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ค าแนะน าใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และยังสละเวลาเพื่อนัดตรวจแก้จุลนิพนธ์เสมอ ท าให้จุลนิพนธ์มี

ความก้าวหน้าและสมบูรณ์มากข้ึน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการอีก 4 ท่านอันได้แก่ อาจารย์
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อุจจ์ศรี  ที่ให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในทุก ๆ ครั้งของการน าเสนอจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษาอยู่เสมอ 

ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ได้มอบความรู้  ความเมตตา และประสบการณ์ที่ล้วนเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์จุลนิพนธ์เล่มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณช่างฝีมือและผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดีทุก

ท่านที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลาเพื่อให้ค าสัมภาษณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ศึกษา อีกทั้งผู้ที่สละ

เวลาในการท าสนทนากลุ่มแก่ผู้ศึกษาอันเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถประเมินผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี  และที่

ส าคัญต้องขอขอบคุณเพื่อน ครอบครัวและทีมงานทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ทุ่มเททั้งแรงกายและ

แรงใจในการถ่ายท า  ให้ค าแนะน า และให้ความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สารคดีเรื่องนี้อันส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิชาช่างนั้น นับว่าเป็นทักษะวิชาพื้นฐานที่ผูกพันกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกชาติพันธ์มา

ตั้งแต่ยุคอดีตกาล  ก็เพราะมนุษย์ต้องรู้จักปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จึง

ต้องมีการค้นคว้าหาสิ่งของตามธรรมชาติหรือดัดแปลงวัสดุทางธรรมชาติต่าง ๆ มาเป็นเครื่องใช้สอย 

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากยิ่งข้ึน จบจนมาถึงปัจจุบันที่มนุษย์เรารู้จัก

ประยุกต์หรือมีการเรียนรู้ที่มากข้ึนจึงสามารถประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ ที่หลากหลายและมีการประยุกต์

สิ่งประดิษฐ์เหล่าน้ีให้มีความสวยงามมากไปกว่าส าหรับใช้สอยหรืออยู่อาศัยเท่านั้น จึงมีการใส่ความเป็น

ศิลปะลงไปในสิ่งเหลา่น้ันเพื่อให้เกดิความสวยงาม เกิดคุณค่าทางศิลปะมากยิ่งขึ้น ก่อก าเนิดเป็นงานที่ต้อง

อาศัยความประณีต ความละเอียดละอ่อนในข้ันตอนที่ท ามากขึ้น 

สอดคล้องกับแนวคิดในหนังสือ ช่างสิบหมู่ไทย (ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล 2551: 7) ซึ่งมีใจความ

ว่าเมื่อมนุษย์รู้จักสร้างอาคารที่อยู่อาศัย รู้จักก าหนดรูปแบบที่อยู่อาศัยให้สวยงาม มีความปลอดภัยตาม

ความเช่ือในสิ่งที่ตนเคารพ มีสิ่งก่อสร้างข้ึนมากมาย พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิต ท าให้ชีวิต

สะดวกสบายมากข้ึน เมื่อความต้องการในสิ่งก่อสร้างและเครื่องอ านวยความสะดวกมากข้ึน คนที่มี

ความสามารถในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกที่สวยงาม จึงเป็นสิ่งที่ ต้องการของชุมชน เกิดผู้มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้มากข้ึน 

จากข้อความข้างต้นจึงก าเนิดผู้ที่ เ ช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ อาคาร

สิ่งก่อสร้างขึ้นซึ่ง คนเหล่าน้ีถูกเรียกว่า ช่าง ซึ่งก็คือผู้ที่มีความช านาญในการประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งของ 

สิ่งก่อสร้างหรืองานศิลปะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและสามารถถ่ายทอดวิชางานช่างเพื่อให้ผู้อื่นสืบ

ทอดต่อไปได้ (กรมศิลปากร, ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2554: 12) ซึ่งงานวิชาชีพช่างนั้นสามารถต่อ

ยอดสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับผู้ที่เป็นช่างได้อีกด้วย 
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ในส่วนของช่างฝีมือในประเทศไทยนั้นคงหนีไม่พ้นช่างศิลป์ไทยอย่าง ช่างสิบหมู่ กรมช่างที่

รวบรวมแขนงวิชาช่างไว้ทั้งหมด 10 หมู่อันได้แก่ หมู่ช่างเขียน หมู่ช่างรัก หมู่ช่างแกะ หมู่ช่างสลัก หมู่ช่าง

ปั้น หมู่ช่างหล่อ หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างปูน หมู่ช่างกลึง ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าช่างในบ้านเมืองเรามี

เพียง 10 ประเภทเท่านั้นเป็นเพียงการจัดกลุ่มรวบรวมช่างผู้มีฝีมือไว้เท่านั้น  

แต่ก็โชคไม่ดีนักเมื่อช่างศิลป์ไทยเราในปัจจุบันน้ันก าลังจะหมดไปเรื่อย ๆ เนื่องด้วยปัจจัยหลาย 

ๆ อย่างทั้งการขาดตลาดในการส่งสินค้าของเหล่าช่างไปค้าขาย  ความละเอียดของวิชาช่างที่มากเกินไป

ท าให้การสร้างสรรค์งานท าได้ช้า การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการผลิต  อีกทั้งขาดคนรุ่นหลังสืบวิชาต่อ

หรือได้รับความนิยมน้อยลง ยกตัวอย่างกรณีช่างสกุลนครศรีธรรมหรือช่างเครื่องถมนั้นที่ก าลังอยู่ใน

สภาวะวิกฤติไม่มีช่างฝีมือรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจกับงานฝีมือ

ศิลปะแขนงนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันการสืบทอดสายสกุลช่างเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามล าดับ ปัจจุบันมีเพียง

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เพียงแห่งเดียวที่ยังคงเปิดสอนในสาขาวิชาช่างเครื่องถมช้ันสูง 

โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้วพบว่ามีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นจ านวนกว่า 120 คน แตกต่างกับปัจจุบันที่มี

นักศึกษามาเข้าสมัครเรียนในสาขาวิชานี้ เพียงแค่ 11 คนเท่านั้น (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 2556) 

นอกจากนั้นชุมชนช่างศิลป์ไทยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่าง ชุมชนบ้านช่างหล่อที่ตอนนี้

เหลือเพียงช่ือเทา่น้ัน หรือชุมชนบ้านบาตรที่ตอนน้ีขาดคนสืบทอดและคนสว่นใหญ่กห็ันไปนิยมการบริโภค

บาตรปั๊มมากกว่า  

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือที่ยังสามารถสืบทอดอาชีพช่างฝีมือมาได้จน

ปัจจุบันและนับวันก็ยิ่งมีศักยภาพยิ่งข้ึน อาทิเช่น  นิพนธ์ ยอดค าปัน ผู้ที่เป็นช่างทองหลวงประจ าพระ

ส านักพระราชวัง และเป็นเจ้าของกิจการร้านกรุช่างทอง เครื่องทองโบราณ ซึ่งถือเป็นร้านที่รวบรวม

ช่างทองโบราณฝีมือช้ันดีและเป็นธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  (www.guruthaiantiquejewelry.com: 

ม.ป.ป.) หรือจะเป็นนายศักดิ์ระพี พันธ์ุชาญวิทย์ หรือช่างเอ ช่างท ากีต้าร์คลาสสิคแฮนด์เมดเจ้าของธุรกิจ 

พันธ์ชาญวิทย์ ที่มี ช่ือเสียงมากบุคคลหนึ่งซึ่งเขามีความต้องการที่จะสร้างช่ือให้ช่างกีต้าร์ไทยไปสู่

ต่างประเทศอีกด้วย (www.matichon.co.th,2554) และช่างแดง เจ้าของธุรกิจแดงสติ๊กเกอร์ ผู้ออกแบบ

และท าสติ๊กเกอร์ส าหรับตกแต่งรถยนต์ที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยมากทีเดียว เป็นต้น 
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ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าเองจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์สารคดีเพื่อถ่ายทอดมุมมอง แง่

คิด ความคิด ความรู้สึก ของผู้ที่มีอาชีพช่างฝีมือที่มีต่ออาชีพของตนเอง ในการที่จะเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดเจตคติให้คนในสังคมได้เห็นคุณค่าของงานช่างฝีมือที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อให้คนในสังคม

เกิดความประทับใจต่ออาชีพงานช่างฝีมือในแง่ที่ว่าแม้จะเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิม แต่พวกเขาเหล่านี้ก็

สามารถประสบความส าเร็จได้และแสดงให้เห็นศักยภาพของช่างเหล่านี้  เพื่อให้งานช่างฝีมือยังคงมี

บทบาทในสังคมได้ต่อไปแม้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและความทันสมัยของเครื่องจักรอัน

เป็นปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลในปัจจุบันจะเกิดข้ึนมากเพียงใดก็ตาม 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมคุณค่างานช่างฝีมือ 

2.เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างคนอื่น ๆ  

  

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การผลิตสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับคุณค่าของงานช่างฝีมือ โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านผู้ที่เป็น

ช่างฝีมือในการถ่ายทอดเรื่องราวของงานช่างฝีมือ   จ านวน 1 ตอน ความยาว 10 นาที  กลุ่มเป้าหมายคือ

บุคคลที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี ที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือ  

 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล ความหมายของช่างฝีมือและ

ศิลปะท ามือของไทย รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.ศึกษาประวัติของช่างฝีมือในไทยที่น่าสนใจ 

3.ศึกษารูปแบบการน าเสนอของสารคดี 

4.ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

- คิดรูปแบบและเนื้อหาให้ออกมาเป็นโครงร่างของสารคดี 

- จัดท าบทสารคดี (Script) และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 

5.ข้ันตอนการผลิต (Production) 

- ถ่ายท าสารคดีในสถานที่ที่ก าหนดไว้ 

6.ข้ันตอนการด าเนินงานหลังการผลิต (Post-Production) 

- การตัดต่อและกราฟิก 

7.ทดลองน าเสนอกับกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลออกมา เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและ

พัฒนาสารคดีต่อไป 

 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.ผู้รับชมเกิดความรู้สึกประทับใจในแง่มุมของผู้เป็นช่างฝีมือ 

2.สังคมหันมาเห็นคุณค่าของงานช่างฝีมือมากขึ้น 

3.ผู้รับชมได้ข้อคิดในด้านการท างานของช่างฝีมือมาปรับใช้กับตนเองได้ 

 

ค ำนิยำมศัพท์ 

สารคดี หมายถึง การน าเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สาระ

ความรู้แก่ผู้รับชมเป็นประเด็นหลกัและให้ความเพลิดเพลินเป็นประเด็นรอง ผ่านการน าเสนออย่างมีศิลปะ

และความคิดสร้างสรรค์  

ช่างฝีมือ หมายถึง บุคคลที่ประดิษฐ์หรอืสรา้งสรรค์สิ่งต่าง ๆ  ด้วยทักษะและความเช่ียวชาญของ

ตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น อีกทั้งสามารถถ่ายทอดวิชาเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถสืบสานต่อไปได้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมอืนั้น  ข้าพเจ้าต้องการศึกษากระบวนการผลิตสารคดี โดย

เน้นตั้งแต่กระบวนการคิดไปจนถึงการผลิตจนได้ออกมาเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการศึกษา

เกี่ยวกับงานช่างฝีมืออีกด้วย  โดยการผลิตสารคดีช้ินน้ีต้องการสื่อให้เห็นแง่มุมและแรงบันดาลใจของผู้ที่

เป็นช่างฝีมือ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับชม ผ่านการน าเสนอที่เล่าเรื่องโดยบทสัมภาษณ์ของผู้เป็น

ช่างฝีมือ  ซึ่งประกอบด้วยทฤษฏี แนวคิดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับช่างฝีมือ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
  

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

1. ความหมายของสารคดี 

สารคดี คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดข้ึนจริง มีอยู่จริง โดยมีการ

เตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถท าให้ผู้

ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมและได้แง่คิดซึ่งผู้ชมที่ดูจบแล้วสามารถน าไปคิดต่อได้ โดยยึดหลัก

ส าคัญของงานสารคดี ที่ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสรา้งสรรค์และใหม้ีผลต่อความรูส้ึกนึกคิดและอารมณ์

ร่วมของผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตสารคดีต้องตอบค าถามก่อนที่จะท ารายการสารคดีใหไ้ด้ก่อน คือ ท าไปเพื่ออะไร ท า

ไปให้ใครดู และดูแล้วจะได้อะไร เพื่อที่จะก าหนดแนวคิด รูปแบบการน าเสนอที่ เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการน าเสนอ 
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2. ประเภทของสารคดี 

2.1 สารคดีสาระความรู้ (General Feature) คือ ความเรียงที่ผู้เขียนมุ่งแสดงข้อคิดเป็นหลัก 

ข้อคิดอันเป็นข้อคิดของชีวิต เป็นกระแสความริเริ่มหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีข้ึนในรูปแบบการ

น าเสนอแบบบอกเล่า แนะน า สั่งสอน หรือใช้วิธีประมวลกรอบความคิดต่าง ๆ เสนอแก่ผู้อ่าน 

2.2 สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) คือ การน าเสนอข่าวในรูปแบบสารคดี คือเล่า

เรื่องในรูปแบบวรรณศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องที่เขียนข้ึนจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยสามารถ

หยิบยกส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องมาเขียนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบเช่นข่าว 

 2.3 สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Documentary) สารคดีประเภทนี้จะมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งใน

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และในตอนท้ายของรายการ ผู้ผลิต

รายการก็มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป ตัวอย่างเช่น สารคดีเรื่อง 

“มลภาวะในประเทศไทย” เนื้อหาที่จะน าเสนอก็จะครอบคลุมถึงลักษณะความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ไทย “อาชีพ” ผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพในแง่ของสภาวะต่าง ๆ อันตรายที่เกิดจากสภาวะนั้น 

แนวโน้มของมลภาวะในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า แนวทางแก้ไข เป็นต้น จุดประสงค์ของการผลิตสารคดีเรื่อง

นี้ก็เพื่อเป็นการเตือนให้ประชาชนสังวรในเรื่องของอันตรายจากมลภาวะ และร่วมกันแก้ไขดังนี้ เป็นต้น 

2.4 สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) สารคดีประเภทนี้สามารถ

ผลิตได้ในทุกโอกาสที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้

และความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็นส าคัญ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถค้นได้ไม่ยากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมี

เป็นประจ าปี เช่น สารคดีเรื่องวันต้นไม้แห่งชาติ เรื่องเทศกาลวิสาขะบูชา เรื่องประเพณีรดน้ าด าหัว หรือ

สารคดีเรื่องวันเสียงปืนแตก เป็นต้น สารคดีประเภทนี้มุ่งที่จะปลูกฝังความสามัคคี ความซาบซึ้งในความ 

เป็นชาติ หรือจูงใจให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่อไป และเนื้อหาที่น ามาประกอบกันเป็นสาร

คดีเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นน้ีก็จะต้องมีส่วนที่ช้ีทางให้ผู้ฟังผู้ชมได้เกิดแนวความคิดดังกล่าวด้วย 

2.5 สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature) เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปใน

สถานที่ต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของผู้คน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นคู่มือนักเดินทางเช่น 

การเดินทาง ที่พักอาหาร สถานที่ส าคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เขียนมักให้ข้อสงัเกตและแสดงทัศนะต่อสิ่งที่พบ
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เห็นไว้ด้วย จะสังเกตได้ว่า สารคดีท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อย ที่น าเที่ยวในสถานที่เดียวกัน แต่ผู้เขียนก็

สามารถน าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในแง่มุมที่ต่างกัน และบรรยากาศที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะผู้เขียนแต่

ละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศน์และลีลาภาษา ท าให้ผู้อื่นสนุกสนานและได้รู้จัก

สถานที่นั้นอย่างละเอียด ด้วยทัศนะลีลา น้ าเสียง และแง่มุมที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ต่าง ๆ กัน ตัวอย่างสารคดี

เช่น “ย่ าแดนมังกร” พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี“ไปเยี่ยมอามา่ที่

เมืองจีน” ของ ไมตรี ลิมปิชาติ เป็นต้น 

2.6 สารคดีเชิงนิเวศ (Eco - Documentary) 

2.7 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของ

บุคคลจริง จะเขียนเน้นด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลงานที่น่าสนใจ

เพื่อน าประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแง่มุมต่าง ๆ หากเป็นงานเขียนที่ผู้อื่นเขียนเรียกว่า ชีวประวัติ แต่หาก

ผู้เขียนเขียนเรื่องราวชีวิตตนเองเรียกว่าอัตชีวประวัติ 

3. รูปแบบของสารคดี 

การน าเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจ จ าเป็นต้องเลือกรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสม เช่น การ

บรรยาย การเล่าเรื่อง การสัมภาษณ์ ละคร การใช้เอนิเมช่ัน หรือใช้เทคนิคผสมผสานเป็นต้น 

4. การใช้ภาษาและถ้อยค า 

การเขียนบทสารคดีให้ได้ภาษาที่สละสลวย ต้องท าอย่างไร ค าตอบก็คือ ผู้เขียนต้องฝึกฝนและ 

หมั่นเขียนบ่อยๆ เขียนแล้ว หมั่นตรวจสอบ ว่าคนอื่นอ่านงานของเราแล้วเป็นอย่างไร ฟังเสียงสะท้อน 

แล้วปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้อ่านที่ดี การอ่านมากจะเป็นการเสริมทักษะ การ

เขียนไปในตัว และจะเป็น แรงผลักดันให้เรารู้สึกอยากเขียน ข้อคิดส าคัญคือ ในฐานะผู้ผลิตสื่อทุกๆ วัน

ควรเปิดรับสื่อ ทุกด้าน ทั้งการอ่าน ฟัง และดูเพราะ โลกยุคสารสนเทศ ที่ไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้งานสื่อ

ก้าวกระโดดจนแทบตามไม่ทัน ใครคิดว่าอ่านมามากแล้ว ดูมาเยอะแล้วฟังจนเบื่อแล้ว ก็เท่ากับก าลัง

น าพาตนเอง ถอยหลัง ไปเรื่อยๆ นั่นเอง 

5. การเลือกใช้มุมกล้องลักษณะต่างๆ 

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายท าสารคดี เพราะภาพสามารถถ่ายทอด

ความรู้สึก บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการ
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น าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรอืไม่เห็นสิง่ใดในฉาก องค์ประกอบต่างๆเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากผูส้ร้างสารคดี 

ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง ขนาด

ภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้พอๆกับเรื่องอื่น ในการผลิตสารคดี 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการผลิตสารคดี ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

6.1ขั้นตอนการผลิต (Pre - Production) 

ภายหลังจากได้รับมอบหมายงานการผลิตสารคดีแล้ว ผู้ผลิตสารคดีก็จะเริ่มด าเนินการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.1.1 ประชุมวางแผนการผลิตสารคดีเพื่อก าหนดรูปแบบและเนื้อหา และการน าเสนอ

สารคด ี

1). ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบแนวคิดตามข้อก าหนดที่มีขีดจ ากัด ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ 

ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2). ก าหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ง

เอกสาร ต าราจากห้องสมุด รายงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็บไซด์ และ

ผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน 

3). ก าหนดแก่นเรื่อง (Theme) และวัตถุประสงค์ของสารคดี เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนและสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

4). ก าหนดรูปแบบและสร้างสรรค์สารคดี เพื่อให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ

เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 

6.1.2 ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบด้วย 

1). การหาข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลภาพ และ

วัสดุ หรือข้อมูล จากบุคคล (ที่มีความน่าเช่ือถือ) ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดก็ตามสิ่งส าคัญ คือ 

หาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง กับเรื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ ตั้งค าถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้น ๆ ต้อง

ซักถามให้มากที่สุด จนแน่ใจว่าไม่มี ข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลที่ กว้าง - ลึก – ถูกต้องที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

2). การจับประเด็น การพิจารณาว่าจะจับประเด็นไหนมาใช้ในงานเขียนแต่ละช้ิน 

ให้ค านึงถึง แนวคิดของรายการหรือของงาน (Concept) ข้อมูลช้ินเดียวกันอาจท าได้หลายรายการ หรือ

แตกเป็นงานต่าง ๆ กันได้ ข้ึนอยู่กับแนวคิด (Concept) ของรายการว่าก าหนดไว้อย่างไร ความส าคัญของ

ประเด็น อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง ข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดสามารถแยกแยะออกมาได้เป็นประเด็นต่าง 

ๆ กัน เมื่อเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการได้แล้ว ต้องคิดด้วยว่าประเด็นส าคัญใดบ้างที่ต้องใช้ 

ประเด็นรอง ๆ ลงไป ข้อใดที่ควรใช้ร่วมด้วย และประเด็นปลีกย่อยใดที่ตัดทิ้งได้ 

3). การวางโครงเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบความคิดในการน าเสนอ 

เพื่อให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน และ 

เพื่อความสะดวกในการพัฒนาบทสารคดี โดยการวางโครงเรื่องต้องมีแก่นเรื่อง (Theme) ที่ชัดเจน และ

เดินเรื่องทั้งหมด อยู่บนแก่นเรื่องนั้น และไม่จ าเป็นที่จะต้องเสนอในรูปแบบการบรรยายล้วนเสมอไป ควร

น ารูปแบบเทคนิคการน าเสนอแบบอื่นมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้เรื่องมีมติให้ติดตาม 

4). การเขียนบทการท าสารคดี ไม่ว่าเป็นรายการหรืองานผลิตทางด้านนี้ต้อง

เข้าใจว่าการเขียนบทเป็นงานเขียนเพื่อเล่าเรื่องควบคู่ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ (SHOT) 

เสมอว่าภาพสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้าง ภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ และเมื่อเขียนบทควรย้อนกลับไป

อ่านทบทวนเป็นระยะ เพื่อเป็นการเล่าเรื่อง มีความต่อเนื่องสละสลวยในการเรียบเรียงเรื่อง 

6.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เมื่อเราได้บทสารคดีมาแล้ว จะท าให้เราทราบว่าแก่นหลักของเรื่องคืออะไร ข้ันตอน

ต่อไปคือการก าหนดสถานที่ถ่ายท า/ ส ารวจสถานที่/ จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า โดยการตระเตรียมอุปกรณ์ 

เพื่อการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก าหนดสถานที่ ที่จะใช้ในการ

บันทึกภาพ 

การเตรียมตารางและการวางแผนการถ่ายท าเพื่อให้ทีมผลิตรายการทุกคนได้รู้ว่า

กิจกรรมอะไรจะท าช่วงไหน เสร็จเมื่อไร ใครรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของการผลิต

สารคดีทั้งหมดอย่างคร่าว ๆ และสามารถควบคุมการท างานให้เป็นไปตามตารางของการผลิต นอกจากนี้ 

ยังช่วยตรวจสอบความคืบหน้าของรายการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะ

เป็นอุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป 
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การถ่ายท านอกสถานที่ ข้ันตอนที่จะต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อความสะดวกในการถ่ายท า 

การออกส ารวจสถานที่ หาจุดถ่ายที่ต้องการ ติดต่อขออนุญาตถ้าจ าเป็น โดยการส ารวจสถานที่นั้นถ้ามี

ข้อจ ากัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไม่สะดวก เรื่องของเวลา ควรติดต่อ นัดหมายวัน/ เวลา บุคคลที่

ต้องการสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม 

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร (เทคนิค 

ยานพาหนะ งบประมาณ) 

นัดหมายทีมงานให้พร้อม และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการถ่าย

ท า เรื่องของอุปกรณ์นี้ส าคัญมากถ้าขาดแม้เพียงช้ินเดียวก็จะท าให้มีปัญหาอย่างมากในการถ่ายท า

นอกจากจะตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องดูสภาพการท างานของอุปกรณ์ด้วยว่าบกพร่องหรือไม่ 

6.1.4 การเตรียมสถานท่ี 

สถานที่จริง (On Location) ผู้ผลิตจะต้องดูแลเรื่องการควบคุมแสงสว่าง และการ

ควบคุมเสียงรบกวนให้น้อยลง การเตรียมอุปกรณ์การผลิตในการถ่ายท า ณ สถานที่จริง ผู้ผลิตต้อง

ตรวจสอบความพร้อมด้านกลอ้ง เทป ไมค์ ไฟ การเตรียมการด้านเสียงแสง ควรมีการทดสอบ ทั้งแสงเสียง

ให้พร้อมก่อนบันทึกรายการ 

6.1.5 การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายท า 

ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน โดยดูจากกระดาษบันทึก ซึ่ง

เรียกว่า Fact Sheet หรือ Facility Sheet ซึ่งผู้ผลิตรายการจะจดรายละเอียด และข้อความ ที่จ าเป็น

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการแสดง คนงาน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ผลิต

รายการจะต้องตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานรวมทั้งตารางเวลาที่ก าหนดในการปฏิบัติงาน เรียง

ตามล าดับและก าหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จะเข้าประจ าหน้าที่ทั้งหมด ผู้ผลิตสารคดีจะต้อง

ตรวจสอบตารางการถ่ายท าว่าในวันที่ถ่ายและมีใครต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ซึ่ง

ตารางถ่ายท า (Shooting Schedule) นี้ มีไว้เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาผู้แสดง

ประหยัดคนงานและอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ 
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6.2 ขั้นผลิตรายการ (Production) 

การปฏิบัติงาน การก ากับและถ่ายท าสารคดี ต้องเริ่มจากการฝึกซ้อม ผู้ผลิตสารคดี จะ

ก าหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม ส าหรับสาร

คดีที่มีความซับซ้อนมาก ก็ควรจะต้องซ้อมก่อนวันผลิตสารคดีและบุคลากรส าคัญ ๆ ผู้ก ากับรายการ 

ผู้ช่วยก ากับรายการ ผู้ก ากับเวที ฝ่ายช่างภาพ ฝ่ายเสียง ฝ่ายแสง และฝ่ายอื่น ๆ จะต้องมาซ้อม เพื่อให้

เข้าใจตรงกันโดยตลอด 

การถ่ายท ารายการ เป็นข้ันตอนที่จะท าการบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่ก าหนดในบท

โทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลาท าการบันทึกภาพ ผู้ก ากับรายการควรตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่าเรียบร้อย และ

พร้อมที่จะถ่ายท าหรือไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมุมภาพ ต าแหน่งภาพกับมุมของฉาก รวมไป

จนถึงเรื่องของสี ความคมชัดความถูกต้อง และในกรณีที่เป็นการบันทึกภาพ เมื่อท าการบันทึกภาพเสร็จ

แล้ว ควรจะมีการ Rewind เทป เพื่อเช็คดูภาพที่บันทึกไปนั้นว่ามีความคมชัดและถูกต้องหรือไม่ มีอะไร

บกพร่องไหม หากพบสิ่งบกพร่องก็จะได้บันทึกถ่ายท าใหม่ทันที 

6.3 ขั้นหลังการผลิต (Post - Production) 

การด าเนินงานหลังการถ่ายท าผลิตสารคดี เป็นกระบวนการท้ายสุดของการผลิตสารคดี 

เป็นการเอาเทปทั้งหมดที่บันทึกภาพมาคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด แล้วตัดต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ท าการตัดต่อ

จะต้องเข้าใจบทสารคดีน้ันเป็นอย่างดี ในบางกรณีผู้เขียนบทความอาจมาควบคุมการตัดต่อ หรือท าหน้าที่

เป็นผู้ตัดต่อเองก็ได้ เมื่อผู้ตัดต่อเข้าใจบทว่ากลา่วถึงอะไร มีล าดับข้ันตอนความเป็นมาของเรื่องราวอย่างไร 

แล้วจึงลงมือท าการตัดต่อ ซึ่งข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก การเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อเรื่อง

ตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมีความประณีต พิถีพิถัน เพื่อให้เนื้อเรื่องออกมาได้ตามบทโทรทัศน์ก าหนด และ ได้

อารมณ์ของเรื่องราวนั้นอย่างสมบูรณ์ มีความน่าสนใจและน่าติดตามด้วย การตัดต่อภาพอาจมีการน าเอา

เทคนิคภาพมาพลิกแพลงได้ หลังจากที่ตัดต่อภาพและบันทึกเสียงทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็น าเอาเทป

ที่สมบูรณ์แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (กบว. ของสถานี ฯ) เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง 

และปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าเผยแพร่ออกอากาศต่อไป 
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7. การประเมินรายการ 

การประเมินผลรายการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงรายการให้เหมาะสม ทันสมัย ตรงกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การท างานเป็นทีม (Team Work) พร้อมด้วยการวางแผนที่ดี จึงนับเป็นหัวใจ

ส าคัญของการผลิตรายการ ความส าเร็จของรายการเกิดจากการร่วมแสดงความคิด ร่วมแรงร่วมพลังของ

บุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน และต่างก็มีความช านาญ กันในคนละเรื่อง 

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

 

2.แนวคิดเก่ียวกับช่างฝีมือ 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้ค าอธิบายไว้ว่า “ช่างฝีมือ (Artisan) หมายถึง ผู้ผลิตศิลปกรรมที่

งามน่าดู น่าใช้สอยเป็นอลังการเครื่องประดับชีวิตของคนเราให้กินดีอยู่ดีผลิตกรรมหรือสิ่งที่ท าเป็นอาชีพ

ของช่างฝีมือนี้เรียกว่า ศิลปะอันเป็นผลเกิดจากฝีมือ ความสามารถ  และความรู้ค่าของช่างฝีมือผู้เป็น

เฉพาะตัวเป็นคน ๆ ไป (พร้อมพงษ์ ไพรีรณ 2547: 7) 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลิตกรรมหรือสิ่งที่ท าข้ึนนั้นไม่ใช่เป็นของที่ท าด้วยเครื่องจักร ตัวอย่าง 

อาชีพต่าง ๆ ของช่างฝีมือ คือ การสลักโลหะ การแกะสลักไม้  การท าเครื่องปั้นลายคราม การทอผ้า และ

อื่น ๆ ด้วยของมีใย วิชาชีพอันเนื่องด้วยการช่าง เช่น ช่างทอง ช่างถม ช่างไม้ ช่างรัก ช่างประดับมุก ช่าง

ประดับกระจกเหล่าน้ีเป็นต้น ก็เรียกว่า ศิลปะ 

อย่างไรก็ตามช่างฝีมือ คือผู้ที่มีความสามารถ มีความช านาญในการสร้างงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามลักษณะงานที่ตนถนัด ช่างไทยในอดีตนั้นมีความสามารถในการท างานช่างมากมายหลายชนิด และมี

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และหน้าที่ในการท างานแตกต่างกันไป ซึ่งพอจะแบ่งประเภทของช่างได้เป็น 4 

ประเภท 

2.1 ประเภทของช่าง 

ช่างหลวง คือช่างที่สังกัดอยู่ตามกรมกองต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะอยู่กับกระทรวงวัง กระทรวงกลาโหม 

หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างท างานในกรมกองนั้น ๆ  การท างานของช่างหลวง

ถือเป็นการท าราชการตามหน้าที่ ช่างเองก็เห็นว่าตนเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง เมื่อมีโอกาสหรือได้รับ
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ค าสั่งให้ท างานสิ่งใดก็พยายามท าให้ดีจนสุดความสามารถ เพื่อหวังความก้าวหน้าในราชการ มีทางที่จะได้

เลื่อนศักดินา เลื่อนยศข้ึนเป็นขุนหมื่นและเป็นพระ เป็นพระยาในที่สุด  

ช่างหลวงไทยในอดีตที่รับราชการหรือสังกัดอยู่ในรั้วในวังก็จะท าหน้าที่และมีบทบาทส าคัญใน

การสร้างศิลปกรรมเกีย่วกับการซ่อมแซมและสร้างท าสิ่งต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ 

หรือค าสั่งของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เช่น การซ่อมเครื่องราชชูปโภค พระราชพาหนะ สร้างปราสาทราช

มณเฑียรและวัดวาอารามต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างหลวงแทบทั้งหมด 

ช่างพระ มีค าที่ใช้เรียกแทนความหมายเหมือนกันกบัช่างพระหรือช่างศาสนา คือค าว่า “ชีช่าง” 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า หมายถึง พระในพระพุทธศาสนาหรือหญิงที่นุ่งขาว

ห่มขาว ผู้ทีเป็นชีช่างอาจจะเป็นช่างที่อาศัยอยู่ในวัดแต่ไม่สมัครใจที่จะบวชเป็นพระภิกษุ ท าหน้าที่เป็น

ช่างประจ าวัด 

ในอดีตนับว่าเป็นช่างที่มีบทบาทที่ส าคัญไม่น้อย เพราะวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนศึกษาหาความรู้

ของคนในชุมชน ในสังคมนั้น และเป็นบ่อเกิดของช่างฝีมือที่ส าคัญแห่งหนึ่ง โดยเหตุที่ชาวบ้านมักจะน า

บุตรหลานของตนไปฝากไว้กับพระภิกษุ เพื่อเรียนหนังสือและเปน็ลูกศิษย์วัด บางทีก็บวชเป็นสามเณรบ้าง 

ซึ่งพระภิกษุที่รับสอนหนังสือที่มีความรู้ความสามารถในเชิง ก็มักจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์พร้อมกันไป

ด้วยภายหลังเมื่อลูกศิษย์อายุครบก็อาจบวชเป็นพระภิกษุ วิชาความรู้และวิชาช่างที่ได้เล่าเรียนมาก็ใช้

ท างานและกระท าสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดวาอารามเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งปรากฎผลงานด้านพุทธศิลป์อย่าง

มากมายในปัจจุบัน 

ช่างเชลยศักดิ์ ช่างประเภทนี้เป็นช่างอิสระ ไม่มีความปรารถนาที่จะรับราชการ หรือหวัง

ความก้าวหน้าในอาชีพราชการแต่ต้องการท ามาหากินของตนอย่างอิสระตามความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ 

ช่างเหล่าน้ีจึงมักปกปิดช่ือเสียงของตนไว้เป็นความลับ ยิ่งฝีมือดีเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องปิดเป็นความลับยิ่งข้ึนไป

เท่านั้นหากมีคนทั่วไปรู้ว่า ช่างเชลยศักดิ์คนใดฝีมือดีมีศิลปะสูง ช่างคนนั้นก็จะต้องถูกเกณฑ์เข้าไปรับ

ราชการในที่สุด 

นอกจากจะปกปิดช่ือเสียงของตนแล้วยังมักหวงแหนวิชา ก็เพื่อสงวนไว้ไม่ให้มีผู้มาแข่งขันใน

การท ามาหากินของตน ซึ่งท าให้วิชาช่างไทยสูญหาย ไม่ใคร่จะได้รับการสืบทอดต่อเนื่องเท่าที่ควร 
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ช่างพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง  เป็นช่างประเภทสุดท้าย ซึ่งช่างประเภทนี้มีความรู้ความช านาญในเชิง

ช่างตามแบบพื้นบ้านท้องถ่ินของตน บนพื้นฐานการด าเนินวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมและความนิยม 

ตามระเบียบประเพณี วัฒนธรรม และคติความเช่ือทางศาสนาในแต่ละชุมชนและภูมิภาค เช่น งานหล่อ 

งานปั้น งานจักสาน งานทอ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของยุคสมัย ซึ่งมักจะได้รับ

การสืบทอดความรู้วิชาช่างมาจากบรรพบุรุษของตนและยังคงปรากฏอยู่ในท้องถ่ินนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบัน

หลงเหลือร่องรอยและด ารงอยู่น้อยเต็มทีบนความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง  

ช่างไทยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 4 ประเภทนี้ เป็นช่างที่มีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างศิลปกรรม 

และศิลปวัตถุในบ้านเมืองของเรามาต้ังแต่ยุคสุโขทัย ต่อเนื่องจนถึงรัตนโกสินทร์และได้สร้างผลงานเป็นที่

ประจักษ์รับรู้ และปรากฏเห็นได้ในปัจจุบนั 

2.2 ช่างฝีมือโบราณ 

เมื่อศิลปะตะวันตกเข้ามาครอบง าทางความเช่ือและเป็นสิ่งที่ทันสมัย ท าให้สังคมในสมัยก่อน

และสังคมในสมัยต่อ ๆ มา มองศิลปะตะวันตกอย่างช่ืนชมหลงใหล ด าเนินตามอย่างตื่นตาตื่นใจจนมีการ

สืบทอดและเผยแพร่ และเมื่อศิลปะตะวันตกแทนที่ศิลปะไทยโบราณแล้วนั้นส่งผลกระทบต่อกรรมวิธีของ

ช่างที่ยังคงสร้างงานตามพื้นฐานความเช่ือแบบเดิม ท าให้สิ่งที่สร้างสรรค์นั้นไม่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการโดย

ถูกมองว่าล้าสมัย ท าให้ช่างเหล่าน้ีหมดไปและหันมาสร้างงานตามสมัยนิยม ท าให้งานช่างหลาย ๆ ชนิด

ขาดการสร้างสรรค์และสืบทอดจนปัจจุบัน 

เมื่อมองย้อนกลับไปจากจ านวนช่าง 29 ประเภท จะพบว่าช่างแบบโบราณหายไป หรือต้อง

ปรับตัวตามความอยู่รอดและความต้องการของสังคม แต่มีช่างบางประเภทยังคงรักษาฝีมือและการสร้าง

งานอย่างมั่นคง ตามบันทึกการรวบรวมช่างของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ได้ทั้งสิ้น 29 ช่างดังนี ้

1. ช่างเลื่อย หมายถึง ช่างเลื่อยไม้ในอดีต ได้แก่ การเลื่อยไม้ ตัดต้นไม้ น ามาเลื่อยเป็นไม้

กระดาน ซึ่งปัจจุบันไม้หายากข้ึน งานก่อสร้างเป็นงานก่ออิฐถือปูน และงานเลื่อยไม้ปัจจุบันใช้เครื่องจักร

ในโรงงานมากกว่าใช้แรงช่างเหมือนสมัยโบราณ ช่างเลื่อยจึงมีจ านวนลดลง แม้เหลืออยู่ ยังคงเหลือเพียง

ช่างควบคุมเครื่องจักรเพียงไม่กี่คน 

   ส
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2. ช่างก่อ หมายถึง ช่างก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ ปัจจุบันช่างเหล่าน้ียังคงท างานอยู่ แต่เป็นช่าง

อิสระเพราะปัจจุบันงานก่อสร้างสถานที่ราชการด าเนินการจ้างเหมา ช่างก่อในช่างหลวงจึงหมดไป 

3. ช่างดอกไม้เพลิง  ปัจจุบันใช้จ้างเอกชนท าและใช้ช่างเอกชนเป็นผู้ด าเนินการจุด ช่างหลวงที่

สังกัดช่างดอกไม้เพลิงจึงกลายเป็นช่างอิสระ 

4. ช่างไม้ส าเภา เรือส าเภาใช้ส าหรับค้าขายในอดีต ปัจจุบันหรือส าเภาไม่ได้ใช้แล้วช่างไม้ส าเภา

คงหมดไปตามกาลเวลา 

5. ช่างปืน ในสมัยโบราณปืนคืออาวะที่จะมีได้แต่ทางราชการเท่านั้น ดังนั้น การสร้างการดูแล

รักษาจึงต้องมีช่างหลวงเป็นผู้สร้างและดูแล แต่ปัจจุบันปืนเป็นอาวุธที่ทางราชการสั่งซื้อจากผู้ขายโดยตรง 

ท าให้ช่างหลวง (ช่างปืน) จึงไม่เป็นที่ต้องการ หมดไปตามสภาพสังคม 

6. ช่างสนะจีน  น. ณ ปากน้ า กล่างในพจนานุกรมศิลปะว่า ช่างสนะจีนน่าจะเกี่ยวกับการเย็บ

สอยและปักอันประณีต เช่น การปักไหม หรืออาจจะรวมทั้งการทอไหมเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันช่าง

เหล่าน้ีมีอยู่น้อยมากเนื่องจากปัจจุบันความต้องการของเหล่าน้ีน้อยลงเนื่องจากมองว่าล้าสมัย และนับวัน

ช่างเหล่าน้ีจะหมดไป 

7. ช่างสนะไทย น. ณ ปากน้ า กล่าวในพจนานุกรมศิลปะว่า ช่างสนะ  เป็นช่างท าเครื่องผ้าและ

เครื่องหนัง เช่น การท าอานม้า เข็มขัด และสายรัด ค าว่า สนะ แปลว่า เย็บ ชุน ปะ และเสื้อ บางทีช่าง

สนะก็อาจคือช่างเย็ยผ้าในปัจจุบันน้ีเอง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับผ้า เครื่องแบบ ม่าน การเย็นปักถักร้อยทั้งปวง 

ช่างสนะที่กล่าวถึงในบันทึกกล่าวว่ามีทั้งชนะจีน และช่างสนะไทย ปัจจุบันช่างสนะสังกัดอยู่ในกลุ่มช่าง

โลหะ และช่างศิราภรณ์ส านักช่างสิบหมู่ 

8. ช่างขุนพราหมณ์เทศน์ อาจารย์วิทย์ พิณคันเงิน และอาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ กล่าวใน

เรื่องช่างไทยสิบหมูว่่าช่างขุนพราหมณ์เทศ มีมาแต่สมัยอยุธยาเป็นพวกท าสิ่งของเครื่องบัตรพลีบวงสรรวง

สังเวยต่าง ๆ อันมีใช้ในพิธีพราหมณ์ ในช้ันหลังหาได้ใช้พรหมณ์เทศอย่างแต่ก่อนไม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามกย็งั

เรียกงานในแขนงนี้ว่า ขุนพราหมณ์เทศอยู่เหมือนเดิม  อยู่ในหมวดช่างโบราณมีหน้าที่ก่อสร้างและท าการ

ทุกชนิดเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์  ซึ่งล้วนต้องใช้ฝีมือช่างอันประณีตทั้งสิ้น ซึ่งปัจจุบันไม่ได้สังกัดช่างหลวงแลว้ 

แต่ยังด าเนินการอยู่อย่างอิสระ 
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9. ช่างมุก  จัดว่าเป็นช่างที่มีคุณค่าแก่การยกย่อง เพราะต้องอาศัยความคิดฝีมือ และความ

พากเพียรในการประดิษฐ์ท ามาก “มุก” นั้นได้จากเปลือกหอยมุก น ามาปอกผิวหยาบข้างนอกออกเหลือ

ไว้แค่เนื้อในที่เป็นเงางาม ตัดแบ่งเปลือกมุกออกเป็นช้ินย่อม ๆ เขียนลวดลายหรือรูปภาพลงบนช้ินมุกตาม

แบบที่เตรียมไว้ แล้วจึงโกรกตัดช้ินมุกเป็นช้ินลวดลายหรือรูปภาพ น าไปประดับติดลงกับพื้นไม้โดยใช้ยาง

รักทาผนึกให้แน่น จึงถมรักสมุกทับลงบนพื้นให้เต็มเสมอตัวลายหรือรูปภาพ  บ่มพื้นสมุกให้แห้งสนิท แล้ว

ใช้หินขัดหน้าสมุกจนตัวมุกผุดข้ึนเห็นเด่นชัดครบถ้วน   งานช่างมุกเกี่ยวข้องกับงานช่างรักเพราะลวดลาย

มุกที่ประดับตกแต่งต้องใช้รักเป็นเครื่องยึดเกาะ ปัจจุบันช่างมุกสังกัดอยู่ในกลุ่มงานช่างเขียน และกลุ่ม

งานช่างปิดทองประดับกระจก ส านักช่างสิบหมู่ 

10. ช่างปากไม้ คือช่างท าเดือยสอดลิ่มเข้าปากไม้ในการปรุงเครื่องเรือน โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ บางท่าน

กล่าวว่าเป็นคนฟันช่อฟ้า ใบระกา ซึ่งตรงกับช่างไม้สูง ปัจจุบันช่างปากไม้สังกัดกลุ่มงานช่างเขียน และ

กลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก ส านักช่างสิบหมู่ 

11. ช่างเรือ คงเป็นเหมือนช่างไม้ส าเภา  ปัจจุบันการสัญจรหรือเดินทางค้าขายทางน้ าได้หมด

ความนิยมไป ดังนั้นเรือจึงไม่ใช่สิ่งจ าเป็นอกีต่อไป ช่างเรือจึงไม่ต้องท างานต่อเรือ ช่างเหล่าน้ีจะสูญหายไป

ตามกาลเวลา 

12. ช่างท าลุ  เรียกได้หลายช่ือไม่ว่าจะเป็นช่างปรุ  ช่างฉลุ ช่างลุ  เป็นช่างฝ่ายรื้อถอนไม่ว่าจะ

เป็นสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวหรือถาวรก็ตาม แม้การรื้อเพื่อย้ายที่ปลูกใหม่ก็ต้องใช้ช่างท าลุ เพราะช่างนี้มี

เทคนิคในการรื้อถอนอย่างดี ไม่ใช่สักแต่รื้อกันเพียงเท่านั้น  แต่จะรื้อลงเป็นล าดับข้ันตอนและคัดสิ่งที่รื้อ

ออกไว้เป็นพวก ๆ อย่างประณีต ช่างเหล่าน้ีคงจะหมดไปตามความต้องการเพราะสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเกือบทั้งหมด 

13. ช่างแกะ  การแกะคือการแคะเนื้อวัสดุออกส่วนที่อยู่สลับซับซ้อน ลึกล้ าต้องใช้เครื่องมือ

แกะล้วงออก งานแกะมักจะใช้กับงานเลก็ ๆ  เช่น แกะตราส าหรับต าแหน่ง เครื่องหมาย หรือดวงตรา งาน

แกะขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูป  ลวดลายบานประตูหน้าต่าง โต๊ะ ตู้ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะมีลวดลาย

ประดับ ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานช่างแกะสลักและการช่างไม้ประณีต  กลุ่มประณีตและการช่างไทย 

14. ช่างสลัก   ค าว่า สลัก บ้างเรียกว่า จ าหลัก หรือฉลัก คือการสลักกระดาษ และช่างฉลักของ

อ่อนที่เรียกว่า เครื่องสด สลักหยวกในการแต่งเมรุ การสร้างพลับพลาช่ัวคราว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14.1 งานสลักไม้ หิน นิยมสลักพระพุทธรูป หรือรูปเคารพ งานสลักหนังตะลุง หนังใหญ่ 

งานสลักกระดาษเป็นแม่แบบส าหรับติดทอง บางท่านเรียกแยกเป็น ช่างกระดาษ จึงท าให้ชนิดของช่างมี

มากมาย ปัจจุบันสังกัดกลุ่มช่างแกะ 

15. ช่างกลึง คือการกลึงวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ งา เขา หรือหินให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ

โดยใช้วัสดุดังกล่าวหมุนรอบตัวของฟันให้เร็วขนาดพอที่จะเกิดแรงต้านขณะเอาเครื่องมือซึ่งท าเป็นรูปสิ่ว

เข้ารอผิววัสดุน้ัน แล้วสามารถสกัดเอาส่วนเกินของผิวออกให้คงไว้แค่ส่วนที่เป็นขนาดตามความต้องการ 

16. ช่างหล่อ คือคนมีความรู้สามารถท าการจ าลองรูปภาพจากหุน่ออกมาเปน็รูปภาพถาวร ด้วย

วิธีการท าพิมพ์ทับลงบนรูปปั้นข้ีผึ้ง แล้วไล่ข้ีผึ้งออกแล้วหลอมโลหะให้เหลวเทลงแทนรูปปั้นข้ีผึ้งเป็นรูป

ถาวรด้วยวิธีการหล่อแบบโบราณ ปัจจุบันสังกัดงานเทคโนโลยีการหล่อ กลุ่มประติมากรรม 

17. ช่างปั้น งานปั้นแบบไทยประเพณีที่ช่างปั้นในอดีตได้สร้างสรรค์ไว้มีหลายประเภทการปั้น 

แต่ละประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ 

17.1 งานปั้นดิน เพื่อเป็นแบบน าไปหล่อ เช่น พระพุทธรูป อนุสาวรีย์หรือปั้นดินเหนียว

เพื่อน าไปเผา เช่น ภาชนะ ตุ๊กตา พระพุทธรูป กล่าวได้ว่าย่ิงช่างฝีมือฝีมือดี งานหล่อหรือเครื่องดินเผายิ่ง

งดงามตามไปด้วย  

17.2 งานปั้นปูน หรือปูนปั้น ที่ประดับอาคารสถานที่ควรเคารพในพุทธศาสนา และ

พระราชวัง เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างปั้นปูน  

18. ช่างหุ่น ช่างฝีมือสร้างรูปจ าลองแทนสิ่งที่เป็นจริง กับท าหุ่นโครงร่างสิ่งของที่จะน ามา

ตกแต่งรายละเอียดให้สมบูรณ์ต่อไปดังเช่น หุ่นพานแว่นฟ้า หุ่นตะลุ่ม หุ่นเตียบ หุ่นกะบะ เป็นต้น 

19. ช่างบุ คือช่างที่มีฝีมือท าบุตีโลหะเป็นเครื่องใช้หรือบุโลหะเป็นแผ่นแล้วห่อหุ้มแต่ง

พระพุทธรูป พระสถูปเจดีย์ และบุโลหะเป็นลวดลายตกแต่งต่าง ๆ เช่น ท าฐานเบญจา ท าบุษบก ท ารอง

นอกพระโกศ เป็นต้น ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานโลหะและช่างศิราภรณ์ 

20. ช่างปูน โบราณเรียกว่าสทายปูน คือช่างโบกฉาบปูนท าพื้นผนัง ท าลวดลายบัวต่าง ๆ  มี

สภาพเหมือนช่างก่อ กล่าวคือสมัยปัจจุบันงานก่อสร้างทางราชการจะใช้จ้างเหมาบริษัทเอกชนด าเนินการ 

หรือการซ่อมสร้างโบราณสถานจะใช้การจ้างเหมาบริษัทด าเนินงาน ดังนั้นช่างปูนก็เหมือนช่างก่อซึ่งหมด

ความส าคัญลงจึงหมดไปจากช่างหลวง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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21. ช่างหุงกระจก คือการหุงกระจกท าด้วยสีต่าง ๆ  มีลักษณะเหมือนกระจกเงา แต่โค้งออก 

จึงสะท้อนเงาเป็นรูปเล็ก ๆ  

22. ช่างประดับกระจก การประดับกระจกคือ การตกแต่งสิ่งต่างๆ ให้มีความงามเพิ่มข้ึน 

23. ช่างหยก มีวิธีการแกะคล้ายกับช่างแกะหิน แต่หยกมีค่ามากกว่าหิน ดังนั้นช่างแกะหยก

ต้องมีความสามารถและมีความละเอียดเท่ากับช่างแกะงาช้าง ต้องมีความสามารถสูงเพราะต้องไม่ท าวัสดุ

เสียหายผลงานต้องสวยและประณีต ปัจจุบันช่างหยกเหลือแต่ช่างอิสระกับสังกัดเอกชน เพราะวัสดุสูงค่า

นีม้ีราคาทางธุรกิจมากกว่าคุณค่าทางศิลปะ 

24. ช่างชาดสีสุก คือ ช่างทาสีในสมัยก่อนนิยมใช้สีแดงทาบ้านเรือน เครื่องใช้ ซึ่งแดงนี้พวกช่าง

เรียกว่า ชาด ซึ่งมีลักษณะเป็นผงใช้ผสมกับน้ ามนัทาบ้านเรือน เครื่องใช้ หรือผสมยางรักทีม่ีสนี้ าตาลแก่อยู่

แล้ว ท าให้เกิดสีแดงคล้ า ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก 

25. ช่างดีบุก น่าจะเป็นงานชนิดหนึ่งในช่างบุ หรือในช่างหล่อ เพราะการท าดีบุกเป็นแผ่นเรียบ

ตีให้เข้ารูปเป็นภาชนะ เครื่องใช้ เครื่องประดับ นิยมเรียกกันว่า ช่างบุหรือการน าดีบุกผสมโลหะอื่น ๆ 

หรือใช้ดีบุกล้วน ๆ น ามาหลอมแล้วเทเข้าเบ้าหล่อออกมาเปน็ภาชนะ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ดังนั้นน่าจะ

รวมอยู่ในวิชาช่างบุหรือช่างหล่อ ปัจจุบันสังกัดกลุ่มช่างหล่อโลหะและช่างศิราภรณ์ 

26. ช่างต่อก าปั่น คงหมายถึงช่างเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง รูปร่างหัวเรือเรียวแหลม 

ท้ายเรือมนและราบในระดับเดียวกับหัวเรือ มากว่าช่างท าหีบเหล็กหนา ส าหรับใส่เงินและของต่าง ๆ รูป

ค่อนข้างเป็นรูปลูกบาศก์ ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายท าเป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัว

หีบส าหรับใส่กุญแจ เดินท าเป็นหีบฝังตะปูเห็ดทั่วตัว  ปัจจุบันช่างชนิดนี้ได้หายไปแล้วตามความจ าเป็นที่

หมดไป 

27. ช่างทอง ทองเป็นโลหะที่สามารถแปรสภาพได้เป็นหลายลักษณะและทองค าเป็นวัสดุที่สูง

ค่า ช่างท าทองจึงเป็นช่างฝีมือช้ันสูง  

28. ช่างรัก เป็นค าเรียกช่างประเภทหนึ่ง ซึ่งอาศัย “รัก” เป็นวัตถุปัจจัยส าคัญ ส าหรับ

ประกอบงาน ศิลปกรรม เนื่องด้วยการตกแต่ง ที่ลักษณะของงานเป็นไปในลักษณะประณีตศิลป หรือ 

มัณฑนศิลป เป็นต้น 

   ส
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รัก ท าจากยางต้นรัก อันเป็น าไม้ยืนต้น มีดอกสีขาวเป็นช่อใหญ่ โปร่ง การน ายางรักจากต้นรัก

มาใช้ท าได้โดยการกรีดหรือสับด้วยมีดที่ล าต้นรักให้เป็นรอยยาว ๆ ยางรักจะไหลออกมาตามรอยที่กรีด

หรือสับนั้น น าภาชนะเข้ารองน้ ายางรักเป็นระยะ ๆ เก็บรวบรวมไว้ใช้งานตามขนาดที่ต้องการ น้ ายางรักนี้

จะเรียกว่า รักดิบ 

29. ช่างเขียน จัดเป็นแม่บทของกระบวนช่างทั้งหลาย เพราะงานช่างชนิดใดก็ตามต้องมีร่าง

แบบก่อนท างานช่างนั้น ๆ งานช่างเขียนไทย แบ่งออกเป็นการเขียนภาพไทยประเพณีลายรดน้ า ลาย

ก ามะลอ ปัจจุบันจัดเป็นกลุ่มจิตรกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับช่างฝีมือโบราณนี้สามารถสื่อให้เห็นกระแสของงานช่างฝีมือที่ตกทอดมาสู่

ปัจจุบันได้  สามารถเป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบว่างานช่างฝีมือประเภทไหนบ้างที่ในปัจจุบันได้รับความนิยม

น้อยลงหรือสูญหายไปแล้วบ้าง หรือเราสามารถน าไปเป็นข้อมูลเพื่อค้นคว้าถึงช่างฝีมือในปัจจุบันที่อาจจะ

ยังมีพื้นฐานงานฝีมือมาจากช่างโบราณเหล่านี้ เพื่อเป็นตัวเลือกในการน าไปสร้างสรรค์ในงานสารคดี

ช่างฝีมือได้ รวมถึงได้ศึกษาเรื่องราวของช่างฝีมือในอดีตว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ซึ่งงานช่างฝีมือ

ดั้งเดิมเหล่าน้ีนับว่าเป็นพื้นฐานของงานช่างที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันแม้จะมีน้อยมากก็ตามที่หลงเหลือเป็น

ช่างโบราณแบบเดี่ยว 

 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิทยานิพนธ์หัวข้อ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยของวิทยาลัยช่าง

ศิลปสุพรรณบุรี   ศึกษาวิจัยโดย นางปัติมา โฆษิตเกษม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาทฤษฏีแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านงานช่างศิลป์ไทย

เพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้เกี่ยวข้องมีความ

ภาคภูมิใจ ซึ่งเจาะจงในหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการจิตรกรรมไทยประเพณี สถาปัตยกรรมไทย 

เครื่องปั้นดินเผา  และลายรดน้ า ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ด้านการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม 
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ผลการศึกษาพบว่าการจัดการศึกษาโดยการใช้ทรัพยาวัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เช่น การใช้พุทธศาสนสถานซึ่งเป็นแหล่งรวมงานช่างทุกแขนง  การร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับช่าง

หรือศิลปินในท้องถ่ิน และการสืบทอดรูปแบบงานช่างและการเปิดหลักสูตรที่หลากหลายมากข้ึนตาม

นโยบายการจัดการศึกษาด้านศิลปะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยช่างศิลป

สุพรรณบุรี ด้วยการน าศาสตร์ด้านช่างศิลป์ไทยรวมกับนาฏศิลป์ เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้

เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้เรียนมากขึ้น เป็นแนวทางในการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทย ให้

มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

จากการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ท าให้ได้เรียนรู้วิธีที่จะท าให้งานช่างศิลป์ไทย ซึ่งถือเป็นอาชีพที่มี

คุณค่าและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย สามารถอนุรักษ์ไว้และท าให้คนเห็นคุณค่างานช่างฝีมือมากข้ึน

ได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นช่างฝีมือนั้นต้องรู้จักเรียนรู้นอกกรอบของการศึกษาหลักสูตรช่างฝีมือเสมอ เพราะ

ความงามทางศิลปะมีอยู่ทุกที่รอบตัวเรา รู้จักการประยุกต์ทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็น

ช้ินงานที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันได้ ซึ่งจะท าให้งานช่างฝีมือนั้นไม่หายไปจากสังคมเราได้ 

 

4.ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 สารคดี  Get Old   

 
ภาพที่ 2-1  Get Old  เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จาก

https://vimeo.com/69394786 

  

แนวคิด:  การรณรงค์เกี่ยวกบัความแก่ชรา เพื่อสร้างทัศนคตใินแง่บวก 

แก่นเรื่อง: ความชราไม่เคยท าลายเวลาของความสุขได ้
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 รายละเอียด: เป็นสารคดีสั้นเพื่อการรณรงค์เรือ่งของความชรา วัตถุประสงค์ของการรณรงค์นี้เพื่อ

สร้างการรับรูใ้นแง่บวกเกี่ยวกับความแก่หรืออายุที่มากข้ึน โดยตอนนี้คือตอนของชายแก่อายุ 94 ปีนามว่า 

ไฮ สเนลล์ ผู้ที่ได้กล่าวว่า อายุไม่มีทางท าอะไรความสุขและความพึงพอใจของเขาได้  ด้วยใจที่รักในศิลปะ

การวาดรูปมากเขาไม่คิดที่จะยอมแพ้กับมันเลยแม้ว่าดวงตาของเขาจะพล่าเลือนมากแค่ใดก็ตาม แม้ว่ามัน

จะสร้างอุปสรรคมากแค่ไหนก็ตาม เขาก็ยังคงเดินตามหาแรงบันดาลใจต่อไปซึ่งมันก็ยิ่งท าให้เขาได้เห็น

อะไรที่แตกต่างในทุก ๆ วัน  

 จุดเด่น : อารมณ์ของภาพที่สื่อของมาดูอบอุ่นและดึงดูด  บุคลิคของตัวแสดงหรือไฮนั้น มีความ

เป็นธรรมชาติท าให้สารคดีดูมีชีวิตชีวาไม่ว่าตอนที่เขาก าลังละเลงสีลงบนภาพหรือตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ 

อีกทั้งดนตรีและจังหวัดการตัดต่อน้ันมีการจัดวางสคริปต์ได้ดีท าให้ดูเป็นภาพยนตร์สารคดีที่เพลิดเพลิน 

 จุดด้อย : เรื่องราวเกี่ยวกับชายชรานั้น หลายคนอาจจะให้ความสนใจน้อย การด าเนินเรื่องนั้น

เน้นการบรรยายของชายชราเป็นหลักอาจท าให้เบื่อได้ง่าย  

 การล าดับภาพ มุมกล้องและขนาดภาพน้ันสามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องของสารคดีช่างฝีมือได้

ในการถ่ายรายละเอียดของช่างฝีมือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือข้ันตอนที่เขาท างานช่าง รวมถึงการ

สัมภาษณ์ถึงภูมิหลังและแรงบนัดาลใจของการเปน็ช่างฝมีือให้ได้อารมณ์อีกด้วย 

 

3.2 สารคดี ‘The Shoemaker’  

 
ภาพที่ 2-2  The Shoemaker เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จาก 

https://vimeo.com/62731783 

  

รายละเอียด: เรื่องราวของ แฟรงค์ คาทาลฟูโม ชายชราวัย 91 ชายผู้เปิดร้านรับซ่อมและท า

รองเท้าในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งโดยมีลูกชายของเขา ไมเคิล เป็นผู้ช่วยของเขา เขาท างานด้วยใจรัก เขา

กล่าวว่าลูกค้าทุกคนคือเพื่อนของเขาทุกคนเป็นมิตรต่อกัน เรื่องราวในสารคดีมีแค่เริ่มต้นต้ังแต่แฟรงค์เปิด
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ร้านไปจนเขาปิดร้านและออกจากร้าน และแม้จะเป็นสารคดีสั้น ๆ แต่ก็ดึงความสนใจให้อยากติดตามจน

จบได ้

 จุดเด่น: เป็นสารคดีที่ด าเนินเรื่องด้วยความเรียบง่าย ใช้มุมกล้องที่นิ่งและมีการล าดับภาพที่เรียบ

ง่าย ซึ่งความเรียบง่ายนี้กลับเป็นเสน่ห์ของสารคดีเรื่องนี้ สิ่งที่โดดเด่นออกมาก็คือชายชราที่ก าลังท างาน

ของเขาอย่างมีความสุขและดูอารมณ์ดีตลอดเวลา นี่คือสารคดีที่ใช้แนวคิด Less is More อย่างแท้จริง 

 สารคดีเรื่องนี้สะท้อนความเป็นช่างฝีมือดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นช่างฝีมือดั้งเดิมแต่ร้าน

ของแฟรงค์ก็สามารถเปิดมาได้นานเป็นสิบ ๆ ปีนี่คือตัวอย่างของงานช่างฝีมือที่มีเสน่ห์และน่าประทับใจ

อย่างหนึ่ง สามารถน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้เทคนิคเล่าเรื่องในสารคดีช่างฝีมือได้ อีกทั้งมุมกล้อง

และการจูนสีของภาพดูอบอุ่นและเหมาะกับสารคดีช่างฝีมือเป็นอย่างมาก  

  

3.3 สารคดี Ray : A Life Underwater 

 
ภาพที่ 2-3 Ray : A Life Underwater  เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555  เข้าถึงได้จาก 

https://vimeo.com/28404579 

  

เรื่องราวเกี่ยวกับเรย์ ชายชราอายุ 75  ที่ใช้ทั้งชีวิตของเขาเพื่อหาสมบัติใต้ท้องทะเลลึก เขาด าดิ่ง

เพื่อเก็บสิ่งของใต้ท้องทะเลเป็นจ านวนมากเพื่อสะสม เขาได้ท าพิพิธภัณฑ์ของสะสมของตนเองข้ึนเป็นตู้

คอนเทนเนอร์ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมัน 

 จุดเด่น: เล่าเรื่องได้น่าสนใจด้วยการใช้เสยีงบรรยายของเรย์ตลอดทั้งเรื่อง ตราตรึงผู้คนด้วยค าพูด

กินใจที่ออกมาจากความรักในงานของเขาเอง  มีซาวด์ดีไซน์ที่เข้ากับหนัง มีลูกเล่นในตอนท้ายเช่นตอนที่

เรย์ก าลังจะใส่หมวกด าน้ าเพื่อสื่อว่าเริ่มต้นท าในงานที่เขารัก การล าดับภาพที่ ไม่ซ้ าซากมีลูกเล่นของมุม

กล้อง  
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 สามารถน าการใช้เสียงบรรยายของผู้ใหส้ัมภาษณ์มาใช้ในการด าเนินเรือ่งได้ ซึ่งมีการใช้ค าพูดหรอื

ค าบรรยายที่ไม่มากในบางช่วงแต่จะเน้นค าพูดที่เด็ดและกินใจ เพื่อตราตรึงคนดูเป็นระยะ ๆ ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิต

สารคดีอย่างครบถ้วนเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการผลิตให้ได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ช่างฝีมือเพื่อที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสารคดีครั้งนี้ได้ รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ความคิดเห็น พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับงานช่างฝีมือจากกลุม่เป้าหมายเพื่อเป็น

แนวทางในการผลิตสารคดีเรื่องนี้ได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้  

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือนั้น เป็น

การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสารคดีเพื่อศึกษา

กระบวนการในการผลิตสารคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ประกอบอาชีพ

ช่างฝีมือจ านวน 3 คนเพื่อที่จะได้เรียนรู้มุมมอง แง่คิด ภูมิหลังและทัศนคติในการน าไปก าหนดเนื้อหาของ

สารคดีได้  รวมทั้งใช้การส ารวจแบบสอบถามและการประเมินผลแบบ Focus Group กับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่ช่ืนชอบหรือสนใจในงานช่างฝีมือที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี ในครั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่

ได้มาน้ันจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการผลิตสารคดีเพื่อให้ได้ช้ินงานที่สมบรูณ์

และบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากร (Population) ที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับ

บุคคลผู้เป็นช่างฝีมือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

1.1 ผู้ที่เป็นบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดี 
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1.2 ผู้ที่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

1.3 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 16-35 ป ีที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ได้เลือกเจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดี เพื่อน าไปเป็นแนวทาง

ในข้ันตอนการผลิตสารคดี ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 

นายณัฐวุฒิ   จีระสมบัติ  โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

นายสุทธิพงษ์  คล้ ามณี ผู้ก ากับภาพรายการอาชีพนอกกระแสและรายการเวทีปล่อย

ของ 

บุคคลเหล่านี้จะสามารถให้ข้อมูลในด้านเทคนิคการผลิตสารคดีได้อย่างรอบด้านตั้งแต่

ข้ันตอนวางแผนก่อนการผลิต เ ช่น การวิเคราะห์ทั่ วไปเกี่ยวกับสารคดีช่างฝีมือ การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สารคดีช่างฝีมือของผู้ศึกษาออกมาเป็นผลงานที่มีความน่าสนใจ ตลอดจนถึงข้ันตอน

หลังการผลิตสารคดีที่สมบูรณ์ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ

ก าหนดเนื้อหาสารคดี ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 

นายนิพนธ์  ยอดค าปัน  ช่างเครื่องทองโบราณหรือช่างทองหลวง ประจ าส านักพระราชวัง 

และเจ้าของกิจการกรุช่าง ร้านเครื่องทองโบราณ 

นายวิชัย  นุชพุ่ม  ช่างออกแบบสติ๊กเกอร์ส าหรับยานพาหนะทุกชนิด เจ้าของกิจการ แดง

สติ๊กเกอร์  

นายศักดิ์ระพี พันธ์ุชาญวิทย์  ช่างท ากีต้าร์เจ้าของกิจการ พันธ์ุชาญวิทย์   

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบคุคลกลุม่นี้จะท าให้ผู้ศึกษาสามารถทราบถึงมุมมอง ทัศนคติ 

ภูมิหลัง แง่คิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ของผู้ที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเด็นและ

เนื้อหาในการผลิตสารคดีของผู้ศึกษาได้อย่างมีทิศทางและน่าสนใจ 

2.3 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลทุก

เพศทุกวัยที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปีที่สนใจในงานช่างฝีมือจ านวนอย่างน้อย 50 คน โดยจะให้ตอบ
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ค าถามแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการรบัชมสารคดีของผู้ศึกษา แบบสอบถาม

นั้นประกอบไปด้วย 4 หัวข้อคือ 

1.ข้อมูลทั่วไป 

2.พฤติกรรมการรับชมสื่อทั่วไป 

3. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือ  

4. ข้อมูลเพื่อน าไปผลิตเป็นสารคดีช่างฝีมือ  

2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) เพื่อประเมินผลการสร้างสรรค์

สารคดีช่างฝีมือ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี จ านวน   

5 คน โดยให้รับชมสารคดีที่เป็นงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นจึงสัมภาษณ์ถึงทัศนคติและความคิดเห็น

หลังการรับชมเพื่อเป็นข้อมูลน าไปปรับปรุงและพัฒนาช้ินงาน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือ

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการผลิตสารคดี และ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังการผลิต 

1. เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการผลิตสารคดี 

1.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สารคดี    มี

แนวค าถามดังต่อไปนี้ 

ค าถามภาพรวมของสารคดีเก่ียวกับช่างฝีมือ 

- ความนิยมของรายการสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือหรือสารคดีเกี่ยวกับอาชีพ 

- กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือคือช่วงไหน เพราะเหตุใด 

- จุดเด่นและจุดอ่อนของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ มีอะไรบ้าง 

- ท าอย่างไรที่จะดึงดูดคนให้มาชมสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ 

- สารคดีเรื่องนี้จะตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้น้ัน วัดจากอะไร 
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ค าถามเกี่ยวกับการก าหนดเน้ือหาของสารคดี 

- ประเด็นหรือมุมมองเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือที่ยังไม่ค่อยมีคนน าเสนอหรือประเด็นที่

น่าสนใจมีอะไรบ้าง 

- เทคนิคการหาข้อมูลเพื่อที่จะท าสารคดีแต่ละตอน 

- การเลือกประเด็นที่จะสัมภาษณ์บุคคลให้ได้น่าสนใจที่สุด 

ค าถามเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสารคดี 

- เทคนิคการด าเนินเรื่องของสารคดีโดยการน าเสนอผ่านบุคคล เพื่อถ่ายทอดงานช่างฝีมือ

ที่เหมาะสมมากที่สุด 

- เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง การใช้เลนส์ อารมณ์ของภาพที่น่าสนใจกับสารคดี

ช่างฝีมือ 

- Mood and tone ของรายการที่เหมาะสม 

- เทคนิคการล าดับภาพ การใช้เพลงประกอบ การใช้เสียงบรรยาย 

- ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการถ่ายท าที่ควรระวัง 

- ข้อเสนอแนะหรือข้อควรตระหนักระหว่างการถ่ายท า 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depths Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็น

บุคคลที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือ มีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังชีวิตทั่วไป 

- แรงบันดาลใจในการเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ 

- เสน่ห์ของงานอาชีพนี้คืออะไร 

- ความยากง่ายกว่าจะท างานฝีมือเหล่าน้ีได้น้ันมากน้อยแค่ไหน 

- สิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของการท าอาชีพนี้คืออะไร 

- บทบาทและความส าคัญของงานฝีมือที่ตนเองท าอยู่นั้นคืออะไร 

- คาดหวังอะไรกับคนที่เขาได้ประโยชน์จากงานฝีมือของเราบ้าง 

- เคยคิดอยากที่จะมีคนสืบทอดหรือไม่ถ้าวันหนึ่งเราท าเองไม่ได้แล้ว 

- มองอนาคตชีวิตตัวเองกับอาชีพเป็นอย่างไร คาดหวังอะไรบ้าง 
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- มีอะไรอยากให้รายการน าเสนอมุมมองของงานช่างฝีมือบ้าง 

1.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดแบบสอบถามที่จะน าไปส ารวจพฤติกรรม

และความต้องการเกี่ยวกับการรับชมสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุ

ระหว่าง 16 – 35 ปทีี่มีความสนใจในงานช่างฝีมือจ านวนอย่างน้อย 50 คน 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลหลังการผลิต 

เครื่องมือนี้จะใช้ในการประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน ซึ่งหลังจากรับชมแล้วจะ

ท าการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความสวยงามของภาพของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านการตัดต่อหรือการล าดับภาพและเสียงของสารคดี 

- ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท าน าเสนอออกมา 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการับชม 

- ข้อเสนอแนะ 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

ส าหรับเครื่องมือค าถามสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามและน าไปปรึกษากับที่ปรึกษาเพื่อ

น ามาแก้ไขให้ได้ค าถามที่กระชับและเข้าใจง่าย  เครื่องมือแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาจะน าไปให้ที่ปรึกษาท า

การตรวจสอบและน ามากลับมาแก้ไขให้เหมาะสม  สุดท้ายเครื่องมือ Focus Group จะด าเนินการหลัง

ข้ันตอน Post-production โดยคัดเลือกบุคคลจ านวน 5 คนที่มีอายุระหว่าง 16-35 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ

สนใจในงานช่างฝีมือมารับชมช้ินงานที่เสรจ็สมบูรณ์ จากนั้นสัมภาษณ์ความพึงพอใจและความคิดเห็นหลัง

การรับชม 
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ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาช้ินงาน “การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ” นั้นแบ่ง

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอนได้แก่ ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต และ

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตเพื่อประเมินผล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 

ข้ันที่หนึ่ง  ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือจาก

ข่าวสาร บทความความทางอินเตอร์  ต าราวิชาการและบทวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงเลือกชมคลิป

วิดีโอจากเว็บไซต์ Youtube.com และ Vimeo.com ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่น าเสนอเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและเลือกประยุกต์ข้อดีจากคลิปวิดีโอเหล่าน้ันเพื่อน ามาประยุกต์และพัฒนาเป็น

ช้ินงานเบื้องต้น 

ข้ันที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสารคดี 

และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้ที่ประกอบอาชีพงานช่างฝีมือ โดยการสัมภาษณ์บุคคลทั้ง

สองกลุ่มนั้นจะใช้ค าถามสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและลึกซึ้ง รวมถึงใช้

การบันทึกเสียงเพื่อให้สะดวกต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนข้ันตอนการผลิตสารคดีและก าหนด

เนื้อหาสารคดีได้ 

ข้ันที่สาม ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 16 – 

30 ปี ซึ่งมีความสนใจงานช่างฝีมือ โดยการแจกแบบสอบถามในเว็บไซต์ที่มีผู้คนสนใจในงานช่างฝีมือและ

ในแหล่งเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงผู้ตอบแบบสอบถามได้เป็นจ านวนมาก จากนั้นจ ามาสรุปผลเพื่อก าหนด

โครงสร้างของสารคดี (Proposal) ตลอดจนการร่างสครปิต์ (Script) และจัดตารางการด าเนินงานของสาร

คดีทั้งหมด 

2.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตเพ่ือประเมินผล 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี ซึ่งมี

ความสนใจงานช่างฝีมือได้รับชม  หลังจากนั้นจะใช้การสนทนาแบบ Focus Group เพื่อสัมภาษณ์ถึง

ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่าง ๆ หลังการรับชมเพื่อน าไปปรับปรุงช้ินงานต่อไปได้ 
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ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มคนผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดีและผู้ที่

ประกอบอาชีพช่างฝีมือ และการแจกแบบสอบถามออนไลน์นั้นใช้ระยะเวลารวมกัน 2 สัปดาห์ ส่วนการ

สนทนาแบบ Focus Group ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาการสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือนั้น แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นสอง

ข้ันตอนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต มีดังต่อไปนี ้

1.การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต 

ข้ันตอนที่หนึ่ง ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) กับผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญในการผลิตสารคดี และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) กับผู้ที่ประกอบอาชีพ

ช่างฝีมือ โดยการฟังจากเครื่องบันทึกเสียงและท าการจับประเด็นข้อมูลทั้งหมดแล้ววิเคราะห์ออกมาจนได้

ข้อมูลการก าหนดเนื้อหาของสารคดีช่างฝีมือ  เทคนิคการน าเสนอสารคดีให้น่าสนใจ เทคนิคในข้ันตอน

การถ่ายท า ข้อควรระวังและค าแนะน าต่าง ๆ  

ข้ันตอนที่สอง ผู้ศึกษาจะน าผลการค านวณแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะได้ข้อมูลออกมาเป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการต่อการรับชมสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ

มาสรุปผลและประยุกต์กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในข้ันตอนที่หนึ่ง จากนั้นน ามาก าหนดโครงสร้าง

ของสารคดี (Proposal) และร่างสคริปต์ (Script) ให้ออกมาตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  

2.การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต 

ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนาแบบ Focus Group โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( Interview) กับ

กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นในองค์ประกอบต่าง ๆ ของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ

ที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นช้ินงานแล้วนั้น ก็จะสามารถทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและข้อดี ข้อเสีย

ของสารคดีช้ินน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาการผลิตสารคดีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน 

 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในหัวข้อ ‘การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือ’นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้วิธี

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรับชมคลิปวิดีโอสารคดีผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ

และเนื้อหา รวมทั้งน าเทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจจากคลิปวิดีโอนั้น ๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์

ช้ินงาน  อีกทั้งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลผู้มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดี และบุคคลผู้ที่

ประกอบอาชีพช่างฝีมือ เพื่อน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาก าหนดข้ันตอนการสร้างสรรค์สารคดีของผู้

ศึกษาตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการผลิตช้ินงาน ไปจนถึงข้ันตอนการผลิตช้ินงาน   นอกจากนั้นใช้การแจก

แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพฤติกรรมและความต้องการในการรับชมสาร

คดีเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเป็นช่างฝีมือ กับกลุ่มเป้าหมาย  

 

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่มอันได้แก่  กลุ่มบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตสารคดี

จ านวน 2 คน  และกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือจ านวน 3 คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

1. กลุ่มบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสารคดีจ านวน 2 คน ได้แก ่

นายณัฐวุฒิ   จีระสมบัติ  โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

นายสุทธิพงษ์  คล้ ามณี   ผู้ก ากับภาพรายการอาชีพนอกกระแสและรายการเวทีปล่อยของ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตสารคดี ตั้งแต่ข้ันตอนการ

เตรียมก่อนผลิตสารคดี ไปจนถึงเทคนิคในข้ันตอนการผลิตสารคดีจากประสบการณ์การท างานจริงของ

กลุ่มบุคคลนี้  
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2. กลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือจ านวน 3 คน ได้แก่ 

นายนิพนธ์  ยอดค าปัน  ช่างทองโบราณประจ าส านักพระราชวัง และเจ้าของกิจการกรุช่าง  

นายวิชัย  นุชพุ่ม  ช่างสติ๊กเกอร์ยานพาหนะ เจ้าของกิจการแดงสติ๊กเกอร์ 

นายศักดิ์พีระ  พันธ์ุชาญวิทย์  ช่างท ากีต้าร์โปร่ง เจ้าของกิจการกีต้าร์พันธ์ุชาญวิทย์ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงบันดาลใจและทัศนคติมุมมองต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพของ

บุคคลกลุ่มนี้  และน ามาก าหนดเนื้อหาและประเด็นของสารคดีที่น่าสนใจได้ 

 

ผลการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดี 

จากการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิ จีระสมบัติ  โปรดิวเซอร์รายการของดีประเทศไทย 

แนวคิด เน้ือหาและการวิเคราะห์สารคดี การที่จะเลือกหยิบมุมมองที่น่าสนใจของคนที่

ประกอบอาชีพช่างฝีมือนั้น ก็คือแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่ว่าท าไมเขาถึงเลือกประกอบอาชีพนี้  คนมี

เป็นร้อยเป็นพันแต่เขาคือบุคคลที่เลือกประกอบอาชีพช่างฝีมือเพราะหลาย ๆ แขนงงานอาชีพคนที่จะสืบ

ทอดจริง ๆ ค่อนข้างมีน้อยมาก และเขาคนน้ันมีวิธีสืบสานหรือเรียนรู้งานฝีมือเหล่าน้ันอย่างไรบ้าง เขาถูก

ถ่ายทอดมาจากใคร บรรพบุรุษเขาอาจเป็นคนท ามาก่อนกเ็ป็นได ้  ในส่วนของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือนั้น

การที่จะดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายหรือวิธีที่จะท าให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะรับชมได้นั้น อยู่ที่ประเภท

ช่างฝีมือแต่ละตอนซึ่งต้องเลือกให้ตรงกับความสนใจหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่  เพราะ

ประเภทของงานฝีมือนั้นจะดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายที่ต่าง ๆ วัยกันออกไป  

ในการน าเสนอนั้น ข้อมูลที่ต้องการเลือกมาน าเสนออาจน่าสนใจหลายมุมมอง แต่ควรเลือก

เฉพาะบางประเด็นเพราะไม่สามารถอัดแน่นข้อมูลทั้งหมดลงในสารคดีได้เสมอไป  ควรสร้างเรื่องราวหรือ

สตอรี่ให้สารคดีและในเรื่องราวเหล่านั้นควรมีไฮไลท์เพื่อเพิ่มจุดเด่นและประเด็นที่โดดเด่นให้สารคดีมี

ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  

เทคนิคการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับช่างฝีมือแต่ละคนนั้น ควรจะสัมภาษณ์

เสมือนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าการรอค าตอบจากอีกฝ่ายอย่างเดียว เราสามารถถามต่อยอดใน

แต่ละค าถามได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งมักจะมาจากความรู้สึกหรือออกมาจาก
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ธรรมชาติของช่างฝีมือแต่ละคน ข้อมูลเหล่าน้ีเราจะไม่สามารถเห็นได้ในแหล่งข้อมูลทั่วไปได้ง่าย ๆ สิ่งที่

ส าคัญอีกหนึ่งอย่างคือค าถามที่สัมภาษณ์ควรครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคตด้วย 

เทคนิคตอนถ่ายท า  ก่อนที่จะถึงวันถ่ายท าเราควรโทรเพื่อยืนยันวันและเวลาที่จะเข้าไปถ่ายท า

ให้ชัดเจนกับช่างฝีมือเสยีก่อน  ในด้านของการถ่ายภาพน้ันยกตัวอย่างกรณีการถ่ายท าช่างทองโบราณ เรา

ควรรู้ว่าข้ันตอนการท าทองนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง จากนั้นจึงก าหนดว่าควรจะมีภาพอะไรในแต่ละข้ันตอน 

แล้วจึงก าหนดขนาดภาพต่าง ๆ  

ปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลที่เราเตรียมกับข้อมูลของช่างฝีมือที่ให้สัมภาษณ์ขณะถ่ายท านั้นอาจ

ไม่ตรงกัน เราควรมีการเตรียมสคริปต์อย่างดีและตอนถ่ายท าควรถ่ายตามสคริปต์หลักที่เราต้ องการให้

เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นเมื่อเจออะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมจึงถ่ายเก็บภายหลังได้ สิ่งส าคัญคือท าตาม

จุดประสงค์ของเราเองให้ครบก่อน 

จากการสัมภาษณ์นายสุทธิพงษ์  คล้ ามณี ผู้ก ากับภาพรายการอาชีพนอกกระแสและ

รายการเวทีปล่อยของ 

 แนวคิดและการก าหนดเน้ือหา การเลือกเนื้อหาแต่ละตอน ต้องค านึงว่ากลุ่มเป้าหมายมีความ

ต้องการที่จะรับชมหรือไม่ เช่น อุดมการณ์หรือเรื่องที่ท าให้ผู้รับชมรู้สึกมีอารมณ์ร่วม  ในกรณีของสารคดี

ช่างฝีมือนั้นไม่ใช่เพียงการน าเสนอว่าเขาท าอาชีพอะไรแต่ควรน าเสนอแรงบันดาลใจ ท าไมเขาประกอบ

อาชีพนี้  การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงข้อมูลตัวหนังสือส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการพูดคุยหรือ

สัมภาษณ์จะท าให้ได้แง่มุมที่น่าสนใจมากกว่าซึ่งสามารถน ามาใช้ในสารคดีได้เพราะชีวิตคนแต่ละคนมี

ความน่าสนใจไม่เหมือนกัน  มีมุมที่น่าสนใจต่างกัน  อยู่ที่การเลือกเจาะผู้รับชม  สารคดีต้องสามารถให้

ข้อมูลลึกแต่ไม่น่าเบื่อ  ลองเอาตัวเราเองมาแทนมุมมองของคนดูว่าเราอยากรับชมรายการสารคดีแบบ

ไหนบ้าง  ช่างฝีมือแต่ละคนอาจจะไม่ได้ท างานฝีมอือย่างเดียวในชีวิตเขาอาจมีงานอดิเรกหรือวิถีชีวิตอื่น ๆ 

ที่น่าสนใจอีกได้ 

หลักการท างานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าน าเสนอ เพราะช่างฝีมือแต่ละคนมีลักษณะงานที่

แตกต่างกัน หลักการหรือวิธีการท างานก็ย่อมแตกต่างกันออกไป 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ  เทคนิคอย่างหนึ่งของการดึงผูช้มให้อยู่กับสารคดีเราน้ันสามารถท าได้

ใน 6 นาทีแรก โดยอาจเปิดด้วยบรรยากาศคร่าว ๆ แต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  การด าเนิน
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เรื่องต้องมีช่วงจังหวะของอารมณ์ การเปิดด้วยอารมณ์ต่ืนเต้น  ช่วงกลางเรื่องมีการพักอารมณ์ให้ผู้รับชม

ได้ผ่อนคลาย  ช่วงท้ายเรื่องมีการเร้าอารมณ์ดราม่าเพื่อให้คนดูได้น าไปคิดต่อยอดได้  นอกจากนั้นการ

ด าเนินเรื่องของสารคดีช่างฝีมือนั้นอาจใช้เสียงสัมภาษณ์ของช่างฝีมือ โดยเน้นการเล่าเรื่องด้วยค าคมหรือ 

Copy ที่น่าสนใจและตราตรึงผู้รับชมแทน  

เทคนิคด้านภาพ  อยู่ที่ว่าเราต้องการให้อารมณ์หรือMood and Tone สารคดีเป็นอย่างไร 

ต้องการให้ภาพดูประดิษฐ์ทั้งหมดหรือต้องการให้ภาพดูจริงและมีความrealไปเลย อาจไม่ต้องจัดแสงใช้

แสงจริง พยายามดึงเสน่ห์ของช่างฝีมอืคนน้ัน ๆ  เพื่อน ามาก าหนดลักษณะ และอารมณ์ของสารคดีได้ อาทิ

เช่น ถ้าช่างฝีมือมีบุคคลิกเช่ืองช้าท างานอย่างใจเย็นอาจมีการใช้ภาพเปรียบเทียบของสังคมที่เร่งรีบ ผู้คน

ท าทุกอย่างด้วยความเร่งรีบตัดซ้อนกับภาพการท างานอย่างใจเย็นของช่างได้  เพื่อสื่อความหมายให้

น่าสนใจมากขึ้น หรืออาจใช้เทคนิคซ้อนภาพซึ่งก็คือ การวางภาพสองภาพซ้อนกันซึ่งสามารถช่วยสร้าง

อารมณไ์ปอีกแบบได้  หรือเน้นใช้ภาพแบบ Abstract เป็นหลักก็ท าให้สารคดีมีความน่าสนใจมากขึ้นได้    

Emotional หรือ อารมณ์นับว่าเป็นหัวใจหลักของสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับบุคคลอย่างหนึ่ง 

ท าให้คนดูรู้สึกประทับใจในคติค าคม หรือมุมมองที่น่าสนใจ ก็ท าให้สารคดีดูมีมิติข้ึนมาได้  

 

การวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสารคดี สรุปได้ดังน้ี 

ด้านเนื้อหาการผลิตสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือนั้นควรค านึงถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายอยากรับชมมาก

ที่สุด ควรเลือกช่างฝีมือให้อยู่ในความสนใจของผู้รับชมส่วนใหญ่  ประเภทงานฝีมือนั้นดึงดูดกลุ่มคนดูคน

ละช่วงอายุกันได้  พยายามสื่อให้เห็นว่างานฝีมือปัจจุบันมีคนเลือกประกอบอาชีพนี้น้อย คนเป็นร้อยเป็น

พันแต่ช่างคนน้ีเลือกที่จะประกอบอาชีพช่างฝีมือ อะไรคือแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้เขาเลือกท า การ

ได้รับการสืบทอดวิชาของเขาน้ันได้มาจากใคร เขาร่ าเรียนมาอย่างไร ข้ันตอนการท างานเขาเป็นอย่างไร

บ้างเพราะงานช่างฝีมือนั้นย่อมมีกระบวนการท างานแตกต่างกันออกไป  วิธีคิดและมุมมองชีวิตที่น่าสนใจ

ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป 

ด้านเทคนิคการน าเสนอน้ันควรมีการตรึงความสนใจผู้รับชมในช่วงแรกของสารคดี อาจเปิดโดย

ที่ยังไม่เฉลยว่าตอนน้ีเราน าเสนอช่างฝีมอือะไรอาจสร้างให้เกิดอารมณ์ตื่นเต้นได้ ช่วงกลางเรื่องของสารคดี

อาจสร้างให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลายให้ผู้รับชม ช่วงท้ายของสารคดีอาจทิ้งท้ายด้วยอารมณ์ดราม่าเพื่อให้คน
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ดูรู้สึกเห็นคุณค่า รู้สึกลึกซึ้งและน าสิ่งที่ได้จากการรับชมไปคิดต่อได้ เป็นการก าหนดช่วงอารมณ์ของสาร

คดีว่าเราอยากให้ผู้รับชมรู้สึกอย่างไรกับประเด็นนี้  อาจให้การด าเนินเรื่องด้วย Copy หรือค าพูดเด็ด ๆ 

คม ๆ จากเสียงสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญเพราะจะสามารถท าให้คนดูรู้สึกอยากจดจ าและประทับใจได้ 

นอกจากนั้นการน าเสนอไม่ควรมข้ีอมูลล้วน ๆ อย่างเดียว ควรมีวิถีชีวิตเล็ก ๆ ที่น่าสนใจของช่างได้สิ่งนี้จะ

ไม่ท าให้สารคดีดูเครียดหรืออัดแน่นด้วยข้อมูลมากเกินไป  

ด้านเทคนิคภาพนั้นในส่วนของการถ่ายข้ันตอนการท าช้ินงานเราควรรู้ข้ันตอนหลักว่ามี

อะไรบ้าง เมื่อรู้ข้ันตอนหลักแล้วก็มาคิดว่าแต่ละข้ันตอนควรภาพอะไร ขนาดภาพเท่าไหร่ได้  เน้นการถ่าย

แบบใช้แสงจริงเพื่อให้ภาพมีความสมจรงิและสร้างอารมณ์ได้   อาจใช้การเล่าด้วยภาพแบบ abtract หรือ

การใช้ภาพเปรียบเทียบหรือการใช้เทคนิคภาพซ้อนเพื่อสื่อความหมายได้ 

ด้านอุปสรรคที่ควรระวังนั้นควรมกีารเตรียมสครปิต์ให้พร้อมเพื่อปอ้งกนัไม่ให้พลาดข้อมูลส าคัญ

ภายหลัง ถ้าไม่ได้มีการบล็อคช็อตสถานที่ล่วงหน้า ควรไปถึงสถานที่ถ่ายท าให้เร็วเพื่อจะได้มีเวลาหามุม

การถ่ายภาพที่น่าสนใจได้ การสัมภาษณ์ควรท าให้เหมือนการพูดคุยกับแขกรบัเชิญ พยายามท าให้เขาผ่อน

คลายเพราะแต่ละคนเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องอาจไม่เป็นธรรมชาติได้  

 
ผลการสัมภาษณ์บุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

จากการสัมภาษณ์นายนิพนธ์ ยอดค าปัน ช่างทองโบราณประจ าส านักพระราชวัง และ

เจ้าของกิจการกรุช่าง 

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ พื้นฐานเป็นคนที่ชอบศิลปะเชิงอนุรักษ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นการปั้น 

การแกะสลัก จิตรกรรมไทย ชอบวัฒนธรรมความเป็นไทย  ชอบทุกรูปแบบที่เป็นไทย อีกทั้งตั้งแต่เด็กมีวิถี

ชีวิตเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ผูกพันกับการเข้าวัดอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ได้เห็นความวิจิตรงดงามของข้าวของ

เครื่องใช้ภายในวัด จึงเกิดความคิดที่อยากเรียนเกี่ยวกับศิลปะไทย พอเข้ามาในเมืองจึงค้นพบว่าสถานที่ที่

มีความงดงามดั่งวัดก็คือ วัง เมื่อได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ภายในวังก็ยิ่งเกิดความรัก เป็นจุดเริ่มต้นให้เรียนที่ 

วิทยาลัยในวังชาย ประจวบกับโรงเรียนช่างทองหลวงพึ่งเปิดพอดีจึงได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ได้เรียน ใช้

เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปีจนจบปริญญาตรี  บทบาทการเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนช่างทองหลวง หรือ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนั้น  เป็นการเรียนจากช้ินงานช่างทองโบราณจริง ๆ  และจะมีครู
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ช่างที่มีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน า เพราะครูช่างโบราณแท้จริงนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่เลย จึงต้องอาศัย

การศึกษาวิธีจากช้ินงานที่ยังหลงเหลืออยู่ 

ระหว่างศึกษาระดับช้ันปวช.เคยประกวดงาน ๆ หนึ่งแต่ไม่ชนะได้เงินจ านวนสามหมื่นบาท จึง

น ามาเป็นทุนในการซื้อทองและเครื่องมือช่างท าแหวนสลกัดุนมาใหโ้รงเรียนขาย  ต้นทุนหกพันขายได้หนึ่ง

หมื่นจึงลงทุนไปเรื่อย ๆ จนต่อยอดมาถึงกิจการทุกวันน้ี   

จุดเริ่มต้นของร้านกรุช่างได้แรงบันดาลใจจากการที่ได้ช่วยงานท าเครื่องประดับและท าสิ่งของ

ตกแต่งที่พุทธคยาและพุทธเมตตา ณ ประเทศอินเดีย จึงน ารูปแบบต่างๆ มาออกแบบร้านกรุช่าง 

เทคนิคช่างในวังเป็นช่างพื้นบ้านทั้งหมด แต่ประณีตกว่า สมบูรณ์กว่า ระบบระเบียบมีมากกว่า 

ความละเอียดพิถีพิถันมีมากกว่า เพราะในอดีตเครื่องประดับโบราณคนธรรมดามักจะไม่ได้ใช้แต่จะเป็น

งานส าหรับชนช้ันสูงเป็นส่วนใหญ่ 

ความสุขและความภูมิใจ ในด้านของค่าความเป็นคนนั้นคือ การได้ท างานที่รัก รู้สึกมีความสุข

ในทุกขั้นตอนของการท างาน  ยิ่งเมื่อช้ินงานส าเร็จนั้นท าให้รู้สึกทั้งตื่นเต้นและรู้สึกมีความสุขมหาสาล  ใน

ส่วนของเงินนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น   ในด้านค่าความเป็นคนไทยคือการได้ท างานถวายเจ้านาย 

ภูมิใจที่ได้ซ่อมแซมและสร้างงานถวายพระเจ้าอยู่หัว  ความสุขในด้านค่าของความเป็นคนกับค่าของความ

เป็นไทยมันต่างกัน 

อุปสรรคและการจัดการกับอุปสรรค  งานเครื่องทองโบราณมีความละเอียดอ่อนและ

สลับซับซ้อนมาก ซึ่งอาจท าให้หมดความเพียรระหว่างท าช้ินงานได้  ดังนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งส าคัญ

เพราะทุกแขนงตระกูลช่างล้วนต้องอาศัยความอดทน  การมีใจรักในงานศิลปะด้านนี้จึงส าคัญมาก ถ้ารับ

ในความยุ่งยากของงานได้ศิลปะนี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน  ตัวเราและงานศิลปะก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกัน   

อนาคตและการสืบสานงานช่างทองโบราณ  กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าและอยากอนุรักษ์นั้น

มีแต่ก็พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของงานช่างทองโบราณ คนที่จะอุดหนุนงานชนิดนี้จ าเป็นต้องมี

ก าลังพอสมควรเพราะทองมีราคาค่อนข้างสูง คนอาจจะชอบงานที่ท าจากเครื่องจักรเพราะราคาถูกกว่า 

ดังนั้นช่างฝีมืออาจหายสาปสูญไปได้ จึงพยายามท าให้งานศิลปะนี้อยู่ได้นานที่สุดแม้ว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่

แล้วก็ตาม อยากให้คนเห็นคุณค่าอยากให้คนเข้าใจ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสนับสนุนเพราะก าลังคนเราต่างกัน  
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โดยวางแผนไว้ว่าจะท าพิพิธภัณฑ์เพื่อน าเสนอกระบวนการของงานช่างรูปแบบต่าง ๆ และเปิดโรงเรียน

สอนงานช่างฝีมือ 

จากการสัมภาษณ์นายวิชัย  นุชพุ่ม ช่างสติ๊กเกอร์ยานพาหนะ เจ้าของกิจการแดงสติ๊กเกอร์ 
จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ เริ่มจากเรียนที่อาชีวศิลป์ศรีย่านแล้วก็ท างานด้านการออกแบบ

ลายพรมและลายผ้าห่มอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง  ระหว่างนั้นมีเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นกลุ่ มบุคคลที่รักการขับข่ีรถ
มอเตอร์ไซค์แลเห็นความสามารถด้านการออกแบบมาให้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้ โดยไปซื้อสติ๊กเกอร์และ
อุปกรณ์มากันเองจากนั้นก็วาดเขียนตัดแปะด้วยมือจนรถเพื่อนมีตัวหนังสือสวย ๆ แปลก ๆ ซึ่งสติ๊กเกอร์
ทุกคันออกแบบโดยฝีมือนายวิชัย  เพื่อนช่ืนชอบฝีมือมากเลยยุให้เปิดร้านและบอกจะเป็นลูกค้าคอย
สนับสนุนให้  ก็เริ่มด้วยการเปิดร้านเล็ก ๆ ในโรงรถ ซึ่งขณะนั้นส าหรับการเป็นนักศึกษาต้นทุนเรียกว่า
แทบไม่มีเลย  ตอนเปิดร้านแรก ๆ กิจการยังไม่ค่อยดีจึงน าวิชาศิลปะที่ตนมีเพนท์เสื้อยืดขายหารายได้
เสริมไปด้วย 

การเติบโตของอาชีพนั้นเมื่อกิจการมีการเติบโตข้ึน เริ่มมีบริษัทต่าง ๆ น ารถเป็นจ านวนมากมา
ให้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้  งานการออกแบบสติ๊กเกอร์ก็มีความหลากหลายออกไป  ช่วงแรก ๆ จะใช้
อุปกรณ์คือคัตเตอร์และดินสอเขียนแบบเป็นหลัก แต่ตอนนี้มีการออกแบบรถแบบเป็นล็อตก็จ าเป็นต้อง
ปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยนี้ คือใช้วิธีผสมผสานระหว่างแฮนด์เมดและอิงค์เจ็ท  มีบริษัทพยายามดึงตัวไป
ท างานให้แต่อยากท าแบบอิสระมากกว่า  

ความสุขของการได้ท างานน้ีก็คือ การที่ลูกค้าชอบงานการออกแบบสติ๊กเกอร์ การที่ลูกค้าพูด

ขอบคุณ และการที่ได้ท าการแปลก ๆ  ใหม่ ๆ เสมอ อาทิเช่น  การได้ออกแบบสติ๊กเกอร์หุม้เครื่องบินทั้งล า

เพื่อประกอบภาพยนตร์ The Hangover ภาค 2  และการได้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้รถบัสของบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด โดยมีการใช้สติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงซึ่งพอถึงเวลากลางคืนสติ๊กเกอร์นี้จะสะท้อนแสงในยาม

กลางคืนดูสวยงามมากทีเดียว  ที่ส าคัญคือการได้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้รถของในหลวง ซึ่งเป็นเพียงการ

ออกแบบเรียบ ๆ เท่านั้นแต่นับว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดและไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

สิ่งที่คอยยึดมั่นและบอกลกูศิษย์อยู่เสมอคือ ความอดทนและสู้ไม่ท้อ  ถ้ามีศิลปะอยู่ในหัวใจแล้ว

การออกแบบสติ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก  ต้องท างานนี้ด้วยในรักจริงไม่ใช่การท าเชิง  การท างานมาเป็น

เวลา 40 ปีมีลูกค้าใช้บริการเยอะสอนให้แก้ปัญหาก่อนเกิดเสมอ  การท างานสติ๊กเกอร์นั้นฝีมือและไอเดีย

ในการออกแบบดีแล้ววัสดุที่ใช้ก็ต้องดีด้วย   ต้องคอยศึกษาวัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
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เรื่องของอนาคตยืนยันที่จะท าอาชีพนี้ต่อไป ตอนนี้นับว่าอิ่มตัวมากแล้วรายได้ดี สิ่งที่ตั้งใจที่สุด

คืออยากท างานนี้ให้มาตรฐานยิ่งขึ้นและจะหมั่นสอนลูกศิษย์ที่เรียนการตัดและออกแบบสติ๊กเกอร์ของเรา

ว่าให้ท างานนี้ด้วยใจรักอย่างแท้จริง ไม่ท าเชิงพาณิชย์หวังแต่รายได้แต่ ใช้วัสดุถูก ๆ  ชีวิตนอกจากนั้น

หลังจากท าอาชีพนี้จนมีรายได้แล้วก็ได้มีโอกาสท างานอดิเรกที่อยากท ามานานอย่างการแข่งรถแรนลี่อีก

ด้วย 

จากการสัมภาษณ์นายศักด์ิพีระ พันธุ์ชาญวิทย์ ช่างท ากีต้าร์โปร่ง เจ้าของกิจการกีต้าร์

พันธุ์ชาญวิทย์ 

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ  เริ่มจากพื้นฐานเป็นคนชอบฟังเพลงไทยและสากลโดยเฉพาะ

ดนตรีแนว Folk song  เพราะเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาษาง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรีง่าย ๆ เมื่อฟังมากข้ึนจึง

ท าให้ชอบเครื่องดนตรีกีต้าร์ไปด้วยและชอบเพลงทุกเพลงที่มีเสียงกีต้าร์โปร่ง  

จากนั้นก็ซื้อกีต้าร์มาหัดเล่น ช่วงที่เริ่มเล่นกีต้าร์ก็ได้ไปเจอศิลปินไทยอย่างคุณจรัล มโนเพ็ชร ยิ่ง

ท าให้หลงรักเสียงกีต้าร์โปร่งเพราะแปลกใจว่าท าไมเขาสามารถน าเครื่องดนตรีฝรั่งมาใส่เนื้อเพลงไทย  

แล้วลงตัวกับแนวเพลงพื้นเมืองภาคเหนือของไทยอย่างมาก เลยยึดถือเป็นต้นแบบในการเล่นกีต้าร์ การ

ร้องเพลง มาโดยตลอด ตั้งแต่นั้นมาคุณจรัล มโนเพ็ชรจึงเปน็แรงบนัดาลใจส าคัญที่ท าให้อยากเล่นกีต้าร์ให้

ได้ดีแบบนี้ อยากจะร้องเพลงให้เก่ง ๆ แบบนี้  นี่เป็นจุดเริ่มแรกที่ท าให้เกิดแรงผลักดันที่อยากจะเป็นช่าง

ท ากีต้าร์ 

จึงเริ่มเก็บเงินเพื่อทีจ่ะซือ้กีต้ารแ์บบคุณจรัล มโนเพ็ชร ก าเงินในมือสามพันกว่าบาทเข้าร้านเพื่อ

ไปซื้อแต่ไม่สามารถซื้อได้เพราะว่ากีต้าร์ตัวนั้นราคาแปดหมื่นกว่าบาทซึ่งราคาสูงมาก เป็นยี่ห้อ Martin 

D41  ณ  วันน้ันก็ท าให้เกิดความโกรธ ความทิฐิตั้งมั่นไว้ว่าถ้าซื้อไม่ได้ ก็จะท ามันข้ึนมาเอง  แต่ก็เป็นเพียง

ความคิดเล็ก ๆ ที่เก็บใส่ลิ้นชักไว้ช่วงหนึ่งเลยทีเดียว 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตร ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส  ไปต่อเพาะช่าง

ออกแบบตกแต่งภายใน จะได้ความรู้ด้านการอ่านแบบ การจ าแนกโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก ได้

เรื่องของสเกลและการถอดแบบ  จบออกมาก็ไม่ได้ท างานตรงตามที่เรียนซึ่งได้ท างานในโรงแรมห้าดาว

แห่งหนึ่งต าแหน่ง ซิก้าร์แอนด์ไวน์ บัตเลอร์  ระหว่างการท างานก็จะได้ฟังดนตรแีนวละตินโฟล์ค ซึ่งมีเสียง
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ของกีต้าร์ที่ท าให้กลับมานึกถึงความฝนัที่อยากท ากีต้าร์อีกครั้ง ก็ซื้อกีต้าร์โปร่งมานั่งเล่นในที่ท างาน แล้วก็

รับจ๊อบเปิดหมวกที่ถนนพระอาทิตย์ไปด้วย 

เริ่มตั้งต้นท ากีต้าร์ เริ่มจากศึกษานิตยสารเกี่ยวกับช่างท ากีต้าร์ของอเมริกาเพื่อศึกษาโครงสร้าง

ต่าง ๆ ในการท ากีต้าร์ซึ่งท าให้ได้รู้ว่าการเริ่มท ากีต้าร์นั้นจ าเป็นต้องสั่งทุกอย่างมาจากเมืองนอกซึ่งเกิน

ก าลัง เลยหาไม้ที่พอจะทดแทนได้ในเมืองไทย  ไปซื้อไม้จากบางโพแล้วท ากีต้าร์ข้ึนมาได้หนึ่งตัว อุปกรณ์

บางอย่างหาซื้อได้ง่ายในบ้านเราตามร้านขายเครื่องดนตรี มีเพียงเหล็กขันทอที่ต้องสั่งจากเมืองนอก ไม้ที่

ท าใช้ไม้ประดู่ จ้างร้านท าเหล็กดัดแบน ๆ  สองเส้นดัดเป็นรูปกีต้าร์ เอาไม้ไปแช่น้ าร้อนและใช้ตัวหนีบหนีบ

ไล่กับเหล็กดัด แล้วก็อังเตาเพื่อให้มันคงรูป จนได้ออกมาเป็นกีต้าร์แต่เสียงมันไม่ใช่กีต้าร์ เพี้ยนมาก  แต่ก็

ได้เรียนท ากีต้าร์ที่ถูกต้องกับช่างนิดซึ่งเป็นช่างท ากีต้าร์คลาสสิค 

สองปีแรกมีนักดนตรีมกัจะเอากตี้าร์มาใหซ้่อม ท าให้เราได้ฝึกฝนรายละเอียดย่อย ๆ ได้ ปีที่สาม

ถึงสี่ได้ไปเจออาจารย์บุญชอบ ถนอมวงธนา คนสอนดนตรีมาให้ท ากีต้าร์โดยต้องออกแบบให้เข้ากับสรีระ

และบุคคลิกของอาจารย์ นับว่าเป็นกีต้าร์ตัวแรกที่ขายจริงจัง  อาจารย์บุญชอบนับว่าเป็นที่ปรึกษาด้าน

การท ากีต้าร์ให้  

เสน่ห์ของการท ากีต้าร์  การได้วัดผล ประเมินผลงานตัวเอง   แต่ละตัวก็เป็นเรฟเฟอร์เรนให้ตัว

ต่อ ๆไป เราแค่แข่งกับตัวเอง   เป็นสิ่งที่เรารกัทั้งเสยีงและการได้ท ากตี้าร์ข้ึนมา ความสุขมันเกิดได้ทุกนาที

เวลาท างาน สุขตั้งแต่คิดที่จะสร้าง เมื่อผลงานถึงมือลูกค้า  รู้สึกว่างานเรามีอัตลักษณ์ เขาไม่เอาผลงานเรา

ไปเปรียบกับของใคร  

ความยากง่าย คือวิธีคิดต่องานซึ่งเลยค าว่าทักษะไปแล้ว  ผลงานของเราจะพอใจลูกค้าได้มาก

ที่สุดอย่างไร  เรื่องของการยอมรับซึ่งยากที่สุดจึงต้องพิถีพิถันกับงาน ต้องเอางานของเรากลับมาทบทวน

ว่ามีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขบ้าง  

อนาคต ตอนนี้กีต้าร์แต่ละตัวใช้เวลาท า 4 เดือน บวกกับปัญหาสุขภาพ ชีวิตท ากีต้าร์เลยไม่

เหมือนเดิมอีกต่อไป ตั้งแต่เจอน้ าท่วมบ้าน เครื่องมือพังและหายไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เพราะเคลื่อนย้าย

ไม่ไหวเลยต้องปล่อยไป  ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะลดสเกลการท ากีต้าร์เพื่อเลี้ยงอารมณ์และหัวใจเป็นหลัก 

ท าเพื่อความสุขตัวเองเท่านั้น  ตอนนี้ต้องเลี้ยงครอบครัวให้ได้ก่อนจึงหางานอย่างอื่นท าไปด้วย 
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ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

  นายนิพนธ์  ยอดค าปัน นายวิชัย  นุชพุ่ม นายศักดิ์พีระ  พันธุ์ชาญ
วิทย์ 

1 อาชีพ ช่างเครื่องทองโบราณ ช่างสติ๊กเกอร์ยานพาหนะ ช่างกีต้าร์แฮนดเ์มด 
(Handmade) 

2 การศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) , 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ช่างทองหลวง  ใน
พระบรมมหาราชวัง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอา
ชีวศิลป์ (ศรีย่าน) 

โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ,
วิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

สาขาวิชาออกแบบภายใน 
3 แรงบันดาลใจ ชอบศิลปะเชิงอนุรักษ์ไทย 

ชอบวัฒนธรรมความเป็นไทย 
หลงใหลความงดงามในข้าว
ของเครื่องใช้ในพระราชวัง 

และการได้ออกแบบ
เครื่องประดับ ของตกแต่งที่

พุทธคยา พุทธเมตตา ณ 
ประเทศอินเดีย 

เน่ืองจากมีความสามารถ
ด้านงานออกแบบช่างศิลป์ 

เพื่อนให้ออกแบบ
สติ๊กเกอร์ตกแต่งรถให้ ท า
ให้เพื่อนประทับใจในฝีมือ 
และสนับสนุนให้เปิดร้าน

สติ๊กเกอร์ 

ชอบฟังเพลงไทยและสากล
และชอบเสียงดนตรีกีต้าร์
โปร่ง ชื่นชอบคุณจรัล มโน
เพ็ชร เป็นแรงบันดาลใจใน
การร้องเพลง เล่นกีต้า เป็น
แรงผลักดันให้อยากมีกีต้าร์

แบบคุณจรัล 

4 การเร่ิมต้น
อาชีพ 

เริ่มจากน าเงินทุนที่ได้จากการ
ประกวดงาน ๆ หน่ึง ไปซ้ือ

ทองและอุปกรณ์ท าแหวนขาย
ในโรงเรียน จากน้ันจึงน า
รายได้มาเป็นทุนต่อยอด

กลายเป็นกิจการจนทุกวันน้ี 

เริ่มเปิดร้านในโรงรถแบบ
เป็นเพิงไม้ มีเพียงโต๊ะไม้ 
เก้าอ้ีและลังเก็บสติ๊กเกอร์ 
ต้นทุนเรียกว่าแทบไม่มี 
เพื่อนนับว่าเป็นก าลังใจ
และแรงสนับสนุนส าคัญ 

ใช้เงินมัดจ าของลูกค้าเป็น
ทุนในการซ้ือสติ๊กเกอร์เพื่อ

น ามาผลิตชิ้นงาน 

ศึกษาการท ากีต้าร์จาก
นิตยสารช่างท ากีต้าร์ของ
อเมริกา ทดลองหาวัสดุ

ทดแทนท าด้วยวิธีประยุกต์
ของตนเอง จากน้ันได้พบกับ

ช่างนิดเพื่อเรียนรู้วิธี
ท ากีต้าร์ที่ถูกต้อง กีต้าร์ที่
ขายตัวแรกคือ กีต้าร์ของ

อาจารย์บุญชอบ 
5 ความยากง่าย งานช่างทองโบราณ งานช่าง

โบราณทุกแขนงมีความ
ละเอียดละอ่อนและซับซ้อน
มาก ต้องอดทนและยอมรับ

ความยากของมันได้ 

เป็นงานที่มีหัวในการ
ออกแบบเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุ

ท าสติ๊กเกอร์ให้เป็น 

การที่จะต้องท าให้ลูกค้า
พอใจในผลงานของเราให้

ได้มากที่สุดเพราะเป็นงานที่
ออกแบบตามความต้องการ

ของลูกค้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

6 ความสุขและ
ความภูมิใจใน

อาชีพ 

ได้ท าในสิ่งที่รักและมีความสุข
ในทุกกระบวนการการท างาน 

และการได้ท างานรับใช้
เจ้านายหรือพระเจ้าอยู่หัว 

สิ่งส าคัญไม่ใช่การได้เงิน
เยอะ แต่คือการที่ลูกค้า
ขอบคุณและชอบผลงาน

ของเรา และการได้ท างาน
แปลกใหม่อยู่เสมอเช่น 
ออกแบบสติ๊กเกอร์หุ้ม

เครื่องบินทั้งล า ให้
ภาพยนตร์ The 

Hangover ภาคสอง 

การที่รักในเสียงของกีต้าร์ 
ความสุขมันเกิดได้ทุกนาที
เวลาท างาน สุขตั้งแต่คิดที่

จะสร้างจนไปถึงตอนที่ลูกค้า
ได้รับงานของเรา 

7 วิธีสืบสานและ
อนาคต 

ฝันอยากสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อ
โชว์กระบวนการงานช่างทุก
แขนงและอยากเปิดโรงเรียน

สอนเก่ียวกับงานช่าง ซ่ึง
ทั้งหมดเพื่อการอนุรักษ์และให้
คนเรียนรู้ที่จะเข้าใจในงานช่าง 

ไม่เคยคิดที่จะเลิกท าอาชีพ
น้ี ยังคงคิดที่จะพัฒนางาน
ตรงน้ีให้มีมาตรฐานมาก

ยิ่งขึ้น 

คนที่จะสืบสานน้ันไม่ได้หวัง
ไว้ แต่จากน้ีจะตั้งใจท ากีต้าร์

เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจ
และชีวิตตนเองก็พอ 

8 คติทีน่่าสนใจ “ต้องท าให้คนเห็นคุณค่า และ
ที่ส าคัญของให้เขาเข้าใจใน

งานช่าง เข้าใจในกระบวนการ 
ความส าคัญของงานช่าง” 

“อาชีพน้ีถ้ามีศิลปะใน
หัวใจน้ันไปรอดแน่นอน 
แต่ถ้าหวังท าเชิงพาณิชย์

อย่างเดียว ไปไม่รอด
แน่นอน ต้องท าด้วยใจรัก

อย่างแท้จริง” 

“กีต้าร์คือศิลปะสามมิติ 
สัมผัสได้ด้วยตา(ความ

สวยงามของมัน) หู(เสียง
ของกีต้าร์)  มือ(การได้

เล่นกีต้าร์) ครอบคลุมทุก
พื้นฐานสัมผัสของมนุษย์ 
เป็นมากกว่างานศิลปะ” 

 

การวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ สรุปเป็นตารางได้ดังน้ี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือทั้งหมด 3 คนน้ันท าให้ได้ทราบแง่มุมที่น่าสนใจต่อ

การท างานและต่ออาชีพของแต่ละคน  ซึ่งช่างฝีมือแต่ละคนน้ันต่างมีบุคคลิกและสไตล์ที่แตกต่างกันอย่าง

สิ้นเชิงตามลักษณะงานฝีมือ การได้เห็นลักษณะท่าทางในการพูดระหว่างให้สัมภาษณ์สามารถน ามา

ประกอบการวางรูปแบบสคริปต์เพื่อดึงบุคคลิกเฉพาะและลักษณะเด่นของช่างฝีมือออกมาได้ รวมถึง

ค าตอบจากการสัมภาษณ์เหล่าน้ีท าให้ได้เห็นประเด็นและคติที่น่าสนใจเพื่อเลือกมาใช้ในงานได้อีกด้วย 
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ผลส ารวจจากแบบสอบถาม 

ผู้ศึกษาไดใ้ช้วิธีแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

ระหว่าง    16 – 35 ปี ที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือ 

จ านวนทั้งสิ้น 144  คน โดยใช้ระยะเวลาในการรวบรวมทั้งหมด 2 อาทิตย์  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลส ารวจด้านข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 4-2 แสดงผลส ารวจเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ ร้อยละ จ านวน (คน) 
หญิง 70.14 101 
ชาย 29.86 43 
รวม 100 144 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมีจ านวน 101 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 70.14 และรองลงมาเป็นเพศชายคิดซึ่งมจี านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-3 แสดงผลส ารวจอายุของกลุม่ตัวอย่าง 

อาย ุ ร้อยละ จ านวน (คน) 
ต่ ากว่า 16 1.39 2 

16-20 7.64 11 
21-25 29.17 42 
25-30 18.06 26 
31-35 19.44 28 

มากกว่า 35 ปี 24.31 35 
รวม 100 144 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21-25 ปี ซึ่งเป็นจ านวนมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 29.17 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป และอันดับต่อมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มี

อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 4-4 แสดงผลส ารวจระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอยา่ง 

ระดับการศึกษา ร้อยละ จ านวน (คน) 
ปวช 2.78 4 
ปวส 3.47 5 

มัธยมปลาย/เทียบเท่า 5.56 8 
ปริญญาตร ี 66.67 96 

สูงกว่าปริญญาตร ี 20.14 29 
อื่น ๆ  1.39 2 
รวม 100 144 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 

20.14 อันดับต่อมาคือระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดับ 

  

ตารางที่ 4-5 แสดงผลส ารวจอาชีพของกลุม่ตัวอย่าง 

อาชีพ ร้อยละ จ านวน (คน) 
นักเรียน/นักศึกษา 34.03 49 

ข้าราชการ 7.64 11 
ธุรกิจส่วนตัว 14.58 21 
รัฐวิสาหกิจ 4.17 6 
รับจ้างทั่วไป 4.17 6 

ลูกจ้าง 26.39 38 
อื่น ๆ 9.03 13 
รวม 100 144 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียนและนักศึกษา

เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.03 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพลูกจ้าง คิดเป็นร้อย

ละ 26.39 และอันดับต่อมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 14.58 

ตามล าดับ 

   ส
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ตารางที่ 4-6 แสดงผลส ารวจรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได/้เดือน ร้อยละ จ านวน (คน) 
ต่ ากว่า 5,000 13.89 20 
5,001-10,000 18.06 26 
10,001-50,000 52.08 75 
50,001 ข้ึนไป 15.97 23 

รวม 100 144 
จากตาราง 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-50,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 52.08 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 และอันดับ

ต่อมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 50,001 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 15.97 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-7 แสดงผลส ารวจสถานภาพของกลุม่ตัวอย่าง 

สถานภาพ ร้อยละ จ านวน (คน) 
โสด 78.47 113 

สมรส 21.53 31 
อื่น ๆ 0 0 
รวม 100 144 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดเป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 78.47 และรองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นค่าร้อยละ 21.53 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ส่วนท่ี 2 ผลส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติเก่ียวกับการรับชมสารคดีของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 4-8 แสดงผลส ารวจช่องทางทีร่ับชมสารคดบี่อยทีส่ดุของกลุม่ตัวอย่าง 

ช่องทางท่ีรับชมสารคดีบ่อยท่ีสุด ร้อยละ จ านวน (คน) 
โทรทัศน์ 71.53 103 

วิทยุ 0 0 
เว็บไซต ์ 23.61 34 
นิตยสาร 2.78 4 
อื่น ๆ  2.08 3 
รวม 100 144 

 จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมสารคดีผ่านช่องทางโทรทัศน์บ่อย

ที่สุด คิดเป็นค่าร้อยละ 71.53 รองลงมาคือการรับชมสารคดีผ่านช่องทางเว็บไซต์ คิดเป็นค่าร้อยละ 23.61  

อันดับต่อมาคือการรับชมสารคดีผ่านช่องทางนิตยสาร คิดเป็นค่าร้อยละ 2.78 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-9 แสดงผลส ารวจสถานีโทรทัศน์ที่รบัชมสารคดีบอ่ยที่สุดของกลุม่ตัวอย่าง 

สถานีโทรทัศน์ท่ีรับชมสารคดีบ่อยท่ีสุด ร้อยละ จ านวน (คน) 
ช่อง 3 9.72 14 
ช่อง 5 0.69 1 
ช่อง 7 0.69 1 
ช่อง 9 13.89 20 

Thai PBS 39.58 57 
เคเบลิทีวี 27.78 40 

อื่น ๆ 7.64 11 
รวม 100 144 

 จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมสารคดีผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS 

เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นค่าร้อยละ 39.58 รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี คิดเป็นค่าร้อยละ 

27.78 และอันดับต่อมาคือสถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์หรือช่อง 9 คิดเป็นค่าร้อยละ 13.89 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-10 แสดงผลส ารวจช่วงเวลาที่รบัชมสารคดีของกลุ่มตัวอย่าง 

ช่วงเวลาท่ีรับชมสารคดี ร้อยละ จ านวน (คน) 
06.00-08.00 1.39 2 
08.01-10.00 0.69 1 
10.01-12.00 1.39 2 
12.01-14.00 2.08 3 
14.01-16.00 4.86 7 
16.01-18.00 12.5 18 
18.01-20.00 24.31 35 
20.01-22.00 32.64 47 
22.01-00.00 15.97 23 
00.01-02.00 4.17 6 

รวม 100 144 
 จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมสารคดีในช่วงเวลา 20.01-22.00 

น. เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นค่าร้อยละ 32.64 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเป็นค่าร้อย

ละ 24.31 และอันดับต่อมาคือช่วงเวลา 22.01-00.00 น. คิดเป็นค่าร้อยละ 15.97 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-11 แสดงผลส ารวจประสบการณ์การรับชมสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ประสบการณ์การรับชม ร้อยละ จ านวน (คน) 
เคย 38.19 55 

ไม่เคย 61.81 89 
รวม 100 144 

 จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การรับชมสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพ

ช่างฝีมือของกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่วนใหญ่ไม่เคยรับชม คิดเป็นค่าร้อยละ 61.81 และกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชม

นั้น คิดเป็นค่าร้อยละ 38.19 ตามล าดับ 

 

   ส
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แนะน ารายการสารคดีเก่ียวกับอาชีพช่างฝีมือท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยรับชม 

1.อาชีพนอกกระแส 

2.ช่องอาชีพและการงาน 

3.กบนอกกะลา 

4.ของดีประเทศไทย 

5. How did they do that  จาก ช่องDiscovery Channel 

6.ค าภีร์วิถีรวย 

7.กระจก 6 ด้าน 

 

ตารางที่ 4-12 แสดงผลส ารวจสิ่งที่ประทับใจในรายการสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับชม 

ซึ่งตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

สิ่งท่ีประทับใจ ร้อยละ จ านวน (คน) 
เทคนิคการน าเสนอ 40.68 24 

การเล่าเรื่อง 50.85 30 
เทคนิคการถ่ายภาพและมุมกล้อง 33.9 20 

กราฟิก 11.86 7 
เนื้อหาของสารคดี 76.27 45 
ดนตรีประกอบ 16.95 10 

ประเด็นหรือมมุมองที่เลือกมาน าเสนอ 47.46 28 
ความยาวที่เหมาะสมกบัเนือ้หา 23.73 14 

อื่น ๆ  1.69 1 
รวม 303.39 144 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพ

ช่างฝีมือนั้น สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างประทับใจในสารคดีมากที่สุดคือเนื้อหาของสารคดี คิดเป็นค่าร้อยละ 76.27 

รองลงมาคือการเล่าเรื่อง คิดเป็นค่าร้อยละ 50.85 และอันดับต่อมาคือประเด็นหรือมุมมองที่เลือกมา

น าเสนอ คิดเป็นค่าร้อยละ 47.46 ตามล าดับ 

   ส
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ส่วนท่ี 3 ผลส ารวจความรู้และทัศนคติเก่ียวกับอาชีพช่างฝีมือของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 4-13 แสดงผลส ารวจความเกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมอืของกลุม่ตัวอย่าง 

ความเกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือ ร้อยละ จ านวน (คน) 
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง 9.03 13 

ไม่ได้ประกอบอาชีพนี ้ 67.36 97 
ก าลังศึกษาเกี่ยวกับงานช่างฝีมอื 13.19 19 

ชอบใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้างานช่างฝมีือ 34.72 50 
อื่น ๆ  4.86 7 
รวม 100 143 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ คิด

เป็นค่าร้อยละ 67.36 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้างานช่างฝีมือ คิดเป็นค่าร้อย

ละ 34.72 และอันดับต่อมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ คิดเป็นค่าร้อยละ 13.19 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-14 แสดงผลส ารวจความคิดเห็นถึงวิธีส่งเสรมิงานช่างฝีมือจากกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีส่งเสริมงานช่างฝีมือ ร้อยละ จ านวน (คน) 
แสดงใหเ้ห็นถึงเสน่ห์ ความประณีตของงานช่างฝีมือ 10.49 15 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใหเ้ห็นคุณค่างานช่างฝีมือ 29.37 42 
เชิดชูช่างผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางงานช่างฝมีือและมีใจรักอยา่ง

แท้จรงิ 
7.69 11 

แสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพของผลงานที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 24.48 35 
ประยุกตง์านช่างฝมีือดั้งเดิมใหม้ีความทันสมัยมากข้ึน 27.97 40 

รวม 100 143 
จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่าวิธีส่งเสริมงานช่างฝีมือที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเป็นจ านวนมาก

ที่สุดคือ การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่างานช่างฝืมือ คิดเป็นค่าร้อยละ 29.37 รองลงมาคือวิธี

ประยุกต์งานช่างฝีมือดั้งเดิมให้มีความทันสมัยมากข้ึน คิดเป็นค่าร้อยละ 27.97 และอันดับต่อมาคือวิธีที่

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง คิดเป็นค่าร้อยละ 24.48 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

ตาราง 4-15 แสดงผลส ารวจปรมิาณกลุม่ตัวอย่างทีรู่้จกับุคคลผูป้ระกอบอาชีพช่างฝีมอืที่ประทบัใจ 

การรู้จักชา่งฝีมือท่ีประทับใจ ร้อยละ จ านวน (คน) 
รู้จัก 20.98 30 

ไม่รู้จัก 79.02 113 
รวม 100 143 

จากตาราง 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักบุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือที่

ประทับใจ คิดเป็นค่าร้อยละ 79.02 และกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักบุคคลผูป้ระกอบอาชีพช่างฝีมือที่ประทับใจนั้น 

คิดเป็นค่าร้อยละ 20.98 ตามล าดับ 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเพ่ือน าไปผลิตเป็นสารคดีช่างฝีมือ 

จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผู้ศึกษา

น าเสนอเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือนั้น ผู้ศึกษาได้สรุปจากข้อมูลเชิงคุณภาพได้ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1.แรงบันดาลใจหรอืจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพ 

2.ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน 

3.แนวคิดในการผลิตช้ินงาน 

4.ผลงานที่โดดเด่นและน่าสนใจ 

5.คุณค่าอันควรแก่การสง่เสริมของงานฝีมือนั้น ๆ  

6.รายได้ของอาชีพและกลุม่คนที่เป็นผูบ้ริโภค 

7.วิธีการสืบสานเพือ่ไม่ใหสู้ญหาย 
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ตาราง 4-16 แสดงผลส ารวจอาชีพช่างฝีมือที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าน่าสนใจและอยากให้ผู้ศึกษาน าเสนอ ซึ่ง

สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

อาชีพช่างฝีมือ ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ช่างไทยโบราณ (เช่น ช่างเครื่องทองโบราณ ช่างเครือ่งเงิน ช่างแกะสลัก เป็น
ต้น) 

62.94 90 

ช่างกลไกโบราณ (เช่น ช่างนาฬิกาโบราณ ช่างซ่อมรถโบราณ เป็นต้น 28.67 41 
ช่างท าเครื่องดนตรี (เช่น ช่างท ากีต้าร์ ช่างท าไวโอลิน ช่างท าแคน เป็นต้น) 34.27 49 
ช่างท าเครื่องประดับและเครื่องแตง่กาย ( เช่น ช่างท าจิวเวลรี่ ช่างตัดชุดสูท 

ช่างรองเท้าหนงั เป็นต้น) 
43.36 62 

ช่างอื่น ๆ 12.59% 18 
รวม 181.83 143 

จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชีพช่างฝีมือที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าน่าสนใจและอยากให้ผู้

ศึกษาน าเสนอมากที่สุดคือ ช่างไทยโบราณ คิดเป็นร้อยละ 62.94 รองลงมาคือกลุ่มอาชีพช่างท า

เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย คิดเป็นค่าร้อยละ 43.36 และอันดับต่อมาคือกลุ่มอาชีพช่างท าเครื่อง

ดนตรี คิดเป็นค่าร้อยละ 34.27 ตามล าดับ 
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ตาราง 4-17 แสดงผลส ารวจสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะได้รับชมในสารคดีของผู้ศึกษา ซึ่งสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ค าตอบ 

สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับชม ร้อยละ จ านวน (คน) 
ทักษะฝมีือการท างานช่างของช่างฝมีือบุคคลนั้น ๆ 65.73 94 

แรงบันดาลใจที่มาประกอบอาชีพนี ้ 53.15 76 
ความคาดหวังต่ออาชีพตนเองในอนาคต 30.77 44 

ข้ันตอนการสร้างสรรค์ช้ินงาน 72.73 104 
ทัศนคติและค าคมการใช้ชีวิตในฐานะผู้ประกอบ

อาชีพช่างฝีมือ 
43.36 62 

อื่น ๆ 2.8 4 
รวม 268.54 143 

จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะได้รับชมในสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ

มากที่สุดคือ ข้ันตอนการสร้างสรรค์ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 72.73 รองลงมาคือทักษะฝีมือการท างานช่าง

ของช่างฝีมือบุคคลนั้น ๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 65.73 และอันดับต่อมาคือแรงบันดาลใจที่มาประกอบอาชีพนี้ 

คิดเป็นร้อยละ 53.15 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-18  แสดงผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความยาวที่เหมาะสมของสารคดี 

ความยาวท่ีเหมาะสม ร้อยละ จ านวน (คน) 
5 นาท ี 3.5 5 
10 นาท ี 24.48 35 
15 นาท ี 72.03 103 

รวม 100 143 
จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่าความยาวที่เหมาะสมของสารคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือ

คือ 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 72.03 รองลงมาคือความยาว 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 24.48  และอันดับ

สุดท้ายคือความยาว 5 นาที คิดเป็นค่าร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
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ตาราง 4-19 แสดงผลส ารวจปัจจัยที่ดึงดูดให้รับชมสารคดีของผู้ศึกษามากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด ร้อยละ จ านวน (คน) 
การถ่ายภาพ เทคนิคการใช้มุมกล้อง 11.19 16 
ช่างที่เป็นแขกรับเชิญในแต่ละตอน 4.2 6 

ประเภทงานฝีมือที่สนใจ 64.34 92 
การล าดับภาพ 5.59 8 

ประเด็นหรือการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ 14.69 21 
รวม 100 143 

จากตาราง 4-19 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส าคัญที่จะดึงดูดกลุ่มตัวอย่างให้เลอืกรบัชมสารคดีเรื่องนี้

มากที่สุดคือ ประเภทงานฝีมือที่สนใจ คิดเป็นค่าร้อยละ 64.34 รองลงมาคือ ประเด็นหรือการสัมภาษณ์

แขกรับเชิญ คิดเป็นค่าร้อยละ 14.69 และอันดับต่อมาคือ การถ่ายภาพ เทคนิคการใช้มุมกล้อง คิดเป็นค่า

ร้อยละ 11.19 ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเพิ่มเติมจากกลุม่ตัวอย่าง ซึ่งได้ประเด็นที่

น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1.ควรน าเสนอด้วยวิธีและรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ดึงดูดกลุ่มคนที่ไม่สนใจให้หันมารบัชมให้

ได ้

2.การน าเสนอควรเน้นการเรียนรู้ความละเอียดและความประณีตของแต่ละข้ันตอนการท างาน 

น าเสนอให้มีความลึกซึ้งกิน ซึ่งท าให้อยากอนุรักษ์งานช่างฝีมือนั้น ๆ  

3.เน้นภาพสวย มีเทคนิคการน าเสนอใหม่ ๆ  ใช้เสียงบรรยาย และใช้ดนตรีประกอบไพเราะ  

4.อยากให้เป็นสารคดีที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่สนใจที่จะไปประกอบอาชีพ

ช่างฝีมือ เพื่อสืบสานความรู้ ความสามารถต่อไป   
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การวิเคราะห์ผลส ารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้

ดังน้ี 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จากการส ารวจด้านกลุ่มตัวอย่างซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้ 10,000-50,000 

บาท สถานภาพโสด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ชอบใช้

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของงานช่างฝีมือและบางส่วนก าลังศึกษาเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ 

พฤติกรรมการรับชมสารคดี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับชมสารคดีผ่าน

สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ในช่วงเวลา 20.00-22.00 น. บ่อยที่สุด และผู้ที่เคยรับชมสารคดีที่น าเสนอ

เกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือมาก่อนน้ันมีความประทับใจด้านเนื้อหา  การเล่าเรื่อง มุมมองและประเด็นที่เลือก

มาน าเสนอมากที่สุด 

ทัศนคต ิ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อปัญหาของผู้ที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือว่า คนส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยสนใจที่จะอุดหนุนสินค้าและบริการของงานช่างฝีมือมากที่สุด และบางส่วนมีความคิดเห็นว่า

งานช่างฝีมือมักขาดลูกศิษย์หรือบุคคลที่จะสืบทอดงานวิชา และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า สิ่งที่จะ

สามารถอนุรักษ์และส่งเสริมงานช่างฝืมือได้คือ การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของงานช่างฝีมือมาก

ที่สุด  

ประเด็นและเน้ือหา  ในการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือนั้น  กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความต้องการให้น าเสนอเกี่ยวกับภูมิหลังและแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพว่าเขาได้

เรียนรู้หรือได้รับการสืบสานมาจากใคร จุดเริ่มต้นอาชีพเป็นอย่างไร งานฝีมือเหล่านั้นมีข้ันตอนการผลิต

อย่างไร อาทิเช่น การหาวัสดุและการเตรียมอุปกรณ์ แนวคิดและระดับความยากง่ายของการผลิตช้ินงาน 

เป็นต้น อยากให้น าเสนอให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและหันมาช่วยกันส่งเสริมงานช่างฝีมือไม่ให้สูญหายไป   

นอกจากนั้นช่างที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ช่างไทยโบราณ  ช่างท าเครื่องประดับ

และเครื่องแต่งกาย และช่างท าเครื่องดนตรี ตามล าดับ ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกสามารถเลือกช่างฝีมือที่จะน าเสนอ

ได้มีขอบเขตมากยิ่งขึ้น 

เทคนิคการน าเสนอ ต้องน าเสนอให้มีความทันสมยั แปลกใหม่ เข้าใจได้ง่ายซึ่งจะสามารถดึงดูด

ให้ผู้ที่ไม่สนใจอยากที่จะรับชมได้  อาจน าเสนอด้วยเสียง voice over จากเสียงสัมภาษณ์หรือเสียง
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บรรยายประกอบกับเน้นภาพสวยและดนตรีไพเราะ ซึ่งจะช่วยท าให้สารคดีมีอรรถรสเพลิดเพลินและ

น าเสนอให้ลึกซึ้งกินใจ ซึ่งสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชมมากที่สุดคือการแสดงให้เห็นทักษะและฝีมือใน

การผลิตช้ินงานของช่างฝีมือ  

การออกอากาศ  การออกอากาศเน้นความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ ซึ่งก็คือการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ซึ่งเป็นช่องที่กลุ่มตัวอย่างรับชมสาร

คดีมากที่สุด โดยออกอากาศในช่วงเวลา 20.00-22.00 น.  
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การน าเสนอโครงร่าง (Proposal) การสร้างสรรค์สารคดีเก่ียวกับช่างฝีมือ 

ช่ือสารคดี:  The Truemaker 

วัตถุประสงค์:  1.เพื่อน าเสนองานช่างฝีมือที่ควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก  

2.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

Concept:   สารคดีที่จะพาไปไขทุกแง่คิด มุมมอง ทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ  

Theme:     การได้เรียนรู้ที่จะเป็นช่างฝีมือที่ประสบความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย:  กลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี   

กลุ่มเป้าหมายรอง:  บุคคลทุกเพศทุกวัยที่สนใจหรือก าลังประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ 

วันเวลาในการออกอากาศ:  ทุกวันอาทิตย์  เวลา 21.50 – 22.00 น.  

สถานีโทรทัศน์ในการออกอากาศ:  ช่องไทยพีบีเอส 

ความยาวในการออกอากาศ: 10 นาที 

รูปแบบการน าเสนอ: เป็นสารคดีที่ด าเนินเรื่องด้วยเสียงสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญ  โดยเป็นบทสัมภาษณ์ที่

คัดแต่ใจความส าคัญจากค าพูดของแขกรับเชิญ  ผสมผสานกับการเล่าเสริมเรื่องด้วยภาพที่โชว์ทักษะงาน

ช่างฝีมือของแขกรับเชิญ ประกอบกับดนตรีอันเรียบง่าย และสอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจเป็นเสียงบรรยาย

ที่เลือกเฉพาะใจความส าคัญ 

Mood and Tone:  เปลี่ยนไปตามเอกลักษณ์ของประเภทงานฝีมือ โดยดึงเสน่ห์ของงานฝีมือออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

ตัวอย่างตอนในแต่ละเทป 

เทปท่ี 1 ช่างเครื่องทองโบราณ 

 
ภาพที่ 4-1 ช่างเครื่องทองโบราณ  เข้าถึงเมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 

www.guruthaiantiquejewelry.com 

เป็นอาชีพช่างไทยโบราณที่ต้องใช้ทักษะฝีมือค่อนข้างสูงในการสร้างสรรค์ข้าวของเครื่องใช้ 

เครื่องประดับที่ท าจากทองโบราณ ต้องอาศัยความละเอียดละอ่อน วิจิตรบรรจงและพิถีพิถันในทุกข้ันตอน 

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาช่างมาจากช่างไทยโบราณดั้งเดิม  ผู้ที่ร่ าเรียนด้านนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีในการ

ฝึกฝนฝีมือและทองเป็นสิง่ทีม่ีราคาสูง ผู้ที่จะสามารถเปิดเป็นกิจการเครื่องทองโบราณนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย 

 

เทปท่ี 2  ช่างท ากีต้ารแ์ฮนด์เมด  

 
ภาพที่  4-2 ช่างท ากีต้าร์แฮนด์เมด โบราณ  เข้าถึงเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 

thaimisc.pukpik.com 

   ส
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กีต้าร์แฮนด์เมดช่างท ากีต้าร์ระดับโลกนั้นมีช่ือเสียงมากในประเทศอเมริกา แต่ในประเทศไทย

เราน้ันช่างท ากีต้าร์แฮนด์เมดที่พอมีช่ือเสียงก็มีอยู่จ านวนไม่มาก  เพราะการเป็นช่างท ากีต้าร์นั้นไม่ได้เป็น

กันได้ง่าย ๆ การเลือกวัสดุในการท ากีต้าร์นั้นต้องเรียนรู้พอสมควร  ต้องรู้จักการออกแบบโครงสร้างกีต้าร์ 

การออกแบบให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้เล่น การให้ความส าคัญกับเสียงของกีต้าร์และตัวโน้ตนั้นก็

มองข้ามไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนต้องอาศัยการศึกษาและฝึกฝนเป็นส าคัญ    

 

เทปท่ี 3 ช่างหล่อ  

 
ภาพที่ 4-3 ช่างหล่อ เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก  www.siamtaksin.com/portfolio 

การหล่อเป็นศิลปกรรมที่คู่กับสังคมไทยมานาน เป็นการหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ เป็นการหลอม

โลหะแล้วเทลงแม่พิมพ์ซึ่งเป็นรูปที่สร้างตามแบบบุคคลหรือเทวรูปอันงดงาม ผู้ที่ เ ป็นช่างหล่อ

เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นทั้งช่างหล่อและช่างปั้น เพราะต้องอาศัยการปั้นแม่พิมพ์ที่จะเทโลหะลงไป ซึ่งเป็น

ทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนพอสมควร   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

การศึกษาและการผลิต “การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ” ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัย

ประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงานสารคดีที่ผู้ศึกษาได้

ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม หรือ Focus Group กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

อาชีพช่างฝีมือจ านวน 5 คน เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์หลังการรับชมสาร

คดีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ ศึกษาจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปอภิปรายและประเมินผลในการ

พัฒนาการสร้างสรรค์สารคดีที่มีคุณภาพและตอบวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายได้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กับบุคคลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเปน็ผู้

ที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือ อายุระหว่าง 16-35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 5 คน 

2.สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ The Truemaker  คนสร้าง

งาน 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ The Truemaker คนสร้างงาน  
การประเมินประสิทธิผลของสารคดีนั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การตั้งค าถามเพื่อการสนทนากลุ่ม

เกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับหลังการรับชมจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่ง

ค าถามออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสารคดี 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอของสารคดี 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความสวยงามของภาพของสารคดี 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและความพงึพอใจด้านการตัดต่อหรอืการล าดับภาพและเสียงของ

สารคดี  

ส่วนท่ี 5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม    

   ส
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ส่วนท่ี 6  ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรงุ 

 

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลัง

การรับชมรายการสารคดี The Truemaker   

อันประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองที่สนใจในอาชีพ

ช่างฝีมือ ดังต่อไปนี้ 

นายจามร  มั่งค่ัง  อายุ  35  ป ี ค้าขาย 

นายเอกลกัษ์   ทองโสภา อายุ  22  ป ี นักศึกษา 

นางสาวพัชรีภรณ์  ชาญชัชวาลย์ อายุ  22  ป ี นักศึกษา 

นายภัควี   แก่งทองหลาง  อายุ  37  ป ี รับราชการ 

นางสาวอรุณรังสี    โอฆะพนม อายุ  36   ป ี พนักงานบริษัท 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเน้ือหาของสารคดี 

ในด้านของเนื้อหานั้น กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในเนื้อหาและประเด็นที่เลือกมาน าเสนอ 

เพราะดูแล้วเข้าใจง่าย ได้ความรู้และได้รู้จักช่างฝีมือมากข้ึนเพราะเห็นว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้

ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือมากนัก   ปริมาณเนื้อหาไม่อัดแน่นจนเกินไป แต่มีความประสงค์ให้เพิ่ม

ประเด็นเนื้อหาและขยายเวลาน าเสนอที่มากข้ึน กล่าวคือต้องการให้น าเสนอเนื้อหาของช่างฝีมือที่

มากกว่า  1 คน เพื่อที่จะได้เห็นวิธีการท างานหรือแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปของช่างฝีมือที่ประกอบ

อาชีพเดียวกัน  ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจได้มากข้ึน 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอของสารคดี 

ในด้านของเทคนิคการน าเสนอน้ัน  กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกับเทคนิคการน าเสนอซึ่งใช้

การบรรยาย ไม่มีพิธีกร ประกอบกับกราฟิกตัวอักษร โดยให้เหตุผลว่าน าเสนอได้ลื่นไหลดี ไม่ท าให้เสีย

อรรถรสในการรับชม สามารถดึงอารมณ์ให้คล้อยตามได้ แต่การด าเนินเรื่องควรมีจุดพีคหรือจุดที่เร้า

อารมณ์ซึ่งจะท าให้คนดูอยากที่จะรับชมต่อไปจนจบเรื่อง  ในส่วนของกราฟิกตัวอักษรนั้นควรใช้

รูปแบบฟ้อนท์ที่น่าสนใจ ควรมีการสร้างลูกเล่นของกราฟิกตัวอักษรให้ลื่นไหล และหลากหลาย

มากกว่าน้ี  กลุ่มเป้าหมายบางท่านต้องการให้ใช้เทคนิคด้านเอฟเฟคที่ไม่หวือหวามากนัก ต้องการให้

เน้นความเรียบง่าย 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์  ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความสวยงามของภาพของสาร

คดี 

ในด้านความสวยงามของภาพ  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความพึงพอใจ  โดยให้

เหตุผลว่ามุมกล้อง เทคนิคการถ่ายภาพ สีของภาพมีความเหมาะสมเข้ากับรูปแบบสารคดี แต่ถ้าเพิ่ม

ภาพมุมกว้างมากข้ึนกว่าเดิมก็จะดีเพราะจะท าให้สามารถมองเห็นตัวช้ินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  และ

ควรถ่ายภาพให้นิ่งมากข้ึนกว่าเดิมเพราะมีหลายภาพที่ยังถ่ายไม่นิ่ง 

ส่วนท่ี 4 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านการตัดต่อหรือการล าดับภาพและเสียง

ของสารคดี  

ในการการตัดต่อหรือล าดับภาพและเสียงนั้น  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเพราะให้

ความเห็นว่าเข้ากับรูปแบบสารคดี ล าดับเนื้อหาของภาพและดนตรีท าให้อยากติดตาม แต่แนะน าให้ใช้

เพลงที่เร้าอารมณ์มากกว่าน้ีสารคดีจะได้มีช่วงจังหวะอารมณ์ได้   

ส่วนท่ี 5 ผลวิเคราะห์ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชม    

ในด้านของประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมนั้น กลุ่มเป้าหมายกล่าวว่าได้ความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพช่างฝีมือนี้มากข้ึน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนเรามักไม่ค่อยเสาะหาที่จะเรยีนรู้มากนัก   ท าให้ได้

รู้ว่าทุกสิ่งที่คิดจะท าไม่ใช่ต้องมีใจรักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องหมั่นฝึกฝนให้มีความช านาญด้วย ได้

ข้อคิดจากค าพูดของช่างฝีมือ  ท าให้ได้เข้าถึงศิลปะงานช่างมากข้ึน  ตระหนักถึงคุณค่าของงาน

ช่างฝีมือ 

ส่วนท่ี 6  ข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีควรปรับปรุง 

กลุ่มเป้าหมายน้ันได้กล่าวว่า ควรมีการถ่ายภาพมุมกว้างของช้ินงานบ้างเพือ่ที่จะได้เหน็ภาพ

ช้ินงานได้ชัดเจนมากข้ึน ควรเพิ่มเทคนิคภาพให้หลากหลาย  เนื้อหาของสารคดีสั้นเกินไปควรเพิ่มให้มี

ความละเอียดมากกว่าน้ี  และควรเรียบเรียงภาพข้ันตอนการปั้นให้ตามขั้นตอนมากกว่าน้ี 
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ตาราง 5-1 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์  ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการรับชมสารคดี  The 

truemaker ตอน ช่างปั้น 

 ด้านเนื้อหา ด้านความ
สวยงามของ

ภาพ 

ด้านเทคนคิการ
น าเสนอ 

ด้านการตัด
ต่อหรือล าดับ

ภาพ 

ประโยชน์ที่ได้
จากการรับชม 

ข้อเสนอแน
ะเพิ่มเติม กลุ่ม

ตัวอย่าง 
นายจามร    

ม่ังคั่ง 
ต้องการให้น าเสนอ
ช่างคนอ่ืน ๆ เพิ่ม
และขยายเวลา 

ภาพและมุม
กล้อง

สวยงาม เป็น
ที่พึงพอใจ 

เป็นที่พึงพอใจ 
ทุกอย่างดูลื่น

ไหล ดึงอารมณ์
ได้ 

พึงพอใจด้าน
การตัดต่อ 
เรียงล าดับ

ภาพได้ดี น่า
ติดตาม 

ท าให้เห็นว่า
คนเราต้องมีทั้ง
ใจรักและต้องมี
ทั้งความช านาญ
ในการคิดที่จะท า

สิ่งใดใด 

เน้ือหา
ค่อนข้างสั้น 

นายเอกลักษ์ 
ทองโสภา 

เข้าใจง่ายไม่อัด
แน่นมากเกินไป 

พึงพอใจด้าน
ภาพและมุม

กล้อง 

สามารถดึง
อารมณ์ให้คล้อย

ตามได้ 

สื่อถึงอารมณ์
ของช่างปั้นได้
ดี แต่ควรมี
เทคนิคที่

หลากหลาย
มากขึ้น 

ได้ความรู้และ
ข้อคิดในหลาย ๆ 
ค าพูดจากช่าง

ปั้น 

ภาพสวยแต่
ควรเพิ่ม

เทคนิคการ
เล่นภาพที่
หลากหลาย

มากขึ้น 
นางสาวพัชรี

ภรณ์  
ชาญชัชวาลย์ 

ได้รู้จักช่างปั้นมาก
ขึ้น 

พึงพอใจด้าน
ภาพ 

พอใจการใช้เสียง
บรรยายกราฟิก
ตัวอักษรต้องลื่น
ไหลมากกว่าน้ี 

ในด้านของ
อารมณ์ยังขาด
จุดพีค ดนตรี

ควรเร้า
อารมณ์

มากกว่าน้ี 

ได้รู้จักและเข้าใจ
ถึงศิลปะงานช่าง
มากขึ้น รู้สึกเห็น

คุณค่า 

ปรับปรุง
เรื่องของ
กราฟิก

ตัวอักษรให้
ลื่นไหลมาก

ขึ้น 
นายภัควี 

 แก่
งทองหลาง 

เน้ือหาครบถ้วน
เป็นที่พึงพอใจ 

มีลูกเล่นของ
มุมกล้องดู
สวยงาม 

เป็นที่พึงพอใจ
เหมาะสมกับสาร

คดี 

พึงพอใจดนตรี 
จังหวะ
อารมณ์ 

แต่ขั้นตอน
การปั้นควร
เรียงล าดับ

กว่าน้ี 

ได้รู้และเข้าใจถึง
ความผูกพันของ

ผู้สร้างและ
ผลงาน รับรู้ได้
ถึงความสุขที่ได้

ท างาน 

ควร
เรียงล าดับ

ภาพขั้นตอน
การปั้นให้
ดีกว่าน้ี 

นางสาวอรุณ
รังสี   โอฆะ

พนม 

รายละเอียดเน้ือหา
ยังน้อยไป เวลา
จ ากัดเกินไป 

เน้นภาพใน
มุมแคบมาก

เกินไป 

เหมาะสมกับ
รูปแบบสารคดี 
ดึงอารมณ์ได้ 

พึงพอใจมี
ความ

เหมาะสมต่อ 

ได้รับรู้ถึงชีวิต
ของการเป็นช่าง
ปั้นได้เป็นอย่างดี 

ควรเพิ่มมุม
กล้อง

ระยะไกล
บ้างเพื่อเห็น
ผลงานชัดขึ้น 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

บทสุดท้ายนี้เป็นการสรุปและอภิปรายผลภาพรวมของการสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับ

ช่างฝีมือ ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะซึ่งผู้ศึกษา

สามารถน าไปใช้ในการผลิตและวิจัยได้ในครั้งต่อไป 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ ซึ่ง

ได้แก่การผลิตรายการสารคดีที่ส่งเสริมงานช่างฝีมือ และกระตุ้นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ประสงค์อยาก

ประกอบอาชีพช่างฝีมือนั้น โดยสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

  

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ

การผลิตสารคดีในหัวข้อ  ‘ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการรับชมรายการ The Truemaker’ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือ

จ านวน 5 คน ได้ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ 

รายการ The Truemaker  เป็นรายการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในอาชีพช่างฝีมือควบคู่ไป

กับความบันเทิง  ซึ่งได้เรียนรู้มุมมอง ข้อคิดที่น่าสนใจผ่านผู้ที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือนั้น ๆ ซึ่ง

สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่สนใจได้   ได้ความรู้เรื่อง

ข้ันตอนการท าช้ินงานซึ่งยากที่จะได้เห็น อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าของความงามและ

ศิลปกรรมของงานช่างฝีมือได้  อารมณ์ของสารคดีสอดคล้องกับบุคลิกของช่างและชนิดของงานซึ่ง

สร้างเสน่ห์ให้กับสารคดีได้    

เทคนิคการน าเสนอมีความเรียบง่ายแต่ก็ทันสมัยสามารถมีการใช้ดนตรีประกอบที่สามารถ

สร้างอารมณ์ให้คนดูคล้อยตามได้  มีการใช้กราฟิกตัวอักษรที่สอดแทรกข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นท าให้

เข้าใจง่ายและกระชับเนื้อหาของสารคดีได้มากข้ึน ด้านเทคนิคภาพนั้นมีความน่าสนใจและเหมาะกับ

งานซึ่งท าให้สามารถเห็นรายละเอียดของงานช่างฝีมือได้ดี แต่ถึงกระนั้นควรมีภาพกว้างเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายและท าให้เห็นช้ินงานในมุมกว้างได้ชัดข้ึนด้วย  
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นอกจากนั้นควรขยายเวลาน าเสนอให้ยาวข้ึนเพื่อใส่รายละเอียดของเนื้อหาสารคดีได้มาก

ข้ึน และควรสร้างจุดพีคของการด าเนินเรื่องในสารคดีให้น่าติดตามมากยิ่งข้ึน    สารคดีที่น าเสนอ

เกี่ยวกับบุคคลนั้นการเรา้อารมณ์และการดึงอารมณ์ให้ผูร้บัชมมีความรู้สกึรว่มนั้นส าคัญมาก เพราะท า

ให้ผู้รับชมอยากที่จะติดตามบุคคลนั้น ๆ จนจบสารคดีได้   

 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

ในการผลิตสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ The Truemaker นั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิด 

ทฤษฏี ผลงานที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสารคดี  มีดังนี ้

1.แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์  ผู้ศึกษาได้ยึดข้ันตอนและกระบวนการต่าง ๆ ใน

การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเตรียมในการผลิตสารคดี รวมถึงขั้นตอนผลิตสารคดีดังนี้ 

ข้ันตอนก่อนการผลิต   ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

อินเตอร์เน็ต บทความ หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คลิปวิดีโอทั้งของไทยและต่างประเทศ  รวมถึงการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสารคดีเพื่อขอค าแนะน าด้านกระบวนการ

ผลิตสารคดีอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างฝีมือเพื่อนไป

ก าหนดแก่นและประเด็นเนื้อหาของสารคดี  จากนั้นจึงน าไปก าหนดเป็นโครงร่างเพื่อเตรียมการสู่

ข้ันตอนการถ่ายท าสารคดี  

ข้ันตอนการถ่ายท า   ผู้ศึกษาได้มีการวางแผนจัดการบุคลากรในการถ่ายท า เตรียมอุปกรณ์

ล่วงหน้าค้นคว้าข้อมูลของแหล่งที่จะท าการถ่ายท าล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ถ่ายท า  

พร้อมกับการประสานงานกับช่างที่จะท าการถ่ายท าเพื่อความพร้อมของช่าง พร้อมกับการเตรียมแผน

ส ารองล่วงหน้าในกรณีที่อาจเกิดปญัหาฉับพลันหรือเกิดอุปสรรคซึ่งต้องน าหลักการผลิตสารคดีช่วยใน

การแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ 

ข้ันตอนหลังการถ่ายท า  ผู้ศึกษาได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานช่างฝีมือ เพื่อที่จะได้ทราบพึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆหลังการรับชม เพื่อวัดประสิทธิผลของสารคดี The Truemaker ว่าตอบ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดท างานวิจัยน้ีข้ึนมามากน้อยแค่ไหน และสามารถปรับปรุงพัฒนาให้การผลิต

และวิจัยครั้งต่อ ๆ ไปบรรลุผลได้อย่างดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

2.แนวคิดเกี่ยวกับช่างฝีมือ  ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ

ช่างฝีมือที่มีอยู่ในสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนปัจจุบันมากยิ่งข้ึน  เพื่อที่จะได้รู้ซึ้งถึงคุณค่า ความหมายและ

บทบาทของอาชีพช่างแต่ละประเภท เช่น  คุณค่าด้านศิลปะ  คุณค่าด้านประโยชน์ในการใช้สอยใน

ชีวิตประจ าวัน คุณค่าด้านการสืบทอดจากบรรพบุรุษ  คุณค่าด้านความผูกพันทางศาสนา เป็นต้น  สิ่ง

เหล่าน้ีจะสามารถช้ีให้เห็นว่าควรเลือกช่างฝีมือประเภทใดมาน าเสนอซึ่งควรสอดคล้องกับความสนใจ

ของผู้รับชม  และยังคงมีบทบาทที่ส าคัญกับวิถีชีวิตคนปัจจุบัน อย่างกรณีที่ผู้ศึกษาผลิตสารคดี The 

Trumaker ตอน ช่างปั้น ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดน้ีท าให้ได้รู้ว่าช่างปั้น มีบทบาทอย่างมากต่อสังคม

ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งช่างปั้นนับว่าเป็นบุคคลที่สร้างช้ินงานที่เป็นทั้งศิลปะและมี

ความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของศาสนา อาทิ การสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้คนได้สักการะ

กราบไหว้  การสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลส าคัญอันเป็นที่นับถือของผู้คน เป็นต้น   

3.ผลงานที่เกี่ยวข้อง   เป็นข้ันตอนที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิดีโอสารคดีทั้งของไทย

และต่างประเทศ เพื่อศึกษาเทคนิคการน าเสนอ  การด าเนินเรื่อง  เทคนิคด้านการถ่ายภาพ  เทคนิค

ด้านการล าดับภาพ  การใช้ดนตรีในการเร้าอารมณ์   ประเด็นในการน าเสนอต่อผู้รับชมซึ่งสิ่งเหล่านี้

เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งในการน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตสารคดีของผู้ศึกษาเองได้ 

4.ค าแนะน าจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสารคดี   ผู้ศึกษาสามารถน าค าแนะน ามา

ใช้ในทุกกระบวนการการผลิตสารคดี  โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมสารคดีของ

กลุ่มเป้าหมาย  การไม่ก าหนดรูปแบบของการด าเนินเรื่องสารคดีที่ไม่ตายตัวเกินไป กล่าวคือ สารคดี

แต่ละตอนไม่จ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบที่เหมือนกันทุก ๆ ตอน อาทิ การเรียงล าดับประเด็นของ

เนื้อหา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเรียงจาก 1 ไป 2 เสมอไปแต่สามารถสลับกันเพื่อให้มีลูกเล่นและไม่ซ้ าซากได้  

นอกจากนั้นยังเป็นเทคนิคภาพซึ่งผู้ที่เช่ียวชาญสามารถแนะน าการถ่ายภาพและการตัดต่อล าดับภาพ

ให้เข้ากับสารคดีของผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี  
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ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1.ขั้นตอนก่อนการผลิต   

เนื่องด้วยบทความ เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือในปัจจุบันนั้น  ค่อนข้างหา

ยาก โดยส่วนมากมักจะเป็นข้อมูลที่ซ้ ากัน ขาดความหลากหลาย และไม่ค่อยทันสมัย ท าให้ยากที่

จะได้ข้อมูลที่หลากหลายของอาชีพช่างฝีมือได้ จึงแก้ไขด้วยการสอบถามผ่านบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้

ประกอบกับการค้นคว้าหลาย ๆ ช่องทางแล้วน ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน  

ช่างฝีมือที่ได้ตอบตกลงให้ถ่ายท าสารคดีนั้นเกิดขาดการติดต่ออย่างเด็ดขาด จึงต้องรีบ

ติดต่อช่างฝีมือท่านอื่นแทน ซึ่งแก้ไขโดยการลิสต์รายช่ือช่างส ารองไว้อย่างน้อย 5 คน ซึ่งข้ันตอนน้ีควร

ท าไว้ในข้ันตอนแรก ๆ จากนั้นการติดต่อช่างเพื่อขอถ่ายท าจึงท าในข้ันตอนถัดมาเมื่อไม่ส าเรจ็กย็ังคงมี

ช่างบุคคลอื่นส ารองไว้ 

2.ขั้นตอนการผลิต   

การถ่ายสัมภาษณ์ช่างฝีเนื่องด้วย ช่างฝีมือส่วนใหญ่ไม่สันทัดในการพูดหน้ากล้อง เขินอาย 

ท าให้พูดติดขัดตอบค าถามสั้นเกินไปท าให้ได้รายละเอียดส าคัญ ๆ ค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องแก้ไขโดยการ

ท าให้ช่างรู้สึกผ่อนคลายและใช้การถามแบบปลายเปิดและการถามต่อยอดเพื่อเปิดช่องทางให้ช่าง

สามารถเล่ารายละเอียดออกมาให้มากที่สุด 

3.ขั้นตอนหลังการผลิต   

เป็นปัญหาด้านการตัดต่อซึ่งเนื่องด้วยสารคดีที่ใช้เสียงสัมภาษณ์ของช่างเพียงอย่างเดียวใน

การด าเนินเรื่อง ซึ่งการตอบค าถามของช่างนั้นไม่ได้ทวนค าถามก่อนตอบ จึงท าให้เนื้อหาขาดความ

ชัดเจน จึงแก้ไขด้วยการใส่กราฟิกตัวอักษรเพื่อให้ข้อมูลแบบเกริ่นน าก่อนเข้าประเด็นที่ช่างตอบ

ค าถามแทนได ้

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.การที่จะท าสารคดีที่น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลนั้น  บุคคลนั้น ๆ ควรเป็นคนที่มี

แง่มุมหรือบทบาทที่น่าสนใจไม่เหมือนใคร  ควรดึงจุดเด่นของบุคคลนั้นๆ ออกมาให้ได้มากที่สุดและ

น าจุดเด่นนั้น ๆ มาใช้กับเทคนิคการน าเสนอ mood and tone ในการผลิตสารคดีซึ่งจะท าให้สารคดี

มีเสน่ห์และท าให้แต่ละตอนมีเอกลักษณ์น่าจดจ าได้  

   ส
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2.การวางแผนการถ่ายท าในข้ันตอน Production นั้น เมื่อจัดตารางการถ่ายท าแล้วควรมี

การจัดท าแผนส ารองไว้ด้วย เพื่อป้องกันกรณีที่อาจเกิดเรือ่งไม่คาดฝนัข้ึนเช่น การขอเลื่อนนัดของแขก

รับเชิญ   สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็นต้น   

   ส
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แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการรบัชมสารคดี ของกลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นบุคคลที่มี

อายุระหว่าง 16 – 35 ปี ที่สนใจในงานช่างฝีมือ จ านวนอย่างน้อย 50 คน  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าข้ึนเพื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปก าหนดขอบเขตและ

แนวทางส าหรับการสร้างสรรค์จุลนิพนธ์ในหัวข้อ การสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ ซึ่งค าตอบ

ทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามจะช่วยให้ผู้จัดท าสามารถน าไปเป็นแนวทางในการผลิตสารคดีที่มีคุณภาพ

และน่าสนใจได้  

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เพศ   

ชาย      หญิง   

1.2 อายุ   

  ต่ ากว่า 16   16-20    21-25 

  25-30    31-35    มากกว่า 35 ป ี

1.3 ระดับการศึกษา    

ปวช      ปวส       

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า    ปริญญาตรี      

สูงกว่าปริญญาตรี    อื่น ๆ  

1.4 อาชีพ    

นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ     ธุรกิจส่วนตัว   

รัฐวิสาหกิจ   รับจ้างทั่วไป   ลูกจ้าง   

อื่น ๆ 
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1.5 รายได้    

ต่ ากว่า5,000     5,001-10,000     10,001-50,000   

50,001 ข้ึนไป 

 

1.6 สถานภาพ   

โสด      หย่าร้าง     สมรส 

 

ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการรับชมสารคด ี

2.1 ท่านรับชมสารคดีจากช่องทางไหนเป็นส่วนใหญ่ 

  โทรทัศน์      วิทยุ      เว็บไซต ์

นิตยสาร     อื่น ๆ  

2.2 ท่านรับชมสารคดีจากสถานีโทรทัศน์ช่องไหนเป็นส่วนใหญ่ 

  ช่อง 3      ช่อง 5     ช่อง  7  

ช่อง  9     ช่องไทยพีบเีอส   เคเบิล้ทีวี   

อื่น ๆ 

2.3 ช่วงเวลาท่ีท่านรับชมสารคดีทางโทรทัศน์มากท่ีสุด 

  06.01-08.00      08.01-10.00     10.01-12.00    

12.01-14.00     14.01-16.00     16.01-18.00   

18.01-20.00    20.01-22.00   22.01-00.00 

  00.01-02.00 

2.4 ท่านเคยรับชมรายการสารคดีท่ีน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือบ้างหรือไม่ 

  เคย    ไม่เคย 
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2.5 บอกชื่อสารคดีท่ีน าเสนอเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือท่ีท่านเคยรับชม (ส าหรับผู้ท่ีตอบว่าเคย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……........................................................................................................................................................ ... 

2.6 จากข้อ 2.5 ท่านชอบอะไรเกี่ยวกับสารคดีเรื่องน้ันบ้าง 

  เทคนิคการน าเสนอ    การเล่าเรื่อง    

เทคนิคการถ่ายภาพและมุมกล้อง   กราฟิค    

 เนื้อหาของสารคดี    ดนตรีประกอบ 

ประเด็นหรือมมุมองที่เลือกมาน าเสนอ  อื่น ๆ 

ความยาวที่เหมาะสมกบัเนือ้หา    

 

ส่วนท่ี 3  ความรู้และทัศนคติเก่ียวกับอาชีพช่างฝีมือ  

3.1 ความเกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง    

ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้  

  ก าลังศึกษาเกี่ยวกับงานช่างฝีมอื    

ชอบใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้างานช่างฝมีือ 

  อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………........................ 

3.2 ปัจจุบัน ท่านคิดว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดกับผู้ท่ีประกอบอาชีพช่างฝีมือ คือปัญหาใด 

  ขาดลูกศิษย์ผู้สบืทอดงานช่างฝมีือ 

  กรรมวิธีหรือข้ันตอนการผลิตงานช่างซับซ้อนและใช้เวลานาน 

  ครูวิชาช่างหรือผู้เช่ียวชาญทางงานช่างฝีมอืลดน้อยลง 

  คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจอุดหนุนสินค้าและผลผลิตของงานช่าง 

  อื่น ๆ  
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3.3 ท่านคิดว่ามีวิธีใดท่ีจะสามารถส่งเสริมงานช่างฝีมือเหล่าน้ีให้เติบโตและไม่สูญหายได้บ้าง 

  แสดงใหเ้ห็นถึงเสน่ห์ ความประณีตของงานช่างฝีมือ 

  ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใหเ้ห็นคุณค่างานช่างฝีมือ 

  เชิดชูช่างผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางงานช่างฝมีือและมีใจรักอยา่งแท้จริง  

  แสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพของผลงานที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง 

  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………. 

3.4 ท่านรู้จักบุคคลท่ีประกอบอาชีพช่างฝีมือท่ีท่านรู้สึกประทับใจในฝีมือและผลงานบ้างหรือไม่ 

  รู้จัก     ไม่รู้จัก 

3.5 บอกชื่อช่างบุคคลน้ันท่ีท่านรู้จักหรือประทับใจในฝีมือและผลงาน (ส าหรับผู้ท่ีตอบรู้จัก) 

 * ในกรณีที่ไม่ทราบช่ือของช่างบุคคลนั้น ๆ ท่านสามารถระบุช่ือธุรกิจหรอืชนิดของงานช่างแทน

ได ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเพ่ือน าไปผลิตเป็นสารคดีช่างฝีมือ  

4.1 ถ้าผลิตสารคดีเก่ียวกับบุคคลท่ีประกอบอาชีพช่างฝีมอื  ประเด็นอะไรบ้างท่ีท่านอยากรู้หรือคิด

ว่าน่าสนใจ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 แนะน าช่างท่ีท่านสนใจหรือเคยพบเห็นท่ีอยากให้ทางสารคดีบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือน าเสนอ 

ช่างไทยโบราณ (เช่น ช่างเครื่องทองโบราณ  ช่างเครื่องเงิน ช่างแกะสลัก  เป็นต้น) 

ช่างกลไกลโบราณ (เช่น ช่างนาฬิกาโบราณ  ช่างซ่อมรถโบราณ เป็นต้น) 

ช่างท าเครื่องดนตรี (เช่น ช่างท ากีต้าร์  ช่างท าไวโอลิน  ช่างท าแคน เป็นต้น) 

ช่างท าเครื่องประดับและเครื่องแตง่กาย ( เช่น ช่างท าจิวเวลรี่  ช่างตัดชุดสูท  ช่าง

รองเท้าหนงั  เป็นต้น) 
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ช่างอื่น ๆ 

4.3 สิ่งท่ีท่านคาดว่าจะได้เห็นในสารคดีเรื่องน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ทักษะฝมีือการท างานช่างของช่างฝมีือบุคคลนั้น ๆ 

แรงบันดาลใจที่มาประกอบอาชีพนี ้

ความคาดหวังต่ออาชีพตนเองในอนาคต 

ข้ันตอนการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

ทัศนคติและค าคมการใช้ชีวิตในฐานะผู้ประกอบอาชีพช่างฝมีือ 

อื่น ๆ 

4.4 ท่านคิดว่าความยาวท่ีเหมาะสมของสารคดีบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือ ควรมีความยาวเท่าใด 

5 นาท ี    10 นาท ี   15 นาท ี

4.5 ท่านคิดว่าความยาวท่ีเหมาะสมของสารคดีบุคคลผู้เป็นช่างฝีมือ ควรมีความยาวเท่าใด 

การถ่ายภาพ เทคนิคการใช้มุมกล้อง  

ช่างที่เป็นแขกรับเชิญในแต่ละตอน 

ประเภทงานฝีมือที่สนใจ 

การล าดับภาพ  

ประเด็นหรือการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ 

4.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indept-Interview) 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept –Interview) 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี 

เพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านเทคนิคการผลิตสารคดีได้อย่างรอบด้านตั้งแต่ข้ันตอนวางแผน

ก่อนการผลิต เช่น การวิเคราะห์ทั่วไปเกี่ยวกับสารคดีช่างฝีมือ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สารคดี

ช่างฝีมือของผู้ศึกษาออกมาเป็นผลงานที่มีความน่าสนใจ ตลอดจนถึงข้ันตอนหลังการผลิตสารคดีที่

สมบูรณ์ 

ค าถามภาพรวมของสารคดีเก่ียวกับช่างฝีมือ 

- ความนิยมของรายการสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือหรือสารคดีเกี่ยวกับอาชีพ 

- กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือคือช่วงไหน เพราะเหตุใด 

- จุดเด่นและจุดอ่อนของสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ มีอะไรบ้าง 

- ท าอย่างไรที่จะดึงดูดคนให้มาชมสารคดีเกี่ยวกับช่างฝีมือ 

- สารคดีเรื่องนี้จะตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้น้ัน วัดจากอะไร 

ค าถามเกี่ยวกับการก าหนดเน้ือหาของสารคดี 

- ประเด็นหรือมุมมองเกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือที่ยังไม่ค่อยมีคนน าเสนอหรือประเด็นที่

น่าสนใจมีอะไรบ้าง 

- เทคนิคการหาข้อมูลเพื่อที่จะท าสารคดีแต่ละตอน 

- การเลือกประเด็นที่จะสัมภาษณ์บุคคลให้ได้น่าสนใจที่สุด 

ค าถามเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสารคดี 

- เทคนิคการด าเนินเรื่องของสารคดีโดยการน าเสนอผ่านบุคคล เพื่อถ่ายทอดงานช่างฝีมือ

ที่เหมาะสมมากที่สุด 

- เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง การใช้เลนส์ อารมณ์ของภาพที่น่าสนใจกับสารคดี

ช่างฝีมือ 

- Mood and tone ของรายการที่เหมาะสม 

- เทคนิคการล าดับภาพ การใช้เพลงประกอบ การใช้เสียงบรรยาย 
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- ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการถ่ายท าที่ควรระวัง 

- ข้อเสนอแนะหรือข้อควรตระหนักระหว่างการถ่ายท า 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้ท่ีประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านมุมมอง ทัศนคติ ภูมิหลัง แง่คิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ของผู้ที่ประกอบอาชีพ

ช่างฝีมือเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเด็นและเนื้อหาในการผลิตสารคดีของผู้ศึกษาได้อย่างมีทิศทาง

และน่าสนใจ ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังชีวิตทั่วไป 

- แรงบันดาลใจในการเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ 

- เสน่ห์ของงานอาชีพนี้คืออะไร 

- ความยากง่ายกว่าจะท างานฝีมือเหล่าน้ีได้น้ันมากน้อยแค่ไหน 

- สิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของการท าอาชีพนี้คืออะไร 

- บทบาทและความส าคัญของงานฝีมือที่ตนเองท าอยู่นั้นคืออะไร 

- คาดหวังอะไรกับคนที่เขาได้ประโยชน์จากงานฝีมือของเราบ้าง 

- เคยคิดอยากที่จะมีคนสืบทอดหรือไม่ถ้าวันหนึ่งเราท าเองไม่ได้แล้ว 

- มองอนาคตชีวิตตัวเองกับอาชีพเป็นอย่างไร คาดหวังอะไรบ้าง 

- มีอะไรอยากให้รายการน าเสนอมุมมองของงานช่างฝีมือบ้าง 
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ภาคผนวก ค 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลหลังการรับชมช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 5 คน ในหัวข้อ ‘ความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการรับชมรายการสารคดี The Truemaker’ 

ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความสวยงามของภาพของสารคดี 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านการตัดต่อหรือการล าดับภาพและเสียงของสารคดี 

- ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท าน าเสนอออกมา 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการับชม 

- ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง 

การถอดบทสัมภาษณผ์ู้ทีป่ระกอบอาชีพช่างฝีมือ 
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การถอดบทสัมภาษณ์ผู้ท่ีประกอบอาชีพช่างฝีมือ 

 

1. สัมภาษณ์ครูนิพนธ์  ยอดค าปัน ช่างเครื่องทองโบราณ หรือช่างทองหลวง 

ภูมิหลังและแรงบรรดาลใจ 

พื้นฐานชอบงานศิลปะเชิงอนุรักษ์  ชอบวัฒนธรรมความเป็นไทย  ชอบทุกรูปแบบที่เป็นไทย 

งานปั้น แกะสลัก พวกดอกไม้ก็ชอบ  แล้วจึงมาเรียนเกี่ยวกับงานวาดรูปหรือจิตรกรรมไทย   

พ่อแม่เรามีอาชีพท านาไม่มีใครท ามาก่อน  ความที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านกับวัดมักจะคู่กัน  ยายจะ

พาเราเข้าวัดบ่อย ๆ จะได้เห็นของที่เป็นทองมีความวิจิตรบรรจง  มันเลยถูกปลูกฝังเรื่องงานศิลปะเพราะ

เราชอบดูชอบสังเกตข้าวของเครื่องใช้ในวัด เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะเรียนด้านนี้จะเป็น

มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือเพาะช่าง  เลยมาคิดว่าอะไรที่มันคู่วัดซึ่งก็คือวังเลยคิดอยากจะเรียนที่วัง จึงมา

เรียนที่วิทยาลัยในวังชาย  ยิ่งได้มาเห็นความวิจิตรของวังก็ยิ่งชอบยิ่งรัก เลยมาคิดแยกว่าอนุรักษ์คืออะไร 

สิ่งที่ท าข้ึนใหม่คืออะไรจึงอยากเรียนรู้ ก็เริ่มเรียนจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยในวังชาย  ประจวบกับโรงเรียน

ช่างทองหลวงพึ่งเปิดพอดีเราจึงได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ได้เรียน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปีจนจบปริญญา

ตรี 

ก่อนเรียนปริญญาตรีนั้นจบมัธยมศึกษปีที่ 6 มาก่อนแล้วจึงมาเรียนซ้ าปวช.ที่โรงเรียนช่างทอง

หลวงแห่งนี้ เพราะเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเรียนอะไร เราสนใจว่าเราได้อะไรจากการเรียนมากกว่า แล้วเรา

น าไปใช้อะไรบ้าง 

บทบาทนักเรียนรุ่น 1  

สมัยนั้นยังไม่มีแผนการสอน ไม่มีความชัดเจนด้านตระกูลช่างต่าง ๆ   ซึ่งเราจะเรียนรู้จากครู

ช่างที่เป็นช้ินงานจริงจากของโบราณ  ท่ีวังมีช้ินงานมาให้เราซ่อมเราก็จะได้ฝึกวิธีการท าตามแบบของช่าง

โบราณ และมีครูอาวุโสบางท่านมาช่วยช้ีแนะเป็นบางส่วน เพราะตระกูลช่างที่มีช้ินงานเหลืออยู่นั้น ไม่มี

ครูช่างที่สอนจริง ๆ หรือที่สามารถสืบทอดได้ แต่ก็มีครูบางท่านที่ช่วยแนะน าได้บ้าง ซึ่งนอกเหนือจากนั้น

เป็นการเรียนรู้จากช้ินงานจริงทั้งหมดแล้วน ามาทดลองท าตามขั้นตอนของช่างโบราณที่ได้สอนไว้ก่อน แต่

เรื่องของเทคนิคช่างทองยังคงคล้าย ๆ กันในทุกยุค อยู่ที่ว่ารูปแบบจะท ารูปแบบไหน รูปทรงและรูปแบบ
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จะเป็นตัวก าหนดเทคนิคทั้งหมด   การเรียนรู้ได้จากในวังทั้งหมดซึ่งช่วยในการแยกแยะตระกูลช่างแต่ละ

ตระกูลว่ามีจุดเด่นอะไร 

เสน่ห์ 

เทคนิคช่างในวังเป็นช่างพื้นบ้านทั้งหมด แต่ประณีตกว่า สมบูรณ์กว่า ระบบระเบียบมีมากกว่า 

ความละเอียดพิถีพิถันมีมากกว่า เพราะในอดีตเครื่องประดับโบราณคนธรรมดามักจะไม่ได้ใช้อยู่แล้ว งาน

ที่ละเอียดละอ่อนคนช้ันสูงจะใช้มากกว่า 

ความสุขความภูมิใจ 

ในด้านของค่าความเป็นคน เราได้ท างานที่เรารัก เมื่องานส าเร็จเราจะมีความสุขมหาศาล เงิน

เป็นเพียงผลพลอยได้  สิ่งที่ได้นั้นได้ต้ังแต่การเขียนแบบ  ระหว่างการท างานจะมีความสุขตลอด ไปจนถึง

ช้ินงานส าเร็จเราจะรู้สึกตื่นเต้นมาก ใครจะได้รับงานของเราไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  เราจะได้ความสุข

ตอนท างานมากที่สุด 

ความเป็นคนไทย การได้ท างานถวายเจ้านาย เราภูมิใจที่เราได้ซ่อมและสร้างงานถวายพระ

เจ้าอยู่หัว และเราได้เป็นข้าราชบริพาร 

บทบาท 

งานหลัก ๆ คือซ่อมข้าวของเครื่องใช้ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ท่านได้บัญชามา เราก็ท าตามทุก

รูปแบบที่เกี่ยวกับเครื่องประดับเงินทอง ทั้งซ่อมและสร้าง 

ความยากง่าย 

ความอดทนเพราะงานโบราณมันละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนมาก ซึ่งอาจท าให้เราหมดความ

เพียรระหว่างท าได้  รายละเอียดเทคนิคช่างถ้าเราเรียนรู้จากตรงนี้ เราก็จะน าไปใช้ได้ทั้งหมด  ทุกแขนง

ตระกูลช่างคงเกี่ยวกับเรื่องความอดทน การที่ใจของเรารักงานศิลปะด้านนี้ก็ส าคัญ  เพราะนอกจากมี

ความอดทนแล้วก็ต้องมีใจรักรูปแบบงานศิลปะแบบนี้ ถ้าเรารับได้งานศิลปะนี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน  ตัว

เราและงานศิลปะก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  ความยากมีอยู่เท่านี้ถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะท างานได้ทุก ๆ 

ตระกูลช่าง 
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วิธีรับมือกับความผิดพลาด ตอนที่เราเรียนเราผิดพลาดได้ แต่ตอนท างานจริงเราผิดพลาดน้อย

มากเพราะมันไม่มีโอกาสให้เราแก้ตัว มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้  งานเป็นครูและงานคือของเก่าเราท า

พลาดไม่ได้  เราถูกฝึกมาต้ังแต่เริ่มว่าห้ามผิดพลาด 

สติและความคิดในการวางแผน เทคนิคต่าง ๆ เราต้องตีให้แตกว่าเราจะท าด้วยวิธีไหน และเรา

ไม่ได้มีวิธีเดียว ถ้าวิธีที่หนึ่งมันเริ่มจะไม่ดีเราจะไม่ให้พลาดซ้ า แต่จะเริ่มวิธีที่สองต่อทันที ถ้างานผิดพลาด

งานจะชะงักทันที  เราต้องวิเคราะห์ช้ินงานว่าจะแก้หรือซ่อมด้วยวิธีใดซึ่งต้องมีหลากหลายวิธีด้วย 

คาดหวังอะไรบ้าง 

กรุช่าง เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นงานช่าง แต่เปิดตัวด้วยงานเครื่องทองก่อน คราวหลังอาจเป็นขนม

ไทยก็ได้  เราสามารถสืบสานงานครูช่างให้กับลูกหลายเราได้ในขณะที่เรายังอยู่ และเราจะท าให้มันคงอยู่

นานที่สุด 

วีธีท่ีจะสืบสานไว้ 

อยากท าสถาบันโดยตรงเกี่ยวกับช่าง  ท าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงกระบวนการผลิตเกี่ยวกับช่าง ซึ่ง

อาจจะให้เห็นเพียงเคล็ดของงาน ส่วนลับนั้นต้องมาเรียนเอง จะแสดงที่มาของช้ินงานมันมาอย่างไร แต่

ไม่ได้แสดงงานที่เป็นช้ินส าเร็จ 

คนรุ่นใหม่อยากจะสืบสานมีมากไหม 

มีแต่ไม่เข้าใจและเดินทางไม่ถูก เพราะงานด้านน้ีต้นทุนสูง เราขายสู้ทองเยาวราชก็ไม่ได้ การที่

จะเปิดร้านงานด้านน้ีก็ไม่มีคนสนับสนุนเพราะพวกเขาไม่มีความเข้าใจ  เมื่อเขาไม่ได้เห็นที่มาของมันเขาก็

ไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณของงานเหล่าน้ี  วิธีเดียวคือการท าพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าใจกระบวนการ   หรือถ้าเรา

จะท าโบชัวร์ไปแจกตามสยามมันก็ยากที่เขาจะสนใจ เขาอาจสนใจเพียงว่าทองหนักเท่าไหร่ ท าไมร้านนั้น

ถูกแต่ร้านนี้แพง คนส่วนใหญ่ยอมจ่ายกับงานที่เป็นเครื่องจักรเพราะถูกกว่า ช่างก็จะหายไป   

คนไทยอีกมากมายที่ เห็นคุณค่าแต่เราอาจจะยังไม่เจอ  คนสนับสนุนมีแต่ต้องใช้เวลา 

ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถอยู่ได้นะ ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเขาก็เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

คนเข้าใจยาก แม้เข้าใจเขาก็ไม่ได้มีความพร้อม ต้นทุนมันสูงด้วย 

อยากให้เขาเห็นคุณค่า อยากให้เขาเข้าใจ ซึ่งเขาไม่จ าเป็นต้องสนับสนุนเพราะก าลังคนเรา

ต่างกัน   
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2. สัมภาษณ์ศักด์ิพีระ  พันธุ์ชาญวิทย์  ช่างท ากีต้าร์ 

ภูมิหลังและแรงบันดาลใจ 

เริ่มจากชอบฟังเพลงไทยและสากล ที่ชอบที่สุดจะเป็นFolk song  เพราะเป็นการเล่าเรื่องด้วย

ภาษาง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรีง่าย ๆ เมื่อฟังมากข้ึนเลยท าให้ชอบกีต้าร์ไปด้วย  จนมันท าให้ชอบเพลงทุก

เพลงที่มีเสียงกีต้าร์โปร่ง  

จากนั้นก็ซื้อกีต้าร์มาหัดเล่น ช่วงที่เริ่มเล่นกีต้าร์เราก็ฟังศิลปินฝรั่งตามคลื่นวิทยจนเล่นพอได้ ก็

ไปเจอศิลปินไทยอย่างคุณจรัล มโนเพ็ชร ยิ่งท าให้หลงรักเสียงกีต้าร์โปร่งเพราะแปลกใจว่าท าไมเขา

สามารถน าเครื่องดนตรีฝรั่งมาใส่เนื้อเพลงไทย  แล้วมันเข้ากับแนวเพลงพื้นเมืองภาคเหนือของไทยอย่าง

มาก เลยยึดถือเป็นต้นแบบในการเล่นกีต้าร์ การร้องเพลง มาโดยตลอด 

จรัล มโนเพ็ชรเป็นแรงบันดาลใจส าคัญที่อยากจะเล่นกีต้าร์ให้ได้ดีแบบนี้ อยากจะร้องเพลงให้

เก่ง ๆ แบบนี้ ชอบมากที่ว่าเขาใช้กีต้าร์อะไรก็อยากจะใช้ตามเขาไปด้วย  นี่เป็นจุดเริ่มแรกที่ท าให้เกิด

แรงผลักดันที่อยากจะเป็นช่างท ากีต้าร์ 

เริ่มเก็บเงินเพื่อทีจ่ะซือ้กีต้ารแ์บบคุณจรัล มโนเพช็ร ก าเงินในมือสามพันกว่าบาทเข้าร้านเพื่อไป

ซื้อแต่ไม่สามารถซื้อได้เพราะว่ากีต้าร์ตัวนั้นราคาแปดหมื่นกว่าบาทซึ่งราคาสูงมาก เป็นยี่ห้อ Martin D41  

ณ  วันนั้นก็ท าให้เกิดความโกรธ ความทิฐิอยากได้อยากมีแบบนั้น จึงตั้งมั่นไว้ว่าถ้าซื้อไม่ได้ ก็จะท ามัน

ข้ึนมาเอง  แต่น่ีก็เป็นเพียงความคิดเล็ก ๆ ที่เก็บใส่ลิ้นชักไว้ช่วงหนึ่งเลยทีเดียว 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตร ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส  ไปต่อเพาะช่าง

ออกแบบตกแต่งภายใน จะได้ความรู้ด้านการอ่านแบบ การจ าแนกโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก ได้

เรื่องของสเกลและการถอดแบบ  จบออกมาก็ไม่ได้ท างานตรงตามที่เรียนได้ท างานในโรงแรมห้าดาวแห่ง

หนึ่งต าแหน่ง ซิก้าร์แอนด์ไวน์ บัตเลอร์  ระหว่างการท างานก็จะได้ฟังดนตรีพวกละตินโฟล์ค ซึ่งมันมีเสียง

ของกีต้าร์ที่มันท าให้เรากลับมานึกถึงความฝันที่อยากท ากีต้าร์อีกครั้ง ก็ซื้อกีต้าร์โปร่งมานั่งเล่นในที่ท างาน 

แล้วก็รับจ๊อบเปิดหมวกที่ถนนพระอาทิตย์ด้วย 

เริ่มตั้งต้นท ากีต้าร์ 

เริ่มจากศึกษานิตยสารเกี่ยวกับช่างท ากีต้าร์ของอเมริกา ศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ อ่านหนังสือ

ตามห้องสมุดใหญ่ ๆ การเริ่มท ากีต้าร์ใหม่ ๆ แล้วสั่งทุกอย่างมาจากเมืองนอกมันเกินก าลัง เลยหาไม้ที่
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พอจะทดแทนได้ในเมืองไทย  ไปซื้อไม้จากบางโพแล้วท ากีต้าร์ข้ึนมาได้หนึ่งตัว อุปกรณ์บางอย่างหาซื้อได้

ง่ายในบ้านเราตามร้านขายเครื่องดนตรี มีเพียงเหล็กขันทอที่ต้องสั่งจากเมืองนอก ไม้ที่ท าใช้ไม้ประดู่ จ้าง

ร้านท าเหล็กดัดแบน ๆ สองเส้นดัดเป็นรูปกีต้าร์ เอาไม้ไปแช่น้ าร้อนและใช้ตัวหนีบหนีบไล่กับเหล็กดัด 

แล้วก็อังเตาเพื่อให้มันคงรปู จนได้ออกมาเป็นกีต้าร์แต่เสยีงมันไม่ใช่กีต้าร์ เพี้ยนมาก  แต่ก็ได้เรียนท ากีต้าร์

ที่ถูกต้องกับช่างนิดซึ่งเป็นช่างท ากีต้าร์คลาสสิค 

ทุกวันน้ียังเล่นกีต้าร์อยู่เหมือนเดิมที่ถนนพระอาทิตย์  เพราะท าให้เรารู้ศักยภาพกีต้าร์   ทราบ

ว่านักดนตรีที่เล่นต้องการอะไร 

2 ปีแรกพี่ ๆ นักดนตรีมักจะเอากีต้าร์มาให้ซ่อม ท าให้เราได้ฝึกฝนรายละเอียดย่อย ๆ ได้ ปีที่ 3 

ถึง 4 ได้ไปเจออาจารย์บุญชอบ ถนอมวงธนา คนสอนดนตรีมาให้ท ากีต้าร์โดยให้เข้ากับสรีระและบุคคลิก

ของอาจารย์ นับว่าเป็นกีต้าร์ตัวแรกที่ขายจริงจัง  อาจารย์บุญชอบนับว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการท ากีต้าร์ให้  

เสน่ห์   

การได้วัดผล ประเมินผลงานตัวเอง   แต่ละตัวก็เป็นเรฟเฟอร์เรนให้ตัวต่อ ๆไป เราแค่แข่งกับ

ตัวเอง   ผมรักมัน รักเสียงของมัน ความสุขมันเกิดได้ทุกนาทีเวลาท างาน สุขตั้งแต่คิดที่จะสร้าง เมื่อ

ผลงานถึงมือลูกค้า  รู้สึกว่างานเรามีอัตลักษณ์ เขาไม่เอาผลงานเราไปเปรียบกับของใคร  

ความยากง่าย 

วิธีคิดต่องาน มันเลยค าว่าทักษะไปแล้ว  เราจะวางposition งานเราไว้ต าแหน่งไหนของช่าง

ท ากีต้าร์  ผลงานของเราจะพอใจลูกค้าได้มากที่สุดอย่างไร  เรื่องของการยอมรับซึ่งมันยากที่สุด เราจึง

ต้องพิถีพิถันกับมัน ต้องเอางานของเรากลับมาทบทวนว่ามีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขบ้าง ต้องท าการบ้านกับ

มันเยอะ ๆ 

กีต้าร์ในความหมายของผม ศิลปะสามมิติ สัมผัสได้ด้วย ตา  มือ(เราต้องเล่นมัน)  หู(เสียง)  

สามโสตพื้นฐานของมนุษย์  มันมากกว่างานศิลปะ 

อนาคต 

ตอนนี้กีต้าร์แต่ละตัวใช้เวลาท า 4 เดือน บวกกับปัญหาสุขภาพ ชีวิตท ากีต้าร์เลยไม่เหมือนเดิม

อีกต่อไป ตั้งแต่เจอน้ าท่วมบ้าน เครื่องมือพังและหายไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เคลื่อนย้ายไม่ไหวเลยต้อง

ปล่อยไป  จะลดสเกลการท ากีต้าร์จะเพื่อเลี้ยงอารมณ์และหัวใจเป็นหลัก ท าเพื่อความสุขตัวเองเท่านั้น   
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ถ้าหมดล็อตน้ีจะไม่เน้น Made to Order แล้วเพราะมันเหมือนการท ากีต้าร์ตามแบบที่ลูกค้า

อยากได้  อยากเน้นเป็นแบบที่เราออกแบบมาเอง แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ถึงขั้นจิตรกรที่เขาวาดภาพตาม

แบบตัวเองได้ ตอนนี้ต้องเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้แข็งแรงก่อน  จะไม่ทิ้งทั้งครอบครัวไปกับการ

ท ากีต้าร์อย่างเดียวเหมือน 11-12 ปีที่ผ่านมา แต่จะใช้การท ากีต้าร์เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจและชีวิต 

ไม่คาดหวังว่าจะมีคนสืบทอด ถ้าลูกรับช่วงต่อดีแต่มันก็มีความกังวล เพราะช่างท ากีต้าร์คือท า

คนเดียว ถ้าลูกจะท าเขาก็ต้องนับหนึ่งใหม่   

ตอนนี้ท างานให้มูลนิธิจรัล มโนเพ็ชร เขาเป็นต้นแบบ และดึงผมเข้าไปในชีวิตเขาเรียบร้อย ผม

ไม่เคยรักใครได้มากเท่าพ่อแม่ญาติพี่น้องได้มากขนาดน้ี  ไปเล่นดนตรีให้พวกเขาฟัง เหมือนเป็นโบนัสเล็ก 

ๆ ให้ชีวิต งานแต่งงานเพื่อนก็มีชวนไปเล่นดนตรีด้วย 

 

สัมภาษณ์วิชัย  นุชพุ่ม   ช่างออกแบบสติ๊กเกอร์ส าหรับยานพาหนะทุกชนิด 

ภูมิหลังและแรงบันดาลใจ 

เริ่มจากเรียนที่อาชีวศิลป์ศรีย่านแล้วก็ท างานด้านการออกแบบลายพรม ลายผ้าห่มอยู่ที่บริษัท

แห่งหนึ่ง  แล้วก็มีเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักการซิง่รถมอเตอร์ไซค์แลเห็นความสามารถด้านการออกแบบมา

ให้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให ้โดยไปซื้อสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์มากันเองจากนั้นก็วาดเขียนตัดแปะด้วยมือจนรถ

เพื่อนมีตัวหนังสือสวย ๆ  แปลก ๆ ซึ่งสติ๊กเกอร์ทกุคันออกแบบโดยฝมีือลงุแดง  เพื่อนช่ืนชอบฝีมือมากเลย

ยุให้เปิดร้านและบอกจะเป็นลูกค้าคอยสนับสนุนให้  ก็เริ่มด้วยการเปิดร้านเล็ก ๆ ในโรงรถ  

งานของเราจะเป็นสมัยใหม่หรือเก่ามันข้ึนอยู่ที่เราออกแบบ ต้องมีการคิดค้นใหม่ ๆ รู้จักคิด

ลูกเล่นในงานของเรา ลายโปรดไม่มีหรอกได้ทุกแนว แต่เคยวาดให้ลูกชายดูครั้งหนึ่ง รูปโพไซดอน ขึง

กระดาษบนรถแล้วก็ร่างแบบแล้วก็ตัดเลย 

เมื่อก่อนเขียนภาพสีน้ ามันขายตรงสถานฑูตอังกฤษรายได้ก็พออยู่ได้ส าหรับวัยรุ่น อยากท า

อะไรดีไปด้านหนึ่งไปเลยเลยเลิกท า ศิลปะมันไปได้หมด  เมื่อก่อนตอนจะเปิดร้านงานสติ๊กเกอร์มันยังไม่

ค่อยดี ลุงแดงเพนท์เสื้อขายจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นศิลปะเราเอามาใช้ได้หมด อย่าไปอาย 

ทุกวันน้ียังท าไหว ไม่เคยคิดจะไปท าอย่างอื่น คิดจะสร้างลูกศิษย์ให้มีคุณภาพ ยืนยันว่าในหัว

สมองไม่เคยเลิก คิดแต่จะสร้างตรงนี้ให้มันมีมาตรฐาน 
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เราเป็นคนสู้ไม่ท้อ อาชีพนี้ถ้ามีศิลปะอยู่ในหัวใจคุณไปได้ แต่ถ้าคุณท าเชิงพาณิชย์คุณไม่มีทาง

ไปได ้

ความสุขคือ  

ท างานนี่ความสุขไม่ใช่ตอนรับเงินนะ เพราะเงินรับมาเยอะเป็นหมื่น เป็นแสน แต่ความภูมิใน

คือเมื่อลูกค้าขอบคุณ ลูกค้าชอบผลงานเราเขาก็จะบอกเราผ่านเฟสบุ๊คบ้าง  ได้ท างานแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

อย่างตอนที่เขาให้ไปออกแบบสติ๊กเกอร์หุ้มเครื่องบินทั้งล าในหนังเรื่อง The Hangover 2   

ท าไปเรื่อย ๆ จนมีช่ือเสียง ก็มีบริษัทดึงตัวไป แต่อยากท าแบบอิสระเรามากกว่า เพราะเรามี

จุดหมายของเรา ก็เริ่มมีช่างสติ๊กเกอร์คนอื่น ๆ เกิดข้ึนมาอีกอย่าง แอ๊ด สติ๊กเกอร์ ซึ่งลุงแดงถือเป็นคน

แรก นับว่างานบริษัทท าให้กิจการเติบโตโดยแต่ละบรษัิทเขาจะเหมาะรถเปน็สิบ ๆ คันมาให้ท า ซึ่งแต่ก่อน

ยังไม่มีเครื่องพิมพ์เน้นการท าแฮนเมด  แต่ตอนน้ีใช้วิธีผสมกันระหว่างแฮนเมดและอิงค์เจท  

เราต้องคุยกับลูกค้า เราจะพยายามถามความต้องการของลูกค้า พยายามดึงความคิดของเขา

ออกมา  รถบางประเภทเขาก็ไม่ฟิคไอเดียอย่างรถแข่งก็จะออกแบบตามสปอนเซอร์เขาก็จะบอกสีมาเราก็

ออกแบบไป  

ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่เกิดเพราะลงุแดงจะแก้ปญัหาก่อนเกิด  ฝีมือเราพร้อม เราก็มาดูที่วัสดุที่ใช้ 

เพราะท าแล้วมานั่งแก้มันเหนื่อย ใช้วัสดุที่ดี  ปัญหาถือว่าเป็นครูสอนเราลุงแดงจึงสอนให้ลูกศิษย์

แก้ปัญหาก่อนเกิด  

ฝีมือต้องดีกับอุปกรณ์ต้องดีด้วย  งานสติ๊กเกอร์ที่อยู่มาได้เพราะไม่โกหกลูกค้า ใช้ของที่ดีจริง 

อายุงานที่ท ามา 40 ปีลุงแดงสามารถรู้ว่าวัสดุไหนดีหรือไม่ดี   

ทุกวันที่ 17 มีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของลูกชายช่ือ อาร์ต เราจะท าพิธีไหว้ครู คือเราสอนคนเรา

ไม่ได้สอนแต่อาชีพเราต้องสอนถึงจิตใจ สอนให้เขาเป็นคนตรงอย่าโกหกหลอกลวง งานศิลปะคุณต้องใช้

หัวใจท า ลุงแดงเปิดอบรมลูกศิษย์มาสองรุ่นแล้ว เพราะเกิดสติ๊กเกอร์ข้ึนมาเยอะมาก เพราะถ้ามองในแง่

ของพวกที่ท าเชิงพาณิชย์มักจะใช้สติ๊กเกอร์เกรดต่ า ราคาถูก ใช้แล้วพองลอกได้  มันยิ่งจะท าให้วงการ

สติ๊กเกอร์ดูแย่ 

หัวใจ ความซื่อตรงกับลูกค้า  ฝีมือ วัสดุต้องดี 
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พยายามส่งลูกชายให้ไปเรียนดรออิ้ง เรียนศิลป์ แต่ลูกชายค้านว่าสมัยนี้มันมีเครื่องตัด เพราะ

เมื่อได้ลองไปท างานที่ญี่ปุ่น มาเลเซีย เครื่องตัดเราแบกไปไม่ได้  สองมือดินสอ กับคัตเตอร์ก็ยังคงอยู่กับ

เรา 

งานอดิเรก  แข่งรถแรนรี่ แต่แข่งรถมาทีหลังงานสติ๊กเกอร์เพราะเราต้องเก็บเงินก่อน 

งานที่ชอบที่สุด  รถในหลวง ออกแบบเรียบ ๆ ใช้สีเดียวโดยไม่เก็บตังค์ด้วยความภูมิใจ 

ตอนนี้นับว่างานยาก ๆ ก็ผ่านมาเยอะมาจนเรียกได้ว่า อิ่มตัวแล้ว งานระดับประเทศจะมาใช้

บริการแดงสติ๊กเกอร์ซะส่วนใหญ่ 

ตอนแรกเรียนแม่ก็กลัวว่าพวกศิลปินมักไส้แห้ง นึกถึงค าอ.เฉลิมชัย นั่นเลยคือลุงแดงคืออดทน 

ทุกวันน้ีลุงแดงได้ช่ือเสียงกินได้ไม่รู้จบ    
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