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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น 
โดยใช้กล้องLomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้องLomokino
โดยท าการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้องLomokino โดยส่วนมากจะเป็นผลงานของ
ชาวต่างชาติ เนื่องจากกล้อง Lomokino ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาให้ชิ้นงานเกิดความแตกต่างจากผลงานที่มีอยู่ เน้นให้ชิ้นงานเกิดความแปลกใหม่ด้วยการใช้
เทคนิคการถ่ายภาพซ้อนมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน นอกจากนี้ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มี
ประสบการณ์การท างานในแต่ละด้าน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตวิดีโออาร์ตไปจนถึงผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการถ่ายภาพด้วยกล้องโลโม่ และได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขจนสามารถ
สร้างชิ้นงานออกมาได้ โดยรูปแบบของชิ้นงานที่สร้างออกมานั้นถูกเรียกว่าวิดีโออาร์ตสตอปโมชั่นโดย
ใช้กล้องLomokino เนื่องจากใช้กล้องLomokinoในการถ่ายท าทั้งหมด แต่เพ่ิมความหลากหลายและ
ความแปลกใหม่ให้กับชิ้นงาน โดยการผสมผสานเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนลงไป เพ่ือให้เกิดชิ้นงานที่
เป็นเอกลักษณ์ โดยที่วิดีโออาร์ต นั้นมีความยาว 3 นาท ี

ผลงานการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่นโดยใช้กล้อง Lomokino บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการท างาน ซึ่งผลงานที่ได้ออกมานั้น มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่
การใช้เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน ประกอบกับเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวท าให้เกิดประสบการณ์ร่วมได้
ง่าย อีกทั้งการตัดต่อ เพลงประกอบและสีภาพในผลงานยังสามารถสนับสนุนชิ้นงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ช่วยส่งเสริมให้ชิ้นงานนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันน้ีกลองดิจิตอลไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางแพรหลาย อันเน่ืองจากวิธีการใชงาน
งาย ตอบสนองความตองการของคนยุคใหมที่รักความสะดวกสบาย มีผลทําใหบริษัทอีสตแมน โกดัก
ไดยกเลิกการผลิตฟลม Kodachrome ซึ่งถือเปนฟลมสรีุนแรกที่ประสบความสาํเรจ็ในเชิงพาณิชย แต
ในปจจุบันยอดขายเหลือประมาณ 1% ของยอดขายฟลมถายรูปที่โกดักยังผลิตอยู เน่ืองจากความ
ตองการบริโภคลดลงอยางมากในยุคดิจิทัล (ประชาชาติธุรกิจออนไลน 2552) และลาสุดในป 2013  
ฟูจิฟลม ไดประกาศยกเลิกผลิตฟลมเชนกัน คือ Neopan 400, Provia 400X, Superia 400 และ 
Reala 100  (DL cade 2556) เอ็มเอสเอ็น ประเทศไทย จัดทําผลสํารวจทางออนไลนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการถายภาพดิจิตอลผลปรากฎวาเพียงรอยละ 3 ยังคงใชกลองฟลมเปนอุปกรณหลักในการ
ถายภาพ ในขณะที่รอยละ 93 ใชกลองดิจิตอลหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ในการถายภาพ (ผูจัดการ
ออนไลน 2551) ทําใหปจจุบันกลองที่ใชฟลมถูกลดความสําคัญลง 
 การภาพถายแนว "โลโมกราฟฟ" (Lomography) ใหภาพที่มีสีสันจัดจานดูผิดเพี้ยน แตมี
ความสวยงามและมีเสนห ซึ่งผูถายตองคํานึงต้ังเเตการเลือกขนาดของฟลม ประเภทของฟลม คาไว
แสงของฟลม จนถึงกระบวนการลางฟลมและ เทคนิคลูกเลนตางๆ เชน การถายแบบดับเบิ้ล การถาย
เเบบ Red Scale การทํา Light Leak เปนตน ความนิยมกลองโลโมในเมืองไทยเริ่มจากชุมชน
ออนไลนในเว็บไซตพันทิปดอทคอมเมื่อสมาชิกมีจํานวนมากข้ึน จึงมีการต้ังเว็บไซตรวมพลคนรัก
กลองโลโมโดยเฉพาะในนาม www.lomothai.com ในประเทศไทยมีชุมชนคนใชกลองโลโมทีแ่ข็งแรง
มาก สังเกตไดจากเครือขายใหญใน www.lomography.com คนไทยเขาไปแสดงรูปจากกลองโลโม
ไวมากมายจากจํานวนภาพที่มีผูโพสตทั่วโลก 6,000 ภาพตอวัน มีของคนไทยประมาณ 3,000 ภาพ 
(คมชัดลึก 2550) และในปจจุบันมีคนไทยที่ใชกลองโลโมอยูทีหน่ึงแสนคน (เดลินิวส2555) 
Lomography น้ันมีรานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑในเครือมากกวา 20 สาขากระจายอยูทั่วโลกภายใต
แนวความคิดวา "Lomography is an analog lifestyle product” โลโมกราฟฟมีสวนชวยฉุดให
ความนิยมในกลองฟลมหวนกลับมาอีกครั้งและสิ่งที่ชวยทําใหโลโมกราฟฟไมไดเปนแคกระแสช่ัวคราว 
และยังคงไดรับความสนใจตอเน่ืองสวนหน่ึงเปนเพราะการผลิตกลองรุนใหมที่มีลูกเลนเเปลกๆออกมา
เรื่อยๆ และยังผลิตฟลมเองอีกทั้งยังจําหนายกลองเการวมถึงอุปกรณเสริมของกลองรุนตางๆ  
 Lomokino เปนหน่ึงในผลิตภัณฑของ Lomography ที่ตองการนําความเปนอนาล็อก
กลับมาสูภาพยนตร ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง Lomokino เปนกลองตัวแรกในเครือ Lomographische 
AG ที่สามารถถายภาพตอเน่ือง ไดถึง 144 เฟรม ตอฟลม 35 มม.(4 เฟรมตอ 1ภาพ) ภาพตอเน่ืองที่
ไดจะมีลักษณะ stop motion เปนอนิเมชัน (Animation) ที่อนิเมเตอร(Animator) ตองสราง
สวนประกอบตางๆของภาพข้ึนโดยการขยับช้ินสวนเหลาน้ันทีละนิด แลวใชกลองถาย ไวที่ละเฟรม 
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หลังจากน้ันนําภาพน่ิงหลายๆภาพมาเรียงตอกันเปนภาพเคลื่อนไหวจนทําใหเกิดเปนภาพยนตรความ
ยาวระยะสั้นๆไดตามอัตราการแสดงภาพเคลื่อนไหวในหน่ึงวินาที (Frame rate) ที่เหมาะสม ซึ่งมีข้ัน
ตํ่าอยูที่ 15 เฟรมตอวินาที แตอาจจะมากหรือนอยกวาน้ีข้ึนอยูกับเทคนิคและเรื่องราวของผูผลิต    
สตอปโมช่ันน้ันสามารถทําไดหลายหลายรูปแบบ เชน เคลยอนิเมช่ัน เปนการ อนิเมช่ันที่ใชหุนที่ทํา
จากดินเหน่ียวหรือดินนํ้ามันมาดัดทาทางทีละนอย หรือวัตถุอนิเมช่ัน เปนการนําวัตถุตางๆที่ไมมีชีวิต 
มาขยับทีละนิดเพื่อทําใหวัตถุเหลาน้ันดูมีชีวิต และสามารถขยับเองได เปนตน ซึ่งเทคนิคการทําสตอป
โมช่ันน้ันตองใชความอดทนสงู เน่ืองจากข้ันตอนมีความยุงยากและใชเวลานานในการผลิต  
 วีดีโอ อารต (Video Art) คือวีดีโอที่ทําข้ึนโดยศิลปนสายทัศนศิลป วีดีโอ อารต เปน
เครื่องมือไมใชรูปแบบ ศิลปนใชวีดีโอในหลายแนวทาง แมวางานวิดีโอโดยมากจะตองอาศัยโทรทัศน
เปนเครื่องฉายภาพ แตในวงการจะเรียกศิลปะแบบน้ีวา วิดีโอ อารต  มากกวา “เทเลวิชัน อารต” 
หรือ “โทรทัศนศิลป”  อยางไรก็ตามวิดีโออารตไมมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรือภาพจาก
เหตุการณจริงเทาน้ัน  ในหลายๆงานอาจจะเปนการฉายภาพกราฟฟคที่เปนนามธรรมมากๆ บางก็
เปนภาพหุนน่ิง วัตถุสิ่งของตางๆ สุดแลวแตศิลปนจะเกิดความคิดอะไร 
  ดังน้ันการผลิตงานช้ินน้ีผูศึกษาจงึมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ไดจากการผลิตวีดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino ซึ่งจะดึงความโดดเดนของ
การใชกลองที่ถายดวยฟลมและการถายทําดวยเทคนิคสตอปโมช่ันออกมานําเสนอใหมีความนาสนใจ 
เนนใหช้ินงานเกิดความแปลกใหม และผูรับสารสามารถซึบซับสารที่ตองการจะแสดงออกมาไดตาม
ประสบการณของตน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการใชกลองLomokino รวมถึงกระบวนการและเทคนิคตางๆที่
เกี่ยวของกับฟลม 

2. เพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของการถายภาพโดยใชฟลม 
3. เพื่อศึกษาเทคนิคสตอปโมช่ัน และการผลิตวิดีโออารต  

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino ถายทอดเรื่องราวผาน
ผูหญิงคนหน่ึงที่อาศัยอยูในกรงุเทพ เมืองแหงความวุนวาย ออกอากาศทางสื่อออนไลน เปนระยะเวลา 
3 นาที เพื่อใหกลุมคนที่รักและสนใจในการถายภาพดวยฟลมไดศึกษาและรับชม 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. นําเสนอแผนการผลิตวิดีโออารต 
2. ศึกษา คนควาขอมูลตางๆ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
3. Pre-Production (เขียน Story board, หาสถานที่ถายทํา, หา References, 

เตรียมอุปกรณการถายทํา) 
4. Production (ข้ันตอนการถายทํา) 
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5. Post-Production (ข้ันตอนการตัดตอลําดับภาพ, ใสเสียงประกอบ) 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาขอมูลและนําเสนอหัวขอจลุนิพนธ         

คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ         

สัมภาษณเชิงลกึ         

Pre-Production         

ถายทําวิดีโออารต         

Post-Production         

ประเมินผลและสรปุผลการดําเนินงาน         

จัดทําเอกสาร         

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดผลงานที่ถายทําจากกลองโลโม ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว 
2. ไดรับความรู ประสบการณและการรับมือกับปญหาที่เกิดจากการใชกลองที่ถายดวย

ฟลม 
3. เพื่อเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจในการถายภาพดวยฟลม 
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นิยามศัพท 
 โลโมกราฟ (Lomography)    เปนเครื่องหมายการคาของ Lomographische AG 

ประเทศออสเตรียสําหรับผลิตภัณฑ และบริการเกี่ยวกับการถายภาพ โดยไดซื้อสิทธ์ิการใชช่ือมา
จากโลโม (LOMO PLC) ซึ่งเปนบริษัทผลิตเลนสของรัสเซีย และโลโมกราฟฟยังเปนแนวในการ
ถายภาพดวยฟลมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

Lomokino    คือ กลองรุนแรกของ Lomographische AG ที่สามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวไดดวยฟลม 35มม.  

วิดีโออารต (Video Art)    หมายถึง การทํางานศิลปะโดยใชวิดีโอเปนเครื่องมือในการ
นําเสนอผลงาน 

สตอปโมชั่น (Stop motion)    หมายถึง ภาพน่ิงเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการถายภาพที
ละเฟรม โดยแตละเฟรมจะมีการเคลื่อนไหวทีละนิด และนําภาพเหลาน้ันมาตอเรียงกันจนเกิดเปน
ภาพเคลื่อนไหว 

เฟรมเรท (Frame rate)    คือ อัตราการแสดงภาพเคลื่อนไหวในหน่ึงวินาที 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การศึกษาเรื่อง การผลิตวีดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino ผู

ศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี การวิจัยและผลงานที่เกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทาง
ประกอบในการผลิตช้ินงาน ดังตอไปน้ี 

1. หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหวและทฤษฎีการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 
2. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับฟลม 
3. แนวคิดเรื่องโลโมกราฟฟ (Lomography) 
4. ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) 
5. ผลงาน บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหวและทฤษฎีการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 

1.1 หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว 
     การที่เห็นภาพน่ิงหลายๆภาพที่ฉายตอเน่ืองกัน ดูเปนลักษณะภาพเคลื่อนไหวไดน้ัน 

สามารถอธิบายไดดวยหลักการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision)  อันเปนหัวใจของหลักการ
สรางภาพยนตรเพราะภาพยนตรก็คือภาพน่ิงแตละภาพที่ตอเน่ืองกันอยางมีระบบน่ันเอง ซึ่งมีที่มา
ต้ังแตของเลนที่ช่ือวาภาพหมุน (Thaumatrope) เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 
1825) โดย ดร.วิเลี่ยม เฮนรี่ ฟตตอน (Dr. William Henry Fitton) ซึ่งไดแนวคิดมาจากเซอรจอหน 
เฮอรเซล ผูที่สังเกตวาสายตามนุษยสามารถมองเห็นภาพทั้งสองดานของเหรียญที่หมุนอยูไดพรอมกัน 
Thaumatrope ทําจากกระดาษแข็งตัดเปนวงกลม โดยมีรูปภาพหรือภาพวาดทั้งสองดาน เชน ถา
วาดภาพดานหน่ึงเปนกรงนก สวนอีกดานหน่ึงวาดเปนรูปนก เจาะรูดานซายและขวาของวงกลมแลว
ผูกเชือก เมื่อดึงเชือกใหภาพพลิกไปมาเร็ว ๆ จะเห็นภาพทั้งสองดานของกระดาษรวมเปนภาพ
เดียวกัน น่ันคือจะเห็นภาพนกอยูในกรงได ซึ่งคําวา Thaumatrope มาจากภาษากรีก หมายถึง 
Wonder Turning หรือ มหัศจรรยแหงการหมุน จึงเปนหน่ึงในตนแบบของภาพยนตร  
     1.2 ทฤษฎีวาดวยการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 

     การที่เราเห็นภาพหมุน ( Thaumatrope ) เปนรูปนกอยูในกรงไดน้ัน สามารถ
อธิบายไดดวยทฤษฎีวาดวยการเห็นภาพติดตา ซึ่งมีหลักการดังน้ีหลักการที่อธิบายถึงการมอง
ภาพตอเน่ืองของสายตามนุษย หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา คิดคนข้ึนในป พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) 
โดยนักทฤษฎีและแพทยชาวอังกฤษ ช่ือ Dr. John Ayrton Paris ทฤษฎีดังกลาวอธิบายถึงการ
มองเห็นภาพตอเน่ืองของสายตามนุษยไววา ธรรมชาติของสายตามนุษย เมื่อมองเห็นภาพใดภาพหน่ึง 
หลังจากภาพน้ันหายไป สายตามนุษยจะยังคางภาพน้ันไวที่เรตินาในช่ัวขณะหน่ึง ประมาณ 1/15 
วินาที และหากในระยะเวลาดังกลาวมีภาพใหมปรากฏข้ึนมาแทนที่สมองของมนุษยจะเช่ือมโยงสอง
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ภาพเขาดวยกัน และหากมีภาพตอไปปรากฏข้ึนในเวลาไลเลี่ยกันก็จะเช่ือมโยงภาพไปเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงถาชุดภาพน่ิงที่แตภาพน้ันมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยหรือเปนภาพที่มี 
ลักษณะขยับเคลื่อนไหวตอเน่ืองกันอยูแลว เมื่อนํามาเคลื่อนที่ผานตาเราอยางตอเน่ืองในระยะเวลา
กระช้ันชิด จะสามารถเห็นภาพน้ันเคลื่อนไหวได 

     อยางไรก็ตาม มีเคล็ดลับประการหน่ึงก็คือกอนที่จะเปลี่ยนภาพใหมจะตองมีอะไรมา
บังตาเราแวบหน่ึง แลวคอยเปดใหเห็นภาพใหมมาแทนที่ตําแหนงเดิม โดยอุปกรณที่บังตาคือชัตเตอร 
(Shutter) และระยะเวลาที่ชัตเตอรบังตาจะตองนอยกวาเวลาที่ฉายภาพคางไวใหดู มิฉะน้ันจะ
มองเห็นภาพกระพริบไป ดังน้ันเมื่อเอาภาพน่ิงที่ถายมาอยางตอเน่ืองหลาย ๆ ภาพมาเรียงตอกันแลว
ฉายภาพน้ันในเวลาสั้น  ๆ ภาพน่ิงเหลาน้ันจะดูเหมือนวาเคลื่อนไหวหลักการน้ีจึงถูกนํามาใชในการ
สรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตรในระยะเวลาตอมา 
2. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับฟลม 

2.1 ชนิดของฟลม 
      ฟลมที่ใชถายภาพโดยทัว่ ๆ ไปแบงไดหลายประเภท หลายลักษณะตางกัน คือ  
แบงตามการแยกสี ไดแก  
      ฟลมขาวดํา (Black and White Film) เปนฟลมที่ฉาบดวยเย่ือไวแสงที่ทําให
ภาพเปนสีขาวดําเมื่อนําฟลม ไปลางครบกระบวนการ 
      ฟลมสี (Color Film) เปนฟลมที่ฉาบดวยเย่ือไวแสงที่ทําใหภาพเปนสีธรรมชาติ
เหมือนวัตถุจริงที่ถายซึ่งสีหลัก ที่เกิดข้ึนมีสีนํ้าเงิน สีเขียวและสีแดง สวนสีรองคือ สีฟา สีมวงและสี
เหลือง 
                 แบงตามความไวแสงโดยยึดคาความไวแสงที่เปนตัวเลขเปนเกณฑที่มีอยู 4 
ชนิด ไดแก 
       ประเภทความไวแสงตํ่า ปกติมีความไวแสงไมเกิน ISO 50 
       ประเภทความไวแสงปานกลาง มีความไวแสงระหวาง ISO 50 ถึง ISO 200 
       ประเภทความไวแสงสูง มีความไวแสงระหวาง ISO 200 ถึง ISO 800 
       ประเภทความไวแสงสูงมากมีความไวแสงต้ังแต ISO 800 ข้ึนไป     
                  แบงตามขนาดของฟลม แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 
       ฟลมขนาดเล็ก เปนฟลมที่มีขนาด จาก 35 มม . ลงมา          
       ฟลมขนาดกลาง เปนฟลมที่มีขนาดต้ังแต 6 x 6 ซม . ข้ึนไปแตเล็กกวา 4 x 5 
น้ิว       
       ฟลมขนาดใหญ เปนฟลมที่มีขนาดต้ังแต 4 x 5 น้ิวข้ึนไป 

2.2 การลางฟลม (Developing film) 
 การลางฟลมเนกาติฟสี  
 ในการลางฟลมสีเนกาติฟน้ันนิยมสงไปใหรานอัดขยายรูป หรือหองปฏิบัติ การ
ลางฟลมสีเนกาติฟ แลวอัดขยายรูปให ทั้งน้ีเพราะหากลางฟลม และอัดขยายรูปเองมีกระบวนการที่
คอนขางยุงยากสลับซับซอนกวาการลางฟลมขาวดํา และอัด ขยายภาพขาวดํามาก ผูที่ตองการลาง
ฟลมสีเนกาติฟเอง มีวิธีการลางคลายคลึงกับการลางฟลมขาวดําหากแตตัวนํ้ายาจะมีมากกวา และ
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ข้ันตอนมีมากกวา การลางฟลมโกดาคัลเลอรทู และโกดาคัลเลอร 400 ในชุดนํ้ายาแฟล็กซี คัลเลอร
ระบบ 41 ขนาด 1 ไปนท (473 ซีซี) 
 การลางฟลมสไลดสี  
 การลางฟลมสไลดสี มีกระบวนการแตกตางกันไปตามชนิดของสไลดที่ใช ในที่น้ี
ขอยก ตัวอยางการลางฟลมโกดักเอ็กตาโครมโดยระบบ E6 สําหรับแทงคลางฟลมขนาด 1 ไปนท 
(473 ซี.ซี.) 
 การลางครอส (Cross Process)  
 คือ การนําฟลมไปลางดวยนํ้ายาตรงกันขามสําหรับฟลมน้ันๆ เทคนิคน้ีจะทําให
เกิดสีของภาพที่ดูแปลกตา เชน นําเอาฟลมเนกาทีฟไปลางดวยนํ้ายาสไลด สีที่ไดจะออกโทนตุนๆมืดๆ 
จึงไมคอยเปนที่นิยม หรือนําฟลมสไลดไปลางนํ้ายาของฟลมเนกาทีฟ สีไดจะสดมากและเพี้ยนจาก
ความเปนจริง มีคอนทราสตจัด ทําใหเปนที่นิยม 
 การลางสแกน (Scan Process)  
 คือ การนําฟลมไปลางหลังจากน้ันใหทางรานสแกนฟลมออกมาเปนไฟล แลว
นําไปเขียนลงแผนซีดี เพื่อที่จะสามารถนํารูปเก็บไวไดในคอมพิวเตอร 

2.3 คําศัพทที่เกี่ยวของ 
 การ Push ฟลมและการ Pull ฟลม  

 คือ การเพิ่มเวลาหรือลดเวลาในการลางฟลม การ Push ฟลมข้ึน จะทําใหภาพ
ที่ไดสวางข้ึนกวาเดิม สวนการ Pull ฟลม น้ันจะทําใหภาพมืดลงกวาเดิม แตในการ Push ฟลมหรือ 
Pull ฟลมน้ันจะตองต้ังคา ISO ความไวแสงของกลองใหสูงข้ึนหรือลดลง โดยไมใชคาปกติของฟลม ที่
ระบุไว และการถายในลักษณะ Push ฟลมหรือ Pull ฟลม จะตองถายภาพในลักษณะเดียวกันทั้ง
มวน หามเปลี่ยน ISO เพราะฟลมที่ลางอาจจะเสียหายได 
 รูรับแสง  
 คือ ชองที่ใชควบคุมปริมาณของแสงที่จะผานเขามาในตัวกลองหรือจะเรียกวา 
F stop โดยจะมีคาบอกขนาดความกวางของรูรับแสงเปนตัวเลข เชน F1.4 , 1.8, 2.8, 4, 5.6 หรือ
มากกวาน้ันข้ึนอยูกับกลองแตละรุน ตัวเลขคารูรับแสงที่มีคานอยรูรับแสงจะเปดกวาง ทําใหแสงผาน
เขาไปไดมาก แตถาตัวเลขคารูรับแสงมีคามาก รูรับแสงก็จะย่ิงแคบแสงก็จะผานเขาไปไดนอย 
 ISO (International Standards Organization)  
 คือคาความไวแสงของฟลม เชน ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 จะ
ถูกระบุไวขางกลองฟลม คาความไวแสงมีผลตอภาพที่ถายออกมา ถาตัวเลขบอกความไวแสงนอย 
แสดงวาฟลมตัวน้ันมีความไวแสงชา แตถาตัวเลขบอกคาความไวแสงไวมาก แสดงวาฟลมตัวน้ันมีการ
รับแสงที่เร็ว ISO เปนตัวกําหนดความคมชัดของภาพ เปนตัวกําหนดความมืดความสวางในภาพ 
รวมทั้งเปนตัวกําหนดในเรื่องของความละเอยีดและคุณภาพของภาพฟลมที่คาความไวแสงสงูเกรนของ
ภาพจะไมละเอียด แตสําหรับฟลมที่มีคาความไวแสงตํ่าจะใหความคมชัดและรายละเอียดของภาพไดดี
ข้ึนใหคอนทราสตและสีสันที่ดีกวาฟลมที่มีคาความไวแสงสูง เมื่อกอนคาความไวแสงมีช่ือเรียกวาคา 
ASA และ DIN กอนที่จะเปลี่ยนมาใช ISO เพื่อใหเปนสากลทั่วโลก คา ASA ยอมาจากคําวา 
American Standards Association ซึ่งเปนระบบของทางฝงอเมริกา สวนคา DIN เปนระบบที่ทาง
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ฝงเยอรมันเปนผูกําหนดข้ึนมาใชแทนคาความไวแสงของฟลม โดยยอมาจากคําวา Deutsche 
industries norm 
 การถายเบิ้ล(Multiple Exposure) 
 คือ การถายภาพซอนในเฟรมเดิมมากวา1ครั้ง ทําใหภาพมีการซอนกันระหวาง 
การถายครั้งที่ 1 และการถายในครั้งตอๆไป 
 อันเดอร (Under)  
 คือ การที่ถายรูปออกมาแลวไดภาพมืดกวาที่ควรจะเปน 
 โอเวอร (Over)  
 คือ ภาพที่ถายมาน้ัน สวางจาเกินกวาปกติ ซึ่งตรงขามกับอันเดอร 
 หนามเตย (Sprocket)  
 คือ ตัวที่ใชสําหรับเกี่ยวเขากับฟลมใหเลื่อนไปเวลาหมุนที่ตัวข้ึนฟลมของกลอง 
หรือเรียกวาเข้ียวเกี่ยวฟลม 
 รูหนามเตย (Sprocket Holes)  
 คือ ชองเล็กๆ ที่เรียงกันเปนระเบียบขนานกันไปซาย-ขวา อยูบนเน้ือฟลม 
 แสงรั่ว 
 คือ อาการฟลมที่โดนแสง เกิดจากการใสฟลมไมดี ปนฟลมนานไป เผลอไปเปด
ฝากลองขณะที่มีฟลมถายรูปอยู หรือเปนที่ตัวกลอง ผลที่ไดอาจจะทําใหภาพที่ถายมาน้ันเสียหายได 
3. แนวคิดเรื่องโลโมกราฟฟ (Lomography) 
 กลุมผูถายภาพโลโมจะมแีนวทางการถายภาพที่เปนเอกลักษณและโดดเดน เห็นไดจากกฎ 
10 ขอของโลโม คือ 
 1. พกกลองโลโมไปทุกที่ 
 2. ถายตอนไหนก็ได ทั้งกลางวันและกลางคืน 
 3. โลโมไมใชสิ่งทอดแทรก แตเปนสวนหน่ึงของชีวิต 
 4. ถายจากเอว 
 5. เขาใกลวัตถุใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 6. ไมตองคิด 
 7. ถายใหเร็ว 
 8. ไมจําเปนตองรูลวงหนาวาจะถายอะไร 
 9. ไมจําเปนตองรูหลังจากถายเชนกัน 
 10. ไมตองสนใจเรื่องกฎ 

จากกฎทั้ง 10 ขอของโลโมจะพบวา เปนกฎที่ไมใหความสนใจกับกฎเกณฑใดๆเลยแมแต
กฎของโลโมเองก็ตาม 
4. ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) 
 การรับรูเปนผลมาจาการที่มนุษยใชอวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกวา
เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการคนพบวา การรับรู
ของคนเกิดจากการมองเห็น 75% จากการไดยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3%การรับรู
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จะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู ไดแก ลักษณะของผูรับรู 
ลักษณะของสิ่งเรา เมื่อมีสิ่งเราเปนตัวกําหนดใหเกิดการเรียนรูไดน้ันจะตองมีการรับรูเกิดข้ึนกอน 
เพราะการรับรูเปนหนทางที่นําไปสูการแปลความหมายที่เขาใจกันได ซึ่งหมายถึงการรับรูเปนพื้นฐาน
ของการเรียนรู ถาไมมีการรับรูเกิดข้ึน การเรียนรูยอมเกิดข้ึนไมได การรับรูจึงเปนองคประกอบสําคัญ
ที่ทําใหเกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย กระบวนการรับรูซึ่งบุคคลไดรับจากสิ่งรอบตัวแลว
สงผานไปยังสมองและเกิดการตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงและแปล
ความหมายเปนความเขาใจในสารที่แตกตางกันได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและประสบการณเดิม
ของบุคคลน้ัน ดวยตลอดจน สังคม ความเช่ือ เจตคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแตละบุคคล
แตกตางกันออกไป จึงมีผลทําใหการรบัรูและตีความหมายแตกตางกันออกไป นอกจากน้ันแสงและสีก็
มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยดวย 
 ทฤษฎีการรับรูที่นักออกแบบตองศึกษาสามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 
 4.1 ทฤษฎีการรับรูภาพดวยการรูสึก (Sensual Theories Of Visual Communication) 
การรับรูภาพดวยความรูสึกเปนสวนหน่ึงซึ่งเกิดข้ึนจากการที่มีสิ่งเราตางๆ ที่อยูรอบตัวเราที่ไดเขามา 
กระทบตัวเราจนเกดิเปนการรับรูไดโดยปราศจากการวิเคราะหขอมูล เน่ืองจากมนุษยเราสามารถรับรู
ไดโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดยินเสียง การไดกลิ่นการไดสัมผัส และการได
รส สงผานไปยังสมอง และเกิดเปนการรับรูดวยการรูสึกถึงสิ่งตางๆ ซึ่งการรับรูดวยการรูสึกเชนน้ีไม
จําเปนที่จะตองอาศัยความรูและการเขาใจในการตีความหมายก็สามารถรับรูและเขาใจได 
 4.2 ทฤษฎีการรับรูและการเขาใจภาพ (Perception Theories of Visual 
Communication) การรับรูภาพในที่น้ีหมายถึง การมองเห็นและรับรูสิ่งที่เกิดข้ึนอยูทุกวันใน
ชีวิตประจําวันของเราดวยความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตาง ๆ  การรับรูเปนสวนหน่ึง 
ของการเรียนรูสิ่งใหม ถาเราสามารถจดจําสิ่งน้ัน ๆ ไดจะชวยใหการเรียนรูสิ่งใหม การเรียนรูของเรา 
กาวหนาเพิ่มมากข้ึนเมื่อเราเขาใจและสามารถรับรูดวยการรูสึกได (สุวิสาข เหลาเกิด 2555) 
5. ผลงาน บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5.1 ผลงานที่เกี่ยวของ 
     จากการคนควาช้ินงานที่เกี่ยงของทางอินเตอรเน็ต ผูศึกษาพบวามีช้ินงานที่ใชกลอง 

Lomokino ในการถายทํามีอยูจํานวนไมมาก สวนใหญจะเปนการบันทึกภาพในชีวิตประจําวันทั่วไป 
ไมมีความหมาย จะมีจํานวนนอยที่ต้ังใจผลิตช้ินงานเปนภาพยนตรสั้นหรือมิวสิควิดีโอ ตัวอยางช้ินงาน
เชน 

     ภาพยนตรสั้น เรื่อง Ashes  
     กํากับโดยอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ความยาว 20 นาที เปนการบันทึกวิถีชีวิต

รอบตัวที่จังหวัดขอนแกน ในชวง 5 นาทีสุดทายไดมีการผสมผสานการถายแบบดิจิตอลไวดวย 
     จากผลงานที่ไดทําการศึกษาเปนภาพยนตรสั้นที่นําเสนอเรื่องราวสวนตัวของคุณ

อภิชาติพงศ ทําใหไมสามารถเขาใจเรื่องราวหรือสิ่งที่ผูผลิตตองการสื่อไดทั้งหมด จึงนํามาประยุกตใช
ในผลงานโดยเลือกถายทอดเรื่องราวที่ผูคนหมูมากมีประสบการณรวม 
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5.2 บทความที่เกี่ยวของ 
     10 เทคนิคในการถายหนังดวยกลอง LomoKino 

1. พื้นที่ สามารถที่จะว่ิงไปพรอมกับกลอง Lomokino ในมือได 
2. แสงและทองฟา ย่ิงมากย่ิงดี เน่ืองจากภาพจากกลอง Lomokino น้ันมีมุมมองที่

กวาง 
3. เด็ก เปนผูดําเนินเรื่องที่สมบูรณแบบ ไมวาเด็กคนไหนก็ตามกจ็ะถูกดึงดูดและเริ่ม

แสดงทาทางตอหนากลองชนิดน้ี 
4. ความไว เน่ืองจากเด็กมักจะเคลื่อนไหวรวดเร็ว ดังน้ันตองหมุนกลองใหเร็วข้ึน

เชนกัน  
5. รอยย้ิม กลองน้ีทําใหทุกคนมีความสุข ดังน้ันจงเก็บภาพรอยย้ิมทั้งหมดไว 
6. ความใกลชิด เขาใกลหรือถอยหางวัตถุหรือบุคคลเพื่อใหเกิดความแตกตาง 
7. หายใจ หยุดหมุนกลองสักพักเพื่อผอนคลาย คิดและต้ังสติเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังทํา

อยูไมเชนน้ันฟลมอาจจะหมดกอนได 
8. จัดการ เพิ่มเติม แกไข วาดรูป และตัดตอ 
9. แบงปน ใหทุกคนที่มีสวนประกอบในภาพยนตร ไดเห็นตัวเองในหนังสต็อปโมช่ัน 
10. ซื้อฟลมเอาไวเยอะๆ เพราะสิ่งน้ีทําใหหลายๆคนเสพติดได 
จากบทความที่ไดทําการศึกษาทําใหไดรูถึงเทคนิคที่มีประโยชนเเละสามารถนําไป

ประยุกตใชในการผลิตช้ินงานจุลนิพนธดวยกลอง Lomokino อยางมีประสิทธิภาพ 
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ“การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง

Lomokino” น้ันอาจกลาวไดวายังไมมีผูใดทําวิจัยโดยตรงเอาไวเลย เน่ืองจากกลองLomokinoน้ัน
เพิ่งผลิตออกมาจัดจําหนายครั้ งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 (2011) โดยบริษัท 
Lomographische AG แตงานวิจัยที่เกี่ยวของกับไดทําการวิจัยเรื่องสื่อหลังสมัยใหมของชุมชนโลโม
กราฟฟใน www.lomothai.com ในสวนที่มีประโยชนและประยุกตกับงานวิจัยดังตอไปน้ี 

     ชาย วรวงศเทพ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องสื่อหลังสมัยใหมของชุมชนโลโมกราฟฟ
ใน www.lomothai.com เปนงานวิจัยที่สํารวจถึงลักษณะหลังสมัยใหมที่ปรากฏอยูในรูปแบบและ
เน้ือหาของ www.lomothai.com รวมทั้งศึกษาถึงกลุมผูใชบริการ 

     ผลการศึกษาพบวารูปแบบของภาพโลโมมีความแปลก แตกตางจากภาพถายทั่วไป 
เนนที่ความพึงพอใจ และอารมณ ความรูสึก และพบวากลุมผูใชบริการของ www.lomothai.com 
เปนกลุมที่มีทัศนคติตอศิลปะในทิศทางเดียวกัน คือมองวาศิลปะไรกฎเกณฑ อะไรก็เปนศิลปะได และ
เปนกลุมคนที่ใหความสําคัญกับความพึงพอใจ และอารมณ ความรูสึกเปนหลัก 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเพื่อผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino สามารถ
แบงวิธีการศึกษาออกเปนสองข้ันตอน คือการเก็บรวบรวมขอมูลและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
นํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนผลิตช้ินงาน 

 
รูปแบบการศึกษาวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) ผูศึกษามุงหวังในการ
คนควาหาความรูเพื่อนาความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติโดยการผลิตช้ินงาน มีการ
ดําเนินงานหลายข้ันตอนดวยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูที่
ใชกลองโลโมหรือกลองที่ถายดวยฟลม และศิลปนผูเช่ียวชาญทางดานวิดีโออารต จากน้ันนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะห เพื่อประยุกตใชในการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบเน้ือหา และวางแผนการ
ผลิต 

หลังจากผลิตช้ินงานเสร็จสมบูรณ จะทําการประเมินโดยการนําไปทดสอบกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงช้ินงานใหดีข้ึน รวมถึงถามขอแนะนําและขอติชมของ
ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณจากผูเช่ียวชาญที่เคยทําการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเปนแนวทางในการผลิต
ช้ินงานใหมีคุณภาพตอไป 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ผูศึกษาใชในการศึกษาครั้งน้ีแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document Study) 
    เปนการศึกษาขอมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย ทฤษฎี 

แนวคิด ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาจากงานวิจัย ตําราวิชาการ บทความ และ
ในอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวของเพื่อนามาประยุกต และปรับใชในการอางอิงประกอบการศึกษาวิจัยให
สมบูรณ 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
    เปนการศึกษาขอมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) เปนวิธีการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง เชน การทําแบบสํารวจ การสัมภาษณ แบบสอบถาม หรือการสังเกตการณเปนตน ซึ่งผูศึกษา
จะทําการสัมภาษณเชิงลึกจากบคุคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการผลิตช้ินงาน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ผูศึกษาทําการวิจัย คือ ผูเช่ียวชาญทางดานกลองโลโม ศิลปนที่มีความรู

ความสามารถและเคยมีผลงานที่เกี่ยวของกับกลองโลโม และศิลปนผูมีประสบการณดานการทํางาน
เกี่ยวกับวิดีโออารต รวมทั้งหมด 5 ทาน 

ประชากรในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในการศึกษาครั้งน้ี 
ประกอบดวย 

1. คุณสรรเสริญ ปุณทาวี Digital Marketing และ Online Manager บริษัท โลโมกราฟ
ฟ (ประเทศไทย) จากัด 

2. คุณอินทัช พุมสาขา ชางภาพโลโม และหน่ึงในสมาชิก Lomography Community 
3. คุณวุฒิชัย นุชสีร ชางภาพโลโมมือหน่ึงของประเทศไทย เช่ียวชาญในการถายภาพดวย

เทคนิค Double Exposure 
4. คุณไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ ชางภาพและศิลปนวิดีโออารต 
5. คุณบุญชัย อภินทนาพงศ ศิลปนอิสระทางดานจัดวางสื่อวิดีโอ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
เปนการสัมภาษณโดยการใชประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับช้ินงาน หรือแนวคําถาม

เจาะลึก เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเลาเรื่องราวไดตรงตามประเด็น คําถามที่ใชจะเปนลักษณะคําถาม
ปลายเปด (Open – end Question) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามไดอยางละเอียด ทําใหผูศึกษา
สามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหไดอยางละเอียด และสามารถนําไปพัฒนาในงานวิจัยและช้ินงาน
ตอไป 

คําถามในสวนของการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) แบงออกเปน 2 แบบ
สัมภาษณ ไดแก 

แบบสัมภาษณ 1 ใชสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญทางดานกลองโลโม  ศิลปนที่มีความรู
ความสามารถและเคยมีผลงานที่เกี่ยวของกับกลองโลโม 

แบบสัมภาษณ 2 ใชสัมภาษณศิลปนผูมีประสบการณดานการทํางานเกี่ยวกับวิดีโออารต 
การทดสอบเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยน้ัน คือการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยผูศึกษาไดสรางแบบสอบสัมภาษณและแบบสอบถามที่มีคําถามสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา และนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขและปรับปรุงคําถามให
เหมาะสมกอนการสัมภาษณ 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยการคนควาจากเอกสารตํารา วิทยานิพนธ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการใชกลองโลโม เทคนิคสตอปโมช่ัน และวิดีโออารต 
เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต 

2. ศึกษาถึงผลงานที่ใชกลองLomokino ที่มีอยูสื่ออินเตอรเนต เชน www.youtube 
.com, www.viemo.com, www.lomography.com เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

3. ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูเช่ียวชาญทางดานกลอง   
โลโม ศิลปนที่มีความรูความสามารถและเคยมีผลงานที่เกี่ยวของกับกลองโลโม และศิลปนผูมี
ประสบการณดานการทางานเกี่ยวกับวิดีโออารต โดยใชคําถามแบบปลายเปด (Open – end 
Question) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามไดอยางละเอียด และตรงประเด็นที่ผูศึกษาตองการ 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

กอนเริ่มทําการผลิตช้ินงานจะมีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูเช่ียวชาญ โดยผูศึกษาใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาหหลังจาก
ผลิตช้ินงานเสร็จแลว จะมีการทําการประเมินช้ินงานกับกลุมเปาหมาย เพื่อประเมินความเขาใจและ
ความสนใจตอช้ินงาน นอกจากน้ีจะทําการสอบถามไปยังผูเช่ียวชาญที่เคยไดทําการสัมภาษณ เพื่อ
ประเมินผลในดานของการกํากับและการผลิตช้ินงาน วามีความนาสนใจและมีคุณภาพหรือไมอยางไร 
ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนางานในภายหนา 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณแบบเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญทางดานกลองโลโม ศิลปนที่มี
ความรูความสามารถและเคยมีผลงานที่เกี่ยวของกับกลองโลโม และศิลปนผูมีประสบการณดานการ
ทํางานเกี่ยวกับวิดีโออารต โดยนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหและสรุปตามประเด็นคําถามที่ต้ังไว 
นําเสนอขอมูลตามลาดับในรูปแบบของการบรรยายหรือพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

การศึกษาขอมูลในครั้งน้ี ผูศึกษาไดเสนอขอมูลในแบบของการบรรยายหรือพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิค
สตอปโมช่ันที่ถายทําโดยกลอง Lomokino ทั้งน้ีขอมูลในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหจากการสัมภาษณ
กับกลุมประชากรที่มีประสบการณทางดานวิดีโออารตและเช่ียวชาญหรือมีผลงานที่ เกี่ยวของกับ
กลองโลโม แลวนํามาประยุกตพัฒนาในช้ินงานที่ผูศึกษาจะผลิตข้ึน 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

การศึกษาขอมูลในครั้งน้ี ผูศึกษาเริ่มจากการศึกษาผลงานที่ถายทําโดยกลอง Lomokino 
แลวจึงคิดกําหนดโครงรางใหออกมาในรูปแบบของวิดีโออารต ดังน้ี 
โครงรางวิดีโออารต 

นําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนเมืองผานตัวละครหลัก ที่พบเจอแตความวุนวายในกรุงเทพ
จากเรื่องใกลตัว จึงอยากหนีชีวิตอันวุนวายในเมืองใหญ ไปพบเจอกับความสงบของธรรมชาติ โดยจะ
นําเสนอใหเห็นและรูสึกถึงความแตกตางในแตละชวงเวลา โดยนําเทคนิคการถายภาพซอนมา
ประยุกตใชในช้ินงาน 

รายละเอียดของวิดีโออารต 
ช่ือโครงการ : 21 
ความยาว : 3 นาท ี
การออกอากาศ : ทางสื่อออนไลน 
ประเภท : Experimental 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino” ใช
การศึกษาและการรวบรวมขอมลูในรปูแบบการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) โดยผูศึกษาได
เลือกใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับบุคคลที่มีความรูประสบการณดาน
การทํางานเกี่ยวกับการผลิตวิดีโออารต และผูที่มีประสบการณในดานการถายภาพโดยใชกลอง
Lomokino และในดานการถายภาพโดยใชเทคนิค Double Exposure และไดนําผลการวิจัยน้ันมา
วิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปเปนขอมูลและประยุกตในการผลิตช้ินงาน โดยสามารถนําเสนอผลการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังน้ี 

ผลการศึกษา 
การสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) ของกลุมตัวอยางบุคคลที่มีความรู

ประสบการณดานการทํางานเกี่ยวกับการผลิตวิดีโออารต และ ผูที่มีประสบการณในดานการถายภาพ
โดยใชกลองLomokino และในดานการถายภาพโดยใชเทคนิค Double Exposure รวมทั้งหมด 5 
ทานดังน้ี 

1. คุณสรรเสริญ พูนทวี Online Marketing Manager บริษัท โลโมกราฟฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

2. คุณอินทัช พุมสาขา ชางภาพโลโมที่เช่ียวชาญในการใชกลอง Lomokino 
3. คุณวุฒิชัย นุชสีร ชางภาพโลโมมือหน่ึงของประเทศไทย เช่ียวชาญในการถายภาพดวย

เทคนิค Double exposure 
4. คุณบุญชัย อภินทนาพงศ ศิลปนอิสระทางดานจัดวางสื่อวิดีโอ 
5. คุณไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ ชางภาพและศิลปนวิดีโออารต 
    โดยแบงการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) ออกเปน 2 สวน

ไดแก คําถามเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณในการทางานและคาถามช้ินงานของผูศึกษา 
1. คําถามเก่ียวกับแนวคิดและประสบการณในการทํางาน 
    1.1 ความแตกตางระหวางกลองโลโมกับกลองฟลม(SLR)และกลองดิจิตอล(DSLR) 
          เสนหของกลองโลโมที่ตางจากกลองฟลมหรือกลองดิจิตอลอื่นๆ คือความไม

สมประกอบหรือไมสมบูรณ เพราะคุณสมบัติของกลองโลโมแทบทุกตัวน้ันไมสมบูรณเทียบเทากลอง
ฟลมทั่วไป หรือกลองดิจิตอลในปจจุบันเห็นไดชัดจากความคมชัดของภาพ ภาพจากฟลมมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เชน ความอิ่มตัวของสีจากฟลม+เกรน(Noise) เม็ดสีของภาพ ซึ่งเอกลักษณน้ีเปนสิ่งที่กลอง
ดิจิตอลไมสามารถเลียนแบบได ถึงแมจะพยายามปรับแสง สี เกรน ดวยโปรแกรมตางๆอยางไร ก็ไม
สามารถลอกเลียนแบบได สเนหของกลองฟลมอีกอยางหน่ึงคือสนุกตอนลุนผลลัพธ เพราะไมสามารถ
เห็นผลลัพธทันที ตองรอถายใหหมดแลวคอยนําไปลาง ซึ่งมีหลายครั้งภาพที่ต้ังใจถายมากๆ ลางออก
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มาแลวเสียหรือไมสวย หลายครั้งที่ภาพที่กดชัตเตอรไปแบบไมต้ังใจกลับไดผลลัพธที่ออกมาดีสวยเกิน
ความคาดหมาย ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ณ ขณะที่กดชัตเตอร ไมวาจะเปนแสง จังหวะ หรือแมแต
ความรูสึกของผูถาย แตสวนมากจะข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคล อีกทั้งฟงกช่ันการใชงานสวน
ใหญของกลองโลโมสามารถปรับคารูรับแสงได 2-3 คา สวน speed shutter จะคงที่ไมสามารถถาย
ไดทุกสภาพแสง กอนถายจึงตองตรวจดูสภาพอากาศของวันน้ันแลวเลือกคาความไวแสงของฟลม
(ISO) ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศน้ันๆ สวนระบบโฟกัสไมสามารถมองเห็นไดจากชองมอง
ภาพเหมือนกลองฟลม(SLR)ทั่วไป ตองใชความรูสึกของผูถายในการกะระยะ ซึ่งในบางทีอาจกะระยะ
พลาดไปบาง ทาใหเกิดภาพเบลอ แตสําหรับโลโมภาพเบลอมีเสนหและไดอารมณ ในเรื่องของตัว
กลองสวนใหญทําจากพลาสติก เนนดีไซนตัวกลองใหนารักและสะดวกที่สุดในการใชงาน เลนสของ
กลองโลโมแทบทุกตัวจะม ีeffect แปลกๆ ที่เรียกวา vignette(ขอบดํา) อันเปนเอกลักษณของภาพโล
โม อีกทั้งกลองบางตัวอาจจะทําใหเกิด effect แสงรั่ว(Light leak) หรือสามารถถายภาพซอน
(Double exposure) เพราะกลองโลโมสามารถกดชัตเตอรซ้ําไดโดยไมตองหมุนฟลมข้ึนรูปใหม สวน
เรื่องการของถาย คนที่เลนกลองโลโมมักจะถายแบบไมเล็งหรือมองชองมองภาพ ซึ่งทําใหผลลัพธที่
ออกมาจะไดภาพที่มีคอมโพสแปลกๆหลุดองคประกอบ ตามคอนเซ็ปตของโลโมคือ ถายไปเลยไมตอง
คิด (Don't think just shoot) 

    1.2 แนวคิดเก่ียวกับกลอง Lomokino 
         เปนกลองพลาสติกกึ่งของเลน ใชถายภาพเคลื่อนไหวโดยการหมุนเพื่อเปนการลั่น

ชัตเตอรและใชฟลมเหมือนกลองถายภาพยนตรสมัยกอน ภาพไมไดตองการความสมบูรณ ใชวิธีการ
กะเอาในการถาย ฉะน้ันจําเปนตองมีแสง แตถาไมมีแสงสามารถใชแฟลชได แตตองเปนแฟลชที่
สามารถยิงไดเร็ว หลังจากไดภาพจากการลางสแกนฟลมแลว ตองนํามาผานกระบวนการตัดตอโดยใช
คอมพิวเตอร ซึ่งตองมีทุนและมีความถนัดในการใชโปรแกรมตัดตอบาง เพราะกระบวนการของกลอง 
Lomokino น้ันมีความซับซอนมากกวากลองโลโมรุนอื่นๆ เน่ืองจากตองทําออกมาใหเปน
ภาพเคลื่อนไหวซึ่งกลองเเตละตัวลวนมีขอจาํกัด ทําใหคนที่นํามาใชพยายามสรางสรรคเรียนรูขอจํากัด
แลวพยายามคนหาวิธีที่ทาทายหาไอเดียเพื่อทําอะไรที่แปลกใหม 

    1.3 จุดเดนและจุดดอยของกลอง Lomokino  
          พบวา จุดเดนของกลอง Lomokino คือมีรูรับแสงที่ยืดหยุน สามารถถายได

หลายสภาพแสงและมีระบบโฟกัส ทําใหสามารถเลนกับการถายชัดลึกชัดต้ืนได สวนขอเสียของกลอง
Lomokino คือตองใชเวลานานมากในการครอปรูปออกทีละเฟรมเพื่อนําไปตัดตอใหออกมาใน
รูปแบบของวิดีโอ stop motion อีกทั้งชองมองภาพของกลองน้ัน ไมสามารถเห็นคอมโพสแบบ
แนนอนไดจากชองมอง อาจจะใชเพื่อมองกะระยะคราวๆ เทาน้ัน และที่สําคัญคือใชงบประมานสูง 
เน่ืองจากฟลมมวนนึงสามารถถายไดประมาณ 144 เฟรม ซึ่งสามารถนํามาทําเปนวีดีโอไดความยาว
ประมาณ 45-60 วินาที ตอ frame rate ประมาน 3-5 f/s อีกทั้งยังตองเสียคาฟลมกับคาลางสแกน
ฟลมอีกดวย  

    1.4 เทคนิค Double exposure  
          ตองคํานวณปริมานแสง เลี่ยงการถายกลางแดดจัด ควรเลือกฟลมไวแสงที่ตํ่าทีส่ดุ 

การถายซอนใหความรูสึกแปลกตามีอะไรนาคนหา เพราะรวมภาพสองภาพมาอยูในภาพเดียว อาจจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

ตางที่ตางเวลาตางเรื่องราว ตางวัฒนธรรมมาผสมผสานกันทําใหเกิดจินตนาการไรขอบเขต การถาย
ซอนภาพน้ันไมจํากัด สามารถถายซอนกี่รอบก็ได หรือเรียกวา Multiple Exposure มีวิธีการถายโดย 
เมื่อถายรูปครั้งแรกจนหมดฟลมแลวน้ันใหกรอฟลมกลับเขาไปที่เดิม จากน้ันนําฟลมมวนเดิมใสกลับ
เขาไปในกลองอีกครั้งแลวเริ่มถายใหม หลักการถายภาพซอนสวนที่มืดของเลเยอรแรกจะติดไดดี แต
สวนที่สวางซอนกันภาพมักจะไมคอยปรากฏอาจะซอนนิดหนอยหรืออาจจะไมติดเลยก็ได  

    1.5 ชนิดของฟลมและราคาในปจจุบัน 
          ฟลมมี 3 ชนิดใหญๆ คือ ฟลมขาว-ดํา ฟลมเนกาทีฟ ฟลมสไลด ฟลมขาวดําราคา

มวนละประมาณ 100-250 บาท สีที่ไดจะมีแคสีขาวดําเทา ฟลมเนกาทีฟราคาปจจุบันอยูที่ 50 - 200 
บาท ภาพที่ออกมาจะเปนสีธรรมชาติ ไมสด ตองใชนํ้ายา c - 41 ในการลาง ฟลมสไลดปจจุบันราคา
250 – 400 บาท สีจะผิดเพี้ยนจากตามนุษยเล็กนอย เปนสีจริงๆตามที่มนุษยเห็น ปกติใชนํ้ายา e - 6 
ในการลาง แตถานํานํ้ายา c - 41 มาลางกับฟลมสไลด จะไดภาพที่มีสีผิดเพี้ยน ฉูดฉาด ซึ่งเรียก
กระบวนการน้ีวา cross process ซึ่งเปนที่นิยมมากสําหรับการถายภาพโลโม  

    1.6 แนวคิดเก่ียวกับวิดีโออารต 
          วิดีโออารต คือ การถายทอดงานศิลปะผานทางสื่อวิดีโอ ศิลปนมีความเช่ือศรัทธา

หรือหลงใหลในบางสิ่งบางอยาง และตองการสรางงานศิลปะดวยเทคนิคที่ตัวเองถนัด เพื่อถายทอด
ความรูสึกหรือแนวคิดที่ตัวศิลปนไดแรงบันดาลใจมาจากที่ตางๆใหกับผูอื่นไดรูสึกตามตนเอง อาจจะ
ไดมาจากเรื่องราวในชีวิตประจําวัน การเมือง จากการอานหนังสือเปนตน และใชเอกลักษณของวีดิโอ
บันทึกเรื่องของชวงเวลา การเคลื่อนไหว และความทรงจํา งานศิลปะไมมีโจทยข้ึนอยูกับแรงบันดาลใจ 
       1.7 จุดเดนของวิดีโออารต  

         สามารถรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางของทัศนศิลปเขาไปอยูในวิดีโอ ไมวาจะเปน 
วรรณกรรม ดนตรี เพลงประกอบหรือซาวด การเคลื่อนไหวของมนุษย การแสดงตางๆ การจัดแสง 
การจัดองคประกอบศิลป การเลนเรื่องสถานที่และเวลา การใชภาพกับเสียงในการเลาเรื่อง ข้ึนอยูกับ
ตัวศิลปนวาจะเลือกบันทึกอะไร แตก็เปนขอยากที่ศิลปนตองเลอืกสิง่ที่จะถายทอดอยางชํานาญซึ่งเปน
ขอสําคัญของวิดีโออารต อาจจะเกิดขอผิดพลาดข้ึนได ตองพยายามควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไดและ
ถายทอดออกมาใหไดตามที่คิด  

   1.8 ขั้นตอนกระบวนการทําวิดีโออารต 
         มีทั้งถายวิดีโอเก็บไว หรือหาแรงบันดาลใจ สรางคอนเซปตคิดอยางมีช้ันเชิงและ

คอยนําวิดีโอไปบันทึกภาพทีหลัง บางทีอาจจะตองมี story board หรือเขียนเรื่องราวรายละเอียดไว
คราวๆ บางอยางตองมีการเซตข้ึนมาเพราะไมสามารถถายทอดความรูสึกไดหมด นํามาเลาโดยการตัด
ตอและจัดวางองคประกอบใหเหมาะสม คํานึงถึงจังหวะ สไตลของวิดีโออาจจะไดมากจากการ
เคลื่อนไหวของเพลง ตองเลาใหไดอารมณและตองสรางอารมณใหกับคนดูใหได ในเรื่องของการบันทกึ
สามารถใชกลองอะไรก็ไดในการบันทึกภาพและลองปรับเปลี่ยนเทคนิคเพราะปจจุบันกลองสามารถ
ทําอะไรไดหลายอยาง คนทั่วไปกส็ามารถทําวิดีโออารตได แตที่สําคัญคือการหาแรงบันดาลใจแนวคิด
ออกมาใหไดกอน 
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2. คําถามเก่ียวกับชิ้นงานของผูศึกษา 
    2.1 ขอแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับแผนการผลิต 
         ในดานของการถายภาพดวยกลอง Lomokino ควรใชฟลมที่มีคาไวแสงตํ่า เชน 

ISO100 ควรเลี่ยงแดดจัด และถายในชวงที่มีแสงแดดเบาๆ เชน แดดยามเย็น แตไมควรถายในที่ที่มี
สภาพฟาครื้ม ฝนหมนหมอง เพราะจะทําใหภาพที่ออกมามืดเกินไป และควรระวังในการใสฟลม
เพราะอาจจะทาใหฟลมติดขัดหรือหลุดได อีกทั้งควรสังเกตวาฟลมหมดหรือยังเพราะถาหมุนตอไป
เรื่อยๆอาจจะทําใหฟลมขาดได และที่สําคัญอยูที่ไอเดียกับการเรียนรูกลอง ใชการปรับโฟกัส การจับ
จังหวะ และการตัดตอมาผสมผสานกัน ควรมีสตอรี่บอรดกับฟลมเตรียมพรอมไวหลายๆมวน ในดาน
ของเทคนิค Double Exposure เห็นดวยกับการที่ใชเทคนิค Double Exposure เพื่อสื่อถึงความ
วุนวาย แตเทคนิค Double Exporsure ควบคุมยากและอีกทั้ง Lomokino ไมสามารถต้ัง ISO ได 
ตองใชแสงธรรมชาติมาชวย ควรถายเรื่องราวหลักในที่ๆมแีสงมากกวาเรือ่งราวรอง เรื่องราวหลักจะได
ยังเดนสามารถมองเห็นไดชัดกวา สวนในดานของวิดีโออารตน้ันหัวขอกรุงเทพใหญไป ควรหามุมมอง
ความวุนวายแลวลองเจาะประเด็น ตองทาไอเดียใหแคบ ทําออกมาในมุมมองของตนเองและควรจะมี
ประสบการณรวม ยึดแรงบันดาลใจไวแลวสรางความเช่ือออกมาศิลปนมีหนาที่สรางความรูสึกใหคนดู 
ตองถายทอดออกมาใหได ใชองคประกอบทางศิลปะมาชวยในการเลาเรื่อง ทําใหคนดูเกิดความรูสึก 
หรืออาจจะถายวิดีโอเปนสตอคเก็บไวละคอยนามาตัดตอเลาเรื่องราวความรูสึกทีหลัง 

         ผูศึกษาจะนําคําแนะนําตางๆที่ไดรับไปปรับปรงุใหแผนการผลิตน้ันมีความแข็งแรง
มากย่ิงข้ึน เพื่อใหข้ันตอนของการผลิตช้ินงานดาเนินไปอยางราบรื่น และไดช้ินงานที่มีคุณภาพ 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาเรื่อง“การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino “ได
ใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปทดสอบกับ
กลุมเปาหมายดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งไดผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายที่มีตอวิดีโออารตที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันดวยกลอง Lomokino เพื่อนําไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงช้ินงานใหดีข้ึน รวมถึงถามขอแนะนําและขอติชมของช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 
จากผูเช่ียวชาญที่เคยทําการสัมภาษณไปกอนหนาน้ี เพื่อเปนแนวทางในการผลิตช้ินงานใหมีคุณภาพ
ตอไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลชิ้นงาน 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสมัภาษณเชิงลกึ (In-depth Interview) จากกลุมเปาหมาย
ที่มีความสนใจและใชกลองที่ถายดวยฟลมเปนประจํา จํานวนทั้งหมด 8 ทาน เพื่อประเมินความเขาใจ
และสนใจตอช้ินงาน  

2. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูที่มี
ประสบการณและเช่ียวชาญในการใชกลอง Lomokino ซึ่งเคยทําการสัมภาษณเชิงลึกไปกอนหนาน้ี 
จํานวน 1 ทาน  

3. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของช้ินงาน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินชิ้นงาน 
1. เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 
    ความเขาใจในเน้ือหา 
    ความแปลกใหมและนาต่ืนเตนต่ืนใจ 
    คุณภาพของช้ินงาน 
    ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
2 . เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสัมภาษณ (Interview) คือขอแนะนําและติชมหลัง

รับชมช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
1. ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หลังได

รับชมช้ินงาน เพื่อเปนการประเมินผลของช้ินงานที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความ
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พึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีความสนใจ และใชกลองที่ถายดวยฟลมเปนประจํา จํานวน 8 คน 
ประกอบดวย 

  1. นายอภิสิทธ์ิ แผเกียรติวงศ    อายุ 21 ป      
  2. นายนิสสรณ สมรัตนกุล         อายุ 21 ป       
  3. นางสาวเมทินี มีเหลือ                  อายุ 20 ป     
  4. นางสาวพิมพกานต จํารัสโรมรัน  อายุ 20 ป   
  5. นางสาวสมฤทัย พินธุกนก   อายุ 22 ป   
  6. นายวิสุทธ์ิ แซแต   อายุ 21 ป  
  7. นางสาวชาลินี ประเสริฐทรัพย  อายุ 19 ป  
  8. นางสาว วิลาวัลย อนุสรธนาวัฒน อายุ 24 ป   
      โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในคําถามเกี่ยวกับช้ินงานที่เสร็จ

สมบูรณจากการรับชมวิดีโออารตที่ใชเทคนิคสตอปโมช่ันดวยกลอง Lomokino ดังน้ี 
      ความเขาใจในเน้ือหา 
      ในดานความเขาใจในเน้ือหากลุมเปาหมายตัวอยางมีความเขาใจในเน้ือหาในระดับที่

มากนอยตางกันไป โดยในกลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความเห็นวาเน้ือหามีความเขาใจงายเพราะ
ไมไดเลาเรื่องแบบซับซอนมากนัก อีกทั้งยังเปนเรื่องใกลตัว กลุมเปาหมายบางคนสามารถอธิบาย
เรื่องราวไดตรงกับสิ่งที่ผูผลิตตองการจะสื่อ แตบางคนอาจจะเขาใจไมทั้งหมด ซึ่งสวนมาก
กลุมเปาหมายจะไมเขาใจตัวเลข 21 ที่อยูในชวงตนของวิดีโออารตวาสื่อถึงอะไร กลุมเปาหมายสวน
ใหญก็มีความเขาใจในเน้ือหาของวิดีโออารตช้ินน้ีวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับผูหญิงคนหน่ึงที่อาศัยอยูใน
เมืองใหญที่มีแตความวุนวาย และอยากที่จะหลกีหนีพาตัวเองไปยังที่ๆรูสกึสงบสบายน่ันก็คือทะเล แต
สุดทายแลวเธอก็ตองกลับมาใชชีวิตที่วุนวายในเมืองใหญเหมือนเดิม และกลุมตัวอยางบางคนไดให
ความเห็นวานาจะทําใหวุนวายไดมากกวาน้ี และจากการสอบถามความคิดเห็นในดานความเขาใจใน
เน้ือหาในการสัมภาษณเชิงลึกน้ีพบวา กลุมเปาหมายตัวอยางสวนมากหลังจากที่รับชมช้ินงานแลว
เขาใจเน้ือหาที่ตองการจะสื่อออกไปไดอยางชัดเจน  

      ความแปลกใหมและนาต่ืนตาต่ืนใจ     
          ในดานความแปลกใหมและนาต่ืนตาต่ืนใจ กลุมเปาหมายตัวอยางใหความเห็นวาใน
สวนของการนําเสนอช้ินงาน คอนขางมีความแปลกใหม เน่ืองจากช้ินงานไดใชฟลมในการถาย และ
ดวยอุปกรณที่ใชในการถายทํามีขนาดเฟรมที่ไมปกติ ซึ่งนาต่ืนตาดีที่มีการใชเทคนิคการซอนเฟรม 
(Double Exposure) เขามารวมในช้ินงานดวย และยังไดความเปนธรรมชาติการคาดเดาไมไดของ
ฟลม คุณสมฤทัย พินธุกนก ไดใหความเห็นวาช้ินงานวิดีโออารตน้ีมีความนาต่ืนตาต่ืนใจจากการนํา
ฟลมภาพถายมารอยเรียงกันตอเน่ืองเปนเรือ่งราวชีวิตของผูหญิงคนหน่ึง ซึ่งสะทอนวิถีชีวิตของผูคนใน
เมืองหลวงสวนใหญไดอยางชัดเจน และยังแสดงใหเห็นถึงความแปลกใหมในการนําเสนอประเด็น
เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผูคนในเมืองที่ใชชีวิตในแตละวันไปกับการทํางาน การเรียน และความ
วุนวาย จนลืมนึกถึงการพักผอนหยอนใจ แตในกลุมเปาหมายบางคนที่รูจักกลอง Lomokino กลับ
รูสึกวาไมแปลกใหมเทาไหร แตในชวงหน่ึงของวิดีโออารตจะมีการนําภาพมาซอนกันทําใหช้ินดูมีความ
แปลกใหมข้ึน เน่ืองจากยังไมคอยมีคนใชเทคนิคน้ีมากนัก  
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      คุณภาพของช้ินงาน 
      ในดานคุณภาพของช้ินงานในสวนของเรื่องราวรูปแบบการนําเสนอ กลุมเปาหมาย

สวนใหญไดใหความเห็นวา การนําเสนอน้ันทําไดคอนขางดี สวนรูปแบบการนําเสนออาจจะพบเห็นได
ทั่วไป คือการนําภาพน่ิงมาเรียงรอยเปนภาพยนตรสั้นหรือเรื่องสั้น แตสิ่งที่แตกตางคือการนําเอาภาพ
ฟลมจากกลองฟลมมาใชแทนภาพจากกลองดิจิตอล ซึ่งทําใหรูสึกไดอารมณที่คอนขางลึกกวาภาพถาย
ทั่วไป  ในดานการถายทําและมุมกลองที่ใช กลุมตัวอยางไดใหความคิดเห็นวา มุมกลองน้ันถือวา
เลือกใชไดเหมาะสมกับขนาดของภาพ รวมถึงการถายทําและมุมกลองในงานช้ินน้ีถูกถายดวยกลอง
Lomokinoทั้งหมด ทําใหความเสถียรหรือความน่ิงของภาพน่ันคอนขางทําไดยาก เน่ืองจากตัวกลอง
ตองใชการหมุนในการถายภาพ แตการสั่นไหวของภาพกลับกลายเปนเสนหในงานช้ินน้ีไดอยาง
กลมกลืน ในสวนของการตัดตอผลงานมีความเห็นวา การตัดตอถือวาทําไดคอนขางดี มีการลําดับการ
เลาเรื่องที่ดูแลวเขาใจ รวมถึงการเลือกจงัหวะในการตัดตอใหลงกับอารมณความรูสกึของตัวละครหรือ
เรื่องราวตางๆ แตบางคนก็ไดใหความเห็นวาในสวนของตัวเลข 21 ที่เจาของผลงานตองการนําเสนอ
น้ันสามารถเดาไดหลากหลายความหมาย รวมถึงการใชเพลงประกอบในช้ินงานถือวาเลือกใชได
เหมาะสมกับเรื่องราวที่เลาและอารมณของงานไดเปนอยางดี และความเห็นในสวนของระยะเวลาใน
การนําเสนอผลงาน กลุมเปาหมายบางคนไดใหความเห็นวาระยะเวลา 3 นาที น้ันอาจนานเกินไป
สําหรับงานประเภทวิดีโออารตและในบางชวงทิ้งไวนานเกินไป แตกลุมเปาหมายสวนใหญมี ความเห็น
วาการนําเสนอในเวลา 3 นาทีน้ันถือวากําลังดีเพราะเปนการนําภาพถายมาตัดตอ ซึ่งไมมีบทพูด มี
เพียงแครูปภาพและเสียงดนตรี  

      ขอเสนอแนะเพิ่มเติม         
      ในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความคิดเห็นวาภาพรวม

ของช้ินงานน้ันถือวาดี และมีความนาสนใจ มีความแปลกใหมและนาต่ืนเตน แตไดมีกลุมเปาหมาย
บางสวนไดแนะนําวานาจะมีเทคนิคอื่นๆ ผสมเขาไปในช้ินงานชวงแรกของงานอาจทําใหตัวเมืองดู
วุนวายมากกวาน้ี หรืออาจจะมีการเพิ่มชวงเวลาภาพน่ิง ในบางจังหวะใหนานข้ึนหรือมีจังหวะชาเร็ว
เพื่อเราอารมณคนดู  

   2. ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเปน
การประเมินผลของช้ินงานที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอแนะนําและขอติชมที่ผูเช่ียวชาญ จํานวน 1 คน ให
สัมภาษณหลังรับชมช้ินงาน คือ 

       คุณอินทัช พุมสาขา Multimedia Designer และชางภาพอิสระ 
       โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับขอแนะนําและขอติชมหลังจาก

ที่ไดรับชมช้ินงานแลว ดังน้ี    
       ขอแนะนําและขอติชม      

           หลังจากคุณอินทัช พุมสาขาผู เ ช่ียวชาญที่มีประสบการณในการใชกลอง 
Lomokino ไดรับชมช้ินงานแลวมีความคิดเห็นวา ช้ินงานวิดีโออารตน้ันมีการวางเรื่องราวที่มีความ
นาสนใจดี  มีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวหลังจาก การสัมภาษณในครั้งกอน คือไดเพิ่มใหมีตัวละครหลัก
และเพิ่มในสวนของทะเลข้ึนมา  ทําใหเรื่องราวดูมีอะไรมากข้ึนและสื่อเรื่องความวุนวายของกรุงเทพ
ไดมากข้ึนกวาเดิม สวนเรื่องระยะเวลาในการนําเสนอช้ินงานน้ันก็ไมสั้นและไมยาวจนเกินไปโดย
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สวนตัวคิดวากระชับกําลังดี และในสวนเทคนิคการนําเสนอของช้ินงานถือวาทําออกมาไดนาสนใจ 
เน่ืองจากการใชกลองฟลมจะมเีกรน (Grain) ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของฟลมหรือความอิ่มตัวของสี
จากฟลม เอกลักษณเหลาน้ีไมสามารถสรางสรรคจากกลองดิจิตอลได และเน่ืองดวยเทคนิคการถายทาํ
เชนน้ีมักจะไมคอยมีคนทํา วีดีโออารตช้ินน้ีจึงสะดุดตาผูชมไดอยางมาก                           

       ในเรื่องของการถายทําและมุมกลองที่ใชมุมกลองและเทคนิคที่ใชเสนอออกมาได
ยอดเย่ียมมาก เชน ภาพ เหตุการณตางๆที่วุนวายในกรุงเทพ ไดมีการใชเทคนิคการซอนภาพ 
(Double Exposure) ซึ่งไดซอนภาพเหตุการณ ความวุนวายตางๆ ของกรุงเทพเขาดวยกันซึ่งสามารถ
สรางอารมณที่ดูยุงเหยิงวุนวายมากข้ึนกวาเดิมไดเปนอยางดี ในสวนของเพลงที่ใชประกอบในช้ินงาน 
คุณอินทัช พุมสาขา ใหความเห็นวาในฉากที่กรุงเทพวุนวาย ไดมีการเลือกเพลงที่ฟงแลวใหอารมณที่
ตึงเครียดเขามาใส จึงสามารถสื่อถึงอารมณความวุนวาย ความขัดแยงตางๆภายในกรุงเทพไดอยางดี 
ตอดวยเหตุการณที่นางเอกหนีออกเมืองที่วุนวายก็ไดมีการนําเสียงคลื่นทะเลมาใช และเพลงที่ให
อารมณผอนคลายลงมาซึ่งใหอารมณที่สงบและผอนคลายใหกับผูชมไดเปนอยางดี 

        จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงาน โดยการสัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูเช่ียวชาญทําใหทราบวาช้ินงานยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ ซึ่งบางสวนมาจากปญหาขอจํากัด
ของตัวกลอง Lomokino ที่ใชในการถายทํา เน่ืองจากกลองที่ใชน้ันเปนกลองฟลมซึ่งไมสามารถปรับ
ระยะภาพไดและใชถายไดแคชวงกลางวันหรือชวงที่มีแสงแดดเทาน้ัน ดังน้ันปญหาที่เกิดข้ึนเกิดจาก
อุปกรณในการถายทํา ทําใหผูศึกษาสามารถนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข และทําใหช้ินงานมีความ      
สมบูรณมากย่ิงข้ึน จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานทําใหผูศึกษาไดขอมูลในเรื่องการ
ผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino กลุมเปาหมายมีความสนใจและพึง
พอใจในช้ินงาน โดยมีความเห็นวาผลงานมีความแตกตางจากสตอปโมช่ันอื่นๆที่เคยไดรับชมมา มี
ความแปลกใหม และนาต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งทําใหช้ินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว คือมีลักษณะที่นาสนใจ
เปนเอกลักษณแตกตางจากช้ินงานสตอปโมช่ันอื่นๆที่เคยไดพบเห็น 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ัน โดยใชกลอง
Lomokino” โดยมีวัตถุประสงค ข้ันตอนการศึกษา และผลการศึกษา ซึ่งไดสรุปผลการดําเนินงาน 
ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะโดยสรุปไดดังน้ี 

 
สรปุผลการดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานการศึกษาเพื่อผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใช
กลองLomokino ไดใชแผนผลิตช้ินงาน และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและจากการหาขอมูล
เอกสารตางๆ เพื่อนํามาใชในการผลิตช้ินงาน โดยแบงกระบวนการผลิตออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.ข้ันตอนกอนการผลิตช้ินงาน (Pre-Production) 
   ในข้ันตอนกอนการผลิตช้ินงานน้ันเปนข้ันตอนที่ตองคนควาหาขอมูลที่มีความนาสนใจ 

และตรงกับความตองการของผูศึกษา และนําขอมูลมาพัฒนาและวางแผนการทํางาน จากน้ันจึงทํา
การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจากผูที่มีความรูความสามารถเช่ียวชาญและมีประสบการณดานการ
ผลิตวิดีโออารต รวมถึงผูที่มีประสบการณในการใชกลองโลโม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับใชในการผลิต
ช้ินงาน หลังจากน้ันจึงมีการปรับเเกเน้ือเรื่อง พรอมทั้งการวางแผน เรียบเรียงเน้ือเรื่องดวยการวาด 
story board ใหมทั้งหมด เพื่อใหเน้ือหาของช้ินงานตรงตามแนวความคิดที่ตองการจะสื่อสารมาก
ที่สุด หลักจากน้ันจึงมีการหาตัวนักแสดงเเละเสื้อผา จากน้ันจึงประสานวันที่จะไปถายกับนักแสดง 
เตรียมอุปกรณตางๆใหพรอมสําหรับการถายทํา 

2.ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน (Production) 
  ข้ันตอนในการถายทํามีปญหาบางประการเน่ืองจากกลองมีคุณสมบัติที่จํากัด และยังมี

การแกไขในบางฉากที่มปีญหาดวยการถายเพิ่มเติม ซึ่งก็สามารถถายทําช้ินงานสําเร็จลุลวงไปไดอยาง
สมบูรณ 

3.ข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงาน (Post-Production) 
   ในข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงานน้ันเน่ืองจากกลองLomokino เปนกลองที่ถายดวยฟลม

จึงตองนําฟลมที่ถายมาทั้งหมดไปลางและนําไปสแกนอีกหน่ึงข้ันตอนเพื่อทําใหภาพเปนไฟลดิจิตอล 
หลังจากน้ันนําภาพมาตัดและเรียงลําดับใหเปนภาพเคลื่อนไหว พรอมทั้งแตงสีและใสเสียง 

4.ข้ันตอนการประเมินประสิทธิผลของช้ินงาน 
   ในข้ันตอนการประเมินประสิทธิพลของช้ินงานน้ันเปนข้ันตอนสุดทายของการ

ดําเนินงาน หลังจากการผลติ วิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลองLomokinoเรียบรอยเเลว 
ผูศึกษาไดนํางานช้ินน้ีไปใหกลุมเปาหมายตัวอยางที่มีประสบการณและมีความสนใจในการใชกลอง
ฟลม จํานวน 8 คน ไดรับชมและและทําการสัมภาษณเชิงลึก รวมไปถึงการสัมภาษณผูที่มีความรู
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ความสามารถ เช่ียวชาญและมีประสบการณในการใชกลองLomokino จํานวน 1 ทาน โดยมีผลการ
ทดสอบดังน้ี 

 4.1 การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายตัวอยาง 
      ความเขาใจในเน้ือหา       
             กลุมเปาหมายตัวอยางมีความเขาใจในเน้ือหาในระดับที่มากนอยตางกันไป 

โดยในกลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความเห็นวาเน้ือหามีความเขาใจงายเพราะไมไดเลาเรื่องแบบ
ซับซอนมากนักอีกทั้งยังเปนเรื่องใกลตัว บางคนสามารถอธิบายเรื่องราวไดตรงกับสิ่งที่ผูผลิตตองการ
จะสื่อ แตบางคนอาจจะเขาใจไมทั้งหมด ซึ่งสวนมากที่ผูชมไมเขาใจจะเปนสวนของตัวเลข 21 ที่อยู
ในชวงตนของวิดีโออารตวาสือ่ถึงอะไร กลุมเปาหมายสวนใหญมีความเขาใจในเน้ือหาของวิดีโออารต
ช้ินน้ีวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับผูหญิงคนหน่ึงที่อาศัยอยูในเมืองใหญที่มีแตความวุนวาย และอยากที่จะ
หลีกหนีพาตัวเองยังที่ๆ รูสกึสงบสบายน่ันก็คือทะเล แตสุดทายแลวเธอก็ตองกลับมาใชชีวิตที่วุนวายใน
เมืองใหญน้ีเหมือนเดิม และจากการถามความคิดเห็นในดานความเขาใจในเน้ือหาในการสัมภาษณเชิง
ลึกน้ีพบวากลุมเปาหมายตัวอยางสวนมากหลังจากที่รับชมช้ินงานแลวเขาใจเน้ือหาที่ตองการจะสื่อ
ออกไปไดอยางชัดเจน  

             ความแปลกใหมและนาต่ืนตาต่ืนใจ      
      กลุมเปาหมายตัวอยางใหความเหน็วาการนําเสนอช้ินงานคอนขางมคีวามแปลก

ใหม เน่ืองจากมีการใชฟลมในการถาย รวมถึงมีการใชเทคนิคการซอนเฟรม (Double Exposure) เขา
มารวมในช้ินงานทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน โดยช้ินงานวิดีโออารตน้ีมีความนาต่ืนตาต่ืนใจจากการ
นําฟลมภาพถายมารอยเรียงกันตอเน่ืองเปนเรื่องราวชีวิตของผูหญิงคนหน่ึง ซึ่งสะทอนวิถีชีวิตของ
ผูคนในเมืองหลวงสวนใหญไดอยางชัดเจน และยังแสดงใหเห็นถึงความแปลกใหมในการนําเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผูคนในเมืองที่ใชชีวิตในแตละวันไปกับการทํางาน การเรียน และ
ความวุนวายจนลมืนึกถึงการพักผอนหยอนใจ       

  คุณภาพของช้ินงาน        
   กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความเห็นวาดานการนําเสนอน้ันคอนขางทําไดดี 
สวนรูปแบบการนําเสนออาจจะพบเห็นไดทั่วไป คือการนําภาพน่ิงมาเรียงรอยเปนภาพยนตรสั้นหรือ
เรื่องสั้น แตสิ่งที่แตกตางคือการนําเอาภาพฟลมจากมวนฟลมมาใชแทนภาพจากกลองดิจิตอลปจจุบัน 
ซึ่งทําใหรูสึกไดอารมณที่คอนขางลึกกวาภาพถายทั่วไป  ในดานการถายทํามุมกลอง แสง สี และเสียง
ที่ใชในช้ินงานกลุมตัวอยางไดใหความเห็นวา เลือกใชไดเหมาะสมกับเรื่องราวของวิดีโออารตและ
นอกจากน้ียังคงความเปนเอกลักษณเฉพาะของงานที่ใชฟลมอีกดวย   

       ขอเสนอแนะเพิ่มเติม       
        กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความคิดเห็นวาโดยรวมช้ินงานน้ันถือวาดีและมี

ความนาสนใจ มีความแปลกใหมและนาต่ืนเตน แตไดมีกลุมเปาหมายบางสวนไดแนะนําวานาจะมี
เทคนิคอื่นๆผสมเขาไปในช้ินงาน ชวงแรกของงานอาจทําใหตัวเมืองดูวุนวายมากกวาน้ี หรืออาจจะมี
การเพิ่มชวงเวลาภาพน่ิงในบางจังหวะใหนานข้ึน หรือมีจังหวะชาเร็วเพื่อทําใหผูชมเกิดอารมณและ
ความรูสึก 
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 4.2 การสัมภาษณผูที่มีความรูความสามารถ ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในการ
ใชกลอง Lomokino 

       ขอแนะนําและขอติชม 
              ผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวาการวางเรื่องราวของช้ินงานมีความนาสนใจมาก

ข้ึนจากการที่เคยใหสัมภาษณครั้งกอน โดยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวคือไดมีการเพิ่มใหมีตัวละครหลัก
เปนตัวดําเนินเรื่องแทนการเลาเรื่องดวยภาพเพียงอยางเดียว เเละเพิ่มในสวนของทะเลข้ึนมา ทําให
เรื่องราวดูมีอะไรมากข้ึนและสื่อเรื่องความวุนวายของกรุงเทพไดมากข้ึนกวาเดิม และผูเช่ียวชาญยังได
ใหความเห็นเกี่ยวกับสื่อช้ินน้ีวามีความแปลกใหมมาก เพราะมีการใชฟลมมาสรางสรรคทําเปนวิดีโอ
อารต เน่ืองจากการใชกลองฟลมจะมีเกรน (Grain) ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของฟลม หรือความ
อิ่มตัวของสีจากฟลม เอกลักษณเหลาน้ีไมสามารถสรางสรรคจากกลองดิจิตอลได และเน่ืองดวย
เทคนิคการถายทําเชนน้ีมักจะไมคอยมีคนทํา วีดีโออารตช้ินน้ีจึงสะดุดตาผูชมไดงายในเรื่องของการ
ถายทําและมุมกลองที่ใช และเทคนิคที่ใชก็เสนอออกมาไดอยางดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino มีการวบรวมเอา 
สเนหของฟลมที่หลากหลายมาปรับใชในช้ินงาน ในสวนของเน้ือเรื่องถูกหยิบยกมาจากเรื่องใกลตัวที่
พูดถึงความวุนวายของกรุงเทพ ภาพในบางชวงอาจไมไดเลาอยางตรงไปตรงมา เเตมีเจตนาใหผูชมได
เกิดความคิด อารมณเเละความรูสึกรวมไปตลอดการรับชม ในดานการตัดตอปรับแตงสีภาพทั้งหมด
ของชวงกรุงเทพใหดูสดเสมือนการลางฟลมแบบครอสโพรเซส (Cross Process) เพื่อใหเกิดความ   
เเตกตางของภาพระหวางกรุงเทพกับทะเลเเละธรรมชาติที่ใชการลางฟลมเเบบปกติ ซึ่งสีภาพที่ใชน้ัน
ไมมีการปรับเเตงใดๆ อีกทั้งยังเลือกใชทั้งซาวดประกอบเสียงบรรยากาศรอบๆ เพื่อใหมีความลงตัวกับ 
ช้ินงาน เเละสื่ออารมณเเละความรูสึกใหไดมากที่สุด 

ภายในช้ินงานน้ีมีการหยิบยกเรื่องของทฤษฎีตางๆที่ไดศึกษามาพัฒนาช้ินงาน  มีความ
สอดคลองกับแนวคิดและ ทฤษฏีตางๆไดดังน้ี การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอป
โมช่ันโดยใชกลอง Lomokino” ผูศึกษาไดหยิบยกหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหวและทฤษฎีการเห็น
ภาพติดตา (Persistence of Vision) ซึ่งหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหวน้ันคือการที่เห็นภาพน่ิงหลายๆ
ภาพที่ฉายตอเน่ืองกันดูเปนลักษณะภาพเคลื่อนไหวไดน้ัน สามารถอธิบายไดดวยหลักการเห็นภาพติด
ตา (Persistence of Vision) น่ันคือธรรมชาติของสายตามนุษย เมื่อมองเห็นภาพใดภาพหน่ึงหลังจาก
ภาพน้ันหายไป สายตามนุษยจะยังคางภาพน้ันไวที่เรตินาในช่ัวขณะหน่ึง ประมาณ 1/15 วินาที และ
หากในระยะเวลาดังกลาวมีภาพใหมปรากฏข้ึนมาแทนที่สมองของมนุษยจะเช่ือมโยงสองภาพเขา
ดวยกัน และหากมีภาพตอไปปรากฏข้ึนในเวลาไลเลี่ยกันก็จะเช่ือมโยงภาพไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงถาชุดภาพน่ิงที่แตภาพน้ันมีความแตกตางกนัเพียงเล็กนอยหรือเปนภาพที่มีลักษณะขยับเคลื่อนไหว
ตอเน่ืองกันอยูแลว เมื่อนํามาเคลื่อนที่ผานตาเราอยางตอเน่ืองในระยะเวลากระช้ันชิดจะสามารถเห็น
ภาพน้ันเคลื่อนไหวได ซึ่งจะเห็นไดจากช้ินงานวิดีโออารตที่มีการนําภาพน่ิงหลายๆรูปมารอยเรียงเปน
หน่ึงเรื่องราว และยังไดหยิบยกเรื่องของความรูพื้นฐานเกีย่วกับฟลมและกระบวนการลางฟลมมาใชใน
ช้ินงาน ไดนําหลักการมาใชในเรื่องของประเภทของฟลม ขนาดของฟลม รวมถึงการเลือกใชฟลมใน
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ช้ินงาน ซึ่งในช้ินงานไดเลือกใชฟลมสี (Color Film) เปนฟลมที่ฉาบดวยเย่ือไวแสงที่ทําใหภาพเปนสี
ธรรมชาติเหมือนวัตถุจริงที่ถายซึ่งสีหลักที่เกิดข้ึนมีสีนํ้าเงิน สีเขียว และสีแดง สวนสีรองคือ สีฟา มวง 
และเหลือง นอกจากน้ันยังเพิ่มความคิดสรางสรรคในผลงานโดยการ นําแนวคิดเรื่องการใชเทคนิคการ
ซอนภาพ (Double Exposure) มาใชในช้ินงาน รวมไปถึงการจัดองคประกอบตางๆของฉากยังนํา
ทฤษฎีจุดเดนของภาพ ซึ่งเปนการจัดชองวางใหเหมาะสมเนนไปที่จุดสนใจของภาพเพียงแคจุดเดียว 
โดยแนวคิดและทฤษฎีตางๆทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงในแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต
ใชกับช้ินงานไดอยางลงตัว  

การศึกษาเพื่อการผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ันโดยใชกลอง Lomokino ผู
ศึกษาตองศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอจํากัดของกลอง Lomokino วิธีการใช รวมไปถึงการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการลางฟลม และการสเเกนฟลม เพื่อใหภาพออกมาตามที่ผู ผลิตตองการ และ
เน่ืองจากผูศึกษาตองการนําเสนอดวยเทคนิคสตอปโมชันก็ตองศึกษาวาสตอปโมชันมีกี่รูปแบบ
ประเภทอะไรบางซึ่งเทคนิคสตอปโมช่ันน้ีผูศึกษาไดนําเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชในการผลิตช้ินงาน 
รวมไปถึงความเร็วและอัตราการถายที่นํามาประยุกต 

 
อภิปรายผลการดําเนินงาน 

การผลิตวิดีโออารตดวยเทคนิคสตอปโมช่ัน โดยใชกลองLomokino มีข้ันตอนการผลิต 3 
ข้ันตอน คือ กอนการผลิตช้ินงาน การผลิตช้ินงาน และหลังการผลิตช้ินงาน หลังจากที่ไดศึกษาและ
ผลิตช้ินงานตามกระบวนการ และข้ันตอนที่ที่วางแผนไวทุกประการจนจนสามารถผลิตช้ินงานออกมา
เปน “วิดีโออารตโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน ดวยLomokino” และไดนําช้ินงานไปทดสอบกับ
กลุมเปาหมายจํานวน 8 คน โดยใหกลุมเปาหมายไดรับชมและทําการสัมภาษณเชิงลึก มีผลดังน้ี 
กลุมเปาหมายตัวอยางมีความสนใจและพึงพอใจในช้ินงาน โดยมีความเห็นวาผลงานมีลักษณะที่
นาสนใจ เปนเอกลักษณ แตเน่ืองจากช้ินงานยังมีขอบกพรองอยูบางประการ ซึ่งบางสวนมาจากปญหา
ในการผลิตและการตัดตอ  ทําใหผูศึกษาสามารถนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหช้ินงานมีความ
สมบูรณมากข้ึน 

 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 
1. ปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนกอนการผลิต 
     การคิดเน้ือเรื่องในครั้งแรกกอนจะมีโอกาสปรึกษากับผูเช่ียวชาญในการทําสัมภาษณ

เชิงลึกหรือเสนอเน้ือเรือ่งกบัอาจารยทีป่รกึษา ผูศึกษายังไมมีความรูมากพอ เน้ือเรื่องที่นําเสนอยังไมมี
ทิศทาง แตเมื่อไดทําการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญทัง้ 4 ทานและปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาแลว ทํา
ใหไดความรูในการสรางสรรคเน้ือเรื่องมากข้ึน รูหลักที่จะทํา รูวาควรจะแกไขในจุดไหนบาง ทําใหเน้ือ
เรื่องมีความสมเหตุสมผลมากข้ึนกวาเดิม นอกจากน้ีเน่ืองดวยอุปกรณที่ใชถายน้ันเปนกลองฟลมที่ช่ือ
วา Lomokino ซึ่งผูศึกษาไมไดมีความคุนเคยหรือมีประสบการณในการใชกลองน้ีมากอน ทําใหตอง
ศึกษาเกี่ยวกับการถาย การเลือกใชฟลม การลางสแกนรูป ซึ่งกวาจะออกมาเปนภาพๆหน่ึงน้ันใชระยะ
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เวลานานพอสมควร และในการหาซื้อฟลมที่จะนํามาใชถายน้ันตองหาซื้อจากแหลงที่มีราคาถูกมาก
ที่สุดเพื่อเปนการประหยัดตนทุนในช้ินงานซึ่งกวาจะหาแหลงไดน้ันยากมากและตองใชความอดทน 

2. ปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการผลิต    
     เน่ืองจากสภาพอากาศทําใหไมสามารถออกไปถายทําไดเน่ืองจากกลอง Lomokino 

น้ันตองถายในที่ๆมแีสงแดดสวางพอสมควร ทําใหเสียเวลาในการรอถายทําเปนอยางมาก นอกจากน้ี
ยังมีปญหาเกี่ยวกับกลอง คือกลองที่ใชไมสามารถปรับขนาดใกลไกลไดทําใหไมสามารถถายจาก
ระยะไกลไดทําใหตองถายในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งเปนการยากลําบากมากในการถายทําและเราไม
สามารถคาดเดาไดวาภาพที่ถายออกมาจะเปนอยางไร ทําใหตองถายเก็บไวหลายๆภาพ เปนเหตุใหเรา
ตองเตรียมฟลมไวหลายมวน  

3. ปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนหลังการผลิต 
     ในข้ันตอนหลังการผลิตน้ีตองใชเวลากับการปรับแตงรูปภาพนาน เน่ืองจากมีจํานวน

มาก และตองทําการใหรูปในแตละเฟรมมีขนาดที่เทากันเพื่อความเรียบเนียนของงาน อีกทั้งการ      
ถายจากกลองฟลมน้ันตองนําไปผานกระบวนการลางกอนจึงตองเผื่อเวลาใหกับกระบวนการน้ีดวย 
และภาพที่ออกมาอาจจะไดไมตรงกับที่หวังไวทําใหตองมีการไปถายใหมอีกรอบถาภาพออกมา
ผิดพลาด 

 
ขอเสนอแนะ  

1.ควรจะศึกษาขอจํากัดของตัวกลอง Lomokino และวิธีการใชใหชัดเจนและรอบคอบ 
2.ควรเตรียมฟลมเผื่อไว บางทีอาจเจอสิ่งที่นาถายโดยบังเอิญ 
3.เพลงประกอบเปนสวนสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดความนาสนใจ 
4.พยายามหาลูกเลนหรือเทคนิคใหมๆใสเขาไปในงาน เพื่อทําใหแปลกจากช้ินงานอื่น 
 

ขอเสนอเเนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
ในการศึกษาการผลิตช้ินงานสตอปโมช่ันดวยการใชกลองLomokino ผูศึกษามีความเห็น

วาหากผูใดมีความสนใจศึกษาตอยอดจากการศึกษาน้ี ยังมีรูปแบบการนําเสนออื่นๆที่นาสนใจและนา
ลองทําการศึกษา เชน การทําหนังใบโบราณ ที่ใชฟลมขาวดําดวยกลองLomokino หรือการทํา      
มิวสิควิดี โอเพลงในยุคโบราณดวยกลอง  Lomokino หรือจะทดลองนําภาพจากกลอง 
Supersampler มาทําเปนสตอปโมช่ันและศึกษาวามีขอดีขอดอยตางจากกลอง Lomokino อยางไร
บาง 
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ภาคผนวก ก 

แนวคําถามการสัมภาษณกอนการผลิตช้ินงาน 
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แนวคําถามการสัมภาษณกอนการผลิตชิ้นงาน 

เปนการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการ โดยการใชประเด็นหรือแนวคําถามที่

เจาะลึก เพื่อกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปาหมายและตรงประเด็น คําถามที่ใชจะเปน

คําถามปลายเปด (Open-end Question) เพื่อใหกลุมเปาหมายตอบคําถามไดอยางละเอียด อีกทั้งยัง

ทําใหผูศึกษาสามารถนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหไดอยางละเอียดถ่ีถวนและสามารถนําไปพัฒนา

ช้ินงานตอไปไดอีกดวย 

 

แนวคําถามสําหรบักลุมตัวอยาง สาํหรับสัมภาษณ (Interview) 

คําถามในสวนแบบสมัภาษณ จะแบงคําถามออกเปน 2 สวนดังน้ี 

1. คําถามเกี่ยวกับแนวคิดประสบการณในการทํางาน 

ความแตกตางระหวางกลองโลโมกับกลองฟลมและกลองดิจติอล 

แนวคิดเกี่ยวกับกลอง Lomokino  

จุดเดนและจุดดอยของกลอง Lomokino  

เทคนิค Double exposure  

ชนิดของฟลมและราคาในปจจบุัน 

แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโออารต 

จุดเดนของวิดีโออารต 

ข้ันตอนกระบวนการทําวิดีโออารต 

2. คําถามเกี่ยวกับช้ินงานของผูศึกษา 

ขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรบัแผนการผลิต 
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ภาคผนวก ข 
แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับกลุมเปาหมาย 
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แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับกลุมเปาหมาย 
ใชสัมภาษณกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการประเมินประสิทธิผลจากช้ินงานทีเ่สร็จสมบูรณ 

แบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
ความเขาใจในเน้ือหา 
ความแปลกใหมและนาต่ืนเตนต่ืนใจ 
คุณภาพของช้ินงาน 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ค 
แนวคําถามการสัมภาษณการประเมินประสิทธผิล 
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แนวคําถามการการสัมภาษณการประเมินประสิทธิผล 
หลังจากผลิตช้ินงานเสร็จแลว จะทําการสอบถามไปยังผู เช่ียวชาญที่เคยไดทําการ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อประเมินผลในดานของการกํากับและการผลิตช้ินงาน โดยถามถึงขอแนะนําและ
ขอติชมเพิ่มเติม วาช้ินงานมีความนาสนใจและมีคุณภาพหรือไมอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
พัฒนางานในภายหนา 
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