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จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการผลิตวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด

Black Light โดยมุงเนนศึกษาวิเคราะหและผลิตคลิปวิดีโอ การสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตมิวสิกวิดีโอ 

ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากงานคลิปวิดีโอในอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาผลิต วิดีโออารตใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับความตองการของตนเองและกลุมเปาหมายมากที่สุด ทั้งยังทําการประเมินผลมวิสกิวิ

ดีโอที่ไดผลิตข้ึนเพื่อใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจที่กลุมเปาหมายไดรับหลังการรับชมวิดีโอ

อารตเสร็จสิ้นแลว 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา การสรางสรรควิดีโออารตที่ตองใชแสงจากหลอดไฟ Black 

Light ที่มีคุณภาพน้ัน ตองมีรูปแบบและเน้ือหาที่นาสนใจ โดยที่รูปแบบการนําเสนอของวิดีโอน้ันตอง

มาความแปลกใหมและกระตุนอารมณ ความรูสึกและความสนใจในตัวงาน ตลอดจนการใชเทคนิค

พิเศษที่ชวยเพิ่มความสนใจของงาน และการตัดตอหรือการลําดับภาพที่ชวยใหงานดูมีจังหวะที่นา

ติดตาม สามารถทําใหคนดูเขาใจไดงายข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาคิดผลิตวิดีโอ

อารตที่เปนอยางของการใชการจัดแสงที่ใชแสงของหลอด Black Light โดยมีรูปแบบและเน้ือหาของ

จัดแสงของหลอด Black Light ที่ใหทั้งสาระ ประโยชน จุดประกายความคิดสรางสรรค และความ

บันเทิงสําหรับกลุมเปาหมาย และจากผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโออารตที่ใชแสงของหลอด Black 

Light กลุมตัวอยางอายุ 18-25 ป สวนใหญช่ืนชอบและพึงพอใจตอรูปแบบการนําเสนอและเทคนิคที่

ใชในวิดีโอ โดยใหเหตุผลวา มีการใชไฟ Black Light มานําเสนอทําใหภาพที่เกิดข้ึนในวิดีโอมีความ

สวยงาม สรางความนาสนใจและแปลกใหมดี 
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สุดทายขอกราบพระคุณพอแมและครอบครัวที่ใหการเลี้ยงดู ความรัก กําลังใจและให 
สนับสนุนขาพเจาเสมอมาและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียลสะเวลามาชวยงานทุกครั้งในการถายทํา
และใหคําแนะนําและการชวยเหลือตลอดจนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันน้ีผลงานศิลปะมีความหลากหลายไปดวยรูปแบบ เทคนิคเน้ือหาหรือแมกระทั่ง
การนําเสนอ ซึ่งพัฒนาการทางดานความหลากหลายของศิลปะน้ันยอมมีผลมาจากความเคลื่อนไหว
ของสังคม เพราะศิลปะไมอาจดํารงอยูอยางเอกเทศในสังคมได ไมเวนแมแตศิลปะรวมสมัย ซึ่งตางก็
ไดรับอิทธิพลจากสภาพของสังคม แนวคิดของคนในสังคม รวมถึงความเจริญกาวหนาของสังคมดวย 
สิ่งเหลาน้ีกลายมาเปนแรงผลักดันใหศิลปะมีรูปแบบ เทคนิค เน้ือหาหรือการนําเสนอที่แปลกไปจาก
เดิม วิดีโออารตเองก็เปนหน่ึงในน้ัน (จิรดา จรีเวฬุโรจน 2554) 

วิดีโออารต คือ ศิลปะที่ใชภาพเคลื่อนไหว หรือประกอบดวยขอมูล ภาพเคลื่อนไหว 
อาจจะมีเสียงหรือไมมีเสียงประกอบก็ได  วิดีโออารตไดพัฒนามาพรอมกับสังคมยุคใหม โดยเกิด
กระแสความนิยมจากการใชอุปกรณการถายภาพยนตรแบบพกพา ซึ่งวิดีโออารต ไมมีขีดจํากัดวา
จะตองมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณจริงเทาน้ัน ในหลาย ๆ งาน อาจจะเปนการฉายภาพกราฟ
ฟคที่เปนนามธรรม บางก็เปนภาพหุนน่ิง วัตถุสิ่งของตาง ๆ แลวแตศิลปนจะเกิดความคิดสรางสรรค
ช้ินงานข้ึนมา (ซิลเวีย มารติน, อางถึงใน สมพร วารนาโด 2552: 6) 

ภาพที่เคลื่อนไหว เวลา พื้นที่และเสียงหรือความเงียบ เปนสิ่งเราตอความรูสึกและ
ประสาทสัมผัสของผูคนไดมากและรวดเร็วกวาผลงานศิลปะวัตถุที่ต้ังอยูเฉยๆไรความเคลื่อนไหวเชิง
รูปธรรม นอกจากน้ียังสื่อสารหรือความรูสึกบางประการที่พิเศษได อาทิเชน ภาพและเสียงขณะที่
ลูกโปงระเบิดแตก อันกอใหเกิดความตกใจจากการรับรูดวยตาและการไดยิน ความรูสึกตกใจใน
ลักษณะของการระเบิดเชนน้ี ไมปรากฏในผลงานศิลปะรูปแบบที่ผาน ๆ มา สิ่งน้ีจึงทําใหวิดีโออารต
กลายมาเปนรูปแบบทางศิลปะทัศนศิลป ทีมีคุณสมบัติพิเศษตอการรับรูของผูชม 

ดวยคุณสมบัติและกระบวนการการสรางงานดังกลาว แสดงใหเห็นวาสื่อวิดีโอน้ันเปนสิ่ง
สงเสริมตอการสรางผลงานรวมสมัย อีกทั้งยังเขาถึงงาย ใชสื่อสารงายและมีตนทุนในการผลิตตํ่าดวย 
ปจจัยทั้งหลายเหลาน้ีจึงกลายเปนสิ่งจูงใจสําคัญใหศิลปนนิยมใชสื่อน้ีในการสรางสรรคงานศิลปะกัน
(จิรดา จรีเวฬุโรจน 2554) 

 เน่ืองดวยผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาและผลิตวิดีโออารตและมีความสนใจเกี่ยวกับ
เอฟเฟกตของภาพที่เกิดจากแสงของหลอดไฟ Black Light จึงนําเอาหลอด Black Light มาใชในงาน
วิดีโออารตช้ินน้ี ความพิเศษของหลอด Black Light คือจะใหแสงสวางที่มีความ ยาวคลื่นเทากับแสง
อัลตราไวโอเลต หรือแสงยูวี แทนที่จะเปนแสงขาวจากหลอดไฟธรรมดา การทํางานของหลอด Black 
Light เมื่อเปดสวิตซในที่สวางจะไมเห็นแสงแตอยางใดแตถาเปดในที่มืดหลอด Black Light จะใหแสง
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สีมวงจางๆ และทําใหสิ่งของบางอยางหรือเสื้อสีขาวเรืองแสงสวางข้ึน หลอด Black Light เปนหลอด
ที่ใหแสงในยานสีนํ้าเงิน มวง และเหนือมวงข้ึนไป เน่ืองดวยมันเปนชวงความยาวคลื่นที่เห็นดวยตาได
ไมทั้งหมด หลอด Black Lightเกิดแสงไดในที่มืดเพราะเมื่ออะตอมของปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต
ไดรับการกระตุน มันจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของแสง ซึ่งสวนใหญเปนแสงในยาน                    
อัลตราไวโอเล็ต ซึ่งตาของมนุษยไมสามารถมองเห็นได และมีสวนนอยที่ปลดปลอยแสงออกมาในยาน
ที่ตามองเห็นได ดังน้ันผิวดานในของหลอดฟลูออเรสเซนตจึงตองเคลือบดวยฟอสฟอรัสไว เมื่อ
แสงอัลตราไวโอเล็ตกระทบเขากับอะตอมของฟอสฟอรัส มันจะทําใหอิเล็กตรอนของฟอสฟอรัส             
ยายเขาสูวงโคจรสูง ขณะที่ตกลงสูวงโคจรตํ่า มันจะปลดปลอยพลังงานเปนแสงที่ตามองเห็นได มี
หลายสิ่งหลายอยางที่สวางข้ึนในที่มืด เพราะสิ่งเหลาน้ันมีฟอสฟอรัสที่เกิดจากธรรมชาติ ยกตัวอยาง
เชน ฟนและเล็บ ก็มีฟอสฟอรัสอยูดวย สวนฟอสฟอรัสที่เกิดจากมนุษยสรางข้ึนก็มี เชน หนาจอ
โทรทัศน  สี และเสนใยพลาสติก เปนตน  สีบางประเภทเพื่อใหเกิดความสวางในที่มืดไดมากๆ จะใส
ฟอสฟอรัสไว เมื่อเรานําไปใช และฉายดวยหลอดแบคไลทมันจะสวางในที่มืดได  (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล, คณะวิทยาศาสตร 2556) 

Fluorescent คือสารเรืองแสงที่มีความสวางใหความรูสึกจัดจานรอนแรง เปนสีที่ตัดกัน
ระหวางสีเย็น ในป2013น้ี สีนีออนเปนสีที่กําลังไดรับความนิยมใน Fluorescent ซึ่งเปนเทรนดแฟช่ัน
ที่กําลังมาแรงในชวงน้ี Fluorescent เปนเทรนดที่มีสีสันนาสนใจอยูที่ความสองสวางของสี ซึ่งสีนีออน
ที่เปนสีในโทนสวางและมีความโดดเดน ซึ่งสีเหลาน้ีเมื่อโดนแสงของหลอด Black Light แลวจะเกิด
การเรืองแสงของสีในความมืดเราสามารถเห็นสีพวกน้ีโดดเดนสองแสงออกมาได 

จากสิ่งที่กลาวมาขางตนทําใหผูจัดทํามีความสนใจที่จะศึกษาและผลิตวิดีโออารตที่ใช 
Black Light ในการถายทําเพื่อทดลองใหเห็นเอฟเฟกตในภาพของวัตถุ สี ตางๆที่จะเกิดข้ึนเมื่อถูก
นํามาอยูในแสงของหลอด Black Light  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสรรคการวิดีโออารตโดยการใชแสงจากหลอดไฟ Black Light 
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทําวิดีโอโดยการใชการจัดแสงโดยใชเพียงแสงจากหลอด 

Black Light 
3. เพื่อศึกษาการเกิดเอฟเฟกตของภาพ สี วัตถุ ที่เกิดจากแสงของหลอด Black Light 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับของผูชมกลุมเปาหมาย 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
โครงการจุลนิพนธที่ศึกษาเทคนิคการสรางสรรควิดีโอโดยใชแสงแบบ Black Light โดย

จะมีการจัดทํา คลิปวิดีโอศึกษา ความยาวไมเกิน 3 นาที ซึ่งเน้ือหาภายในคลิปวีดีโอจะแสดงในเห็น
เอฟเฟกตในภาพที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black Light 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2. รวบรวม ศึกษา และตีความขอมูล 
    - ศึกษาทฤษฎีและผลงานศิลปะที่เกี่ยวของกับการใชแสงจากหลอด Black Light 
    - ศึกษาทฤษฎีการจัดแสงและการถายภาพ 
    - ศึกษาและหาขอมูลจาก References เชน ภาพยนตร มิวสิกวีดีโอ ภาพน่ิง เปนตน 
3. Pre-Production 
 - ศึกษาเพลงและเน้ือหาของเพลงที่ตองการจะทํามิวสิกวีดีโอ 
 - เขียนบทมิวสิกวีดีโอและกําหนด Mood & Tone ของเรื่อง รวมทั้งการวางตัว

ละคร และการวางตําแหนงของแสงและกลอง 
 - ทํา Shooting Board หรือ Mood Board 
 - หาตัวนักแสดง, หาอุปกรณประกอบฉาก, หาสถานที่ถายทํา, ทํา Shot List และ

เตรียมอุปกรณการถายทํา 
 - รวบรวมเปน Pre-Production Book 
4. Production 
 -ถายทํามิวสิกวีดีโอ 
5. Post - Production 
 - ตัดตอ และ ใสเทคนิคพิเศษ 
6. การ Research Production 
 - การทํา Focus Group กลุมเปาหมายอายุ 18-25 ป จํานวน 5 คน 
 - เพื่อรับรูถึงความคิดเห็นของผูชมทั่วไป และนําไปปรับปรุงในการทํางานครั้งตอๆไป 
7. สรุปผลและจัดทํารูปเลม 

 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1-1    แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

  ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ          

  ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค   

  คลิปวิดีโอกีฬาที่มีความเร็วแบบไฮสปด 

         

  ข้ันตอนการเตรียมการผลิต          
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กิจกรรม 
2556 2557 

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

  ข้ันตอนการผลิต          

  ข้ันตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิต          

  สรุปผล          

  จัดทําเอกสาร          

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดศึกษากรอบแนวทางในการผลิตวิดีโออารต 
2. ไดเรียนรูการสรางสรรคและผลิตวิดีโออารตโดยใชเทคนิคของแสงจากหลอดไฟ Black 

Light 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
วิดีโออารต (Video Art) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง ศิลปะที่ใช ภาพเคลื่อนไหว หรือ

ประกอบดวยขอมูล ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เปนสื่อในการแสดงผลงาน  
เทรนดฟลูออเรสเซนต (Trend Fluorescent) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง เทรนดแฟช่ัน

ที่เนนสีที่โดดเดน สีในโทนสวาง สีนีออน 

รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี (Ultraviolet) ช่ือภาษาไทยวา รังสีเหนือมวง เปน

ชวงหน่ึงของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นกวาแสงที่มองเห็น มีความยาวคลื่นในชวง 400-

10 นาโนเมตร และมีพลังงานในชวง 3-124 eV เน่ืองจากสเปกตรัมของมันประกอบดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่มีความถ่ีสูงกวาคลื่นที่มนุษยมองเห็นเปนสีมวง 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เปนธาตุอโลหะ ฟอสฟอรัสอยูในกลุมไนโตรเจน พบไดทั้ง

ในหินฟอสเฟต และเซลลสิ่งมีชีวิตทุกเซลล (ในสารประกอบในดีเอ็นเอ) คําวา ฟอสฟอรัส มาจาก

ภาษากรีกแปลวา 'สองแสง' และ 'นําพา' เพราะฟอสฟอรัสเรืองแสงออนๆ เมื่อมีออกซิเจน หรือมา

จากภาษาละติน แปลวา 'ดาวประกายพรึก' คนพบประมาณป 1669 โดยนักเลนแรแปรธาตุชาว

เยอรมัน เฮนนิค แบรนด  

อะตอม (Atom)  คือหนวยพื้นฐานของสสาร ประกอบดวยสวนของนิวเคลียสที่

หนาแนนมากอยูตรงศูนยกลาง ลอมรอบดวยกลุมหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
โครงการการสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด Black Light มีทฤษฎี แนวคิด

และผลงานที่เกี่ยวของในการศึกษาดังน้ี 
ตอนที่ 1    แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย 
ตอนที่ 2    แนวคิดเรื่องแสงและการใชแสงในงานภาพยนตร 
ตอนที่ 3    แนวคิดเกี่ยวกับดานศิลป 
ตอนที่ 4    แนวคิดเรื่องการสรางสรรควิดีโออารต 
 

ตอนที่ 1     แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย 
องคประกอบภายในภาพถือเปนสิ่งสําคัญตอการสรางมิวสิกวีดีโอเปนอยางย่ิง เน่ืองจาก

ภาพที่ไดนําเสนอออกมาจะถูกทําหนาที่ในการสื่อสารดวยการถายทอดเรื่องราว อารมณ ความรูสึก 
และสามารถสื่อความหมายแทนคําพูดโดยตรง จนอาจกลาวไดวาภาษาภาพเปนเสมือนอีกภาษาหน่ึงที่
ใชในการเลาเรื่อง และเปนเครื่องมือที่ใชในการถายทอดทางอารมณของสื่อมิวสิกวีดีโอ ซึ่ ง
องคประกอบภายในภาพดังกลาวเปนองคประกอบในการถายทําและเทคนิคในการสรางสรรค ไดแก    
(ประวิทย แตงอักษร 2551: 31-175) 

 
1.1 ขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เปนการศึกษาในเรื่อง
ความสมัพันธระหวางกลองกับสิ่งที่ถูกถายน่ันเอง เพื่อใหการสื่อความหมายไดผล ขนาดของภาพกับ
วัตถุที่ถูกถายควรมีความสัมพันธระหวางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาผูสรางตองการจะนําเสนออะไร และ
อยางไร การเลือกใชขนาดภาพควรจะถูกกําหนดดวยจุดประสงคที่ผูสรางตองการจะสื่อสาร ซึ่งไมใช
เฉพาะในดานการเลาเรื่องเทาน้ัน แตรวมถึงในเชิงของการสื่ออารมณ หรือความคิดขนาดภาพสวน
ใหญแลวสามารถแบงไดเปน 6 ขนาดหลักๆดวยกัน ดังน้ี 

- ภาพ Extreme long shot  
จะถายจากระยะทางไกลมาก แสดงใหเห็นถึงอาณาเขตที่กวางใหญ หนังที่ใชภาพ

ขนาดน้ีอยางไดผลก็คือหนังในกลุมที่เนนใหเห็นความกวางใหญไพศาลของฉากหลัง หรือภาพวิว
ทิวทัศนทั้งหลาย เชนหนังแนว Epic หรือมหากาพย บางครั้งภาพขนาดน้ีใชเพื่อเช่ือมตอกับภาพใน
ระยะที่ใกลกวาน้ันเหมือนเปนการเกริ่นเปดเรื่อง จึงถูกเรียกอีกช่ือวาเปน Establishing Shots 
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- ภาพขนาด Long shot  
 ภาพขนาดน้ีเผยใหเห็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ ขณะที่ตัวละครในภาพก็จะ

มองเห็นไดเต็มตัว กลาวไดคือ สามารถเก็บรายละเอียดของฉากไดมากพอ ๆ กับรายละเอียดของตัว
ละครในลักษณะเต็มตัว อีกทั้งยังเปนระยะที่เหมาะสําหรับคนทําหนังที่ตองการสื่อความคิดหรือ
ความหมายพิเศษผานองคประกอบภาพในแบบที่เรียกวา Mise-en-scene 

- ภาพขนาด Full shot  
ภาพขนาดน้ีจะเห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว สวนหัวจะอยูใกลกับขอบบนของ

กรอบภาพ เชนเดียวกับสวนเทาจะอยูใกลกับของลาง กลาวคือมันไกลพอที่คนดูจะมองเห็นกิริยาเต็ม
ตัวของนักแสดง แตก็ใกลพอที่จะไดเห็นการแสดงออกทางสีหนาของตัวละคร 

- ภาพขนาด Medium shot  
เปนภาพที่ยึดเอาระยะต้ังแตหัวเขาหรือเอวของตัวละครข้ึนไป มักจะใชในฉาก

สนทนาระหวางตัวละคร เพราะทาทางและการแสดงออกของตัวละครมองเห็นไดชัดข้ึน Medium 
shot อีกลักษณะหน่ึงเรียกวา ภาพขนาด Over-The-Shoulder Shot หรือภาพถายขามไหล คนทํา
หนังมักจะใชภาพขนาดน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความจําเจในการเสนอภาพ Two Shot บอยครั้งก็ใชแสดงถึง
ความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงระหวางตัวละครทั้งสองคน หรือบางครั้งใชเพื่อเนนความสําคัญหรืออิทธิพล
ของตัวละครคนหน่ึงที่มีเหนือตัวละครอีกคนหน่ึง 

- ภาพขนาด Close-up 
มักจะใชเพื่อแสดงรายละเอียดของอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็ก เปดโอกาสใหผูชมได

สํารวจปฏิกิริยาบนใบหนาของตัวละคร บางครั้งผูกํากับมักจะใชภาพขนาดน้ีเพื่อแสดงนัยสําคัญของ
วัตถุน้ันๆ หลายครั้งก็เพื่อแสดงความหมายในเชิงสัญลักษณ 

- ภาพขนาด Extreme Close-up  
เปนขนาดที่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ เชนดวงตาหรือปากของตัว

ละคร ภาพดังกลาวน้ีมักจะใชเพื่อเนนความสําคัญของสิ่งที่ถูกถายน้ัน ๆ แตก็ไมใชภาพที่พบไดบอยนัก 
 

1.2 มุมกลองกับการสื่อความหมาย 
มุมกลองนับเปนอีกเครื่องมือหน่ึงที่คําทําหนังสามารถใชเพื่อแสดงความหมายของ

ภาพ หรือบางครั้งก็ถูกใชเพื่อแสดงความเห็นของคนทําหนังตอตัวละครหรือวัตถุที่ถูกถาย หากกลอง
ทํามุมกับวัตถุที่ถูกถายเพียงเล็กนอยมันก็สามารถจะทําหนาที่ในการถายทอดความละเอียดออน
ทางดานอารมณ หากกลองทํามุมกับวัตถุที่ถูกถายอยางแจมชัด มันก็อาจจะใชเพื่อบอกความหมาย           
ที่สําคัญของภาพหรือตัวละคร  

กลองน้ันย่ิงทํามุมกับวัตถุที่ถูกถายมากเทาไหร มันก็ย่ิงสะดุดตาและเรียกรองความ
สนใจของผูชมมากข้ึนเทาน้ัน ในทางปฏิบัติ มุมกลองพื้นฐานที่เห็นกันโดยหลักๆแลวทั้งหมดมี 5 มุม
ดวยกัน ประกอบดวย 

- มุมกลอง Bird’s eye view 
เปนมุมที่กลองถูกกําหนดใหตองถายจากเหนือศีรษะลงมาเหมือนแทนสายตา 

นกบนทองฟา และการถายดวยมุมกลองแบบน้ีมักจะสรางความลําบากใหกับผูชมในการแยกแยะวา
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ตัวละครหรือวัตถุที่ถูกถายเปนใครหรืออะไร คนทําหนังสวนใหญจึงจะหลีกเลี่ยงการต้ังกลองในมุมน้ี 
แตถึงอยางน้ันในหลาย ๆ กรณี คนทําหนังก็ใชประโยชนจากมุมกลองดังกลาวอยางไดผลในการสื่อ
ความหมาย การใชมุมกลองน้ีประกอบกับภาพขนาดไกล จะทําใหผูคนที่ถูกถายมีความรูสึกตํ่าตอย
และปราศจากความสําคัญ แตกรณีใชกับภาพขนาดใกล อาจใชเพื่อบอกถึงการตกอยูในสภาพจนมุม
ของตัวละครในสถานที่คับแคบ หรือแสดงความสับสนวุนวายของการตอสู หนังที่ใชมุมภาพน้ีมักจะ
นําเสนอเน้ือหาที่วาเรื่องของเคราะหกรรม, ชะตากรรม 

- มุมกลอง High angle หรือ กลองมุมสูง   
มุมกลองน้ีไมใชมุมที่จะสรางความคลุมเครือหรือนาฉงนใหกับผูชมเหมือนกับ 

Bird’s eye view มุมน้ีใชเพื่อแสดงถึงสถานการณทั่วไปใหไดรับรูโดยไมจําเปนตองบงบอกถึงเรื่อง
ของเคราะหกรรมหรือชะตากรรของตัวละคร ขณะเดียวกัน มุมกลองน้ีจะทําใหขนาดความสูงของตัว
ละครหรือสิ่งที่ถูกถายลดลง มุมกลองดังกลาวจะเผยใหเห็นสวนพื้นดินหรือพื้นหองเปนแบคกราวนด 
ในกรณีที่ใชมุมกลองน้ีกับวัตถุที่เคลื่อนไหว ระดับของความเร็วจะนอยลง มุมน้ีจึงใหความรูสึกถึงความ
ซ้ําซากจําเจ เบื่อหนาย รวมไปถึงความเช่ืองชา มุมน้ีมักจะชวยเพิ่มความย่ิงใหญของฉากและอาณา
เขตบริเวณโดยรอบ ทั้งน้ีจําเปนตองใชภาพประกอบกับภาพขนาดไกลหรือไกลมาก บางกรณีคนทํา
หนังอาจจะใชภาพเพื่อบอกถึงความตกตํ่าหรือการดูถูกตัวเองของตัวละครน้ันๆไดเหมือนกัน 

- ภาพในระดับสายตา (Eye-level shot)  
คือมุมกลองปกติของหนังแทบทุกเรื่อง และไมไดสื่อความหมายใดๆเปนพิเศษ 

กลาวคือมีความเปนกลางและไมกอใหเกิดทางดานอารมณใดๆ ภาพระดับสายตาเปดโอกาสใหผูชม
เลือกพิจารณาและตัดสินตัวละครจากที่มองเห็นเอาเองวาแตละคนเปนอยางไร 

- มุมกลอง Low Angle หรือ กลองมุมตํ่า  
เปนมุมกลองที่เหมาะสําหรับการแสดงถึงความย่ิงใหญของสิ่งที่ถูกถายในแนวต้ัง 

กลองมุมตํ่าเพิ่มความสูงใหกับนักแสดงรูปรางเต้ีย การเคลื่อนไหวของวัตถุในมุมกลองระดับน้ีให
ความรูสึกที่รวดเร็ว ในฉากที่นําเสนอความรุนแรง กลองมุมตํ่าจะเปนประโยชนในการสรางความรูสึก
วุนวายสับสน อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมเมื่อถูกถายดวยกลองมุมตํ่ากลับจะลดบทบาทลงไป เพราะ
แบ็คกราวนดสวนใหญมักจะเปนทองฟาหรือไมก็เพดานหอง ในทางจิตวิทยา กลองมุมตํ่าเพิ่ม
ความสําคัญใหกับตัวละคร ภาพของตัวละครที่ถายจากมุมตํ่าจะกอใหเกิดความรูสึกนากลัว นาเกรง
ขาม หรือนาเคารพนับถือ ดวยเหตุน้ีเอง หนังประเภทโฆษณาชวนเช่ือหรือหนังประเภทแสดงวีรกรรม
หาวหาญมักใชกลองมุมตํ่าเพื่อประโยชนในการสื่อความหมายทํานองน้ีเสมอๆ 

- มุมกลอง หรือ กลองมุมเอียง (Oblique angle/Dutch angle)  
มุมกลองน้ีสงผลใหตัวละครที่ถูกถายในมุมกลองแบบน้ีดูเหมือนกําลังลมลง ใช

เพื่อบอกภาวะทางจิตใจที่ไมปกติธรรมดาและเพื่อสรางความรูสึกไมมั่นคง โดยหลักจิตวิทยาแลว 
กลองมุมเอียงบอกเปนนัยถึงความตึงเครียด การเปลี่ยนแปลง และสถานการณที่ไมมั่นคง 

อยางไรก็ตามไมวาจะอยางไร ในการคนหาความหมายวามุมกลองน้ัน ๆ สื่อ
ความหมายอยางไร สิ่งที่ตองนํามาพิจารณาประกอบดวยก็คือเน้ือหาที่หนังในชวงน้ัน ๆ รวมถึงบริบท
สวนตาง ๆ ของหนังอีกดวย มุมกลองบางมุมอาจไมไดสื่อสารความหมายตามที่กลาวมาขางตนเพียง
อยางไร 
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1.3 การเคลื่อนกลองกับการสื่อความหมาย  
ในอดีตการเคลื่อนกลองในการถายทําน้ัน จะมีจุดประสงคสวนใหญเพื่อการเลาเรื่อง 

แตในปจจุบันการถายทําน้ันใชประโยชนจากการเคลื่อนกลองในระดับที่ ซับซอนมากข้ึน 
นอกเหนือจากการเลาเรื่อง หรือสื่อสารดานอารมณ การเคลื่อนกลองยังถูกใชเพื่อสื่อสารความหมายที่
ซอนเรน และแสดงผลในทางจิตวิทยา 

ปญหาสําคัญของการเคลื่อนกลองเกี่ยวของกับเรื่องของเวลา หนังที่เนนการเคลื่อน
กลองตลอดเรื่องมักจะใหความรูสึกวาเรื่องดําเนินไปอยางเช่ืองชา เพราะการเคลื่อนกลองใชเวลา
มากกวาเมื่อเทียบการตัดจากภาพหน่ึงไปอีกภาพหรือที่เรียกวา Straight Cut  

การเคลื่อนกลองในแตละรูปแบบสื่อสารความหมายที่แตกตางกัน การเคลื่อน
บางอยางอธิบายความตรงไปตรงมา บางอยางก็ซอนนัยความหมายซับซอน กลาวโดยสรุปแลว การ
เคลื่อนกลองข้ันพื้นฐานแบงไดทั้งหมด 5 ลักษณะดวยกันคือ  

- Pan หรือ Panning Shot  
จะใชเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครใหอยูในกรอบภาพ หรือถาหากใช

ประกอบกับภาพขนาด Extreme Long Shot มักจะใชเพื่อแสดงถึงอาณาบริเวณอันกวางใหญไพศาล
ของดินแดน 

- Tilt หรือ Tilt Shot  
คือการเคลื่อนกลองในแนวต้ัง ตัวกลองยึดอยูกับขาต้ัง สามารถใชเพื่อรักษาตัว

ละครที่เคลื่อนไหวในเฟรมภาพ ใชเพื่อบอกถึงความฉับไว ใชเพื่อเปดเผยความจริงบางอยาง ใชแทน
สายตาตัวละครขณะที่มองข้ึนหรือมองลง การเปลี่ยนมุมกลองในแนวต้ัง-ยังอาจสงผลใหวัตถุที่ถูกถาย
แปรเปลี่ยนความหมาย 

- Dolly Shot  
สามารถใชเพื่อติดตามตัวละคร หรือเพื่อสํารวจเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนในฉาก

น้ันๆ หรืออาจใชเพื่อแทนสายตาของตัวละครขณะเคลื่อนไหวหรือใชเพื่อแสดงมิติทางลึกของฉากน้ันๆ 
หรืออาจใชเพียงเพื่อใหเกิดความหลากหลายในแงของการนําเสนอภาพ 

- Hand – Held Shot 
ไมมีความนุมนวลราบรื่น สวนใหญแลวเปนการแบกกลองข้ึนบาของผูถายภาพ 

ผลลัพธทางดานภาพก็คือ จะใหความรูสึกหว่ันไหวและกระตุก โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาหากถายภาพ
วัตถุหรือตัวละครจากในระยะใกล แตขณะเดียวกันการเคลื่อนกลองลักษณะดังกลาวก็เปดโอกาสให
สามารถบันทึกภาพตางๆ ไดอยางคลองตัว แฮนดเฮลดชอตบางครั้งบางคราก็ใชเพื่อแทนสายตาของ
ตัวละคร หรือเพื่อทําใหผูชมรูสึกมีสวนรวมกับเหตุการณมากข้ึน 

 
1.4 การจัดองคประกอบภาพในการสื่อความหมาย 

เกณฑในการวิเคราะหการจัดวางภาพแบบ Mise-en-sce’ne อยางเปนระบบ
สําหรับชอทใดชอทหน่ึงในภาพยนตรน้ัน อาศัยความรูหลายเรื่องประกอบกัน อาทิ การถายภาพ 
ขนาดภาพ มุมกลอง การจัดแสง การจัดแสง การใชสี กรอบภาพ องคประกอบภาพ ฟอรมของภาพ 
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และอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรมรวมกัน เกณฑตอไปน้ีอาจจะชวยใหการศึกษา 
Mise-en-sce’ne เปนไปอยางจับตองไดงายข้ึน 

- Dominant หรือจุดเดนทางภาพ  
สายตาของเราเราจับจองที่บริเวณไหนเปนลําดับแรกและทําไมหรืออีกนัยหน่ึง 

ผูสรางตองการใหผูชมมองไปสวนประกอบใดของภาพเปนอันดับแรก 
- รูปแบบการจัดแสง  

เปนการจัดแสงแบบ High Key, Low Key, High Contrast หรือผสมผสาน
ระหวางรูปแบบการจัดแสงเหลาน้ี 

- ขนาดภาพ  
ภาพที่ใชเปนภาพขนาดไหน กลองต้ังหางจากเหตุการณที่เกิดข้ึนเพียงใด 

- มุมกลอง  
เรารวมถึงมุมกลอง กําลังมององคประกอบหลักของภาพในมุมสูงหรือตํ่า หรอืวา

อยูในระดับสายตา 
- การใชสี  

สีที่ใชมาตัดหรือชวยขับความเดน สีมีหนาที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ
หรือไม 

- เลนส  
แผนกรองแสงหรือฟลเตอร และฟลมที่ใชสิ่งเหลาน้ีมีสวนเปลี่ยนแปลงบิดเบือน

หรือไม 
- Subsidiary Contrasts หรือจุดเดนรอง  

อะไรคือสิ่งที่สายตาเราใหความสําคัญลําดับตอมา ความหนาแนน มีขอมูลบรรจุ
อยูในภาพมากเพียงใด 

- Composition หรือการจัดองคประกอบภาพ พื้นที่ 2 มิติของจอถูก
แบงสันปนสวนอยางไร  

- ฟอรมของภาพ 
เปนแบบเปดหรือปดได (from) ภาพที่เห็นทําหนาที่เสมือนหนาตางที่เจาะจง            

ตีกรอบเฉพาะบางสวนของฉากโดยพลการ  
- การจัดวางกรอบภาพ (Framing)  

หลวมหรือคับแคบ ตัวละครสามารถจะเคลื่อนไหวไดอยางเปนอิสระหรือตัว
ละครถูกจํากัดใหอยูในสภาพที่ขยับไมได 

- ระดับความลึกของภาพ  
ภาพแสดงใหเห็นถึงความลึกกี่ระดับและโฟรกราวนดกับแบ็คกราวนดชวยขยาย

การวิจารณหรือไม 
- การจัดวางตัวละคร  

บรรดาตัวละครครองพื้นที่สวนไหนบาง  
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- ทิศทาง 
ที่ตัวละครหันไปกับกลอง  

- ระยะความสัมพันธระหวางตัวละครกับกลอง  
พื้นที่ระยะหางของตัวละครเปนอยางไร หางแคไหน 

 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องภาพ ทําใหผูศึกษามีความเขาใจในเรื่องของการสื่อหมายเกี่ยวกบัภาพ
ไดแก ขนาดภาพ การเคลื่อนกลอง มุมภาพและการจัดองคประกอบภาพ ผูแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องภาพ  
ผูศึกษาสามารถจะนําไปประยุกตใชในในถายทําวีดีโอเพื่อนําเสนอภาพในมุม            ที่ตางกันในการ
สื่อความหมายและการสรางอารมณรวมใหแกผูรับสารไดแตกตางกัน ผูศึกษาจึงนําแนวคิดน้ีไปใชเพื่อ
กําหนดองคประกอบภายในภาพในวีดีโอผลงานช้ินน้ี 

 
ตอนท่ี 2    แนวคิดเก่ียวกับดานศิลป 

 2.1  ทฤษฎีองคประกอบของศิลปะ 
ศิลปะน้ันมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือ สวนที่มนุษยสรางข้ึน ซึ่งไดแก

โครงสรางทางวัตถุที่มองเห็นได หรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสสวนหน่ึง กับสวนที่เปนการแสดงออก
อันเปนผลที่เกิดจากโครงสรางทางวัตถุน้ันอีกสวนหน่ึง เราเรียกองคประกอบสวนแรกวา รูปทรง 
(Form) หรือองคประกอบทางรูปธรรม และเรียกสวนหลังวา เน้ือหา (Content) หรือองคประกอบ
ทางนามธรรม ดังน้ัน องคประกอบที่เปนโครงสรางหลักของศิลปะ ก็คือ รูปทรง กับ เน้ือหา 

- รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นไดในทัศนศิลป เปนสวนที่ ศิลปนสรางข้ึนดวยการ
ประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งไดแก เสน นํ้าหนักออนแกของขาว-
ดํา ที่วาง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงใหความพอใจตอความรูสึกสัมผัส เปนความสุขทางตา พรอม
กันน้ันก็สรางเน้ือหาใหกับตัวรูปทรงเอง และเปนสัญลักษณใหแกอารมณ ความรูสึก หรือปญญา
ความคิดที่เกิดข้ึนในจิตดวย  

- เน้ือหา คือ องคประกอบที่เปนนามธรรม หรือโครงสรางทางจิต สวนที่เปน
นามธรรมน้ีนอกจากเน้ือหาแลวยังมี เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยูดวย ทั้ง 3 สวน
น้ีตางก็มีความเช่ือมโยงและซอนทับกันอยู เรื่องกับเน้ือหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไมออก 
แตในงานบางประเภทเกือบไมเกี่ยวของกันเลย เรื่อง คือ สิ่งที่ศิลปนสรรหามาเปนจุดเริ่มตนของการ
สรางงานศิลปะแบบรูปธรรม เชน คน สัตว ทิวทัศน สิ่งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ แนวเรื่องเปนสวน
หน่ึงขององคประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เนนแนวคิด (Concept) ของศิลปนที่มีตอเรื่อง
หรือรูปทรง เปนสาระหรือแนวทางของการสรางสรรคมากกวาเรื่อง 

ในทัศนศิลป เน้ือหากับเรื่องจะมีความสัมพันธกันมากหรือนอย หรือไมสัมพันธกันเลย 
หรือไมมีเรื่องเลยก็เปนได ทั้งน้ียอมข้ึนอยูกับลักษณะของงานและเจตนาในการแสดงออกของศิลปน
เอง ซึ่งอาจแยกออกไดดังตอไปน้ี 

1.1 การเนนเน้ือหาดวยเรื่อง ไดแก การใชเรื่องที่ตรงกับเน้ือหา 
1.2 เน้ือหาที่เปนผลจากการผสมผสานระหวางศิลปนกับเรื่อง ในกรณีน้ีศิลปนจะ

เสนอความเห็นสวนตัว หรือผสมความรูสึกสวนตัวเขาไปในเรื่อง เปนการผสมกันระหวางรูปลักษณะ
ของเรื่องกับจินตนาการของศิลปน หรือเปนการแปลความหมายของเรื่องตามทัศนะของศิลปน 
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1.3 เน้ือหาที่เปนอิสระจากเรื่อง เมื่อศิลปนผสมจินตนาการของตนเขาไปในงานมาก
ข้ึน ความสําคัญของเรื่องจะลดลง 

1.4 เน้ือหาที่ไมมีเรื่อง ศิลปนบางประเภทไมมีความจําเปนตองใชเรื่องเปนจุดเริ่มตน 
งานของเขาไมมีเรื่อง มีแตรูปทรงกับเน้ือหา โดยที่รูปทรงเปนเน้ือหาเสียเองโดยตรง เปนเน้ือหาภายใน
ลวนๆ เปนการแสดงความคิด อารมณ และบุคลิกภาพของศิลปนแท ๆ ลงไปในรูปทรงที่บริสุทธ์ิ งาน
ประเภทน้ีจะเห็นไดชัดในดนตรี และงานทัศนศิลปแบบนามธรรม 

ทัศนธาตุเปนสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปนจะนํามาประกอบกันเขาใหเปนรูปทรง เพื่อสื่อ
ความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวคิดที่เปนจุดหมายน้ัน ซึ่งธาตุตางๆที่ศิลปนใชในการสรางรูปทรง
เพื่อใหเห็นได ประกอบดวย 

- จุด เปน ธาตุเบื้องตนที่สุดของการเห็น มีมิติเปนศูนย ไมมีความกวาง ความยาว 
หรือความลึก 

- เสน คือ จุดที่ตอกันในทางยาว หรือรองรอยของจุดที่เคลื่อนที่ไป มีมิติเดียว คือ 
ความยาว ทําหนาที่เปนขอบเขตของที่วาง สิ่งของ รูปทรง นํ้าหนัก สี กลุมรูปทรงที่รวมตัวกันอยู และ
เปนแกนหรือโครงสรางของรูปทรง 

- นํ้าหนัก คือ ความออนแกของบริเวณที่สวางและบริเวณที่มืด หรือความออนแก
ของสีดํา หรือสีอื่นที่ระบายลงไป นํ้าหนักใหปริมาตรแกรูปทรง และใหความรูสึกหรืออารมณดวย  
การประสานกันของตัวมันเอง นํ้าหนักมี 2 มิติ คือ กวาง ยาว 

- แบบรูปของที่วาง คือ ที่วางที่ถูกกําหนดดวยเสนใหมีรูปรางข้ึน ไดแก แผนของ
นํ้าหนัก แผนราบที่มี 2 มิติ หรือประกอบเปน 3 มิติ และบริเวณที่วางที่เปนบวกเปนลบ 

- สี เปนทัศนธาตุหน่ึงที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายรวมกันครบถวน คือ มี
เสน นํ้าหนัก แบบรูปของที่วาง และลักษณะผิว นอกจากน้ัน ยังมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 2 
ประการ คือ ความเปนสี และความจํากัดส ี

- ลักษณะผิว คือ บริเวณพืน้ผิวของสิ่งตางๆที่มีลักษณะตางกันเมื่อสัมผัสจับตอง เชน 
หยาบ ละเอียด มัน ดาน ขรุขระ เรียบ ฯลฯ (ชลูด น่ิมเสมอ 2538: 18-64) 

2.2 ความรูสึกตอส ี
      สีน้ันสามารถถายทอดความรูสึกตางๆไปสูผูชมไดอยางไมนาเช่ือ จะเห็นไดวา

ความรูสึกสนุกสนาน ความรัก ความเศรา สามารถแสดงออกไดดวยสี จนทําใหสีบางสีกลายเปน
สัญลักษณ หรือสีที่บงบอกถึงความรูสึกและอารมณตางๆ นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาเรื่องอิทธิพล
ของสีตอความรูสึกของมนุษยไวมากมาย สําหรับการใชสีเพื่อสื่อความรูสึก  

  
2.3 ความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ สีมีพลังสามารถกระตุนการตอบสนองทางอารมณ          

นักออกแบบจึงใชสีเพื่อชักจูงใหผูชมเกิดอารมณตางๆ สีเดียวกันอาจใหความรูสึกออกมาตางกัน    
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการเรียนรู และประสบการณของผูชมดวย สีในวรรณะรอนจะใหความรูสึกที่ ต่ืนเตน    
มีชีวิตชีวา เราใจ สวนสีที่จัดอยูในวรรณะเย็น จะใหความรูสึกผอนคลาย สงบ ย่ิงไปกวาน้ัน             
สียังมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการนํามาใชในลักษณะตางๆ ดังน้ี  

- สีแดง เปนสีที่มีความรอนแรงมากที่สุด มองเห็นไดรวดเร็วที่สุด จึงมักเลือกใหเปน 
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สีที่ใชดึงดูดความสนใจ สีแดงเปนสีที่ใหความรูสึกของการมีพลัง ความรุนแรง รวดเร็ว  
- สีนํ้าเงิน เปนสีที่มีคาความสวางสีตํ่า ใหความรูสึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความ

รับผิดชอบ ความจริงใจ ความสะอาด ความเย็น และผอนคลาย  
- สีเหลือง เปนสีที่มีความสวางสีสูง สีเหลืองเปนสีที่สดใสเปนสัญลักษณของ        

ดวงอาทิตย ใหความรูสึกอบอุนสนุกสนาน ราเริง ทันสมัย สุขภาพดี แตถาสีเหลืองหมนจะให
ความรูสึกถึงความข้ีขลาด ความออนแอ โรคภัยไขเจ็บ  

- สีเขียว เปนสีที่ใหความรูสึกใกลเคียงกับสีนํ้าเงิน คือรูสึกผอนคลาย สงบ แตให
ความรูสึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา การเติบโต ความเปนธรรมชาติ  

- สีมวง เปนสีที่แสดงถึงความมีอํานาจ ย่ิงใหญ หรูหราโออา และความประทับใจ  
- สีขาว เปนสีที่มีคาความสวางมากที่สุด ใหความรูสึกโปรงเบา ละเอียดออน บริสุทธ์ิ 

ความดี ความมีคุณธรรม  
- สีดํา ใหความรูสึกหดหู เครงขรึม ลึกลับ นากลัว ช่ัวราย ความเปนอมตะ  

  สรุปการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชกับช้ินงาน ในเรื่องของการจัดองคประกอบภาพ ใช
ในการจัดองคประกอบภาพใหสวยงาม นอกจากน้ีการนําเรื่องของสีมาใชเพื่อสื่อความรูสึกของภาพ 
และสรางความสนใจนาสนใหกับภาพ 

 
ตอนท่ี 3  แนวคิดเรื่องแสงและการใชแสงในงานภาพยนตร 

ไมวาภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว องคประกอบที่สําคัญและขาดไมไดน่ันก็แสง ถาไมมี
แสงเราก็ไมสามารถถายทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวไดเลย การจัดแสงในภาพยนตรไมไดมี
จุดประสงคแคใหผูชมมองเห็นเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนเทาน้ัน บางครั้งการจัดแสงชวยทําให
เกิดการเปลี่ยนจุดสนใจ หรือบางครั้งอาจใชเพื่อการปดบังซอนเรน หรือสรางความต่ืนเตนกับสิ่งที่
กําลังถูกเปดเผย นอกจากน้ีการจัดแสงยังชวยใหเกิดความรูสึกของเราตอรูปทรงหรือรายละเอียด
พื้นผิวเล็กๆนอยๆ  แสงจึงเปนสวนหน่ึงของรูปแบบการนําเสนอที่มีความสําคัญในการกําหนด
ความหมายย่ิงกวาเน้ือหาจริงๆของภาพ (ประวิทย แตงอักษร 2551: 53-65) 

3.1 แหลงกําเนิดของแสง 
แหลงของแสงสําหรับการถายภาพยนตรแบงไดกวางๆ 2 ประเภท คือ แสงจาก

ธรรมชาติ และ แสงไฟประดิษฐ แสงธรรมชาติน้ันผูสรางภาพยนตรจะใชประโยชนจากการถายสถานที่
กลางแจง และเรียนรูแสงธรรมชาติมาเปนตนแบบในการคิดสรางสรรคจัดไฟเลียนแบบแสงธรรมชาติ 
สวนแสงประดิษฐจะใชประโยชนในการขยายเวลาในการทํางานใหมากข้ึน แทนที่จะรอเพียง
แสงอาทิตยอยางเดียว และเราสามารถกําหนดทิศทางของแสงเองไดตามที่เราตองการสื่อความหมาย 
(วีระชัย ต้ังสกุล 2531: 936-938) 

การจัดแสงของภาพยนตรทั่วๆไปใชหลักการพื้นฐานในการกําหนดแหลงกําเนิดแสง
มาจาก3จุดดวยกัน ไดแก Key Light หรือแสงหลัก Fill Light หรือแสงเสริม และBack Light หรือ
แสงจากดานหลัง 

 - Key Light คือแหลงกําเนิดแสงหลักของภาพซึ่งใหความสวางมากที่สุด มักจะสอง
ไปเขาดานหนาของวัตถุ ถาใชลําพังจะทําใหเกิดเงาอยางชัดเจน 
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 - Fill Light คือแหลงกําเนิดแสงรอง ชวยลดความความแข็งของแสงหลัก ลบเงา
และเพิ่มเติมแสงบริเวณที่แสงหลักมาไมถึง 

 - Back Light คือแสงที่มาจากหลังจะชวยใหวัตถุแยกออกจากสิ่งแวดลอมหรือแบค
กราวนด ทําใหภาพมีมิติและความลึกมากข้ึน 

 การใชแหลงกําเนิดแสงจึงจําเปนตองใชใหเขากับความตองการของภาพยนตรน้ันๆ
เชน หนังสารคดีหรือหนังที่เนนความสมจริง ก็ควรจะใชแสงที่อยูในฉากน้ันๆโดยไมคํานึงการตอง
ชดเชยแสง สวนหนังที่เปนเรื่องบันเทิงคดีหรือตองใชแสงในการสื่อความหมาย มักจะตองอาศัยการจัด
แสงเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตัวผูสรางภาพยนตรตองการ 

 
3.2 ลักษณะของแสง 

ลักษณะของแสงแบงเปน 2 ประเภท คือ แสงกระดาง (hard light) และแสงนุม 
(soft light) ซึ่งทั้งสองมีคุณภาพการใชแสงที่ตางกัน ดังน้ี 

 - แสงกระดาง คือ แสงที่สองตรงถึงวัตถุโดยไมมีสิ่งใดขวางกั้น ทําใหวัตถุมีความ
แตกตางระหวางสวนที่สวางและมืดอยางชัดเจน 

 - แสงนุม คือ แสงที่สองผานไปที่พื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหน่ึงและสะทอนหรือผานสิ่ง
กรองแสงทําใหแสงออนลง เมื่อกระทบวัตถุทําใหเกิดเงาไมชัดเจนกระจายเฉลี่ยกันไป 

ถาเปรียบเทียบกับแสงธรรมชาติ แสงกระดางเปนแสงจากดวงอาทิตยตอนเที่ยงวัน 
สวนแสงจากทองฟาที่ปกคลุมไปดวยเมฆครึ้มหรือเปนแสงนุม ผลในทางความหมายก็คือ แสงกระดาง
จะใหความรูสึกรุนแรง ขัดแยง แข็งแรงและชัดเจน สวนแสงนุมจะใหความรูสึกออนโยน ออนหวาน 
แตทั้งน้ีความหมายที่แทจริงก็ตองคํานึงถึงบริบทอื่นๆในภาพยนตรประกอบไปดวย 

 
3.3 อุณหภูมิสีของแสง 

ทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐมีอุณหภูมิสีตางกันโดยมีหนวยวัดเปน องศาเคล
วิน โทนสีของภาพจะเปลี่ยนไปตามแหลงกําเนิดแสงแตละชนิด แสงที่มีอุณหภูมิสีที่มีคาตํ่าจะใหสีของ
แสงที่เปนสีเหลืองและสม เมื่อคาสูงข้ึนจะเปลี่ยนเปนแสงที่เปนสีขาวมากข้ึน (กนกรัตน  ยศไกร   
2551: 137-149) 

แสงในแตละเวลาจะมีสีที่ตางกัน ดังน้ันจึงจําเปนจะตองควบคุมสีใหมีสีถูกตองตาม
บรรยากาศและเวลาที่สมจริงในทองเรื่องขณะน้ัน การควบคุมสีของแสงน้ันใชแวนกรองแสงจะชวย
แกไขได 

 
3.4 ทิศทางของแสง 

ในการถายภาพยนตรใหสื่อความหมายและมีความสวยงามน้ัน จําเปนจะตองเขาใจ
ในเรื่องทิศทางของแสงทั้งถายในสถานที่และนอกสถานที่  ทั้งน้ีเพราะแสงที่สองเขามาน้ันจะชวยสราง
อารมณความเปนจริงและบรรยากาศทั่วไปของภาพ  ทิศทางของแสงแบงไดดังน้ี 

 - แสงระดับสายตา เปนแสงที่สวางอยูระดับเดียวกับวัตถุ แสงชนิดน้ีไมนิยมใชเพราะ
ไมทําใหภาพเกิดมิติ 
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 -  แสงในมุมสูง ดานบนของภาพจะดูสวาง สวนดานลางจะเกิดเงามืด มักสื่อถึงความ
ศักด์ิสิทธ แตการจัดแสงลักษณะถูกใชบอยจนกลายเปนความซ้ําซาก 

 - แสงในมุมตํ่า ไมคอยพบในแสงธรรมชาติ ใหความรูสึกนากลัว ลึกลับ ช่ัวราย 
 - แสงหนา ทําใหวัตถุดูเรียบแบน จึงตองใชแสงเฉียงหนาและแสงเฉียงหลังเพื่อสราง

มิติ และเปนที่นิยมในการถายภาพบุคคล 
 - แสงขาง เปนแสงที่สองทํามุม 90 องศากับวัตถุ ทําใหสื่อสารพื้นผิวของวัตถุได

ชัดเจน 
 - แสงหลัง ทําใหเกิดภาพยอนแสงคือภาพจะออกมาเปนเงาดํา สามารถสราง

ความรูสึกนุมนวล บอบบาง หรือใชในฉากพลอดรักของหญิงชายไดอีกดวย 
 
3.5  รูปแบบการจัดแสง 

สามารถแบงกวางได 3 ลักษณะ คือ การจัดแสงแบบ High Key การจัดแสงแบบ 
Low Key และการจัดแสงแบบ high contrast lighting 

การจัดแสงแบบ High key หมายถึงการจัดแสงในฉากที่เนนความสวางของ Key 
Light หรือแหลงกําเนิดแสงหลัก และเงาตกกระทบนอยที่สุด สวนการจัดแสงแบบ Low Key 
หมายถึงการจัดแสงที่ Key Light ไมสวางมากนัก มองเห็นเงาตกกระทบรวมทั้งสวนที่เปนสีดําและสี
เทาของภาพมีมาก ขณะที่ฉากที่มีทั้งสวนที่สวางและมืดตัดกันเดนชัด โดยมีสวนที่เปนสีเทานอย 
เรียกวา High Contrast หรือการจัดแสงแบบที่มีความเปรียบตางสูง 

สไตลการจัดแสงที่กลาวถึงแตละแบบขางตนเปนเพียงหลักการคราวๆข้ันพื้นฐาน
เทาน้ัน ภาพบางภาพอาจผสมผสานการใหแสงแบบตางๆรวมกันได เชน การจัดแสงในสวน                 
แบคกราวนดเปน Low key ในขณะที่องคประกอบในสวนของโฟรกราวนดเปน High Contrast 

จากแนวคิดเรื่องแสงและการใชแสงในงานภาพยนตร ผูศึกษาจึงไดรับความรูในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดแสงและเขาใจเรื่องตางๆเกี่ยวกับแสงมากข้ึน ทําใหผูศึกษาสามารถนําวิธีการจัดแสงไป
ใชในข้ันตอนกอนการผลิตและข้ันตอนการผลิตไดอยางถูกตอง เชน การคุมโทนสีและอารมณสีของ
งาน การจัดแสงและการวางตําแหนงของดวงไฟ การเลือกใชแสงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เปน
ตน 
 
ตอนท่ี 4     แนวคิดเรื่องการสรางสรรควิดีโออารต 

ในปจจุบันน้ีผลงานศิลปะมีความหลากหลายไปดวยรูปแบบ เทคนิคเน้ือหาหรอืแมกระทัง่
การนําเสนอ ซึ่งพัฒนาการทางดานความหลากหลายของศิลปะน้ันยอมมีผลมาจากความเคลื่อนไหว
ของสังคม เพราะศิลปะไมอาจดํารงอยูอยางเอกเทศในสังคมได ไมเวนแมแตศิลปะรวมสมัย ซึ่งตางก็
ไดรับอิทธิพลจากสภาพของสังคม แนวคิดของคนในสังคม รวมถึงความเจริญกาวหนาของสังคมดวย 
สิ่งเหลาน้ีกลายมาเปนแรงผลักดันใหศิลปะมีรูปแบบ เทคนิค เน้ือหาหรือการนําเสนอที่แปลกไปจาก
เดิม วิดีโออารตเองก็เปนหน่ึงในน้ัน (จิรดา จรีเวฬุโรจน 2554) 

วีดีโออารต คือวีดีโอที่ทําข้ึนโดยศิลปนสายทัศนศิลป วีดีโออารต เปนเครื่องมือไมใช
รูปแบบ ศิลปนใชวีดีโอในหลายแนวทาง แมวางานวิดีโอโดยมากจะตองอาศัยโทรทัศนเปนเครื่องฉาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

ภาพ แตในวงการก็จะเรียกศิลปะแบบน้ีวา วิดีโอ อารต มากกวาจะไปเรียกวา “เทเลวิชัน อารต” 
หรือ “โทรทัศนศิลป”  

ศิลปนคนแรกในประวัติศาสตรที่ริเริ่มทําศิลปะดวยวิดีโอคือคนเกาหลีนามวา นัม จุง ไพค 
(Nam June Paik) เขาเปนสมาชิกสําคัญในกลุม ฟลัคซุส (Fluxus) เหลาศิลปนวิญญาณขบถที่ชอบ
ทํากิจกรรมทาทายจารีตของศิลปะ จุดกําเนิดของ วิดีโอ อารต คือ ในป 1965 นัม จุง ไพค สรางงาน
โดยการบันทึกเทปวีดีโอดวยกลองโซน่ีแบบหิ้วพกพาได ไพค ซื้ออุปกรณทันสมัยเหลาน้ันทันทีที่มัน
วางตลาด เขาจัดทําวิดีโอในวันน้ัน แลวหอบหิ้วไปฉายโชว 2-3 ช่ัวโมง ในคํ่าวันน้ันที่คลับของศิลปน 
คาเฟ อะโกโก (Caf-a-Go-Go) ในกรีนวิช วิลเลจ (Greenwich Village) ยานศิลปะศิลปนแหงนคร
นิวยอรค (ประทีป สุธาทองไทย 2556) 

วิดีโอ อารต ไมมีขีดจํากัดวาจะตองมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณจริงเทาน้ัน ใน
หลายๆ งาน อาจจะเปนการฉายภาพกราฟฟคที่เปนนามธรรมมากๆ บางก็เปนภาพหุนน่ิง วัตถุสิ่งของ
ตางๆ สุดแลวแตศิลปนจะเกิดความคิดอะไร ตัวอยางเชน แฟรงค จิลเล็ท (Frank Gillette) ในงานช่ือ 
อแรนซัส (Aransas) เมื่อป 1978 เขาใชเครื่องฉายวีดีโอ 6 ตัวในจัดฉายภาพทิวทัศนที่เปนหนองนํ้า
ของชนบทที่ช่ือ อแรนซัส รอบตัวคนดู 

การทําวิดีโออารตในอีกรูปแบบหน่ึงที่ไดรับความนิยมมากคือ การผสมวิดีโอเขากับ 
ศิลปะจัดวางหรือ อินสตอลเลชัน อารต นอกจากวิดีโอจะมีคุณสมบัติเปน 3 มิติ แบบประติมากรรม
แลว มันยังขยายขอบเขตตัวเองไปสูผลงานที่กินเน้ือที่และสภาพแวดลอมอยางมีนัยยะสําคัญ ตัวอยาง
ผลงานช้ินเย่ียมในแนวน้ีคือ ผลงานของ แกรี่ ฮิลล (Gary Hill) ดาวเดนของ วิดีโอ อารต รวมสมัย 
Inasmuch as it is Always Already Taking Place ในป 1990 ฮิลล ติดต้ังจอโทรทัศน (จอแกว) 
แบบเปลือยๆ (ไมมีกลองโทรทัศนหุม) มีทั้งเล็กใหญสารพัดขนาดทั้งหมด 16 จอ แตละจอฉายภาพ
สวนตางๆ ของรางกายตัวศิลปนเอง ทั้งหมดน้ีจัดวางคลายกับภาพจิตรกรรมหุนน่ิง นอกจากภาพที่
เปนช้ินสวนกระจัดกระจายดูไมจะแจงวาเปนสวนไหนไปตอกับสวนไหนแนๆ แลว ยังมีเสียงฮัมงึมงําที่
คลุมเครือชวนใหคนหาอีกดวย ในผลงาน วิวเวอร (Viewer) ในป 1996 ฮิลล จัดหองมืดแลวฉายภาพ
ผูชายตางเผาพันธุ 17 คน ยืนอยูในพื้นที่วางที่มืดดํา พวกเขายืนน่ิงๆ เงียบๆ มีการขยับเคลื่อนตัว
เล็กนอย ภาพที่เห็นจะเหมือนจริงมากราวกับวาพวกเขามาอยูรวมหองกับคนดูและพรอมที่จะเดินเขา
มาหาคนดูเมื่อไรก็ได 

ผลงานที่ผสมวิดีโอกับ ศิลปะจัดวาง ที่นาสนใจอีกช้ินคือ เฟรสท แอนด เธิรด (First and 
Third) ในป 1987 ศิลปน จูดิธ แบรรี ไดรับเชิญไปแสดงงานที่ เดอะ วิทนีย มิวเซียม ออฟ อเมริกัน 
อารต ในนิวยอรค แบรรี วิพากษพิพิธภัณฑแหงน้ันวาเปนสถาบันที่ปดกั้นสําหรับคนเฉพาะกลุม แบรรี 
ฉายภาพคนที่ไมถูกรวมอยูในประวัติศาสตรอเมริกันฉบับทางการ โดยติดต้ังเครื่องเลนวิดีโอในบริเวณ
โถงบันไดในพิพิธภัณฑ ฉายภาพข้ึนบนผนังใหคนที่เดินผานไปมาไดหยุดดูและฟง  

ในปจจุบันความหมายของของศิลปะวิดีโออารตน้ันยังไมไดระบุความหมายเอาไวชัดเจน
แตถึงอยางไรยังมีคําอธิบายที่บงบอกลักษณะของวิดีโออารในสวนที่คนดูสามารถมสัมผัสได และมี
ขอมูลช้ีแจงความแตกตางระหวางวิดีโออารตกับผลงานศิลปะประเภทอื่น รวมถึงผลงานตางๆที่
คลายคลึงกัน อาทิเชน หนังสั้น (Short film) อนิเมช่ัน (Animation) หนังทดลอง (Experimental 
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Film) หรือภาพยนตรศิลปะ (Art cinema, Art Film) และจากคําอิบายเหลาน้ีก็สามารถทําใหผูที่
สนใจเขาใจวิดีโออารตในบริบทของศิลปะไดดีข้ึน 

ศิลปนผูสรางสรรควิดีโออารตรุนแรกๆในประเทศอังกฤษอยาง ฮารทนีย มิค (Hasrney 
Mick) เคยกลาวไววา 

วิดีโออารตคือ รูปแบบของศิลปะชนิดหน่ึงที่มีลักษณะสําคัญคือ เปนภาพที่มีความ
เคลื่อนไหวประกอบดวยขอมูลที่เปนวิดีโอภาพและเสียง(อยางไรก็ดีตองแยกใหออกจากโทรทัศนกับ
ภาพยนตรทดลอง) วิดีอารตสามารถมีไดหลายรูปแบบ อาจจะอยูในรูปแบบของเทปที่ถูกออกอากาศ
เผยแพร ฉาย ภายในแกลเลอรี่ ฉายในสถานที่อื่นๆ จําหนายจายแจก ออกไปในรูปของเทป แผนดิสก 
หรือเครื่องเพื่อจัดแสดงสดหรือจัดแสดงบันทึกของภาพและเสียง ซึ่งวิดีโอก็รวมอยูในกระบวนการของ 
เพอรฟอรแมนซดวย 

จากความคิดเห็นขางตน แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบระหวางวิดีโออารตกับศิลปะ
กลุมภาพยนตรตลอดเวลา น่ันเปนเพราะไมอาจปฏิเสธไดวาวิดีโออารตน้ีมีแหลงกําเนิดที่เช่ือมโยงกัน
มาต้ังแตในอดีต อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไปทั้งภาพยนตรและวิดีโออารตตางพัฒนารูปแบบของ
ตัวเองตลอดเวลา โดยระยะหางของผลงานศิลปะทั้งสองรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือมี
เหตุปจจัยมาจากความเคลื่อนไหวของภาพยนตรเองเชน เรื่องการตลาด ธุรกิจ ผลประโยชน ความ
ตองการของมวลชน โดยหากปจจัยในแงของธุรกิจมีมาก ก็อาจทําใหวิดีโออารตน้ันกลายเปน
ภาพยนตรทดลอง ในกรณีเดียวกัน หากปจจัยทางธุรกิจมีนอยหรือแทบจะไมมีและถูกแทนที่สัดสวน
น้ันดวยหลัการ แนวคิด หรือสุนทรียทางศิลปะแลว องคประกอบศิลปะก็จะผลักดันใหวิดีโอน้ัน
กลายเปนวิดีอารตในเชิงทัศนศิลป แตถึงอยางไรก็ข้ึนอยูกับความตองการของผูสรางวิดีโอน้ัน ๆ ดวย 

ความกลาวในมุมมองของกระบวนการสรางงานที่มักจะมองวาวิดีโออารตก็คืองานศิลปะ
ทัศนศิลป เชนเดียวกับผลงานศิลปะอื่น ๆ เพียงแตวาใชการถายวิดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวเปน
เครื่องมือ และใชอุปกรณอิเล็กโทรนิกสในการนําเสนอเทาน้ัน ซึ่งคําอธิบายเหลาน้ีเปนการใหคําจํากัด
ความของวิดีโออารตจากมุมมองของศิลปนสายทัศนศิลป และนับต้ังแตสมัยที่ นํา จุน แปก ไดเสนอ
ผลงานวิดีโออารตช้ินแรก วงการศิลปะก็ไดใหการยอมรับผลงานวิดีโออารตของเขา เขาเปนรูปแบบ
หน่ึงของงานศิลปะใตคําจํากัดความที่มาจากกระบวนการการสรางสรรคทั้ง ๆ ที่ลักษณะของผลงาน
น้ันเองก็คลายคลึงกับภาพยนตรในยุคแรกเริ่มมากอยูเชนเดียวกัน เชน “วิดีโออารต ถือเปนตัวแทน
ของศิลปะรวมสมัยที่มีคุณลักษณะสื่อสารกับผูดูอยางทันทีทันใดและตรงเปา จึงใหความรูสึกที่มี
ชีวิตชีวา” 

การใหคํานิยามหรือคําอธิบายเกี่ยวกับวิดีโออารตในรูปแบบตาง ๆ ขางตน ทําใหสามารถ
มองเห็นลักษณะสําคัญในภาพรวมของวิดีโออารตไดกลาวคือ ผลงานวิดีโออารตน้ันเปนตัวแทนของ
ความเคลื่อนไหวที่เปนรูปธรรมในบริบทของผลงานศิลปะ ซึ่งความเคลื่อนไหวที่วาน้ีสามารถรับรูได
ดวยประสาทสัมผัสทางตา ตอผลงานที่มีการถายทอด ดวยอุปกรณการฉายภาพตางๆ นอกจากน้ีแลว
ยังมีลักษณะสําคัญที่ควบคูมากับความเคลื่อนไหวเสมอ น่ันคือ การกินเวลา ซึ่งเวลาที่เกิดข้ึนพรอมกับ
ภาพเคลื่อนไหวน้ีก็เปนเวลาตามจริงที่ดําเนินไปขางหนา เรียกวา เวลาสมบูรณหรือเวลาที่แทจริง 
อยางไรก็ตามหากภาพวิดีโออารตน้ันไมมีความเคลื่อนไหว โดยอาจจะเปนการถายทําวัตถุหรือบางสิ่ง
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บางอยางที่หยุดน่ิงแตหากนํามาเสนอใหมีลักษณะของการกินเวลา ผลงานน้ันก็ถือวาเปนวิดีโออารต
ดวยเชนกัน 

อีกหน่ึงองคประกอบของวิดีโออารตซึ่งมีความเกี่ยวของกับเวลาเชนเดียวกันคือ เสียง ซึ่ง
เปนองคประกอบที่อาจมีความสําคัญรองลลงมา ผลงานวิดีโออารจะมีเสียงหรือไม สุดแลวแตเจตนา
ของศิลปน โดยแรกเริ่ม ภาพเคลื่อนไหวในประวัติศาสตรน้ันคือ ภาพยนตรที่ถายทํายังไมมีเทคโนโลยี
การบันทึกเสียง และผลงานที่ไดรับน้ันสรางความพึงพอใจตอผูดูได ดังน้ันแมวาภาพเคลื่อนไหวจะไร
เสียง แตก็ยังสามารถนําเสนอเน้ือหาสาระไดดวยองคประกอบอื่น ๆ เชนกัน โดยคุณสมบัติของความ
เงียบน้ันเอง ก็ยังมีผลตอการรับรูของมนุษยไดอยูเสมอ 

เน่ืองดวยเทคโนโลยีการบันทึกและนําเสนอเสียงน้ันเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายหลัง ดังน้ันการ
เพิ่มเสีงเขาไปในภาพเคลื่อนไหวจึงเปนสิ่งที่ใหผลในบางประการ ขณะเดียวกันก็อาจจะลบเลือนผลใน
บางประการออกไปดวย กลาวคือเมื่อเสียงใดๆก็ตามกระทบตอประสาทสัมผัสการไดยินเสียงน้ันจะดึง
ความสนใจของผูคนไดมาก เพราะเปนสิ่งที่ผูรับปฏิเสธที่จะฟงไดยากกวา ปฏิเสธที่จะรับภาพดวย
สายตา ดังน้ันเสียงจึงกอใหเกิดแรงกระตุนที่มีพลัง บางคนสามารถสนุกสนาน รื่นเริ่งเพราะการฟง
เสียงเชนเดียวกัน ในบางกรณีเสียงอาจสงอิทธิผลไดมากกวาภาพ แตเมื่อใดที่ภาพปราศจากเสียงเหลือ
ไวแตสิ่งที่มองเห็นไดดวยตา ภาพน้ันจะกลายเปนสารเพียงหน่ึงเดียวที่สงมาภายใตความเงียบ ทําให
ผูคนมีสมาธิพิจารณาภาพใด ๆ ก็ตามไดละเอียดมากข้ึน หรือในบางกรณีความเงียบสงผลตออารมณ 
ความรูสึกไดดวย เชน ความสงบ ความเงียบ ความวางเปลา จนกลายเปนการเปดจินตนาการใหนึกไป
ถึงสิ่งอื่น ๆ ไดอีกมาก เปนตน 

ลักษณะของภาพที่เคลื่อนไหว เวลา พื้นที่และเสียงหรือความเงียบ เปนสิ่งเราตอ
ความรูสึกและประสาทสัมผัสของผูคนไดมากและรวดเร็วกวาผลงานศิลปะวัตถุที่ต้ังอยูเฉยๆไรความ
เคลื่อนไหวเชิงรูปธรรม นอกจากน้ียังสื่อสารหรือความรูสึกบางประการที่พิเศษได อาทิเชน ภาพและ
เสียงขณะที่ลูกโปงระเบิดแตก อันกอใหเกิดความตกใจจากการรับรูดวยตาและการไดยิน ความรูสึก
ตกใจในลักษณะของการระเบิดเชนน้ี ไมปรากฏในผลงานศิลปะรูปแบบที่ผานๆมา สิ่งน้ีจึงทําใหวิดีโอ
อารตกลายมาเปนรูปแบบทางศิลปะทัศนศิลป ทีมีคุณสมบัติพิเศษตอการรับรูของผูชม 

ดวยคุณสมบัติและกระบวนการการสรางงานดังกลาว แสดงใหเห็นวาสื่อวิดีโอน้ันเปนสิ่ง
สงเสริมตอการสรางผลงานรวมสมัย อีกทั้งยังเขาถึงงาย ใชสื่อสารงายและมีตนทุนในการผลิตตํ่าดวย 
ปจจัยทั้งหลายเหลาน้ีจึงกลายเปนสิ่งจูงใจสําคัญใหศิลปนนิยมใชสื่อน้ีในการสรางสรรคงานศิลปะกัน
(จิรดา จรีเวฬุโรจน 2554) 

จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรควิดีโออารตแลวทําใหผูศึกษม
ความเขาใจเกี่ยวกับงานวิดีโออารต ซึ่งทําใหผูศึกษาสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในงานของ
ตนเองคือ ทําใหเกิดความเขาใจตอรูปแบบงานในลักษณะของวิดีโออารตและไดนํามาสรางสรรคงาน
ในรูปแบบที่ตนเองสนใจได 
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บทที่ 3 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 
ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลติ

วิดีโออารต รวมถึงการคิดการสรางสรรคทําผลิตวีดีโอ ทําใหผูจัดทําสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย
มาประยุกตใชกับงานการสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light ของผูศึกษาไป
จนถึงทัศนะคติที่มีตอผลงานในงานวิดีโอ 

โดยผูจัดทําใชวิธีการศึกษาในเชิงลักษณะวิเคราะหและวิจารณ ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อทําการคนหาไอเดียหรือคอนเซ็ป 
รวมไปถึงเทคนิคตางๆ เพื่อที่จะนําไปใชในงานผลิตวิดีโออารตของผูจัดทําตอไป 

 
รปูแบบในการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light” 
ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชให
เปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตวิดีโออารตตอไปโดยผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่
เกี่ยวของ ศึกษาคลิปวิดีโอและภาพน่ิงและการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มาใช
เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางใน
การผลิตวิดีโออารตใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของตนเองและกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งทําการประเมินผลดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการ
สรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร (Population) แบงเปน 2 กลุม ดังตอไปน้ี  
1.1  ประชากรที่เปนผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิกวิดีโอซึ่งหมายถึงผูผลิต 

มิวสิกวิดีโอ ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ ผูกํากับภาพในงานมิวสิกวิดีโอ 
1.2 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของการรับชมวีดีโออารตโดยใชแสงของ

หลอดไฟ Black Light เปนหลักหมายถึง กลุมวัยรุนชวงอายุระหวาง 18-25 ป  
ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางประชากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เพื่องายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมินรายการ 
2.  กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตวิดีโออารตครั้งน้ี เก็บขอมูลโดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม
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ไดแก กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และกลุมตัวอยางที่ทําการ
สนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล ดังตอไปน้ี 

 2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิก 
วิดีโอ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิกวิดีโอดังตอไปน้ี 

- คุณภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ บริษัท Spicy Disc  
- คุณบุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 
- คุณซึง ดวงมณี เอก็ครูซีฟ โปรดิวเซอร บริษัท ทรู (ปลูกปญญา) 
การสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิควิดีโอ ผูศึกษาจะสัมภาษณ

ขอมูล แนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิตมิวสิกวิดีโอ และความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะใน
การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light เพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใช
กับช้ินงาน ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตช้ินงานในปจจุบัน ข้ันตอนการผลิตต้ังแต
กระบวนการคิดเรื่อง การถายทํา การกํากับดานศิลปะเทคนิคในการนําเสนอ รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดตอ เพื่อใหเกิดความนาสนใจและไดช้ินงานที่สมบูรณ 

 2.2  กลุมตัวอยางที่ทําการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล 
 มิวสิกวิดีโอ หมายถึง กลุมอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 5 คน โดยทําการเปด

ผลงานที่ผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจจาก
การรับชมวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light 

  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light” ใน
ครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตวิดีโอการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviews) และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต 
ดังตอไปน้ี 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ 
Black Light มีดังน้ี 

1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูมี
ประสบการณดานการผลิตมิวสิกวิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสกิวิดีโอโดยมแีนว
คําถามดังน้ี 

1) ใชสัมภาษณผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

- ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  
สวนที่ 2 กระบวนการการสรางสรรคมิวสิกวิดีโอที่ใชไฟ Black Light 

- การคิดสรางสรรคเน้ือหาของมิวสิกวิดีโออยางไรใหมีความแปลกใหม 
- ข้ันตอนการผลิต 
- การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ 
- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 
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- เทคนิควิธีการกํากับของผูกํากับคนน้ัน ๆ 
- การเลือกใชเทคนิคพิเศษ 
- เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพจากแสงของหลอด Black Light  

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพ  
- การตีความที่ผูจัดทําเลือกใชวา ควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน 

mood&tone เปนอยางไร 
- การใชแสงจากหลอด Black Light ในการเลาเรื่องมีความนาสนใจ

อยางไร 
2) ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 
- ความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องของภาพในการทํา 
- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 
- แนวทางในการเลือกใชภาพเพื่อสื่อใหเห็น อารมณ ความรูสึก 
- เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพในมิวสิกวิดีโอ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานวิดีโออารตของผูจัดทํา 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณน้ัน ผูศึกษาไดต้ังคําถามพรอมกับจะนําไปปรึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อที่จะไดนํามาแกไข ปรับปรุง ใหเปนคําถามที่เหมาะสมและเรียบเรียงเปนภาษา
ที่เขาใจงาย สวนการ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production คือคัดเลือกกลุมวัย
ในชวงอายุ 18-25 ป เพื่อชมวิดีโออารต พรอมสอบถามคําติชมวาเปนอยางไร 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาช้ินงาน “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของ
หลอดไฟ Black Light” น้ัน ซึ่งผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

ข้ันที่หน่ึง ผู ศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาจากบทความ 
อินเทอรเน็ต และตําราวิชาการตางๆที่เกี่ยวของนอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาไปถึงมิวสิกวิดีโอ คลิปวิดีโอ
และภาพน่ิงที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาช้ินงานหรือขอมูลทั้งหมดดังที่กลาวมาน้ัน เปนการศึกษาเพื่อที่จะ
นํามาวิเคราะหเพื่อนําไปพัฒนาและประยุกตใชในการผลิตวีดีโออารตตอไป 

ข้ันที่สอง ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณดานการผลิตมิวสิกวิดีโอ คําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-end Question) และเจาะลึก เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถตอบคําถามไดอยางละเอียด และ
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ตรงประเด็น ผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อนํามาวิเคราะห
และจับประเด็นไปใชในการพัฒนาช้ินงานตอไป 

 ข้ันที่สาม การ Focus Group จะทําในหลังข้ันตอน Post-production คือคัดเลือก
กลุมวัยในชวงอายุ 17-25 ป เพื่อชมวีดีโออารต พรอมสอบถามคําติชมวาเปนอยางไรเพื่อทดสอบ
คุณภาพของวีดีโออารต 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

โดยในการสัมภาษณแบบเชิงลึกน้ัน (In-Dept Interview) ผูศึกษาใชระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด2สัปดาห 

สวนการประเมินผลงานมิวสิกวิดีโอ ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ของ
กลุมเปาหมาย จํานวน 15 คนใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดประมาณ 1 สัปดาห 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอดไฟ Black Light ครั้งน้ี โดยผูศึกษา
ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นําเสนอใน
การรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ซึ่งจะแบงการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 2 สวน คือวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตวีดีโออารต และการวิเคราะหขอมูลหลังจาก
การผลิตวีดีโออารต 
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การศึกษาและผลิตผลงานในหัวขอ “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงจากหลอด 
Black Light” โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะหจากมิวสิกวิดีโอหรือคลิปตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต 
เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบเน้ือหา วิธีการนําเสนอที่นาสนใจในมิวสิกวิดีโอหรือคลิปน้ันๆ ตลอดจน
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตมิวสิกวิดีโอหรือผูเช่ียวชาญการทาํงาน
ดานน้ี เพื่อเปนแนวทางในการผลิตวิดีโออารตโดยใชแสงจากหลอด Black Light เปนหลัก ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูศึกษาและกลุมเปาหมายมากที่สุด โดยผลจากการวิจัยจากการ
สัมภาษณเชิงลึกมีดังน้ี 

 
การวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth Interview) ผูสรางสรรคและผูผลิตมิวสิก       
วิดีโอ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิกวิดีโอ 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิดีโออารตโดยใชแสงจากหลอด Black Light ซึ่งไดทํา
การสัมภาษณทั้งหมด 3 ทาน  

1) คุณภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ บริษัท Spicy Disc 
2) คุณบุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 
3) คุณซึง ดวงมณี เอกครูซีฟ โปรดิวเซอร บริษัท ทรู (ปลูกปญญา) 

 
บทสัมภาษณ 

1. คุณภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับเอ็มวี บริษัท Spicy Disc 
- การสรางความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในงาน 

คุณภาณุวัฒน วันทาศิลปไดกลาววา “Direction กับ Story เปนสิ่งที่เรียกรอง
ความสนใจของคนดูไดเปนจุดที่ดึงดูด”ภาณุวัฒน วันทาศิลป (สัมภาษณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2556) มิวสิควิดีโอเปนอะไรที่อิสระมาก เชน บางคนทําธีมกับเน้ือเรื่องตรงขามกันมาก มันเปนเรื่อง
ของสไตลแตละคน Direction ก็สําคัญ Story ก็สําคัญมันอยูที่วาเราฟงเพลงแลวเรานึกถึงอะไร แลว
เราก็ดึงไอเดียมาเอาDirectionเขาไปหามันแลวเรื่องราวก็เปนสิ่งที่เรากําหนดเองวาจะเลาเรื่องแบบ
ไหน งานพวกน้ีมันคือจินตนาการเราขายภาพขายความรูสึก 
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- ข้ันตอนกระบวนการทํา 
คุณภาณุวัฒน ไดกลาววา เราตองทดลองหลายๆครั้งจนรูสึกวามันได ตองกลอง

โหมดน้ีต้ังเควินเทาน้ี มันมีเรื่องที่ลึกซึ้ง เราตองมีการ pre-lighting ตามซีนตามเซ็ท คุณภาณุวัฒนได
เลาเกี่ยวกับการจัดไฟในงานวา ในงานที่ทํา ทีทั้งการใชไฟปกติเพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมเปน          
ไฟ ambient ไว lighting คน แตก็จะมีที่ใชแบล็คไลทกับสิ่งที่ตองการใหข้ึนกับแบล็คไลท มันอยูที่เรา
กําหนดเลย วาจะใหมีไฟ ambient หรือจะแบล็คไลทมืดเลยทั้งหมด ถาเราเปดไฟแบล็คไลทตัวคนก็
จะจมเหลือแตสีที่ทาไว บางอยางเราเห็นแคตากับปากลอยมันอาจจะดูพิเศษ มันอยูที่เราดีไซน  

- เทคนิคเรื่องการถายทํา 
เราสามารถใชกลอง DSLR ถายไดแตตองศึกษากลอง ศักยภาพของกลองให

ละเอียด เราจะใหหนังออกมาเปนแบบไหน จะเรืองแสงแคไหนมันอยูที่การปรับหนากลองกับ                    
ปรับสปด  

- ขอจํากัด 
เปนเรื่องของงบประมาณ  

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
เราจะทําอยางไรใหคนรูสึกเช่ือวาสิ่งที่แสดงมาจากดานในของผูหญิงมุมหน่ึง 

อยางเชนเราใชการเมคอัพที่ดูตาเปลาดูเปนแสงธรรมดาแลวรูสึกวาไมมีอะไร แตพอเปนแบล็คไลทอยู
ในตําแหนงเดียวกับไฟธรรมดาแลวมันเกิดผลข้ึนมา  

วิดีโออารตกับสิ่งที่เราทํา คิดวาบางทีวิดีโออารตบางอยางไมไมตองมีเหตุผลวา
ตองไปเฉลยคนดู ปลอยใหคนดูไดคิดเอง ถาเราใสเรื่องกินยาแลวเรืองแสงในตอนจบความรูสึกมันจะ
เบา ถาเราใชคําวาวิดีโออารตอยากใหมองอะไรที่ลึกกวาน้ี สะทอนมาจากตัวในของคนจริงๆ เราตอง
พยามคิดใหเหนือกวาความคาดคิด อยางเชน ความดิบของผูหญิง เราตองเอาตรงน้ีออกมาใหได              
คาแรก็เตอรน้ีตองมีการ Research เรื่องของจิตวิทยา เรื่องของจิตใจ ภาวะการแสดงออก ภาวะการ
ตอตาน การแสดงออกของพฤติกรรมเพื่อใหเรื่องพวกน้ีมาอยูในงานของเรา   

ถาเรามีซีนใหญกองโปรดักก็ใหญแตถาเรานึกถึงอะไรที่มันแคบลงมาแตมันก็
ยังคงความเปนวิดีโออารตและยังสื่อถึงเรื่อง ตองนึกถึงความเปนจริงวาเราทําไดหรือเปลา อยางซีน
ปารต้ี ที่ตองใชคนเยอะ ก็อาจจะคิดเปนวาปารต้ีคนเดียวใชการถายหลอกเอาวาเปนผูหญิงคนเดียว
สนุกอยู เมา ๆ เพราะพอนึกถึงปารต้ีเราตองหาเอกตราเยอะ  พวกไฟที่ตองใชอีกเราจะหามาจากที่
ไหนในความเปนจริง  

หนังของเรามันออก Surreal ความเปน Surreal เราสามารถคิด เราเปนหลอก
ลอคนดูดวยตัวเราเองไดเราสามารถดีไซนโลกของหนังเราใหเปนอยางไรก็ไดตามสิ่งที่เราคิดดังน้ันเรือ่ง
ของภาพเราสามารถทํานอย ๆ แตยังคงเรื่องราวไวได อยามองภาพใหญอยางเดียว  
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2. คุณบุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 
- การใชแสง สี จากไฟ Black Light ในการสื่ออารมณในวิดีโอ 

คุณบุญณญาณ อริยศรีวัฒนาไดกลาววา Black Light เปนสีที่พิเศษอยูแลว เรื่อง
โทนภาพหรือเรื่องโทนอารมณก็จะบอกอะไรที่ชัดเจนเชน แฟช่ันสุด ๆ นากลัวสุด ๆ เราจะตีความ
ภาพใหมันดูนากลัว หรือดูเปนเรื่องทันสมัยก็ได เปนความรอนแรง เปนอะไรก็ได อยูที่การตีความวา
เราจะสื่ออะไรจากสีสะทอนแสง 

- เทคนิคพิเศษในการถายทํา 
ตองใชหลอดนีออนสีนํ้าเงินทั้งหมด ไมใชไฟปกติที่ถายกันแตก็ตองมีเสริมนิดหนอย 

แตสวนมากมันจะใชไฟอื่นไมคอยไดเพราะจะทําใหแบล็คไลทหาย จะใชไฟอื่นนอยมาก ถาเกิดมัน
สวางวัตถุที่เราตองการเนนใหสะทอนแสงก็จะไมข้ึน ถาพื้นที่กวางก็ตองใชไฟแบล็คไลทเยอะ กําลังไฟ
ของแบล็คไลท ย่ิงกวาง จะย่ิงสวาง จะถายกวางมากไมได 

 
- ความนาสนใจของBlack Light 

เปนเรื่องของเทคนิคภาพเปนไอเดียเรื่องของเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ที่
ไมใชเปนมิกสิควิดีโอแบบเน้ือเรื่อง  

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ พี่เออ น้ันทําใหผูศึกษาไดเทคนิคสําหรับ
การถายทําของไฟแบล็คไลท และสามารถตีความดึงความพิเศษเรื่องของภาพและการใชไฟแบล็คไลท
มาใชในงาน 

 
3. คุณซึง ดวงมณี  ผูกํากับภาพและผูกํากับในงานภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา 

Freelance 
-  เรื่องการจัดแสงและใชสีจากการจัดไฟโดยใชหลอดBlack Light 

คุณซึง ดวงมณีไดกลาววา ในข้ันตอนของการถายทําจริงเช่ือวาเราจะไมไดจัดแต
ไฟแบล็คไลทอยู เราตองมีการวางองคประกอบของภาพทั้งหมดกอน วางตําแหนงคนใหเสร็จกอนเมื่อ
รูแลววาตําแหนงตัวเอกอยูตรงไหน อะไรที่เราจะใหข้ึนในเฟรมน้ันบางเราก็ใชไฟแบล็คไลทแนนอน 
สวนที่เราไมตองการใหเกิดเอฟเฟกของแบล็คไลทก็ตองจัดองคประกอบเพื่อใหภาพยังดูมีมิติอยูไมใช
ดําอยางเดียวหรือสวางจนเกินไป ตองมีการคุมแสง แสงมาเติมเราอาจจะไมไดใชแสงที่ขาวปกติอยูแลว
อาจจะยอมสีเพื่อใหตัดกับสีที่เกิดจากแบล็คไลทก็ไดเพื่อจะสื่อสารเรื่องของอารมณภาพของสีสันตรง
น้ันออกมาอีก เพื่อจะบอกวาตอนน้ีตัวละครตองการอะไรใชสีในการแทนคาในพื้นหลัง  

-  ความนาสนใจของภาพจากไฟแบล็คไลท 
เอฟเฟกตของภาพที่เกิดจากมันก็คือจุดเดนของแบล็คไลท  มันจะดี ไมดี นาสนใจ

หรือไมนาสนใจข้ึนอยูกับที่เราเลือก เราเลือกเทคนิคน้ีแลวเรื่องราวที่ใสไปดวยกันก็ไมมีปญหา ไมไดอยู
ที่เทคนิคจะดีหรือไมดีอยูที่วามันสงเสริมเรื่องราวมากกวา นาสนใจหรือเปลาก็อยูที่เราเอาเรื่องราวเขา
มาใสแตถาอยูดีๆเราอยากจะเอามาใสมันก็ดูแปลกดีแตวาตอบเรื่องที่เราจะนําเสนอหรือเปลากเ็ปนอกี
เรื่อง  
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-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
จากการไดดูจาก Story Board เรื่องคือผูผญิงที่ดูธรรมดาปกติที่คนเห็น เรียบรอย

แตขางในเปนคนอีกดานซึ่งตรงกันขามเปนเนกาทีฟกันเลยอันน้ีคือคอนเซปของเรา งานปารต้ีคือ
วิธีการนําเสนอ แตสิ่งแรกที่คุณตองการนําเสนอคืออินเนอรของผูหญิงจะออกมาเปนภาพแบบไหน 
โลกขางในของผูหญิงคนน้ีเปนแบบไหน โดยใชแบล็คไลทไปแทนโลกตรงน้ัน  

- คําแนะนํา 
คุณซึง ดวงมณีไดใหคําแนะนําวา อยูที ่Mood&Tone ที่เราวาง Black Light สี

มวงคือสีที่ตาเรามองเห็นแตเวลาเราควบคุมในกลองเราสามารถทําใหสีมวงมันหายไปใหมืดแตใหสีมัน
ยังอยูหรืจะเพิ่มใหสวางกวาน้ันก็ไดมันคือการทํางานระหวางไฟกับกลองแลววาเราดีไซน 
Mood&Tone จริงๆของมันไวแบบไหนตองลองกอน ไฟแบล็คไลทก็ยังจัดคลายๆพวกไฟแอรี่ปกติแต
ไมเหมือนกัน พวกแบล็คกราวน ความลึกของภาพเราตองจัดกับอีกชนิดหน่ึงเพื่อใหภาพมีมิติ อยากให
ภาพของมาแบบไหนก็อยูที่ดีไซนของเราแลว 

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ คุณซึง ดวงมณีน้ัน ทําใหผูศึกษา
สามารถนํากระบวนการคิดของข้ันตอนการจัดแสงมาใชในงานที่จะทําใหการจัดแสงในการนําเสนอ
เรื่องราวและลักษณะองคประกอบภาพ และการตีความ Mood&Tone ของงานเพื่อนํามาดีไซนแสง 
ในงาน 

 
ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 

ประเภท : คลิปวิดีโออารต 
ช่ือวิดีโอ : Black Light 
Concept :  blink blink in black 

 
Mood Board 
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Make up 
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Casting  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาและการผลิต “การสรางสรรควีดิโออารตโดยการใชแสงจากหลอด Black 
Light” ไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินช้ินงาน
วิดีโออารตที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโอ
อารต Black Light” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ จากการรับชม
วิดีโอของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่
เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลวิดีโออารตในครั้งน้ีใชหลักการทฤษฎีการสื่อสารเพื่อประโยชนและ
ความพึงพอใจ ที่มองวาบุคคลจะใชสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ดวยเหตุผลที่แตกตาง
กัน จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดรับมาสรุปผลการประเมินวิดีโออารตที่ผลิตตอไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลมิวสิกวิดีโอ 

1.  เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโอ
อารต Black Light” ของกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-25 ป จํานวนทั้งสิ้น 5 คน  

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผลวิดีโออารต Black Light 
 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผล 
เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1    ความพึงพอใจตอความสวยงามภาพและแสงของวีดีโอ 
สวนที่ 2    ความนาสนใจของเทคนิคที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black Light  
สวนที่ 3    ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอในวิดีโอ 
สวนที่ 4    ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอ 
สวนที่ 5    ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  
ผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโออารต Black Light 

1.  ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารต 
Black Light”ของกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-25 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ“ความพึงพอใจจากการรบัชม
วิดีโออารต Black Light” เพื่อเปนการประเมินผลวิดีโอที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-25 ป ไดรับจากการรับชมรายการ 
จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังน้ี 
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1) นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ อายุ 21 ป   ศึกษาอยูช้ันปที่4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) นายพงศกร พจนรุงวกุล อายุ 22 ป    
3) นางสาวชนกนันท วงศวิเศษ อายุ 19 ป ศึกษาอยูช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4) นางสาว พัชรีภรณ ชาญชัชวาลย อายุ 22 ป ศึกษาอยูช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
5) นางสาว ภรภัทร ศิริสมบูรณเวช อายุ 20 ป ศึกษาอยูช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
  
สวนท่ี 1  ความพึงพอใจตอความสวยงามภาพและแสงของวีดีโอ 

ในดานของความพึงพอใจตอความสวยงามภาพและแสงสีที่ใชในวิดีโอ กลุมเปาหมาย
สวนใหญช่ืนชอบในเรื่องของแสง สีในวิดีโอและเอฟเฟกตของภาพที่ไดที่มีการใชแสงของ Black Light 
ทําใหสีเรืองแสงในความมืด เลนแสงไดสวย มีเทคนิคการทําภาพใหสีออกมาแบบแปลกดี ไอเดีย
นาสนใจ เลือกใชภาพไดสวยงาม 
 
สวนท่ี 2  ความนาสนใจของเทคนิคท่ีเกิดจากการใชแสงของหลอด Black Light 

ในดานของความความนาสนใจของเทคนิคที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black Light 
กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความสนใจกับเทคนิคน้ี ในเรื่องของการใชสี เครื่องสําอางที่เรืองแสงได 
เปนเทคนิคที่ทําใหภาพที่ออกมาดูฉูดฉาด ดูนาคนหา และลึกลับไปดวยกัน ดูเปนการสรรสรางรูปแบบ
การนําเสนอใหออกมาไดไมจํากัดเลย แลวก็นาสนใจดีเพราะโดยสวนตัวไมรูมากอนวาถาจะใหมันเรือง
แสงได ตองใชเปนไฟ Black Light คิดวาแคใชในที่มืดมันคงเรืองแสงแลว ก็ทําใหรูวากระบวนการทํา
ใหเกิดเอฟเฟกตภาพแบบน้ีเขากันยังไงถึงออกมาเปนแบบน้ีได 
 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอในวิดีโอ 

ในดานของความพึงพอใจที่มีต อรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอ วิดีโอน้ัน 
กลุมเปาหมายสวนใหญพึงพอใจ ตัดไดอยางพอดี ทั้งแสง ภาพ และ เสียง ชอบชวงแรกที่เลนกับ
จังหวะเพลง ตัดไดตรงตามจังหวะดี ดูกระตุนอารมณดี นาจะทํายอนไปยอนมาหลายๆรอบหนอย ให
มันดูมีจังหวะที่รวดเร็วข้ึน เพราะเวลาปลอยใหภาพมันเลนของมันเรื่อยๆ มันดูเฉ่ือยๆไปหนอย แตก็
นําเสนอออกมาหลายแบบรูปแบบที่ออกมาสวยงาม แตยังไมเกิดเรื่องราวใหมๆ ข้ึน  
 
สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอ 

ในดานของความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอน้ัน กลุมเปาหมายสวนใหญชอบ เรื่อง
ของทางดานเทคนิคที่เลือกใชไฟ Black Light มานําเสนอเรื่องราวในวิดีโอมีความนาสนใจ ออกมา
สวยงาม ดูแลวรูสึกลุนวาตอไปจะเลนแสงอยางไร อาจดวยเพราะจังหวะเพลง และการตัดตอที่ตัด
สลับไปมา แตยังมีบางภาพที่มันยังดูไมคอยเรืองมากเทาไหร กับการตัดตอที่ยังขาดจังหวะเราอารมณ
อยูบาง และขาดเรื่องราวบางอยาง แตผลงานนาจะสรางความคิดสรางสรรคใหผูที่ชมไดอีกตอ ๆ ไป 
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เปนงานที่นาสนใจอีกช้ินหน่ึง เน่ืองจากการใชเทคคนิคที่แปลกใหม ทําใหผูที่ไดชมเกิดแนวคิดที่
แตกตางในงานศิลปะ 
 
สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันถึงแมวากลุม
ตัวอยางจะพอใจตอช้ินงานแลวแตก็ไดมีการเสนอแนะเพื่อใหช้ินงานดีย่ิงข้ึนไปอีกในหลาย ๆ ดานดังน้ี
กลุมเปาหมายไดกลาววาควรจะปรับแกเรื่องการการตัดและเพิ่มเรื่องราวหรือสัญญะบางอยางลงไปใน
งานดวยเพื่อเพิ่มนาสนใจใหกับงาน และตัดใหมันมีจังหวะที่ดูเราใจและกระชับในบางชวงกวาน้ีหนอย 
และเพิ่มของที่สามารถเลนไดกับตัวไฟ Black Light เพิ่มข้ึนกวาน้ีเพื่อเพิ่มความหลากหลายในงาน 
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บทที่6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสง
ของหลอด Black Light” มีวัตถุประสงค ข้ันตอนการศึกษา และผลการศึกษาวิจัยโดยสรุปดังน้ี 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสรรคการวิดีโออารตโดยการใชแสงจากหลอด Black Light 
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทําวิดีโอโดยการใชการจัดแสงโดยใชเพียงแสงจากหลอด 

Black Light  
3. เพื่อศึกษาการเกิดเอฟเฟกตของภาพ สี วัตถุ ที่เกิดจากแสงของหลอด Black Light 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับของผูชมกลุมเปาหมาย 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระเบียบวิจัยที่ใชใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus 
Group) โดยมีแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับทํากระบวนการการผลิตวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด Black 
Light รวมถึงการคิดการสรางสรรคทําวิดีโออารตที่ใชแสงของหลอด Black light ทําไปจนถึงทัศนคติ
ที่มีตอผลงาน วิดีโออารตดังน้ี 

1.  การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) ผูผลิตและผู
สรางสรรคมิวสิกวิดีโอจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต              
มิวสิกวิดีโอสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 
สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดของมิวสิกวิดีโอ 
ผูผลิตและผูสรางสรรคมิวสิกวิดิโอสวนใหญมีความคิดเห็นวา มิวสิควิดีโอเปนอะไรที่

อิสระเน้ือเรื่องมันจะเปนเรื่องของสไตลแตละคน เราฟงเพลงแลวเรานึกถึงอะไร แลวเราก็ดึงไอเดีย
ออกมาใช เรื่องราวก็เปนสิ่งที่เรากําหนดเองวาจะเลาเรื่องแบบไหน Direction กับ Story เปนสิ่งที่
เรียกรองความสนใจของคนดูไดเปนจุดที่ดึงดูดคนดูงานมิวสิควิดีโอเปนงานจิตนาการขายภาพขาย
ความรูสึก  
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สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใชแสงของหลอดBlack Light 
Black Light เปนสีที่พิเศษอยูแลว เอฟเฟกของภาพที่เกิดจากมันก็คือจุดเดนของ

แบล็คไลท เรื่องโทนภาพหรือเรื่องโทนอารมณก็จะบอกอะไรที่ชัดเจน ถาเลือกใชเทคนิคน้ีแลว
เรื่องราวที่ใสไปดวยกันก็ไมมีปญหา ไมไดอยูที่เทคนิคจะดีหรือไมดีอยูที่วามันสงเสริมเรื่องราวมากกวา 
มีความนาสนใจหรือไมจะอยูที่เรื่องราวที่เราจะนําเสนอ 

 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคนิคพิเศษและเทคนิคการนําเสนอ                 

มิวสิกวิดิโอ 
ผูผลิตและผูสรางสรรคมิวสิกวิดิโอสวนใหญมีความคิดเห็นวาการใชเทคนิคพิเศษ           

ที่นาสนใจจะทําใหวัยรุนช่ืนชอบ เพราะวัยรุนชอบสิ่งที่แปลกและมีความหวือหวา โดยเราเลือกใชการ
ตัดตอเขามาชวยใหงานนาสนใจมากข้ึน อีกทั้งการเนน Art Direction จะทําใหวัยรุนช่ืนชอบ โดยได
แนะนําการใชเทคนิคพิเศษตางๆใหถูกตองอีกดวย 

ซึ่งจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการสรางเน้ือหาและรูปแบบของมิวสกิวิดิ
โอใหออกมาเปนที่ช่ืนชอบของกลุมเปาหมาย โดยเปนเรื่องที่ใกลตัว การออกแบบเรื่องราว การ
กําหนด Mood&Tone และการทํา Pre-production เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมิวสิกวิดีโอประสบ
ความสําเร็จ และผูศึกษาไดมีการวางแผนรวบรวมขอมูลตาง ๆ  พรอมทั้งคิดอยางรอบครอบกอนเริ่มลง
มือผลิตช้ินงานเพื่อลดปญหาระหวางการผลิตช้ินงานใหนอยที่สุด 

 
 2. การวิเคราะหการสนทนากลุม เพื่อประเมินประสิทธิผลวีดีโออารตที่ใชแสงจากหลอด

Black Light ผูศึกษาไดประเมินผลช้ินงานคลิปวิดีโอดานกีฬาเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม
ในหัวขอ “ความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตที่ใชแสงของหลอด Black Light” ของกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 5 คน 

 
สวนที่ 1  ความพึงพอใจตอความสวยงามภาพและแสงของวีดีโอ 
ในดานของความพึงพอใจตอความสวยงามภาพและแสงสีที่ใชในวิดีโอ กลุมเปาหมาย

สวนใหญช่ืนชอบในเรื่องของแสง สีในวิดีโอและเอฟเฟกตของภาพที่ไดที่มีการใชแสงของ Black Light 
ทําใหสีเรืองแสงในความมืด เลนแสงไดสวย มีเทคนิคการทําภาพใหสีออกมาแบบแปลกดี ไอเดีย
นาสนใจ เลือกใชภาพไดสวยงาม 

สวนที่ 2  ความนาสนใจของเทคนิคที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black Light 
ในดานของความความนาสนใจของเทคนิคที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black 

Light กลุมเปาหมายสวนใหญไดใหความสนใจกับเทคนิคน้ี ในเรื่องของการใชสี เครื่องสําอางที่เรือง
แสงได เปนเทคนิคที่ทําใหภาพที่ออกมาดูฉูดฉาด ดูนาคนหา และลึกลับไปดวยกัน ดูเปนการสรรสราง
รูปแบบการนําเสนอใหออกมาไดไมจํากัดเลย แลวก็นาสนใจดีเพราะโดยสวนตัวไมรูมากอนวาถาจะให
มันเรืองแสงได ตองใชเปนไฟ Black Light คิดวาแคใชในที่มืดมันคงเรืองแสงแลว ก็ทําใหรูวา
กระบวนการทําใหเกิดเอฟเฟกตภาพแบบน้ีเขากันยังไงถึงออกมาเปนแบบน้ีได 
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สวนที่ 3  ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอในวิดีโอ 
ในดานของความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอวิดีโอน้ัน 

กลุมเปาหมายสวนใหญพึงพอใจ ตัดไดอยางพอดี ทั้งแสง ภาพ และ เสียง ชอบชวงแรกที่เลนกับ
จังหวะเพลง ตัดไดตรงตามจังหวะดี ดูกระตุนอารมณดี นาจะทํายอนไปยอนมาหลายๆรอบหนอย ให
มันดูมีจังหวะที่รวดเร็วข้ึน เพราะเวลาปลอยใหภาพมันเลนของมันเรื่อย ๆ มันดูเฉ่ือย ๆ ไปหนอย แตก็
นําเสนอออกมาหลายแบบ รูปแบบที่ออกมาสวยงาม แตยังไมเกิดเรื่องราวใหม ๆ ข้ึน  

 
สวนที่ 4  ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอ 
ในดานของความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอน้ัน กลุมเปาหมายสวนใหญชอบ 

เรื่องของทางดานเทคนิคที่เลือกใชไฟ Black Light มานําเสนอเรื่องราวในวิดีโอมีความนาสนใจ 
ออกมาสวยงาม ดูแลวรูสกึลุนวาตอไปจะเลนแสงอยางไร อาจดวยเพราะจังหวะเพลง และการตัดตอที่
ตัดสลับไปมา แตยังมีบางภาพที่มันยังดูไมคอยเรืองมากเทาไหร กับการตัดตอที่ยังขาดจังหวะ          
เราอารมณอยูบาง และขาดเรื่องราวบางอยาง แตผลงานนาจะสรางความคิดสรางสรรคใหผูที่ชมไดอีก
ตอ ๆ ไป เปนงานที่นาสนใจอีกช้ินหน่ึง เน่ืองจากการใชเทคคนิคที่แปลกใหม ทําใหผูที่ไดชมเกิด
แนวคิดที่แตกตางในงานศิลปะ 

 
สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันในดานของขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันถึงแมวากลุม

ตัวอยางจะพอใจตอช้ินงานแลวแตก็ไดมีการเสนอแนะเพื่อใหช้ินงานดีย่ิงข้ึนไปอีกในหลายๆดานดังน้ี
กลุมเปาหมายไดกลาววาควรจะปรับแกเรื่องการการตัดและเพิ่มเรื่องราวหรือสัญญะบางอยางลงไปใน
งานดวยเพื่อเพิ่มนาสนใจใหกับงาน และตัดใหมันมีจังหวะที่ดูเราใจและกระชับในบางชวงกวาน้ีหนอย 
และเพิ่มของที่สามารถเลนไดกับตัวไฟBlack Light เพิ่มข้ึนกวาน้ีเพื่อเพิ่มความหลากหลายในงาน 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

โดยภาพรวมแลวผูศึกษามีความพอใจกับผลงานที่สรางสรรคผลงานออกมาดวยตนเองได
อยางเต็มกําลังความสมารถ ไดลงมือทําในทุกกระบวนการของการผลิตวิดีโออารตช้ินน้ี คณาจารยได
ใหโอกาสและเปดกวางทางความคิดใหเราไดสรางสรรคงานและทําในสิ่งที่เราอยากทํา อีกทั้งไดรับ
คําแนะนําที่เปนประโยชนจากคณาจารย ผูเช่ียวชาญดานการผลิต และผูกํากับมิวสิควิดีโอ เพื่อใหผู
ศึกษาไดนําคําแนะนํา ขอคิดเห็น และความรูในเรื่องของการทํางาน การผลิตช้ินงาน ทําใหไดช้ินงาน
ออกมามีคุณภาพระดับหน่ึง ในเรื่องการวางแผนการทํางานอยางจะยังไมดีพอ ตองมีการถายทําใหม
ถึงหลายครั้งก็ตาม แตผลงานที่ออกจากในครั้งสุดทายก็เปนที่พึงพอใจมาก 

ในสวนของเรื่องราวน้ัน จะไมมีราวราวแตจะเนนในเรื่องของภาพและเอฟเฟกตของ
เทคนิคที่ไดเลือกใช ที่นําเสนอใหเห็นผลของการใชไฟ Black Light กับสิ่งของ เสื้อผา สี ที่จะทําให
เห็นการเรืองแสงเมื่ออยูในแสงของ Black Light  เพื่อใหเห็นวาอะไรบางที่จะเกิดเอฟเฟกตกับไฟ 
Black Light ภาพที่ไดออกมาจะเปนลักษณะอยางไรเมื่อทุกสิ่งทุกอยางตกอยูในความมืด 
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ในสวนของการตัดตอและระยะเวลาของผลงานน้ัน นําเสนอออกมาไดตรงตามความ
ตองการคือไมเกิน 3 นาที ซึ่งเปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับงานในลักษณะน้ี เน่ืองจากจะยังไมสราง
ความเบื่อหนายใหผูชมและเรื่องราวทั้งหมดถูกเลาอยางลงตัวตามความตองการของผูผลิต 

 
อภิปรายผลการดําเนินงาน 

การผลิตผลงานช้ินน้ีมีสวนเกี่ยวของกับการใชภาพและการสื่อความหมายตางๆเขามา
เกี่ยวของ เพื่อใหการผลิตวิดีโออารตใหออกมาอยางสมบูรณ ซึ่งผลงานที่ไดน้ันจะตรงกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชเปนแนวทางประกอบในการศึกษา ที่ไดศึกษามากอนหนาดังน้ี 

การศึกษาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย ทําใหผูศึกษามีความ
เขาใจในเรื่องของการสื่อความหมายเกี่ยวกับภาพไดแก ขนาดภาพ การเคลื่อนกลอง มุมภาพและการ
จัดองคประกอบภาพ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการกําหนดภาพวิดีโอไดเปนอยางดีทั้งในดาน
ความสวยงามและการสื่อความหมายอารมณในงาน ชวยใหในเรื่องของการจัดองคประกอบภาพใน
งานใหสวยงามย่ิงข้ึน 

การศึกษาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับดานศิลปที่เกี่ยวกับความรูสึกตอสี สีน้ันสามารถถายทอด
ความรูสึกตางๆไปสูผูชมได จะเห็นไดวาความรูสึกสนุกสนาน ความรัก ความเศรา สามารถแสดงออก
ไดดวยสี จนทําใหสีบางสีกลายเปนสัญลักษณ หรือสีที่บงบอกถึงความรูสึกและอารมณตางๆ 
นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีตอความรูสึกของมนุษยไวมากมาย สําหรับการใชสี
เพื่อสื่อความรูสึก  ความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ สีมีพลังสามารถกระตุนการตอบสนองทางอารมณ  นัก
ออกแบบจึงใชสีเพื่อชักจูงใหผูชมเกิดอารมณตางๆ สีเดียวกันอาจใหความรูสึกออกมาตางกัน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับการเรียนรู และประสบการณของผูชมดวย สีในวรรณะรอนจะใหความรูสึกที่ต่ืนเตน มี
ชีวิตชีวา เราใจ สวนสีที่จัดอยูในวรรณะเย็น จะใหความรูสึกผอนคลาย สงบ ในสวนน้ีผูศึกษาไดนําเอา
เรื่องของสีมาใชเพื่อสื่อความรูสึกของภาพ และสรางความสนใจนาสนใหกับภาพในงานดวยในงานจะ
เนนเกี่ยวกับเรื่องสีสันที่สะดุดตาและสามารถสรางความสนใจใหกับกลุมตัวอยางได 

การศึกษาเรื่องแนวคิดเรื่องแสงและการใชแสง ไมวาภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว 
องคประกอบที่สําคัญและขาดไมได น่ันก็แสง ถาไมมีแสงเราก็ไมสามารถถายทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวไดเลย การจัดแสงในภาพยนตรไมไดมีจุดประสงคแคใหผูชมมองเห็นเหตุการณที่
เกิดข้ึนอยางชัดเจนเทาน้ัน บางครั้งการจัดแสงชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนจุดสนใจ หรือบางครั้งอาจใช
เพื่อการปดบังซอนเรน หรือสรางความต่ืนเตนกับสิ่งที่กําลังถูกเปดเผย นอกจากน้ีการจัดแสงยังชวยให
เกิดความรูสึกของเราตอรูปทรงหรือรายละเอียดพื้นผิวเล็กๆนอยๆ  แสงจึงเปนสวนหน่ึงของรูปแบบ
การนําเสนอที่มีความสําคัญในการกําหนดความหมายย่ิงกวาเน้ือหาจริงๆของภาพ ผูศึกษาไดรับ
ความรูในเรื่องเกี่ยวกับการจัดแสงและเขาใจเรื่องตางๆเกี่ยวกับแสงมากข้ึน ในช้ินงานของผูศึกษา
อาจจะไมไดมีการจัดแสงอื่นมากเทาไร แตเพื่อใหไดภาพที่ดูมีมิติ ผูศึกษาไดนําวิธีการจัดแสงไปใชใน
ข้ันตอนกอนการผลิตและข้ันตอนการผลิตได เชน การควรคุมทิศทางของแสง การคุมโทนสี อารมณสี
ของงาน และการเติมไฟเพื่อเพิ่มความมีมิติใหกับภาพ 
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ปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 
ในการผลิตผลงานน้ันผูศึกษาไดพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน รวมถึงเรียนรู

วิธีการแกไขปญหาตางๆจากการทํางานเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคข้ึนอีก 
1. ปญหาเรื่องการใชไฟ Black Lightในการถายทําเน่ืองจากแสงที่ออกมากจากหลอด

Black light น้ันมีระยะที่แคบมาก ตองมีไฟดวยกันถึงหลายดวงถึงจะสามารถทําใหของเรืองแสงได 
และหลอดไฟมีราคาคอนขางแพงทําใหมีปญหาบางในตอนการถายทําคือมีไฟไมพอ ภาพที่ออกมาจะ
เรืองแสงนอย 

2. การใชไฟ Black Light จะตองอยูในที่มืดสนิทจริงๆ อาจเกิดปญาทําใหเกิดนอยดใน
ภาพ กลองไมสามารถโฟกัสไดตลอด ถามีแสงอื่นมารบกวนก็จะสงผลตอภาพ ภาพที่ออกมาจะเห็น
ของที่เรืองแสงไดไมดีพอ 

3. ของบางอยางไมสามารถเรืองแสงไดเมื่ออยูในไฟ Black Light ตองทดลองของทุก
อยางที่จะมาใชในงานในดี ดูสวนประกอบตางวาใชไดกับไฟชนิดน้ีหรือไม 

 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ในข้ันตอนกอนการผลิตและในข้ันตอนการผลิตควรมีการวางแผนการทํางานอยาง

รอบคอบ ควรมีการวางแผนทั้งกอนการทําและขณะถายทําที่ดี เปนระเบียบแบบแผน ครบถวนและ
ถูกตองตามรูปแบบและเน้ือหาที่เราวางไว  

2. การใชแสงจากหลอด Black Light ควรตองใชหลอดไฟ Black Lightในจํานวนที่
มากพอ และในขณะถายทําตองปองกันแสงจากรอบขางใหเขามากวนใหนอยที่สุด แตควรมีการเติม
แสงเพื่อภาพมีมิติมากข้ึนเชนการสรางแสงเบาๆใหกับฉากหลัง หรือใชไฟยอมสีตัวคน ภาพที่ออกมาจะ
ไดไมมืดจนเกิด  

3. ควรศึกษาและทดลองพวกอุปกรณ สี  เครื่ องสํ าอางค  วัสดุที่ ใชทําเสื้อผ า
เครื่องประดับกอนกับไฟ Black Light วามีคุณสมบัติพิเศษที่จะเรืองแสง สองสวางไดในไฟ Black 
Light หรือไมกอนเพราะสิ่งของหรือสีบางประเภทจะไมเกิดผลอะไรเมื่อฉายไฟ Black Light 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด Black light” 
ใชสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตมิวสิกวิดีโอ 

 
 
1)  ใชสัมภาษณผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 -  ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  

 สวนที่ 2 กระบวนการการสรางสรรคมิวสิกวิดีโอที่ใชไฟ Black Light 
-  การคิดสรางสรรคเน้ือหาของมิวสิกวิดีโออยางไรใหมีความแปลกใหม 
-  ข้ันตอนการผลิต 
-  การเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ 
-  ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 
-  เทคนิควิธีการกํากับของผูกํากับคนน้ัน ๆ 
-  การเลือกใชเทคนิคพิเศษ 
-  เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพจากแสงของหลอด Black Light  

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของภาพ  
- การตีความที่ผูจัดทําเลือกใชวา ควรจะออกมามีเน้ือเรื่องแบบไหน Mood&Tone เปน

อยางไร 
- การใชแสงจากหลอด Black Light ในการเลาเรื่องมีความนาสนใจอยางไร 

2) ใชสัมภาษณผูกํากับภาพ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 - ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ  
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูจัดทํา 

- ความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องของภาพในการทํา 
- ปจจัยในการกําหนดภาพ สี แสง และอารมณในงาน 
- แนวทางในการเลือกใชภาพเพื่อสื่อใหเห็น อารมณ ความรูสึก 
- เทคนิคพิเศษสําหรับการถายทําภาพในมิวสิกวิดีโอ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพในงานวิดีโออารตของผูจัดทํา 
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บทสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรควิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด Black light” 

 
1) คุณภาณุวัฒน วันทาศิลป ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ บริษัท Spicy Disc 

ผูสัมภาษณ : ในเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในงาน พี่บิ๊กมีวิธีกระบวนการคิดเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอ
อยางไรบาง 
คุณภาณุวัฒน : Direction กับ Story เปนสิ่งที่เรียกรองความสนใจของคนดูไดเปนจุดที่ดึงดูด มิวสิค 
วิดีโอเปนอะไรที่อิสระมาก เชน บางคนทําธีมกับเน้ือเรื่องตรงขามกันมาก มันเปนเรื่องของสไตลแตละ
คน Direction ก็สําคัญ Story ก็สําคัญมันอยูที่วาเราฟงเพลงแลวเรานึกถึงอะไร แลวเราก็ดึงไอเดียมา
เอาDirectionเขาไปหามันแลวเรื่องราวก็เปนสิ่งที่เรากําหนดเองวาจะเลาเรื่องแบบไหน งานพวกน้ีมัน
คือจินตนาการเราขายภาพขายความรูสึก 
 
ผูสัมภาษณ : ในสวนของข้ันตอนกระบวนการทํามิวสิควิดีโอที่ใชไฟ Black Light มีข้ันตอนอะไรบาง
คะ 
คุณภาณุวัฒน : เราตองทดลองหลายๆครั้งจนรูสึกวามันได ตองกลองโหมดน้ีต้ังเควินเทาน้ี มันมีเรื่องที่
ลึกซึ้ง เราตองมีการ pre-lighting ตามซีนตามเซ็ท คุณภาณุวัฒนไดเลาเกี่ยวกับการจัดไฟในงานวา ใน
งานที่ทํา ทีทั้งการใชไฟปกติเพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมเปน ไฟ ambient ไว lighting คน แตก็จะมี
ที่ใช Black Light กับสิ่งที่ตองการใหข้ึนกับแบล็คไลท มันอยูที่เรากําหนดเลย วาจะใหมีไฟ ambient 
หรือจะแบล็คไลทมืดเลยทั้งหมด ถาเราเปดไฟแบล็คไลทตัวคนก็จะจมเหลือแตสีที่ทาไว บางอยางเรา
เห็นแคตากับปากลอยมันอาจจะดูพิเศษ มันอยูที่เราดีไซน  
 
ผูสัมภาษณ : แลวเทคนิคเรื่องการถายทํามีอะไรเปนพิเศษบางในการที่จะถายไฟ Black Light 
คุณภาณุวัฒน : เราสามารถใชกลอง DSLR ถายไดแตตองศึกษากลอง ศักยภาพของกลองใหละเอียด 
เราจะใหห นังออกมา เปนแบบไหน จะเรื องแสงแค ไหนมันอยูที่ การปรับหนากลองกับ                    
ปรับสปด  
 
ผูสัมภาษณ : แลวขอจํากัดในการใชงานหรือการถายทําที่ตองใชไฟ Black Light ในการถายมี
อะไรบาง 
คุณภาณุวัฒน : เปนเรื่องของงบประมาณ  
 
ผูสัมภาษณ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานน้ี 
คุณภาณุวัฒน : เราจะทําอยางไรใหคนรูสึกเช่ือวาสิ่งที่แสดงมาจากดานในของผูหญิงมุมหน่ึง อยางเชน
เราใชการเมคอัพที่ดูตาเปลาดูเปนแสงธรรมดาแลวรูสึกวาไมมีอะไร แตพอเปนแบล็คไลทอยูใน
ตําแหนงเดียวกับไฟธรรมดาแลวมันเกิดผลข้ึนมา วิดีโออารตกับสิ่งที่เราทํา คิดวาบางทีวิดีโออารต
บางอยางไมไมตองมีเหตุผลวาตองไปเฉลยคนดู ปลอยใหคนดูไดคิดเอง ถาเราใสเรื่องกินยาแลวเรือง
แสงในตอนจบความรูสึกมันจะเบา  
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ผูสัมภาษณ : แลวอยางเรื่องราวในวิดีโออารตตัวน้ีพี่คิดวาเรื่องราวมันเหมาะสมมั้ยกับการเลือกใช
เทคนิคแบบน้ี 
คุณภาณุวัฒน : ถาเราใชคําวาวิดีโออารตอยากใหมองอะไรที่ลึกกวาน้ี สะทอนมาจากตัวในของคน
จริงๆ เราตองพยามคิดใหเหนือกวาความคาดคิด อยางเชน ความดิบของผูหญิง เราตองเอาตรงน้ี
ออกมาใหได คาแร็กเตอรน้ีตองมีการ Research เรื่องของจิตวิทยา เรื่องของจิตใจ ภาวะการ
แสดงออก ภาวะการตอตาน การแสดงออกของพฤติกรรมเพื่อใหเรื่องพวกน้ีมาอยูในงานของเรา   
ถาเรามีซีนใหญกองโปรดักก็ใหญแตถาเรานึกถึงอะไรที่มันแคบลงมาแตมันก็ยังคงความเปนวิดีโออารต
และยังสื่อถึงเรื่อง ตองนึกถึงความเปนจริงวาเราทําไดหรือเปลา อยางซีนปารต้ี ที่ตองใชคนเยอะ ก็
อาจจะคิดเปนวาปารต้ีคนเดียวใชการถายหลอกเอาวาเปนผูหญิงคนเดียวสนุกอยู เมา ๆ เพราะพอนึก
ถึงปารต้ีเราตองหาเอกตราเยอะ พวกไฟที่ตองใชอีกเราจะหามาจากที่ไหนในความเปนจริง หนังของ
เรามันออก Surreal ความเปน Surrealเราสามารถคิด เราเปนหลอกลอคนดูดวยตัวเราเองไดเรา
สามารถดีไซนโลกของหนังเราใหเปนอยางไรก็ไดตามสิ่งที่เราคิดดังน้ันเรื่องของภาพ 
 

2) คุณบุญณญาณ อริยศรีวัฒนา ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ 
ผูสัมภาษณ : การใชแสง สี จากไฟ Black Light ในการสื่ออารมณในวิดีโอ ไฟblack lightมันสามารถ
สื่อหรือถายทอดอารมณใหกับงานไดมั้ยคะ 
คุณบุญณญาณ : Black Light เปนสีที่พิเศษอยูแลว เรื่องโทนภาพหรือเรื่องโทนอารมณก็จะบอกอะไร
ที่ชัดเจนเชน แฟช่ันสุด ๆ นากลัวสุด ๆ เราจะตีความภาพใหมันดูนากลัว หรือดูเปนเรื่องทันสมัยก็ได 
เปนความรอนแรง เปนอะไรก็ได อยูที่การตีความวาเราจะสื่ออะไรจากสีสะทอนแสง 
 
ผูสัมภาษณ : แลวเทคนิคเรื่องการถายทํามีอะไรเปนพิเศษบางในการที่จะถายไฟ black light 
คุณบุญณญาณ : ตองใชหลอดนีออนสีนํ้าเงินทั้งหมด ไมใชไฟปกติที่ถายกันแตก็ตองมีเสริมนิดหนอย 
แตสวนมากมันจะใชไฟอื่นไมคอยไดเพราะจะทําใหแบล็คไลทหาย จะใชไฟอื่นนอยมาก ถาเกิดมัน
สวางวัตถุที่เราตองการเนนใหสะทอนแสงก็จะไมข้ึน ถาพื้นที่กวางก็ตองใชไฟแบล็คไลทเยอะ กําลังไฟ
ของแบล็คไลท ย่ิงกวาง จะย่ิงสวาง จะถายกวางมากไมได 
 
ผูสัมภาษณ : แลวความนาสนใจของ Black Light พี่คิดวาถาใชเทคนิคน้ีมีความนาสนรึเปลาคะ 
คุณบุญณญาณ : เปนเรื่องของเทคนิคภาพเปนไอเดียเรื่องของเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ที่ไมใช
เปนมิกสิควิดีโอแบบเน้ือเรื่อง  
 

3) คุณซึง ดวงมณี  ผูกํากับภาพและผูกํากับในงานภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา Freelance 
ผูสัมภาษณ : เรื่องการจัดแสงและใชสีจากการจัดไฟโดยใชหลอด Black light มันมีวิธีการ ข้ันตอน
หรือกระบวนการของมันแตกตางจากการจัดไฟแอรี่ธรรมดามั้ย 
คุณซึง : ในข้ันตอนของการถายทําจริงเช่ือวาเราจะไมไดจัดแตไฟแบล็คไลทอยู เราตองมีการวาง
องคประกอบของภาพทั้งหมดกอน วางตําแหนงคนใหเสร็จกอนเมื่อรูแลววาตําแหนงตัวเอกอยูตรงไหน 
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อะไรที่เราจะใหข้ึนในเฟรมน้ันบางเราก็ใชไฟแบล็คไลทแนนอน สวนที่เราไมตองการใหเกิดเอฟเฟก
ของแบล็คไลทก็ตองจัดองคประกอบเพื่อใหภาพยังดูมีมิติอยูไมใชดําอยางเดียวหรือสวางจนเกินไป 
ตองมีการคุมแสง แสงมาเติมเราอาจจะไมไดใชแสงที่ขาวปกติอยูแลวอาจจะยอมสีเพื่อใหตัดกับสีทีเ่กดิ
จากแบล็คไลทก็ไดเพื่อจะสื่อสารเรื่องของอารมณภาพของสีสันตรงน้ันออกมาอีก เพื่อจะบอกวาตอนน้ี
ตัวละครตองการอะไรใชสีในการแทนคาในพื้นหลัง  
 
ผูสัมภาษณ : แลวความนาสนใจของ Black Light คิดวาถาใชเทคนิคน้ีมีความนาสนรึเปลาคะความ
นาสนใจของภาพจากไฟแบล็คไลท 
คุณซึง : เอฟเฟกตของภาพที่เกิดจากมันก็คือจุดเดนของแบล็คไลท  มันจะดี ไมดี นาสนใจหรือไม
นาสนใจข้ึนอยูกับที่เราเลือก เราเลือกเทคนิคน้ีแลวเรื่องราวที่ใสไปดวยกันก็ไมมีปญหา ไมไดอยูที ่
เทคนิคจะดีหรือไมดีอยูที่วามันสงเสริมเรื่องราวมากกวา นาสนใจหรือเปลาก็อยูที่เราเอาเรื่องราวเขา
มาใสแตถาอยูดีๆเราอยากจะเอามาใสมันก็ดูแปลกดีแตวาตอบเรื่องที่เราจะนําเสนอหรือเปลากเ็ปนอกี
เรื่อง  
 
ผูสัมภาษณ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน 
คุณซึง : จากการไดดูจาก Story board เรื่องคือผูผญิงที่ดูธรรมดาปกติที่คนเห็น เรียบรอยแตขางใน
เปนคนอีกดานซึ่งตรงกันขามเปนเนกาทีฟกันเลยอันน้ีคือคอนเซปของเรา งานปารต้ีคือวิธีการนําเสนอ 
แตสิ่งแรกที่คุณตองการนําเสนอคืออินเนอรของผูหญิงจะออกมาเปนภาพแบบไหน โลกขางในของ
ผูหญิงคนน้ีเปนแบบไหน โดยใชแบล็คไลทไปแทนโลกตรงน้ัน  
 
ผูสัมภาษณ : ขอคําแนะนําเกี่ยวกับงานช้ินน้ี 
คุณซึง : อยูที่ mood&tone ที่เราวาง Black light สีมวงคือสีที่ตาเรามองเห็นแตเวลาเราควบคุมใน
กลองเราสามารถทําใหสีมวงมันหายไปใหมืดแตใหสีมันยังอยูหรืจะเพิ่มใหสวางกวาน้ันก็ไดมันคือการ
ทํางานระหวางไฟกับกลองแลววาเราดีไซน mood&tone จริงๆของมันไวแบบไหนตองลองกอน ไฟ
แบล็คไลทก็ยังจัดคลายๆพวกไฟแอรี่ปกติแตไมเหมือนกัน พวกแบล็คกราวน ความลึกของภาพเราตอง
จัดกับอีกชนิดหน่ึงเพื่อใหภาพมีมิติ อยากใหภาพของมาแบบไหนก็อยูที่ดีไซนของเราแลว 
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แบบสอบถามการสนทนากลุม 
ในหัวขอความพึงพอใจจากการรับชมวิดีโออารตโดยใชแสงของหลอด Black light 

 
 
1. ความพงึพอใจตอความสวยงามภาพและแสงของวิดีโอ 
2. ความนาสนใจของเทคนิคที่เกิดจากการใชแสงของหลอด Black light  
3. ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอในวิดีโอ 
4. ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอ 
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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