา ไปจนถึงการเขาถึงไดยาก คุณสมบัติอื่นอีกประการหน่ึงคือ 

การเปนที่คาดหมายวาพื้นที่สาธารณะ จะตองกระตุนชีวิตสาธารณะ และเปนพื้นที่ของการพบปะ

สังสรรค (Blaw 1993 อางถึงในสุธาริน คูณผล 2541 : 171-172)  

     ไลท แอนด สมิท (Light & Smith) ระบุไวในบทนําของหนังสือรวมบทความที่วิเคราะห

แนวคิดเรื่องพื้นทีส่าธารณะโดยเฉพาะวา พื้นที่สาธารณะในความหมายที่กวางที่สุดน้ันไมไดเปนอะไร

มากไปกวาพื้นทีท่ี่พลเมืองทุกคนไดรบัสทิธิทางกฎหมายทีจ่ะเขาถึงไดในระดับหน่ึง สิทธิเหลาน้ีไมเคย

เปนสิทธิที่แนนอนตายตัว สวนในความหมายทีส่องที่จํากัดลงไปมากกวาน้ัน พื้นที่สาธารณะคือ พื้นที่ที่

พลเมืองมารวมตัวกัน และแสดงตัวเปนสาธารณะ (Light&Smith : 1998) ซึ่งความเปนสาธารณะและ

ความเปนสวนตัวน้ัน เปนรูปแบบของความสัมพันธเชิงอํานาจที่แสดงออกมาในพื้นที่ แตไมใช

คุณสมบัติ (Characteristics) ของตัวพื้นที่เอง ดังน้ันในพื้นทีห่น่ึงๆยอมจะมีความสมัพันธเชิงอํานาจทั้ง

สองน้ีอยูรวมกันเสมอ ความสัมพันธของทั้งสองสิ่งน้ีที่ปรากฎในพื้นที่จึงไมอาจทีจ่ะแบงออกเปนข้ัวตรง

ขาม และในขณะเดียวกันก็ไมสามารถสลายมารวมกันได ความเปนสวนตัว (privacy) หรืออํานาจใน

การปดกั้นแยกแยะ (Power of Exclusion) ไมใชสิ่งที่ขัดแยงกับความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ แต

จัดเปนคุณลักษณะทีจ่ําเปนที่มีอยูในพื้นที่ควบคูไปกับความเปนสาธารณะ (Publicity) หรอือํานาจใน

การเขาถึง  

     “เราไมไดเคลื่อนทีอ่อกจากความเปนสาธารณะ เขาไปสูความเปนสวนตัว แตเราอยูใน

ทั้งสองสภาวะน้ีตลอดเวลา เราเพียงแตปกปองตัวเองไมใหถูกกลืนหายไป ในความเปนสาธารณะดวย

อํานาจของความเปนสวนตัว (การปดกั้น) และในขณะเดียวกันก็ผลักดันตัวเราใหเขาไปอยูในปรมิณฑล

สาธารณะ (อาณาบริเวณของอํานาจทางการเมือง) หากเราไมสามารถเขาถึงความเปนสาธารณะ เราก็

จะถูกเบียดเบียนใหไปอยูในขอบเขตของการเมืองและสังคม แตถาเราไมมีอํานาจความเปนสวนตัว

เปนพื้นฐาน เรากจ็ะเขาสูปริมณฑลสาธารณะอยางไรหลกัแหลง เราเขาถึงที่น่ัน แตกลบัไมไดอยูที่น่ัน” 

(ted Kilian 1998 อางถึงในสิรริัตน รัตนกาญจน 2549) 

   ส
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     ซึ่งวิธีคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะน้ี ทําใหพื้นที่สาธารณะถูกมองวาเปนพื้นที่ใดก็ตาม ที่

แสดงอัตลักษณ และความชอบธรรมโดยมีปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา น่ันคือความเปนสวนตัว มี

ความหมายเทากับการมีอัตลักษณ (identity) และความเปนสาธารณะน้ันก็มีความหมายเทากับ

ความชอบธรรม (Legitimacy) แสดงใหเห็นวาพื้นที่สาธารณะน้ัน จะสามารถสรางทั้งความเปน

สาธารณะและความเปนสวนตัวใหเกิดข้ึนไดในเวลาเดียวกัน (รัตนา หาญสวัสด์ิ : 2551) 

 

แนวคิดพ้ืนท่ีสาธารณะของ เจอรแกน ฮาเบอรมาส กับสังคมไทย 

     พิศิษฐ ชวาลาธวัช ไดกลาวถึงแนวคิดของฮาเบอรมาสวา ในโลกยุคโลกาภิวัฒนน้ี 

สังคมไทยเกิดประเด็นโตแยงทางความคิดในเรื่อง 'สิทธิเสรีภาพของใคร และเพื่อใคร' มีสํานักคิดทาง

สังคม อาทิ เจอรแกน ฮาเบอรมาส (Jurgen Habermas) นักวิชาการชาวเยอรมัน ถือเปนหน่ึงใน

สํานักคิดกาวหนาเพื่อการศึกษาคนหาเหตุผลและวิพากยวิจารณการดํารงอยูของสังคมสมัยใหม  

     ฮาเบอรมาสเปนผูหน่ึงที่มีอิทธิพลทางความคิดในเรื่องการเปดพื้นที่ของสื่อมวลชนตอง

เพื่อเปนประโยชนแกสังคมเขาไดนําเสนอเรื่อง 'พื้นที่สาธารณะ' ใหสังคมและสื่อมวลชนนําไปขบคิดถึง

ความสําคัญและนํามาเช่ือมโยงกับสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบกับปญหาสังคมและการเมือง 

แนวคิดในเรื่องของการเปดพื้นที่สาธารณะของเจอรแกน ฮาเบอรมาส คําน้ีเปนรากฐานสําคัญบงบอก

ถึงภาระหนาที่ของสื่อมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะใหเขาใจงายข้ึน 

     พื้นที่สาธารณะก็เปรียบเสมือนกับสื่อเสรีที่ใหคนในสังคมไดใชกันอยางเสมอภาค 

โดยเฉพาะคนที่ออนแอกวาหรือคนดอยโอกาส ซึ่งน่ีรวมไปถึงคนที่ตองการเรียกรองอะไรบางอยางจาก

สังคม เพราะเปนเสมือนสื่อที่ใหโอกาสรองเรียนและใชเสรีภาพในการทวงสิทธิดานตางๆ 

สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนกับการเปดพื้นที่สาธารณะใชวาจะเปนเรื่องใหมของสังคมไทย แตถือวา

เปนเรื่องใหญและสําคัญไมวายุคไหนๆ เพราะสื่อมวลชนมีหนาที่ติดตามนโยบายสําคัญและการทํางาน

ของรัฐบาล รัฐบาลไมอาจจะหลีกเลี่ยงหนาที่ตามที่กฎหมายบังคับใหนําเรื่องดังกลาวบอกกลาวให

สังคมเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดคาน อีกทั้งในยุคสมัยปจจุบันประชาชนเขา

มามีบทบาทและถืออํานาจในสื่อมากย่ิงข้ึน  

    เพราะเทคโนโลยีที่กาวล้ําทําใหคนทั่วไปสามารถครอบครองสื่อไดโดยงาย รวมถึงพื้นที่

สาธารณะเองก็นับเปนพื้นที่สื่อที่สําคัญ ที่คนจํานวนมากในสังคมใหความสนใจและใชมันเปนพื้นที่ใน

การบอกกลาวอะไรบางอยางในฐานะสื่อ (พิศิษฐ ชวาลาธวัช : 2554)  

 

ศิลปะขางถนนกับพ้ืนท่ีสาธารณะ 

    ‘ศิลปะขางถนน’ น้ันนับเปนศิลปะแนวใหมที่ยังไมสามารถหาคําจํากัดความที่ชัดเจน 

งานศิลปะประเภทน้ียังไมสามารถที่จะระบุรูปแบบการแสดงงานไดอยางตายตัว เน่ืองจากมีความ
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อิสระทางความคิด โดยสวนมากมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดลอมเปนหลัก สามารถพบไดทั่วไป

บริเวณพื้นที่สาธารณะอยางทองถนน งานศิลปะขางถนนบางสวนเนนการแฝงแนวคิดตอตานสังคม 

การละเมิด ตอตานกฎหมาย ไรสัญชาติ ไมมีสกุลทางศิลปะในบริบทน้ันๆ สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก

พื้นที่การแสดงงานไมถูกจํากัดอยูแตในหองแสดงภาพ ,หอศิลป ,พิพิธภัณฑ เฉกเชนงานศิลปะสกุล 

อื่นๆ ถือเปนงานศิลปะของผูคนในสังคมที่มีสิทธ์ิเปนผูครอบครอง ตัดสิน และมีสวนรวมในการ

วิพากษวิจารณอยางเสรี  

    ในบางครั้ง คําวา ‘ศิลปะขางถนน’ จะแสดงตัวตนเพื่อการต้ังคําถามกับการเมือง ผาน

สัญลักษณ สีสันที่เปรียบเปรย ลอเลียน เสียดสี สะทอนความเปนจริง ทางดานตัวเมือง ความเจริญ

ทางวัตถุ ยอมมีอีกดานที่เสื่อมโทรม เชนซากตึก ซากรถ ซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งราง ซึ่งการเสียดสีน้ัน

มักจะพบในตางประเทศเปนสวนใหญ ในประเทศไทยน้ันการแสดงศิลปะขางถนนเปนเพียงการ

แสดงออกถึงความสามารถทางดานศิลปะของตนเอง กลุมตนเองเพียงเทาน้ัน ไมไดตองการมีสารหรือ 

message ที่สงถึงใครโดยเฉพาะเจาะจงหรือแสดงออกเสียดสีสังคมการเมือง 

     การมีศิลปะขางถนน แมคนบางกลุมมองวาเปนงานศิลปะที่รบกวนสายตา งานเหลาน้ี

คือการสรางสีสันผานสัญลักษณ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบ (Form) แนวคิด (Content) งานศิลปะขาง

ถนนมีการระบุอัตลักษณตัวตนบงบอกอาณาเขตสรางรูปแบบสัญลักษณ ปจจุบันมีการใชเทคนิคที่

ซับซอนข้ึน และมีหลากหลายประเภทมากข้ึนดวยผลสะทอนจากการต้ังคําถามดวยการยอมรับงาน

ประเภทน้ี ศิลปะขางถนนถูกพัฒนามาจากการตอสูถึงเปนสัญญะการเปนตัวแทน เปนกระบอกเสียง

ใหกับคนในสังคม แตเดิมลักษณะรูปแบบยึดติดในรูปแบบสัญลักษณที่เขาใจยาก เปนรูปแบบ

เฉพาะตัว เปนสัญลักษณที่เขาใจเฉพาะกลุม ผลตอบรับที่ไดก็คือหลายคนที่ไมเขาใจ เขาถึงตัวงานได

ยาก ไมเขาใจถึงจุดประสงคของศิลปนเหลาน้ัน รวมไปถึงในเรื่องของกฎหมายก็ไมไดรับการยอมรับ มี

ความผิดตอการไมรับผิดชอบตอพื้นที่สาธารณะซึ่งถูกทําใหรบกวนทางสายตา  

    ดวยเหตุน้ีในปจจุบันศิลปนขางถนนช่ือดังอยาง Banksy, Shepard Fairey สรางแนวคิด

ใหม สรางทัศนคติใหม ตอการสรางสรรคงานศิลปะขางถนน เปลี่ยนไปดวยการใชรูปแบบการเลาเรื่อง

แบบเดิม อยางการสะทอนเสียดสีสังคม มาทําใหเขาถึงไดงายมากข้ึน เกิดแงคิดผานลูกเลนตางๆที่

ศิลปนบรรจงใสเขาไปเพิ่มเติมในงาน จากการเขาใจพื้นที่สาธารณะอยางเช่ียวชาญ และนํางานศิลปะ

มาสรางสรรคใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางลงตัว ใหความหมายไดอยางสนุกสนาน ตลกราย ผลตอบ

รับ feed back ที่ได กลับสรางประชานิยมจนเกิดคําถามใหม เกี่ยวกับศิลปะประเภทน้ี ศิลปะขาง

ถนนมีหลายหลายวิธีที่ศิลปนเลือกมาใชทั้งรูปแบบของการทําเครื่องหมายประจําตัว , Slogan, การใส

รายปายส ี, กฎระเบียบของสังคม สวนใหญมักจะพบไดตามพื้นผิดของสิ่งกอสราง สิ่งเหลาน้ีก็ถูกมอง

วาเปน‘ขยะ’ ซึ่งสะทอนภาพลักษณของผลงานศิลปะขางถนนที่แย ซึ่งถึงแมวาจะมีการออกแบบแลวก็

ตาม หลายคนยังมองสิ่งเหลาน้ีวามันยังขาดคุณคาในทางศิลปะอยูดี ศิลปนหลายคนพยายามทํางาน
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ศิลปะขางถนนใหมันดีข้ึน แตน่ันกลับถูกปฏิเสธเชิงศิลปะ เพราะโดยพื้นฐานแลว งานศิลปะขางถนน

จะช้ีใหเห็นถึงการแสดงออกของศิลปนมากกวาอยางไรก็ตาม ผลงานศิลปะขางถนนไดรับการพฒันาให

มีคุณคาเชิงศิลปะมากข้ึน และมีการสรางสรรคอยูแทบทุกพื้นที่ ทําใหผูคนสวนหน่ึงในสังคมเริ่มที่จะ

ยอมรับทามกลางผูคนอีกจํานวนมากที่ไมเห็นดวยก็ตาม  

    ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะขางถนนสามารถเขาไปแทรกอยูในทุกๆสิ่ง ทุกๆที่ในหลายๆ

รูปแบบ นับจากรูปแบบที่เปนเพียงรูปที่มีการออกแบบอยางงายๆ ไปจนถึงมีการออกแบบที่

หลากหลายเพิ่มมากย่ิงข้ึน ผลงานศิลปะขางถนนจึงมีพัฒนาการดานรูปแบบของตัวเองไมวาจะเปนไป

ในดานของทักษะ และความคิดสรางสรรค ซึ่งตลอดเวลาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ ศิลปะขาง 

ถนนไมเคยหยุดน่ิง และน่ันเปนเสนหของศิลปะประเภทน้ี และในดานของขอบเขตหรือเสนแบง

ระหวางศิลปะ ความงาม และสิทธิสวนบุคคลน้ัน คงตองมองในประเด็นเรื่อง 'พื้นที่' กลาวคือตองมอง

วาการกระทําน้ันอยูในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) หรือพื้นที่สวนตัว (Private Sphere) อีกทั้ง

ตองมองการใหความหมายของพฤติกรรมใดๆวา เหมาะสม หรือ ไมเหมาะสม ซึ่งวัฒนธรรมของสังคม

ไดมีอิทธิพลในการกําหนดความหมายดังกลาว แตกอนรัฐเปนผูมีบทบาทในการตัดสินใจ แตตอมา

ระบบตลาดเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึน แตถายังเปนเชนน้ีก็สับสน เพราะไมไดรูจักคุณคาทาง

สุนทรียศาสตร แตก็ตองยอมรับวาในยุคสมัยปจจุบันน้ัน ผูคนเริ่มไมสนใจในหลักแนวคิดทางดาน

สุนทรียศาสตรแลว ศิลปนผูสรางสรรคงานศิลปะ เริ่มมีการกาวออกจากกรอบที่สังคมกําหนด ศิลปน

สรางสรรคผลงานตามที่เขาตองการ ไมจําเปนตองสวยงามตามที่สังคมตองการ ไมจําเปนตองมีแบบ

แผน ไมจํากัดวัสดุและอุปกรณในการสรางสรรค ศิลปะในยุคหลังสมัยใหมน้ัน มีความหลากหลายและ

เสรีเพิ่มข้ึนมาก และเพราะ ‘ศิลปะ’ น้ันเปนเรื่องละเอียดออนเกินกวาจะมาตัดสินดวยคําวาเหมาะสม

หรือไมเหมาะสม เพราะบรรทัดฐานหลักในการตัดสินงานศิลปะน้ัน กลับข้ึนอยูกับความชอบหรือไม

ชอบ (รัตนา หาญสวัสด์ิ 2551 : 23-45) 

จากแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะ

ขางถนนไดเปนอยางดี เพราะศิลปะขางถนนน้ันเกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เมือง เมื่อไดศึกษา

จึงไดรูถึงแนวทางและวิวัฒนาการของศิลปะขางถนนในปจจุบันวามีความเสรีเพิ่มข้ึนมาก จึงสามารถ

นํามากําหนดขอบเขตในสารคดีของผูศึกษาได 

 

3. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในภาพยนตรและการตัดตอลําดับภาพในฉากท่ีมีการเคลื่อนไหว 

   1. การเคลื่อนไหวในภาพยนตร 

    การประกอบภาพโดยคํานึงถึงการเคลื่อนไหวน้ัน ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญที่สุดสําหรับ

การถายทําภาพยนตรเพราะภาพยนตรสามารถสื่อใหผูดูรูสึกถึงการเคลื่อนไหวและในขณะเดียวกันยัง 

สามารถแสดงการเคลื่อนไหวใหประจักษตอสายตาผูดูไปพรอมกัน การเคลื่อนไหวมีความงามในตัว
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ของมันเอง และยังกอใหเกิดอารมณความรูสึกในดานตางๆแกผูดูดวย การเคลื่อนไหวอาจเกิดจากการ

ที่ประกอบภาพใหสายตาผูดูเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง หรือเกิดจากการที่ผูดูติดตามมอง

ซับเจ็คที่เคลื่อนที่จริงๆ การกวาดสายตาจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงก็ดี การมองตามซับเจ็คที่เคลื่อนที่

จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงก็ดีจะกอใหเกิดเสน จินตนาการเหมือนการประกอบภาพดวยเสนสาย

ตางๆที่ไดกลาวมาแลว การเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ที่เกิดข้ึนบนจอภาพยนตรน้ี อาจจะเปลี่ยนไป

ภายในช็อตเดียวกันหรือเปลี่ยนระหวางช็อต หลายๆช็อตก็ได ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับอารมณ จังหวะ 

และลักษณะของการแสดง สวนความหมายของการเคลื่อนไหวชนิดตางๆสามารถอธิบายไดดังน้ี 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 : 392-395) 

     การเคลื่อนไหวในแนวนอนจะบงบอกถึงการเดินทางและพลังของการเคลื่อนไหว 

นอกจากน้ัน เราควรรูวาการเคลื่อนที่จากซายไปขวาจะงายตอการติดตามดู เพราะการเคลื่อนที่ที่ดู

เปนธรรมชาติและราบรื่นกวาการเคลื่อนที่จากขวาไปซาย ที่เปนเชนน้ีเพราะผูชมสวนใหญเคยชินกับ 

การอานหนังสือจากซายไปขวา การมองสายตาตามการเคลื่อนที่จากซายไปขวา จึงไมตองใชความ

พยายามใดๆที่ฝนธรรมชาติเลย แตเน่ืองจากการเคลื่อนที่จากขวาไปซายน้ันขัดธรรมชาติจึงทําใหการ

เคลื่อนที่ในทิศทางน้ีดู มีพลังมากกวา 

     การเคลื่อนที่สูงข้ึนในแนวต้ังแสดงถึง ความทะเยอทะยาน การยกยอ ความปติยินดี 

ความเจริญเติบโตและการถูกปลดปลอย และเน่ืองจากการเคลื่อนที่ในแนวต้ัง ใหความรูสึกสูงสงาจึง

อาจใช ในเรื่องที่เกี่ยวของกับทางศาสนานอกจากน้ัน ความรูสึกสบาย อิสระ ความสุข ความ   ราเริง 

ก็สามารถแสดงดวยการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ี 

    ในทางตรงกันขาม การเคลื่อนไหวลงในแนวด่ิง แสดงน้ําหนัก อันตราย พลังของการชน 

กระแทกหรือบีบค้ันเชน การไหลลงของนํ้าตก ดังน้ัน การบันทึกภาพเรือที่ลองไปตามแกงที่อันตราย 

ควรประกอบภาพใหมีการเคลื่อนไหวไปในแนวด่ิงเหมือนเรือพุงมาจากดานบนจะใหความรูสึกที่

หวาดเสียวไดดี นอกจากน้ันการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ียังใหความรูสึกเศรา ใกลอันตราย ความตาย 

และความหายนะไดดวย 

    การเคลื่อนไหวในแนวเฉียงจะถือวามีพลังมากที่สุด เพราะแสดงถึงการตอตานความแข็ง

กราว ความตึงเครียด อํานาจและการขมขูเอาชนะดวยพลังอํานาจ เชนการเคลื่อนพลเขาหากันในฉาก

รบ การเคลื่อนไหวในแนวเฉียงน้ี สามารถใชในภาพที่ไมมีการเคลื่อนที่จริง แตใชมุมกลองที่เอียง เพื่อ

สรางเสนแนวเฉียงจากรูปทรงของซัปเจ็คเอง เชน ตึกเอียง รูปปนต้ังเอียง ตัวแสดงยืนเอียง ทั้งน้ีเพื่อ

สรางอารมณบางอยางใหรุนแรงข้ึน นอกจากน้ันเสนเฉียงที่พุงข้ึนทางขวาแสดงถึงการเคลื่อนที่สูงข้ึน 

เชน การปนเขา ควรใหทิศทางการปนเฉียงข้ึนทางขวา สวนเสนเฉียงที่พุงลงทางขวาแสดงถึงการ

เคลื่อนที่ตํ่าลง เชน ของกลิ้งตกลงขางลาง สําหรับเสนเฉียงที่หยักเหมือนเสนสายฟาจะใหความรูสึก
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รวดเร็วและนากลัว เสนเฉียงที่ตัดกันแสดงความตอตานพลังตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน ดาบที่ฟาด

ฟนกันในสนามรบ 

    สําหรับการเคลื่อนไหวเปนเสนคดโคงใหความรูสึกของความนากลัวนําไปสูอันตราย เชน 

งู ที่เลื้อยคดเค้ียวไปมา แตการเคลื่อนที่เปนวงกลมหรือหมุนไปรอบๆ จะใหความรูสึกช่ืนบาน เชน 

การเตนระบํา นอกจากน้ันการเคลื่อนที่เปนวงกลมอาจจะแสดงถึงพลังเครื่องจักรกล เชน วงลอของ 

เครื่องจักรในโรงงานที่กําลังทํางาน ลอรถยนตที่กําลังแลนบนถนน การเคลื่อนไหวกลับไปกลับมา

แสดงถึงความซ้ําซาก ความบึกบึน ทรหด เชน ในฉากคุก ถาใหคนคุกเดินกลับไปกลับมาจะให

ความรูสึกอึดอัดนาเบื่อกวาน่ังอยูเฉยๆ 

    สวนการเคลื่อนที่เปนข้ันๆลงมาทําใหเกิดความรูสึกสดช่ืนสนุกสนาน และใหความรูสึก 

บางเบา และกระดอนเหมือนลูกบอลที่โยนลงมา เชนเด็กนอยที่ราเริงกระโดดกาวโหยงเปนจังหวะการ

เคลื่อนไหวที่กระจายออกจากจุดศูนยกลาง เชน ระลอกนํ้าที่เกิดจากการโยนกอนหินลงในบออาจจะ

แสดงถึงพลัง หรืออาจแสดงถึงการเติบโตจากตรงกลางออกรอบดาน นอกจากน้ันการเคลื่อนที่จากจุด

ศูนยกลางอาจแสดงถึงความต่ืนตระหนก เชน การจลาจลของฝูงชนที่แตกฮือจากศูนยกลางภาพ เปน

ตน 

    ขอสังเกตอีกประการที่นาสนใจ คือการเคลื่อนที่หยุดๆไมตอเน่ือง หรือการเคลื่อนที่ที่

เปลี่ยนทิศทาง จะสามารถดึงความสนใจของผูดูไดดีกวาการเคลื่อนที่ที่สม่ําเสมอ และไปในทิศทาง

เดียวกันตลอดเวลา สวนการเคลื่อนที่เขาหาผูดูจะทําใหซับเจ็คมีขนาดที่ใหญข้ึน และจะนาสนใจกวา

การเคลื่อนที่ออกหางจากผูดูที่ซับเจ็คจะมีขนาดเล็กลง ตําแหนงการเคลื่อนไหวยังเปนปจจัยหน่ึงใน

การวางตําแหนงจุดสนใจของภาพดวย โดยที่ตัวแสดงสามารถสรางความเดนหรือดึงความสนใจของผูดู

ดวยตนเอง โดยอาศัยการอยูในตําแหนงที่เดนกวา เราสามารถใชสิ่งเหลาน้ีเปลี่ยนความสนใจของคนดู

ในขณะการแสดงดําเนินไปอยางไมยากนัก เราอาจประกอบภาพใหตัวแสดงอยูในตําแหนงที่เปน

จุดเดนต้ังแตตนหรืออาจจะกําหนดใหตัวแสดงเคลื่อนที่เขาไปในตําแหนงที่เดนในขณะที่การแสดง

ดําเนินไป ซึ่งเปนการเปลี่ยนความสนใจของผูดูใหติดตามการเคลื่อนที่น้ัน เชน ตัวแสดงอาจจะ

เคลื่อนที่จากตําแหนงเดิมที่อยูฉากหลังที่สวาง เพื่อใหมองเห็นตัวแสดงตัวน้ันเดนข้ึน หรือตัวแสดง

อาจจะใชวิธียืนข้ึนเพื่อเพิ่มความสูงหรือเดินเขาหากลองเพื่อเพิ่มขนาด การเปลี่ยนตําแหนงของตัว

แสดงน้ี ถากระทําอยางทันทีทันใดในขณะที่ตัวแสดงอื่นๆอยูน่ิงกับที่ จะทําใหผูดูพุงความสนใจไปที่ตัว

แสดงตัวน้ันมากย่ิงข้ึน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 : 406-407) 

     ผลจากการศึกษาแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในงานภาพยนตรผูศึกษาสามารถเรียนรูถึง 

การควบคุมการกํากับการเคลื่อนไหวเพื่อใหไดความรูสึกของภาพที่แสดงออกมาในลักษณะของการ

เคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆดังกลาวมาขางตน ซึ่งจะเปนไปตามลักษณะของการสรางสรรคงานศิลปะ
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ขางถนนรูปแบบตางๆ และยังสามารถสรางความนาสนใจในการกําหนดการเคลื่อนไหวใหอยูใน

ตําแหนงที่เปนจุดสนใจของภาพอีกดวย 

  2. การตัดตอลาํดับภาพในฉากท่ีมีการเคลื่อนไหว 

2.1 ความหมายของการตัดลําดับภาพ 

  การตัดตอลําดับภาพหมายถึงการที่ผูตัดตอนําเวิรคพรินตสําหรับตัดตอมาเรียงแต

ละช็อตและแตละฉากใหเขากันอยางตอเน่ือง และกลมกลืนจนสามารถบอกเรื่องที่ผูตัดตอ ผูกํากับ

ภาพยนตร หรือผูอํานวยการสราง จะสื่อสารกับผูดู โดยจะตองคํานึงถึงความยาว จังหวะ อารมณ 

เพื่อใหภาพยนตรบอกเรื่องราวอยางกลมกลืนและเปนเอกภาพ ผูดูไดความรูสึก ไดความสนุกสนาน 

หรือไดอารมณอยางอื่นตามที่ผูตัดตอกําหนดไว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 : 735-736) 

2.2 ความสาํคัญของการตัดตอภาพยนตร 

     2.2.1 การตัดตอภาพยนตรมีความสําคัญในการที่ทําใหผู ดู เขาไป

เกี่ยวของกับเหตุการณในเรื่องภาพยนตรจะนําผูดูไมวาจะน่ังตรงไหนเขาไปใกลกับเหตุการณโดยการ

ใชภาพไกล ผูดูไมตองลุกจากที่น่ัง แตจะเห็นภาพเหตุการณไดโดยใชเทคนิคของการตัดตอ 

   2.2.2 มีความสําคัญในดานการสรางอารมณใหแกผูดูตามที่ผูตัดตอ

ตองการจะใหเปน น่ันคือผูตัดตอใชไวยากรณและภาษาของภาพยนตรในการตัดตอภาพ เชน ถา

ตองการใหผูดูมีความรูสึกเปลาเปลี่ยวเดียวดาย จะใชภาพใกลๆใสดนตรีเศราๆ หรือไมมีเสียงใดๆเลย 

สีในภาพจะเปนสีแหงๆ การเปลี่ยนอารมณของผูดูจากอารมณหน่ึงไปสูอารมณหน่ึง ก็มีความสําคัญ

มาก เชน การเปลี่ยนภาพจากถายไกลไปเปนปานกลางหรือใกลไปเลย ถาใชเวลาสั้นๆโดยการตัดเขา

ไปหาเรื่องน้ันเลยจะใหอารมณอีกอยางหน่ึง แตถาการเปลี่ยนภาพดวยการใชภาพจางซอน (Dissolve) 

ที่นุมนวลจะใหอารมณอีกอยาง หรือการใชไทมแลปหรือการถายยนเวลาจะใหผูดูเฝาดูถึงกระบวนการ

ที่ ดอกไมเบงบาน ก็จะใหอารมณอีกแบบหน่ึง 

2.3 การตัดตอฉากท่ีมีการเคลื่อนไหว 

   ภาพยนตรเปนการถายภาพที่มีการการเคลื่อนไหวและภาพที่ไมเคลื่อนไหวโดย

ธรรมชาติ เชน อาคารสถานที่แตเมื่อเปนภาพยนตรแลวจะดูมีการเคลื่อนไหว  

การเคลื่อนไหวในภาพยนตรม3ี ประเภท คือ 

2.3.1 ผูแสดงเคลื่อนไหว 

    ผูแสดงที่เคลื่อนไหวหนากลองน้ันจะมีทัง้คน , สัตว หรือยานพาหนะ ผู

แสดงเหลาน้ันจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่กําหนด 

2.3.2 กลองเคลื่อนไหว 

    การถายภาพยนตรบางครั้งกลองตองเคลื่อนไหวดวย เชน การแพน คือ 

การสายกลอง จากซายไปขวา ทิลท คือ การแหงนกลองข้ึนหรือกดกลองลงตํ่า ดอลลี่ เปนการเลื่อน
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กลองเขาหาสิ่งที่ ถายหรือถอยออกจากสิ่งที่ถายอยูกับที ่การตัดตอช็อตที่กลองเคลื่อนไหวเชนน้ี จะตัด

ระหวางกลองที่ ยังเคลื่อนไหวอยูไมได ตองตัดหลังจากที่กลองหยุดแลว 

2.3.3 ท้ังผูแสดงและกลองเคลื่อนไหวพรอมกัน 

    การเคลื่อนไหวประเภทน้ี คือการเคลื่อนกลองไปตามการแสดงของผู

แสดง ไมวาจะเปนไปตามแนวนอนแบบเสนขอบฟา หรือการเคลื่อนไหวกลองนําหนาผูแสดง เชน

พระเอกข่ีมาว่ิง กลองก็เคลื่อนที่นําหนาผูแสดง สวนทิศทางของการเคลื่อนไหวในจอภาพยนตรน้ัน มี 

2 ลักษณะ คือ 

-ทิศทางที่มีผูแสดงเคลื่อนไหว   เรียกวา ไดนามิคไดเรคช่ัน 

    -ทิศทางที่ผูแสดงไมเคลื่อนไหว  เรียกวา สแต-ติคไดเรคช่ัน 

2.4 ทิศทางท่ีมีผูแสดงเคลื่อนไหว เรียกวา ไดนามิค ไดเรคชั่น 

   ไดนามิคไดเรคช่ันน้ันไดแก การเคลื่อนไหวจากมุมไดมุมหน่ึงของจอตามทิศทางที่ 

กําหนดเชน ถาเปนการเคลื่อนจากเหนือไปใต ภาพจะกําหนดใหเคลื่อนที่จากมุมดานบนจอภาพมายัง 

มุมดานลาง หรือถาจะเริ่มเดินไปทางตางถ่ิน ภาพจะเคลื่อนไหวจากมุมดานขวาของจอภาพ ถาจะกลับ

บานภาพจะเคลื่อนไหวจากมุมดานขวาของจอมาดานซาย เปนตน และอีกทิศทางหน่ึงที่กําหนดไวใน

ภาพยนตรคือ “ทิศทางกลาง” (neutral direction) เปนทิศทางที่ผูแสดงเคลื่อนไหวตรงๆ เขาหาเขา

หากลอง หรือเคลื่อนไหวตรงๆ ออกหางจากกลอง ทิศทางตรงน้ีมีประโยชนในการเช่ือมตอนที่ผูแสดง

จะเปลี่ยนทิศทาง เชนวา ผูแสดงเดินจากมุมขวาเดินบนเดินลงมาถึงตรงกลางจอตัดเปน “ทิศทาง

กลาง” ตรงหนาแลวเปลี่ยนทิศทางเปนเดินไปทางซายใหเห็นตอเน่ืองอยางน้ี ผูดูจะไมหลง คือไมงงวา 

การแสดงทําไมเปลี่ยนทิศทางอยางไมมีเหตุผลอยางน้ัน 

   การตัดตอภาพที่มีการเคลื่อนไหวน้ี มีกฎควรคํานึงอยูวา ไมวาการเคลื่อนไหวน้ัน

จะเริ่ม ข้ึนจากมุมไหนจากทิศทางไหน ตัองตัดตอรักษาทิศทางน้ันตลอดช็อต แมวามุมกลองจะ

เปลี่ยนไปก็ตามแต แตทิศทางเดินยังไปในทิศทางเดิมเสมอ การกําหนดทิศทางเดินของผูแสดงมีความ

เกี่ยวเน่ืองกับการเริ่มตนและการสิ้นสุดของการแสดงดวย เชน ถาขบวนการเดินทางเริ่มจากซายไป

ขวา ผูดูจะมีความรูสึกวาขบวนน้ันเดินทางจากบานมุงไปขางหนา เมื่อจะแสดงขบวนเดียวกันน้ันกลับ

บานตองเปลี่ยนทิศทางการเดินทางจากขวาไปซาย เปนตน ถาช็อตที่ผูแสดงตรงเขามาหากลอง 

อาจจะว่ิงขามกลองไปหรือว่ิงมาเพียงเฉียด ๆ กลองแลวออกนอกเฟรมไป การออกนอกเฟรม ยังตอง

รักษาทิศทางเดิมดวย  

   การเคลื่อนไหวในภาพยนตรอาจจะไมตองเริ่มภายในเฟรมก็ได อาจจะเริ่มจากนอก

เฟรม แลวการเคลื่อนไหวน้ันเขามาในเฟรมจากมุมใดมุมหน่ึง แลวออกจากเฟรมในมุมตรงขามเสมอ 

ถาการเคลื่อนไหวเริ่มเขามาในเฟรมจากมุมซาย เคลื่อนไหวขามเฟรมออกไปดานขวาภาพตอไป

หรือช็อตตอไป ตองเริ่มใหการเคลื่อนไหวน้ันเขามาดานซายอีก แลวเคลื่อนไหวตอไปออกดานขวามือ
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อีกจนจบ แตถาหากมีความจําเปนหรือแสดงจบแลวจะกลับที่เดิม ตองมีภาพเช่ือมตรงจุดเริ่มเปลี่ยน

มุมหรือเปลี่ยนทิศทางใหเห็นบนจอ แลวใหผูแสดงหมุนกลับทิศทางตรงกันขามถาไมเชนน้ัน ผูดูจะงง

มาก ผูดูจะไมเขาใจวาช็อตแรกน้ัน การเคลื่อนไหวเริ่มเขามาทางซายอยูๆก็ออกไปทางซายทางเดิมโดย

ไมมีอะไรบอกเลยไดอยางไร 

   การตัดตอภาพเคลื่อนไหวน้ี ถามีเหตุการณสองอยางเกิดข้ึนพรอมกันมาจากคนละ

ทิศทาง ตองใชวิธีตัดตอแบบคูขนานที่ เชน ขบวนทหารมาของทางราชการเริ่มเคลื่อนไหวเขามา

ทางดานซายมือมาตรงกลางเฟรม ตัดไปเปนขบวนมาตอสูเคลื่อนไหวมาจากดานขวาของเฟรม มุงเขา

มาเปนการปะทะกัน การตัดตอแบบน้ีผูชมจะไมงง จะเขาใจวาเปนการปะทะเขาหากันของทั้งสองฝาย 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 : 766-770) 

   จากแนวคิดเรื่องการตัดตอลําดับภาพในฉากที่มีการเคลื่อนไหวน้ีเปนสวนที่ผูศึกษา

จะนําไปใชในการตัดตอผลงานการถายทําสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย ซึ่งมีการ

เคลื่อนไหวที่ไมจํากัดรูปแบบ เพื่อสรางความหมายของภาพหรือเพิ่มอารมณในตัวผลงานใหมีความ

นาสนใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4. แนวคิดเรื่องหลักการออกแบบกราฟก 

     คําวา Graphic อาจจะถูกเรียนเปนภาษาไทยไดหลายอยางเชน เลขนศิลป, เรขนศิลป, 

กราฟก เปนตน สวน Design คือ การออกแบบ ซึ่งการออกแบบกราฟกน้ัน เปนสวนหน่ึงของการ 

ออกแบบสื่อสาร (Communication Design) หรือการออกแบบทัศนศิลป (Visual Design) คือการ

ออกแบบที่สื่อสารขอมูลโดยมองเห็นโดยสายตา หรือการประกาศสิ่งตางๆใหผูรับสารรับรูไดโดยเร็ว 

เปนตน 

      กราฟกดีไซน คือกระบวนการความคิดสรางสรรคที่รวมเขากับงานศิลปะและเทคโนโลยี 

กับความคิดสรางสรรคของนักออกแบบ ที่ทํางานกับเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย และถายทอด

ขอความจากลูกคาถึงผูชมผลงานซึ่งสิ่งที่เปนหลักสําคัญคือรูปและขอความ  

     1. เรื่องของรูปภาพ 

      นักออกแบบไดพัฒนาภาพที่จะเปนตัวแทนไอเดียของลูกคาเหลาน้ันที่ตองการใหสื่อ

ออกไปภาพสามารถทําใหดูมีพลังในการสื่อสาร ไมแสดงเพียงแตขอมูลแตรวมไปถึงอารมณและ

ความรูสึก ผูคนจะตอบสนองภาพที่เห็นดวยความคิดสวนตัวหรือความรูสึกของพวกเขาความคิดที่

เช่ือมโยงและประสบการณที่เคยไดรับ ตัวอยางเชน คุณรูวาพริกเผ็ดก็คือเผ็ด และน้ันก็คือความรูที่ถูก 

นํามารวมเขากับภาพและถูกสรางข้ึนดวยที่มีความนัยแฝงอยู ในกรณีของรากฐานของรูปภาพจะตอง 

สื่อผานไปถึงขอความ เหลาน้ันอาจจะเปน ภาพถาย ภาพสิ่งพิมพ ภาพวาด ภาพเพียงภาพเดียวมี 

คุณคาและความหมายเพราะมันอาจจะสื่อคําพูดมาเปนพัน ๆ คํา 
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     2. เรื่องของขอความ 

      ในบางกรณีนักออกแบบตองมีความมั่นใจในคําที่จะถายทอดขอมูล หรืออาจจะใชคําที่มี

ความหมายแตกตางจากคําทั่วๆไป นักออกแบบจะมองวาอะไรเปนสิ่งสําคัญ เชน รูปแบบในการมอง 

หรือ เทคนิคในการเรียงขอความ การออกแบบในการสื่อสาร หมายถึง คําที่พิมพออกมา หรือคําที่

เขียนข้ึนมาเอง และมีหนาที่ในการสื่อสารมากมาย โดยมันสามารถจับกลุมคําในโดยการจัดแตงบน 

แผนปายโฆษณาหรือตัวอักษรประดิษฐข้ึน การระบุช่ือผลิตภัณฑบนหีบหอสินคา หรือ ธุรกิจการคา 

และการออกแบบโดยการดําเนินรูปแบบตนฉบับเกี่ยวกับการเรียงพิมพ ที่ทําลงในหนังสือ  นัก

ออกแบบ เปนผูเช่ียวชาญที่จะมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบวิสัยทัศนจาก การพิมพ หรือ แผนฟลม 

หีบหอ หรือเครื่องหมาย เมื่อมองโดยทั่วไปหนากระดาษที่ถูกพิมพจะมีข้ึนหัวขอตอเน่ืองกันไป และ

อะไรที่รวมถึงการออกแบบ เชน หนาตัวอยางที่เห็นจากภายนอก หรือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ

สื่อสาร ถาตองแกไขผลงานใหมอีกครั้ง ควรตองคํานึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนรูปลักษณะของตัวพิมพ

ชนิดตางๆ และขนาด รวมถึงขอความที่มีความระทัดรัดมากข้ึน และการเวนชองวางระหวาง การ

จัดเปนยอหนากับแนวเสนบรรทัด 

     3. ภาพและตัวอักษร 

      บอยครั้งที่นักออกแบบจะเอาภาพรวมเขากับคําที่จะสื่อออกไปเปนขอความของลูกคาที่

จะสงใหกับคนอื่นๆ พวกเขาสํารวจงานสรางสรรคที่จะเปนไปไดที่จะใชคําและภาพ มันไมไดข้ึนอยูที่วา

จะทําอยางไรใหออกมาใหเหมาะสมระหวางภาพและขอตัวคํา แตจะตองทําใหสมดุลกันใหมากที่สุด 

นักออกแบบจะตองประสานกับลูกคาและผูชมคนอื่นๆ ผูชมเปนสวนหน่ึงของข้ันตอนการออกแบบ 

ลูกคาไมเหมือนกับผูชม นักออกแบบตองเรียนรูโครงสรางของขอความวาเปนอยางไรแลวจะเสนอมัน

ยังไงใหประสบความสําเร็จ คนที่ทํางานกับลูกคาที่เขาใจเน้ือหาและจุดประสงค 

ของขอความ พวกเขาจะรวมมือดวยการสํารวจตลาดและระบุความเขาใจตามธรรมชาติของผูชม 

   4. สัญลักษณ โลโก และประเภทของโลโก 

      สัญลักษณ คือ ตัวแทนของนามธรรม ที่ออกแบบมาเปนเอกลักษณ นักออกแบบตองมี

วิสัยทัศนที่กระจางใสที่จะไดออกแบบโลโกที่ซึ่งหมายถึง วามันจะถายทอดขอมูลถึงผูชมโดยตรง หาก

เราจะแบงประเภทของงานออกแบบ กราฟก แลวน้ันสามารถแบงเปนหลักๆไดดังน้ี 

    สิ่งพิมพทั่วไป (Print) 

    หนังสือ (Book) 

    นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ (Editorial Design) 

    กราฟกบนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Graphic on Product and Packaging) 

    งานออกแบบที่เกี่ยวกับตัวอักษร (Typographic Design, Lettering, Type Design) 

    ตราสัญลักษณ โลโก และเครื่องหมาย (Trademark, Logo, Symbol) 
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    การออกแบบบัตลักษณ (Identity Design) 

    กราฟกเพื่อสภาพแวดลอม (Environmental Graphic Design) 

    การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design) 

    การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ (New Media and Interactive) 

    การออกแบบเชิงขอมูล (Information Graphic Design) 

    การออกแบบกราฟกสื่อผสมอื่นๆ (Mixed Media Graphic) 

    (ยุรนันท อิ่มสมบัติ 2$555 : 213-215) 

    จากการศึกษาแนวคิดเรื่องหลักการออกแบบกราฟก ผูศึกษาสามารถนําความรูที่ศึกษาไป

ประยุกตใชกับสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทยของผูศึกษา เพราะกราฟกน้ันสามารถเพิ่มความ

นาสนใจของผลงานไดเปนอยางดี โดยจะตองคํานึงในทุกรายละเอียดไมวาจะเปนโลโกรายการ กราฟก

ประกอบในหลายๆสวนของสารคดี ตัวอักษรที่ใช ซึ่งตองสื่อความหมายและสงผลใหผลงานมีความลง

ตัว และมีความโดดเดนมากย่ิงข้ึน 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    พิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ และ ณัฐพล ชูลิกรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารศิลปะ

ขางถนนจากรถบัสทัศนานาจร โดยศึกษาลงลึกประเภทของศิลปะขางถนนรูปแบบที่อยูบนรถบัส

ทัศนาจรเทาน้ัน ซึ่งทําใหทราบวาไมวาจะเปนศิลปะขางถนนรูปแบบใด สารหรือ massage ของ

ศิลปน ลวนผานการคิดสรางสรรคและมีความหมายในตัวมันเองแทบทั้งสิ้น และศิลปนมักจะซอน

Codeบางอยางแอบแฝงไวในช้ินงานเสมอ หรืออาจจะสรางสรรคผลงานที่สามารถตีความได

หลากหลายรูปแบบ เพื่อไมเปนการจํากัดมุมมองของผูเสพงานวาศิลปนสื่อถึงอะไร และไมวาจะบนรถ

บัสหรือบนพื้นที่ใดๆ ลวนแตมีการจัดองคประกอบทางศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากการนําเอาเสน สี แสง

และเงา รูปราง รูปทรง พื้นผิวมาจัดเขาดวยกันเพือ่ใหเกิดความงาม 

    จากงานวิจัยการสื่อสารศิลปะขางถนนจากรถบัสทัศนาจรน้ัน ผูศึกษาสามารถนํามา

ประยุกตใชในการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนไดเปนอยางดี ทั้งในดานแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพราะ

ศึกษาในดานของศิลปะขางถนนเหมือนกัน 

   จิตตโสภิณ รัตนเสร ี(2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการทีม่ีผลตอการรบัชม

รายการสารคดีทางโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางซึ่งเปน

ตัวแทนของประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 408 คน พบวาประชาชนสวนใหญใหความสนใจใน

การรบัชมรายการสารคดี โดยใหเหตุผลวา รายการสารคดีใหความรูในเรื่องที่สนใจโดยมุงเนนเน้ือหา

รายการสารคดีเปนสําคัญ สวนชวงเวลาทีเ่หมาะสมในการออกอากาศ คือชวงหลงัเวลาทํางาน และวัน

เสาร- อาทิตย โดยรายการทีส่นใจจะมีเน้ือหาเกี่ยวกบัการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม และสภาพเศรษฐกจิ 
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ตามลําดับ สวนปจจัยที่มผีลตอการรับชมสารคดี พบวาพฤติกรรมการรับชม และปจจัยดานคุณสมบัติ 

ของผูชมมอีิทธิพลตอการรับชมรายการสารคดี ซึ่งจําแนกออกไดเปน เพศ อายุ การศึกษา รายไดและ

อาชีพ 

    จากงานวิจัยปจจัยบางประการทีม่ีผลตอการรบัชมรายการสารคดีทางโทรทัศนของ

ประชาชนในกรงุเทพมหานคร ทําใหรับทราบวาตองใหความสําคัญกับรปูแบบเน้ือหาของรายการ 

เพราะประชาชนสวนใหญใหความสนใจกบัเรื่องเน้ือหาเปนหลัก และยังชวยใหกําหนดชวงเวลาการ

ออกอากาศไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมากข้ึน 

    อรทัย รุจิราธร (2541) ไดศึกษาเรื่อง พัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศนไทยจากป 

พ.ศ. 2530 ถึง 2541โดยผลการวิจัยปรากฏวาพัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศนไทยน้ันเปนไป

อยางคอยเปนคอยไป และสามารถแบงไดเปน 3 ชวง ไดแก ชวงบุกเบิก, ชวงเติบโต และ ชวงตกตํ่า 

โดยมีปจจัยเกื้อหนุนคือปจจัยทางดานเทคนิคเทคโนโลยี และความมีใจรักของผูผลิต สวนปจจัยที่เปน

อุปสรรคสําคัญคือขอจํากัดทางดานงบประมาณในการผลิตรายการและชวงเวลาออกอากาศที่

เหมาะสม การที่ผูชมน้ันยึดติดภาพสารคดีแบบเดิมๆ ทําใหขาดความสนใจในการติดตามชม รวมทั้ง

การมีมุมมองการนําเสนอที่หยุดน่ิง ทั้งน้ีรายการสารคดีโทรทัศนไทยมีแนวโนมที่จะปรับตัวมากข้ึน 

โดยแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและกระแสความนิยมของผูชม 

    จากงานวิจัยพัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศนไทยจากปพ.ศ.2530 – 2541 น้ันทํา

ใหไดทราบถึงจุดดอยของรายการสารคดีโทรทัศนไทยวามีขอบกพรองไดสวนใดบาง และถึงแม

ผลการวิจัยน้ีจะทําการวิจัยมานานหลายปแลวแตก็ยังสามารถนํามาอางอิงได ทําใหทราบถึงการเติบโต

ของรายการประเภทสารคดีในอดีต และสาเหตุที่ทําใหชวงของสารคดีโทรทัศนไทยน้ันตกตํ่า และ

เพื่อใหสามารถพัฒนารูปแบบวิธีการนําเสนอรายการสารคดีโทรทัศนไทยรูปแบบใหมๆใหดีย่ิงข้ึนใน

ปจจุบัน 

    ธนพร กฤชไมตรี (2540) ไดศึกษาเรื่อง องคประกอบที่มีผลตอการรับชมรายการ

โทรทัศนประเภทสารคดีของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง โดยวิธีสุม

ตัวอยางแบบงาย ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลพบวา 

    ‘อายุ’   มีความสัมพันธกับการเลือกชมรายการสารคดีโทรทัศน  

    จําแนกตามรูปแบบรายการ 

       ‘เพศ’   มีความสัมพันธกับการเลือกชมรายการสารคดีโทรทัศน  

    จําแนกตามระยะเวลาที่ออกอากาศและความยาวรายการ  

      ‘ผลการเรียน’   มีความสัมพันธกับการเลือกชมรายการสารคดีโทรทัศน  

    จําแนกตามรูปแบบรายการและเวลาที่ออกอากาศ 

      ‘ความสนใจ’    มีความสัมพันธกับการเลือกชมรายการสารคดีโทรทัศน  
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      จําแนกตามรูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอ 

    ‘อิทธิพลครอบครัว’    

    ไมมีความสัมพันธกับการเลือกรับชมรายการโทรทัศนประเภทสารคดีแตอยางใด 

    จากการศึกษาวิจัยเรื่ององคประกอบที่มีผลตอการรับชมรายการโทรทัศนประเภทสารคดี 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครในป2540 ทําใหทราบวาความสนใจของกลุมตัวอยางมี

ความสัมพันธกับการเลือกรับชมรายการสารคดีโทรทัศน ซึ่งข้ึนอยูกับรูปแบบของรายการและวิธีการ

นําเสนอ ซึ่งในการผลิตสารคดีของผูศึกษา มีกลุมเปาหมายคือผูที่สนใจในศิลปะขางถนน ซึ่งตรงกับตัว

แปรที่ตองการศึกษา  

    ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนําความรูในงานวิจัยที่เกี่ยวของไปประยุกตกับ

การผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทยของผูศึกษา คือ คํานึงถึงความสนใจของ

กลุมเปาหมายเปนหลัก และนําไปตอยอดในการคิดรูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอ อีกทั้งยัง

สามารถทําใหกําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน ดังน้ันเน้ือหากับชวงเวลาที่ออกอากาศควรมี

ความสอดคลองกัน และยังตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายดวย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายมากที่สุด และกลุมเปาหมายของผูศึกษามีความสนใจที่จะเลือกรับชมรายการสารคดี 

ในชวงเวลาวันเสาร-อาทิตย ดังน้ันผูศึกษาจึงไดนําขอมูลเหลาน้ีไปรางเปนโครงรางรายการ เพื่อนําไป

พัฒนาเปนรายการที่สมบูรณในลําดับตอไป 

 

6. ผลงานท่ีเก่ียวของ 

    6.1 รายการ ARTVENTURE 

 
ภาพที่2-1 รายการ ART VENTURE เขาถึงเมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/ARTVENTURE.TV 

    รายการ ARTVENTURE ออกอากาศทางชอง Travel Thailand True vision 89 และ 

True vision 50 ทุกวันจันทร เวลา 23.00 – 23.30 น. โดยออกอากาศรีรันในวันอังคารเวลา 14.30 

น. วันพฤหัสบดี เวลา 02.30 น. วันศุกร เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย เวลา 00.30 น. และสามารถ

ติดตามไดอีกชองทางคือ ทาง YOUTUBECHANNEL : ArtventureTVthai 

      รายการอารตแวนเจอรเปนรายการพจญภัยแนวศิลปะ มีผูดําเนินรายการคือ กิตติพงษ 

คําสาตร หรือ โกเอ็มBuddha bless และเดล Bigdel โดยรายการจะพาไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ
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ทั่วประเทศไทยผานผลงานศิลปะรูปแบบตางๆ อาทิเชน กราฟฟต้ี และ สตรีทอารต ในแตละเทปจะ

ไมมีความจําเพาะเจาะจงวาจะนําเสนออะไร ข้ึนอยูกับอีเวนทหรืองานที่เกิดข้ึนตอนน้ัน วามีอะไร

เกิดข้ึนบาง และอารตแวนเจอรจะพาเราไปเที่ยวชมงานในทุกซอกทุกมุม เอกลักษณที่สําคัญของ

รายการคือ ความมีเอกลักษณของผูดําเนินรายการ ที่สามารถดึงดูดใหผูชมสนใจไดมาก อีกทั้งผูดําเนิน

รายการมีทักษะทางดานศิลปะที่ดีเย่ียม จึงทําใหสามารถใหขอมูลที่ถูกตองกับผูชมไดเปนอยางดี 

 6.2 สารคดีกีฬาเอ็กซตรีมในประเทศไทย (รัชชานนท วัฒนบูรณ : 2555) 

 
ภาพ 2-2 สารคดีกีฬาเอ็กซตรีมในประเทศไทย เขาถึงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=5lgSSMUBq5A 

    สารคดีกีฬาเอ็กซตรีมในประเทศไทยน้ี ถายทอดโดยไมมีผูดําเนินรายการ แตใชการ

สัมภาษณของแขกรับเชิญเปนตัวดําเนินเรื่อง โดยคัดเลือกและเรียบเรียงประโยคที่นาสนใจมาเรียง

รอยและถายทอดออกมาภายในระยะเวลา 10 นาที สารคดีชุดน้ีมีความเดนที่มุมภาพ การตัดตอ และ

การใชกราฟกในการประกอบเรื่อง ถือวาทําออกมาไดสมบูรณแบบ และนาติดตามเปนอยางมาก ซึ่ง

สามารถนําเทคนิคและวิธีการเลาเรื่องในสวนของการ Show Reel มาปรับใชในสารคดีของผูศึกษาได

เปนอยางดี ทั้งในดานขนาดภาพ แสง มุมกลอง สี และกราฟกประกอบที่นาสนใจ เพื่อ 

ใหสารคดีมีความเปนเอกลักษณมากย่ิงข้ึน 

          6.3 รายการ เปน อยู คือ 

 
ภาพที่2-3 รายการ เปน อยู คือ เขาถึงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/IsAmAreTV 
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      รายการเปน อยู คือ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ThaiPBS ทุกวันเสาร เวลา 18.30 

น. เปนรายการที่มีConcept คือ 'พาไปดูในสิ่งที่เขาเปน ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู และไปรูวาอะไรคือ

ความสุขของการใชชีวิตของคนคนหน่ึง'  

เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตใหกับผูชม ดําเนินรายการโดย ญารินดา บุนนาค, แพร 

นัดดา ธนทาน,น้ิวกลม สราวุธ เฮงสวัสด์ิ และ ภาณุมาศ ทองธนากุล สลับกันไปตามความเหมาะสม 

โดยทางรายการจะคัดเลือกแขกรับเชิญที่มีประวัติชีวิตที่นาสนใจ และประสบความสําเร็จ นํามา

ถายทอดเปนเรื่องราวโดยรายการแบงชวงรายการออกเปน 3 ชวง  

    โดยชวงแรก คือ 'เปน' จะเปนชวงที่แนะนําแขกรับเชิญในรายการตอนน้ันๆวาเปนใคร มี

อาชีพอะไร มีบทบาทหนาที่อะไรในสังคม และการจะกาวมาสูตําแหนงหนาที่น้ีตองทํา 

อยางไร  

 ชวงที่สอง คือ 'อยู' เปนชวงที่จะพาไปดูวาแขกรับเชิญมีชีวิตความเปนอยูอยางไร 

      ชวงสุดทายคือ 'คือ' เปนชวงที่จะถายทอดวาอะไรคือสิ่งที่ใหความสุขกับแขกรับเชิญ 

    ถือวารายการเปน อยู คือ มีแนวคิดและวิธีการนําเสนอที่นาสนใจมาก สามารถสรางแรง

บันดาลใจใหกับผูชมไดเปนอยางดี เพราะผูดําเนินรายการมีความเปนเอกลักษณ สงเสริมรายการได

มาก เพราะพูดจานาเช่ือถือ เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญจะทําใหมีความราบรื่นนาฟง อีกทั้งกราฟก

ประกอบรายการยังมีความเรียบงาย ไมรกสายตา มองสบาย ทําใหองคประกอบโดยรวมของรายการ

ออกมามีความนาสนใจ และตอบสนองกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 

    6.4 รายการจุดประกาย I style 

 
ภาพที่ 2-4 รายการจุดประกาย I style เขาถึงเมื่อวันที ่28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/istylekttv 

    รายการจุดประกาย I style ออกอากาศทางชองกรุงเทพธุรกิจทีวี ทุกวันอาทิตยเวลา 

09.30 น. เปนรายการที่จะพาคุณผูชมไปจุดประกายความฝน คนหาแรงบันดาลใจ ผานมุมมองและ

ประสบการณที่นาสนใจในชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการคนหารูปแบบชีวิตที่

คุณเปนคนเลือกเอง โดยมีผูดําเนินรายการคือพิมพนารา โฆษะวีระวัฒน เปนรายการที่สัมภาษณคนที่

มีสไตล มีบุคลิกที่โดดเดน เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับผูชมในการที่จะปฏิบัติตาม 

    รายการน้ีเปนรายการสัมภาษณพูดคุยใหผูชมรูจักกับตัวตนของแขกรับเชิญ โดยเน้ือหา

จะเปนการเลาถึงชีวิตกอนจะมาเปนแบบปจจุบันตองผานอะไรมาบาง ไมมีการแบงชวงของรายการที่
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ชัดเจน เปนการถายทอดชีวิตจากแขกรับเชิญโดยตรง โดยมีผูดําเนินรายการเปนคนเปดและปด

ประเด็นตางๆทําใหเรื่องราวตอเน่ืองข้ึน คลายกับรายการที่สัมภาษณดาราทั่วไป แตวามีความนาสนใจ

ตรงเทคนิคการตัดตอและกราฟกตางๆในรายการ ระหวางการพูดคุยน้ันมีการตัดภาพที่นาสนใจ และมี

ความแปลกใหม เพิ่มลูกเลนใหรายการดูนาสนใจข้ึนและอยากจะดูตอไปเรื่อยๆ มีการเลนมุมกลองที่

นาสนใจ ไมแชกลองนานๆเหมือนรายการทั่วไป มีการปรับ mood and tone สีของภาพใหเหมาะกับ

ตัวแขกรับเชิญ ดูแลวทําใหสามารถเขาใจถึงเน้ือหาไดงายข้ึน 

    6.5 วิดีโอนําเสนอโครงการ READ ME 

 
ภาพที่ 2-5 โครงการ READ ME เขาถึงเมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/doyoureadmethailand 

     โครงการ READ ME เปนโครงการที่วังขนายรวมมือกับศิลปนช่ือดังของประเทศไทย 

สรางสรรคผลงานอารตสุดเจง เพื่อรณรงคใหคนหันมาสนใจการอานมากย่ิงข้ึน และรวมบริจาค

หนังสือเกาใหกับนองๆผูยากไรตามชนบท โดยจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อสงเสริมและ

กระตุนการอาน ผานผลงานศิลปะและการออกแบบ โดยเปนโครงการRoad show จัดข้ึนที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน วิดีโอนําเสนอมีความนาใจมีการใชเทคนิค

ของมุมกลอง การลําดับภาพ แสง และเทคนิคพิเศษตางๆที่ไมซ้ําซากจําเจ  

    การสัมภาษณศิลปนสอดแทรกความรูผาน concept งานของแตละคน โดยในแตละ

จังหวัด จะมีความหลากหลาย สงผลทําใหผูชมเมื่อไดรับชมแลว อยากจะเขารวมโครงการไดเปนอยาง

ดี อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือสังคมโดยใชงานศิลปะซึ่งทําใหรูวาศิลปะเขาถึงไดงายและไมจํากัด

รูปแบบ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนของผูศึกษาไดเปน

อยางดี 
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    6.6 Show Reel ศิลปะขางถนนรูปแบบตางๆในตางประเทศ 

 
ภาพ 2-6 Show Reel Street Art เขาถึงเมื่อวันที ่28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=rD_Bf14kdSM 

    ในตางประเทศมีการถายทําShow Reel เสนอศิลปะขางถนนประเภทตางๆไวมากมาย 

ซึ่งสอดแทรกการวิธีการตัดตอ การลําดับภาพ มุมกลอง แสง รวมถึงเทคนิคพิเศษตางๆที่ศิลปน

เลือกใชในงานสตรีทอารตแตละประเภทดวย ซึ่งโดยสวนมากคลิป Show Reel จะเปนรวมของศิลปน

เพียงคนเดียวประจําปน้ันๆ ซึ่งจะเห็นไดวาช้ินงานมีความหลากหลายมาก ไมมีการจําเพาะเจาะจง

เพียงงานภาพเทาน้ัน มีทั้งรูปแบบของงานประติมากรรมอยูกับที่ และงานประติมากรรมที่เคลื่อนไหว

ได หรือภาพสามมิติ โดยสามารถนําเอาเทคนิคพิเศษตางๆเหลาน้ีมาประยุกตใชไดในการผลิตสารคดี

ศิลปะขางถนนในประเทศไทย   
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

    ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตใน

หัวขอเรื่องการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย ทําใหผูจัดทําสามารถนําขอมูลที่ได

จากการวิจัยมาประยุกตใชในสารคดีช้ินน้ี โดยมุงเนนกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน การถายทํา 

และเน้ือหา 

    ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และนําผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อพัฒนาสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย ทั้งในสวนของเน้ือหา 

ข้ันตอนการผลิต รวมถึงเทคนิคในการถายทําตางๆ 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

    การศึกษาเรื่องการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทยในครั้งน้ี ผูศึกษาได

นําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปนประโยชน

ในทางปฏิบัติเพื่อผลิตสารคดี โดยผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวของ ศึกษาคลิปวิดีโอ

ตางๆที่มีสวนเกี่ยวของกับช้ินงานของผูศึกษา และการสัมภาษณ (Interview) มาใชเปนเครื่องมือหลัก

ในการศึกษา หลังจากน้ัน จึงไดนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะหและประยุกตใชสําหรับการ

วางแผนดําเนินการผลิต การกําหนดรูปแบบ ใหมีความสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมาย รวมทั้งทําการประเมินผลดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปน

แนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและการผลิตรายการครั้งน้ีจะแบงออกเปน 4 

กลุมดังตอไปน้ี 

   1.1 ประชากรที่เปนผูมีประสบการณดานการผลิตรายการและรายการสารคดี ซึ่ง

หมายถึงโปรดิวเซอร ครีเอทีฟ ผูเขียนบท ผูกํากับภาพ และผูลําดับภาพ 

   1.2 ประชากรที่มีความเช่ียวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึง 

ผูที่สําเร็จการศึกษาในดานน้ีโดยตรง หรือผูที่มีความสนใจศึกษาในดานน้ีโดยตรง 
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   1.3 ประชากรที่เปนผูมีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนนเปนอยางดี 

1.4 ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางซึ่งมีความสนใจในศิลปะขางถนน 

    2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงออกเปน 4 กลุม 

   2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณดานกระบวนการผลิตสารคดี หมายถึง กลุมผูมี

ประสบการณดานการผลิตรายการสารคดี หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตสารคดี จํานวน 

5 ทาน ซึ่งมีดังน้ี 

นายกูเกียรติ ถ่ินอวน โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3 

นายเดเอล ฮอรแกน  โปรดิวเซอร และพิธีกรรายการ ARTVENTURE 

นายวินัย สัตตะรุจาวงษ  ผูกํากับรายการเปน อยู คือ 

นายสุทธิพงษ คล้ํามณี  ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส 

นายกฤษณะ ภานุวาส  โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี 

    การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตรายการ และรายการสารคดี ผูศึกษาจะ

สัมภาษณขอมูลแนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิต และความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะในการ

ผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับช้ินงานของผูศึกษา 

ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานในปจจุบัน ข้ันตอนในการผลิต ต้ังแตกระบวนการคิด

เรื่อง เขียนบทสารคดี การถายทํา และการกํากับดานเทคนิคการนําเสนอ รวมไปถึงกระบวนการตัดตอ 

เพื่อใหเกิดความนาสนใจและไดช้ินงานที่สมบูรณ 

   2.2 กลุมตัวอยางที่มีความเช่ียวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ซึ่ง

หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในดานน้ีโดยตรง หรือผูที่มีความสนใจศึกษาในดานน้ีโดยตรง จํานวน 1 

ทาน ซึ่งมีดังน้ี 

นายวิรชา ดาวฉาย สําเร็จการศึกษา MA in Performance Making, 

Goldsmiths , University of London 

   2.3 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณซึ่งเปนผูมีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนน

เปนอยางดี จํานวน 4 ทาน ซึ่งมีดังน้ี 

นายรักกิจ ควรหาเวช  Graphic Artist 

นายเอกรินทร อินตะสุข  Graphic Designer 

นายปกรณ ธนานนท  Freelance , Graffiti Artist 

นายชัยบูณณ บรรลือ Graffiti Artist ประสบการณ 5 ป 
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    การสัมภาษณผูที่มีประสบการณในดานการแสดงศิลปะขางถนน ผูศึกษาจะสัมภาษณ

ขอมูลที่ถูกตอง ทัศนคติความคิดตองานที่ทํา การผึกฝน และมุมมองตางๆเกี่ยวกับงานที่เลือกแสดงอยู

บนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะนําไปใชเปนเน้ือหาในการผลิตสารคดีตอไป 

   2.4 กลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผลการ

ผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย หมายถึง กลุมผูที่มีความสนใจในศิลปะขางถนน 

จํานวน 5 คน โดยทําการเปดผลงานสารคดีที่ผลิตเสร็จแลวใหกลุมตัวอยางไดรับชม และสัมภาษณถึง

ขอเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมสารคดีศิลปะขางถนนเพื่อการประเมินผลในลําดับตอไป 

 

เครื่องมือท่ีในในการศึกษาวิจัย 

    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนน

ในประเทศไทย ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการ

ผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

    1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลกอนการผลติรายการ 

   1.1 แบบสัมภาษณ (interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูมีประสบการณดานการ

ผลิตรายการสารคดี หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตรายการสารคดี โดยมีแนวคําถาม ดังน้ี 

  คําถามดานแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหาของสารคดี 

   - การวางแนวคิดและรูปแบบของรายการสารคดีศิลปะขางถนนอยางไรใหมีความ

นาสนใจและโดดเดนตางจากรายการสารคดีในทองตลาดทั่วไป 

   - รูปแบบรายการสารคดีที่ดีควรเปนอยางไร 

   - มีการหามุมมองที่แตกตางในงานสารคดีแตละงานอยางไร 

   - การเขียนสคริปต หรือการเลือกประเด็นที่นาสนใจในแตละตอน มีแนวทางและ

มุมมองในการเลาเรื่องอยางไร 

- เทคนิคอะไรสามารถชวยสงเสริมใหสารคดีมีความนาสนใจและนาติดตาม 

- การเลือกประเด็นในการสัมภาษณในรายการควรเลือกจากอะไร 

- เทคนิคอะไรมีความเหมาะสมในการนําเสนอเกี่ยวกับสารคดีศิลปะขางถนน 

- จุดแข็งและจุดออนของรายการที่ทําอยู หรือเคยทํา 

   - ในกระบวนการผลิตรายการสารคดีน้ัน มีข้ันตอนไหนควรใหความสําคัญเปน

พิเศษ 

- วัดความสําเร็จของรายการจากอะไร 
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   - การใช Focus Group เพื่อทดสอบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายหลังผลิต

รายการ เหมาะสมหรือไม 

- คิดวากราฟกมีความสําคัญกับงานสารคดีหรือไม 

   - ผูดําเนินรายการจําเปนตองมีในรายการสารคดีหรอืไม เพราะเหตุใด และหากไม

มีผูดําเนินรายการจะสามารถใชวิธีการนําเสนอแบบใดดึงดูดผูชมได 

   - จําเปนตองแบงชวงรายการอยางชัดเจนหรือไม ถาไมมีวิธีคิด Gimmick ของ

รายการอยางไรใหเหมือนกันในทุกๆตอนจนเปนเอกลักษณ 

คําถามดานแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

- ใชเกณฑอะไรในการเลือกสถานที่ถายทํา 

- เทคนิคการเลือกใชมุมกลองในการถายทําสารคดีประเภทศิลปะขางถนน 

- การลําดับเรื่องราวและเน้ือหาในดานของการตัดตอ ควรเรียบเรียงอยางไร 

- อุปสรรคในการทํางานมีอะไรบาง และมีวิธีการแกไขอยางไร 

   1.2 แบบสัมภาษณ (interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูทีม่ีความเช่ียวชาญใน

ดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึง ผูทีส่ําเร็จการศึกษาในดานน้ีโดยตรง หรือผูที่มีความ

สนใจศึกษาในดานน้ีโดยตรงโดยมีแนวคําถาม ดังน้ี 

- วิวัฒนาการโดยรวมของศิลปะขางถนนในประเทศไทย 

- ประเภทของศิลปะขางถนนที่นาสนใจ ที่สามารถนํามาผลติในรายการได 

- วิธีการนําเสนอศิลปะขางถนนที่เปนศาสตรเฉพาะบุคคลใหสามารถเขาใจงาย 

   - การเลือกจับประเด็นในการนําเสนอควรใหนํ้าหนักในดานใดมากกวา ระหวาง

ประวัติที่มา กับตัวช้ินงานและแรงบันดาลใจจากศิลปน 

   - วิธีการนําเสนอรูปแบบใดจงึจะเหมาะสมกบัสารคดีศิลปะขางถนนความยาว

รายการ 15 นาที 

- หากไมมผีูดําเนินรายการคิดวาควรใชวิธีการนําเสนอแบบใดใหนาสนใจ 

   1.3 แบบสัมภาษณ (interview) ใชสําหรบัการสัมภาษณผูทีม่ีประสบการณในการ

แสดงศิลปะขางถนนเปนอยางดี โดยมีแนวคําถามดังน้ี 

   - ศิลปะขางถนนประเภทที่คุณแสดงอยูคืออะไร มีประวัติทีม่าและวิวัฒนาการ

อยางไรในประเทศไทย 

   - ทําไมถึงตัดสินใจศึกษาในศิลปะขางถนน หรืออะไรเปนจุดเปลี่ยนทีท่ําใหมาสนใจ

ศิลปะประเภทน้ีทีเ่ลือกแสดงงานบนทองถนน ไมแสดงในหองแสดงภาพอยางปกติ 
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   - อะไรเปนสิ่งที่ทําใหคุณสนใจและช่ืนชอบในศิลปะขางถนน หรือมันมีเสนห

อยางไรจนทําใหคุณหยุดที่จะสรางสรรคหรือสรางงานประเภทน้ีไมได 

   - การแสดงงานศิลปะประเภทน้ีมีความเสี่ยงตอความผิดดานกฎหมาย ทําไมจึงยัง

สนใจอยู 

   - การฝกฝนทักษะมีความยากไหม เคยทอแท หรือมีอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวของกับ

การแสดงงานศิลปะบนทองถนนไหม 

   - คิดยังไงที่คนทั่วไปยังมองวาศิลปะประเภทน้ีสรางความรําคาญ และรบกวน

ทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่สาธารณะ 

   - ใครคือแรงบันดาลใจหรือใครเปนผูสอนทักษะดานศิลปะเหลาน้ีให จนทําใหคุณ

สนใจและหลงใหลในศิลปะประเภทน้ี 

   - มองอนาคตของศิลปะขางถนนในประเทศไทยไวยังไง และอยากใหมันเปน

อยางไร 

  - ในตางประเทศศิลปะขางถนนมีความแพรหลายอยางมาก คิดวาวิวัฒนาการใน

ไทยจะมีโอกาสเปนอยางในตางประเทศไหม 

  - ถามีผูคนทั่วไปสนใจในศิลปะประเภทน้ีและอยากจะลองสรางสรรคดูควรเริ่มจาก

อะไร 

   - คิดวาศิลปะขางถนนสามารถสรางอาชีพไดไหม และสามารถไปเติบโตในสายงาน

ใดไดบาง 

   - ถามีสื่อโทรทัศนที่จะนําเสนอรายการรูปแบบของสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะขาง

ถนนโดยเฉพาะอยากใหมีรูปแบบเปนอยางไร 

- ถารายการสารคดีศิลปะขางถนนจะใชช่ือวา Art on Street เห็นดวยหรือไม 

   - ชองโทรทัศนใดและชวงเวลาออกอากาศใดที่นาสนใจที่สุดในการนําเสนอสารคดี

ศิลปะขางถนน (เฉพาะฟรีทีวี) 

   - คิดเห็นอยางไรหากรายการสารคดีศิลปะขางถนนจะมีความยาวรายการ 15 นาที

และดําเนินรายการโดยไมมีผูดําเนินรายการ 

   - คิดวาวิธีการนําเสนอแบบไหนที่ควรหยิบยกมานําเสนอในรายการสารคดีศิลปะ

ขางถนน อาทิเชน รูปแบบรายการกึ่งเรียลลิต้ี , สัมภาษณแขกรับเชิญนอกสถานที่ , กราฟกประกอบ

โดดเดน เปนตน 

   - ในแตละครั้งที่จะทําการสรางสรรคช้ินงานบนทองถนน ใชระยะเวลาในการคิด

งานนานเทาไหร และมีข้ันตอนอยางไรบาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

37 

   - เลือกสถานที่ในการแสดงงานบนพื้นที่สาธารณะอยางไร สวนมากไปแสดงงานที่

ไหน และขออนุญาตเจาของสถานที่หรือไม 

    2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 

    การสนทนาแบบกลุม (Focus Group) โดยใหผูฟงกลุมตัวอยางเปนผูประเมินผลรายการ

ที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ โดยจะทําการสนทนา

ในหัวขอความคิดเห็นและความพึงพอใจ รวมถึงประโยชนที่ไดรับการจากชมการผลิตสารคดีโทรทัศน

ศิลปะขางถนนในประเทศไทย ซึ่งมีแนวคําถามดังตอไปน้ี 

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบของสารคดี 

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอเน้ือหาของสารคดี 

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอความสวยงามของภาพ แสง และสีในสารคดี 

    - ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอและเทคนิคพิเศษ 

    - ประโยชนที่ไดรับภายหลังการชมสารคดี 

    - ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

    สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณตางๆน้ัน ผูศึกษาไดต้ังคําถามโดยเรียบเรียงเปนภาษา

ที่สามารถเขาใจไดงาย ไมทางการจนเกินไป และไดนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา กอนทําการ

สัมภาษณ เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงแกไขใหเปนคําถามที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สวนการ

สัมภาษณแบบ Focus Group น้ัน จะทําในข้ันตอนหลังจากการ Post-Production โดยจะคัดเลือก

บุคคลที่มีความสนใจในศิลปะขางถนนโดยเฉพาะจํานวน 5 ทาน มาชมช้ินงานสารคดีที่ผลิตข้ึน พรอม

กับสอบถามถึงคําติชม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

    การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาช้ินงาน การผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนใน

ประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวม

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังตอไปน้ี 

    1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

    ข้ันที่หน่ึง ผูศึกษาไดทําการเก็บรวมรวบขอมลูเบื้องตนโดยศึกษาจากบทความ

อินเทอรเน็ต และตําราวิชาตางๆ รวมถึงวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการผลิตรายการ
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สารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือขอมูลทั้งหมดดังทีก่ลาวมาน้ัน 

เปนการศึกษาเพื่อที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปพฒันาและประยุกตใชในกระบวนการผลิต 

    ข้ันที่สอง  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview) กับผูที่มีความรูความสามารถ และมี

ประสบการณดานการผลิตรายการสารคดี คําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open-end 

Question) เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียด และตรงประเด็น โดยผูศึกษาจะ

ทําการบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะหและจับประเด็นไปใชในการพัฒนาช้ินงานตอไป 

    ข้ันที่สาม ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนําขอมูล

ทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมขอมูลมาได นํามาจัดทําโครงสราง (Proposal) ของรายการ หาขอมูลเพื่อ

เขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตทัง้หมด 

    2.ขั้นตอนการเก็บรวมรวบขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

      ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย ตอ

กลุมตัวอยาง 5 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) โดยจะทําการสนทนาในหัวขอความ

คิดเห็นและความพงึพอใจรวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการชมการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนน

ในประเทศไทย  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

     ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในการสัมภาษณแบบ (Interview) ผูศึกษาใชระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ประมาณ 2 สัปดาห  

      สวนการประเมินผลงาน การผลิตสารคดีโทรทัศนดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

group) ของกลุมตัวอยางจะใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ประมาณ 1 สัปดาห 

 

การวิเคราะหขอมูล 

     ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใช

ในการผลิตรายการการ วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต

รายการและการวิเคราะหขอมูลหลังผลิตรายการ 

    1.การวิเคราะหขอมูลกอนรายการผลิตรายการ 

       ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ(Interview) โดยการนําเอาบท

สัมภาษณของผูที่มีประสบการณดานการผลิตรายการและรายการสารคดี ผูที่มีความรูในดานของ

ศิลปะขางถนนโดยตรง ทั้งผูที่สําเร็จการศึกษาในดานของศิลปะ และผูที่มีความสนใจศึกษาในดานน้ี

อยางลึกซึ้ง และผูมีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนนเปนอยางดี ที่ไดจากการสัมภาษณดวย
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การบันทึกเสียง และนํามาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบและเน้ือหารวมถึงเทคนิคในการนําเสนอทั้งหมด 

ซึ่งจะนํามาวิเคราะหและใชในการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย 

    2.การวิเคราะหรายการหลังการผลิตรายการ 

        ผูศึกษาจะใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึน

โดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็นความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ

ของกลุมตัวอยาง มาศึกษาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสารคดีใหดีข้ึนภายภาคหนา 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 3-1 แผนการดําเนินงาน 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

    จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆอาทิ หนังสือ แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารบทความทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ งานวิจัย และรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของ 

รวมถึงผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) คือ การสัมภาษณ (Interview) 

และการสนทนากลุม (Focus Group) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยทําการสัมภาษณผูที่มี

ความเช่ียวชาญดานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนจํานวน 5ทาน สัมภาษณผูที่มีความเช่ียวชาญใน

ดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะจํานวน 1 ทาน และสัมภาษณผูที่มีประสบการณในการแสดงศิลปะ

ขางถนนเปนอยางดีจํานวน 4 ทาน โดยจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในดานของเน้ือหา แนวคิด 

รูปแบบรายการ รวมถึงวิธีที่เปนประโยชนตางๆมาวิเคราะหและจะทําการวางแผนการผลิตเพื่อนําไป

ปรับใชในข้ันตอนตอไป โดยพบวาผลจากการวิเคราะหมีดังตอไปน้ี 

 

การวิเคราะหจากบทความ แนวคิดทฤษฎี วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากหนังสือ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

บทความทางอินเตอรเน็ตวิทยานิพนธ งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยในการศึกษาแนวคิดการผลิต

รายการสารคดีไดพบวา ความหมายของสารคดี คือ การนําเสนอความจริงอยางสรางสรรค โดยให

ความสําคัญกับขอมูลที่ถูกตอง โดยอาศัยหลักของความเปนจริง ในขณะเดียวกันไดอาศัยเทคนิคตางๆ

หลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อใหผูชมเกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจใหผูชมสนใจ อาทิ 

รูปแบบของการบรรยาย บทสัมภาษณ บทสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอื่นๆ เพื่อเสริม

ความหมายที่สมบูรณใหแกภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน  

    สวนในดานของประเภทของสารคดีน้ัน สามารถแบงไดทั้งทางดานเน้ือหา หรือแบงตาม

วัตถุประสงคของการนําเสนอ ซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภท แตสารคดีในทุกๆรูปแบบน้ันตางก็

มุงเนนเพื่อใหความรู และขอเท็จจริงเปนหลัก โดยในปจจุบันวงการผลิตสารคดีเริ่มที่จะมีการนําเสนอ

ที่ผสมผสานหลากหลายรูปแบบเขาดวยกัน อาทิ ใชเสียงบรรยายประกอบกราฟก ผสมผสานการเลา

เรื่องแบบภาพยนตร และมีสื่อการตูน Animation ประกอบ ซึ่งนับวาเปนรูปแบบสารคดีที่ไดรับความ

นิยมอยางมากในปจจุบัน 
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    งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบที่มีผลตอการรับชมรายการโทรทัศนประเภทสารคดี

น้ัน ผูศึกษาไดพบวาความสนใจของกลุมเปาหมายนับเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึง ที่ควรใหความสนใจ 

เพราะสารคดีที่ผูศึกษาจะทําการผลิตน้ันเปนสารคดีเฉพาะกลุม เพราะฉะน้ันกลุมเปาหมายจงึเปนกลุม

เฉพาะเจาะจง ดังน้ันแนวทางในการกําหนดโครงราง Proposal ของรายการสารคดีน้ัน จะตองคํานึง

ความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก 

 

การวิเคราะหรายการท่ีเก่ียวของ 

    จากการศึกษารายการที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดศึกษารายการตางๆ ที่มีเน้ือหาหรือรูปแบบ

รายการที่เกี่ยวของกับการผลิตสารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 3 รายการ 

ไดแก 

    รายการ ARTVENTURE 

    รายการ ARTVENTURE ออกอากาศทางชอง Travel Thailand True vision 89 และ 

True vision 50 ทุกวันจันทร เวลา 23.00 – 23.30 น. โดยออกอากาศรีรันในวันอังคารเวลา 14.30 

น. วันพฤหัสบดี เวลา 02.30 น. วันศุกร เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย เวลา 00.30 น. และสามารถ

ติดตามไดอีกชองทางคือ ทาง YOUTUBE CHANNEL : ArtventureTVthai 

    รายการอารตแวนเจอรเปนรายการพจญภัยแนวศิลปะ มีผูดําเนินรายการคือ กิตติพงษ 

คําสาตร หรือ โกเอ็มBuddha bless และเดเอล ฮอรแกน หรือบิ๊กเดล โดยรายการจะพาไปทองเที่ยว

ในสถานที่ตางๆทั่วประเทศไทยผานผลงานศิลปะรูปแบบตางๆ อาทิเชน กราฟฟต้ี และ สตรีทอารต 

ในแตละเทปจะไมมีความจําเพาะเจาะจงวาจะนําเสนออะไร ข้ึนอยูกับอีเวนทหรืองานที่เกิดข้ึนตอนน้ัน

วามีอะไรเกิดข้ึนบาง และอารตแวนเจอรจะพาเราไปเที่ยวชมงานในทุกซอกทุกมุม เอกลักษณที่สําคัญ

ของรายการคือ ความมีเอกลักษณของผูดําเนินรายการ ที่สามารถดึงดูดใหผูชมสนใจไดมาก อีกทั้งผู

ดําเนินรายการมีทักษะทางดานศิลปะที่ดีเย่ียม จึงทําใหสามารถใหขอมูลที่ถูกตองกับผูชมไดเปนอยาง

ดี รวมถึงยังไมมีรายการใดที่หยิบยกเรื่องราวของศิลปะประเภทกราฟฟต้ี และสตรีทอารตมาเลาเรื่อง

อยางจริงๆจังๆ ทําใหรายการน้ีนับเปนรายการแรกและรายการเดียวที่ตอบโจทยกลุมเปาหมายทีส่นใจ

ในงานศิลปะไดเปนอยางดี 

    รายการเปน อยู คือ 

    รายการเปน อยู คือ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ThaiPBS ทุกวันเสาร เวลา 18.30 

น. เปนรายการที่มี Concept คือ 'พาไปดูในสิ่งที่เขาเปน ไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู และไปรูวาอะไรคือ

ความสุขของการใชชีวิตของคนคนหน่ึง' 
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    เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตใหกับผูชม ดําเนินรายการโดย ญารินดา 

บุนนาค, แพร นัดดา ธนทาน,น้ิวกลม สราวุธ เฮงสวัสด์ิ และ ภาณุมาศ ทองธนากุล สลับกันไปตาม

ความเหมาะสม โดยทางรายการจะคัดเลือกแขกรับเชิญที่มีประวัติชีวิตที่นาสนใจและประสบ

ความสําเร็จ นํามาถายทอดเปนเรื่องราวโดยรายการแบงชวงรายการออกเปน 3 ชวง  

    โดยชวงแรก คือ 'เปน' จะเปนชวงที่แนะนําแขกรับเชิญในรายการตอนน้ันๆวาเปนใคร มี

อาชีพอะไร มีบทบาทหนาที่อะไรในสังคม และการจะกาวมาสูตําแหนงหนาที่น้ีตองทําอยางไร  

ชวงที่สอง คือ 'อยู' เปนชวงที่จะพาไปดูวาแขกรับเชิญมีชีวิตความเปนอยูอยางไรบาง 

และชวงสุดทายคือ 'คือ' เปนชวงที่จะถายทอดวาอะไรคือสิ่งที่ใหความสุขกับแขกรับเชิญ 

      ถือวารายการเปน อยู คือ มีแนวคิดและวิธีการนําเสนอที่นาสนใจมาก สามารถสรางแรง

บันดาลใจใหกับผูชมไดเปนอยางดี เพราะผูดําเนินรายการมีความเปนเอกลักษณ สงเสริมรายการได

มาก พูดจานาเช่ือถือ เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญมีความราบรื่นนาฟง อีกทั้งกราฟกประกอบรายการยัง

มีความเรียบงาย ไมรกสายตา ทําใหองคประกอบโดยรวมของรายการออกมามีความนาสนใจ และ

ตอบสนองกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 

    รายการจุดประกาย I style 

    รายการจุดประกาย I style ออกอากาศทางชองกรุงเทพธุรกิจทีวี ทุกวันอาทิตยเวลา 

09.30 น. เปนรายการที่จะพาคุณผูชมไปจุดประกายความฝน คนหาแรงบันดาลใจ ผานมุมมองและ

ประสบการณที่นาสนใจในชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการคนหารูปแบบชีวิตที่

คุณเปนคนเลือกเอง โดยมีผูดําเนินรายการคือ พิมพนารา โฆษะวีระวัฒน เปนรายการที่สัมภาษณคนที่

มีสไตล มีบุคลิกที่โดดเดน เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับผูชม ในการที่จะปฏิบัติตามรายการน้ีเปน

รายการสัมภาษณพูดคุยใหผูชมรูจักกับตัวตนของแขกรับเชิญ โดยเน้ือหาจะเปนการเลาถึงชีวิตกอนจะ

มาเปนแบบปจจุบันตองผานอะไรมาบาง ไมมีการแบงชวงของรายการที่ชัดเจน เปนการถายทอดชีวิต

จากแขกรับเชิญโดยตรง โดยมีผูดําเนินรายการเปนคนเปดและปดประเด็นตางๆทําใหเรื่องราวตอเน่ือง

ข้ึน คลายกับรายการที่สัมภาษณดาราทั่วไป แตวามีความนาสนใจตรงเทคนิคการตัดตอและกราฟก

ตางๆในรายการ ระหวางการพูดคุยน้ันมีการตัดภาพที่นาสนใจและแปลกใหม เพิ่มลูกเลนใหรายการดู

นาสนใจข้ึนและอยากจะดูตอไปเรื่อยๆ มีการเลนมุมกลองที่นาสนใจ ไมแชกลองนานๆเหมือนรายการ

ทั่วไป มีการปรับ mood and tone สีของภาพใหเหมาะกับตัวแขกรับเชิญ ดูแลวทําใหสามารถเขาใจ

ถึงเน้ือหาไดงายข้ึน 
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การวิเคราะหคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวของ 

    จากการศึกษาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดทําการคัดเลือกคลิปมาทั้งหมด 3 คลิป 

ดังน้ี 

    สารคดีกีฬาเอ็กซตรีมในประเทศไทย 

    สารคดีกีฬาเอ็กซตรีมในประเทศไทยน้ี ถายทอดโดยไมมีผูดําเนินรายการ แตใชการ

สัมภาษณของแขกรับ เชิญเปนตัวดําเนินเรื่อง โดยคัดเลือกและเรียบเรียงประโยคที่นาสนใจ มาเรียง

รอยและถายทอดออกมาภายในระยะ เวลา10 นาที สารคดีชุดน้ีมีความเดนที่มุมภาพ การตัดตอ และ

การใชกราฟกในการประกอบเรื่อง ถือวาทําออกมาได สมบูรณแบบและนาติดตามเปนอยางมาก ซึ่ง

สามารถนําเทคนิคและวิธีการเลาเรื่องในสวนของการ Show Reel มา ปรับใชในสารคดีของผูศึกษาได

เปนอยางดี ทั้งในดานขนาดภาพ แสง มุมกลอง สี และกราฟกประกอบที่นาสนใจ เพื่อใหสารคดีมี

ความเปนเอกลักษณมากย่ิงข้ึน 

    วิดีโอนําเสนอโครงการ READ ME 

    โครงการ READ ME เปนโครงการที่วังขนายรวมมือกับศิลปนช่ือดังหลายทานของ

ประเทศไทย สรางสรรคผลงานอารตสุดเจง เพื่อรณรงคใหคนหันมาสนใจการอานมากย่ิงข้ึน และรวม

บริจาคหนังสือเกาที่ไมใชแลวใหกับนองๆผูยากไรตามชนบท โดยจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อ

สงเสริมและกระตุนการอาน ผานผลงานศิลปะและการออกแบบ โดย เปนโครงการ Road show จัด

ข้ึนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน วิดีโอนําเสนอมีความนาใจ มีการ

ใชเทคนิคของมุมกลอง การลําดับภาพ แสง และเทคนิคพิเศษตางๆที่ไม ซ้ําซากจําเจ การสัมภาษณ

ศิลปนสอกแทรกความรูผาน concept งานของแตละคน โดยในแตละจังหวัดจะมีความ หลากหลาย 

ทําใหผูชมเมื่อไดรับชมแลวอยากจะเขารวมโครงการไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือสังคม

โดยใชงานศิลปะซึ่งทําใหทราบวาศิลปะเขาถึงไดงายและไมจํากัดรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถนํามา

ประยุกตใชในการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนไดเปนอยางดี 

    Show Reel ศิลปะขางถนนรูปแบบตางๆในตางประเทศ 

    ในตางประเทศมีการถายทํา Show Reel เสนอศิลปะขางถนนประเภทตางๆไวมากมาย 

ซึ่งสอดแทรกการวิธีการตัดตอ การลําดับภาพ มุมกลอง แสง รวมถึงเทคนิคพิเศษตางๆที่ศิลปน

เลือกใชในงานศิลปะแตละประเภทดวย ซึ่งโดยสวนมากคลิป Show Reel จะเปนรวมของศิลปนเพียง

คนเดียวประจําปน้ันๆ ซึ่งจะเห็นไดวาช้ินงานมีความหลากหลายมาก ไมมีการจําเพาะเจาะจงเพียงงาน

ภาพเทาน้ัน มีทั้งรูปแบบของงานประติมากรรมอยูกับที่ และงานประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได หรือ

ภาพสามมิติ โดยสามารถนําเอาเทคนิคพิเศษตางๆเหลาน้ีมาประยุกตใชไดในการผลิตสารคดีศิลปะขาง

ถนนในประเทศไทย 
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การวิเคราะหจากการสัมภาษณ 

    การสัมภาษณผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ 3 กลุมคือ การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการผลิต

รายการสารคดีจํานวน 5 ทาน สัมภาษณผูที่มีความเช่ียวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ

จํานวน 1 ทาน และสัมภาษณผูที่มีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนนเปนอยางดีจํานวน 4 ทาน 

    การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการผลิตรายการสารคดี 

    ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกับผูที่มีประสบการณในการผลิตสารคดีจํานวน 5 ทาน มีดังน้ี 

    1. นายกูเกียรติ ถ่ินอวน   โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3 

    2. นายเดเอล ฮอรแกน  โปรดิวเซอร และพิธีกรรายการ ARTVENTURE 

    3. นายวินัย สัตตะรุจาวงษ  ผูกํากับรายการ เปน อยู คือ 

    4. นายสุทธิพงษ คล้ํามณี  ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส 

    5. นายกฤษณะ ภานุวาส   โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี 

      ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องของรูปแบบเน้ือหา กลวิธีการนําเสนอ

ดานการสื่อสารไปสูผูชม ข้ันตอนการผลิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆที่พบในการทํางาน โดย

เน้ือหาในการสัมภาษณออกเปน3 สวน ไดแก ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ข้ันตอนการผลิตรายการ 

และ ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ ซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี 

    สวนท่ี 1 ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre – Production) 

      ผูศึกษาไดทําการแบงผลการสัมภาษณออกเปน 3 เรื่อง เพื่องายตอการสรปุผลสัมภาษณ 

ดังน้ี  

    1. แนวคิดการออกแบบรายการ  

    2. ปญหาและอปุสรรคที่พบในการทํางาน  

    3. แนวทางการเขียนบท 

    1. แนวคดิการออกแบบรายการ 

    นายกูเกียรติ ถ่ินอวน โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3 ไดขอสรุปดังน้ี 

    รายการทั่วๆไปกับรายการศิลปะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง รายการทั่วไปคือการเห็นเลข 1 เปนเลข 1 

เลข 2 เปนเลข 2 แตรายการศิลปะคือการมองเลข 1 ใหเปนเลข 2 คือแลวแตมุมมองของแตละคน 

แลวแตการสื่อความหมาย การทํารายการศิลปะตองคํานึงถึงทั้งภาพ เสียง และคนที่จะเลาหรือแขก

รับเชิญ ทั้งสามสิ่งน้ีตองผสมผสานกลมเกลียวกัน เพื่อที่จะสามารถสื่อไปยังคนดูไดอยางตรงเปาหมาย 

รายการศิลปะเปนรายการที่คอนขางจะตองคิดเยอะและละเอียดออน ตองคิดวาเราในฐานะผูผลิตจะ

สื่อความหมายอยางไร เพื่อใหผูชมเขาใจสารที่เราตองการจะสื่อ และหากผูชมรับรูในสารและเขาใจมนั

น่ันคือเราประสบความสําเร็จ 
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    รายการศิลปะไมควรจํากัดกลุมเปาหมายวาจะเปนใคร ยกตัวอยางเชน รายการตนศิลปะ 

วัตถุประสงคคือเพื่อที่จะสรางแรงบันดาลใจ ดังน้ันกลุมเปาหมายของรายการศิลปะควรที่จะเปนคน

ทุกกลุมวัย  

    นายเดเอล ฮอรแกน โปรดิวเซอร และพิธีกรรายการ ARTVENTURE ไดขอสรุปดังน้ี 

    การคิดรูปแบบรายการเปนสิ่งที่สําคัญมาก ทั้งในดานของรายการทั่วไปหรือแมแตสารคดี 

เอง ก็ควรจะตองมีรูปแบบที่นาสนใจ ตองคิดวิธีการนําเสนอใหมีความแตกตางกับสิ่งที่มีอยูแลวใน 

โทรทัศน โดยการต้ังคําถามงายๆใหกับตัวเอง โดยการแทนตัวเองลงไปแทนคนดู อยาคิดวาเราเปนคน

ผลิตงาน เพราะจะทําใหเรามองงานแคเพียงมุมเดียว แตใหถามตัวเราเองวา ถามีรายการแบบน้ี เสนอ

เน้ือหาแบบน้ี รูปแบบรายการแบบน้ีเราเองสนใจอยากดูหรือไม เราจะดูเพราะอะไร และไมดูเพราะ

อะไร ในการคิดรูปแบบรายการเราตองถามคําถามน้ีกับตัวเองตลอดเวลา เพื่อใหเราคํานึงถึงความ

ตองการของกลุมเปาหมายมากกวาความตองการของตัวเอง และเมื่อเราพบตรงกลางที่เรารับได 

แลววาน่ีเปนทางที่เราจะเลือก เราก็จะมีความสุขกับงาน และงานก็จะตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดดี

ดวย 

    การจะคิดรูปแบบรายการใหมีความแปลกใหม ตองดูงานตัวอยางเยอะๆกอน ดูใหรูวาใน

ปจจุบันรายการสารคดีมีรูปแบบการนําเสนอแบบใดบาง แบบไหนนํามาปรับใชกับงานเราได แบบไหน

ยังไมเคยมีใครทํา ยกตัวอยางเชน สารคดีคือรายการที่มุงเนนใหความรูเปนหลัก สวนมากก็จะเปนการ

สัมภาษณ แตสารคดีที่ดีไมควรที่จะมาน่ังสัมภาษณน่ังตอบปญหาคุยกันตามปกติแลว มันควรจะมี

เรื่องราวในเน้ือหาซึ่งเปนเรื่องราวที่ผานการเรียบเรียงมาอยางดีแลววาเราจะบอกอะไรคนดูบาง 

ตามลําดับ หน่ึง สอง สาม คอยๆปอนคนดูทีละนิดใหคนดูซึมซับไปเรื่อยๆโดยที่เราไมไดจงใจ 

ยัดเยียดความรูที่หนักสมองไปใหในครั้งเดียว เพราะน่ันจะทําใหสารคดีนาเบื่อ และดึงดูดคนดูไมได 

          สารคดีไมจําเปนตองมีพิธีกร ถาไมมีพิธีกรเราตองใหความสําคัญกับแขกรับเชิญเปนหลัก 

ดังน้ันตองมีการคัดเลือกแขกรับเชิญใหนาสนใจ  

    นายสุทธิพงษ คล้ํามณี ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส ไดขอสรุปดังน้ี 

          รายการสารคดีในปจจุบันมีความใกลเคียงกัน แตความแตกตางจะอยูที่ภาพ เน้ือเรื่อง 

และรูปแบบ ความสําคัญของเน้ือเรื่องในงานสารคดี เราควรจะมีgimmick ในชวงใดชวงหน่ึงของงาน

เพื่อใหสารคดีดึงดูดผูชม ดานอุดมการณตางๆของแขกรับเชิญก็นับเปนมุมมองหน่ึงที่นาหยิบยกเอามา

เลา โดยควรทําการสัมภาษณแขกรับเชิญลวงหนาเพื่อใหลําดับเรื่องราวตางๆที่เกิดข้ึนในชีวิตของแขก

รับเชิญไดเปนองครวม แลวคอยขยายแตละเรื่องลงไป 
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    นายกฤษณะ ภานุวาส โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี ไดขอสรุปดังน้ี 

    การวางแนวคิดและรูปแบบจะมีความนาสนใจและโดดเดนจากรายการสารคดีทั่วไป ตอง

มีความชัดเจน เพราะรายการสารคดีศิลปะขางถนน เปนอะไรที่มีความเฉพาะมาก เราตองมีแนวคิด

ชัดเจนวาจะสื่ออะไร มากนอยขนาดไหน อยางแรกในฐานะผูผลิตรายการควรตองรูเกี่ยวกับเรื่องที่เรา

จะทําใหไดมากที่สุด มองมิติของงานใหกวาง เพื่อใหพบรูปแบบที่แตกตาง  

    สารคดีที่ดีควรจะมีสวนรวมกับคนดูใหไดมากที่สุด คิดไวลวงหนาวาตองการจะใหอะไร

กับคนดูกับกลุมเปาหมายที่เราต้ังไว แตตองคํานึงวาระดับความรูของผูชมแตละคนไมเทากัน  

เราจึงตองนําเสนอใหเขาใจไดงายที่สุด โดยจะมีการเลาเรื่องจาก 1 2 3 4 5 หรือ 5 4 3 2 1 ก็ได แต

ผลสุดทายแลวตองไดรับสารเหมือนกัน อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือขอคิดเห็น ตองแยกแยะใหออก

อยางชัดเจน เพื่อใหคนดูสามารถเขาใจถึงเน้ือหาและอารมณของสารคดีได 

    2. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการทํางาน 

    นายกูเกียรติ ถ่ินอวน โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3 ไดขอสรุปดังน้ี 

      หากทํารายการศิลปะอุปสรรคใหญสุดคือเรื่องของความรูในเรื่องของศิลปะที่ไมไดถองแท

ของผูผลิตรายการ เพราะศิลปะในโลกน้ีมีหลากหลายแขนงมาก เราศึกษาอยางไรก็รูไมเทากับศิลปนที่

เขาทํางานและอยูกับมันมาหลายป ดังน้ันการจะทํารายการศิลปะไมวาจะรูปแบบไหนก็ตาม ควรที่จะ

มีผูเช่ียวชาญทางดานศิลปะใหคําแนะนําในทุกๆข้ันตอน วาสิ่งน้ีสามารถทําไดหรือไม สิ่งน้ีนําเสนอได

หรือไมได เพราะศิลปะเปนเรื่องละเอียดออนตอความรูสึกของคนมาก ตองอาศัยการตัดสินใจเด็ดขาด

จากผูเช่ียวชาญในศิลปะดานน้ันๆ วาเรื่องไหนควรหรือไมควร 

    สวนอุปสรรคที่สําคัญอีกอยางคือการไมเขาใจกันของทีมงานมองภาพรวมรายการตางกัน 

วิธีการแกไขที่ดีที่สุด คือ การนัดพูดคุยกับทีมงานใหเขาใจตรงกัน โปรดิวเซอรจะตองเปนคนที่เขาหา

ผูเช่ียวชาญสอบถามขอมูลที่ถูกตอง พรอมทั้งพยายามหาขอมูลเพิ่มเติมเองดวย เพื่อสามารถมาบอก

ทีมงานใหเขาใจตรงกัน และทุกๆขอมูลที่ออกไปในรายการในทุกๆเทป ตองมีคนซับพอรทเราวามัน

ถูกตองหรือยัง เพราะผูชมของเราไมใชแคเฉพาะเด็กที่เรียนศิลปะ แตยังหมายถึงเด็กที่ไมรูเกี่ยวกับ

ศิลปะเลย เราตองเอาตัวเราเองไปเทียบในฐานะของคนดูคนหน่ึง ไมใชโปรดิวเซอรรายการ เพื่อหา

แกนกลางในการทํางานตอไป 

    นายเดเอล ฮอรแกน โปรดิวเซอร และพิธีกรรายการ ARTVENTURE ไดขอสรุปดังน้ี 

    ปญหาตางๆจะเกิดข้ึนไดนอย หากเรามีการวางโครงสรางรายการไวชัดเจน โปรดิวเซอรจะตองแบง

หนาที่ใหชัดเจนวาใหใครดูแลในสวนไหนและพยายามไมขามหนาทีก่ัน เพื่อฝกใหทุกคนรับผิดชอบใน

หนาที่ของตัวเอง เพราะหากมันมีขอผิดพลาดในสวนไหน เราจะไดรูวาใครคือคนที่ตองรับผิดชอบใน
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สวนน้ัน ปญหาสวนมากที่พบเจอจะเปนปญหาเฉพาะหนา เชน สภาพฝนฟาอากาศที่ไมเอื้ออํานวย คิว

ของแขกรับเชิญ และการคาดการณเวลาที่ผิดพลาด  

    3. แนวทางการเขียนบท 

      นายกฤษณะ ภานุวาส โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี ไดขอสรุปดังน้ี 

    การเขียนสคริปตข้ึนอยูกับการเลือกประเด็น และการเลือกประเด็นจะข้ึนอยูกับเน้ือหาที่

เราจะนําเสนอประมาณไหน เราตองแตกรายละเอียดของเรื่องออกมากอน ลําดับเน้ือหาเวลาตามทีม่นั

เกิดข้ึนจริงมาเปนขอๆ สวนวิธีการนําเสนอจะนําเสนอแบบไหนน่ันเปนอีกเรื่องหน่ึง และหากเปนการ

เขียนสคริปตที่ตอนเดียวจบ เราตองคิดใหถ่ีถวนมากกวาสารคดีที่เปนตอน เพราะมันตองทําใหคนดู

เขาใจในตอนเดียวจบ ไมมีตอนตอไปมาคอยตอบคําถามใหคนดูไดอีก เราตองคิดใหมากๆวามันจะ

นําเสนอเน้ือหาประมาณไหน มีความนาสนใจดวยอะไร เขาใจยากหรือไม เวลา15นาที จะสามารถยัด

เยียดขอมูลไดมากแคไหน คนดูจะเก็ทหรือไมในสิ่งที่จะนําเสนอ  

    สคริปตของสารคดีศิลปะขางถนนนอกจากตองดูนํ้าหนักของแตละเรื่องใหชัดเจนแลว เรา

ควรที่จะคํานึงถึงมุมมองของคนอื่นๆดวย เพราะศิลปะเปนเรื่องที่แตละคนมีมุมมองความคิดที่ตางกัน 

อาจจะไมยึดติดอยูที่ศิลปนแคคนเดียว แตควรมีมุมมองของคนอื่นที่มีความหลากหลายแทรกอยูดวย 

เพื่อใหคนดูไดเห็นมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน และที่สําคัญคือไมควรมุงนําเสนอวาศิลปะแบบน้ี 

สวย แบบน้ีไมสวย ควรจะนําเสนอใหกวางที่สุด เปดกวางทางความคิดและอารมณใหคนดูเปนผูตัดสิน

สิ่งน้ันๆดวยตัวเอง 

    สวนท่ี 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

    นายวินัย สัตตะรุจาวงษ  ผูกํากับรายการ เปน อยู คือ ไดขอสรุปดังน้ี 

    หากการทํา pre-production มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญมาแลวอยางดี รูวาศิลปนเปน

คนอยางไร มี lifestyle ในการดําเนินชีวิตแบบไหน สามารถตอบคําถามในแตละคําถามไดประมาณ

ไหน มุมไหนที่ศิลปนอยากใหถายหรือไมอยากใหถาย เมื่อรูจักศิลปนมากข้ึนแลวจะสามารถทํางานใน

ข้ันตอน production ไดงายข้ึน  

   ควรมีแผนสํารองไวเสมอในใจ ยกตัวอยางเชน ศิลปนอาจจะวางใหเราแควันเดียว อะไรมี

ความสําคัญมากเราก็ถายทํากอน ไมจําเปนตองถายตามลําดับที่เราวางแผนไว 

    นายสุทธิพงษ คล้ํามณี ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส ไดขอสรุปดังน้ี 

         ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ตองศึกษาในสิ่งที่ตองการจะถาย ทั้งในเรื่องของมุม

กลอง เทคนิคการเคลื่อนไหวของกลองในรูปแบบตางๆ โดยดูจาก Reference ตางๆที่เกี่ยวของกับ

ช้ินงาน เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับช้ินงานมากที่สุด และเมื่อถึงข้ันตอนของการถายทําจะไดรูวา

ควรทําอะไรกอนหลังการถายทํามีความสําคัญมาก ถาถายทําไมดี สารคดีจะนาเบื่อและชวนหลับ    
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ถารายการศิลปะขางถนนก็ควรจะเนนเปนแนวแฟช่ันหนอย เรียลๆ ดิบๆ สนุกสนานเปนหลัก มุม

กลองมีความแปลกใหม ศิลปะขางถนนในแตละประเภทก็มีความแตกตางกันในการถาย จําเปนตอง

ศึกษาศิลปะขางถนนแตละประเภทพอสมควร เพราะศิลปะขางถนนแตละประเภท ก็มีรูปแบบการ

แสดงงานที่แตกตางกัน เชน การถายทําสารคดี Graffiti ตองศึกษาข้ันตอนการสรางช้ินงานของศิลปน 

เพื่อใหสามารถถายเก็บในทุกๆข้ันตอนได มุมกลองก็สามารถเพิ่มเอฟเฟคตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหได

ภาพที่หลากหลายมากข้ึน เชน fisheye lens เปนตน หรืออาจใชอุปกรณเสริมเชนกลอง Go-Pro 

เพื่อ Rig กับศิลปนในสวนหัว เพื่อเพิ่มความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

    นายกฤษณะ ภานุวาส โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี ไดขอสรุปดังน้ี 

    เทคนิคที่มีความสําคัญคือพวกมุมภาพ การลําดับภาพ กราฟคตางๆ และเทคนิคที่สําคัญ

อีกอยางคือเทคนิคของการเลาเรื่อง ตองดึงคนดูใหมีสวนรวมกับงานใหได เอาตัวเองเขาไปแทนเปนคน

ดู ทําใหเรื่องที่รูสึกวามันไกลตัว ใหใกลตัวคนดูมากที่สุด  

    การเลือกประเด็นในการสัมภาษณจะข้ึนอยูกับการวางโครงเรื่องของเราวาจะตองการให 

ศิลปนนําเสนอออกมาในมุมมองไหน แตทุกๆเทคนิคตองงายตอความเขาใจ เขากับช้ินงานของเรา 

และ balance ทุกๆเทคนิคใหเขากัน 

    สวนท่ี 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post – Production) 

    นายสุทธิพงษ คล้ํามณี ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส ไดขอสรุปดังน้ี 

    การลําดับภาพมีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ถารายการมีความยาว 30 นาที ภายใน 6 

นาทีแรกตองสามารถดึงดูดคนดูได แตถารายการความยาว 10-15 นาที 3-4 นาทีแรกตองมีความ

นาสนใจและทําใหผูชมสนใจที่จะดูรายการของเราตอ  

    ในชวงแรกของรายการควรจะดึงดูดมากๆ แตวิธีการนําเสนอข้ึนอยูกับมุมมองของแตละ

คนวาจะนําเสนอยังไง บางคนอาจไมอยากบอกวาจะนําเสนออะไรในตอนแรก เพื่อที่จะใหคนดูลุนเอา 

แตบางคนอาจจะเลือกที่จะบอกภาพรวมรายการในวันน้ันไปเลย ซึ่งแลวแตจุดประสงคของรายการ

น้ันๆ ไมมีอะไรจําเพาะตายตัว แตเรื่องสําคัญที่ตองระวังในการตัดตอคือ ตองระวังไมใหคนดูเหน่ือย

เกินไป บางทีลําดับของรายการอาจจะเร็วเกินไป เราปอนความรูเยอะเกินไป คนดูจะเหน่ือยแลวจะไม

อยากชมตอ เหมือนเปนการบังคับใหคนดูรับสารในปริมาณที่มากเกินไป  

    ฟอรแมทงายๆที่สามารถนําไปปรับใชไดคือ ชวงแรกคือชวงที่จะตองทําใหคนดูสนใจ ชวง

กลางคือชวงที่เนนการผอนคลาย และชวงสุดทายคือชวงที่จะใหคนดูไปคิดเอง แตถึงแมรายการทุก

รายการจะมีฟอรแมทเดียวกัน แตความแตกตางของแตละรายการก็ข้ึนอยูกับgimmick ซึ่งเราตอง

คนหาใหเจอวารายการเรามีความโดดเดนกวารายการอื่นอยางไร 

   ส
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    สรุปบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการผลิตรายการสารคดี ในมุมมองเกี่ยวกับรายการ

สารคดีของผูศึกษา    

    - สารคดีศิลปะขางถนนควรใหความสําคัญในเรื่องของศิลปนที่จะรับเชิญในแตละตอน

เปนสําคัญ และควรดึงเอาความนาสนใจของศิลปนออกมาใหไดมากที่สุด เพราะ lifestyle การดําเนิน

ชีวิตในสายอาชีพ อุดมการณ มุมมองทัศนคติตางๆ จะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชมได 

    - สอดแทรกความรูศิลปะขางถนนในตอนน้ันๆอยางไมยัดเยียดจนเกินไป เพราะศิลปะ

เปนเรื่องที่ละเอียดออนตอความรูสึกของคน และเปนเรื่องยากที่จะเขาใจ ดังน้ันตองคอยๆปอนขอมูล

ใสผูชมเปนลําดับ หน่ึง สอง สาม เพื่อไมใหคนดูรูสึกเหน่ือยเกินไป 

    - แมไมมีผูดําเนินรายการ ไมใชไมมีสคริปต เราตองวางโครงสรางทั้งหมดไวกอน วาจะ

เปดดวยเรื่องใด ตามดวยเรื่องใด และปดดวยเรื่องใด 

    - การ pre – production สําคัญมาก ควรเขาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะสัมภาษณ

กอนการถายทํา เพื่อใหรูวาศิลปนเปนคนอยางไร พูดจาคลองหรือไม ตองเชควาศิลปนพูดชัดถอยชัด

คําและสามารถถายทอดมุมมองความคิดออกมาอยางที่เราตองการไดหรือไม และจะทําใหเราทราบวา

ศิลปนสามารถใหคําตอบในแตละประเด็นมากนอยแคไหน มุมไหนที่ศิลปนอยากใหเราเลา มุมไหนที่

ศิลปนไมอยากพูดถึง เมื่อเรารูแลวจะสามารถนํามาปรับ script ใหมีความนาสนใจมากข้ึนได 

    - มุมกลองมีความสําคัญมาก ควรศึกษาวามุมกลองแบบไหนจะสามารถเพิ่มความรูสึกได

บาง มุมกลองแบบไหนที่มีความเหมาะสมในรายการสารคดีศิลปะขางถนน และควรแบงหนาที่ของตา

กลองแตละตัวใหชัดเจน วาแตละกลองจะถายใคร ขนาดเทาไหร ดวยเลนสชนิดใด เพื่อใหภาพที่ไดมา

แตละกลองมีความแตกตางกัน สามารถนํามาใชในงานไดอยางหลากหลาย 

    - การลําดับภาพและเทคนิคตางๆมีความสําคัญ เพราะจะทําใหสารคดีมีความนาสนใจ

เพิ่มมากข้ึนไปอีก ควรที่จะหาเทคนิคตางๆไว และนํามาปรับใชประยุกตเขากับงาน ใหผสมกลมกลืน

ออกมาเปนช้ินงานเดียวกัน 

    การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ 

    ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูที่มีความเช่ียวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ซึ่ง

หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในดานน้ีโดยตรง หรือผูที่มีความสนใจศึกษาในดานน้ีโดยตรง จํานวน 1 

ทาน คือ 

    1. นายวิรชา ดาวฉาย สําเร็จการศึกษา MA in Performance Making, 

Goldsmiths , University of London 

    ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในสวนของศิลปะขางถนนแตละประเภท และสามารถที่จะ

เลือกเน้ือหาที่นาสนใจนํามาผลิตรายการได 

   ส
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    นายวิรชา ดาวฉาย ผูสําเร็จการศึกษา MA in Performance Making, Goldsmiths , 

University of London ไดขอสรุปดังน้ี 

    การผลิตสารคดีศิลปะขางถนนมีความนาสนใจ เพราะไมเคยมีใครทํา และตัวของสารคดี

เองจะมีความหลากหลายเพราะศิลปะขางถนนมีหลากหลายประเภทมาก ซึ่งในแตละประเภทก็จะมี

เรื่องราวในตัวของมันเอง ทําใหรูปแบบรายการในแตละตอนมีความแปลกใหมและนาสนใจ  

    แตขอจํากัดคือศิลปะขางถนนเปนศิลปะเฉพาะกลุมมาก ดังน้ันหากจะทํารายการใหกับผู

ที่มีความสนใจในศิลปะขางถนนอยูแลวชม ก็ควรที่จะมีเน้ือหาที่นาสนใจที่มากกวาการบอกเลาที่มาที่

ไปของศิลปะขางถนนประเภทน้ันๆ เพราะคนที่สนใจอยูแลวอาจจะรูในเรื่องพวกน้ันอยูแลวและไม

อยากที่จะรูซ้ํา แตหากสารคดีน้ีสามารถที่จะทําใหคนอื่นๆที่ไมไดมีความสนใจในศิลปะขางถนนเลยมา

ดูได แมจะไมใชกลุมเปาหมายของรายการ น่ันจะทําใหรายการเราสามารถแพรกระจายไปในกลุมคน

ในสังคมไดมากข้ึน  

         และหากไมไดมีความรูในเรื่องของศิลปะในแขนงน้ันๆที่ลึกซึ้งแลว การจะทําสารคดีข้ึนมา 

ควรมีการสอบถามขอมูลจากผูเช่ียวชาญในศิลปะดานน้ันๆกอน เพื่อสามารถนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง

ใหกับผูชมได เรื่องราวตางๆที่จะสอดแทรกใหคนดูน้ันก็ตองมีความหนักแนนพอ เพื่อใหรายการ

สามารถใหความรูแกผูชมไปดวย ยกตัวอยางเชน จะทําในเรื่องของกราฟฟต้ี ควรศึกษาใหลงลึกวา

กราฟฟต้ีมีที่มาที่ไปอยางไร เริ่มตนต้ังแตเมื่อไหร วิวัฒนาการตางๆในไทยเปนอยางไร สังคมของศิลปน

พวกน้ีเปนยังไง แรงบันดาลใจตางๆและอุดมการณของศิลปนแตละคน ความแตกตางของสังคมศิลปน

กราฟฟต้ีในไทยกับสังคมในตางประเทศแตกตางกันอยางไร ความเปนขบถหรือวัฒนธรรมยอยมีความ

รุนแรงมากเพียงใด แมในเน้ือหารายการจะไมไดเลาทั้งหมด แตควรที่จะศึกษาลงลึกในที่มาที่ไปของ

กราฟฟต้ีทั้งหมด เพื่อใหเรารูวาควรจะเอาสวนไหนมาเลาบาง และแมในแตละเทปจะสัมภาษณศิลปน

กราฟฟต้ีเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันอยางแนนอน เพราะศิลปนจะมีมุมมองในงานของตนเอง

ตางกัน มีวิธีในการทํางานที่แตกตางกัน คิดงานไมเหมือนกัน เอกลักษณในงานและอุดมการณก็ตางกัน 

ดังน้ันรายการในแตละเทปจะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตถาจะทําใหรายการเรามีความนาสนใจมากข้ึน 

แขกรับเชิญที่เราเลือกมาสัมภาษณอควรที่จะมีความโดดเดนในงานสาขาน้ันๆสูงมาก ทั้งในดานของ

ประสบการณและช่ือเสียงในสายงานน้ันๆ เพราะคนที่ดูก็ตองอยากดูคนที่ประสบความสําเร็จและเกง

กวาทั้งน้ัน  

    และหากรายการเราไมมีผูดําเนินรายการ แตคนที่มาสัมภาษณไมไดมีมุมมองความคิด

อะไรที่นาสนใจ เรื่องราวในชีวิตไมสามารถใหขอคิดอะไรใครไดเลย จะย่ิงทําใหรายการเราไมมีความ

นาสนใจอะไรเลย เรื่องของศิลปนเปนเรื่องสําคัญมากในสารคดีช้ินน้ี สวนเรื่องกราฟกตางๆเปนเรื่องที่

ควรใหความสําคัญรองลงไป แตควรใหความสําคัญในเรื่องของเน้ือหาที่จะนําเสนอกอนเปนหลัก 
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    สรุปบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ในมุมมองเกี่ยวกับ

รายการสารคดีของผูศึกษา 

    - การจะทําสารคดีศิลปะตองอาศัยผูเช่ียวชาญใหความรูที่ถูกตอง เพราะเราไมไดศึกษา

เรื่องน้ีมาโดยตรง และควรนําคําช้ีแจงจากผูเช่ียวชาญมาปรับใชในสคริปตของสารคดี เพื่อใหรูวาเรื่อง

ไหนสามารถนําเสนอได เรื่องไหนนําเสนอไมได 

    - ทัศนคติ อุดมการณของศิลปนแตละคนมีความแตกตางกันแนนอน แมจะทํางานในสาย

งานเดียวกัน ดังน้ันตองดึงความนาสนใจของแตละคนออกมาใหไดมากที่สุด เพราะความแตกตางของ

แตละคนน้ันจะทําใหสารคดีมีความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน 

    การสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนน 

    ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูที่มีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนนเปนอยางดี 

จํานวน 4 ทาน มีดังน้ี 

    1. นายรักกิจ ควรหาเวช   Graphic Artist 

    2. นายเอกรินทร อินตะสุข  Graphic Designer 

    3. นายปกรณ ธนานนท   Freelance , Graffiti Artist 

    4. นายชัยบูณณ บรรลือ   Graffiti Artist ประสบการณ 5 ป 

    นายรักกิจ ควรหาเวช Graphic Artist ไดขอสรุปดังน้ี 

    ศิลปะขางถนนเริ่มมานานมากแลวในประเทศไทยเรา แตมีคนแคไมกี่กลุมที่สนใจจะเลือกแสดงงาน

บนทองถนน แตปจจุบันมีคนหลายสายงานที่ทํางานเกี่ยวกับศิลปะมากมายที่เริ่มหลงใหลในเสนหของ

งานศิลปะขางถนน จึงทําใหสังคมของศิลปนกลุมน้ีกวางขวางมากข้ึนไปดวย จากเดิมมีแคกลุมของ 

Graffiti writer ตอนน้ีก็เริ่มจะมี Streetart , Graphic designer , Artist มากมายที่หันมาแสดงงาน

บนทองถนน ในตอนแรกที่ศิลปะแขนงน้ียังไมไดรับความนิยม เพราะยังไมมีใครรูวาจะเริ่มทํามัน

อยางไร มันจะผิดกฎหมายรุนแรงหรือไม อุปกรณดีๆหาซื้อไดที่ไหน แตในปจจุบันโลกเราพัฒนาข้ึนมา 

มีคอมพิวเตอร มีอินเตอรเน็ตที่สามารถคนหาขอมูล หาแรงบันดาลใจของศิลปนทานอื่นได จึงทําให

สังคมของการสรางงานเหลาน้ีเติบโตข้ึนตามไปดวย และถึงจะยังมีคนที่มองศิลปะแขนงน้ีในทางลบ 

แตก็ยังมีคนจํานวนมากที่ยังคงยืนหยัดสรางสรรคงานศิลปะขางถนนอยู  

   และหากมีรายการสารคดีเกี่ยวกับศิลปะขางถนน อยากใหนําเสนอวิธีการคิดของศิลปนแต

ละคนวามันตองผานกระบวนการคิดมาอยางดี ใหนําเสนอเปนกลางไมช้ีนําใหคนออกมาพน แตให

ผูชมรูวัตถุประสงควาเราทํางานเหลาน้ีไปเพื่ออะไร และเพื่อใหผูชมดูแลวเกิดแรงบันดาลใจไมใชการ

คัดลอกงานคนอื่น ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดรุนแรงในวงการศิลปะ 
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    นายเอกรินทร อินตะสุข Graphic Designer ไดขอสรุปดังน้ี 

    สิ่งที่นาสนใจในงานน้ีเปนความทาทายอยางหน่ึงในการสรางงานศิลปะขางถนนในทุกๆ

รูปแบบคือ การที่เราจะวาดอะไรใหออกมาใหคนอื่นไดเห็นไดชม ซึ่งทุกๆครั้งมันจะออกมาพรอมกับ

ความประหลาดใจ การที่คนทุกระดับช้ันที่ผานไปมาสามารถมองเห็นงานศิลปะของเราน้ันเปนเสนห

ของงานศิลปะขางถนน เพราะถางานศิลปะจัดแสดงอยูแตในหองแสดง บางคนอาจมีความรูสึกไมกลา

ที่จะเขาไปดู แตในเมื่องานจัดแสดงขางนอกแคเดินผานไปมาก็สามารถสัมผัสงานประเภทน้ีไดแลว ถือ

วางานศิลปะขางถนนของเรามีเพื่อคนทุกๆชนช้ัน 

    แตเรื่องของคนทั่วไปที่ยังมองวาศิลปะขางถนนสรางความรําคาญ และบดบังทัศนียภาพ

อันสวยงามน้ัน คงตองยอนมามองจากจุดที่เกิดงานมากกวาเพราะงานประเภทน้ี แคคุณมีมือมีสีในมือ 

ทุกคนสามารถสรางงานได เราจึงเห็นภาพการพนกําแพงขีดเขียนฝาผนังจากฝมือของคนหลายๆกลุม 

ซึ่งมีทั้งผูที่ต้ังใจทํางานเพื่อความสวยงาม จรรโลงใจ แตตรงกันขามกับอีกกลุมบุคคล อาจตองการ

สนองความคึกคะนอง ใชคําหยาบโลน เปนตน จึงไมแปลกที่คนที่ไมเขาใจวิถีของศิลปะขางถนนจะไม

ยอมรับในจุดๆน้ี  

         ศิลปะขางถนน เปนงานที่สะทอนใหเห็นถึงความคิดของศิลปนเอง ที่ตองการสื่อความคิด

ออกมา อาจจะเปนในแนวของรูปภาพ ตัวหนังสือ ตัวละครสมมติ ผลงานตางๆเหลาน้ีสามารถสื่อตรง

ถึงผูคนได โดยไมตองอาศัยสื่อเปนตัวชวย ตราบใดที่ศิลปะที่ดียังคงมีอยู และเปนไปตามวิถีที่มันจะ

เปนไป ทางสวางของศิลปะแขนงน้ีมีแนนอน  

    หากมีรายการสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะขางถนนโดยตรง ถือวานาสนใจมาก เพราะไมคอย

มีผูผลิตรายการโทรทัศนใหความสนใจในศิลปะแขนงน้ีมากนัก เต็มที่ก็อาจจะนําเสนอแคหน่ึงตอน แต

ถาทุกตอนจะเปนเรื่องราวของศิลปะขางถนนทั้งหมดเลย คิดวามีคนติดตามชมแนนอน เพราะสังคม

ของศิลปนอยางพวกเราน้ันก็กวางขวางข้ึนมากแลว และมีในทุกชวงอายุและทุกชนช้ันดวย เน้ือหาของ

รายการควรจะเนนตัวศิลปนและการสรางแรงบันดาลใจของคนคนน้ัน เพราะศิลปะขางถนนมันเปน

เรื่องของไอเดีย อารมณ และหลักการ ผสมผสานกันไป ความทอแท ความสําเร็จ ประสบการณ 

ตางๆ จะทําใหรายการมีความนาสนใจและอยากใหจุดมุงหมายของรายการเพิ่มความเขาใจใหกับผูชม

วา ศิลปะขางถนนที่เห็นกันอยูในทุกๆวันน้ีใหประโยชน สะทอนมุมมองของสังคมอยางไรบาง โดย

ถายทอดจากศิลปนผูสรางงานกับผลงานที่แสดงออกมาโดยตรง ต้ังแตเริ่มสรางจนจบโปรเจคน้ันๆ  

    นายปกรณ ธนานนท Freelance , Graffiti Artist ไดขอสรุปดังน้ี 

         งานศิลปะขางถนนในประเทศมีมานานมากแลว ในตางประเทศศิลปะแขนงน้ีถือวาไดรับ

ความสนใจมาก จนกอเกิดเปนวัฒนธรรมยอย มีคนมากมายที่ออกมาสรางสรรคงานบนทองถนน แต
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ในประเทศไทยน้ันไมไดมีความแพรหลายมาก ยุคแรกเริ่ม เราตองศึกษากันเอง ลองผิดลองถูก เปด

หนังสือตางประเทศหาแรงบันดาลใจ และนํามาปรับใช สรางสรรคเปนงานในแบบฉบับของเรา 

    นายชัยบูณณ บรรลือ Graffiti Artist ประสบการณ 5 ป ไดขอสรุปดังน้ี 

    รายการโทรทัศนที่นําเสนอเกี่ยวกับศิลปะขางถนนอาจจะมี แตก็มีนอยมาก แตถารูปแบบ

ของสารคดียังไมมีใครเคยทําเลย ดังน้ันหากจะผลิตข้ึนมาจริงๆจะมีความนาสนใจมาก มีคนรับชม

แนนอน เพราะกลุมศิลปนในปจจุบันกวางขวางข้ึนมาก เราเปนสังคมของคนที่ช่ืนชอบและสรางงาน

บนทองถนน ถามีสารคดีที่จะถายทําเกี่ยวกับงานศิลปะขางถนนโดยเฉพาะ ยังไงก็มีคนดู 

    รูปแบบการนําเสนอควรมีความนาสนใจ อาจจะเปนรูปแบบกึ่งเรียลลิต้ีเพื่อใหผูคนอยาก

ติดตามรับชมตอเน่ืองไปจนจบ และตองดูแลวสามารถสรางแรงบันดาลใจได อยางนอยนอกจากให

ความรูแลว หลังดูจบผูชมอาจจะมีทัศนคติตองานศิลปะขางถนนพวกน้ีไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

      สรุปบทสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณในการแสดงศิลปะขางถนน ในมุมมองเกี่ยวกับ

รายการสารคดีของผูศึกษา 

    - ความนาสนใจของช้ินงานมีสูง เพราะยังไมมีใครเคยทําในประเทศไทย แตตองมีรูปแบบ

การนําเสนอที่แปลกใหม เพื่อใหนาสนใจ และดึงกลุมคนที่มีความสนใจในศิลปะขางถนนซึ่งมีจํานวน

หน่ึงในสังคมไทยมาดูได 

    - ศิลปะขางถนนแตละประเภทจะมีความนาสนใจตางกัน แตละตอนควรศึกษาวาศิลปะ

ประเภทน้ีควรถายทอดมุมมองไหน มุมกลองเปนอยางไร กวาจะออกมาแสดงงานมีข้ันตอนอะไรบาง 

เพื่อใหแตละเทปของรายการมีความนาสนใจและเสนอไดอยางถูกตองและครอบคลุมมากที่สุด 

    - แขกรับเชิญในแตละเทปควรมีช่ือเสียงในวงการน้ันๆบาง หรือหากไมมีควรจะมี

ความสามารถที่โดดเดนในแบบของตัวเอง เพราะวิธีการสรางงานของศิลปนแตละคนสามารถสรางแรง

บันดาลใจใหผูชมได และเพื่อใหสามารถดึงดูดคนดูใหอยากติดตามรายการไดมากข้ึน 

    - นําเสนอวิธีการคิดของศิลปนแตละคนวามันตองผานกระบวนการคิดมาอยางดี ให

นําเสนอเปนกลางไมช้ีนําใหคนออกมาแสดงงานบนพื้นที่สาธารณะโดยไมย้ังคิด แตใหผูชมรู

วัตถุประสงค วาเราทํางานเหลาน้ีไปเพื่ออะไร และเพื่อใหผูชมดูแลวเกิดแรงบันดาลใจไมใชการคัดลอก

งานคนอื่น ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดรุนแรงในวงการศิลปะ 
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การเสนอโครงราง PROPOSAL สารคดีศลิปะขางถนนในประเทศไทย 

 
ชื่อรายการ : ART ON STREET 

ประเภทรายการ : สารคดีโทรทัศน 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสารเวลา 22.30-22.45 ทางสถานีโทรทัศนไทยพบีีเอส 

ความยาวรายการ : 15 นาที 

กลุมเปาหมาย : บุคคลทีส่นใจในศิลปะขางถนน 

วัตถุประสงค : 

1.เพื่อใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกบัศิลปะขางถนนในประเทศไทยแตละรปูแบบ 

2.เพื่อสรางความบันเทงิและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชม 

3.เพื่อนําเสนอศิลปนขางถนนใหมีผูคนรูจกัมากข้ึน และรูจกัตัวตนของศิลปนเหลาน้ันเพิ่มมากข้ึน 

แนวความคิด : 

    ศิลปะขางถนนเปนศิลปะรูปแบบหน่ึงที่ศิลปนเลือกแสดงผลงานบนพื้นที่สาธารณะอยาง

ทองถนน โดยไมจํากัดรูปแบบของช้ินงานและวิธีการนําเสนอ ไมตองเสียคาใชจายใดๆในการเขาชม 

คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกๆชนช้ันสามารถเลือกเสพไดอยางเสรี 

    ในปจจุบันศิลปะขางถนนเขามามีบทบาทในประเทศไทยเปนอยางมาก เห็นไดจากสอง

ขางทางริมถนน มักจะพบเห็นศิลปนผูสรางสรรคงานเหลาน้ี กระจายผลงานของเขาออกไปในวงกวาง 

เพียงเผื่อตองการสงสาร หรือmessage บางอยางออกไปใหกับสังคมไดรับรู     

ผูศึกษาจึงอยากที่จะเพิ่มพื้นที่ในการแสดงออกใหกับศิลปนขางถนน เพื่อใหในทุกๆครั้งที่เรา

สัญจรผานไปมาและพบเห็นผลงานเหลาน้ีบนสองขางทาง จะไดรับทราบวาศิลปนเหลาน้ันทํามันไป

เพื่ออะไร 

รูปแบบการนําเสนอ : 

    สารคดีโทรทัศนศิลปะขางถนนความยาวรายการ 15 นาที ไมมีผูดําเนินรายการ แตจะใช

เสียงบรรยาย และกราฟกเปนตัวดําเนินเรื่อง เพื่อใหศิลปนเปนตัวดําเนินเรื่องหลัก และเพื่อใหเห็น

มุมมองจากศิลปนโดยแทจริง  

โดยแบงรายการออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 : Show reel ชวงที่ 2 : Interview Artist 

และชวงที่ 3 : Voxpop 
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โครงสรางรายการ : 

 

ลําดับ รายการ ความยาว (นาที) 

1. ชวงท่ี 1 : Show Reel 

- เปดรายการดวยการนําเสนอศิลปะขางถนนในตอนน้ันๆ ในรูปแบบของ 

Show Reel โดยมีกราฟกและ SFX ประกอบ เพื่อใหรูจักศิลปะขางถนน

ประเภทน้ันๆมากย่ิงข้ึน และสรางความนาสนใจใหรายการดูนาติดตาม 

โดยผูถายทอดคือ 

- แทรกดวยวลเีด็ดๆของศิลปนรับเชิญประจําสัปดาหน้ันๆ เพื่อใหผูชม

อยากติดตามมากข้ึน 

2 

Key Scene 

2. ชวงท่ี 2 : Interview Artist 

- เปนชวงทีจ่ะสัมภาษณแขกรับเชิญ โดยใหแขกรบัเชิญเลาถึงที่มา 

ประวัติของศิลปะขางถนนประเภทน้ันๆอยางละเอียด รวมถึงวิวัฒนาการ

ในประเทศไทย วาเขามามีบทบาทต้ังแตเมือ่ไหร และมีแนวโนมอยางไรใน

ปจจุบัน โดยใหแขกรับเชิญเลาผานมุมมองของตัวเอง 

- สลบักบัการสรางงานของศิลปน โดยจะติดตามศิลปนรับเชิญประจํา

สัปดาหไปดูการทํางานศิลปนขางถนน ต้ังแตข้ันตอนของการคิดงาน การ

ซักซอมหรือรางผลงาน จนถึงการสรางสรรคผลงานบนพื้นทีส่าธารณะ  

10 

Key Scene 

3. ชวงท่ี 3 : Voxpop 

- จะสัมภาษณผูทีเ่กี่ยวของกบัศิลปนหรือบุคคลทั่วไปในเทปน้ันๆ โดยให

พูดถึงศิลปนสั้นๆวาเปนยังไงหรอืพูดถึงภาพรวมของงานศิลปะขางถนน

ประเภทน้ันวามันนาสนใจอยางไร เพื่อใหเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของ

คนที่มีความชอบในศิลปะแขนงเดียวกัน 

3 

                                        End Credit 
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ตัวอยางตอนในแตละเทป 

    เทปท่ี 1 Graffiti 

 
ภาพที่ 4-1 Graffiti เขาถึงเมือ่วันที ่25 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.chicvara.com/graffiti-worldwall.html 

    เปนศิลปะขางถนนที่ถือกําเนิดมาจากนครนิวยอรก และเริ่มเผยแพรเขามาในไทยจนกอ

เกิดเปนศิลปะแขนงใหมที่ไดรับความนิยมอยางมากในบานเรา ความนาสนใจของกราฟฟต้ีคืองาน

ศิลปะที่สรางสรรคผลงานผานสีสเปรยเพียงอยางเดียว ภายใตตัวอักษรยึกยือที่พันกันไปมาน้ันแฝง

ความหมายที่นาสนใจไวมากมาย 

    เทปท่ี 2 Performance art 

 
ภาพที่ 4-2 Performance art เขาถึงเมื่อวันที ่25 กันยายน 2556 เขาถึงได จาก 

https://www.facebook.com/pages/Performance-art-Faculty-of-Painting-Sculpture-and-

Graphic-Arts 

    ศิลปะการแสดงสด เปนศิลปะอีกแขนงหน่ึงที่แสดงบนทองถนน โดยจะนําเสนอโดยมีการ

รวมเอา ดนตร ีนาฏศิลป กวี ละคร และวิดีโอ เขามารวมอยูในการแสดงดวย ซึ่งแตละชุดการแสดงก็

จะแตกตางกันไปตามสิ่งที่ผูแสดงตองการจะสื่อสารอะไรบางอยางกับสังคม ซึ่งโดยสวนมากมักจะเปน

การรณรงคเพื่ออะไรบางอยาง 
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เทปท่ี 3 3D painting 

 
ภาพที่ 4-3 3D painting เขาถึงเมื่อวันที ่25 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.probablybest.co/2011/11/3d-lego-street-painting/ 

    ศิลปะ 3D painting นับเปนศิลปะขางถนนอีกประเภทหน่ึงที่เริ่มเขามาแพรหลายใน

ประเทศไทยเมื่อไมกี่ปมาน้ี ความนาทึ่งของศิลปะประเภทน้ีคือการที่จะสามารถเห็นภาพที่ศิลปนสราง

ในรูปแบบของ 3 มิติราวกับจับตองไดและมีชีวิต 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

    การศึกษาและการสรางสรรค การผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย ไดใชวิธีการ

วิจัยประเมินผล(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลช้ินงานสารคดีที่ผูศึกษาได

ผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) จากกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในศิลปะขาง

ถนน จํานวน 5 คน ในหัวขอ "ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมสารคดีศิลปะขาง

ถนนในประเทศไทย รายการ Art on street ตอนการเดินทางของ Graffiti สีสันอันขบถ เพื่อใหทราบ

ถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะ

นําไปสูการสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัย ตลอดจนผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมลูเพ่ือประเมินผล 

    1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ "ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมสารคดี Art on street ตอน การเดินทางของ graffiti สีสันอันขบถ” ของกลุมตัวอยางที่มี

ความสนใจในศิลปะขางถนน จํานวนทั้งสิ้น 5ทาน 

    2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสารคดี Art on street ตอน การเดินทางของ 

graffiti สีสันอันขบถ 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ Art on street  

    ผลการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ "ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการชมสารคดี Art on street ตอน การเดินทางของ graffiti สีสันอันขบถ” 

    โดยกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในศิลปะขางถนน จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน มีดังตอไปน้ี 

    นายอัครพล มณฑาทอง   Graffiti writer / Street artist  อายุ 35 ป 

    อัครพล มณฑาทอง เปนศิลปนGraffiti ที่อยูในวงการมายาวนานนับสิบป นับเปนศิลปน

อิสระคนหน่ึงที่มักจะฝากผลงานไวบนทองถนนใหเห็นพัฒนาการในทุกๆป อีกทั้งยังพวงตําแหนง

บรรณาธิการนิตยสาร Go play นิตยสารแจกฟรีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะ  
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    นายชัยบูณณ บรรลือ   Graffiti writer    อายุ 24 ป 

    ชัยบูณณ บรรลือ เปนนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจในศิลปะGraffiti และเริ่มลงมือสรางงานอยางจริงจังมานานเกือบ 

6 ป และมักจะชวยเหลืองานในนามมหาวิทยาลัยโดยใชความสามารถดาน Graffiti เสมอ  

    นายวรากร ภควรรษศิริกุล  ชางภาพอิสระ    อายุ 25 ป 

    วรากร ภควรรษศิริกุล เปนชางภาพประจํารายการ ARTVENTURE ซึ่งเปนรายการ

เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน True vision รวมถึงรับถายงาน Event 

ตางๆที่เกี่ยวของกับงานศิลปะมานับไมถวน  

    นายพงศธร เดชานุภาพ   ศิลปน / ชางภาพอิสระ   อายุ 25 ป 

    พงศธร เดชานุภาพ นอกจากจะเปนศิลปนอินด้ีนาม ‘โปรโตชัว’ ยังมีความสามารถใน

ดานการถายภาพ ทั้งภาพน่ิงและวิดีโอ เปนชางภาพประจํารายการ ARTVENTURE ซึ่งเปนรายการ

เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะ มักไดรับหนาที่กลองหลัก และรูมุมกลองในการถายรายการเกี่ยวกับศิลปะ

เปนอยางดี 

    นายธีรเมธ มิ่งขวัญ   นักศึกษา    อายุ 24 ป 

    ธีรเมธ มิ่งขวัญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร เอกโฆษณา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกําลังศึกษาระดับปริญญาโทดานการตลาด แตเวลาวางมักจะสรางสรรค

งานศิลปะในรูปแบบตางๆ พวงตําแหนง admin ดูแล fanpage เกี่ยวกับการแชรผลงานศิลปะใน 

facebook  

    โดยใชขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่งแบงคําถามออกเปน 5 สวน 

ดังน้ี 

    สวนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบของสารคดี 

    สวนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอเน้ือหาของสารคดี 

    สวนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี 

    สวนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอเสียงและเพลงประกอบในสารคดี 

    สวนที่ 5 ประโยชนที่ไดรับภายหลังจากการชมสารคดี 

    สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ 

    สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบของสารคดี 

    ในดานของรูปแบบรายการสารคดี กลุมตัวอยางโดยรวมมีความพึงพอใจใจรูปแบบของ

สารคดี ในการแบงชวงของรายการมีความนาสนใจ โดยเฉพาะในชวงแรกคือชวง show reel ถือวา

ดึงดูดใหอยากดูตอได และเปนรูปแบบรายการที่ยังไมเห็นแพรหลาย อีกทั้งเปนรายการที่ยังไมเคยมี
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ใครทํา ทําใหนาสนใจมากข้ึน และการไมมีผูดําเนินรายการโดยใหแขกรับเชิญเปนผูดําเนินเรื่องเอง ถือ

วามีความนาสนใจแตกตางจากสารคดีศิลปะรายการอื่นๆ แตละชวงที่วาเช่ือมโยงกันไดดี แตชวง

สัมภาษณอาจจะยาวไป หากปรับไดก็จะทําใหอารมณรับชมไมขาดหาย นอกจากน้ันความยาวของ

รายการอยูในชวงเวลาที่พอเหมาะ ไมนอยเกินไปหรือมากเกินไป ทําใหสารคดีไมนาเบื่อ และทําให

ผูชมสามารถจดจอและต้ังใจรับชมรายการไดอยางเต็มที ่

    สวนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอเนื้อหาของสารคดี 

      ในดานของเน้ือหาสารคดี กลุมตัวอยางไดรับความรูและความเขาใจในศิลปะ Graffiti ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองจากกราฟฟต้ีนับเปนศิลปะที่ตองทําความเขาใจ จึงควรตองมีการปูพื้นฐานลําดับ

เรื่องราวในสารคดีใหเขาใจงาย สิ่งที่รูอยูแลวไมควรจะใสเยอะเกินไป ใหเพิ่มเติมในเรื่องที่ลงลึกมากข้ึน 

แตตองมีขอมูลพื้นฐานใหผูชมเขาใจกอน เพราะหากผูชมบางทานยังไมรูและยังไมเขาใจดีพอ อาจจะ

ทําใหผูชมเบื่อหนายได ในสวนของตอนจบที่ใหบุคคลทั่วไปหรือศิลปนทานอื่นมาพูดมุมมองนาสนใจใน

ระดับนึง แตอาจจะเพิ่มประโยคเด็ดๆหรือคําพูดที่เชิญชวนมากข้ึน 

    สวนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอความสวยงามของภาพและ

แสงในสารคดี 

    ในดานของภาพและแสงในสารคดี กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับภาพ มีการใชมุม

กลองที่หลากหลายนาสนใจทําใหสารคดีไมนาเบื่อ อีกทั้งยังชวยเสริมอารมณใหสารคดีไดมากข้ึน แต

อยากใหเห็นมุมมองของการสรางงานที่หลากหลายกวาน้ี ซึ่งจะทําใหรายการมีความนาสนใจมากข้ึน 

โดยอาจจะเพิ่มไวในตอนชวง show reel ตอนแรก เพื่อเพิ่มอารมณและดึงดูดใหผูชมอยากติดตาม

รับชมชวงอื่นๆตอไปจนจบ 

    สวนท่ี 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอเสียงและเพลงประกอบใน

สารคดี 

    ในดานเสียงและเพลงประกอบในสารคดี กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ เลือกใชเพลงไดมี

ความเหมาะสมกับงานทําใหสามารถเสริมสรางอารมณใหกับคนดูได แตในชวงสัมภาษณอาจจะตอง 

balance เสียงใหดีกวาน้ี จะทําใหเสียงเพลงกับเสียงสัมภาษณไมตีกัน แตเสียงเพลงที่เลือกมาใชมี

ความลื่นไหล ทําใหไมขัดอรรถรสของผูชมในขณะรับชม สวนในดานของเสียงบรรยาย สามารถทํา

หนาที่เช่ือมแตละชวงไดดี แตถาเพิ่มเสียงหนักเบามากข้ึน จะทําใหผูชมมีอารมณรวมในสารคดีไดมาก

ข้ึน 

    สวนท่ี 5 ผลการวิจัย ประโยชนท่ีไดรับภายหลังจากการชมสารคดี 

      ไดรับความรูที่มาที่ไปของศิลปะประเภทกราฟฟต้ีมากข้ึน รูวาเริ่มตนจากศิลปนทานใด 

และรับรูวาศิลปะประเภทน้ีเขามามีบทบาทในสิ่งตางๆรอบตัวเรา ในรูปแบบของสินคารูปแบบตางๆ 
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รวมถึงรับทราบวามีความแพรหลายในประเทศไทยมาก ศิลปนที่ทํางานดานน้ีมีมาก แตอาจจะไมไดทาํ

ใหพอดูจบแลวคนที่ชอบหันมาชอบและอยากลองทํา แตทําใหคนที่ไมรูจักไดรูจักมากข้ึนวาศิลปนทํา

ไปเพื่ออะไร 

    สวนท่ี 6 ผลการวิจัย ขอเสนอแนะ 

      ภาพรวมของงานสารคดีนาสนใจ เพราะเปนเรื่องที่แปลกใหมยังไมมีใครนําเสนอเรื่องของ

ศิลปะขางถนน ทําใหรายการสารคดีนาติดตาม แตอาจจะตองปรับการเลาเรื่องใหเขาใจงาย เพื่อทําให

มีความนาสนใจมากข้ึน กราฟกมีความสอดคลองกับช้ินงานมากกวาน้ีจะไดสามารถคุม mood and 

tone ของรายการได มุมของการสัมภาษณอาจจะใหมีความหลากหลายมากข้ึน เพราะการน่ังเฉยๆ

อาจจะทําใหภาพดูน่ิงและไมนาสนใจ 

    จากการประเมินผลการวิจัยหลังการผลิตช้ินงานจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 ทาน ทําใหผู

ศึกษาไดทราบถึงปญหาและสามารถนํามาปรับปรุงแกไขในตัวรายการใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ซึ่ง

สวนมากปญหาที่พบจะเกิดจากการข้ันตอนของการถายทํา เน่ืองจากทีมงานอาจจะขาดประสบการณ

และการทํางาน รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนาบางเหตุการณที่อาจทําไดไมดี ทําใหช้ินงานอาจจะ

ยังไมสมบูรณมากนัก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

    ผูศึกษาวิจัยสรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย 

ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการทําการศึกษา

วิจัยและการผลิตในครั้งตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

    การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานสารคดี ในหัวขอเรื่อง "การผลิตสารคดีศิลปะขางถนน

ในประเทศไทย" เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ

รายการ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่มีความเกี่ยวของกับสารคดีรูปแบบตางๆ ศึกษาขอมูลความ

คิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานการสรางสรรครายการสารคดี รวมถึงการสํารวจพฤติกรรมการรับชม

รายการสารคดีโทรทัศน และความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหารายการ ของกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศ ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด  

    ผูศึกษาไดผลิตสารคดีและไดรับผลสรุปดังน้ี 

    สวนท่ี 1 การวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน (interview) 

ผูศึกษาแบงการสัมภาษณเชิงลึกออกเปน 3 กลุม คือ  

    1. ผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน จํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

      1.1 นายกูเกียรติ ถ่ินอวน  โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3 

     1.2 นายเดเอล ฮอรแกน โปรดิวเซอรและพิธีกรรายการ ARTVENTURE 

     1.3 นายวินัย สัตตะรจุาวงษ  ผูกํากบัรายการ เปน อยู คือ 

     1.4 นายสุทธิพงษ คล้ํามณี  ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส 

   1.5 นายกฤษณะ ภานุวาส  โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี 

    2. ผูเช่ียวชาญในดานของศิลปะขางถนนโดนเฉพาะ  จํานวน 1 ทาน ดังน้ี 

  2.1 นายวิรชา ดาวฉาย  สําเร็จการศึกษา MA in Performance Making, 

Goldsmiths , University of London 

    3. ผูมีประสบการณในการแสดงงานศิลปะขางถนนเปนอยางดี จํานวน 4 ทาน ดังน้ี 

     3.1 นายรักกิจ ควรหาเวช  Graphic Artist 
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3.2 นายเอกรินทร อินตะสุข  Graphic Designer 

     3.3 นายปกรณ ธนานนท  Freelance , Graffiti Artist 

     3.4 นายชัยบูณณ บรรลือ  Graffiti Artist ประสบการณ 5 ป 

    โดยสัมภาษณแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหารายการ วามีหลักการในการคิด

อยางไร ใหตอบโจทยกลุมเปาหมาย ขอมูลเหลาน้ีจะนํามาชวยสงเสริมในการปรับปรุงแกไขโครงราง

รายการ (Proposal) ในลําดับตอไป 

    ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึกสรุปไดดังน้ี ศิลปะขางถนนเปนเรื่องละเอียดออนตองอาศัย

การนําเสนอที่เปนกลาง และไมข้ีนําวาสิ่งไหนดีหรือไมดี สวยหรือไมสวย เพราะศิลปะเปนเรื่องของ

ความชอบสวนบุคคล ดังน้ันหากตองการจะผลิตสารคดีเกี่ยวกับศิลปะจําเปนตองมีการศึกษาหาขอมูล

อยางลงลึกในศิลปะดานน้ันๆ เพื่อใหรูองครวมของศิลปะและสามารถถายทอดออกมาอยางเปนกลาง

ในภาษาของตนเอง ในเรื่องของรูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอก็มีความสําคัญมาก 

ตองมีรูปแบบรายการที่นาสนใจ และเน้ือหารายการที่ดี ถามีการลําดับภาพและเน้ือหาที่ตรงกับเน้ือหา

จะชวยสงเสริมใหผูที่รับชมมีความเขาใจในเน้ือหาไดงายมากย่ิงข้ึน  

    ในข้ันตอนกอนการผลิตใหมีการเตรียมสคริปตที่ดี คือควรที่จะไปพบแขกรับเชิญและ

พูดคุยกอนถายทํา เพื่อใหทราบเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญทั้งหมด เพื่อใหสามารถหยิบเรื่องราวที่

นาสนใจในแตละชวงของแขกรับเชิญมานําเสนอ รวมถึงการเลือกแขกรับเชิญก็ตองมีความนาสนใจ 

ดึงดูดผูชม เพราะรายการสารคดีที่เลือกผลิตเปนสารคดีที่ไมมีผูดําเนินรายการ ดังน้ันแขกรับเชิญจะ

เปนตัวเรื่องหลักในการดําเนินรายการทั้งหมด 

    ในข้ันตอนการผลิตรายการ ควรถายทําตามแผนที่ไดกําหนดเอาไวตามลําดับข้ันตอน แต

หากมีปญหาเฉพาะหนาใหแกตามแผนสํารองทันที หรือหากมีเหตุการณไมคาดฝน ใหคิดวาอะไรเปน

สิ่งสําคัญขาดไมไดใหทําการถายทํากอน สวนอื่นที่เหลืออาจจะมาถายเก็บในวันอื่น ทีมงานความมีการ

เตรียมความพรอมที่จะรับมือกับทุกๆสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึนได 

    ข้ันตอนสุดทายคือข้ันตอนหลังการผลิตรายการ กราฟกหรือลูกเลนในเชิงเทคนิคตางๆ

อาจเปนเรื่องที่ไมจําเปนมากเทากับรูปแบบรายการที่นาสนใจ และเน้ือหารายการที่ดี ดังน้ันควรให

ความคํานึงกับการลําดับภาพ เพื่อเลาเรื่องใหตรงตามกับที่ตองการจะบอกกับผูชมมากที่สุด เพื่อให

ผูชมไดรับสารดังที่เราตองการจะสื่อสาร และมีอารมณรวมกบัช้ินงาน และพรอมที่จะดูตอจนจบ 

    ซึ่งผูศึกษาไดเรียนรูกระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน ในทุกข้ันตอนจนสามารถ

ผลิตสารคดีออกมาเปนช้ินงานที่สมบูรณตามการวางแผนและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
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    สวนท่ี 2 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) 

    เพื่อประเมินประสิทธิผลสารคดีในหัวขอ "ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชม

สารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทย รายการ Art on street ตอน การเกิดทางของ Graffiti สีสันอัน

ขบถ” จากกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในศิลปะขางถนน จํานวน 5 ทาน ไดขอสรุปดังน้ี 

    รายการสารคดี Art on street ตอนการเดินทางของ Graffiti สีสันอันขบถ เปนรายการ

ศิลปะขางถนน ที่ใหความรูควบคูไปกับความบันเทิง โดยมีกลุมเปาหมายคือผูที่มีความสนใจในศิลปะ

ขางถนน รูปแบบรายการมีความนาสนใจโดยเฉพาะในชวงแรกของรายการ ชวง show reel เปนชวง

ที่ทําใหดึงดึงผูชมได  

    อีกทั้งยังมีรูปแบบรายการที่ไมมีผูดําเนินรายการ แตจะใชแขกรับเชิญในเทปน้ันๆเปนผู

ถายทอดเรื่องราวทั้งหมดดวยตัวเอง ทําใหรายการมีความนาสนใจมากกวารายการศิลปะรายการอื่นๆ

ในประเทศไทย ความยาวของรายการอยูในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม ทางดานเน้ือหาของรายการได

ใหความรู ความเขาใจ และมีการสอดแทรกทัศนคติของผูที่เปนศิลปน แตการลําดับเรื่องราวอาจจะ

ปรับปรุงใหมีความตอเน่ืองและแกไขใหเขาใจงายมากข้ึน 

    การถายทํา แสง และสี ที่มีคุณภาพสงผลใหสารคดีมีความนาสนใจ และนาติดตามมาก

ข้ึน เพราะสามารถทําใหผูชมมีอารมณรวมกับสารคดีได อีกทั้งยังรูสึกอยากรูในเรื่องน้ันๆมากข้ึนตาม

ไปดวย สวนในดานของเสียงและเพลงประกอบถือวาเลือกมาใชไดมีความเหมาะสม ไมขัดอรรถรสของ

ผูชม เสียงบรรยายเช่ือมแตละชวงไดดี โดยในเรื่องของภาพรวมของรายการสารคดี Art on street 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ แตแนะนําใหแกไขในสวนของเน้ือหาที่ยังไมตอเน่ืองในชวงสัมภาษณ 

และควรลําดับใหเขาใจงายข้ึน และในดานของเน้ือหาควรกระชับมากข้ึนจะไดไมยืดเย้ือ 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

    ในการผลิตสารคดีศิลปะขางถนน รายการ Art on street มีความสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวของ และคําแนะนําตางๆจากผูมี

ประสบการณในการผลิตรายการสารคดี มีดังน้ี 

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน  

      โดยผูศึกษาไดทําตามแนวคิดของการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และทราบถึงความ

สอดคลองในข้ันตอนตางๆ ทั้งข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิตวาทุก

ข้ันตอนมีความสําคัญตองใหความสําคัญในทุกๆข้ันตอน เพื่อใหสารคดีศิลปะขางถนนออกมาสมบูรณ

มากที่สุด 
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    ข้ันตอนกอนการผลิต ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตางๆและรวมถึง

คลปิวิดีโอจากตางประเทศที่มีความเกี่ยวของกับช้ินงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และจัดทําโครง

รางรายการข้ึนเพื่อที่จะออกแบบรูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิคการถายทําตางๆ มุมกลอง 

สถานที่ในการถายทํา รวมถึงการติดตอประสานงานในสวนตางๆ ติดตอผูที่จะมาเปนศิลปนรับเชิญ 

คัดเลือกทีมงานที่มีความเหมาะสมกับงาน ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีมีความสําคัญมาก ในการกําหนด

ทิศทางของรายการสารคดีศิลปะขางถนน 

    ข้ันตอนการผลิต ผูศึกษาไดเตรียมความพรอมในดานตางๆ การนัดหมายศิลปนรับเชิญ 

การเตรียมสถานที่ตางๆในการถายทํา อุปกรณที่ใชในการถายทํา และบุคลากรในการผลิตงานสารคดี 

เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนไดในระหวางการถายทํา ซึ่งจากการผลิตสารคดีไดพบเจอ

ปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึน แตไดนําแนวคิดจากการผลิตสารคดีโทรทัศนมาปรับใชและแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาในระหวางการถายทําได 

ข้ันตอนหลังการผลิต ซึ่งในข้ันตอนน้ีผูศึกษาไดทําการตัดตอ และแกไขปญหาเรื่องของภาพและ

เสียงที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการผลิต ซึ่งผูศึกษาไดทําการคัดเลือก Footage ที่ดีและมีความเหมาะสม 

และลําดับเรื่องราวตามรูปแบบและสคริปต รวมถึงแนวคิดตางๆที่ไดทําการศึกษารวบรวมและคนควา

ข้ึนตามทิศทางที่กําหนดข้ึนในโครงสรางรายการ (Proposal) (ธีรภาพ โลหิตกุล 2544)  

2. แนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีสาธารณะ  

      จากแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะของเจอรแกน ฮาเบอรมาส  

      ‘ศิลปะขางถนน’ นับเปนศิลปะแนวใหมที่ยังไมสามารถหาคําจํากัดความที่ชัดเจน งาน

ศิลปะประเภทน้ียังไมสามารถระบุรูปแบบการแสดงงานศิลปะไดอยางตายตัว เน่ืองจากมีความอิสระ

ทั้งทางความคิด โดยมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดลอม สามารถพบไดทั่วไปบริเวณพื้นที่สาธารณะ

อยางทองถนน งานศิลปะขางถนนบางสวน เนนการแฝงแนวคิดตอตานสังคม การละเมิดตอตาน

กฎหมาย ไรสัญชาติ ไมมีสกุลทางศิลปะในบริบทน้ันๆ สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากพื้นที่การแสดงงานไม

ถูกจํากัดอยูแตในหองแสดงภาพ,หอศิลป,พิพิธภัณฑเฉกเชนงานศิลปะสกุลอื่นๆ ถือเปนงานศิลปะของ

ผูคนทุกคนในสังคมที่มีสิทธ์ิเปนผูครอบครอง ตัดสิน และมีสวนรวมในการวิพากษวิจารณอยางเสรี 

   บางครั้งคําวา ศิลปะขางถนนจะแสดงตัวตนเพื่อการต้ังคําถามกับการเมือง ผานสัญลักษณ 

สีสันที่เปรียบเปรย ลอเลียน เสียดสี สะทอนความเปนจริง ทางดานตัวเมือง ความเจริญทางวัตถุ ยอม

มีอีกดานที่เสื่อมโทรม เชนซากตึก ซากรถ ซากปรักหักพัง ที่ถูกทิ้งราง ซึ่งการเสียดสีน้ันมักจะพบใน

ตางประเทศเปนสวนใหญ  
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    ในประเทศไทยน้ันการแสดงศิลปะขางถนนเปนเพียงการแสดงออกถึงความสามารถ

ทางดานศิลปะของตนเอง กลุมตนเองเพียงเทาน้ัน ไมไดตองการมีสารหรือmessage ที่สงถึงใครโดย

เฉพาะเจาะจงหรือแสดงออกเสียดสีสังคมการเมือง (พิศิษฐ ชวาลาธวัช 2554) 

    ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะทําใหผูศึกษาเขาใจในสิ่งที่ศิลปนตองการจะ

สื่อสารมากย่ิงข้ึน ทําใหมีความเขาใจลึกในเรื่องของศิลปะขางถนนและสามารถนําแนวคิดทฤษฎีน้ีมา

ปรับใชในการผลิตรายการสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทยไดเปนอยางดี เพื่อใหเปนการกําหนด

แนวทางของสคริปต มุมมองการนําเสนอที่สามารถนําเสนอไดและสามารถนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง

และเปนกลาง 

    3. แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในภาพยนตรและการตัดตอลําดับภาพในฉากท่ีมีการ

เคลื่อนไหว รายการสารคดี 

    ศิลปะขางถนนในประเทศไทย รายการ Art on street มีความสอดคลองกับแนวคิดน้ี 

เน่ืองจากการถายทําสารคดีศิลปะขางถนนน้ันมีการเคลื่อนไหวอยูแทบจะตลอดเวลา และการ

เคลื่อนไหวมุมกลองในแตละครั้ง สามารถใหอารมณกับคนดูที่แตกตางกันได อาทิเชน การเคลื่อนที่

สูงข้ึนในแนวต้ังแสดงถึงความทะเยอทะยาน การยกยอ ความปติยินดี ความเจริญเติบโตและการถูก

ปลดปลอย ในทางตรงกันขาม การเคลื่อนไหวลงในแนวด่ิง แสดงน้ําหนัก อันตราย พลังของการชน 

กระแทกหรือบีบค้ัน เชน การไหลลงของนํ้าตก ดังน้ันการบันทึกภาพเรือที่ลองไปตามแกงที่อันตราย 

ควรประกอบภาพใหมีการเคลื่อนไหว ไปในแนวด่ิงเหมือนเรือพุงมาจากดานบนจะใหความรูสึกที่

หวาดเสียวไดดี นอกจากน้ันการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ียังใหความรูสึกเศรา ใกลอันตรายความตาย 

และความหายนะไดดวย เปนตน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 : 392-395) 

    ผลจากการศึกษาแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวในงานภาพยนตรผูศึกษาสามารถเรียนรูถึง 

การควบคุมการกํากับการเคลื่อนไหว เพื่อใหไดความรูสึกของภาพที่แสดงออกมาในลักษณะของการ

เคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆดังกลาวมาขางตน ซึ่งจะเปนไปตามลักษณะของการสรางสรรคงานศิลปะ

ขางถนนรูปแบบตางๆ และยังสามารถสรางความนาสนใจในการกําหนดการเคลื่อนไหวใหอยูใน

ตําแหนงที่เปนจุดสนใจของภาพอีกดวย     

   4. แนวคิดเรื่องหลักการออกแบบกราฟก  

      ในการผลิตสารคดีศิลปะขางถนนจําเปนตองมีการออกแบบกราฟกใหมีความนาสนใจ

และดึงดูดทั้งในเรื่องของภาพและขอความใหมีความสอดคลองกันตลอดทั้งรายการ เพื่อใหมีความ

เหมาะสมและลงตัว รวมถึงกราฟกยังจะชวยสื่อความหมายและเพิ่มความนาสนใจของภาพไดมากข้ึน 

(ยุรนันท อิ่มสมบัติ 2555) 
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    จากการศึกษาแนวคิดเรื่องหลักการออกแบบกราฟก ผูศึกษาสามารถนําความรูที่ศึกษาไป

ประยุกตใชกับสารคดีศิลปะขางถนนในประเทศไทยของผูศึกษา เพราะกราฟกน้ันสามารถเพิ่มความ

นาสนใจของผลงานไดเปนอยางดี โดยจะตองคํานึงในทุกรายละเอียดไมวาจะเปนโลโกรายการ กราฟก

ประกอบในหลายๆสวนของสารคดี ตัวอักษรที่ใช ซึ่งตองสื่อความหมายและสงผลใหผลงานมีความลง

ตัว และมีความโดดเดนมากย่ิงข้ึน     

 

ปญหาและอุปสรรค 

    ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอยาง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

    1. ข้ันตอนกอนการผลิต 

    ปญหาของการนัดคิวสัมภาษณของศิลปนรับเชิญ ซึ่งหาวันวางยาก เน่ืองจากเปนศิลปนที่

มีช่ือเสียง ทําใหตองรอวันถายจากตัวศิลปน ทําใหไมสามารถนัดวันออกกองเองได และการถายทํา

ศิลปะประเภท Graffiti จําเปนตองถายทําจากหลากหลายสถานที่บนพื้นที่สาธารณะเพื่อใหครอบคลุม

มากที่สุด จึงตองทําการถายหลายวัน 

    2. ข้ันตอนการผลิต 

    ปญหาจากสภาพอากาศ เน่ืองจากศิลปะขางถนนจําเปนตองถายทําในพื้นที่สาธารณะ

กลางแจงเทาน้ัน และฝนตกในวันถายจึงทําใหตองแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการถายทําสวนของการ

สัมภาษณในหองที่จัดฉากข้ึนมาซึ่งอยูในที่รมไปกอน 

    ปญหาจากอุปกรณไมโครโฟนไรสาย (Wireless) สงผลใหเสียงที่อัดผูสัมภาษณมีคลื่น

รบกวนตลอดการสัมภาษณ 

    3. ข้ันตอนหลังการผลิต 

    ปญหาจากคลื่นรบกวนจากการใชอุปกรณไมโครโฟนไรสาย สงผลใหตองทําการแกไขใน

ข้ันตอนตัดตอ ทําใหตองใชเวลาในการตัดตอยาวนานข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

    1. ควรศึกษาหาขอมูลในการคิดและวางแผนการผลิตรายการสารคดี ที่มีความแตกตาง

จากรายการที่มีอยูแลวในปจจุบัน เพื่อใหรายการมีความนาสนใจและไมซ้ําซากจําเจ 

    2. ในข้ันตอนการผลิตรายการ ควรมีการวางแผนใหเปนระแบบแบบแผน ครบถวนและ

ถูกตองตามรูปแบบและเน้ือหาที่ไดวางแผนไว และคิดแผนสองรองรับปญหาเฉพาะหนาที่อาจจะ

เกิดข้ึนในระหวางการถายทําไวดวย 
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    3. ในเรื่องของการวางโครงรางเน้ือหาสารคดี ควรสื่อสารใหผูชมเขาใจไดงาย และ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองจากพื้นฐานกอน เน่ืองจากผูชมมีพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน ซึ่งอาจทําใหผูรบั

ชมไมเขาใจเน้ือหาหากลงลึกเกินไป แตเน้ือหาพื้นฐานที่สื่อสารใหแกผูรับชม ตองมีความกระชับ ไม

ยืดเย้ือ เพราะอาจจะทําใหผูที่มีความรูความเขาใจในเน้ือหาอยูแลว เกิดความเบื่อหนายได 

    4. ในการผลิตสารคดีตองมีอุปสรรค ดังน้ันตองเรียนรูวิธีการแกไขปญหาดังกลาว 

เพื่อที่จะนําขอเสนอแนะและปญหาตางๆที่พบเจอมาเปนบทเรียนและพรอมรับมือกับปญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนในการผลิตครัง้ตอไป 

    ส
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ภาคผนวก 
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Shooting Script 

รายการ Art on Street เทปท่ี 1 : Graffiti (15 นาที) 

ลําดับ ภาพ เสียง เวลา(นาท)ี 

1 ชวงท่ี 1 : Show reel 

- Graphic : LOGO Art on 

Street 

- ภาพการสรางสรรคงาน

กราฟฟต้ีจากหลากหลาย

สถานที่บนทองถนน 

ในประเทศไทย 

- Graphic : Graffiti 

VO : การขีดเขียนหรือพนสีสเปรยลงบน

กําแพงอยางที่เรียกกันวากราฟฟต้ีน้ัน พบเห็น

ไดในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเมอืง

ใหญๆที่มีสิง่กอสรางถูกทิง้ราง บางคนเปรียบ

กราฟฟต้ี เปนสญัลกัษณของความเปนขบถ 

บางคนเห็นเปนงานศิลปะ ในขณะที่บางคนวา

ไมใช แตปฏิเสธไมไดวากราฟฟต้ีกลายมา 

เปนสวนหน่ึงของชุมชนเมือง ที่ทําใหผูพบเห็น

ที่เดินผาน ไดหยุดคิด และเกิดขอสงสัย วา

อะไรคือสิง่ที่กราฟฟต้ีไรทเตอรหรืออารตติสต 

ตองการสื่อสารผานผลงานกราฟฟต้ี พื้นที่

แสดงออกเหลาน้ีมีความหมายอยางไร 

ติดตาม ไดจากสารคดี art on street 

ตอน การเดินทางของกราฟฟต้ี สีสันอันขบถ 

2 

- insert : ภาพแขกรับเชิญพน 

กราฟฟต้ี 
- SFX 

- Music Score 

Key scene 

 

 

 

 

 

 

ชวงท่ี 2 : Interview Artist 

- insert : บรรยากาศทอง

ถนนในประเทศไททัศนียภาพ

โดยรวม 

 

- Music Score 

- Graphic : Bigdel , Goh-M 

VO : เมื่อคุณตองการจะสื่อสารกับผูคน

จํานวนมากทองถนนนับเปนตัวเลือกที่ดีใน

อันดับตนๆ กราฟฟต้ีก็เปนตัวเลือกหน่ึงที่

แสดงออกถึงการตองการปาวประกาศอะไร

บางอยางใหคนไดรับรู 

- LS/MS ภาพแขกรับเชิญทัง้ 2 คน 

 

10 

 

 

 

 

  

 

แนวคําถาม : 

- ทําไมสนใจในกราฟฟต้ี สรางงานมากี่ปและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- LS/MS ภาพแขกรับเชิญ 

- insert ภาพพี่บิ๊กเดลทํางาน 

กราฟคดีไซน / ภาพจาก

รายการARTVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- insert ภาพพี่โกเอม็จากเวท ี

คอนเสริตในนามวงบุดดาเบส 

/ภาพพนกราฟ 

 

ปจจุบันทํางานดานอะไรอยู 

พ่ีบิ๊กเดล : ผมเริ่มรูจกังานกราฟฟต้ีจากสเก็ต

บอรดเห็นลายดานหลังสเก็ตแลวก็ยังไมรูดวย

ซ้ําวาน่ันมันเรียกวาอะไร แตก็ชอบและก็

สนใจเรื่อยมา ผมแทบจะเปนกลุมแรกๆใน

ประเทศไทยเลยทีส่นใจงานดานกราฟฟต้ี 

สนใจมันมาต้ังแตยังไมเขามาในไทย ตอน 

น้ันตองอาศัยการดูงานจากนิตยสารของ

ตางประเทศเอาเพราะอินเตอรเน็ทก็ยังไม

กวางขวางมาก อยูกับมันมาหลายสิบปและ

ตอนน้ีก็ยังพนกราฟอยู มันเปนเหมอืนสวน

หน่ึงของชีวิตไปแลว เปนมากกวางาน 

อดิเรก มันเปนเหมือนอาชีพไปแลว 

พ่ีโกเอ็ม : คนทั่วไปสวนมากจะรูจักผมในนาม

ของนักรองวงบุดดาเบส แตก็จะมีคนอีกกลุม

หน่ึงทีรู่จกัผมจากการสรางงานกราฟฟต้ี 

เพราะทํามันทัง้สองอยางควบคูกนัไป ทั้งงาน

เพลงและก็งานศิลปะทีผ่มทํามันมีความ

ใกลเคียงกัน เพราะกราฟฟต้ีมันกเ็ริม่ 

ตนมาจากฮปิฮอป ทิ้งไมไดทั้งสองอยาง  

รักทัง้คู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VO : คําวา graffiti มีที่มาจาก graffito ใน

ภาษาอิตาล ีที่แปลวา “รอยจารกึ” หรือ 

“รอยขีดขวน”อาจกลาวไดวากราฟฟตีถือ

กําเนิดข้ึนบนโลกมาเน่ินนานแลว พรอม ๆ 

กับกําเนิดของ อารยธรรมตาง ๆทั่วโลก 

พ่ีบิ๊กเดล : แรกเริ่มทํางานดาน graphic 

design มากอน แลวพอมาสนใจกราฟฟต้ีก็

เลยผสมทั้งสองอยางเขาดวยกัน และหลักๆ

ตอนน้ีก็ทํารายการARTVENTURE รายการ
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เกี่ยวกับการผจญภัยแนวศิลปะที่ไมเหมือน

ใคร ความชอบจากการพนกราฟฟต้ีมันกจ็ะ

ออกมาใหเห็นในรายการเลย ดูไดจากหลายๆ

เทปของรายการทีม่ีกราฟฟต้ีเขามาเกี่ยวของ 

ก็คือกราฟฟต้ีมันใหหลายๆอยาง ใหอาชีพ ให

ความสามารถพเิศษ ใหเจอเพื่อนใหมๆ มี

สังคมของคนชอบในสิง่เดียวกัน ชวนกัน

ออกมาทํากิจกรรมรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคําถาม : 

- กราฟฟต้ีมีที่มาที่ไปอยางไร มีจุดเริ่มตนที่

ไหน 

พ่ีบิ๊กเดล : ถาถามถึงที่มาที่ไปของกราฟฟต้ี 

อธิบายงายๆคือ กราฟฟต้ีเปนศิลปะรปูแบบ

หน่ึงนับเปนศิลปะนอกกระแส คือไมไดมีการ

ยอมรบัอยางเปดกวางในสังคม มีจุดเริ่มตนมา

จากตางประเทศต้ังแตในยุค 60 โดยมาจาก

ศิลปนที่ช่ือวา taki183 เขาเปนแมสเซ็นเจอร 

และก็เริ่มที่จะเซ็นลายเซ็นของเขาไปทั่วมหา

นครนิวยอรคในถ่ินที่เคาอาศัยอยู ทั้งบนพื้นที่

สาธารณะและบนรถไฟฟาใตดิน คือ 

ตางประเทศจะนิยมพนกราฟฟต้ีเปนรถ

โดยสารเพราะมันสามารถทีจ่ะแพรงานของ

เราไปไดไกลในหลายๆเมือง แตมันก็ผิด

กฎหมายรายแรงเหมอืนกันแตกราฟฟต้ีใน

ตางประเทศจะมีความผูกพันกบัวัฒนธรรม

เมือง 

VO : เมื่อกราฟฟต้ีเริ่มเขามาแพรหลายใน 

ประเทศไทย ทําใหเกิดศิลปน ที่ตองการจะ 

สรางสรรคงานศิลปะประเภทน้ีมากย่ิงข้ึน 

พื้นที่สาธารณะที่รกราง เริ่มมีศิลปนมากมาย
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เขามาจับจอง และเริ่มตนละเลงงานศิลปของ

เขาดวยกระปองสเปรย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคําถาม : 

- วิวัฒนาการของกราฟฟต้ีในประเทศไทย 

พ่ีโกเอ็ม : กราฟฟต้ีมีความผกูพันกบั

วัฒนธรรมฮิปฮอป พวกเพลง rap และสังคม

อเมริกัน มีศิลปนมากมายถือกําเนิดในยุคน้ัน 

และกราฟฟต้ีมันก็แพรกระจายอยางรวดเร็ว

ไปในทุกๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ดวย ในประเทศไทยเราเองมันก็เริ่มตนมาจาก

เพลงฮิปฮอปก็คือพี่โจ โจอี้บอย มันมีความ 

นาสนใจมากเพราะจากแคสีสเปรยไมกีส่ีมัน

สรางงานศิลปะไดไมมีทีส่ิ้นสุด ตราบใดที่

ศิลปะมันไมมีวันตาย ผมกเ็ช่ือวากราฟฟต้ีมัน

ไมมีวันตายเหมอืนกัน 

 

- insert ภาพคนทั่วไปเดิน

ผานทองถนนมองงานกราฟ

ฟต้ี 

- insert เด็กรุนใหมพนกราฟ

ฟต้ี 

แนวคําถาม : 

- ทําไมถึงเช่ือวากลุมสังคมศิลปนกราฟฟต้ีมัน

กวางพอทีจ่ะพนงานไปและมีคนดู 

พ่ีบิ๊กเดล : ตอนน้ีสังคมของกราฟฟต้ีในไทย

มันกวางกวาสมัยกอนเยอะ มีเด็กรุนใหมๆเขา

มาพนมากมายและสังคมในประเทศไทยเองก็

เริ่มที่จะเปดรับมากข้ึนดวย ศิลปนมเียอะข้ึน

มาก ซึ่งเปนเรื่องที่ดีนะ เพราะมันทําใหกราฟ

ฟต้ีในบานเราเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

 

- insert โครงการตางๆที่มี

ศิลปนกราฟฟต้ีเขารวม 

แนวคําถาม : 

- event / Graffiti on product 

พ่ีโกเอ็ม : และตอนน้ีกราฟฟต้ีมันเริ่มที่จะเขา

มาอยูในสิ่งตางๆรอบตัวเรามากข้ึน พัฒนา

ไปสูสตรีทอารตทีม่ีการใชอุปกรณตางๆ

นอกจากสเปรยมาสรางงาน แบรนดตางๆก็

   ส
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สมุดกลาง
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เริ่มที่จะเชิญพวกศิลปนเหลาน้ีไปทํางาน

ออกแบบผลงานเปน limited edition งาน 

event ก็เริม่ทีจ่ะเชิญศิลปนเหลาน้ีไปสราง

สีสัน เพราะกราฟฟต้ีมันมีเสนห มันสามารถ 

ดึงดูดคนได 

 

VO: ศิลปะเปนเรือ่งทีอ่ยูใกลตัวเรา และกราฟ

ฟต้ีเองก็นับเปนศิลปะรูปแบบหน่ึงที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัว มีความโดดเดนดวย

รูปแบบของผลงาน ที่สามารถดึงดูดผูพบเห็น

ไดเปนอยางดี จึงทําใหกราฟฟต้ี สามารถเขา

ไปครองใจใครหลายๆคนไดในระยะเวลา 

อันรวดเร็ว 

 

พ่ีโกเอ็ม : คือศิลปะขางถนนมันไมไดเลวราย

ขนาดน้ัน เราไมใชผูกอการรายในสังคม เรา

แคแสดงออกในสิ่งทีเ่ราชอบ สิ่งที่เรารัก เพื่อ

หวังใหสังคมมันนาอยูมากย่ิงข้ึน เราหวังวา

ศิลปะทีเ่รียกวากราฟฟต้ีมันจะชวยกลอม

เกลาจิตใจคนได เพราะในทุกๆผลงาน 

ศิลปนจะมสีารหรือ message ที่ตองการจะ

สื่อสารกบัคนในสังคมอยูแลว เพราะกราฟฟต้ี

มันไมไดแคเดินถือกระปองออกมาพนมั่วๆได

เลย มันผานกระบวนการคิดมาแลวทั้งสิ้น 

และอีกอยางคือกราฟฟต้ีมันสามารถที่จะชวย

สังคมได เปนสวนหน่ึงของแคมเปญรณรงค

ตางๆ อยูที่วาเราจะมองมันในมุมไหนมากกวา 

อยาปดกั้นความสามารถของคนไทยดวยกัน

เลยครบั ตางชาติยังนับถือในความสามารถ

ของเราเลย ศิลปะมันเขาถึงงาย ขอแคเปดใจ 

   ส
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Key Scene 

3 - insert ศิลปนพนสเปรยใส

เลนสกลองจนดับ 

 

เสียงสัมภาษณ Voxpop ศิลปนคนอื่นและ

บุคคลทั่วไป  

 

VO : กราฟฟต้ียังมีเรื่องราวที่นาสนใจอีก

หลายแงมุมคุณผูชมสามารถติดตามตอน

ตอไปของ สารคดี arton street ตอน การ

เดินทางของกราฟฟต้ี สีสันอันขบถตอนทีส่อง 

ไดในวัน และเวลาเดียวกันน้ี สําหรับวันน้ี 

สวัสดีครบั 

3 

End credit 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ถอดคลิปสัมภาษณ 

 

นายกูเกียรติ ถ่ินอวน โปรดิวเซอรรายการตนศิลปะป3  

รายการทั่วๆไปกับรายการศิลปะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง รายการทั่วไปคือการเห็นเลข 1 เปน

เลข 1 เลข 2 เปนเลข 2 แตรายการศิลปะคือการมองเลข 1 เปนเลข 2 แลวแตมุมมองของแตละคน 

แลวแตการสื่อความหมาย และการทํารายการศิลปะนอกจากภาพที่บอกไป เสียงบอกเลาที่บอกไป 

และคนที่จะเลา ทั้งสามสิ่งน้ีมันตองผสมผสานกลมเกลียวกัน เพื่อที่จะสามารถสื่อไปยังคนดูไดอยาง

ตรงเปาหมาย อยางเชน ในบางตอนของรายการตนศิลปะ คนอื่นอาจจะไมรูวามันคือแขนงนึงของ

ศิลปะ เพราะจริงๆแลวทุกอยางรอบตัวเรา ทรงผม การแตงกาย การพูดคุย ลวนแตเปนศิลปะทั้งสิ้น 

เชนในตอนของหนังสั้นน้ัน คือการเลาและสื่อความหมายสิ่งที่เราคิดทุกอยางออกมาภายใน 5 นาที 

น่ันก็คือศิลปะที่ 1 คือความคิด ศิลปะที่ 2 คือวิธีการผลิตมัน จะถายทํายังไงใหมันถายทอดออกมาได

ตรงใจที่สุด และศิลปะที่ 3 ก็คือดานของเสียงตางๆที่จะมาสอดรับกับช้ินงานมากย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ัน

รายการศิลปะเปนรายการที่คอนขางจะตองคิดเยอะ ตองคิดวาเราจะสื่อความหมายยังไง และผูชม

ไดรับสารที่เราตองการจะสื่อมั๊ย ถาผูชมเขาใจในสิ่งที่เราตองการสื่อ แลวมีความสุขกับมัน น่ันแหละ

เราถึงจะประสบความสําเร็จ และที่สําคัญรายการศิลปะไมควรจํากัดกลุมเปาหมายวาจะเปนใคร 

ยกตัวอยางเชน รายการตนศิลปะวัตถุประสงคคือเพื่อที่จะสรางแรงบันดาลใจ เราไมไดบอกวาศิลปะ

ของอาจารยเฉลิมชัยดีที่สุด ศิลปะของนาย ก. นาย ข. ดีที่สุด แตเราบอกวาศิลปะทําใหทุกคนมีจิตใจที่

ออนโยน ดังน้ันกลุมเปาหมายของรายการศิลปะควรที่จะเปนคนทุกกลุมวัย อยากใหพอดูแลวสอนลูก 

อยากใหลูกดูแลวยอนถามพอ และทางรายการก็ยอนตอบทั้งพอและลูกได สวนเหตุผลที่เลือกทํา

รายการศิลปะ เพราะ วงการศิลปะในบานเรามีมากมายหลายแขนง และสื่อในปจจุบันมักจะสอนแค

วา แมสีมีสามสี อะไรสวย อะไรไมสวย แตความต้ังใจของเราอยากทํารายการศิลปะที่ไมมีถูกไมมีผิด 

แตมีเรื่องของอารมณเขามาเกี่ยวของ มีความรูสึกเปนสําคัญ รายการตนศิลปะจึงจะเนนความคิดเปน

สําคัญ ถาคุณคิดดีและทํางานออกมาไดดีในระดับนึง และพรีเซนนําเสนอออกมาไดดี คุณอาจจะเปนผู

ชนะก็ได ไมจําเปนตองเปนคนที่วาดสวยที่สุด 

หากทํารายการศิลปะ อุปสรรคใหญสุดคือเรื่องของความรูในเรื่องของศิลปะที่ไมไดถองแท

มาก เพราะศิลปะในโลกน้ีมีหลากหลายแขนงมาก เราศึกษาอยางไรก็รูไมเทากับศิลปนที่เขาซึมลึกอยู

กับมันมาหลายป ดังน้ันการจะทํารายการศิลปะไมวาจะรูปแบบไหนก็ตาม ควรที่จะมีผูเช่ียวชาญ

ทางดานศิลปะใหคําแนะนําในทุกๆข้ันตอน วาสิ่งน้ีสามารถทําไดหรือไม สิ่งน้ีนําเสนอไดหรือไมได 

เพราะศิลปะเปนเรื่องละเอียดออนตอความรูสึกของคนมาก ตองอาศัยการตัดสินใจเด็ดขาดจาก

ผูเช่ียวชาญในศิลปะดานน้ันๆ วาเรื่องไหนควรหรือไมควร 
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สวนอุปสรรคที่สําคัญอีกอยางคือการไมเขาใจกันของทีมงาน มองภาพรวมรายการตางกัน 

วิธีการแกไขที่ดีที่สุด คือ พูดคุยกับทีมงานใหเขาใจตรงกัน โปรดิวเซอรจะตองเปนคนที่เขาหา

ผูเช่ียวชาญสอบถามขอมูลที่ถูกตองพรอมทั้งพยายามหาขอมูลเพิ่มเติมเองดวย เพื่อสามารถมาบอก

ทีมงานใหเขาใจตรงกัน และทุกๆขอมูลที่ออกไปในรายการในทุกๆเทป ตองมีคนซับพอรทเราวามัน

ถูกตองหรือยัง เพราะผูชมของเราไมใชแคเฉพาะเด็กที่เรียนศิลปะ แตยังหมายถึงเด็กที่ไมรูเกี่ยวกับ

ศิลปะเลย เราตองเอาตัวเราเองไปเทียบในฐานะของคนดูคนหน่ึง ไมใชโปรดิวเซอรรายการ เพื่อหา

แกนกลางในการทํางานตอไป 

 

นายเดเอล ฮอรแกน โปรดิวเซอร และพิธีกรรายการ ARTVENTURE  

ในสวนของรายการที่ทําอยูคือ ARTVENTURE เปนรายการที่เริ่มตนเองทั้งหมด ทั้งคิด

รูปแบบรายการ เสนอชอง ขายโฆษณา ทําใหรูวาการคิดรูปแบบรายการเปนสิ่งที่สําคัญมาก ทั้งในดาน

ของรายการทั่วไปหรือแมแตสารคดีเอง ก็ตองมีรูปแบบที่นาสนใจ ตองหาความคิด รูปแบบ และ

วิธีการนําเสนอที่ใหมีความแตกตางกับสิ่งที่มีอยูแลวในโทรทัศน ต้ังคําถามงายๆโดยการแทนตัวเองลง

ไปแทนคนดูอยาคิดวาเราเปนคนผลิตงาน เพราะจะทําใหเรามองงานเราแคมุมเดียว ถามตัวเราเองวา

ถามีรายการแบบน้ี เสนอเน้ือหาแบบน้ี รูปแบบรายการแบบน้ีเราเองสนใจอยากดูหรือไม เราจะดู

เพราะอะไร และไมดูเพราะอะไร ในการคิดรูปแบบรายการเราตองถามคําถามน้ีกับตัวเองตลอดเวลา 

เพื่อใหเราคํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายมากกวาความตองการของตัวเอง และเมื่อเราพบ

ตรงกลางที่เรารับไดแลววาน่ีเปนทางที่เราจะเลือก เราก็จะมีความสุขกับงาน และงานก็จะตอบสนอง

ตอกลุมเปาหมายไดดีดวยการจะคิดรูปแบบใหมีความแปลกใหมได เราตองดูงานเยอะๆกอน วาใน

ปจจุบันรายการสารคดีมีรูปแบบการนําเสนอแบบใดบาง แบบไหนนํามาปรับใชกับงานเราได แบบไหน

ยังไมเคยมีใครทํา ยกตัวอยางเชน สารคดีคือรายการที่มุงเนนใหความรูเปนหลัก สวนมากก็จะเปนการ

สัมภาษณ แตสารคดีที่ดีไมควรที่จะมาน่ังสัมภาษณน่ังตอบปญหาคุยกันตามปกติแลว มันควรจะมี

เรื่องราวในเน้ือหา ซึ่งเปนเรื่องราวที่ผานการเรียบเรียงมาอยางดีแลววาเราจะบอกอะไรคนดูบาง 

ตามลําดับ หน่ึง สอง สาม คอยๆปอนคนดูทีละนิดใหคนดูซึมซับไปเรื่อยๆโดยที่เราไมไดจงใจ 

ยัดเยียดความรูที่หนักสมองไปใหในครั้งเดียว เพราะน่ันจะทําใหสารคดีนาเบื่อ และดึงดูดคนดูไมได 

ในแตละเทปมันจะมีความแตกตางกันไปอยูแลว เพราะถาไมมีพิธีกร กตองข้ึนอยูกับแขกรับเชิญเปน

หลัก ซึ่งไมแปลก ไมจําเปนตองมีพิธีกรก็ได เพราะรายการแค 1 0 นาที แคเลามุมมองความคิด การ

ทํางาน ทัศนคติ หรืออุดมการณของแขกรับเชิญเองก็นาจะโดดเดนพอที่จะเอามาเปนตัวดําเนินเรื่อง

หลักไดอยูแลว 
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ปญหาตางๆจะไมเกิดข้ึน ถาเราวางโครงสรางรายการไวชัดเจน โปรดิวเซอรตองแบงหนาที่ให

ชัดเจน วาใหใครดูแลในสวนไหน และพยายามไมขามหนาที่กัน เพื่อฝกใหทุกคนรับผิดชอบในหนาที่

ของตัวเอง หากมันมีขอผิดพลาดในสวนไหนเราจะไดรูวาใครคือคนที่ตองรับผิดชอบในสวนน้ัน ปญหา

สวนมากที่พบเจอจะเปนปญหาเฉพาะหนา เชนสภาพฝนฟาอากาศที่ไมเอื้ออํานวย คิวของแขกรับเชิญ 

และการคาดการณเวลาที่ผิดพลาด ตองเรียนรูที่จะแกไขมันไปใหได ทําตรงน้ันใหดีที่สุดกอน ถาฝนตก

จริงก็อาจจะถายไปเลยวาฝนตก แลวเอาอุปสรรคน้ันมาเปน gimmick ของรายการในเทปน้ันเลย 

 

นายสุทธิพงษ คล้ํามณี ผูลําดับภาพรายการอาชีพนอกกระแส  

รายการสารคดีในปจจุบันมีความใกลเคียงกันไปหมด แตความแตกตางจะอยูที่ภาพ เน้ือเรื่อง 

และรูปแบบ ถาเรื่องเน้ือเรื่อง เราก็ควรจะมี gimmick ในชวงนึงของมัน เปนเรื่องของการดําเนินเรื่อง

มากกวา สารคดีทั่วไปในไทยสวนมากก็คือจะมีพิธีกร 1 คนมาถายทอดเรื่องราวที่นาสนใจในหลายๆ

แงมุม แตถาเราไมมีพิธีกร ก็สามารถทําได แตตองหาพวกกราฟคหรือขอมูลตางๆที่เรามีมารวมเขา

ดวยกันและเลือกวิธีการนําเสนอที่นาสนใจแทน ซึ่งอาจจะเปนการเลาผานกราฟคโยงเรื่องราวตางๆก็

ได แตหนาที่ของเราคือตองคิดวาเราจะหาอะไรมาหอขอมูลทั้งหมดที่เรามีใหมันนาสนใจ และดึงดูด

ผูชมได อุดมการณตางๆของตัวศิลปนเองก็เปนมุมมองที่นาหยิบยกเอามาเลา อินไซดลงไป เพราะมัน 

ไมควรที่จะเลาวาเคาทํางานอะไร ทํางานประเภทไหน แตตองเลาวาทําไมเคาถึงทํางานประเภทน้ี มัน

ไมใชแคตองตรงกับช่ือรายการ หรือคอนเซปรายการเพียงอยางเดียว เรื่องของศิลปะขางถนนมันมี

ความนาสนใจอยูแลวในตัวมัน มุมมองของตัวศิลปนที่เปนแขกรับเชิญ เราตองดึงเรื่องราวสวนตัวของ

เขาออกมาใหไดมากที่สุด แลวคอยขยายๆแตละเรื่องลงไป 

ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ตองศึกษาในสิ่งที่ตองการจะถาย ทั้งในเรื่องของมุมกลอง 

เทคนิคการเคลื่อนไหวของกลองในรูปแบบตางๆ โดยดูจาก Reference ตางๆที่เกี่ยวของกับช้ินงาน 

เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับช้ินงานมากที่สุด และเมื่อถึงข้ันตอนของการถายทําจะไดรูวาควรทํา

อะไรกอนหลังการถายทํามีความสําคัญมาก ถาถายทําไมดี สารคดีจะนาเบื่อและชวนหลับ ถารายการ

ศิลปะขางถนนก็ควรจะเนนแฟช่ันหนอย เรียลๆ ดิบๆ สนุกสนานเปนหลัก มุมกลองมีความแปลกใหม 

การที่จะทําใหรายการเรามีความแตกตาง ก็คือตองมีฟอรแมทในแบบของเรา ใหคนดูรูวาน่ีคือรายการ

ของเรา ตองวางฟอรแมทใหแข็งแรงมากๆกอนแลวคอยคิดคอนเทน และคอยขยายลงไปเรื่อยๆ ลิสต

ลงมาเรื่อยๆ แลวหา reference แตละ shot มันก็จะงายตอความเขาใจ ตากลองแตละคนจะไดรูวา

เราตองถายอะไรบาง mood เปนแบบไหน ตองคุมโทนรายการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ศิลปะขาง

ถนนในแตละประเภทก็มีความแตกตางกันในการถาย จําเปนตองศึกษาศิลปะขางถนนแตละ 
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ประเภทพอสมควร เพราะศิลปะขางถนนแตละประเภท ก็มีรูปแบบการแสดงงานที่แตกตางกัน เชน 

การถายทําสารคดี Graffiti ตองศึกษาข้ันตอนการสรางช้ินงานของศิลปน เพื่อใหสามารถถายเก็บใน

ทุกๆข้ันตอนได มุมกลองก็สามารถเพิ่มเอฟเฟคตางๆที่เหมาะสมเพื่อใหไดภาพที่หลากหลายมากข้ึน 

เชน fisheye lens เปนตน หรืออาจใชอุปกรณเสริมเชนกลอง Go-Pro เพื่อ Rig กับศิลปนในสวนหัว 

เพื่อเพิ่มความนาสนใจมากย่ิงข้ึนฟอรแมทรายการสารคดีที่ดีคือสิ่งที่คนดูไมเห็นแตคนดูจะรูสึก เพราะ

เราไมไดปอนคนดูตรงๆ คนดูจะดูแลวรูวาน่ีเปนรายการเรา เคาจะเกิดการซึมซับไปเอง ในเรื่องปญหา

หนากองเราจะเจอเยอะมาก อยางพวกโฆษณา หรือมิวสิควิดีโอ เราสามารถที่จะควบคุมไดหมด 

นักแสดงเราเปนใคร ชุดจะเปนแบบไหน แตรายการจะไมสามารถควบคุมอะไรไดเลยแขกรับเชิญ

สามารถใหเราไดแคไหนเปนเรื่องที่สําคัญมาก แตถาเราคุยกันใหเขาใจในข้ันตอนของการ Pre- 

production เมื่อถึงเวลาถายทํามันก็จะงายข้ึน 

การลําดับภาพมีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ถารายการมีความยาว 30 นาที ภายใน 6 นาที

แรกตองสามารถดึงดูดคนดูได แตถารายการความยาว 10 นาที 3-4 นาทีแรกตองมีความนาสนใจและ

ทําใหผูชมสนใจที่จะดูรายการของเราตอ ในชวงแรกของรายการควรจะดึงดูดมากๆ แตวิธีการนําเสนอ

ข้ึนอยูกับมุมมองของแตละคนวาจะนําเสนอยังไง บางคนอาจไมอยากบอกวาจะนําเสนออะไรในตอน

แรก เพื่อที่จะใหคนดูลุนเอา แตบางคนอาจจะเลือกที่จะบอกภาพรวมรายการในวันน้ันไปเลย ซึ่ง

แลวแตจุดประสงคของรายการน้ันๆ ไมมีอะไรจําเพาะตายตัว แตเรื่องสําคัญที่ตองระวังในการตัดตอ

คือ ตองระวังไมใหคนดูเหน่ือยเกินไป บางทีลําดับของรายการอาจจะเร็วเกินไป เราปอนความรูเยอะ 

เกินไป คนดูจะเหน่ือยแลวจะไมอยากชมตอ เหมือนเปนการบังคับใหคนดูรับสารในปริมาณที่มาก

เกินไป ฟอรแมทงายๆที่สามารถนําไปปรับใชไดคือ ชวงแรกคือชวงที่จะตองทําใหคนดูสนใจ ชวงกลาง

คือชวงที่เนนการผอนคลาย และชวงสุดทายคือชวงที่จะใหคนดูไปคิดเอง ทิ้งดรามาใหคนดู แตถึงแม

รายการทุกรายการจะมีฟอรแมทเดียวกัน แตความแตกตางของแตละรายการก็ข้ึนอยูกับ gimmick 

ซึ่งเราตองคนหาใหเจอวารายการเรามีความโดดเดนกวารายการอื่นอยางไร 

 

นายกฤษณะ ภานุวาส โปรดิวเซอรสารคดีพิเศษ และเขียนบทสารคดี  

การวางแนวคิดและรูปแบบจะมีความนาสนใจและโดดเดนจากรายการสารคดีทั่วไป ตองมี

ความชัดเจนมากเพราะรายการสารคดีศิลปะขางถนนเปนอะไรที่มีความเฉพาะมาก เราตองมีแนวคิด

ชัดเจนวาจะสื่ออะไร มากนอยขนาดไหน อยางแรกเราตองรูเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทําใหไดมากที่สุด 

มองมิติของมันใหกวาง แลวเราจะพบรูปแบบที่แตกตาง สารคดีที่ดีควรจะมีสวนรวมกับคนดูใหไดมาก

ที่สุด คิดไวลวงหนาวาตองการจะใหอะไรกับคนดู กลุมเปาหมายที่เราต้ังไวถือวาโอเคแลว แตคนที่
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สนใจในศิลปะขางถนนเอง ก็มีหลายระดับ ทั้งคนที่เพิ่งเขามาศึกษา คนที่ศึกษามานานแลว ซึ่งมันเปน

สิ่งที่เราตองคิดตอไปวาเราจะทํายังไงใหคนที่มีระดับการรับรูศิลปะขางถนนไมเทากันใหเขาใจตรง 

กัน สารคดีที่ดีตองเขาถึงกลุมเปาหมาย สารคดีตองสามารถสื่อสารเรื่องราวของผูผลิตไดอยางชัดเจน 

เขาใจงายจะมีการนําเสนอแบบ 1 2 3 4 5 หรือ 5 4 3 2 1 ก็ได แตผลสุดทายแลวตองไดรับสาร

เหมือนกัน อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือขอคิดเห็น ตองแยกแยะใหออก คนดูถึงจะสามารถเขาใจถึง

เน้ือหาและอารมณไดการหามุมมองที่แตกตางในงานของสารคดี ตองวิเคราะหงานที่เราทํากอน โดย

หลักๆตองรูวาเรากําลังทําอะไร ใหใครดู และเราควรแบงกอนของเน้ือหา กอนของวิธีทํา กอนของ

กลุมเปาหมาย และกอนของความชอบสวนตัว เราตองรวมทุกอยางเขาดวยกัน เพราะอยางจุลนิพนธ

เปนงานที่เราสามารถใชความชอบของเราเขาไปเกี่ยวของดวยไดทําไดเต็มที่เลย แตตองอางอิงความ

ถูกตองเสมอ มีใครเคยทําไปแลวหรือไม เขาทําไปในแงมุมไหนบาง ครอบคลุมที่เราจะทําหรือไม เรา

ตองวิเคราะหงานของคนอื่นที่เคยทําดวย เพื่อใหเราทําออกมามีความแตกตางเปนเอกลักษณงานเรา 

มากที่สุด 

การเขียนสคริปตข้ึนอยูกับการเลือกประเด็น และการเลือกประเด็นจะข้ึนอยูกับเน้ือหาที่เรา

จะนําเสนอประมาณไหน เราตองแตกรายละเอียดของเรื่องออกมากอน ลําดับเน้ือหาเวลาตามที่มัน

เกิดข้ึนจริงมาเปนขอๆ สวนวิธีการนําเสนอจะนําเสนอแบบไหนน่ันเปนอีกเรื่องหน่ึง และหากเปนการ

เขียนสคริปตที่ตอนเดียวจบ เราตองคิดใหถ่ีถวนมากกวาสารคดีที่เปนตอน เพราะมันตองทําใหคนดู

เขาใจในตอนเดียวจบ ไมมีตอนตอไปมาคอยตอบคําถามใหคนดูไดอีก เราตองคิดใหมากๆวามันจะ

นําเสนอเน้ือหาประมาณไหน มีความนาสนใจดวยอะไร เขาใจยากหรือไม เวลา10 นาทีจะสามารถยัด

เยียดขอมูลไดมากแคไหน คนดูจะเก็ทหรือไมในสิ่งที่จะนําเสนอ สคริปตของศิลปะขางถนน 

นอกจากตองดูนํ้าหนักของแตละเรื่องใหชัดเจนแลว เราควรที่จะคํานึงถึงมุมมองของคนอื่นๆดวย 

เพราะศิลปะเปนเรื่องที่แตละคนมีมุมมองความคิดที่ตางกัน อาจจะไมยึดติดอยูที่ศิลปนแคคนเดียว แต

ควรมีมุมมองของคนอื่นที่มีความหลากหลายแทรกอยูดวย เพื่อใหคนดูไดเห็นมุมมองที่หลากหลาย 

และที่สําคัญคือไมควรมุงนําเสนอวาศิลปะแบบน้ีสวย แบบน้ีไมสวย ควรจะนําเสนอใหกวางที่สุด เปด

กวางทางความคิดและอารมณใหคนดูเปนผูตัดสินสิ่งน้ันๆดวยตัวเอง 

 

นายวินัย สัตตะรุจาวงษ  ผูกํากับรายการ เปน อยู คือ  

หากการทํา pre-production ของเราพูดคุยกับแขกรับเชิญมาแลวอยางดี รูวาศิลปนเปนคน

อยางไร มีlifestyle ในการดําเนินชีวิตแบบไหน สามารถตอบคําถามในแตละคําถามไดประมาณไหน 

มุมไหนที่ศิลปนอยากใหเราถาย หรือไมอยากใหถาย เมื่อเรารูจักศิลปนมากข้ึนแลว เราจะสามารถ

ทํางานในข้ันตอน production ไดงายข้ึน และเราควรมีแผนสองไวเสมอในใจ ยกตัวอยางเชน ศิลปน
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อาจจะวางใหเราแควันเดียว อะไรมีความสําคัญมากเราก็ถายทํากอน ไมจําเปนตองถายตามลําดับที่

เราวางแผนไว 

เทคนิคที่มีความสําคัญคือพวกมุมภาพ การลําดับภาพ กราฟคตางๆ และเทคนิคที่สําคัญอีก

อยางคือเทคนิคของการเลาเรื่อง เราตองดึงคนดูใหมีสวนรวมกับงานของเราใหได เอาตัวเราเขาไป

แทนเปนคนดู ทําใหเรื่องที่รูสึกวามันไกลตัว ใหใกลตัวคนดูใหได การเลือกประเด็นในการสัมภาษณจะ

ข้ึนอยูกับการวางโครงเรื่องของเราวาจะตองการใหศิลปนนําเสนอออกมาในมุมมองไหน แตทุกๆ

เทคนิคตองงายตอความเขาใจ เขากับช้ินงานของเรา และ balance ทุกๆเทคนิคใหเขากัน 
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