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เรื่อง : การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็น

สัญลักษณ์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดย
การใช้สีเป็นสัญลักษณ์ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และผลิตคลิปวิดีโอ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตมิว
สิควิดีโอและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอทั้งจากประเทศไทยและสากล รวมถึงผลงานวิดีโออาร์ตต่างๆ ที่มีเนื้อหาใน
เชิงการเล่าเรื่องแบบเสียดสีสังคม และผลงานที่มีการใช้สัญญะต่างๆเพ่ือสื่อความหมายเพ่ือน ามาผลิต
วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ทั้งยังท าการประเมินผลงานวิดีโอที่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังการรับชมวิดีโอเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจะท าวิดีโอให้น่าสนใจ จะต้องมีความลงตัวทั้งภาพ เสียง และ
สามารถสื่อความหมายออกมาได้ โดยจะต้องไม่ใช้สัญญะที่ลึกซึ้งเกินไปจนท าให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจ
ได้ ส่วนในด้านการเล่าเรื่อง การใช้ภาพ จังหวะในการตัดต่อ หากใช้การตัดต่อหรือการล าดับภาพ
อย่างมีชั้นเชิง การก ากับภาพและการก ากับตัวละครที่ดี ก็จะท าให้งานน่าสนใจและดูสมจริง ส่วนใน
เรื่องการใช้สีก็ควรจะท าให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด หากจะเน้นการเล่าเชิงเปรียบเทียบ ควร
จะเน้นใช้สีที่เป็นสากลและสามารถเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไป ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
น ามาคิดผลิตผลงาน โดยมีรูปแบบเป็นมิวสิควิดีโอ มีการใช้ดนตรีมาประกอบในการด าเนินเรื่อง เน้น
ให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามไปกับงาน พร้อมทั้งมีการตีความผ่านสัญญะต่างๆที่แทรกอยู่ใน
การด าเนินเรื่อง และจากผลการประเมินประสิทธิผลของวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิง
ส่วนใหญ่มีความชื่นชอบและพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของวิดีโอ โดยให้เหตุผลว่าการเล่า เรื่องมี
ความน่าสนใจ ดนตรีประกอบและภาพสอดคล้องกันและมีเนื้อเรื่ องที่ชวนให้ติดตาม การใช้มุมภาพ
ต่างๆมีความสวยงาม มีการควบคุมองค์ประกอบศิลป์ที่ดี สามารถเข้าใจความหมายที่ผู้จัดท าต้องการ
จะสื่อออกมาได้ และสร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ที่รับชมได้เป็นอย่างดี 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมำจำกก ำลังใจ ควำมร่วมมือและควำมกรุณำ จำก

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จุดเริ่มต้นจนถึงควำมส ำเร็จของกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษำได้รับ
ควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เมธำ เสรีธนำวงศ์ อำจำรย์ด ำเกิง ฐิตะปิยะ
ศักดิ์ อำจำรย์ฐำนวดี สถิตยุทธกำร อำจำรย์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ และอำจำรย์ ดร.วิทยำ พำนิชล้อเจริญ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่คอยให้ค ำปรึกษำ ช่วยแนะน ำ และเติมเต็มในจุดบกพร่อง
ต่ำงๆของงำน จนท ำให้งำนจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ บุคคลที่ส ำคัญที่สุดในชีวิต ที่มอบทั้งควำมรัก 
ก ำลังใจ กำรดูแลเอำใจใส่ ตลอดจนกำรสนับสนุนในกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่จนท ำให้ลูกประสบควำมส ำ
เสร็จในวันนี้ 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ มอบควำมรู้ ควำมเมตตำ รวมถึงประสบกำรณ์ชีวิต
อันมีค่ำ จนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้ หำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำก 
นำงสำวบุญสิตำ ลิ้มประเสริฐพร้อมทั้งเพ่ือนในกลุ่ม ที่ช่วยงำนในโครงกำรจุลนิพนธ์นี้อย่ำงเต็มที่   คอย
จัดกำรสิ่งต่ำงๆที่ขำดตกบกพร่องให้ ทั้งยังอยู่เคียงข้ำงในยำมที่ล ำบำกเสมอ นอกจำกนี้ยังมีเพ่ือนทุก
คนไม่ว่ำจะเป็นเพ่ือนในสำขำวิทยุและโทรทัศน์หรือสำขำภำพยนตร์ที่เต็มใจช่วยเหลือในขั้นตอนกำร
ถ่ำยท ำอย่ำงเต็มที ่จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การเล่าเรื่องถือได้ว่าเป็นการน าเสนอเรื่องราวต่างๆเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด 

หรือความบันเทิง จากผู้เล่าเรื่องไปสู่ผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายตามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ โดยการเล่าเรื่อง

ก็ได้มีรูปแบบการเล่าที่แตกต่างกันออกไป  ไม่ว่าจะเป็นการเล่าด้วยการพูด หรือด้วยท่าทาง (วัจ

นภาษา หรือ อวัจนภาษา)  หากย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็จะพบศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง

ได้จากบนผนังถ้ า โดยมีปรากฏว่าภาพเล่านี้ ได้รับแนวความคิดมาจากแสง และเงาที่กระทบบนฉาก 

(ไพโรจน์ ทองวั่น, 2553: 8)  หรือหลังจากยุคสมัยนั้น ต่อมา ก็ปรากฏการเล่าเรื่องในรูปแบบที่

คล้ายคลึงกัน คือการเล่าเรื่องจากเงาเพ่ือเล่าเป็นนิทาน ที่ไม่ว่าจะเล่าแสดงตัวละคร ด้วยวิธีท ารูปเงา

จากมือ หรือวัสดุที่มีรูปร่างและรูปทรงท่ีน่าสนใจ น ามาเล่นกับแสงก็ตาม  

มนุษย์มีพัฒนาการในด้านศิลปะการเล่าเรื่อง สื่อความหมายของมนุษย์  หากแบ่งออกอย่าง

กว้างๆ  ก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ  การสื่อความหมายโดยตรงและการสื่อความหมาย

โดยอ้อม  ซึ่งการสื่อความหมายโดยตรงนั้น  จะช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจได้โดยง่าย  แต่ทว่าเนื่อง

ด้วยเหตุผลบางประการ   เช่น  เหตุผลทางด้านมารยาททางสังคม หรืออาจเพราะต้องการที่จะ

สร้างสรรค์คุณค่าของงานทางด้านศิลปะ ให้มีคุณค่าและเป็นที่น่าสนใจ มนุษย์จึงอาจจะเลือกใช้การสื่อ

ความหมายโดยอ้อมแทน  ซึ่งการสื่อความหมายโดยอ้อมนี้เอง  ก็ท าให้เกิดทฤษฏีหนึ่งขึ้นคือ “ทฤษฏี

สัญญะวิทยา”  หรือกล่าวได้อย่างง่ายก็คือ  เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการแทนความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

เพ่ือให้ความหมายอีกนัยหนึ่งจากสิ่งนั้นๆนั่นเอง 

โดยที่ “สัญญะ” (Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีความหมาย (Meaning) ของ

จริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น "แหวนหมั้น" 

เป็นสัญญะใช้แทนความหมาย ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่ง ในบริบทของสังคม

ตะวันตก หากเป็นบริบทของสังคมอ่ืนก็อาจจะใช้หมู ก าไล หรือสิ่งอื่นเป็นสัญญะแทน เป็นต้น  

ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) สามารถถอดความหมายจากรากศัพท์เดิมคือ "ศาสตร์

แห่งสัญญะ" (Science of sign) ที่พยายามอธิบายถึงวัฏสงสารของสัญญะ คือการเกิดขึ้น การพัฒนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

การแปรเปลี่ยน รวมทั้งการเสื่อโทรม ตลอดจนการสูญสลายของสัญญะหนึ่งๆ ที่ปรากฏออกมาอย่าง

เป็นแบบแผนและระบบระเบียบ ทฤษฎีนี้ก าเนิดมาจาก โซซูร์ (Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส

เมื่อคริสตศตวรรษที่ 19 เขาถือว่าสัญญะวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะที่อยู่ในบริบท

หนึ่งๆ (Life of Sign) อาจกล่าวได้ว่าสัญญะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าตัวมันเอง เป็นตัวแทน

ความหมายของความเป็นจริง (นงคราญ สุขสม.“คุยเฟ่ืองเรื่องลึงค์”.เมืองโบราณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 

ม.ค.-มี.ค.2546, หน้า 57) 

ด้านการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ “สี” เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบ ที่มี

อิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยแต่ละสีจะมีความหมายใน

เชิงสัญลักษณ์แตกต่างกันออกไป นักจิตวิทยาเชื่อว่าสีมีความสัมพันธ์กับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเรา

ทุกคน สีบอกความเป็นตัวตน สีโทนร้อนเช่นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีม่วง ให้ความรู้สึกที่ต่างจากสีโทน

เย็นเช่นสีขาว สีเขียว สีฟ้า สีชมพู เป็นต้น สีโทนร้อนหรือสีโทนเย็นจะไปกระตุ้นต่อมไพเนียล ซึ่งจะ

ส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ของแต่ละบุคคล (สุภวรรณ พันธุ์จันทร์, 2552) 

ต่อมามนุษย์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หนึ่งในนั้นคือการถ่ายภาพ 

เมื่อเกิดการถ่ายภาพ ก็เกิดการน าภาพมาเรียงต่อกันจนมีการเคลื่อนไหว จนกลายเป็นวีดีโอในที่สุด 

มนุษย์เริ่มใช้วีดิโอในการผลิตสื่อต่างๆเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด หรือความบันเทิง จากผู้

เล่าเรื่องไปสู่ผู้ฟังเพ่ือสื่อความหมายตามท่ีผู้เล่าเรื่องต้องการ โดยการใช้ภาพเคลื่อนไหว ต่อมาจึงมีการ

ใส่เสียงประกอบลงไป เพ่ือเร้าอารมณ์ของผู้ชม และต่อมามีการใส่เสียงพูด บทพูดต่างๆ จนกลายมา

เป็นภาพยนตร์ 

วิดีโอสั้น คือวิดีโอที่ผู้ผลิตได้ผลิตผลงานออกมา โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ตามแต่ 

มาประกอบกัน แล้วมีการใส่เสียงประกอบลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงที่มีคนร้อง หรือเสียงเพลง

บรรเลงก็ตาม ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยเสริมให้ผลงานวิดีโอนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  วิดีโอแบบสั้นจะมีความยาว

โดยประมาณไม่เกิน 10 นาที ซึ่งผลงานวิดีโอสั้นนี้ ความหมายได้คาบเกี่ยวกับทั้งวิดีโออาร์ตและมิว

สิควิดีโอ 

วิดีโออาร์ต (Video Art) หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าวิดีโอทดลอง ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า 

สมัยก่อนได้มีผลงานวิดีโอที่มีการทดลองใช้เทคนิคต่างๆหลากหลายแบบทางการน าเสนอ หรือมีการ

เล่าเรื่องแบบไม่เรียงล าดับ และอาจซ่อนนัยยะของผู้ผลิตเอาไว้ ซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะท าให้วิดีโออาร์ต 
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หลายครั้งผู้ชมก็อาจจะดูแล้วไม่เข้าใจ เนื่องจากการที่ตัวผลงานนั้นได้ถูกวางโครงสร้าง โดยที่ไ ม่

ประสงค์จะเล่าเรื่องอย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันค าว่าวิดีโออาร์ตส่วนใหญ่ ได้ถูกน ามาใช้เรียกผลงานที่

ตั้งใจจะศึกษา และทดลองผลิตผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ 

มิวสิควิดีโอ (Music Video) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า MV ถูกคิดค้นขึ้นโดย Edward B. 
Marks และ Joe Stern ในตอนแรกนั้น เป็นเพียงภาพนิ่งประกอบเพลงที่ถูกเผยแพร่ตามโรงฉาย
ภาพยนตร์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มิวสิควิดีโอมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง การน าเสนอศิลปินที่ออกมาร้อง
เต้น ภาพยนตร์สั้น ภาพการแสดงสด แอนิเมชั่น หรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างหนัง  เรียกได้ว่าเป็นยุคที่
มิวสิควิดีโอมีความหลากหลายและถือเป็นสื่อที่มีความอิสระมาก 

มิวสิควิดีโอ เป็นผลงานที่มีการน าเสนออันหลากหลาย โดยที่จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอด
บทเพลงไปพร้อมกับภาพ  ซึ่งเสียงกับภาพ จะเล่าเรื่องให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ก็ได้  ส าหรับมิว
สิควิดีโอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ยอมรับว่าได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ทางด้านเนื้อหาของเพลง ท านองของเพลง ตัวศิลปินและกลุ่มศิลปิน ตลอดจนเทคนิคการถ่ายท าและ
การเล่าเรื่องในรูปแบบที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้ชม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการโปรโมททางการค้านั่นเอง  และที่ส าคัญในปัจจุบันที่สังเกตเห็นได้คือการที่มิวสิควิดีโอใน
ปัจจุบันได้มีการพยายามน าเอาความเป็นวิดีโออาร์ตมาผสมผสานในการน าเสนอ ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ออกไป ซึ่งท าให้บางครั้งผู้ชมก็อาจจะจดจ ามิวสิควิดีโอได้ก่อนศิลปินหรือเพลงเสีย
อีก ซึ่งมิวสิควิดีโอนั้น ปัจจุบันก็มิได้จ ากัดแค่เพียงการน าเสนอภาพเรื่องราว ผ่านบทเพลงที่มีผู้ร้อง 
ทว่าเพลงบรรเลง ก็สามารถน ามาท าให้เกิดเป็นมิวสิควิดีโอได้อีกด้วย 

พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน ได้ให้ความหมายของมิวสิควิดีโอไว้ว่า มิวสิควิดีโอเป็นภาพประกอบ

เพลง หรือภาพที่สื่อเนื้อหาเพลงเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจความหมายและสร้างความเพลิดเพลินจากการได้

รับชม นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่มีสาระแทรกไว้ แต่จุดมุ่งหมายของมิวสิควิดีโอที่จริงแล้ว คือ การส่งเสริม

เพลงของศิลปินในทุกๆด้าน เช่น ช่วยให้เพ่ิมยอดขายเพลงในทางการตลาด หรือ ช่วยให้ประชาชน

คุ้นเคยกับเพลงมากขึ้น เพราะมิวสิควิดีโอสามารถน าเสนอภาพพจน์ และการแสดงออกของศิลปินได้ 

มิวสิควิดีโอจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขายเพลงมากกว่าตัวบทเพลงเอง (พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน, 2536: 8) 

เมื่อกล่าวถึงมิวสิควิดีโอ เราจะนึกถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ใช้ประกอบบทเพลง โดยมีภาพของ

ศิลปินนักร้อง ผู้แสดง รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา ภาพที่ดูแปลกสะดุดตา ตลอดจนสีสันต่างๆในงาน

มิวสิควิดีโอ 
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มิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่อาศัยภาพเพ่ือสะท้อนบุคลิก ลักษณะ (Character) ทุกชิ้นส่วนย่อยของ

เนื้อเพลง มิวสิควิดีโอสามารถสื่อให้เห็นถึงรูปแบบ (Style) และอารมณ์ (Mood) อย่างเปี่ยม

ประสิทธิภาพ และมิวสิควิดีโอนั้นคือสื่อผสมของอุตสาหกรรมเพลงภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีพลัง

อ านาจเหนือระดับท้องถิ่น และขยายขอบเขตสู่ระดับโลก สามารถเข้าถึงทุกๆพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์หลักของมิวสิควิดีโอนั้นก็คือการโฆษณาเพลงและศิลปินนักร้อง แต่มิวสิควิดีโอก็

ได้ถูกนิยามด้วยว่าเป็นศิลปะแขนงใหม่ (Video Art Form) หรือการโฆษณารูปแบบใหม่ 

พัฒนาการของมิวสิควิดีโอในปัจจุบันได้หลุดไปจากกรอบเดิมๆที่มี และได้ก้าวผ่านการผลิต

เพ่ือการโฆษณา การขายเพลง หรือโปรโมทตัวศิลปิน กลายมาเป็น “วีดิทัศน์ประกอบเพลง” ซึ่งไม่ได้

เน้นที่การขายเพลงและศิลปิน 

จากสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นท าให้ทราบว่า วิดีโออาร์ต และมิวสิควิดีโอ เป็นสื่อที่เข้าถึงวัยรุ่น และ

คนยุคใหม่ที่มีการเปิดรับชมสื่อต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้ผลิตจึงเลือกสื่อเหล่านี้มาใช้กับเรื่องที่ต้องการจะ

กล่าวถึงดังต่อไปนี้ โดยมีประเด็นต่างๆที่ผู้จัดท าสนใจ คือ เรื่องเกี่ยวกับ “ประเด็นต่างๆในสังคม” 

ปัญหาต่างๆ หรือเรื่องต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ที่เรามักจะเห็นได้เสมอจากสื่อต่างๆ ทั้งในโทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ท เกือบจะทุกวันที่เราพบเจอเรื่องเช่นนี้ในข่าว อย่างเช่น  

- ผู้คนในสังคมแบ่งออกเป็นฝักฝ่าย มีการประท้วง ด่าทอกันในที่สาธารณะ มีการท าลาย

ทรัพย์สินสาธารณะ การก่อเหตุร้าย รวมทั้งการใช้อาวุธเข้าต่อสู้ประทุษร้ายกัน 

- บุตรหลานนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพล หรือแม้กระทั่งตัวผู้มีอิทธิพลนั้นท าความผิด แต่

กลับไม่ได้รับโทษใดๆ และยังใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข 

- อุปกรณ์ที่หน่วยงานบางหน่วยจัดซื้อมาใช้ ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้ไม่ได้จริง แต่หน่วยงานนั้น

ยังคงยืนกรานว่าใช้ได้ จนกระท่ังผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นถูกจับกุมข้อหาหลอกลวง 

- เยาวชนเข้าสถานบันเทิงได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึงก าหนด แต่กลับมีคนมองว่าไม่เป็นไร 

สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าอีก กระท่ังท าให้ผู้คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว แต่ก็

ยังมีคนบางกลุ่มน าเรื่องเหล่านี้มากล่าวถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตีแผ่เรื่องราวเหล่านั้น โดยการน ามา

เขียนเป็นหนังสือ สร้างเป็นงานศิลปะ หรือสร้างสรรค์งานออกมาตามสื่อต่างๆ เช่น  ภาพยนตร์ เป็น

ต้น เรื่องเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับชม ได้ฉุกคิดสิ่งที่ตนมองว่าไม่ถูกต้อง และอาจจะเกิด

แนวคิดท่ีจะท าอะไรบางอย่างข้ึนมา ผลงานเหล่านี้ถูกเรียกว่างาน “เสียดสีสังคม” 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า “การเสียดสี” 

(Satire) ว่าหมายถึง “อาการที่ว่ากระทบกระเทียบเหน็บแนม” จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ชัด

ว่าการเสียดสีหมายถึงการต าหนิอย่างไม่ตรงไปตรงมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ 

ล้อเลียนความเขลาหรือความไม่ถูกต้องของมนุษย์และสังคม  

 การเล่าเรื่องแบบเสียดสี ที่มีการสอดแทรกมุกตลกขบขัน การให้ข้อคิดอย่างแหลมคม ผ่าน

การเปรียบเทียบ เหน็บแนม ท าให้เรื่องราวไม่น่าเบื่อ ต่างกับการเล่าเรื่องแบบตรงๆ ที่อาจจะขาด

ความน่าสนใจ และท าให้ผู้รับชมมองข้ามไป โดยจากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานวีดิโอ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่องแบบเสียดสี กระทบกระเทียบเหน็บแนม ใน

ด้านประเด็นต่างๆของสังคม  

โดยเรื่องราวที่ผู้จัดท าได้ศึกษามาในขั้นต้น ผู้จัดท าได้เลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมใน

ปัจจุบันมากที่สุด นั่นก็คือเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกของคนในสังคม การไม่ยอมรับในความ

คิดเห็นหรืออุดมการณ์ต่างๆของผู้อ่ืน จนท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกขึ้นในสังคมมากล่าวถึง ด้วย

การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอสั้นๆ ในรูปแบบของมิวสิควิดีโอแบบเล่าเรื่อง เสริมด้วยการใช้ “สัญลักษณ์สี” 

ซึ่งเป็นการกล่าวโดยอ้อม เพื่อจุดหมายในการกล่าวถึงความไร้สาระ ความไม่ถูกต้อง ความเห็นผิดเป็น

ถูกของสังคมนี้ หวังให้ผู้ชมได้ฉุกคิดถึงสังคมที่ตนเองอยู่ และอาจเป็นแรงบันดาลใจในการท าบางสิ่ง

บางอย่างที่ถูกต้องก็เป็นได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสรรค์วิดีโอประกอบเพลงที่มีจุดประสงค์เพ่ือเสียดสี

สังคม และการเมือง 

2. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อผลงานวีดิโอประกอบเพลงเสียดสีสังคม

โดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ศึกษาผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีการสร้างเรื่องราวแบบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสียดสีสังคม โดยกล่าวถึงเรื่องราวอันไม่ถูกต้องต่างๆ รวมทั้งศึกษาผลงานต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ วิดีโอ

อาร์ต และมิวสิควิดีโอ ที่มีการใช้เทคนิคเกี่ยวข้องกับการใช้ “สี” และสัญลักษณ์อ่ืนๆ และศึกษา

รายละเอียดของสัญลักษณ์สีต่างๆว่ามีความหมายอย่างไร ให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร สามารถจะสื่อ

อะไรออกมาได้บ้าง และเราสามารถใช้สื่อภาพและเสียงในรูปแบบมิวสิควิดีโอเพ่ือการให้ข้อคิดหรือ

เตือนสติผู้ชมได้อย่างไรบ้าง 

 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษา “การสร้างสรรค์วิดีโอเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” มีกลุ่มเป้าหมายคือ

กลุ่มวัยรุ่น ที่ชื่นชอบการชมผลงานวิดีโอ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
 2. รวบรวม ศึกษา และตีความข้อมูล 
 -  ศึกษาทฤษฎีและผลงานศิลปะที่เก่ียวข้องกับการใช้สีในการสื่อความหมายและอารมณ์ 
 -  ศึกษาผลงานที่มีการเสียดสีสังคมในรูปแบบต่างๆ 
 -  ศึกษาทฤษฎีการจัดแสงและการถ่ายภาพ 

- ศึกษาและหาข้อมูลจากแหล่งค้นคว้า เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ วิดีโออาร์ต ภาพนิ่ง เป็น
ต้น 

 3. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
- เขียนบท และก าหนดอารมณ์และโทนสี (Mood and Tone) ของเรื่อง รวมทั้งการวางตัว
ละคร และการวางต าแหน่งของแสงและกล้อง 

 -  ท า Shooting Board หรือ Mood Board 
 -  หาตัวนักแสดง, หาอุปกรณ์ประกอบฉาก, หาสถานที่ถ่ายท าและเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า 
 -  รวบรวมเป็น Pre-production Book 
 4. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 -  ถ่ายท าวิดีโอ 

5. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
- ตัดต่อ และ ใส่เทคนิคพิเศษต่างๆลงไปในงาน ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

 6. การวัดผลหลังการผลิต (Research Production) 
- การท าวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น ที่ชื่นชอบการรับชมผลงานวิดีโอ และภาพยนตร์ต่างๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 7. สรุปผลการศึกษาและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

 ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ 

 สร้างสรรค์งานวีดีโอที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคม 

 ศึกษาการใช้สีต่างๆเป็นสัญลักษณ์ 

         

 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production)          

 ขั้นตอนการผลิต  )nortcudorP(           

 ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิต  (Post-

production) 

         

 สรุปผล          

 จัดท าเอกสาร          

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการสร้างสรรค์วิดีโอเชิงเสียดสีสังคม โดยการใช้สีต่างๆเป็นสัญลักษณ์ 
2. ผลิตผลงานที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ และเป็นที่พึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การเสียดสี (Satire) หมายถึง การใช้การประชดประชัน เย้ยหยัน เพ่ือเปิดโปง ต าหนิหรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิพากษ์วิจารณ์ความชั่วร้าย ความโง่เขลาของผู้คน 
2. สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีความหมาย (Meaning) ของจริง/ตัวจริง

(Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น "แหวนหมั้น" 
เป็นสัญญะใช้แทนความหมาย ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่ง ในบริบทของ
สังคมตะวันตก หากเป็นบริบทของสังคมอ่ืนก็อาจจะใช้หมู ก าไล หรือสิ่งอ่ืนเป็นสัญญะแทน 
เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษางานวิจัยในหัวข๎อ การสร๎างสรรค์วิดีโอเสียดสีสังคมโดยการใช๎สีเป็นสัญลักษณ์ 
ผู๎ศึกษาได๎น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาศึกษา และวิเคราะห์เพ่ือใช๎เป็นแนวทาง 
ในการสร๎างสรรค์ผลงานดังตํอไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎี 

- แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบและบทบาทของมิวสิควิดีโอ 

- แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลและผลกระทบของมิวสิควิดีโอ 

- แนวคิดเก่ียวกับโครงเรื่องแนวเสียดสี 

- แนวคิดเก่ียวกับด๎านศิลป์ 

- ทฤษฎีการสื่อความหมายด๎วยภาพ 

- แนวคิดเก่ียวกับการใช๎สีในเชิงสัญลักษณ์ 

- แนวคิดเก่ียวกับการเลําเรื่อง 

- ความเร็วและอัตราการถําย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบและบทบาทของมิวสิควิดีโอ 

ในปัจจุบันมิวสิควิดีโอได๎ท าลายขอบเขตเดิมของสื่อโทรทัศน์ด๎วยหน๎าที่ความเป็นโฆษณา 

สํงเสริมการขายอัลบั้มเพลง ถือได๎วํามิวสิควิดีโอนั้นเป็นสื่อผสมชนิดพิเศษ ระหวํางโฆษณาและ

รายการโทรทัศน์ด๎วยภาพที่ปรากฏตํอสายตาเหมือนโฆษณาในขณะที่เสียงเพลง ในมิวสิควิดีโอนั้นเป็น

ตัวอยํางของสินค๎า (Wollen 1986, อ๎างใน สมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 19) 

บทบาทหน๎าที่และความส าคัญของมิวสิควิดีโอยังถูกกลําวไว๎วํามีอิทธิพลในการสร๎างความฝัน 

จินตนาการและวัฒนธรรมของวัยรุํน (Aufderheider 1986,อ๎างในสมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543 : 19)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซึ่งความเกี่ยวข๎องระหวํางมิวสิควิดีโอและอิทธิพลตํอวัฒนธรรมของวัยรุํนแสดงให๎เห็นถึง

ลักษณะของ ผลิตผลทางการสื่อสารมวลชนในยุคหลังสมัยใหมํที่มีแนวคิดวํายุคหลังสมัยใหมํ 

(Postmodernist Culture)  

เป็นวัฒนธรรมแหํงการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู๎สึกซึ่งปรากฏอยํางโดดเดํนในผลงาน 

มิวสิควิดีโอ 

สํวนด๎านวงการมิวสิควิดีโอเพลงสมัยนิยมในประเทศไทยนั้น แบํงได๎เป็น2รูปแบบ (นิโลบล โค

วาพิทักษ์ 2535 : 18) คือ  

- การเสนอภาพลีลาการเต๎นและการร๎องของศิลปินนักร๎อง                                                 

- การเสนอเรื่องราว มี 2 ลักษณะคือ การบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงๆนั้นและ

การเสนอเรื่องราวเป็น มินิซีรีย์ ที่มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ 

ในขณะเดียวกัน มิวสิควิดีโอนั้นพยายามน าเสนอภาพลักษณ์ของศิลปินมากกวําที่

จะเลําเรื่อง และการด าเนินเรื่องราวก็มักจะสะท๎อนความฝันและจินตนาการด๎วยวิธีการทาง

ศิลปะท าให๎รูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกตํางกันออกไป (พลพงศ์ สุวรรณวาทิน 1993 : 25) 

Abt (อ๎างในสมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543 : 20) ได๎วิเคราะห์รูปแบบของมิวสิควิดีโอซึ่ง

สามารถแบํงได๎เป็น 4 แบบคือ 

1) มิวสิควิดีโอที่สร๎างจากความคิดและจินตนาการของผู๎ประพันธ์เพลง โดยดู

เนื้อหาของเพลงเป็นหลัก 

2) มิวสิควิดีโอที่สร๎างจากจุดส าคัญของเพลงหรือเนื้อหาโดยตรงที่ไมํใชํจินตนาการ 

3) มิวสิควิดีโอที่ใช๎จินตนาการและเนื้อหาหลักของเพลงผสมกัน 

4) มิวสิควิดีโอที่มีลักษณะเป็นความคิดฝันที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่ไมํ

กลมกลืนกับเนื้อหาของเพลง 

สรุปการน าแนวคิดและทฤษฎีมาใช๎กับชิ้นงาน ผู๎ศึกษาได๎มีการเลือกรูปแบบของงานมิวสิควิดี

โอที่ต๎องการจะผลิต โดยผู๎ศึกษาได๎เลือกผลิตมิวสิควีดีโอที่เน๎นการเลําเรื่อง และแสดงออกทางด๎าน

อารมณ์และความคิด ด๎วยการสร๎างสรรค์มิวสิควิดีโอในลักษณะเป็นความคิดฝันที่เป็นนามธรรม 

(Abstract) ที่ไมํกลมกลืนกับเนื้อหาของเพลง จะเน๎นการใช๎เพลงที่ไมํมีเนื้อร๎อง ซึ่งจะมีเพียง

   ส
ำนกัหอ
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เสียงดนตรีประกอบเพียงอยํางเดียว ในการสร๎างอารมณ์ให๎ผู๎ชมมีความรู๎สึกคล๎อยตามและมีสํวนรํวม

ไปกับเนื้อเรื่อง 

2. แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลและผลกระทบของมิวสิควิดีโอ 

เนื่องจากมิวสิควิดีโอนั้นเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงท าให๎มิวสิควิดีโอมีอิทธิพล

และผลกระทบตํอผู๎รับชมดังตํอไปนี้ 

2.1 ผลกระทบของมิวสิควิดีโอกับมุมมองในฐานะการสร๎างสรรค์กระแสความนิยมและ

วัฒนธรรม  

เพลงหรือมิวสิควิดีโอนอกจากจะเป็นสื่อบันเทิงแล๎ว เนื้อหาสาระของสิ่งดังกลําว ยัง

สร๎างกระแสนิยมและวัฒนธรรมด๎วย เชํน การเกิดขึ้นของดนตรี Rock & Roll ในประเทศ

ออสเตรเลียชํวง 1950 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ท๎าทายกระแสวัฒนธรรมการแสดงออกทาง

เพศของความเป็นชาย (Masculinity) ทั้งนี้ศิลปินนักร๎องชายได๎แสดงออกทางเพศอันเป็นการ

ละเมิดวัฒนธรรมสมัยนั้น โดยศิลปินดังกลําวได๎แสดงออกถึงอารมณ์บนเวทีผํานทํวงทํา

รํางกายที่เย๎ายวนทางเพศ วัยรุํนออสเตรเลียตํางพยายามที่จะเลียนแบบลักษณะนี้และยึดเป็น

กระแสวัฒนธรรมที่ส าคัญ (Evans 1998: 125 - 137 อ๎างในสมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 

28) 

นอกจากนั้น Rice (1981: 65) และ Olofsson (1993: 21 - 33) ได๎เสริมวําฮีโรํใน

ยุควัฒนธรรมป๊อบ มักจะเป็นศิลปินนักร๎อง นักแสดงที่ปรากฏตัวอยูํ ในภาพยนตร์ โทรทัศน์

หรือเวทีคอนเสิร์ตอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดการเลียนแบบได๎ เชํน การเลียนแบบใสํ

เครื่องประดับของ Madonna ทั้งนี้ฮีโรํดังกวํานี้จะมีอิทธิพลตํอวัยรุํนในด๎านกริยาการ

แสดงออก (Verbal Expression) รสนิยมในทรงผม เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย แฟชั่น เพลง การ

บริโภคอาหารรวมถึงคํานิยมพื้นฐานของวัยรุํน 

เพลงและแฟชั่นมักไปควบคูํกัน ทั้งนี้วัยรุํนจะให๎การยอมรับและเลียนแบบแกํภาพที่

ปรากฏของศิลปินนักร๎อง เชํน การใสํกางเกงสกินนี่ ตามแบบศิลปินนักร๎องอังกฤษ 

2.2 ผลกระทบของมิวสิควิดีโอกับมุมมองในฐานะการสร๎างอารมณ์รํวมกับผู๎ชม 
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จากผลการศึกษาพบวํามิวสิควิดีโอไมํได๎มีเพียงแคํเสียงเพลงและภาพแสดงเนื้อหา

ของเพลงแตํภาพในมิวสิควิดีโอยังสามารถเน๎นและสร๎างอารมณ์รํวมของผู๎ชมให๎สอดคล๎องไป

กับเพลงด๎วย (Gow 1994: 255 - 261 อ๎างใน สมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 31) 

เนื่องจากโฆษณาตํางๆเองก็ใช๎กลยุทธ์ตํางๆเพื่อเข๎าถึงผู๎บริโภค และมิวสิควิดีโอเองก็

เป็นโฆษณาอยํางหนึ่งจึงใช๎กลยุทธ์เชํนกัน นั่นก็คือ การสร๎างชุมชนจินตนาการ ( Imaginary 

Community) ขึ้นโดยอาศัยความรู๎สึกผูกพันของผู๎ชมมิวสิควิดีโอ ซึ่งสามารถเข๎าถึงชุมชน

จินตนาการนี้ โดยผํานสื่อเพลง ศิลปินนักร๎ องและศิลปะการแสดงของศิลปิน ทั้ งนี้

ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ชมมิวสิควิดีโอและชุมชนจินตนาการจะสามารถสืบตํอเนื่องไปเพียงแคํ

ผู๎ชมมิวสิควิดี โอจะยังคงชมมิวสิควิดีโอตํอไปแล๎วมิวสิควิดี โอก็จะสร๎างพร๎อมขยาย

ความสัมพันธ์นี้หรือความรู๎สึกแหํงการเป็นเจ๎าของและความเป็นชุมชน (Marion และ 

McLarty 1984 อ๎างถึงใน Berland 1993: 35 อ๎างในสมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543: 31) 

สรุปการน าแนวคิดมาใช๎กับงาน แนวคิดในการใช๎ภาพ และเสียงเพลงเพ่ือสื่อถึง

อารมณ์ สร๎างจินตนาการ โน๎มน๎าวความคิด มุมมอง ของผู๎ฟัง ให๎มีความรู๎สึกคล๎อยตามไปกับ

เพลงและมิวสิควิดีโอ โดยที่มิวสิควิดีโอในปัจจุบันนี้ ไมํเพียงแตํให๎ความบันเทิงแกํผู๎ชมเทํานั้น 

ยังสามารถให๎ข๎อคิด มุมมองตํางๆ แกํผู๎ที่ได๎รับชมอีกด๎วย ผู๎ศึกษาจึงเลือกใช๎มิวสิควิดีโอเป็น

สื่อที่ชํวยในการน าเสนอมุมมอง และทัศนคติของตนแกํผู๎ชม 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับโครงเรื่องแนวเสียดสี 

อัลวิน บี. เคอร์แนน (Alvin B. Kernan) กลําววํา คุณสมบัติที่นําสนใจประการหนึ่งของเรื่อง

เสียดสีคือไมํมีโครงเรื่อง (Alvin B. Kernan,”Theory of Satire,” in Modern Satire, p.176) ความ

คิดเห็นของเคอร์แนนอาจหมายความวําเรื่องเสียดสีไมํมีลักษณะหรือ “สูตร” ของโครงเรื่องที่ตายตัว 

เข๎าได๎ขยายความเกี่ยวกับโครงเรื่องของเรื่องเสียดสีไว๎ในหนังสือ The Plot of Satire วําเรื่องเสียดสี

อาจมีโครงเรื่อง 3 ลักษณะ ได๎แกํ เรื่องที่ตึงเครียดแล้วคลี่คลาย (Rising and Falling) เรื่องที่ด าเนิน

ไปเป็นวัฏจักร (Running in Circles) และเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง (Everything and Nothing) สาเหตุที่

เรื่องเสียดสีไมํได๎แสดงโครงเรื่องที่มีแบบชัดเจนเพราะเรื่องเสียดสีเน๎นการน าเสนอแนวคิดวิจารณ์

มากกวําการแสดงเหตุการณ์ นักเขียนจึงไมํค านึงถึงการล าดับเหตุการณ์มากนัก เรื่องสํวนใหญํจะแสดง
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ให๎เห็นวําแม๎เวลาจะผํานไปยาวนานเพียงใด มนุษย์ก็ยังไมํสามารถปรับปรุงตนเอง ความผิดพลาดของ

คนรุํนกํอนก็จะยังคงอยูํจนถึงรุํนปัจจุบัน (Leonard Feinberg, Introduction to Satire, p.226) 

 เลโอนาร์ด เฟนเบิร์ก อธิบายลักษณะของโครงเรื่องในเรื่องเสียดสีวํา เรื่องสํวนใหญํ ไมํ

เป็นไปตามโครงสร๎างของเรื่องตามขนบที่คนมองวําเหมาะสม โดยเฉพาะโครงเรื่องตามทฤษฎีของ

อริสโตเติล (Aristotle) เพราะกลวิธีพ้ืนฐานของเรื่องเสียดสีคือ การท าให๎บิดเบี้ยว เรื่องเสียดสีจึงไมํ

สอดคล๎องกับวิธีการจัดระเบียบของเรื่อง เรื่องเสียดสีบางเรื่องไมํมีการปิดเรื่อง (Ending) ที่เดํนชัด แตํ

มีหลายเรื่องที่สิ้นสุดลงด๎วยความหายนะ หรือการยอมรับความผิดของเป้าของการเสียดสี ประเภท

ของโครงเรื่อง ที่นักเขียนนิยมน ามาใช๎แตํงเรื่องเสียดสีคือ เรื่องดินแดนในอุดมคติ (Utopia) แตํ

นักเขียนเรื่องเสียดสี จะแสดงโลกนั้นผํานมุมมองที่เกินจริงในแงํมุมที่บิดเบี้ยวไปจากอุดมคติที่เคย

ปรากฏเพ่ือแสดงให๎เห็นโดย นัยวํามนุษย์ยังไมํพร๎อมที่จะซาบซึ้งกับโลกประเภทนั้น (สรุปความจาก 

Ibid., pp. 227-229) 

 สรุปการน าแนวคิดมาใช๎ ท าให๎สามารถก าหนดแนวทางในการวางโครงเรื่องได๎ ซึ่งการสร๎าง

เรื่องเสียดสี มีความอิสระในการสร๎าง สามารถที่จะสร๎างให๎ออกมาเป็นแบบใดก็ได๎ แล๎วแตํจินตนาการ 

และเนื้อเรื่อง ปัญหาตํางๆที่เราอยากจะกลําวถึง โดยผู๎ศึกษาได๎เลือกวิธีการน าเสนอด๎วยการเลําเรื่อง

แบบที่ด าเนินไปเป็นวัฏจักร (Running in Circles) ด๎วยการหยิบยกเรื่องความขัดแย๎ง ความแตกแยก

ในสังคมที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ไมํสิ้นสุด โดยที่มนุษย์ไมํเคยเรียนรู๎หรือมีความส านึกในการจะอยูํรํวมกันอยําง

สันติมาเลํา เพื่อหวังจะให๎ข๎อคิดในการอยูํรํวมกันอยํางสันติและสงบสุขแกํผู๎ชม 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับด๎านศิลป์ 

4.1 ทฤษฎีองค์ประกอบของศิลปะ 

ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยูํ 2 สํวน คือ สํวนที่มนุษย์สร๎างขึ้น ซึ่งได๎แกํ

โครงสร๎างทางวัตถุที่มองเห็นได๎ หรือรับรู๎ได๎ด๎วยประสาทสัมผัสสํวนหนึ่ง กับสํวนที่เป็นการ

แสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร๎างทางวัตถุนั้นอีกสํวนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบสํวน

แรกวํา รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกสํวนหลังวํา เนื้อหา 

(Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร๎างหลักของ

ศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับ เนื้อหา 
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รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได๎ในทัศนศิลป์ เป็นสํวนที่ศิลปินสร๎างขึ้นด๎วยการ

ประสานกันอยํางมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได๎แกํ เส๎น น้ าหนักอํอนแกํ

ของขาว-ด า ที่วําง สี และลักษณะพ้ืนผิว รูปทรงให๎ความพอใจตํอความรู๎สึกสัมผัส เป็น

ความสุขทางตา พร๎อมกันนั้นก็สร๎างเนื้อหาให๎กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให๎แกํ

อารมณ์ ความรู๎สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด๎วย 

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร๎างทางจิต สํวนที่เป็น

นามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล๎วยังมี เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยูํด๎วย 

ทั้ง 3 สํวนนี้ตํางก็มีความเชื่อมโยงและซ๎อนทับกันอยูํ เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภท

เกือบแยกจากกันไมํออก แตํในงานบางประเภทเกือบไมํเกี่ยวข๎องกันเลย เรื่อง คือ สิ่งที่

ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างงานศิลปะแบบรูปธรรม เชํน คน สัตว์ ทิวทัศน์ 

สิ่งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ แนวเรื่องเป็นสํวนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงาน

ศิลปะที่เน๎นแนวคิด (Concept) ของศิลปินที่มีตํอเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทาง

ของการสร๎างสรรค์มากกวําเรื่อง 

ในทัศนศิลป์ เนื้อหากับเรื่องจะมีความสัมพันธ์กันมากหรือน๎อย หรือไมํสัมพันธ์กัน

เลย หรือไมํมีเรื่องเลยก็เป็นได๎ ทั้งนี้ยํอมขึ้นอยูํกับลักษณะของงานและเจตนาในการ

แสดงออกของศิลปินเอง ซึ่งอาจแยกออกได๎ดังตํอไปนี้ 

4.1.1 การเน๎นเนื้อหาด๎วยเรื่อง ได๎แกํ การใช๎เรื่องท่ีตรงกับเนื้อหา 

4.1.2 เนื้อหาที่เป็นผลจากการผสมผสานระหวํางศิลปินกับเรื่อง ในกรณีนี้ศิลปินจะ 

เสนอความเห็นสํวนตัว หรือผสมความรู๎สึกสํวนตัวเข๎าไปในเรื่อง เป็นการผสมกัน

ระหวํางรูปลักษณะของเรื่องกับจินตนาการของศิลปินหรือเป็นการแปลความหมาย

ของเรื่องตามทัศนะของศิลปิน 

4.1.3 เนื้อหาที่เป็นอิสระจากเรื่อง เมื่อศิลปินผสมจินตนาการของตนเข๎าไปในงาน

มากขึ้น ความส าคัญของเรื่องจะลดลง 

4.1.4 เนื้อหาที่ไมํมีเรื่อง ศิลปินบางประเภทไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎เรื่องเป็น

จุดเริ่มต๎น งานของเขาไมํมีเรื่อง มีแตํรูปทรงกับเนื้อหา โดยที่รูปทรงเป็นเนื้อหาเสีย

เองโดยตรง เป็นเนื้อหาภายในล๎วนๆ เป็นการแสดงความคิด อารมณ์ และ
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บุคลิกภาพของศิลปินแท๎ๆลงไปในรูปทรงที่บริสุทธิ์      งานประเภทนี้จะเห็นได๎ชัด

ในดนตรี และงานทัศนศิลป์แบบนามธรรม 

ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะน ามาประกอบกันเข๎าให๎เป็นรูปทรง เพ่ือสื่อ

ความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวคิดที่เป็นจุดหมายนั้น ซึ่งธาตุตํางๆที่ศิลปินใช๎ในการสร๎าง

รูปทรงเพื่อให๎เห็นได๎ ประกอบด๎วย 

จุด เป็นธาตุเบื้องต๎นที่สุดของการเห็น มีมิติเป็นศูนย์ ไมํมีความกว๎าง ความยาว 

หรือความลึก 

เส้น คือ จุดที่ตํอกันในทางยาว หรือรํองรอยของจุดที่เคลื่อนที่ไป มีมิติเดียว คือ 

ความยาว ท าหน๎าที่เป็นขอบเขตของที่วําง สิ่งของ รูปทรง น้ าหนัก สี กลุํมรูปทรงที่รวมตัว

กันอยูํ และเป็นแกนหรือโครงสร๎างของรูปทรง 

น  าหนัก คือ ความอํอนแกํของบริเวณที่สวํางและบริเวณที่มืด หรือความอํอนแกํ

ของสีด า หรือสีอ่ืนที่ระบายลงไป น้ าหนักให๎ปริมาตรแกํรูปทรง และให๎ความรู๎สึกหรือ

อารมณ์ด๎วย  การประสานกันของตัวมันเอง น้ าหนักมี 2 มิติ คือ กว๎าง ยาว 

แบบรูปของที่ว่าง คือ ที่วํางที่ถูกก าหนดด๎วยเส๎นให๎มีรูปรํางขึ้น ได๎แกํ แผํนของ

น้ าหนัก แผํนราบที่มี 2 มิติ หรือประกอบเป็น 3 มิติ และบริเวณท่ีวํางที่เป็นบวกเป็นลบ 

สี เป็นทัศนธาตุหนึ่งที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถ๎วน คือ มี

เส๎น น้ าหนัก แบบรูปของที่วําง และลักษณะผิว นอกจากนั้น ยังมีคุณลักษณะพิเศษเพ่ิมขึ้น

อีก 2 ประการ คือ ความเป็นสี และความจ ากัดสี 

ลักษณะผิว คือ บริเวณพ้ืนผิวของสิ่งตํางๆที่มีลักษณะตํางกันเมื่อสัมผัสจับต๎อง เชํน 

หยาบ ละเอียด มัน ด๎าน ขรุขระ เรียบ ฯลฯ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 18-64) 

4.2 ความรู๎สึกตํอสี 

สีนั้นสามารถถํายทอดความรู๎สึกตํางๆไปสูํผู๎ชมได๎อยํางไมํนําเชื่อ จะเห็น ได๎วํา

ความรู๎สึกสนุกสนาน ความรัก ความเศร๎า สามารถแสดงออกได๎ด๎วยสี จนท าให๎สีบางสี

กลายเป็นสัญลักษณ์ หรือสีที่บํงบอกถึงความรู๎สึกและอารมณ์ตํางๆนักจิตวิทยาได๎พยายาม

ศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีตํอความรู๎สึกของมนุษย์ไว๎มากมาย ส าหรับการใช๎สีเพ่ือสื่อความรู๎สึก 

ความรู๎สึกเกี่ยวกับอารมณ์สีมีพลังสามารถกระตุ๎นการตอบสนองทางอารมณ์ นักออกแบบจึง
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ใช๎สีเพ่ือชักจูงให๎ผู๎ชมเกิดอารมณ์ตํางๆ สีเดียวกันอาจให๎ความรู๎สึกออกมาตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํ

กับการเรียนรู๎ และประสบการณ์ของผู๎ชมด๎วย สีในวรรณะร๎อนจะให๎ความรู๎สึกที่ตื่นเต๎น มี

ชีวิตชีวา เร๎าใจ สํวนสีที่จัดอยูํในวรรณะเย็น จะให๎ความรู๎สึกผํอนคลาย สงบ ยิ่งไปกวํานั้น สี

ยังมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการน ามาใช๎ในลักษณะตํางๆ ดังนี้ (อิเคตะ มิตซูโอะ 2551: 59-62) 

4.2.1 สีแดง เป็นสีที่มีความร๎อนแรงมากที่สุด มองเห็นได๎รวดเร็วที่สุด จึงมักเลือก

ให๎เป็นสีที่ใช๎ดึงดูดความสนใจ สีแดงเป็นสีที่ให๎ความรู๎สึกของการมีพลัง ความ

รุนแรง รวดเร็ว 

4.2.2 สีน้ าเงิน เป็นสีที่มีคําความสวํางสีต่ า ให๎ความรู๎สึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความ

รับผิดชอบ ความจริงใจ ความสะอาด ความเย็น และผํอนคลาย 

4.2.3 สีเหลือง เป็นสีที่มีความสวํางสีสูง สีเหลืองเป็นสีที่สดใสเป็นสัญลักษณ์ของ

ดวงอาทิตย์ ให๎ความรู๎สึกอบอุํนสนุกสนาน รําเริง ทันสมัย สุขภาพดี แตํถ๎าสีเหลือง

หมํนจะให๎ความรู๎สึกถึงความข้ีขลาด ความอํอนแอ โรคภัยไข๎เจ็บ 

4.2.4 สีเขียว เป็นสีที่ให๎ความรู๎สึกใกล๎เคียงกับสีน้ าเงิน คือรู๎สึกผํอนคลาย สงบ แตํ

ให๎ความรู๎สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ 

4.2.5 สีมํวง เป็นสีที่แสดงถึงความมีอ านาจ ยิ่งใหญํ หรูหราโออํา และความ

ประทับใจ 

4.2.6 สีขาว เป็นสีที่มีคําความสวํางมากที่สุด ให๎ความรู๎สึกโปรํงเบา ละเอียดอํอน 

บริสุทธิ์ ความดี ความมีคุณธรรม 

4.2.7 สีด า ให๎ความรู๎สึกหดหูํ เครํงขรึม ลึกลับ นํากลัว ชั่วร๎าย ความเป็นอมตะ 

สรุปการน าแนวคิดและทฤษฎีมาใช๎กับชิ้นงาน ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพ การ

น าเอาสํวนประกอบตํางๆ มาสร๎างสรรค์และจัดองค์ประกอบภาพให๎สวยงาม นอกจากนี้การน าสีมาใช๎

เพ่ือดึงดูดสายตา และใช๎สีในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความรู๎สึกของภาพและอารมณ์ของตัวละครไปยัง

ผู๎ชม ท าให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจในเนื้อหาที่ต๎องการจะสื่อสารได๎มากยิ่งขึ้น ตัวอยํางเชํน รูปสัญลักษณ์

บางอยํางที่ประกอบด๎วยสีๆหนึ่งที่เราน ามาใสํประกอบในงาน อาจสื่อความหมายแฝงบางอยํางเพ่ือให๎

ผู๎ชมได๎เกิดการคิดตามไปด๎วย  
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สํวนสีที่ผู๎ศึกษาเลือกมาเพ่ือใช๎เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายนั้น ผู๎ศึกษาได๎เลือก 2 สี

หลักๆ นั่นคือ “สีขาว” และ “สีด า” มาใช๎ในการเลําเรื่องที่สื่อถึงความดีและความชั่ว โดยจะน าทั้ง

สองสีมาสลับความหมายกัน ให๎ขัดกับความหมายอันเป็นสากลที่มักจะกลําวถึงสีขาวที่สื่อถึงความดี 

ความบริสุทธิ์ และสีด าอันสื่อถึงความชั่วร๎าย ซึ่งในโลกแหํงความจริง ความหมายของสีดังกลําวอาจจะ

ไมํได๎เป็นเชํนนั้นก็ได๎ สีขาวอาจไมํได๎สื่อถึงสิ่งที่ดีงามหรือบริสุทธิ์เสมอไป หรือสีด าก็อาจจะไมํได๎สื่อถึง

สิ่งชั่วร๎ายเสมอไปเชํนกัน เพ่ือให๎ข๎อคิดในเรื่องของการแบํงแยก หรือความแตกแยกของผู๎คนในสังคม

ปัจจุบัน ที่มักจะมองอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่ชั่วร๎าย หรือมองวําเป็นคนไมํดีอยูํเสมอ 

 

5. ทฤษฎีการสื่อความหมายด๎วยภาพ (Visual Communication) 

ภาพๆหนึ่งภาพสามารถบอก ความหมายได๎หลาย ความหมาย แตํในความหมายของการ 

สื่อสารความหมายด๎วยภาพคือการถํายทอดข๎อมูลขําวสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ที่เรียกวําผู๎สํงสาร ไปยัง

บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ที่เรียกวําผู๎รับสาร โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู๎สํงสาร สาร ชํองทาง และ ตัวผู๎รับสาร 

โดยใช๎ภาพ ซึ่งการสื่อความหมายด๎วยภาพแบํงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (เลอสม สถาปิตานนท์. การสื่อ

ความหมายด๎วยภาพ [ออนไลน์ ] .  วันที่ค๎นข๎อมูล 3 กันยายน 2556. เว็ปไซด์ 

http://203.158.253.5/wbi/presenter/course4/5U_VisualCommunication.htm) 

- แบบที่เหมือนจริง แปลความหมายได๎งํายที่สุด เพราะเป็นการบอกเรื่องราวอยําง

เห็นจริง และตรงไปตรงมา 

- แบบที่ใช๎สัญลักษณ์ จะต๎องค านึงถึงคนดูวําจะสามารถเข๎าใจสัญลักษณ์ได๎ถูกต๎อง

ตาม ความคิดของผู๎สํงสารหรือไมํ ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับความรู๎และประสบการณ์ของคนดูด๎วย วําจะ

เข๎าใจได๎ มากน๎อยเพียงใด 

- แบบที่เป็นนามธรรม เป็นการสื่อความหมายที่เข๎าใจได๎ยากที่สุด เพราะการแปล 

ความหมายจากอะไรที่เป็นนามธรรมนั้นต๎องการประสบการณ์ทางศิลปะ ความคิดสร๎างสรรค์

และ จินตนาการท่ีดีอีกด๎วย 

สรุปการน าทฤษฎีการเลําเรื่องด๎วยภาพมาใช๎ในงานวีดีโอที่มีการใช๎สัญลักษณ์ เพ่ือก าหนด

สัญลักษณ์ท่ีจะใช๎ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกลําวต๎องสามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู๎ชมต๎อง

เข๎าใจความหมายที่ผู๎ผลิตจะสื่อออกมาได๎ไมํมากก็น๎อย และจะท าให๎เกิดความรู๎สึกถึงความหมายแฝง
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ในชิ้นงานอีกด๎วย 

 

6. แนวคิดเก่ียวกับการใช๎สีในเชิงสัญลักษณ์ 

ด้านการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ “สี” เป็นองค์ประกอบส าคัญอยํางหนึ่งในการออกแบบ ที่มี

อิทธิพลตํอความรู๎สึก อารมณ์ และจิตใจ ได๎มากกวําองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยแตํละสีจะมีความหมายใน

เชิงสัญลักษณ์แตกตํางกันออกไป เชํน (สรุปความจาก Pamela Jaye Smith. Symbols Images 

Codes. 2010 : 39) 

สีแดง แสดงถึงความอบอํุน ร๎อนแรง  มีชีวิตชีวา ความรัก เซ็กส์ เลือด ความรุนแรง ใช๎แทน

เครื่องหมายประเภทห๎าม แสดงถึงสิ่งที่อันตรายหรือสิ่งที่ต๎องระวัง 

สีเขียว แสดงถึงความรํมเย็น มักใช๎สื่อความหมายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ธรรมชาติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 

การเกษตร การเพาะปลูก ความรํมรื่น ชีวิต การเกิดใหมํ การงอกงาม มักใช๎แทนเครื่องหมายประเภท

ความปลอดภัย 

สีเหลือง แสดงถึงแสงอาทิตย์ ความอบอํุน ความสดใส ความเบิกบาน ความรุํงเรืองความมั่ง

คั่ง  ฐานันดรศักดิ์  ความเจิดจ๎า และปัญญา 

สีน  าเงิน แสดงถึงความสุขุม เยือกเย็น หนักแนํน ความบริสุทธิ์ บางครั้งใช๎เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

ความสัมพันธ์ที่ถูกต๎องตามครรลองคลองธรรม(คูํสามี-ภรรยา) และยังหมายถึงความสูงศักดิ์ โดยทั่วไป

สีน้ าเงินหมายถึงโลก ซึ่งเราจะเรียกวํา โลกสีน้ าเงิน (Blue Planet) มักใช๎เป็นสีส าหรับเครื่องแตํงกาย

ของพระเจ๎า หรือเป็นสีผิวของพระเจ๎า หรือเหลําเทพ 

สีม่วง แสดงถึงพลัง ความมีอ านาจ ความล้ าลึก แสดงถึงความเป็นกษัตริย์ และเป็นสีแหํงความผูกพัน 

สํวนสีมํวงอํอนมักหมายถึง ความเศร๎า ความผิดหวังจากความรัก 

สีฟ้า แสดงถึงความสวําง ความปลอดโปรํง อิสรเสรี เปรียบเหมือนท๎องฟ้า เป็นสีแหํงความคิด

สร๎างสรรค์และจินตนาการที่ไมํมีขอบเขต 

สีทอง แสดงถึง คุณคํา ราคา สิ่งของหายาก ความส าคัญ ความสูงสํง สูงศักดิ์ ความศรัทธาสูงสุด 

สีเงิน แสดงถึงการคัดค๎าน ความหนาวเย็น เป็นสีที่สื่อถึงดวงจันทร์ 

สีขาว แสดงถึงความสะอาด บริสุทธิ์  ความวํางเปลํา ปราศจากกิเลส ตัณหา ความเชื่อถือ ความดีงาม 

ความศรัทธา ความหํวงใยเอ้ืออาทรและการเสียสละ ความอํอนโยน จริงใจ บางกรณีอาจหมายถึง 
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ความอํอนแอ หรือการยอมแพ๎ 

สีด า แสดงถึงความมืด ความลึกลับ สิ้นหวัง ความตาย โดยที่สีทุกสี เมื่ออยูํในความมืด จะเห็นเป็นสีด า 

นอกจากนี้ยังหมายถึง ความชั่วร๎าย ความชิงชัง การท าลายล๎าง ความลุํมหลงเมามัว แตํยังหมายถึง

ความอดทน กล๎าหาญ เข๎มแข็ง และเสียสละได๎ด๎วย 

สีเทา สื่อถึงความเครํงขรึม เอาจริงเอาจัง ความร๎ายกาจ ความไมํมีชีวิตชีวา ความจืดชืด แสดงถึง

ความเจนโลก ผํานโลกมามาก หรือมีประสบการณ์มาก 

สีน  าตาล เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผืนดิน ผิวดิน ของแข็ง หรือความหรูหรา โอํอํา แสดงออกถึงความ

แข็งแกรํง พ่ึงพาได๎ ไว๎ใจได๎ 

สีชมพู แสดงถึงความอบอํุน อํอนโยน ความอํอนหวาน นุํมนวล เป็นสีของความ เอ้ืออาทร ปลอบ

ประโลม เอาใจใสํดูแล ความปรารถนาดี และความเป็นมิตร 

สีส้ม แสดงถึงการโต๎แย๎ง ความกระหายในการตํอสู๎ ความสดชื่น เฉียบแหลม ความบ๎าคลั่ง ความโกรธ 

การตื่นตัว       

สรุปการน าแนวคิดมาใช๎กับชิ้นงาน การใช๎สัญลักษณ์สีเพ่ือเลําเรื่องตามสถานการณ์ อารมณ์ 

ความรู๎สึกในแตํละฉาก เป็นเทคนิคที่ส าคัญท่ีสุดที่จะน ามาใช๎ เพื่อการเลําเรื่องในงานวีดีโอชิ้นนี้ เพ่ือให๎

เกิดความเข๎าใจในความหมาย ที่ต๎องการจะสื่อออกมาให๎ได๎มากที่สุด ทฤษฎีนี้ จึงมีความส าคัญในการ

เลือกสี เพ่ือน ามาใช๎เลําเรื่องให๎ตรงตามสิ่งที่คิดเอาไว๎ โดยผู๎จัดท าได๎เลือก สีขาว และ สีด า มาใช๎เป็นสี

หลักในงานชิ้นนี้ เพ่ือสื่อความหมายที่ตํางออกไป ทั้งในเรื่องความดี ความชั่วร๎าย และการท าลายล๎าง 

 

7. แนวคิดเก่ียวกับการเลําเรื่อง 

โทรทัศน์คือสื่อที่ประกอบด๎วยภาพ และเสียง ซึ่งบางครั้งภาพที่ปรากฎบนจอเพียง 1 ช็อต 

(Shot) ก็สามารถ “เลําเรื่อง” ได๎ดีกวําบทสนทนานับ 10ประโยค ดังนั้นการจะวิเคราะห์วิจารณ์     

ในระดับเนื้อความได๎เหมาะสมกับสื่อโทรทัศน์ จึงต๎องน าแนวคิดการวิเคราะห์วิจารณ์ที่มีรากฐานจาก

สื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving Image) มาประกอบด๎วย โดยหลุยส์  จิอันเน็ตตี้ (Giannetti 1998, อ๎าง

ถึงใน นับทอง ทองใบ 2553: 42) ได๎ก าหนดวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การเลําเรื่องในภาพยนตร์ และสื่อ

ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด ซึ่งสามารถน ามาปรับใช๎ในการวิเคราะห์วิจารณ์โทรทัศน์ได๎  โดยจิอันเน็ตตี้ได๎

แบํงองค์ประกอบของสื่อภาพเคลื่อนไหวในแงํการเลําเรื่องออกเป็น 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1) โครงเรื่อง (Plot) 

     เรื่องราว (Story) กับ โครงเรื่อง (Plot) แตกตํางกันอยํางไร เรื่องราวคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน

ชีวิต แตํโครงเรื่องเป็นสิ่งที่ผู๎แตํง/ผู๎สร๎างหยิบบางสํวนของเรื่องราวในชีวิตมาน าเสนอแกํผู๎ชม/ผู๎รับ 

เรื่องราวคือการเลําเรื่องที่มีเค๎าโครงเรื่องเปรียบเสมือนกระดูกที่เป็นโครงให๎เนื้อหนังมังสายึดติด การ

เลําเรื่องที่ดีจึงควรเดินตามโครงที่ตั้งเอาไว๎ ซึ่งประเภทของโครงเรื่อง อาจแบํงได๎ 3 แบบ ดังนี้ (ธิดา 

ผลิตผลการพิมพ์ 2550 : 32-41, อ๎างถึงใน นับทอง ทองใบ 2553 : 42-43) 

1.1) Classical Design โครงเรื่องแบบนี้จะพบบํอยที่สุด เป็นโครงเรื่องที่เข๎าถึงผู๎ชม / 

ผู๎รับในวงกว๎างได๎มาก ซึ่งมักจะมีลักษณะ 

- ตัวละครน าของเรื่องมักจะตํอสู๎กับอุปสรรคภายนอกที่ขัดขวางความต๎องการของ

เขา มากกวําความต๎องการภายใน 

- เหตุการณ์ในเรื่องมักเกิดขึ้นในชํวงเวลาที่ตํอเนื่อง และเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยง

เป็นเหตุเป็นผลสอดคล๎องกันไปจนถึงบทสรุปตอนจบที่ท าให๎ชีวิตตัวละครเปลี่ยนไปอยําง

สิ้นเชิง 

1.2) Minimalism โครงเรื่องประเภทนี้เน๎นความเรียบงํายในการเลําเรื่อง ตัวละครไมํได๎ 

มีชีวิตพลิกผันจนเหลือเชื่อ หรือมีปาฏิหารย์เข๎าชํวย มักใช๎องค์ประกอบตํางๆ เชํนเทคนิคด๎านภาพ 

การตัดตํอ การจัดแสงอยํางประหยัด แตํก็ยังมีแนวทางแบบคลาสสิคเพ่ือสร๎างความพอใจให๎กับคนดู

อยูํ โครงเรื่องแบบนี้มักมีลักษณะ 

- ตัวละครมักมีความขัดแย๎งภายในตัวเองมากกวําความขัดแย๎งภายนอก 

- ตัวละครมักเป็นฝ่ายถูกกระท า 

- การจบเรื่อง (Ending) แบบปิด 

1.3) Anti-structure โครงเรื่องประเภทนี้เกิดจากการน าองค์ประกอบClassic มาท า 

ใหมํให๎ตรงกันข๎ามเรียกวํา “แหกคอก” เชํน ภาพยนตร์แนวเซอร์เรียลลิสม์ ซึ่งเรื่องราวจะไมํใชํ    

“ภาพแทน” ชีวิตจริงเหมือนเรื่องท่ัวๆไป แตํเป็น “ชีวิตในความคิด” ของผู๎สร๎าง ลักษณะเนื้อเรื่องจึงมี

หลายเหตุการณ์เกิดพร๎อมกันแตํไมํเป็นเหตุ-ผล และไมํเรียงล าดับเวลา รวมทั้งไมํค านึงถึงเงื่อนไข 

ความจริงใดๆ 
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  เมื่อรู๎ถึงประเภทของโครงเรื่องแล๎ว การรู๎ล าดับขั้น หรือพัฒนาการของโครงเรื่อง ซึ่งไมํวําจะ

เป็นโครงเรื่องแบบ Minimalism หรือแบบ Classic ตํางก็แขวนอยูํบนโครงเรื่องตํอไปนี้ 

1. การเปิดเรื่อง (Exposition) เป็นจุดเริ่มต๎นเพื่อชักจูงความสนใจของผู๎ชมให๎ติดตาม 

ตํอไป ซึ่งอาจใช๎กลยุทธ์เริ่มเรื่องได๎หลายๆแบบ เชํน แนะน าตัวละคร แนะน าฉาก การน าเอาจุดหักเห 

มาใช๎ตั้งแตํเริ่มเรื่อง ซึ่งการเปิดเรื่อง อาจแบํงได๎ 3 แบบ คือ 

1.1 เปิดด๎วยการบรรยาย เป็นการเปิดเรื่องเรียบๆ คํอยๆ เลําถึงชีวิตความเป็นอยูํ

ของตัวละครแล๎วคํอยๆ เพ่ิมสีสันและรสชาติของเรื่อง 

1.2 เปิดด๎วยฉาก เพ่ือให๎เห็นบรรยากาศ สถานที่ของเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

เชํน เปิดด๎วยตึกสูง ในห๎องแถวแคบๆ เต็มไปด๎วยปลํองไฟ เพ่ือให๎เห็นชีวิตความเป็นอยูํของ

ตัวละครหรือสื่อความหมายบางอยําง 

1.3 เปิดด๎วยการกระท าที่นําสนใจของตัวละคร 

2. การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เมื่อเรื่องราวด าเนินขึ้น ความขัดแย๎งของ 

ตัวละคร อุปสรรค ปัญหาตํางๆก็จะตามมา ซึ่งอาจด าเนินเรื่องตามล าดับเวลา(Chronology) คือเลํา

จาก 1-2-3 จากต๎นจนจบ หรือด าเนินเรื่องแบบเลําย๎อนกลับ (Flashback) คือเลําจากเหตุการณ์ใน

ปัจจุบันกํอนแล๎วคํอยย๎อนเลําเรื่องราวในอดีต เพ่ือเฉลยสาเหตุแหํงการกระท าของตัวละคร หรือเลํา

โดยด าเนินเหตุการณ์และสถานที่สลับกันไปมาทั้งอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งน าไปสูํ 

3. ภาวะวิกฤติ (Climax) เป็นขั้นที่ความขัดแย๎งพํุงขึ้นสูงสุดและถึงจุดแตกหัก ตัวละคร 

ตกอยูํในสถานการณ์ต๎องลงมือกระท า หรือตัดสินใจ 

4. ภาวะคลี่คลาย (Resolution) เมื่อตัวละครตัดสินใจลงมือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จุดวิกฤติ 

ก็จะผํานพ๎น หรือได๎รับการแก๎ไข เหตุการณ์ หรือปมปัญหาจึงคํอยๆคลี่คลายลง 

5. การยุติเรื่องราว หรือการปิดเรื่อง (Ending) ปมปัญหา ความขัดแย๎งได๎รับการแก๎ไข 

สํงผลสูํบทลงท๎ายของตัวละคร ซึ่งอาจจบได๎ทั้งมีความสุข เศร๎า หรือประชดประชัน   

2) ความขัดแย๎ง (Conflict) 

ความขัดแย๎ง คือ สิ่งที่ท าให๎เรื่องนําตื่นเต๎น นําสนใจ ซึ่งอาจจ าแนกความขัดแย๎งหลักๆ ใน

เรื่องเลําได๎ 5 ประเภท คือ 

2.1) ความขัดแย๎งระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน ความขัดแย๎งแบบนี้พบบํอยในเรื่องแนวแอคชั่น 
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ที่พระเอกเป็นฮีโรํหรือเป็นต ารวจฝ่ายธรรมะ ปราบปรามเหลําผู๎ร๎ายฝ่ายอธรรม 

2.2) ความขัดแย๎งระหวํางมนุษย์กับธรรมชาติ เชํน สารคดีเก่ียวกับสึนามิ 

2.3) ความขัดแย๎งระหวํางมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เชํน ในแนวละครสยองขวัญ 

จะพบความขัดแย๎งระหวํางคนกับภูตผี 

2.4) ความขัดแย๎งระหวํางมนุษย์กับระบบหรือสังคม 

2.5) ความขัดแย๎งระหวํางมนุษย์กับตัวเอง หรือความขัดแย๎งภายในจิตใจ 

3) ตัวละคร 

ในแงํมุมของการเลําเรื่องจะพิจารณาการประกอบการสร๎างตัวละคร ซึ่งอาจแบํงตัวละครได๎ 2 

ประเภทใหญํ คอื 

3.1) ตัวละครที่มีบุคลิกแบน (Flat Character) หมายถึงตัวละครที่สามารถมองเห็นได๎แตํ

เพียงด๎านเดียว มักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใช๎กันทั่วไป เชํน “พระเอก” เป็นชายหนุํม    

รูปหลํอ ใจดี เกํงฉลาด “นางเอก” ก็เป็นหญิงสาวผู๎เอ้ืออารี ไมํก๎าวร๎าว “ผู๎ร๎าย” ก็มักคิดท าแตํเรื่อง

ท าลายผู๎ อ่ืนเพ่ือหาผลประโยชน์ใสํตัวเองอยูํเสมอ เป็นต๎น ตัวละครแบบนี้มักสร๎างความตื่นเต๎น 

สนุกสนานได๎มาก เพราะท าในสิ่งที่คนจริงๆไมํคํอยท ากัน 

3.2) ตัวละครที่มีบุคลิกกลม (Round Character) เป็นตัวละครที่มีท้ังข๎อดีและข๎อเสีย 

อยูํในตัว มีความลึกซึ้งและเข๎าใจได๎ยากกวําตัวละครที่มีบุคลิกแบน ลักษณะคล๎ายชีวิตของคนจริงๆ 

4) แกํนเรื่อง (Theme) 

แกํนเรื่องหรือ ธีม หมายถึง สาระหรือแนวคิดหลักของเรื่อง อาจเป็นทัศนคติหรือ  ความ

คิดเห็นของผู๎สร๎าง/ผู๎เลํา ที่มีตํอสังคม ตํอโลก ซึ่งเมื่อผู๎ชม/ผู๎รับรับสารเข๎าไปแล๎ วอาจพบวํา ผู๎สร๎าง

ต๎องการจะสื่อสารอะไรกับผู๎รับ (หรือไมํพบสารก็เป็นได๎ เพราะเรื่องสื่อออกมาไมํชัด หรือผู๎รับจับ

ประเด็นไมํได๎เอง) ขณะเดียวกันผู๎สร๎างกับผู๎รับ อาจเห็นหรือเข๎าใจในแกํนตรงกันหรือไมํก็ได๎ และใน

บางเรื่องผู๎ชมอาจไมํสามารถเข๎าใจ หรือตีความแกํนของเรื่องออกมาได๎ ประเภทของแกํนอาจแบํงเป็น 

3 แบบ หากพิจารณาจากการปิดเรื่อง (ธิดา ผลิตผลการพิมพ์2550:81-82, อ๎างถึงใน นับทอง ทองใบ 

2553 : 48) 

4.1) แกํนแบบมองโลกในเชิงอุดมคติ (จบแบบขาข้ึน) คือเรื่องท่ีให๎ความหวังมองโลกใน 
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แงํดี จบลงอยํางมีความสุข เป็นเรื่องประเภทที่จบแบบ ...และแล๎วเขากับเธอก็แตํงงานกัน/พระเอก

ชนะผู๎ร๎าย และโลกก็กลับคืนสูํสันติสุข เป็นต๎น 

4.2) แกํนแบบมองโลกในแงํร๎าย (จบแบบขาลง) เป็นการปิดเรื่องท่ีแสดงถึงความสิ้นหวัง 

สูญเสีย ศรัทธา สะท๎อนความเสื่อมทรามของสังคมและด๎านมืดในตัวมนุษย์ 

4.3) แกํนแบบมองโลกอยํางประชดประชัน (จบแบบทั้งข้ึนและลงพร๎อมๆกัน) 

4.4) แกํนเรื่องแบบนี้สะท๎อนความจริงทั้งด๎านบวกและลบ เป็นมุมมองที่สมจริง 

มากที่สุด 

นอกจากการแบํงตามการปิดเรื่องแล๎ว แกํนเรื่องยังแบํงตามเนื้อหาได๎ 5ชนิดดังนี้ 

(นับทอง ทองใบ 2553 : 48-49, อ๎างจาก ศิริพร ไผํศิริ 2544) 

1. แกํนเรื่องท่ีเกี่ยวกับศีลธรรม เนื้อเรื่องจะเก่ียวข๎องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลัก 

ศีลธรรมของสังคม เรื่องอาจแสดงให๎เห็นถึงคุณคําของการท าดี ผํานตัวละครที่ท าดี-เลวเพ่ือ

เปรียบเทียบกัน 

2. แกํนเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิต แกํนเรื่องแบบนี้มุํงนี้น าเสนอเรื่องจริงของชีวิต สร๎างข๎อ 

วิพากษ์ในประสบการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการประเมินสภาพของมนุษย์ 

3. แกํนเรื่องท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ มุํงเสนอพฤติกรรมลักษณะของมนุษย์ 

คนหนึ่งหรือกลุํมหนึ่ง แตํเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งหมด แกํนเรื่องแบบนี้มักวําด๎วยความรัก 

โลภ โกรธ หลงของมนุษย์ ที่เป็นสิ่งที่ผู๎ชมทุกคนล๎วนเข๎าถึงได๎ 

4. แกํนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม เสียดสี เพ่ือต๎องการปฏิรูปสังคม เป็นแกํน 

ที่ตีแผํปัญหาน าเสนอความจริงของสังคมท่ีควรได๎รับการแก๎ไข 

5. แกํนเรื่องเชิงปรัชญา ด๎วยการตั้งค าถาม-ค าตอบเชิงปรัชญา คือแกํนเรื่องที่ตั้ง 

ค าถามวําชีวิตคืออะไร โลกคืออะไร ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับการวิจารณญาณของผู๎รับ/ผู๎ชม 

5) ฉาก (Scene) 

เมื่อการเลําเรื่อง คือ ชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพราะเหตุการณ์ตํางๆ จะเกิดขึ้นโดย

ปราศจากสถานที่ไมํได๎ ดังนั้น “ฉาก” จึงมีความส าคัญไมํแพ๎องค์ประกอบอ่ืนๆ เพราะท าให๎เกิด

สถานที่รองรับเหตุการณ์ของเรื่อง นอกจากนี้ฉากยังมีความส าคัญในการบํงบอกความหมายของเรื่อง 

มีอิทธิพลตํอความคิด หรือการกระท าของตัวละคร (เชํน ฉากที่เกิดขึ้นในห๎องแคบทึบ อาจบํงบอกถึง
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สถานการณ์อันตราย และสภาพจิตใจที่ถูกกดดันของตัวละครในห๎องนั้น) ฉากจึงไมํได๎มีความหมายแคํ

เพียงสภาพแวดล๎อมรอบตัวละครที่เห็นเป็นรูปธรรม แตํยังหมายถึง ยุคสมัย ชํวงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

สภาพชุมชน กิจวัตรของตัวละคร รวมทั้งความเชื่อ ประเพณีของสังคมที่หํอหุ๎มชีวิต ความเป็นอยูํของ

ตัวละครอีกด๎วย 

6) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbolism) 

สัญลักษณ์พิเศษ คือ สัญลักษณ์ที่ผู๎สร๎าง/ผู๎ก ากับตั้งใจสื่อความหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง เพ่ือ

เสริมแกํนความคิดของเรื่อง ซึ่งอาจเป็นได๎ทั้งสัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง 

6.1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบที่ถูกน าเสนอซ้ าๆ อาจเป็นวัตถุ สถานที่ หรือ 

สิ่งมีชีวิต เชํน สัตว์ บุคคล สัญลักษณ์อาจเป็นภาพเพียงภาพเดียว หรือเป็นกลุํมของภาพที่เกิดจาก 

การตัดตํอ ล าดับภาพก็ได๎ 

6.2) สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงตํางๆท่ีถูกใช๎เพื่อเปรียบเทียบความหมาย หรือเพ่ือ 

แสดงวัตถุประสงค์ตัวละคร ไมํใชํการใช๎เพื่อสร๎างอารมณ์รํวมกับตัวละครและเรื่องราว 

7) มุมมองในการเลําเรื่อง 

คือ “มุม” หรือจุดที่ใช๎ “มอง” เหตุการณ์ การเข๎าใจพฤติกรรมตัวละครในเรื่องผํานสายตาตัว

ละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึงผู๎เลํามองเหตุการณ์จากวงใกล๎ชิด หรือจากวงนอก มุมมองในการเลํา

เรื่องสํงผลตํอการชักจูงอารมณ์ของผู๎รับอยํางมาก โดยแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 

7.1) มุมมองบุคคลที่หนึ่ง (The First-person Narrator) คือการให๎ตัวเอกเป็นผู๎เลําเรื่องของ

ตัวเอง (มักมีค าวํา ผม หรือ ฉัน ผํานเสียงบรรยายให๎ได๎ยิน) มุมมองแบบนี้ท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกใกล๎ชิดกับ

ความรู๎สึกนึกคิดของตัวละคร ท าให๎รู๎สึกเหมือนเผชิญกับเหตุการณ์ตํางๆ ไปพร๎อมๆกับตัวละคร เชํน 

ในสารคดีเชิงอัตชีวประวัติ 

7.2) มุมมองของบุคคลที่สาม (The Third-person Narrator) คือการที่ผู๎เลําเรื่อง ไมํใชํ 

ตัวละครหลักในเรื่องแตํอยูํในเรื่องด๎วย โดยกลําวถึงตัวละครอ่ืนที่ตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวข๎อง เชํน ใน

ภาพยนตร์บางเรื่อง ผู๎เลําเป็นเพ่ือนสนิทของพระเอก การเลําผํานเพ่ือนท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกคุ๎นเคยใกล๎ชิด

กับคนเลํา และอาจเอาใจชํวยเพื่อนสนิทมากกวําพระเอก 

7.3) มุมมองบุคคลที่สาม ผู๎เลําไมํอยูํในเหตุการณ์ หรือ มุมมองที่เป็นกลาง 
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(Objective) มุมมองแบบนี้สร๎างความรู๎สึกหํางไกลจากเรื่องราว เลําในฐานะคนนอก เพ่ือให๎เกิดความ

เป็นกลาง ปราศจากอคติในการน าเสนอมากที่สุด การเลําเรื่องแบบนี้ไมํสามารถเข๎าถึงตัวละครได๎

อยํางลึกซึ้ง จึงมักใช๎บํอยในสารคดี หรือเรื่องที่อํอนไหวในการแบํงฝักฝ่ายเป็น 2 ขั้วชัดเจน 

7.4) ผู๎รู๎รอบด๎าน (The Omniscent) คือการเลําเรื่องที่ไมํมีข๎อจ ากัด สามารถหยั่งรู๎  เข๎าถึง

ความรู๎สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัวในเรื่องเลําได๎ทั้งหมด ซึ่งเป็นมุมมองที่ใช๎บํอยที่สุดในละคร 

ภาพยนตร์ 

สรุปการน าทฤษฎีมาใช๎กับชิ้นงาน การเลําเรื่องเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการผลิตผลงานชิ้นนี้ 

การสร๎างวีดิโอที่ต๎องการจะเลําเรื่องๆหนึ่งไปยังผู๎ชมและโน๎มน๎าวให๎ผู๎ชมได๎คิดตาม โดยการสื่อด๎วย

ภาพ และสัญลักษณ์ตํางๆ โดยมีการพัฒนาเรื่องราวให๎นําสนใจ นําติดตาม และให๎ข๎อคิดแกํผู๎ชม มีการ

ใช๎เทคนิคพิเศษตํางๆเพ่ือชํวยในการเลําเรื่อง และสื่อความหมายตํางๆออกมาให๎ชัดเจน 

 

8. แนวคิดด๎านความเร็วและอัตราการถําย (Speed and Rate of Exposure) 

ผู๎สร๎างภาพยนตร์การ์ตูนสํวนใหญํมักเลือกใช๎อัตราการถําย 12 ภาพใน 1 วินาที แตํก็มีผู๎ที่ใช๎ 

24 ภาพใน 1 วินาทีเชํนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับวําผู๎สร๎างต๎องการความนุํมนวลของภาพหรือการ เคลื่อนไหว

ของวัตถุมากน๎อยเพียงใด หากต๎องการให๎วัตถุเคลื่อนที่อยํางช๎าๆ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในแตํละ

ภาพก็ต๎องมีน๎อย เชํนเดียวกัน หากต๎องการให๎เคลื่อนไหวรวดเร็ว ก็ต๎องสร๎างความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นให๎มากกวําเดิมอยํางชัดเจน แตํก็ต๎องระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้ น ไมํวําจะเป็น

อาการที่กระตุกจนเกินไป หรืออาจจะเห็นข๎อผิดพลาดในงานได๎ชัดเจน ดังนั้นเราจึงควร ใช๎อัตราใน

การถํายที่พอดีและสัมพันธ์กับงานท่ีเราต๎องการ เพ่ือให๎งานออกมาดูดีที่สุด 

ในการก าหนดความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ให๎ถูกต๎องขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และการ 

ค านึงถึงขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอ วําวัตถุชิ้นนั้นอยูํใกล๎หรือไกลแคํไหน เชํน รถ 2 คัน ขับด๎วย 

ความเร็วที่เทํากัน โดยออก จากด๎านซ๎ายของเฟรมไปด๎านขวาของเฟรม รถคันที่อยูํในระยะใกล๎ 

สายตาของเราก็จะออกจากเฟรมไปกํอน สํวนอีกคันที่อยูํไกล ด๎วยทัศนียภาพ และการเคลื่อนไหวที่  

เทํากัน ก็จะสํงผลให๎รถอีกคันออกจากเฟรมไปทีหลัง 

ในเรื่องของความรวดเร็วในการเคลื่อนไหว หาก การเคลื่อนไหวปกติเราใช๎ 24 ภาพ หาก เรา

ต๎องการภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนกันแตํวําช๎ากวํา (Slow Motion) เราก็ต๎องเพ่ิมจานวนภาพ คือ อาจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

อยูํที่ 48 ภาพ ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ได๎จะเหมือนกัน แตํจะมีความละเอียดมากกวําและนุํมนวลมากกวํา 

 การน าเทคนิคในด๎านความเร็วของภาพมาใช๎ ชํวยในการเลือกเฟรมภาพให๎เหมาะสมกับการ

ใช๎งาน ส าหรับใช๎ในการท าภาพไฮสปีด หรือการใสํเอฟเฟ็คสโลว์โมชั่น เพ่ือให๎เกิดภาพที่สวยงาม และ

ยังชํวยให๎เกิดความหนํวง เกิดอารมณ์ที่ท าให๎รู๎สึกอึดอัดได๎อีกด๎วย 

 สรุป การน าความเร็วและอัตราการถํายมาใช๎ ผู๎ศึกษาได๎เลือกใช๎การถํายที่ 50 เฟรม เพ่ือให๎

ภาพมีความหนํวง ซึ่งท าให๎ผู๎ชมสามารถเห็นรายละเอียดในภาพได๎อยํางชัดเจนมากขึ้น และยังท าให๎

เกิดความรู๎สึกอึดอัดมากขึ้นอีกด๎วย 

 

ผลงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มิวสิควิดีโอ เพลง Why Am I The One 

ศิลปิน Fun. 

อัลบั ม Some Nights 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของมิวสิควิดีโอเป็นการเลําเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นนักดนตรีในวง มีการใช๎สัญลักษณ์

ในการเลําเรื่องเป็นกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ที่เป็นของศิลปินกลุํมนี้ ซึ่งเดินทางเอง ออกมาจากสนามบิน 

ผํานสถานที่ตํางๆ โดยผํานมือของผู๎คนตํางๆมากมาย จนมาถึงจุดหมายปลายทางในตอนจบของมิว

สิควิดีโอ ซึ่งก็คือบ๎านของตัวศิลปินเองและเฉลยวําสิ่งของในกระเป๋าคืออะไร 

สัญลักษณ์ : กระเป๋าเดินทาง สื่อถึงการที่ต๎องเดินทางย๎ายไปตามสถานที่ตํางๆ กระเป๋า

เดินทางใบนี้ เป็นกระเป๋าเกําๆ เป็นตัวแทนของคนท่ีต๎องเดินทางบํอยๆ 

   ส
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จุดเด่น : มีการด าเนินเรื่องที่ดี โดยการใช๎กระเป๋าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางที่

สอดคล๎องกันกับเนื้อหาของเพลง การถํายท า มุมกล๎องที่ใช๎มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังแฝงความ

สงสัยให๎ผู๎ชมได๎ติดตามวําสิ่งที่อยูํในกระเป๋าใบนั้นคืออะไร 

จุดด้อย : การด าเนินเรื่องหลักคํอนข๎างเรียบงําย และสามารถเดาตอนจบได๎อยํางไมํยากนัก 

สรุป : มีการเลําเรื่องราวที่สามารถมาปะติดปะตํอกันได๎ในตอนจบ ท าให๎เข๎าใจวํามิวสิควิดีโอ

ต๎องการจะสื่ออะไร การด าเนินเรื่องคํอนข๎างช๎าในบางจังหวะ บวกกับเพลงที่เป็นเพลงช๎า ท าให๎นําเบื่อ

อยูํบ๎าง มีจุดเดํนคือการใช๎สิ่งของเป็นตัวแสดงน าในเรื่อง ท าให๎นําสนใจ เพราะกระเป๋าเป็นสิ่งของ ไมํ

สามารถแสดงออกได๎อยํางมนุษย์ โดยผู๎จัดท าได๎ศึกษามุมกล๎องตํางๆในงาน และการใช๎สัญลักษณ์ที่สื่อ

อยํางงํายๆ เพ่ือน ามาใช๎ในผลงานของตนเอง 

 

มิวสิควิดีโอ Up In The Air 

ศิลปิน 30 Seconds To Mars 

อัลบั ม Love, Lust, Faith and Dreams 

 

 

 

 

 

 

มิวสิควิดีโอที่สร๎างเป็นรูปแบบของวิดีโออาร์ต มีภาพที่นําตื่นตาตื่นใจ มีการใช๎สัญลักษณ์

ตํางๆในเนื้อเรื่อง มีการตัดตํอที่ดีมาก มีการใช๎เทคนิคตํางๆที่ผู๎จัดท าสนใจ เชํนการใช๎ภาพสโลว์โมชั่น 

การตัดตํอให๎เข๎ากับจังหวะเพลง เป็นต๎น 

จุดเด่น : เทคนิคการถํายท าและตัดตํอที่อยูํในขั้นดีมาก และการจัดฉากที่ดูอลังการ 

จุดด้อย : ถือวําเป็นมิวสิควิดีโอที่มีความยาวมากชิ้นหนึ่ง และสัญลักษณ์ภาพบางอยํางในงาน

นั้นสามารถท าความเข๎าใจได๎คํอนข๎างยาก 

   ส
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สรุป : รูปแบบของงานนําสนใจ การถํายท าออกมาดีมาก ภาพสวย ความยาวของตัวมิวสิควิ

ดีโอ ที่มีความยาวกวําวีดีโอทั่วไป และภาพบางภาพที่เข๎าใจได๎ยาก มีจุดเดํนที่การตัดตํอที่ใสํเทคนิค

พิเศษให๎นําสนใจ เชํนการใช๎ภาพแบบโสลว์โมชั่น และการใช๎ภาพรีเวิร์ส ผู๎จัดท าได๎ปรับใช๎เทคนิคตํางๆ

ในงานชิ้นนี้มาเพื่อใช๎ในงานของตนเอง 

 

มิวสิควิดีโอ Fidelity 

ศิลปิน Regina Spektor  

อัลบั ม Begin to Hope 

 

 

 

 

 

มิวสิควิดีโอที่สร๎างจากเพลงที่มีเนื้อหานํารักของผู๎หญิงที่ไมํเคยมีความรักมากํอน เมื่อมีความ

รัก อะไรๆก็สวยงาม มีความสุข เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟั งสบายๆ มีทํวงท านองดนตรีที่ไพเราะ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ฟังงําย 

จุดเด่น : เพลงฟังงําย มิวสิควิดีโอก็สามารถสื่อความหมายออกมาได๎ดี การใช๎สีสันในฉากที่

นําสนใจมาก 

จุดด้อย : การตัดตํอที่โดยรวมยังถือวําธรรมดา และมุมกล๎องท่ีไมํนําสนใจเทําที่ควร 

สรุป : มิวสิควิดีโอของเพลงนี้เป็นอะไรที่ดูได๎งําย สามารถเข๎าใจได๎ไมํยาก สามารถดูได๎เรื่อยๆ 

ไมํมีอะไรที่หวือหวามากนัก เนิบๆตามเพลง จุดเดํนอยูํที่การน าสีมาใช๎เลําเรื่อง จากที่สังเกตได๎วําใน

ชํวงแรกของเพลง ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากตํางๆ จะเน๎นที่สีขาวสลับด าแทบทั้งหมด จนใน

ตอนท๎ายจะมีการน าสีเข๎ามาใช๎ และมีการใช๎เทคนิคการสโลว์ภาพบ๎างเล็กๆน๎อยๆ เพ่ือให๎การเคลื่อน

ตัวของสีเดํนชัดขึ้นมา 
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มิวสิควิดีโอ Playing With Fire 

ศิลปิน Plan B 

อัลบั ม ill MANORS 

 

 

 

 

 

มิวสิควิดีโอแนวสะท๎อนสังคม โดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเริ่มเข๎าวัยรุํน ได๎

เข๎ารํวมกับแก๏งอันธพาล ซึ่งท าให๎เขาสูญเสียเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาไป โดยเปรียบเทียบกับการเลํน

กับไฟ “วันหนึ่งคุณจะได๎รับบทเรียน เมื่อคุณถูกไฟนั้นเผาตัวเอง” เป็นประโยคหนึ่งในเนื้อเพลง ซึ่ง

สะท๎อนสังคม สะท๎อนชีวิตของวัยรุํนในปัจจุบัน 

จุดเด่น : การตัดตํอกับจังหวะเพลง Hip-Hop ที่เข๎ากับการใช๎การเลํนกีฬา Extreme รวมทั้ง

เนื้อเรื่องที่นําติดตาม 

จุดด้อย : การถํายท า มุมกล๎องบางจุด เลือกภาพที่ดูคํอนข๎างยากมาใช๎ 

สรุป : เนื้อหาเพลงสะท๎อนสังคมได๎ดี มิวสิควิดีโอท าออกมาได๎นําสนใจ แตํเพลงอาจจะฟังยาก

อยูํบ๎าง เนื่องจากเป็นเพลง Hip-Hop และมีดนตรีที่แปลกหู หลายคนที่ได๎ฟังอาจจะไมํเข๎าใจและไมํ

ชอบดนตรีประเภทนี้ เลําเรื่องได๎ดี เทคนิคการถําย การตัดตํอ เทคนิคพิเศษตํางๆ ผสมผสานกับการ

เลํนกีฬา Extreme ท าให๎ได๎รับอารมณ์รํวมไปกับเพลงตลอดการฟัง ผู๎จัดท าได๎เลือกใช๎เนื้อเรื่องแนว

เสียดสีสังคม จากในมิวสิควิดีโอชิ้นนี้ มาคิดตํอยอด ขยายให๎เป็นเรื่องที่ใหญํขึ้น ซึ่งเข๎ากับสถานการณ์

ในสังคมไทยปัจจุบัน 
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ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ชิงหมาเถิด 

ก ากับโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง 

 

 

 

 

  

เนื อเรื่องย่อ : ณ ประเทศแหํงหนึ่ง ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด๎วยสีสันหลากหลาย ทุกคนใน

ประเทศนีก้ าลังตื่นเต๎นและรอคอยอยํางใจจดใจจํอ กับงานส าคัญระดับประเทศ คืองานฉลองครบรอบ

วันเกิด 1 ปีของหมาหิมะ เป็นหมาท่ีเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศ หมาพิเศษสุดแสนจะหายาก ที่ทาง

ประเทศหิมาลัยได๎มอบให๎เพื่อแสดงไมตรีจิตอันดีตํอกัน 

ขณะที่คนทั้งประเทศก าลังมีความสุขอยูํนั้น ชายหนุํม 3 คน ก าลังมองสังคมอยํางไมํพอใจ วํา 

ท าไมประเทศนี้ถึงให๎ความส าคัญกับหมาหิมะ พวกเขาจึงหาหนทางท าในสิ่งที่ตรงข๎ามกับคนทั้ง

ประเทศคือ เขาจะขโมยหมาหิมะไป 

จุดเด่น : การเขียนเนื้อเรื่องที่น าเรื่องตํางๆในสังคมมากลําวถึงในเชิงเสียดสี โดยท ามาสร๎าง

เป็นมุขตลกท่ีปรากฏอยูํตลอดการด าเนินเรื่อง 

จุดด้อย : Setting ฉากตํางๆในภาพยนตร์ยังดูไมํนําเชื่อถือ เชํนการใช๎ฉากที่อ๎างวําเป็น

สถานที่ตํางๆ แตํดูแล๎วไมํมีความรู๎สึกวําเป็นสถานที่นั้นจริงๆ 

สรุป : ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคมในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี มี

การแฝงประเด็นที่จิกกัด เหน็บแนมสังคมไทยไว๎ตลอดทั้งเรื่อง โดยน าเรื่องตํางๆมาใสํเป็นมุกตลก

ภายในหนัง ภาพยนตร์เรื่องนี้กล๎าใสํประเด็นที่เสียดสีและจิกกัดสังคมและหนํวยงานภาครัฐตํางๆของ

ไทยไว๎มากมาย  ไมํวําจะเป็นรัฐบาล ฝ่ายค๎าน ม็อบผู๎ชุมนุมหรือแม๎กระทั่งประชาชนทั่วไปกันเอง ที่ถูก

จับเอากระแสบ๎าเหํอ นิยมระบอบบริโภคนิยม และระบบชนชั้นที่ชัดเจน ระหวํางชนชั้นสูงกับชนชั้น

กลาง - ลําง เรียกได๎วํา ภาพยนตร์เรื่องนี้สร๎างขึ้นมาเพ่ือเสียดสีสังคมไทยในปัจจุบันอยํางครบถ๎วน 
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 ผู๎จัดท าได๎เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นผลงานที่เกี่ยวข๎อง เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเขียน

มาอยํางชัดเจนวํา “เป็นภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมไทย” ท าให๎ผู๎จัดท าได๎เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มา โดย

เขียนเรื่องราวที่ใกล๎ตัวมากกวํา และเป็นปัญหาใหญํของสังคมท่ีด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากวิทยานิพนธ์ โดย นัทธนัย ประสานนาม เรื่อง “เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหวําง พ.ศ. 

2535-2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธี” (พ.ศ.2548) จากคณะอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได๎สรุปวํา 

จากการศึกษาพบวําแนวคิดที่ส าคัญ ได๎แกํ การวิจารณ์ความบกพรํองของคนกลุํมตํางๆ ใน

สังคมโดยเฉพาะนักการเมือง การวิจารณ์สังคมเมืองในฐานะสังคมทุนนิยมสมัยใหมํและการวิจารณ์

สังคมไทยใน ประเด็นอ่ืนๆ โดยเฉพาะปัญหาทางจริยธรรม กลวิธีเสียดสีปรากฏผํานการสร๎าง

องค์ประกอบ กลวิธีการประพันธ์ และกลวิธีทางภาษาลักษณะเดํนที่พบคือ เรื่องสั้นแนวเสียดสีสํวน

ใหญํ ใช๎โครงเรื่องธรรมดาเพ่ือสื่อแนวคิดวิจารณ์และ ใช๎เนื้อเรื่องเพ่ือสร๎างความขบขัน สํวนโครงเรื่อง

ขบขันเน๎นเลํนกับความคาดหมายของผู๎อําน  

ตัวละครเป็นองค์ประกอบหลักที่นักเขียนใช๎โจมตีเป้าหมายของการเสียดสี โดยเฉพาะตัว

ละครมนุษย์และตัวละครที่ไมํใชํมนุษย์ที่มีลักษณะไมํสอดคล๎องกับ มาตรฐานปกติทั้งด๎านรูปลักษณ์

และพฤติกรรม ทั้งนี้ฉากที่พบยังมีบทบาทในการสร๎างความขบขันด๎วย  

กลวิธีการประพันธ์ที่ส าคัญคือกลวิธีการเลือกใช๎ผู๎เลําเรื่อง ผู๎เลําเรื่องสํวนใหญํ  ท าหน๎าที่เป็น

ตัวแทนของนักเรียนในการวิจารณ์เป้าของ การเสียดสี กลวิธีการตั้งชื่อเ รื่องทั้งหมดท าหน๎าที่ในการ

สร๎างเอกภาพของเรื่อง เร๎าความสนใจของผู๎อําน ตลอดจนลวงความคิดของผู๎อํานเพ่ือจะน าไปสูํการ

พลิกความคาดหมาย นอกจากนั้น ยังมีการน าเสนอเรื่องสั้นในรูปแบบพิเศษเพ่ือสร๎างความขบขันและ

เป็นการทดลองรูปแบบใหมํๆ ของเรื่องสั้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเรื่องสั้นแนวเสียดสีในชํวงเวลานี้  

กลวิธีทางภาษาที่พบเน๎นสร๎างความขบขันจากความไมํเข๎ากัน กลวิธีที่โดดเดํนคือการใช๎  

ถ๎อยค าแฝงนัยเพื่อประชดประชันเป้าของการเสียดสี ให๎เกิดความเจ็บปวด และการสร๎างค าโดยอาศัย

แนวเทียบที่แสดงให๎เห็นความสามารถของนักเขียนในการ พลิกแพลงภาษาเพ่ือใช๎ในการเสียดสี  
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ผลของการวิจัยชี้ให๎เห็นความสัมพันธ์ที่เดํนชัดระหวํางแนวคิดกับกลวิธีใน เรื่องสั้นแนวเสียดสี

ของไทย นักเขียนสามารถเลือกใช๎กลวิธีเสียดสีที่หลากหลายในการวิจารณ์สังคมไทยได๎ อยํางแหลมคม 

สรุปจากการน างานวิจัยนี้มาใช๎ในงานของผู๎จัดท า ในการสร๎างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงใน

รูปแบบเสียดสีสังคม ท าให๎ทราบกลวิธีในการท าให๎เรื่องราวนําสนใจ โดยผู๎จัดท าได๎เลือกวิธีการทดลอง

เลําแบบใหมํ ซึ่งเน๎นการสร๎างตัวละครที่ท าให๎แตกตํางจากมนุษย์ปกติทั่วไป ด๎วยการแสดงออก

ทางการแตํงกายและพฤติกรรมตํางๆ โดยมีจุดประสงค์หลักในด๎านการวิจารณ์มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

ซึ่งมีแตํความแตกแยก ความขัดแย๎ง ผํานการด าเนินเรื่องของตัวละครหลักตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นผู๎ที่แปลก

แยกจากคนสํวนใหญํในสังคม 

 

วิทยานิพนธ์โดย วัลลภา อัญชลิสังกาศ เรื่อง “พัฒนาการของแนวคิดในการสร๎างสรรค์มิว

สิควิดีโอเพลงไทยสากล” (พ.ศ.2548) จากคณะนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได๎สรุปไว๎วํา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของแนวคิดในการสร๎างสรรค์  มิวสิควิดี

โอเพลงไทยสากล และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับพัฒนาการดังกลําวโดยใช๎กรอบแนวคิด

เรื่องการสื่อความหมายและสุนทรียะทางดนตรี แนวคิดของดนตรีในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของยุคสมัย 

แนวคิดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเพลง และแนวคิดการสื่อสารการตลาด  

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช๎การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุํมผู๎สร๎างสรรค์มิวสิควิดีโอ เพลงไทยสากล 

และศึกษาผลงานมิวสิควิดีโอตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัยพบวํา พัฒนาการของแนวคิดในการ

สร๎างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลเป็นสํวนหนึ่งของพัฒนาการทางธุรกิจ อุตสาหกรรมเพลงไทย

สากล โดยทิศทางของธุรกิจเพลงไทยสากลบทเพลงและแนวดนตรี เทคโนโลยีการผลิตและการตัดตํอ

วีดิโอ และวิถีชีวิตของแตํละยุคสมัย เป็นปัจจัยที่สํงผลตํอพัฒนาการของมิวสิควิดีโอในหลายๆ ด๎านไมํ

วําจะเป็นด๎านรูปแบบการน าเสนอ กระบวนการท างาน และบทบาทหน๎าที่ ซึ่งสามารถสรุปพัฒนาการ

ของแนวคิดในการสร๎างสรรค์ได๎ 4 ยุคคือ  

1) ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2527-2533) แนวคิดส าคัญคือ เพลงเป็นเพียงแรงบันดาลใจ 

ให๎เกิดการสร๎างสรรค์มิวสิควิดีโอเป็นเรื่องราวแบบ ภาพยนตร์สร๎างสรรค์  
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2) ยุคเน๎นภาพลักษณ์นักร๎อง (พ.ศ. 2534-2538) แนวคิดส าคัญ คือ มุํงสื่อสาร

อารมณ์ของเพลงโดยผํานภาพลักษณ์และการแสดงออกของศิลปินนักร๎อง ตลอดจนจังหวะ

การตัดตํอภาพให๎กลมกลืนกับทํวงท านองของเพลง  

3) ยุคไร๎รูปแบบ (พ.ศ. 2539-2543) แนวคิดส าคัญคือ ต๎องการปลดปลํอยตนเอง

ออกจากกระแสแนวเพลงยอดนิยม โดยสร๎างสรรค์มิวสิควิดีโอ ที่เน๎นความแปลกของภาพ มุม

กล๎องและเทคนิคพิเศษ  

4) ยุคผสมผสาน (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) แนวคิดส าคัญคือ ศิลปะการผสมผสาน

วิธีการน าเสนอของทั้ง 3 ยุคข๎างต๎นให๎ลงตัว และให๎ครอบคลุมกลุํมผู๎ฟังให๎กว๎างขวางมากขึ้น 

พัฒนาการของมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลนั้น มิได๎เป็นพัฒนาการที่เมื่อเกิดรูปแบบใหมํขึ้น

มาแล๎วรูปแบบเกําที่มีมาจะหายไป เพราะพัฒนาการที่เห็นนั้นเป็นการปรับตัว การขยายตัว

แตํมิได๎เกิดการแทนที่แตํอยํางใด นอกจากนี้ยังพบอีกวํานอกจากบทบาทหน๎าที่สํงเสริมการ

ขายเพลง มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลยังได๎เพ่ิมบทบาทในการเป็นสื่อบันเทิงชนิดใหมํ โดยสื่อ

บันเทิงชนิดใหมํนี้ ที่ให๎ความบันเทิงกับผู๎ชม เกิดกลุํมผู๎ชมที่ได๎รับอิทธิพลตํอพฤติกรรม  การ

เสพศิลปะดนตรีจากการฟังเพลงมา สูํการดูเพลงซึ่งภาพจากมิวสิควิดีโอได๎สร๎าง ความ

เพลิดเพลินให๎กับผู๎ชมแตกตํางกันในแตํละยุค 

การน าแนวคิดนี้มาใช๎ท าให๎ผู๎ศึกษาทราบวํามิวสิควิดีโอในแตํละยุคนั้นมีรูปแบบยํางไร มิวสิควิ

ดีโอในปัจจุบันมีรูปแบบอยํางไร เพ่ือการคิด การผลิตวิดีโอ ดังที่ได๎ตั้งใจไว๎ให๎ประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนด และเป็นที่พอใจแกํกลุํมเป้ามาย ซ่ึงผู๎ศึกษาได๎เลือกน าเพลงสมัยใหมํมาประกอบ

กับเนื้อเรื่อง ในการสร๎างความตื่นเต๎นให๎กับผู๎ชม โดยได๎สนใจในการน าแนวทางของมิวสิควิดีโอแบบที่ 

3 และ 4 คือ “ยุคไร๎รูปแบบ” ที่เน๎นความแปลกใหมํของมุมภาพ การวางต าแหนํงของกล๎องและ

เทคนิคพิเศษ เชํนการเคลื่อนที่ของกล๎องในการรับภาพแบบผาดโผน ในขณะเดียวกันได๎น าเอาวิธีการ

ของมิวสิควิดีโอมาใช๎เพ่ือสื่อสารความหมาย โดยไมํต๎องการมุํงเน๎นในการขายเพลง ซึ่งมีลักษณะ

ใกล๎เคียงกับยุค “ผสมผสาน” โดยน ามิวสิควิดีโอไปใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือสื่อความหมาย อารมณ์

ความรู๎สึก โดยใช๎สีเป็นเครื่องมือหลัก 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
 

ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต

วิดีโอเสียดสีสังคมโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ รวมถึงการคิดการสร้างสื่อในเชิงเสียดสีสังคมอ่ืนๆ ท าให้

ผู้จัดท าสามารถน าข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ ใช้กับงานชิ้นนี้  โดยเน้นในด้านวิธีคิด 

กระบวนการผลิต การถายท า เทคนิค และขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการศึกษาเป็นสองขึ้น

ตอนคือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการวางแผนผลิตชิ้นงาน 

โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” 

ผู้จัดท าเลือกใช้วิธีการศึกษาในเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลในระดับทุติยภูมิ และการศึกษา

ระดับปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ มาใช้เพ่ือการวาง

แผนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหาและการวางแผนในการผลิตขั้นต่อไป และหลังจากการ

ผลิตผลงานจะมีการท าการประเมินผลการผลิต ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนา

แบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลงานวีดิโอชิ้นนี้ 

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study)  
เป็นการศึกษาข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ประกอบไปด้วยแนวความคิด ผลงาน และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาจากบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต และต าราวิชาการต่างๆ

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการอ้างอิงประกอบการวิจัยให้สมบูรณ์ 
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นการศึกษาข้อมูลระดับปฐมภูมิ ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ

มีประสบการณ์การด้านการท างานเก่ียวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น และวีดิโออาร์ต เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการผลิตชิ้นงาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างก่อนการผลิตชิ้นงาน 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการศึกษาเรื่องนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ

มีประสบการณ์ด้าน การท างานเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น และวีดิโออาร์ต 

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดิโอ ประชากรในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) ประกอบไปด้วย 

คุณยศศิริ  ใบศรี  ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ ที่มีผลงานก ากับมิวสิควิดีโอแนวทดลองของศิลปินที่

ได้รับความนิยมมากมาย อาทิเช่น 25 Hours , Ewery , Slot Machine , Better Weather , 

Singular , แสตมป์ อภิวัชร์ และสิงโต น าโชค 

คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและโฆษณา บริษัท สตริปเปอร์ฟิล์ม จ ากัด ซึ่ง

เป็นผู้ที่มีผลงานการก ากับมิวสิควิดีโอให้กับศิลปินต่างๆ อาทิ Sqweez Animal, Friday, 

Thaitanium, Venus Butterfly, ตู่ ภพธร, เจรามายด์, Mild และ Groove Rider 

คุณเฉลิมชัย คงบุญเฉลิม ผู้ก ากับศิลป์อิสระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ และ

โฆษณา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังการผลิตชิ้นงาน 

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่จะท ามาใช้หลังการผลิตชิ้นงาน โดยการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus 

Group) เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคิดต่าง สนใจเรื่องปัญหาในสังคม จ านวน 8 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อนการผลิตวีดิโอ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้นเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือแนวค าถามที่
เจาะลึก เพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราวอย่างมีเป้าหมายและตรงประเด็น ค าถามที่ใช้จะเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้อย่างเอียด อีกทั้งยังท า
ให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และสามารถนาไปพัฒนาชิ้นงาน
ต่อไปได้อีกด้วย 

1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 

ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายท ามิวสิควิดีโอ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 

- เข้าสู่งานด้านมิวสิควิดีโอได้อย่างไร 

ส่วนที่ 2 ค าถามทั่วไปเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

- มีทัศนะคติอย่างไรกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน แตกต่างจากอดีตอย่างไร มี

พัฒนาการอย่างไรบ้าง 

- คิดว่ามิวสิควิดีโอมีความส าคัญในอุตสาหกรรมเพลงหรือไม่ อย่างไร 

- มีความคิดเห็นอย่างไรกับการน ามิวสิควิดีโอไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนนอกเหนือจาก

การโปรโมทเพลงและศิลปิน 

- คิดเห็นอย่างไรกับการใช้วีดิโอในการเล่าเรื่องราวสะท้อนสังคม 

- คาดว่าแนวโน้มของมิวสิควิดีโอในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ส่วนที่ 3 กระบวนการการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ 

- การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของมิวสิควิดีโอจากเพลงอย่างไรให้มีความแปลกใหม่ 

- ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอตั้งแต่รับเพลงมาจนส าเร็จ 

- การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอของมิวสิควิดีโอให้เหมาะสมกับเพลง 

- ความจ าเป็นในการใช้เนื้อหาของเรื่องให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง 

- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของมิวสิควิดีโอ 
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- เทคนิควิธีการก ากับของผู้ก ากับคนนั้นๆ 

- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษ 

- การเลือกใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายแฝง 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผู้จัดท า 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวีดิโอสั้นเสียดสีสังคม 

- กระบวนการและแนวคิดในการผลิตผลงานที่มีการใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

- การสร้างสรรค์วีดิโอสั้นเสียดสีสังคมให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ 

- อารมณ์และโทนสี (Mood & Tone) กับเนื้อเรื่องเสียดสีสังคม จะสามารถเป็น

แบบใดได้บ้าง 

- การเลือกใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง มีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไร 

- เทคนิคการถ่ายท า การจัดแสงที่น่าสนใจและควรน ามาใช้ประกอบในงาน 

- แนวคิดและความจ าเป็นในการเลือกใช้เพลงประกอบให้เข้ากับเนื้อเรื่อง 

- ค าแนะน าเก่ียวกับการผลิตวีดิโอเสียดสีสังคมที่มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิต 

2.1 การสัมภาษณ์ ( Interview) โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ชมวิดีโอที่ 
ผลิตขึ้นในฐานะของผู้ส่งสาร เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย 
2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชม และประเมินผลงานที่
ผลิตขึ้นในฐานะของผู้รับสาร เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย และการอภิปราย 
 

การทดสอบเครื่องมือ 
ส าหรับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามพร้อมกับจะน าไปปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง ให้ได้เป็นค าถามที่เหมาะสม และเรียบเรียงเป็น
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน “การสร้างสรรค์วีดิโอในรูปแบบเสียดสีสังคมที่มีการใช้สี
เป็นสัญลักษณ์” นั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต และต ารา
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วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมิวสิควิดีโอ รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตงานวิดีโอ 

ขั้นที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากบทความ  งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต และต าราวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงงานเสียดสีสังคมต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์ ส าหรับน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการผลิตงานวีดิโอต่อไป 

ขั้นที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน การผลิตมิวสิควิดีโอ ผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการ
ถ่ายภาพและการตัดต่อ ไปจนถึงผู้รู้ทางด้านศิลปะ ซึ่งค าถามที่จะใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
end Question) และเจาะลึก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียด และตรง
ประเด็น ผู้ศึกษาจะท าการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือท าการวิเคราะห์
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชิ้นงานต่อไป 
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน การสร้างสรรค์วีดิโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็น
สัญลักษณ์ ต่อกลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์ในฐานะของผู้ส่งสาร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 คน หลังจากการผลิตวีดิโอเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยการเปิดผลงานวีดิโอให้ชม จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลวีดิโอที่ผลิตขึ้น 
ทั้งในด้านเนื้อหา ความหมาย และภาพรวมของวิดีโอ เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มี ต่อผลงาน “การสร้างสรรค์วีดิโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการ
ใช้สีเป็นสัญลักษณ์” 

 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) นั้น ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาและการผลิตวีดิโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ผู้ศึกษาได้

ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis) ในการรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยาย

คุณลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะมีการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล

ก่อนการผลิต และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิต 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) โดยการน าค าตอบของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ 

มาปรับใช้ในการผลิตผลงานวีดิโอ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผล หลัง
การผลิตชิ้นงาน ที่ได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นและค าแนะน า เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขผลงานต่อไป 
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บทที่  4 

การผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
 
            การศึกษาและผลิตผลงานในหัวข๎อ“การสร๎างสรรค์วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช๎สี
เป็นสัญลักษณ์” ครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎เครื่องมือคือ การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุํมผู๎มีประสบการณ์ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ผลิตผลงานวีดิโอเสียดสีสังคม โดยการน าสีมาเป็นสัญลักษณ์ชํวยในการเลําเรื่อง จากนั้นจึงน าข๎อมูลมา
ประยุกต์ใช๎ในงานของผู๎ศึกษา ซึ่งการเก็บรวบรวมข๎อมูลนั้น ได๎ผลการวิจัยออกมา ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้มีประสบการณ์ทางด้านการ
ผลิตวิดีโอสั้น มิวสิควิดีโอ ตลอดจนวิดีโออาร์ต 

ผู๎ศึกษาได๎ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู๎มีประสบการณ์ทางด๎านการผลิตผลงานวิดีโอ 
ตลอดจนผลงานมิวสิควิดีโอ ที่เน๎นการใช๎เงาและแสง ทั้งหมด 3 ทําน ซึ่งผู๎ศึกษาสามารถประมวลผล
ข๎อมูลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมาได๎ ดังนี้ 
เฉลิมชัย  คงบุญเฉลิม 

ผู๎ก ากับศิลป์อิสระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณา และอาจารย์พิเศษประจ า
รายวิชาการออกแบบฉาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ความคิดเหน็และค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตผลงาน 
            การเลําเรื่องโดยการใช๎สีเป็นสัญลักษณ์นั้นถือวําเป็นเรื่องยาก แนะน าวําควรจะคิดโครงเรื่อง
มาให๎ดี วําจะเลําเรื่องอยํางไร เรื่องจะด าเนินไปอยํางไร จะน าอะไรมาใช๎เป็นสัญญะของงาน การแทน
ด๎วยสีควรจะใช๎สีที่สามารถเข๎าใจได๎งําย หรือใช๎แมํสี ที่แสดงถึงการเป็นต๎นก าเนิดของทุกๆสี สีตํางๆ
แสดงออกถึงอะไรได๎บ๎าง ท าอยํางไรให๎ผู๎ชมเข๎าใจ  

“ต๎องวาด Symbolic ขึ้นมา แล๎วก็ต๎องไปดูวําสีนี้ให๎ความรู๎สึกอะไรกับคน และให๎เราดีไซน์ 
Shot ตํางๆวําควรจะเป็นอะไร เราจะท าให๎เรื่องด าเนินไปยังไง จะจบเรื่องยังไง” (เฉลิมชัย  คงบุญ
เฉลิม, สัมภาษณ์, วันที่ 27 กันยายน 2556) 
            ต๎องค านึงถึงการสร๎างเรื่องราวนั้นวําควรจะให๎เกิดขึ้นที่ใด หากจะสร๎างสังคมขึ้นมาใหมํ ควร
จะให๎ออกมาในรูปแบบไหน ต๎องท าให๎รู๎สึกแตกตําง หากต๎องการจะสร๎างให๎สังคมนี้ไมํเหมือนกับสังคม
ทีม่ีอยูํจริง เชํนการแตํงกาย ควรจะให๎แตกตํางจากความเป็นจริง 
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ยศศิริ ใบศรี 
ผู๎ก ากับมิวสิควิดีโอแนวทดลอง ฟรีแลนซ์กราฟฟิคดีไซเนอร์ และชํางภาพมืออาชีพ 
กระบวนการสร๎างสรรค์ผลงาน 

กระบวนการคิดงาน เริ่มต๎นจากการตีความจากหลายๆสิ่งรวมกัน โดยการหาค ากุญแจ 
(Keyword) ให๎เจอ เริ่มต๎นจากตัวศิลปิน คือใคร แนวดนตรีแบบไหน คาแรคเตอร์ของศิลปินเป็น
อยํางไร บุคลิกของศิลปินเป็นอยํางไร จากนั้นจึงดูที่บทเพลงวําชื่ออะไร ความหมายของเพลงเป็น
อยํางไร แล๎วจึงน าข๎อมูลเหลํานี้มารวมกันแล๎วแยกแนวคิดออกมาเป็นผลงาน แตํในการคิดงานนั้น 
ต๎องรวมปัจจัยด๎านการเงินเข๎าไปด๎วย ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นตัวกลั่นกรองความคิดของเราทั้งหมด โดยที่เรา
ต๎องดูวํามีงบประมานเทําไหรํ และในงบจ านวนนี้จะสามารถสร๎างงานออกมาได๎แคํไหน  นอกจากนี้
ปัจจัยในการก าหนดรูปแบบงานอีกอยํางหนึ่งคือเวลาในการท างาน การบริหารเวลาในการท างาน 
เนื่องจากไมํใชํงานที่ท าแบบสม่ าเสมอทุกวัน ต๎องใช๎เวลาในการท างานเป็นชํวง ส าหรับงานแตํละชิ้น 
ต๎องบริหารเวลาให๎ดี และควรมีการเผื่อเวลาในการเตรียมงานพอสมควร 

สํวนเรื่องการน าสัญลักษณ์ (Symbolic) มาใสํในงาน แนะน าวําไมํควรคิดให๎ลึกจนเกินไป จะ
ท าให๎ผู๎ชมทั่วไปเข๎าใจได๎ยาก คิดอะไรให๎งํายเข๎าไว๎ 

นอกจากนี้ ในเรื่องการใช๎ตัวอยํางหรือการอ๎างอิง (Reference) สํวนตัวเป็นคนที่ไมํมีตัวอยําง
ในการท างาน โดยมีความคิดวําหากใช๎แล๎วจะท าให๎ไมํเกิดการสร๎างสรรค์ แตํหากจะใช๎ก็ควรจะมี
หลายๆชิ้น น ารูปแบบหรือบางสํวนจากผลงานหลายๆชิ้นมารวมกันเพ่ือน ามาพัฒนา ก็จะเกิดงานขึ้น
ใหมํได๎ 
ความคิดเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตผลงาน 
 การสร๎างงานแบบเสียดสี ควรจะไปศึกษาผลงานที่แสดงออกถึงการเสียดสีอยํางชัดเจน ดู
แล๎วรู๎วําพฤติกรรมเหลํานี้คือการแสดงออกถึงการตํอต๎าน โดยคิดแยกออกมาเป็นข๎อๆแล๎วน าไป
เชื่อมโยงกับแนวคิดตั้งต๎นของเรา  

“ให๎เราตั้งโจทย์ขึ้นมา คิดออกมาวําเราอยากจะแสดงภาพอะไรออกมาบ๎าง ภาพแตํละภาพ
สื่ออะไรได๎บ๎าง มีความหมายอยํางไร เช็ควํามันเข๎ากับทิศทางของงานเราหรือไมํ แล๎วจึงรวมกันไป
สร๎างเป็นเรื่อง” (ยศศิริ ใบศร,ี สัมภาษณ์, วันที่ 2 ตุลาคม 2556) 
 เรื่องท่ีจะเสียดสี ควรจะใช๎เรื่องใกล๎ตัว และเจาะจงวําจะเอาเรื่องไหน เลือกให๎แคบที่สุดเพ่ือ
จะได๎ท างานงําย จะได๎มีข๎อจ ากัดในการคิดโจทย์ เพราะถ๎าหากคิดกว๎างเกินไปจะท าให๎เข๎าใจยาก จะ
ฟูุงจนไมํรู๎เรื่อง  และการคิดงานก็จะยากมากด๎วย 
 “สํวนเรื่องของ สี ให๎ท าการบ๎านเรื่องสี วําสีแตํละสีมีความหมายอยํางไร โดยเอาแคํ
ความหมายอยํางกว๎างๆ ไมํต๎องลงลึกมาก” (ยศศิริ ใบศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 2 ตุลาคม 2556) 
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 “ในการท างาน Production ต๎องคิดงานให๎เล็กเข๎าไว๎ ต๎องคิดเรื่องงบประมาณให๎มากๆ ใช๎
คนให๎น๎อยเพ่ือความสะดวกและประหยัดคําใช๎จํายให๎มากที่สุด ลงทุนให๎น๎อยเข๎าไว๎ เพราะทุกอยํางก็
ต๎องใช๎เงิน” (ยศศิริ ใบศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 2 ตุลาคม 2556) 
 นอกจากนี้การใช๎เทคนิคตํางๆ เพ่ือเป็นการสร๎าง Unique Point of View คือ สิ่งที่จดจ าได๎

ในงานของเรา ก็จะท าให๎งานเรานําสนใจมากขึ้น เชํน การใช๎มุมกล๎องตํางๆ การเคลื่อนที่ของกล๎อง 

รวมทั้งเทคนิคการตัดตํอ ตัดให๎ลงห๎องเพลง เน๎นให๎ภาพกับเสียงตรงกันในจุดที่มีความเดํนของเพลง 

เป็นต๎น  

ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ 
ผู๎ก ากับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดีโอ บริษัท สตริปเปอร์ฟิล์ม จ ากัด และอาจารย์พิเศษ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กระบวนการสร๎างสรรค์ผลงาน 
  วิธีการคิดงาน เริ่มจากเพลงเป็นอันดับแรก คือการฟังเพลงแล๎วคิดวําเรารู๎สึกอยํางไรกับ
เพลง แล๎วถํายทอดออกมาให๎เป็นภาพ ซึ่งในบางครั้งเนื้อเรื่องในมิวสิควิดีโอไมํจ าเป็นต๎องออกมาใน
ทิศทางเดียวกับเพลงก็ได๎ เราจะเลําเรื่องอ่ืนที่เพลงไมํได๎เลําก็ได๎ แตํสิ่งส าคัญคือต๎องมีความรู๎สึกรํวมกับ
เพลง 
 ในสํวนการใช๎การเลําเรื่องแบบสัญลักษณ์ (Symbolic) ต๎องดูวําเพลงๆนั้นสามารถเลําเรื่อง
แบบสัญลักษณ์ได๎หรือไมํ เพลงบางเพลงถูกสร๎างมาให๎เลําอยําตรงไปตรงมา ไมํสามารถที่จะเลําแบบ
สัญลักษณ์ได๎เลย แตํเพลงบางเพลงก็ถูกสร๎างมาใช๎สัญลักษณ์ในการเลําเรื่องได๎เชํนกัน อีกทั้งการใช๎
สัญลักษณย์ังชํวยแก๎ปัญหาในบางกรณี อยํางเชํนแก๎ปัญหาในการเลําเรื่องแบบยาว หรือการเลําเรื่องที่
เป็นเรื่องใหญํ ก็สามารถใช๎ความคิดเพ่ือสร๎างสัญลักษณ์ขึ้นมาส าหรับแทนความหมาย เพ่ือลดความ
วุํนวายในการถํายท าได๎  

“การท างานประเภท Symbolic ชํวยแก๎ปัญหาในการท างานได๎ เพราะเราสามารถจะใช๎
ไอเดียหนึ่งไอเดียในการลดทอนการเลําเรื่องแบบยาวได๎  เชํนในกรณีที่ เราไมํสามารถจัดการ 
Production ใหญํๆด๎วยเพราะงบประมานจ ากัด ยกตัวอยํางเชํนมีเหตุคนทะเลาะกันจนเกิดเป็น
สงครามใหญํโต จริงๆแล๎วมันอาจจะเกิดขึ้นบนหมากรุกกระดานเดียวก็ได๎ อยูํที่วําเราจะจับอะไรมาเลํา
เรื่อง” (ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 4 ตุลาคม 2556) 
 “ส าหรับการเลือกใช๎ Symbolic เราต๎องค านึงถึงความเหมาะสมด๎านตํางๆ เชํน ภาพพจน์
ของเพลง ภาพพจน์ของศิลปิน กลุํมผู๎ฟัง ต๎องคิดวํากลุํมผู๎ฟังแบบนี้ เราจะท างานออกมาแบบนี้ได๎
หรือไมํ เพื่อให๎คนดูสามารถเข๎าใจได๎ เพราะหากคนดูไมํเข๎าใจ สุดท๎ายแล๎วงานของเราก็ไมํมีประโยชน์
อยูํดี” (ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 4 ตุลาคม 2556) 
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 ด๎านการเลือกใช๎เทคนิคมาประกอบในงาน ควรพิจารณาตามความเหมาะสมเชํนกัน และ
อาจมีการท าเทคนิคบางอยํางมาใช๎ส าหรับการเลําเรื่องได๎ด๎วย เชํน การใช๎เทคนิคภาพช๎า (Super 
Slow) เพ่ือบอกเลําสิ่งที่ตาเปลํามองไมํเห็น หรือใช๎แทนในด๎านของเวลา ความช๎า เป็นต๎น 
ความคิดเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตผลงาน 
 การสร๎างเรื่อง ต๎องคิดโครงเรื่องให๎ชัดเจน ต๎องท าให๎ความนําสนใจเดํนออกมาโดยการเน๎น
Production ให๎ออกมาดี ท าให๎ดูลงทุน ท าให๎ดูจริงจังมากที่สุด ต๎องท า Mood Board ให๎ออกมาตรง
กับสิ่งที่เราคิด เพ่ือที่จะได๎เห็นภาพแทนสิ่งที่อยูํในหัวเรา ให๎เห็นภาพชัดเจนที่สุด และจะชํวยในการ
น าเสนอภาพความคิดของเราให๎คณะกรรมการเข๎าใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุํมผู๎มีประสบการณ์ในการท างาน 

ผู๎ศึกษาได๎รวบรวม สรุปข๎อมูลความคิดเห็นทั้งของกลุํมผู๎มีประสบการณ์ ที่มองวํากรอบของแนวคิดใน

การท างานรูปแบบมิวสิควิดีโอนั้นมีไมํจ ากัด มีความอิสระสูงในการสร๎างงาน ในสํวนของการคิดงาน

แรกเริ่มควรจะจับประเด็นให๎อยูํในวงแคบ เริ่มจุดจากประเด็นเล็กๆแล๎วคํอยขยายเรื่องราวให๎ดูใหญํ

ขึ้น เพื่อที่ความคิดจะไมํได๎ฟูุงจนไมํรู๎เรื่อง และควรคิดเรื่องที่ใกล๎ตัว สามารถเข๎าใจได๎งําย จะได๎มีความ

สะดวกในการท างาน โดยเริ่มต๎นคิดกํอนวํา เราจะสร๎างงานให๎ออกมาเป็นแบบใด เราจะท าเพลงอะไร 

ดนตรีที่น ามาประกอบกับภาพเป็นแนวไหน สิ่งที่เราต๎องการจะสื่อสารกับผู๎ชม แกํนแท๎ของสิ่งนั้น หรือ

ใจความของสิ่งที่เราต๎องการน าเสนอคืออะไร เราจะต๎องหยิบยกบางสิ่งบางอยํางมาเลําเรื่องนี้ เชํน เรา

จะน าเสนอเรื่องเสียดสีการเมือง เราจะเลําเรื่องนี้ผํานอะไร จะหยิบอะไรมาเป็นประเด็นในการเลํา

เรื่อง จะใช๎สัญลักษณ์อะไรในการชํวยเลําเรื่อง โดยที่มีข๎อจ ากัดวํา ผู๎ชมต๎องเข๎าใจในสัญลักษณ์นั้นๆ 

และสามารถตีความได๎ไมํยากจนเกินไป  

การเลือกตัวอยํางหรือการอ๎างอิงที่จะใช๎ในงาน หากต๎องการให๎งานมีความใหมํ ให๎เราดูงานให๎

หลากหลาย เลือกผลงานที่ใช๎อ๎างอิงหลายๆชิ้นมาใช๎ประกอบกัน ก็จะได๎งานที่มีความใหมํยิ่งขึ้น ไมํ

ควรใช๎ผลงานเพียงชิ้นเดียว เพราะหากท าเชํนนั้นก็เหมือนกับเป็นการลอกของคนอ่ืน สํวนเรื่องการ

เลือกใช๎สีเป็นสัญลักษณ์ในงาน ต๎องศึกษาความหมายของสีให๎ชัดเจนเพ่ือที่จะน ามาใช๎ ต๎องรู๎วําสีแตํละ

สีมีความหมายอยํางไร ความหมายของสีในที่นี้คือความหมายกว๎างๆ ความหมายที่เป็นสากล ซึ่งทุกคน

สามารถเข๎าใจได๎ และน ามาปรับใช๎ในงาน โดยต๎องก าหนดรูปแบบของอารมณ์และโทนสีกํอนแล๎วจึง

หยิบเทคนิคการใช๎สีเหลํานี้มาประกอบ 
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ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 

ชื่อผลงาน : The Sheep and The Goats 
ประเภท : มิวสิควิดีโอ 
แนวคิด : ในสังคมนี้ ไมํมีที่ยืนส าหรับความคิดเห็นที่แตกตําง หากเรามีความคิดแตกตําง หรือ
แสดงออกถึงความแตกตําง แปลกแยกจากคนสํวนใหญํ เราก็จะไมํได๎รับการยอมรับ เราจะกลายเป็น
“ตัวประหลาด” ในสังคม และหากเราพยายามจะลุกขึ้นมาแก๎ไขบางสิ่งบางอยําง ก็จะมีคนพร๎อมที่จะ
ขัดขา หรือพร๎อมที่จะก าจัดเราให๎ออกไปจากสังคมได๎ตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าเสนอเรื่องราวอันวุํนวายและไร๎สาระของสังคมในปัจจุบัน และความเลวร๎ายของ
การแตกแยก ผํานการเลําเรื่องโดยใช๎สีเป็นสัญลักษณ์ 
2. เพ่ือให๎ข๎อคิดและเตือนสติแกํผู๎ชม 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุํมวัยรุํนอายุ 18-25 ปี 
แก่นเรื่อง (Theme) : สังคมไมํมีที่ยืนส าหรับคนคิดตําง 

โครงเรื่อง (Plot) : ชายชุดด าคนหนึ่ง อาศัยอยูํในเมืองที่วุํนวายและมีแตํความแตกแยก ผู๎คนแบํงเป็น

ฝักฝุายและตํางมีอคติกับฝุายตรงข๎าม วันหนึ่งเขาได๎พบศพของคนชุดขาวถูกฆาตกรรมและทิ้งไว๎ใน

ตรอกเล็กๆ มีพวกของคนใสํชุดขาวมาพบเขาอยูํกับศพนั้น จึงท าให๎เขาถูกไลํลําอยํางไร๎ความปราณี 

โดยเหลําคนชุดขาวที่ไมํสนใจจะหาหลักฐานหรือมูลที่ท าให๎เชื่อได๎วําคนชุดด าไมํใชํผู๎กระท าผิดแม๎แตํ

นิดเดียว แตํเป็นเพราะ “อคติ” ที่เขาใสํ “ชุดด า” ซึ่งเป็นฝุายตรงข๎ามกับพวกเขาเทํานั้นเอง สุดท๎าย

แล๎วชายชุดด าก็ต๎องพบกับจุดจบอันนําเศร๎า เพียงเพราะสังคมไมํยอมรับเขา และพยายามจะหา

เหตุผลเพื่อที่จะก าจัดเขาออกไปเทํานั้นเอง 

ทรีตเมนท์ (Treatment) 

Scene 1 ภายใน/ห้องนอน/เช้ามืด 

ภายในห๎องๆหนึ่งซึ่งมืดสนิท มีเพียงแสงอํอนๆจากนาฬิกาดิจิตอลเรืองแสง ที่วางอยูํบนหัว

เตียงบอกเวลา 3.59 น. ในเวลาเช๎าของวันใหมํ เมื่อตัวเลขบนหน๎าปัดนาฬิกาเปลี่ยนเป็นเลข 4.00 มัน

ก็ดังขึ้นท าลายความเงียบภายในห๎อง เพียงไมํกี่วินาทีตํอมาก็มีมือข๎างหนึ่งตบลงบนปุุมที่อยูํด๎านบน

ของนาฬิกาอยํางรู๎สึกร าคาญ แตํจ าใจจะต๎องตื่น เพ่ือปิดการสํงเสียงอันนําร าคาญนั้น 

ชายหนุํมผู๎อาศัยอยูํในห๎องๆนี้เพียงล าพังคือ “เจต” เขาเป็นคนรูปรํางซูบผอม ลักษณะ

ภายนอกดูโทรม คล๎ายคนติดยา ซึ่งเกิดจากการพักผํอนไมํเพียงพอนั่นเอง 
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SC 1.1 เขาเข๎าไปในห๎องน้ า เอ้ือมมือไปบิดวาล์วฝักบัว น้ าที่อํุนจนท าให๎มีไอน้ าได๎ไหลออกมาจาก

ฝักบัวเป็นสาย เขาอาบน้ าจนเสร็จ 

SC 1.2 เมื่อเขาออกมาจากห๎องน้ า เขาเดินไปเปิดตู๎เสื้อผ๎าเพ่ือที่จะแตํงตัว เขาเปิดประตูตู๎เสื้อผ๎าออก

ข๎างหนึ่งเพื่อที่จะเลือกหยิบเสื้อผ๎ามาใสํ ซึ่งภายในเผยให๎เห็นเสื้อผ๎าในตู๎ ทั้งหมดเป็นสีด าสนิท เขาหยิบ

เสื้อฮ๎ูดออกมาตัวหนึ่ง 

เมื่อเขาใสํเสื้อผ๎าเสร็จ เขาดึงฮ๎ูดขึ้นมาปิด และสํงกระจกอีกครั้ง สิ่งที่เขาเห็นในกระจกคือภาพของคน

ใสํชุดด าหลายภาพที่แปะอยูํตรงผนังห๎องด๎านหลังของเขา 

จากนั้นเขาจึงจัดเตรียมกระเป๋า โดยเขาได๎น ากระดาษเกําๆปึกใหญํปึกหนึ่ง ยัดลงไปในกระเป๋าสะพาย

หลังของเขา หลังจากทุกอยํางเรียบร๎อยเขาจึงเดินออกจากห๎องไป และปิดประตูตามหลัง 

Scene 2 ภายนอก/เมือง/เช้ามืด 

บรรยากาศภายนอกในเวลานี้ยังคงเงียบ ท๎องฟูายังคงมืดอยูํพอสมควร ไมํมีผู๎คนออกมาอยูํ

ภายนอกมากนัก และบนถนนแทบก็จะไมํมีรถวิ่งผําน 

เจตเดินไปเรื่อยๆอยํางไมํรีบร๎อน ไปตามทางเดินบนฟุตบาทข๎างถนน สภาพของเมืองในเวลานี้ ยังคง

หลับไหลและเงียบสงบผิดกับในเวลากลางวัน 

เขาเดินผํานร๎านรวงตํางๆที่เคยคึกคักในเวลากลางวันแตํเวลานี้ทุกๆร๎านยังคงไมํเปิด

ให๎บริการ เจตเดินสวนกับคนชุดขาวคนหนึ่งโดยบังเอิญ เขาเหลํมองตามคนชุดขาวอยํางหวาดระแวง 

จากนั้นจึงคํอยๆเดินหํางออกมาช๎าๆ เจตเดินตํอไป เขาหยุดพักยืนสูบบุหรี่ตรงข๎างทาเพ่ือผํอนคลาย 

โดยที่ในขณะนั้นเขาไมํทันได๎สังเกตวํามีคนชุดขาวสามคนยืนมองเขาอยูํหํางๆ ที่มุมตึกหลังหนึ่ง 

เมื่อเขาสูบบุหรี่เสร็จ เขาท้ิงบุหรี่ลงกับพื้นแล๎วเหยียบมันเพื่อดับ จากนั้นจึงออกเดินตํอไป 

Scene 3 ภายนอก/ตึกเก่า/เช้ามืด 

เจตเดินช๎าๆเข๎าไปในซอยเล็กๆในบริเวณที่มีตึกเกําๆซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชน แตํกลับ

ไมํได๎รับการบูรณะซํอมแซมมาเป็นเวลานานรายล๎อมอยูํ เขาหยุดยืนอยูํหน๎าก าแพงตึกเกําๆนั้นและ

มองมัน สายตาของเขามีความไมํพอใจแฝงอยูํ  

ที่ก าแพงตรงที่เขาหยุดยืนมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีขาวถูกพํนทิ้งไว๎ เขามองมันและวาง

กระเป๋าลง มือของเขาล๎วงเข๎าไปในกระเป๋าและหยิบกระดาษเกําๆปึกหนึ่งขึ้นมา เจตฉีกเทปกาวแปะ

ลงบนหัวกระดาษ จากนั้นเขาก็น ากระดาษนั้นแปะทับลงไป ในที่ๆมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีขาวอยูํ 
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บนกระดาษมีรูปนกสีขาวตัวหนึ่งก าลังบิน หลังจากแปะลงไปแล๎ว เขาก็ยังคงยืนอยูํที่ก าแพง ผํานไปซัก

พักหนึ่งเขาจึงหันหน๎าเดินตํอไป 

Scene 4 ภายนอก/เมือง/เช้ามืด 

เจตเดินมาตามทางเรื่อยๆจนผํานตรอกเล็กๆมืดๆตรอกหนึ่ง อะไรบางอยํางดลใจให๎เขาหันไป

มองข๎างในตรอกนั้น เขาสังเกตเห็นอะไรบางอยํางในตรอก เขาจึงตัดสินใจเดินเข๎าไปเพ่ือจะดูวํามีอะไร

ผิดปรกติหรือไมํ  

ภาพที่เขาเห็นท าให๎เขาตกตะลึง เพราะตรงหน๎าเขาคือรํางของผู๎หญิงชุดขาวคนหนึ่งนอนคว่ า

หน๎าอยูํ มีเลือดทํวมพ้ืนเต็มไปหมด เจตตกใจมาก เขาเดินถอยหลังเพ่ือจะออกมาจากจุดนั้น แตํสายไป

เสียแล๎ว มีคนชุดขาวสามคนยืนดักอยูํหน๎าตรอกเพ่ือหวังจะจับเขา เจตลังเลอยูํชั่วครูํแล๎วจึงตัดสินใจวิ่ง

ฝุาออกไป คนชุดขาว 2 คนวิ่งตามเขาไป อีกคนหนึ่งเดินเข๎ามาในตรอกเพ่ือดูศพ 

Scene 5 ภายนอก/บริเวณที่โล่งมีตึกร้าง/เช้ามืด 

           เจตวิ่งหนีโดยที่มีกลุํมคนชุดขาววิ่งตามมาอยํางรวดเร็ว เขาขว๎างกระเป๋าใสํกลุํมคนชุดขาว

เพ่ือจะขัดขวางการไลํลํา ท าให๎ของในกระเป๋ากระจัดกระจาย เจตฉวยโอกาสวิ่งหลบไปหาที่ซํอน ท า

ให๎กลุํมคนชุดขาวต๎องแยกกันออกตามหา 

SC 5.1 เจตหลบอยูํในมุมหนึ่งของซากตึก เขาโผลํหน๎าออกมาดู เมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎วเขาจึงคํอยๆ

เดินออกมาจากทีซ่ํอน 

SC 5.2 เขาเดินกึ่งวิ่งเพ่ือหลบออกมาจากบริเวณซากตึกนั้น ด๎วยความหวังเพ่ือจะหาใครสักคนที่

อาจจะพอชํวยเหลือเขาได๎ 

Scene 6 ภายนอก/บริเวณลานโล่ง/เช้ามืด 

เจตเดินมาถึงลานโลํงๆขนาดไมํใหญํมากแหํงหนึ่ง เขาเห็นคนชุดขาวมาชุมนุมกันเป็นจ านวน

หลายสิบคน และก าลังมีการปราศรัยอะไรบางอยําง เขาจึงแอบซํอนตัวอยูํในระยะที่พอจะมองเห็น

กลุํมคนชุดขาวเหลํานั้นได๎เพ่ือประเมินสถานการณ์ เขาสังเกตเห็นเห็นคนใสํชุดสีเทาเดินเข๎ามาจาก

ทางด๎านหนึ่ง คนชุดสีขาวหลายคน เดินตรงเข๎าไปหาคนชุดสีเทา แตํกลับมีคนชุดขาวในกลุํมนั้นคน

หนึ่งออกมาขวางไว๎ และพยายามห๎ามไมํให๎คนชุดขาวเหลํานั้นท าอันตรายคนชุดสีเทา ท าให๎คนชุดขาว

ที่ออกมาห๎ามนั้นกลายเป็นผู๎ถูกกระท าแทน คนชุดขาวที่ออกมาขวางโดนรุมท าร๎ายและกระชากชุดสี

ขาวที่เขาใสํอยูํออกไป เขาถูกเปลี่ยนเอาชุดสีด ามาใสํ และโดนรุมประณาม ในขณะที่คนใสํชุดสีเทา
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อาศัยชํวงชุลมุนวิ่งหนีหายไป สํวนเจตก็หลบออกมาจากลานโลํงนั้นด๎วยเหมือนกัน เพราะกลัววําจะถูก

พบเข๎าอีกคน 

Scene 7 ภายนอก/บริเวณทุ่งโล่งมีซากปรักหักพัง/เช้ามืด 

           เจตเดินมาถึงบริเวณท่ีโลํงแหํงหนึ่งที่เคยมีบ๎านคน แตํบัดนี้กลับกลายเป็นซากปรักหักพัง เขา

มองเห็นผู๎ชายคนหนึ่งยืนอยูํ ทําทางเป็นคนดีและดูพ่ึงพาได๎ ชายคนนั้นใสํชุดสีเทาและอ๎ุมนกสีขาวตัว

หนึ่งอยูํ เจตจึงเดินเข๎าไปขอความชํวยเหลือ เมื่อเดินไปถึงและก าลังพยายามอธิบายวําเกิดอะไรขึ้น 

ขายชุดสีเทาก็หยิบมีดขึ้นมาแทงเขาล๎มลง และแทงเขาซ้ าจนตาย ชายชุดสีเทาโยนมีดทิ้งและถอดถุง

มือที่ใสํอยูํออก หลังจากนั้นกลุํมคนชุดขาวก็เดินออกมาหาเขา คนชุดขาวคนหนึ่งยื่นมือออกมาพร๎อม

กับเงินหนึ่งปึกให๎แกํชายชุดสีเทา ชายชุดสีเทารู๎สึกพึงพอใจกับเงินก๎อนนั้น เขายิ้มให๎และโบกมือลา

กลุํมคนชุดขาว หลังจากนั้นกลุํมคนชุดขาวและชายชุดสีเทาจึงเดินแยกกันไปคนละทาง แตํแล๎วคนชุด

ขาวคนหนึ่งหันกลับมาพร๎อมกลับคว๎าปืนขึ้นมายิงชายชุดสีเทาล๎มลง.. 

SC 6.1 กองกระดาษที่กระเด็นออกมาจากกระเป๋าชายชุดด าปลิวไปในอากาศ กระดาษแผํนหนึ่งมีเท๎า

ของคนชุดด าเดินมาเหยียบ.. 

แนวคิด (Concept) : ใช๎การเลําเรื่องความขัดแย๎งโดยแบํงฝุายของตัวละครให๎เห็นชัดเจนด๎วยการใช๎

สีคูํตรงข๎ามที่สื่อถึงความแปลกแยก และแทรกสัญญะตํางๆผสมกับการเดินเนินเรื่องไปจนถึงจุดจบ 

โดยมีลักษณะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ใช๎ดนตรีประกอบในแตํละชํวงแทนการใช๎บทพูด 

อารมณ์และโทนสี (Mood & Tone) : มืดมน ภาพจะสีซีดๆ ไมํมีชีวิตชีวา เน๎นโทนมืดและขาว-ด า 
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Mood Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story Board 
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ตัวละคร (Characters) 

ตัวละครในเรื่องแบํงแยกตามสีของชุด 

ชายชุดด า (ตัวเอก) : เป็นคนทําทางไมํนําไว๎วางใจ ดูภายนอกเหมือนคนเลวที่สังคมรังเกียจ แตํความ

จริงแล๎วไมํใชํ 

คนใส่ชุดขาวสลับด า : เป็นพวกที่ตีสองหน๎า อยูํฝุายไหนก็ได๎ แคํเพียงขอให๎ตนเองได๎ผลประโยชน์ 

กลุ่มคนชุดขาว : ตัวแทนของคนกลุํมใหญํในสังคม ไมํยอมรับฝุายตรงข๎าม เห็นวําพวกของคนเองดี

ที่สุด คนอ่ืนเลวหมด 

คนใส่ชุดสีเทา : เป็นผู๎ที่ไมํฝักใฝุฝุายใดทั้งสิ้น วางคนเป็นกลาง แตํกลับไมํได๎รับการยอมรับจากคนกลุํม

ใหญํ 

 

นักแสดง (Cast) 

ตัวละคร ชายชุดด า : ลักษณะทําทางเป็นคนที่ไมํนําไว๎วางใจ ดูเป็นคนไมํดี คล๎ายคนติดยาเสพติด 

ชื่อ : นายเจตดิลก ไม๎ตราวัฒนา ชื่อเลํน : บอส (เจต) 

อายุ : 22 ปี   น้ าหนัก : 51 กก.  สํวนสูง : 170 ซม. 
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ตัวละคร ชายชุดขาวสลับด า ลักษณะเป็นคนไมํมีพิษภัย ทําทางเป็นคนดี ไว๎ใจได๎ 

ชื่อ : นายคณวัชร์ มงคลศิริ  ชื่อเลํน : ไผํ 

อายุ : 21 ปี   น้ าหนัก : 66 กก.  สํวนสูง : 171 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแต่งกาย (Costume) 

ตัวละครทุกตัว : ใสํเสื้อผ๎าโดยแบํงตามสี ขาว ด า เทา เสื้อแขนยาวมีผ๎าคลุมหัวและใสํกางเกงขายาว 

โดยจะเป็นชุดแบบเดียวกันทุกตัวละคร ตํางกันเพียงสี และตัวละครกลุํมคนชุดขาวทุกคนจะใสํผ๎าปิด

อ าพรางใบหน๎าแบบเดียวกัน 
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สถานที่ถ่ายท า (Location) 

ทางเดินในเมือง : เหตุการณ์ตํางๆเริ่มต๎นจากในเมือง ที่ๆผู๎คนอาศัยอยูํรวมกัน แตํมีการแบํงแยกกัน 
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ตึกร้างและลานโล่ง : สถานที่ๆปลอดจากผู๎คน ไมํใชํที่ๆคนทั่วไปจะผํานเข๎ามา ดูลึกลับและนํากลัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตวิดีโอแนวเสียดสีสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินชิ้นงานวิดีโอที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับของ 

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอในรูปแบบเสียดสี

สังคมที่มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิต

ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

1. เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในหัวข้อ“ความพึงพอใจในการ

รับชมวิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมท่ีมีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จ านวน 8 คน  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าผลงานกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญรับชมและสัมภาษณ์ 

(Interview) 

3. สรุปผลการประเมิน 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผล 

 เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

3. ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ผลการประเมินประสิทธิผล 

ความคิดเห็นและค าแนะน าจากกลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอใน

รูปแบบเสียดสีสังคมที่มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ” เพ่ือเป็นการประเมินผลคลิปวิดีโอที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้

ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

สังคม และการเมือง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้  

 นางสาว บุษกร จินดาโสด 
 อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 นาย จิรเมธ ภากรโชติ 
อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 นาย ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ 
อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นาย พัสกร พรจรูญ 

อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาว บุญสิตา พัดฟูทรัพย์ 

อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาว บุญสิตา ลิ้มประเสริฐ 

อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นาย ภาณุพงค์ ศุขแพทย์ 

อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นาย ศุภกร คดดี 

อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบของงาน ซึ่งเป็นภาพวีดีโอและใช้เพลงประกอบ 

โดยกลุ่มเป้าหมายระบุว่าชิ้นงานมีความน่าสนใจ ทั้งภาพและดนตรีมีความสอดคล้องกัน “ให้

ความรู้สึกคล้ายกับก าลังชมภาพยนตร์” (จิรเมธ ภากรโชติ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) ที่เน้น

การเล่าเรื่องด้วยภาพและดนตรีแทนการใช้บทพูด แต่ในบางส่วนเช่นการใช้สัญลักษณ์ก็มีความเข้าถึง
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ยาก ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจในบางจุด “บางทีมันก็เข้าถึงยาก รู้สึกว่ามันเฉพาะกลุ่มไป” (ศุภกร คดดี, 

สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเนื้อหา โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า  “เนื้อหามีความ

น่าสนใจ น่าติดตาม ดูแล้วต้องคิดตามไปพร้อมๆกันด้วย” (บุษกร จินดาโสด, สัมภาษณ์, วันที่ 3 

มกราคม 2557) รู้สึกว่าผ่านกระบวนการคิดมามาก อาจมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างในบางจุดที่เป็น

รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เช่นสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งอาจต้องการการอธิบายเพ่ิมเติม เนื่องจากไม่ใช่ทุก

คนที่เข้าใจเรื่องสัญญะ ซึ่งท าให้ไม่สามารถท าความเข้าใจในรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่สามารถรับรู้ได้

ว่าโดยภาพรวมแล้วชิ้นงานนี้จะสื่อสารถึงอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการตัดต่อมาก ทั้งในด้านการตัดลงจังหวะเดียวกับดนตรี 

การตัดภาพ ดนตรีประกอบที่มีความลื่นไหลไปกับตัวงาน การใช้ภาพสโลว์โมชั่นซึ่งท าให้เห็น

รายละเอียดต่างๆได้ชัดเจน และให้ภาพที่ออกมาสวยงาม ท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวงาน  แต่มี

ข้อติในเรื่องการแทรกภาพเฟรมเดียว “อาจจะท าให้งงว่ามันคืออะไร มาจากไหน” (ธนวัฒน์ แสง

สุวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) หรืออาจจะคิดว่าเกิดความผิดพลาดในงาน โดยที่ดูแล้ว

ไม่เข้าใจว่าจงใจใส่เข้ามาหรือไม่ เพ่ืออะไร และมีบางช่วงที่ภาพค้างนานเกินไป ควรตัดให้กระชับขึ้น

อีกเล็กน้อย 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ และชื่นชอบในองค์ประกอบของภาพ มุมกล้อง และการ

เคลื่อนที่ของกล้องที่มีความน่าสนใจ และชื่นชอบในโทนสีของภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งโทนสีของภาพ

ช่วยดึงลักษณะเด่น และท าให้เห็นความแตกต่างของสีขาว-ด า ซึ่งเป็นสีหลักในตัวเรื่องให้เด่นชัดขึ้นมา 

 ในส่วนของตัวละคร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฉาก สถานที่ถ่ายท า และอุปกรณ์ประกอบฉาก

ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก ในส่วนตัวละครหลักของเรื่อง กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในตัว

บุคลิกลักษณะของตัวละครเป็นอย่างมาก เพราะนักแสดงเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมาก แต่ในส่วน

ของตัวประกอบกลุ่มเป้าหมายแนะน าว่าควรจะให้ดูน่าเกรงขามมากกว่านี้จะเหมาะสมกว่า “คนที่ใส่
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ชุดขาวน่าจะตัวใหญ่กว่านี้จะดูน่าเกรงขามกว่า อันนี้ดูตัวเล็กๆไป” (บุญสิตา พัดฟูทรัพย์, สัมภาษณ์, 

วันที่ 3 มกราคม 2557) 

ข้อเสนอแนะ 

ในด้านของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้นถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะพอใจต่อชิ้นงานแล้วแต่ก็ได้มี

การเสนอแนะเพ่ือให้ชิ้นงานดียิ่งขึ้นไปอีก เช่น “บางจังหวะของภาพยังมีความรู้สึกนิ่งเกินไป หากท า

ให้มีการเคลื่อนไหวของกล้อง จะท าให้เห็นการกระท าต่างๆเพ่ิมมากขึ้น และจะช่วยเสริมให้ภาพ

น่าสนใจมากขึ้น” (พัสกร พรจรูญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) และนอกจากนี้ในบางจุดก็ยังมี

สีสันเข้ามาในฉากมากเกินไป เช่นสีเขียวของพุ่มไม้ เป็นต้น 

 

สรุปผล ความคิดเห็นและค าแนะน า จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิควิดี

โอหลงัชมผลงานวิดีโอ 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้ข้อมูลจากความคิดเห็น

และค าแนะน าของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ณภัสสร์  เตลิงคพันธุ์ 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

 ผลงานมีการพูดถึงเรื่องการเมืองและสังคมอย่างเป็นกลาง รูปแบบงานออกมาถือว่าดี เป็นที่

น่าพึงพอใจ “ภาพสวย ดูไม่เลว อาจจะติดในเรื่องของระยะภาพและมุมภาพเล็กน้อย ซึ่งเป็นปัญหา

เล็กๆ หากเราได้ไปท างานที่มีลูกมือมากกว่านี้ มีโปรดัคชั่นที่ใหญ่กว่านี้ งานก็จะดีขึ้นได้อีก” (ณภัสสร์  

เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

 ควรจะท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่านี้อีกเล็กน้อย เพราะความเข้าใจในแต่ละบุคคล

สามารถเข้าใจได้มากน้อยต่างกัน และชั้นเชิงในการก ากับ การตัดต่อสามารถท าให้ดีกว่านี้ได้อีก ภาพ

บางภาพ เมื่อถ่ายท าแบบความเร็วสูงควรท าให้มีน้ าหนักมากกว่านี้ จังหวะต่างๆที่หนักแน่นกว่านี้ เช่น

ในฉากแทงกัน จะท าให้ดูมีความสมจริง สิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์เพ่ือที่จะก ากับออกมาให้

ได้ดี เฟรมภาพดี น่าสนใจ ภาพสวย แต่ในบางจุดสามารถถ่ายท าให้ดีกว่านี้ได้ “หากในอนาคตเรามีทีม
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อาร์ตคอยช่วย จะท าให้เราคุมภาพต่างๆให้ออกมาดีกว่านี้ได้” (ณภัสสร์  เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2557) 

ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

การใช้สีท าได้ดี ภาพสวย “จังหวะการตัดต่อเข้ากับเพลงถือว่ายังท าแบบยั้งๆอยู่ คือไม่ได้โดด

เด่นมาก ตัดแบบค่อนข้างปลอดภัย ท าให้ความรู้สึกที่มีต่อจังหวะของเพลงไม่ได้โดดเด่นหรือรู้สึกหนัก

หน่วงเท่าไหร่ ในงานชิ้นนี้เนื้อหาและการถ่ายท าถือว่ายังโดดเด่นกว่าการตัดต่อ” (ณภัสสร์  เตลิงค

พันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) และการใช้ภาพที่แทรกเข้ามาท าให้งานดูคุณภาพต่ าลง 

“ท าให้งานดู Cheap” (ณภัสสร์  เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) หากจะใช้การตัด

ภาพแบบนี้ควรจะหาเทคนิคหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสมกว่าในการน ามาใช้ ส่วนเรื่องความเร็วของภาพ ที่

เป็นแบบสโลว์โมชั่นทั้งเรื่อง แนะน าว่าจะต้องมีก ากับการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ดีกว่านี้ 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ 

 ตัวละครเลือกมาได้ดี เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ “ตัวแสดงน ามีคาแรคเตอร์ที่จัด แต่ตัว

ละครอ่ืนๆที่อยู่ในซีนเดียวกับตัวเอกจะถูกลดความสนใจลงเพราะโดนตัวเอกกลบ” (ณภัสสร์  เตลิงค

พันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) แต่มีวิธีจัดการที่ดีคือการให้ตัวละครอ่ืนๆมีผ้าปิดปาก ท า

ให้ปิดบังใบหน้าและความรู้สึกต่างๆได้ ส่วนเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉาก หากลงทุนในการท ามากกว่านี้

จะท าให้ดูจริงจังมากขึ้น ในด้านของเครื่องแต่งกายนักแสดงท าออกมาได้ดี ดูกลมกลืนเป็นกลุ่มก้อน

เดียวกัน ความยาวของวิดีโอนั้นอยู่ในช่วงที่พอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป โดยรวมแล้วผลงานออกมา

เป็นที่น่าพอใจ 

2.  ยศศิริ  ใบศรี 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

 เนื้อเรื่องถือว่าเข้าใจได้ แต่ยังถือว่าในส่วนของการแนะน าตัวละคร มีการให้ข้อมูลกับผู้ชมที่

น้อยเกินไป และการใช้สียังไม่ชัด “ไอเดียน่าสนใจ การถ่ายท าโอเค ยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องแบบ

ลึกๆ” (ยศศิริ ใบศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

“ยังขาดซีนที่อธิบายเนื้อเรื่องและตัวละคร การเล่าเรื่องของตัวละครยังไม่สมบูรณ์” (ยศศิริ 

ใบศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) โดยไม่มีฉากที่กล่าวถึงความขัดแย้งภายในเรื่อง เช่น
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อธิบายว่าในสังคมที่ตัวละครอยู่นั้นมีปัญหาอย่างไร มีความขัดแย้งอย่างไรในสังคม และหากจะสร้าง

งานที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดกว่านี้ควรจะใช้มุมภาพที่แคบ ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความรู้สึกที่อึด

อัดมากกว่านี้ 

ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่าการตัดต่อไม่ค่อยเข้ากับจังหวะของเพลง โดยยังน าจังหวะของเพลงมา

ใช้ประโยชน์ในการตัดต่อได้ไม่เต็มที่ “มีความรู้สึกว่าเพลงเร็วกว่าภาพ ท าให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องยังอืดอยู่ 

ความจริงสามารถตัดออกให้เนื้อเรื่องกระชับได้อีก หากใช้การ Jump Cut ก็จะท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

ได้ เช่นในตอนท่ีวิ่งไล่กันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเพลงที่เร็วมาตัดให้สนุกหรือตื่นเต้นขึ้น” (ยศศิริ ใบศรี, 

สัมภาษณ์, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) ในด้านการใช้ภาพแบบสโลว์โมชั่นนั้นช่วยในการปกปิดการ

แสดงที่ไม่สมจริงในบางฉากได้ เช่นฉากที่มีการวิ่งซึ่งตัวละครไม่ได้วิ่งเร็วจริงๆ เป็นต้น 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ 

 “โดยรวมแล้วตัวงานยังดูไม่อึดอัดเท่าที่ควร การแสดง มุมภาพ ความแคบของภาพจะช่วย

ท าให้งานอึดอัดขึ้นได้ ถือว่างานยังท าแบบไม่สุด ดูแล้วยังไมก่ล้าโชว์ส่วนที่เป็นเทคนิคเท่าไหร่” (ยศศิริ 

ใบศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) ส่วนการใช้ฉากตามสถานที่ต่างๆนั้นดูเหมาะสมกับเรื่อง 

มีความรู้สึกแปลกตาและลึกลับเหมาะสมกับงาน 

3. เฉลิมชัย คงบุญเฉลิม 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

 รูปแบบของงงานท าออกมาได้น่าพึงพอใจ แต่ในส่วนของเรื่องราวยังถือว่าค่อนข้างธรรมดา 

ไม่ได้โดดเด่นหรือน่าประทับใจมากนัก “ไม่ได้น่าเบื่อแต่ก็ไม่ได้น่าติดตามมาก” (เฉลิมชัย  คงบุญเฉลิม, 

สัมภาษณ์, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557) ภาพรวมของงาน ถือว่าสามารถท าให้ผู้ที่ได้รับชมท าความ

เข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ แต่พบว่ามีบางส่วนที่ยังท าความเข้าใจได้ยาก ซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆ

เท่านั้น 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

 ในบางส่วนของเนื้อหาควรจะสามารถท าความเข้าใจได้มากกว่านี้ “น่าจะลงรายละเอียดใน

เรื่องตัวละครและสถานการณ์ต่างๆมากกว่านี้ และการใช้สัญลักษณ์บางอย่างก็ยังไม่ค่อยชัดเจน” 

(เฉลิมชัย คงบุญเฉลิม, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557) ในส่วนของการใช้สี พบว่าสีที่ใช้ในงาน
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มีน้อย ซึ่งท าให้เห็นถึงความแบ่งแยก แต่กลับไม่ได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงสีเหล่านั้น อาจท าให้

ความเข้าใจของผู้ชมเกิดการคลาดเคลื่อน หรือเข้าใจผิดไปจากสิ่งที่ผู้จัดท าต้องการจะสื่อสารออกมา 

เนื่องจากการใช้สีโดยผู้จัดท าเลือกสื่อความหมายของสีออกมาตรงกันข้ามกับความหมายที่แท้จริงของ

สีเหล่านั้น 

ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

 การตัดต่อเป็นที่น่าพึงพอใจ ถือว่าใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง การตัดต่อเข้ากับดนตรี

ท าได้ค่อนข้างดี แต่มีข้อติตรงที่มีบางช่วงการด าเนินเรื่องราวช้าจนเกินไป เช่นในช่วงเริ่มต้นของเรื่อง

ซึ่งเป็นการแนะน าตัวละครนั้นสามารถตัดออกหรือเพ่ิมความเร็วให้มากกว่านี้ได้ เพ่ือเพ่ิมความกระชับ

ของเรื่อง เนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้มคีวามหมายหรือความส าคัญกับเรื่องเท่าใดนัก 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิดีโอ 

 การจัดวางภาพท าออกมาได้น่าพอใจ องค์ประกอบของภาพ การวางกรอบภาพและมุมภาพ

อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ความยาวโดยรวมของเนื้อเรื่องไม่ใช้เวลามากจนเกินไป ถือว่าอยู่ในระดับที่พอดี 

ส่วนเรื่องตัวละครหลักซึ่งเป็นผู้ด าเนินเรื่องท าได้ดี บุคลิกลักษณะของนักแสดงเหมาะสมกับตัวละคร 

ในด้านการใช้ชุดและการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครถือว่าท าได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ “โดยรวม

ทั้งหมดแล้วถือว่าค่อนข้างน่าพอใจ” (เฉลิมชัย คงบุญเฉลิม, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557) 

 

สรุป 

 จากค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่าในด้านการเล่าเรื่องโดยรวมถือว่ายังไม่สมบูรณ์

เท่าที่ควร ยังขาดในส่วนของการเกริ่นน าเรื่องและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆภายในเรื่อง การแนะน า

ตัวละครที่ยังน้อยจนเกินไป ท าให้ไม่สามารถเข้าใจในสถานการณ์ของเรื่องว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์

ในวิดีโอนี้ได้มีอะไรเกิดขึ้น เหตุใดตัวละครต่างๆจึงต้องท าสิ่งนั้น ท าไมจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

ของตัวละครสีต่างๆ การใช้สีและสัญลักษณ์แฝงต่างๆ ยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด แต่สามารถเข้าใจ

ในเนื้อเรื่องหลักและใจความหรือแก่นของเรื่องที่ผู้จัดท าต้องการจะสื่อได้ ส่วนในด้านการถ่ายท าและ

เทคนิคต่างๆถือว่าท าออกมาได้ดี เป็นที่น่าพอใจ ภาพสวย การวางองค์ประกอบต่างๆท าไ ด้อยู่ใน

เกณฑด์ี มีข้อแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์ เช่นเลนส์ต่างๆซึ่งช่วยให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นได้ หรือการ

คุมองค์ประกอบและการก ากับศิลป์ หากมีทีมงานที่ช่วยในการจัดการจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
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น่าสนใจและท าให้งานออกมาสมบูรณ์มากกว่านี้ ส่วนการตัดต่อยังดูธรรมดาไม่มีอะไรแปลกใหม่และ

นับว่ายังน าประโยชน์จากจังหวะของเพลงมาใช้ในการตัดต่อได้ไม่เต็มที่ สีที่ใช้ในงานหากปรับแต่งให้มี

ความเปรียบต่างของสีมาก จะท าให้ภาพดูเหนือจริง และท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น ในส่วนของเครื่อง

แต่งกายของตัวละครต่างๆท าได้น่าพอใจ มีการเลือกชุดที่ดูลึกลับและดูเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกัน 

นักแสดงที่รับบทบาทต่างๆมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับตัวละครมาก โดยภาพรวมแล้วนับว่าผลงาน

ชิ้นนี้สร้างขึ้นมาได้เป็นที่น่าพอใจ 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” มี

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษาวิจัยโดยสรุปดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการสร้างสรรค์วิดีโอที่มีจุดประสงค์เพ่ือเสียดสีสังคม และการเมือง 

2. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อผลงานวีดิโอเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็น

สัญลักษณ ์

 

ขั้นตอนการศึกษา 
1.วางแผนการท างานในขั้นตอน Pre-production คือการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,ศึกษา

ผลงานที่มีการเสียดสีสังคมในรูปแบบต่างๆ , วางแผนถ่ายท า ติดต่อนักแสดงและสถานที่ , หา 
Reference อ้างอิง 

2. ขั้นตอน Production คือ ถ่ายท าวีดิโอตามท่ีได้วางแผนเอาไว้ 
3. ขั้นตอน Post-production คือ ศึกษาเทคนิคการตัดต่อและ ตัดต่อผลงาน 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระเบียบวิจัยที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) และการน าผลงานกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญชมและสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีแนวคิดการวิจัย

เกี่ยวกับท ากระบวนการการผลิตคลิปวิดีโอเสียดสีสังคม โดยที่มีการท าสีมาใช้ในเชิงสัญลักษณ์ รวมถึง

การคิดการสร้างสรรค์วิดีโอเสียดสีสังคม ไปจนถึงทัศนะคติที่มีต่อผลงาน  โดยสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการของการศึกษาวิจัยได้ ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วิดีโอที่มี

จุดประสงค์เพ่ือเสียดสีสังคม และการเมือง โดยมีการเลือกใช้สีมาเป็นสัญลักษณ์ในงาน ท าให้สามารถ
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น าความรู้จากการศึกษานี้มาเพ่ือสร้างผลงานขึ้นมา จนเป็นที่พึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุ

วัตถุประสงค์หลักของงานได้ 

 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth interview) ผู้ผลิตและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสร้างมิวสิควิดีโอจ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอเสียดสี
สังคมสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับ 
“ให้หาไอเดียตั้งต้นให้เจอ เลือกให้แน่นอนว่าเราจะเสียดสีเรื่องอะไร” (ยศศิริ ใบศรี, 

สัมภาษณ์, วันที่ 2 ตุลาคม 2556) อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน แล้วจึงคิดว่าเรื่องควรจะด าเนินไป

อย่างไร มีจุดจบอย่างไร อารมณ์และโทนสีของภาพในเรื่องจะออกมาแบบไหน และการใช้สีควรเลือก

สีที่เห็นเด่นชัด ให้ศึกษามาให้ดี เลือกสื่อความหมายอย่างกว้างๆ จะน ามาใช้ได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงคิด

เรื่องสัญลักษณ์ที่จะปรากฏอยู่ในงานของ ซ่ึงต้องให้สัญลักษณ์นั้นสามารถเข้าใจได้ รวมถึงการเลือกสีที่

จะใช้สื่อความหมายด้วย “ต้องวาด Symbolic ขึ้นมา แล้วก็ต้องไปดูว่าสีนี้ให้ความรู้สึกอะไรกับคน” 

(เฉลิมชัย คงบุญเฉลิม, สัมภาษณ์, วันที่ 27 กันยายน 2556) และตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายของงาน 

ข้อส าคัญอีกอย่างหนึ่งในงานคือไม่ควรยึดติดกับตัวอย่างมากจนเกินไป หากจะท างานตามตัวอย่างก็

ควรจะน าผลงานหลายๆชิ้นมาประกอบกัน เพ่ือสร้างให้ออกมาเป็นงานชิ้นใหม่ การท างานตาม

ตัวอย่าง หรือมีผลงานที่น ามาอ้างอิงเพียงชิ้นเดียว ก็เหมือนกับการลอกผลงานของผู้อื่น 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับภาพ 

ในการถ่ายท า ภาพแต่ละภาพนั้น ควรจะสื่อความหมายออกมาได้ สามารถเล่าเรื่องได้ คิด

ออกมาก่อนว่าต้องการจะให้ผู้ชมเห็นภาพอะไรบ้าง นอกจากนี้ควรเลือกมุมกล้องที่น่าสนใจ มีภาพจ า

บางภาพ ที่ให้ผู้ชมสามารถจดจ างานของเราได้ “การใส่สัญลักษณ์เข้าไปในฉาก ไม่ใช่ว่าใส่เยอะ

จนเกินไป จะดูยาก คนดูจะไม่เข้าใจ” (ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์, สัมภาษณ์, วันที่ 4 ตุลาคม 2556) 

นอกจากนี้บางครั้งเนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอก็ไม่จ าเป็นต้องออกมาในทิศทางเดียวกับเพลง อาจจะเล่า

เรื่องอ่ืนที่เพลงไม่ได้เล่าได้เช่นกัน แต่สิ่งส าคัญคือต้องมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเพลง 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการถ่ายท า 

การเลือกใช้เทคนิคมาประกอบในงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเช่นกัน และอาจมีการ

ท าเทคนิคบางอย่ามาใช้ส าหรับช่วยในการเล่าเรื่องได้ด้วย เช่น การใช้เทคนิคภาพช้า (Super Slow)

เพ่ือบอกเล่าสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น หรือใช้แทนในด้านของเวลา ความช้า เป็นต้น  การตัดต่อจะต้อง

ตัดให้เข้าจังหวะ ให้ภาพตรงจังหวะกับเพลง และเลือกใช้เทคนิคต่างๆมาช่วยเล่าเรื่องและท าให้ภาพมี

ความแปลกใหม่ นา่สนใจ ส่วนในเรื่องสีหรือโทนของภาพ หากจะท างานเกี่ยวกับสีภาพ ต้องให้เข้ากับ

อารมณข์องชิ้นงานด้วย 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการสร้างเนื้อหาและรูปแบบของวีดีโอเสียดสีสังคม

ให้ออกมาเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยผลจากการวิจัยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดถูกน ามาประยุกต์ให้

เหมาะสมกับชิ้นงานในทุกขั้นตอนของการผลิตเพ่ือท าให้ชิ้นงานเกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 

ผลการประเมินประสิทธิผล 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจในการรับชมวีดิโอใน

รูปแบบเสียดสีสังคมที่มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” เพ่ือเป็นการประเมินผลคลิปวิดีโอที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้

ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

สังคม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวิดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบของงาน ซึ่งเป็นภาพวีดีโอและใช้เพลงประกอบ 

โดยกลุ่มเป้าหมายระบุว่าชิ้นงานมีความน่าสนใจ ทั้งภาพและดนตรีมีความสอดคล้องกัน ให้ความรู้สึก

คล้ายกับก าลังชมภาพยนตร์ ที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพและดนตรีแทนการใช้บทพูด แต่ในบางส่วน

เช่นการใช้สัญลักษณ์ก็มีความเข้าถึงยาก ท าให้ไม่สามารถเข้าใจในบางจุด 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเนื้อหา โดยได้แสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหามีความน่าสนใจ 

น่าติดตาม ต้องคิดตามไปพร้อมๆกันในขณะรับชมด้วย รู้สึกว่าผ่านกระบวนการคิดมามาก อาจจะมี

ความไม่เข้าใจในบางจุดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นสัญลักษณ์บางอย่างที่อาจต้องการการ

อธิบายเพ่ิมเติม เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ เข้าใจเรื่องสัญญะ ซึ่งท าให้ไม่สามารถท าความเข้าใจใน
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รายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าโดยภาพรวมแล้วชิ้นงานนี้จะสื่อสารถึงอะไร มี

จุดมุ่งหมายอย่างไร 

3. ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการตัดต่อมาก ทั้งในด้านการตัดลงจังหวะเดียวกับดนตรี 

การตัดภาพ ดนตรีประกอบที่มีความลื่นไหลไปกับตัวงาน การใช้ภาพช้า (Slow Motion) ซึ่งท าให้เห็น

รายละเอียดต่างๆได้ชัดเจน และให้ภาพที่ออกมาสวยงาม ท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวงาน แต่ก็มี

ข้อติในเรื่องการแทรกภาพเฟรมเดียว ที่อาจจะท าให้ผู้ชมงงว่ามาจากไหน หรืออาจจะคิดว่าเกิดความ

ผิดพลาดในงาน โดยที่ดูแล้วไม่เข้าใจว่าจงใจใส่เข้ามาหรือไม่ เพ่ืออะไร และมีบางช่วงที่ภาพค้างนาน

เกินไป ควรตัดให้กระชับขึ้นอีกเล็กน้อย 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีโอ 

 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ และชื่นชอบในองค์ประกอบของภาพ มุมกล้อง และการ

เคลื่อนที่ของกล้องที่มีความน่าสนใจ และชื่นชอบในโทนสีของภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งโทนสีของภาพ

ช่วยดึงลักษณะเด่น และท าให้เห็นความแตกต่างของสีขาว-ด า ซึ่งเป็นสีหลักในตัวเรื่องให้เด่นชัดขึ้นมา 

 ในส่วนของตัวละคร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฉาก สถานที่ถ่ายท า และอุปกรณ์ประกอบฉาก

ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก ในส่วนตัวละครหลักของเรื่อง กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในตัว

บุคลิกลักษณะของตัวละครเป็นอย่างมาก เพราะนักแสดงเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมาก แต่ในส่วน

ของตัวประกอบกลุ่มเป้าหมายแนะน าว่า ควรจะให้ดูน่าเกรงขามมากกว่านี้ จะเหมาะสมกว่า 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ในด้านของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้นถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะพอใจต่อชิ้นงานแล้วแต่ก็ได้มี

การเสนอแนะเพ่ือให้ชิ้นงานดียิ่งขึ้นไปอีก เช่น “บางจังหวะของภาพยังมีความรู้สึกนิ่งเกินไป หากท า

ให้มีการเคลื่อนไหวของกล้อง จะท าให้เห็น Action ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น” (ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ , 

สัมภาษณ์เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557) และจะช่วยเสริมให้ภาพน่าสนใจมากขึ้น และนอกจากนี้ในบางจุด

ก็ยังมีสีสันเข้ามาในฉากมากเกินไป เช่นสีเขียวของพุ่มไม้ เป็นต้น ซึ่งขัดกับโทนภาพของเรื่องโดยรวมที่

เน้นสีขาวด า และสีซีดๆ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจในผลงาน โดยส่วนตัวแล้วมีความพึงพอใจในผลงานระดับ

หนึ่ง แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

แต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว เพราะการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนก่อนการถ่ายท า ท าให้

การถ่ายท าผ่านไปด้วยดี 

ในส่วนของเรื่องราวนั้นกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคมที่เขาเป็นตัวประหลาด 

แปลกแยกจากคนอื่น ซึ่งสังคมที่ว่านี้แบ่งแยกผู้คนด้วย“สี”ของเสื้อผ้าที่สวมใส่ โดยที่ตัวเอกได้พบเจอ

กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและท าให้ตัวเขาเองต้องพบกับจุดจบ โดยที่เขาไม่ได้ท าอะไรผิดเลยแม้แต่

น้อย 

โดยจุดเด่นของงานคือโทนสีของภาพ ทั้งเรื่องจะเห็นสีน้อยมาก และสีสันของเสื้อผ้าก็ถูก

ควบคุมไว้ให้เหลือเพียงแค่สีขาว เทา และด า นอกจากนี้การด าเนินเรื่องจะเป็นภาพแบบสโลว์โมชั่น

แทบทั้งหมด 

ในส่วนของความยาวของผลงานคือประมาน 10 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป 

ด้วยตัวเนื้อเรื่องด าเนินอย่างเชื่องช้าในช่วงแรก แต่มีการใช้ดนตรีและภาพที่ท าให้ไม่น่าเบื่อ ท าให้ผู้ชม

ต้องตั้งใจรับชมอยู่ตลอด ผู้ชมจึงไม่รู้สึกถึงระยะเวลาที่ใช้ไปกับการชมผลงาน 

 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
การผลิตผลงานชิ้นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาพ สัญลักษณ์ และการสื่อความหมายต่างๆ

เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานที่ได้นั้นจะตรงกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางประกอบในการศึกษา 
ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้าดังนี้ 

การศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ รวมทั้งการผลิตมิวสิควิดีโอควบคู่กัน ท าให้ผู้ผลิตเข้าใจ
กระบวนการคิด การวางแผนในการสร้างผลงาน ท าให้การเตรียมงานทั้งในขั้นก่อนถ่ายท า ขั้นตอน
ถ่ายท า และขั้นหลังการถ่ายท าเป็นไปโดยสะดวก ท าให้ผลงานออกมาดีตรงตามความต้องการ เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นก่อนถ่ายท า ท าให้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และเนื่องด้วยเนื้อเรื่องท าให้ผู้จัดท ารู้ว่า
จะต้องเตรียมอุปกรณ์ เสื้อผ้าส าหรับใช้ในฉากเป็นจ านวนมาก การวางแผนที่ดีท าให้การเตรียมจัดหา
สิ่งต่างๆท าได้อย่างสะดวกมากขึ้น และในขั้นตอนการถ่ายท าจริงๆก็พบปัญหาน้อยมาก รวมถึง
ขั้นตอนหลังการถ่ายท า ผู้จัดท าได้ท าการตัดต่อตามโครงเรื่องและภาพต่างๆที่ได้คิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 
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ท าให้การท างานตัดต่อสะดวกมาก ซึ่งจากการท างานทั้งหมด ผู้ศึกษาได้ยึดหลักแนวคิดและทฤษฎีจาก
ที่ได้ท าการศึกษามา ดังนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบและบทบาทของมิวสิควิดีโอ 

ท าให้ผู้ศึกษาได้รับทราบ และมีความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบต่างๆของมิวสิควิดีโอที่เกิดขึ้น

ในแต่ละยุคสมัย โดยผู้ศึกษาได้ผลิตมิวสิควีดีโอหรือวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่เน้นการเล่าเรื่อง เน้นการ

แสดงออกทางด้านอารมณ์และความคิด ในลักษณะเป็นความคิดฝันที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่ไม่

กลมกลืนกับเนื้อหาของเพลง เน้นการใช้เพลงที่ไม่มีเนื้อร้อง มีเพียงเสียงดนตรีประกอบเท่านั้น ในการ

สร้างอารมณ์ให้ผู้ชมมีความรู้สึกคล้อยตามและมีส่วนร่วมไปกับเนื้อเรื่อง 

2. แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลและผลกระทบของมิวสิควิดีโอ 

 มิวสิควิดีโอนั้นเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  จึงท าให้มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลและ

ผลกระทบต่อผู้รับชม ทั้งในด้านการสร้างกระแสความนิยมและวัฒนธรรม และในด้านการสร้าง

อารมณ์ร่วมกับผู้ชม โดยผู้ศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษานี้เพ่ือสร้างผลงานภาพและเสียงเพลง

เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ สร้างจินตนาการ โน้มน้าวความคิด น าเสนอมุมมองต่างๆไปสู่ผู้ชม ให้มีความรู้สึก

คล้อยตามไปกับเพลงและมิวสิควิดีโอ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารไปยังผู้ชม ท า

ให้ผู้ชมได้ฉุกคิดถึงสิ่งเหล่านั้น และตระหนักถึงปัญหาต่างๆของสังคม ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่มีความเข้าใจใน

เนื้อเรื่อง และรู้สึกตระหนักถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเป็นฝักฝ่ายในสังคมได้เป็นอย่างดี 

3. แนวคิดเก่ียวกับโครงเรื่องแนวเสียดสี 

 ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการน าเสนอด้วยการเล่าเรื่องแบบที่ด าเนินไปเป็นวัฏจักร (Running in 

Circles) ด้วยการหยิบยกเรื่องความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคมที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ไม่สิ้นสุด โดยที่

มนุษย์ไม่เคยเรียนรู้หรือมีความส านึกในการจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเล่า เพ่ือหวังจะให้ข้อคิดในการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุขแก่ผู้ชม ผู้ชมส่วนใหญ่ที่ได้รับชมมีความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการ

จะสื่อสาร และมีความชื่นชอบในการเล่าเรื่องแบบเสียดสีเป็นอย่างมาก 

4. แนวคิดเก่ียวกับด้านศิลป์ 

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพ การน าเอาส่วนประกอบต่างๆ มา

สร้างสรรค์และจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม และการน าสีมาใช้เพ่ือดึงดูดสายตา และใช้สีในเชิง

สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความรู้สึกของภาพและอารมณ์ของตัวละครไปยังผู้ชม ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจใน
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เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น รูปสัญลักษณ์บางอย่างที่ประกอบด้วยสีๆหนึ่งที่

เราน ามาใส่ประกอบในงาน อาจสื่อความหมายแฝงบางอย่างเพ่ือให้ผู้ชมได้เกิดการคิดตามไปด้วย  

ผู้ศึกษาได้ศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆ และความหมายของสี รวมทั้งการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เห็น

เด่นชัด อันได้แก่สีขาวและสีด า เพ่ือสื่อสารกับผู้ชม ท าให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในการใช้สีกับงานภาพ

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการความส าคัญของการใช้สีต่างๆในฉาก ซึ่งได้รับค าแนะน าว่าควรให้ความส าคัญ

มากกกว่านี้ หากสามารถเน้นให้เกิดความเปรียบต่างระหว่างสีมากกว่านี้ได้ เช่น ในชิ้นงาน ฉากที่ชาย

ชุดด าได้พบกับกลุ่มคนชุดขาว หากจัดให้มีความเปรียบต่างระหว่างจ านวนของกลุ่มคนชุดขาวกับชาย

ชุดด ามากกว่านี้ โดยให้กลุ่มคนชุดขาวจ านวนมากขึ้น จะท าให้ตัวชิ้ นงานมีน้ าหนัก และดูมีพลัง

มากกว่านี้ 

5. ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ (Visual Communication) 

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาพสื่อความหมาย หรือ “การสื่อความหมายด้วยภาพ” ท าให้ผู้

ศึกษามีความเข้าใจในการใช้ขนาดของภาพ การเคลื่อนที่ของกล้อง เพ่ือให้เกิดอารมณ์ความรู้สึ ก

ต่างๆกัน มุมภาพต่างๆ และองค์ประกอบของภาพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการก าหนดภาพใน

ผลงานได้เป็นอย่างดีท้ังในด้านความสวยงาม และการสื่อความหมายอารมณ์ต่างๆตามสถานการณ์ ซึ่ง

กลุ่มเป้าหมายมอีารมณ์ร่วมไปกับงานในขณะรับชม ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

6. แนวคิดเก่ียวกับการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ 

แนวคิดเรื่องสัญญะวิทยา ท าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในภาพ และ
สามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการเล่าเรื่องราวได้  รวมไปถึงการใช้ “สี” ในเชิง
สัญลักษณ์ เพ่ือเล่าเรื่องตามสถานการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกในแต่ละฉาก เป็นเทคนิคที่ส าคัญที่สุดที่
น ามาใช้ในผลงานชิ้นนี้  ผู้ศึกษาได้เลือกสี 2 สี ที่มีความขัดแย้ง และให้ความรู้สึกที่เป็นการแบ่งแยก
กันอย่างชัดเจนมากที่สุด นั่นคือ “สีขาว” และ “สีด า” มาใช้ในการเล่าเรื่องที่สื่อถึงความดีและความ
ชั่ว โดยจะน าทั้งสองสีมาสลับความหมายกัน ให้ขัดกับความหมายอันเป็นสากลที่มักจะกล่าวถึงสีขาวที่
สื่อถึงความดี ความบริสุทธิ์ และสีด าอันสื่อถึงความชั่วร้าย ซึ่งในโลกแห่งความจริง ความหมายของสี
ดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น สีขาวอาจไม่ได้สื่อถึงสิ่งที่ดีงามหรือบริสุทธิ์เสมอไป หรือสีด าก็อาจจะ
ไม่ได้สื่อถึงสิ่งชั่วร้ายเสมอไปเช่นกัน เพ่ือให้ข้อคิดในเรื่องของการแบ่งแยก หรือความแตกแยกของ
ผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่มักจะมองอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย หรือมองว่าเป็นคนไม่ดีอยู่เสมอ 
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7. แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการผลิตผลงานชิ้นนี้ การสร้างวีดิโอที่ต้องการจะเล่าเรื่องๆ

หนึ่งไปยังผู้ชมและโน้มน้าวให้ผู้ชมได้คิดตาม โดยการสื่อด้วยภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยมีการ

พัฒนาเรื่องราวให้น่าสนใจ น่าติดตาม และให้ข้อคิดแก่ผู้ชม ซึ่งการเล่าเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีการ

น าสัญลักษณ์ต่างๆ มาแทรกอยู่ ในเนื้อเรื่อง โดยผ่านมุมมองของบุคคลที่สาม ท าให้ผู้ชมเกิด

กระบวนการคิด มีความรู้สึกที่เป็นกลางระหว่างที่ได้รับชมผลงาน ช่วยให้ผู้ชมได้เกิดการฉุกคิดถึง

สังคมท่ีตนเองอยู่ในปัจจุบัน 

8. แนวคิดด้านความเร็วและอัตราการถ่าย (Speed and Rate of Exposure) 

 การน าความเร็วและอัตราการถ่ายมาใช้ ผู้ศึกษาได้ใช้การถ่ายที่ 50 เฟรม เพ่ือน ามาปรับ
ความเร็วให้เป็นภาพช้าตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งให้ภาพมีความหน่วง ผู้ชมสามารถเห็นรายละเอียดในภาพได้
อย่างชัดเจนมากข้ึน อีกท้ังยังท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอึดอัดมากข้ึนอีกด้วย 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

ในการผลิตผลงานนั้นผู้ศึกษาได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน รวมถึงเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคขึ้นอีก ได้แก่ 

1. ปัญหาเรื่องทีมงานในขั้นตอนการผลิต เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้เตรียมการนัดล่วงหน้าก่อน
การถ่ายท า ซึ่งต้องนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลานาน ในช่วงที่ถ่ายท าจึงเกิดการติดขัด ท าให้ต้องเลื่อน
การถ่ายท าไปหลายครั้งเพราะทีมงานไม่เพียงพอ 

2. นักแสดงสมทบไม่เพียงพอ เนื่องจากบางฉากต้องใช้นักแสดงสมทบเป็นจ านวนมาก แต่หา
คนมาแสดงได้ไม่ครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ 

3. ปัญหาเรื่องน้ าหนักระหว่างสี คือการที่นักแสดงในส่วนของกลุ่มคนชุดขาวมีจ านวนน้อย
เกินไป หากสามารถหานักแสดงเป็นจ านวนมากได้ (ประมาน 100 คนขึ้นไป) จะท าให้งานมีความ
น่าเชื่อถือ และส่งผลต่อผู้ชมมากกว่านี้ 

4. ความไม่ต่อเนื่องของเครื่องแต่งกาย เกิดจากความไม่รอบคอบของผู้ศึกษา ท าให้เกิดความ
ไม่ตอ่เนื่องขึ้นในหลายๆฉาก 

 
5. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดฉากภายในเมือง เกิดจากฉากในเนื้อเรื่องที่ไม่ต้องการให้มีรถยนต์บน

ท้องถนน แต่การจราจรในเมืองที่แน่นขนัดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ถ่ายท าเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้ต้องรอจังหวะในการถ่ายท า ท าให้เสียเวลามาก 
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6. ปัญหาในการคุมสภาพแวดล้อม เกิดจากการที่ไม่ได้คิดงานให้เป็นสีขาว -ด า ตั้งแต่ต้น ท า
ให้เกิดปัญหาในส่วนของสีอ่ืนๆที่แทรกเข้ามาในฉาก ท าให้มีสีสันอยู่ในฉากมากจนเกินไป จึงต้องใช้
การปรับแต่งสีในโปรแกรมตัดต่อแทน 

7. ปัญหาทางด้านเทคนิคในการตัดต่อ เช่น การ Export ไฟล์ชิ้นงานที่เลือกใช้รูปแบบของ
ไฟล์ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความผิดเพี้ยนของคุณภาพชิ้นงาน 

8. ข้อจ ากัดในการท าการวิจัยหลังจากการผลิตชิ้นงาน การท าการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) กับกลุ่มเป้าหมาย ประสบปัญหาเรื่องการนัดหมายบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาเพ่ือท า

การสนทนากลุ่ม ท าให้ผู้จัดท าต้องท าการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาภายในพ้ืนที่เดียวกัน คือนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรแทน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์” 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ที่สนใจในเรื่องการใช้สัญลักษณ์ว่าควรจะหาผลงานหรือภาพยนตร์

ต่างๆมาดูให้มาก และให้ลองตีความความหมายของสัญญะบางอย่างที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ตั้งใจให้เห็นใน

เรื่อง หรือมักแอบซ่อนไว้ตามฉากต่างๆ โดยอาจจะศึกษาจากบทวิจารณ์หรือจากการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น จะท าให้เข้าใจผลงานต่างๆได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและอาจท าให้ผู้ที่สนใจ

ได้รับรู้ถึงจุดประสงค์หรือความหมายแฝงในผลงานต่างๆมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์จุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงในรูปแบบเสียดสีสังคมโดย

การใช้สีเป็นสัญลักษณ์” 

ใช้สัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

 

 

1. ใช้สัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสคิวิดีโอและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิควิดีโอ ก่อนการผลิตผลงาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 

- เข้าสู่งานด้านมิวสิควิดีโอได้อย่างไร 

ส่วนที่ 2 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 

- มีทัศนะคติอย่างไรกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน แตกต่างจากอดีตอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร

บ้าง 

- คิดว่ามิวสิควิดีโอมีความส าคัญในอุตสาหกรรมเพลงหรือไม่ อย่างไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

 

- มีความคิดเห็นอย่างไรกับการน ามิวสิควิดีโอไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกเหนือจากการโป

รโมทเพลงและศิลปิน 

- คิดเห็นอย่างไรกับการใช้วิดีโอในการเล่าเรื่องราวสะท้อนสังคม 

- คาดว่าแนวโน้มของมิวสิควิดีโอในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ส่วนที่ 3 กระบวนการการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ 

- การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของมิวสิควิดีโอจากเพลงอย่างไรให้มีความแปลกใหม่ 

- ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอตั้งแต่รับเพลงมาจนส าเร็จ 

- การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอของมิวสิควิดีโอให้เหมาะสมกับเพลง 

- ความจ าเป็นในการใช้เนื้อหาของเรื่องให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง 

- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของมิวสิควิดีโอ 

- เทคนิควิธีการก ากับของผู้ก ากับคนนั้นๆ 

- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษ 

- การเลือกใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายแฝง 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผู้จัดท า 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวีดิโอสั้นเสียดสีสังคม 

- กระบวนการและแนวคิดในการผลิตผลงานที่มีการใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

- กลวิธีการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นเสียดสีสังคมให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ 

- Mood & Tone กับเนื้อเรื่องเสียดสีสังคม จะสามารถเป็นแบบใดได้บ้าง 

- การเลือกใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง มีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไร เหมาะสมกับ

งานหรือไม่ 

- เทคนิคการถ่ายท า การจัดแสง จัดองค์ประกอบที่น่าสนใจและควรน ามาใช้ประกอบในงาน 

- แนวคิดและความจ าเป็นในการเลือกใช้เพลงประกอบให้เข้ากับเนื้อเรื่อง 

- ค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตวีดิโอเสียดสีสังคมที่มีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ 
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2. ใช้สัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิควิดีโอ หลังจากผลิตผลงาน 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของมิวสิควิดีโอ 

- การน าเสนอวีดีโอเป็นเรื่องราว เหมาะสมกับเพลงประกอบหรือไม่ 
- ความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอ (คล้ายภาพยนตร์) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ 

- ความพึงพอใจต่อเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีมากเพียงใด 
- ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง 
- ความน่าสนใจในเนื้อหา 
- สามารถดึงดูดผู้ชมให้อยากติดตามหรือไม่ 
- สามารถสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมมากน้อยเพียงใด 
- ความเข้าใจในการใช้สัญญะในเรื่อง และภาพ insert ต่างๆ 
- ความเข้าใจความหมายของการใช้สี 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

- จังหวะในการตัดต่อกับเพลง 
- Speed ที่ใช้ ภาพสโลว์โมชัน่ ความหน่วงของภาพ 
- มุมกล้อง องค์ประกอบภาพสวยงามหรือไม่ 
- สีที่ใช้ในงาน สัญลักษณ์และโทนสีของภาพ น่าสนใจหรือไม่ 
- องค์ประกอบศิลป์ ฉาก พร๊อพ 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีโอ 

- นักแสดงและตัวประกอบเหมาะสมหรือไม่ 
- บุคลิกลักษณะของตัวละคร 
- เครื่องแต่งกายเหมาะสมหรือไม่ 
- เวลาที่ใช้ นานไปหรือไม่ 
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บันทึกการถอดเทปการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กับผู้มีประสบการณ์ 

 

 เฉลิมชัย  คงบุญเฉลิม 

ผู้ก ากับศิลป์อิสระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณา และอาจารย์พิเศษประจ ารายวิชา

การออกแบบฉาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร                  

 ถาม : วิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์สามารถท าได้อย่างไร  

 ตอบ : การเล่าเรื่องโดยใช้สี เป็นเรื่องที่นับว่ายากเลยทีเดียว เพราะในงานต้องมี Symbolic 

ต้องมีการก าหนดสีอย่างมีที่มา เช่น ใช้แม่สี มาเป็น Symbolic ในงาน เพราะสีทุกสีเกิดจากการผสมสี

ของแม่สี  และจากนั้นก็ต้องให้ความหมายของสีว่าสีๆนั้นให้ความรู้สึก 

อะไรกับคนจะได้มีที่ยึด 

 ถาม : การสร้างเรื่องราวในวิดีโอนี้ควรเป็นอย่างไร 
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 ตอบ : ในงานนี้ถือว่าเล่าเรื่องยาก เพราะต้องเล่าในมุมกว้างในมุมที่ถูกมองว่าเป็นสังคม คือ

เราต้องอุปโลกสังคมใหม่ข้ึนมาสังคมหนึ่ง จะเป็นยุคไหนก็ได้ เก่าก็ได้ ใหม่ก็ได้ ที่มันไม่ได้มีอยู่จริงและ

ใส่ Symbolic ลงไปให้ชัด ต้องมีการดีไซน์ชอตมา  

 ถาม : ค าแนะน าของอาจารย์ในเรื่องการผลิตชิ้นงานออกมา  

 ตอบ : ต้องมี Script ก่อนเป็นอันดับแรก มีต้นเรื่อง กลางเรื่อง และจบเรื่อง เรียกได้ว่ายาก

ทุกเฟรม ต้องไปดีไซน์เนื้อเรื่องมา และดูว่าทิศทางของเรื่องจะเป็นไปในทางไหน จะเล่ายังไง 

จะแทนค่าสียังไง และจุดจบของเรื่องจะเป็นยังไง เรื่องจะเกิดขึ้นที่ไหน Symbolic ของงานจะเป็นสี

อะไร แสดงออกถึงอะไร และจะท าให้คนดูดูแล้วเข้าใจยังไง หลักๆส าคัญที่ Script เนื้อเรื่องต้องให้

แน่นก่อน  

ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ 

ผู้ก ากับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดีโอ บริษัท สตริปเปอร์ฟิล์ม จ ากัด และอาจารย์พิเศษคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ถาม : ประวัติส่วนตัวคร่าวๆ 

 ตอบ : จบปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และไปต่อปริญญาโทด้านภาพยนตร์ที่นิวยอร์ค ท างานอยู่ที่นั่น 2 ปี เป็นผู้ก ากับหนังสั้นและก็กลับมา

เมืองไทย จึงได้มาเป็นผู้ก ากับมิวสิควิดีโอที่แกรมม่ี  

 ถาม : เริ่มเป็นผู้ก ากับมิวสิควิดีโอได้อย่างไร 

 ตอบ : คงเป็นเพราะว่าได้ท างานมิวสิควิดีโอตั้งแต่อยู่ที่นิวยอร์ค และบังเอิญได้ท า มิวสิควิดีโอ

ให้กับเพ่ือนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งชื่อวงว่า Titanium  ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นมิวสิควิดีโอเพลงแรกของวงTitanium 

และบังเอิญโปรดิวซ์เซอร์ของแกรมมี่คนหนึ่ง ที่ท างานกับพ่ีดี้นิติพงษ์ ห่อนาค ติดต่อมาหาให้ไปท ามิว

สิควิดีโอให้กับ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ แล้วนั่นก็เป็นการเริ่มต้นอาชีพการเป็นผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ  

 ถาม : มีทัศนะคติอย่างไรกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน แตกต่างจากอดีตอย่างไร มีพัฒนาการ

อย่างไรบ้าง 

 ตอบ : สิ่งที่มันต่างของมิวสิควิดีโอมันคือการใช้งาน หรือความเชื่อในมิวสิควิดีโอมันแตกต่าง

กัน ในวันที่เราเป็นคนดูมิวสิควิดีโอ มันเกิดความรู้สึกท่ีว่า มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจหลายๆอย่าง  

ได้เห็นภาพจากเพลงที่เราฟัง ถ้ายิ่งให้นึกถึงสมัยก่อนโปรดักชั่นของสมัยก่อนในยุคท่ีเราเป็นคนดู ไม่ได้
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เป็นโปรดักชั่นที่ดีสักเท่าไหร่ เป็นโปรดักชั่นทั่วไป เพราะใช้กล้องเบต้าถ่ายเรารู้สึกว่าช่วงที่มิวสิควิดีโอ 

มีการใช้โปรดักชั่นที่ดี จะเป็นช่วงที่เราเป็นผู้ก ากับแล้ว ไม่ใช่หมายถึงว่ามันดีเพราะเรานะแต่เรา

หมายความว่าเรามีโอกาสเป็นผู้ก ากับในช่วงที่โปรดักชั่นมิวสิควิดีโอมันรุ่งเรืองเต็มท่ี มีการใช้กล้อง

ฟิล์มในการท ามิวสิควิดีโอมีการลงทุนค่อนข้างมากในการท ามิวสิควิดีโอ พอถึงช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ าซึ่ง

จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค คือเริ่มมีซีดี เริ่มมีก๊อปปี้ เริ่มมี mp3 เริ่มมีดาวโหลด 

เพราะฉะนั้นคนมันก็ไม่อยากลงทุน พอคนไม่อยากลงทุน นั่นแปลว่า คุณไม่ได้มองว่างานมิวสิควิดีโอ 

มันเป็นศิลปะที่ควรจะท าควบคู่ไปกับศิลปะการแต่งเพลงเพราะฉะนั้นถึงเพลงของคุณ คุณไปมองเรื่อง

ก าไร ขาดทุน เพราะฉะนั้นถึงเพลงของคุณมันจะส่งเสียงออกมาเป็นภาพใหญ่ขนาดไหนในหัวสมอง

ของคนฟัง พอการคิดงานของนายทุนก็ไม่ได้สนใจอะไร ก็แค่ไปถ่ายนักร้องมาร้องเพลงให้เห็นตัวก็พอ

ส าหรับเราคิดว่ามิวสิควิดีโอมันมาถึงช่วงขาลง มันเลยกลายเป็นว่าใครก็ได้ดีในส่วนของความ

หลากหลาย แต่ในเรื่อง Qualification มันกลับไม่ดีคือการคัดเลือกผุ้ที่เป็นตัวแทนในการสร้างภาพ

ของศิลปินนั้นๆ ตอนนี้มันสู่ยุคอะไรก็ได้เพราะมันถูก ซึ่งผมรู้สึกว่า มันน่าสงสารศิลปิน  

 ถาม : มิวสิควิดีโอสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากโปรโมทเพลงของศิลปินได้

หรือไม่ 

 ตอบ : มันก็คงท าหน้าที่หลักๆ ก็เหมือนเอาหนังโฆษณาไปท าอย่างอ่ืนได้หรือเปล่า จริงๆแล้ว

ฟังก์ชั่นของมิวสิควิดีโอก็คือการท าเพลงให้มันเป็นภาพและสามารถน าไปใช้เปิดเพื่อความรื่นรมย์ใน

ครัวเรือนก็ได้ มิวสิควิดีโอมันมีหน้าที่ Entertainment ยกเว้นคุณมีคอนเซปที่จะใช้มันเพ่ืออะไร 

รณรงค์เพ่ือสังคม มันขึ้นอยู่กับเพลง  

 ถาม : ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอตั้งแต่รับเพลงมาจนส าเร็จ 

 ตอบ : เริ่มจากเพลงก่อนจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกยังไงกับมัน แล้วก็เอาความรู้สึกของ

เรามาท าให้มันเป็นมิวสิควิดีโอขึ้นมา จริงๆแล้วเพลงกับเนื้อเรื่องมันไปคนละทางก็ได้ แต่เราต้องมี

ความรู้สึกร่วมกับเพลง ถ้าเล่าเรื่องอ่ืนที่เพลงมันไม่ได้เล่าก็ได้ คือวิธีท ามิวสิควิดีโอมันก็เยอะ มันก็มี

แบบเพลงพาไป เล่าเป็นเรื่องราว เราก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาจากเนื้อเพลงหรืออาจจะไม่มีเรื่องราวที่

เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องเลยก็ได้ แต่เราต้องมีความรู้สึกร่วมกับเพลง  

 ถาม : การเลือกใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายแฝงสามารถท าได้อย่างไร 
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 ตอบ : มันต้องดูเลยนะว่าเพลงมันเหมาะสมที่จะเล่าแบบสัญลักษณ์หรือไม่ บางเพลงมันก็เล่า

แบบสัญลักษณ์ไม่ได้ บางเพลงมันถูกดีไซน์มาให้เป็นเพลง การท างานแบบซิมโบลิคมันเป็นการ

แก้ปัญหา คือเราสามารถใช้ไอเดียหนึ่งไอเดียเพ่ือที่จะลดทอนการเล่าเรื่องแบบยาว อีกอย่างหนึ่งควร

จะท าให้คนดูเข้าใจด้วยเพราะถ้าคุณท างานที่คนดูไม่เข้าใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะท า 

 ถาม : มีวิธีการเลือกใช้เทคนิคพิเศษในแต่ละงานอย่างไร 

 ตอบ : เลือกตามตามความเหมาะสม เทคนิคพิเศษมันจะเป็นตัวเสริมรสชาติ ยกเว้นแต่เราใช้

เทคนิคพิเศษ เช่น super slow เพ่ือต้องการเน้นความส าคัญบางอย่างในเรื่องของเวลา ความช้า หรือ

ต้องการให้สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็น อันนี้คือเทคนิคพิเศษ เพราะฉะนั้นมันตามความเหมาะสม

ที่จะต้องเลือกใช้ 

 ถาม : มีเทคนิควิธีการก ากับท่ีท าให้คนดูจดจ างานเราอย่างไร 

 ตอบ : สิ่งที่น่าสนใจในงาน มันคงจะเป็นไอเดียคงเป็นเรื่องของ execution หรือการเซอ

ไพรซ์ คนดูที่คนดูคาดไม่ถึงในเรื่องบางเรื่อง  ส าหรับเราภาพจ าเราไม่จ าเป็นแต่คนส่วนมากคิดว่า ภาพ

จ าเป็นสิ่งส าคัญ 

ยศศิริ  ใบศรี 

ผู้ก ากับมิวสิควีดิโอแนวทดลอง ฟรีแลนซ์กราฟฟิคดีไซเนอร์ และช่างภาพมืออาชีพ 

 ถาม : เข้าสู่งานด้านมิวสิควีดิโอได้อย่างไร 

 ตอบ : งานด้านมิวสิควีดิโอก็เริ่มเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ก่อนหน้านั้นท า CG Motion Graphic และ

โฆษณา ท าอยู่ประมาน 3 ปี เรียนจบตอนปี 2006 คือท ามาตั้งแต่เรียนเลย จริงๆท าตั้งแต่ปี 2003  

 ถาม : มีทัศนะคติอย่างไรกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน 

 ตอบ : ตกต่ ามาก สงสารคนรุ่นใหม่ๆ พยายามบอกเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีคนมาสัมภาษณ์ เพราะ

คนในสมัยนี้ไม่คิดที่จะซื้อเพลงที่ถูกกฏหมาย ส่วนมากก็โหลดในอินเทอร์เน็ตหรือฟังในYouTube 

อาจจะเป็นเพราะมันสะดวกสบาย ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ ในวันที่ YouTube รุ่งเรืองขนาดนี้มันเลยท าให้

วงการเพลงไปไม่เป็นเลย อีกอย่างสมัยนี้ไม่มีใครฟังวิทยุแล้วคนท าเลยไม่มีทุนท่ีจะมาท า 

มิวสิควิดีโอจึงท าให้ไม่ค่อยมีมิวสิควิดีโอที่ดีๆออกมาให้คนได้ดู 

 ถาม : คาดว่าแนวโน้มของมิวสิควิดีโอในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

 ตอบ : คิดว่าน่าจะเลวร้ายมากกว่านี้ เพราะสังเกตจากปีนี้ ที่ค่ายเพลงแต่ละค่ายออก 
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มิวสิควิดีโอมาน้อยมาก เฉลี่ย 2 เดือนต่อเพลง อีกอย่างสมัยนี้ก็จะเป็นมิวสิควิดีโอแฝงโฆษณาบางทีก็

งงว่าตกลงจะโปรโมทเพลงหรือโปรโมทสินค้า เลยเป็นที่แน่ชัดว่ามันอยู่ไม่ได้ พูดถึงมิวสิควิดีโอในแง่ดี

บ้าง มิวสิควิดีโอในบ้านเราถือว่าเป็นพื้นที่ท่ีอิสระที่สุดในส่วนของโปรดักชั่น เป็นที่ที่แสดงออก

ศักยภาพของทีมงาน ไม่ว่าจะในเรื่องสไตล์ เทคนิค ความถนัดเฉพาะตัว เพื่อไปต่อในงานอ่ืนๆ งาน

โฆษณา งานภาพยนตร์ คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ เพราะในงานมิวสิควิดีโอความอิสระค่อนข้างสูงใน

ฝั่งเพลงอินดี้ก็จะมีอิสระสูงมาก 

 ถาม : ขั้นตอนคิดและการผลิตมิวสิควิดีโอตั้งแต่รับเพลงมาจนส าเร็จ 

 ตอบ : วิธีคิดก็เหมือนงานออกแบบ คือ ตีความจากเพลง ตีความจาก Direction ของศิลปิน 

ตีความจากบุคลิกของศิลปิน แต่จะมีตัวแปรอีกอย่างที่จะเป็นตัวกลั่นกรองความคิดของเราก็คืองบที่

ลูกค้าให้เรามาท าซึ่งผู้ผลิตก็ต้องวางแผนดีๆ ในการท างาน เรื่องของเวลาก็ส าคัญ เราต้องบริหารเวลา

ให้ได้ เพื่อจะได้ให้งานที่ดี และปราณีตออกมา 

 ถาม : มีวิธีการเลือกใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายแฝงอย่างไร 

 ตอบ : บอกไปแล้วว่าอย่าไปคิดเยอะ ว่ากันตรงๆเลย ตามเนื้อเพลง  หรือความหมายของ

เพลง ถ้าคิดระเอียดไปบางทีคนดูก็ไม่เข้าใจ 

 ถาม : Reference จ าเป็นต่อกระบวนการท างานหรือไม่ 

 ตอบ : ไม่จ าเป็นเลย เพราะถ้าดูแล้วจะติด ฝึกไว้ สร้างงานใหม่ขึ้นมาเอง แต่มี Reference 

หลายๆอันก็เอาตัวรอดได้อยู่เหมือนกัน แต่ทางที่ดีเราไม่มีดีกว่า 

 ถาม : ค าแนะน าในการท าวิดีโอสั้นเสียดสีสังคม 

 ตอบ : เรื่องท่ีน ามาเสียดสีควรเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนดูเข้าใจง่ายๆ เจาะจงไปเลยว่าจะเสียดสี

เรื่องอะไร ถ้ากว้างไปมันยาก ท าให้มันแคบที่สุดจะได้ท างานง่ายๆ จะได้คิดโจทย์อย่างมีข้อจ ากัด ไม่

ออกนอกเรื่อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ลองคิดเป็นภาพเปรียบเทียบ เป็นภาพนิ่ง จะได้เข้าใจมากขึ้น 

นอกจากนี้การใช้เทคนิคก็ส าคัญเพ่ือเราจะได้สร้างสร้าง Unique Point of View คือ สิ่งที่จดจ าได้ใน

งานของเรา ก็จะท าให้งานเราน่าสนใจมากขึ้นด้วย  

 ถาม : Mood & Tone กับเนื้อเรื่องเสียดสีสังคม จะสามารถเป็นแบบใดได้บ้าง 
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 ตอบ : ควรคิด Direction ของงานให้ได้ก่อน จะเล่าอะไร ต้องมีโจทย์ก่อนว่าจะเสียดสีอะไร 

สมมติเสียดสีกระเทย เราก็ดูว่า Direction กระเทยมีอะไรบ้าง สีไรที่จะสื่อถึงมัน เราต้องคิดให้ออก

ก่อนว่าจะเสียดสีอะไร หาประเด็นให้เจอก่อน 

 ถาม : เทคนิคการถ่ายท า การจัดแสงที่น่าสนใจและควรน ามาใช้ประกอบในงาน 

 ตอบ : เราต้องดูก่อนว่าโจทย์มันคืออะไร ถ่ายยังไงให้มันตอบโจทย์ มันไม่ได้มีเทคนิค

เฉพาะตัวหรอก เพราะเราท าตามโจทย์ อย่างวิธีการตัดต่อก็ควรจะตัดให้ลงห้องเพลง เน้นให้ภาพกับ

เสียงซิงค์กันในจุดที่มีความเด่นของเพลง มันคือประสบการณ์ 

 ถาม : มีเทคนิควิธีการก ากับอย่างไร 

 ตอบ : ผมเองก็ตอบไม่ได้ แต่ที่คนอื่นๆเคยตอบมาก็น่าจะเป็นสีและการตัดต่อ ท าทุกอย่าง

ตามโจทย์ ทุกอย่างต้องคิดหมดให้มันตอบโจทย์ ค่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ มันเป็นขั้นตอนของ

มันอยู่แล้ว 
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บันทึกการถอดเทปการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้มีประสบการณ์ หลังการรับชมผลงาน 

 

  เฉลิมชัย คงบุญเฉลิม 

ถาม : ความพึงพอใจต่อรูปแบบของงาน? 

ตอบ : ค่อนข้างพึงพอใจ 

ถาม : การน าเสนอเรื่องราวของงาน? 

ตอบ : ถ้าเรื่องราวก็ค่อนข้างที่จะธรรมดา ค่อนข้างพึงพอใจในส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้น่าประทับใจ

หรือแปลกใหม่ บางส่วนก็ยังต้องเคลียร์ให้มันรู้เรื่องมากกว่านี้ ก็คือเข้าใจว่าตัวละครเอกของเรื่องก็จะ

เป็นตัวแทนของอะไรซักอย่างแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันควรจะหนักไปทางไหนอะไรยังไง ตัวละครท าไมต้อง

ใส่ชุดสีด าหรือสีขาว ควรจะลงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้น่าจะดีกว่า 

ถาม : ดูแล้วคิดว่าเข้าใจประมานกี่เปอร์เซ็นต์? 

ตอบ : คิดว่าเข้าใจประมาน 70เปอร์เซนต์ ก็มีงงบ้างตามที่บอกไปก่อนหน้านี้  

ถาม : เนื้อหาน่าสนใจไหม? 

ตอบ : เนื้อหาก็ธรรมดา ไม่ได้น่าประทับใจแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเบื่อ  
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ถาม : การใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างไร? 

ตอบ : เรื่องสัญลักษณ์คนดูอาจจะยังสงสัยและยังไม่เคลียร์ 

ถาม : การใช้สีเป็นอย่างไร? 

ตอบ : การใช้สีในงานค่อนข้างที่จะน้อย ถ้าลงไปในรายละเอียดอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่เยอะ

เหมือนกัน บางอย่างก็ยังงงๆอยู่ บางทีอาจจะต้องแทนสีที่ตรงตัวไปเลย คนดีคือสีขาว สีด าคือคนชั่ว  

ถาม : การตัดต่อดีไหม? 

ตอบ : การตัดต่อค่อนข้างดี ในช่วงต้น slow motion เยอะไป เพราะมันไม่ได้มีความหมาย

ต่อเรื่อง จึงไม่จ าเป็นต้อง Slow motion ก็ได้  

ถาม : เรื่ององค์ประกอบภาพ มุมกล้อง เป็นอย่างไร? 

ตอบ : องค์ประกอบของภาพ หรือการจัดวาง ค่อนข้างจะดี การวางเฟรมก็เป็นที่น่าพอใจ  

ถาม : ความยาวของงาน สั้นหรือยาวไปไหม?  

ตอบ : ความยาวของงานก็ไม่ได้ยาวไปนะ ก าลังพอดี ไม่น่าเกลียด  

ถาม : ตัวละครเป็นอย่างไร ตัวเอก ตัวประกอบ การแต่งกายดีไหม? 

ตอบ : เรื่องตัวละคร คุณก็ชูตัวละครในการด าเนินเรื่องราวก็โอเคนะ ในเรื่องการแต่งกายก็

แบ่งฝ่ายค่อนข้างชัดเจนนะ ไม่ได้ติดอะไร  

ถาม : ค าแนะน าเพ่ิมเติม? 

ตอบ : เรื่องยังงงๆอยู่ ในเรื่องสัญลักษณ์ท่ีโผล่มาในเรื่อง อาจจะต้องมีการเกริ่นมาก่อน 

เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าต้องการให้คนดูเข้าใจในเนื้อเรื่อง อาจจะเป็นตัวหนังสือก็ได้ 

โดยรวมก็ค่อนข้างโอเค แต่เนื้อเรื่องอาจจะต้องมีเพ่ิมเติมนิดหน่อยเพ่ือให้เนื้อหาของเรื่องกลม ขึ้นโดย

การ เพ่ิมเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ความเป็นมาของตัวละคร สถานการณ์ตอนนั้นว่าท าไมตัวละครหลัก

จะต้องเอาโปสเตอร์นกไปแปะก าแพง อาจจะต้องมีการเกริ่นก่อนหน้านั้น 

ณภัสสร์ เตลิงคพันธุ์ 

ถาม : การน าเสนอเป็นอย่างไร? 

ตอบ : ประเด็นในการเมืองที่ยกมาพูดถึงท าให้นึกถึงเรื่องของเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วน

น้อย จากการที่ได้ดู เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีพูดแบบกลางๆ เป็นลักษณะของการ Stereotype ของคน ที่คน

ส่วนมากเป็นคนดี และคนส่วนน้อยเป็นคนเลว แต่จริงๆกลับดูเป็นการใช้เสียงส่วนมากมารังแกเสียง
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ส่วนน้อยที่ดูไม่เข้าพวกซะมากกว่า รู้สึกว่าเสียงส่วนน้อยในเรื่องต้องการอิสรภาพอะไรบางอย่าง จะ

เห็นว่ามีการแทนด้วยนกสีขาวในภาพ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่านกว่านี้อีกสักหน่อย ตอนนี้

สามารถเข้าใจได้ประมาน 80-90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องความพึงพอใจ คิดว่างานดูออกมาสวยดี 

งานโอเค ดูไม่เลว มีติดอยู่นิดหน่อยตรงระยะภาพกับมุมกล้องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อย อีกหน่อย

ถ้าเราไปท างานที่กองใหญ่กว่านี้ มีคนที่คอยช่วยท าโน่นท านี่ได้ตามใจเรา งานก็จะดีขึ้น สรุปว่ารวมๆ

แล้วงานสวย น่าพึงพอใจ 

ถาม : เนื้อหา ดูแล้วรู้สึกเป็นอย่างไร? 

ตอบ : เนื้อหาไม่ได้รู้สึกว่าเข้าใจยาก เพราะถูกแทนมาได้ดี แต่ในเรื่องความเข้าใจ แต่ละคนก็

จะสามารถเข้าใจได้ไม่เท่ากัน โดยส่วนตัวเป็นคนชอบที่จะจินตนาการต่อไปเรื่อยๆ ก็จะคิดต่อยอดไป

ได้เรื่อยๆ จากงานที่เล่ามา คือเนื้อหาเล่ามาได้ทั้งหมด แต่ชั้นเชิงในการก ากับฉากต่างๆ เช่นฉากแทง

กัน น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวมากกว่านี้ อาจต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ในการท างาน 

ถาม  : เรื่องน่าเบื่อไหม คิดว่าสามารถดึงให้คนดูติดตามได้หรือไม่? 

ตอบ : ส่วนตัวเป็นคนชอบดูผลงานแบบนี้  คิดว่าใช้ Reference ได้ดี ทีท่าดี การควบคุม

กล้องได้ดี ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาน 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์คือการพัฒนาต่อ หลายๆ

ฉากน่าสนใจ เช่นตอนที่เอากระดาษรูปนกไปแปะสัญลักษณ์บนก าแพง การหาโฟกัสตรงนั้นดี คือรู้สึก

ว่าถ้ามีก าลังในการท ามากกว่านี้ก็จะดี เฟรมของภาพดี แต่รู้สึกว่ายังไม่สุด ถ้าหากมีอุปกรณ์ที่ดี มี

เลนส์ต่างๆให้ใช้ หรือมีทีม Art คอยช่วยก็จะดีกว่านี้ 

ถาม : การใช้สี ในเรื่องของเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่างๆ 

ตอบ : การใช้สีดี แต่เสื้อผ้าท าให้จ าหน้าตัวละครไม่ค่อยได้ 

ถาม : จังหวะของเพลงกับภาพ 

ตอบ : รู้สึกว่าท าแบบยั้งๆ คือท าแบบปลอดภัย รู้สึกว่าเพลงไม่ได้โดดเด่นมาก รู้สึกว่าภาพ

โดดเด่นกว่าเพลง แนะน าให้ไปหางานของ Chris Cunningham มาดู  

ถาม : รู้สึกดูแล้วไหลลื่นไหม มีติดขัดตรงไหนบ้าง? 

ตอบ : รู้สึกไม่ชอบคัทแว้บต่างๆ รู้สึกมันไม่จ าเป็น มันท าให้งานที่เนี้ยบๆดู Cheap ถ้าจะใช้

ต้องหาวิธีที่ดีกว่านั้น ไม่ใช่เทคนิคการ Dissolve แต่ต้องเป็นการคัทเร็วๆสลับกัน 

ถาม : ความรู้สึกกับภาพแบบสโลวโ์มชั่นในงาน 
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ตอบ : ไม่เลว เพียงแต่ถ้าหากจะเล่นกับการสโลว์ทั้งเรื่องควรจะให้นักแสดงมีการเคลื่อนไหว 

การตัดที่มีชั้นเชิงกว่านี้ ท างานแบบนี้อีกสักสองสามเรื่องก็น่าจะเข้าใจ 

ถาม : ตัวละครเป็นอย่างไร? 

ตอบ : ตัวละครดี ตัวน าคาแรคเตอร์จัดอยู่แล้ว ยอดเยี่ยม ชัดเจน แต่ตัวอื่นเบา เพราะโดนตัว

หลักกลบ 

ถาม : เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย? 

ตอบ : ดูดี ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อน ดูจริงจังดี 

ถาม : เวลาในเนื้อเรื่องยาวไปไหม ควรจะตัดออกอีกไหม 

ตอบ : เวลาพอดี ไม่สั้นไป หนังแบบนี้ควรจะทิ้งอารมณ์คนดูไว้กับงานว่าจะเป็นยังไง จะเจอ

อะไรต่อ เล่าแบบนี้ถือว่าดี มีการทอดอารมณ์ รู้สึกมีอากาศในหนัง จริงๆตัดสั้นกว่านี้อีกสักนาทีสอง

นาทีก็ได้ แต่ถ้ายาวกว่านี้จะเริ่มน่าเบื่อ คิดว่าอยู่ในระยะที่ก าลังดีแล้ว 

ถาม : ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

ตอบ : อย่างที่บอกไป คืองานดีแล้ว ชอบหลายๆช็อต ชอบ Cut Away ต่างๆ เช่นพวกฉากท่ี

กระดาษรูปนกไฟไหม้ กับฉากที่ตัวเอกโดนไฟล้อมก็ดี ถือว่างานดีครับ 

ยศศิริ  ใบศรี 

ถาม : ความรู้สึกต่อรูปแบบงาน? 

ตอบ : ดูแล้วมันยังไม่ค่อยอึดอัด ตาม Mood and tone ที่บอกมาแต่ โดยรวมดูรู้เรื่องนะ ถ้า

คุณอยากให้มันมีมู๊ดที่อึดอัด ถือว่ามันยังไม่อึดอัด ยังไม่มีมุมกล้องที่มันอึดอัด อาจจะต้องแก้ที่การตัด

ต่อ อย่างสีผมว่ายังไม่ค่อยเข้านะ อาจจะต้อง Contrast อีกนิด และมีข้อน่าระวังคือพวกรถท่ีหลุดมา

ในฉากมันท าให้เราไม่รู้ว่านี่ยุคอะไร อาจจะต้องหลบให้ได้  

ถาม : ความรู้สึกต่อเนื้อหาของงาน? 

ตอบ : ในด้านของเนื้อเรื่องการน าเสนอคิดว่าเราแนะน าตัวละครน้อยไป อาจจะต้องมี

เรื่องราวที่สื่อว่าตัวละครหลักมีความเป็นกบฎ อย่างตัวสีเทาน่าจะเป็นสีอื่นไปเลย เพราะมันดูไม่ชัดยิ่ง

เป็นหนังไม่พูดด้วยท าให้มองไม่ช้ด แต่ไอเดียโอเคเลยแหละ ถ่ายก็โอเคเลย แต่ต้องแก้ที่การตัดต่อนิด

เดียว ในด้านเนื้อเรื่องอาจจะมีงงๆบ้าง นิดหน่อย เพราะอาจจะขาดการปูคาแรคเตอร์ของตัวละคร 
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การเล่าเรื่องของตัวละครยังไม่ค่อนสมบูรณ์เท่าที่ควร เรื่องการแต่งกายก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าต้องการให้

อึดอัดจะต้องให้สีมัน Contrast อีกหน่อย  

ถาม : ดนตรีประกอบเหมาะหรือไม่? 

ตอบ : ในเรื่องดนตรีประกอบก็คิดว่ายังตัดไม่ค่อยเข้ากับเพลง ยังไม่ได้เอาจังหวะเพลงมาช่วย

ในการตัดต่อเลย เพราะเราไปกังวลในการเล่าเรื่อง ว่าต้องเล่าให้รู้เรื่อง ผมว่าเพลงมันเร็วกว่าการตัด

ต่อพอสมควร มันเลยดูอืด อาจจะต้องแก้ที่การตัดต่อให้เข้ากับจังหวะเพลง และต้องเพ่ิมมุมกล้องที่มัน

อึดอัด ให้มากกว่านี้ เรายังขาดฉากพวกนี้ แต่ฉากท่ีดูลึกลับก็ดูโอเค ดูแปลกตายังพอดูเชื่อได้  

ถาม : ความยาวของงานเป็นอย่างไร? 

ตอบ : ความยาวรู้สึกว่าดูยาวไปยังมีบางฉากท่ีไม่จ าเป็นต้องลากยาว 

ถาม : ค าแนะน าเพ่ิมเติม? 

ตอบ : ควรจะต้องปูเนื้อเรื่องใหม่ จะต้องมีการเกริ่นและอธิบายว่าตัวละครมีเหตุผลที่ท าอย่าง

นั้นท าไม ต้องมีการอธิบายหน่อยเพื่อให้คนดูเข้าใจเพราะมันเป็นหนังเงียบ ค าแนะน าก็อาจจะต้องเพ่ิม

การอธิบายตัวละคร และการตัดต่อต้องให้เข้ากับจังหวะเพลงมากข้ึน 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 

ในหัวข้อความพึงพอใจจากการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงในรูปแบบเสียดสีสังคมโดยการใช้สีเป็น

สัญลักษณ์ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของมิวสิควิดีโอ 

- การน าเสนอวีดีโอเป็นเรื่องราว เหมาะสมกับเพลงประกอบหรือไม่ 
- ความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอ (คล้ายภาพยนตร์) 

2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ 

- ความพึงพอใจต่อเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีมากเพียงใด 
- ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง 
- ความน่าสนใจในเนื้อหา 
- สามารถดึงดูดผู้ชมให้อยากติดตามหรือไม่ 
- สามารถสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมมากน้อยเพียงใด 
- ความเข้าใจในการใช้สัญญะในเรื่อง และภาพ insert ต่างๆ 
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- ความเข้าใจความหมายของการใช้สี 
3. ความพึงพอใจในการตัดต่อ 

- จังหวะในการตัดต่อกับเพลง 
- Speed ที่ใช้ ภาพสโลว์โมชัน่ ความหน่วงของภาพ 
- มุมกล้อง องค์ประกอบภาพสวยงามหรือไม่ 
- สีที่ใช้ในงาน สัญลักษณ์และโทนสีของภาพ น่าสนใจหรือไม่ 
- องค์ประกอบศิลป์ ฉาก พร๊อพ 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีโอ 

- นักแสดงและตัวประกอบเหมาะสมหรือไม่ 
- บุคลิกลักษณะของตัวละคร 
- เครื่องแต่งกายเหมาะสมหรือไม่ 
- เวลาที่ใช้ นานไปหรือไม่ 
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บันทึกการถอดเทปการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น 

 

ถาม : การน าเสนอกับเรื่องและดนตรีประกอบเหมาะสมกันหรือไม่? 

ตอบ : เหมาะมาก ไปด้วยกันดีมาก เพลงเข้ากับ Mood&Tone ของภาพมาก และการตัดเข้า

กับจังหวะของภาพ ช่วยเสริมกันมาก 

ถาม : รูปแบบน่าสนใจไหม? 

ตอบ : น่าสนใจ ภาพสวย ดูเหมือนหนังที่ไม่มีบท เป็นแบบหนังเงียบ เล่าเรื่องด้วยภาพ แต่ก็

ค่อนข้างเข้าถึงยาก 

ถาม : เนื้อหาของเรื่อง Plot ใช้ได้ไหม เข้าใจในเนื้อเรื่องไหม? 

ตอบ : เนื้อหาดี ไม่ได้ท ามาแบบง่ายๆ ดูผ่านการคิดมาเยอะ ดูแล้วต้องคิดตาม ส่วนการท า

ความเข้าใจถือว่ายังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ต้องมีการอธิบายอีกนิดหน่อยถึงจะเข้าใจได้เช่นใน

เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆ ส่วนการใช้สีช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่แล้ว รวมๆก็เข้าใจสิ่งที่จะสื่อได้ 

ถาม : น่าติดตามไหม ดึงดูดใจไหม น่าเบื่อหรือไม่? 

ตอบ : ไม่น่าเบื่อ ดูลุ้นดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดูแล้วอยากรู้ มุมกล้องดี ภาพก็สวยด้วย 
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ถาม : ดูแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องมั้ย?  

ตอบ : มี ตอนฉากท่ีมืดๆก็ดูลึกลับดี อย่างตอนบางฉากที่เพลงเร็วๆก็มีความน่าติดตาม มัน

บิวด์ทั้งภาพท้ังเพลง แต่ตอนที่เป็นภาพสัญลักษณ์กระพริบเร็วไป ดูไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรและ

กระชากอารมณ์เกินไป 

ถาม : จังหวะเพลงและจังหวะตัดต่อเป็นอย่างไร 

ตอบ : ท าได้ดี แต่ช่วงที่ตัดภาพด านานเกินไปนิดหน่อย 

ถาม : รู้สึกยังไงกับความเร็วภาพที่เป็นแบบสโลว์โมชั่น เหมาะกับงานไหม? 

ตอบ : เหมาะ เพราะการถ่ายท าแบบนี้ช่วยดึงอารมณ์ ขยายอารมณ์ ท าให้ดูเท่ เข้ากับงานชิ้น

นี้ด้วย 

ถาม : มุมกล้องดีมั้ย องค์ประกอบภาพเป็นยังไงบ้าง? 

ตอบ : ดีมาก ชอบตอนฉากวิ่งไล่ที่กล้องกลับหัวแล้วพลิกกลับ คอมโพสดี 

ถาม : เรื่องโทนสีของภาพเป็นยังไง? 

ตอบ : ชอบสีที่ออกเป็นขาวด า มันดูเหมือนดูดสีไปเยอะมาก ท าให้ดูสีชัดขึ้น แบ่งขาว-ด า

ชัดเจน 

ถาม : ฉาก/พร๊อพ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นยังไงบ้าง  

ตอบ : พร๊อพดี เข้ากับเรื่อง ฉากท่ีใช้ที่เป็นตึกร้างดีมาก เหมาะกับเรื่องดี Costume ดูลงทุน

ดีสมแล้วที่ลงทุน ดูลึกลับเป็นพวกเดียวกันอยู่รวมกันเยอะๆจะดูน่ากลัว 

ถาม : เรื่องนักแสดง? 

ตอบ : นักแสดงน าเล่นได้ดีมาก แต่ถ้ากลุ่มคนที่ใส่ชุดขาวตัวใหญ่ๆจะดูน่าเกรงขาม ดูน่ากลัว 

ถาม : บุคลิกของนักแสดงกับตัวละครเป็นยังไง เหมาะกับบทมั้ย? 

ตอบ : เหมาะมาก ตัวร้ายท่าทางหน่อมแน้ม แต่ก็ดูหน้าตาเหมือนพวกอยากได้เงินดี  

ถาม : ความยาวของคลิปยาวไปไหม น่าเบื่อมั้ย? 

ตอบ : ก าลังดี รู้สึกแป๊ปเดียวก็จบ 

ถาม : ค าแนะน าเพ่ิมเติม? 

ตอบ : ไปแก้สีอีกนิดเดียว 
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