
   การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ 

Forced Perspective 

The Creation of Music Video with Forced Perspective 

Technic 

 

 

 

 

แพร  ยิงแมน  13530498 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร  

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   

 

 

 

 การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ 

Forced Perspective 

The Creation of Music Video with Forced Perspective 

Technic 

 

 

 

แพร  ยิงแมน  13530498 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร  

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ 

Forced Perspective 

The Creation of Music Video with Forced 

Perspective Technic 

ผูดําเนินการ   นางสาวแพร  ยิงแมน  13530498 

ปการศึกษา   2556 

สาขาวิชา   นิเทศศาสตร  

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ อาจารยณิภัทรา  ทองปชโชติ 

 

  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจุลนิพนธฉบับน้ี

เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

  

................................................................  คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ 

(     อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด      )  1. อาจารยทัพพเทพ ภาปราชญ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารยณิภัทรา  ทองปชโชติ 

 วันที่.......เดือน.......................พ.ศ. .........  3. อาจารยสกล เตียเจริญ 

       4. อาจารยปวาฬ เกษกาญจน 

       5. อาจารยพิมพมุก โลหกลุ 

 ................................................................ 

(     อาจารยณิภัทรา  ทองปชโชติ      ) 

        อาจารยที่ปรกึษาจุลนิพนธ 

วันที่.......เดือน.......................พ.ศ. ......... 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13530498 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced Perspective 

  

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัยถึงข้ันตอนและวิธีการของเทคนิคภาพ

แบบForced Perspective ซึ่งนําไปสูการผลิตมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced 

Perspective โดยมุงเนนศึกษาวิเคราะหและผลิตมิวสิควิดีโอ การสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตมิวสิควิดีโอ 

ตลอดจนเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับงานมิวสิควิดีโอและภาพยนตร เพื่อนํามาผลิต        

มิวสิควิดีโอใหสอดคลองและเหมาะสมตามความตองการของผูศึกษาและกลุมเปาหมายมากที่สุด     

อีกทั้งยังทําการประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ไดผลิตข้ึน เพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจที่

กลุมเปาหมายไดรับหลังจากการรับชมมิวสิควิดีโอเสร็จสิ้นแลว 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced 

Perspective ที่มีคุณภาพน้ัน ตองมีความเขาใจในกระบวนการคํานวณเรื่องการจัดวางระยะหางกัน

ของวัตถุและสรางสรรคฉากใหมีความนาสนใจและเกิดภาพที่แปลกใหม รวมถึงความสอดคลองกัน

ระหวางเน้ือหากับเพลง ตลอดจนใหความสําคัญในทุกข้ันตอนในการทํางาน โดยผานกระบวนการคิด

และวางแผนอยางละเอียด ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาคิดสรางสรรคและผลิต      

มิวสิควิดีโอช้ินน้ีข้ึนมา โดยมีรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่เนนภาพเทคนิคแบบForced Perspective จาก

การประเมินประสทิธิผลของกลุมเปาหมายอายุ 20–25ป สวนใหญมีความรูสึกพึงพอใจและช่ืนชอบใน

เรื่องของArt Direction โดยใหเหตุผลวา เทคนิคภาพแบบ Forced Perspective น้ัน มีความ

นาสนใจและทําใหเกิดภาพที่แปลกใหม ซึ่งนํามาใชในงานมิวสิควิดีโอช้ินน้ี ทําใหเปนงานที่มีความ

นาสนใจและมีความเพลิดเพลินในการรับชม 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะความกรุณาจากผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวน

รวมในงานน้ี จากจุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดรับความกรุณาจาก อาจารย 

ณิภัทรา  ทองปชโชติอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่กรุณาใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนแกขาพเจา รวมทั้งอาจารยทัพพเทพ ภาปราชญ อาจารยสกล เตียเจริญ อาจารยปวาฬ   

เกษกาญจน และอาจารยพิมพมุก โลหกุล คณะกรรมการตรวจจุลนิพนธที่กรุณาใหคําปรึกษา 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขที่เปนประโยชน สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึง

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายน้ี ขอกราบขอบพระคุณพอ พี่สาว และทุกคนในครอบครัว ที่คอยใหความ

ชวยเหลือ คอยใหกําลังใจและใหการสนับสนุนเสมอมา รวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่มีสวนรวม ขอบคุณที่

คอยชวยเหลือแกปญหาตางๆ อยูรวมทุกขรวมสุขกันมาจนทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษาไดใน

ที่สุด  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของหัวขอโครงการจุลนิพนธ 

เพลง หรือ ดนตรี ที่เกิดจากการสรางของมนุษยหรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติน้ัน สามารถ

สงผลไปยังดานตางๆของมนุษยได ทั้งรางกาย จิตใจ ความรูสึกนึกคิด อารมณ หรือสมอง และสวนที่

ชวยเติมอารมณ ของเพลงใหมีความไพเราะและสมบูรณมากข้ึน แบงเปนองคประกอบหลักๆ 2 อยาง 

คือทวงทํานองและจังหวะ สวนองคประกอบยอยๆ เชน การเลือกสรรคําที่ใชในการแตง การเรียบ

เรียงประโยค และการใชโวหาร เปนสวนชวยในการเพิ่มอรรถรสใหมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน (คิมิโอไอชิ

เตรุ 2551) 

นอกจากน้ีภาพก็เปนอีกสวนหน่ึงที่สาํคัญในการที่จะชวยสรางอารมณของเพลงใหเพิ่มข้ึน

ไดอีก หรือที่เรียกวา “มิวสิควิดีโอ” (Music Video) เปนการที่ถายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบ

สามารถสื่อใหเห็นถึงสไตล อารมณและความคิด ซึ่งอาจเกี่ยวของกับประสบการณ หรือความทรงจํา 

และในงานมิวสิควิดีโอไดมีการพัฒนาแนวคิด เน้ือหา และรูปแบบการนําเสนอมาโดยตลอด มีการ

สรางสรรคภาพจากเทคนิคตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อใหงานออกมาเกิดความนาสนใจและเพื่อสราง

ความแปลกใหม ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีหรือโปรแกรมการสรางงานมีความกาวหนาอยาง

มากจึงทําใหผูผลติสามารถที่จะสรางสรรคงานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพและสวยงามมากข้ึน เชน 

การทําแอนิเมชัน 3D หรือ การใชAfter Effectตางๆ เปนตน แตก็มีงานบางประเภทที่ผูผลิตเนนการ

สรางเอฟเฟกตข้ึนเองมากกวาใชโปรแกรมในคอมพิวเตอร อันเน่ืองมาจากในอดีตเทคโนโลยีหรือ

โปรแกรมตัดตอยังไมไดคุณภาพ รวมถึงเปนการประหยัดทุนในการสราง รวมถึงความปลอดภัยและ

การตอบสนองทางศิลปะ ซึ่งงานเหลาน้ีจะพบไดในงานภาพยนตร แตในปจจุบันมิวสิควิดีโอก็มีการ

นํามาประยุกตใชดวยเชนกัน 

การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพ ไมวาจะดวยเทคนิคใดๆก็ตาม กลาวไดคือ เปนการ

พยายามที่จะสรางภาพมายาใหออกมาสมจริงที่สมจริงที่สุด แตในยุคเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนจึงทําให

อุตสาหกรรมงานประเภทน้ีเติบโตอยางรวดเร็วจนหลายคนหลงใหลกับเทคโนโลยีมากจนลืมวิญญาณ

ของงานสรางไป(Bumblebee Visual 2554)  

หลักการในการสรางองคประกอบของภาพน้ัน ตองคํานึงการจัดวางองคประกอบหรือสิ่ง

ตางๆที่ปรากฏบนจอภาพ เพราะงานประเภทภาพยนตรหรือมิวสิควิดีโอเปนงานที่ปรากฏการ
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เคลื่อนไหวที่แทจริงของสิ่งตางๆ ที่อยูในภาพ ทําใหเรื่องของระยะทางหรือพื้นที่ในภาพไมคงที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกตางกับภาพถายที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อที่จะแสดง

เรื่องราวของฉากแตละตอนไดอยางตอเน่ือง และสามารถเขาถึงจุดสําคัญของเรือ่งไดอยางถูกตอง ซึ่งมี

หลักในการจัดวางองคประกอบภาพทั้งหมด 4 หลักการ คือ เสน รูปทรง มวล และการเคลื่อนไหว ซึ่ง

ทั้ง 4 หลักการน้ี เปนสวนชวยใหเกิดความสวยงามของภาพ เกิดความหมายของเรื่องราวและการ

เคลื่อนไหวของภาพ  ทําใหภาพบนจอดําเนินไปอยางมีชีวิตชีวา 

ในเรื่องของภาพน้ัน ภาพที่เห็นในภาพยนตรหรือมิวสิควิดีโอมีเพียง 2 มิติ คือ ความสูง 

ความกวาง สิ่งที่จะทําใหภาพเกิดความลึกและสรางความรูสกึไดน้ันตองอาศัยใชหลักPerspective คือ 

ความสัมพันธระหวางsubjectกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ Perspectiveที่แสดงดวยเสน 

เชน เสนคูขนานของทางรถไฟที่พุงตรงไปยังเสนขอบฟา เสนเหลาน้ีจะสรางภาพลวงตาที่แสดงความ

ลึก ซึ่งจะชวยใหผูดูสามารถคาดคะเนหรอืประมาณระยะทางและขนาดของsubjectได สวนประเภทที่ 

สอง คือ Perspectiveที่แสดงดวยช้ันบรรยากาศจะปรากฏในภาพใหเห็นสิ่งที่อยูไกลออกไปจะคอยๆ 

มีสีสัน นุมนวลและสวางข้ึนตามลําดับ  

ซึ่งในภาพยนตรหรือมิวสิควิดีโอ ก็ไดมีการนําหลักPerspectiveน้ีมาใชในงานเชิงเทคนิค

ของการสรางภาพลวงตา ทั้งในเรื่องการถายภาพ หรืองานสถาปตยกรรม หรือที่เรียกวาเทคนิค 

Forced Perspective ซึ่งเทคนิคน้ีอาศัยการรับรูเรื่องระยะทางกับขนาด มีความเกี่ยวของกับทาง

จิตวิทยาในดานของการทํางานรวมกันระหวางตาและสมอง กลาวคือถาเรานําเอาของสองช้ินที่มีขนาด

เทากันมาวางใหหางจากตัวเราในระยะที่ตางกันสมองของเราจะรับรูวาช้ินที่อยูใกลตัวเราขนาดจะดู

ใหญกวาช้ินที่อยูไกลออกไป แตเมื่อเราไมเห็นความตางของระยะทางในแนวลึก การรับรูภาพของเรา

จะถูกลวงวาของทั้งสองช้ินอยูหางจากเราเปนระยะทางเทากันและสมองพิจารณาเฉพาะเรื่องของ

ขนาดเทาน้ัน แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกนัจึงเหน็วาของทั้งสองช้ินมีขนาดตางกนัเชน ผลงานอันโดงดัง 

Ames room คิดคนโดยอเด็มเบิรตเอมส ในปพ.ศ. 2489 คือ ดวยรูปรางของหองจะบิดเบือนสายตา

ขนาดของตัวคน วัตถุ หรือสิ่งของในหอง ทําใหคนที่ยืนดูอยูดานนอกเห็นวาคนที่อยูหองน้ันตัวใหญข้ึน

จริง หรือเล็กลงจริงเสมือนเปนภาพลวงตา (Illusion) (เอ็กแซมไมเนอร ดอท คอม 2553) หรือใน

ภาพยนตรเรื่องแฮรรี่พอตเตอร ที่ใชเรื่องความสัมพันธของคน หรือวัตถุที่สรางข้ึนกับการเคลื่อนมุม

กลอง กับตัวละครของแฮกริดที่มีลักษณะรูปรางที่ใหญกวาคนปกติและPropsในฉากตางๆของแฮกริด

ที่ดูมีขนาดใหญพิเศษซึ่งในความจริงมีขนาดปกติทั่วไป เปนตน ซึ่งโดยรวมแลวหลักการ Forced 

Perspective น้ันชวยใหภาพเกิดมิติที่ลวงตาข้ึน อาศัยหลักการมองของมนุษย ทําใหหลักการน้ีนิยม

นําไปใชในงานสรางต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาจึงมีความสนใจผลิตมิวสิควิดีโอที่นําเสนอภาพแบบ Forecd 

Perspective โดยรูปแบบของมิวสิควิดีโอจะมุงเนนการสรางฉากแบบทํามือ ซึ่งการออกแบบฉากใน
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แนวForced Perspectiveน้ีจะชวยทําใหเกิดความแตกตางกันของขนาดระหวางคนกับวัตถุ มีมิติลวง

ตาและทําใหเกิดภาพที่แปลกใหมและมีความสมจริง กระบวนการผลิตจะไมเนนการใชเทคโนโลยีเขา

ชวย แตจะใหความสําคัญกับงานทํามือ นอกจากน้ีผูศึกษายังนําองคประกอบอื่น เชน แสง สี เสียง

และนักแสดงมาชวยเพิ่มใหงานมีความสมบูรณมากข้ึน  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการสรางภาพในแบบ Forced Perspective 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับชมวิดีทัศนประกอบเพลง 

 

ลักษณะและขอบเขตของหัวขอโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษารูปแบบการเลาเรื่องและการสรางสรรคมิวสิควิดีโอที่ใชหลักการแบบ Forced 

Perspective มาประยุกตใชในการออกแบบภาพในมิวสิควิดีโอ ซึ่งเสนอใหเห็นความพิเศษทางภาพ

แบบลวงตา 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. นําเสนอรูปแบบและลักษณะมิวสิควิดีโอ 

2. ศึกษา คนควาขอมูล หาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องของ  

Forced Perspective 

3. นําทฤษฎีที่ไดจากการศึกษามาปรับใชกับช้ินงาน 

4. คิดโครงเรื่อง 

5. วาดสตอรี่บอรด 

6. ถายทํา 

7. ลําดับภาพ และใชโปรแกรมในการลําดับภาพ 

8. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

นิยามศัพท 

มิวสิควิดีโอ หมายถึง ภาพยนตรขนาดสั้น ที่มีความยาวพอๆกับ เพลงๆหน่ึง เพื่อ

ถายทอด ความหมาย และอารมณของเพลงออกมาเปนภาพ หรือนําเสนอเรื่องราวตามเน้ือเพลง 

Forced Perspective หมายถึง เทคนิคภาพลวงตาที่ใชเรื่องระยะทาง ทําใหภาพ

บิดเบือนไปจากความจริง ที่เกิดจากการซอนทบัของวัตถุ  หรือการวางของเทากนัในตําแหนงที่หางกัน 

ก็สงผลใหภาพออกมาไมเทากัน โดยของที่อยูใกลจะดูใหญกวา  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเรียนรูการจัดมุมมองภาพโดยตามหลัก Forced Perspective 

2. เพื่อไดศึกษากระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

3. กลุมเปาหมายไดรับความเพลิดเพลินจากการรับชม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง การสรางสรรคมิวสิควิดีโอโดยใช เทคนิคการถายแนว Forced 

Perspective สามารถนําทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเปนแนวทางในการวิเคราะห 

ดังน้ี 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องมิวสคิวิดีโอ 

2. แนวคิดเรื่องจิตวิทยาการรับรูและเรียนรูเรื่องของการรับภาพ 

3. แนวคิดเรื่องการสรางภาพลวงตาโดยใชหลักการ Perspective 

 

แนวคิดเก่ียวกับเรื่องมิวสคิวิดีโอ 

มิวสิควิดีโอเปนสื่อบันเทิงในลักษณะที่มีอารมณทางดนตรีและภาพผสมผสานกันเพื่อ

สะทอนถึงบุคลิกลักษณะ (Character) ทุกช้ินสวนยอยของเน้ือเพลง มิวสิควิดีโอสามารถสื่อใหเห็นถึง

รูปแบบ (Style)และอารมณ (Mood) ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมิวสิควิดีโอยังสอดแทรกสิ่งที่

เปนประโยชนและสิ่งที่ดีมีสาระไว แตจุดมุงหมายที่สําคัญที่ทําใหมีงานชนิดน้ีข้ึนมาคือ เพื่อสงเสริม

เพลงของศิลปนในทุกๆดาน ไมวาจะเปนในดานการตลาด ยอดจําหนาย หรือการโปรโมทใหประชาชน

ไดคุนเคยกับเพลงของศิลปนจากอัลบั้มชุดน้ัน นิยามของมิวสิควิดีโอในยุคแรกๆจึงเปนการผลิต

ภาพประกอบเพลงหรือมีเพลงเปนหลักภาพเปนรอง แตปจจุบันพบวามิวสิควีดิโอเพลงไมไดยึดถือ

เพลงเปนหลักเสมอไปแลว 

จากที่กลาวมา จะพบวามิวสคิวิดีโอเปนงานที่เกิดข้ึนลาสุดจากระบบอุตสาหกรรม การ

ผลิตเพลง โดยมิวสิควิดีโอเปนกลยุทธสําคัญ มีหนาที่ในการสงเสริมการจําหนายเพลงประเภทกระแส

หลัก(Main Stream) การผลิตมิวสคิวิดีโอจึงตองมีข้ันตอนและกระบวนการที่ใชความละเอียดพิถีพิถัน

อยางมาก เพื่อที่จะสรางความประทับใจและดึงดูดกลุมเปาหมายใหซื้อสินคาเพลงชุดน้ันๆ ซึ่งหมายถึง

ยอดจําหนายที่สูงข้ึน บริษัทเทปเพลงแตละแหงจึงแขงขันกันอยางมากในการผลิตมิวสิควิดีโอของ  

ศิลปนในสังกัด โดยการพยายามสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งในดานของเทคนิค แนวคิด หรือการสื่อ

ความหมาย แตทั้งน้ี กรอบจํากัดของมิวสิควิดีโอ ในฐานะที่เปนเครื่องมือสงเสริมการจําหนายน้ี 

บางครั้งก็ลบเลือนแงมุมบางเรื่อง บางสิ่งบางอยางที่เปนสัจธรรมของชีวิตมนุษยไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

ในปจจุบันมิวสิควิดีโอไดมีการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบและสไตลการนําเสนอใหมๆ

อยูตลอดเวลา ทั้งดานเน้ือหา เทคนิคการถายทําใหมๆ หรือการตัดตอ รวมถึงองคประกอบดานศิลปะ

ตางๆที่ตองมีความโดดเดนสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมใหหยุดดูหรือเขามาเลือกชมมิวสิควิดีโอ

เพลงได นิโลบล โควาพิทักษเทศ (2535:18) กลาววามิวสคิวิดีโอเปนแรงผลักดันในการขายเพลงทั้งยัง

มีความสําคัญมากกวาเสียงรองและตัวบทเพลง ซึ่งมิวสิควิดีโอน้ีสามารถสรางภาพลักษณของศิลปน

และลีลาการแสดงที่โดดเดน ชวยดึงดูดใหผูชมหาซื้อเพลงชุดน้ันมาฟงได 

ดวยความที่มิวสิควิดีโอน้ันมีอิทธิพลตออารมณและความรูสึกของผูฟงจึงพยายามที่จะ

นําเสนอดานภาพลักษณมากกวาการเลาเรื่อง การดําเนินเรื่องราวมักจะสะทอนความฝนและ

จินตนาการดวยวิธีการทางศิลปะทําใหรปูแบบของมิวสคิวิดีโอจึงแตกตางกันไป (พัลพงศ สุวรรณวาทนิ 

2536: 25) 

  

รูปแบบของมิวสคิวิดีโอ 

ฌียส เดอเลอซ (Gilles Deleuze อางถึงใน นิจษา สุวรรณพฤษชาติ 2553: 9) นัก

ปรัชญาคนสําคัญของฝรั่งเศสกลาววายุคหลังสมยัใหมเปนวัฒนธรรมแหงการแสดงออกถึงอารมณและ

ความรูสึก ซึ่งปรากฏอยางโดดเดนในมิวสิควิดีโอและดวยอิทธิพลที่มีตออารมณและความรูสึกน้ี การ

ดําเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอจึงมกัจะสะทอนความฝนและจนิตนาการดวยวิธีทางศิลปะ ทําใหรูปแบบ

ของมิวสิควิดีโอแตกตางกันออกไป รูปแบบของมิวสิควิดีโอประกอบไปดวยองคประกอบหลักทาง

ประสบการณของผูฟง คือ ทางกายภาพ (Physical) ทางอารมณ (Emotional) และทางระดับการ

จดจํา (Cognitive levels) ซึ่งการแบงรูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบงไดหลายวิธี เชน แบงตาม

ประเภท หรือแบงตามศิลปน นักรอง  

ไซมอน เฟรธ (Simon Frith 1988 อางถึงใน อมรรัตน ทิพยเลิศ 2545) ไดแบงรูปแบบ

ของมิวสิควิดีโอจากการผลิตเพลงของบริษัทผูผลิตได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1. มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเปนหลัก (Performance) เปนมวิสิควิดีโอที่มีโครงสรางงายๆ

ไมซับซอน เปนการนําเสนอภาพวงดนตรี การแสดงดนตรี หรือนักรองเพลงบนเวที 

2. มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเปนหลัก (Narrative)เปนมิวสิควิดีโอที่มี 21 

โครงสรางเปนเรื่องราวแตไมเหมือนนิยายหรือภาพยนตร เพราะเรื่องราวน้ันจะข้ึนอยูกับความหมาย

ของเพลง 

3. มิวสิควิดีโอที่มีแนวคิดบางอยางที่ไมเปนเรื่องราว (Conceptual) เปนรูปแบบที่

อธิบายสิ่งที่เรียกวา ดนตรีภาพ (Visual Music) หรือการฟงเพลงดวยสายตา เปนรูปแบบที่ใชภาพการ

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วหรือทาเตนที่เปนจังหวะ รูปแบบน้ีใชแนวคิดในเรื่องความสัมพันธตางๆของ
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ดนตรี การลําดับเรื่องราวหรอืตัดตอภาพ (Editing) และภาพลักษณ (Images) ซึ่งความสัมพันธเหลาน้ี

จะถูกนําเสนอออกมาเปนกลุมของภาพลักษณ (Set of Images) 

  

Abt (1987 อางถึงใน อมรรัตน ทิพยเลิศ 2545) ไดวิเคราะหรูปแบบของมิวสิควิดีโอไว 4 

รูปแบบ คือ 

1. มิวสิควิดีโอที่สรางจากจากความคิดและจินตนาการของผู ประพันธเพลง โดยดูที่

เน้ือหาของเพลงเปนหลัก 

2. มิวสิควิดีโอที่สรางจากจุดสําคัญของเพลงหรือเน้ือหาโดยตรงที่ไมใชจินตนาการ  

3. มิวสิควิดีโอที่ใชจินตนาการและเน้ือหาหลักของเพลงผสมกัน 

4. มิวสิควิดีโอที่มีลักษณะของความคิดความฝนที่เปนนามธรรม (Abstract) และไมได

กลมกลืนไปกับเน้ือหาของเพลง 

 

มิวสิควิดีโอเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก 

มิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนเพื่อทําใหเพลงที่มีตัวบทเกี่ยวของกับความรักในลักษณะตางๆเปน

ภาพข้ึนได ซึ่งนอกเหนือจากการนําเสนอภาพแลว ยังสามารถนําเสนออารมณผานทางสัญลักษณ

ตางๆที่ปรากฏไดอีกดวย เน้ือหาที่ปรากฏในมิวสคิวิดีโอเพลงรักสามารถจําแนกไดหลากหลาย 

- มิวสิควิดีโอเพลงรักเศราสะเทือนใจ การนําเสนอเน้ือหาของความไมสมหวังของ ความ

รักและความโศกเศราตางๆที่ตองพลัดพรากจากคนรักในแบบที่ตางๆกันไป ซึ่งจะกระตุนเราให

ผูบริโภคเกิดอารมณรวมในลักษณะตางๆ เชน เหงา เศรา โดดเด่ียว 

- มิวสิควิดีโอเพลงรักใหอารมณรุนแรง ไดแก การนําเสนอความรักในอีกแงมุมหน่ึง ที่

ถึงแมความรักน้ันจะผิดหวัง หรือนาเศราที่ตองแยกทางกับคนรักแตอารมณของเพลงไดถูกถายทอด

ดวยทํานองที่รุนแรงเราใจทําใหผูบริโภคไมเกิดอารมณที่เศราสรอยตามเน้ือเพลงแตกลับรูสึกสะเทือน

ใจและไดอารมณ 

- มิวสิควิดีโอเพลงรักสนุกสนาน ไดแก การนําเสนอเน้ือหาของความรักที่บอกกลาว 

เรื่องราวไดอยางสนกุสนานประกอบกับทวงทํานองและจังหวะเพลงทําใหผูบริโภคเกิดความบันเทิงได 

(พัลพงศ สุวรรณวาทิน 2536:38-40) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของมิวสิควิดีโอน้ีทําใหสามารถนํามาใชเปนกรอบในการ

สรางสรรคเน้ือหา โดยเลือกนําหลักวิเคราะหรูปแบบของมิวสิควิดีโอมาใชในการสรางจินตนาการภาพ

จากเน้ือเพลง 
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นักจิตวิทยาบางทานไดใหความหมายของคําวา การรับรูเปนการสัมผัสที่มีความหมาย

(Sensation) ทั้งน้ีเพราะในการรับรูน้ัน คนเราไมเพียงแตมองเห็น ไดยินหรือไดกลิ่น เทาน้ัน แตเรา

สามารถรับรูไดวา วัตถุหรือสิ่งของทีเ่รามองเหน็ ไดยินหรือไดกลิ่นน้ัน มันคืออะไร มีรูปรางอยางไร อยู

ทิศทางใด และอยูใกลไกลจากตัวเรามากนอยแคไหน เปนตน ทั้งหมดที่เราสามารถบอกไดน้ี เปนการ

ใสความหมายใหกับสิ่งตางๆ ของสิ่งแวดลอมที่ผานเขามาในการรับสัมผัสของเราทั้งสิ้น (จําเนียร    

ชวงโชติ, ผูแปล 2515: 7) 

  

ทัศนภาพ (Vision) 

ทัศนภาพหรือภาพที่เกิดจากการมองเห็นของบุคคล เปนการรับรูวัตถุและเหตุการณใน

ขอบขายของที่วางและเวลา (Space&Time) การรับรูในเชิง Space น้ัน คนเรารับรูจาก 3 มิติ คือ 

สวนกวาง สวนยาว และสวนลึก ซึ่งปรากฏข้ึนในการมองดูภาพน่ิงหรือภาพที่ไมเคลื่อนไหวทั่วๆไป 

สวนภาพที่เคลื่อนไหวน้ัน คนเรารับรูโดยรวมเอาเวลาเขาไปดวย ซึ่งบางคนเรียกเวลาเปนมิติที่ 4 

ดังน้ันการรับรูสิ่งที่เคลือ่นไหวจงึเปนการรับรูทัง้ Space&Time (จําเนียร ชวงโชติ, ผูแปล 2515: 101-

104) 

  

การจัดหมวดหมูของสิ่งท่ีจะรับรู (Organization in Perception) 

ตามหลักของการจัดระเบียบการรับรูของนักจิตวิทยา Gestalt (อางถึงใน จําเนียร     

ชวงโชติ 2515: 101) กลาววา การรับรูของคนเรามักจะมีลักษณะเปนการจัดสิ่งที่จะรับรูเขาเปน

หมวดหมูเปนกลุมกอน หรือเปนสวนรวม กลาวคือ แทนที่จะรับรูรายละเอียด สวนปลีกยอยของสิ่ง

ตางๆ เรากลับรับรูสิง่ตางๆในลักษณะที่เปนสวนรวมมากกวา แบบแผนของการรับรูดังกลาว ไดแกการ

รับรูเกี่ยวกับภาพและพื้น (Figure and ground) การที่เรามองสิ่งตางๆออกเปนรูปเปนรางข้ึนมา     

ไดน้ัน ก็เพราะเสนตางๆที่ประกอบกันข้ึนเปนรูปมาตัดกับพื้น  ตามการจัดหมวดหมูของภาพและพื้น

ไมจําเปนวาจะตองเกิดจากเสนเสมอไป แตอาจเกิดจากการตัดกันของสีก็ได  

ภาพ (Figure) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ทําใหเกิดการสัมผัสกอน เปนจุดเนนหรือจุดสําคัญ

ตอผูรับรู หรือภาพ หมายถึง สวนที่ลอยเดนอยูขางหนา และออกมาจากพื้นมีลักษณะและขอบเขต

จํากัด หรือสิ่งที่เปนภาพมีรูปรางเห็นชัดและรูได สวนพื้นน้ันจะไมมีลักษณะดังกลาว 

พื้น (Ground) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่สําคัญนอยกวา และใหความหมายนอยกวา หรือ

ใหความรูสึกที่ลางเลือน ดังน้ันสวนที่เปนพื้นจึงมองเห็นเลือนลางอยูขางหลังภาพ และเปนสวนที่

ปรากฏติดตอกันโดยไมมีขอบเขตจํากัด 
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ในเรื่องของภาพและพื้นน้ัน ในบางครั้งผูรับรูจะมองเห็นเดนชัดวา สิ่งใดเปนภาพสิ่งใด

เปนพื้น แตในบางครั้งผูรับรูอาจมองเห็นภาพและพื้นสลับกันไดเรียกวา Reversible figure and 

ground กลาวคือ สวนที่เปนภาพมองเห็นเปนพื้น สวนที่เปนพื้นมองเห็นเปนภาพ  

 

 

 

ภาพที่ 2-1 ภาพ Rubin’s Vase เปนภาพในลักษณะที่สามารถมองภาพและพื้นสลับกันได 

ที่มา: John Smithson. เขาถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.optical-

illusionist.com/illusions/rubin-vase-illusion 

 

จากภาพตัวอยางดานบน จะเห็นไดวาถามองสีขาวเปนพื้น จะมองเห็นรูปหนาคนสองคน 

แตถามองสีดําเปนพื้นจะมองเห็นเปนรูปแจกัน   

นอกจากน้ี ยังมีเรื่องของการมองภาพและพื้นอีกแบบหน่ึง คือ ผูรับรูสามารถมองภาพ

เดียวกัน แตอาจรับรูเปนสองแงสองมุมหรือสองนัย กลาวคือ จะมองภาพได 2 ภาพในรูปเดียวกัน ซึ่ง

เรียกวา Ambiguous figure and ground  
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ภาพที่ 2-2 ภาพ My wife and Mother in law 

ที่มา: Reversible figures: 1915 เขาถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.psy. 

ritsumei.ac.jp/~akitaoka/reversiblee.html 

 

รูปแสดงตัวอยางการรับรูภาพและพื้นเปนสองนัย (Ambiguous figure and ground) 

ในรูปอาจมองเห็นเปนภาพหญิงสาวสวย หรือภาพหญิงสูงอายุข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของบุคคล 

 

มีปจจัยและแรงผลักดันหลายอยางที่อาจทําใหจิตเกิดการรับรูที่ผิดพลาดไดในลักษณะ

เชนน้ี เราเรียกวา “Illusion” หรือภาษาไทยคือ “มายา” ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ

อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) ทางการมองผิดพลาด เราเรียกวา ทัศนมายาหรือภาพลวงตา 

(Optical or visual illusion) เปนการรับรูสิง่เราตางๆ โดยผานอวัยวะสัมผัสทางตาที่ผิดพลาดไปจาก

ขอเท็จจริง ซึ่งทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคุณสมบัติของสิ่งเราเอง หรือความคิดความเช่ือที่บุคคลน้ันมีอยูใน

การรับรูตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง (จําเนียร ชวงโชติ, ผูแปล 2515: 112) 

การรับรูวัตถุและความคงที่ของการรับรู (Object Perception and Perceptual 

Constancies) พัฒนาการในการรับรูวัตถุของคนเรา เริ่มพัฒนามาพรอมๆกับพัฒนาการดานอื่นๆ เชน 

พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการทางรางกาย เปนตน การมีความสัมพันธใกลชิดกับวัตถุเปน

กระบวนการเบื้องแรกในการรับรู ตอจากน้ันถึงจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่มลีักษณะเหมือนๆกันหรือคลายกัน

และตอมาจะเริ่มจดจํา และมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆไดตามลําดับ (จําเนียร ชวงโชติ, ผูแปล 

2515: 123-135) 
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ความคงที่ในการรับรูของวัตถุ (Object Constancy) คุณสมบัติที่สําคัญอันหน่ึงของการ

รับรูของวัตถุ คือ บุคคลจะรับรูวัตถุโดยใหความคงที่กับมันเสมอโดยไมคํานึงถึงสิ่งประดับหรือสิ่ง

ตกแตงตางๆ ตําแหนงหรือระยะทางซึง่มีสวนทําใหวัตถุเปลี่ยนลักษณะไป ความคงที่ของวัตถุประกอบ

ไปดวย 

1. ความคงที่ของความสวางหรือความเขมของแสง (Brightness constancy) คนเรามี

แนวโนมที่จะใหความคงที่แกการมองสแีละความสวางของวัตถุ ทั้งๆที่สีของวัตถุจะเปลีย่นไปตามความ

สวางของแสงก็ตาม 

2. ความคงที่ของสี (Color constancy) คนเรามีแนวโนมที่จะใหความคงที่กับสีของวัตถุ 

เสมอไป ไมวาวัตถุน้ันจะถูกสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงสีของวัตถุน้ันไปก็ตาม 

3. ความคงที่ของรูปรางของวัตถุ (Shape constancy) คนเรามีแนวโนมที่ใหความคงที่

ในการรับรูรูปรางของวัตถุในรูปรางที่เปนมาตรฐานของมัน ทั้งๆที่บางครั้งจากภาพที่ปรากฏแกตา ใน

แงมุมตางๆของวัตถุจะเปลี่ยนไปก็ตาม แตเราก็ยังยึดรูปรางที่เปนมาตรฐานเดิมอยู 

4. ความคงที่ของขนาดวัตถุ(Size constancy) คนเรามีแนวโนมที่ใหความคงที่ในการ

รับรูขนาดของวัตถุ ทั้งๆที่ขนาดของวัตถุทีต่กลงบนเรตินาจะเปลี่ยนไปก็ตาม เชน เวลาที่เราดูรูปถาย

ของตึกแถว หรือสวนโคงของระเบียง เราจะเห็นวาสวนที่ไกลออกไปเล็กลง แตถาเราถูกถามวา ขนาด

ของหองแถวแตละหอง หรือสวนโคงเทากันไหม ก็คงตอบแนนอนวา เทากัน ทั้งน้ีเพราะเราใหความ

คงที่ในการรับรูขนาดของวัตถุ ความคงที่ในการรับรูขนาดของวัตถุประกอบดวย 3 ลักษณะ  

4.1 Object size เปนการรับรูขนาดของวัตถุตามขนาดที่วัดได และถาความคงที่ของ 

วัตถุสมบูรณแลว เราจะตัดสินขนาดของวัตถุตามขนาดที่เรารูเสมอ ไมวาวัตถุน้ันจะอยูหางจากเรามาก

นอยเพียงใด  

4.2 Perspective size เปนการรับรูขนาดของวัตถุ โดยการนําระยะทางเขามา                                     

พิจารณาดวย คือ เราจะรับรูวาวัตถุที่อยูไกลจะมีขนาดเล็กกวาวัตถุที่อยูใกล ซึ่งสอดคลองกับภาพของ

วัตถุที่ตกลงบนเรตินา ความจริงอันน้ีก็คือเราพบวา วัตถุอันเดียวกัน ซึ่งอยูหางจากนัยนตา 10 ฟุต จะ

มีขนาดเปนครึ่งหน่ึงของวัตถุที่อยูหางจากตา 5 ฟุต 

4.3 การรวมกันระหวาง Object size และ Perspective size คือเรามักจะรับรูวัตถุ

ที่อยูไกลจากเรามากๆ วามีขนาดเล็ก แตจะไมเล็กเทาภาพที่ปรากฏแกตา ถาเราไดรูขนาดของวัตถุน้ัน

มากอน  

5. ความคงที่ของตําแหนงของวัตถุ (Location constancy) การรับรูตําแหนงของวัตถุ 

เปนการรับรูที่ตองมาจากการเรียนรู โดยการมีประสบการณในการจับตอง เกี่ยวของ และคุนเคยกับ

สิ่งเหลาน้ันมากอน หลังจากน้ันเราจึงจะใหความคงที่กับตําแหนงของวัตถุไดโดยไมเปลี่ยนแปลง   
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การรับรูระยะทางหรือความลกึ (Distance or Depth Perception)  

การเห็นสวนลึกของวัตถุ หรือการรูสึกในระยะใกลไกลของวัตถุ เปนสิ่งที่คนเราไดมาจาก

การเรียนรูโดยไมรูสึกตัว การเรียนรูน้ีเกิดจากสิ่งชักนําทางการสัมผัส (Sensory cues) บางอยางของ

เรา  

สิ่งชักนํา (Cues) ที่ทําใหเกิดการรับรูในสวนลึกและระยะทางของวัตถุมี 2 ชนิด คือ 

1. Monocular cues เกิดจากการเห็นของดวงตาขางเดียว ซึ่งข้ึนอยูกับขนาดของเงา

ของวัตถุในเรตินา 

2. Binocular cues เกิดจากการเห็นของดวงตาทั้งสองขาง ซึ่งเน่ืองจากจุดรวมคูของ

นัยนตาทั้งสองขาง 

 

Monocular cues กับระยะทางหรือความลึก 

     1. Super-position of objects     สภาพการซอนกันของวัตถุ หรือการใชตําแหนงที่  

เหลื่อมกันของวัตถุ ถาเอาวัตถุอันหน่ึงวางซอนหรือทับสวนหน่ึงสวนใดของวัตถุอีกอันหน่ึง เราจะรูสึก

วาวัตถุที่ถูกทับอยูหางออกไป  และวัตถุที่อยูขางหนาจะมองดูอยูใกลกวา 

2. Perspective สวนระยะของวัตถุหรือสิ่งของที่ปรากฏแกสายตาน้ัน มักทําใหคนเรา

มองวัตถุน้ัน สิ่งน้ัน ใกลไกล ใหญเล็ก หนักเบาได  

3. Light and shadow (แสงและเงา) แสงและเงาชวยทําใหภาพเปนสามมิติ โดยทําให

ภาพน้ันเวาเขาไปหรือนูนเดนออกมา แสงและเงามีอิทธิพลที่เปนสวนประกอบในการรับรูของคนเราที่

มองความลึกของวัตถุเปนอยางมาก "วัตถุย่ิงสวางย่ิงดูอยูใกล ย่ิงขมุกขมัวย่ิงดูเปนอยูไกล"  

4. Movement (การเคลื่อนไหว) ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือการเคลื่อนไหว

สัมพันธกันน้ี เปนรากฐานชวยในการตัดสินระยะทางใกลไกลได เชน เวลาน่ังรถไฟถาเรามองตามทาง

รถไฟไปเรื่อยๆ แลวบังเอิญรถเกิดหยุด เราจะรูสึกวารางรถไฟที่เรามองน้ันว่ิงออกหางจากตัวเรา หรือ

ในขณะที่ขบวนเราจอดอยู แลวขบวนถัดไปเคลื่อนออก เราจะรูสึกคลายกับวา รถขบวนที่เราน่ังอยู

เคลื่อนที่ออกไปดวย 

สิ่งที่เรามองเห็นในโลกแหงความจริงเปนภาพ 3 มิติ แตเมื่อเรานําภาพที่มองเห็นน้ันมา

ถายทอดอีกครั้งผานภาพวาดบนระนาบ 2 มิติ เชน แผนกระดาษผืนผาใบ หรือฝาผนัง เพื่อใหได

ภาพวาดที่ดูสมจริงจึงตองสรางความลึกในลักษณะ”เทียม” หรือ “ลวงตา” ข้ึน เปนมิติที่สามบน

ระนาบที่แบนราบ ไมใชเพียงแคความลึกของวัตถุช้ินน้ันเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงความแตกตางของ

ตําแหนง ระยะของวัตถุตางๆจากผูดูตามการมองเห็นที่แทจริง การสราง”ความลึกลวงตา” เพื่อสราง

ภาพ 2 มิติที่แบนราบใหเกิดเปนรูปทรงที่มีปริมาตร มีความกวาง ความยาว ความสูง ความลึก รวมถึง

รอยยุบ รอยนูนตามที่เห็นจริง  

   ส
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การสรางความลึกลวงตามีวิธีดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาจากภาพทิวทัศน (Atmospheric Perspective)  

    เปนทัศนียภาพที่เราเห็นสิ่งที่อยูไกลออกไป เชน ภูเขา ตนไม ฯลฯ ดูออน จางลง 

หรือคลุมเครือไมชัดเจน เน่ืองมาจากการแทรกแซงของอากาศหรือบรรยากาศที่อยูระหวางผูดูและ

ภาพวัตถุ สิ่งแทรกแซงอาจเปน เขมา ควัน หมอก ฝุนละออง ละอองไอนํ้าในอากาศ ฯลฯ ซึ่งกอผล 2 

อยางตอการมองเห็นวัตถุที่อยูไกลออกไป คือ กั้นแสงสะทอนจากวัตถุไมใหมาถึงตาเราทาํใหวัตถุที่เหน็

ไมชัดหรือจางลง และอากาศที่มีสิ่งเจอืปนจะกรองเอาแสงชวงคลื่นสแีดงออกไปใหมองเห็นเฉพาะคลื่น

แสงสีนํ้าเงินหรือสีฟา ทําใหสีของวัตถุเย็นลงหรือดูเปนสีฟาข้ึนเมื่ออยูไกล ในการวาดภาพแบบ 

Perspective จึงตองวาดใหสิ่งที่อยูไกลออกไปมีสีซีดจาง ดูไมชัด และสิ่งที่อยูใกลเขามาเขมข้ึน 

ชัดเจนเห็นรายละเอียดไดมากกวา เพื่อใหภาพที่วาดดูคลายของจริงที่มองเห็น 

ทิวทัศนเดียวกันที่เห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศได วันที่ทองฟาแจมใสจะ

สามารถเห็นรายละเอียดของภาพไดมากข้ึน และบางครั้ง บางขณะ บางเวลา บางตําแหนงที่ใชมอง 

เราอาจจะเห็นบางจุดที่หางออกไป เชน เนินเขา ดูชัดกวา เขมกวาสวนที่อยูใกลเขามา ซึ่งไมเปนไป

ตามหลักการที่วามา ที่เปนเชนน้ันอาจเปนเพราะบริเวณน้ันเปนปาทึบ มีความเขียวขจีอุดมสมบูรณ

กวามาก หรืออาจจะมีเงาของกลุมเมฆที่อยูเหนือบริเวณดังกลาวทาบลงไปก็ได  

2. ใชการซอนเหลื่อม (Overlapping) 

    เปนวิธีที่งายที่สุดในการสรางความลึกหรือระยะหางลวงตาข้ึน โดยการวางวัตถุช้ิน

หน่ึงไวหนาวัตถุอีกช้ินหน่ึงในลักษณะซอนเหลื่อมกัน ทําใหเห็นวาวัตถุหน่ึงอยูหนาและบังวัตถุที่ดู

เหมือนอยูขางหลังบางสวน 

การวางวัตถุในลักษณะบังกันบางสวนน้ันอาจจะใหความแตกตางของระดับความลึก

เพียงต้ืนๆเทาน้ัน เราอาจจะตองเสริมดวยความเขมชัดของเสน พื้นผิว แสงเงา เพื่อชวยเนนความ

แตกตางของความลึกใหชัดเจนข้ึน 
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ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอยางการซอนเหลื่อมของรูปทรงเรขาคณิต  
ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 10. 

 

3. ใสใจกับรายละเอียดและเสนขอบ (Detail & Edges) 

    เราสามารถสรางความรูสึกถึงความลึกของวัตถุในภาพโดยเปรียบเทียบไดโดยการให

รายละเอียดของวัตถุที่อยูไกลกวานอยลง เสนขอบวัตถุเบากวา ซึ่งตองเพิ่มรายละเอียด และความชัด 

ของเสนขอบมากข้ึนสําหรับวัตถุที่อยูใกลเขามา 

 

 

 

ภาพที่ 2-4 ภาพตัวอยางแสดงการเนนรายละเอียดเสนขอบ 
ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 11. 

 

4. สังเกตจากขนาดและชองวาง (Size & Space) 

    วัตถุ 2 ช้ินทีม่ีขนาด รูปทรง แบบเดียวกันจะปรากฏใหเห็นวามีขนาดเทากันเมื่ออยู

หางจากเราซึ่งเปนผูดูเทากัน เมื่อมีช้ินหน่ึงเคลื่อนหางออกไป ผูดูจะเห็นวามันมีขนาดที่เล็กลงโดย

เปรียบเทียบขนาดที่แตกตางกันบอกเราถึงระยะหางที่แตกตางกัน เมื่อเราเห็นภาพวัตถุ 3 ช้ินที่

เหมือนกันแตมีขนาดแตกตางกัน ช้ินที่ใหญกวาจะดูวาอยูใกลกวาช้ินที่เห็นวาเล็กกวาซึ่งดูอยูหาง

ออกไป ขอสังเกตน้ีใชไดกับเรื่องของชองวางดวย 
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ภาพที่ 2-5 ภาพตัวอยางแสดงการเปรียบเทียบวัตถุ 
ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 12. 

 

5. เลนกับแสงและเงา (Modeling) 

    ในการโนมนาวใหเช่ือในภาพ 3 มิติที่ลวงตาข้ึนน้ัน นอกจากจะตองใหความสําคัญกับ

สิ่งที่อยูหางไกลกันมากๆ เชน เทือกเขา กับสิ่งที่อยูเบื้องหนาแลว ยังตองใสใจกับของที่อยูใกลเขามา

มากๆ ใหดูมีมิติคลายของจริง เชน ความหนา ซึ่งวิธีที่เราเรียกวา “Modelling” คือ การใช แสง-เงา

เสนโคง เพื่อใหเห็นถึงความหนาหรือการมีมวลของมัน เสนโคงชวยใหเห็นโครงรางหรือเห็นรูปรางได

ชัดเจนข้ึน  

การใช “Modelling” ใหไดประสิทธิภาพน้ัน เราตองเริ่มจากการกําหนดแหลงกําเนิด

แสงใหชัดเจนและใชจุดน้ันตลอดการวาดภาพๆ น้ัน อยาเปลี่ยนไปมา หรืออยาเปลี่ยนไปตามวัตถุใน

การวาดภาพๆเดียวกัน สิ่งที่ตองสังเกตอีกอยางหน่ึงคือ สวนที่ถูกแสงสองกระทบจะไมสวางจาทั้งหมด

เชนเดียวกับเงามืดดานที่ไมไดรับแสงก็จะไมดํามืดทั้งหมด อาจมีแสงสะทอนจากรอบขางเขามาที่วัตถุ

บาง 

การเลนกับแสง-เงา ใชไดกับทุกรูปทรงไมเพียงแตรูปทรงกลมเทาน้ัน เชน เงาที่ทาบ

ลงบนกลองที่ซอนกันน้ีชวยบรรยายรูปทรงของมันไดคลายกันมากกับกองอิฐกับปูนกอที่เปนซอกลึก

เขาไป เงาที่ปลายกลองก็ยังบอกถึงความลึกของมันไดอีกดวย  

ถาใชเทคนิคอื่นชวยเสริมจะทําใหการเลนกับแสงเงาทําไดดีข้ึน เชน ลองใชการมอง

อยางแยกแยะวาวัตถุตางๆประกอบข้ึนจากช้ินสวนยอยๆที่มีรูปรางหลากหลายทรงลูกบาศก 

ทรงกระบอก รูปกรวย ทรงกลม เชน ถาจะวาดรูปตนไมก็ลองแยกแยะในลักษณะเชนเดียวกับรูปน้ีจะ

ทําใหการวาดภาพและใหแสง-เงาภาพแบบสามมิติทําไดเดนชัดข้ึน 
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6. ใชการขยับเคลื่อนของตําแหนงในแนวด่ิง (Vertical Locations) 

   ลองจินตนาการวายืนอยูบนพื้นราบเมื่อมองไกลออกไปตามพื้นเบื้องหนา ระนาบพื้น

จะขยับเคลื่อนเขาสูเสนขอบฟา วัตถุที่วางบนพื้นน้ันก็จะดูขยับเคลื่อนข้ึนไปเมื่อมันวางอยูหางออกไป 

ดังน้ันถาเราตองการใหวัตถุบางอยางดูคลายกับวาอยูหางออกไป เราสามารถจะขยับภาพของวัตถุข้ึน

ไปใหไดสัดสวนในการวาดภาพ ย่ิงภาพอยูสูงข้ึนไปในระนาบภาพ วัตถุจะดูอยูหางออกไปมากข้ึน  

ถานํามาประกอบเขากับความแตกตางของขนาด การซอนเหลือบตําแหนงในแนวด่ิง 

ก็จะย่ิงทําใหความลึกที่สรางข้ึนมาดูเหมือนจริงมากข้ึน 

 

 

 

ภาพที่ 2-6 ภาพตัวอยางแสดงการขยับเคลื่อนของตําแหนงในแนวด่ิง 
ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 14. 

 

7. ใชการผสมผสานกันของพื้นผิว (Texture) 

    เน่ืองจากพื้นผิวถอยลึกเขาไปในภาพเมื่ออยูหางออกไป และจะดูแนนข้ึนทีละนอยๆ

เน่ืองมาจากการลดลงทั้งขนาดของวัตถุและชองวางระหวางวัตถุซึ่งกอข้ึนเปนพื้นผิวตามที่เราเห็น เชน

เมื่อเรามองกําแพงอิฐใกลๆ เราจะเห็นไดทั้งอิฐแตละกอนและความหนาของปูนที่ยาแนวชองวาง

ระหวางกอนอิฐไว เมื่อเราเคลื่อนตัวหางออกมา อิฐจะดูกอนเลก็ลงเชนเดียวกับสวนที่ยาแนวไวจะดูลด

ขนาดลงจนเหลือเปนเพียงแนวเสน จนเมื่อหางออกมามากๆจะเห็นเปนเพียงพื้นผิวที่ผสมผสานเขา

ดวยกันจนดูเปนเน้ือเดียวกัน 
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ภาพที่ 2-7 ภาพตัวอยางแสดงการผสมผสานกันของพื้นผิว 
ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 15. 

 

8. ใชหลักการของ Perspective เชิงเสน (Linear Perspective)  

   บางทีก็เรียกกันวา การวาดลายเสนทัศนียภาพ เปนอีกหน่ึงวิธีที่ใชในการสรางภาพ  

ลวงตา 3 มิติของรูปทรง ชองวาง และความลึกลงบนพื้นผิวแบนราบที่ใชวาดภาพ ใชความรูจากวิชา

เรขาคณิตมาพัฒนาข้ึนเปนหลักในการเขียนภาพ สิ่งที่ตองเขาใจในอันดับแรก คือ เราใชหลักการใน

การเขียนภาพน้ีเพียงเพื่อตรวจสอบความถูกตอง อยาละเลยการใชสายตาของตัวเองในการสังเกต   

สิ่งตางๆในภาพ ต้ังแตรูปทรง ขนาด พื้นผิว เสนขอบ ชองวาง ตําแหนง สี แสง-เงาตลอดจนถึง

รายละเอียดตางๆ ที่ตองการจะถายทอดความรูสึกที่ไดจากการเห็นออกมา อยาปลอยใหไมบรรทัด

ฉากสามเหลี่ยม แผนวงกลม วงรี เครื่องมืออื่นๆ เขามามีอิทธิพลเหนือกวาการทําความเขาใจหลักการ

เพื่อที่จะสามารถถายทอดออกมาดวยการวาดภาพ Perspective แบบมือเปลาไดอยางเปนธรรมชาติ 

 

การวาดภาพ Perspective 

วิธีการสรางความลึกลวงตาเพื่อสรางมิติที่คลายของจริงลงบนระนาบสองมิติน้ัน ตองใช

การเรียนรูจากการสังเกตเพื่อทําความเขาใจในหลักการ  

วัตถุที่เปนเปาหมายในการวาดภาพจะมีทั้งความลึก ความกวาง มีทั้งดานขาง ดานหลัง 

การวาดภาพใหไดดีตองเสริมจินตนาการถึงสิ่งที่อยูนอกเหนือ หรือซอนสายตาอยูใหครบถวนแลว

ถายทอดความรูสึกของรูปทรงที่สมบูรณออกมาตามรูปทรงพื้นฐาน เชน กลอง ถาจินตนาการวามัน

โปรงใสจะทําใหเราเขาถึง “ความเปนกลอง” ไดมากข้ึน ถายทอดออกมาเปนภาพไดอยางสมจริง ทั้ง

ขนาด รูปราง ที่วางภายใน ดูมีมิติตามภาพที่เห็นจริง ไมใชมุงเนนไปเฉพาะที่พื้นผิวที่ปรากฏภายนอก

เทาน้ัน ลองพิจารณารูปทรงอื่นๆ แบบโปรงใสดูเพื่อเสริมความเขาใจ เชน รูปทรงกรวย                

รูปทรงกระบอก เปนตน 
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ภาพที่ 2-8 ภาพเปรียบเทียบการสรางมิติของรูปทรงเรขาคณิต 

ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 21. 

 

ตําแหนงที่เราใชในการมองดูวัตถุเปาหมายก็มีสวนที่ทําใหรูปวัตถุเปลี่ยนแปลงไป การ

วาดภาพจึงจําเปนตองกําหนดสิ่งที่เราเรียกกันวา “จุดมองภาพ” ซึ่งจะใชจุดน้ันตลอดในการวาดภาพ 

น่ันก็เพื่อใหสิ่งตางๆที่เราถายทอดลงในภาพมีความสอดคลองประสานสัมพันธกันไดถูกตอง กลมกลืน 

และอยางเหมาะสม 

สิ่งหน่ึงที่เราควรคํานึงถึงในการวาดภาพคือ ความเปนอิสระในการใชจินตนาการในการ

ถายทอดสิ่งที่ตามองเห็น ใชหลักการวาดภาพตางๆ เพียงเพื่อการตรวจสอบความถูกตอง อยาใชมัน

อยางเครงครัดจนเกินไป จะทําใหภาพที่ไดแมวาจะสวย แตก็แข็งทื่อ ไรชีวิตชีวาไปอยางนาเสียดาย 

โดยทั่วไปการวาดภาพแบบ Perspective เราจะใหความสําคัญกับการถายทอดแบบ “มือเปลา” หรือ

ที่เรียกวา “ฟรีแฮนด” แตก็อาจใชอุปกรณชวย นอกจากกระดาษ ดินสอ ยางลบ (และที่สําคัญคือ 

“ความต้ังใจ” ) ได เพียงเทาน้ีก็สามารถเริ่มวาดรูปแบบ Perspective ไดแลว 

หลักการวาดแบบ Perspective ทําใหเราสามารถวาดภาพ ระบายสีทั้งวัตถุและทิวทัศน

ไดเหมือนหรือใกลเคียงกับภาพที่ปรากฏอยูตอหนาสายตาทั้งรูปทรง รูปราง ตําแหนง ระยะ ความลึก 

สัดสวนของพื้นที่ภายในตลอดจนความสัมพันธกับสวนตางๆ ในภาพ  

  

องคประกอบของ Perspective 

Cone of Vision หรือ “กรวยการมองเห็น” การวาดภาพแบบ Perspective เปนการ

วาดภาพที่กําหนดใหจุดมองคงที่ ณ ขณะเวลาน้ัน ภาพน่ิงอยูกับที่ ซึ่งหลังจากเรากําหนดจุดมองภาพ

แนนอนแลว ขอบเขตการมองเห็น จะขยายออกไปจากสายตา พุงออกไปในลักษณะของลํากรวยซึ่ง

ประกอบไปดวย เสนของการมอง (lines of sight) ทํามุม 15 องศา ถึง 30 องศากับแกนของการ

มองเห็น (center line of sight)  
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ภาพที่ 2-9 ภาพแสดงหลักการ Cone of Vision 

ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 23. 

 

เราใชกรวยการมองเห็นเปนแนวในการพิจารณามุมมองและดูวาจะมีอะไรอยูภายใน

ขอบเขตที่เราจะวาดภาพแบบ Perspective มีเพียงไมกี่สิ่งเทาน้ันที่จะปรากฏอยูในกรวยการมองเห็น

ในสวนที่อยูเบื้องหนาของเรา จากภาพดานลาง ชวงที่อยูหางจากเรา 10 ฟุต จะเห็นกวางออกไปสอง

ขางประมาณ 20 ฟุต เมื่อมองไกลออกไป สวนที่มองเห็นก็จะขยายกวางออกไปเรื่อยๆ เห็นกวางเปน

ประมาณ 40 ฟุต เมื่อมองออกไปไกล 20 ฟุต และกวางเปน 80 ฟุต เมื่อมองไกลออกไป 40 ฟุต 

 

Subject (s) หรือ “สิ่งที่จะวาดลงในภาพ” ทั้งช้ินเดียวหรือหลายช้ิน เปนไดทั้ง วัตถุ 

หรือทิวทัศนธรรมชาติอันสลับซับซอน สิ่งสําคัญคือใหแนใจวาเปนสิ่งที่เราตองการจะวาดจริงๆ มอง

ปริมาณงานใหออกเพื่อเสริมความมั่นใจ ความต้ังใจที่จะถายทอดความรูสึกแรกเห็นออกไปไดสําเร็จ

ตลอดลอดฝงและอยางสวยสดงดงาม 

Picture Plane – PP หรือ “ระนาบ” เมื่อเราวาดภาพแบบ Perspective เราถายทอด

สิ่งที่เราเห็นผานจินตนาการวามีระนาบโปรงใส แลวนํามาถายทอดลงบนพื้นผิวที่ตองการจะวาด เชน 

กระดาษ ซึ่งจะเทียบเทากับระนาบของภาพที่เห็นระนาบน้ีจะตัดผานกรวยของการมองเห็น และ     

ต้ังฉากกับแกนของการมองเห็นเสมอ ถาเราเคลื่อนเสนของการมองเห็นไปทางซาย-ขวา บน-ลาง 

ระนาบภาพจะขยับตามไป เวลาวาดภาพลงบนแผนกระดาษซึ่งเปน 2 มิติ พื้นผิวกระดาษก็คือ ระนาบ

ภาพสวนขอบของภาพ คือ ขอบของระนาบภาพเปรียบเหมือน “หนาตาง”ที่จิตรกรมองผานออกสูโลก 

3 มิติภายนอกน่ันเอง  

Ground Plane – GP หรือ “ระนาบพื้น” เปนระนาบอางอิงแนวนอนซึ่งใชวัดระดับ

ความสูงในภาพแบบ Perspective อาจจะเปนพื้นที่ที่ผูดูยืนอยู พื้นผิวทะเลสาบซึ่งเรือใบแลนอยู 

พื้นผิวถนน หรือฐานรองรับอาคาร อาจจะเปนพื้นหองเมื่อวาดภาพภายในหรือแมแตพื้นผิวโตะเมื่อ

วาดภาพน่ิงที่จัดวางไวก็ได 
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การมอง มุมมอง และระดับการมอง ภาพของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองที่

เปลี่ยนแปลงไป การวาดภาพแบบ Perspective ตองมองสิ่งตางๆที่จะวาดจาก จุดมองภาพ 

(Viewing Point) จุดเดียวกัน แทนดวยเสนตรงที่ลากจากตาของเราไปสู เสนขอบฟา หรือ เสนระดับ

สายตา (Horizontal Line – HL) การขยับเคลื่อนไปทางซายหรือขวา เปนการขยับเปลี่ยนมุมมองจาก

เดิมไปซึ่งทําใหภาพที่เห็นเพื่อที่จะนําไปวาดเปลี่ยนแปลงไปมาก ใหพยายามเลือกจุดมองภาพที่เมื่อ

วาดแลวจะออกมาดีที่สุดเสมอ เชนเดียวกันกับระดับการมอง องศาการมองที่เปลี่ยนไปเพียงนอยนิดก็

สงผลตอภาพของวัตถุที่มองเห็นไดมาก ถาเราเปลี่ยนระดับการมองจากระดับปกติใหสูงข้ึนเราจะมอง

ในลักษณะมองกมลง เห็นสวนบนของวัตถุมากข้ึนและเมื่อยกระดับข้ึนไปอีกสวนดานหนาจะดู        

หดสั้นลง แตถาลดระดับการมองลงจะเปลี่ยนเปนการมองในลักษณะเงยข้ึน จะมองเห็นสวนลางของ

วัตถุมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 2-10 ภาพแสดงวัตถุตามลักษณะของมุมมอง 

ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 23. 

 

Horizon Line – HL หรือ”เสนขอบฟา” เปนเสนแนวนอนที่พาดผานระนาบภาพและ

สัมพันธกับระดับสายตาของผูดูเหนือระนาบพืน้ใชแทนจุดที่ทะเลหรอืพื้นดินบรรจบกับทองฟา สําหรับ 

ภาพ Perspective ในระดับสายตาปกติ เสนขอบฟาจะอยูในระดับความสูงเดียวกับดวงตาของผูดูจะ

ขยับตํ่าลงเมื่อเราน่ังลงบนเกาอี้และขยับข้ึนเมื่อเรามองออกมาจากหนาตางช้ันที่สองและจะย่ิงสูงข้ึน

ถาเรามองมาจากยอดเขา แมวาจะไมไดมองเห็นจริง ก็ควรรางเสนขอบฟาเบาๆ ผานพื้นผิวที่ใช     

วาดภาพเพื่อใชเปนเสนอางอิงแนวนอน สําหรับองคประกอบทั้งภาพ ระนาบแนวนอนใดๆ ที่อยูใน

แนวของสายตาของเรา จะเห็นเปนเพียงเสนตรงตามเสนขอบฟา เราจะเห็นสวนบนของระนาบ
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แนวนอนได เมื่อระนาบน้ันอยูตํ่ากวาเสนขอบฟาและเห็นสวนลางของระนาบแนวนอนเมื่อระนาบน้ัน

อยูสูงกวาเสนขอบฟา  

Convergence หรือ “การเขาสูจุดเดียว” เปนลักษณะที่โดดเดนของการวาดลายเสน

แบบ Perspective เมื่อมองตามเสนขนานสองเสนไกลออกไปหรือลึกเขาไปในระนาบภาพ ระยะหาง

ระหวางมันจะลดนอยลง เราจะเห็นเสนทั้งสองลูเขาหากัน ถาตอเสนทั้งสองออกไปเรื่อยๆเสนทั้งสอง

จะเขาหาจุดๆเดียวกันบนเสนขอบฟา 

Vanishing Point – VP หรือ “จุดรวมสายตา” จุดน้ีสําคัญย่ิงตอการวาดภาพใหถูกตอง 

ถาวางผิดตําแหนงภาพที่ไดจะบิดเบี้ยวไปได หลักการขอแรกของ Convergence ก็คือ เสนที่ขนานกัน

แตละชุดจะมีจดุลับตาของตัวเอง ถาเราดูรปูทรงลกูบาศก เสนขอบจะมีเสนขนานกันอยู 3 ชุด หน่ึงชุด

ในแนวต้ังและสองชุดในแนวนอน ระนาบที่ขนานกับระนาบภาพ จะยังคงมีรูปทรงเชนเดิมแตขนาด

เล็กลงเมื่อภาพหางออกไปจากผูดู 

 

     
           (ก)                      (ข) 

 

ภาพที่ 2-11 ภาพแสดงหลัก Vanishing Point 

ที่มา: การวาดภาพแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานปญญา 2549: 23. 

 

Foreshortening หรือ “การยอลงของสวน” เปนลักษณะเดนอีกอยางหน่ึงของการวาด

ลายเสน Perspective เปนการเปลี่ยนแปลงรูปรางที่ปรากฏใหเห็นในรูปของการหดลงของขนาด 

ความยาว หรือ ความลึกเปนการแทนเสนตางๆของวัตถุสวนที่ทาบลงไปหรือย่ืนเขาไปในที่วางให     

สั้นลงกวาความเปนจริงเพื่อใหไดภาพลวงตาของขนาดที่มีความสัมพันธเหมาะสมตามหลักการ     

วาดภาพแบบ Perspective 
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มี 3 ปจจัยที่สงผลตอการยอลงของสวนภาพ Perspective ดังน้ี 

1. ความสัมพันธกับศูนยกลางของการมองเห็น  

    เสนหรือระนาบที่ย่ิงขนานกับศูนยกลางของการมองเห็นเทาไหรเราจะย่ิงเห็น      

ความยาวหรือพื้นผิวไดนอยลงและความลึกที่ปรากฏใหเห็นจะย่ิงถูกบีบอัดเขาไป 

2. ระยะหางจากผูดู 

    เสนหรือระนาบที่ย่ิงอยูหางจากผูดูจะย่ิงเห็นความยาวหรือพื้นผิวไดนอยลงและสิ่งที่  

ปรากฏใหเห็นจะย่ิงหดสั้นหรือดูแบนลง 

3. การหมุน 

    เสนหรือระนาบที่ย่ิงหมุนออกไปจากผูดูและระนาบภาพจะย่ิงเห็นความยาวและ

พื้นผิวไดนอยลง 

 

       
(1)                                               (2) 

 

       
   (3)                                           (4) 

 

ภาพที่ 2-12 ภาพเบื้องหลังของหนังเรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

ที่มา: Michel Gondry. เขาถึงเมื่อ 12 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก https://www.youtube. 

com/watch?v=II0er7TmkS8 
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Michel Gondry ไดปรับเปลี่ยนรูปทรงของโตะ โดยการที่ใหดานของโตะที่อยูใกลระดับ

สายตาของคนดู ปรับระดับความสูงใหตํ่ากวาดานตรงขาม จะสังเกตไดจากรูปที่ 3 และ 4 ที่         

ลูกแอปเปลกลิ้งลงมาจากอีกดานหน่ึง ทําใหเห็นวาโตะมีความลาดชัน เมื่อใชหลักการยอสวน หรือ  

Foreshortening บวกกับใชมุมกลองดวยแลวน้ัน ก็สามารถทําใหเกิดภาพลวงตา ตามที่ไดเห็นกันใน

ภาพยนตร 

 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสรางภาพลวงตา คือผูศึกษาไดเรียนรูหลักการสราง

ภาพลวงตาและไดศึกษาเรื่องของการใชทฤษฎีการวาดภาพแบบ Perspective ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่ทํา

ใหเกิดภาพลวงตาแบบที่ผูศึกษาตองการจะนําไปใชในงานผลิตมิวสิควิดีโอ อีกทั้งยังไดศึกษาจาก

ผลงานของผูกํากับภาพยนตรที่ใชหลักการแบบเดียวกันน้ี มาเปนกรณีศึกษา เพื่อที่จะนํามาปรับใชใน

ช้ินงานใหมีความสมบูรณมากข้ึน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิจัยหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพือ่ทําการเกบ็รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต    

มิวสิควิดีโอ รวมถึงการคิดการสรางสรรคมิวสิควิดีโอทําใหผูศึกษาสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย  

มาประยุกตใชกับงานของผูศึกษาไปจนถึงทัศนะคติที่มีตอผลงานในงานมิวสิควิดีโอ 

โดยผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนการเก็บขอมูล

หลายวิธี ทั้งการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกกับผูมีสวนเกี่ยวของในการผลิตมิวสิควิดีโอและนําผลที่ได     

มาวิเคราะหถึงวิธีการใชเทคนิคที่ถูกตอง เพื่อที่จะนําไปใชในงานของผูจัดทําตอไป 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced 

Perspective”   ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยเพื่อหา

แนวทางปฏิบัติ  (Operational Research) เปนการวิจัยที่มุงเสาะแสวงหาความรูและประยุกตใช

ความรูใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตมิวสิควิดีโอ โดยผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่

เกี่ยวของ ศึกษาคลิปวิดีโอและภาพน่ิง รวมถึงการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) มาใช

เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูล (In-dept Interview) ที่รวบรวมได          

มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจ

ของตนเองและกลุมเปาหมาย รวมทั้งการทําประเมินผลดวยวิธีการสนทนาแบบกลุมเพื่อเปนแนวทาง

ในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย (Focus Group) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งน้ีคือ ประชากรที่เปน 

กลุมเปาหมายชวงอายุระหวาง 20-25 ป ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางประชากรโดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่องายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมิน

รายการ 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอครั้งน้ีเก็บขอมูลโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
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ตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และกลุมตัวอยางที่ทําการสนทนา      

แบบกลุม (Focus group) เพื่อประเมินผล ดังตอไปน้ี 

  2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก หมายถึง กลุมผูมีประสบการณดานการ

ผลิตมิวสคิวิดีโอ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอดังตอไปน้ี 

        - คุณกู เอกสิทธ์ิ  ตระกูลเกษมสุข ผูกํากับมิวสิควิดีโอ  

     - คุณบิ๊ก ภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับ จากบริษัทสไปรซซี่ ดิสก 

     - คุณเออ บุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

     - คุณเฉลิมชัย คงบุญเฉลมิ ผูกํากบัศิลปอสิระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ 

ภาพยนตร และโฆษณา 

   

การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิควิดีโอ ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล 

แนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิตมิวสิควิดีโอ และความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะในการใช

เทคนิคการถายภาพแบบ Forced Perspective  เพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับช้ินงาน 

ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปจจุบัน ข้ันตอนการผลิตต้ังแต

กระบวนการคิดเรื่อง การถายทํา การกํากับดานศิลปะเทคนิคในการนําเสนอ รวมไปถึงกระบวนการ

ตัดตอ เพื่อใหเกิดความนาสนใจและไดช้ินงานที่สมบูรณ 

  2.2 กลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล       

มิวสิควิดีโอ หมายถึง กลุมอายุระหวาง 19-25 ป จํานวน 6 ทาน โดยทําการเปดผลงานมิวสิควิดีโอที่

ผลิตเสร็จแลวใหกลุมตัวอยางรับชม และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง  "การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ   Forced 

Perspective ในครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต

มิวสิควิดีโอโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviews) และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล

หลังจากการผลิต ดังตอไปน้ี 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอที่ใชหลักการ

ถายภาพแบบ Forced Perspective  มีดังน้ี 

  3.1.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) ใชสําหรับการสัมภาษณ  

ผูมีประสบการณดานการผลติมิวสคิวิดีโอหรือผูที่มสีวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสคิวิดีโอ โดยมี

แนวคําถามดังน้ี 
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1. ใชสัมภาษณผูกํากับมิวสคิวิดีโอ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

สวนที่ 2  กระบวนการการสรางสรรคมิวสิควิดีโอที่ใชวิธีการแบบForced Perspective 

- การคิดสรางสรรคเน้ือหาของมิวสิควิดีโออยางไรใหมีความแปลกใหม 

- ข้ันตอนการผลิต 

- การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ 

- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 

- เทคนิควิธีการถายทํา 

- การเลือกใชเทคนิคพิเศษใหมีความแปลกใหม 

 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพ 

- การตีความที่ผูศึกษาเลือกใชวาควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน 

Mood&Toneเปนอยางไร 

- การใชหลักการแบบ Forecd Perspective ในการเลาเรื่องมีความนาสนใจ

อยางไร 

 

1. ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 

- สิ่งที่จําเปนเกี่ยวกับเรื่องของภาพในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 

- แนวทางในการเลือกใชภาพเพื่อสื่อใหเห็นอารมณและความรูสึก 

- เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพในมิวสิควิดีโอ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานมิวสิควิดีโอของผูจัดทํา 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินหลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอ มีดังน้ี 

     3.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group) โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางในชวงอายุ

ระหวาง 19-25 ป เพื่อชมมิวสิควิดีโอ พรอมประเมินผลความพึงพอใจวามิวสิควิดีโอเปนอยางไร และ

เพื่อการนําไปสูการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย พรอมทั้งนําเสนอ ขอเสนอแนะในหัวขอ

“ความพึงพอใจจากกการรับชมมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ Forced Perspective” ซึ่ง

ประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

- คุณรูสึกช่ืนชอบและเขาใจในเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควีดีโอที่นําเสนอมากนอยเพียงใด 

เพราะเหตุใด 

- คุณคิดวาเน้ือหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความสอดคลองกันมากนอย

เพียงใดหรือไม เพราะเหตุใด 

- คุณคิดวาการดําเนินเรื่องในแตละฉากมีความดึงดูดใหคุณติดตามไปจนจบเพลงหรือไม

อยางไรโปรดอธิบาย 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & Technic) 

- คุณคิดวาเทคนิค Forced Perspective ชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับมิวสิควิดีโอ

หรือไมอยางไร  หากเปรียบเทียบกับการถายภาพเลาเรื่องธรรมดา และมีความเหมาะสมกับเพลง

หรือไม โปรดอธิบาย 

- คุณคิดวามิวสิควิดีโอน้ี สามารถทําใหเห็นถึงเทคนิค Forced Perspective มากนอย

แคไหน และสามารถดําเนินเรื่องไดอยางราบรื่นต้ังแตตนจนจบดีหรือไม โปรดอธิบาย 

- คุณคิดวาการใชเทคนิค Forced Perspective สามารถดึงดูดคุณใหติดตามมิวสิควิดีโอ

ช้ินน้ีจนจบหรือไม พรอมอธิบาย 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและเรื่องของArt Direction (Editing & Art Direction) 

- คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับจังหวะการเปลี่ยนฉากและภาพรวมในการตัดตอของ     

มิวสิควิดีโอช้ินน้ี โปรดใหเหตุผล 

- คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับการออกแบบฉากแตละฉาก และคิดวามีความเหมาะสม

หรือไมอยางไร โปรดอธิบาย 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music video) 

- คุณช่ืนชอบฉากเทคนิค Forced Perspective ในแตละฉากมากนอยเพียงใด ช่ืนชอบ

หรือไมช่ืนชอบฉากไหนเปนพิเศษหรือไม โปรดอธิบาย 
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- ภาพรวมของช้ินงานสามารถสรางความเพลิดเพลินในการดูมิวสิควิดีโอหรือไม และ    

มิวสิควิดีโอยาวเกินไป หรือสั้นเกินไปหรือไม โปรดใหเหตุผล 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณน้ัน ผูศึกษาไดต้ังคําถามพรอมกับจะนําไปปรึกษากับ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อที่จะไดนํามาแกไข ปรับปรุงใหเปนคําถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเปนภาษาที่

เขาใจงายกอนนําไปเก็บขอมูลจริง 

  

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาช้ินงาน  "การสรางสรรคมิวสิควิดีโอโดยเชิงเทคนิค

ดวยวิธีการแบบ Forced Perspective” น้ัน ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

ขั้นตอนท่ีหน่ึง ผู ศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาจากบทความ    

อินเทอรเน็ต และตําราวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาไปถึงมิวสิกวิดีโอ เบื้องหลงั

ภาพยนตรคลิปวิดีโอและภาพน่ิงที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือขอมูลทั้งหมดดังที่กลาวมาน้ัน   

เปนการศึกษาเพื่อที่จะนํามาวิเคราะหและนําไปพัฒนา ประยุกตใชในการผลิตมิวสคิวิดีโอตอไป 

ขั้นตอนท่ีสอง ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) กับผูที่มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณดานการผลิตมิวสิควิดีโอ คําถามที่ใชน้ัน เปนคําถามปลายเปด 

(Open-end Question) และเจาะลึกเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียดและ 

ตรงประเด็น ผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะห 

และจับประเด็น ซึ่งนําไปใชในการพัฒนาช้ินงานตอไป 

ขั้นตอนท่ีสาม การ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production คือคัดเลือก

กลุมตัวอยางในชวงอายุระหวาง 19-25 ป เพื่อชมมิวสิควิดีโอ พรอมสอบถามคําติชมวาเปนอยางไร 

เพื่อทดสอบคุณภาพของมิวสิควิดีโอ 

ขั้นตอนท่ีสี่ ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ (Pre-Production) โดยนํา

ขอมูลทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมไดมาจัดทําสตอรี่บอรด (Storyboard) และจัดทําตารางการ

ดําเนินงานการผลิตมิวสิควิดีโอทั้งหมด 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลทางอินเทอรเน็ต และวิเคราะหมิวสิควิดีโอ เบื้องหลังภาพยนตร

และVideo Art เปนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

2. การสัมภาษณแบบเชิงลึก(In-Dept Interview) ผูศึกษาใชระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูลทั้งหมด 2 สัปดาห 

3. ประเมินผลงานมิวสิควิดีโอ ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ของกลุม

ตัวอยางจํานวน 6 ทาน ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ 1 สัปดาห 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ  Forced Perspective ครั้ง

น้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่

นําเสนอในการรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูลซึ่งจะแบงการ

วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตและการวิเคราะหขอมูลหลังจาก   

การผลิต ดังตอไปน้ี 

 

1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

    ข้ันตอนที่ 1 ผู ศึกษาไดทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีภาพ 

Perspective และศึกษางานมิวสิควิดีโอและเบื้องหลังภาพยนตรที่ใชเทคนิคForced Perspective 

เพื่อวิเคราะหเรื่องของ Art Direction นอกจากน้ีผูศึกษาไดหาขอมูลเพิ่มเติมจากVideo Art ทาง

อินเทอรเน็ต โดยวิเคราะหถึงรูปแบบเน้ือหา ขอดี หรือขอบกพรองที่สามารถนํามาปรับใชในการผลิต

มิวสิควิดีโอได 

    ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

dept Interview) โดยการนําคําสัมภาษณของผูผลิตมิวสิควิดีโอ หรือผูที่อาจมีสวนเกี่ยวของในการ

ผลิต    มิวสิควิดีโอมาวิเคราะหและนํามาปรับใชในการวางแผนงาน ออกแบบเน้ือหา องคประกอบ

ภาพของงานมิวสิควิดีโอช้ินน้ี 

   

2. การวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ 

    ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อ

ประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึน โดยวิเคราะหจากความคิดเห็น ความพึงพอใจหลังจากที่ไดรับชม   

มิวสิควิดีโอ เพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการ

สรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced Perspective 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 
การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอช้ินน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ได

จากวิเคราะหขอมูลและการผลิตมิวสิควิดีโอ โดยแบงไดดังตอไปน้ี 

1. นําเสนอขอมูลจากการสํารวจงานมิวสิควิดีโอ Viedeo Art และเบื้องหลังภาพยนตรที่

เกี่ยวของกับเรื่องของForced Perspective  

2. นําเสนอผลวิเคราะหจากการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept 

Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตมิวสิควิดีโอ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

3. นําเสนอขอมูลที่ไดวิเคราะหจากการทดลองใชอุปกรณและผลจากการทดลองถาย  

4. นําเสนอสตอรี่บอรด (Story Board) เกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหาของการผลิตมิวสิควิดีโอ

และนําเสนอเพลงที่เลือกมาใช คือ เพลง Milk  

5. นําเสนอมิวสิควิดีโอเพลง Milk ในฉบับเสร็จสมบูรณ ความยาว 2 นาที 55 วินาท ี

6. นําเสนอผลการประเมินการผลิตมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced 

Perspective ที่ไดจากการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการรวบรวมแบบสนทนากลุม (Focus Group) 

เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น และความพึงพอใจตอการรับชมมิวสิควิดีโอ รวมถึงเรื่องขององคประกอบ

ภาพ ความนาสนใจของเทคนิค รูปแบบการนําเสนอ และภาพรวมของมิวสิควิดีโอ  

 

การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน 

1. นําผลที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะหงานมิวสิควิดีโอ Video Art และเบื้องหลัง

ภาพยนตร รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-dept Interview) กับผูผลิต          

มิวสิควิดีโอ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ และผลวิเคราะหที่ไดจากการสนทนา

กลุม (Focus Group) นํามาดําเนินการวางแผน ออกแบบการผลิตมิวสิควิดีโอเพลง Milk 

2. จัดทําตารางการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงระยะและเปาหมายการดําเนินงาน  
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ผลการวิจัยและการนําเสนอช้ินงาน 

 

การศึกษาและผลิตผลงานในหัวขอ “การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการ

แบบ Forced Perspective” เปนการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิคและวิธีการ

นําเสนอที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอดวยวิธีการแบบ Forced Perspective ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ ผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิต           

มิวสิควิดีโอ เพื่อเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูศึกษา

และกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ

ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

1. ผลการวิจัยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิคและวิธีการนําเสนอ

จากการศึกษางานมิวสิควิดีโอ เบื้องหลังภาพยนตร Video Art บทความ หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับ

Forced Perspective จากอินเทอรเน็ต  

2. ผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอ จํานวน 4 ทาน 

3. การนําเสนอช้ินงานมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced Perspective  

 

การวิจัยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิค และวิธีการนําเสนอจากการศึกษา

งานมิวสิควิดีโอ เบ้ืองหลังภาพยนตร Viedo Art บทความ หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับForced 

Perspective จากอินเทอรเน็ต  

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิค และวิธีการนําเสนอจาก

การศึกษางานมิวสิควิดีโอเบื้องหลังภาพยนตร Viedo Art บทความ หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับForced 

Perspective จากอินเทอรเน็ต เปนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห โดยผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 

- บทความ หรือขอมูลที่ผูศึกษาไดทําการศึกษามาน้ัน เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู 

และการรับภาพ รวมถึงหลักพื้นฐานในการสรางภาพลวงตาโดยใชทฤษฎีPerspective โดยสวนหน่ึง

ของบทความเรื่องจิตวิทยาการรับรูและการรับภาพของมนุษยน้ัน กลาวถึงเรื่องการรับรูขนาดของวัตถุ 
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ของมนุษย ซึ่งอธิบายโดยรวมไดวา ตําแหนงหรือระยะทางมีสวนทําใหการรับรูขนาดของวัตถุของ

มนุษยเปลี่ยนแปลงไป โดยที่มีเรื่องของแสง สี รูปราง ขนาด เขามาเปนสวนประกอบดวยซึ่งเทคนิค

ภาพแบบ Forced Perspective น้ันก็มีพื้นฐานและเกี่ยวของกับเรื่องธรรมชาติของมนุษยเหลาน้ี     

ผูศึกษาไดรับชมงานมิวสิควิดีโอ เบื้องหลังภาพยนตร และVideo Artที่เกี่ยวของกับเรื่องของForced 

Perspective โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ เรื่องของเน้ือหา วิธีการใชเทคนิค 

วิธีการนําเสนอ ผูศึกษาขอยกตัวอยางงานที่นําเสนอเทคนิคแบบForced Perspective คืองาน

ภาพยนตรเรื่อง The Hobbit ที่ในหลายๆ ฉากมีการใชเทคนิคแบบ Forced Perspective ในการ

สรางฉาก เพื่อตองการฉากที่ทําใหเห็นอปุกรณประกอบฉากมีขนาดที่ใหญเกินจริง โดยเฉพาะsenceที่

เปนบทบาทของตัวละครที่เปนคนแคระ เชน โตะ เกาอี้ ปราสาท เปนตน รวมถึงนํามาใชเปนใน

ลักษณะมุมกลองดวย ภาพที่ออกมาสามารถลวงตาเหมือนกับอุปกรณเหลาน้ันมีขนาดเทาที่เห็นแบบ

ในภาพยนตรจริงๆ  

จากผลการวิเคราะหขางตน ผูศึกษาไดนํากระบวนการออกแบบ วิธีนําเสนอ รวมทั้ง

วิธีการใชเทคนิคมาปรับใชในงานมิวสิควิดีโอช้ินน้ี โดยการนํามาเปนวิธีการคิดในการออกแบบฉากให

เกิดภาพ  มิวสิควิดีโอที่แปลกใหม และนํามาปรับใชในเรื่องของการคิดเน้ือเรื่องใหมีความสอดคลอง

กับเพลง และคํานึงในเรื่องของการตัดตอและเรื่องของArt Directionทั้งหมด เพื่อใหมิวสิควิดีโอ

ออกมาสมบูรณมากที่สุด 

  

การวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in–depth interview)  ผูผลิตและผูสรางสรรคมิวสิค 

วิดีโอ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิควิดีโอ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํามิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ Forced 

Perspective ซึ่งไดทําการสัมภาษณทั้งหมด  4 ทาน ดังน้ี 

 

1. คุณกู เอกสิทธ์ิ  ตระกูลเกษมสุข ผูกํากับมิวสิควิดีโอ  

2. คุณบิ๊ก ภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับ จากบริษัทสไปรซซี่ ดิสก 

3. คุณเออ บุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

4. คุณเฉลิมชัย คงบุญเฉลิม ผูกํากับศิลปอิสระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร 

โฆษณา 
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บทสัมภาษณ 

คุณกู เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ผูกํากับมิวสิควิดีโอ Freelance   

 

การผลิตมิวสิควิดีโอในปจจุบัน โดยสวนตัวของคุณกู คิดวา ผลิตข้ึนมาเพื่อจุดประสงค

ทางการตลาด เปนตัวชวยในการเพิ่มยอดขายใหกับศิลปน ซึ่งแตกตางกับในอดีตที่เนนคุณภาพของ

ศิลปนมากกวา แตตามหลักแลว สวนสําคัญที่สุดก็คือ เพลง แลวมิวสิควิดีโอจึงเปนตัวเอื้ออํานวยให

งานมีความสมบูรณมากข้ึน  

การเลาเรื่องในงานมิวสิควิดีโอ ตองคํานึงถึงเน้ือหาของเพลงและเลาเรื่องออกมาให

สอดคลองกับเพลง จะเลาเรื่องเรียงลําดับความสําคัญแบบใดก็ได เชน เลาเรื่องแบบหักมุมหรือเลาจุด

พีคกอนแลวคอยคลายปมทีหลัง ซึ่งน่ันก็เปนสไตลในการเลาเรื่องหรือเรื่องการเลือกเทคนิคตางๆมาใช

ในงานมิวสิควิดีโอ ก็เปนเรื่องของการสรางความนาสนใจใหกับงาน แตสิ่งสําคัญคือตองเลาเรื่องให

ชัดเจนและใหภาพมีความสอดคลองกับเพลง  

นอกจากน้ี คุณกูยังแนะนําเรื่องของเทคนิคการกํากับ อยางเชนในเรื่องการ Castting มี

ความสําคัญตองานมิวสิควิดีโอในระดับหน่ึง ควรเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับงานและตองสามารถ

แสดงตามบทของเราได รวมถึงเรื่องขององคประกอบภาพ แสง สี เสียงก็เปนสวนหน่ึงที่สําคัญมาก

เชนกัน 

 

คุณบ๊ิก ภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับ จากบริษัทสไปรซซี่ ดิสก 

 

ในอดีตจนถึงปจจุบัน มิวสิควิดีโอก็คือภาพประกอบเพลงอยู แตสิ่งที่ทําใหแตกตางกันก็

คือการดีไซดงานของแตละผูกํากับ ที่จะคิดและสรางงานมิวสิควิดีโออยางไร ซึ่งงานมิวสิควิดีโอถือได

วายังคงเปนงานที่สําคัญที่ชวยใหงานเพลงสมบูรณข้ึน แตถาพูดในแงของการเลาเรื่อง ตองคํานึงถึง

เน้ือเพลงกอน เพลงมีความสําคัญมากที่สุดแลวจึงนําภาพมาประกอบกอบเพลง 

ข้ันตอนในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทุกข้ันตอนมีความสําคัญแตกตางกันไป ซึ่งในมุมของคุณ

บิ๊กไดแนะนําวา การPre-Production เหมือนเปนการเตรียมความฝนที่จะทําใหมันเปนจริง ดังน้ันเรา

จึงตองเตรียมทุกอยางใหครบที่จะมาสรางฝนเราใหมันเกิดข้ึน เหมือนกับการที่เราตองเตรียมเน้ือเรื่อง 

นักแสดง หรือmood&toneตางๆ เพื่อที่จะนําไปใชในข้ันตอนProductionตอไป แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับ   

ตัวเราเองดวยวาสิ่งที่เราคิดจะทํามันตองเตรียมสิ่งใดบาง และทํามันใหครบแคน้ัน  

การสรางเน้ือเรื่องของมิวสิควิดีโอ เราตองเริ่มจากการฟงเพลงกอน แลวนึกถึงอะไร 

จากน้ันจึงนํามาตีความหมายและสรางเรื่องราวใหตรงกับสิ่งที่เพลงน้ันสื่อ เรียกไดวางานมิวสิควิดีโอ 

เปนงานที่ใชจินตนาการและสรางสรรคภาพใหไดความรูสึก  
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สวนในเรื่องของวิธีการนําเทคนิคForced Perspective มาใชในงาน เทคนิคน้ีเปนเรื่อง

ของการคํานวณไมวาจะเปนเรื่องของกลองที่จะตองรูจักการปรับระยะFocus ใหเขากับองคประกอบ

ฉากในแตละฉาก เรียกไดวา Art Direction สําคัญมาก สวนเรื่องของการที่เลือกมาใชเลาภาพในชวง

มุมมองของตุกตาถือวานาสนใจ เน้ือเรื่องโดยรวมดี แตควรปรับใหมีความชัดเจนข้ึนกวาน้ี และสิ่ง

สําคัญอีกอยาง ใหคํานึงในเรื่องของการแบงสัดสวน การใชภาพใหเขากับจังหวะ รวมถึงความสําคัญ

ของLighting ที่เปนตัวบอกบรรยากาศ เวลาและสื่ออารมณ 

 

คุณเออ บุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิควิดีโอ 

 

การใชเทคนิคภาพดวยวิธีการแบบ Forced Perspective น้ีเปนเทคนิคที่มีความ

นาสนใจอยูแลว เปนเรื่องของการวางForeground และนําเกี่ยวของกับเรื่องของ Perspective ซึ่งถา

นํามาใชเปนเชิงเทคนิคดานภาพของงานมิวสิควิดีโอ แนะนําวา ควรนํามาใชในหลายๆช็อตของ       

มิวสิควิดีโอ เพื่อที่จะชวยทําใหเทคนิคน้ีเดนข้ึนมาและจะทําใหงานเราเกิดความนาสนใจข้ึนมาก และ

สิ่งที่ตองคํานึงในการทําเทคนิคน้ีคือ จะตองมีความแมนยําในเรื่องของ Perspective ใหดูระยะในการ

วางสิ่งของกับคนแสดง ตองจัดวางใหภาพสมสวนสวนเรื่องconcept มีความเปนไปได เรื่องราวเขากับ

เพลง แตตองแกไขเรื่องการทําจังหวะภาพใหเขากับเพลง   

นอกจากน้ีคุณเออ ไดแนะนําเรื่องของวิธีการเรียงลําดับเน้ือเรื่อง ซึ่งโดยพื้นฐานของ     

มิวสิควิดีโอทั่วๆไปน้ันจะแบงเปน 3 เหตุการณใหญๆ ยกตัวอยางการวางลําดับเรื่อง เชน ฮุคแรกของ

เพลงเลาถึงความสัมพันธตัวละคร ตัวละครเปนใคร ทําอะไร ที่ไหน มีความสัมพันธกันอยางไรบาง พอ

เขาฮุค2 เรื่องราวหรือความสัมพันธของตัวละครน้ันๆก็เริ่มมีความเขมขนข้ึน พอเขาฮุค3 ชวงทายของ

เพลง ก็จะเปนจุดClimaxของเรื่องเปนตน ซึ่งการที่จะสรางเน้ือเรื่องใหกับมิวสิควิดีโอแตละครั้ง 

จะตองฟงเพลงหลายๆรอบ และคิดตามวาเพลงน้ันกําลังสื่ออะไร ฉะน้ัน จากการที่ไดดูสตอรี่บอรด    

สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือเรื่องการทําจังหวะภาพใหเขากับเพลง แนะนําวาใหแกะเน้ือเพลงmilk กอน แลว

ฟงวาในทอนๆน้ันพูดถึงอะไร จากน้ันเลือกใชภาพใหตรงกับจังหวะเพลง  

 

คุณเฉลิมชัย คงบุญเฉลิม ผูกํากับศิลปอิสระ (Art Director) มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร โฆษณา 

 

การใชเทคนิคภาพแบบForced Perspective แบบน้ี เปนเทคนิคที่คอนขางใหมและมี

ความยากพอสมควร ซึ่งการที่จะทําใหภาพออกมาไดลงตัวแบบน้ี จะตองผานการคํานวนมาอยางดี มี

กระบวนการคิดในการที่จะเลือกวางเฟรมตางๆในแตละช็อต จากน้ันตองทดลองถาย เพื่อที่จะดูวา สิ่ง

ที่เราคิดช็อตภาพในแตละช็อตมาน้ีไดสัดสวนตามที่คิดไวหรือไม ในชวงตอนที่จะถายทําจริง แนะนําวา 
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ใหถายแบบคัทไปทีละช็อตดีกวา เพื่อเปนการชวยเรื่องความผิดพลาดของสัดสวนได เพราะงานน้ีสิ่ง

สําคัญและความโดดเดนของมันเลยคือ เรื่องPerspective ซึ่งตองคํานวณและจัดคิวใหแมน ฉะน้ัน 

Art Directorกับนักแสดงจะตองมีการซักซอมและวางคิวการเดินไปในแตละตําแหนงใหดี  สวนของ

เรื่องเน้ือเรื่องกับเพลงที่เลือกใช ก็มีความเปนไปได แตยังตองคํานึงเรื่องDirection เพิ่มเติม เชน การ

เลือกใชPropsในสไตลที่เขากับอารมณของเพลง เปนตน 

 

จากขอมูลที่ไดสัมภาษณเชิงลึกทั้ง 4 ทานน้ัน ทําใหผูศึกษามีแนวทางในการจัดการ

วางแผนและเขาใจในกระบวนการของเทคนิคภาพแบบForced Perspective น้ีมากข้ึน ไดรูเรื่องของ

ความสําคัญและสิ่งที่ตองคํานึงในการถายทําภาพในแนวลักษณะเชนน้ี ยกตัวอยางเชน การจัดวาง 

ม็อคอพั โดยตองคํานึงเรื่องPerspective หรือเรื่องของนักแสดงที่จะตองมีการซักซอม เพื่อใหแมนยํา

ในเรื่องตําแหนงการแสดงในแตละช็อต เปนตน นอกจากน้ีผูศึกษายังไดวิธีการคิดเรื่องในการทํา     

มิวสิควิดีโอและวิธีแกปญหาในการถายทํา ทําใหผู ศึกษาสามารถที่จะนําแนวคิดน้ันมาแกไข

จุดบกพรองในงานของผูศึกษาในดานของเน้ือเรื่องใหมีความสอดคลองกับเพลงมากข้ึน  

 

การนําเสนอชิ้นงานมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced Perspective 

 

ขั้นตอนกอนการผลิต(Pre-Production) 

มิวสิควิดีโอเพลง : Milk 

ผูแตง : Takeshi Shibuya 

ความยาว : 2.30 นาที 

เน้ือเพลง :  

When I feel lonely. 

Please stand beside me. 

And be me that milk. 

I always dream of 

No more deep sorrows 

No more cheap love songs 

Now come inside me 

Let me drink you all up 

Lots of, lots of love to you my lovely milk 

Forever I will love you 
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My sweet milk 

And I will always be the one to be with you my lovely milk 

Thanks all the tender care you helped me through 

And even in the hardest time we shared 

The wonderful relation with you 

LOLOLO Lovely milk 

 

Lots of, lots of love to you my lovely milk 

Forever I will love you 

My sweet milk 

And I will always be the one to be with you my lovely milk 

 

Plot : เรื่องราวความรักของชายที่หลงรักหญิงสาวนารักคนหน่ึง เขาคอยมอบความสุข คอยอยูเคียง 

ขางและเขาพรอมจะมอบความรักที่มีเต็มหัวใจใหกับเธอแบบน้ีตลอดไป 

เทคนิคท่ีใช : แนวการถายแบบ Forced Perspective 

Mood&Tone : เนนภาพโทนสีออนหรือโทนสีPastel เพื่อใหอารมณความรูสึกสดใสและออนโยน 

และเขากับอารมณของเพลง  

  

Casting 

 

หญิงสาวผูนารัก 

ช่ือ ศิรดา  ธนาคมตระกูล 

ช่ือเลน เฟ 

อายุ 21 ป 

สวนสูง 154 ซม. 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 แสดงภาพตัวละครหญิงสาว 
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ชายหนุมผูทุมเทในความรัก 

ช่ือ เฉลิมลาภ วิวัฒนอานุภาพ 

ช่ือเลน เจ 

อายุ 21 ป 

สวนสูง 172 ซม. 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-2 แสดงภาพตัวละครชายหนุม 

 

Story Board(1) 

     
ภาพ : หญงิสาวเดินมาอยาง ภาพ : รองไหทามกลางฝน ภาพ : ชายหนุมเดินเอารม 

เศราๆ    ที่ตกลงมา   กางใหดวยความเปนหวง 

 

  
ภาพ : ฝนหยุดตก ทั้งคูย้ิม  ภาพ : ชายหนุมพาหญิงสาว ภาพ : ชายหนุมปดตาหญิงสาว 

ใหกัน     น่ังรถชมวิวคลายเครียด  เพื่อทําเซอรไพรส 

 

รูปที่ 4-3 แสดงสตอรี่บอรด (Storyboard) หนาที่ 1 
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ภาพ : เปดตาหญิงสาวและ  ภาพ : ชายหนุมจูงมือหญิงสาว ภาพ : ทั้งสองน่ังดูทีวี 

น่ังอยูบนบอลลูนและวิว 

บนทองฟา 

 

               
ภาพ : มือชายหนุมเดินข้ึนมา ภาพ : ถายรูปดวยกันจาก  ภาพ : ฉากกั้น 

หยิบโทรศัพท   กลองโทรศัพท 

 

       
ภาพ : เปดชองแรกหญิงสาว ภาพ : เปดชองกลาง ชายหนุม ภาพ : เปดชองสุดทายชาย

หนุมน่ังย้ิม   ถือชอดอกไม   ย่ืนชอดอกไมใหหญิงสาว 

 

รูปที่ 4-4 แสดงสตอรี่บอรด (Storyboard) หนาที่ 2 
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ภาพ : ทั้งคูพายเรือเลน  ภาพ : ปลาวาฬโผลออกมา ภาพ : ยืนดูดาวที่สะพาน

ดวยกัน 

     

  
ภาพ : ชายหนุมเดินข้ึนมาหยิบ ภาพ : ย่ืนดาวใหหญิงสาวและ 

ดาวดวงใหญ   ย้ิมใหกัน 

 

รูปที่ 4-5 แสดงสตอรี่บอรด (Storyboard) หนาที่ 3 

 

Story Board(2) 

 

       
 

       
 

รูปที่ 4-6 แสดงสตอรี่บอรด (Storyboard) จากงานจริง หนาที่ 1 
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รูปที่ 4-7 แสดงสตอรี่บอรด (Storyboard) จากงานจริง หนาที่ 2 
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ตารางในการดําเนินงานผลิตมิวสิควิดีโอ 

 

วันที่ 
4-6 

พ.ย. 

7-10 

พ.ย. 

11-13 

พ.ย. 

14-15 

พ.ย. 

18-27 

พ.ย. 

23-25 

ธ.ค. 

26-30 

ธ.ค. 

การ

ทํางาน 

แกไข 

Story 

Board 

จนเสรจ็

สมบรูณ 

ซื้อ

อุปกรณ

ทําฉาก

เพิ่มเติม 

ซอมถาย

และวาง

คิว 

ถายทําที่

สตูดิโอ 

Post-

Production 

ถายซอม

ที่สตูดิโอ 

Post-

Production 

แกไขจากงาน

เดิม  

  

งานเสร็จ

สมบรูณ 

 

ตารางที่ 4-1 ตารางการดําเนินงาน 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและการผลิต “มิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบForced Perspective” 

เพลง Milk ของผูแตง Takeshi Shibuya ไดมีการประเมินผลงานที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการ

สนทนากลุม (Focus Group)  เพื่อประเมินความพึงพอใจที่ไดรับจากการชมมิวสิควิดีโอ รวมถึง    

ความคิดเห็นที่มีตอมิวสิควิดีโอและประโยชนที่ไดจากการรับชม ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลและการ

อภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่สมบูรณ การประเมินจะใชหลักการของทฤษฎีการใชสื่อ

เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ ที่มองวา บุคคลจะใชสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองดวย

เหตุผลที่แตกตางกัน จากน้ันจึง นําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการประเมินรายการตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลมิวสิควิดีโอ  

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุ มในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ 

ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk”  ของกลุมเปาหมายที่มีอายุต้ังแต 19 - 25 ป จํานวน 6 

ทาน  

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอเพลง Milk ของผูแตง Takeshi Shibuya 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ  

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุมจะแบงคําถามออกเปน 5 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือเรื่องของมิวสิควิดีโอ  

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการนําเสนอและเทคนิคที่ใชในมิวสิควิดีโอ  

สวนที่ 3 ความพึงพอใจในเรื่องของ Art Direction 

สวนที่ 4 ความพงึพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขช้ินงาน 
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ผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ เพลง Milk 

1. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจาก

การรับชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk” ของกลุ มเปาหมายที่มีอายุต้ังแต 19 - 25 ป ผูศึกษาไดทําการ       

วิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ”ความพึงพอใจและประโยชน ที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอ

เพลง Milk” เพื่อประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึน ทําให ไดข อมูลดานความความพึงพอใจ          

ความคิดเห็นและประโยชนที่กลุมเปาหมายได รับชมมิวสิควิดีโอ จํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน ดังน้ี 

 

1. คุณพิชญา พชระเศรษฐ  

    อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 

2. คุณเมนิสา นิภาวรรณ  

    อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา 

3. คุณวิลาวัลย อนุสรธนาวัฒน  

    อายุ 24 ป อาชีพ นักศึกษา 

4. คุณวิชุดา ขาวสุวรรณ  

    อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 

5. คุณกุลยา อภิรัชตกุล  

    อายุ 23 ป อาชีพ พนักงานบริษัท 

6. คุณอลิสา ภิสมยรมย  

    อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา 

 

สวนท่ี 1 ความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือเรื่องของมิวสิควิดีโอ  

  

ในดานของความเขาใจในเน้ือเรื่องน้ัน โดยรวมแลวกลุมเปาหมายมีความเขาใจ วา    

เน้ือเรื่องสื่ออะไร ซึ่งกลุมเปาหมายไดใหเหตุผลวา เน้ือเรื่องเขาใจงาย ไมไดมีความซับซอนมาก เปน

เรื่องราวความรักของคนสองคนที่อยูเคียงขางกันและดูแลกัน กลุมเปาหมายสามารถเขาใจเน้ือเรื่องใน

ฉากเก็บดาว ซึ่งเปนฉากที่แสดงออกใหเห็นถึงความรักของตัวละครผูชายที่รักผูหญิงคนน้ีมากแคไหน 

และกลุมเปาหมายยังมีความรูสึกพึงพอใจและช่ืนชอบตัวเน้ือเรื่อง ที่มีความเขากันกับเมโลด้ีเพลงและ

เน้ือเพลง นอกจากน้ียังพูดถึงเรื่องของMood&Tone มีการช่ืนชมตัวภาพที่เปนเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ 

โดยใหเหตุผลวา สามารถชวยใหเขาถึงความรูสึกของเพลง และมีความเพลิดเพลินในการรับชม  
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการนําเสนอและเทคนิคท่ีใชในมิวสิควิดีโอ  

  

ในดานความพึงพอใจตอการนําเสนอและเทคนิคที่ใชน้ัน กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ

กับเทคนิค Forced Perspective โดยใหเหตุผลวาเปนเทคนิคที่แปลกใหม ไมไดพบเห็นเทคนิคน้ีใน

มิวสิควิดีโอทั่วไปมากนัก จึงทําใหเปนที่ดึงดูดในการรับชม และรูสึกนาสนใจกับภาพของมิวสิควิดีโอที่

เนนการทําฉากแบบทํามือ จึงทําใหงานดูมีเสนห กลุมเปาหมายบางทานกลาววา รูสึกเหมือนอยูในโลก

ของตุกตา ที่ผูผลิตสามารถที่จะสรางสรรคฉากแตละฉากใหกับตัวละครได  

นอกจากน้ีกลุมเปาหมายยังแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความชัดเจนของเทคนิค 

สามารถแสดงเทคนิคออกมาไดชัดเจน ทําใหเขาใจไดวาภาพในรูปแบบForced Perspective มี

ลักษณะอยางไร และเห็นถึงกระบวนการคิดที่ตองกําหนด และวางแผนการวางฉากในแตละฉากที่ตอง

ผานกระบวนการคิดหลายข้ันตอน และในสวนของการตัดตอกลุมเปาหมายเหน็ถึงจุดบกพรองบางฉาก

ที่ยังมีความไมราบรื่นอยู แตดวยความที่เทคนิคมีจุดเดนและดึงดูด จึงชวยใหชดเชยกับจุดบกพรอง

เหลาน้ันได 

 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในเรื่องของ Art Direction 

 

ในดานของ Art Direction น้ัน กลุมเปาหมายรูสึกช่ืนชอบในการออกแบบฉาก มีความ

นารักและความคิดสรางสรรค ซึ่งไดยกตัวอยางฉากที่น่ังดูทีวีดวยกัน มีการนําโทรศัพทมาเปน

Gimmickซอนเปนโทรทัศน เปนฉากที่สรางความสนุกไดดีฉากหน่ึง นอกจากน้ีในเรื่องของการ

ออกแบบฉากใหมีความเปนPerspective น้ัน มีความคิดเห็นจากกุลมเปาหมายบางทานวา ยังมีบาง

ฉากที่ความเปน Perspective ยังไมชัด ดูราบเรียบไป ควรใสลูกเลนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความนาสนใจ

มากข้ึน และยังมคีวามเห็นเกี่ยวกับปญหาในเรือ่งจงัหวะการเปลีย่นฉาก ที่บางฉากยังดูไมสมสวน และ

ติดขัดอยู      

กลุมเปาหมายยังช่ืนชมในเรื่องของการเลือกรูปแบบ หรือสไตลของตางๆที่ประกอบใน

ฉาก ดูมีสีสันและความสวยงาม เมื่อนํามาประกอบกันในฉาก ดูลงตัวและสรางความนารัก เหมาะกับ

สไตลงาน ที่เนนเรื่องความนารักสดใส เมื่อมองเปนรปูแบบมิวสคิวิดีโอ ย่ิงทําใหเปนภาพที่นารักเขากบั

เพลง  
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ 

 

ในดานความพึงพอใจและความเห็นที่มีตอภาพรวม กลุมเปาหมายมีความเห็นตรงกันวา 

เปนงานเทคนิคที่มีความนาสนใจ ดูแลวสนุก มีความเพลิดเพลินในการชม แตก็มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

เรื่องของความยาวเพลงที่สั้นไปนิด นาจะมีความยาวกวาน้ี เพราะ ในขณะที่รับชม ยังมีความรูสึกที่

กําลังอยากติดตามอยู แตเน่ืองจากที่เพลงสั้น จึงทําใหรูสึกตัดอารมณไป แตโดยสิ่งกลุมเปาหมายเห็น

ตรงกันเลยก็คือ ความนารักของงาน ไมวาจะเปนการรูจักใชเทคนิคForced Perspective กับการ

สรางฉาก ประกอบกับเพลงที่มีสไตลทวงทํานองนารักสดใสดวยแลวน้ันทําใหเปนงานที่มีความนารัก

มากข้ึนไปอีก  

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 

 

เรื่องของขอเสนอแนะ กลุมเปาหมายไดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของความแมนยําใน

เรื่องของจังหวะการเปลี่ยนฉากไปในแตละครั้ง เพราะในงานมิวสิควิดีโอน้ี ยังมีปญหาเรื่องน้ีอยูหลาย

จุดแตในอีกความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย มีความคิดเห็นวา จุดบกพรองในบางฉาก สามารถมองให

เปนเสนหกับเทคนิคแบบน้ีไดเชนกัน นอกจากน้ี กลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นถึงเรื่องของความ

ยาวเพลง เพลงควรมีความยาวมากกวาน้ีอีก เพื่อที่จะไดสรางสรรคเรื่องราวเพิ่มมากกวาน้ี 

 

สรุปผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ เพลง Milk  

สรุปผลการวิเคราะหการสนทนากลุม(Focus Groub) เพ่ือประเมินผลมิวสิควิดีโอใน

หัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk” 

จากการที่ผู ศึกษาไดวิเคราะหผลการสนทนากลุ มในหัวขอ “ความพึงพอใจและ         

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงMilk” ของกลุ มตัวอยางในชวงอายุ 19 - 25 ป 

จํานวน 6 ทาน สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจและรูสึกสนใจในงานมิวสิควิดีโอ ให

เหตุผลวาเทคนิคForced Perspective เปนเทคนิคที่แปลกใหม ไมคอยไดพบเห็นในงานมิวสิควิดีโอ 

จึงทําใหรูสึกวา เปนมิวสิควิดีโอที่มีเสนหและมีความคิดสรางสรรค เปนงานที่ตองมีการวางแผนอยาง

มากงานหน่ึง และกลุมเปาหมายสามารถเขาใจถึงลักษณะของเทคนิค Forced Perspective วามี

ลักษณะอยางไร และยังมีความพึงพอใจในเรื่องArt Direction เปนสิ่งหน่ึงที่เดนชัดในงานช้ินน้ี 

กลุมเปาหมายใหความคิดเห็นตรงกัน ถึงเรื่องความเหมาะสมของฉาก ที่สรางสรรคออกมาไดนารัก 

เขากับเพลงไดเปนอยางดี เปนมิวสิควิดโอที่มีความสดใส สรางความเพลิดเพลินใหกับคนดูได และควร
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แกไขเรื่องสัดสวนและความแมนยําของการเปลี่ยนฉาก ถาสามารถทําไดราบรื่นในทุกๆฉาก จะทําให

เปนงานที่มีความละเอียดและสมบูรณแบบในเรื่องของการใชเทคนิคภาพแบบ Forced Perspective  

   ส
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากกการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ Forced 

Perspective ผลิตข้ึนเพื่อวัตถุประสงค ดังน้ี 

 

1. เพื่อศึกษาเทคนิคภาพโดยใชหลัก Forced Perspective 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระเบียบวิจัยที่ใชใน

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหเน้ือหา 

รูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิค วิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ รวมถึงประเมินความพึงพอใจ

ตอการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุมเปาหมาย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาผลการวิจัย

ดังกลาว สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การศึกษาวิเคราะหเน้ือหา รูปแบบ หรือวิธีการใชเทคนิคและวิธีการนําเสนอ จากงาน

มิวสิควิดีโอ เบื้องหลังภาพยนตร Video Art และบทความจากอินเทอรเน็ต โดยแบงลักษณะการ

วิเคราะหออกเปน 3 ลักษณะ คือ สวนของเน้ือหา วิธีการใชเทคนิค และวิธีการนําเสนอ ซึ่งใช

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 สัปดาห ผลสรุปไดดังน้ี  

ในดานของเน้ือหาน้ัน ถาเปนในงานมิวสิควิดีโอที่เนนเทคนิค สวนใหญแลวจะใชเน้ือหาที่

ไมซับซอน เขาใจงาย ซึ่งทําใหงานเดนในเรื่องของเทคนิค แตเน้ือหาตองมีความสอดคลองกับเน้ือเพลง 

และไปในอารมณเดียวกันกับเพลง การผลิตมิวสิควิดีโอจะตองใหผูชมสามารถเขาใจในเน้ือเพลง และ

คลอยตามไปไดจนจบ 
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 ในดานวิธีการใชเทคนิคในงานโปรดักช่ันน้ัน ผูผลิตจะเนนเรื่องของเทคนิคใหโดดเดน

และสรางความดึงดูด ทําใหงานเกิดความนาสนใจและแปลกตา ซึ่งในงานมิวสิควิดีโอที่นําหลักการถาย

แบบForced Perspective มาใชน้ัน ยังไมคอยพบเห็นมากนัก แตสวนใหญจะพบเห็นไดตามงาน

ภาพยนตร ซึ่งผูผลิตนําหลักForced Perspective มาชวยในเรื่องของการเนรมิตฉากที่สรางความ  

ลวงตาใหแกผูชม เมื่อไดรับชมในภาพยนตรจริง และเพื่อเปนการทําใหภาพมีความสมจริงและ         

ดูแนบเนียน นอกจากน้ียังเปนการชวยประหยัดงบประมาณในการลงทุนสรางฉาก แทนที่จะตองสราง

ฉากที่มีขนาดจริงแบบธรรมชาติ แตผูผลิตใชประโยชนจากการนําหลักForced Perspective มาชวย

ในการสรางภาพที่ลวงตาไดแบบสมบูรณ ยังทําใหงานดูมีเสนหและมีความนาสนใจมากข้ึนดวย 

ในดานของ วิธีการนําเสนอ สวนใหญงานที่ เกี่ ยวของกับหลักการแบบForced 

Perspective น้ัน จะเปนงานที่เนนเรือ่งของArt Direction หรือเปนงานที่เนนProps มีจุดเดนในเรื่อง

ของฉาก และความลวงตาของขนาด ซึ่งวิธีการนําเสนอที่พบเห็นไดบอยในงานโปรดักช่ันเลย คือ เลน

กับขนาดระหวางวัตถุกับคน เชน สรางภาพใหเห็นวาคนตกลงไปในกระปองนํ้าอัดลมได หรือในงาน

ภาพยนตร จะนิยมใชกับบทบาทของตัวละครที่เปนยักษ สามารถนําหลักการForced Perspective

มาใชในเรื่องของมุมกลอง ทําใหนักแสดงมีขนาดที่ตางกัน ภาพที่ออกมาจึงสรางความลวงตาราวกับ

นักแสดงคนน้ันเปนยักษจริงๆ เมื่อเขาฉากกับนักแสดงคนอื่น และในดานของมิวสิควิดีโอ สวนใหญจะ

นําหลักการน้ีมาชวยทําใหงานมเีสนห และดึงดูดความนาสนใจใหกับผูรับชม จึงไมเนนในเรื่องของการ

เลาเน้ือเรื่องมากนัก แตจะสรางเน้ือเรื่องใหเขากับเทคนิคมากกวา กลาวไดวา เปนการผลิตที่เนนเรื่อง

ภาพมากกวาเน้ือหา สามารถทําใหผูรับชมรูสึกเพลิดเพลินไปกับเทคนิคที่ใช มองในเรื่องของArt ที่มี

ความสวยงามและแปลกตา  

 

2. การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผ ูผลิตและผูที่เกี่ยวของ

กับการผลิตมิวสิควิดีโอจํานวนทั้งหมด  4 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต         

มิวสิควิดีโอสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 

สวนท่ี1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวความคิดของมิวสิควิดีโอ 

ผูผลิตและผูสรางสรรคมิวสิควิดีโอสวนใหญมีความคิดเห็นวา ในปจจุบันมิวสิควิดีโอผลิต

ข้ึนเพื่อมุงเนนทางการตลาด ซึ่งแตกตางกับในอดีตที่เนนคุณภาพของศิลปนมากกวา แตตามหลักแลว 

สวนสําคัญที่สุดก็คือ เพลง แลวมิวสิควิดีโอจึงเปนตัวเอื้ออํานวยใหงานมีความสมบูรณมากข้ึนและการ

ทํามิวสิควิดีโอน้ัน สิ่งสําคัญคือตองกําหนดกรอบแนวคิด (Concept) ทําการวิเคราะหความหมายของ
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เพลงกอน เพื่อประโยชนตอกระบวนการคิด และออกแบบเน้ือเรื่อง สวนข้ันตอนในการทํามิวสิควิดีโอ 

ซึ่งประกอบไปดวย ข้ันกอนโปรดักช่ัน ข้ันโปรดักช่ัน และข้ันหลังโปรดักช่ัน ทั้ง 3 ข้ันตอนน้ีมี

ความสําคัญเทากันหมด แตข้ันตอนกอนโปรดักช่ันควรจะคิดใหละเอียดมากที่สุด เพราะถาเตรียม

วางแผนจัดการทุกไดอยางละเอียดถ่ีถวน ก็จะสงผลใหข้ันตอนตอๆไปเกิดปญหาไดนอยมาก  

 

สวนท่ี2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องเทคนิค Forced Perspective 

เทคนิคน้ีมีความสําคัญในเรื่องของการคํานวณ ตองคํานึงในเรื่องของความสัมพันธกัน

ระหวางวัตถุกับคน เพื่อใหเกิดภาพที่สมจริงและมีความเปน Perspective ควรแสดงเทคนิคForced 

Perspective หลายๆฉากเพื่อสรางความนาสนใจและเปนการทําใหเทคนิคดูเดนและชัดเจน ทั้งน้ี 

เรื่องของArt Direction ก็จะมีความสําคัญมากอีกเชนกัน เพราะเทคนิคที่เลือกใชน้ีจะเนนเรื่องของ

การทําอุปกรณประกอบฉากแบบทํามือ เพราะฉะน้ันจึงตองใหความละเอียดกับงานProps ใหมี

ความสัมพันธกับเพลง ไปในแนวเดียวกัน และเพื่อความแมนยําในการวางตําแหนงตอนข้ันโปรดักช่ัน 

 

สวนท่ี3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคนิคพิเศษและเทคนิคการนําเสนอมิวสิควิดีโอ 

ผูผลิตและผูสรางสรรคมิวสิควิดีโอเห็นวา  เทคนิคอะไรก็ตามมีความนาสนใจเหมือนกัน

หมดแตข้ึนอยูกับการรูจักเลือกใชเทคนิค มิวสิควิดีโอบางตัวมีความนาสนใจมาก ก็เน่ืองมาจากเทคนิค

เปนตัวชวยสรางแรงดึงดูดและสรางความนาสนใจ แตถามองในมุมของช้ินงานมิวสิควิดีโอน้ี เทคนิค

Forced Perspective ถือวาเปนเทคนิคที่มีความนาสนใจ เพราะปจจุบันมิวสิควิดีโอของคนไทยยังไม

คอยไดเห็นวิธีการแบบน้ี 

ซึ่งจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน ทั้งเรื่องของเน้ือเรื่อง

รูปแบบของมิวสิควิดีโอ เปนแนวทางการตัดสินใจกอนการProduction และชวยในเรื่องของวิธีการคิด 

วางแผนกับเทคนิคที่เลือกนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

3. การวิเคราะหการสนทนากลุม เพื่อประเมินประสทิธิผลมิวสิควิดีโอ ในหัวขอ“ความพึง

พอใจจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk ของผูแตง Takeshi Shibuya” 

ผูศึกษาไดประเมินผลช้ินงานมิวสิควิดิโอดวยวิธีการสนทนากลุม(Focus Group) จาก

กลุมตัวอยางที่มีอายุต้ังแต 19-25 ป เป นจํานวนทั้งสิ้น 6 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 
 

 
ส วนท่ี1 ความเข าใจและความพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

เน่ืองจากเน้ือหาที่เลาแบบงายๆ ไมซับซอน จึงทําใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจและ

พอใจกับเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ และช่ืนชอบความลงตัวของเน้ือเรื่องที่มี Mood&Tone  ไปใน     

แนวเดียวกับเพลง เน้ือเรื่องเปนเรือ่งราวความรักใสๆ เปนความนารักระหวางคนสองคน ดังน้ันเน้ือหา

จึงมีสวนชวยใหผูชมเขาใจในตัวเพลงมากข้ึน  

 

สวนท่ี2 ความพึงพอใจตอการนําเสนอและเทคนิคท่ีใชในมิวสิควิดีโอ 

กลุมเปาหมายมีความรูสึกสนใจกับเทคนิค Forced Perspective เปนเทคนิคที่     

แปลกใหม ไมคอยไดพบเห็นกับมิวสิควิดีโอทั่วไป ทําใหงานมีเสนห ดึงดูดในการรับชม และ

กลุมเปาหมายยังช่ืนชอบในเรื่องของภาพที่เนนเรื่องการทําฉากแบบทํามือ และมิวสิควิดีโอน้ีสามารถ

แสดงเทคนิคภาพโดยใชหลักการ Forced Perspective ออกมาไดชัดเจน ทําใหกลุมเปาหมาย

สามารถที่จะเขาใจในลักษณะของหลักการน้ี  

 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในเรื่องของ Art Direction 

กลุมเปาหมายมีความช่ืนชอบการสรางสรรคฉากในแตละฉาก มีความรูสึกอยากติดตาม

ฉากตอๆไปจนจบเพลง และรูสึกสนุกกับฉากที่มีการนําอุปกรณเสริมมาเลนกับตัว Props เชน ฉากน่ัง

ดูทีวี ที่มีการนําโทรศัพทมาใชเปนทีวี และเรื่องของสไตลภาพหรือ Mood&Tone ของตัว Props น้ัน 

กลุมเปาหมายก็มีความรูสึกช่ืนชม เพราะทําใหงานดูลงตัว เขากับตัวเพลงและเน้ือเรื่อง  

 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ 

กลุมเปาหมายสวนใหญ มองภาพรวมงานมิวสิควิดีโอน้ี เปนงานที่นาสนใจ เน่ืองจาก

เทคนิคForced Perspective มีความแปลกใหม และเมื่อมาอยูในมิวสิควิดีโอน้ี สรางความดึงดูดและ

รูสึกสนุกไปกับตัวมิวสิควิดีโอ ประกอบกับฉากตางๆที่ ถูกสรางสรรคในมิวสิควิดีโอ แตมีจุดที่

กลุมเปาหมายเสนอแนะ คือเรื่องของ มิวสิควิดีโอน้ีสั้นเกินไป 

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 

กลุมเปาหมายเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขช้ินงานในเรื่องของการวางแผนการ

เปลี่ยนฉาก ใหมีความละเอียดและแมนยํามากกวาน้ี จังหวะในการที่หยิบpropsตางๆ ยังคงไมราบรื่น

และเพิ่มเน้ือเรื่องใหมีความยาวมากกวาเดิม เพื่อที่จะไดรับความเพลิดเพลินในการรับชมมากข้ึนและ

ทําใหเห็นเทคนิคใหกับงานไดมากข้ึน 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา วิธีการใชเทคนิค และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏใน    

มิวสิควิดีโอที่ใชเทคนิค Forced Perspective การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มี

สวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่

รับชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk เพื่อประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนน้ัน สามารถทํา

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี 

มิวสิควิดีโอเปนสื่อที่สรางอิทธิพลใหกับผูรับชมเปนอยางมาก ซึ่งมีผลทางดานอารมณ

และความรูสึก ในปจจุบันมีมิวสิควิดีโอเติบโตข้ึนมาก มีรูปแบบเกิดข้ึนอยางหลากหลาย เรียกไดวา  

ไมมีขีดจํากัดในดานการนําเสนอ หรือวิธีการเลือกใชเทคนิค เน่ืองจากสาเหตุที่วา เทคโนโลยีมีความ

ทันสมัยมากข้ึน ทําใหวิธีการสรางมิวสิควิดีโอมีรูปแบบมากข้ึนกวาแตกอนและสะดวกสบาย จึงทําให

เกิดเทคนิคที่แปลกใหม เนนการสรางสรรคไดอยางไรขีดจํากัด  

การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ Forced Perspective ใหมี

ประสิทธิภาพน้ันตองใหความสําคัญกับปจจัยทุกดาน หรือทุกกระบวนการ โดยการออกแบบฉากใน

เชิงเทคนิคภาพแบบ Forced Perspective น้ัน จะตองมีหลักในการคํานวณ และจัดวางตําแหนงให

ภาพใหมีขนาด ที่สมสวนและดูเสมือนจริง วิธีการน้ันจะตองมีการดูภาพในเฟรมและมารคตําแหนง

ระหวางวัตถุกับนักแสดง และปรับระยะโฟกัสของตัวกลองใหภาพมีความชัดลึกมากที่สุด และตอง

ซอมเปลี่ยนฉากในแตละฉากใหมีความแมนยํา และตองคํานึงถึงจังหวะของทํานองเพลงและ

ความหมายในแตละชวงของเน้ือเพลงดวย ซึ่งการนําหลักการแบบ Forced Perspective มาใชใน

งานมิวสิควิดีโอน้ันยังถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับวงการมิวสิควิดีโอในประเทศไทย แตสามารถพบไดใน

งานเบื้องหลังภาพยนตร ในภาพยนตรหลายๆเรื่องนําหลักการน้ีมาใชในเรื่องของการสรางฉาก 

อุปกรณตางๆ และเน่ืองจากวาหลักการน้ีเปนเรื่องที่เกี่ยวกับระยะ จัดการในเรื่องของความลึกของ

วัตถุ ในงานภาพยนตรจึงนํามาใชสรางฉากหลอก หรืออุปกรณหลอกตา เชน การสรางฉากปราสาท ที่

ในภาพยนตรจริงดูมีขนาดที่ใหญเสมือนของจริง แตเบื้องหลังไดนําหลักการ Forced Perspective 

เขาชวย หลักการ Forced Perspective น้ันสามารถทําใหงานดูมีความสมจริงและแนบเนียนอยาง

สมบูรณแบบ  

วิธีการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่เนนเทคนิคน้ัน ในเรื่องของเน้ือหาบางครัง้ไมจาํเปนทีต่องเลา

ใหมีเรื่องราวที่ซับซอน หรือมีเหตุมีผล แตเนนที่ความละเอียดของเทคนิคและใหความสําคัญของ

อารมณเพลง เพราะ การผลิตมิวสิควิดีโอ คือการผลิตภาพเพื่อประกอบเพลง ฉะน้ันตองทําใหภาพสื่อ

อารมณไปในแนวเดียวกับเพลงดวย ซึ่งจากการสํารวจกลุมเปาหมายอายุระหวาง 19-25ป จํานวน 6 

ทาน ที่ไดชมมิวสิควิดีโอเพลง Milk ของศิลปน Takeshi Shibuya โดยรวมมีความรูสึกวา การที่     
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นําหลักการ Forced Perspective มาใชในงานมิวสิควิดีโอ ถือเปนเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะเปน

เทคนิคที่มีความแปลกใหม ภาพมิวสิควิดีโอมีความแปลกตาและสามารถดึงดูดความสนใจไดในการ

รับชม นอกจากน้ีกลุมเปาหมายยังช่ืนชมในเรื่องของอุปกรณประกอบฉาก โดยใหความคิดเห็นวา มี

ความสวยงามและมีความสรางสรรค สามารถเลาเรื่องไดสนุก และสามารถทําใหรับชมไดจนจบอยาง

เพลิดเพลิน โดยสรุปแลว กลุมเปาหมายมีความเขาในลักษณะของหลักการแบบ Forced 

Perspective และเขาในเน้ือเรื่องที่เลาแบบงายๆไมซับซอน และสามารถเขาถึงอารมณของผูรับชมได 

ดังน้ันการผลิตมิวสิควิดีโอที่ ดีตองคํานึงในหลายปจจัย ไมวาจะเปนเรื่องของการ

ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย รวมถึงเรื่องของเน้ือหา ที่ตองสอดคลองใหเขากับเพลง สวนเรื่องของ Art 

Direction ตองคํานึงถึงความละเอียดและสวยงาม สรางสรรคใหมีความแปลกใหม และสิ่งสําคัญตอง

สรางใหผูชมเกิดความประทับใจตองานมากที่สุด 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. ปญหาในเรื่องของอุปกรณ ตองศึกษาและทดลองการเลือกหาวัสดุที่จะนํามาใชในการ

สรางโครงที่ใชในการชักฉาก มีอุปสรรคในเรื่องของการคํานวณและวัดขนาดที่จะทําใหอุปกรณ

สามารถใชไดจริงและมีความมั่นคงแข็งแรง 

2. ปญหาในเรื่องของกลองและเลนสกลอง เน่ืองจากหลักการ Forced Perspective 

เปนเรื่องของระยะ มีความลึก ความต้ืน จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการปรับระยะโฟกัส ที่ในบาง

ฉากไมสามารถทีจ่ะโฟกัสใหภาพชัดเทากันหมดได 

3. ปญหาในเรื่องของการถายทํา การวางคิวอุปกรณ คิวของฝายชักฉาก และคิวของ

นักแสดงไมเปนไปตามที่ซอมไว ทําใหบางฉากไมสามารถที่จะlong takeไดตามที่วางแผนไว และยังมี

ผลไปถึงตอน Post-Production เมื่อฉากที่เปนฉากตอเน่ืองถูก cut ระยะที่วางไวจึงผิดสัดสวนทันที

และเมื่อนํามาตอกันจะเห็นไดวา ภาพจะไมมีความแนบเนียนหรือสมจริงและสามารถเห็นความ

ผิดพลาดของเทคนิคไดชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. หาสถานที่ใหไดมาตรฐาน เหมาะสําหรับที่จะใชกับงาน เพื่อทําใหการถายทํามีความ

ราบรื่นและไดประสิทธิภาพ 

2. การฝกซอมคิว หรือจังหวะการเปลี่ยนฉากใหมีความแมนยํา เพื่อทําใหการดําเนินเรือ่ง

มีความแนบเนียน และดูสมจริง  
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3. ออกแบบฉากใหสรางสรรค สามารถดึงเสนหของหลักการน้ีออกมาใหไดมากที่สุด 

และออกแบบ Props ใหมีความสวยงาม ประณีต จะชวยสรางใหงานมีมูลคามากย่ิงข้ึน  

4. ในข้ันตอน Post-Production สามารถใสกราฟกหรือลูกเลนใหกับงาน เพื่อเพิ่ม

อารมณของงานและทําใหงานมีความสนุกสนานและนาสนใจมากข้ึน 
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แบบสัมภาษณเจาะลกึผูผลิตมิวสคิวิดีโอ 

เรื่อง “การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเชิงเทคนิคดวยวิธีการแบบ Forced Perspective” 

 

 

1. ใชสัมภาษณผูกํากับมิวสคิวิดีโอ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

สวนที่ 2  กระบวนการการสรางสรรคมิวสิควิดีโอที่ใชวิธีการแบบForced Perspective การคิดสรางสรรค

เน้ือหาของมิวสิควิดีโออยางไรใหมีความแปลกใหม 

- ข้ันตอนการผลิต 

- การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ 

- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 

- เทคนิควิธีการถายทํา 

- การเลือกใชเทคนิคพิเศษใหมีความแปลกใหม 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพ 

- การตีความที่ผูศึกษาเลือกใชวาควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน Mood&Toneเปนอยางไร 

- การใชหลักการแบบ Forecd Perspective ในการเลาเรื่องมีความนาสนใจอยางไร 

 

2. ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 

- สิ่งที่จําเปนเกี่ยวกับเรื่องของภาพในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 

- แนวทางในการเลือกใชภาพเพื่อสื่อใหเห็นอารมณและความรูสึก 

- เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพในมิวสิควิดีโอ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานมิวสิควิดีโอของผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรบัชมมิวสิควิดีโอเชิงเทคนคิ 

ดวยวิธีการแบบ Forced Perspective” 
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แบบสอบถามการสนทนากลุม 

ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรบัชมมิวสิควิดีโอเชิงเทคนคิ 

ดวยวิธีการแบบ Forced Perspective” 

 

 

1. ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

- คุณรูสึกช่ืนชอบและเขาใจในเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควีดีโอที่นําเสนอมากนอยเพียงใด เพราะ 

  เหตุใด 

- คุณคิดวาเน้ือหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด 

  หรือไมเพราะเหตุใด 

- คุณคิดวาการดําเนินเรื่องในแตละฉากมีความดึงดูดใหคุณติดตามไปจนจบเพลงหรือไมอยางไร 

  โปรดอธิบาย 

2. ความพึงพอใจดานการนําเสนอและเทคนิคในมิวสิควิดีโอ (Presentation & Technic) 

- คุณคิดวาเทคนิค Forced Perspective ชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับมิวสิควิดีโอหรือไมอยางไร  

  หากเปรียบเทียบกับการถายภาพเลาเรื่องธรรมดา และมีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม โปรด 

  อธิบาย 

- คุณคิดวามิวสิควิดีโอน้ี สามารถทําใหเห็นถึงเทคนิค Forced Perspective มากนอยแคไหน  

  และสามารถดําเนินเรื่องไดอยางราบรื่นต้ังแตตนจนจบดีหรือไม โปรดอธิบาย 

- คุณคิดวาการใชเทคนิค Forced Perspective สามารถดึงดูดคุณใหติดตามมิวสิควิดีโอช้ินน้ีจน 

  จบหรือไม พรอมอธิบาย 

3. ความพึงพอใจดานการตัดตอและเรื่องของArt Direction (Editing & Art Direction) 

- คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับจังหวะการเปลี่ยนฉากและภาพรวมในการตัดตอของมิวสิควิดีโอ        

  ช้ินน้ีโปรดใหเหตุผล 

- คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับการออกแบบฉากแตละฉาก และคิดวามีความเหมาะสมหรือไม 

  อยางไร โปรดอธิบาย 
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4. ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music video) 

- คุณช่ืนชอบฉากเทคนิค Forced Perspective ในแตละฉากมากนอยเพียงใด ช่ืนชอบหรือไม     

  ช่ืนชอบฉากไหนเปนพิเศษหรือไม โปรดอธิบาย 

- ภาพรวมของช้ินงานสามารถสรางความเพลิดเพลินในการดูมิวสิควิดีโอหรือไมและมิวสิควิดีโอ 

  ยาวเกินไป หรือสั้นเกินไปหรือไม โปรดใหเหตุผล 

5. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 
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