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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากก าลังใจ ความร่วมมือและความกรุณา

จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษา
ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ทัพเทพ  ภาปราชญ์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุล
นิพนธ์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท าจุลนิพนธ์นี้ อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี ตลอดจนเสียสละ
เวลาอันมีค่าตรวจแก้ไขให้จนส าเร็จ นอกจากนี้ยังต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีก 4 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ ณิภัทรา ทองปัชโชติ อาจารย์ พิมพ์มุก โลหะกุล อาจารย์ สกล เตียเจริญ และอาจารย์ ปวาฬ 
เกษกาญจน์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่างๆ ให้ค าแนะน า เพ่ือ
แก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้ จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ ความเมตตา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าจน
ท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จาก นางสาว นภัส ซื่อสัตย์ และนางสาว ปณิตา วโรภาษ ที่ช่วยเหลือในด้านของการถ่ายท าและ
อุปกรณ ์อีกท้ังขอขอบคุณ นางสาว พรชนก ชีวโมกข์ นางสาว ธิตินันท์ ศรีธาตุ นาย มวลชน ปิยะรัตน์ 
นางสาว อิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นางสาว นลพรรณ คุณชยางกูร นางสาว วรัญญา ตรีโชควิพุธ
และนาย ทขณิตร เธียรทณัท ที่สละเวลามาช่วยในการถ่ายท าทั้งในด้านฉากและก ากับการแสดง 
ตลอดจนการแต่งหน้าและเสื้อผ้าหน้าผมอีกด้วย นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ นางสาว ซาแมนต้า มาสุข 
และนางสาว เจนจิรา พันธ์วิเชียร ที่มาเป็นนางแบบส าหรับการถ่ายท า ขอบคุณนาย ภานุรุจ อยู่คง
ศักดิ์ ในการให้ความช่วยเหลือในด้านการแนะน าการตัดต่อและใส่เอฟเฟกต์ ขอบคุณนางสาว ธัญญ
ลักษณ์ พันธ์ฟัก นางสาว นันท์นภัส อรุโณทัยวิศรุต และนางสาว ณัชญ์ธนภัส ชุมพรพันธ์ ที่ให้ความ
กรุณาในด้านของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

สุดท้ายสิ่งส าคัญท่ีผู้ศึกษาจะละเลยมิได้ ขอกราบขอบพระคุณ นาย สว่างวงษ์ วงษ์สว่าง 
และนาง เยาวลักษณ์ วงษ์สว่าง บิดาและมารดา บุคคลที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิต ที่มอบทั้งความรัก ก าลังใจ 
การดูแล และการสนับสนุนในการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ จึงขอขอบพระคุณจากใจ
จริง 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้คนต่างดิ้นรนแสวงหาเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัวในสังคม 
ปัจจุบันพบว่าบทบาทของสตรีมีความทัดเทียมกับชายมากกว่าในอดีต สตรีต้องออกไปท างานนอก
บ้านเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเช่นเดียวกับชาย การต้องออกไปท างานนอกบ้านท าให้เกิดความ
เอาใจใส่ในการแต่งกายมากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับอาชีพและสถานภาพทางสังคม เพราะความ
ต้องการพื้นฐานของสตรีคือ ความสวยงาม  

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการดูแลรักษาและเพ่ิมความงาม
บนผิวหน้าและผิวกายของสตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้บริโภคสตรีไทยให้ความส าคัญกับสุขภาพของ
ผิวพรรณและการเลือกใช้เครื่องส าอางเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้เกิดธุรกิจการผลิตและการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเกิดขึ้นจ านวนมาก เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีโอกาสก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมากกว่า ความพยายามในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเครื่องประทินความงามโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครื่องส าอางชนิดต่างๆ จึงท าให้
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางพยายามเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของตนให้หลากหลายประเภทและมี
คุณภาพมากขึ้น 

ปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางในประเทศหลายราย รวมทั้งมีผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากต่างประเทศเข้ามาหลายยี่ห้อ เพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ของตน 
บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย จึงพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาแข่งขันเพื่อรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไว้ 

เครื่องส าอางจัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มในการขยายตัวใน
อัตราสูงไม่ต่ าว่าร้อยละ 25-30 ที่แต่ละปีมีมูลค่านับหมื่นล้าน เนื่องจากสตรีต้องท างานนอกบ้านและ
เข้าสังคมมากขึ้น จึงนิยมใช้เครื่องส าอางเพ่ือเพ่ิมความมั่นในในบุคลิกภาพ (สุธิศา โสมะบุตร์ 2549)  

ILLAMASQUA เป็นแบรนด์เครื่องส าอางน้องใหม่จากอังกฤษเป็นเมคอัพแบรนด์ที่
น าเสนอตัวตนที่แตกต่างผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีสีสันสดใสและชัดเจน มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ว่า 
“แตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร” ที่ต้องการให้ทุกคนได้กล้าแสดงออก กล้าที่จะแตกต่าง กล้าที่จะสวน
กระแส และโดดเด่น เพ่ือแสดงอิสระในแบบตัวของตัวเอง ทั้งนี้ “อิลลามาสก้า” ได้ออกแบบมาอย่างมี
ความหมาย ทั้งในชื่อของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้ที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆ เพ่ือให้เกิดความโดดเด่น 
และแตกต่างโดยเน้นเม็ดสีที่เข้มข้น (Highly Pigmented) ชัดเจน และติดทนนานตลอดทั้งวัน (Alex 
Box 2008)การแสดงออกผ่านการแต่งหน้าคือความคิดท่ีว่ามีการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทางเลือก 
ภารกิจ Illamasqua คือการให้ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับมืออาชีพที่ท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคนที่ต้องการ
ตัวตนภายในและเน้นรูปลักษณ์ของพวกเขาเกินกว่าที่บรรทัดฐานที่พัฒนาขึ้นโดยนักเคมีชั้นน าและนัก
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เวทีและการแต่งหน้าและศิลปินแต่งหน้า, Illamasqua น ามืออาชีพอย่างแท้จริงท าให้ขึ้นไปเป็นที่
ยอมรับเป็นครั้งแรก (Alex Box 2013) 

 Illamasqua ออกแบบให้มีสีที่รุนแรงและสีติดทนนาน Illamasqua นั้นเปรียบเสมือน
ประวัติการณ์  เสมือนจานสีขนาดใหญ่ที่จะแสดงตัวเองต่อใครก็ตามที่คุณเป็นและสิ่งที่มีลักษณะที่คุณ
ต้องการเพื่อให้บรรลุ (Alex Box 2013) 

Illamasqua "อิลลามาสก้า" ถือก าเนิดขึ้นในปี 2008 ด้วยความหลงใหลในวัฒนธรรม 
Sub culture ของ Julian Kynaston กูรูด้านการตลาด จาก Yorkshire และ Joseph Corre 
ทายาทของเจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นสุดแหวกแนว Vivien Westwood แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่กลิ่น
อายด้านมืดจาก Berlin Club Scene ในยุค 1920 ในยุคที่วงการมายาเฟ่ืองฟูเป็นที่สุด แฟชั่นการ
แต่งหน้าแต่งตัวอย่างสุดโต่งเป็นสิ่งที่แพร่หลายในยุคซึ่งมายาและความจริงยากที่จะแยกออกจากกัน 
มาสู่ยุคปัจจุบันที่เทรนด์ต่างๆ ล้วนมาจากกระแส Alternative Culture ที่ความต้องการแสดงออก
ผ่าน dramatic make up ยังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง (Joseph Corre 2013) 

ชื่อ Illamasqua สื่อจากความหมายที่น่าอัศจรรย์ของค าว่า “ Illusion “ และ “ 
Masquerade “ ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนที่จะบอกให้คนทั้งโลกดึงตัวตนที่แท้จริงออกมา ให้กล้าที่จะ
แตกต่าง กล้าที่จะไม่ธรรมดา กล้าที่จะสวนกระแส โดดเด่น มีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง และนี่แหละคือ
สิ่งที่ อิลลามาสก้า เรียกว่า “Human Fundamentalism” (Joseph Corre 2013) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ Illamasqua มีให้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็น ยาทาเล็บ ที่มี
เม็ดสีเข้มข้น และติดทนนาน ให้สีชัดเจนตั้งแต่ทาเพียงรอบเดียวและมีให้เลือกกว่า 50 เฉดสี ตั้งแต่
เฉดสีหวานๆ โทนพาสเทล ไปจนถึงเฉดสีสุดเปรี้ยวในแบบนีออนคัลเลอร์, ลิปกลอสที่เป็นไฮไลท์ และ
ขายดีที่สุด เพราะมีเม็ดสีเข้มข้นให้สีที่เด่นชัดเหมือนการทาลิปสติก ติดทนนานไม่เหนียวเหนอะหนะ 
พร้อมมีกลิ่นหอมอ่อนๆ,อายแชโดว์ ที่มีเฉดสีให้คุณเลือกแมทช์กับสีลิปกลอสได้อย่างลงตัว เกลี่ยง่าย 
ติดทนนานและสามารถกลายร่างเป็นอายไลเนอร์ได้เช่นกันเรียกได้ว่าพก 1 ได้ถึง 2  

“การค้นพบตัวตนที่แตกต่างและกล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริง คือหัวใจส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ ซึ่งคล้ายกับตนเองที่สนุกสนานกับการแต่งแต้มสีสันเพ่ือเพ่ิมความสดใสให้กับ
ตัวเอง” ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกแบรนด์ ILLAMASQUA เป็นกรณีศึกษา 

“วิดีโออาร์ต” (Video Art) ชนิดของศิลปะซึ่งอาศัยภาพเคลื่อนไหวและประกอบด้วย
วิดีโอและ / หรือข้อมูลเสียง ศิลปะวิดีโอขึ้นมาในช่วงปลายปี 1960 และต้นปี 1970 เป็นเทคโนโลยี
ใหม่กลายเป็นใช้ได้กระจายเสียงขององค์กรภายนอกและยังคงได้รับการฝึกฝนและได้ก่อให้เกิดการใช้
งานของการติดตั้ง มีการออกอากาศดูได้ในแกลเลอรี่หรือสถานที่อ่ืน ๆ หรือกระจายเป็นวิดีโอเทปหรือ
แผ่นดีวีดีการติดตั้งประติมากรรมซึ่งอาจรวมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโทรทัศน์หรือจอวิดีโอแสดงภาพ 
'สด' หรือบันทึก และเสียงและการแสดงที่เป็นตัวแทนวิดีโอจะรวม (Wikimedia Foundation 2014) 

“สื่อใหม่” (New Media) มีความครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตัล 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากมักจะมี
คุณลักษณะที่ถูกจัดการได้ (Manipulated) เชื่อต่อเป็นเครือข่ายได้ (Networkable) ท าให้หนาแน่น 
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(Dense) ท าให้บีบอัดสัญญาณได้ (Compressible) มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมีความเป็นกลาง 
(Impartial) 

“สื่อใหม่” จึงหมายความถึงอินเทอร์เนต เว็บไซต์มัลติมีเดีย เกมส์คอมพิวเตอร์ซีดีรอม 
วิดีโอและดีวีดี และ “สื่อใหม่” จึงไม่ได้หมายความถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสาร หนังสือ 
หรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2557) 

เนื่องจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปคือ เครื่องส าอางมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม ของผู้คนทุกยุคทุกสมัยทุกวัยและในทุกระดับ เครื่องส าอางสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
และสุนทรียภาพ สร้างเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะเครื่องส าอางมีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา เครื่องส าอางยังเปรียบเสมือนเครื่องมือการสื่อสาร ที่สะท้องความเป็นตัวตน ความเป็น 
อัตตะลักษณ์ของบุคคลในสังคมทั้งด้านการใช้ชิตประจ าวันและการแสดงต่างๆ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
“เครื่องส าอาง” คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของบุคคลให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึงบทบาทและการแสดงออก 

เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกผลิตการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์
เครื่องส าอาง ILLAMASQUA  นั้นเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในเรื่องของสีสันที่จัดจ้าน
และแปลกใหม่ และเป็นที่รู้จักดีถึงเรื่องเม็ดสีที่เข้มข้นและติดทนนาน ร่วมกับแนวคิดของตัวแบรนด์ที่
น าเสนอถึงการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของบุคคล ทั้งยังเป็นแบรนด์เครื่องส าอางที่เข้ามาเปิดตัวใหม่ใน
ประเทศไทย ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่อยากจะน าเสนอและถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ในรูปแบบที่
สร้างสรรค์มากข้ึนให้กับสื่อและผู้ที่สนใจได้เข้าใจและรับรู้ถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์มากยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะน าเสนอแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA ในสไตล์ที่
ชัดเจน ตรงตามคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ว่า “we are color , you are beautiful” การค้นพบตัวตน
ที่แตกต่างและกล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริง โดยใช้สีสันที่แตกต่างไม่เหมือนใครในการแสดง
ความเป็นอัตตะลักษณ์ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆทั้งด้าน แสง สี เสียง เทคนิค มุมกล้อง รวมไปถึงการ
ตัดต่อที่ผสมผสานเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้งานวิดิโอมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยต้องศึกษาอย่างละเอียด
เพ่ือเกิดความแปลกใหม่ให้กับชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ และเกิดความตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ
น าเสนอผลงานผ่านสื่อวิดิโออย่างสร้างสรรค์ และใช้ช่องทางการสื่อสารผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถกระจายสู่วงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงคน
ในทุกระดับ ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า ซึ่งผู้ศึกษามุ่งหวังให้ผลงานสื่อวิดิโอสร้างสรรค์แบรนด์
เครื่องส าอางชิ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อวงการเครื่องส าอาง และเชื่อมโยงสู่ธุรกิจเครื่องส าอางต่อไปใน
อนาคต โดยสิ่งส าคัญในการผลิตผลงานชิ้นนี้ คือผู้ศึกษามีความเชื่อว่าเครื่องส าอาง ILLAMASQUA 
เป็นแบรนด์ที่น าเสนออย่างแตกต่างและโดดเด่น หลุดจากกรอบของการแต่งหน้าแบบทั่วไป ให้บุคคล
มีความมั่นใจและกล้าแสดงสิ่งใหม่ๆ แสดงความเป็นตัวตนมากขึ้น อีกทั้งด้วยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่
เพ่ิงก้าวเข้าสู่วงการเครื่องส าอางในประเทศไทยจึงไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมุ่งผลิตผลงาน
สื่อวิดิโอสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอแบรนด์เครื่องส าอางชิ้นนี้เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของวงการเครื่องส าอาง
ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคคลในสังคมกล้าที่จะโดดเด่นและแสดงความเป็นอัตตะลักษณ์ในตนเองได้
มากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสรรค์สร้างวิดีโออารต์ที่น าเสนอเรื่องราวของเทพปกรณัมกรีกโดยได้รับแรง

บันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งหน้า 
2. ส ารวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมเปูาหมายที่มีต่อสื่อวิดีโอ

สร้างสรรค์ท่ีผลิตขึ้น 
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นสื่อวิดีโอที่น าเสนอแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA ในด้านองค์ประกอบของ

สีสัน ความฉูดฉาด การใช้สีเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง แต่ไม่มีโครงเรื่อง โดยเน้นการสื่อสารด้วยภาพ ที่
ชี้ให้เห็นชัดถึงรายละเอียดขององค์ประกอบ ซึ่งมีการสื่อสารในเชิงศิลปะ ที่สอดแทรกในแต่ละเฟรม 
ทั้งการออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบ ศิลปะการแต่งหน้า การแสดงสีหน้าท่าทางของนางแบบ ที่
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้การน าเสนอแบรนด์เครื่องส าอางมีความน่าสนใจมากขึ้นสื่อวิดีโอสร้างสรรค์
ผลงานแฟชั่นชิ้นนี้มีความยาว 3 นาที โดยใช้เทคนิคการตัดต่อที่มีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรี
ประกอบ และสอดคล้องกับสไตล์ของเครื่องส าอางที่น าเสนอ 

ส่วนที่ 2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี ที่บริโภคสื่อออนไลน์และผู้ที่สนใจในเครื่องส าอาง 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1: การด าเนินงานก่อนการผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ (Pre-Production) 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ค้นคว้า รวบรวมเอกสาร และงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อจุล 

นิพนธ์ ตลอดจนศึกษาผลงานวิดีโอการเมคอัพต่างๆและเทคนิคที่จะน ามาใช้ในการตัดต่อ เพ่ือเป็นฐาน
ส าคัญในขั้นตอนการผลิตต่อไป 

2. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบรนด์เครื่องส าอาง 
รวมถึงการศึกษาบทวิจัยต่อการใช้เครื่องส าอางของคนไทยในประเทศ 

3. น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล น ามาเขียนบท (Shooting Script) และ 
สตอรี่บอร์ด (Storyboard) 

4. ประสานงานติดต่อนักแสดง ทีมงานฝุายต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ 
ขั้นตอนที่ 2: การด าเนินงานผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ (Production) 

ผู้ศึกษาเริ่มผลิตและถ่ายท าวิดีโอสร้างสรรค์แฟชั่น ความยาว 3 นาท ี
ขั้นตอนที่ 3: การด าเนินงานหลังการผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ (Post-Production) ตัด

ต่อวิดีโอด้วยเทคนิค ปรับแต่งเสียงเพ่ือความสมบูรณ์ก่อนน าเสนอ 
ขั้นตอนที่ 4: การประเมินผลสื่อวิดีโอน าเสนอแบรนด์เครื่องส าอาง (Evaluation 

process) 
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ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
ตารางที ่1-1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนมีนาคม 2557 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษามูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
        

ค้นคว้า รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง           

สัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ         

น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ         

ด าเนินการก่อนการผลิต ติดต่อประสานงาน         

ผ ลิ ต วิ ดี โ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ พ่ื อ น า เ ส น อแ บ ร น ด์
เครื่องส าอาง 

        

ตัดต่อและใส่เทคนิค         

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          

จัดท าเอกสาร          

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงเทคนิคและขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอที่สร้างสรรค์ผลงานน าเสนอ
เครื่องส าอาง 

2. สามารถผลิตและน าเสนอผลงานวิดีโอสร้างสรรค์น าเสนอแบรนด์เครื่องส าอางที่
ผสมผสานความเป็นศิลปะได้อย่างน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเปูาหมาย 

3. สามารถสร้างคุณค่าและความเข้าใจในตัวแบรนด์ต่อผู้ชมเปูาหมาย 
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นิยามศัพท์ 
ILLAMASQUA มาจาก 
Illusion หมายถึง ภาพลวงตาหรือภาพมายา 
Masqueraded หมายถึง การสวมหน้ากาหรือการปลอมตัว 
สื่อวิดีโอสร้างสรรค์ (Creative video media) หมายถึง การคิดออกแบบงานผลงาน

ด้านศิลปะโดยใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและน าเสนอผลงาน 
วิดีโออาร์ต (Video Art) หมายถึง ชนิดของศิลปะซึ่งอาศัยภาพเคลื่อนไหวและ

ประกอบด้วยวิดีโอและ / หรือข้อมูลเสียง ศิลปะวิดีโอขึ้นมาในช่วงปลายปี 1960 และต้นปี 1970 เป็น
เทคโนโลยีใหม่กลายเป็นใช้ได้กระจายเสียงขององค์กรภายนอกและยังคงได้รับการฝึกฝนและได้
ก่อให้เกิดการใช้งานของการติดตั้ง มีการออกอากาศดูได้ในแกลเลอรี่หรือสถานที่อ่ืน ๆ หรือกระจาย
เป็นวิดีโอเทปหรือแผ่นดีวีดีการติดตั้งประติมากรรมซึ่งอาจรวมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโทรทัศน์หรือจอ
วิดีโอแสดงภาพ 'สด' หรือบันทึก และเสียงและการแสดงที่เป็นตัวแทนวิดีโอจะรวม  

เครื่องส าอาง (Cosmetic)  ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 หมายถึง วัตถุ
ที่มุ่งหมายส าหรับการใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น ใส่ อบ หรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย เพ่ือความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวมกระทั่งเครื่อง
ประทินผิวต่างๆแต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย (ความ
หายดังกล่าว ใกล้เคียงกับความหายของเครื่องส าอางตาม food, Drug and Cosmetic ที่ก าหนดโดย 
U.S. Food and Drug Administration) 

ค าจ ากัดความของ “เครื่องส าอาง” คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพ่ือความ
สะอาด สวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสะอาด สวยงาม และประทินผิว เครื่องส าอางจะต้องไม่
แสดงสรรพคุณบ าบัด บรรเทา รักษา หรือปูองกันโรค รวมทั้งจะต้องไม่แสดงสรรพคุณว่ามีผลต่อ
โครงสร้างร่างกาย 

คุณลักษณะเรื่องสีสัน หมายถึง เฉดสีของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หมายรวมถึงผลจาก
การเกิดของสีหลังจากท่ีได้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนการคิดและ การกระท าใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้อง
อาศัยแรงจูงใจ(Motivation)ภายนอกก่อให้เกิด แรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจเสียก่อน เพ่ือที่จะกระตุ้นให้
เกิดการคิดและการกระท าในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือนเช่นปกติวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่งที่ตน
กระท านั้นจะยากสักเพียงใด ตนก็พร้อมที่จะฝุาฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความส าเร็จที่ต้องการให้จงได้ 
แม้จะต้องเสียสละบางสิ่งของตนเองไปบ้าง ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ถ้าจะช่วยน ามาซึ่งผลส าเร็จที่
ต้องการนั้นได้จริง ๆ 
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บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์เพ่ือการน าเสนอแฟชั่นผู้หญิง ผู้ศึกษาได้น า
แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องมาศึกษา และวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต
ชิ้นงานดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
- การใช้ภาพและเสียงในการสื่อสาร 

 - สีสื่อความหมายและปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของการแต่งหน้า 
 - การสื่อสารคุณลักษณะเรื่องสีสัน 
2. เทพปกรณัมกรีก 
 - ประวัติเฮร่า 
 - ประวัติอะโฟรไดต์ 
3. หลักการจดัองค์ประกอบ 
 - หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 - หลักการจัดองค์ประกอบภาพ 
 - หลักการจัดแสง 
4. งานวิจัยและผลงานที่เก่ียวข้อง 
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1.แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
1. การใช้ภาพและเสียงในการสื่อสาร 

โดยธรรมชาติแล้ววิทยุโทรทัศน์จะสื่อสารโดยใช้ภาพเป็นหลักและเสียงเป็นส่วนเสริมหรือสนับสนุน
เพ่ือเติมรายละเอียดที่ภาพให้ได้ไม่ครบถ้วน ภาพในวิทยุโทรทัศน์ประกอบไปด้วยบุคคลท่าทาง ตัวอักษร 
ฉาก หรือสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้เขียนบทจะต้องเลือกสรรและวางแผนก าหนดการน าเสนอที่
จะต้องให้ผู้ชมรับรู้ความหมายตรงกับความต้องการ ภาพในสื่อวิทยุโทรทัศน์ยังมีส่วนช่วยก าหนดขอบเขต
ของรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล วัตถุ เหตุการณ์ หรือสถานที่ให้ผู้ชมได้รับรู้ขอบเขตกว้างหรือแคบแค่
ไหน นั้นคือ การก าหนดขอบเขตของภาพที่จะให้เห็นในจอการใช้ภาพในสื่อโทรทัศน์ต้องค านึงความ
น่าสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของคนดูเป็นส าคัญ ภาพแต่ละภาพถ่ายทอดความคิดเนื้อหาได้
แตกต่างกันขึ้นกับองค์ประกอบดังนี้คือ ขนาดภาพ (size of shot) ทิศทางของภาพ (camera angle) 
และลักษณะของการเคลื่อนไหวภาพ(camera movement) (สมาน งามสนิท, 2546: 253 – 269) 

1.1 ขนาดภาพ (size of shot) การก าหนดให้สิ่งที่ปรากฏในจอภาพมีขนาดใหญ ่
หรือเล็กเท่าใดซึ่งจะสื่อความหมายแตกต่างกัน รวมก่อให้เกิดผลทางอารมณ์แก่ผู้ชมที่ต่างกันไปด้วยมีการ
ก าหนดภาพเพ่ือการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน 

1.2 ทิศทางของภาพ (camera direction) ทิศทางการน าเสนอภาพเกิดขึ้นจากการวางต าแหน่ง
กล้องที่อยู่ในแนวนอน 

1.3 มุมการมองภาพ (camera angle) การวางต าแหน่งของกล้องเมื่อบันทึกภาพให้อยู่ในระดับ
ต่างๆ ภาพที่ได้จะสื่อสารความหมายต่างกัน 

1.4 ลักษณะของการเคลื่อนไหวภาพ (mobile framing) ภาพที่ปรากฏในจอโทรทัศน์เป็น
ภาพเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่เรามองเห็นสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้ด้วย 

1.5 การล าดับภาพ เนื่องจากภาพหนึ่งภาพจะสื่อความหมายได้แล้วการน าภาพแต่ละภาพมาล าดับ
ต่อกันด้วยวิธีการต่างๆ จะสื่อความหมายได้ต่างกันตามไปด้วย 

2. การใช้เสียงในการสื่อสารการถ่ายทอดสารหรือความคิดผ่านสื่อโทรทัศน์นอกจากจะใช้ภาพแล้วยัง
ต้องใช้เสียงด้วย โดยเฉพาะ ภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาที่คุ้นเคยและใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาพูดใน
สื่อโทรทัศน์จึงจะต้องค านึงถึงความเป็นจริงที่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน คือให้สอดคล้องหรือเหมือน
ธรรมชาติของการพูดคุยของคนเรา แต่การพูดคุยผ่านสื่อโทรทัศน์ก็มีลักษณะเฉพาะคือ สื่อโทรทัศน์ไม่
สามารถรับปฏิกิริยาตอบกลับได้ทันทีทันใดจากผู้รับสาร การเขียนบทพูดส าหรับสื่อโทรทัศน์ต้องพิถีพิถัน
ในการเลือกใช้ค า เพ่ือความแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่คลุมเครือ เสียงที่ใช้ในวิทยุโทรทัศน์ประกอบด้วยเสียงต่างๆ 
4 ประเภทดังต่อไปนี้ ( สมาน งามสนิท 2546 : 272) 

2.1 เสียงพูด ได้แก่ เสียงจากค าบรรยาย ค าสนทนา และการร าพึงร าพันคนเดียวการใช้เสียงพูด
หรือค าพูดในสื่อวิทยุโทรทัศน์ ต้องเป็นภาษาที่เขียนส าหรับการฟังไม่ใช่การอ่านการพูดผ่านสื่อโทรทัศน์
เป็นการพูดที่เข้าถึงคนจ านวนมากในเวลาเดียวกันที่อยู่ต่างสถานที่กัน แต่ผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่
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อย่างเป็นส่วนตัว เพราะฉะนั้นการพูดในสื่อโทรทัศน์ พูดให้เหมือนกับพูดกันตัวต่อตัวกับผู้ชม คือลักษณะ
เป็นกันเอง 

2.2 เสียงประกอบ (sound effects) คือ เสียงที่ใช้สื่อความหมาย อารมณ์ และบรรยากาศของ
เหตุการณ์ในรายการโทรทัศน์ เป็นเสียงที่มีอยู่จริงในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ยังมีเสียงประกอบที่สร้าง
ขึ้นไม่ได้มีอยู่จริง เช่นเสียงไดโนเสาร์ เสียงผี ฯลฯ เป็นเสียงที่ใช้สื่อหรือเร้าผู้ชมตามผู้เขียนบทหรือผู้ผลิต
รายการต้องการเสียงประกอบในรายการโทรทัศน์มีหน้าที่ต่างๆ เช่น ใช้เสียงประกอบบอกสถานที่ เช่น
เสียงเครื่องยนต์ซึ่งบอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นบนท้องถนน บอกเวลา เช่น เสียงไก่ขันท าให้รู้ว่าเช้าแล้ว บอกการ
เริ่มต้นหรือจบสิ้นเหตุการณ์ในแต่ละฉาก ท าการเชื่อมเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรง
ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือสื่อความคิดอย่างเดียวกัน 

2.3 เสียงดนตรี (music) เป็นเสียงที่สามารถน ามาใช้ประกอบรายการเพ่ือสื่อความหมายเพ่ิมเติม 
เสียงดนตรีไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนอกจากเวลาที่เราต้องการจะฟังแต่ในรายการโทรทัศน์ได้
ใช้เสียงเพ่ือสร้างผลพิเศษทางความหมายและอารมณ์ บรรยากาศให้เกิดแก่ผู้ชมเราสามารถน าเสียงดนตรี
มาใช้ท าหน้าที่ดังนี้ เป็นสัญลักษณ์ประจ ารายการให้ผู้ชมจ าได้ว่าเป็นรายการอะไรส่วนใหญ่จะน ามาใช้
ตั้งแต่ตอนเปิดรายการ รวมทั้งอาจจะเป็นตอนจบรายการด้วย ใช้สร้างอารมณ์ หรือฉากหลังเหตุการณ์
ด้วยเช่น อารมณ์ โรแมนติก ตื่นเต้น เศร้าเหนื่อยหน่าย เป็นต้น เชื่อมโยงหรือแบ่งออกเป็นเหตุการณ์สอง
เหตุการณ ์

2.4 เสียงเงียบ (silence) เป็นการใช้เสียงเพ่ือผลพิเศษบางอย่างในบางฉากเพ่ือสะกดอารมณ์ หรือ
ปลุกเร้าใจคนดูให้จดจ่ออยู่ในภาพที่ปรากฏบนจอ มักใช้กับฉากน่าสะพรึงกลัวตึงเครียดเป็นต้นจากแนวคิด
และทฤษฎีการสื่อสารข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้ในส่วนของ
ขั้นตอนการผลิต ในด้านของการถ่ายท า ที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักการในการวางมุมมอง
ของกล้อง เพ่ือที่จะได้ภาพที่สวยงามและสื่อสารความเป็นแฟชั่นที่สอดคล้องกับแนวคิดของชิ้นงานได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถน าหลักการและแนวคิดในเรื่องของการใช้ภาพและเสียงในการสื่อสาร มา
เป็นแนวทางในขั้นตอนหลังการผลิต เพ่ือตัดต่อชิ้นงานให้องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงสามารถสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกันและน่าสนใจแนว 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์
ชิ้นนี้ได้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต ในด้านของการถ่ายท า ที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักการ
ในการวางมุมมองของกล้อง เพ่ือที่จะได้ภาพที่สวยงามและสื่อสารความเป็นแฟชั่นที่สอดคล้องกับแนวคิด
ของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถน าหลักการและแนวคิดในเรื่องของการใช้ภาพและเสียงใน
การสื่อสาร มาเป็นแนวทางในขั้นตอนหลังการผลิต เพ่ือตัดต่อชิ้นงานให้องค์ประกอบทั้งภาพและเสียง
สามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันและน่าสนใจ 
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2. สีสื่อความหมายและปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของการแต่งหน้า 
สี (Color) สี เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับงานศิลปะ เพราะสีต่าง ๆ จะท าให้เกิดความสวยงาม

น่าสนใจ และแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก ในการแต่งหน้าด้วยโทนสีสันต่างๆ ยังเป็นแรงบันดาลใจในการ
แสดงออกถึงความรู้สึก และความน่าสนใจ  

- สีแดง เป็นสีที่กระตุ้นจิตใจเป็นอย่างดี เย้ายวน ร้อนแรง  
- สีเหลือง เป็น สีที่บ่งบอกถึงความเป็นมีคนมีอารมณ์ดี ร่าเริง อ่อนโยน มีพลังความฉลาด และ

จินตนาการ สนใจงาน  
- สีเขียว เป็น สีที่แสดงออกถึงความสุขุม เยือกเย็น เหมาะส าหรับงานที่ต้องใช้พลังหรือความคิด  
- สีฟ้า เป็น สีของความสงบและพักผ่อน มักใส่ในวันหยุดในบรรยากาศที่ผ่อนคลายดูสดชื่น ควรเลี่ยงสี

ฟ้าหากรู้สึกหดหู่เพราะจะท าให้เหงามากขึ้นควรใช้คู่กับสีส้มอ่อน 
- สีม่วง เป็นสีที่ขรึม สง่า เกิดความศรัทธาและความสงบ หากเป็นคนที่เปิดกว้างจะยอมรับสีม่วงได้ สี

ม่วงปนแดงจะสร้างความมั่นใจได้ด ี
- สีขาว เป็นสีที่ใสสะอาด เข้าได้กับทุกสี ชอบค้นหาความจริงของชีวิต เป็นสีของนักคิด  
- สีด า เป็นสีที่แสดงออกถึงความมั่นในตัวเอง เป็นสีที่ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยว 
- สีน้ าเงิน เป็นสีที่ควบคุมตนเองได้ดี มีความลึกซึ้ง รับผิดชอบ สนุกกับทุกเรื่องควรใช้สีน้ าเงินกับสี

สดใสต่างๆจะท าให้ดูดีขึ้นการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยเสื้อผ้านอกจากนี้หลักการทางศิลปะต่าง  ๆ ยังช่วย
แก้ไขปัญหา และอ าพรางข้อบกพร่อง (ณัฏฐนิช ทรงพร 2551: 1-3) 

 
3. การสื่อสารคุณลักษณะเรื่องสีสัน 

ในบรรดาสื่อต่างๆที่แวดล้อมตัวเราในทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สีสันเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
น าเสนอเนื้อหาในการสื่อสารด้วยภาพต่างๆ ทั้งนี้เพราะสีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง
แยกกันไม่ออก จะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นั้นยิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนามากข้ึนเท่าใด ความต้องการในการใช้สีในงานการสื่อสารก็ยิ่งทวีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพราะ
มนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเพลิดเพลินเจริญใจ และความสุขในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงท าให้บุคคลไม่น้อยมีความสุขกับการได้สัมผัสชื่นชมไปกับสีสันต่างๆทั้งสีสันอัน
เกิดจากประดษิฐกรรมของมนุษย์และสีสันอันงดงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

สีสันได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์กล่าวคือ สีสันได้เข้า
มาเป็นองค์ประกอบของปัจจัยสี่ ท าให้ปัจจัยสี่ของมนุษย์ได้เปลี่ยนจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตมาเป็น
ศิลปะในการด ารงชีวิต ทั้งนี้เพราะสีและอิทธิพลของสีเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ตัวอย่างความเกี่ยวข้องระหว่างสีกับปัจจัยสี่มีดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่ 1 อาหารการกิน สีของอาหาร และอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหารเช่น ช้อน ภาชนะ
ส าหรับใส่เครื่องดื่ม สีของอาหารแต่ละชนิด ผ้าปูโต๊ะ แจกัน ดอกไม้ประดับโต๊ะอาหาร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วย
กระตุ้นให้เรารับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข และได้รสชาติของอาหารรวมทั้งบรรยากาศที่ดีด้วย ท า
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ให้การรับประทานอาหารเปลี่ยนจากการยังชีพสู่ศิลปะในการบริโภคโดยมีองค์ประกอบเรื่องสีสันเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง 

ปัจจัยที่ 2 เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าธรรมดาก็สามารถปกปิดและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี แต่
ธรรมชาติของมนุษย์ยังต้องการเครื่องนุ่งห่มที่มีความเหมาะสมและความสวยงามอีกด้วย ดังนั้นสีจึงเข้ามา
มีบทบาทในการแต่งกายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะออกมาในลักษณะของการออกแบบสีสันของลายผ้า การ
เลือกสีผ้าให้เหมาะกับสีผิวของผู้สวมใส่ซึ่งจะเพ่ิมความสวยงามแก่ผู้ใส่และผู้พบเห็นทั่วไปด้วย ท าให้เสื้อผ้า
ได้ขยายหน้าที่จากสิ่งป้องกันความร้อนหนาวมาเป็นศิลปะแฟชั่นการแต่งกาย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
บุคคลอีกประการหนึ่งด้วย 

ปัจจัยที่ 3 ที่อยู่อาศัย นับเป็นเครื่องจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงอยู่ของมนุษย์ที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย แต่
องค์ประกอบด้านสีสันได้กลายมาเป็นส่วนขยายของศิลปะในการอยู่อาศัย การใช้สีจะปรากฏในลักษณะ
ของการตกแต่งอาคารบ้านเรือน ผู้มีฐานะดีมักจะใช้สิ่งของต่างๆที่มีสีสันสวยงามตกแต่งบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกแต่งภายในห้องแต่ละห้องจะมีการออกแบบให้มีสีที่สัมพันธ์กันตั้งแต่สีของผนัง 
เพดาน บานหน้าต่าง ตลอดจนถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากภารกิจงานภายนอกบ้าน 

ปัจจัยที่ 4 ยารักษาโรค สีจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการก าหนดสีของเม็ดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับเด็ก ซึ่งนอกจากจะมีรสหวานแล้วยังต้องมีสีสันชวนน่ารับประทานอีกด้วย นั่นคือ สีสันเข้ามามีส่วน
ส าคัญในทางการแพทย์ ช่วยเป็นสื่อในการเอื้ออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 

จากประเด็นที่กล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสีซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ความรู้สึกของผู้พบเห็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงได้รับการแต่งเติมให้มีสีสันเหมาะสม
สวยงามตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การใช้สีในงานออกแบบจึงเป็นความประณีต 
เนื่องจากสีปรากฏอยู่รอบๆตัวเรา สีจึงเป็นส่วนมูลฐานทางการออกแบบที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการด ารงชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแท้จริง หากโลกนี้ปราศจากสีสันก็จะท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์
เป็นไปอย่างแห้งแล้ง ไร้ชีวิต ชีวา เหมือนการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่มีเฉพาะภาพขาวด าในอดีต 

ในบรรดาสีสันในลักษณะต่างๆนั้น สีสันที่ถือได้ว่ามีความใกล้ตัวของมนุษย์มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับสุภาพสตรีคือ สีสันที่ปรากฏอยู่บนเรือนร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีสันที่ เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 

ในปัจจุบัน ได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางไม่ว่าจะเป็นลิปสติก อายชาโดว์ บรัชออน ฯลฯ ก็ได้หันมาให้
ความสนใจเรื่องของสีสัน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสีสันของเครื่องส าอางกันมากขึ้น เพราะว่าสี
ของเครื่องส าอางนั้นสามารถสื่อถึงความเป็นตัวตนหรือวิถีชีวิต (Lifestyle) ของตัวผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี จึงท า
ให้ธุรกิจเครื่องส าอางหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสีและได้ท าให้เกิดการแข่งขันในเรื่องสีสันของ
เครื่องส าอางขึ้น “สีสัน”จึงกลายมาเป็นจุดขายอันดับต้นๆที่ผู้ผลิตเครื่องส าอางยี่ห้อต่างๆพยายามรังสรรค์
สีที่แปลกใหม่หรือสีที่สดใหม่เพ่ืออกมาแข่งขันกันในตลาดเครื่องส าอาง ท าให้เกิดการแข่งขันในเรื่องสีอย่าง
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มากในวงการเครื่องส าอาง ซึ่งท าให้เกิดการโฆษณาเครื่องส าอางต่างๆ ที่เน้นน าเสนอสีสันของสินค้าอย่าง
มากมาย  

งานโฆษณาหรือวิดีโอสร้างสรรค์ที่ต้องการน าเสนอสีสันของตัวสินค้า มีการสื่อสารเกี่ยวกับสีสันของ
สินค้าในรูปแบบของการน าสิ่งที่ให้ความรู้สึกถึงสีนั้นมาใช้ในงานโฆษณา เพ่ือท าให้ผู้บริโภคได้รับอารมณ์
ความรู้สึกถึงความเป็นสีสันที่เจ้าของสินค้าต้องการจะสื่อ ด้วยเหตุนี้ในงานน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของสีสัน หรือการเน้นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย ดังเช่น ความ
เป็นมันวาว ความละเมียดละไม ความหรูหรา ความสง่างาม อันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของงานน าวิดีโอ
น าเสนอ ซึ่งคุณลักษณะสีสันของสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ภาษาเขียนยากที่จะสื่อความหมายให้ผู้บริ โภค
ได้รับรู้ 

ดังนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจึงต้องคิดกลยุทธ์ในการที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่
เจ้าของสินค้าต้องการสื่อสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของสีสันและท าให้เกิดความรู้สึกนึกคล้อยตามไปกับ
ชิ้นงานด้วยวิธีการต่างๆเช่น การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบสินค้ากับสิ่งอ่ืน หรือการแสดงออกซึ่งอารมณ์
ของภาพเพ่ือให้ผู้ชมสามารถคล้อยตามความรู้สึกได้ 

ในปัจจุบันการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสีนั้นมีข้อจ ากัดที่เป็นปัญหาทางการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและ
ภาษาพูดกล่าวคือ ภาษาเขียนไม่ได้มีค ามากพอที่จะอธิบายความแตกต่างของเฉดสีต่างๆได้ ดังนั้นการใช้
รูปสัญญหรือการเปรียบเทียบอารมณ์โทนภาพมาประกอบความหมายจะท าให้สารเรื่องสีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสารได้มากขึ้น ซึ่งมีการใช้เฉดสีโดนเดียวกันกับสินค้าและการใช้สีพาสเทลเพ่ือสื่อ
คุณลักษณะของสินค้าในเรื่องสี ตัวอย่างงานที่พบได้แก่ งานโฆษณาลิปสติก น้ ายาทาเล็บ เป็นต้น  
(ณัฏฐนิช ทรงพร, 2551: 1-3) 
 
2.เทพปกรณัมกรีก 

เทพปกรณัมเป็นประเภทของเรื่องเล่าอันเก่าแก่ที่มีพ้ืนที่และขอบเขตกว้างขวางที่สุด ครอบคลุมโลก
และจักรวาลเกี่ยวข้องกับการสร้างโลก อธิบายว่า สรรพสิ่งเกิดข้ึนมาได้อย่างไร 

บทบาทของเทพปกรณัมก าหนดความคิดความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องเก่ียวกับโลกและจักรวาล เชํน ภพ
ภูมิตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์และเทพเจ๎า 

เทพนิยายกรีกเป็นเรื่องที่เลําขานสืบตํอเนื่องกันมาจนแพรํหลายไปทั่วโลก ด๎วยความเป็นอมตะของ
เรื่องท่ีกลําวถึงความเป็นมาองเทพเจ๎าตํางๆของกรีก ซึ่งมีลักษณะแปลกพิสดารเหนือธรรมชาติ จึงท าให๎มี
อิทธิพลตํอวรรณคดีตะวันตกและตะวันออกอยํางมาก เป็นเรื่องราวของการแยํงชิงอ านาจและความเป็นผู๎
ยิ่งใหญํที่สุดแหํงสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งมีทั้งด๎านดีและด๎านร๎ายท าให๎เห็นพฤติกรรมตํางๆของเทพเจ๎า ดังหนึ่ง
เสมือนชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งการท าดีและท าชั่ว อิจฉาริษยาและเอ้ืออาทรเห็นใจ แล๎วในที่สุดได๎รับผลแหํงกรรม
นั้น ลักษณะของเทพเจ๎ามีพลังและอ านาจเหนือมนุษย์ จึงกุมชะตาชีวิตมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ มีอารมณ์
ความรู๎สึกและข๎อบกพรํองเฉกเชํนมนุษย์ (พูลสุข เตมิยานนท์, 2546: 1-3 ) 
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1.ประวัติฮีร่า 
ฮีรํา (Hera)  หรือภาษาโรมันวํา จูโน (Juno) เป็นราชินีของเทพธิดาทั้งหลาย เพราะเป็นชายาของ

ซูส (พูลสุข เตมิยานนท์, 2546: 1-3 ) 
ฮีรําเป็นธิดาองค์ใหญํของเทพไทแทน  โครนัสกับเทพมารดารีอา ตํอมาในตอนหลังได๎อภิเษกสมรส

กับ ซูสเทพบดีอนุชาของนาง  ท าให๎นางกลายเป็นราชินีสูงสุดในสวรรค์ชั้นโอลิมปัสที่ไมํวําผู๎ใดก็คร๎ามเกรง 
เทวีฮีรําไมํ ชอบนิสัยเจ๎าชู๎ของซูส ด๎วยเหตุที่ซูสเป็นคนเจ๎าชู๎ ท าให๎ฮีรํากลายเป็นคนขี้หึงและคอยลงโทษ
หรือพยาบาทคนที่มา เป็นภรรยาน๎อยของซูสอยูํเสมอ 

เมื่อแรกที่ซูสขอแตํงงานด๎วยฮีรําปฏิเสธ และปฏิเสธเรื่อยมาจนถึง 300 ปี วันหนึ่งซูสคิดท าอุบาย
ปลอมตัว เป็นนกกาเหวําเปียกพายุฝนไปเกาะที่หน๎าตําง ฮีรําสงสารก็เลยจับนกมาลูบขนพร๎อมกับพูดวํา 
"ฉันรักเธอ" ทันใด นั้นซูสก็กลายรํางกลับคืนและบอกวํา ฮีรําต๎องแตํงงานกับพระองค์ 

แตํทวําชีวิตการครองคูํของเทวีฮีรํากับเทพปริณายกซูสไมํคํอยราบรื่นเทําใดนัก มักจะทะเละเบาะ
แว๎งเป็น ปากเสียงกันตลอดเวลา จนเป็นเหตุให๎ชาวกรีกโบราณเชื่อกันวํา ในเวลาที่เกิดฟ้าคะนองดุเดือด
ขึ้นเมื่อไร นั่นคือ สัญญาณวําซูสกับฮีรําต๎องทะเลาะกันเป็นแนํ เพราะ 2 เทพนี้เป็นสัญลักษณ์ของสรวง
สวรรค์ เมื่อท๎องฟ้าเกิดอาเพศก็ เหมาเอาวํา เป็นเพราะการขัดแย๎งรุนแรงของ 2 เทพคูํนี้  

แม๎วําเทวีฮีรํามีศักดิ์ศรีเป็นถึงราชินีแหํงสวรรค์หรือเทพมารดาแทนรีอา แตํความประพฤติและ
อุปนิสัยของเจ๎าแมํไมํอํอนหวานมีเมตตาสมกับเป็นเทพมารดาเลย  โดยประวัติของเจ๎าแมํนั้นมีทั้งโหดร๎าย  
ไร๎เหตุผล  เจ๎าคิดเจ๎าแค๎นและอาฆาตพยาบาทจนถึงที่สุด  ผู๎ใดก็ตามที่ ถูกเทวีฮีรําอาฆาตไว๎  มักมีจุดจบที่
ไมํสวยงามนัก  วํากันวําชาวกรุงทรอยทั้งเมืองลํมจมลงไปเพราะเพลิงอาฆาตแค๎นของเจ๎าแมํฮีรํานี้เอง  
สาเหตุเกิดจากเจ๎าชายปารีสแหํงทรอยไมํเลือกให๎เจ๎าแมํชนะเลิศในการตัดสินความงาม ระหวําง 3 เทวี
แหํงสวรรค์ คือเทวีฮีรํา เทวีเอเธนํา และเทวี อโฟรไดที 

รูปเขียนรูปสลักของชาวกรีกโบราณมักท ารูปของเจ๎าแมํฮีรํา เป็นเทวีวัยสาวที่สวยสงํา ซึ่งความจริง
ก็เป็นเชํนนั้น วํากันวํามีคน หลงใหลความงามของเจ๎าแมํจนคลั่งไคล๎หลายคน โดยเฉพาะ อิ กซิออน 
(Ixion) ราชาแหํง ลาปิธี (Lapithae) ตํอมาถูกซูสเทพบดีลงโทษอยํางรุนแรง  และบางทีอาจเป็นเพราะ
ทรนงตนวํามีสิริโฉมงดงามก็ได๎ที่ม าให๎เทวีฮีรําเป็นเดือดเป็นแค๎นนักที่สวามีปันใจให๎สตรีอ่ืน  จึงต๎องราวี
อยํางถึงที่สุดเสมอ  ความร๎ายกาจของเจ๎าแมํเคยถึงขนาดคิดปฏิวัติโคํนอ านาจของสวามีจนเกือบสัมฤทธิ์
ผล 

เรื่องมีอยูํวํา เจ๎าแมํโกรธแค๎นความไมํซื่อสัตย์ของสวามีขึ้นมาอยํางเต็มกลืน  จึงรํวมมือกับเทพโปเซ
ดอน จ๎าวสมุทร  เชษฐาของซูสเอง  และเทพอพอลโลกับเทวีเอเธนําด๎วย   ชํวยกันกลุ๎มรุมจับองค์เทพซูส
มัดพันธการไว๎แนํนหนา  จนเป็นเหตุให๎เทพปริณายกซูสจวนเจียนจะสูญเสียอ านาจอยูํร าไร  ก็พอดีชายา
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อีกองค์ของซูสนามวํา มีทิส (แปลวําภูมิปัญญา) ได๎น าผู๎ชํวยเหลือมาก๎ูสถานการณ์ทันเวลา โดยไปพา อาอีกี
ออน (Aegaeon) ซึ่งเป็นอสูรร๎อยแขนที่นําประหวั่นพรั่นพรึงมาชํวยเหลือเทพบดีซูส อสูรตนนี้มีฤทธิ์
อ านาจมากเสียจนเทพเทวา น๎อยใหญํต๎องยอมศิโรราบไปตาม ๆ กัน เมื่ออาอีกีออนมาแก๎ไขให๎ซูส  และนั่ง
เฝ้าอยูํข๎างบัลลังก์ของไท๎เธอ บรรดาผู๎คิดกบฎปฎิวัติก็หน๎ามํอยชวนกันหนีหน๎าไปหมด  แผนการณ์จึงล๎ม
ครืนด๎วยประการฉะนี้ 

องค์เทพซูสเองก็เคยร๎ายกาจกับราชินีเทวีฮีรําเหมือนกัน  ทรงลงโทษลงทัณฑ์แกํเจ๎าแมํอยํางไมํไว๎
หน๎าอยูํบํอย ๆ  นอกจากทุบตีอยํางรุนแรงแล๎ว  ไท๎เธอยังใสํโซํตรวนที่บาทของเจ๎าแมํ   กับผูกข๎อหัตถ์และ
พาหาติดกันมัดโยงโตงเตงอยูํบนท๎องฟ้า  จนเป็นเหตุให๎เกิดต านานเกี่ยวกับเทพฮีฟีสทัส ขึ้นมาวํา  จากการ
วิวาทครั้งนี้ เทพฮีฟีสทัสผู๎เป็นโอรสเข๎าขัดขวางมิให๎พระบิดากระท า รุนแรงแกํพระมารดา จึงซูสเทพบดีที่
ก าลังโกรธกริ้ว  จับตัวฮีฟีสทัสขว๎างลงมาจากสวรรค์  กลายเป็นเทพพิการไปเลย 

เทวีฮีรํานอกจากขี้หึงแล๎วยังชํางริษยามากอีกด๎วย  ครั้งหนึ่งเมื่อซูสทรงมีราชธิดานามวํา  เอเธนํา  
ออกมาได๎โดยไมํต๎องพ่ึงใคร  ซึ่งกระโดดออกจากเศียรของไท๎เธอเอง  เจ๎าแมํฮีรําก็ริษยายิ่งนัก  ตรัสวําเมื่อ
สวามีทรงมีกุมารีด๎วยองค์เองได๎  นางเองก็มีได๎เชํนกัน  ทวําบุตรที่เกิดจากตัวเจ๎าแมํเองนั้นกลับมิได๎สะสวย
เรืองฤทธิ์เชํนเอเธนํา  แตํเป็นอสูรร๎ายนําเกลียดนํากลัวยิ่ง (แตํบาง ต านานกลําววําบุตรที่จากเทวีฮีรําก็คือ 
ฮีฟีทัสนั่นเอง) คืออสูร๎าย ไทฟีอัส (Typheus) ซึ่งผู๎ใดเห็นก็หวาดกลัว  เลยท าให๎เทพปริณายกซูสกริ้วใหญํ  
และการวิวาทบาดหมางก็เกิดข้ึนอีก  

เจ๎าแมํฮีรํามีโอรสธิดากับเทพบดีซูส 4 องค์ นามวํา เฮบี้ (Hebe) อิลลิธธียา (Ilithyia) เอเรส (Ares) 
และฮีฟีสทัส (Hephaestus) เทพ 2 องค์หลัง นี้เป็นที่รู๎จักกันดี เพราะเทพเอเรส คือ เทพแหํงสงคราม 
สํวนเทพฮีฟีสทัสคือเทพถลุงเหล็กหรือเทพแหํงงานชําง 

แม๎วําชีวิตสมรสของเจ๎าแมํฮีรําจะไมํราบรื่นนัก แตํในฐานะท่ีเป็นราชินีหรือเป็นมารดาแหํงสวรรค์ ฮี
ราํเป็นเทพที่ค๎ุมครองการแตํงงาน  มีหลายครั้งที่เธอคอยดลใจให๎วีรบุรุษได๎แสดงความกล๎าหาญ  จึงท าให๎
เป็นที่เคารพนับถือในเขตโอลิมปัส  เทวาลัยที่เป็นที่บูชาขนาดใหญํที่สุดของเทวีฮีรําอยูํที่เมืองอาร์กอส
เรียกวํา เดอะฮีรําอีอุม (Heraeum) 

สัญลักษณ์ของฮีรําคือ วัว นกยูง และสิงโต พฤกษาประจ าตัวของเจ๎าแมํคือ ผลทับทิม และนกแขก
เต๎า (พูลสุข เตมิยานนท์, 2546: 1-3 ) 
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2. ประวัติอะโฟร์ไดต์ 
เทวีองค์ส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์มากที่สุดได๎แกํเทวี อโฟรไดที่ (Aphrodite) หรือ วีนัส (Venus) 

ซึ่งเป็นเจ๎าแมํครองความรักและความงาม สามารถสะกดเทพและมนุษย์ทั้งปวงให๎ลุํมหลง ทั้งอาจจะลบ
สติปัญญาของผู๎ฉลาดให๎ตกอยูํในความโฉดเขลาไปได๎ และเจ๎าแมํจะคอยหัวเราะเยาะบรรดาผู๎ที่ตกอยูํใน
อ านาจแหํงความเย๎ายวนของเจ๎าแมํร่ าไป (พูลสุข เตมิยานนท์, 2546: 16-19 ) 

หากจะสืบสาวต๎นก าเนิดของอโฟร์ไดท่ี อาจต๎องสืบสาวไปไกลกวําต านานของกรีกเสียอีก เนื่องจาก
เจ๎าแมํมี ต๎นก าเนิดมาจากดินแดนซีกโลกตะวันออก วํากันวําเจ๎าแมํเป็นเทวีองค์แรกเริ่มของชน ชาติฟีนี
เซีย ที่มาตั้งอาณานิคม มากมาย ในดินแดนตะวันออกแถบตะวันออกกลาง ทราบกันมาวําเจ๎าแมํ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับเทวีของชาวอัสสิเรีย กับบาบิโลเนีย ที่มีนามวํา อีชตาร์ (Ishtar) และก็ยังเป็น อันหนึ่ง
อันเดียวกับเทวีของชาวไซโร-ฟีนิเซี่ยน ผู๎มีนามกรวํา แอสตาร์เต (Astarte) จึงนับได๎วําเป็น เทวีที่มี
ความส าคัญมากมาแตํดึกด าบรรพ์ 

ตามมหากาพย์อิเลียดของโฮเมอร์ เทวีอโฟรไดที่เป็นเทพธิดาของซูส เกิ ดกับนางอัปสร ไดโอนี 
(Dione) แตํบทกวีนิพนธ์ชั้นหลัง ๆ กลําววํา เจ๎าแมํผุดขึ้นจากฟอง ทะเล เนื่องจากค าวํา Aphros อันเป็น
ที่มาของชื่อเจ๎าแมํใน ภาษากรีกแปลวํา "ฟอง" แหลํงก าเนิดของเจ๎าแมํอยูํในทะเลแถว ๆ เกาะ ไซเธอรา 
(Cythera) จากนั้น เจ๎าแมํถูก คลื่นซัดไปจนถึงเกาะ ไซพรัส (Cyprus) อาศัยเหตุนี้ เกาะทั้งสองจึง
กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจ๎าแมํ และบางทีเจ๎าแมํก็มีชื่อเรียกตามชื่อเกาะทั้งสอง นี้วํา ไซเธอเรีย 
(Cytherea) และ ไซเพรียน (Cyprian) 

ตามเรื่องที่เลํากันแพรํหลายกลําววํา เมื่อเทวีอโฟรไดทีถูกคลื่นซัดไปติด ณ เกาะไซพรัสนั้น ฤดูเทวี
ผู๎รักษาทวาร แหํงเขาโอลิมปัสลงมารับพาเจ๎าแมํขึ้นไปยังเทพสภา เทพทุกคนในที่นั้นตํางตะลึงใน ความ
งามของเจ๎าแมํ และตํางองค์ตําง ก็อยากได๎เจ๎าแมํเป็นคูํครอง แม๎แตํซูสเองก็อยากจะได๎ แตํเจ๎าแมํ ไมํยินดี
ด๎วย ไท๎เธอจึงโปรดประทานเจ๎าแมํให๎แกํ ฮีฟีสทัส (Hephaestus) เทพรูปทรามผู๎มีบาทอัน แปเป๋เป็น
บ าเหน็จรางวัลทดแทนความชอบ ในการที่ฮีฟีสทัส ประกอบอสนียบาตถวายและเป็นการลงโทษ เจ๎าแมํใน
เหตุที่ไมํไยดีซูสไปในตัวด๎วย 

แตํเทพองค์แรกที่เจ๎าแมํพิศวาสและรํวมอภิรมย์ด๎วยคือ เอรีส (Ares) หรือ มาร์ส (Mars) ซ่ึงเป็น
เทพเจ๎าแหํงการสงคราม เทพบุตรของซูสเทพบดี เกิดกับเจ๎าแมํ ฮีรา ได๎เป็นชู๎สูํหากับเทวี อโฟรไดท่ี จนให๎ 
ประสูติบุตรสอง ธิดาหนึ่งรวมเป็นวาม มีนามตามล าดับวํา อีรอส (Eros) หรือ คิวพิด (Cupid) แอนติรอส 
(Anteros) และ เฮอร์ไมโอนี (Hermione) หรือ ฮาร์โมเนีย (Harmonia) นางเฮอร์ไมโอนีนั้นได๎วิวาห์กับ 
แคดมัส (Cadmus) ผู๎สร๎างเมืองธีบส์ ซึ่งเป็นพ่ีของนางยุโรปา ผู๎ถูกซูสลักพาไป เป็นคูํรํวมอภิรมย์ ดังเลํามา
แล๎วแตํต๎น 
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เรื่องราวความรกของเทวีแหํงความงามและความรักอโฟร์ไดที่ไมํหมดแตํเพียงเทํานี้ เจ๎าแมํเที่ยว
หวําน เสนํห์ไปทั่วไมํวําเทพหรือมนุษย์ อาทิเชํน การมีจิตปฏิพัทธ์ เสนํหากับเทพเฮอร์มีส จนเกิดมีโอรส
องค์หนึ่งนามวํา เฮอร์มาโฟร์ดิทัส (Hermahroditus) ในด๎านของมนุษย์เทวีอโฟร์ไดที่ยังเคยแอบไปมีจิต
พิศวาสกับบุรุษ เดินดิน เชํน ไปชอบพอกับเจ๎าชายชาวโทรยันนามวํา แอนคิซีส (Anchises) จนมีโอรสครึ่ง
เทพครึ่งมนุษย์ออกมานามวํา เอนิแอส(Aenias) ผู๎เป็นต๎นตระกลูของ ชาวโรมันทั้งหมด และที่อ้ือฉาว
ฮือฮามากที่สุดได๎แกํ การไปแอบรัก สุดหลํอแหํงยุคคือ อโดนิส 

ในกาลวันหนึ่ง เจ๎าแมํอโฟรไดท่ีเลํนหัวหยอกเอินอยูํกับอีรอส บังเอิญถูกศรซึ่งอีรอสถืออยูํสะกิดเอา
ที่อุระ ถึงแม๎วํา จะเป็นแผลเพียงเล็กน๎อย แตํก็เป็นการเพียงพอที่จะท าให๎เจ๎าแมํตกอยูํในอ านาจพิษศรของ
บุตรได๎ ยังมิทันที่แผลจะ เหือดหาย เจ๎าแมํได๎พบกับ อโดนิส (Adonis) มานพหนุํมพเนจรอยูํในราวป่า ให๎
บังเกิดความพิสมัยจนไมํอาจระงับ ยับยั้งอยูํใน สวรรค์ได๎ เจ๎าแมํจึงลงมาจากสวรรค์มาพเนจรตามอโดนิส 
หมายที่จะได๎ใกล๎ชิดซึ่งกันและกันไมํวําจะไป ทางไหนเจ๎าแมํก็จะ ตามไปด๎วย 

เทวีอโฟรไดที่หลงใหลและเป็นหํวงอโดนิส จนไมํเป็นอันระลึกถึงสถานแหํงหนึ่งแหํงใดที่เคยโปรด 
เที่ยวติดตาม อโดนิสไปในราวป่าคลอดเวลาเพ่ือคอยตักเตือน และก าชับอโดนิสในเวลาลําสัตว์ มิให๎หัก
หาญเสี่ยงอันตรายมากนัก ให๎หลีก เลี่ยงสัตว์ใหญํ ลําแตํสัตว์เล็กชนิดที่พอจะลําได๎เทํานั้น ตลอดเวลาที่เฝ้า
ติดตามเจ๎าแมํพะเน๎าพะนอเอาใจ อโดนิสด๎วยประการ ทั้งปวง 

แตํความรักของเจ๎าแมํที่มีตํออโดนิสเป็นความรักข๎างเดียว เจ๎าหนุํมหาได๎รักตอบเจ๎าแมํไมํ ชะรอย
จะเป็น เพราะอีรอสมิได๎แผลงศรรักเอากับเจ๎าหนุํมดอกกระมัง ด๎วยเหตุนี้อโดนิสจึงไมํแยแสตํอค าก าชับ
ตักเตือนของเจ๎าแมํ คงเท่ียวลําสัตว์ใหญํน๎อยเรื่อยไปตามใจชอบ วันหนึ่งเจ๎าแมํอโฟรไดที่มีธุระต๎องจากไป 
จึงทรงเทพยานเทียมหงส์เหิน เหาะไปในนภากาศ ฝ่ายอโดนิสพบหมูป่าแสนดุร๎ายเข๎าตัวหนึ่ง (บางต านาน
เลําวําหมูป่าตัวนี้ เกิดจากเสกจ าแลงของ เทพเอเรส เนื่องจากหึงหวงความรักที่เทวีอโฟรไดที่มีให๎แกํอโด
นิส) และตามลํามันไปจนหมูป่าจนมุมแล๎ว อโดนิสก็ ซัดหอกไปถูกหมูป่า แตํหอกพลาดที่ส าคัญ หมูป่า
ได๎รับความเจ็บปวดจึงเพิ่มความดุร๎ายยิ่งขึ้น จึงรี่เข๎าขวิดอโดนิสล๎มลง ถึงแกํความตาย 

เจ๎าแมํอโฟรไดที่ได๎สดับเสียงร๎องโอดโอยของอโดนิสในกลางหาวผินพักตร์มาเห็นดังนั้น จึงชักรถ
เทียม หงส์กลับลงมายังพ้ืนปฐพี และลงจากรถเข๎าจุมพิตอโดนิสซึ่งก าลังจะสิ้นใจ ครั้นแล๎วเจ๎าแมํก็ครวญ
คร่ าร าพันพิลาปพิไร ด๎วยสุดแสนอาลับรัก แถมทึ้งเกศาข๎อนทรวงท าอาการตําง ๆ ตามวิสัยผู๎ที่คลุ๎มคลั่ง 
เจ๎าแมํร าพันตัดพ๎อเทวีครองชะตา กรรมที่ดํวนเด็ดชีวิตผู๎เป็นที่รักของเจ๎าแมํให๎พรากจากไป ประดุจควัก
ดวงเนตรออกจากเจ๎าแมํก็ไมํปาน พอคํอยหาย โศกแล๎วเจ๎าแมํจึงเอ้ือนโอษฐ์ออกปณิธานวํา "ถึงมาตรวํา
ดังนั้นก็อยําหมายเลยวํา ผู๎เป็นที่รักแหํงข๎าจะต๎องอยูํ ในยมโลกตลอดกาล หยาดโลหิตของอโดนิสแก๎วตา
ข๎าจงกลายเป็นบุปผชาติชนิดหนึ่ง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ความ โศกของข๎าให๎ข๎าได๎ระลึกถึงวาระเศร๎าสลดครั้งนี้
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เป็นประจ าปีเถิด" เมื่ออกปณิธานดังนั้นแล๎ว เจ๎าแมํก็พรมน้ า ต๎อยเกสรอันศักดิ์สิทธิ์ลงบนหยาดโลหิตของอ
โดนิส บัดดลก็มีพันธุ์ไม๎ดอกสีแดงเลือดดังสีทับทิมผุดขึ้น ดังมีชื่อเรียกกัน สืบๆ มาวําดอกอโดนิส หรือ 
ดอกเออะเนมโมนิ (Anemone) ก็เรียก แปลวํา ดอกตามลม (บางต านานวําก็คือ ดอกกุหลาบนั่นเอง) 
เนื่องจากธรรมชาติซึ่งกลําวกันวํา ลมท าให๎ดอกไม๎นี้แย๎มบานและภายหลังก็พัดกลีบให๎รํ วงหลํนไป มี
ฤดูกาลอยูํได๎เพียงชั่ว 3-4 เดือนเทํานั้น 

วํากันวําแรกเริ่มเดิมทีกํอนที่จะกลายเป็นเทวีแหํงความงามและความรักนั้น อโฟร์ไดที่เป็นเทวีแหํง
ความสมบูรณ์ มากํอน เมืองที่นับถือเจ๎าแมํมากที่สุดได๎แกํ เมืองปาฟอสในไซปรัสและเมืองไซธีราในเกาะค
รีต นอกจากนั้น วิหารที่เลําลือ วําโอํอําที่สุดของซีกโลกทางด๎านตะวันออกได๎แกํ วิหารที่เมืองคนิดุส ในรัฐ
แคเรีย (Caria) เมื่อเดินทางมาถึงกรีกก็มีผู๎ ศรัทธาเชื่อถือสร๎างวิหารใหญํให๎หลายแหํง รวมทั้งกรุงเอเธนส์
ซึ่งมีเทวีเอเธนํา เป็นเทพอุปถัมภ์อยูํบนเนินอโครโปลิส 

ได๎กลําวแล๎ววํา อโฟรไดที่เป็นเทวีที่ชาวกรีกและโรมันโบราณถือวําเกี่ยวข๎องกับความเป็นอยูํของ
มนุษย์มาก ที่สุด เนื่องจากเจ๎าแมํเป็นเทวีครองความรักและความงาม และความงามกับความรักก็เป็นสิ่งที่
จับใจคนมากกวําเรื่องอ่ืน ๆ ด๎วยเหตุนี้เจ๎าแมํจึงมักเป็นที่เทิดทูนและกลําวขวัญในวิจิตรศิลป์และวรรณคดี
ตําง ๆ นอกจากนั้นชาวกรีก และโรมันยังถือ วําเจ๎าแมํเป็นเทวีครองความมีลูกดกและการให๎ก าเนิดทารก
อีกด๎วย มีคติความเชื่อประการหนึ่งซึ่งอยํางน๎อยก็ยังพูดกันติด ปากชาวตะวันตกมาจนถึ ง ปัจจุบันนี้วํา 
ทารกถือก าเนิดเพราะนกกระสาน ามา คตินี้สืบเนื่องจากข๎อยึดถือของชาวกรีกและ โรมันมาแตํเดิม
เหมือนกัน 

ในเทพปกรณัมกลําววํา นกกระสาเป็นนกประกอบบารมีของอโฟรไดที่ คราวใดมีนกกระสาผัวเมีย
ไปท ารังอยูํบน ยอดหลังคาบ๎านใด ก็หมายความวําเจ๎าแมํอโฟรไดที่โปรดให๎ครอบครัวในบ๎านนั้นมีลูกและ
จะให๎ประสบความรุํงเรือง ใน ยุโรปโดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ถือนกกระสาประหนึ่งที่เคารพ
ทีเดียว ในเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ถือวํานก กระสาเป็นนกที่น าโชคลาภมาให๎ ดังนั้นชาวเยอรมันและ
วิลันดาจึงยินดีที่จะให๎นกกระสามาท ารังบนหลังคาบ๎านเสมอ ยิ่ง อาศัยอยูํนานเทําใด ก็ยิ่งเป็นมงคลแกํ
บ๎านนานเทํานั้น นกกระสาจึงเป็นที่กลําวขวัญถึงอยําวส าคัญตามเทพนิยาย นิทาน ชาวบ๎าน และนิทาน
เทียบสุภาษิตตําง ๆ ของฝรั่งด๎วยเหตุผลดังกลําวมานี้ 

อนึ่งชาวยุโรปทั่วไปเขาเชื่อกันมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษด๎วยวํา ในคราวที่บ๎านหนึ่งบ๎านใด
ก าลังจะมีเด็ก เจ๎าแมํอโฟรไดที่จะให๎นกกระสามาบินวนเวียน เหนือบ๎านนั้น คตินี้กินความไปถึงวํา ถ๎านก
กระสาบินวนเหนือบ๎านที่ก าลังจะมีเด็กเกิด เด็กนั้นจะคลอดออกจากครรภ์โดยงํายและอยูํรอดด๎วย แตํคติ
นี้ในที่สุดก็เป็นเพียงข๎อ อ๎างที่พํอแมํจะใช๎ตอบลูกตอนโต ๆ เมื่อถูกถามวําน๎องเล็กเกิดมาแตํไหน หรือตัว
เกิดจากอะไรเทํานั้น 
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เทวีอโฟร์ไดที่มีต๎นเมอร์เทิลเป็นพฤกษาประจ าองค์ สัตว์เลี้ยงของเจ๎าแมํเป็นนก บ๎างวําเป็นนกเขา 
นกกระจอกบ๎าง หงส์บ๎าง ตามแตํกวีคนไหนจะชอบใจยกให๎เป็น สัญลักษณ์ของเทวีแหํงความงามและ
ความรัก (พูลสุข เตมิยานนท์, 2546: 22 ) 

จากข๎อมูลประกอบข๎างต๎นนั้น ท าให๎ผู๎ศึกษาสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะและสร๎างสรรค์
คาแรคเตอร์ตัวละครที่จะน าเสนอในการสร๎างสรรค์วิดีโออาร์ตได๎อยํางถูกต๎องและสามารถสื่อถึง
คุณลักษณะทั้งด๎านดีและร๎ายของตัวละครออกมาได๎อยํางชัดเจนอีกด๎วย 

 
3. หลักการจัดองค์ประกอบ 

3.1 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  เป็น หลักส าคัญส าหรับผู๎สร๎างสรรค์ และผู๎ศึกษางานศิลปะ 

เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล๎วนมีคุณคําอยูํ  2  ประการ คือ คุณคําทางด๎านรูปทรง และ คุณคํา
ทางด๎านเรื่องราว คุณคําทางด๎านรูปทรง เกิดจากการน าเอา องค์ประกอบตําง ๆ    ของ ศิลปะ อันได๎แกํ  
เส๎น  สี  แสงและเงา  รูปรําง  รูปทรง  พื้นผิว  ฯลฯ มาจัดเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เกิดความงาม  ซึ่งแนวทางใน
การน าองค์ประกอบตําง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกวํา การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมี
หลักการจัดตามที่จะกลําวตํอไป อีกคุณคําหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคําทางด๎านเนื้อหา เป็นเรื่องราว 
หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู๎สร๎าง สรรค์ต๎องการที่จะแสดงออกมา ให๎ผู๎ชมได๎สัมผัสรับรู๎โดยอาศัย
รูปลักษณะ ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป   ์นั่นเองหรืออาจกลําวได๎วํา ศิลปิน น าเสนอเนื้อหา
เรื่องราวผํานรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ   ถ๎าองค์ประกอบที่จัดขึ้นไมํสัมพันธ์ กับ
เนื้อหาเรื่องราวที่น าเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณคําทางความงามไปดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป  ์จึง
มีความส าคัญใน การสร๎างสรรค์งานศิลปะ  เป็นอยํางยิ่งเพราะจะท าให๎งานศิลปะทรงคุณคําทางความงาม
อยํางสมบูรณ์ (ประสพ มัจฉาชีพ, 2548: 1-8) 
  

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรค านึง อยูํ 5 ประการ คือ  
 1. สัดสํวน (Proportion) 

 2. ความสมดุล (Balance) 
 3. จังหวะลีลา (Rhythm) 
 4. การเน๎น (Emphasis) 
 5. เอกภาพ (Unity) 

 
1.  สัดส่วน (Proportion) 

สัดสํวน หมายถึง  ความสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสมระหวํางขนาดของ องค์ประกอบที่แตกตําง
กัน ทั้งขนาดที่อยูํในรูปทรงเดียวกันหรือระหวํางรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหวําง
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องค์ประกอบทั้งหลายด๎วย     ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไมํ มากไมํน๎อยขององค์ประกอบ ทั้งหลายที่
น ามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดสํวนอาจ พิจารณาจากคุณลักษณะดังตํอไปนี้  

1.1 สัดสํวนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์  พืช ซึ่งโดยทั่วไป 
ถือวํา สัดสํวนตามธรรมชาติ  จะมีความงามท่ีเหมาะสมที่สุด      หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร๎างสรรค์
ของมนุษย์ เชํน Gold section เป็นกฎในการสร๎างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือวํา "สํวนเล็กสัมพันธ์กับ
สํวนที่ใหญํกวํา  สํวนที่ใหญํกวําสัมพันธ์กับสํวนรวม"  ท าให๎สิ่งตําง ๆ ที่สร๎างขึ้นมีสัดสํวนที่สัมพันธ์กับทุก
สิ่งอยํางลงตัว  

1.2  สัดสํวนจากความรู๎สึก    โดยที่ศิลปะนั้นไมํได๎สร๎างขึ้นเพ่ือความงามของรูปทรงเพียง 
อยํางเดียว แตํยังสร๎างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึง  เนื้อหา เรื่องราว ความรู๎สึกด๎วย  สัดสํวนจะชํวย เน๎นอารมณ์ 
ความรู๎สึก ให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต๎องการ ลักษณะเชํน นี้ ท าให๎งานศิลปะของชน
ชาติตําง ๆ มีลักษณะแตกตํางกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู๎สึกที่ต๎องการแสดงออกตําง ๆ 
กันไป เชํน   กรีก    นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน๎นความงามที่เกิดจากการประสาน
กลมกลืนของรูปทรง    จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ สํวนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน๎นที่
ความรู๎สึกทางวิญญาณที่นํากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดสํวนที่ผิดแผกแตกตํางไปจากธรรมชาติทั่วไป 

2. ความสมดุล (Balance) 
ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ าหนักที่เทํากันขององค์ประกอบ  ไมํเอนเอียงไปข๎างใด

ข๎างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ สํวน ตําง ๆ ในรูปทรง
หนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบตําง ๆ   ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะต๎องค านึงถึง
จุดศูนย์ถํวง ในธรรมชาตินั้น  ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยูํได๎โดยไมํล๎มเพราะมีน้ าหนักเฉลี่ย เทํากันทุกด๎าน  

ฉะนั้น  ในงานศิลปะถ๎ามองดูแล๎วรู๎สึกวําบางสํวนหนักไป แนํนไป  หรือ เบา  บางไปก็จะท าให๎
ภาพนั้นดูเอนเอียง   และเกิดความ รู๎สึกไมํสมดุล เป็นการบกพรํองทางความงาม  ดุลยภาพในงานศิลปะ 
มี  2 ลักษณะ คือ  

1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ๎ายขวาเหมือนกัน 
คือ การวางรูปทั้งสองข๎างของแกนสมดุล    เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช๎
น๎อย สํวนมากจะใช๎ในลวดลายตกแตํง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต๎องการดุลยภาพที่นิ่ง
และม่ันคงจริง ๆ  

1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ๎ายขวาไมํ
เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหมํของมนุษย์   ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ๎ายและขวาจะไมํ 
เหมือนกันใช๎องค์ประกอบที่ไมํเหมือนกัน  แตํมีความสมดุลกัน   อาจเป็นความสมดุลด๎วย น้ าหนักของ
องค์ประกอบ หรือสมดุลด๎วยความรู๎สึกก็ได๎  การจัดองค์ประกอบให๎เกิดความ สมดุลแบบอสมมาตรอาจ
ท าได๎โดย   เลื่อนแกนสมดุลไปทางด๎านที่มีน้ าหนักมากวํา   หรือ เลื่อน รูปที่มีน้ าหนักมากวําเข๎าหาแกน  
จะท าให๎เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช๎หนํวยที่มีขนาดเล็กแตํมีรูปลักษณะที่นําสนใจถํวงดุลกับรูปลักษณะที่ มี
ขนาดใหญํแตํมีรูปแบบธรรมดา  
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3. จังหวะลีลา (Rhythm) 

จังหวะลีลา  หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ ากันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ าที่ เป็น
ระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีชํวงหํางเทําๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ๎อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็น
รูปลักษณะของศิลปะ  โดยเกิดจาก การซ้ าของหนํวย หรือการสลับกันของหนํวยกับชํองไฟ หรือเกิดจาก 
การเลื่อนไหลตํอเนื่องกันของเส๎น สี รูปทรง หรือ น้ าหนัก รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกวําแมํลาย  การน าแมํ
ลายมาจัดวางซ้ า ๆ กันท า  ให๎เกิดจังหวะและถ๎าจัดจังหวะให๎แตกตํางกันออกไป ด๎วยการเว๎นชํวง หรื อ
สลับชํวง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกตํางกันออกไป ได๎อยํางมากมาย  แตํจังหวะของลายเป็นจังหวะอยํางงําย 
ๆ ให๎ความ รู๎สึกเพียงผิวเผิน และเบื่องําย เนื่องจากขาดความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกัน แตํ
ไมํมีความหมายในตัวเอง จังหวะที่นําสนใจและมีชีวิต ได๎แกํ การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์  การเติบโตของ
พืช การเต๎นร าเป็น  การเคลื่อนไหวของโครงสร๎างที่ให๎ความบันดาล ใจในการสร๎างรูปทรงที่มีความหมาย 

4. การเน้น (Emphasis) 
การเน๎น หมายถึง  การกระท าให๎เดํนเป็นพิเศษกวําธรรมดา ในงานศิลปะจะต๎องมี สํวนใดสํวน

หนึ่ง  หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความส าคัญกวําสํวนอื่น ๆ   เป็นประธานอยูํ ถ๎าสํวนนั้นๆ อยูํปะปนกับสํวนอ่ืน 
ๆ  และมีลักษณะเหมือน ๆ กัน  ก็อาจถูกกลืน หรือ ถูกสํวนอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญน๎อยกวําบดบัง หรือแยํง
ความส าคัญ ความนําสนใจไปเสีย งานที่ไมํมีจุดสนใจ หรือประธาน  จะท าให๎ดูนําเบื่อ เหมือนกับลวดลาย
ที่ถูกจัดวางซ้ ากัน โดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่นําสนใจ ดังนั้น  สํวนนั้นจึงต๎องถูกเน๎น ให๎เห็น
เดํนชัดขึ้นมา เป็นพิเศษกวําสํวนอื่น ๆ  ซึ่งจะท าให๎ผลงาน 
มีความงาม สมบูรณ์ ลงตัว และนําสนใจมากขึ้น การเน๎นจุดสนใจสามารถท าได๎  3  วิธี คือ    

4.1. การเน๎นด๎วยการใช๎องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลกแตก ตําง
ไปจากสํวนอ่ืนๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั้น การใช๎องค์ประกอบที่มีลักษณะ แตกตําง หรือขัดแย๎ง 
กับสํวนอ่ืน ก็จะท าให๎เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได๎ แตํทั้งนี้ต๎อง พิจารณาลักษณะความแตกตํางที่ น ามาใช๎
ด๎วยวํา กํอให๎เกิดความขัดแย๎งกันในสํวนรวม และท าให๎เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไมํ  โดยต๎องค านึงวํา 
แม๎มีความขัดแย๎ง แตก ตํางกันในบางสํวน และในสํวนรวมยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน 

4.2. การเน๎นด๎วยการด๎วยการอยูํโดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation)  เมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยก 
ออกไปจากสํวนอ่ืน ๆ ของภาพ หรือกลุํมของมัน สิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจ   เพราะเมื่อ แยกออกไปแล๎วก็
จะเกิดความส าคัญขึ้นมา   ซึ่งเป็นผลจากความแตกตําง    ที่ไมํใชํแตก  
ตํางด๎วยรูปลักษณะ แตํเป็นเรื่องของต าแหนํงที่จัดวาง  ซึ่งในกรณีนี้ รูปลักษณะนั้นไมํ จ าเป็นต๎องแตกตําง
จากรูปอื่น   แตํต าแหนํงของมันได๎ดึงสายตาออกไป    จึงกลายเป็น จุดสนใจขึ้นมา 

4. 3. การเน๎นด๎วยการจัดวางต าแหนํง (Emphasis by Placement) เมื่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ชี้น ามายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน๎นขึ้นมา     และการจัดวางต าแหนํ งที่ เหมาะสม ก็
สามารถท าให๎จุดนั้นเป็นจุดส าคัญขึ้นมาได๎เชํนกัน     พึงเข๎าใจวํา การเน๎น ไมํจ าเป็นจะต๎องชี้แนะให๎เห็น
เดํนชัดจนเกินไป สิ่งที่จะต๎อง ระลึกถึงอยูํเสมอ คือ เมื่อจัดวางจุดสนใจแล๎ว จะต๎องพยายามหลีกเลี่ยง
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ไมํให๎สิ่งอ่ืนมา ดึงความสนใจออกไป จนท าให๎เกิดความสับสน  การเน๎น สามารถกระท าได๎ด๎วยองค์ 
ประกอบตําง ๆ ของศิลปะ ไมํวําจะเป็น เส๎น  สี แสง-เงา  รูปรําง รูปทรง หรือ พ้ืนผิว ทั้งนี้ขึ้นอยูํความ
ต๎องการในการน าเสนอของศิลปินผู๎สร๎างสรรค์ 
 

5. เอกภาพ (Unity) 
เอกภาพ  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด๎านรูปลักษณะและ

ด๎านเนื้อหาเรื่องราว  เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของสํวนตําง ๆให๎เกิดความเป็น หนึ่งเดียวเพ่ือ
ผลรวมอันไมํอาจแบํงแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกไป การสร๎างงานศิลปะ  
คือ  การสร๎างเอกภาพขึ้นจากความสับสน  ความยุํงเหยิง  เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให๎แกํสิ่งที่
ขัดแย๎งกันเพ่ือให๎รวมตัวกันได๎ โดยการเชื่อมโยงสํวนตําง ๆให๎สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยูํ  2 
ประการ คือ  

5.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุํงหมายเดียว แนํนอน และมี 
ความเรียบงําย  งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไมํได๎ จะท าให๎สับสน ขาดเอกภาพ 
และการแสดงออกด๎วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแตํละคน ก็สามารถท าให๎ เกิดเอกภาพแกํผลงานได๎  

5.2. เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอยํางมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ 
ทางศิลปะ เพ่ือให๎เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได๎อยําง
ชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดตํอความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปิน ใช๎
เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว  ความคิด และอารมณ์   

จากข๎อมูลประกอบข๎างต๎นนั้น ท าให๎ผู๎ศึกษาสามารถน าข๎อมูลเหลํานี้มาวิเคราะห์ในการจัดและ
เซทองค์ประกอบศิลป์ทางด๎านฉากและรูปแบบการน าเสนอขององค์ประกอบภายในภาพได๎อยํางชัดเจน 
ทั้งยังสามารถชํวยให๎ผู๎ศึกษานั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาอ๎างอิงในการออกแบบเซทฉากและพร๎อบแตํละขั้นตอน
เพ่ือสะท๎อนความเป็นเทพปกรณัมกรีกให๎ชัดเจนได๎อีกด๎วย (วรรณรัตน์ ปวุตตานนท์, 2556: 1-5) 
  

3.2 หลักการจัดองค์ประกอบภาพ 
 - การจัดองค์ประกอบภาพ(Composition) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเรียนรู๎และสามารถจัดองค์ประกอบภาพอยํางงํายได๎ 
 2. เพ่ือการเรียนรู๎และสามารถสร๎างรูป/ภาพที่สวยงามชวนให๎นําดู 
 3. เพ่ือการสื่อสารด๎วยรูป/ภาพที่ความหมายให๎ถึงกันได๎อยํางถูกต๎อง 

การจะถํายภาพให๎ได๎ภาพที่ตรงตามความต๎องการ มีคุณคํา มีความงามทางด๎านศิลปะ นอกจาก ผู๎
ถํายต๎องจะท าความเข๎าใจในเรื่องของการใช๎กล๎องถํายภาพ และเครื่องมือประกอบการถํายภาพที่ดีแล๎ว 
การจัดองค์ประกอบภาพ ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่จะท าให๎ภาพที่ได๎มีคุณคํามากขึ้น  (ประสพ มัจฉาชีพ, 2548: 
15) 
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การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดองค์ประกอบภาพที่มีวัตถุสิ่งของครบถ๎วนสมบูรณ์ สื่อความ 
หมายถึงผู๎รับได๎ถูกต๎องตรงกับเจตนาของผู๎สื่อการจัดองค์ประกอบภาพ ในที่นี้ จะกลําวถึงการจัด
องค์ประกอบภาพอยูํ 10 ลักษณะ คือ 

1. เนื้อเรื่อง (Content) ในกรอบรูป/ภาพจะต๎องแสดงรายละเอียดที่เป็นเนื้อเรื่องเพียงประเด็น
เดียวที่จะบอกหรือการสื่อความหมายออกมาสูํผู๎ดู/ผู๎รับ ให๎เข๎าใจได๎ตามวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 

2. รูปทรง (Form) คือ มีการจัดวางโครงสร๎างให๎ได๎รูปทรงที่สวยงาม สิ่งนั้นประกอบด๎วย คน 
วัตถุสิ่งของ โดยจัดวางให๎เกิดเป็นรูปทรงตํางๆ เชํน รูปทรง สามเหลี่ยมทรงกลม รูปทรงตัวที(T) หรือตัว
เอส (S) ให๎ความรู๎สึก สงํางาม มั่นคง เหมาะส าหรับการถํายภาพ ทางสถาปัตยกรรม การถํายภาพวัตถุ
หรือถํายภาพสิ่งตํางๆ เน๎นให๎เห็นความกว๎างความสูง ความลึก โดยให๎เห็นทั้งด๎านหน๎าและด๎านข๎าง และ
ความลึก หรือที่เรียกวําให๎เห็นPerspective หรือภาพ 3 มิติ 

3. มิติ รูปร่างลักษณะ มีการจัดองค์ประกอบภาพตรงข๎ามกับรูปทรง คือเน๎นให๎เห็นเป็นภาพ 2 
มิติ คือ ความกว๎างกับความยาว ไมํให๎เห็นรายละเอียดของภาพ หรือที่เรียกวําภาพเงาด า ภาพลักษณะนี้ 
เป็นภาพที่ดูแปลกตา นําสนใจ ลึกลับให๎อารมณ์และสร๎างจินตนาการ ในการในการดูภาพได๎ดี นิยม
ถํายภาพในลักษณะย๎อนแสงข๎อควรระวังในการถํายภาพลักษณะนี้คือ วัตถุที่ถํายต๎องมีความเรียบงําย 
เดํนชัด สื่อความหมาย ได๎ชัดเจน ฉากหลังต๎องไมํมารบกวนท าให๎ภาพนั้นหมดความงามไป 
3.ความสมดุลที่เทํากัน เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือให๎ภาพดูนิ่ง สงํางาม นําศรัทธาเน๎นการให๎น้ าหนัก
รูป รูปทรงซ๎ายขวาเทํากัน แตํจะแสดงออกถึงความสมดุล นิ่ง ปลอดภัย ภาพลักษณะนี้อาจจะดูธรรมดา 
ไมํสะดุดตาเทําใดนัก แตํก็มีเสนํห์และความงามในตัว 

4. ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน การจัดภาพแบบนี้จะให๎ความรู๎สึกที่สมดุลเชํนเดียวกับแบบที่แล๎ว แตํ
จะตํางกันอยูํที่ วัตถุทั้งสองข๎าง มีขนาดและรูปรํางที่แตกตํางกัน แตํสมดุลด๎วยปัจจัยตําง ๆ กัน เชํน สี 
รูปทรง ทําทางฉากหน๎า ฉากหลัง ฯลฯ ภาพดูนําสนใจกวําแบบสมดุลที่เทํากัน แตํความรู๎สึกที่มั่นคงจะ 
น๎อยกวํา 

5.ฉากหน้า สํวนใหญํจะใช๎ในการถํายภาพทิวทัศน์ หรือภาพอ่ืน ๆฉากหน๎า เรามักใช๎ฉากหน๎าเป็น
ตัวชํวยให๎เกิดระยะ ใกล๎ ไกล หรือมีมิติข้ึน ท าให๎ภาพดูนําสนใจ บางครั้งอาจใช๎กิ่งไม๎ วัตถุ หรือสิ่งตําง ๆ ที่
อยูํใกล๎กับกล๎องมาบังเพ่ือชํวยเน๎นจุดสนใจ ดูเดํนขึ้น และไมํให๎ภาพมีชํองวํางเกินไปข๎อควรระวัง อยําให๎
ฉากหน๎าเดํนจนแยํงความสนใจจากสิ่งที่ต๎องการเน๎น จะท าให๎ภาพลดความงามลง 

6. ฉากหลัง พ้ืนหลังของภาพก็มีความส าคัญหากเลือกที่นําสนใจ กลมกลืน หรือชํวยให๎สิ่งที่
ต๎องการเน๎นเดํนขึ้นมา ควรเลือกฉากหลังที่กลมกลืน ไมํท าให๎จุดเดํนของภาพด๎อยลง หรือมารบกวนท าให๎
ภาพนั้นขาดความงามไป 

7. กฎสามส่วน เป็นการจัดภาพที่นิยมมากที่สุด ภาพดูมีชีวิตชีวา ไมํจืดชืด การจัดภาพโดยใช๎
เส๎นตรง 4เส๎นตัดกันในแนวตั้งและแนวนอน จะเกิดจุดตัด 4 จุดหรือแบํงเป็น 3 สํวน ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน การวางจุดสนใจของภาพจะเลือกวางใกล๎ ๆ หรือ ตรงจุด 4 จุดนี้จุดใดจุด หนึ่ง โดยหันหน๎าของ
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วัตถุไปในทิศทางท่ีมีพ้ืนที่วํางมากกวํา ท าให๎ภาพดูเดํน ไมํอึดอัด ไมํแนํน หรือหลวมจนเกินไป นักถํายภาพ
ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเลํนนิยมจัดภาพแบบนี้มาก 

8. เส้นน าสายตา เป็นการจัดภาพที่ใช๎เส๎นที่เกิดจากวัตถุ หรือสิ่ง อ่ืน ๆ ที่มีรูปรํางลักษณะ
ใกล๎เคียงกัน เรียงตัวกันเป็นทิศทางไปสูํจุดสนใจ ชํวยให๎วัตถุที่ต๎องการเน๎นมีความ เดํนชัดและนําสนใจ
ยิ่งขึ้น 

9. เน้นด้วยกรอบภาพ แม๎วําภาพถํายจะสามารถน ามาประดับ ตกแตํงด๎วยกรอบภาพอยูํแล๎ว แตํ
การจัดให๎ฉากหน๎าหรือสํวนประกอบอ่ืนล๎อมกรอบจุดเดํน เพ่ือลดพ้ืนที่วําง หรือท าให๎สายตาพํุงสูํจุดสนใจ
นั้น ท าให๎ภาพกระชับ นําสนใจ 

10. เน้นรูปแบบซ้ าซ้อน หรือแบบ Pattern เป็นการจัดภาพที่มีรูปรําง ลักษณะ ที่คล๎าย ๆ กัน
วางเป็นกลุํมท าให๎ภาพดูสนุก สดชื่น และมีเสนํห์แปลกตา 

ที่ได๎กลําวมาทั้ง 10 ลักษณะ เป็นเพียงการจัดองค์ประกอบภาพที่เป็นที่นิยมกัน และเป็นพ้ืนฐาน 
ในการฝึกปฏิบัติการถํายภาพเทํานั้น ผู๎ถํายภาพ ควรฝึกการจัดองค์ประกอบภาพในลักษณะที่แปลกใหมํ 
อยูํเสมออยํางไรก็ตามกฎเกณฑ์ตํางๆนั้นไมํได๎เป็นตัวก าหนดทุกสิ่งทุกอยําง อยูํที่มุมมองและทัศนคติของ
ชํางถํายภาพทุกคนที่ต๎องการจะน าเสนอ หรือ สื่ออะไรออกมา ถ๎าเราไมํยึดติดกับกฎเกณฑ์อะไร ก็จะท าให๎
การถํายภาพมีความสนุกมากยิ่ง (ประสพ มัจฉาชีพ, 2548: 15) 

จากข๎อมูลประกอบข๎างต๎นที่ได๎กลําวมา ท าให๎ผู๎ศึกษาตระหนักถึงการคิดออกแบบภาพและการน า
องค์ประกอบภาพมาใช๎ในงานวิดีโออาร์ตได๎มากยิ่งขึ้นทั้งด๎านการน าเสนอ การจัดองค์ประกอบของแบบ 
และการสร๎างสรรค์ฉากหรือต าแหนํงมุมมองของภาพ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํต๎องศึกษาและอ๎างอิงจากหลักการจัด
วางองค์ประกอบภาพทั้งสิ้น 

3.3 หลักการจัดแสง 
- พ้ืนฐานของแสง 
วัตถุท่ีปรากฏในภาพทุกภาพจะถูกก าหนดโดยแสงที่เรามองเห็นและบันทึกลงบนภาพ มีสองอยําง

ที่ควรนึกถึงเวลาถํายภาพคือ เราควรจะสามารถวิเคราะห์แสงที่ตกกระทบบนวัตถุได๎ที่เรียกวํา อินซิเด๎นท์
ไลท์ (Incident Light) ซึ่งเป็นแสงที่สํองตรงไปยังวัตถุ และเราควรที่จะทราบถึงลักษณะของแสงที่สะท๎อน
ออกมาจากวัตถุได๎ด๎วย เรียกวํา รีเฟล็กซ์ไลท์ (Reflect Light) (นิตยสาร Face, 2557: 106) 

ความเข๎มของที่มาของแสงหมายถึง ปริมาณแสงที่เข๎าหาวัตถุ ซึ่งเป็นที่มาของแสงที่ส าคัญในการ
เปิดรับแสง และเป็นสิ่งที่เราวัดด๎วยเครื่องวัดแสงแบบโดยตรง (Incident-light Meter) ความเข๎มของแสง
และแสงที่สะท๎อนวัตถุ เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ของความไวชัตเตอร์กับชํองรับแสง  ซึ่งจะสร๎างเนกา
ทีฟที่ถูกต๎อง (นิตยสาร Face, 2557: 106) 

แม๎แตํการถํายภาพกลางแจ๎งบางครั้งเราก็สามารถควบคุมแสงตามธรรมชาติที่ตกลงยังวัตถุได๎ 
ยกตัวอยํางเชํน เพ่ือที่จะสร๎างภาพถํายโคลสอัพ (ภาพถํายระยะใกล๎) ของดอกไม๎ เราอาจใช๎ผ๎าใสหรือแผํน
พลาสติกบังเพ่ือกระจายแสงอาทิตย์กํอนที่แสงจะตกกระทบดอกไม๎ ในการถํายนอกสถานที่บางครั้งเรา
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อาจต๎องใช๎แฟลชมากกวําพ่ึงแสงที่มีอยูํ เราก็ยังสามารถใช๎อุปกรณ์สะท๎อนแสงซึ่งตามปกติมักใช๎เพ่ือลบ
พ้ืนที่มีเงาเพ่ือให๎ได๎รายละเอียดที่ชัดกวํา (นิตยสาร Face, 2557: 107) 

คอนทราสของแสง คือ ความคอนทราสของแสงนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบหรือสัดสํวนของความ
เข๎มของแสงที่ตกลงบนที่แจ๎งและบนสํวนที่มีเงาของวัตถุ ในการก าหนดความคอนทราสของแสงราต๎องวัด
แสงที่ตกลงบนพ้ืนที่ที่ได๎รับแสงด๎วยเครื่องวัดแสงโดยตรง (หรือวัดแสงที่สะท๎อนออกจากวัตถุ โดยใช๎
เครื่องวัดแสงสะท๎อน) แล๎วจึงวัดคําแสงที่ตกลงบนสํวนที่เป็นเงาของวัตถุ เราจะได๎คําแตกตํางออกมาเป็น
คําสตอป (นิตยสาร Face, 2557: 107) 

ทิศทางของแสง หมายถึง แสงมักจะมีทิศทางเสมอไมํวําจะมาจากที่มาโดยตรงหรือกระจักระจาย
ก็ตาม จึงส าคัญที่จะต๎องทราบถึงทิศทางของแสงเพราะวําแสงเป็นตัวแสดงความละเอียดหยาบของภาพ
และสร๎างความคอนทราสด๎วย (นิตยสาร Face, 2557: 108) 

มุมรับแสง (Angle of Incident) หมายถึง ใช๎ในการอธิบายลักษณะของแสง ถ๎าเราถํายภาพในรํม
เชํนสตูดิโอ เราก็สามารถเปลี่ยนแสงหรือวัตถุเพ่ือเปลี่ยนมุมรับแสงได๎ ถ๎าเราท างานในที่แจ๎ง เราจะเปลี่ยน
มุมรับแสงได๎แคํโดยเปลี่ยนต าแหนํงของกล๎องหรือโดยถํายภาพในเวลาที่ตํางๆกันของวันเมื่อพระอาทิตย์
อยูํในต าแหนํงของฟ้าตํางกัน แสงด๎านหน๎าวัตถุสร๎างภาพในมุมแคบและแบนราบ ขาดความคอนทราส
และอาจเป็นแสงชนิดที่ได๎ผลน๎อยที่สุดในการแสดงระดับของความละเอียดหยาบของภาพ แสงด๎านข๎าง
อาจเป็นทั้งเข๎มหรือนุํมนวลและแสดงระดับของความละเอียดหยาบได๎มากที่สุด แสงด๎านหลังให๎ความคอ
นทราสเป็นอยํางมากและได๎ผลมากที่สุดกับวัตถุที่แสงลอดผําน เชํน ดอกไม๎หรือใบไม๎ แสงด๎านหลังอาจใช๎
ในการสร๎างภาพรัศมีของแสงที่เป็นภาพโครํงรํางเงา (นิตยสาร Face, 2557: 108) 

สีของแสง หมายถึง แสงที่มองเห็นด๎วยตาเป็นสํวนหนึ่งของสเปคตรัมแมํเหล็กไฟฟ้าซึ่งมีรัศมีตํางๆ
ที่เรารู๎จักเชํน คลื่นวิทยุ คลื่นเตาไมโครเวฟ คลื่นความร๎อน หรือคลื่นรังสีอินฟาเรต และรังสีคอสมิก คลื่น
แสงที่แตกตํางกันหลายชนิดและหลายสีนี้ถูกจ ากัดโดยความยาวของคลื่นที่ ตํางกัน เรามองเห็นแสงตอน
กลางวันในวันที่แดดจ๎าเป็นแสงสีขาว แสงสีขาวประกอบด๎วยปริมาณแสงสีแดงเขียว และน้ าเงินที่เทํากัน สี
อ่ืนๆทุกสีในสเปคตรัมแสงถูกสร๎างขึ้นโดยการผสมสีสามสีนี้ในอัตราสํวนทีตํางๆกันไป 

อุณหภูมิที่สูงๆ แสดงสีเย็น การให๎สีออกฟ้าๆหรือแสงที่มีความสัมพันธ์กับความยาวของคลื่นสีฟ้า
มากกวําสีแดงและสีเขียว สีของแสงแดดนั้นคือ ดวงอาทิตย์ โดยหากอุณหภูมิต่ าๆจะแสดงสีร๎อนเชํน แสงสี
แดง อุณหภูมิสีของแสงตามธรรมชาติเปลี่ยนไปมาด๎วยเวลาของวันและลักษณะของอากาศท่ีแตกตํางกัน 

จากข๎อมูลประกอบข๎างต๎นที่ได๎กลําวมา ในการถํายท าวิดีโอหรือแม๎แตํภาพนิ่งนั้น แสง มักมีความ
จ าเป็นและสํงผลตํอภาพที่ได๎เป็นส าคัญ โดยผู๎ศึกษาต๎องท าการศึกษาทิศทางของแสง รวมถึงแหลํงก าเนิด 
ตลอดจนความสวํางและความสะท๎อนของวัตถุที่แสงนั้นได๎ตกกระทบ เพื่อชํวยในการพิจารณาออกแบบมุม
ภาพที่จะสะท๎อนภาพให๎ออกมาโดยมีแสงสีที่ดีที่สุด โดยในการสร๎างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได๎รับแรงบันดาลใจ
จากแบรนด์ ILLAMASQUA นั้น ปัจจัยหลักคือการแสดงเมคอัพเป็นส าคัญ ฉะนั้นแสงและมุมภาพ 
ตลอดจนการวางองค์ประกอบในภาพนั้นล๎วนแล๎วแตํสัมพันธ์กันจนท าให๎เกิดภาพที่นําสนใจ และไมํมีสิ่งใด
บดบังกันและกัน กลําวคือมีความสมดุลและสอดคล๎องกันของแตํละองค์ประกอบให๎ได๎มากที่สุด 
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4. งานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยของ ขวัญเรือน บรรเทาทุกข์  (2548) ศึกษาเรื่อง “ผลของการโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการ

เลือกซื้อ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรต่อการเลือกซ้ือเครื่องส าอางประทินผิว 
1. ทุกองค์ประกอบของทัศนคติต่อเครื่องส าอางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อซื้อ

เครื่องส าอาง และนอกจากนั้นแล้วในทุกตัวแปรพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางที่ศึกษายกเว้น
เครื่องเหตุผลการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทัศนคติด้านการรับรู้ อย่างมี
นัยส าคัญ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางประทินผิว 
2.1โฆษณาทางโทรทัศน์โดยรวมมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางประทินผิว เพราะเป็นแหล่งข้อมูล

โฆษณาท่ีส าคัญในการใช้ประกอบการตัดสินใจ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของพรีเซ็นเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการเลือกซื้อ

เครื่องส าอางประทินผิว 
3.1 โฆษณาทางโทรทัศน์นั้นองค์ประกอบที่เป็นส่วนส าคัญในการเลือกซื้อเครื่องส าอางประทินผิว

นั้น พรีเซ็นเตอร์นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกหนึ่งองค์ประกอบเช่นกัน ช่วยให้ผู้บริโภคมีความต้องการ
และเลือกท่ีจะท าตามพรีเซนเตอร์ตามโฆษณานั้นด้วย 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถน ามาศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการผลิตผลงานได้ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า สื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นด้านโฆษณา วิดีโอ ภาพนิ่ง ตลอดจนค าโฆษณาต่างๆนั้น
ย่อมช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการสร้างสรรค์
วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA นั้นก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้บริโภคตลอดจนผู้ที่สนใจในแบรนด์มีความต้องการเลือกซื้อเครื่องส าอางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดชิ้นงานได้อีกต่อไป 
 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลงาน Video Art by  Giorgio Armani จากสื่อออนไลน์ www.youtube.com / 
http://www.armani.com โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

นางแบบ : Emily DiDonato 
เพลงประกอบ : The Cinematic Orchestra - Arrival of the Birdsthe (Les Ailes 

Pourpres)Acqua di Gioia is a hymn to nature in all its forms. It is a clean, incredibly fresh, 
aquatic scent that is ultra-approachable, yet memorable. 

Acqua di Gioia เป็นกลิ่นอายจากธรรมชาติ ความหอมสดชื่นเป็นที่น่าจดจ า 
• HEAD: Begin with a "mojito" inspired sensual blend of crushed mint leaves, warmed 

by brown sugar and mixed with the zest of Italian Limone. 
ความคิดหลัก : แรงบันดาลใจจากการผสมผสานและกระตุ้นกลิ่นอายของความหอมสดชื่น 
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• HEART: Feminine floral notes emerge with joyous hints of acquatic Jasmine, dew of 
Peony and subtle traces of pink pepper. 

หัวใจส าคัญ : กลิ่นอายของดอกไม้นานาชนิด ความหอมสดชื่อจากความชุ่มชื้นของเหล่าดอกไม้นานา
พันธุ์ 

• BASE: Its signature Mediterranean trail is rooted by the hearts of cedarwood and 
Labdanum. 

ธีมเรื่อง : กลิ่นอายจากความชุ่มช่ าของเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างสรรค์วิดีโอ 
 

 
ภาพที่ 2-1 แสดงตัวอยํางวิดีโอ Exclusive Acqua Di Gioia สร๎างสรรค์โดย Giorgio Armani  
ที่มา : Exclusive Acqua Di Gioia by Giorgio Armani เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เข๎าถึงได๎

จาก http://www.youtube.com/watch?v=m8GZb9ueKms 
จุดเด่นของงาน คือ ทุกองค์ประกอบของภาพแสดงอารมณ์และธีมหลักของงานออกมาได้เป็นอย่างดี มี

ความน่าดึงดูดของตัวงาน 
จุดด้อยของงาน คือ ใช๎เฟรมและทํวงทําท่ีซ้ าไปมาคํอนข๎างบํอย  
ข๎อจ ากัดของงาน คือ ในการถํายต๎องมีโปรดัคชั่นที่ดีและสถานที่ก็เป็นอีกข๎อจ ากัดหนึ่งที่ต๎องค านึงเป็น

หลัก 
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สิ่งที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการผลิตผลงานจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ คือ การปรับใช๎ทางด๎านการคิด
ออกแบบภาพ ตลอดจนการแสดงอารมณ์ของนางแบบในชิ้นงานวิดีโอ รวมไปถึงการค านึ งเรื่องที่จะ
น าเสนอการเน๎นภาพจ ากัดบริเวณ 

ผลงาน The Sacred Hours by ILLAMASQUA  

 
ภาพที่ 2-2 แสดงตัวอยํางผลงานวิดีโออาร์ต The Sacred Hours by ILLAMASQUA 
ที่มา : Sacred Hours สร๎างสรรค์โดย ILLAMASQUA เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.illamasqua.com/explore/collections/the-sacred-hour/#videos 
จุดเด่นของงาน คือ ตัวงานน าเสนอถึง Spirit ทั้งด้านดีและด้านร้าย น าเสนอด้วยภาพและสีของแสง

อย่างชัดเจน แยกออกจากกัน ไม่ท าให้เกิดความสับสน 
ข้อจ ากัดของงาน คือ ต้องควบคุมการใช้แสงและการออกแบบฉากให้มากที่สุดเพ่ือเสนอถึงธีมหลัก

ออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด 
สิ่งที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการผลิตผลงานจุลนิพนธ์ชิ้นนี้ คือ เรียนรู๎เรื่องการจัดองค์ปรกอบ

ภายในภาพ การน าเสนอภาพด๎วยวิธีตํางๆ ตลอดจนเนื่องจากเป็นวิดีโออาร์ตที่น าเสนอถึงเครื่องส าอางการ
เลือกมุมภาพที่สามารถน าเสนอเครื่องส าอางบนใบหน๎านางแบบเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงด๎วยเชํนกัน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 

บทที ่3 
 

การเก็บข้อมูล 
 

ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua รวมถึงการคิด
น าเสนอผลงานทางวิดีโออาร์ตที่น่าสนใจ ท าให้ผู้จัดท าสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับงานสื่อสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua 
ของผู้ศึกษาไปจนถึงแนวทางการก าหนดแนวคิดเพ่ือพัฒนาผลงานและทัศนคติต่อเครื่องส าอางต่างๆ 

โดยผู้จัดท าใช้วิธีการศึกษาในเชิงลักษณะวิเคราะห์ผลงาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือท าการค้นหา Idea หรือ Concept รวมไป
ถึงเทคนิคต่างๆ เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอต่อไป โดยมีกระบวนการการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
Illamasqua” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่ง
น าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์สื่อวิดีโอต่อไปโดยผู้จัดท าได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ศึกษาคลิปวิดีโอและภาพนิ่งและการสัมภาษณ์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตสื่อวิดีโอ
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) 

เป็นการศึกษาข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ประกอบไปด้วยแนวคิด ผลงาน ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาจากบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
อินเตอร์เน็ต และต าราวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาประยุกต์และปรับใช้ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ 

2.2 การสัมภาษณ์ 
เป็นการศึกษาระดับปฐมภูมิ ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
ความงามต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ในการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์

เครื่องส าอาง Illamasqua ครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการท า
วิดีโออาร์ตและวิดีโอแฟชั่นต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีความสามารถด้านสื่อวิดีโอเพ่ือความงามต่างๆด้วย อีกทั้ง
ผู้ช านาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์การแต่งหน้าใหม่ๆของแบรนด์ 
ILLAMASQUA ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ ILLAMASQUA เมคอัพอาร์ทิส 
ของแบรนด์ ILLAMASQUA ผู้ก ากับด้านภาพ ช่างภาพวิดีโอสร้างสรรค์  ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-DeptInterview) ประกอบด้วย 

-คุณ วันทวี ภุมเรศ Makeup Artist and Beauty Advisor Illamasqua Brands 
-คุณ ขจรศักดิ์ แรมวัลย์ Makeup Artist Free lance 
-คุณ พีระ  กุลธนกานต์ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา นิเทศ

ศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นช่างภาพ
ประจ าให้กับ New Media เครือบริษัทเดียวกับ Amarin Printing and Publishing ทั้งยังเป็นช่าง
ภาพเคลื่อนไหวและช่างภาพตัดต่อให้กับนิตยสาร แพรว ในการท าวิดีโอสร้างสรรค์ขึ้นบนเว็บไซต์หรือ
ช่องทางของตัวนิตยสารแพรวเป็นหลัก 

-คุณ สุธิพงษ์ คล้ ามณี จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขา นิเทศศาสตร์ เอกวิชา วิทยุและโทรทัศน์ ปัจจุบันเป็นผู้ก ากับด้านภาพให้กับบริษัท Stripper 
Film  

-คุณ ชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขา นิเทศศาสตร์ เอกวิชา ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็น Assistant Director ให้กับบริษัท Stripper 
Film  

-คุณ ซึง ดวงมณี executive producer ช่องทรูปลูกปัญญา  Director of 
Photography ให้กับมิวสิควิดีโอเพลง ข่าว ของวง Anything Else ? 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอสร้างสรรค์ และ
เทคนิคที่น ามาใช้ รวมถึงประสบการณ์ด้านเครื่องส าอาง  ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด
กระบวนการท างานในการผลิตผลงานและความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ
เพ่ือน าเสนอแบรนด์เครื่องส าอาง โดยกรณีศึกษาคือ Illamasqua เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับ
ใช้กับชิ้นงาน ตลอดจนสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานในปัจจุบัน ขั้นตอนการถ่ายท า
วิดีโอตั้งแต่กระบวนการคิดเรื่อง การถ่ายท า การก ากับด้านศิลปะเทคนิคในการน าเสนอ รวมไปถึง
กระบวนการตัดต่อ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์
เครื่องส าอาง Illamasqua” ในครั้งนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตสื่อวิดีโอ การสัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตสื่อวิดีโอ
สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน“การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรง
บันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua” มีดังนี้ 

1.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อวิดีโอ
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการตัดต่อ
รวมถึงเทคนิคพ้ืนฐานของการท าเอฟเฟกต์ในโปรแกรมต่างๆ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

1.1.1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เมคอัพอาร์ทิสของแบรนด์ ILLAMASQUA 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน 
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์แบรนด์ ILLAMASQUA  
- แรงบันดาลใจกับสไตล์ที่แท้จริงในการแต่งหน้าของแบรนด์คืออะไร  
- Concept ของแบรนด์ หมายถึงอะไร  
-แนวคิดและแรงบันดาลใจในการคิดค้นเครื่องส าอางในแต่ละ 

Collection 
- แรงบันดาลใจในการแต่งหน้าของ Makeup Artist 
- Concept We are color, you are beautiful หมายถึงอะไร 
- Collection Sacred Hour ตัวใหม่ล่าสุดมันเก่ียวกับอะไร 
- Collection Human Fundamental เกี่ยวกับอะไร 
- มุมมองการแต่งหน้าแบบของแบรนด์ Illamasqua ต่อแบรนด์อื่นๆ 
- แบรนด์สามารถให้อะไรกับคนท่ีอยากใช้ผลิตภัณฑ์ 

1.1.2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ก ากับวิดีโอและผู้ก ากับภาพแฟชั่น 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน 
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอแฟชั่น 
-การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อวิดีโอแฟชั่นอย่างไรให้มีความแปลกใหม่ 
- ขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นตั้งแต่ขั้นก าหนด Concept จนส าเร็จ 
-การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอของสื่อวิดีโอแฟชั่นให้เหมาะสมกับ

สไตล์ 
- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของสื่อวิดีโอแฟชั่น 
-เทคนิควิธีการก ากับและการเลือกมุมมองของภาพที่สามารถสื่อสารได้

อย่างน่าสนใจ 
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- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษท้ังการก ากับ ถ่ายท า รวมถึงการตัดต่อ 
-ปัจจัยที่ท าให้การถ่ายภาพเครื่องส าอางรวมถึงตัวแบบให้มีความ

น่าสนใจและสื่อความหมาย 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการถ่ายท า พร้อมค าแนะน าในการ

ผลิตสื่อวิดีโอ 
-การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อวิดีโอแฟชั่นอย่างไรให้มีความแปลกใหม่ 
- ขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นตั้งแต่ขั้นก าหนด Concept จนส าเร็จ 
-การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอของสื่อวิดีโอแฟชั่นให้เหมาะสมกับ

สไตล์ 
- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของสื่อวิดีโอแฟชั่น 
-เทคนิควิธีการก ากับและการเลือกมุมมองของภาพที่สามารถสื่อสารได้

อย่างน่าสนใจ 
- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษท้ังการก ากับ ถ่ายท า รวมถึงการตัดต่อ 
-ปัจจัยที่ท าให้การถ่ายภาพเครื่องส าอางรวมถึงตัวแบบให้มีความ

น่าสนใจและสื่อความหมาย 
- มีข้อเสนอแนะอย่างไรกับการผลิตสื่อวิดีโออาร์ต  
-เทคนิควิธีการก ากับและการเลือกมุมภาพที่สามารถสื่อสารได้อย่าง

น่าสนใจ 
- เทคนิคพิเศษอะไรบ้างที่ควรใช้เพื่อเพ่ิมลูกเล่นให้กับการตัดต่อ 

   
การทดสอบเครื่องมือ 

ส าหรับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามพร้อมกับจะน าไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นค าถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเป็นภาษา
ที่เข้าใจง่าย โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามได้
อย่างละเอียด อีกทั้งยังท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพ่ือ
น าไปพัฒนาชิ้นงานต่อไป 

เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วจะมีการทดสอบเครื่องมือด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท า
วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรง
บันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua”นั้น ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

ขั้นที่หนึ่ง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากบทความ
อินเทอร์เน็ต และต าราวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้ศึกษายังศึกษาไปถึงสื่อวิดีโอ  คลิปวิดีโอ
และภาพนิ่งท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาชิ้นงานหรือข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้น เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะ
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น ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อวิดีโอสร้างสรรค์น าเสนอแบรนด์
เครื่องส าอางต่อไป  

ขั้นที่สอง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ด้านแฟชั่นและด้านการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่น ซึ่งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะเป็นค าถามปลายเปิด
(Open-end Question) และเจาะลึก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบค าถามได้อย่างละเอียด และ
ตรงประเด็น ผู้ศึกษาจะท าการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือน ามาวิเคราะห์
และจับประเด็นไปใช้ในการพัฒนาชิ้นงานต่อไป  

ขั้นที่สาม ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากสัมภาษณ์และสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
เตรียมการในการผลิตชิ้นงาน (Pre-production) โดยท าออกมาเป็นโครงร่างรายการ (Proposal) 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

โดยในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 สัปดาห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง
Illamasquaในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เสนอข้อมูลในแบบของการบรรยายหรือพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) โดยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและรูปแบบสื่อวีดิโอสร้างสรรค์ 
ที่ผู้ศึกษาจะผลิตขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ประชากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตวิดีโอสร้างสรรค์ และการผลิตวิดีโอแฟชั่น เพ่ือน ามา
ประยุกต์พัฒนาในชิ้นงานที่ผู้ศึกษาจะผลิตขึ้น ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการน าค าตอบ

ของผู้มีประสบการณ์ด้านแฟชั่นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่น ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหาทั้งหมด รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่น น ามาสรุปและใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตผลงานต่อไป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ

ประเมินผลผลงานที่ได้ผลิตขึ้น โดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมผลงานของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงผลงานสื่อวิดีโอสร้างสรรค์เพ่ือการน าเสนอแฟชั่นผู้หญิง ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
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การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและการผลิตผลงานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่

ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตผลงาน การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตผลงาน การน าเสนอผลงาน
ที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตผลงาน 
ข้อมูลในขั้นตอน ก่อนการผลิตผลงานนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงาน 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบเนื้อหาและ วิธีการน าเสนอของสื่อวิดีโอสร้างสรรค์เพ่ือการ
น าเสนอแบรนด์เครื่องส าอาง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงานต่อไป 

ส่วนที่2 น าเสนอผลงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้มี
ประสบการณ์ด้านแฟชั่นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่น จ านวน 3 ท่าน
ตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตผลงานสื่อวิดีโอ
สร้างสรรค์เพ่ือการน าเสนอแฟชั่นผู้หญิง กลวิธีในการผลิต คัดเลือกรูปแบบ และเนื้อหาที่ดี เทคนิคใน
การสื่อสารด้วยภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตผลงานต่อไป 

2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตผลงาน 
ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตผลงานนั้นเก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการผลิตผลงาน
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบสื่อวิดีโอ ซึ่งจะประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกส่วนของการผลิตสื่อวิดีโอ ตลอดจนหัวข้อ แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอท่ีจะท าการผลิตผลงานขึ้น 

ส่วนที่2น าเสนอบทการถ่ายท ารายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆในการถ่ายท า
รวมถึงดนตรี และเพลงประกอบสื่อวิดีโอ 

ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินการถ่ายท า 
3. การน าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

น าเสนอผลงาน“การสร้างสรรค์วิดี โออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
Illamasqua” ที่เสร็จสมบูรณ์ ความยาวประมาณ 3 นาท ีจ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ 

4. การน าเสนอผลการประเมิน 
น าเสนอผลการประเมินที่ได้จากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมผลงาน ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา การน าเสนอ รวมถึงเพลง
และดนตรีประกอบ และน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ผลงานต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
Illamasqua” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบที่จะทดลอง
และท้าทายแต่งหน้าแบบใหม่ๆ โดยผู้ศึกษามีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บุคลากรที่
ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิดีโอ และ บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาพัฒนาต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

1. บทวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดีโอ  และ
บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับแฟชั่น จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน 

2. การน าเสนอชิ้นงาน “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์
เครื่องส าอาง Illamasqua” 
 
ผลการวิจัย (ก่อนการผลิตรายการ) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิดีโอ และ บุคลากร 
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับแฟชั่น ทั้ง 6 ท่านได้แก่ 

1. คุณวันทวี ภุมเรศ ต าแหน่ง Makeup Artist and Beauty Advisor Illamasqua 
Brands 

2. คุณขจรศักดิ์ แรมวัลย์ ต าแหน่ง Free lance  Makeup Artist  
3. คุณพีระ  กุลธนกานต์ ต าแหน่ง ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว 
4. คุณสุธิพงษ์ คล้ ามณี ต าแหน่ง Director of Photography Stripper Film 
5. คุณชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ ต าแหน่ง Assistant Director Stripper Film 

6. คุณซึง ดวงมณี ต าแหน่ง Executive producer ทรูปลูกปัญญา   
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลทั้ง 4 ท่านมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ส่วนบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับด้านเมคอัพ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณวันทวี ภุมเรศ ต าแหน่ง Makeup Artist and Beauty Advisor Illamasqua 
Brands  

ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับกระบวนการสร้างสรรค์แบรนด์ ILLAMASQUA 
เป็นค าถามที่ผู้ศึกษาได้ท า การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์

ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ บ ร น ด์  ILLAMASQUA ขั้ น ต อ น แ น ว คิ ด แ ร ง บั น ด า ล ใ จ
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- แรงบันดาลใจกับสไตล์ที่แท้จริงในการแตํงหน๎าของแบรนด๑คืออะไร 
 “แบรนด๑ของเราแตํงได๎ทุกแนวนะ เราไมํมีสไตล๑เป็นของ Illamasqua เองแตํเรา

สามารถที่จะโดดเดํนออกมาให๎ตํางจากแบรนด๑อ่ืนได๎ อยํางแบรนด๑อ่ืนเขาจะแตํงเหมือนใช๎ในชีวิตจริง 
แตํของเราสามารถแตํงให๎เหนือจินตนาการได๎เลย มันก็แล๎วแตํวําลูกค๎าอยากได๎แบบไหนด๎วย ด๎วย
สํวนผสมและของของผลิตภัณฑ๑ของเรามันมีจุดเดํนอยูํแล๎ว มันจึงสามารถแตํงออกมาให๎เหนือความ
คาดหมายได๎ บางทีแบรนด๑อื่นเขาสามารถใช๎สีได๎แคํลุค Natural ได๎ไมํสามารถใช๎สีที่มันพํุงขึ้นมากกวํา
นี้ได๎แล๎ว แตํของเราคือ เบา เข๎ม อํอน ต๎องสุดได๎ ก็คือเริ่ดไง คือสีและผลิตภัณฑ๑มันแบบวําเดํนกวําอยูํ
แล๎ว” วันทวี ภุมเรศ.   Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2556. 

- Concept ของแบรนด๑ หมายถึงอะไร 
“concept ของแบรนด๑ก็เหมือนชื่อแบรนด๑เลยคือ Illamasqua ที่มาจากค าวํา 

Illusion ที่แปลวําภาพลวงตา และ masquared ที่หมายถึงการสวมหน๎ากาก มารวมกันเป็นประมาณ
วํา คือผู๎หญิงไมํจ าเป็นจะต๎องมีแคํด๎านเดียว เหมือนใสํหน๎ากากหน๎ากากเดียว เราสามารถใสํได๎หลาย
แบบ มีความหลากหลายให๎กับชีวิต อยํางเปรียบเทียบเหมือนกับการทุบกระจก เราก็จะเห็นใคร
หลายๆคนอยูํในนั้น เหมือนวําวันหนึ่งเราอยากจะเป็นแบบนี้ อีกวันอยากจะเป็นแบบนั้น อยํางงํายๆ
เลยนะ ในแตํละวันเราอาจอยากทาสีลิปสติกแบบ Natural คือแบบไมํกล๎าจะทาสีลิปสติกแบบแรงๆ 
และถ๎าวันนึงเราอยากจะเปลี่ยนตัวตน ในการที่แบบหยิบลิปสติกสีแดงขึ้นมาและมาทา เราอาจจะได๎
อีกลุค เราอาจจะชอบอีกลุคนั้นของเราก็ได๎ หรือบางวันเราอาจจะชอบลิปสติกสีชมพูแป๋นๆแบบเนี้ย 
ปกติเหมือนแบบไลฟ์สไตล๑เราอาจแตํงหน๎าแบบหวานๆ แตํวันนี้อยากจะลุคขึ้นมาเป็นสาวเปรี้ยว คือ
แบรนด๑นี้มันก็สนับสนุนให๎คนกล๎าที่จะแตกตํางจากที่เราแตํงในทุกวันนะ ซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ๑ในหลายสี 
มีทั้งแบบ Natural ไปจนถึง Fantasy สุดเลย” วันทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 
กันยายน 2556. 

- แนวคิดและแรงบันดาลใจในการคิดค้นเครื่องส าอางในแต่ละ Collection 
“Paranormal คือคอลเลคชั่นลําสุดที่ออกมา อยํางตัวผลิตภัณฑ๑เลยนะ ยาทาเล็บ ถ๎า

อยูํในแสงธรรมดาก็จะไมํมีความโดดเดํนอะไร ดูธรรมดา แตํเมื่ออยูํในแสง Black light ก็จะเห็นเป็นสี
เรืองแสงออกมา เหมือนกับคนเราเวลาตอนกลางวันเราอาจดูปกติเป็นอีกคนหนึ่ง แตํพอพลบค่ าไป
เที่ยวกลางคืนเราก็โดดเดํได๎ กลายเป็นอีกคนหนึ่ง ดูลึกลับเหมือนกับ collection paranormal” วัน
ทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2556. 

- แรงบันดาลใจในการแตํงหน๎าของ Makeup Artist 
“คือมันจะมี 2  แบบคือ คนที่เขาจะมาแตํงหน๎ากับพ่ีเนี่ยเขาจะมีลุคของเขาที่คิดไว๎ใน

ใจอยูํแล๎ว แบบเขาจะเอาลุคมาให๎ดูแล๎วเราแตํงให๎ แตํถ๎าลูกค๎า  walk in เข๎ามาและบอกให๎แตํงหน๎า
แล๎วแตํพ่ีเลย พ่ีก็ต๎องย๎อนถามกลับไปวํากล๎ามั้ย กล๎าที่จะแตํงแบบแยํงซีนคนอ่ืนมั้ย หรืออยากได๎แคํ
ลุคแบบ Natural แตํถ๎าลูกค๎าบอกตามใจพ่ีเลย พ่ีก็จะดูชุด ดูสไตล๑ของตัวเขาเองวําเขาอยากจะได๎
สไตล๑แบบไหน วําเขาแตํงไปไหนด๎วย” วันทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 
2556. 
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- Concept We are color, you are beautiful หมายถึงอะไร 
“อันนี้เป็น concept ใหมํของแบรนด๑เชํนกันที่มาแทนอันเดิมที่วํา Make up for 

your alter ego เหตุที่เปลี่ยนเพราะบางทีลูกค๎าอาจจะไมํเข๎าใจลึกซึ้งกับ concept โดย Make up 
for your alter ego นั้นเป็นการแตํงหน๎าเพ่ือตัวตนที่แตกตําง แตํแบบลูกค๎าบางคนเขาก็มีความเป็น
ตัวของตัวเองสูงอยูํแล๎ว เขาก็เหมือนกับวําก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้อยูํแล๎ว ฉันไมํสามารถเปลี่ยนไปเป็น
อีกแบบหนึ่งได๎ และด๎วย Concept We are color, you are beautiful ก็หมายถึงวํา Illamasqua 
ก็คือสีสัน และลูกค๎าทุกคนก็คือความสวย คือเหมือนกับวําถ๎าได๎มาลองสีสันของ Illamasqua คุณก็จะ
ได๎รับความสวยนั้นกลับไป อยํางสีสันของ Illamasqua เขาจะโดดเดํนอยูํแล๎ว อยํางลิปสติก 
เหมือนกันถ๎าเราเป็นคนที่ไมํได๎แตํงหน๎าอะไรมากเลยนะ แตํแคํทาลิปสติกแทํงเดียวก็สามารถเปลี่ยน
ลุคได๎เลย จากผู๎หญิงหน๎าจืดให๎กลายเป็นผู๎หญิงเปรี้ยวเผ็ดได๎เลย และที่ท าให๎แบรนด๑นี้แตกตํางจากแบ
รนด๑อ่ืนก็ตรงที่เรามีสีสันให๎เลือกเยอะมาก เชํน สีเขียว สีฟ้า สีมํวง สีทอง สีเงิน ที่แบรนด๑อ่ืนเขาไมํมี
หรือไมํกล๎าเลํนกับตรงนี้ และความโดดเดํนมากที่สุดคือ pigment สีสันจะแนํนมาก ติดทนนานตลอด
ทั้งวันและทั้งคืน” วันทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2556. 

- Collection Sacred Hour ตัวใหมํลําสุดมันเก่ียวกับอะไร 
“มันเป็นคอลเลคชั่นที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา เขาจะเอามาเชื่อมโยงกับสีสัน 

อยํางความเชื่อความศรัทธาในที่นี้อาจหมายถึงสีตํางๆที่เข๎ากับราศีของแตํละคนสมมติราศรกรกฏ จะ
ผูกกับสีแดงเราก็สามารถหาคูํสีมาแตํงได๎ ลิปสติกสีแดง อายชาโดว๑สีแดง หรืออ่ืนๆ” วันทวี ภุมเรศ.  
Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2556. 

- Collection Human Fundamental เกี่ยวกับอะไร  
“มันก็ประมาณวําเป็นการโชว๑สีสัน ที่แบบวําสวยได๎ทุกวัยตั้งแตํเด็ก ถึงคนแกํ และ

แม๎แตํผู๎ชายที่อยากเทํห๑ก็สามารถเอาสีมาท าให๎เทํห๑ได๎เชํนกัน และสีมันก็สามารถบอกตัวตนและการ
แสดงออกของคนๆนั้นได๎ด๎วย” วันทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2556. 

- มุมมองการแตํงหน๎าแบบของแบรนด๑ Illamasqua ตํอแบรนด๑อื่นๆ 
“จริงๆแล๎วการแตํงหน๎าของแตํละแบรนด๑มันก็ไมํได๎แตกตํางอะไรกันมาก แตํของ 

Illamasqua มันจะแตกตํางตรงที่การเลือกนางแบบของแบรนด๑ด๎วย การเลือกนางแบบแตํละคอล
เลคชั่นเราไมํได๎เลือกจากคนที่มีโครงหน๎าที่ยอดเยี่ยม หรือหน๎าเป๊ะทุกอยําง ส าหรับ Illamasqua ไมํ
วําใครก็ตามที่ไมํได๎เพอร๑เฟกต๑ทุกอยํางก็สามารถสวยได๎ เหมือนคอลเลคชั่นตํางๆ อยําง Generation 
Q เขาก็บํงบอกถึงวําไมํวําจะอายุแคํไหน คนเราก็สามารถสวยได๎ ไมํวําคุณจะเป็นคนสูงอายุแล๎ว ก็สวย
ได๎ในแบบ Illamasqua หรือคอลเลคชั่น I’m Perfect คนที่มีปาน มีกระ จุดดํางด าบนใบหน๎าซึ่งเขา
ไมํสามารถปกปิดมันได๎ แตํหากเขาอยากสวย ก็สามารถสวยได๎ในแบบ Illamasqua ที่เราเลือกที่จะ
มองจุดด๎อยเหลํานั้นมาเป็นพลังใสห๎สรรสร๎างความสวยงามในแบบพวกเขาได๎ โดยแบบไมํต๎องมานั่ง
คอยกังวลเรื่องวําจะปกปิดรอยกระตํางๆได๎มั้ย หรือแม๎แตํทั้งๆที่ฟันหน๎าฉันหํางมากแตํฉันก็สวยได๎ 
สรุปคืออยํางนางแบบแตํละแบรนด๑ต๎องเป็นนางแบบที่เป๊ะที่สวย แตํของเราไมํจ าเป็น เราสามารถหา
จุดเดํนและดึงมันออกมาได๎ และแม๎บางคนไมํมีคิ้วเลย เราก็ไมํจ าเป็นต๎องมานั่งประดิษฐ๑คิ้วเขาใหมํ
เหมือนแบรนด๑อ่ืนๆ แตํเราก็เอาความไมํมีคิ้วของเขานั่นแหละ มาเป็นตัวจูงใจและเอกลักษณ๑บน
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ใบหน๎า ก็คือไมํจ าเป็นต๎องมาแตํงคิ้ว แตํเราสามารถวาดลูกเลํนอ่ืนๆตรงนั้นแทนไปเลยก็ได๎” วันทวี 
ภุมเรศ (สัมภาษณ์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556) 

 - แบรนด๑สามารถให๎อะไรกับคนท่ีอยากใช๎ผลิตภัณฑ๑ 
“อยํางสมมติพนักงานออฟฟิศ คือคุณต๎องเรียบร๎อยนะ คุณห๎ามทาปากแดงนะ มัน

อาจไมํใชํชีวิตคุณหรือไมํใชํตัวคุณแตํพอวันหยุดปุ๊ป ฉันก็กลับไมํเป็นตัวฉัน อยากทาปากแดงฉันก็ทา 
มันเหมือนกับแบรนด๑เราเป็นที่ปลดปลํอยความเป็นตัวเองของทุกคน คุณเข๎ามาหาเรา เราก็มีสีสันที่
พร๎อมจะเปลี่ยนตัวตนคุณได๎ทุกสีเชํนกัน” วันทวี ภุมเรศ.  Makeup Artist.  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 
2556. 

 
สรปุ 

ILLAMASQUA เป็นแบรนด์ที่มีจุดยืนเป็นของตนเองอย่างมาก ทั้งด้านสีสันและเม็ดสีที่
จัดจ้าน ท าให้แบรนด์ ILLAMASQUA โดดเด่นไม่เหมือนใคร และด้วยค าว่า ILLAMASQUA นั้นมา
จากค าว่า Illusion ที่แปลว่าภาพลวงตากับ Masquared ที่แปลว่าการสวมหน้ากาก ก็เปรียบได้กับว่า
นอกจากคุณที่แต่งหน้าเพียงเ พ่ือใช้ชีวิตประจ าวันแล้วที่ เป็นหน้า กากใบเดิมของคุณ แต่ 
ILLAMASQUA ยังเป็นเสมือนหน้ากากอีกใบที่มอบความโดดเด่นให้กับคุณ สามารถท าให้ผู้ที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ ILLAMASQUA นั้นเกิดความสร้างสรรค์และสวยได้ในแบบของคุณเอง โดยไม่จ าเป็น
จะต้องมีพ้ืนฐานใบหน้าที่ดีมาก่อน ท าให้ตัวผู้ศึกษาเห็นถึงแรงบันดาลใจจากแบรนด์ ILLAMASQUA 
ตรงนี้ว่าเราสามารถสร้างสรรค์และหยิบยกให้แบรนด์มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าใหม่ๆ
ได้มากขึ้น โดยไม่มีกรอบหรือแนวคิดท่ีตายตัว 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณขจรศักดิ์ แรมวัลย์ ต าแหน่ง Free lance  Makeup Artist 

ส่วนที่ 2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับการท างานด้านแฟชั่น 
- แนวคิดและแรงบันดาลใจในการแตํงหน๎า ในการครีเอทลุคใหมํๆ 

“แรงบันดาลใจในการแตํงหน๎า ขั้นแรกเลยพ่ีก็จะดูโจทย๑กํอนวํามันคือโจทย๑อะไร สมมติ
เป็นแนวธรรมชาติ เป็นธรรมชาติแบบไหน บวกแฟนตาซีด๎วยรึเปลํา อีกทั้งดูแฟชั่ นในยุคนั้นๆที่เดํน 
หาสีสัน Theme สี หาวําชํวงแฟชั่นนั้นเขาใช๎สีอะไร และคํอยเอามา Adapt  สํวนรายเส๎นในการแตํง
ก็แล๎วแตํจินตนาการ วําชํวงนั้นๆเขาฮิตอะไร วําจัดจ๎าน ชัดเจนรึเปลํา บางยุคเน๎นเส๎นในการแตํงที่
อํอนหวาน แตํพ่ีวําแฟชั่นมันก็หมุนไปเรื่อยๆ เวียนไปเรื่อย อยํางบางทีเอาโบราณมาท าเป็นรํวมสมัย 
บางรั้งอาจเป็นแบบ อาวังวองกาด คือมันเป็นแนวคิดที่เพ๎อฝัน จินตนาการ ล้ าล ึก แหวกแนว 
เหมือนกับ Johnnie Depp เลํนในหนัง สีสันเขาจะใช๎จัดจ๎านมาก สีสันบนหน๎าจะดูเวํอร๑ๆ เกินมนุษย๑
เรียกวําอาวองกาด เพ๎อฝันจินตนาการ   ” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free lance  Makeup Artist.
สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 
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- การแตํงหน๎าชํวยสะท๎อนตัวตนที่แท๎จริงออกมาได๎อยํางไร 
“สะท๎อนหลายอยํางนะ อยํางสมมติชํางแตํงหน๎าตํางๆ เขาก็จะมีสไตล๑และเทคนิคที่

ตํางกัน ผลลัพธ๑ก็ไมํเหมือนกัน และแตํละแบรนด๑เขาก็จะมีวิธีการในการแตํงที่แตกตํางกัน ก็จะมี
เอกลักษณ๑ของมันเอง อยํางตัวพ่ีเนี่ย ตัวตนของพ่ีคือแนวแฟนตาซีโดยพ้ืนฐาน พ่ีชอบแนวแฟนตาซี
มากกวํา ” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free lance  Makeup Artist.สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 

- องค๑ประกอบใดในใบหน๎าที่ควรเน๎นและให๎ความส าคัญ 
“ดวงตาและคิ้ว ส าคัญมาก เพราะเวลาเราท าแอดตํางๆ เราสังเกตดูมั้ยวํา ถ๎านางแบบ

ไมํได๎มองมาที่คนดู มันไมํนําสนใจ ดวงตามันจะสื่อทุกอยําง จะท าตาเศร๎า ท าตาสนุกสนาน และยิ่ง
การแตํงตา ตาเป็นสํวนที่เราต๎องลงเครื่องส าอางมากที่สุด” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free lance  
Makeup Artist.สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 

- ความคิดเห็นตํอแบรนด๑เครื่องส าอาง Illamasqua 
“แบรนด๑นี้มันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก เหมือนกับวัยรุํนสมัยนี้มันจะมีความเป็น

ตัวของตัวเองเดํนชัด  แตํไมํได๎บอกวําถูกหรือผิด แตํเดํนชัด ชัดเจน อยําง MAC เขาก็ชัดเจนของเขา  
Bobbi Brown เขาเดํนชัดในเรื่อง Earth Tone เรื่องผิวๆ จะมาเป็นแบบแฟชั่นโชว๑ก็ไมํนํารอด แตํ 
Mac ก็จะสารพัดสีสัน บางครั้งการเอาแคํทาหน๎าขาวๆ และเอาหนังยางสีแดงมามัด มันก็เป็นอาร๑ทได๎
เหมือนกัน เป็นงานผิวๆ ขายลิปสติกแบบสีสันหยดย๎อย จัดจ๎านมันก็แคํนั้น มันไมํได๎มีกรอบตายตัว พ่ี
คิดวําคอนเซปต๑ของ Illamasqua คือคุณแรง สีจัดจ๎าน สีชัดเจน ” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free lance  
Makeup Artist.สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 

ส่วนที่ 3 ค าถามด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผู้จัดท า 
- Theme เทพเจ๎ากรีก พ่ีเอ๏ะนึกถึงอะไร ? 

“พูดถึงกรีกพ่ีจะนึกถึงเทพเจ๎ากํอนเลยอันดับแรก พ่ีจะไมํได๎นึกถึงผู๎หญิงหรือเทพีบน
สวรรค๑ เทพเจ๎าจะเดํนที่สุด เพราะในยุคสมัยโบราณเนี่ย ผู๎ชายจะเป็นใหญํ เป็นผู๎น า จะมากํอน ผู๎หญิง
จะตามลงมา สํวนยุคที่พ่ีวําผู๎หญิงจะโดดเดํนที่สุดคือยุค ซูสีไทเฮา หรือพวกกษัตริย๑หญิงนักรบทาง
ยุโรป แตํถ๎าอยากท าเป็นกรีกจริงๆ พ่ีวําเสื้อผ๎าหน๎าผมจะส าคัญมาก บางครั้งการเน๎นแคํใบหน๎าอยําง
เดียว มันก็ไมํชัดเจนพอ องค๑ประกอบทุกอยํางมันก็ต๎องสอดคล๎องกัน” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free 
lance  Makeup Artist.สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 

- Concept น าเสนอด้านดีด้านร้ายของเทพีแต่ละองค์ มีความคิดเห็นอย่างไร 
“จากคลิปตัวอยํางของแบรนด๑ที่ให๎พ่ีดูเนี่ย พ่ีวําของแบรนด๑มันคํอนข๎างจัดจ๎านและถ๎า

หากเอามาลิ้งกับพวกเทพกรีก พ่ีวําเราควรเพ่ิมให๎มันเป็นแนว Horror มากกวําแนวฟุ้งๆ ไมํก็แนว 
Monster vampire ไปเลยดีกวํา เทพกรีกในหนังสํวนมาก มันจะมีด๎านดีด๎านร๎าย ถ๎าเราเสนอด๎วย 
Concept นี้ก็เสนอด๎านดีแบบอารมณ๑ดี สวยๆไปเลย พอด๎านร๎าย คนเรามันร๎ายลึกได๎เปลี่ยนไปอีกลุค
ไปเลย จากสีทองสวยๆ กลายเป็นสีเขียวไปเลย พูดงํายๆอยํางเทพแขก พระแมํศรีมหาอุทาเทวี ภาค
สวยๆกับพระแมํกาลี จะเป็นองค๑เดียวกัน สมมติเทพกรีที่หนูจะเอามันเป็น นางฟ้าสามองค๑ มันก็ยังไมํ
มีธีมมากพอ แม๎แตํเทพที่ในหนังน าเสนอเงี้ย Thor มันจะมีตัวดีและตัวร๎าย มีอารมณ๑หลากหลาย
เหมือนมนุษย๑ ความรู๎สึกโกรธเกลียดชิงชังริษยา อยําง Percy Jackson 
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สรุปพ่ีแนะน านะ เราคํอยๆท าสวยๆ จากแตํงหน๎าสวยๆเลย เริ่ดๆ และคํอยดาร๑คลงๆ 
เหมือนพลิกหน๎ามือ หักมุม เชื่อเลยมันจะเก๐ดี เพราะไมํมีใครนึกไงวําอยํางสวยๆงามๆอยูํดีๆกลับนํา
เกลียดเพราะความโกรธ เรามาเลํนอารมณ๑ของมนุษย๑ที่มีหลากหลายตลอดเวลา หรือความมืดและ
สวํางของเทพจะดีกวํา มันจะมีธีมให๎เลํนมากกวํา” ขจรศักดิ์ แรมวัลย์.  Free lance  Makeup 
Artist.  สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556. 
 
สรปุ 

ความเป็นแบรนด์ ILLAMASQUA นั้นมีสีสันจัดจ้านและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เมื่อ
น ามาประยุกต์เข้ากับ Concept เทพกรีกแล้วนั้นในส่วนการแต่งหน้าที่ได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์
ควรเป็นการแต่งหน้าให้หลุดจากความเป็นจริง และสื่อสารต่อผู้ชมได้จริง ทั้งนี้ยังไม่เพียงแค่น าเสนอ
ด้านการแต่งหน้าเพียงเท่านั้น หากเราเพ่ิมลูกเล่นของเนื้อหาให้มีทั้งด้านดีด้านร้ายในตัวเทพ ก็จะ
สามารถสื่อสารคุณลักษณะออกมาได้มากขึ้นอีก ทั้งนี้เมคอัพก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่
สะท้อนออกมาได้บางส่วน หากแต่ต้องมีการพัฒนาและท าให้สอดคล้องกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จะช่วยบ่งบอกคุณลักษณะของตัวละครได้ รวมถึงในส่วนของ Art 
Direction ที่ต้องสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรให้
องค์ประกอบเหล่านี้มาบดบังเมคอัพที่แต่งขึ้นมามากจนเกินไปเช่นกัน 
 
2. การสัมภาษณ์ส่วนบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับด้านการผลิตสื่อวิดีโอ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณพีระ  กุลธนกานต์ ต าแหน่ง ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว 

ส่วนที่ 2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโออาร์ต 
เป็นค าถามที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์

การผลิตสื่อวิดีโอ เกี่ยวกับการก าหนด Concept ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลให้งานวิดีโอแฟชั่นมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ รวมถึงปัญหาที่พบในการผลิต 

ผลการศึกษา 
- การสร๎างสรรค๑งานแฟชั่นท าอยํางไรให๎แปลกใหมํ 

“พ่ีมองเรื่องของภาพและเสียง วําเราอยากให๎ภาพมันน าเพลง หรือเพลงน าภาพ แตํ
สํวนตัวพ่ีอยากให๎ภาพมันน าเพลง มากกวําที่เราจะเอาเพลงมาเป็นตัวตีกรอบความหมาย อยํางสมมติ
เราเอาเพลงมาวางและตัดภาพตามเพลง ความคิดเรามันก็ถูกจ ากัดอยูํแคํตามเพลง มันไมํมีการดีไซน๑
ภาพให๎แปลกใหมํได๎เลย มันเหมือนเราตีกรอบความคิดไป กลายเป็นวําเราไมํได๎จับจุดจากสิ่งที่เราถําย
เลย และเรื่องฟีลลิ่ง ความสัมพันธ๑ของแบบกับการถําย อยํางบางทีเนี่ยพ่ีได๎รับโจทย๑มา พ่ีก็ต๎องเห็น
หน๎างานกํอนอยูํแล๎ว เราก็ต๎องคิดเลําเรื่องจากหน๎างานเป็นหลัก แล๎วคํอยมาคิดเรื่องวําเราจะเอาเพลง
อะไรมาใสํ แฟชั่นในที่นี้พ่ีมองวํามันเป็นมุมมองการน าเสนอที่ให๎สวยดูดีและมันต๎องขายได๎ด๎วย” พีระ  
กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 
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- แนวความคิดเห็นหรือวิธีคิดในการท าวิดีโออาร๑ต 
“พ่ีแนะน าเรื่องเราควรไปดูงาจากศิลปิน แบบกํอนจะดูศิลปินเขามาเนี่ย  ให๎เราไปดู

แนวคิดของเขากํอนเลย ดูไปถึงประวัติวําเขาเกิดที่ไหนแบบนั้นเลยนะ ดูมากํอนเลย เพราะวําจากคนๆ
นึงเนี่ยมีเหตุอะไรหรือความจูงใจอะไรที่ท าให๎เขาผันตัวมาเป็นชํางภาพได๎ เราต๎องดูถึงขนาดนั้นนะถ๎า
จะศึกษาผลงานศิลปะ เพราะเมื่อเรารู๎วิธีคิด มุมมองของศิลปินแล๎วเราก็จะเข๎าใจผลงานของศิลปิน
มากขึ้น จะรู๎วําแนวคิดความคิดเขาเป็นไง เขาสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะได๎อยํางไร” พีระ  กุลธนกานต์.  
ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

- มีข๎อเสนอแนะอยํางไรกับการท าวิดีโออาร๑ตบ๎าง 
“ส าคัญเลยคือ ต๎องตั้งค าถามกับสิ่งที่เราเห็น เราต๎องหาสิ่งที่เขามีอยูํแล๎วมาเป็น

ฐานข๎อมูล ไมํวําจะท าอะไรมันต๎องมีฐานข๎อมูลอยูํแล๎ว เราไมํจ าเป็นต๎องดูที่ผลงานของศิลปินเขากํอน 
เราต๎องไปศึกษาจากที่มาของตัวศิลปินมากํอน และมันจะบํงบอกลักษณะตัวงานของเขา เหมือนเราไป
เข๎าใจอุปนิสัยของศิลปินคนนั้นจะดีกวํา” พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  
สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับกระบวนการสร้างสรรค์งานของผู้จัดท า 
- ควรเซทฉากอยํางไรให๎สามารถเลําเรื่องได๎ครอบคลุมตลอดทั้งเนื้อเรื่อง 

“พ่ีวําถ๎าเกิดมันคือสถานที่เดียวกันอํะ และเราเปลี่ยนแสงไฟเอา แตํมันเหมือนกันแตํ
แตกตําง พ่ีวํามันโอเคกวํา เพราะฉากเราก็ไมํจ าเป็นวําต๎องกว๎างเลยก็ได๎ เพราะเราคํอนข๎างถํายภาพ
แคบเยอะ สํวนเรื่องมุมกล๎องพ่ีแนะน าวําไมํควรตั้งกล๎องไว๎กับขาตั้งเพราะภาพมันจะนิ่งเกินไป ควรมี 
handheld บ๎างเพ่ือให๎ภาพมันมีอารมณ๑ แตํโดยสํวนตัวแล๎วพ่ีชอบให๎ handheld มากกวํา มันจะสื่อ
อารมณ๑ได๎ดีมากกวําตั้งกล๎องไว๎นิ่งๆมาก แล๎วเรื่องการจัดไฟสํองแบบเนี่ย ที่มีการโคสอัพหน๎านางแบบ
บางทีเราให๎แบบนั่งหน๎ากล๎องแล๎วเบ๎าแสงเอา เอาโฟมเจาะรูและครอบหน๎ากล๎อง ผิวนางแบบก็จะดู
นวลๆ คลีนๆ และแสงและเงาไมํเยอะมากบนหน๎าแบบ” พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์
นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

- การเลําอารมณ๑ให๎กับภาพในงานวิดีโอ 
“เรื่องภาพที่ต๎องเลําอารมณ๑เนี่ย เราต๎องค านึงถึงเรื่องมุมกล๎องที่ใช๎ถํายด๎วย อยํางมุม

กล๎องที่กดลงมาเนี่ยมันให๎ความรู๎สึกอะไร แบบไหน หน๎าแบบ ตาของแบบ การมองช๎อนขึ้นมันก็มี
อารมณ๑ภาพด๎วยเชํนกัน สํวนเรื่องคาแรคเตอร๑เนี่ย ถ๎าเราไมํบอกหรือระบุชัดเจนวํามันคือเทพองค๑ไหน 
มันจะก ากวมมั้ย แบบถ๎าเรามองผํานๆ คนดูอาจจะไมํเข๎าใจ หรือบางทีอาจท าให๎ลุคมันตํางๆกันไปเลย
แตํละคาแรคเตอร๑”พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 
2556. 

-  ข๎อเสนอแนะตํอการท าให๎ภาพสามารถเลําได๎ถึงคุณลักษณะของการแตํงหน๎า 

“ดังตัวอยํางที่ให๎พ่ีดูเรื่อง color combination แตํเราอยําลืมเปรียบเทียบชาร๑จสีนะ 
วําแบบเมื่อไฟมันโลวคีย๑แล๎วเนี่ย สีไหนที่มันดรอปไปกับแสงไฟ เราก็อาจใช๎สีที่มันเดํนขึ้นมาด๎วย แตํ
ถ๎าสมมติมันกลืนกันไปหมดเลยเนี่ย เราก็อาจมาเลํนเรื่องเทคเจอร๑ของสี ความมันวาว ความวิบวับ 
เรื่องขนตาสีๆ หรือพ้ืนผิวแปลกๆ ไปเลย ที่เวลามันถํายออกมาแล๎วเห็นชัด” พีระ  กุลธนกานต์.  
ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 
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- ข๎อเสนอแนะในการท าวิดีโออาร๑ตที่ได๎รับแรงบันดาลใจจากแบรนด๑เครื่องส าอาง 

Illamasqua 
“ควรเก็บภาพ insert เยอะๆเพ่ือการเลําเนื้อหา น าความรู๎สึก น าเนื้อหาวําตํอไปแบบ

นั้นจะเป็นไง ควรเก็บเงาสะท๎อน ชอตคนเดินตํางๆ มันคือรายละเอียดชํวยเข๎ามาเติมเต็ม และเรื่อง
บิวตี้เราต๎องเนี้ยบด๎วย เรื่องสีต๎องดูให๎ดี เพราะสํวนที่บิวตี้จะหายสุดคือชํวงไฟ Low Key  เพราะด๎วย
แสงที่มันน๎อย มันจะกลบเมคอัพไป เราต๎องดึงสีที่มันเดํดขึ้นมาจากไฟสลัว เราก็ต๎องมีพวก  Texture 
ด๎วย อาจเป็นความวิบวับของเนื้อผลิตภัณฑ๑ สํวนเรื่องไฟที่ใช๎ถํายเนี่ยควรใช๎ก าลังมากสุดที่มี เพราะมัน
จะมีผลเรื่องการปรับเอฟสตอปของภาพ เวลาไปปรับสโลวภาพเนี่ย มันจะไมํย๎วย และเราจะบีบแสงได๎
งําย แสงที่ได๎ก็จะคมมากกวํา การปรับ Skin ให๎สมจริงและชัดเจน เราถํายภาพสวํางจะดีกวําการถําย
Underกลับมา แล๎วก็ถ๎าท าเนี่ยพ่ีแนะน าวําไปปรับสีในโฟโต๎ชอป ปรับทีละฟุตไปเลย และใช๎สตูดิโอ
แหลํงแสงมันจะคงที่ด๎วย เพราะหากถํายข๎างนอกเนี่ยคอนโทรลแสงยากมาก และไหนจะแบบร๎อน 
แบบเหนื่อย หาที่เปลี่ยนเสื้อผ๎ายากอีก เราต๎องนึกถึงความสะดวกและทิศทางแสงด๎วย ไมํใชํแคํเพียง
วําอยากได๎แตํสถานที่ข๎างนอกเทํานั้น สตูดิโอเนี่ยมันจะมีแอร๑ นางแบบจะไมํนอยด๑ มีที่เปลี่ยนเสื้อผ๎า 
และเสบียงก็ส าคัญนะ ” พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 
กันยายน 2556.  

“สํวนเรื่องการคิดเนื้อเรื่องเนี่ย เราก็ต๎องคิดให๎ดี ถ๎าเกิดเราคิดจากต๎นไปจบได๎แล๎ว ก็
ต๎องย๎อนจากจบมาต๎นให๎ได๎เชํนกัน เพ่ือความสอดคล๎องกันของเนื้อหาด๎วย” พีระ  กุลธนกานต์.  
ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

- ควรน าเสนอภาพด๎วยเรื่องราวแบบใด 
“เราต๎องตั้งค าถามกับสิ่งที่เรารู๎สึกกํอน เป็นพ่ีพ่ีจะตั้งค าถามกํอนวํา ถ๎าเราเห็นภาพ

แบบเนี้ยเราจะเอาใครไปใสํ จะเลํนกับเรื่องอะไร เลํนเรื่องเทพจะเกี่ยวกับเทพอะไร เราก็ดูวําด๎านดี
ของเทพเนี่ย มีอะไรบ๎าง และข๎อเสียด๎วย ที่มันท าให๎เทพดูไมํดี เราคํอยจับเอาที่เราโฟกัสมาดูวําแตํละ
ตัวเนี่ย ตัวไหนมันนําสนใจ แล๎วก็จับเอามาใช๎ สํวนเรื่องเรฟเฟอเร๎นก็หามาเยอะๆ เพ่ิมซีน แตกช๎อ
ตให๎ละเอียด และควรเก็บเรื่องสีหน๎าให๎เยอะๆ พี่วํามัน impactนะ พวกความรู๎สึก การมองกล๎อง และ
จะบอกอารมณ๑งานได๎เยอะเลย ช๎อตพวกที่ถํายเรื่องมือที่ก าลังจับสิ่งของตํางๆ มันเรียกวําสัญญะที่จะ
บอกวําชอตตํอไปจะเป็นอะไร เหมือนพวกบริบทของหนัง” พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์
นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการถ่ายท า พร้อมค าแนะน าในการผลิตสื่อวิดีโอ 
- มีปัญหาและอุปสรรคอยํางไรบ๎างในการท างาน 

“อุปสรรคหลักๆเลยคือเวลา อยํางการถํายงานกับดารา เวลาเป็นสิ่งส าคัญมาก และ
การถํายแฟชั่นมันต๎องเร็ว ต๎องใช๎เวลา เราต๎องจัดสรรเวลาให๎เป็น อยํางบางทีระหวํางที่เรารอแบบแตํง
อยูํ เราก็มาเก็บอินเซิทมุมตํางๆไปกํอนเลยก็ได๎ ไมํจ าเป็นวําต๎องรอกัน เพ่ือเซฟเวลาให๎มากที่สุด” พีระ  
กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 
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- สมมติเราแตกชอตมาแล๎ว เมื่อเจอหน๎างานเรากลับชอบอีกแบบมากกวํา มีวิธีจัดการ

อยํางไร 

“มันเกิดขึ้นได๎กับทุกคนนะ แตํโอเคพ่ีวํามันต๎องอยูํในกรอบของชอตนั้นด๎วย มุมที่
คล๎ายๆกัน  แล๎วเราไมํต๎องเก็บฟุตเทจเยอะเกินไป เรานึกวําเราจะตัดงานออกมาแบบไหน เก็บฟุต
เทําที่จะเอาไปตัดพอ ไมํงั้นมันจะเยอะและเกรํอมาก” พีระ  กุลธนกานต์.  ช่างภาพเว็บไซต์นิตยสาร 
แพรว.  สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556. 

 
สรุป 

ส่วนของการวิเคราะห์ Concept ทุกอย่างต้องมีความรัดกุมและยึดหลักตายตัวที่ 
Concept โดย Concept นั้นจะเป็นตัวสะท้อนงานทุกอย่างออกมาตามล าดับ และด้วยการท าวิดีโอ
อาร์ตนั้นเป็นการท าวิดีโอที่ต้องเน้นด้านอารมณ์ของภาพเป็นหลัก นั่นคือสิ่งส าคัญมากที่เราต้องท า
ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของนางแบบออกมาให้ได้ Concept จะเป็นตัวก าหนดทุก
อย่างทั้งการแต่งหน้า การท าผม การแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากทุกอย่างที่จะสามารถ
สะท้อน Concept ออกมาได้มากที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะน าเสนอด้วยรูปแบบใดก็ตามในวิดีโออาร์ตต้อง
ค านึงถึง Concept เป็นหลักและการสะท้อนต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการแต่งหน้า และอารมณ์ของ
ภาพให้ชัดเจนที่สุด 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณสุทธิพงษ์ คล้ ามณี ต าแหน่ง Director of Photography Stripper Film 
คุณชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ ต าแหน่ง Assistant Director Stripper Film  

ส่วนที่ 2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอแฟชั่น 
- การผลิตผลงานแตํครั้งท าอยํางไรให๎ได๎รับความนิยม 

“เราก็ต๎องเตรียมตัว เราท าให๎คนดูต๎องศึกษาจากกลุํมเป้าหมายเป็นหลัก และตัวเรา
เองด๎วยวํา ถ๎าเป็นเรา เราจะดูไหม และตัวเราเองเหมือนกับกลุํมเป้าหมายที่เราจะท าให๎เขาดูไหม ท า
วิจัยและเก็บข๎อมูลด๎วย เพื่อตํอยอดเรื่องภาพ เนื้อหา ให๎ตลบกับกลุํมเป้าหมาย แตํมันก็ไมํใชํแคํผิวเผิน 
ต๎องเจาะลึกลงไปด๎วย ” สุทธิพงษ์ คล้ ามณี.  Director of Photography Stripper Film.  สัมภาษณ์
, 18 กันยายน  2556. 

- ขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นตั้งแต่ขั้นก าหนด Concept จนส าเร็จ 
“ต๎องวาง คอนเซปต๑กํอนเลยวําการแตํงหน๎าทั้งหมดมันเป็นคอนเซปต๑อะไร ต๎องวาง

Concept วางart direction ทั้งหมดเลยอํะ แล๎วคํอยแตกวําคอนเซปต๑เนี้ยมันจะเป็นไปในทางไหนได๎
บ๎าง อยํางที่จะเอาเป็นแบบด๎านดีและร๎ายของเทพมันก็คือความเหมือนที่แตกตําง และถ๎าในตัววิดีโอ
เราไมํได๎สอนการแตํงหน๎ามันก็คือเป็นวิดีโออาร๑ท ที่มันอาร๑ทตรงการแตํงหน๎ าของแบบ แตํวําไมํได๎
สอนวําแตํงยังใชํมะ เนี่ยแหละพ่ีวํามันต๎องเลําด๎วยภาพแคบเยอะๆหนํอย และต๎องมีพรอบที่มันเข๎า
คอนเซปต๑กับการแตํงหน๎า” ชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director Stripper Film.  สัมภาษณ์, 
18 กันยายน  2556. 
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“คือตอนนี้พ่ีวํามันมีประเด็นตรง art direction กับการแตํงหน๎า เราต๎องวางไปคูํกัน
เวลาท างานนะ หมายถึงวําด๎วยมุมมองของภาพเนี่ยมันต๎องเน๎นมุมมองในด๎านของการแตํงหน๎าด๎วย 
ไมํเชํนนั้นมันจะเป็นการที่เราเน๎น art direction อยํางเดียวเกินไป การแตํงหน๎ามันก็จะน๎อยลง 
เหมือนแบบเราต๎องมีชอตที่ให๎ดูวําเราแตํงหน๎าแบบนี้นะ เพราะวําถ๎าเราเน๎นตรงที่มันอาร๑ทเกินไปมันก็
จะกลายเป็นวําคนดูได๎แคํความอาร๑ทไมํได๎รู๎ถึงการแตํงหน๎าและพ่ีก็วํามันก็ต๎องไมํมากเกินจนกลายเป็น 
Tutorial นะ” สุทธิพงษ์ คล้ ามณี.  Director of Photography Stripper Film.  สัมภาษณ์, 18 
กันยายน  2556. 

- ข๎อเสนอแนะในการจัดองค๑ประกอบฉาก 
“สํวนพี่แนะน าวําก็ควรท าในสตูดิโอ แบบนี้ก็เลํนไฟสีอะไรมากก็ไมํได๎นะ เพราะวํามัน

เป็นวิดีโอเมคอัพใชํป่ะ เดี๋ยวสีเมคอัพมันจะเพ้ียน มันต๎องเป็นแคํแบบวําการจัดแสงและเงามากกวํา พ่ี
วําเราควรเน๎นพวก shade ที่สํองหน๎านางแบบอะส าคัญ พวกเงาบนใบหน๎าของแบบ แล๎วเรื่องคอน
เซปเนี่ยที่เราบอกวําเกี่ยวกับเทพ พ่ีวํามันก็โอเคเพราะด๎วยลุคแล๎วนั้นมันก็ได๎อยูํกับการแตํงหน๎าแบบ
สปิริตเทพ และการท าเนี่ยพ่ีจะวางกํอนเลยขาวด า จะลิสเรียงมาเลยวําขาวจะนึกถึงอะไรบ๎าง ด าจะ
นึกถึงอะไรบ๎าง แล๎วเลือกคูํกันมาจับใสํ จับคูํกันให๎มันตรงข๎ามอะ สมมตุเป็นเทียนกับหลอดไฟสีขาว 
กิ่งไม๎มีใบกับกิ่งไม๎แห๎ง ดอกไม๎กับกิ่งไม๎แห๎ง จะนึกถึงอะไรบ๎างถ๎าพูดถึงขาวและด า” สุทธิพงษ์ คล้ า
มณี.  Director of Photography Stripper Film.  สัมภาษณ์, 18 กันยายน  2556. 

“แล๎วทีนี้เราอยําเพ่ิงตีเรื่อง art director ไปจนหมด เราต๎องนึกถึงเรื่อง เมคอัพด๎วย 
เหมือนตอนนี้เราพูดๆกันเรื่องเซทฉากและพรอบ แตํเรื่องเมคอัพต๎องเป้นสิ่งที่เลําได๎ทั้งหมดเชํนกัน 
ต๎องเลําไปควบคูํกัน ไมํงั้นมันก็จะดูเป็นงานอาร๑ทรวมๆแคํนั้น ไมํงั้นคนดูมันก็จะได๎รู๎แคํ เออมัน
เปรียบเทียบขาวกับด าวํะ แตํถ๎าเราสอดแทรกเรื่องเมคอัพไปด๎วยเขาก็จะได๎ดูแล๎วรู๎วําเออ มันก็มีเมค
อัพที่เอามาอินสไปร๑ได๎ด๎วยนะ” ชุติรัตน๑ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director Stripper Film.  สัมภาษณ๑
, 18 กันยายน  2556. 

- ความคิดเห็นในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร 
“พ่ีวํามันก็เวิร๑คดีนะ ที่เกี่ยวกับเทพหรือความเป็นสปีริตตํางๆ แล๎วมันก็ควรมี

คาแรคเตอร๑ที่ตรงข๎ามกันด๎วย แล๎วตัวพร๎อบมันจะต๎องชํวยเสริมคาแรคเตอร๑ด๎วย และพร๎อบของแตํละ
ด๎านมันต๎องมีความแตกตํางกันอยํางที่บอกตอนแรกเรื่องขาวด า วํามันต๎องตํางกันเพ่ือคนดูเนี่ย เขาจะ
ได๎รู๎วําเออมันตํางกันนะ มันมีความตํางกันของสองสิ่ง” ชุติรัตน๑ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director 
Stripper Film.  สัมภาษณ๑, 18 กันยายน  2556. 

- ข้อเสนอแนะในการจัดองค์ประกอบภาพในงานวิดีโออาร์ต 
“จริงๆควรจะเลําด๎วยโคสอัพช๎อตเยอะๆนะ เน๎นเป็นสํวนๆ อาจมีแอคชั่นเข๎ามาชํวย 

หรือมันอาจจะมีเนื้อเรื่องบางๆเลยวํามันอาจจะไมํถูกกัน เราอาจเลําภาพวํามีสายตาเชื่อสายตา หรือ
ปากพูดรํายคาถา  /ด๎วยแบรนด๑นี้เนี่ยมันเน๎นเรื่องสีและ  texture เราก็ควรต๎องโชว๑คุณลักษณะของมัน
ด๎วย” ชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director Stripper Film.  สัมภาษณ์, 18 กันยายน  2556. 

“ด๎วยเรื่องการจัดแสงนะ ไฟคณะพ่ีวํามันเป็นทังสเตนซึ่งไมํควรสํองเข๎าหาแบบตรงๆ 
ควรต๎องใช๎คีโน เจลตํางๆ แล๎วก็อยํางชอตในมู๎ดบอดที่ให๎พ่ีดู การจัดภาพซ๎อนเนี่ยก็ชํวยได๎ คือเราถําย
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อินเซิทแยกไว๎และเอามาซ๎อนฟอร๑กราว มันก็ชํวยให๎ภาพมีความนําสนใจได๎มากขึ้นอยํางด๎านการถําย
นะ แนํนอนเมคอัพเนี่ยเราต๎องเน๎นภาพแคบเป็นสํวนใหญํ แตํถ๎ามันแคบเยอะไปหมดเลยเนี่ย มันดูแล๎ว 
เวียนหัว เราต๎องมีภาพกว๎างเข๎ามาบวกด๎วย และหากเราเลํนภาพแคบมากเนี่ยและภาพกว๎างก็ไมํมี
อะไรเลยมันก็จะดูตลก เราเลยต๎องมีฟอร๑กราวเข๎ามา เพ่ือชํวยให๎ภาพไมํโลํงเกินไป เรฟเฟอเร๎นที่
เป็นมาโครหมดเลยก็ดีนะ” สุทธิพงษ๑ คล้ ามณี.  Director of Photography Stripper Film.  
สัมภาษณ๑, 18 กันยายน  2556. 

- ข้อเสนอแนะในการล าดับเนื้อเรื่องของงานวิดีโออาร์ต 
“สํวนการเลําเรื่องเนี่ย พ่ีวํามันก็ไมํจ าเป็นวําต๎องเลําสาธยายวําเรื่องมันเป็นมาอยํางไร 

เราแคํเหมือนตั้งคอนเซปให๎มัน คือไมํจ าเป็นวําต๎องเลําหมดวําเทพองค๑นั้นองค๑นี้เป็นยังไง มันจะเป็น
เชิง Conceptual เนี่ยเราวางคอนเซปมาใชํไหม เราก็มาลิสตํอเลยวําคาแรคเตอต๎องเป็นยังไง ของที่
ต๎องใช๎เป็นอะไร แล๎วมันจะเชื่อมตํอกันเอง” ชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director Stripper 
Film.  สัมภาษณ์, 18 กันยายน  2556. 

ส่วนที่ 3 ค าแนะน าและข้ันตอนในการผลิตสื่อวิดีโอ 
“เรามีคอนเซปต๑แล๎ววําคนเรามี 2 ฝั้งด๎านดีด๎านร๎าย และหาวําในเซทอัพนั้นจะมีอะไรบ๎าง 

จะเป็นยังไง มีอะไรที่มันเปรียบเทียบได๎มั้ย ถ๎าเป็นพ่ีนะพ่ีจะวางแผนการท างาน เริ่มเลยคือวาง
คอเนซปต๑กํอนเลย และคํอยออกแบบดีไซน๑เมคอัพ -วางเรื่อง คาแรคเตอร๑-จากนั้นวางเรื่องสี โทนสี

ของเมคอัพก็จะแตกออกมาเป็นพรอบ คอสตูม เซท มู๎ดแอนด๑โทน คือเป็นสีวําเราจะเอาแสงงแบ บนี้ สี
นี้ อยํางเชํนภาพดูแห๎ง ดูเย็น ดูร๎อน ใช๎ไฟส๎มต๎องจดคีย๑เวิทของแตํละฝั้งด๎วย แตกช๎อตอยํางละเอียด 
เห็นหนังกํอนถําย อยํางที่เราลิสไปวําเราเห๎นอะไรบ๎างแตํละฝ่าย มันก็จะชํวยเรื่องการดีไซน๑เมคอัพวํา
มันโยงกันกับพรอบแตํละอันวําท าไมถึงเป็นเชํนนั้น ตัวอยํางแบบ สโมคกี้อายแบบเยิ้มๆหนืดๆมันก็โยง
กับของเหลวสีด าที่เราลิสไว๎ตั้งแตํแรก มันก็เหมือนขายงาน โทนสี ทุกอยํางต๎องมาโยงกับคอนเซปต๑ให๎
ได๎ -มู๎ดบอร๑ด เรียงๆมาหนํอย สิ่งที่เกี่ยวข๎อง แตกชอตมาจากมู๎ดบอร๑ด-ท าบอร๑ด-ตัวแสดง-คอสตูม-พร

อบ-เมคอัพ แตํงกับแบบจริง  เซท ขายเซทด๎วย  เบรกดาวน๑ เทคนิคพิเศษ ภาพซ๎อน ทรานซิชั่น แล๎วก็
พ่ีวํานะเราไมํควรต๎องผูกมัดตนเอง เราไมํควรต๎องบอกวําเทพแตํละองค๑เป็นอยํางไร ให๎เราคิดไว๎ในใจก็
พอวําแตํละองค๑มันเกี่ยวกับอะไร สํวนเรื่องเซทเนี่ยมันก็อาจจะเซทแบบเรียบๆเลยก็ได๎ ให๎มันดูแฟชั่น
เลยก็ได๎” ชุติรัตน์ เธียรพิเชฐ.  Assistant Director Stripper Film.  สัมภาษณ์, 18 กันยายน  2556. 
 
สรุป 

การสร้างสรรค์วิดี โออาร์ตโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ เครื่องส าอาง 
ILLAMASQUA นั้นสิ่งส าคัญที่ควรวางไปพร๎อมๆกันเลยคือด๎าน Art Direction กับ Cosmetic เพ่ือให๎
ภาพที่ออกมานั้นมีความสมดุลกัน และไมํควรเน๎นเรื่อง Art Direction มากเกินจนท าให๎หลุด
จุดประสงค๑ของการแตํงหน๎ามากเกินไป และก็ไมํควรเน๎นการแตํงหน๎าเพียงอยํางเดียวโดยบดบังการ
ลักษณะของตัวละครมากเกินไป   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณซึง ดวงมณี executive producer ช่องทรูปลูกปัญญา 

ส่วนที่ 2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอแฟชั่น 
- ข๎อเสนอแนะในการท าวิดีโออาร๑ต  

“Concept ของแบรนด๑เนี่ยมันเป็นอยํางไร คุณต๎องตีออกมาเป็นภาพ อยํางสมมติถ๎า
คุณบอกวําคนๆนึงทาปากสีมํวง แล๎วเขาจะดูดี มันก็ไมํใชํทุกคน มันต๎องมีบริบทอ่ืนๆชํวยในการบํง
บอกตัวตน คุณจะท าอยํางไรวําเออทาปากสีมํวงและดูดี” ซึง ดวงมณี.  executive producer.  
สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2556. 

- ข๎อเสนอแนะในการผลิตสื่อวิดีโอ 
“ผมจะชอบดูพวกเว็บ motionnographer.com มากมันจะมีพวก referent ตํางๆให๎

คุณได๎ลองดูและพัฒนาความคิดมากขึ้น ในภายหลังมันอาจไมํจบแคํภาพที่ถําย อาจต๎องมีการแตํงเพ่ิม
เข๎ามา ให๎มันเสริมคาแรคเตอร๑มากขึ้น มันได๎สวยและเพ่ิมความหมายของตัวผลิตภัณฑ๑เพ่ิมขึ้นด๎วย 
คุณต๎องแยกเรื่องแบรนด๑และ image วําคุณสร๎าง image และคุณสมบัติให๎มันได๎รึยัง” ซึง ดวงมณี.  
Executive producer.  สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2556. 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร๎างสรรค๑วิดีโออาร๑ตโดยได๎แรงบันดาลใจจากแบรนด๑
เครื่องส าอาง ILLAMAQUA 

“พูดถึงการท างานของพวกคุณเนี่ย มันจะมีจุดประสงค๑ขึ้นมา 1  จุดประสงค๑วําคุณท า
ขึ้นมาเพ่ืออะไรกํอน เพ่ือสร๎าง inspiration ให๎กับคนลุกขึ้นมาปลูกต๎นไม๎ โดยคนที่คุณจะพูดและ
สื่อสารกับเขาอยูํในชํวงอายุแบบไหน ฉะนั้นคุณก็จะมีวิธีการพูดและการสื่อสารตํอกลุํมเป้าหมายนั้น
อยูํแล๎ว แล๎วสุดท๎ายมันจะสามารถตอบได๎วําสิ่งที่คุณท ามาตั้งแตํแรกนั้น มันก็ตอบสนองตํอโจทย๑ 
ฉะนั้นคุณก็ต๎องดูวําการที่คุณท าวิดีโอนี้ขึ้นมาบํงบอกคาแรคเตอร๑ตัวละครนั้นๆ มันจะสามารถตอบ
โจทย๑อะไรได๎บ๎าง และผมมองวํา Product แตํละตัวมันจะมีจุดขายของมันอยูํแล๎ว เขาจะต๎องดูวําใคร
ที่จะมาซื้อ Product ของแบรนด๑เขาได๎บ๎าง สมมติคุณผลิตลิปสติกขึ้นมา 1  แทํง คุณต๎องก าหนดวํ า
คุณจะขายให๎ใครบ๎าง อยํางถ๎าคุณอยากจะขายลิปสติกแทํงนั้นให๎กับคนทุกชนชั้น คุณจะมีวิธีการบอก
อยํางไร ให๎คนทุกชนชั้นตั้งแตํ สาวโรงงาน จนถึงรัฐมนตรีใช๎ได๎ อยํางสมติอีกอันหนึ่ง แบรนด๑ระดับ 
high end นั้นมีกี่แบรนด๑ อาจมี 10  แบรนด๑และแตํละแบรนด๑จะแตกตํางกันอยํางไร  สมมติวําเราใช๎
ของยี่ห๎อนี้ และมันจะตํางกันอยํางไรถ๎าเกิดมันเหมือนกับยี่ห๎ออ่ืน ดังนั้นแบรนด๑นี้ที่คุณบอกเนี่ยมันก็
คํอนข๎างผลิตขึ้นมาเพ่ือคนอีกแบบหนึ่ง ไมํใชํกับทุกคน ไมํใชํวําขายให๎คนอ่ืนไมํได๎นะ ขายได๎ แตํเน๎น
หลักขายให๎กับคนที่คิดจะแตกตําง คนที่คิดจะลองอะไรใหมํๆ แปลกและแตกตําง คนดูของคุณก็จะ
เป็นแบบนั้น ถ๎าคุณรักษาแบรนด๑ๆนี้เอาไว๎นะ คุณแคํดึงคาแรคเตอร๑ของแบรนด๑ออกมา เอาแนวคิด
ของแบรนด๑มา วําเป็นการดึงสักอยํางในตัวตนออกมา และท าให๎มันชัดเจน ในหนังแตํละเรื่องเนี่ยการ
แทนคําของเทพแตํละองค๑ก็ตํางกัน แล๎วแตํวําเราจะใสํคาแรคเตอร๑ให๎มัน มันอยูํที่การแทนคําให๎มัน”
ซึง ดวงมณี.  Executive producer.  สัมภาษณ๑, 17 กันยายน 2556. 
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- การก าหนดคาแรคเตอร๑ตัวละครในวิดีโออาร๑ต 
“อยํางตัวอยํางที่คุณอยากจะแทนคําเป็น ซุส คุณมองด๎วยมุมมองแบบไหน ถ๎าในแบ

รนด๑เครื่องส าอางเนี้ย คุณต๎องมองวําแบรนด๑เลือกมองคนในแบบไหน ซุส 1  คนสามารถเป็นได๎ตั้ง
หลายแบบ และคนๆนี้กํอนจะมีด๎านดีด๎านเลวเนี่ย คุณมองวําซุสต๎องเป็นแบบไหน ซึ่งมันก็จะตํอเนื่อง

ไปถึงคอสตูมที่ชํวยบํงบอกคาแรคเตอร๑ของมันด๎วย และคนๆเนี้ยที่คุณแทนคํามามันจะอยูํที่ไหน ในตัว
ละคร 1 ตัวม  ันอยูํที่เราใสํคาแรคเตอร๑ให๎มัน เราต๎องค านึงถึงเหตุและผลของมันด๎วย และมันจะโยงไป

ถึงสํวนอ่ืนๆ คุณต๎องคิดจากนิสัยของตัวละครวํามันเป็นอยํางไร ถ๎าหากคุณมีคาแรคเตอร๑ที่ชัดเจนแล๎ว
เนี่ย องค๑แระกอบด๎านอ่ืนๆก็จะชัดเจนตามไปด๎วย สมมติป่ามีใบกับไมํมีใบมันก็บํงบอกคาแรคเตอร๑
ตํางกัน ถ๎าคุณไมํมีองค๑ประกอบที่มาชํวยเสริมคาแรคเตอร๑มันก็จะไมํชัด” ซึง ดวงมณี.  Executive 
producer.  สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2556. 

 - ควรมีการเลําเรื่องเชิงเปรียบเทียบหรือสัญญะหรือไมํ ?  
“ตัวหนังของคุณมันท าเพ่ือบํงบอกคาแรคเตอร๑ของแตํละตัวออกมาชัดเจน แตํงหน๎ารึ

เปลําผมไมํรู๎นะ ผมพูดถึงแคํนี้ ถ๎าคุณก าหนดคาแรคเตอร๑หนึ่งขึ้นมาคาแรคเตอร๑นั้นๆให๎ชัดเจนมาก
ขึ้น” ซึง ดวงมณี.  Executive producer.  สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2556. 

- ความคิดเห็นในสํวนของการท า Art Direction  
“มันอยูํที่เราก าหนด mood นะ วําถ๎า mood แบบนี้มันควรถํายในสตู คุณมองวํา

ภาพที่คุณจะท ามันSurreal หรือRealistic  ถ๎า Realistic ก็ถํายในสถานที่ มันอยูํที่วําแสงเงาที่คุณ
อยากให๎เป็นมันจะเป็นเชํนไร ถ๎าต๎องการภาพ่ีสมจริงแสงและเงา มีล าธารคุณก็ต๎องถํายที่สถานที่จริง
ละ คุณก็ต๎องมานั่งคิดละวํา Mood and Tone จะเป็นเชํนไร มันอาจจะดูเหมือน รีเจนซี่ หรือ King 
Power” ซึง ดวงมณี.  Executive producer.  สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2556. 
 
สรุป 

ต้องมีการตีความ Concept ให้แน่ชัดเสียก่อนว่า Concept ของแบรนด์เกี่ยวข้องกับ
อะไรและตีความออกมาเป็นภาพว่าเรามองแบรนด์ๆนี้ว่าอย่างไร จากนั้นก าหนด Concept ของงานที่
จะผลิตให้สามารถตอบโจทย์และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ทั้งยังควรพิจารณาเรื่องการ
วิเคราะห์คาแรคเตอร์ที่เราเลือกให้มาสื่อสารในงานของเราให้ได้มากที่สุด ประกอบกับการท าพรอบ 
และการเซทฉากทีค่วรเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

ทั้งนี้ผู๎ศึกษาจึงได๎น าข๎อมูลเชิงเทคนิคทั้งหมดที่ได๎จากการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับ
แนวคิด ขั้นตอนการผลิต ความรู๎ด๎านการผลิตสื่อวิดีโอและความรู๎ด๎านการแตํงหน๎า การใช๎สีสันในงาน
วิดีโอ พร๎อมทั้งข๎อเสนอในผลงานอยํางละเอียด มาปรับใช๎ในการสร๎างสรรค๑วิดีโออาร๑ตโดยได๎รับแรง
บันดาลใจจากแบรนด๑เครื่องส าอาง ILLAMASQUA ความยาว 3 นาที โดยประมาณ ในการตํอยอด
พัฒนาเป็นบท ตลอดไปจนถึงการถํายท า เพ่ือให๎เนื้อหา การน าเสนอออกมาดีที่สุดและมีความสมบูรณ๑
ที่สุด 
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ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre- Production) 
Proposal 
ประเภทรายการ : คลิปวิดีโออาร๑ต 
ความยาว : 3 นาท ี
จุดประสงค์ของรายการ : 

1. เพ่ือน าเสนอผลงานที่ได๎รับแรงบันดาลใจจากแบรนด๑เครื่องส าอาง ILLAMASQUA 
2. เพ่ือให๎ผู๎ชมได๎รับความเพลิดเพลินและได๎รับแรงบันดาลใจในการแตํงหน๎าใหมํๆ 

แนวคิดของรายการ : 
ผลิตภัณฑ๑เสริมความงามมีการพัฒนาที่มากขึ้นไมํวําจะเป็นเวชส าอาง เครื่องส าอาง

ประทินผิวตํางๆ ล๎วนแล๎วแตํสํงผลให๎บุคลิกภาพดีขึ้นทั้งยังเป็นการชํวยแสดงตัวตนของผู๎แตํงไมํมากก็
น๎อย นอกจากนี้แบรนด๑เครื่องส าอางตํางๆก็ไมํเพียงแตํพัฒนาเครื่องส าอางเพ่ือตอบสนองตํอความ
ต๎องการเพียงเทํานั้น แตํในปัจจุบันเครื่องส าอางได๎พัฒนาด๎านสีสันและคุณลักษณะให๎ผู๎บริโภคได๎
สร๎างสรรค๑ความงามบนใบหน๎าได๎มากยิ่งขึ้น โดยผู๎ศึกษานั้นได๎เล็งเห็นถึงความสร๎างสรรค๑บวกกับตัว
ผลิตภัณฑ๑ของแบรนด๑ ILLAMASQUA ที่โดดเดํนไมํเหมือนใคร ท าให๎ผู๎ศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ
อยากจะน าการแตํงหน๎าแบบ ILLAMASQUA นั้นมาปรับกับการแตํงหน๎าในรูปแบบตํางๆ โดยจะ
น าเสนอเป็นการสร๎างสรรค๑วิดีโออาร๑ตที่ได๎รับแรงบันดาลใจจากแบรนด๑เครื่องส าอาง ILLAMASQUA 
Theme : Greek Mythology 
 
ช่องทางการน าเสนอ: 

น าเสนอทางเวปไซต๑คลิปวิดีโอ (YOUTUBE.COM, VIMEO.COM, FLYNOWBANGKOK 
.COM) 
 
รูปแบบรายการ : 

เป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหา สื่อถึงบุคคลที่มีสองด๎าน โดยน าเสนอผํานคาแรคเตอร๑ที่เป็น
เทพกรีกโดยได๎แรงบันดาลใจจากสีสันของคอลเลคชั่น Paranormal and Sacred Hours ที่มีโทนสี
เรียบงํายแตํแฝงไปด๎วยคุณลักษณะพิเศษ โดยให๎นางแบบน าเสนอในคาแรคเตอร๑ของเทพ 2 องค๑คือ 
อะโฟรไดต๑และเฮรํา ของเทพปกรณัมกรีก ซึ่งบทบาทของเทพกรีกนั้นมีลักษณะเหมือนมนุษย๑ตรงที่มี
ความรู๎สึกและมีข๎อบกพรํองเฉกเชํนมนุษย๑ 
Mood Tone : 

ภาพการน าเสนอด๎านดีของแบบนั้นจะมีสีที่คํอนข๎างสวําง และฟุ้งๆ สํวนภาพการ
น าเสนอถึงด๎านร๎ายของแบบนั้นจะมีการ Fade ภาพให๎คํอยๆ Low Key มากขึ้น โทนสีของภาพจะ
เป็นในโทนเย็นสํวนมาก เพ่ือให๎คลุมโทนกับการแตํงหน๎าให๎มากที่สุด 
Conceptของการเล่าเรื่อง : 

ใช๎การเลําเรื่องด๎วยภาพและการแตํงหน๎ามากกวํา จึงเน๎นด๎านArt Direction และ 
Make up มากกวําการเลําเรื่อง 
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Concept ของการถ่ายภาพ : 
ใช๎ขนาดภาพที่คํอนข๎างแคบและมีการ Close up เพ่ือให๎เห็นรายละเอียดของการ

แตํงหน๎า รวมไปถึงการใช๎ Insert จ านวนมากเพ่ือการบํงบอกอารมณ๑ของภาพ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉาก 

- เครื่องพํนควัน (Smoke) 
- ต๎นไม๎แห๎ง 
- กิ่งไม๎แห๎ง 
- หญ๎าแห๎ง  
- เถาวัลย๑ 
- ทราย 

 
CASTING 

 
        Jenjira  Phanvichian(Aphrodite)        Samantha Masook (Hera) 
 

ภาพที่ 4-3 นางแบบที่เลือกใช๎ 
ที่มา : Jenjira  Phanvichian and Samantha Masook เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557 

เข๎าถึงได๎จาก  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201257019043523&set=a.15333647700
66.71829.1113189553&type=3&theater 
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SET   

   
    STUDIO 3 BANGRAK        มํานเถาวลัย๑ 

ภาพที่ 4-4 แสดงตัวอยํางของฉาก (ออกแบบเอง) 
ที่มา : Albartross. Wild Beast. เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557 เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=qUJYqhKZrwA 
 
WARDROBE 

 
ภาพที่ 4-5 แสดงตัวอยํางเสื้อผ๎าที่ใช๎ประกอบในวิดีโออาร๑ต  ของ Claudia Wycisk 
ที่มา : Wycisk, Claudia.  Fashion World.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก

http://www.fashionworldmagazine.com 
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BOARD (1) 

 
ภาพที่ 4-6 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Coahuila ของ Estrellas del 

Bicentenario 
ที่มา : Bicentenario, Estrellas del.  Coahuila.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎

จาก http://vimeo.com/15795860  
 

BOARD (2) 

 
ภาพที่ 4-7 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Esto Mexico ของ Estrellas del 

Bicentenario 
ที่มา : Bicentenario, Estrellas del.  Esto Mexico.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึง

ได๎จาก http://vimeo.com/31118794 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

BOARD (3) 

 
ภาพที่ 4-8 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Urban hippie ของ Damien Krisl  
ที่มา : Krisl, Damien.  Urban hippie.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก 

http://vimeo.com/67676730 
 
 
BOARD (4) 

 
ภาพที่ 4-9 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Caroline Saulnier ของ Hunger TV 
ที่มา : Hunger TV.  Caroline Saulnier.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=GSeRYXBPrxA 
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BOARD (5) 

 
ภาพที่ 4-10 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Pam’s Hogg Army ของ Hunger TV 
ที่มา : Hunger TV.  Pam’s Hogg Army.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=Q055oljsAuk 
 
BOARD (6) 

 
ภาพที่ 4-11 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Caroline Saulnier ของ Hunger TV 
ที่มา : Hunger TV.  Caroline Saulnier.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=GSeRYXBPrxA 
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BOARD (7) 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงตัวอยํางเฟรมภาพที่เลือกใช๎จากผลงาน Insecta ของ Tadashi Umazume  
ที่มา : Umazume, Tadashi. Insecta.  เข๎าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ๑ 2557.  เข๎าถึงได๎จาก 
http://vimeo.com/67676730 
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บทที ่5 
 

การประเมินประสิทธิผล 
การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua 

 
การศึกษาและการผลิต “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์

เครื่องส าอาง Illamasqua” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินชิ้นงานสื่อวิดีโอที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อวิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
Illamasqua” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม สื่อ
วิดีโอ ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่
เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ใช้หลักการทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือประโยชน์และ
ความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลที่แตกต่าง
กัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้รับมาสรุปผลการประเมินผลงานที่ผลิตต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสื่อวิดีโอ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อ
วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua” ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน
ทั้งสิ้น 4 คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผลงาน สื่อวิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
เครื่องส าอาง Illamasqua 
 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม จะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของคลิปวิดีโอ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในคลิปวิดีโอ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอและเทคนิคพิเศษ 
ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมคลิปวิดีโอ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อวิดี โออาร์ตที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์
เครื่องส าอาง Illamasqua  
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1. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อวิดีโออาร์ตที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง Illamasqua” ของกลุ่มเป้าหมายผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ผลการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อวิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบ
รนด์เครื่องส าอางIllamasqua” เพ่ือเป็นการประเมินผลสื่อวิดีโอที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้าน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมสื่อวิดีโอ จ านวนทั้งสิ้น 
5 คน ดังนี้ 

1.1 คุณ สุชานาถ  เศวตวาณิชกุล 
Content Editor at TBWA Thailand 

1.2 คุณ พีรพัชร  สุวรรณโชติ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและออกอากาศ ส านักธุรกิจสื่อใหม่ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 

1.3 คุณ นิรัชพร  แก้วมงคล 
ผู้บริโภคแบรนด์ ILLAMASQUA 

1.4 คุณ เพ็ญชาติ  วงษ์สว่าง 
เลขาผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาด Men Intrend บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด  

1.5 คุณ วรวิช  รุ่งนันทพร 
นักออกแบบอิสระ 

 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของคลิปวิดีโอ 

ในด้านของความพึงพอใจในเนื้อหาของคลิปวิดี โอนั้นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ตีความหมายของเนื้อเรื่องวิดีโอได้บางส่วนแต่ไม่หมด เพราะเนื้อหาหรือความหมายบางส่วนต้องผ่าน
การคิดวิเคราะห์โดยการชมหลายๆรอบ แต่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ควรจัดการล าดับ
เรื่องให้ดีกว่านี้ อาจด้วยเพราะตัวเพลงที่มีจังหวะเท่ากันมากเกินไป จึงท าให้ภาพที่ออกมาดูเท่ากันไป
เสียหมด ไม่มีจุดเด่นของเนื้อเรื่องเท่าที่ควร 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในคลิปวิดีโอ 

ในด้านของความพึงพอใจต่อภาพและแสงของคลิปวิดีโอนั้น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชื่น
ชอบมากเนื่องจากมีการจัดองค์ประกอบของภาพได้ดี รวมทั้งการจัดแสงที่เหมาะสม มีมิติ และมีการ
เตรียมการในการถ่ายท าเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายบางส่วนชอบแสงและสีในช่วงแรกและหลังของ
วิดีโอโดยกล่าวว่าได้บรรยากาศและอารมณ์ของภาพดี ชวนแฟนตาซี ช่วงฉากหลังดูฟุ้งๆมีจินตนาการ 
มู้ดและโทนเชื่อมต่อกันได้ดี แต่ในกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อความชัดเจนของ
สีสันว่าควรมีความสดของสีสันให้มากกว่านี้ เพ่ือช่วยให้งานดูมีระดับและมีความแตกต่างกันระหว่าง 2 
ช่วงทั้งด้านมืดและด้านสว่าง 

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอและเทคนิคพิเศษ 

ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคพิเศษรูปแบบการน าเสนอและการตัดต่อ 
กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นในด้านของความสวยงามของการแต่งหน้า และความเรียบเนียนจากการใช้
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เอฟเฟกต์ว่าเหมาะกับตัววิดีโอได้ดี ท าให้งานชวนน่ามองมากยิ่งขึ้น ดูไม่มีข้อบกพร่องหรือต าหนิให้
เห็นแม้จะนั่งดูหลายๆรอบก็ตาม ส่วนในเรื่องของการตัดต่อนั้น กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้แสดง
ความคิดว่ามีการตัดต่อที่เนือยๆกไปหน่อย อาจเป็นเพราะด้วยเพลงที่มีจังหวะเท่ากันตลอดทั้งเพลง 
จนท าให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าช่วงไหนคือจุดเริ่มและจุดเด่นของวิดีโอ แต่โดยภาพรวมถือว่าท า
ออกมาได้ดีมาก 

 
ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมคลิปวิดีโอ 

ในด้านประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการชมนั้นกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวว่า ได้รับไอเดียในการ
จุดประกายความคิดในการสานต่อแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆมากขึ้น เนื่องจากวิดีโอเป็นการได้รับแรง
บันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอางโดยเอามาน าเสนอเป็นวิดีโออาร์ตโดยสวมบทบาทเป็นเรื่องราวหนึ่ง
ขึ้นมาช่วยให้เกิดจินตนาการและการตีความหมายจากสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้
แสดงความคิดเห็นจากภาพรวมของวิดีโอว่า มีความน่าสนใจและท าออกมาได้ดีทั้งแสง สี และ
องค์ประกอบต่างๆก็ช่วยส่งเสริมท าให้วิดีโอดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสื้อผ้า หน้าผมต่างก็ดีไซน์
ออกมาได้ดี รวมถึงนางแบบก็แสดงอารมณ์และมีท่วงท่าท่ีสวยงามท าให้งานดูดีมากยิ่งข้ึน 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

ในด้านของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้นกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวว่า ควรปรับแก้ในส่ วนของ
เพลงให้มีจังหวะและการเร้าอารมณ์มากกว่านี้ จะช่วยให้งานไม่ดูเนือยๆหรือเรียบง่ายเกินไป และไม่
ควรใช้เพลงที่ตลาดมากเกินไปควรมีท่วงท านองในแต่ละส่วนเพ่ือปลุกเร้าอารมณ์มากกว่านี้และ
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการตัดต่อนั้น ควรมีการเชื่อมฉากให้ เนียนกว่านี้ จะ
ท าให้ชิ้นงานดูสมูทมากยิ่งข้ึนแตโ่ดยรวมนั้นถือว่าท าออกมาได้ดีมาก 
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บทที6่ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรง
บันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ต รวมถึงศึกษาข้อมูล
ความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตวิดีโอรวมถึงผู้มีประสบการณ์ด้านการแต่งหน้าและ
ผู้มีประสบการณ์ในการจัดแสงและเงาของวิดีโออีกด้วย ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจและการ
ใช้ประโยชน์ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวิดีโอสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
  
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth interview) บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิดีโอ และ บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับแฟชั่นจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท างานเกี่ยวข้องกับด้านการแต่งหน้า (Make-up) 
ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์สื่อวิดีโอส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความเป็นแบรนด์ 

ILLAMASQUA นั้นมีสีสันจัดจ้านและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เมื่อนามาประยุกต์เข้ากับ Concept 
เทพกรีกแล้วนั้นในส่วนการแต่งหน้าที่ได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์ควรเป็นการแต่งหน้าให้หลุดจาก
ความเป็นจริง และสื่อสารต่อผู้ชมได้จริง ทั้งนี้เมคอัพก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่สะท้อน
ออกมาได้บางส่วน หากแต่ต้องมีการพัฒนาและทาให้สอดคล้องกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายที่จะช่วยบ่งบอกคุณลักษณะของตัวละครได้ รวมถึงในส่วนของ Art Direction ที่ต้อง
สามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรให้องค์ประกอบเหล่านี้มาบด
บังเมคอัพที่แต่งขึ้นมามากจนเกินไปเช่นกัน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโออาร์ต 
ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์สื่อวิดีโออาร์ตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า Concept นั้นจะ

เป็นตัวสะท้อนงานทุกอย่างออกมาตามลาดับ และด้วยการทาวิดีโออาร์ตนั้นเป็นการทาวิดีโอที่ต้อง
เน้นด้านอารมณ์ของภาพเป็นหลัก นั่นคือสิ่งส าคัญมากที่เราต้องทาความเข้าใจและสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ของนางแบบออกมาให้ได้  ดังนั้นไม่ว่าจะนาเสนอด้วยรูปแบบใดก็ตามในวิดีโออาร์ตต้อง
ค านึงถึง Concept เป็นหลักและการสะท้อนต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการแต่งหน้า และอารมณ์ของ
ภาพให้ชัดเจนที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อ
วิดีโออาร์ต 

ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์มิวสิควิดีโอส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสร้างสรรค์วิดีโอ
อาร์ตโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA นั้นสิ่งส าคัญที่ควรวางไป
พร้อมๆกันเลยคือด้าน Art Direction กับ Cosmetic เพ่ือให้ภาพที่ออกมานั้นมีความสมดุลกัน และ
ไม่ควรเน้นเรื่อง Art Direction มากเกินจนท าให้หลุดจุดประสงค์ของการแต่งหน้ามากเกินไป และก็
ไม่ควรเน้นการแต่งหน้าเพียงอย่างเดียวโดยบดบังการลักษณะของตัวละครมากเกินไป ทั้งยังควร
พิจารณาเรื่องการวิเคราะห์คาแรคเตอร์ที่เราเลือกให้มาสื่อสารในงานของเราให้ได้มากที่สุด ประกอบ
กับการทาพรอบ และการเซทฉากที่ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

ซึ่งจากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการสร้างเนื้อหาและรูปแบบของวิดีโอ
อาร์ตให้ออกมาเพ่ือสนองกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ทั้งยังสามารถสะท้อนคาแรคเตอร์ที่จะสื่ออกมา
ให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน ทั้งนีก้ารออกแบบเรื่องราว การออกแบบตัวละคร การก าหนดMood tone
และการท าPreproductionเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้วิดีโออาร์ตที่ผลิตขึ้นนั้นประสบความส าเร็จและ
สามารถสะท้อนเนื้อหาออกมาให้ได้มากที่สุด และผู้ศึกษาได้มีการวางแผนรวบรวมข้อมูลต่างๆพร้อม
ทั้งคิดอย่างรอบครอบก่อนเริ่มลงมือผลิตชิ้นงานเพื่อลดปัญหาระหว่างการผลิตชิ้นงานให้น้อยที่สุด 
 

2. การวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลรายการในหัวข้อ“ความพึง
พอใจจากการรับชมส่ือวิดีโออาร์ตทีไ่ด้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจจากการรับชมสื่อวิดีโออาร์ตที่ได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
ILLAMASQUA” จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 ราย ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 นั้น 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของคลิปวิดีโอ 
ในด้านของความพึงพอใจในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนั้น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่

ตีความหมายของเนื้อเรื่องวิดีโอได้บางส่วนแต่ไม่หมด เพราะเนื้อหาหรือความหมายบางส่วนต้องผ่าน
การคิดวิเคราะห์โดยการชมหลายๆรอบ แต่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ควรจัดการล าดับ
เรื่องให้ดีกว่านี้ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในคลิปวิดีโอ 
ในด้านของความพึงพอใจต่อภาพและแสงของคลิปวิดีโอนั้น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่

ชื่นชอบมากเนื่องจากมีการจัดองค์ประกอบของภาพได้ดี รวมทั้งการจัดแสงที่เหมาะสม มีมิติ และมี
การเตรียมการในการถ่ายทาเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายบางส่วนชอบแสงและสีในช่วงแรกและหลังของ
วิดีโอโดยกล่าวว่าได้บรรยากาศและอารมณ์ของภาพดี ชวนแฟนตาซี ช่วงฉากหลังดูฟุ้งๆมีจินตนาการ 
มู้ดและโทนเชื่อมต่อกันได้ดี แต่ในกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อความชัดเจนของ
สีสันว่าควรมีความสดของสีสันให้มากกว่านี้ เพ่ือช่วยให้งานดูมีระดับและมีความแตกต่างกันระหว่าง 2 
ช่วงทั้งด้านมืดและด้านสว่าง 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิธีการนาเสนอและเทคนิคพิเศษ 
ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคพิเศษ รูปแบบการนา เสนอและการตัดต่อ 

กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นในด้านของความสวยงามของการแต่งหน้า และความเรียบเนียนจากการใช้
เอฟเฟกต์ว่าเหมาะกับตัววิดีโอได้ดี ท าให้งานชวนน่ามองมากยิ่งขึ้น ดูไม่มีข้อบกพร่องหรือต าหนิให้
เห็นแม้จะนั่งดูหลายๆรอบก็ตาม ส่วนในเรื่องของการตัดต่อนั้น กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้แสด ง
ความคิดว่ามีการตัดต่อท่ีเนือยๆไปหน่อย อาจเป็นเพราะด้วยเพลงที่มีจังหวะเท่ากันตลอดทั้งเพลง จน
ท าให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าช่วงไหนคือจุดเริ่มและจุดเด่นของวิดีโอ แต่โดยภาพรวมถือว่าท าออกมา
ได้ดีมาก 

ส่วนที่ 4. ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการชมคลิปวิดีโอ 
ในด้านประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการชมนั้นกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวว่า ได้รับไอเดียใน

การจุดประกายความคิดในการสานต่อแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆมากขึ้น เนื่องจากวิดีโอเป็นการได้รับ
แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง โดยเอามานาเสนอเป็นวิดีโออาร์ตโดยสวมบทบาทเป็น
เรื่องราวหนึ่งขึ้นมา ช่วยให้เกิดจินตนาการและการตีความหมายจากสิ่งต่างๆได้มากขึ้น และ
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นจากภาพรวมของวิดีโอว่า มีความน่าสนใจและทาออกมา
ได้ดีทั้งแสง สี และองค์ประกอบต่างๆก็ช่วยส่งเสริมท าให้วิดีโอดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสื้อผ้า หน้า
ผมต่างก็ดีไซน์ออกมาได้ดี รวมถึงนางแบบก็แสดงอารมณ์และมีท่วงท่าที่สวยงามท าให้งานดูดีมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
ในด้านของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้นกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวว่า ควรปรับแก้ในส่วนของ

เพลงให้มีจังหวะและการเร้าอารมณ์มากกว่านี้ จะช่วยให้งานไม่ดูเนือยๆหรือเรียบง่ายเกินไป และไม่
ควรใช้เพลงที่ตลาดมากเกินไป ควรมีท่วงท านองในแต่ละส่วนเพ่ือปลุกเร้าอารมณ์มากกว่านี้ และ
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการตัดต่อนั้น ควรมีการเชื่อมฉากให้เนียนกว่านี้ จะ
ท าให้ชิ้นงานดูสมูทมากยิ่งข้ึน แต่โดยรวมนั้นถือว่าท าออกมาได้ดีมาก 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ต รวมถึง
ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตสื่อ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับแฟชั่น
เครื่องส าอาง และช่างแต่งหน้า ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวิดีโอสร้างสรรค์ท่ีผลิตขึ้น ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มนั้น สามารถท าการอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร  
1.1 การใช้ภาพและเสียงในการสื่อสาร  

มีความสอดคล้องกันกับ “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
ILLAMASQUA” เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ววิทยุโทรทัศน์จะสื่อสารโดยใช้ภาพเป็นหลักและเสียงเป็น
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ส่วนเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือเติมรายละเอียดที่ภาพให้ได้ไม่ครบถ้วน ภาพในวิทยุโทรทัศน์ประกอบไป
ด้วยบุคคลท่าทาง ตัวอักษร ฉาก หรือสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้เขียนบทจะต้องเลือกสรร
และวางแผนก าหนดการนาเสนอท่ีจะต้องให้ผู้ชมรับรู้ความหมายตรงกับความต้องการ ภาพในสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ยังมีส่วนช่วยก าหนดขอบเขตของรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล วัตถุ เหตุการณ์ หรือ
สถานที่ให้ผู้ชมได้รับรู้ขอบเขตกว้างหรือแคบแค่ไหน นั้นคือ การก าหนดขอบเขตของภาพที่จะให้เห็น
ในจอการใช้ภาพในสื่อโทรทัศน์ต้องค านึงความน่าสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของคนดูเป็นส าคัญ 
ภาพแต่ละภาพถ่ายทอดความคิดเนื้อหาได้แตกต่างกันข้ึนกับองค์ประกอบดังนี้คือ ขนาดภาพ (size of 
shot) ทิศทางของภาพ (camera angle) และลักษณะของการเคลื่อนไหวภาพ(camera 
movement) (สมาน งามสนิท 2546: 253 – 269)  

1.2 การใช้เสียงในการสื่อสารการถ่ายทอดสารหรือความคิดผ่านสื่อโทรทัศน์
นอกจากจะใช้ภาพแล้วยังต้องใช้เสียงด้วย โดยเฉพาะ ภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาที่คุ้นเคยและใช้อยู่ในชีวิต
ประจาวัน การใช้ภาษาพูดในสื่อโทรทัศน์จึงจะต้องค านึงถึงความเป็นจริงที่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตประจา
วัน คือให้สอดคล้องหรือเหมือนธรรมชาติของการพูดคุยของคนเรา แต่การพูดคุยผ่านสื่อโทรทัศน์ก็มี
ลักษณะเฉพาะคือ สื่อโทรทัศน์ไม่สามารถรับปฏิกิริยาตอบกลับได้ทันทีทันใดจากผู้รับสาร การเขียน
บทพูดสาหรับสื่อโทรทัศน์ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้คา เพ่ือความแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่คลุมเครือ เสียง
ที่ใช้ในวิทยุโทรทัศน์ประกอบด้วยเสียงต่างๆ 4 ประเภทดังต่อไปนี้ (สมาน งามสนิท 2546 : 272) 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารข้างต้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ
วิดีโอสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต ในด้านของการถ่ายท า ที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของ
เทคนิคและหลักการในการวางมุมมองของกล้อง เพ่ือที่จะได้ภาพที่สวยงามและสื่อสารความเป็น
แฟชั่นที่สอดคล้องกับแนวคิดของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนาหลักการและแนวคิดใน
เรื่องของการใช้ภาพและเสียงในการสื่อสาร มาเป็นแนวทางในขั้นตอนหลังการผลิต เพ่ือตัดต่อชิ้นงาน
ให้องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงสามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันและน่าสนใจ 

1.3 การสื่อสารคุณลักษณะเรื่องสีสัน  
มีความสอดคล้องกันกับ “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบ

รนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” เนื่องจากในบรรดาสื่อต่างๆที่แวดล้อมตัวเราในทุกวันนี้คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า สีสันเป็นองค์ประกอบส าคัญของการนาเสนอเนื้อหาในการสื่อสารด้วยภาพต่างๆ ทั้งนี้เพราะสี
มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก จะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางสังคมของ
มนุษย์นั้นยิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้นเท่าใด ความต้องการในการใช้สีใน
งานการสื่อสารก็ยิ่งทวีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิด ความเพลิดเพลินเจริญใจ และความสุขในการดาเนินชีวิตประจาวัน จึงทาให้บุคคลไม่
น้อยมีความสุขกับการได้สัมผัสชื่นชมไปกับสีสันต่างๆทั้งสีสันอันเกิดจากประดิษฐกรรมของมนุษย์และ
สีสันอันงดงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ณัฏฐนิช ทรงพร, 2551: 1-3) 

ในปัจจุบันการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสีนั้นมีข้อจากัดที่เป็นปัญหาทางการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูดกล่าวคือ ภาษาเขียนไม่ได้มีคามากพอที่จะอธิบายความแตกต่างของเฉด
สีต่างๆได ้ดังนั้นการใช้รูปสัญญหรือการเปรียบเทียบอารมณ์โทนภาพมาประกอบความหมายจะทาให้
สารเรื่องสีได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้รับสารได้มากข้ึน ซึ่งมีการใช้เฉดสีโดนเดียวกันกับสินค้าและการใช้
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สีพาสเทลเพื่อสื่อคุณลักษณะของสินค้าในเรื่องสี ตัวอย่างงานที่พบได้แก่ งานโฆษณาลิปสติก น้ายาทา
เล็บ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจึงต้องคิดกลยุทธ์ในการที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และ
เข้าใจในสิ่งที่เจ้าของสินค้าต้องการสื่อสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของสีสันและทาให้เกิดความรู้สึกนึก
คล้อยตามไปกับชิ้นงานด้วยวิธีการต่างๆเช่น การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบสินค้ากับสิ่งอ่ืน หรือการ
แสดงออกซ่ึงอารมณ์ของภาพเพ่ือให้ผู้ชมสามารถคล้อยตามความรู้สึกได้ 
 

2.เทพปกรณัมกรีก  
มีความสอดคล้องกันกับ “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบ

รนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” เนื่องจากเทพปกรณัมเป็นประเภทของเรื่องเล่าอันเก่าแก่ที่มีพ้ืนที่
และขอบเขตกว้างขวางที่สุด ครอบคลุมโลกและจักรวาลเกี่ยวข้องกับการสร้างโลก อธิบายว่า สรรพสิ่ง
เกิดข้ึนมาได้อย่างไร  

บทบาทของเทพปกรณัมก าหนดความคิดความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องเกี่ยวกับโลก
และจักรวาล เช่น ภพภูมิต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว างมนุษย์และเทพเจ้า  

เทพนิยายกรีกเป็นเรื่องท่ีเล่าขานสืบต่อเนื่องกันมาจนแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยความ
เป็นอมตะของเรื่องที่กล่าวถึงความเป็นมาองเทพเจ้าต่างๆของกรีก ซึ่งมีลักษณะแปลกพิสดารเหนือ
ธรรมชาติ จึงท าให้มีอิทธิพลต่อวรรณคดีตะวันตกและตะวันออกอย่างมาก เป็นเรื่องราวของการแย่ง
ชิงอ านาจและความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านร้ายท าให้เห็น
พฤติกรรมต่างๆของเทพเจ้า ดังหนึ่งเสมือนชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งการทาดีและทาชั่ว อิจฉาริษยาและเอ้ือ
อาทรเห็นใจ แล้วในที่สุดได้รับผลแห่งกรรมนั้น ลักษณะของเทพเจ้ามีพลังและอ านาจเหนือมนุษย์ จึง
กุมชะตาชีวิตมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ มีอารมณ์ความรู้สึกและข้อบกพร่องเฉกเช่นมนุษย์ (พูลสุข เต
มิยานนท์, 2533: 1-3 ) 

จากข้อมูลประกอบข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะและ
สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ตัวละครที่จะนาเสนอในการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตได้อย่างถูกต้องและสามารถ
สื่อถึงคุณลักษณะทั้งด้านดีและร้ายของตัวละครออกมาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 
 

3. หลักการจัดองค์ประกอบ 
3.1 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
- องค์ประกอบศิลป์ คืออะไร  มีความส าคัญอย่างไรกับงานศิลปะ 
มีความสอดคล้องกันกับ “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบ

รนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” เนื่องจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  เป็น หลักส าคัญส าหรับ
ผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่  2  ประการ 
คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการน าเอา 
องค์ประกอบต่าง ๆ    ของ ศิลปะ อันได้แก่  เส้น  สี  แสงและเงา  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  ฯลฯ มา
จัดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงาม  ซึ่งแนวทางในการน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า 
การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่จะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ่ง
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ของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้าง สรรค์
ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้โดยอาศัยรูปลักษณะ ที่ เกิดจากการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจั ด
องค์ประกอบทางศิลปะ   ถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้นไม่สัมพันธ์ กับเนื้อหาเรื่องราวที่น าเสนอ งานศิลปะ
นั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไปดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความส าคัญใน การสร้างสรรค์
งานศิลปะ  เป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์  (ประสพ 
มัจฉาชีพ, 2548: 1-8) 

จากข้อมูลประกอบข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ใน
การจัดและเซทองค์ประกอบศิลป์ทางด้านฉากและรูปแบบการน าเสนอขององค์ประกอบภายในภาพ
ได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ศึกษานั้นน าข้อมูลที่ได้มาอ้างอิงในการออกแบบเซทฉาก
และพร้อบแต่ละขั้นตอนเพื่อสะท้อนความเป็นเทพปกรณัมกรีกให้ชัดเจนได้อีกด้วย 
 

4. หลักการจัดแสง 
มีความสอดคล้องกันกับ “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบ

รนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” เนื่องจากการวัตถุที่ปรากฏในภาพทุกภาพจะถูกก าหนดโดยแสงที่
เรามองเห็นและบันทึกลงบนภาพ มีสองอย่างที่ควรนึกถึงเวลาถ่ายภาพคือ เราควรจะสามารถ
วิเคราะห์แสงที่ตกกระทบบนวัตถุได้ที่เรียกว่า อินซิเด้นท์ไลท์ (Incident Light) ซึ่งเป็นแสงที่ส่องตรง
ไปยังวัตถุ และเราควรที่จะทราบถึงลักษณะของแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุได้ด้วย เรียกว่า รีเฟล็กซ์
ไลท์ (Reflect Light) (นิตยสาร Face, 2557: 108) 

คอนทราสของแสง คือ ความคอนทราสของแสงนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบหรือ
สัดส่วนของความเข้มของแสงที่ตกลงบนที่แจ้งและบนส่วนที่มีเงาของวัตถุ ในการก าหนดความคอนท
ราสของแสงราต้องวัดแสงที่ตกลงบนพ้ืนที่ที่ได้รับแสงด้วยเครื่องวัดแสงโดยตรง (หรือวัดแสงที่สะท้อน
ออกจากวัตถุ โดยใช้เครื่องวัดแสงสะท้อน) แล้วจึงวัดค่าแสงที่ตกลงบนส่วนที่เป็นเงาของวัตถุ เราจะได้
ค่าแตกต่างออกมาเป็นค่าสตอป (นิตยสาร Face, 2557: 108) 

ทิศทางของแสง หมายถึง แสงมักจะมีทิศทางเสมอไม่ว่าจะมาจากที่มาโดยตรงหรือ
กระจักระจายก็ตาม จึงส าคัญที่จะต้องทราบถึงทิศทางของแสงเพราะว่าแสงเป็นตัวแสดงความ
ละเอียดหยาบของภาพและสร้างความคอนทราสด้วย (นิตยสาร Face, 2557: 108) 

จากข้อมูลประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมา ในการถ่ายท าวิดีโอหรือแม้แต่ภาพนิ่งนั้น 
แสง มักมีความจ าเป็นและส่งผลต่อภาพที่ได้เป็นส าคัญ โดยผู้ศึกษาต้องท าการศึกษาทิศทางของแสง 
รวมถึงแหล่งก าเนิด ตลอดจนความสว่างและความสะท้อนของวัตถุที่แสงนั้นได้ตกกระทบ เพ่ือช่วยใน
การพิจารณาออกแบบมุมภาพที่จะสะท้อนภาพให้ออกมาโดยมีแสงสีที่ดีที่สุด โดยในการสร้างสรรค์
วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ ILLAMASQUA นั้น ปัจจัยหลักคือการแสดงเมคอัพเป็น
ส าคัญ ฉะนั้นแสงและมุมภาพ ตลอดจนการวางองค์ประกอบในภาพนั้นล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กันจนท า
ให้เกิดภาพที่น่าสนใจ และไม่มีสิ่งใดบดบังกันและกัน กล่าวคือมีความสมดุลและสอดคล้องกันของแต่
ละองค์ประกอบให้ได้มากที่สุด 
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อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการผลิตผลงานการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบ
รนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA มีรูปแบบในการน าเสนอแบบ วิดีโออาร์ต ที่มีเนื้อหาสื่อถึงความ
งดงามของเทพกรีกซึ่งเป็นเทพแห่งสวรรค์ (HERA) และเทพแห่งความงาม (APHRODITE) โดย
น าเสนอเป็นด้านดีและด้านร้ายของเทพทั้ง 2 องค์นี้ โดยใช้สไตล์การแต่งหน้าในลุคต่างๆเพ่ือบ่งบอก
แต่ละด้านของเทพแต่ละองค์ โดยในการถ่ายท านั้นให้นางแบบทั้ง 2 สวมบทบาทเป็นเทพกรีกโดย
จ าแนกเป็น 1 คนต่อ 2 ลุคการแต่งหน้าทั้งแบบด้านสว่างและด้านมืด เพ่ือเสนอถึงว่าแม้แต่ตัวเทพเอง
ที่มีความสง่าสวยงามและพลังอ านาจนั้นก็ยังมีด้านมืดในอีกตัวตนหนึ่งเช่นกัน สอดคล้องกับความ
เป็นมาของแบรนด์ ILLAMASQUA ที่ให้คนปลดปล่อยความเป็นตัวเองจากภายใน กล้าที่จะโดดเด่น
ด้วยสีสันที่ฉูดฉาดงดงาม ซึ่งลักษณะภาพในสื่อวิดีโออาร์ตนั้นได้มีการน าเสนอในท่วงท่าต่างๆของเทพ
ทั้ง 2 โดยสรรค์สร้างให้เทพทั้ง 2 นั้นอยู่ในป่าซึ่งเป็นต้นก าเนิดแรกของปวงเทพกรีกทั้งหมด โดยภาพ
นั้นมิได้สื่อถึงความเป็นมาของเทพทั้ง 2 ว่ามาจากที่ใด อาทิเช่น เทพแห่งสวรรค์นั้นมิได้จ าลองฉากให้
เหมือนสวรรค์ หากแต่เป็นการให้นางแบบที่สวมบทบาทเป็นเทพแห่งสวรรค์นั้นมีท่วงท่าที่สง่างามและ
สวยงามตามป่าสนทั่วไปตามต านานที่กล่าวกันมา ดังนั้นภาพโดยรวมจึงเป็นการน าเสนอถึงความ
สวยงามจากลุคการแต่งหน้าและองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยท าให้สื่อถึงด้านมืดด้านสว่างของเทพได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าความรู้และหลักการทฤษฏีต่างๆจากการท าสื่อเกี่ยวกับเครื่องส าอางมา
ใช้เป็นหลักในการถ่ายท า และยังใช้โทนสีหลังของวิดีโอเป็นโทนสีจริงตามธรรมชาติ ไม่เป็นการย้อมสี
หรือมีฟิลเตอร์คลุมทับ เพ่ือให้สะท้อนถึงสีจริงของการแต่งหน้าและความเรียบเนียนของแบบให้มาก
ที่สุด นอกจากนั้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีด้านการตลาดและแนวคิดพฤติกรรมและทัศนคติ
ของแบรนด์ ILLAMASQUA แล้วนั้นท าให้ผู้ศึกษาสามารถผลิตสื่อวิดีโอที่สื่อสารภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ได้อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถน ามาพัฒนา Concept ให้ดึงเอกลักษณ์แบรนด์ออกมาให้มาก
ที่สุด และการผลิตผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA นั้น
สามารถเป็นส่วนหนึ่งให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตามและอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อแบ
รนด์ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

ในการผลิตผลงานนั้นผู้ศึกษาได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน รวมถึงเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคขึ้นอีก 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ปัญหาเรื่องการติดต่อขอความอนุเคราะห์จากแบรนด์ เนื่องจากการติดต่อต้องมีการ

ท าเอกสารและใช้เวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน รวมทั้งช่วงเวลาในการถ่ายท านั้นเป็นช่วงที่แบรนด์
ติดภารกิจในการเปิดตัวสาขาใหม่ที่สิงค์โปร จึงท าให้การติดต่อประสานงานกับแบรนด์นั้นชะล่าลง จึง
ต้องแก้ปัญหาด้วยการหาช่างแต่งหน้าและศึกษาผลงานของแบรนด์และใช้มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดการและแผนที่วางไว้ 
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2.ปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า จากที่ได้น าเสนอไปในขั้นตอนก่อนการผลิตถึง
เสื้อผ้าที่มีความเรียบง่ายและผ้าพลิ้วไหวสวยงาม แต่เมื่อท าการหาเสื้อผ้าอย่างจริงจังแล้วนั้นเสื้อผ้าจะ
มีความเป็นตลาดมากทั้งการออกแบบและเนื้อผ้าที่ไม่ตรงกับตัวอย่างที่ได้น าเสนอไป ส่งผลให้ต้อง
แก้ปัญหาด้านนี้จากการศึกษาผลงานจากคณะแฟชั่นและการออกแบบต่างๆจากดีไซน์เนอร์เพื่อให้ตรง
และสอดคล้องกับลุคที่จะแต่งให้มากที่สุด 

3.ปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลา เนื่องจากมีนางแบบและต้องใช้เวลานานในการสร้างสรรค์
ลุคแต่งหน้า ท าให้เกิดการล่วงเลยเวลาไปนานสมควร ส่งผลให้ช่วงท้ายๆของการถ่ายท ามีความเร่งรีบ
จึงท าให้บางฟุตเทจนางแบบอาจแสดงออกทางอารมณ์ได้ไม่มากพอ 

4. ปัญหาเรื่องสถานที่ ที่มีข้อจ ากัดด้านเวลาการใช้งาน ทั้งยังมีข้อจ ากัดด้านวันเวลาของ
สถานที่ ส่งผลให้แผลขั้นตอนการผลิตมีการขยับเขยื้อนตลอดเวลา จึงต้องแก้ปัญหาและประสานงาน
ให้ดีเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม 

5.ปัญหาเรื่องการตัดต่อที่มีหลายขั้นตอน เนื่องจากปัญหาต่อเนื่องจากการถ่ายท าจึงต้อง
มีการแก้ไขรีทัชให้สมบูรณ์มากข้ึนในการตัดต่อ ทั้งยังต้องมีการเรียงล าดับเนื้อเรื่องให้มีความกระชับ
มากกว่าเดิมอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง“การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์
เครื่องส าอาง ILLAMASQUA” นั้นท าให้ผู้ศึกษาพบปัญหามากมายในการท างาน ซึ่งหากเริ่มแรกใน
การผลิตผลงานมีการวางรากฐานงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องกันทั้งหมดของชิ้นงานก็จะช่วยลดปัญหาใน
ขั้นตอนต่างๆได้ลง แต่ทั้งนี้การท างานทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ต้องมีการประสานงานจากฝ่ายต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดความไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ศึกษาเกิดประสบการณ์ต้องคิดและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้มากที่สุด ทั้งยังต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
โดยไม่ทันตั้งตัวเช่นกัน ในการการสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตโดยได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องส าอาง 
ILLAMASQUA นั้นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเลยคือรายละเอียด เพราะวิดีโออาร์ตที่เกี่ยวกับการแต่งหน้านั้น
ย่อมต้องมีความระเอียดในเรื่องของภาพและความหมายที่สามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา ต้อง
ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจในสารที่เราจะสื่อให้ได้มากท่ีสุด 
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แบบสัมภาษณ์จุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ 
เครื่องส าอาง ILLAMASQUA”  

ใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องส าอาง  
 

 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์เมคอัพอาร์ทิสของแบรนด์ ILLAMASQUA  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  

- ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน  
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์แบรนด์ ILLAMASQUA  

- แรงบันดาลใจกับสไตล์ที่แท้จริงในการแต่งหน้าของแบรนด์คืออะไร  
- Concept ของแบรนด์ หมายถึงอะไร  
- แนวคิดและแรงบันดาลใจในการคิดค้นเครื่องส าอางในแต่ละ Collection  
-แรงบันดาลใจในการแต่งหน้าของ Makeup Artist  
- Concept We are color, you are beautiful หมายถึงอะไร  
- Collection Sacred Hour ตัวใหม่ล่าสุดมันเก่ียวกับอะไร  
- Collection Human Fundamental เกี่ยวกับอะไร  
- มุมมองการแต่งหน้าแบบของแบรนด์ Illamasqua ต่อแบรนด์อื่นๆ  
- แบรนด์สามารถให้อะไรกบัคนท่ีอยากใช้ผลิตภณัฑ์ 
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 แบบสัมภาษณ์จุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีโออาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 
แบรนด์เครื่องส าอาง ILLAMASQUA”  

    ใช้สัมภาษณ์ผู้ผลิตสื่อและผู้ก ากับวิดีโอ 

 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ก ากับวิดีโอและผู้ก ากับภาพแฟชั่น  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  

- ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ผลงาน  
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์สื่อวิดีโอแฟชั่น  

- การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อวิดีโอแฟชั่นอย่างไรให้มีความแปลกใหม่  
- ขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นตั้งแต่ขั้นก าหนด Concept จนส าเร็จ  
- การเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอของสื่อวิดีโอแฟชั่นให้เหมาะสมกับแบรนด์

และสไตล์ ของตัวผลิตภัณฑ์  
- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของสื่อวิดีโอแฟชั่น  
- เทคนิควิธีการก ากับและการเลือกมุมมองของภาพที่สามารถสื่อสารได้อย่าง

น่าสนใจ  
- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษท้ังการกากับ ถ่ายทา รวมถึงการตัดต่อ  
- ปัจจัยที่ทาให้การถ่ายภาพเครื่องส าอางรวมถึงตัวแบบให้มีความน่าสนใจ

และสื่อความหมาย  
ส่วนที่ 3 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการถ่ายทา พร้อมคาแนะนาในการผลิตสื่อวิดีโอ  

- การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาของสื่อวิดีโอแฟชั่นอย่างไรให้มีความแปลกใหม่  
- ขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอแฟชั่นตั้งแต่ขั้นก าหนด Concept จนส าเร็จ  
- การเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอของสื่อวิดีโอแฟชั่นให้เหมาะสมกับแบรนด์ 

และสไตล์ของตัวผลิตภัณฑ์  
- ปัจจัยในการก าหนดภาพ สี แสง และอารมณ์ของสื่อวิดีโอแฟชั่น  
- เทคนิควิธีการกากับและการเลือกมุมมองของภาพที่สามารถสื่อสารได้ อย่าง

น่าสนใจ  
- การเลือกใช้เทคนิคพิเศษท้ังการกากับ ถ่ายทา รวมถึงการตัดต่อ  
- ปัจจัยที่ทาให้การถ่ายภาพเครื่องส าอางรวมถึงตัวแบบให้มีความน่าสนใจ

และสื่อความหมาย 
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 แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม  
ในหัวข้อความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออาร์ตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์เครื่องส าอาง 

ILLAMASQUA 

 
 
   1. ความเข้าใจต่อเนื้อหาของรายการ  
   2. ความพึงพอใจต่อเสียงของตัวละครในรายการ  
   3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ  
   4.ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการชม  
   5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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