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 The objectives of this research entitled “Presentation Processes of Thai Trailers 

Since 2000 - 2010” were: (1) to study the editing processes of the Thai trailers during a period 

from 2000 - 2010; and (2) to analyze the presentation processes of the Thai trailers during a 

period from 2000 to 2010 and also to measure the appropriateness of the Thai trailers. Five 

categories of the Thai trailers, viz., action, comedy, drama, horror, and romantic were studied; 

and  three movies characterized by being accepted as not only of the topmost money-maker 

but also of the greatest popular favor during their each presentation were included into each 

category under this study. The instrument used in collecting data was the interview form. The 

statistical procedure used in analyzing data was mean.  

 The findings could be concluded as the following.  

 The analytical results obtained by analyzing the presentation processes and the 

appropriateness of measurement of the Thai trailers shown during a period ranged from 2000 

to 2010 in three aspects i.e., 1) visual elements, 2) visual techniques, and 3) production 

techniques those included five categories of the Thai trailers, viz., action, comedy, drama, 

horror, and romantic indicated that the presentation processes and the appropriateness of the 

Thai trailers, according to the opinions of the film specialists, were of a difference in each 

aspect and in each category.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Visual Communication Design  Graduate School, Silpakorn University  
 
 

Student’s Signature …………………………………. Academic Year 2012 
 

Thesis Advisors’ Signature  1………………………………  .2……………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจากอาจายธนากร เจียรกุล 
และอาจารยทุกทานท่ีไดใหโอกาสใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ และขอขอบคุณอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน และอาจารย ดร. ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา 
ท่ีไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธคร้ังน้ี 
 และผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คณาจารยทุกทาน และเพ่ือนรวมรุน
ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ท่ีสนับสนุนและชวยเหลือ เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยตลอดมา  รวมท้ัง
อีกหลายๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความเอ้ือเฟอ ทําใหงานวิจัย
ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคไดดวยดี 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ช 

สารบัญ 
 
                       หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................ ญ 
สารบัญภาพ ............................................................................................................................... ฏ 
บทท่ี 
 1 บทนํา ........................................................................................................................ 1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................ 1 
   วัตถุประสงคของการศึกษา ............................................................................... 1 
   สมมติฐานของการศึกษา ................................................................................... 2 
   ขอบเขตของการศึกษา....................................................................................... 2 
   ข้ันตอนของการศึกษา ....................................................................................... 2 
   ขอตกลงเบ้ืองตน ............................................................................................... 3 
   นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................... 3 
 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ..................................................................... 5 
   แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการรับรู .................................................................. 5 
    การรับรู..................................................................................................... 5 
    การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization)................................... 5 
   แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการเรียนรู............................................................... 9 
    ความหมายของ “การเรียนรู” .................................................................... 9 
     องคประกอบของการเรียนรู...................................................................... 10 
   ทฤษฏีการเรียนรู ............................................................................................... 10 
    ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของ  Gagne ................................................. 10 
    ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory)................ 11 
    ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism).............................................................. 11 
   แนวคิดเกี่ยวกับเมตาคอกนิช่ัน .......................................................................... 12 
   แนวคิดเทคนิคชวยจํา (Mnemonic) ................................................................... 13 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ซ 

บทท่ี                       หนา 
    ความหมายของความจํา ............................................................................ 15 
    กระบวนการของความจํา .......................................................................... 15 
    รูปแบบของการจํา..................................................................................... 16 
    วิธีการทดสอบความจํา.............................................................................. 17 
   องคประกอบทางการออกแบบเลขนศิลป (Graphic Design) ............................ 18 
    ทัศนธาตุ (Visual Elements) ..................................................................... 18 
    หลักเกณฑการออกแบบ ........................................................................... 30 
   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตร ...................................................... 38 
    ความหมายของภาพยนตร......................................................................... 38 
    แรงจูงใจท่ีทําใหคนชมภาพยนตร ............................................................. 39 
    ข้ันตอนการตัดสินใจไปชมภาพยนตร ...................................................... 39 
    บทบาทของภาพยนตร .............................................................................. 40 
    องคประกอบในการผลิตภาพยนตร .......................................................... 41 
    ภาพยนตรตัวอยาง..................................................................................... 42 
    กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร ................................................. 43 
   แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ ....................................................... 44 
    ความหมายของการโนมนาวใจ................................................................. 44 
    สรุปความหมายของการโนมนาวใจ ......................................................... 45 
    ลักษณะสําคัญของการโนมนาวใจ ............................................................ 45 
   ทฤษฏีการเปดรับส่ือ ......................................................................................... 47 
   แนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอภาพยนตร ............................................................. 50 
   ทฤษฎีและความหมายในการรับรูและอารมณในการส่ือเนื้อหาและอารมณ ........... 59 
    แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ....................................................................................... 60 
    แนวคิดเกี่ยวกับอารมร.......................................................................................... 68 
    แนวคิดเกี่ยวกับสีและความหมายในการส่ือเนื้อหาและอารมณ ...................... 70 
   แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือเนื้อหาและอารมณในภาพยนตร............................................ 71 
    การส่ือสารเน้ือหาและอารมณตัวประเภทภาพยนตร ........................................ 71 
    การส่ือสารเน้ือหาและอารมณดวยการเลาเร่ือง.................................................. 73 
    การส่ือสารเน้ือหาและอารมณดวยความหมายดวยภาพ.................................... 76 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฌ 

บทท่ี                       หนา 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ............................................................................................ 83 
 3 ระเบียบวิจยั ............................................................................................................... 89 
   แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา............................................................................ 89 
   วิธีการรวบรวมขอมูล ........................................................................................ 89 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ................................................................................ 90 
   การวิเคราะหขอมูล............................................................................................ 97 
 4 ผลการวิจัย ................................................................................................................. 99 
   สวนท่ี 1  แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูตอบสัมภาษณ ................................ 107 
   สวนท่ี 2  แบบสัมภาษณดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) .................. 113 
   สวนท่ี 3  แบบสัมภาษณดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) ................... 128 
   สวนท่ี 4  แบบสัมภาษณเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique).............. 133 
 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ........................................................................... 138 
   สรุปผลการวิจัย ................................................................................................. 138 
   อภิปรายผลการศึกษา ........................................................................................ 141 
   ขอเสนอแนะ ..................................................................................................... 142 
    ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย................................................................... 142 
    ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยคร้ังตอไป .................................................. 143 
รายการอางอิง ............................................................................................................................ 144 
ประวัติผูวิจัย .............................................................................................................................. 149 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                       หนา 
  1 สีและความหมาย (Color Meaning)........................................................................... 70 
 2  แสดงระดับความเหมาะสมของจุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตร 
   ตัวอยาง ............................................................................................................  113 
 3 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
   แนว Action......................................................................................................  114 
  4 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
   แนว Comedy ...................................................................................................  115 
  5 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
   แนว Drama......................................................................................................  115 
  6 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
   แนว  ................................................................................................................ 7
แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
   แนว Romantic .................................................................................................  117 
  8 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชชนิดตัวอักษร มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร .....................................................  118 
  9 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชสีโดยรวมของภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร ..............................................  121 
  10 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action............................................  122 
  11 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy .........................................  122 
  12 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Drama............................................  123 
  13 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Horror............................................  123 
  14 แสดงระดบัความเหมาะสมของการใชการสื่อสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Romantic .......................................  124 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฎ 

ตารางท่ี                       หนา 
  15 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action............................................  130 
  16 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy .........................................  130 
  17 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Drama............................................  131 
  18 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Horror............................................  131 
  19 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเน้ือหา 
   และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Drama............................................  132 
  20 แสดงระดับความเหมาะสมของการนําเสนอภาพในมุมมองบทบาทของผูชม มีผลตอ 
   การส่ือเน้ือหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร ........................  133 
  21 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเน้ือหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action...................................................  134 
  22 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเน้ือหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy................................................  135 
  23 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเน้ือหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Drama...................................................  135 
  24 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเน้ือหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Horror...................................................  136 
  25 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเน้ือหาและ 
   อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Romantic..............................................  136 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฏ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี                       หนา 
 1 การแสดงตัวอยางหลักของความใกลชิด ..................................................................  5 
 2  การแสดงตัวอยางการเปล่ียนแปลงท่ีคลอยตามกัน...................................................  6 
  3  การแสดงตัวอยางการเปล่ียนแปลงท่ีขัดแยงกัน .......................................................  6 
  4  การแสดงตัวอยางตัวกระตุนท่ีคลายคลึงกัน .............................................................  6 
  5  แสดงถึงกฎเกณฑความใกลชิดและความคลายคลึงกัน เสริมซ่ึงกันและกัน .............  7 
  6  การแสดงตัวอยางความงายและชัดเจน.....................................................................  7 
  7  การแสดงตัวอยางความงายและชัดเจน.....................................................................  8 
  8  การแสดงตัวอยางการรับรูตามหลักของความตอเน่ือง .............................................  9 
  9 ตัวอยาง มีจุดเปนองคประกอบ.................................................................................  18 
  10 ตัวอยาง มีเสนเปนองคประกอบ...............................................................................  19 
  11  ตัวอยาง มีรูปรางและรูปทรงเปนองคประกอบ ........................................................  20 
  12  ตัวอยาง มีขนาดเปนองคประกอบ ............................................................................  21 
  13  ตัวอยาง มีทิศทางเปนองคประกอบ..........................................................................  22 
  14  ตัวอยาง มีพื้นที่วางเปนองคประกอบ .......................................................................  23 
  15  ตัวอยาง มีลักษณะผิวเปนองคประกอบ....................................................................  23 
  16  ตัวอยาง มีลายเปนองคประกอบ ...............................................................................  24 
  17  ตัวอยาง มีความเขมหรือน้ําหนักเปนองคประกอบ...................................................  25 
  18  ตัวอยางภาพโครงสีเอกรงค (Monochrome) ............................................................  25 
  19  ตัวอยางภาพโครงสีขางเคียง (Analogus) .................................................................  26 
  20  ตัวอยางภาพโครงสีคูตรงขาม (Complements) ........................................................  26 
  21  ตัวอยางภาพโครงสี 3 เปล่ียม (Triads) .....................................................................  27 
  22  ตัวอยางภาพโครงสี 4 เปล่ียม (Tetrads) ...................................................................  28 
  23 ตัวอยาง มีทัศนียภาพแบบบรรยากาศเปนองคประกอบ ...........................................  28 
  24 ภาพตัวอยางท่ีมีทัศนียภาพแบบเสนเปนองคประกอบ .............................................  29 
  25  ภาพตัวอยางท่ีมีจังหวะลีลาเปนหลักในการออกแบบ ..............................................  30 
  26  ภาพตัวอยางท่ีมีสัดสวนเปนหลักในการออกแบบ....................................................  31 
  27  ภาพตัวอยางท่ีมีสัดสวนเปนหลักในการออกแบบ....................................................  32 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฐ 

ภาพท่ี                       หนา 
 28  ภาพตัวอยางท่ีมีดุลยภาพแบบอสมมาตรเปนหลักในการออกแบบ ..........................  33 
  29 ภาพตัวอยางท่ีมีดุลย เกิดจากรัศมีวงกลมเปนหลักในการออกแบบ..........................  33 
  30 ภาพตัวอยางท่ีมีดุลย มีการเนนเปนหลักในการออกแบบ .........................................  34 
  31 ภาพตัวอยางท่ีมีการเนนดวยการอยูโดดเดี่ยวเปนหลักในการออกแบบ ...................  35 
  32 ภาพตัวอยางท่ีมีการเนนดวยการจัดวางตําแหนงเปนหลักในการออกแบบ ..............  36 
  33 ภาพตัวอยางท่ีมีเอกภาพในรูปแบบตาง ๆ เปนหลักในการออกแบบ .......................  37 
  34 แสดงแบบจําลองการส่ือสารของ Lasswell ..............................................................  44 
  35 แสดงแผนภูมิรูปแบบการนําเสนอแบบ Linear ........................................................  51 
  36 รูปแบบการนําเสนอแบบ Non-Linear......................................................................  51 
 37 การนําเสนอแบบ Juxtaposition................................................................................  52 
  38 ลักษณะการลําดับภาพ Hierarchy แบบ Image-Dominant และ Text-Dominant, 
   และ Audio-Dominant......................................................................................  54 
  39 การลําดับภาพ Hierarchy แบบ Synthesis of Dominant ..........................................  55 
  40 การเปล่ียนผานภาพ (Transition) .............................................................................  57 
  41  ลักษณะการเปล่ียนผานภาพ (Transition) ................................................................  58 
  42 แผนภูมิแสดงขบวนการที่เกิดระหวางส่ิงเราและการตอบสนองตอส่ิงเรา................  60 
  43 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Nearness or proximity ..................................  61 
  44 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Similarity .......................................................  61 
  45 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Continuity ......................................................  62 
  46 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Closure...........................................................  62 
  47 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Figure หรือ Ground .......................................  63 
  48 ภาพแบบ Closure .....................................................................................................  64 
  49  ภาพตัวอยาง Icon Sign .............................................................................................  65 
  50 ภาพตัวอยาง Indexical Sign .....................................................................................  66 
  51 ภาพตัวอยาง Symbol ................................................................................................  66 
  52 แสดงแผนภูมิทฤษฎีอารมณของ เจมส-ลางเง (James-Lange Theory) ....................  68 
  53 ภาพมุมกลองระดับตํ่ากวาสายตา .............................................................................  79 
  54 ภาพการเคล่ือนท่ีมุมกลอง ........................................................................................  81 
  55 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action เร่ือง ตมยํากุง ..........................................................  100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  ฑ 

ภาพท่ี                       หนา 
  56 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action เร่ือง ชอคโกเลต ......................................................  100 
  57 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action เร่ือง 7 ประจัญบาญ ภาค 2 ......................................  101 
  58 ภาพยนตรตัวอยางแนว Comedy เร่ือง สาระแนสิบลอ .............................................  101 
  59 ภาพยนตรตัวอยางแนว Comedy เร่ือง แหยมยโสธร ................................................  102 
  60 ภาพยนตรตัวอยางแนว Comedy เร่ือง มือปนโลก พระ จัน......................................  102 
  61 ภาพยนตรตัวอยางแนว Drama เร่ือง แฟนฉัน ..........................................................  103 
  62 ภาพยนตรตัวอยางแนว Drama เร่ือง 15 คํ่าเดือน 11.................................................  103 
  63 ภาพยนตรตัวอยางแนว Drama เร่ือง ไชยา ...............................................................  104 
  64 ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror เร่ือง ส่ีแพรง ...........................................................  104 
  65 ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror เร่ือง แฟนเกา .........................................................  105 
  66 ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror เร่ือง ผี 3 บาท ..........................................................  105 
  67 ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic เร่ือง รถไฟฟามาหานะเธอ ................................  106 
  68 ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic เร่ือง ส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวารัก ................................  106 
  69 ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic เร่ือง 32 ธันวา .....................................................  107 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาพยนตรเปนศาสตรและศิลปท่ีถูกหลอหลอม สรางสรรค และพัฒนาจนตัวมันไดเปน
งานศิลปะ  ภาพยนตรบางเร่ืองทําตัวเปนสินคาท่ีเอ้ือประโยชนในงานพาณิชย ถึงกระนั้นจุดสําคัญ
ของภาพยนตรยังคงเปนการเลาเร่ืองดวยวิธีการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูชมเกิดความสนใจใครรู
และติดตามชมเพ่ือท่ีจะไดรับท้ังสาระและความบันเทิงในตัวมันเอง 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย ทําเงินมากกวาหนึ่งพันลานบาทใน
รอบป 10 ปท่ีผานมา มีภาพยนตรกวา 40 เร่ืองท่ีทําเงินสูงสุดของประเทศไทย  ในบรรดาภาพยนตร
ทําเงินเหลานี้มีภาพยนตรไทยเพียง 10 เร่ืองเทานั้นท่ีสามารถทําเงินเกิน 100 ลานบาทข้ึนไป ซ่ึง
นับวาเปนสถิติท่ีนอยมาก  ท้ังนี้มีปจจัยหลายอยางในท่ีทําใหเกิดสถานการณเชนนี้ 
 ภาพยนตรตัวอยางนับเปนปจจัยหนึ่งในการโฆษณาประชาสัมพันธ เนื่องจากเปนส่ือ 
โดยตรงท่ีชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธภาพยนตร เพราะภาพยนตรตัวอยางจะถูกฉายใน     
โรงภาพยนตรท่ีเปนส่ือทางตรงท่ีสุด  นอกจากนั้นยังมีการนําภาพยนตรตัวอยางไปเผยแพรในส่ือ
อ่ืนๆ อีก  เชน อินเตอรเน็ต หากภาพยนตรตัวอยางไมจูงใจใหผูชมโฆษณาเกิดความอยากชม
ภาพยนตร ก็เปนเร่ืองยากท่ีภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ ประสบความสําเร็จ 
 จากความสําคญที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาองคประกอบของภาพยนตร
ตัวอยาง โดยเฉพาะการลําดับภาพ เนื่องจากการลําดับภาพนําเสนอจุดประสงคของเนื้อเร่ือง นําฉาก
ท่ีตื่นเตน ตลก หรือฉากท่ีสําคัญ นาติดตาม เปนการยอภาพยนตรเร่ืองนั้นอีกที  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการลําดับภาพของภาพยนตตัวอยางของไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553 
 2. เพื่อวิเคราะหวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 
2543-2553 และสามารถวัดความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยางได 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 ผลการสังเคราะหรูปแบบการลําดับภาพยนตตัวอยาง การผสมผสาน และการประยุกต
รวมตัวกันระหวางภาพยนตท่ีสามารถนํามาเสนอตัดตอภาพยนตตัวอยางได การรวมตัวกันระหวาง
ภาพเสียงท่ีสามารถส่ือสารได ดานความหมาย ดานอารมณ ความรูสึกตอผูชม และสามารถวัดผลได
เปนความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยางได 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษา เทคโนโลยีในการตัดตอภาพยนตรตัวอยาง ท้ังฮารดแวร และซอฟแวร  
 2. ศึกษา ทฤษฎีกระบวนการรับรู ทฤษฎีการส่ือสารทางสายตา ระเบียบวิธีการแนวคิด
และปรัชญาความงาม และคุณคาแบบโพสโมเดอรน และรวมสมัย (Postmodern and Contemporary 
Aesthetic) รวมท้ัง ลัทธิศิลปยุคโมเดอรน  
 3. สังเคราะห (Synthesis) รูปแบบการผสม ระบบคําและระบบภาพที่เกิดข้ึนใน
ภาพยนตรตัวอยาง  
 4. สรางแนวคิดและกรอบของงาน รวมท้ังออกแบบและผลิตภาพยนตรตัวอยาตาม
รูปแบบการผสม ระบบคําและระบบภาพท่ีสังเคราะหข้ึน 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 งานวิจัยเร่ืองวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-
2553 เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีวิจัย
จะแบงออกได 5 ข้ันตอน  
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
  1.1 ภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553  
  1.2  หลักการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย  
  1.3  ภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย 
  1.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  
  2.1 รวบรวมผลงานภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย และจําแนกประเภทของ
ภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย เพื่อนําไปวิเคราะห  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.2 ออกแบบเครื่องมือวิจัย โดยแบงประเด็นการวิเคราะหจากหลักเกณฑวิธีการ
นําเสนอและเทคนิคในการตัดตอภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย  
  2.3  ออกแบบเคร่ืองมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 
  2.4  สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานภาพยนตร จํานวน 5 คน ท่ีมีความเก่ียวของกับ
ภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย ถึงวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย  
 3. การวิเคราะหขอมูล  
  3.1 นําผลงานภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย มาวิเคราะหตามหลักเกณฑ  
  3.2 นําผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานภาพยนตร 5 คน มาวิเคราะหรวบรวม  
  3.3 นําผลการวิเคราะหมารวบรวมและเรียบเรียง  
 4. การสรุปผลการศึกษา  
  4.1 สรุปผลการศึกษาท้ังหมด  
  4.2 นําเสนอขอมูลผลการสรุป โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ เพื่อใหชัดเจนและ 
งายตอการเขาใจ  
 5. การเสนอแนะ  
  เสนอผลงานในรูปแบบภาคเอกสาร 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 
2543-2553 รวม ระยะเวลา 11 ป นํามาวิเคราะหถึงกลวิธีการนําเสนอของวิธีการนําเสนอในภาพยนตร
ตัวอยางของประเทศไทย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การนําเสนอ (Presentation) หมายถึง รูปแบบลีลาและเทคนิคการนําเสนอ ในดาน
การสรางสรรคภาพยนตรตัวอยาง ซ่ึง Egensteiner (1990 : 118) ไดใหความหมายเพ่ิมเติมวา เปน
กระบวนการตอเนื่อง (Continuing Process) ท่ีเปนการแสดงออกของแนวความคิดโฆษณา ซ่ึงเร่ิมจาก
ความคิดออกมาเปนภาพราง (Story Board) จนถึงแนวคิดการคัดเลือกนักแสดง (Casting) การถายทํา 
(Cinematography) การออกแบบฉาก (Set Design) และการกํากับ (Directing) และรวบรวม
องคประกอบท้ังหมดมาเปนภาพสมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ภาพยนตรตัวอยาง หมายถึง ภาพยนตรท่ีคัดเลือกเปนชวง ๆ เพื่อนําเสนอ หรือเผยแพร
กอนท่ีจะเขาฉายในโรงภาพยนตร โดยการนําเสนอเร่ืองราวของภาพยนตนั้น ๆ พอสังเขป พรอมท้ังให
ขอมูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชม เชน ช่ือนักแสดง ช่ือผูกํากับ รางวัลท่ีผูกํากับเคยไดรับ    
โดยเปนภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553 รวม  ระยะเวลา  11  ป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง วิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-
2553 คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําทฤษฏีแนวความคิดตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและเทคนิคเก่ียวกับการรับรู  
 การรับรู 
 การรับรู คือ การที่บุคคลจะเกิดการรับรูได ตองใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ท่ีมีตอส่ิงเรา 
เปนเครื่องมือชวยเก็บรวบรวมขอมูล แลวสงไปยังสมองหลังจากนั้นแปลความหมายออกมาทําให
บุคคลเกิดการรับรูข้ึน 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู มีดังนี้ 
 1. บทบาทกลไกภายใน ซ่ึงไดแก คุณสมบัติภายในของผูรับรู เชน ความตองการแรงขับ 
 2. บทบาทกลไกภายนอก ไดแก ความเช่ือ คําบอกเลาคําแนะนําหรือคําส่ังสอนท่ีไดรับ
สืบทอดกันมา 
 การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) การรับรูข้ึนอยูกับกฎเกณฑหรือ
การจัดระเบียบ การเรียงตัวของตัวกระตุน ดังตอไปนี้ 
 1. ความใกลชิด (Proximity)  
  กระตุนท่ีอยูใกลกันจะจับกลุมกัน ดังภาพ 
  

    

        
a    b 

  
c    d e    f g    h 

 

ภาพท่ี  1 การแสดงตัวอยางหลักของความใกลชิด 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 118. 
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  ถากลุมของจุดบางกลุมเคล่ือนไปอยูแถวบนท้ังกลุม การรับรูก็จะยังเปนกลุมหลัก
ตามเดิมดังภาพ การเคล่ือนหรือการเปล่ียนแปลงนี้เปนการเปล่ียนแปลงท่ีคลอยตามกัน 
  

     

  
a    b 

  

c    d 
 

  
e    f 

g    h 

 

ภาพท่ี  2  การแสดงตัวอยางการเปล่ียนแปลงท่ีคลอยตามกัน 
ท่ีมา :  รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 118. 
 
  ถาจุดบางจุดเคล่ือนดังภาพ  การเปล่ียนแปลงนี้จะไมเหมือนการเปล่ียนแปลงคลอย
ตามกัน แตเปนการเปล่ียนแปลงท่ีขัดแยงกัน 
  

    

 
     a 

 

  b      c 
 
 

 
 d 

 

 

  
      e 

 

 
 f  
       

    a  
 h    
 

 

ภาพท่ี  3  การแสดงตัวอยางการเปล่ียนแปลงท่ีขัดแยงกัน 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 119. 
 
 2. ความคลายคลึง (Similarity) ตัวกระตุนท่ีคลายคลีงกันจะจับกลุมกัน ดังภาพ 
 

      

     

     
     
     
     

       
       

       
       

       
       

a b 
 

ภาพท่ี 4  การแสดงตัวอยางตัวกระตุนท่ีคลายคลึงกัน 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 120. 
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a    b 

  
c    d e    f g    h 

 

ภาพท่ี 5  แสดงถึงกฎเกณฑความใกลชิดและความคลายคลึงกัน เสริมซ่ึงกันและกัน 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 120. 
 
 3. ความตอเนื่องหรือความงายและชัดเจน (Continuity or Simplicity) ถาตัวกระตุนมี
การจัดระเบียบกันไดหลายทาง ตัวกระตุนท่ีตอเน่ืองกันจะจับกลุมกัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6  การแสดงตัวอยางความงายและชัดเจน 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 120. 
 
  ภาพท่ี 6 รูป a จะเห็นเปนรูปหกเหล่ียมดานเทาพรอมเนทะแยงมากกวาจะเห็นเปน
ส่ีเหล่ียมลูกบาศก รูป b เปนไดท้ังรูปหกเหล่ียมและรูปลูกบาศก รูป c เปนรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศกอยาง
ชัดเจน  
 4. การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (Common Fate) การจับกลุมข้ึนอยูกับการ
เคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนปแลงของตัวกระตุน จากภาพที่ 7 รูป a ซึ่งประกอบไปดวย กลุมของจุด
ตาง ๆ ใหลองนึกวาดภาพวามากลุมของจุดสีดํากลุมหนึ่ง มองเปนรูปตัว M ตามหลักของความ
คลายคลึงกัน ดังภาพท่ี 7 รูป b ถากลุมของจุดเหลานี้แทนท่ีจะเปนสีดํากลับเคล่ือนท่ี การเคล่ือนของ
จุดเหลานี้ทําใหเกิดกลุมเคล่ือนท่ีข้ึนตามหลักเดียวกัน หลักขอนี้มีความสําคัญกับศิลปการเตนระบํา 
การท่ีนักเตนหลาย ๆ คน เคล่ือนในจังหวะและลีลาเดียวกัน เปนกลุม ๆ (เชน กลุมผูหญิง กลุมผูชาย) 
ทําใหเกิดเปนศิลปะอยางหนึ่ง 
 
 

a  b c 
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a 

 

b 

  
ภาพท่ี  7  การแสดงตัวอยางความงายและชัดเจน 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 120. 
 
 5. ประสบการณ และการเตรียมการรับรู ประสบการณมีสวนเปนอยางมากในการรับรู 
ลองพิจารณากลุมของตัวอักษรตอไปนี้ 
  “นางจวนชอบดมดอกนมแมว” คนท่ีอานหนังสือออก ก็จะแบงคําไดถูกตอง และ
อานออกมาเปนประโยคไดใจความวา นาง จวน ชอบ ดม ดอก นม แมว คนท่ีอานหนังสือไมออก
อาจแบงประโยคนี้ออกมาเปน 
  “นา  งจว  นชอ  บด  มดอ  กน  มแ มว”   ซ่ึงไมมีความหมายในภาษาไทย ในทํานอง
เดียวกัน คําวา  NOWHERE  ผูท่ีเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษใหม ๆ  อาจอานคํานี้เปน NOW HERE 
แทนท่ีจะเปน NO WHERE ตัวกระตุนบางตัวอาจทําใหการรับรูไดหลายอยาง จะรับรูไดอยางไรจึง
ข้ึนอยูกับการเตรียมวาจะใหรับรูอยางไร 
 6. การจัดระเบียบการรับรูกับชีวิตประจําวัน  ถามีกิ่งไม 2 กิ่ง ดังภาพท่ี 8 สวนไหนเปน
ของก่ิงไหน เราบอกได แตถากิ่งไมท้ังสองมีลําตนมาบัง ดังรูป จะทําใหเราเขาใจผิดไดวาสวนไหน
เปนของก่ิงไหน ท้ังนี้เพราะการรับรูของเราเปนไปตามหลักของความตอเน่ือง การรับรูท่ีเปนไปตาม
หลักการจัดระเบียบการรับรูเกิดข้ึนมากในชีวิตประจําวัน 
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ภาพท่ี  8  การแสดงตัวอยางการรับรูตามหลักของความตอเน่ือง 
ท่ีมา : รัจรี  นพเกตุ,  จิตวิทยาการรับรู  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540), 124. 
 
แนวคิดและเทคนิคเก่ียวกับการเรียนรู  
 ความหมายของ “การเรียนรู” 
 การเรียนรู ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
อยางคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ 
 จําเนียร ชวงโชติ  ใหความหมาย  การเรียนรูวา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจาก
ประสบการณท่ีมีขอบเขตกวาง และสลับซับซอนมาก โดยเฉพาะในแงของการเปล่ียนแหลง
พฤติกรรม การรับรูของตนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดยิน 13% การสัมผัส 6% กล่ิน 3% และ
รส 3% 
 การเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหมคอนขางถาวร อันเนื่องมาจากการฝกฝน
หรือประสบการณโดยมีความนึกคิดท่ีสามารถจัดระเบียบของประสบการณเดิมและประสบการณ
ใหมเขาดวยกัน แตมิใชผลจากากรตอบสนองท่ีเกิเดข้ึนจากสัญชาติญาณ วุฒิ-ภาวะหรือการ
เปล่ียนแปลงของรางกาย เชนความเม่ือยลา จึงจะเปนการเรียนรูท่ีแทจริง 
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 ธรรมชาติของการเรียนรู   มี 4 ข้ันตอน คือ 
 1. ความตองการของผูเรียน (Want)  
 2. ส่ิงเราท่ีนาสนใจ (Stimulus)  
 3. การตอบสนอง (Response)  
 4. การไดรับรางวัล (Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง 
 ลักษณะสําคัญของการเรียนรู  คือ 
 1. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจะตองเปล่ียนไปอยางคอนขางถาวร 

2. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะตองเกิดจากการฝกฝน หรือเคยมีประสบการณนั้น ๆ  
 องคประกอบของการเรียนรู 
 องคประกอบสําคัญท่ีจะทําให เกิดการเรียนรู  (จากแนวคิดนักการศึกษา Gagne) 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ  
 1. ผูเรียน (Learner) ซ่ึงประกอบไปดวยอวัยวะสัมผัส 5 ชนิด คือ หู ตา จมูก ล้ิน และ
ระบบประสาทสวนกลาง (a central nervous system) และกลามเนื้อ (muscles)   
 2. ส่ิงเรา (Stimulus) หรือสถานการณตาง ๆ (a stimulus situation) หมายถึง ส่ิงแวดลอม
ตาง ๆ รอบตัวผูเรียน สําหรับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปนส่ิงเรา ไดแก สถานการณหลาย ๆ สถานะท่ี
เกิดข้ึนรอบตัวผูเรียน 
 3. การตอบสนอง (ฑesponse) เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับส่ิงเรา 
 
ทฤษฏีการเรียนรู 
 ทฤษฏีการเรียนรูตามแนวคิดของ Gagne 
 ทฤษฏีการเรียนรูตามแนวคิดของ Gagne ไดจัดลําดับข้ันจากข้ันต่ําไปหาสูง รวม 4 ข้ัน 
ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การเรียนรูขอเท็จจริง (Factual learning) จะแสดงพฤติกรรมโดยระบุเหตุการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได 
 ข้ันท่ี 2 การเรียนรูแนวความคิดหรือมโนภาพ (Conceptual learning) เม่ือเรียนรูในข้ันท่ี 
1 แลว จะสามารถบอกความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ได 
 ข้ันท่ี 3 การเรียนรูโดยใชหลักเกณฑ (Principle learning) เม่ือเรียนรูในข้ันที่ 2 แลว จะ
อธิบายและการแสดงความสัมพันธของแนวความคิดหรือมโนภาพ (concept) ได 
 ข้ันท่ี 4 การรูแกปญหา (Problem solving) เม่ือเรียนรูในข้ันท่ี 3 แลว จะสามารถ
ประยุกตกฎเกณฑไปใชในสถานการณตาง ๆ ได และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได 
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 การรับรูและการเรียนรูท่ีทําใหพฤตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน แตดานท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ คือ พฤติกรรมดานสมองท่ีเกี่ยวของกับความจํา 
 ทฤษฏีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory)  
 ความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) ซ่ึงแนวคิดท่ีเช่ือวาความรูแตละ
องคความรูนั้น มีโครงสรางท่ีแนชัดและสลับซับซอน มากนอยแตกตางกันไปโดยองคความรูบาง
ประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรกายภาพนั้น ถือวาเปนองคความรูประเภทท่ีมี
โครงสรางตายตัว ไมสลับซับซอน (well-structured knowledge domains) เพราะตรรกะ และความ
เปนเหตุเปนผลของธรรมชาติขององคความรู (West and others, 1991) อยางไรก็ตามการแบง
ลักษณะโครงสรางขององคความรูตามประเภทสาขาวิชา ไมสามารถหมายรวมไปทั้งองคความรูใน
วิชาหนึ่ง ๆ ไดท้ังหมด บางสวนขององคความรูบางประเภทสาขาวิชาท่ีมีโครงสรางตายตัว ก็
สามารถท่ีจะเปนองคความรูท่ีไมมีโครงสรางตายตัวไดเชนกัน แนวคิดในเร่ืองความยืดหยุนทาง
ปญญานี้สงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสนองตอ
โครงสรางขององคความรู ท่ีแตกตางกัน ไดแก  แนวคิดในเร่ืองการออกแบบบทเรียนแบบส่ือหลาย
มิติ (Hypermedia)  
 นอกจากนี้ การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติ ยังสามารถที่จะ
ตอบสนองความแตกตางของโครงสรางขององคความรูท่ีไมชัดเจนหรือมีความสลับซับซอนซ่ึงเปน
แนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา โดยการจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหา
บทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติ จะอนุญาตใหผูเรียนสามารถท่ีจะมีอิสระในการควบคุมการเรียน
ของตน (learner control) ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพ้ืนฐานความรูของตนได
เต็มท่ี 
 ทฤษฏีปญญานิยม (cognitivism)  
 เกิดข้ึนจากแนวคิดของ Chomsky ซ่ึงเช่ือวาพฤติกรรมมนุษยืนั้นเปนเร่ืองของภายใน
จิตใจ มีความนึกคิด มีอารมณจิตใจและมีความรูสึกภายในท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้น การ
ออกแบบการเรียนการสอนก็ควรคํานึงถึงความแตกตางภายในตัวมนุษย มีแนวคิดตาง ๆ เกิดข้ึน
มากมาย เชน แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองความทรงจํา ไดแก ความแตกตางระหวางความทรงจําระยะส้ัน 
ระยะยาว และความคงทนของการจํา (short term memory, long term memory and retention)  
 แนวคิดเกี่ยวกับการแบงประเภทความรูออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. ความรูในลักษณะเปนข้ันตอน (Procedural knowledge)  
 2. ความรูในลักษณะเปนการอธิบาย (Declarative knowledge)  
 3. ความรูในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไข (Condition knowledge)  
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 คอมพิวเตอร ชวยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมนี้ ก็จะมีโครงสราง
ของบทเรียนในลักษณะสาขาเชนกัน โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับท่ีไม
เหมือนกัน โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการนําเสนอตอไปนั้น จะข้ึนอยูกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
 

แนวคิดเก่ียวกับเมตาคอกนิชั่น 

 เมตาคอกนิช่ัน (Metacognition) หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด 

และผลท่ีไดรับจากการใชกระบวนการทางความคิดของตน (Flavell, 1976) เปนการรับรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทางสมองของบุคคล และการควบคุมความรูนั้น ขณะท่ีบุคคลนั้นกําลังเรียนรูทางวิชาการ 

(Gamer, 1987; Gamo and Alexander, 1989;  Paris, Wasik and Turner, 1991) เปนกระบวนการท่ี

สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรู ความเขาใจในการเรียนรู และการควบคุมการเรียนรูของตน (Schraw 

and Dennison, 1994) สวน  Ormrod  (2000) ระบุวาเมตาคอกนิช่ัน หมายถึง ความรูและความเช่ือ

ของบุคคลท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดของตน และผลจากความพยายามของตนในอันท่ีจะ

จัดระเบียบกระบวนการทางความคิดเหลานั้น ใหเกิดการเรียนรูและจดจําใหไดมากท่ีสุด 

 จอยส และวิลล  (Joyce and Well, 1996 : 209-231, อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2454 : 229) 

ไดพัฒนาแนวคิดนี้ข้ึน โดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ 

 1. การตระหนักรู (Awareness) ซ่ึงกลาววาการท่ีบุคคลจะจดจําส่ิงใดไดดีนั้น จะตอง

เร่ิมจากการรับรูส่ิงนั้น หรือการสังเกตส่ิงนั้นอยางต้ังใจ 

 2. การเช่ือมโยง (Association) กับส่ิงท่ีรูแลวหรือจําได 

 3. ระบบการเช่ือมโยง (Link system) คือระบบในการเช่ือมความคิดหลายความคิดเขา

ดวยกัน ในลักษณะท่ีความคิดหนึ่งจะไปกระตุนใหจําอีกความคิดหนึ่งได 

 4. การเช่ือมโยงที่นาขบขัน (Ridiculous association) การเช่ือมโยงที่จะชวยใหบุคคล

จดจําไดดีนั้น มักจะเปนส่ิงท่ีแปลกไปจากปกติธรรมดา การเช่ือมโยงในลักษณะท่ีแปลกเปนไป

ไมได ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 

 5. ระบบการใชคําทดแทน 

 6. การใชคําสําคัญ (Keyword) ไดแก การใชคํา อักษรหรือพยางคเพียงตัวเดียวเพื่อชวย

กระตุนใหจําส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกันได 
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แนวคิดเทคนิคชวยจํา (Mnemonic)  
 แนวคิดและเทคนิคชวยจําท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 1. ระบบลิงก (Link System)  
  เปนระบบพื้นฐานท่ีสุด หรืออาจเรียกไดวาเปนระบบลูกโซ  ประกอบดวยสอง
ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนแรก ผูจําจะตองสรางจินตภาพส่ิงท่ีจะจําข้ึนทีละภาพ แลวนํามาเช่ือมโยงกัน
แบบลูกโซทีละขอ ขอหนึ่งไปสอง ๆ ไปสาม ๆ ไปส่ี ฯลฯ เวลาเช่ือมโยงไมตองกังวลวาจะตองเห็น
ภาพโซท้ังสายใหจําทีละคูหรือทีละสองขอใหไดเทานั้น 

 2. ระบบโลไซ (Loci System)  
  ระบบโลไซ  หมายถึง การใชสถานท่ีหรือตําแหนงแหงท่ีเปนเคร่ืองหมาย กําหนดการ
จํา นักพูดกรีกสมัยกอนใชระบบโลไซเวลาแสดงสุนทรพจน โดยไมตองมีบันทึกยอ แตใชวิธีพยายาม
นึกภาพวัตถุหรือส่ิงของบางอยางท่ีเปนเครื่องหมายแทนหัวขอเร่ืองท่ีจะพูดแลววาดภาพวาของ
เหลานั้นจะวางอยูตรงตําแหนงใด สวนมากมักวาดภาพวาของเหลานั้นวางอยูตามสวนตาง ๆ ของ
อาคารบานเรือน เวลาพูดจะนึกเร่ือย ๆ ตลอดเวลาวากําลังเดินถึงไหน ตรงนั้นมีอะไรวางอยู ของท่ี
วางอยูหมายถึงเร่ืองอะไรท่ีเขาจะพูด ประเด็นสําคัญอยูตรงท่ีวาตองจําจุดเร่ิมตนของสถานท่ีใหได 
และรูวาสถานท่ีนั้นหมายถึงหัวขอเร่ืองวาอะไร 
  กระบวนการของโลไซมี 2 ข้ันตอนท่ีสําคัญ  คือ  
  ข้ันแรก  ตองจําลําดับของตําแหนงแหงท่ีใหได การเรียงลําดับควรเปนไปตามจริง 
ตามธรรมชาติหรือเรียงตามเหตุผล  
  ข้ันสอง  ตองจําใหไดวาภาพท่ีเราสรางข้ึนในใจนั้น ตรงท่ีนั้น มีของอะไรวางอยูเรียง
เอาไวตามลําดับของสถานท่ีท่ีเราจะตองเดินผานเขาไปทีละข้ัน ๆ การใชสถานท่ีเปนเคร่ืองกระตุน
ความจําขอนี้ มีขอดีตรงท่ีเปนรูปธรรม และสถานท่ีก็เรียงลําดับเอาไวแลวตามธรรมชาติ 

 3. ระบบเพ็ก (Peg System)  
  ระบบนี้เรียกเปนไทยวาระบบหัวหมุด เปนระบบจัดตูเอกสารของสมองท่ีรวมเอา
พวกคํานามท่ีเปนรูปธรรมตาง ๆ ซ่ึงเราตองการจะจําเอาไวดวยกัน คํานามเหลานี้เลือกมาอยาง
เจาะจงเพ่ือใชแทนตัวเลข  ระบบเพ็กกลับมาใชตัวเลขแทนวัตถุ จากน้ันไดมีการนําเอาคําและตัวเลข
มาผูกเปนคําสัมผัสเพื่อชวยใหจํางายในการจําคํานามวาคําไหนแทนตัวเลขอะไร  ท่ีเรียกวาระบบ
เพ็กหรือหัวหมุด เพราะเปนการใชระบบเปรียบเทียบคําหัวหมุดเหลานี้วาเปนเสมือนหัวหมุดทางใจ
ท่ีเราจะนําเร่ืองราวตาง ๆ ซ่ึงตองการจําไปแขวนเอาไวเม่ือตองจําส่ิงใหมเพ่ิมเติม ก็จะนําเอาส่ิงนั้น
ไปเช่ือมโยงกับหัวหมุดตาง ๆ ท่ีไดเขาแถวเรียงลําดับไวอยูแลว 
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  ความคลายคลึงของระบบเพ็กและระบบโลไซ ท้ังสองระบบตางนําเอาส่ิงใหมท่ี
ตองการจําไปเช่ือมโยงกับส่ิงเกาท่ีจําไดอยูแลว และส่ิงเกาชวยเปนตัวจัดระบบความจําในสมองพา
ใหจําของใหมดวยคําหัวหมุดทําหนาท่ีเหมือนตําแหนงแหงท่ีทํานองเดียวกับตําแหนงแหงท่ีใน
ระบบโลไซ 
  ในระบบเพ็ก การจัดลําดับในสมองดูจะเปนรูปธรรมมากกวาการใชสถานที่ใน
ระบบโลไซ แตสถานท่ีนั้นมีการเรียงลําดับเปนธรรมชาติไดคอนขางดีกวา 
  ท้ังสองระบบชวยการจําอยางไมมีระบบมาเปนการจับคู คําหัวหมุดทําหนาาท่ีเปนตัว
เราตัวตนท่ีจะพาใหนึกถึงตัวท่ีจับคูได 
  ท้ังสองระบบมีขอดีกวาการจําแบบทองจําไปเร่ือย ๆ โดยไมมีวิธีชวยจํา การรูระบบ
ท้ังสองจะชวยไดมาก อยางนอยผูใชจะมีกลยุทธในการจํา (การเรียนรู) และจะจําไดดีกวา 
  ขอแตกตางของระบบเพ็กกับระบบโลไซ มีอยางนอย 21 ประการ 
  ประการแรก ในระบบเพ็กเราเลือกนึกเฉพาะจุดได จะนึกตรงไหนก็ไดโดยไมตอง
ไลเบ้ียมาตั้งแตตนหรือหัวแถวเหมือนระบบโลไซ 
  ประการหลัง ขอไดเปรียบของระบบโลไซคือจะจําใหยาวขนาดไหนก็ไดไมจํากัด 
เหมือนระบบเพ็ก ซ่ึงจะหาหัวหมุดแตละคําจะยากกวา ขอดีของระบบเพ็กนั้นสามารถทําใหคนท่ี
เรียนจําคํา 10 คําไดตามลําดับ แมไดยินเพียงคร้ังเดียว สวนคนท่ีไมไดใชจะจําไดเพียงคร่ึงเดียว และ
ใหใชคําท่ีเปนรูปธรรมเปนหลัก 

 4. ระบบโฟเนติค (Phonetic System)  
  ระบบนี้จะซับซอนมาก หลักพื้นฐานเหมือนกับระบบอ่ืน ๆ คือ การจัดระเบียบ
ภายในสมองในสวนท่ีเหนือกวาระบบเพ็กคือ ความกวางขวางกวาในระบบโฟเนติคตัวเลขต้ังแต 0 
ถึง 9 จะถูกเปล่ียนไปเปนพยัญชนะ เสียงพยัญชนะเหลานี้จะถูกนําไปเช่ือมโยงกับเสียงสระท่ี
ถอดรหัสออกมาจากคําท่ีเราตองการจะจําอีกทีหนึ่ง วิธีนี้จะชวยใหมีความหมายและจํางาย 
  ระบบโฟเนติคส่ิงสําคัญไมใชตัวพยัญชนะ แตเปนเสียงพยัญชนะ ซ่ึงพอจะตรงกับ
คําวา โฟเนติค (การออกเสียง) หมายถึงวาเลขตัวหนึ่งอาจะแทนตัวพยัญชนะหลายตัวที่มีการจัดกลุม
ตามหลักของโฟเนติควาอยูในตระกูลเดียวกัน (เชน ห ป พ จัดเขาพวกใชริมฝปากเวลาเปลงเสียง)  
  คําแกน (Keywords) ในระบบโฟเนติแตกตางจากคําหัวหมุดในระบบเพ็ก คําแกน
อาจสรางมาจากการรวมพยัญชนะกับสระเขาดวยกัน เชน 1 อาจแทนดวยคําหลายคํา: วะ วา วี เว โว 
วัว ในท่ีนี้เราอาจเลือกคําวา วัว  เพราะมีลักษณะเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 
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  ระบบโฟเนติค จะเหนือกวาระบบเพ็กตรงท่ีจําส่ิงตาง ๆ ไดยาวกวาสวนท่ีเหนือกวา 
ระบบโลไซคือ เลือกนึกมาใชเฉพาะจุดได และลักษณะเดนของระบบโฟเนติคคือ ชวยใหเราจํา
ตัวเลขไดดี  (สมบัติ  จําปาเงิน และสําเนียง  มณีกาญจน, 2532 : 137-150)  
 ความหมายของความจํา 
 ความจํา คือ การที่จิตใจหรือสมองเก็บพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีไดพบเห็นมาแลว เพื่อชวยใน
การปฏิบัติการอยางอ่ืนตอไป 
 ความจํา คือ  กิจกรรมที่ขอคิดเห็นอันเปนผลมาจากประสบการณเกา ๆ ไดผุดข้ึนใน
ความคิดโดยเหตุการณในอดีต ซ่ึงเราสามารถเรียกใหมันกลับมาเปนประสบการณปจจุบันนั้นได 
ท้ิงการเปล่ียนแปลงทางสรีระศาสตรข้ึนในโครงสรางสมอง ซ่ึงเราเรียกมันวา รอยความจํา 
(Memory trace)  
 การจํา (Memory) ความสามารถในการสะสมประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับจากการ
เรียนรู แลวสามารถถายทอดในรูปของการระลึกได 
 การจําตองประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู 
 2. ความสามารถในการสะสม รวบรวมประสบการณตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู 
 3. ความสามารถในการถายทอดได สามารถเลา ถายทอดใหผูอ่ืนได 
 4. รูสึกได 
 5. จําได 
 กระบวนการของความจํา 
 การท่ีบุคคลสัมผัสส่ิงเราแลว จํา และแสดงออกซ่ึงความจํานั้นไดนั้น มีกระบวนการเปน 
3 ข้ัน (Gleitman, 1981 : 169-170) ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  ช้ันรับรูและเขาใจ (Acquisition) คือ เม่ือสัมผัสส่ิงเรา แปลความหมาย เกิด
ความคิดความเขาใจไดขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงนั้นในความคิด 
 ขั้นท่ี 2   ช้ันเก็บรักษาความเขาใจ (Retention) คือ การเก็บประสบการณจากความเขาใจ
ดังกลาวไว แหลงเก็บประสบการณท่ีสําคัญคือสมอง 
 ขั้นท่ี 3   ช้ันแสดงความเขาใจ (Retrieval) คือ การแสดงการกระทําโดยนําความเขาใจท่ี
เก็บรักษาไวออกมาใช ถาแสดงไดก็แปลวาจําได 
 จากกระบวนการของความจําท้ัง 3 ข้ันตอนนี้ จะเห็นไดวา ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหจําไดดี
คือความเขาใจในส่ิงท่ีจําผนวกกับความสามารถของสมอง หรือสติปญญาของผูนั้น ดังจะเห็นได
จากกระบวนการในข้ันท่ี 1 ท่ีระบุถึงความเขาใจ และกระบวนการในข้ันท่ี 2 ท่ีระบุถึงแหลงเก็บ
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ประสบการณคือสมองสวนในข้ันท่ี 3 นั้น หากบุคคลใชความพยายามทบทวนตั้งใจใชความคิดเพื่อ
ดึงความจําออกมาก็มักชวยใหแสดงความจําไดมากข้ึน 

 พฤติกรรมของมนุษยรวมถึงการจําที่กลาวถึงขางตนเกิดจากการรับรูและการเรียนรู 
ซ่ึงการเรียนรูและการรับรูจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมเปนพฤติกรรมใหมท่ีคอนขาง
ถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณ ซ่ึงนักจิตวิทยาไดศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมเหลานี้ 
ซ่ึงมีดังน้ี 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอาจมี 3 ดาน  ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมดานสมอง ความรู (Cognitive Domain) ไดแก ความรู-จํา ความเขาใจ 
 2. พฤติกรรมดานจิตใจ เจตคติ หรือความรูสึก (Affective Domain) ไดแก อารมณ 
ความเช่ือ ความสนใจ ทัศนคติ 
 3. พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท ทักษะ (Psycho-Motor Domain) ไดแก การขยับ
แขนขยับมือ หรือการใชสายตา การฟง 
 รูปแบบของการจํา 
 จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการของความจํา ซ่ึงกลาวถึงลําดับข้ันตอนนับต้ังแตสัมผัส
ส่ิงเราเขาใจเก็บรักษาความเขาใจและแสดงความเขาใจท่ีเก็บรักษาไวออกมา และเร่ืองประเภทของ
ความจํา ซ่ึงมีท้ังจําแบบบูรณาการขอมูล จําแบบระลึกไดเอง จําแบบสัมผัสซํ้า และจําแบบเรียนซํ้า
ใหม ซ่ึงบางประเภทจําไดแบบคลับคลายคลับคลา บางประเภทจําไดอยางแมนยํา ไมผิดพลาด ดึง
ออกมาใชไดทันท่ีตลอดเวลา ท้ัง 2 เร่ืองดังกลาวทําใหเปนท่ีสนใจวามนุษยมีรูปแบบการเก็บความ
จําเปนอยางไร ทําไมบางอยางจําไดช่ัวคร้ังช่ัวคราวและบางอยางจําแบบถาวรการจําแตละแบบ มี
กระบวนการตางกันอยางไร เพ่ือใหไดคําตอบในเรื่องดังกลาว ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ของการจํา (memory models) ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
 บุตชินและคนอ่ืน ๆ (Bootzin et al., 1991 : 210-219) ไดกลาวถึงรูปแบบของการเก็บ
ความจําวามี 3 ลักษณะ (Three store models of memory) ดังนี้ 
 1. ความจําท่ีประสาทสัมผัส (Sensory memory) เปนการรับและเก็บขอมูลความจํา
ดานแรก ภายหลังจากรับสัมผัสส่ิงเราภายนอก ซ่ึงอาจจะเปนแสง เสียง กล่ิน รส และสัมผัสท่ี
ผิวหนัง   ซ่ึงเปนบทบาทของประสาทสัมผัสคือ ตา หู จมูก ล้ินและผิวหนังโดยเฉพาะ ถาไมมีการรับ
สัมผัสท่ีประสาทสัมผัสดังกลาว ความจําใด ๆ ก็ยอมไมมีในบุคคล 
 2. ความจําระยะสั้น (Short-term memory) เปนความจําท่ีตอเนื่องจากความจําท่ี
ประสาทสัมผัส เปนความจําเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะหนา โดยแปลความหมายจากการสัมผัสมาใช
ประโยชนในชวงส้ัน ๆ และเก็บขอมูลไดจํานวนนอย เชน การจําเบอรโทรศัพทท่ีไมคุนเคยแลวกด
เลขติดตอไป เม่ือโทรไมนานก็ลืม ถาไมมีการทบทวนทองซํ้าหรือต้ังใจจดจําเก็บไว 
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 3. ความจําระยะยาว (Long-term memory) ความจําระยะยาวเปนความจําท่ีคอนขาง
ถาวรเก็บขอมูลไดมาก บางคร้ังอยูกับคน ๆ นั้น จนตลอดชีวิตของเขา ดึงออกมาใชเม่ือใดก็มักจะได
ทันทีในลักษณะของการระลึกได (Recall) ความจําระยะยาวจะเคล่ือนตัวมาจากความจําระยะส้ัน 
โดยมีความต้ังใจจะจํา มีการทบทวน และนํามาใชอยูเสมอ มีใชรหัสหรือเทคนิควิธีชวยจําในท่ีสุดก็
กลายเปนความจําระยะยาว ตัวอยางความจําประเภทนี้ เชน การจําโคลง กลอน สูตรคูณ บททองจํา 
หรือความเคยชินกับส่ิงท่ีคุนเคยมาต้ังแตเด็ก ดังคําพูดท่ีวา “หลับตาเดินไดในบานของตัวเองท่ีอยูมา
ตั้งแตเกิด” ซ่ึงแสดงวาผูนั้นมีความจําระยะยาวเกี่ยวกับตําแหนงตาง ๆ ในบานของตนเอง 
 รูปแบบในการเก็บความจําของมนุษยใน 3 ลักษณะดังกลาวมานั้น แสดงใหเห็น
ธรรมชาติและข้ันตอนในการเก็บความจําของมนุษย จากความจําท่ีประสาทสัมผัสไปสูความจํา
ระยะส้ัน เพ่ือใชงานเฉพาะหนาและดวยการทวนซํ้า ตั้งใจจํา ใชเทคนิควิธีชวยจําและนําออกมาใช
เสมอ ในท่ีสุดก็จะกลายเปนความจําระยะยาว ซ่ึงบุตชินและคณะ (Bootzin et al., 1991 : 21) อธิบาย
วาในแตละข้ันตอน บางทีความจําก็เลือนไปไดหรือเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาระหวางกันได แม
ความจําระยะยาวจะคอนขางอยูคงท่ีกับบุคคลแตก็เลือนหายไปไดในบางกรณี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมในการตั้งใจจํา และบุคลิกภาพของผูนั้น 
 วิธีการทดสอบความจํา ทําได 3 วิธี  คือ 
 1. การจําได (Recognition) วิธีนี้อาจตองใชส่ิงของหรือเหตุการณอันเปนส่ิงเราท่ีเคย
ประสบมาแลวเขาชวย ถาจําไดจริงก็เรียกวาจําถูก (Hit) ถาจําไมไดหรือจําผิด (False Recognition) ก็
พิจารณาใหม ในการจะทดสอบวาจําไดจริงหรือไม อาจใชตัวลวงหรือตัวลอ (Distractor) เขาชวยให
ผูรับการทดสอบไขวเขว ความยากของการทดสอบแบบนี้อาจข้ึนอยูกับลักษณะของตัวลอ ถาตัวลอ
มีความคลายคลึงกับตัวจริงมากเทาใด จํานวนจะถูกลดลงมากเทานั้น 
 2. การระลึก (Recall) แตกตางจากการจําไดตรงท่ีการระลึกนั้น ผูระลึกจะตองสราง
เหตุการณตาง ๆ จากความจํา สวนการจําไดนั้นเหตุการณไดปรากฏตรงหนาแลว ผูจําเพียงแตอาน
ความรูสึกของตนวา จําสิ่งนั้นไดหรือเปลาเทานั้น การทดสอบความจําโดยวิธีระลึกแยกออกเปน 
3 แบบ คือ การระลึกเสรี (Free Recall) การระลึกตามลําดับ (Serial Recall) และการระลึกตามตัว
แนะ (Cued Recall)  
 3. การเรียนซํ้า (Relearning) การวัดแบบนี้ไดผลเร็วกวาสองวิธีแรก (จําไดและระลึก) 
ความจําบางอยางเหลือนอย จนไมอาจวัดไดดวยวิธีการจําไดหรือการระลึก แตพอใชวิธีการเรียนซํ้า 
ก็จะพบวายังมีความจําหลงเหลืออยู ตัวอยางเชนการเรียนภาษาตางประเทศเม่ือยังเปนเด็ก พอโตข้ึน
ก็ลืมหรือจําไมไดระลึกก็ไมได ถาใหเรียนซํ้าจะพบวา ใชเวลาในการเรียนซํ้านอยกวาคนท่ีเพิ่งเร่ิม
เรียนเปนคร้ังแรก เปนตน 
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องคประกอบทางการออกแบบเลขนศิลป (Graphic Design)  
 ทัศนธาตุ (Visual Elements)  
 ทัศนธาตุ หมายถึง องคประกอบแหงการมองเห็น หรือสวนประกอบทางศิลปะท่ีนํามา
รวมกัน แลวเกิดเปนภาพท่ีมองเห็นได ดังน้ี 
 1. จุด (Dot)  จุดท่ีมีขนาดท่ีแตกตางกัน สามารถสรางความรูสึกได เชน ถานํามาวาง
หางกัน 2 จุดในพื้นท่ีหนึ่ง จะทําใหเกิดความรูสึกของทิศทางและเม่ือนํามาวางรวมกันเปนกลุม ก็จะ
สามารถสรางความรูสึกของพลังที่รวมกันเปนเอกภาพ และถาเพิ่มเติมขนาดของจุดใหแตกตาง
กัน ก็จะทําใหมีความหลากหลายมากข้ึนชวยใหเกิดความรูสึกเราสายตาและต่ืนเตน 
 

 

                             Mona                                                        Student project 

 
ภาพท่ี  9 ตัวอยางภาพท่ีมีจุดเปนองคประกอบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : “Elements of Design : Point”, 
accessed October 10, 2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/element/element. 
html 
 
 2. เสน (Line)  ลักษณะของเสนส่ือความหมายไดหลากหลาย เชน เสนตรงให
ความรูสึกสงบ ม่ันคงและแนนหนา หรือเท่ียงตรง 
  2.1 เสนระดับหรือเสนรา เปนเสนท่ีมีทิศทางไปในแนวนอน มีความหมายและ
แสดงออกถึงความสงบ และเยือกเย็น ความราบเรียบ ความกวางใหญไพศาล การพักผอน ความจืด
ชืดขาดความมีชีวิตชีวา 

http://char.txa.cornell.edu/language/element/element. html�
http://char.txa.cornell.edu/language/element/element. html�
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  2.2 เสนตั้งฉากหรือเสนดิ่ง เปนเสนท่ีมีทิศทางไปในแนวต้ังฉาก 90 องศากับเสน
ราบ มีความหมายและแสดงออกถึงความยุติธรรม ความม่ันคงแข็งแรงความสงางามนาเกรงขาม 
ความทะเยอทะยานในส่ิงท่ีสูงกวา การทรงตัว การเชิดชูและความซ่ือตรง 
  2.3 เสนเฉียงหรือเสนทแยง เปนเสนท่ีมีทิศทางไปในแนวเฉียงทํามุมนอยกวาหรือ
มากกวา 90 องศา กับเสนราบ มีความหมายและแสดงออกถึงความเคล่ือนไหว ความมีชีวิตชีวา 
สามารถท่ีจะพาสายตาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได แตมีลักษณะขาดความสมดุล มีอุปสรรค 
สับสนและไมม่ันคงในลักษณะท่ีเปนเคร่ืองหมาย เชนเคร่ืองหมายการจราจร เสนทแยงนี้หมายถึง
การหาม  
  2.4 เสนหยัก เปนเสนตรงท่ีเปล่ียนทิศทางอยางกะทันหัน ไมวาจะเปนบน ลาง ซาย
หรือขวา กอใหเกิดเปนมุมแหลมข้ึน มีความหมายและแสดงออกถึงความเปล่ียนแปลง ความต่ืนเตน 
ซ่ึงขัดกับความรูสึกธรรมดา 
  2.5 เสนโคง คือเสนท่ีมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน แลวเปล่ียนองศาไป เม่ือดูเสน
โคงจะรูสึกสบายตา และแสดงออกถึงความออนโยน ละมุนละไม เคล่ือนไหวไมหยุดนิ่ง 
  เสนลักษณะเหลานี้ สามารถบอกถึงลักษณะของรูปราง ระยะ ความลึกได 
 

 

  

 
ภาพท่ี 10 ตัวอยางภาพท่ีมีเสนเปนองคประกอบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : “Elements of Design : Line”, 
accessed October, 10 2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/element/element.html 
 

http://char.txa.cornell.edu/language/element/element.html�
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 3. รูปรางและรูปทรง   

  รูปราง คือ พื้นท่ี ๆ ลอมรอบดวยเสนท่ีแสดงความกวาง และความยาว รูปรางจึงมี

สองมิติ รูปทรงคือ ภาพสามมิติท่ีตอเนื่องจากรูปราง โดยมีความหนาหรือความลึก ทําใหภาพท่ีเห็น

มีความชัดเจนและสมบูรณ 

 

 
 
ภาพท่ี 11  ตัวอยางภาพท่ีมีรูปรางและรูปทรงเปนองคประกอบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : “Form, Shape and Space”, 
accessed October 10, 2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/element/element.html 
 

  รูปรางและรูปทร งมี 3 ลักษณะ คือ 

  3.1 รูปทรงเรขาคณิต (Germetric Form) มีรูปท่ีแนนอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ

คํานวณไดงาย มีกฎเกณฑ เกิดจากการสรางของมนุษย เชน รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 

นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยประดิษฐคิดคนข้ึนอยางมีแบบแผนแนนอน เชน รถยนต 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองบิน ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเปนรูปเรขาคณิต

เชนกัน 

  3.2 รูปอินทรีย (Organic Form) เปนรูปของส่ิงท่ีมีชีวิตหรือคลายกับส่ิงท่ีมีชีวิตท่ี

สามารถเจริญเติบโต เคล่ือนไหว หรือเปล่ียนแปลงรูปได เชน รูปของคน สัตว พืช 

 

http://char.txa.cornell.edu/language/element/element.html�
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  3.3 รูปอิสระ (Free Form) เปนรูปท่ีไมใชแบบเรขาคณิตหรือแบบอินทรีย เกิดข้ึน
อยางอิสระไมมีโครงสรางท่ีแนนอน ซ่ึงเปนไปตามอิทธิพลและการกรกะทําจากส่ิงแวดลอม เชน 
รูปกอนเมฆ กอนหิน หยดน้ํา ควัน ซ่ึงใหความรูสึกท่ีเคล่ือนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ
ขัดแยงกับรูปเรขาคณิต แตกลมกลืนกับรูปอินทรีย รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย
ท่ีถูกกระทําจนมีรูปลักษณะเปล่ียนไปจากเดิม จนไมเหลือสภาพ เชน รถยนตท่ีถูกชนจนยับเยินท้ัง
คัน เคร่ืองบินตก ตอไมที่ถูกเผาทําลาย หรือซากสัตวท่ีเนาเปอยผุพัง 
  ความสัมพันธระหวางรูปทรง เม่ือนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลกัน รูปเหลานั้น
จะมีความสัมพันธดึงดูดหรือผลักไสซ่ึงกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงอาจทําไดโดยใช
รูปทรงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับรูปทรงท่ีตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน 
รูปทรงท่ีแทรกเขาหากัน รูปทรงท่ีสานเขาดวยกัน หรือรูปทรงท่ีบิดพันกัน การนํารูปเรขาคณิต รูป
อินทรีย และรูปอิสระมาประกอบเขาดวยกันจะไดรูปลักษณะใหม ๆ อยางไมส้ินสุด 
 4. ขนาด (Size and Scale)  
  ขนาด  คือ บริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงเปนขอบเขตท่ีมีลักษณะตาง ๆ กัน ความแตกตางนี้จะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ มีการเปรียบเทียบ และรับรูไดดวยตา การที่เรารูขนาดไดนั้น จะพิจารณาจาก
พื้นที่หรือบริเวณตัววัตถุ เรียกวา กรอบพ้ืนท่ี  
  

 

 
ภาพท่ี 12  ตัวอยางภาพท่ีมีขนาดเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Lauren Marie, Art, Design, and Visual Thinking : Scale, Creative curio, accessed 
October 10, 2009, available from http:// creativecurio.com/2008/05/the-element-of-graphic-
design-review/ 
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  นอกจากนี้ ขนาดยังทําใหรูสึกเร่ืองระยะหรือความลึกวาใกลไกลเพียงใด เชน กอน
วัตถุท่ีมีขนาดใหญ จะรูสึกวาอยูใกลตัว แตถาเปนวัตถุกอนเล็กจะรูสึกวาอยูหางไกลจากตัว และจะ
สามารถสังเกตเห็นความประสานกลมกลืนหรือความขัดแยงเกิดข้ึนในกอนวัตถุดังกลาวไดอีกดวย 
คือวัตถุท่ีมีขนาดใกลเคียงกันอยูใกลกัน จะทําใหเกิดความรูสึกประสานกลมกลืน แตถาวัตถุมีขนาด
ตางกัน และวางอยูใกลกัน จะทําใหเกิดความรูสึกขัดแยงกัน 
 5. ทิศทาง (Direction)  
  ทิศทาง หมายถึง  แนวขององคประกอบใดองคประกอบหนึ่งที่อยูในกรอบพื้นท่ีเกิด
เนื้อหาของผลงานในลักษณะตาง ๆ เชน จุด เสน รูปราง หรือรูปทรงวาเปนรูปลักษณะใดและมี
ทิศทางไปในทิศทางใด 
 

 
 
ภาพท่ี 13  ตัวอยางภาพท่ีมีทิศทางเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : Delaun, Ducham, Vasare, 
cornell, accessed October 10, 2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/element/ 
move/move.htm 
 
 6. พื้นท่ีวาง (Space)   
  พื้นท่ีวาง  คือ บริเวณท่ีอยูโดยรอบทัศนธาตุ บริเวณวางนี้ เรียกวา  บริเวณลบ 
(Negative Space) สวนบริเวณของตัวทัศนธาตุเอง  เรียกวา  บริเวณบวก (Positive Space)  
 
 

http://char.txa.cornell.edu/language/element/ move/move.htm�
http://char.txa.cornell.edu/language/element/ move/move.htm�
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ภาพท่ี 14  ตัวอยางภาพท่ีมีพื้นที่วางเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Lauren Marie, Art, Design, and Visual Thinking : Scale, Creative curio, accessed 
October 10, 2009, available from http://creativecurio.com/2008/05/the-element-of-graphic-esign- 
review/ 
 
 7. ลักษณะผิว (Texture)  
  ลักษณะผิว หมายถึง  ลักษณะของเปลือกภายนอกของทัศนธาตุท้ังท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางข้ึน รับรูไดทางตาและการสัมผัส หรือทางตาเทานั้น ลักษณะผิวมี
บทบาทสําคัญสําหรับการออกแบบท้ัง 2 และ 3 มิติ เพราะมีคุณลักษณะชวยสรางความต่ืนเตนใหกบั
ผูท่ีไดสัมผัส 
 

 
 
ภาพท่ี 15  ตัวอยางภาพท่ีมีลักษณะผิวเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : Texture : Icicle, Glass, Rocks. 
cornell, accessed October 10, 2009. available from  http://char.txa.cornell.edu/language/element/t 
extyre/texture.htm 

http://creativecurio.com/2008/05/the-element-of-graphic-esign-�
http://char.txa.cornell.edu/language/element/t extyre/texture.htm�
http://char.txa.cornell.edu/language/element/t extyre/texture.htm�
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 8. ลาย (Pattern)  
  ลายเปนลักษณะของทัศนธาตุอีกประเภทหนึ่งท่ีปรากฏอยูบนพื้นผิวของรูปรางหรือ
รูปทรง มีอาณาเขตจรดกรอบพ้ืนท่ี เชน ลายผาตาง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 16  ตัวอยางภาพท่ีมีลายเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Charlotte Jirousek,  Pattern : Textile, Klimt, Adams cornell, accessed October 10, 2009, 
available from  http://char.txa.cornell.edu/language/element/pattern/pattern.htm 
 
 9. ความเขมหรือน้ําหนัก (Value)  
  น้ําหนัก (Value) หมายถึง ความออนแกของสี น้ําหนัก ทําใหรูปทรงมีปริมาตร และ
ใหระยะแกภาพ 
  คาน้ําหนัก  คือ คาความออนแกของบริเวณท่ีถูกแสงสวาง และบริเวณท่ีเปนเงาของ
วัตถุหรือความออน-ความเขมของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เชน สีแดง มีความเขมกวาสีชมพู หรือสี
แดงออนกวาสีน้ําเงิน เปนตน 
  การใชคาน้ําหนักจะทําใหภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถาใชคาน้ําหนัก
หลาย ๆ ระดับ จะทําใหมีความกลมกลืนมากยิ่งข้ึน และถาใชคาน้ําหนักจํานวนนอยท่ีแตกตางกัน
มากจะทําใหเกิดความแตกตาง ความขัดแยง 
  ความสําคัญของคาน้ําหนัก 
  1.  ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับท่ีวาง 
  2.  ใหความรูสึกเคล่ือนไหว 
  3.  ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง 
  4.  ทําใหเกิดระยะความตื้น-ลึก และระยะใกล-ไกลของภาพ 
  5.  ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ 

http://char.txa.comell.edu/language/element/pattern/pattern.htm�
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ภาพท่ี 17  ตัวอยางภาพท่ีมีความเขมหรือน้ําหนักเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Charlotte Jirousek,  Pattern : Artich, Shift. cornell, accessed October 10, 2009, available 
from  http://char.txa.cornell.edu/language/element/color/color.htm 
 
 10. สี (Color)  
  สีจะชวยใหเกิดความนาสนใจ และมีชีวิตชีวา แกผู ท่ีไดพบเห็น อีกท้ังยังให
ความรูสึกตาง ๆ ไดดวย สีจึงมีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษยมาก 
  10.1 การวางโครงสี (Colour Schematic)  
   10.1.1 โครงสีเอกรงค (Monochrome) คือ มีเนื้อสี (Hue) เดียว  แตใหความ
แตกตางดวยน้ําหนักสี (Value)  (เลือกแคสีเดียวแลวนํามาผสมขาวผสมดํา หรือปรับคาความสวาง 
เพื่อปรับเปล่ียนน้ําหนักสี) สีเอกรงคใหความรูสึกสุขุม เรียบรอย เปนสากล ไมฉูดฉาดสะดุดตา 
 

 
 
ภาพท่ี 18  ตัวอยางภาพโครงสีเอกรงค (Monochrome)  
ท่ีมา : โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย,  Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร  (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2545), 92. 
 

http://char.txa.comell.edu/language/element/color/color.htm�
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   10.1.2 โครงสีขางเคียง (Analogus) คือ  สีท่ีอยูติดกันอยูขางเดียวในวงจรสี 
จะเปนท่ีละ 2 หรือ 3 สีหรือบางทีอาจใชได 4 สี แตไมควรเกินมากกวานี้ เพราะสีอาจหลุดจากความ
ใกลเคียงได 
    

 
 
ภาพท่ี 19  ตัวอยางภาพโครงสีขางเคียง (Analogus)  
ท่ีมา : โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย,  Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร  (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2545), 94. 
 
   10.1.3 โครงสีคูตรงขาม (Contrast) คือ  สีท่ีอยูตรงขามในวงจรสี การใชสีคู
ตรงขาม ทําใหงานน้ันสะดุดตาในการมอง แตตองระวังการแบงสัดสวนในการใชสี เพราะจะทําให
งานไมมีเอกภาพ เพราะฉะน้ันควรแบงสัดสวนของสีใดสีหนึ่งใหมากกวา 
 

 
 
ภาพท่ี 20  ตัวอยางภาพโครงสีคูตรงขาม (Complements)  
ท่ีมา : โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย,  Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร  (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2545), 97-98. 
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   10.1.4 โครงสี 3 เหล่ียม (Triads) เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสี ซ่ึง
สามารถแบงได 2 ลักษณะ 
    1. สีแบบสามเหล่ียมดานเทา เปนการใชสีในชวงระหวางสีท้ัง 3 สี
เทากัน ถาลากเสนระหวางสี เราจะได สามเหล่ียมดานเทา 
    2.  สีแบบสามเหล่ียมหนาจั่ว เปนการใชสีในชวงระหวางสีท้ัง 3 สี
ไมเทากัน คือชวงหางสี 2 ชวงเทากัน แตอีกอันหนึ่งชวงหางจะยาวกวา ถาลากเสนระหวางสี เราจะ
ได สามเหล่ียมหนาจั่ว 
 

 
 
ภาพท่ี 21  ตัวอยางภาพโครงสี 3 เปล่ียม (Triads)  
ท่ีมา : โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย,  Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร  (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2545), 94. 
 
   10.1.5 โครงสี 4 เหล่ียม (Tetrads) เปนการใชสี 4 สีในชวงหางระหวางสี ซ่ึง
สามารถแบงได 2 ลักษณะ 
    1. สีแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส เปนการใชสีในชวงระหวางสีทั้ง 4 สีเทากัน 
ถาลากเสนระหวางสี เราจะไดส่ีเหล่ียมดานเทา 
    2. สีแบบส่ีเหล่ียมผืนผา เปนการใชสีในชวงระหวางสีท้ัง 4 สีไม
เทากัน คือ ชวงหางสี 2 อัน จะเปนชวงส้ัน แตอีก 2 อันหนึ่งชวงหางจะยาวกวาถาลากเสนระหวางสี 
เราจะไดส่ีเหล่ีเหล่ียมผืนผา 
 



 28 

 
 
ภาพท่ี 22  ตัวอยางภาพโครงสี 4 เปล่ียม (Tetrads)  
ท่ีมา : โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย,  Be Graphic สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร  (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2545), 103. 
 
 11. ทัศนียภาพ (Perspectives)  
  ทัศนียภาพ คือ ระบบการสรางภาพ 3 มิติ บนพื้นท่ี 2 มิติ ทัศนียภาพมีอยู 2 ประเภท
คือ “ทัศนียภาพแบบบรรยากาศ” และ “ทัศนียภาพแบบเสน” 
  11.1 ทัศนียภาพแบบบรรยากาศ  
 

 
 
ภาพท่ี 23 ตัวอยางภาพท่ีมีทัศนียภาพแบบบรรยากาศเปนองคประกอบ 
ท่ีมา : Joseph Mallord William Turner,  Norham Castle, Sunrise 1845, accessed October 10, 
2009, available from  http://www.william-turner.org/Norham-Castle,-Sunrise-1845.html 
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   ทัศนียภาพแบบบรรยากาศเปนเร่ืองของการเปล่ียนแปลงความเขมของสีของ
ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูในบรรยากาศ ความเปล่ียนแปลงนี้ข้ึนอยูกับปริมาณของบรรยากาศโดยรอบส่ิงนั้น ๆ 
โดยมีความสัมพันธกับระยะดวย กลาวคือส่ิงท่ีอยูใกลมีปริมาณของบรรยากาศโดยรอบนอย ทําให
เรามองเห็นสีของส่ิงตาง ๆ ตามท่ีเปนอยูจริง สวนส่ิงท่ีอยูไกลออกไปมีปริมาณของบรรยากาศ
โดยรอบมากข้ึน ความเขมของสีของส่ิงนั้นจะเปล่ียนไป ท้ังนี้เพราะในบรรยากาศมีสีของ อากาศคือ 
สีฟา ซ่ึงเปนปจจัยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาวประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งใน
บรรยากาศมีส่ิงเจือปนอยู เชน ฝุนละออง ซ่ึงทําหนาท่ีกรองแสงสวางคลายกับมีกระดาษแกวบังอยู 
จึงทําใหความเขมเปล่ียนไป ส่ิงท่ีมีสีเขมในระยะใกลจะดูจางลง เม่ืออยูในระยะไกลออกไป สวน
หนึ่งท่ีมีสีจางในระยะไกล สีกลับเขมข้ึนเม่ืออยูในระยะไกล 
  11.2 ทัศนียภาพแบบเสน 
   ทัศนียภาพแบบเสนเปนเร่ืองการเปล่ียนแปลงของขนาด ท่ีข้ึนอยูกับระยะ 
และความสัมพันธของเสนระดับตา จุดยืนและจุดสุดสายตา กลาวคือส่ิงท่ีอยูใกลจะมองดูวามีขนาด
ใหญกวาส่ิงท่ีอยูไกล 
 เสนระดับตา เปนเสนท่ีขนานกับพื้นท่ีเรานั่งหรือยืนอยูระดับตาน้ัน จะสัมพันธกับจุดท่ี
ตัวเรายืนอยูเสมอ และจุดนี้คือจุดสุดสายตา ซ่ึงจะมี 1, 2 หรือ 3 จุด ทัศนียภาพท่ีนิยมใชกันมี
ทัศนียภาพจุดเดียวกับทัศนียภาพ 2 จุด ซ่ึงบางคร้ังเรียกวาทัศนียภาพขนานและทัศนียภาพมุม 
 

 
 
ภาพท่ี 24 ภาพตัวอยางท่ีมีทัศนียภาพแบบเสนเปนองคประกอบ 
ท่ีมา: Henry Moore Om,  Tube Shelter Perspective, accessed October 10, 2009, available from  
http://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-tube-shelter-perspective-n05709 
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 หลักเกณฑการออกแบบ 
 1. จังหวะ (จังหวะลีลา Rhythm)  
  จังหวะ  คือ สภาพของความเคล่ือนไหวของทัศนธาตุท่ีมีความถ่ีและหางไมเทากัน 
นอกจากนี้ยังมีความเขมหรือกลาง จางหรือออนอยูดวย 
  จังหวะลีลา หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการซํ้ากันขององคประกอบเปนการ
ซํ้าท่ีเปนระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีชวงหางเทา ๆ กัน มาเปนระเบียบที่สูงข้ึนซับซอนข้ึน
จนถึงข้ันเกิดเปนรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซํ้าของหนวยหรือการสลับกันของหนวยกับ
ชองไฟ หรือเกิดจากการเล่ือนไหลตอเน่ืองกันของเสน สี รูปทรง หรือน้ําหนัก 
 

 
 
ภาพท่ี 25  ภาพตัวอยางท่ีมีจังหวะลีลาเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา: Jacqua, Klee. Cornell, accessed October 10, 2009, available from http://char.txa.cornell. 
edu/language/principl/principl.htm 
 
 2. สัดสวน (Proportion)  
  หมายความถึง ความสัมพันธซ่ึงมีอยูระหวาง เสน รูปราง รูปทรง ความสัมพันธของ
ทัศนธาตุเหลานี้ มีความเหมาะสม (เหมาะเจาะ) กัน ซ่ึงจะทําใหผลงานดูงดงาม ถามีสวนหนึ่งสวน
ใดไมไดสัดสวนเหมาะสม ก็จะเปนผลใหเกิดความไมประสานกัน 
  สัดสวน หมายถึง  ความสัมพันธกันอยางเหมาะสมระหวางขนาดขององคประกอบท่ี
แตกตางกัน ท้ังขนาดท่ีอยูในรูปทรงเดียวกันหรือระหวางรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธกลมกลืน
ระหวางองคประกอบท้ังหลายดวย ซ่ึงเปนความพอเหมาะพอดี ไมมากไมนอยขององคประกอบ
ท้ังหลายท่ีนํามาจัดรวมกัน  
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 ความเหมาะสมของสัดสวน อาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 สัดสวนท่ีเปนมาตรฐาน  จากรูปลักษณะตามธรรมชาติของ คน สัตว พืช ซ่ึงโดยท่ัวไป
ถือวาสัดสวนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุดหรือจากรูปลักษณะท่ีเปนการสรางสรรค
ของมนุษย เชน Gold section เปนกฎในการสรางสรรครูปทรงของกรีก ซ่ึงถือวา “สวนเล็ก สัมพันธ
กับสวนท่ีใหญกวา สวนท่ีใหญกวาสัมพันธกับสวนรวม” ทําใหส่ิงตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนมีสัดสวนท่ี
สัมพันธกับทุกส่ิงอยางลงตัว 
 สัดสวนจากความรูสึก โดยท่ีศิลปะน้ันไมไดสรางข้ึนเพื่อความงามของรูปทรงเพียง
อยางเดียว แตยังสรางข้ึนเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหา เร่ืองราว ความรูสึกดวยสัดสวนจะชวยเนนอารมณ
ความรูสึกใหเปนไปตามเจตนารมณและเร่ืองราวท่ีศิลปนตองการ ลักษณะเชนนี้ทําใหงานศิลปะ
ของชนชาติตาง ๆ มีลักษณะแตกตางกัน เนื่องจากมีเร่ืองราวอารมณ และความรูสึกท่ีตองการ
แสดงออก ตางกันไป เชน กรีกนิยมในความงามตามธรรมชาติ เปนอุดมคติเนนความงามท่ีเกิดจาก
การประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือนจริง ตามธรรมชาติ สวนศิลปะแอฟริกัน
ดั้งเดิมเนนท่ีความรูสึกทางวิญญาณท่ีนากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดสวนท่ีผิดแผกแตกตางไปจาก
ธรรมชาติท่ัวไป 
 

   1 2 3 

1.  “The Fisherman,” Saul Steinberg, from The Labyrinth 
2.  Interior, Salisbury Cathedral, photo by C. Jirousek 
3.  “La Folie des Grandeurs,” Rene Magritte, 1961 

 
ภาพท่ี 26  ภาพตัวอยางท่ีมีสัดสวนเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา: 8Charlotte Jirousek,  Proportion : Fish, Cathed. Magrit, accessed October 10, 2009, 
available from http://char.txa.cornell.edu/language/principl/principl.htm 

http://char.txa.cornell.edu/language/principl/principl.htm�
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 3. ดุลยภาพ (Balance)  
  ความสมดุล (Balance) หรือดุลยภาพ  หมายถึง น้ําหนักท่ีเทากันขององคประกอบไม
เอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง 
  ในการออกแบบยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของสวน
ตางๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานออกแบบช้ินหนึ่ง การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ลงในงานน้ัน 
จะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวงในธรรมชาตินั้น ทุกส่ิงท่ีทรงตัวอยูไดโดยไมลมเพราะมีน้ําหนักเฉล่ีย
เทากันทุกดาน ฉะนั้นในงานออกแบบถามองดูแลวรูสึกวา บางสวนหนักไป แนนไปหรือเบางเบา
ไปก็จะทําใหภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความรูสึกไมสมดุล เปนการบกพรองทางความงาม 
  ดุลยภาพในงานออกแบบ มี 3 ลักษณะ คือ 
  3.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซายขวา 
เหมือนกันคือ การวางรูปท้ังสองขางของแกนสมดุล 
 

 
 
ภาพท่ี 27  ภาพตัวอยางท่ีมีสัดสวนเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา : Digital Web Magazine, Principles of Design, accessed October 10, 2009, available from 
http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_design/ 
 
  3.2 ดุลยภาพแบบอสมมตร (Asymmetry Balance) หรือมีลักษณะท่ีทางซายและ
ขวาจะไมเหมือนกัน ใชองคประกอบท่ีไมเหมือนกัน แตมีความสมดุลกัน อาจเปนความสมดุลดวย
น้ําหนักขององคประกอบ หรือสมดุลกันดวยความรูสึกก็ได การจัดองคประกอบใหเกิดความสมดุล 
แบบอสมมาตร อาจทําไดโดยเล่ือนแกนสมดุลไปทางดานท่ีมีน้ําหนักมากกวา หรือเล่ือนรูปท่ีมี
น้ําหนักเบากวาเขาหาแกน จะทําใหเกิดความสมดุลข้ึน หรือใชหนวยท่ีมีขนาดเล็ก แตมีรูปลักษณะ
ท่ีนาสนใจถวงดุลกับรูปลักษณะท่ีมีขนาดใหญ แตมีรูปธรรมดา 
 

http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_�
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Principles of Design Balance Asymmetrical 

 
ภาพท่ี 28  ภาพตัวอยางท่ีมีดุลยภาพแบบอสมมาตรเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา: Digital Web Magazine. Principles of design, accessed October 10, 2009, available from 
http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_design/ 
 
  3.3 ดุลยภาพท่ีเกิดจากรัศมีวงกลม (Radial Balance) ในภาพวงกลมลากเสนรัศมี
จากจุดศูนยกลาง จะเกิดดุลยภาพประเภทเทากันไดในธรรมชาติ ดุลยภาพลักษณะนี้ เชน เปลือก
หอย ผลไมหรือใบไม เปนตน 
 

 

 
Principles of Design Balance Radial 

 
ภาพท่ี 29 ภาพตัวอยางท่ีมีดุลยภาพท่ีเกิดจากรัศมีวงกลมเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา: Digital Web Magazine. Principles of design, accessed October 10, 2009, available from 
http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_design/ 

http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_�
http://www.digital-werb.com/articles/principles_of_�
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 4. การเนน (Emphasis)  

  การเนน หมายถึง การกลาวย้ําใหเปนความสําคัญ เพื่อใหเกิดความสนใจในการ

ออกแบบ การเนนทําใหสายตาตองมองไปยังสวนท่ีเดนหรือสะดุดตาท่ีสุดดวยความสนใจ ตอจากนั้น

สายตาก็จะเคล่ือนไปยังสวนท่ีมีความสําคัญรองลงไป สวนท่ีไดรับการเนนควรมีแหงเดียว 

  การเนนจุดสนใจสามารถทําได 3 วิธี  คือ  

  4.1 การเนนดวยการใชองคประกอบท่ีตัดกัน (Emphasis by Contrast) ส่ิงท่ีแปลก

แตกตางไปจากสวนอ่ืน ๆ ของงานจะเปนจุดสนใจ ดังนั้น การใชองคประกอบท่ีมีลักษณะแตกตาง 

หรือขัดแยงกับสวนอ่ืน ก็จะทําใหเกิดจุดสนใจข้ึนในผลงานได แตท้ังนี้ตองพิจารณาลักษณะความ

แตกตางท่ีนํามาใชดวยวากอใหเกิดความขัดแยงกันในสวนรวม และทําใหเนื้อหาของงานเปล่ียนไป

หรือไม โดยตองคํานึงวาแมมีความขัดแยงแตกตางกันในบางสวน และในสวนรวมยังมีความ

กลมกลืนเปนเอกภาพเดียวกัน 

 

 
                             “The Light House, Edward Hopper       Matching hat and bag, 1944 

 
ภาพท่ี 30 ภาพตัวอยางท่ีมีดุลยภาพท่ีมีการเนนเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : Emphasis, accessed October 10, 
2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythml.htm 
 
 

http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythml.htm�


 35 

  4.2 การเนนดวยการอยูโดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เม่ือส่ิงหนึ่งถูกแยก
ออกไปจากสวนอ่ืน ๆ ของภาพ หรือกลุมของมัน ส่ิงนั้นก็จะเปนจุดสนใจ เพราะเม่ือแยกออกไป
แลว ก็จะเกิดความสําคัญข้ึนมา ซ่ึงเปนผลจากความแตกตางท่ีไมใชแตกตางดวยรูปลักษณะ แตเปน
เร่ืองของตําแหนงท่ีจัดวาง ซ่ึงในกรณีนี้รูปลักษณะนั้นไมจําเปนตองแตกตางจากรูปอ่ืน แตตําแหนง
ของมันไดดึงสายตาออกไปจึงกลายเปนจุดสนใจข้ึนมา 
 

 

Mont St. Michel, France.  Photo by C. Jirousek 

 
ภาพท่ี 31 ภาพตัวอยางท่ีมีการเนนดวยการอยูโดดเดี่ยวเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek, Art, Design, and Visual Thinking : Emphasis, accessed October 10, 
2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythml.htm 
 
  4.3 การเนนดวยการจัดวางตําแหนง (Emphasis by Placement) เม่ือองคประกอบ
อ่ืน ๆ ช้ีนํามายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเปนจุดสนใจท่ีถูกเนนข้ึนมา และการจัดวางตําแหนงท่ีเหมาะสม
สามารถทําใหจุดนั้นเปนจุดสําคัญข้ึนมาไดเชนกัน  
   พึงเขาใจวาการเนนไมจําเปนจะตองช้ีแนะใหเห็นเดนชัดจนเกินไป ส่ิงท่ีจะตอง
ระลึกถึงอยูเสมอคือ เม่ือจัดวางจุดสนใจแลว จะตองพยายามหลีกเล่ียงไมใหส่ิงอ่ืนมาดึงความสนใจ
ออกไป จนทําใหเกิดความสับสน การเนน สามารถกระทําไดดวยองคประกอบตาง ๆ ของศิลปะไม
วาจะเปนเสน สี แสง-เงา รูปราง รูปทรง หรือพื้นผิว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการในการนําเสนอ 
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“Hunting birds,” Tomb painting, Egypt, c.  1400 B.C. 

 
ภาพท่ี 32 ภาพตัวอยางท่ีมีการเนนดวยการจัดวางตําแหนงเปนหลักในการออกแบบ 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : Emphasis, accessed October 10, 
2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythml.htm 
 

 5. เอกภาพ (Unity)  
  เอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบศิลปท้ังดาน
รูปลักษณะ และดานเนื้อหาเร่ืองราว เปนการประสานหรือจัดระเบียบของสวนตาง ๆ ใหเกิดความ
เปนหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไมอาจแบงแยกสวนใดสวนหนึ่งออกไป 

 6. การขัดแยง (Opposition)  มีอยู 4 ลักษณะ คือ 
  การขัดแยงขององคประกอบทางศิลปะแตละชนิด และรวมถึงการขัดแยงกันของ
องคประกอบตางชนิดกันดวย 
  1.  การขัดแยงของขนาด 
  2.  การขัดแยงของทิศทาง 
  3.  การขัดแยงของท่ีวางหรือ จังหวะ 

 7. การประสาน (Transition) คือ การทําใหเกิดความกลมกลืน ใหส่ิงตาง ๆ เขากันได
อยางสนิทเปนการสรางเอกภาพจากการรวมตัวของส่ิงท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน การทําส่ิงที่ขัดแยงกัน
ใหกลมกลืนกัน ดวยการใชตัวกลางเขาไปประสาน เชน สีขาวกับสีดํา ซ่ึงมีความแตกตางขัดแยงกัน 
สามารถทําใหอยูรวมกันไดอยางมีเอกภาพ ดวยการใชสีเทาเขาไปประสาน ทําใหเกิดความกลมกลืน
กันมากข้ึน 
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 8. การซํ้า (Repetition) คือ การจัดวางหนวยท่ีเหมือนกันต้ังแต 2 หนวยข้ึนไป เปนการ
สรางเอกภาพที่งายท่ีสุด แตก็ทําใหดูจืดชืด นาเบ่ือท่ีสุด 

9. ความเดน (Dominance)  ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ 
  9.1 ความเดนท่ีเกิดจากการขัดแยงดวยการเพิ่มหรือลดความสําคัญ ความนาสนใจ
ในหนวยใดหนวยหนึ่งของคูที่ขัดแยงกัน 
  9.2 ความเดนท่ีเกิดจากการประสาน 

 10. การเปล่ียนแปร (Variation)  
  การเปล่ียนแปร  คือ การเพ่ิมความขัดแยงลงในหนวยท่ีซํ้ากันเพื่อปองกันความจืด
ชืด นาเบ่ือ ซ่ึงจะชวยใหมีความนาสนใจมากข้ึน การเปล่ียนแปรมี 4 ลักษณะ คือ 
  10.1 การเปล่ียนแปรของรูปลักษณะ 
  10.2 การเปล่ียนแปรของขนาด 
  10.3 การเปล่ียนแปรของทิศทาง 
  10.4 การเปล่ียนแปรของจังหวะ 
 

 
   1 2 3 

 
ภาพท่ี 33 ภาพตัวอยางท่ีมีเอกภาพในรูปแบบตาง ๆ เปนหลักในการออกแบบ 
 1 Tea cart, Bruce Becking, 1979 
 2 Robert Delaway 
 3 Ro Fashion plate, Paris, 1993 
ท่ีมา : Charlotte Jirousek,  Art, Design, and Visual Thinking : Unity, accessed October 10, 
2009, available from http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythml.htm 
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  การเปล่ียนแปรรูปลักษณะจะตองรักษาคุณลักษณะของการซํ้าไว ถารูปมีการเปล่ียน
แปรไหมากกวาการซํ้าก็จะหมดไป กลายเปนการขัดแยงเขามาแทน และถาหนวยหนึ่งมีการเปลี่ยน
แปรอยางรวดเร็ว มีความแตกตางจากหนวยอ่ืน ๆ มาก จะกลายเปนความเดน เปนการสรางเอกภาพ
ดวยความขัดแยง 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับภาพยนตร 
 ภาพยนตรประกอบดวย แสง เสียง สี และการเคล่ือนไหว องคประกอบเหลานี้ทําใหส่ิง
ตาง ๆ ท่ีนําเสนอผานภาพยนตร เกิดความนาสนใจ และสรางความประทับใจและจดจําแกผูชม ซ่ึง
งานภาพยนตรจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสามารถเราและรักษาความสนใจของผูชมไดตลอดระยะเวลา
ท่ีฉาย ดวยการลําดับเหตุการณตาง ๆ อยางตอเนื่องและเปนระเบียบ โดยเฉพาะปจจุบันภาพยนตรมี
การนําเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของทําใหสามารถสรางสรรคงานอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน ดวยงบประมาณท่ี
ลดลง แตไดภาพที่สมจริง กลมกลืนกับองคประกอบภาพอ่ืน ๆ  
 ความหมายของภาพยนตร 
 ภาพยนตร คือ ฟลมไมวาจะเปนชนิดเนกาทีฟ (negative) หรือ โพสิทีฟ (position) ซ่ึงได
ถูกถาย อัด หรือกระทําดวยวิธีใด ๆ ใหปรากฏรูปหรือเสียงหรือท้ังรูปและเสียง เปนเร่ืองหรือ
เหตุการณ หรือขอความอันจักถายทอดรูปหรือเสียง หรือท้ังรูปและเสียงไดดวยเคร่ืองฉายภาพยนตร 
หรือเคร่ืองอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟลมซึ่งไดถูกถาย อัด หรือทําดวยวิธี
ใด ๆ ใหปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟลมชนิดดังกลาว เปนสาขาท่ีสรางสรรคผลงานทางศิลปะในรูปของ
ภาพเคลื่อนไหว และเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง ภาพยนตรไดถูกแบงประเภทไว 6 
ประเภท  ไดแก  วิทยาศาสตรและจินตนาการ  บูตอสู  ชีวิต  ตลก  ระทึกขวัญ  และผจญภัย 
(พระราชบัญญัติภาพยนตรพุทธศักราช, 2473 : 1)  
 การชมภาพยนตรเปนการใชเวลาวาง เพื่อตอบสนองความตองการ 2 ป ระการ ไดแก 
(Austin, 1989 : 26)  
 1. เพื่อผอนคลายความเครียดจากชีวิตประจําวัน 
 2. เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง 
 นอกจากนี้ ยังพบวาการใชเวลาวางในการชมภาพยนตร เกิดจากแรงจูงใจ 4 ประการ คือ  
 1. เพื่อหาความรู (Intellectual) เปนการตอบสนองความสนใจ, ความอยากรูอยากเห็น 
และเรียนรูส่ิงใหม ๆ  
 2. เพื่อเขาสังคม (Social) เปนการใชเวลากับครอบครัว เพ่ือนฝูง ไดพบเจอผูคน สราง
มิตรภาพใหม ๆ  
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 3. เพื่อพัฒนาความสามารถ (Competence) เพื่อปรับปรุงทักษะและฝกฝนความสามารถ
ตาง ๆ  
 4. เพ่ือหลีกเล่ียง (Stimulus avoidance) การติดตอจากสังคม การพักผอน และผอน
คลายความเครียด 
 แรงจูงใจท่ีทําใหคนชมภาพยนตร 
 การชมภาพยนตรถือเปนการใชเวลาวางอยางหน่ึง โดย Austin (1989 : 26-50) กลาวถึง
แรงจูงใจท่ีทําใหคนชมภาพยนตรวาแบงเปน 3 ประเภท  คือ 
 1. แรงจูงใจทางสังคม (Social) โดยการชมภาพยนตรใหมีกิจกรรมรวมกับคนอื่น 
ชวยเอื้อประโยชนในการติดตอกับผูอื่น ชวยเขาสังคม เชน ทําใหมีหัวขอสนทนากับผูอื่นเกี่ยวกับ
ความถูกตอง หรือความรูจากภาพยนตรที่ไดไปชมมา เกิดการแลเกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รวมท้ังอาจไดรับวัจนภาษาและอวัจนภาษาบางอยางจากภาพยนตรมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันดวย 
 2. จิตวิทยา (Psychological) ภาพยนตรมีสวนชวยทําใหหนีจากสภาพปญหาความ
ตึงเครียด ความวิตกกังวลไดช่ัวขณะ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ภาพยนตรชวยรักษาความสมดุลของ
สภาพจิตใจได 
 3. สติปญญา และการศึกษา (Intellectual) ชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณและมุมมอง 
ทําใหเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดดีข้ึน ทําใหมองเห็นปญหาของผูอ่ืน และแนวทางแกไขปญหา รวมทั้งยัง
ไดรับความเพลิดเพลินทางดานสุนทรียภาพดวย 
 ขั้นตอนการตัดสินใจไปชมภาพยนตร 
 แรงจูงใจดังกลาว สงผลใหเกิดข้ันตอนการตัดสินใจไปชมภาพยนตร 5 ข้ันตอน ตาม
แนวคิดของ Austin (1989 : 26-50) แบงเปน 
 ข้ันหาความรู (knowledge) เปนข้ันแรกท่ีคนจะเร่ิมเรียนรู และสนใจภารไปชมภาพยนตร 
เปนข้ันตอนท่ีผูรับสารไดยินหรือไดอานเร่ืองราวเกี่ยวกับภาพยนตร เชน ดารานําแสดงในข้ันนี้ แต
ละคนจะแสวงหาขอมูลวา ภาพยนตรเร่ืองนี้เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับอะไร มากกวาการประเมินวา 
ภาพยนตรเร่ืองนี้ดีหรือไม 
 ข้ันจูงใจ (persuasion) ข้ันนี้จะเปนข้ันการตัดสินใจในทางบวก หรือทางลบตอภาพยนตร
เร่ืองนั้น โดยแตละคนจะประเมินขอดี และขอเสียของภาพยนตร อาจมารต้ังคําถามวาควรไปชม
ภาพยนตรเร่ืองนั้นหรือไม 
 ข้ันตัดสินใจ (decision) เปนการตัดสินใจวาจะไปชมภาพยนตรเร่ืองนั้นหรือไม ซ่ึงหาก
มีขอมูลที่ขัดแยงกันอยู อาจทําใหมีการตัดสินใจอีกคร้ังหนึ่ง 
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 ข้ันดําเนินการ (implementation) เปนข้ันของการเตรียมพรอมในการชมภาพยนตร เชน 
การเตรียมน้ํามันรถในการเดินทาง, การกําหนดวันท่ีจะไปชม จนไปถึงข้ันตอนท่ีจะเขาไปนั่งในโรง
ภาพยนตร 
 ข้ันยืนยัน (confirmation) เปนข้ันท่ีแตละคนพยายามตอกย้ําความเช่ือม่ันในการ
ตัดสินใจท่ีจะชมภาพยนตรเร่ืองนั้น หลีกเล่ียงหรือลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในใจ 
 ข้ันตอนการชมภาพยนตรเหลานี้ เปนกระบวนการตัดสินใจชมภาพยนตร ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ ผูชมภาพยนตรท่ีวางแผนการชมภาพยนตรมาอยางดี จะผานกระบวนการตัดสินใจดังกลาว
ขางตน ขณะท่ีการชมภาพยนตรบางคร้ัง อาจเกิดข้ึนโดยไมไดผานกระบวนการทั้งหมด อาทิ ผูท่ีไป
โรงภาพยนตรโดยที่ไมไดตั้งใจจะชมภาพยนตรเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะจะไมผานขั้นตอนการ
ดําเนินการ (implementation) เพราะจะตัดสินใจชมภาพยนตรจากท่ีโรงภาพยนตรทันที 
 แนวคิดของการเลือกชมภาพยนตรนี้เห็นไดชัดวา ข้ันตอนการเลือกชม และการตัดสินใจ
ของผูท่ีตองการไปชมภาพยนตรไดถูกแบงตามลําดับข้ัน โดยท่ีส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตรจะเกิด
ประโยชนอยูในข้ันหาความรู โดยเฉพาะภาพยนตรตัวอยางคือ หนึ่งในส่ือท่ีจะสามารถใหรายละเอียด 
ดานเนื้อหาของภาพยนตร นักแสดง และเทคนิคการถายทําท้ังหมดไดอยางครบถวน หลังจากนั้น
ผูชมจึงนําความรูท่ีไดไปสูข้ันตัดสินใจและข้ันเลือกชมภาพยนตรในท่ีสุด 
 บทบาทของภาพยนตร 
 ภาพยนตรมีบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกันออกไป Lesswell (อางถึงใน สรรวรส ชัยชวลิต, 
2543 : 10) แบงบทบาทหนาท่ีของภาพยนตรเปน 4 บทบาทสําคัญ ดังนี้ 
 1. การใหขอมูลขาวสาร  บทบาทเร่ืองการใหขอมูลขาวสารนั้น จะเปนส่ิงแรกท่ีนึงถึง
เม่ือกลาวถึงส่ือมวลชน และส่ือสารมวลชนสําหรับภาพยนตรท่ีมีวัตถุประสงคในการใหความรู
โดยตรงนั้นก็คือ ภาพยนตรประเภทสารคดี (documentary films) ใหความรูกับผูชมไดอยางกวางขวาง 
สามารถนําไปประกอบการเรียนในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะจะชวยเสริมความ
เขาใจยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ส่ือภาพยนตรมีสวนชวยให
ประชาชนท่ีไมรูหนังสือสามารถมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวตาง ๆ ได แตภาพยนตรสารคดีมักจะ
ไมแพรหลายเทาท่ีควร เนื่องจากขาดการสงเสริม สนับสนุน เชน การขาดงบประมาณ ขาดแคลนผูมี
ความรู และประสบการณในการผลิต ขาดเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคนิค ตลอดจนปญหาในเร่ืองผูชมให
ความสนใจนอยไมคุมกับการลงทุน 
 2. การโนมนาวชักจูงใจ ภาพยนตรโฆษณา (advertising films) คือ ตัวอยางท่ีแสดง
บทบาทในการโนมนาวชักจูงใจไดอยางชัดเจนท่ีสุด ดวยภาพยนตรโฆษณานั้นมีวัตถุประสงคหลัก
ในการสรางใหผูชม หรือผูบริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินคา จนกอใหเกิดความรูสึกอยากใช
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สินคาหรือผลิตภัณฑ ภาพยนตรประเภทบันเทิง (entertainment fils) ภาพยนตรตัวอยางท่ีฉายในโรง
ภาพยนตร ก็จัดเปนภาพยนตรโฆษณาเพื่อการโนมนาวชักจูงใจและกระตุนใหผูชมติดตามเลือก
รับชมภาพยนตรนั้น ๆ  
 3. บทบาทดานบันเทิง บทบาทในดานบันเทิงถือเปนบทบาทหลักของภาพยนตรมา
ตลอดระยะเวลากวาศตวรรษ ท่ีส่ือชนิดนี้ถือกําเนิดข้ึน ผูชมท่ีเดินเขาโรงภาพยนตรเพื่อตองการเสพ
ความบันเทิงจากภาพยนตร เนื่องจากภาพยนตรนั้นเปนส่ือมวลชนท่ีรวมเอาศิลปะเกือบทุกแขนงไว
ดวยกัน เชน การแสดง การประพันธ การดนตรี สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป นิเทศศิลป เปนตน การ
แสดงท่ีสมจริงสมจังของนักแสดง บทภาพยนตรที่กลมกลืน สนุกต่ืนเตน ซาบซ้ึง ประทับใจ ตลก
ขบขัน คมคายใหแงคิด เพลง และดนตรีประกอบท่ีชวยดึงอารมณของผูชมใหคลอยไปตามตัวละคร 
เสียงประกอบฉาก เส้ือผาของนักแสดง วิธีการใชภาพ เทคนิคการตัดตอ ฯลฯ องคประกอบเหลานี้ท่ี
ทําใหผูชมมีความสุข ความเบิกบานใจ โศกซ้ึง ฮึกเหิม ไปพรอม ๆ กัน นี่คือบทบาทท่ีเปนเสนห
อยางยิ่งของภาพยนตร 
 4. การบันทึกสังคม ภาพยนตรนั้นเปนส่ือมวลชนท่ีมีลักษณะพิเศษในการเก็บรักษาได
เปนระยะเวลายาวนาน เหมาะแกการใชเปนหลักฐานเพื่อการคนควาเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของตัวละครที่ผูกขึ้นจากชีวิตจริงของผูคนในสังคม การแตงกาย ภาษาพูด ฉาก สถานที่และอื่น ๆ 
เมื่อเวลาผานไปสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรนี้ยิ ่งมีคุณคาแกการศึกษามากขึ้นตามลําดับ 
ภาพยนตรจึงเปนเสมือนเอกสารทางสังคมอันมีชีวิตชีวา และใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
ในการใชวิเคราะหสังคมในแตละยุตสมัย กลาวไดวา การบันทึกสังคมถือเปนบทบาทที่สําคัญยิ่ง
ของภาพยนตร เพราะภาพยนตรเปนสื่อที่แสดงออกทางวัฒนธรรมของชุนทุกระดับชั้นในสังคม 
นับต้ังแตชนช้ันลางไปจนถึงชนช้ันสูง (mass mediated culture) และเปนประสบการณรวม (collective 
experience) ของตนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน 
 องคประกอบในการผลิตภาพยนตร 
 การสรางหรือผลิตภาพยนตรแตละเร่ืองนั้น จะตองมีองคประกอบซ่ึงเปนโครงสราง
หลักในการดําเนินการผลิตภาพยนตร ประกอบดวย (ปยะกุล เลาวัณยศิริ, 2532 : 912-917)  
 1. ผูอํานวยการสรางภาพยนตร หรือแหลงเงินทุน หมายถึง ผูมีความรูความสามารถใน
การบริหารการสรางภาพยนตร โดยเปนผูพิจารณาตัดสินใจในการสรางการจัดหาทรัพยากร การ
ผลิตภาพยนตร ตลอดจนการกําหนดแนวทางการจัดจําหนายและฉายภาพยนตร 
 2. ดาราหรือผูแสดงนํา เปนส่ิงสําคัญท่ีตองยอมรับวามีอิทธิพลตอการจูงใจ ผูชม
ภาพยนตร และเปนส่ิงท่ีผูสรางภาพยนตร จําเปนตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก ๆ เพราะเช่ือวา
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ดารายอดนิยมหรือดาราคูขวัญนั้น เปนหลักประกันการสรางใหผูสรางภาพยนตรวา จะตองมีคนดูท่ี
ช่ืนชมฝมือการแสดงของดาราเขาดูภาพยนตรแนนอน 
 3. บทประพันธ คือ เร่ืองราวหรือเนื้อหาของภาพยนตร โดยบทประพันธอาจจะมาจา
กนวนิยาย เร่ืองราวท่ีนาสนใจของสังคมและนํามาดัดแปลงเปนบทภาพยนตรหรือเปนเร่ืองราวที่
นาสนใจชวนติดตาม นํามาทําเปนบทประพันธภาพยนตร 
 4. ผูกํากับภาพยนตร เปนผูกําหนดแนวทางการสรางสรรคใหภาพยนตร มีความโดด
เดนนอกเหนือจากบทภาพยนตรท่ีเขียนไวแตแรก ภาพยนตรจะไมสามารถเปนรูปรางได หากขาดผู
กํากับภาพยนตร ท่ีทําการจินตนาการบทประพันธและถายทอดสูผูชมภาพยนตร ผานกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร 
 5. การโฆษณาภาพยนตร หรือภาพยนตรตัวอยาง จัดเปนส่ิงสําคัญและจําเปนเพราะ
เปนส่ิงท่ีทําใหผูชมยอมเสียเวลาในแตละวันเขาชมภาพยนตร โดยการดึงดูดผานส่ือตาง ๆ การ
โฆษณาจะตองมีการวางแผนอยางรัดกุม เพ่ือระดมการโหมโฆษณาอยางหนักหนวงดวยระยะเวลา
จํากัด จะตองวิเคราะหจุดขายท่ีทําใหคนสนใจชม เพราะถาพลาดแลว จะไมมีโอกาสแกตัวไดอีก จึง
ตองใชการประชาสัมพันธควบคูกันไปเพื่อเปนการบอกขาวสารใหผูชมรับรูเปนระยะ ๆ และเสริม
ความนาสนใจความเราใจใหเกิดความตองการชมภาพยนตร 
 ภาพยนตรตัวอยาง 
 การศึกษาภาพยนตรตัวอยางผูชมสวนหนึ่งถือวา การชมภาพยนตรตัวอยางเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการชมภาพยนตร โดยการเขาชมภาพยนตรกอนเวลาฉายอยางต้ังใจเพอไมให
พลาดชมภาพยนตรตัวอยาง ซ่ึงนอกจากจะทําใหพวกเขาไดรับขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรท่ีกําลังจะ
เขาฉายเปนโปรแกรมตอไปแลว ยังปฏิเสธไมไดวาภาพยนตรตัวอยางยังใหความบันเทิง และความ
เพลิดเพลินแกผูชมอีกดวย 
 การส่ือสารการตลาดของภาพยนตรท้ังในและตางประเทศ พบวามีการใช ส่ือท่ี
หลากหลายเพ่ือใหสามารถครอบคลุม และเผยแพรขาวสารไปสูกลุมเปาหมายไดในวงกวาง เพื่อ
สรางกระแสความนิยมใหกับภาพยนตร บริษัทจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย
ยังคงจํากัดเลือกการส่ือสารการตลาดเฉพาะส่ือท่ีเช่ือมั่นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทานั้น กลาวคือ
การโฆษณาทางโทรทัศน และหนังสือพิมพ เนื่องจากมีงบประมาณในการส่ือสารการตลาดท่ีจํากัด 
และส่ือหนึ่งท่ีบริษัทจัดจําหนายใชในการส่ือสารการตลาดของภาพยนตรทุกเร่ืองท่ีจะเขาฉาย ไดแก 
ภาพยนตรตัวอยาง ท้ังนี้เนื่องจากภาพยนตรตัวอยางมีจุดเดนในแงการเขาถึงผูชมกลุมเปาหมาย ซ่ึงก็
คือกลุมคนท่ีนิยมชมภาพยนตรอยูแลวไดโดยตรง  
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 นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Goldberg (1991 : 92) พบวา ผูชมในโรงภาพยนตร ยังมี
ลักษณะท่ีเปน Captive audience คือ ไมสามารถลุกไปท่ีอ่ืนได และมีส่ิงท่ีหันเหความสนใจนอย
เนื่องจากอยูในโรงภาพยนตร และถูกบังคับใหนั่งอยูกับท่ี 
 จากการศึกษาของ พนิดา สมภพกุลเวช (2544 : 37-41) พบวา หลักการผลิตภาพยนตร
ตัวอยางคือ การนําเสนอจุดเดน และอําพรางจุดดอยของภาพยนตร คือการวิเคราะหจุดขาย
ภาพยนตร (Unique selling position) นั่นเอง ดังนั้น การนําเสนอของภาพยนตรตัวอยาง อาจไม
จําเปนที่จะตองเลาเรื่องตามที่เปนอยูในภาพยนตร แตจะเนนการเลือกประเด็นที่เชื่อวาสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูชมได โดยการคัดเลือกฉากท่ีสําคัญ การตัดตอ เรียบเรียง และการนําเสนอท่ี
นาสนใจซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนไปบางตามความเหมาะสม ภาพยนตรตัวอยางในแตละเร่ืองจึงมี
การนําเสนอจุดขายแตกตางกัน โดยอาจเนนการนําเสนอที่เปนไปตามลักษณะของเนื้อเร่ือง เชน 
ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก ภาพยนตรตัวอยางจะเนนภาพของดารานําแสดง เร่ืองราวความรักของ
ตัวละคร ภาพโรแมนติกตาง ๆ อาจมีเพลงประกอบรวมดวยใหนาสนใจยิ่งข้ึน หากเปนภาพยนตร
แนวแอ็คชั่น จะเนนภาพการตอสูท่ีดุเดือด ดารานําแสดงท่ีมีช่ือเสียง เทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัยของการ
ผลิตภาพยนตรอนิเมช่ัน เพื่อใหไดอารมณอยางแทจริง และอาจมีภาพยนตรในบางเร่ืองท่ีมีแนว
ผสมผสานท้ังเร่ืองของการตอสู และความรักผสมกันอยูเพื่อสรางความนาสนใจในภาพยนตรมาก
ข้ึน และสามารถเขาถึงผูชมไดหลายกลุม 
 สรุป ภาพยนตรตัวอยางจึงเปนอีกส่ือหนึ่งท่ีเปนเอกลักษณของภาพยนตรท่ีมีสวนในการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร โดยมีการนําเสนอเพ่ือโนมนาวใจผูชมท่ีแตกตางกันไปในแงของ
ประเด็น จุดขาย และวิธีการนําเสนอที่ทําใหภาพยนตรตัวอยางมีบทบาทในการโนมนาวใจผูชมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร 
 ภาพยนตรตัวอยางจะมีการนําเสนอเนื้อหา เร่ืองรวมที่กระตุนใหกลุมผูบริโภค หันมา
สนใจภาพยนตรท่ีกําลังจะเขามาฉายผานส่ือประเภทตาง ๆ โดยในการผลิตภาพยนตรตัวอยางนั้น 
จะตองคํานึงวากลุมผูชมภาพยนตรหลักคือใคร มีสถานภาพตาง ๆ อยางไรและงานท่ีจะผลิตมีการ
นําเสนอตรงกับความตองการของผูชมภาพยนตรหรือไม สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตรเพียงใด 
 หลังจากท่ีผูชมภาพยนตรไดรับชมภาพยนตรตัวอยางแล ผูชมภาพยนตรจะนําขอมูลท่ี
ไดรับเขาสูกระบวนการตัดสินใจ โดยปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร อาจแบงออก
ไดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539 : 33)  
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 1. ปจจัยภายใน คือ  ตัวกําหนดพ้ืนฐานในการเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ ไดแก 
ส่ิงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู การรับรู ทัศนคติ และความตองการ 
 2. ปจจัยภายนอก คือ  สภาพเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและวัฒนธรรม 
 
แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ 
 การโนมนาวใจเปนรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน การ
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจ จะอยูบนพ้ืนฐานของกรอบแบบจําลอง
กระบวนการส่ือสารของ Lasswell ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด ไดสรางแบบจําลองการ
ส่ือสารในชวงเวลาท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือของรัฐบาล
อเมริกันในการจูงใจใหประชาชนสนับสนุนนโยบายทําสงครามของรัฐบาล แบบจําลองการส่ือสาร
ของ Lasswell (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2545 : 80-85) มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงแบบจําลองการส่ือสารของ Lasswell 
ท่ีมา :  กาญจนา  แกวเทพ,  ส่ือสารมวลชน ทฤษฏี และแนวทางการศึกษา,  พิมพคร้ังท่ี 3  (กรุงเทพฯ 
: ออล อเบาท พร้ินท, 2545), 82. 
 
 ความหมายของการโนมนาวใจ 
 การส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนและพบไดบอยในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
คําวาการโนมนาวใจ และการจูงใจตางมีความหมายท่ีเหมือนกันคือ มนุษยใชการส่ือสารเปน
เคร่ืองมือท่ีสําคัญยิ่งในการจูงใจบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับสถานการณการส่ือสารเพ่ือจูงใจ (Persuasive 
communication situation) อันเปนสถานการณท่ีบุคคลท่ีเปนแหลงขาวสาร หวังท่ีจะใหผูรับสารกอ
ปฏิกิริยาตอบสนองตอขาวสาร มีจุดมุงหมายเพื่อตองการใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ
กอใหเกิดพฤติกรรมของผูรับสารใหดําเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (อดุลย จาตุรงคกุล, 2527 :  
45-50)  

Who 
Communicator 

ใคร 

Say what 
Message 

เสนอเน้ือหา 

In which channel 
Medium 

ผานชองทางไหน 

To whom 
Receiver 
ถึงใคร 

With what effect 
Effect 

เกิดผลอยางไร 
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 สรุปความหมายของการโนมนาวใจ 
 สรุปความหมายของการโนมนาวใจแยกประเด็นได  ดังน้ี 
 1. การโนมนาวใจ เปนกระบวนการส่ือสารอยางหนึ่ง ท่ีผูสงสารมีความต้ังใจท่ีจะมี
อิทธิพลบางประการเหนือผูรับสาร หรือตองการการตอบสนองบางอยางจากผูรับสาร 
 2. ส่ิงท่ีผูสงสารตองการคือการเปล่ียนแปลงหรือการสรางหรือการรักษาไวซ่ึงความ
คิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนอารมณ และการกระทําของผูรับสาร 
 3. การโนมนาวใจ คํานึงถึงทางเลือกของผูรับสาร และพยายามมีอิทธิพลเหนือทางเลือก
เหลานั้น 
 4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวผูรับสารนั้น เปนไปโดยสมัครใจหรือดวยความเต็ม
ใจ มิใชอยูในสถานการณท่ีจําตองยินยอมเพราะถูกบังคับขูเข็ญ 
 ผลของการโนมนาวใจ จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมมนุษยจะรวม
ทัศนคติ และความเช่ือไวเม่ือมีการตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในตัวผูรับสาร จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงในดานการรับรูการเปล่ียนแปลงในดานอารมณและความรูสึก การเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรม  
 การจะสรางการโนมนาวใจใหผูท่ีจะใชส่ือตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน จึงตองอาศัยทฤษฏี
การโนมนาวใจ การเผยแพรนวัตกรรม ลําดับช้ันของผลกระทบทางการส่ือสาร การเปล่ียนแปลง
ตามลําดับขั้นตอน นอกจากนี้ยังตองมีการรูจักการสรางทัศนคติ อันจะนําไปสูพฤติกรรมตาม
ขั้นตอนการเปดรับสารของผูรับสารและการยอมรับในนวัตกรรมใหม ๆ (อดุลย จาตุรงคกุล, 
2527 : 69)  
 สรุปการศึกษาเร่ืองทฤษฏีการโนมนาวใจในการวิจัยคร้ังนี้ ภาพยนตรตัวอยางจัดเปน
หนึ่งส่ือสนในการโนมนาวใจประชาชนใหเลือกชมภาพยนตร โดยตองคํานึงถึงความตองการและ
การเปล่ียนแปลงโดยมีลําดับข้ันตอน เพื่อสงผลใหเกิดผลกระทบทางการส่ือสาร การเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ นําไปสูพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร 
 ลักษณะสําคัญของการโนมนาวใจ 
 การโนมนาวใจมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 ผูโนมนาวใจต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ โดยปกติผูถูกโนม
นาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่งเสมอ และผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงใหผูถูกโนมนาวใจให
ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ ทั้งนี้สิ่งที่ผูโนมนาวตองการคือ การเปลี่ยนแปลงหรือการสราง หรือ
การดํารงไวซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูถูกโนมนาวใจจะสงผลตอปจจัย 
ไดแก อารมณ พฤติกรรม เปนตน การจะทําใหเกิดความสําเร็จในการโนมนาวใจได จะตองอาศัย
องคประกอบดังนี้ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 6-12)  
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 1. มุมมองของผูรับสาร 
  1.1 ความแตกตางภายในผูสงสาร ผูสงสารแตละคนมีปจจัยตาง ๆ กัน ซ่ึงทําใหมี
ความโนมนาวใจไมเหมือนกัน อาทิ ความนาเช่ือถือ อํานาจทางสังคม บทบาทในสังคม สัมพันธ
ภาพกับผูรับสาร และลักษณะทางประชากรอ่ืน ๆ เชน อายุ เพศ อาชีพ 
  1.2 ความแตกตางภายในสาร สารแตละช้ินจะมีความนําโนมนาวใจแตกตางกัน 
การพูดหรือ การเขียนมีความโนมนาวใจไมเหมือนกัน ความแตกตางในหัวขอหรือเนื้อหาสาระ 
ลักษณะของการโนมนาวท่ีใช การจัดเรียบเรียงสาร ขอโตแยงท่ีใช ภาษาตลอดจนลักษณะของ
ทวงทํานองลีลา 
  1.3 ความแตกตางของส่ือ ความนาโนมนาวใจของสารจะแตกตางกัน เม่ือเปนการ
ส่ือสารระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการส่ือสารโดยผานส่ือตาง ๆ เชน โปสเตอร โทรทัศน วิทยุ 
เปนตน 
  1.4 ความแตกตางภายในสถานการณ สภาพการณท่ีมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือขาด
บุคคลหน่ึงบุคคลใด ความคุนเคยหรือไมคุนเคยตอสภาพการณ 
 2. ตัวผูสงสาร 
  2.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ เช้ือชาติ การศึกษา อาชีพ 
  2.2 ทัศนคติ 
  2.3 ความรูซ่ึงผูรับสารมีความรูเกี่ยวกับสารนั้น ๆ  
  2.4 ลักษณะดานอารมณ 
  2.5 ความสําคัญท่ีผูรับสารใหแกหัวขอหนึ่ง ๆ  
  2.6 วิธีการท่ีผูรับสารรับรูสภาพการณหนึ่ง ๆ  
 เม่ือมีการปฏิบัติตามข้ันตอนแลว จะนําไปสูการส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจตอไป 
Bettinghaus (1994 : 89-92) กลาวถึงผลกระทบของการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจวา กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ และความเชื่อ ซ่ึงสามารถจําแนกออกไปตามลักษณะของปจจัยท่ีมีอยูกอนแลว 
ไดแก  การเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การเปล่ียนแปลงความเช่ือ  และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 ภาพยนตรตัวอยางจัดเปนการสื่อสารระหวางบุคคลสูมวลชน โดยที่ผูชมสามารถ
รับชมภาพยนตรตัวอยางไดจากสถานท่ีตาง ๆ ไมวาจะเปนภายในโรงภาพยนตร บริเวณโรง
ภาพยนตร ส่ือทางโทรทัศน หรือส่ืออ่ืน ๆ โดยท่ีผูสงสารหรือท่ีเรียกวาผูผลิตภาพยนตร ตองการท่ี
จะนําเสนอขาวสาร และโนมนาวผูชม หรือกลุมเปาหมายนั้นรับทราบเกี่ยวกับเร่ืองราวภาพยนตร
ของตน โดยในภาพยนตรแตละเร่ืองนั้นจะมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับ
แนวความคิด งบประมาณ และวิธีการนําเสนอเลือกสรรแตส่ิงท่ีดี และนาสนใจออกมาใหผูชมคลอย
ตาม และเลือกรับชมภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ  
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 ภาพยนตรตัวอยางจัดเปนอีกหนึ่งส่ือท่ีมีความสําคัญตอการโฆษณาในวงการภาพยนตร 
เพราะเปนการสรางการรับรู และการโนมนาวใจตอกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี แตท้ังอาจข้ึนอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนประสบการณเดิม ความนาเช่ือถือของผูสรางภาพยนตร หรือพฤติกรรมการ
ชมภาพยนตรของกลุมเปาหมาย ท่ีสงผลใหกลุมเปาหมายตัดสินใจชมภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ  
 
ทฤษฏีการเปดรับส่ือ 
 ทฤษฏีการเปดรับส่ือ (Media exposure) เปนทฤษฏีท่ี Morley (กาญจนา แกวเทพ, 2545 : 
100-115) นํามาศึกษาในเร่ืองของพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารของผูชมภาพยนตรเพื่อศึกษาวา
ผูชมท่ีชมภาพยนตรตัวอยางจะมีความสนใจท่ีจะชมภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ หรือไม ซ่ึงอาจสัมพันธ
กับประเภทของภาพยนตรก็เปนได เชน สนใจภาพยนตรแนวระทึกขวัญ แตไมสนใจภาพยนตรแนว
ตลก ทําใหไมวาจะชมภาพยนตรตัวอยางมากหรือดีเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหเปล่ียนพฤติกรรมการ
ชมภาพยนตรได ลักษณะการคิดตริตรองขณะท่ีชม ไดแก วิธีการเปดรับส่ือของผูรับสารวาเปนการ
ชมแลวเช่ือถือทุกอยาง ชมแลวไมคิดตาม หรือชมแลวรูสึกพิจารณาไตรตรองตามไปดวย ซ่ึงการคิด
ตามขณะชมนี้ จะเกี่ยวของอยางมากกับผลกระทบของส่ือ กลาวคือหากชมแลวเช่ือถือตามหมด อาจ
กลาวไดวาส่ือมีผลกระทบตอผูรับสารมาก แตหากชมแลว พิจารณาไตรตรองตาม ส่ือนั้นอาจจะมี
ผลตอผูชมเพียงระดับหนึ่ง หรืออาจไมมีผลใด ๆ เลย 
 เม่ือนําทฤษฏีดังกลาวมาใชเปนแนวคิดในการศึกษาผูชมท่ีชมภาพยนตร จะทําใหทราบ
ถึงพฤติกรรมขณะท่ีชมภาพยนตรวาเปนไปตามทฤษฏีนี้หรือไม และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
คิดไตรตรองระหวางชมภาพยนตรตัวอยางวามีความสนใจแตกตางกันหรือไม 
 ชวงเวลาท่ีชม หมายถึง การที่ผูชมตัดสินใจชมภาพยนตรประเภทตาง ๆ มีผลตอการ
จัดระบบการใชชีวิตประจําวันของผูชม โดยสวนมากชวงเวลาที่ผูรับสารชมภาพยนตร จะเปนเวลา
วางจากการเรียน และชมพรอมกันกับกลุมเพื่อน ซ่ึงอาจมีผลตอการตีความหมายของสารดวย 
 การศึกษาการตัดสินใจเขาชมภาพยนตรนั้น กอนจะมีการส่ือสารตองมีการวิเคราะหผูรับ
สารกอน โดยมีการตั้งคําถามเพ่ือเปนแนวทางการวางแผนการส่ือสารไวดังนี้ (อางถึงใน ประวีณมัย 
บายคลอย, 2545 : 18)  
 คําถามท่ี  1 ผู รับสารใช ส่ือเมื่อไร  และท่ีใด  เพื่อทําใหทราบวาเ ม่ือไร  และใน
สภาพแวดลอมแบบไหนท่ีผูรับสารจะใชส่ือหรือไมใชส่ือในการส่ือสาร 
 คําถามท่ี 2 ผูรับสารใชส่ือเพ่ืออะไร และใชอยางไร โดยผูรับสารแตละคนจะมีเหตุผลใน
การใชส่ือท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนการส่ือสารมีประสิทธิผล จึงจะตองทราบถึง
สาเหตุของการใชส่ือของผูรับสาร 
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 คําถามท่ี 3 ปจจัยใดเปนส่ิงท่ีคาดทํานายการใชส่ือ เชน อายุ เพศ การศึกษาหรือความ
ตองการเพ่ือเหตุผลหน่ึง ๆ เปนตน เพื่อท่ีจะสงสารใหสอดคลองกับกลุมของผูรับสาร 
 เม่ือทราบถึงความตองการท่ีจะใชส่ือภาพยนตรแลว ผูรับสารจะเลือกประเภทของ
ภาพยนตรท่ีจะใชหรือเลือกเปดรับ โดยไดสรางแบบจําลองเกี่ยวกับพฤติกรรมกอนระหวาง และ
หลังการเปดรับ และการบริโภคส่ือของผูรับสารไว 
 กอนเปดรับ ผูรับสารจะเปนผูเลือกส่ิงท่ีตนตองการบริโภค เพื่อความพึงพอใจของ
ตัวเอง โดยเลือกส่ิงท่ีตองการจากขอมูลขาวสารที่ไดรับเกี่ยวกับภาพยนตรท่ีตองการจะชม 
 ระหวางเปดรับ ผูรับสารจะเลือกเขาใจและตีความหมายเนื้อหาภาพยนตร รวมถึงบงช้ีถึง
องคประกอบสําคัญของภาพยนตร หลังเปดรับ ผูรับสารจะเลือกจดจําขอมูลขาวสารจากภาพยนตรท่ี
ไดชม และนําเนื้อหาของภาพยนตรท่ีไดมาเลือกชม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน
เกี่ยวกับภาพยนตรท่ีไดชมทฤษฏีของ Windahl (อางถึงใน ประวีณมัย บายคลอย, 2545 : 18) 
สอดคลองกับการศึกษาของพีระ จิรโสภณ (2544 : 636-640) ท่ีเสนอวาการท่ีบุคคลมีการเลือก
เปดรับภาพยนตรท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมีความเชื่อ คานิยม ประสบการณ และความตองการท่ี
ตางกัน โดยกระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองสารในการรับ (perception filter) ของ
มนุษย ซ่ึงประกอบดวยการกรองขอมูลขาวสาร 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. กอนชมภาพยนตร ผูรับสารจะมีการเลือกรับ หรือเลือกสนใจภาพยนตรเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง (Selective or Selective attention) โดยมีการแสวงหา หรือเลือกสรรขาวสารตามความสนใจ 
และความตองการ ซ่ึงสอดคลองกับทัศนคติท่ีมีอยูเดิม และหลีกเล่ียงขาวสาร หรือชมภาพยนตรท่ี
ขัดแยงกับความรู ความเขาใจ หรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม
สมดุล หรือความไมสบายใจของตนเอง ผูรับสารจะมีความแตกตางกันในองคประกอบตาง ๆ ซ่ึง
สงผลใหมีการเลือกชมแตกตางกันโดยองคประกอบดังกลาว ไดแก 
  1.1 ประสบการณ ผูรับสารจะมีประสบการณเกี่ยวกับสาร วัตถุ ส่ิงของ ฯลฯ ท่ี
แตกตางกันออกไป 
  1.2 การประเมินสารประโยชนของสาร ผู รับสารจะแสวงหาสารเพ่ือสนอง
จุดประสงค อยางใดอยางหนึ่งของตน 
  1.3 ภูมิหลังท่ีแตกตางกัน ธรรมชาติของมนุษยมักจะสนใจส่ิงท่ีตนไมเคยพบมา
กอน รวมท้ังสนใจในความแตกตางหรือความเปล่ียนแปลงในสภาวะท่ีเปนอยูในขณะน้ัน 
  1.4 การศึกษา และสภาพแวดลอม เปนองคประกอบใหเกิดประสบการณและเปน
ตัวช้ีพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูรับสาร 
  1.5 ความสามารถในการรับสารท่ีมีสวนสัมพันธกับสภาพรางกาย จิตใจ  
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  1.6 บุคลิกภาพ มีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจ และพฤติกรรม
ของผูรับสาร 
  1.7 สถานภาพทางอารมณ จะทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของส่ือ และสาร 
หรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของสาร 
  1.8 ทัศนคติ จะกําหนดทาทีของการรับ และการตอบสนองตอส่ิงเราหรือขาวสารท่ี
ไดพบดวยการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 2. ระหวางการชมภาพยนตร ผูรับสารจะมีการเลือกจดจํา (Selective retention) เนื้อหา
สาระของภาพยนตร ท่ีชมแตกตางกันไปตามความเขาใจทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความ
ตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกายหรือสภาวะอารมณในขณะน้ัน 
 3. หลังการชมภาพยนตร ผูรับสารจะมีการเลือกจดจํา จดจํา (Selective retention) 
เนื้อหาสาระของภาพยนตรเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติหรือความเช่ือ
ของตนเอง แมมักจะลืมในส่ิงท่ีตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวย ดังนั้นการเลือกจดจําเนื้อหาของ
ภาพยนตรจึงเทากับเปนการชวยเสริมทัศนคติหรือความเช่ือเดิมของผูรับสารหรือผูชมใหม่ันคง
ยิ่งข้ึน 
 McCombs and Becker (1979 : 85-90) ไดศึกษาบุคคลท่ีใชส่ือมวลชนในการตอบสนอง
ความตองการ พบวา 
 1. ตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ และติดตามความเคล่ือนไหว
จากส่ือมวลชน เพื่อใหรูทันตอเหตุการณ เพื่อความทันสมัย รูวาอะไรมีความสําคัญและควรจะ
เรียนรู 
 2. ตองการชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิต 
ประจําวัน การรับส่ือมวลชน ทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนเองตอสภาวะหรือ
เหตุการณรอบ ๆ ตัว 
 3. ความตองการขอมูลเพื่อพูดคุย (Discussions) โดยการรับส่ือมวลชนทําใหบุคคลมี
ขอมูลท่ีสามารถนําไปพูดคุยกับผูอ่ืนได 
 4. ความตองการมีสวนรวม (Participating) ในเหตุการณ และความเปนไปตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึน
รอบตัว 
 5. ความตองการเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุนการตัดสินใจท่ีไดกระทําไปแลว 
(Reinforcement)  
 6. ความตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและ
ผอนคลายอารมณ 
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 จากองคประกอบความพึงพอใจตามทรรศนะของ McCombs และ Becker นั้นไดให
ความสําคัญกับองคประกอบในเร่ืองการติดตามขาวสารวาเปนองคประกอบท่ีมีความม่ันคงสูงใน
การวัดตัวแปรความคาดหวังตอบแทนความพึงพอใจ หรือการแสวงหาความพึงพอใจแมวาเวลาหรือ
สถานการณจะเปล่ียนไป 
 การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฏีดานการใชประโยชนจากส่ือจะมีตัวแปรในเร่ือง
ของความคาดหวังเขามาเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดใหผูรับสารตัดสินใจท่ีจะ
ใชประโยชนจากส่ือมวลชนนั้น 
 กลาวโดยสรุป ทฤษฏีการใชส่ือเพื่อประโยชน และความพึงพอใจนี้เปนการศึกษา
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยวา เปนการส่ือสารท่ีเกิดจากแรงผลักดันภายในของผูรับสารเอง
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความตองการของผูรับสาร เพื่อเปนการเลือกใชส่ือเพื่อสนองตอบความ
ตองการดานตาง ๆ และนําไปสูความพึงพอใจในการบริโภคส่ือ แตละบุคคลยอมมีความตองการใช
ขาวสารตอบสนองความพึงพอใจดวยเหตุผลท่ีตางกัน และมีความคาดหวังท่ีแตกตางกัน ตรงกับการ
วิจัยในคร้ังนี้ท่ีผูชมภาพยนตรสามารถเลือกรับขอมูลขาวสารของภาพยนตรไดจากส่ือตาง ๆ เพื่อใช
ตอบสนองความตองการดานขอมูลขาวสารของตนเองท่ีกลาวมา ใหเปนท่ีนาเช่ือถือในสังคม และ
หมูเพ่ือนฝูง โดยแตละบุคคลมีการเลือกรับส่ือท่ีตางกัน และมีการคาดหวังกับภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 
จากภาพยนตรตัวอยางแตกตางกันดวย กลาวคือบุคคลจะใชส่ือภาพยนตรตัวอยางมาใชเปนขอมูล
เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความคาดหวังกับภาพยนตร โดยตัดสินใจเลือกรับชม
ภาพยนตร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหกับตนเอง 
 
แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอภาพยนตร 
 1. การตัดตอภาพและการลําดับภาพ (Editing) การตัดตอภาพเพ่ือเช่ือมตอ รอยเรียง
ภาพหรือเสียงระหวางฉาก หรือตอนในภาพยนตรเพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในการนําเสนอเร่ืองราว
และอารมณของภาพยนตร มีดังนี้ 
  1.1 การตัดตอภาพ (Editing)  
   1.1.1 โครงสรางการตัดตอภาพ (structure) การตัดตอภาพ หรือท่ีเรียกวา การ
ลําดับภาพของภาพยนตร แบงออกไดดังนี้ 
   1.1.2 Linear หรือ Continuity Cutting เปนการลําดับภาพท่ีมี action ของตัว
แสดงตอเน่ืองกันไปในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน เพื่อแสดงออกใหเห็นบทบาทของตัวเอกในเร่ือง 
   1.1.3 Non-Linear หรือ Dynamic Cutting เปนการลําดับภาพท่ี ชอท แต
ละชอทไมตอเนื่องกันอาจแตกตางกันในเร่ืองของเวลา หรือสถานท่ี แตนํามาตอกันโดยทําใหเกิด
การตอเน่ือง 
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ภาพท่ี  35 แสดงแผนภูมิรูปแบบการนําเสนอแบบ Linear 
ท่ีมา : Woolman,  Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 62. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 36 รูปแบบการนําเสนอแบบ Non-Linear 
ท่ีมา : Woolman,  Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 62. 
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 2. ลักษณะการลําดับภาพ (Sequence)  
  2.1 การลําดับภาพลักษณะการวางติดกันเพื่อเปรียบเทียบ (Juxtaposition) ซ่ึงแบง
ได 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 37 การนําเสนอแบบ Juxtaposition 
ท่ีมา : Woolman,  Motion design  (Switzerland : RotoVision, 2004), 63. 
 
   2.1.1 แบบชอททับกัน (Layer) เปนลักษณะภาพท่ีมี Action 2 หรือ 3 Action 
มาเลนซอนทับกันอยางตอเนื่องกันไปในเวลาเดียวกันและใน Sequence เดียวกัน เชน ตัวหนังสือ 
(Type) ท่ีเคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ไปซอนทับ กับภาพเคล่ือนไหว (Image) ท่ีเปนสวน
พื้นหลัง (Background) เลนไปพรอม ๆ กัน 
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   2.1.2 แบบสลับเหตุการณ (Sequential) เปนการลําดับภาพแบบสลับเหตุการณ 
เปนการเลนแบบ Action สลับอีก Action ไปมา โดยท่ีแตละ Action นั้น ยังคงมีความตอเนื่องกันไป
และอาจมีเนื้อหาท่ีคลอยตามกัน หรือไมคลอยตามกันก็ได เชน การเคล่ือนไหวของ Action 
ตัวหนังสือสีดํา (Type) บนพื้นหลังสีขาว ตัดสลับกับภาพเคล่ือนไหวของแมวท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว
ท่ีเปนอีก Action หนึ่ง 
   2.1.3 แบบแบงขอบเขต (Simultaneous) คือแบบแบงโซนเลนพรอมกัน เปน
การเลน Action 2 หรือ 3 Action ไปพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน โดยท่ีมีการแบงขอบเขตหรือโซน
ของกรอบภาพเปนสวน ๆ แตไมมีการซอนทับกันแบบ Layer เชนภาพเคล่ือนไหวของแมวอยูมุม
บนซาย สวนของตัวหนังสือ (Type) ท่ีเคล่ือนไหวนั้น อยูดานลางของกรอบ สวนของภาพกราฟฟก
เคล่ือนไหว (Motion Graphic) อยูดานขวาของกรอบโดยท่ีแตละสวนแสดง Action ของตัวเองไป
พรอมกัน 
  2.2 การลําดับภาพแบบการใหความสําคัญตามลําดับความสําคัญ (Hierarchy) ซ่ึงจะ
มีสวนประกอบ คือ ภาพ (Image) ขอความ (Text) และเสียง (Audio) โดยท่ีสวนประกอบนี้จะมี
ความสัมพันธผสมผสานกันทางการเคล่ือนไหวและ Action โดยท่ีข้ึนอยูวาจะใหความสําคัญกับ
สวนประกอบใดใหเดนชัด หรือใหเปนตัวหลักในการเลาเร่ืองและส่ือความหมาย ซ่ึงแบงได 4 
ลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1 แบบ Image-Dominant เปนการใชภาพ (Image) ใหเปนตัวหลักในการ
เลาเร่ืองและส่ือความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 
   2.2.2 แบบ Text-Dominant เปนการใชขอความ (Text) ใหเปนตัวหลักในการ
เลาเร่ืองและส่ือความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 
   2.2.3 แบบ Audio-Dominant เปนการใชเสียง (Audio) ใหเปนตัวหลักในการ
เลาเร่ืองและส่ือความหมาย โดยมีสวนประกอบอ่ืนเปนสวนประกอบรองลงมา 
   2.2.4 แบบ Synthesis of Dominant เปนการใชสวนประกอบทังหมดมา
ประสมกัน โดยท่ีใหความสําคัญทุกสวนประกอบ ซ่ึงจะมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนแบบ Parallel 
Synthesis เปนการรวมสวนประกอบท่ีแตละตัวที่ส่ือความหมายในทางเดียวกัน มีผลเสริมกัน ถา
ขาดสวนประกอบตัวใดตัวหนึ่งไป ก็ยังสามารถส่ือความหมายนั้นไดอยู ลักษณะท่ีสองคือ 
Integrated Synthesis เปนการรวมสวนประกอบท่ีแตละตัวท่ีส่ือความหมายแบบพึ่งพากัน ถาขาด
สวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่ง จะทําใหการส่ือความหมายน้ันผิดไป หรือไมครบ 
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ภาพท่ี  38 ลักษณะการลําดับภาพ Hierarchy แบบ Image-Dominant และ Text-Dominant, และ  
 Audio-Dominant 
ท่ีมา : Woolman, Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 64. 
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ภาพท่ี  39 การลําดับภาพ Hierarchy แบบ Synthesis of Dominant  
ท่ีมา : Woolman, Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 65. 
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 3. การเปล่ียนผานภาพ (Transition)  
  การเปนการใชเทคนิคพิเศษในการสรางสรรคภาพ เพื่อเชื่อมตอระหวางภาพที่ตัด
ตอในแตละฉากหรือการเปลี่ยนภาพจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง เพื่อใหสื่อเนื้อหา และอารมณ
โดยไมสะดุด สามารถแบงไดดังนี้ 
  3.1 การเปล่ียนผานภาพตัดชน (Cut) เปนการเปล่ียนผานภาพฉากหน่ึงไปอีกฉาก
หนึ่งโดยวิธีตัดชนอยางตอเน่ือง เพื่อใหมีการตอเน่ืองอยางรวดเร็ว (Quick-Cut)  
  3.2 การเปล่ียนผานภาพจางออก (Fade) แบงไดเปน 2 ประเภท 
   3.2.1 ภาพจางเขา (Fade in) คือ การสรางภาพใหคอย ๆ ปรากฏข้ึนจากพ้ืนสีดํา
จนปรากฏภาพชัดเจน 
   3.2.2 ภาพจางออก (Fade out) คือ ภาพท่ีปรากฏบนจอจะคอย ๆ มืดจนจอเปน
สีดํา และจะใชเม่ือปดเร่ืองหรือปดตอน 
  3.3 การเปล่ียนผานภาพจางซอน (Dissolve) คือ การเปล่ียนภาพใหภาพหนึ่งคอย ๆ 
หายไปในขณะท่ีอีกภาพหนึ่งคอย ๆ ปรากฏข้ึนเปนภาพซอนกันอยูช่ัวขณะหนึ่ง มักใชสําหรับแป
ล่ียนฉากและเหตุการณ ทําใหเกิดความรวดเร็ว และกระชับในภาพยนตร แบงได 3 ลักษณะดังนี้ 
   3.3.1 ภาพจางซอนคู (Matched dissolve) เปนการใชภาพจางซอนเช่ือมฉาก
สองฉากท่ีมีรูปทรง (Form) การเคล่ือนไหว (Motion) หรือเนื้อหาท่ีคลายคลึงกัน ทําใหการเปล่ียน
ฉากเปนไปอยางราบร่ืนท้ังดานภาพและการเลาเร่ือง 
   3.3.2 ภาพจางบิดเบือน (Distorted Dissolve) เปนการใชภาพเพ่ือแสดง
ความคิดยอนอดีหรือสภาพจิตใจและประสาทท่ีผิดปกติ ภาพจางซอนชนิดนี้จะผสมผสานภาพท่ีมี
ลักษณะผิดปกติไปจากเดิม เชน ภาพอาจส่ันไหว เตน เขยา บิดเบ้ียว หมุน เบรอหรือไมชัด ในฉากท่ี
ตองการแสดงถึงสภาวะจิตใจใตสํานึกของตัวนักแสดง การคิดยอนอดีต หรือสภาพจิตใจท่ีผิดปกติ
จากการเสพส่ิงมึนเมา เปนตน 
   3.3.3 ภาพจางตรึงนิ่ง (Frozen Dissolve) เปนการใหภาพสุดทายในฉากแรก
และภาพแรกในฉากตอไปหยุดนิ่ง ๆ ในขณะท่ีภาพจางซอนทําใหเห็นทุกอยางบนจอหยุดนิ่งใน
ระหวางท่ีภาพกําลังเปล่ียนไป เทคนิคนี้นิยมใชกับการเปล่ียนจากภาพเขียนเปนภาพวาด หรือ
ภาพวาดภาพเขียนกลับมีชีวิดข้ึนมา   
  3.4 การเปล่ียนผานภาพกวาดภาพ (wipe) คือ เทคนิคท่ีใชเปล่ียนฉากหนึ่งไปยังอีก
ฉากใหม โดยใชภาพใหมกวาดภาพเกาออกจากจอ ซ่ึงการกวาดภาพมีหลายลักษณะ เชน การ
กวาดภาพเกาออกจากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง หรือจากจุด
กึ่งกลางภาพแลวภาพใหมคอย ๆ ขยายใหญเพื่อไลภาพเกา เปนตน 
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  3.5 การเปล่ียนภาพแบบพิเศษ (Specialty) คือ การเปล่ียนภาพโดยใชเทคนิคพิเศษ
ดานภาพเขามาชวยในการเปล่ียนภาพ หรือผสมผสานกับเทคนิคการเปล่ียนภาพอ่ืน ๆ เชน การขยาย
เขาออก (Zoom) การทําใหพราม่ัว (Blur) การหมุนของภาพ (Rotation)   
 

 
 

 
ภาพท่ี 40 การเปล่ียนผานภาพ (Transition)  
ท่ีมา : Woolman, Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 66-67. 
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ภาพท่ี 41  ลักษณะการเปล่ียนผานภาพ (Transition)   
ท่ีมา : Woolman, Motion design (Switzerland : RotoVision, 2004), 66-67. 
 
 4. รูปแบบการนําเสนอดวยเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique)  
  นอกจากการถายทอดเร่ืองราว อารมณผานภาพและเสียงในภาพยนตรแลว ยังมี
เทคโนโลยีตาง ๆ ในการนําเสนอท่ีชวยเสริมทําใหภาพยนตรนั้นนาสนใจ แปลกใหม และสมบูรณ
นาเช่ือถือครบถวนตามที่ผูนําเสนอนั้นตองการส่ือ การนําเสนอในปจจุบันท่ีพบเห็นท่ีเขามาชวยใน
การเสริมในการเลาเร่ืองภาพยนตรใหนาสนใจ ไมวาจะเปนเทคนิคในเร่ืองของภาพท่ีผูกํากับ
นําเสนอ การเลาเร่ืองในรูปแบบตาง ๆ สามารถแบงไดดังนี้ 
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  4.1 เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวสองมิติ (2D Animation) คือ ภาพเคล่ือนไหวท่ีเปน

มุมมองเปนสองมิติท่ีเกิดจากการวาดหรือฉายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพตอเนื่องกันดวยความเร็วสูงจน

เปนภาพเคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง ดวยความเร็ว 16 เฟรม ตอวินาทีข้ึนไป แบงไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

   4.1.1 2D Drawing for Animation คือ การสรางภาพดวยการวาดภาพนิ่งสอง

มิติดวยมือที่จะเฟรมในทาทาง รูปทรง ใหมีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง หรือภาพยนตร 

   4.1.2 2D Flash for Animation 2D CGI (Computer-generated Animaiton) คื 

อการสรางภาพดวยการวาดภาพนิ่งสองมิติ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีมีการสรางโปรแกรมใน

การวาดภาพ และทําการเคล่ือนไหวใหตอเนื่องจนเปนภาพเคล่ือนไหวหรือภาพยนตร 

  4.2 เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวสามมิติ (3D Animation) คือ ภาพเคล่ือนไหวท่ีเปน 

มุมมองเปนสามมิติ ท่ีมีความลึก แสงเงา สามารถแบงไดเปน 2 แบบดังนี้ 

   4.2.1 3D Stop-motion Animation คือ การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยส่ิงของ 

เชน ดินปน กระดาษพับ ตุกตา ฯลฯ นํามาจัดทาทางแลวทําการจับภาพนิ่งทีละเฟรมในการจัด

ทวงทา จนเปนภาพเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองหรือภาพยนตร 

   4.2.2 3D CGI (Computer-generated Animation) คือ การสรางภาพดวยการ

วาดภาพสามมิติ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีมีการสรางโปรแกรมในการวาดภาพ แลวนํามา

ซอนภาพในฟลมภาพยนตร และนอกจากใชการสรางหรือจําลองภาพเคล่ือนไหวแลว ยังสามารถ

สรางมุมกลอง จําลองหรือ effect ในภาพยนตร มาใชในการสรางภาพเคล่ือนไหวท่ีมีคุณภาพความ

ละเอียดของภาพสูง 

  4.3 เทคโนโลยีในการทําภาพเคล่ือนไหวแบบผสม (Mix-media) คือ การสราง

ภาพเคลื่อนไหวโดยการใชเทคนิคหลาย ๆ รูปแบบ นํามาผสมผสานจนเกิดภาพเคล่ือนไหว หรือ

ภาพยนตรท่ีนาสนใจ แปลกใหม เชน เทคนิค 2D Animation, 3D Animaiton ผสมผสานกับฟลม

ภาพยนตร 

 

ขอมูลเก่ียวกับการส่ือเนื้อหาและอารมณ 

 ในขอมูลเกี่ยวกับการส่ือเน้ือหาและอารมณ จะกลาวในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ทฤษฏีและความหมายในการรับรูและอารมณในการส่ือเนื้อหาและอารมณ  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือเน้ือหาและอารมณในภาพยนตร 
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ทฤษฏีและความหมายในการรับรูและอารมณในการส่ือเนื้อหาและอารมณ  
 แนวความคิดเก่ียวกับการรับรู 
 1. ความหมายของการรับรู  
  การรับรู (Perception) คือ การตีความหมายจากการสัมผัส (sensation) ในการรับรู
นั้น เราไมเพียงแตมองเห็น ไดยินไดกล่ินเทานั้น แตเราตองรับรูไดวา วัตถุหรือส่ิงเรารับรูนั้นคือ
อะไร มีรูปรางอยางไร อยูทิศทางใด ท้ังหมดท่ีเราบอกไดนี้เปนการใสความมหายใหกับส่ิงตาง ๆ ท่ี
ผานเขามาในการรับสัมผัส 
  ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนขบวนการท่ีเกิดระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง
ตอส่ิงเรา ดังแผนภูมิในภาพท่ี 42 
 

 
Stimulus (ส่ิงเรา)   Perception (การรับรู)               Response (การตอบสนอง) 

 

 
ภาพท่ี 42 แผนภูมิแสดงขบวนการที่เกิดระหวางส่ิงเราและการตอบสนองตอส่ิงเรา 
ท่ีมา : เติมศักดิ์  คทวณิช,  จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2546), 130. 
 
  ดังนั้น การรับรูเปนขบวนการท่ีเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือเหตุการณตาง ๆ โดย
อาศัยอวัยวะรับสัมผัส 
 2. องคประกอบการรับรู 
  องคประกอบการรับรู ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบสัมผัสและสภาวะของจิตใจของแตละคน 
สามารถแบงไดเปน 2 อยาง ดังน้ี (อางถึงใน สุชา จันทรเอม, 2541 : 122)  
  2.1 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเรา  มีหลักเกณฑในการท่ีคนเรามีแนวโนมท่ีจัด
ภาพท่ีเรามองเห็น โดยจัดกลุมวัตถุตามหลักเกณฑตามน้ี 
   2.1.1 Nearness or proximity คือ คนเรามีแนวโนมท่ีจะรับรูส่ิงท่ีใกลกันให
เปนภาพเดียวกัน หรือหมวดเดียวกัน 
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ภาพท่ี  43 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Nearness or proximity  
ท่ีมา : สุชา  จันทรเอม,  จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 122. 
 
   2.1.2 Similarity คือ ภาพของเสนหรือจุดท่ีเหมือน ๆ กัน เราจะรับรูมันเขาเปน
ภาพเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี  44 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Similarity 
ท่ีมา : สุชา  จันทรเอม,  จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 122. 
 
   2.1.3 Continuity ความตอเนื่อง การรวมกลุมเกิดจากส่ิงเรามีทิศทางไปทาง
เดียวกัน 



 62 

 
 
ภาพท่ี  45 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Continuity 
ท่ีมา : สุชา จันทรเอม, จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 123. 
 
 จากภาพที่ 46  รูป A  เปนเสนคดกับเสนทแยงมุม ถาแยกออกมาก็จะเปนรูป B กับ C 
 
   2.1.4 Closure คือ ภาพที่ใกลจะสมบูรณ หรือขาดความสมบูรณไปเพียงเล็กนอย 
เรามีแนวโนมท่ีจะตอเติมสวนท่ีขาดหายไปของภาพใหเกิดความสมบูรณได 
 

 
 
ภาพท่ี  46 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Closure 
ท่ีมา : สุชา จันทรเอม, จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 123. 
 
   2.1.5 Figure หรือ Ground การท่ีเรามองเห็นส่ิงตาง ๆ เปนรูปได เพราะเสน
ตาง ๆ ท มาประกอบกันข้ึนเปนรูปนั้นมาตัดกับพื้น แตการจัดหมวดหมูของภาพและพ้ืน (Figure 
หรือ ground) ไมจําเปนตองเกิดจากเสนสมองเสมอไป แตอาจเกิดจากการตัดกันของสีก็ได สวนท่ี
รับรูจะเดนเปนภาพลอยออกมา สวนท่ีเปนพื้น เรียกวา แบคกราวน แตในบางคร้ังเราสามารถ
มองเห็นภาพและพ้ืนสลับกันได สรุป Figure คือวัตถุเดนข้ึนมา และทําใหเราไดรับรูกอน 
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ภาพท่ี  47 การจัดหมวดหมูของวัตถุส่ิงเราแบบ Figure หรือ Ground 
 
  2.2 คุณลักษณะของผูรับสาร 
   การท่ีไดรับรูในส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรานั้น นอกจากการจัดหมวดหมูของวัตถุท่ี
เปนส่ิงเราแลว ยังข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูรับรู ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีทําใหคุณลักษณะของผูรับรู 
แตกตางกันไป สามารถสรุปดังตอไปนี้ (สุชา จันทรเอม 2541 :124)  
   2.2.1 ประสบการณ (Experience) ประสบการณเดิม อันไดแก ความคิด 
ความรู และการกระทําท่ีไดเคยกระทํามาแลวในอดีต ประสบการณเดิมเหลานี้จะตองมีปริมาณมาก 
และเปนความรูท่ีถูกตองชัดเจนแนนอน ซ่ึงชวยในการตีความหมายจากการรับสัมผัส 
   2.2.2 ความตองการ  ทางรางกาย  ความตองการและสนใจขณะน้ัน  มี
ความสําคัญไมนอยตอการตีความหมายจากการรับสัมผัสเชนเดียวกัน ถาคนเรามีความตองการและ
สนใจตอส่ิงใด ก็จะมีความต้ังใจแนวแน มีความสังเกตพิจารณาส่ิงนั้นอยางละเอียดถ่ีถวน ซ่ึง
กอใหเกิดการตีความหมายอยางถูกตองได 
 3. อิทธิพลตอการรับรู 
  อิทธิพลของสังคม (Social Factor) สภาพแวดลอมและลักษณะของส่ิงเราท่ีมาเรา ถา
คนเราอยูในสภาพแวดลอมดี ยอมทําใหจิตใจแจมใส ปลอดโปรง และถาส่ิงเราเปนส่ิงท่ีสนใจดวย
แลว ยอมชวยในการตีความหมายจากการรับสัมผัสไดเปนอยางดี การท่ีบุคคลจะสามารถรับรูและ
แสดงการรับรูออกไดอยางดีจะตองอาศัยส่ิงเรา การรับสัมผัส การตีความจากการรับสัมผัส และ
ประสบการณเดิมเพื่อตีความหมาย ถาหากการรับสัมผัสตาง ๆ บกกพรอง หรือขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดไป 
เชน หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง เปนตน ก็จะทําใหการรับรูนั้นขาดความสมบูรณไปได 
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  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของคน มีดังตอไปนี้ 
  3.1 ความต้ังใจ (Attention) ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจสามารถแบงไดดังนี้ (สุชา 
จันทรเอม, 2541 : 129)  
  3.2 การเตรียมพรอมท่ีจะรับ (Preparatory Set) ถาเราวางเง่ือนไขใหรับรูส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง เรายอมมีความพรอมท่ีจะรับรูในเรื่องนั้นอยางเต็มท่ี ตัวอยางเชน รูปจุด และเสนขีดในภาพ 
เม่ือใหผูดู 2 กลุม จะดูตางกัน โดยกลุมแรกใหดูตัวเลขตาง ๆ แลวใหดูภาพนี้ สวนใหญจะบอกวา
ภาพนี้คือเลข 13 สวนอีกกลุมหนึ่งใหดูอักษรตาง ๆ แลวใหดูภาพนี้ สวนใหญจะบอกวาเปน
ตวัอักษร บี การทดลองคร้ังนี้ทําใหเห็นวา การเตรียมพรอมเปนตัวกําหนดการรับรู 
 

 

 
ภาพท่ี  48 ภาพแบบ Closure 
ท่ีมา : สุชา  จันทรเอม, จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชม, 2540), 131. 
 
 4. การรับรูภาพ (Visual Perception) 
  การรับรูภาพ หมายถึง การที่ตัวกระตุนจากภายนอกมากระตุนเซลลประสาทท่ี
อวัยวะรับสัมผัส ซ่ึงก็คือ ดวงตา การรับสัมผัสนี้เปนการรับคําส่ังระดับลาง เปนการตอบสนองทาง
รางกายตอตัวกระตุน และยังไมมีความหมายใด ๆ เกิดข้ึนประสาทสัมผัสท่ีไมวาจะอยูใน หู จมูก ล้ิน 
มือ หรือตา ไมมีความสามารถท่ีจะสรางความหมายได เซลลประสาทเหลานั้นเปนเพียงแคตัวขนสง
ขอมูลไปยังสมอง เม่ือสมองไดรับการกระตุน จึงจะทําการรับรูส่ิงท่ีไดสัมผัสมาท้ังหมด ภาพที่เห็น
จะถูกแปลความหมายโดยสมอง ดังเชนท่ีเคยกระทําและมีประสบการณมาแลว ซ่ึงขอสรุปท่ีไดจาก
ขอมูลคอนขางจะถูกตอง ส่ิงท่ีมนุษยสามารถรับรูไดดวยสายตาและสมองมีการตอบรับมีอยู 4 
ลักษณะคือ สี (Color) ความลึก (Depth) รูปแบบ (Form) และการเคล่ือนไหว (Movement)  
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 การอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองการรับรูภาพ นอกจากจะอาศัยแนวคิดพื้นฐานดานการรับรู
อยางเชน ทฤษฎีการรับสัมผัส (Sensual Theory) การมองเห็นและการกระตุนดวยแสงมาชวยในการ
อธิบายแลว ยังจะตองคํานึงถึงส่ิงสําคัญ คือ การสรางความเขาใจ (Understanding) และการแปล
ความหมาย (Interpretation) ตอภาพท่ีไดมองเห็น ซ่ึงท้ังสองส่ิงนี้เปนตัวบงช้ีวา มนุษยจะมีความ
แตกตางและพิเศษกวาสัตวอ่ืนในสายพันธุเดียวกัน  เพราะมนุษยสามารถเขาใจความหมายจากการ
รับรูภาพ 
 ทฤษฎีการเขาใจความหมายจากการรับรูภาพ มีอยู 2 ทฤษฎี  คือ ทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology Theory) และแนวคิดเร่ืองกระบวนการทางความคิด (Cognition) โดยมีรายละเอียด   
ดังนี้ 
 สัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีมีความหมายถึงส่ิงอ่ืน การกระทําเกือบจะทุก ๆ 
การกระทํา วัตถุเกือบจะทุก ๆ วัตถุ หรือภาพเกือบจะทุก ๆ ภาพ จะตองใหความหมายตอใครบางคน
ในบางสถานการณ  
 

 

 
 

 
ภาพท่ี  49  ภาพตัวอยาง Icon Sign 
 
 Indexical Sign เปนสัญญะท่ีมักจะเช่ือมโยงกับส่ิงของ หรือแนวคิดท่ีมันส่ือความหมาย
อยางมีเหตุผลมากกวาจะเปนการแสดงความเหมือนโดยตรงกับวัตถุท่ีบอกความหมาย อันท่ีจริง
มนุษยเรียนรู Idexical Sign จากประสบการณในชีวิตประจําวันอยูแลว เชน รอยเทาบนผืนทราย 
แสดงความประทับใจของบุคคลที่มีตอสถานท่ีหนึ่ง สวนควันท่ีออกจากปลองควันบนทองฟา 
หมายถึงมลภาวะเปนพิษ เปนตน 
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ภาพท่ี  50 ภาพตัวอยาง Indexical Sign 
ท่ีมา : Hunter College of The City University of New York, Smoke Stack Pollution,  accessed 
December 11, 2008, available from http://www.geography.hunter.cuny.edu/~tbw/wc.notes/13. 
air.pollution/smoke_stacks.html 
 

 
 
ภาพท่ี  51 ภาพตัวอยาง Symbol 
ท่ีมา : Princes Sparkle Pony’s Photo Blog,  Flage burn,  accessed December 11, 2008, available 
from http://www.sparklepony.blogspot.com/2005/06/flag-protection-legislation-is-very.html 
 
 Symbol เปนสัญญะท่ีซับซอน (Abstract) ท่ีสุด Symbols ไมมีความเปนเหตุเปนผลหรือ
มีการแสดงออกซ่ึงเช่ือมโยงระหวางตัวมันกับส่ิงท่ีมันบอกความหมาย Symbols ตองมีการสอนการ
เรียนรูถึงจะเขาใจ ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอ Symbols เปนอยางมากไมวาจะ
เปนคําพูด จํานวน ทาทาง ธงชาติ เคร่ืองประดับ สัญลักษณบริษัทดนตรีหรือวาภาพทางศาสนา ก็ถือ
วาเปน Symbols ท้ังหมด และเนื่องจากวา Symbols นั้นจะฝงรากลึกลงในวัฒนธรรมของแตละกลุม 
ความหมายก็จะถูกสงผานตอจําคนรุนหนึ่งไปสูกลุมคนอีกรุนหนึ่ง Symbols จึงมักมีการตอบสนอง

http://www.geography.hunter.cuny.edu/~tbw/wc.notes/13. air.pollution/smoke_stacks.html�
http://www.geography.hunter.cuny.edu/~tbw/wc.notes/13. air.pollution/smoke_stacks.html�
http://www.sparklepony.blogspot.com/2005/06/flag-protection-legislation-is-very.html�
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ทางอารมณจากผูดูมากกวา Icon หรือ Indexical Sign เชนการเผาธงชาติในการประทวง มิใชเปน
เพียงการเผาไมบนผืนผาเทานั้น หากแตเปนการส่ือความหมายถึงความโกรธแคน เปนตน 
 Icon Sign และ Indexical Sign เรียกวาเปนสัญญะตัวกระตุน (Motivate Sign) เพราะ
คอนขางจะคลายคลึงกับวัตถุหรือส่ิงท่ีมันส่ือความหมาย สวน Symbols นั้นเนื่องจากไมมีความ
ชัดเจนในเร่ืองความคลายคลึงดังกลาว จึงถูกเรียกวา สัญญะท่ีไมมีกฎเกณฑ (Arbitrary Sign) 
หรือสัญญะตามธรรมเนียม (Conventional Sign)  
 แฟดินอง เดอโซซุ (Ferdinand de Saussure) กลาววา ความหมายท่ีไดจากการส่ือสาร
โดยใชสัญญะไมไดข้ึนอยูกับวัตถุหรือภาพนั้นโดยตรง แตข้ึนอยูกับความหมายในตัวของมันเอง แฟ
ดินอง เดอโซซู ยังไดแบงสัญญะออกเปน 2 พวก (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545 : 17-26) คือ 
 Signifier หมายถึง  ภาพหรือวัตถุท่ีมองเห็นและแสดงออก  ซ่ึงสัญญะ และ Signified 
คือ  ความหมายท่ีไดจากการส่ือสาร ถาผูรับสามารถแปลความหมายของสัญญะไดตรงกับผูสง
ตองการแลว การสื่อสารนั้นก็ถือไดวาประสบความสําเร็จ แตหากผูรับไมเขาใจถึงส่ิงท่ีผูสงสาร
ความหมายท่ีได ก็อาจจะเกิดการเขาใจผิดหรือสูญหายไปได อยางเชน อาจเกิดกรณี (Aberrant 
Decoding) คือ  ลักษณะของการส่ือสารระหวางผูสงกับผูรับท่ีผิดพลาด ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนเม่ือผูรับสาร
สองคนมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ความหมายและอารมณท่ีไดจากสัญญะนั้นจะข้ึนอยูกับ
สังคมและวัฒนธรรมเสมอ (Perceptual Theories of Visual Communication)  
 ความสัมพันธระหวางสัญญะและการสรางความหมายท่ีสําคัญอีก 2 ประการคือ จะตอง
คํานึงถึง ความหมายโดยท่ัวไปของสัญญะ (Denotation) อุปสรรคท่ียากท่ีสุดของสัญญะท่ี
เปนสัญญะสากลก็คือ สัญญะเดียวกันสามารถแปลความหมายไปไดหลากหลายและแตกตางกัน ถา
อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน ความหมายของสัญญะและของผูสงและผูรับก็จะสอดคลองกัน แตหาก
สารนั้นเปนการส่ือสารขามวัฒนธรรม  ก็อาจจะทําใหความหมายของสัญญะนั้นบิดเบือน 
นอกจากนั้นการท่ีรูความหมายของสัญญะท่ีมีในภาพ ก็จะทําใหเขาใจความหมายท่ีแทจริงได และ
ชวยกระตุนใหเกิดอารมณและการจดจําภาพนั้น ๆ ไดมากข้ึนดวย 
 5. การรับรูเก่ียวกับการเคล่ือนท่ี (Movement Perception) 
  การรับรูเคล่ือนไหว แบงเปน 2 ชนิด 
  5.1 การเคล่ือนไหวเชิงกายภาพ (Physical Movement) เปนการรับรูตัวกระตุนท่ี
กําลังเคล่ือนไหว มีอัตราเร็ว ความเรง นั้นคือระยะทางควบคูกับเวลา 
  5.2 การเคล่ือนไหวปรากฏ (Apparent Movement) เปนการรับรูการเคล่ือนไหวใน
ขณะท่ีตัวกระตุนไมมีการเคล่ือนไหวจริง ๆ เปนการลวงตามชนิดหนึ่ง เชน ภาพยนตรเกิดจากการเอา
ภาพนิ่งมาฉายอยางตอเน่ืองกันดวยอัตราเร็ว 24 ภาพตอวินาที 



 68 

 แนวความคิดเก่ียวกับอารมณ 
 1. ทฤษฏีของอารมณ (Theories of Emotion)   
  นักจิตวิทยาไดตั้งทฤษฎีตาง ๆ ข้ึนมาเพื่ออธิบายเร่ืองอารมณวามันคืออะไร เกิด
ข้ึนมาไดอยางไร เกี่ยวกับอวัยวะตาง ๆ หรือไม มีอยู 3 ทฤษฎีท่ีนาสนใจ  คือ 
  1.1 ทฤษฎีอารมณของเจมส-แลงก (James-Lange Theory) วิลเล่ียม เจมส 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ประกาศความคิดของเขาในป ค.ศ.1884 และในป ค.ศ.1885 คารล แลงก     
นักสรีรวิทยาชาวเดนมารก  ประกาศความคิดของเขาออกมาโดยมีใจความตรงกัน โดยนักจิตวิทยาให
เกียรติคนท้ังสอง ไดใหใชช่ือทฤษฎีมีนามท้ังสองคนรวมกัน โดยท่ีทฤษฎีนี้เนนวา อารมณของคนเรา
เกิดข้ึนจากมีส่ิงท่ีมาเราอินทรีย หลังจากนั้นรางกายจะเกิดการเปล่ียนแปลง ทําใหระบบประสาท 
(Nerve Impulse) รายงานการเปล่ียนแปลงนี้ไปยังสมอง ทําใหเกิดอารมณข้ึน ดังแสดงในแผนภูมิใน
ภาพท่ี 53 
 

 

Situation    Body Change              Emotional State 
 

 
ภาพท่ี  52 แสดงแผนภูมิทฤษฎีอารมณของ เจมส-ลางเง  (James-Lange Theory)  
ท่ีมา : สุชา  จันทรเอม,  จิตวิทยาท่ัวไป  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 113. 
 
  1.2  ทฤษฎีอารมณของ แคนนอน-บารด (Cannon-Bard) ทฤษฎีนี้มีช่ือเรียกอีกอยาง
วา Thalamic Theory ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวคิดของนักจิตวิทยา 2 คน คือ Cannon และ Bard โดยเช่ือ
วา มีสองสวนหนึ่งท่ีเรียกวา Hypothalamus ควบคุมการเกิดอารมณของมนุษยและสัตว โดยการ
ทดลองศึกษาจากสุนัข เอาสวนสมองของ Hypothalamus ออก แลวสังเกตวา สุนัขยังแสดงอารมณ
หรือไม เม่ือกระตุนดวยส่ิงเราเดิม ปรากฏวาสุนัขไมแสดงอารมณ 
  1.3 ทฤษฎีอารมณของ แมคดูกัลล (Mcdougall Theory) ทฤษฎีนี้เนนเร่ืองอารมณ
กับสัญชาตญาณ โดยเช่ือวา อารมณเปนสภาพท่ีอยูในจิตสํานึก และสัญชาตญาณเปนปฏิกิริยาท่ีติด
ตัวมาแตกําเนิด แตท้ังสองนี้ทําหนาท่ีอยางเดียวกัน ทฤษฎีนี้แมวาจะไมไดรับการพิจารณาอยาง
จริงจัง แตนักจิตวิทยาสมัยกลางศตวรรษท่ี 19 ยังเช่ือกันมาก 
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 2. ความหมายของอารมณ (Emotion)  
  คําวา อารมณ หมายถึง สภาวะจิตใจในขณะหน่ึง เชน เรามักจะพูดวา “วันนี้อารมณ
ไมดี โครอยามายั่วนะ” นอกจากนี้อารมณท่ัว ๆ ไป หมายถึง ความรูสึก (Feeling) ตาง ๆ เชน ดีใจ 
เสียใจ กลัว ตื่นเตน ฯลฯ นอกจากนี้ อารมณ (Emotion) ยังเปนคําท่ีมีผูใหความหมายและ
แนวความคิดไว  ดังนี้ 
  เครทซ และครัทซฟลด (Kretch & Cruttchfield) กลาววา อารมณคือความตึงเครียด
ซ่ึงทําใหอินทรียพรอมท่ีจะแสดงออก เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น  
  อารมณ หมายถึง สภาพท่ีถูกรบกวนทางจิตใจ เปนภาพวะท่ีแตกแยก ฟุงซาน คือตาม
ธรรมแลว ถาเราไมมีอารมณ สภาพรางกายและจิตใจจะทํางานเปนปกติ เรียกวาอยูในสภาวะสมดุล 
หรือเปน Intergraded Activity แตเม่ือมีส่ิงท่ียั่วยุปลุกปนใหเกิดอารมณข้ึน รางกายและจิตใจถูก
กระตุนนี้ จะทําใหเราเกิดอารมณ สภาพจิตใจและรางกายจะทํางานไมปกติราบเรียบ หรือเปน 
Disintegrated Acitvity (สุชา จันทรเอม, 2541 : 111)  
  จากคําจัดความท่ีกลาวมา จะพบวา “อารมณ” เปนนามธรรม และยากแกการที่จะให
ความหมายหรือจํากัดความได แตพอท่ีจะสรุปไดวา 
  อารมณ หมายถึง สภาวะความหวั่นไหวของรางกาย เปนความรูสึกท่ีรุนแรง ทําให
จิตใจปนปวนและแสดงพฤติกรรมออกมาไมเปนไปตามปกติ พฤติกรรมที่แสดงออกมามักรุนแรง
กวาธรรมดา และมักควบคูไปกับความเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ 
 3. พฤติกรรมท่ีเกิดจากอารมณ (Emotion Behavior)  
  เม่ือเกิดอารมณข้ึนนั้น คนเราก็มักจะมีปฏิกิริยาหลายอยาง พฤติกรรมท่ีเกิดจาก
อารมณนั้น อาจแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได  3 ประเภท  คือ 
  3.1 ปฏิกิริยาภายนอก (Explicit Reaction) เปนพฤติกรรมท่ีแจมแจงรุนแรง เห็นได
ชัดเจน ซ่ึงเรียกกันวา Overt Behaviour แบงออกไดดังตอไปน้ี คือ 
   3.1.1 แสดงออกในรูปของการทําลาย เชน ขวางปา ทุบตี ดาวา ทําราย 
   3.1.2 แสดงออกในรูปของความยินดี และเต็มใจ เชน กอดรัด กระโดด 
   3.1.3 แสดงออกในรูปของการถอยหนี เชน หลบหนี เดินหนี 
   3.1.4 แสดงออกในรูปของการวางเฉย เชน ไมพูด ไมกิน   
   3.1.5 แสดงออกทางน้ําเสียง (Vocal Expression) เชน ส่ันรัว ดัง ๆ  
  3.2 ปฏิกิริยาภายใน (Implicit Reaction) เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากอวัยวะภายใน 
(Viscera Change) เชน การทํางานของตอมตาง ๆ การไหลเวียนของโลหิต 
  3.3 ความจดจอ (Awareness) เม่ือเรามีอารมณผูกพันกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เรามักจะเอา
ใจจดจอกับส่ิงนั้น จนหยอนความสนใจในส่ิงอ่ืนลงไป 
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 แนวความคิดเก่ียวกับสีและความหมายในการส่ือเนื้อหาและอารมณ 
 1. สี และความหมาย (Colour Meaning)  
  สีทุกสียอมมีอิทธิพลดานจิตใจ บุคลิกภาพ อารมณ หรือแมกระท่ัง เปนตัวแทนของ
สังคม หรือสะทอนความเช่ือในวัฒนธรรมของมนุษยทุกคน 
 
ตารางท่ี  1 สีและความหมาย (Color Meaning)  
 

สี ความหมาย 

สีแดง มีความหมายอางอิงมาจากดวงอาทิตยและไฟ ใหความรูสึกถึงความรอน พลังงาน 
ความแรง การปฏิวัติ ความรูสึกถึงกามารมณ ความปรารถนา หรือสีของมงคล 
ความเกรียงไกรในวัฒนธรรมจีน ชวยกระตุนใหเกิดความตื่นเตน เราใจ ดึงดูด
สายตาไดทันทีทันใด เปนสีทําใหเม่ือยตาไดงายจึงทําใหคนเบ่ือสีไดเร็วเชนกัน 

สีเหลือง ใหอารมณความสดใส ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง แสดงออกถึงสามัญสํานึก 
สติปญญา สีเหลืองสามารถดึงดูดสายตาไดดีและมองเห็นไดไกล สีเหลืองเปนสี
ชวยทําใหประสาทเขมแข็งและปลูกฝงการมองโลกในแงดี 

สีน้ําเงิน ใหความหมายถึง ความสงบเงียบ ความสุขุม ความมีราคาใหอารมณหรูหรามี
ระดับ บางคร้ังส่ือถึงสุขภาพ ความหนักแนน ผูชาย 

สีสม ใหความรูสึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง ทําใหเกิดกําลังวังชา 

สีเขียว สีเขียวมาจากสีของตนไม หมายถึงธรรมชาติ ความเย็นสบาย ความชุมช่ืน ความ
สบายตา สงบ 

สีมวง  เปนสีท่ีใหอารมณหนักแนน อํานาจ มีเสนห ความลับส่ิงท่ีปกปด เวทยมนตคาถา
และความเกาแกโบราณ 

สีชมพู ใหความรูถึงความออนหวาน นุมนวล ความรัก วัยรุน ผูหญิง 

สีน้ําตาล ใหความหมายความสงบ ความเรียบ อบอุน แหงแลง ความเปนผูใหญ ความเกาแก
โบราณ นาเบ่ือ 
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ตารางท่ี  1 สีและความหมาย (Color Meaning) (ตอ) 
 

สี ความหมาย 

สีฟา ใหความรูสึกโปรงโลง สบายตา ความนุมนวล สุขสบาย ชวยกลอมจิตใจ สวาง
และกวางเหมือนทองฟา 

สีเงิน สีเงินเปนสีท่ีมาจากวัสดุประเภทมันวาว ใหความรูสึกถึงส่ิงใหม ๆ มีราคา มี
คุณคา ความทันสมัย 

สีทอง เปนสีท่ีอางอิงถึงแรทองคํา จึงเปนตัวแทนของความหมายแหงคุณคา ราคาแพง 
ความหรูหรา ความม่ังค่ัง 

สีขาว ส่ือถึงความบริสุทธ์ิ ความสะอาด ความเรียบงาย ความโลง ความไมมี 

สีเทา ใหอารมณความเศรา หมนหมอง ไรชีวิตชีวา เงียบขรึม แกชรา บางคร้ังส่ือถึง
ความเปนกลาง 

สีดํา มาจากความมือ ความไมเห็น ซ่ึงซอนความนากลัว ความกดดัน 

 
แนวคิดเก่ียวกับการส่ือเนื้อหาและอารมณในภาพยนตร  
 การส่ือสารเนื้อหาและอารมณดวยประเภทภาพยนตร 
 ประเภทภาพยนตรที่พบไดบอยและมีการผลิตอยางตอเนื่อง กลาวโดยสรุปไดวา ใน
การแบงแนวภาพยนตรคร้ังนี้ ผูวิจัยแบงแนวภาพยนตรบันเทิงโดยอางอิงจาก คุณ Tim Dirks (Dirk, 
2008) โดยแบงแนวภาพยนตรหลัก (Main File Genres) เปน 11 แนว  ดังนี้ 
 1. Action Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาท่ีวาดวยการตอสูระหวางความดีความช่ัว 
พระเอกกับผูราย สรางอารมณใหเกิดความเราใจ ตลอดเวลาใหกับผูชมผานทางการใชความรุนแรง 
การตอสู การหลบหนี ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง “Fight Club (1999) ”, “Spider Man (2002) ”, 
“ The Dark Knight (2008) ” เปนตน 
 2. Adventure Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาการเอาชีวิตรอด เส่ียงภัย จากสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ หรือเรียกวา หนังหายนะภัย (Disaster Film) สรางอารมณความต่ืนเตนต่ืนตา
ตื่นใจกับฉากหรือสถานท่ีตาง ๆ ใหกับผูชมผานทางการเส่ียงภัยของตัวละคร ยกตัวอยางเชน
ภาพยนตรเร่ือง”Bridge to Terabithia 2007”, “Carlie and the Chocolate Factory (2005) ”, “Turistas 
(2007) ” เปนตน 
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 3. Comedy Film เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาของตัวละครท่ีแสดง หรือสราง
เหตุการณใหผูชมนั้นมีความสุขจากการไดหัวเราะ เชน ตลกลอเลียน (Parodies) ตลกเสียดสี 
(Satirical Comedy) ตลกโรแมนติก (Romantic Comedy) หรือตลกราย (Black Comedy) ท่ีสะทอน
ความเส่ือมของสังคม มุงสรางอารมณความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ยกตัวอยางเชน ภาพยนตร
เร่ือง Scary Movie (2000) ”, “Pink Panther (2006) ”, “Juno (2007”, “Tenacious D in The Pick of 
Destiny (2007) ” เปนตน 
 4. Crime & Ganster Films เปนแนวภาพยนตร ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของอาชญากรรม การ
กระทําท่ีผิดศีลธรรมในสังคม จากการเลาจากมุมมองของตัวละครบุคคล และกลุมแกง หรือเกี่ยวกับ
การสืบสวนความผิดของฆาตกร ท่ีเกิดจากความรุนแรงท่ีผิดศีลธรรมซ่ึงอาจเลาจากมุมมองของ
อาชญากร หรือนักสืบก็ได สรางอารมณลุน ตื่นเตน ใหติดตาม ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง 
“Catch m e if you can (2003) ”, “The Watcher (2000) ”, “Hannibal (2001) ” เปนตน 
 5. Drama Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการใชชีวิตผานชีวประวัติ
ของตัวละคร หรือสะทอนจากชีวิตจริงในสังคม โดยจะไมมีเนื้อหาของความรุนแรงและตลก
เหมือนกับหนัง แอคชั่น และหนังตลก โดยจะสรางอารมณความต้ืนตันใจ ประทับใจ ความเศรา
สลดใจ ผานทางการแสดงการเติบโตของตัวละคร ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง “I am Sam 
(2002) ”,”Fur (2007) , “The Pursuit of Happyness (2007) ” 
 6. Epics/Historical Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีการลงทุนสูงมากในการสราง ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลจริง เร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร เร่ืองเลา สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอดีต หรือตํานาน วรรณกรรม บทกวีท่ีเลาเร่ืองความกลาหาญโดยเลาเร่ืองราวผานตัวละคร 
ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง “Hotel Rwanda (2004) ”, “Troy (2004) ” เปนตน 
 7. Horror Films เปนแนวภาพยนตร สยองขวัญท่ีมีเนื้อหาจากปรากฏการณท่ีอธิบาย
ไมได เชน ผี ปศาจ สัตวประหลาด ท่ีตัวละครโดนครอบงํา ฆาตกรรมหรือทํารายอยางสยดสยอง มุง
สรางอารมณความกลัว ขยะแขยง สรางความตกใจใหกับผูชม ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง “Final 
Destination (2000) ”, “The Ring (2003) ”, “The Grudge (2004) เปนตน 
 8. Musicals (Dance) Films เปนแนวภาพยนตรเพลง โดยตัวละครจากบทพูดธรรมดา 
มาเปนการรองเพลงและเตน ในการดําเนินเร่ือง ท่ีมีการเลาเร่ืองผสมผสานกับแนวภาพยนตรอ่ืน 
แนวชีวิต (Drama) แนวรักโรแมนติก ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง “Moulin Rough (2001) ”, 
“Chicago (2003) ”, “Hairspray (2007) ” เปนตน 
 9. Science Fiction Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาหรือสถานท่ีเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหตุการณของโลกอนาคตหรืออวกาศ ภาพยนตรแนวนี้นิยม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73 

ผสมกับแนวภาพยนตรอื่นไดหลากหลาย เชน แนวแอคชั่น สยองขวัญ แฟนตาซีที่มีเนื้อหา  
เหนือธรรมชาติ  ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเรื่อง “The Matrix (1999) ”, “I, Robot (2004) ”, 
“Star Wars:Episode III (2005) ” 
 10. War (Anti-War) Films เปนแนวภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาและการเซ็ตต้ิง (Setting) ของ
ฉากสงคราม การดําเนินเร่ืองในสนามรบในสมรภูมิ โดยมี Background เปนหนังแอคช่ัน ท่ีมีการ
ตอสู การเอาชีวิตรอด และมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีมีทาทียกยองชัยชนะ ความกลาหาญ หรือ
ประวัติศาสตร ซ่ึงสรางอารมณใหผูชมเกิดความประทับใจ ฮึกเหิม ภูมิใจ ซาบซ้ึง ซ่ึงสามารถเซ็ตต้ิง 
(Setting) ของฉากกับหนังแนวอ่ืนก็ได เชน แนวรักโรแมนติก ยกตัวอยางภาพยนตร สงครามเร่ือง 
“Saving Private Ryan (1998) ”, “Windtalkers (2002) ”, “ThePianist (2002) ” 
 11. Westerns เปนแนวภาพยนตรสไตลอเมริกาท่ีมีเนื้อหาและการเซ็ตต้ิง (Setting) ของ
ฉากท่ีอยูในชวง ค.ศ.1865-1900 ในภาพยนตรจะเกี่ยวกับคาวบอย ชาวอินเดียแดง การขี่มา การดวล
ปนในฉากเมืองท่ีมีแตฝุน ท่ีมีเนื้อหาเหมือนกัน แนวแอคช่ัน ท่ีวาดวยคนดีและคนชั่ว ผูรักษา
กฎหมายและโจร นิยมผสมกับแนวภาพยนตรอ่ืนไดหลากหลาย เชน แนวรักโรแมนติก ตลก เปน
ตน ยกตัวอยางภาพยนตร เร่ือง “Wild Wild West (1999) ”, “Shanghai Noon (2000) ” เปนตน 
 การส่ือสารเนื้อหาและอารมณดวยการเลาเร่ือง 
 การเลาเร่ืองเปนศิลปะเกาแกโบราณของมนุษยเพื่อสรางโลกแหงจินตนาการข้ึนอีกแหง
หนึ่ง ซ่ึงคําวา เร่ืองราว (Story) หรือเนื้อหาของภาพยนตรหมายถึง เหตุการณ (Sequence of events) 
ท่ีเปนไดท้ังเร่ืองจริงและเร่ืองแตง เพื่อใหผูอานผูฟง หรือคนดูไดรับสุนทรียภาพ ความบันเทิง ความ
สนใจ ตลอดขอมูลขาวสารเร่ืองราวในภาพยนตรมีเปาหมาย คือ การสรางโครงเร่ืองท่ีประกอบดวย
ซีนตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธของเหตุผลและใหผลกระทบมากพอ 
 การส่ือเนื้อหาในภาพยนตรเกี่ยวกับการเลาเร่ือง เพื่อส่ือเนื้อหาถูกนํามาใชตีความให
เขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ไดกระจางชัดยิ่งข้ึน สอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหการเลาเร่ือง
ในภายนตร ซ่ึงมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ (ฉลองรัตน ทิพยพิมาน, 2539 : 10-19)  
 1. โครงเรื่อง (Plot) ความหมายของเคาโครงเร่ืองหรือโครงเร่ือง (Plot) เปนการเลาเร่ือง
ท่ีมีประเด็นตาง ๆ ท่ีชวยทําใหการเลาไดผล คือ ความขัดแยง ความทนทุกขทรมาน การคนพบ 
ความพลิกผัน ความตึงเครียด และความระทึกใจ เปนตน ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะชวย เรงเรา ความ
กระหายอยากรูอยากเห็นใหคนดู คนฟง และพาไปสูจุดหมายปลายทางของเร่ืองได เชนเดียวกับ
ภาพยนตร ถาหากขาดความชัดเจนของโรงเร่ือง-ภาพยนตรนั้นก็จะไรทิศทางและเปาหมายของ
เนื้อหา ก็จะเปนเพียงแคลําดับเหตุการณหนึ่งเทานั้น ท่ีไมสามารถพาคนดูบรรลุเปาหายอยางหนึ่ง
อยางใด (รักศานต  วิวัฒนสินอุดม, 2547 : 20)  
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  ในการวิเคราะหภาพยนตร นวนิยาย รวมท้ังการเลาเร่ืองเกือบทุกชนิด โครงเร่ืองเปน
องคประกอบสําคัญท่ีตองนํามาศึกษาเสมอ โดยมีการลําดับเหตุการณไว 5 ข้ันตอน 
  การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เปนการชักจูงความสนใจติดตามเร่ืองราว แนะนําตัวละคร 
ฉาก หรือสถานท่ี ใหชวนติดตาม โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับเหตุการณมาก็ได 
  การพัฒนาเหตุการณ (Rising Action) คือการท่ีเร่ืองราวดําเนินไปอยางตอเนื่องและ
สมเหตุสมผล ปมปญหาหรือขอขัดแยงเร่ิมทวีความเขมขนข้ึนเร่ือย ๆ  
  ภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดเม่ือเร่ืองราวกําลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยูใน
สถานการณท่ีตองตัดสินใจ 
  ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) คือสภาพหลังจากท่ีจุดวิกฤตไดผานพนไปแลว 
เง่ือนงําและประเด็นปญหาไดรับการเปดเผย 
  การยุติเร่ืองราว (Ending) คือการส้ินสุดของเร่ืองราวท้ังหมด 
 2. ความขัดแยง (Conflict) นอกจากการศึกษาโครงเร่ืองแลว ความขัดแยงก็เปนอีก
สวนท่ีไดรับการนํามาศึกษาอยูเสมอ เพราะจะทําใหเขาใจเองไดกระจางชัดยิ่งข้ึน อีกท้ังแทจริงแลว 
เร่ืองเลาคือการสานเร่ืองราวบนความขัดแยง ซ่ึงความขัดแยงสามารถแบงได 3 ประเภทใหญ ๆ 
ไดแก 
  2.1 ความขัดแยงระหวางคนกับคน คือการท่ีตัวละครสองฝายไมลงรอย ตอตาน 
หรือพยายามทําลายลางกัน 
  2.2 ความขัดแยงภายในจิตใจ เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในตัวละคร จะทวีความ
สับสนหรือยุงยากลําบากในการตัดสินใจ เพื่อกระทําการอยางท่ีคิดเอาไว 
  2.3 ความขัดแยงกับพลังภายนอก เชนขัดแยงกับสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติท่ี
โหดราย 
 3. ตัวละคร (Character) จากแนวความคิดของ ลอเรนซ เพอรรีน (Laurence Perrine 
1978) ใหความหมายตัวละครวา คือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกับเร่ืองราวในการเลาเร่ือง 
นอกจากนี้ ยังหมายถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไมวาจะรูปรางหนาตาหรืออุปนิสัยใจคอของตัว
ละครดวย  
  จากแนวความคิดของ ดไวน วี. สเวน (Swalin, 1982) กลาววา แตละตัวละครตองมี
องคประกอบ 2 สวน คือ สวนท่ีเปนความคิด และสวนท่ีเปนพฤติกรรม ความคิดของตัวละคร 
(Conception) โดยปกติจะเปนส่ิงเปล่ียนแปลงยากจนกวาจะมีเหตุผลท่ีสําคัญเพียงพอสําหรับการ
เปล่ียนแปลง สวนพฤติกรรมของตัวละคร (Presentation) จะเปนผลอันเกิดจากความคิดและทัศนคติ
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ของตัวละคร นอกจากนี้คุณสมบัติของตัวละครยังมักไดรับการนํามาวิเคราะหอยูเสมอ โดยจําแนก
ตัวละครตามคุณสมบัติของตัวละครไดเปน 2 ชนิด คือ 
  3.1 ตัวละครผูกระทํา คือตัวละครท่ีมีลักษณะเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได ไมถูกคุกคาม
หรือครอบงําจากผูอ่ืนโดยงาย มักมีเปาหมายและการตัดสินใจเปนของตน 
  3.2 ตัวละครผูถูกกระทํา คือตัวละครท่ีมีลักษณะออนแอ ตองพึ่งพา อยูภายใตการ
ดูแลหรือควบคุมของตัวละครอ่ืน 
 4. แกนความคิด / แนวเร่ือง (Theme)  
  การวิเคราะหภาพยนตรโดยท่ัวไปแลวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจับใจความ
สําคัญของเร่ืองไวใหได มิฉะนั้น จะไมอาจรูถึงแนวคิดท่ีผูเลาตองการถายทอดใหทราบ  
  แกนความคิด (Theme) หมายถึง เร่ืองราวท่ีมีแกนแทท่ีผูสงสารตองการที่จะส่ือสาร
ออกไป นอกเหนือไปจากเร่ืองราว ท่ีกอใหเกิดสาระสําคัญ ท่ีอยูภายในใจที่ผูคนตองการเปดเผย
ออกมา ตองการถายทอดออกมาเพื่อใหผูอ่ืนไดรับรู ยกตัวอยางเชน มีผูชายคนหนึ่งเดินมาเลาวา ถูก
แฟนทอดท้ิงไปคบกับชายอ่ืน ซ่ึงเร่ืองราวท่ีเลามานี้ มีสาระแฝงมาดวยจากเร่ืองราวท่ีถายทอดสูผูฟง
นั้น อาจจะเปน .รักแทไมมีอยูจริง”, “การถูกคนรักท้ิงยอมฝากรอยแผลในใจ” เปนตน หรือจะสรุปก็
คือ แกนความคิด (Theme) คือแกนแท ประเด็นหลักหรือใจความสําคัญท่ีภาพยนตรตองการ
ถายทอดไปสูผูชมนั่นเอง หรือเร่ืองราวท่ีแฝง “สาระสําคัญ” ของผูเขียนภาพยนตรท่ีตองการ
ถายทอดไปสูผูชม (นิวัฒน  ศรีสัมมาชีพ, 2551 :10)  
 5. ฉาก (Scene)  
  ฉากมีความสําคัญเพราะทําใหมีสถานท่ีรองรับเหตุการณตาง ๆ บงบอกความหมาย
ของเร่ืองและมีอิทธิพลตอความคิดหรือการกระทําของตัวละครอีกดวย สรุปประเภทของฉากไว 5 
ประเภท ดังนี้ 
  5.1 ฉากท่ีเปนธรรมชาติ ไดแก สภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีแวดลอมตัวละคร เชน 
ปาไม ทุงหญา หรือบรรยากาศในแตละวัน 
  5.2 ฉากท่ีเปนส่ิงประดิษฐไดแก บาน เคร่ืองใชหรือส่ิงประดิษฐไวใชสอย 
  5.3 ฉากท่ีเปนชวงเวลาหรือยุคสมัย ไดแก ยุคสมัยหรือชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ 
  5.4 ฉากท่ีเปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผน หรือกิจวัตร
ประจําวันของตัวละคร ชุมชน หรือทองถ่ินท่ีอยูอาศัย 
  5.5 ฉากท่ีเปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดลอมท่ีจับตองไมได แตมี
ลักษณะเปนความเช่ือ หรือความคิด เชน คานิยม ธรรมเนียม ประเพณี 
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 6. จุดยืนในการเลาเร่ือง (Point of View) 
  จุดยืนในการเลาเร่ืองคือการมองเหตุการณ การเขาใจพฤติกรรมตัวละครผานสายตา
ของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึงการท่ีผูเลามองเหตุการณจากวงในใกลชิด หรือจากวงนอก
ในระยะหาง ๆ ซ่ึงแตละจุดยืน มีความนาเชื่อถือตางกัน และมีผลตอการชักจูงอารมณของผูเสพเรื่อง
เลา หลุยส จิอันเน็ตตี (Louis Giannetti) ศาสตราจารยทางภาพยนตรมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด แบง
จุดยืนการเลาเร่ืองภาพยนตรไว 4 ประเภท (ฉลองรัตน ทิพยพิมาน, 2539 : 18)  
  6.1 เลาเร่ืองจากจุดยืนบุคคลท่ีหนึ่ง (The First-Person Narrator) คือการท่ีตัวละคร
ตัวเอกของเร่ืองเปนผูเลาเร่ืองเอง การเลาเร่ืองชนิดนี้ ตัวละครมักเอยคําวา “ผม” หรือ “ฉัน” อยูเสมอ 
ขอดีของการเลาเร่ืองชนิดนี้ ทําใหใกลชิดกับเหตุการณ แตมีขอเสียตรงท่ีอาจมีอคติปะปนอยูดวย 
  6.2 การเลาเร่ืองจากจุดยืนบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) คือการท่ีผูเลา
กลาวถึงตัวละคนตัวอ่ืน เหตุการณอ่ืนท่ีตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวพันดวย 
  6.3 การเลาเร่ืองจากจุดยืนท่ีเปนกลาง (The Object) เปนจุดยืนท่ีผูสรางพยายามให
เกิดความเปนกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ จึงไมสามารถเขาถึงอารมณตัวละครไดอยางลึกซ้ึง 
เนื่องจากเปนการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ ใหผูชมตัดสินเร่ืองราวเอง 
  6.4 การเลาเร่ืองแบบรูรอบดาน (The Omniscient) คือ การเลาเร่ืองท่ีไมมีขอจํากัด 
สามารถจิตใจตัวละครทุกตัว, ยายเหตุการณ, สถานที่, ขามพนขอจํากัดดานเวลา, ยอนอดีต, กาวไป
ในอนาคต, และสํารวจความคิดฝนตัวละครไดอยางไรขอบเขต 
 การส่ือสารเนื้อหาและอารมณดวยความหมายดวยภาพ 
 นอกจากการสื่อเร่ืองราว ความหมาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจในข้ันตนแลว ภาพทุกชวง
ตอนท่ีปรากฏบนจอ ท่ีเกิดจากบทภาพยนตรท่ีเขียนข้ึน จะตองเสริมสรางดวยองคประกอบอ่ืน ๆ อีก
มากมาย เพื่อใหสรางใหเกิดอารมณและบรรยากาศ ในการที่จะดึงดูดใหผูชมคลอยตามเกิดความ
สนใจ พรอมท้ังยังติดตามเร่ืองท่ีดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไมเบ่ือหนาย ดวยเหตุนี้เองการบันทึกภาพ
ในแตละชวงการถายทํา จึงสําคัญท่ีจะหาแนวทางการนําเสนอภาพ ท่ีจะสงผลใหภาพแตละชวงนั้น 
บอกความหมายเรื่องราว และอารมณไดอยางสมบูรณ การส่ือสารเน้ือหาและอารมณดวยภาพ แบง
หัวขอไดดังนี้ (สุทัศน  บุรีภักดี, 2528 : 264-304)  
 1. บทบาทของผูชม (Audience Role)  
  การไดชมภาพยนตรของทานผูชมท่ีไดชมภาพยนตรไมวาจะเปนในโรงภาพยนตร
หรือโทรทัศน ผูชมจะไดดูภาพการเคล่ือนไหวบนจอแลว เกิดความรูสึกตอภาพที่ไดเห็น ท่ีผูชมได
รูสึกวาเปนผูหนึ่งท่ีไดลงไป เผชิญชะตากรรมกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดเกิดข้ึน ทําใหเกิดความรูสึก
และอิริยาบถในสถานการณตาง ๆ ในภาพยนตร เชน มีความรูสึกเหมือนกับหันหนามองดู แหงน
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หนา มองดู เดินตามไปดู เปนตน อาการหรือความรูสึกของอารมณท่ีเกิดข้ึนดังกลาว เรียกวา 
บทบาทผูชม ซ่ึงจะถูกกําหนดไวดวยภาพ โดยสามารถแบงไดตามดังนี้ 
  1.1 การนําเสนอภาพแทนการไดเห็น (Objective Shot) เปนการนําเสนอภาพท่ีผูชม
ไมไดมีสวนรวมในเหตุการณ แตเปนการแจงหรือบอกใหผูชมไดทราบวาเกิดอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
ใครเปนคนกระทําอยู ผูชมมีความรูสึกเหมือนกันมาแคสังเกตการณเทานั้น 
  1.2 การนําเสนอภาพแบบดึงผูชมเขามาพัวพันกับเหตุการณ (Subjective Shot) เปน
การกําหนดลักษณะภาพที่ใหผูชมเขามารวมในเหตุการณในชวงนั้น ๆ ยกตัวอยางการใชมุมมอง
ภาพแทนสายตา ซ่ึงเปนการใชภาพแทนสายตาของนักแสดง ทําใหเกิดความรูสึกเหมือนวาผูชมท่ีนั่ง
ชมอยูนั้น เปนนักแสดงหรือเปนผูรวมเหตุการณไปดวย ทําใหเกิดอารมณหวาดกลัว หวาดเสียวกับ
ผูชมไปพรอมเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนดวย 
  1.3 การนําเสนอภาพแบบรับรูอยางใกลชิด (Point of View Shot) การนําเสนอใน
รูปแบบน้ีเปนลักษณะก้ํากึ่งระหวาง การนําเสนอภาพดวยการแทนการไดเห็น (Objective Shot) และ
การนําเสนอภาพในรูปแบบดึงผูชมเขามาพัวพันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (Subjective) โดยสวนใหญ
จะใชกับฉากท่ีมีนักแสดงสองคนกําลังสนทนากัน โดยกลองจะถายผานไหล (Over Shoulder) ของ
นักแสดงคนหนึ่งไปยังหนานักแสดงอีกคนหนึ่ง ท่ีมองมาทางนักแสดงท่ีถูกถายผานไหล ทําใหผูชม
เกิดความรูสึกเหมือนกับไดอยูใกลกับเหตุการณท่ีเกิดอยางใกลชิด 
 2. ขนาดของภาพ (Image Size)  
  การกําหนดลักษณะขนาดของภาพ ของการถายแตละชอท (Shot) เพื่อบันทึกภาพ จะ
เปนสวนหนึ่งในการชวยใหภาพเกิดภาษาและมีการส่ือความหมาย ความหมายของภาพของการ
กําหนดขนาดภายในการถายภาพก็คือการกําหนดขอบเขตของภาพท่ีจะถายนั่นเอง โดยคํานึงถึง
ความกวาง ความแคบของมุมรับภาพของเลนส ซ่ึงเกี่ยวของกับระยะไกล หรือระยะใกลระหวางส่ิง
ท่ีถาย กับกลองในการถายแตละชอท วิธีการนี้สามารถใหผูชมสามารถเขาใจเร่ืองราวและเนน
ความรูสึก อารมณของภาพท่ีบันทึกไว การกําหนดขนาดภาพข้ันพื้นฐาน สามารถแบงได 4 แบบ 
ดังนี้ 
  2.1 ภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot) ใชเขียนยอวา ELS หรือ XLS (Extra 
Long Shot) เปนการกําหนดลักษณะภาพท่ีมีมุมรับภาพท่ีกวางมาก แสดงใหเห็นสภาพแวดลอมท่ัวๆ 
ไป ไมไดเนนจุดหนึ่งจุดใดเฉพาะ เชน ภาพทิวทัศน ทองทุง ทองทะเล เปนตน สามารถเพิ่ม
บรรยากาศท่ีดูอางวาง ยิ่งใหญ เพื่อบอกสภาพของสถานท่ีบรรยากาศและสภาพโดยท่ัว ๆ ไป 
  2.2 ภาพระยะไกล (Long Shot) ใชเขียนยอวา LS เปนการกําหนดลักษณะภาพท่ีมี
มุมรับภาพท่ีกวาง แตไมกวางเทาภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot) โดยมุมรับภาพจะแคบ
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กวาโดยสภาพสามารถบอกเลาเร่ืองราว รายละเอียดท่ีปรากฏในฉากวาเกิดท่ีไหน ใครทําอะไร 
ทิศทางเชนไร โดยเนนเปาหมายท่ีละเอียดกวา ภาพระยะน้ี จึงนิยมในการเปดฉากภาพยนตรกอนท่ี
จะเขาสูภาพขนาดอ่ืนตอไปในการนําเสนอ 
  2.3 ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) ใชเขียนยอวา MS เปนการกําหนดภาพใน
ขนาดปานกลางท่ีมีการจัดขนาดภาพท่ีก้ํากึ่งระหวาง LS (Long Shot) และ CU (Close Shot or Tight 
Shot) ซ่ึงภาพขนาดนี้สามารถบอกรายละเอียดแกผูชมใหทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ของส่ิงท่ีถายทํา
ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  2.4 ภาพระยะใกล (Close Shot or Tight Shot) ใชเขียนยอวา CU เปนการกําหนด
ภาพท่ีเนนส่ิงท่ีถายใหผูชมไดเห็นรายละเอียดของผิวตามท่ีผูจะถายตองการจะเนนได 
 3. มุมกลอง (Camera Angle)  
  3.1 การถายภาพในระดับสายตา (Eye Level Shot) เปนการถายภาพโดยกําหนด
ตําแหนงของกลองไวสูงกวาส่ิงท่ีถาย ลักษณะกลองและเลนสจะลดลงตํ่า ซ่ึงมากหรือนอยข้ึนกับมุม 
(องศา) ของทิศทางการถายทํา การกําหนดมุมกลองแบบนี้สามารถส่ือเนื้อหาตามวัตถุประสงคได
หลายกรณี เชน เพื่อแทนความเปนจริงตามเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนในฉากนั้น เชน นักแสดงอยูท่ีสูง
แลวมองลงมาดานลาง เพื่อตองการหวังผลพิเศษท่ีเกิดข้ึนกับผูชม การกําหนดภาพลักษณะนี้ ผูถายมี
วัตถุประสงคในเชิงจิตวิทยาของการมองเห็นภาพ เปนการใหผูชมไดมีความรูสึกและอารมณเชน 
มุมกลองท่ีถายทําในมุมสูง ภาพท่ีมองลงมาเห็นแลวทําใหรูสึกวาถูกลดความสําคัญลง ความออนแอ
ไมมีพลัง อางวาง โดดเดี่ยว ไรคา ตกอยูภายใตอิทธิพล ถูกครอบงําดวยสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
ควบคุมสถานการณตาง ๆ ดวยตนเองไมได ส่ิงท่ีใหญจะกลายเปนส่ิงท่ีเล็ก เปนตน เพื่อตองการ
แสดงความสัมพันธระหวางทิศทาง หรือเพื่อแสดงใหเห็นสภาพแวดลอมของภูมิประเทศ โดยท่ีไม
ตองการเนนจุดสนใจจุดหนึ่งจุดใดโดยเฉพาะ หวังเพียงแคตองการใหผูชมไดเห็นและรับรูและ
เขาใจสภาพตาง ๆ ตามทิศทาง เชนภาพบานเรือนตามแมน้ํา เสนทางสัญจรของเมืองใหญ เปนตน 
จากลักษณะขางตน สามารถสรุปไดวา การถายภาพจากมุมในระดับสูง (High Angle Shot) หวังผลที่
จะสรางภาพใหผูชมมีความรูสึกในเร่ืองของความตํ่าตอย อางวาง โดดเดี่ยว ฯลฯ แตในบางกรณีถา
หากมีองคประกอบอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของก็สามารถพลิกความรูสึกไปทางตรงกันขามได เชน ความ
กวางใหญไพศาล ความยิ่งใหญเกรียงไกล ความทรหด เชน ภาพมุมสูงที่มองลงไป เห็นฝูงชนเต็ม
ทองถนน เปนตน 
  3.2 การถายภาพจากมุมในระดับตํ่า (Low Angel Shot) เปนการกําหนดตําแหนงใน
การถายภาพของกลองอยูต่ํากวาส่ิงท่ีถาย มุมของกลองแหงนข้ึน เพื่อแทนความเปนจริงตาม
เหตุการณ ในมุมมองของนักแสดงท่ีอยูต่ํากวา วัตถุหรือสภาพแวดลอมท่ีมองข้ึนไป หรือรูปแบบ
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การนําเสนอเพ่ือตองการสรางความรูสึกใหผูชมในเชิงจิตวิทยา เห็นภาพท่ีถูกถายนั้นดูยิ่งใหญ มีพลัง
แข็งแรง มีอํานาจมาก 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี  53 ภาพมุมกลองระดับตํ่ากวาสายตา 
ท่ีมา : สุทัศน  บุรีภักดี,  ถายภาพและภาพยนตร  (กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ
กรมการฝกหัดครู, 2528), 281. 
 
 4. การเคล่ือนไหวของกลอง (Camera Moment)  
  การกําหนดมุมกลองเพื่อการถายภาพเปนองคประกอบหน่ึงท่ีจะชวยใหรูปแบบของ
ภาพ ท่ีเสนอไปยังผูชม ประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน รูปแบบของการกําหนดมุมกลองเกี่ยวกับภาพยนตร
ในทางปฏิบัติ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  4.1 การแพน (Panning) เปนวิธีการเคล่ือนท่ีกลองในลักษณะการสายกลอง
เคล่ือนท่ีในแนวนอนหรือแนวราบ วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสัมพันธกันหรือเกิดการเช่ือมโยง
ระหวางส่ิงท่ีถายสองส่ิง จุดสองจุดท่ีหางกันอยู ซ่ึงสามารถแบงลักษณะการแพนได ดังน้ี 
   4.1.1 การแพนตามวัตถุ (The Following Pan) เปนการเคล่ือนไหวกลองตาม
วัตถุเคล่ือนไหวท่ีถายทําอยู 
   4.1.2 การแพนแบบกวาดตามอง (The Surveying Pan) เปนการเคล่ือนไหว
กลอง โดยสายกลองใหเคล่ือนท่ีไปอยางชา ๆ เหมือนกับผูชมสอดสองไปตามทิศทางท่ีกลอง
เคล่ือนท่ีไป มักใชเก็บนําเสนอภาพทิวทัศน ฝูงชน เปนตน 
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   4.1.3 การแพนแบบเดิน ๆ หยุด ๆ (The Interrupted Pan) เปนการแพนกลองท่ี
มีระยะเวลายาวนาน โดยแพนกลองไปอยางนิ่มนวล พรอมกับการหยุดฉับพลันในบางคร้ัง และ
เคล่ือนท่ีใหมตามจุดสนใจ 
   4.1.4 การแพนแบบตวัด (The Whip Pan) เปนการแพนกลองอยางรวดเร็วจน
ไมสามารถเห็นเปนภาพท่ีชัดเจนได มีช่ือเรียกหลายอยาง เชน Swish, Zip และ Blur Pan ใชในการ
เช่ือมโยงระหวางชวงของภาพ 
  4.2 การทิลท (Tilting) เปนวิธีการเคล่ือนท่ีกลองในลักษณะเหมือนกับแพน แต
เปนไปแนวดิ่ง (Vertical Pan) โดยท่ีกลองถายจะรักษาระดับสูง-ต่ําคงท่ี แตมุมการบันทึกของกลอง
จะถูกขยับไปในองศาท่ีสูงข้ึน (Tilt-Up) หรือกดตํ่าลง (Tilt-Down) ในระหวางถายทํา สามารถแบง
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
   4.2.1 เพื่อติดตามการเคล่ือนท่ีของส่ิงท่ีถายภาพในแนวดิ่ง เพื่อติดตามการ
เคล่ือนไหวของส่ิงท่ีถายใหเปนไปตามสภาพท่ีเห็นจริง ในสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
   4.2.2 เพื่อตองการเนนใหเห็นสภาพของส่ิงท่ีถายในดานความสูงหรือความลึก 
เพื่อใหผูชมเห็นจริงในสภาพความเปนจริงในเร่ืองของความสูงหรือความลึก 
   4.2.3 เพื่อตองการแสดงใหเห็นความสัมพันธตอกัน ในกรณีนี้จะนํามาใชเพ่ือ
แสดงความเก่ียวของหรือเกี่ยวพันกันของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน แตตางสถานท่ี ตาง
บุคคล เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงภาพเขาดวยกัน และเกิดความหมายของภาพที่คลอยตามกัน เชน 
ฉากท่ีคายกักกันเชลย ซ่ึงลอมไปดวยกําแพงลวดหนามที่มีหอคอยสังเกตการณ เร่ืองราวเกิดข้ึนใน
ฉากน้ีคือ บนหอคอยมีผูคุม คอยระมัดระวังเชลยท่ีจะหลบหนี สวนดานลางหอคอย เชลยจํานวน
หนึ่งกําลังพยายามหลบหนีออกจากลวดหนามท่ีขังไว โดยจะนําเสนอภาพโดยใชการทิลท (Tilting) 
ข้ึนลงเพ่ือเช่ือมโยงภาพระหวางผูคุมและเชลย เปนตน 
   4.2.4 เพื่อแสดงความรูสึกในความยิ่งใหญมีอํานาจหรือต่ําตอย การกําหนด
ภายในวัตถุประสงคนี้ สวนใหญมักใชวิธีผสมผสานกับรูปแบบดึงผูชมเขามาพัวพันกับเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน (Subjective Shot) ในลักษณะแทนสายตา ของตัวนักแสดงคนใดคนหนึ่ง ยกตัวอยางเชน 
เชลยศึกที่หนีคานรอดลวดหนามและออกมา แลวทันใดนั้นก็มีเทาคูหนึ่งอยูตรงหนา กลองเร่ิมจําเทา
คูนั้นแทนสายตาเชลย แลว Tilt-Up ไปเร่ือย ๆ จนเห็นผูคุมท่ียืนตระหงานอยู ทําใหผูชมไดรับ
ความรูสึกที่ยิ่งใหญ เปนตน 
  4.3 การดอลล่ี (Dollying) เปนการเคล่ือนไหวกลองในรูปแบบการเคล่ือนท่ีเขาไป
หาส่ิงท่ีถาย (จากลองท่ีอยูหาง ก็เคล่ือนขาไปใกลกวาเดิม) หรือถอยกลองใหหางออกจากส่ิงท่ีถาย
ในขณะทําการถายภาพ วิธีการนี้จะทําใหขนาดภาพนั้นเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดอลล่ีจะ
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รักษาสภาพความเปนจริงของการมองเห็นดวยสายตา ไวไดทุกขนาดภาพ ตามระยะทางและเวลาท่ี
กลองเปล่ียนแปลง โดยจะนําไปใชการแทนคาอิริยาบถจริงของนักแสดงในการเคล่ือนท่ีเขาหาหรือ
ถอยจากเหตุการณ หรือการนําเสนอโดยวิธีการเปล่ียนแปลงขนาดภาพในระหวางการถายทํา 
นอกจากการดอลล่ีแลว ยังมีอีกวิธีคือการซูม (Zoom Shot) โดยใชเลนสซูม ในการเปล่ียนแปลงซ่ึง
งายกวาการทํางานแบบดอลล่ี ถึงแมวาการซูมจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของภาพเหมือนกับดอล
ล่ี แตการซูมเปนการเปล่ียนแปลงขนาดภาพโดยใชเลนสจึงทําใหเกิดความบกพรองความเปนจริง
ดานการมองเห็น เรียกวา ความคลาดเคล่ือน Parallactic Movement เชน การเกิดความบกพรองเร่ือง
ทัศนียภาพ (Perspective) ที่ตองสูญเสีย หดหายของฉากทัศนียภาพดานหลังไป หรือการเกิดความ
บกพรองเร่ือง ความลึกของระยะชัด (Depth of Field) ท่ีขนาดของภาพการหดหายในดานความลึก
ของระยะชัดมากกวาความเปนจริง ซ่ึงข้ึนอยูกับความยาวโฟกัสของเลนส ถาความยาวโฟกัสยิ่งมาก 
ความลึกของระยะชัดก็จะลดนอยลงหรือหดหายไป เปนตน จากวิธีการนําเสนอดวยการซูม ผู
ถายภาพนิยมใชรวมกับการนําเสนอภาพอ่ืนรวมดวยเพื่อซอนเรนขอบกพรอง โดยนํามาใชในขณะท่ี
กลองเคล่ือนไหว โดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การแพน – ซูม, ทิลท-ซูม, ทรักต-ซูม เปนตน 
 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี  54 ภาพการเคล่ือนท่ีมุมกลอง 
ท่ีมา : สุทัศน  บุรีภักดี,  ถายภาพและภาพยนตร  (กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ
กรมการฝกหัดครู, 2528), 293. 
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  4.4 การทรักต (Trucking) เปนการเคล่ือนไหวคลายดอลล่ี แตกตางกันในเร่ืองของ
การกําหนดทิศทางเทานั้น ทิศทางของการทรักตจะใชการเคล่ือนกลองในแนวทางขางเคียงหรือ
เลียบเคียงส่ิงท่ีถาย ในบางกรณีการเคล่ือนท่ีของกลอง อาจไมเปนแนวตรงแตจะเคล่ือนในลักษณะ
โคง (Curve Track) อาจเรียกวา  อารต (Arc) โดยท่ัวไปความหมายของทรักต กับดอลล่ีเหมือนกัน 
แตแตกตางกันในองคประกอบอุปกรณ เชน การอาศัยอุปกรณท่ีใชลอเล่ือนท่ีวางอยูบนราง 
 5. การส่ือสารเนื้อหาและอารมณดวยเสียง 
  การส่ือสารดวยเสียง เปนการส่ือความหมายอีกแบบ ท่ีถายทอดเร่ืองราวและอารมณ
อีกวิธีหนึ่ง นอกจากการเลาเร่ืองดวยภาพ ท่ีนําใหผูชมนั้นเขาใจส่ิงที่จะส่ือออกมา ซ่ึงสามารถแบง
ประเภทของเสียงท่ีใชในภาพยนตรไดดังน้ี 
  5.1 เสียงบรรยาย (Comentary หรือ Narration) เสียงบรรยายทําหนาท่ีบอกเลา
เร่ืองราว เช่ือมโยง เนนจุดสําคัญ และรายละเอียดบางอยางท่ีภาพไมไดบอกไวหรือมีหนาท่ีเสริม
ภาพนั่นเอง 
  5.2 เสียงประกอบ (Sound Effects) เสียงประกอบทําหนาท่ีชวยใหภาพยนตรดู
สมจริง และเหมือนธรรมชาติมากข้ึน ชวยสรางฉาก สถานท่ี สรางอารมณ เช่ือมโยงฉาก ชวยใหนึก
ถึงเหตุการณ เปนตน เราสามารถจําแนกเสียงประกอบออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
   5.2.1 เสียงประกอบท่ีอยูในฉาก (On stage Sound Effects) คือ เสียงประกอบ
ประเภทท่ีแหลงเสียงอยูในภาพ เชน ภาพคนเคาะประตู ก็จะไดยินเสียงเคาะกอก ๆ เปนตน 
   5.2.2 เสียงประกอบท่ีอยูนอกฉาก (Off stage Sound Effects) เปนเสียง
ประกอบท่ีแหลงเสียงไมไดอยูในภาพ เปนเสียงบรรยากาศรอบ ๆ ท่ีภาพไมไดจับไว เชน บรรยากาศ
ในออฟฟต ท่ีมีเสียงโทรศัพท เสียงพิมพดีด เสียงคนพูดคุย 
  5.3 เสียงดนตรี (Music) เสียงดนตรีท่ีใชในภาพยนตรท่ัว ๆ ไป สามารถแบงได 2 
ประเภทดังนี้ 
   5.3.1 เสียงดนตรีท่ีอยูในฉาก (Plot music) ดนตรีที่เคร่ืองดนตรีทําใหเกิดเสียง
ปรากฏในภาพ 
   5.3.2 เสียงดนตรีท่ีอยูนอกฉาก (Background music) เสียงดนตรีนอกฉาก หรือ 
แบคกราวดนั้น เปนเสียงดนตรีท่ีไมมีความเก่ียวของโดยตรงกับภาพ แตทําหนาท่ีสรางเสริมอารมณ
ใหแกภาพ เชน ดนตรีแบคกราวดในฉากท่ีเด็กกําลังเลนสนุกสนาน ดนตรี แบคกราวดก็ควรจะเปน
เพลงท่ีร่ืนเริง สดใส เปนตน 
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  5.4 เสียงสนทนาหรือเสียงพูด (Dialogue) คือ บทสนทนาเปนเสียงท่ีตัวแสดงพูด
บทภาพยนตรในสวนบทสนทนา จะแสดงถึงคําพูดท่ีตัวนักแสดงพูดอยางละเอียด แบบคําตอคํา ซ่ึง
สามารถแบงหนาท่ีของเสียงสนทนาได ดังนี้ 
   5.4.1 ใหขอมูลรายละเอียด บทสนทนาท่ีบอกขอมูลและรายละเอียด การให
ขอมูลท่ีดีตองขัดเขิน และไมเหมือนการตั้งใจบอกขอมูลจนเกินไป 
   5.4.2 แสดงอารมณ การใชคําพูดหรือประโยคของบทสนทนาของนักแสดงท่ี
พดูออกมาโดยสอดแทรกอารมณและความรูสึกลงไปดวย 
   5.4.3 ดําเนินเร่ือง ในบางคร้ังสนทนาสามารถใชดําเนินเร่ืองไดเปนอยางดี ทํา
ใหเร่ืองราวไมเยิ่นเยอ และเขาใจงาย 
   5.4.4 บอกลักษณะตัวแสดง บทสนทนาที่ดีจะตอง สะทอนใหคนดูเห็นบุคลิก 
หรือนิสัยใจคอถึงคนพูด ภูมิหลังการศึกษา ฐานะทางสังคม ทัศนคติและความรูสึกของตัวแสดง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กัณทิมา บัวเอ่ียม (2545) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการชมภาพยนตรไทย
และตางประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูชมภาพยนตรเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป สวนใหญชอบภาพยนตรแนวตลกขบขันและชอบชมภาพยนตร
อเมริกา (ฮอลลีวูด) มีความถ่ีในการชม 2-3 คร้ังตอเดือน และชอบมาชมกัน 2 คน คนท่ีชอบมาชม
ดวยมากท่ีสุดคือ เพื่อน สวนใหญมาชมภาพยนตรเพื่อตองการความบันเทิง ปจจัยองคประกอบใน
การชมภาพยนตรพบวา ความยิ่งใหญของภาพยนตร และเทคนิคการถายทํามีผลตอการตัดสินใจชม
ภาพยนตรในระดับมาก สวนภาพยนตรตางประเทศพบวา เทคนิคการถายทํา ความยิ่งใหญของ
ภาพยนตร ดารานําแสดง บทประพันธ เพลงประกอบภาพยนตรตางก็มีผลตอการตัดสินใจชม
ภาพยนตรตางประเทศในระดับมากตามลําดับ 
 การศึกษาของกัณทิมา บัวเอ่ียม ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร ซ่ึงเปนปจจัยนอกเหนือจากภาพยนตรตัวอยาง นั่นคือ ปจจัยดานสถานท่ีวามีผลตอ
การตัดสนใจชมภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตรก็มีผลตอการตัดสินใจชม
ภาพยนตรตางประเทศในระดับมากเชนกัน 
 ประวีณมัย บายคลอย (2545) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการชมภาพยนตรนอก
กระแส: ศึกษาเฉพาะผูท่ีมีพฤติกรรมชมภาพยนตรนอกกระแสอยางเปนประจํา และตอเน่ือง พบวาผู
ท่ีชมภาพยนตรนอกกระแสมี 2 ลักษณะคือ ผูท่ีชมภาพยนตรท้ังในและนอกกระแสอยางเปนประจํา 
และตอเน่ืองกับผูชมท่ีชมเฉพาะภาพยนตรนอกกระแส และผูรับสารท่ีเปนคอภาพยนตรนอกกระแส
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มีความแตกตางกันในเพศ อายุ วัยแตไมไดเปนอุปสรรคในการชมภาพยนตร แตมีการเปดรับท่ี
แตกตางกัน และมีความคาดหวังท่ีจะไดประโยชนจากภาพยนตรแตกตางกัน 
 งานวิจัยของประวีณมัย บายคลอย ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการชมภาพยนตรนั้น 
ผลการวิจัยกอใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกชมภาพยนตร ท่ีมีปจจัยแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของผูวิจัยในเร่ืองของปจจัยการเลือกชมภาพยนตร ท่ีแตกตางกันจึงทําใหเลือกชมภาพยนตร
ท่ีตางกัน โดยท่ีกลุมเปาหมายอาจมีความคาดหวังกับภาพยนตรตัวอยางแตกตางกัน 
 ปริญดา จิตติรัตนกร (2539) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร
อเมริกัน (ฮอลลีวูด) ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรอเมริกัน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
คือการส่ือสารทางการตลาด อันไดแก ภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร โฆษณาในนิตยสาร และ
โปสเตอร สําหรับพฤติกรรมนั้นกลุมตัวอยางชอบเขาชนโรงภาพยนตรช้ัน 1 โดยมักชมในวันเสาร-
อาทิตยเพื่อความบันเทิง และประเภทภาพยนตรท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ภาพยนตรแนวแอคช่ัน 
 งานวิจัยของปริญดา จิตตรัตนกร ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตรอเมริกันนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยในเร่ืองของการเลือกชมภาพยนตรของ
นักศึกษาท่ีเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายหลักของการวิจัย อีกท้ังยังสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
เก็บขอมูลวิจัยเกี่ยวกับส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พิรฤดา พจนพิสุทธ์ิ (2539) ศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาพยนตรกับการตัดสินใจชมภาพยนตรของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
หนังสือพิมพเปนส่ือท่ีกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจสูงสุก แต
กลับเปดรับวิทยุดวยความถ่ีสูงสุด สวนส่ือโทรทัศนและภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร เปนส่ือ
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรมากท่ีสุด นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังใหความเช่ือถือตอส่ือ
โทรทัศนมากท่ีสุด 
 งานวิจัยของ พิรฤดา พจนพิสุทธ์ิ ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตรกับการตัดสินใจชมภาพยนตรของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ได
สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยในดานการเลือกเปดรับส่ือภาพยนตรของวัยรุนในเขตกรุงเทหมหา
นคร พฤติกรรมการเปดรับขาวสารภาพยนตร การเปดรับส่ือท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร โดยผูวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการเก็บขอมูลและเปนกรอบ
ความคิดของผูวิจัยได 
 พนิดา  สมภพกุลเวช (2544) ศึกษาเร่ือง บทบาทของภาพยนตรตัวอยางในการนําเสนอ
เพื่อโนมนาวใจ โดยเลือกศึกษาภาพยนตรตางประเทศท่ีเขาฉายในป 2541 เฉพาะโรงภาพยนตรใน
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เครือเมเจอรเทานั้น พบวา ภาพยนตรตัวอยางแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ีเปนภาพท่ีเลือกตัดตอน
มาจากภาพยนตร และสวนท่ีเปนเสียง ประกอบดวยเสียงบรรยาย เสียงภาพประกอบ จุดขายท่ี
นําเสนอในภาพยนตรตัวอยาง แบงออกไดเปนจุดขายท่ีเปนบุคคล ท่ีใชช่ือเสียงของผูเช่ียวชาญท่ี
นาเช่ือถือ หรือรางวัลท่ีไดรับจากสถาบันตาง ๆ มานําเสนอ และจุดขายท่ีมาจากตัวภาพยนตรโดย
นําเสนอสถานการณท่ีเปนปญหาเพื่อนําไปสูภาพยนตร เรียกรองใหเกิดความสนใจ และดึงดูดให
ติดตาม 
 งานวิจัยของ พนิดา สมภพกุลเวช สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยในเร่ืองของแนวทาง 
และขอมูลจากการวิจัยท่ีไดรับซ่ึงเปนขอมูลของการเลือกชมภาพยนตรตัวอยางในป พ.ศ.2541 ท่ี
ผานมา โดยสามารถนํามาเปนแนวทางในการเก็บขอมูล ศึกษาขอมูลของภาพยนตรตัวอยางไดมาก
ข้ึน และสามารถนํามาเปรียบเทียบขอมูลท่ีผานมากับขอมูลปจจุบันวามีความแตกตางกันอยางไร 
ไพบูรณ คะเชนทพรรค (2531) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของ
เยาวชนไทย พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของเยาวชนไทย ไดแก เพศ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ผูกํากับการแสดง และอิทธิพลของส่ือโฆษณา รวมทั้งอิทธิพลของกลุม
เพ่ือน สวนแผนกวิชาท่ีศึกษา ดารานําแสดงอิทธิพลของครอบครัว และการเปดรับส่ือมวลชนไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร 
 งานวิจัยของ ไพบูรณ คะเชนทพรรค  ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตรของเยาวชนไทย ไดสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยในเร่ืองของเร่ือง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของเยาวชน ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายของผูวิจัยใน
คร้ังนี้ รวมทั้งทราบถึงปจจัย และตัวแปรที่สงผลตอการเลือกชมภาพยนตรของเยาวชน เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 แพร  จารุจินดา (2544) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางองคประกอบการสรางสรรค
งานโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศนกับการรับรู การจดจําและความรูสึกของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางดานองคประกอบของการสรางสรรคงาน โฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศน 
ไดแก ฉากเปดเร่ือง คําพูด เพลง เสียงประกอบ คําขวัญโฆษณาและภาพ กับการรับรู การจดจํา 
ความรูสึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย การวิจัยพบวา ระยะเวลาในการตอบสนองมี
ความเกี่ยวของกับการรับรู การจดจํา และความรูสึกของกลุมทดลอง กลาวคือ กลุมทดลองซ่ึงมี
ระยะเวลาในการตอบสนองตอแบบสอบถามชุด post-test นานกวาในกลุมควบคุมถึง 4 สัปดาห 
หรือ 1 เดือน แตกลับเกิดมีการรับรู การจดจํา และความรูสึกท่ีมีตอปจจัยทางดานองคประกอบของ
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การสรางสรรคงานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนไดดีกวากลุมควบคุมซ่ึงมีระยะเวลา
ในการตอบสนองตอแบบสอบถามชุด post-test ทันที 
 งานวิจัยของแพร จารุจินดา มีตัวแปรทางดานองคประกอบของโฆษณา ท่ีสอดคลองกัน 
จึงสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเร่ือง ภาพยนตรตัวอยางได 
 นวลศรี คเชนทรชาติ (2546) ศึกษาเร่ือง ทัศนะของผูชมตอการชมภาพยนตรตางประเทศ
พากยไทย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะเห็นดวยในการชมภาพยนตรตางประเทศพากยไทยอยูใน
ระดับปานกลาง มีทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักพากย ท่ีดีคอนขางสูง พอ ๆ กับทัศนะการเห็น
ดวยเกี่ยวกับการผสมเสียงของภาพยนตร โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอทัศนะไดแก อายุ สัดสวนในการชม
ภาพยนตรตางประเทศ การรับส่ือโฆษณาภาพยนตร คานิยม และจํานวนผูเดินทางไปชมภาพยนตร 
สวนปจจัยท่ีไมมีผลไดแก เพศ ระดับรายได ระดับการศึกษา และส่ือท่ีใช 
 งานวิจัยของนวลศรี คเชนทรชาติ ไดสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยในเร่ืองของ
แนวทางทัศนะของผูชมท้ังภาพยนตรตางประเทศ และในประเทศวามีความแตกตางกันอยางไร 
ความสัมพันธระหวางทัศนะของผูชมกับการเลือกชมภาพยนตร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย
ในเร่ืองปจจัยของนักแสดงที่มีบทบาทตางกัน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของในภาพยนตร ท่ีสัมพันธกับการ
เลือกชมภาพยนตรตัวอยางตางกัน และเปนไปตามทัศนะน้ัน ๆ ดวยเชนกัน 
 นอกจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตร ท่ีไดมีผูทําการศึกษามาดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
ยังมีงานวิจัยตางประเทศท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร การเปดรับส่ือภาพยนตร และแรงจูงใจ
ในการเลือกชมภาพยนตรดังท่ีกลาวตอไปนี้ 
 Austin (1989) ไดศึกษาถึงลักษณะของผูรับสารภาพยนตรอารต (portrait of an art film 
audience) ในอเมริกา พบวาผูชมภาพยนตรอารตในอเมริกามีความตื่นตัวในการวางแผนชม
ภาพยนตรมากข้ึน ซ่ึงคนกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีการศึกษาสูง และมีความกระตือรือรนในการไปชม
ภาพยนตรในฐานะท่ีเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง 
 การศึกษาของ Austin ยังสามารถนํามาวิเคราะหพฤติกรรมผูชมภาพยนตรอารตท่ีไมได
มุงเนนเพื่อความบันเทิงเพียงอยางเดียว ซ่ึงสามารถนําทฤษฏีและแนวคิดของผูชมภาพยนตรกลุมนี้
มาใชในการทําวิจัยในคร้ังนี้ได การวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 3,005 คน ในป ค.ศ.1973 พบวา รอยละ 
71 ใหความเห็นวาภาพยนตรจะตองใหความบันเทิงเปนอันดับแรก อีกรอยละ 11 ใหความเห็นวา 
ภาพยนตรตองเปนการแสดงท่ีมีศิลปะและรอยละ 10 เห็นวาตองประกอบดวย 2 ลักษณะ สําหรับ
ความคิดเห็นที่วา ภาพยนตรจะตองเปนการแสดงท่ีเปนศิลปะน้ัน มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 
และความถี่ของการรวมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของผูตอบแบบสอบถาม แตไมมีความสัมพันธ
กับอายุและรายได 
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 Hovland, Janis, and Kelly (1953) ไดศึกษาเร่ืองแหลงกําเนิดขาวสารท่ีรวมท้ังบุคคล 
และสถาบันวามีอิทธิพลในทางความเช่ือถือได และการโนมนาวใจอยูมาก นอกจากนี้ยังได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสาร และการจูงใจพบวา เม่ือคนยึดม่ันในปจเจกบุคคล หรือสถาบัน
ใดแลว เขาจะมีความเช่ือถือในส่ิงนั้นมากกวา และองคประกอบของความนาเช่ือถือท่ีสําคัญคือ
ความนาไววางใจ ซ่ึงเปนความรูสึกของผูรับสารท่ีมีตอการสงสาร ไดแกความจริงใจและความ
ซ่ือสัตย 
 การวิจัยของ Hovland, et al. ผูวิจัยไดนําแนวคิดในเร่ืองของอิทธิพลการโนมนาวใจมา
เปนแนวทางในการทําวิจัยในคร้ังนี้ เนื่องจากสถาบันท่ีผลิตภาพยนตรมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย
ของผูวิจัย ในดานบุคคลท่ีเกี่ยวของในภาพยนตรท่ีมีผลตอการเลือกรับชมภาพยนตร ความเช่ือถือได 
และกลยุทธการโนมนาวใจของสถาบันแตกตางกัน หากกลุมเปาหมายเกิดความเช่ือถือในสถาบัน
หรือองคกรใด ๆ แลวอาจสงผลใหเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได ทําใหมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ดวย 
 Shimp (1997) ไดศึกษาผลของการโฆษณาวามีวัตถุประสงคหลายประการดวยกันเชน 
สรางความกลัวเพื่อใหเกิดการกระทํา (scare the consumer into action) เปล่ียนพฤติกรรมโดยการทํา
ใหเกิดความกังวล (change behavior by induction anxiety) กําหนดภาพลักษณตราสินคา (define the 
brand image) เปนตน สําหรับภาพยนตรตัวอยางมีวัตถุประสงคเปนการโฆษณาเพื่อโนมนาวใจผูชม
นั่นเอง (persuade the consumer) ซ่ึงเปนการโฆษณาท่ีมีเปาหมายในการทําใหผูบริโภคเช่ือวาสินคา
นั้นเหนือกวาสินคาอ่ืน ๆ โดยใชขอเสนอทางการขายท่ีเปนเอกลักษณ (unique selling proposition) 
ของสินคา กลาวคือ การคนหาขอดีท่ีโดดเดนของสินคาและขายสินคาจากขอดีนั้น ลักษณะท่ีโดด
เดนนี้อาจเปนส่ิงท่ีเห็นไดอยางชัดเจนหรือสรางข้ึนก็ได 
 การศึกษาของ Shimp จะเปนประโยชนตองานวิจัยคร้ังนี้ เพราะการโฆษณา
เปรียบเสมือนการนําเสนอของภาพยนตรตัวอยาง จึงใชปจจัยตาง ๆ คลายกันเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูชม 
 Thorson and Friestad (1984) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลที่แตกตางในเร่ืองการระลึกจดจํา
โฆษณาในกรณีท่ีเนนอารมณตาง ๆ กัน เชน เนนอารมณระดับปานกลาง เนนอารมณในทางบวก 
ทางลบ หรือการเราอารมณอยางแรง (poignant advertising) โดยกลาววา โฆษณาท่ีเราอารมณอยาง
แรงถูกยอมรับวาเปนโฆษณาท่ีดึงดูดดวยอารมณมากท่ีสุด และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญวา
สามารถกระตุนความทรงจําไดดีกวา 
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 งานวิจัยของ Thorson and Friestad จะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้ ท้ังนี้เพราะ
งานวิจัยดังกลาวทําใหมองเห็นวาโฆษณาท่ีเราอารมณสามารถกระตุนความทรงจําไดดีกวา ซ่ึง
สามารถนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหตัวแปรตามทางดานการจดจําได 
 Wenner (1976) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีแสวงหา (Gratifications Sought) ซ่ึงก็คือ
ความคาดหวังกับความพึงพอใจท่ีไดรับ (gratifications obtained) จากการชมรายการโทรทัศนโดย
ใชวัดคาการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจในดานความตองการการเรียนรู (surveillance) 
ดานความบันเทิงและความหลากหลาย (entertainment and diversion) การส่ือสัมพันธระหวาง
บุคคล (interpersonal utility) และปฏิกิริยาจากสังคม (parasocial interaction) รวม 12 รายการ 
(statement) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการชม
รายการโทรทัศนมีความสัมพันธกับความคาดหวังจากการชมรายการโทรทัศน โดยความพึงพอใจ
ดานตาง ๆ ดังกลาวจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังในเร่ืองเดียวกัน และไมมีความสัมพันธกับ
ความหวังในเร่ืองตางกัน 
 งานวิจัยของ Wenner จะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้ เพราะความพึงพอใจเปนสวน
หนึ่งท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจ ดังนั้น การไดชมภาพยนตรตัวอยางจากส่ือประเภทตาง ๆ จึงมี
ความสัมพันธท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจชมภาพยนตรไดแตกตางกัน 
 สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีกลาวมาน้ัน การเลือกรับชมภาพยนตรจากภาพยนตรตัวอยาง 
สามารถเกิดไดจากปจจัยท่ีแตกตางกัน และส่ือท่ีนําเสนอที่แตกตางกัน การนําเสนอที่หลากหลาย
ของ เพื่อสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายติดตามเปนส่ิงสําคัญ 
 จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวท้ังหมดนั้น ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยเร่ืองภาพยนตร
ตัวอยาง และองคประกอบซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร อันจะสงผลใหเกิดภาพยนตร
ตัวอยางท่ีดีได ซ่ึงจะกลาวถึงวิธีการดําเนินงานวิจัยตอไป 
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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิจัย 

 

 การศึกษาวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553 
เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจสามารถนําผลงานวิจัยนําไปใชในงานออกแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มาจากแหลงขอมูล 3 ประเภท คือ 
 1. ขอมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส  แบงเนื้อหาไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสวนนําภาพยนตร เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะสวน
นําภาพยนตร ความเปนมา หนาท่ี องคประกอบ การนําเสนอ แนวคิดทฤษฏีตาง ๆ ท่ีใชในการ
ออกแบบ สวนนําภาพยนตร และตัวอยางของสวนนําภาพยนตรท่ีสามารถหาดูได และนํามาเปน
กรณีศึกษา 
  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบในการออกแบบของสวนนําภาพยนตร เพื่อศึกษา
ขอมูลวิธีการนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาและอารมณ 
 2. ขอมูลประเภทบุคคล 
  เพื่อศึกษาแนวทางการใชองคประกอบการออกแบบของสวนนําภาพยนตร จากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานภาพยนตร 
 3. ขอมูลประเภทกรณีศึกษา 
  เพื่อศึกษาถึงลักษณะการใชองคประกอบการออกแบบของสวนนําภาพยนตร และ
เทคนิคการนําเสนอขอมูลของสวนนําภาพยนตรจากกรณีศึกษา วิธีการนําเสนอในภาพยนตร
ตัวอยางของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส มีวิธีการรวบรวม 2 วิธี คือ 
  1.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ จากหองสมุดของหนวยงานตาง ๆ 
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  1.2 ใชระบบสืบคนขอมูล (Search Engine) ท่ีมีในเว็บทา (Portal Site) เชน Google 
Yahoo Excite Sanook เปนตน เพื่อคนหาวิทยานิพนธและส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอท่ี
ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ 
 2. ขอมูลประเภทกรณีศึกษา 
  โดยรวบรวมสวนนําภาพยนตรตัวอยางท่ีฉายหรือจําหนายในรูปแบบ VCD, DVD 
ในประเทศไทย ท่ีมีอยูของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 และจากเว็บไซต แลวทําการ
คัดเลือกเฉพาะสวนนําภาพยนตรท่ีมีสวนประกอบครบถวน และนํากรณีศึกษาที่ไดรวบรวมมาทํา
การจําแนกประเภทของภาพยนตร โดยผูวิจัยไดจําแนกประเภทภาพยนตรเปน 50 ประเภท แต
เนื่องจากการรวบรวมกรณีศึกษาสวนนําภาพยนตร โดยเปนภาพยนตรไทยท่ีทํารายไดสูงสุดในแต
ละปตั้งแต พ.ศ. 2543-2553 จํานวน 5 อันดับ เพื่อนํามาเปนกรณีศึกษา และนํามาวิเคราะห
คุณลักษณะสวนนําภาพยนตร ในแตละประเภทดวยตารางวิเคราะหคุณลักษณะ 
 3. ขอมูลประเภทบุคคล 
  โดยการสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) คือ ผูเช่ียวชาญ (Expert) ดานกํากับ
ภาพยนตร (Director) ที่มีประสบการณในสายอาชีพมาแลว 5 ป ประกอบดวย  
  1.  ผูกํากับภาพยนตร  
  2.  ผูอํานวยการสรางภาพยนตร 
  3.  ผูเชี่ยวชาญดานภาพยนตร 
  4.  โปรดิวเซอร 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ตารางวิเคราะหคุณลักษณะของสวนนําภาพยนตร  
 ในการสรางตารางวิเคราะหคุณลักษณะของสวนนําภาพยนตรตัวอยาง ใชวิธี Matrix 
Analysis คือ การวิเคราะหขอมูลท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร ท่ีจัดเรียงตําแหนงอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยแถวและคมลัมน (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547 : 64, อางถึงใน สุพิชญา เข็มทอง 2547 : 
61) เพื่อบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพของสวนนําภาพยนตร โดยสรางตารางจําแนกตัวแปรตาง ๆ ท่ีใช
ในการออกแบบสวนนําภาพยนตร แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1. ตัวแปรดานการออกแบบ (Visual elements)  ไดแก 
  1.1 Text  คือ รูปแบบของตัวหนังสือ แบงไดเปน 
   1.1.1 Type 2D  คือ ตัวหนังสือท่ีมีมุมมองในแนวระนาบ 
   1.1.2 Type 3D  คือ ตัวหนังสือท่ีมีมุมมองความลึก 
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   1.1.3 Type Style  คือ ชนิดตัวอักษร แบงไดเปน 4 ชนิด 
    1.1.3.1 Serif   คือ ตัวอักษรแบบมีเชิง 
    1.1.3.2 San Serit  คือ ตัวอักษรแบบไมมีเชิง 
    1.1.3.3 Script  คือ  ตัวอักษรแบบลายมือ 
    1.1.3.4 Display Type  คือ  ตัวอักษรแบบประดิษฐ 
  1.2 Image  หมายถึง  ภาพ 
    1.2.1 ลักษณะของภาพ  ไดแก 
    1.2.1.2 Realistic  คือ ภาพจริง ภาพสมจริงลักษณะเหมือนจริง 
    1.2.1.3 Distorts  คือ ภาพท่ีบิดเบือน  ตัดทอนจากภาพจริง แตยังคงเคา
โครงและส่ือความหมายเดิมอยู 
    1.2.1.4 Abstract  คือ  ภาพนามธรรม ภาพท่ีบิดเบือน จากความเปนจริง 
โดยไมมีเคาโครงเดิม แตยังส่ือความหมายเดิมอยู 
   1.2.2 Color  คือ ลักษณะของสีในภาพ 
    1.2.2.1 Schematic  คือ  การวางโครงสี แบงเปน 5 แบบ 
    1.2.2.2 Color Image  คือ  ลักษณะการใชสีโดยรวมของภาพ ระดับของ
สี แบงออกเปน 4 ระดับ 
     Monochrome  คือ โครงสีเอกรงค 
     Analogous  คือ โครงสีท่ีอยูติดกันในวงจรสี 
     Contrast  คือ โครงสีคูตรงขามในวงจรสี 
     Traids  คือ โครงสี 3 เหล่ียม 
     Tetrads  คือ โครงสี 4 เหล่ียม 
  1.3 Sound  คือ  การส่ือสารดวยเสียง 
   1.3.1 Commentary  คือ  เสียงบรรยาย 
   1.3.2 Sound Effects  คือ  เสียงประกอบ 
   1.3.3 Music  คือ  เสียงดนตรี 
   1.3.4 Dialogue  คือ  เสียงสนทนาหรือเสียงพูด 
   1.3.5 Semiology  คือ  การส่ือสารดวยสัญญะวิทยา 
    1.3.5.1 Icon  คือ  สัญลักษณท่ีแปลความหมายไดใกลเคียงกับส่ิงท่ีตัว
มันเองบอกความหมาย เชนภาพปายหองน้ํา 
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    1.3.5.2 Index คือ  สัญลักษณท่ีมักจะเชื่อมโยงกับส่ิงของ หรือแนวคิดท่ี
มันส่ือความหมายอยางมีเหตุผลมากกวา ความเหมือนโดยตรง เชน ภาพปลองควันจาโรงงงานท่ี
แสดงถึงมลภาวะเปนพิษ 
    1.3.5.3 Symbol  คือ  สัญลักษณท่ีแปลความหมายเช่ือมโยงระหวางตัว
มันกับส่ิงท่ีมันบอกความหมาย ท่ีตองมีการสอนการเรียนรูถึงจะเขาใจ ปจจัยทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล เชน เผาธงชาติในการประทวง มิใชเปนเพียงการเผาไหมบนผืนผาเทานั้น 
หากแตเปนการส่ือความหมายถึงความโกรธแคน 
   1.3.6 Emotion  การส่ือสารความรูสึก แบงไดเปน 3 แบบ 
    1.3.6.1 Positive Feeling คือ ใหความรูสึกดานบวกหรือเกิดความสบายใจ  
    1.3.6.2 Negative Feeling คือ  ใหความรูสึกดานลบหรือเกิดความไม
สบายใจ  
    1.3.6.3 Neutral Feeling ใหความรูสึกเปนกลาง หรือไมเกิดความรูสึก  
 2. ตัวแปรดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) คือ 
  2.1 Editing  คือ  การตัดตอและลําดับภาพ 
   2.1.1 Structure คือ โครงสรางการตัดตอ 
    2.1.1.1 Linear  คือ  การตัดตอเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง 
    2.1.1.2 NonLinear  คือ  การตัดตอแบบฉับพลันไมตอเน่ือง 
   2.1.2 Sequence  คือ  ลักษณะการลําดับภาพ 
    2.1.2.1 Juxtaposition คือ  การลําดับภาพลักษณะการวางติดกันเพื่อ
เปรียบเทียบ แบงไดดังนี้ 
     Layer เปนลักษณะภาพท่ีมีการเคล่ือนท่ี 2 หรือ 3 action มาเลน
ซอนทับกัน อยางตอเน่ืองกันไปในเวลาเดียวกัน และใน sequence เดียวกัน 
     Sequential เปนการลําดับภาพแบบสลับเหตุการณแบบ action 
สลับ action ไป โดยท่ีแตละ action นั้น ยังคงมีความตอเน่ืองกันไป 
     Simutaneous เปนการลําดับภาพแบบแบงโซนเลนพรอมกัน 
เปนลักษณะการเคล่ือนท่ี 2 หรือ 3 action ไปพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน โดยท่ีมีการแบงขอบเขต
หรือโซน 
    2.1.2.2 Hierarchy คือ การลําดับภาพแบบการใหความสําคัญตามลําดับ 
แบงไดดังนี้ 
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     แบบ Image-Dominant เปนการใชภาพ (Image) ใหเปนตัวหลัก
ในการเลาเร่ืองและส่ือความหมาย 
     แบบ Text-Dominant เปนการใชขอความ (Text) ใหเปนตัว
หลักในการเลาเร่ืองและส่ือความหมาย 
     แบบ Synthesis of Dominant เปนการใชการลําดับภาพดวย
สวนประกอบท้ังหมดมาประสมกัน โดยท่ีใหความสําคัญทุกสวนประกอบ 
   2.1.3 Transition คือ  การเปล่ียนผานภาพ แบงไดดังนี้ 
    2.1.3.1 Out   คือ  การตัดขน 
    2.1.3.2 Fade  คือ  การทําภาพจาง 
    2.1.3.3 Dissolve  คือ  การทําภาพจางซอน 
    2.1.3.4 Wipe  คือ  การกวาดภาพ 
    2.1.3.5 Specialty  คือ การเปล่ียนภาพโดยใชเทคนิคพิเศษดานภาพ 
  2.2 Camera  คือ  การส่ือสารผานกลอง 
   2.2.1 Audience Role  คือ  บทบาทของผูชม  แบงเปน 3 ลักษณะ 
    2.2.1.1 Objective Shot คือการนําเสนอภาพในลักษณะท่ีผูชมเปนผู
สังเกตการณวาเกิดอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
    2.2.1.2 Subjective Shot คือ การนําเสนอภาพในรูปแบบดึงผูชมเขามา
พัวพันเหตุการณ โดยมุมมองของผูชมแทนสายตานักแสดง 
    2.2.1.3 Point of View คือการนําเสนอภาพในรูปแบบอยางใกลชิด จะ
เปนลักษณะก้ํากึ่งระหวาง Objective Shot และ Subject Shot โดยกลองจะถายผานไหล (Over 
Shoulder) ของนักแสดงคนหนึ่งไปยังหนานักแสดงอีกคนหนึ่ง ท่ีมองมาทางนักแสดงท่ีถูกถายผาน
ไหล ทําใหผูชมเกิดความรูสึกเหมือนกับไดอยูใกลกับเหตุการณท่ีเกิดอยางใกลชิด 
   2.2.2 Shot หรือ Image Size  คือ  ขนาดของภาพ แบงได 4 ลักษณะ 
    2.2.2.1 Extreme Long Shot (ELS)  คือ  ภาพระยะไกลมาก 
    2.2.2.2  Long Shot (LS)  คือ  ภาพระยะไกล 
    2.2.2.3  Medium Shot (MS)  คือ  ภาพระยะปานกลาง 
    2.2.2.4 Close Shot (CU)  คือ  ภาพระยะใกล 
   2.2.3 Camera Angle  คือ  มุมกลองแบงได 3 ลักษณะ 
    2.2.3.1 Eye Level Shot  คือ  การถายภาพระดับสายตา 
    2.2.3.2 High Angle Shot การถายภาพจากมุมในระดับสูง 
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    2.2.3.3 Low Angel Shot การถายภาพจากมุมในระดับตํ่า 
   2.2.4 Camera Movement  คือ  การเคล่ือนไหวของกลอง แบงได 4 ลักษณะ 
    2.2.4.1 Paning คือ  การแพน เปนวิธีการเคล่ือนท่ีกลองในลักษณะการ
สายกลองเคล่ือนท่ีในแนวนอนหรือแนวราบ 
    2.2.4.2 Tilting คือ  การทิลท เปนวิธีการเคล่ือนท่ีกลองในลักษณะ
เหมือนกับแพน แตเปนในแนวดิ่ง (vertical Pan) โดยท่ีกลองถายจะรักษาระดับสูง-ต่ําคงท่ี 
    2.2.4.3 Dollying คือ  การดอลล่ี เปนการเคล่ือนไหวกลองในรูปแบบ
การเคล่ือนท่ีเขาไปหาส่ิงท่ีถาย หรือถอยกลองใหหางออกจากส่ิงท่ีถายในขณะทําการถายภาพ 
    2.2.4.4 Trucking คือการทรักท เปนการเคล่ือนไหวคลายดอลล่ี 
แตกตางกันในเร่ืองของการกําหนดทิศทางและอุปกรณเทานั้น ทรักตจะใชการเคล่ือนกลองใน
แนวทางขางเคียงหรือเลียบเคียงส่ิงท่ีถาย 
  2.3 Motion Element  คือ  การเคล่ือนไหวองคประกอบ 
   2.3.1 Dynamics  คือ  การเคล่ือนท่ีแบบสมดุล แบงได 3 ลักษณะ 
    2.3.1.1 Real time  คือ  การเคล่ือนไหวท่ีมีรูปแบบการเคลื่อนท่ีและ
เวลาท่ีเปนจริง 
    2.3.1.2 Implied  คือ การเคล่ือนไหวที่มีรูปแบบการเคล่ือนไหวสราง
ข้ึนใหเหมือนจริง เลียนแบบ 
    2.3.1.3 Abstract  คือ  การเคล่ือนไหวท่ีสรางข้ึนโดยไมอิงความเปน
จริงของการเคล่ือนไหวและเวลาจริง 
   2.3.2 Direction  คือ  การเคล่ือนท่ีแบบมีทิศทาง แบงได 3 ลักษณะ 
    2.3.2.1 Straight  คือ  การเคล่ือนท่ีแบบมีทิศทาง 
    2.3.2.2 Curved  คือ  การเคล่ือนท่ีแบบโคง 
    2.3.2.3 Spatial  คือ  การเคล่ือนท่ีลอยตัว 
   2.3.3 Orientation  คือ  แบบกําหนดทิศทาง แบงได 4 ลักษณะ 
    2.3.3.1 Upright  คือ  การเล่ือนข้ึนของภาพหรือตัวหนังสือในทิศทาง
จากลางข้ึนบน 
    2.3.3.2 Radial  คือ  การเคล่ือนท่ีของภาพหรือตัวหนังสือเล่ือนเขาหรือ
ออกมาจากศูนยกลางของจอ 
    2.3.3.3 Inverted  คือ  การเคล่ือนท่ีของภาพหรือตัวหนังสือในทิศทาง
เล่ือนพลิกกลับหัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 95 

    2.3.3.4 Skewed  คือ  การเคล่ือนท่ีของภาพหรือตัวหนังสือในทิศทาง
หรือมุมในลักษณะทแยง  
   2.3.4 Rotation คือ  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
    2.3.4.1 Flat  คือ  การหมุนแบบหมุนรอบตัวเองแบบมุมมองแนวราบ 
    2.3.4.2 Spatial คือ  การหมุนแบบหมุนรอบตัวเองแบบรอยตัวใน
อากาศ หมุนแบบพลิกกลับ เพื่อใหเห็นทุกดานมุมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
    2.3.4.3 Random คือ  การหมุนแบบหมุนรอบตัวเองแบบสุม เปนการ
หมุนแบบอิสระ คาดเดาไมได 
   2.3.5 Proximity  คือ  แบบใกลชิด แบงได 2 ลักษณะ 
    2.3.5.1 Spatial คือ  การเคล่ือนไหวแบบชิดติดกันแบบลอยตัว โดยที่
ระยะหางของตัวอักษรหรือชองไฟท่ีชิดติดกันเร่ิมกระจายออกเปนคําหรือประโยคจนท่ีผูชม
สามารถอานเขาใจ 
    2.3.5.2 Sequential คือ  เปนการเคล่ือนไหวตัวหนังสือกลุมคํา หรือ
ภาพแบบตอเนื่อง เปนการเกิดและหายท่ีมีชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน อยูชิดติดกัน ท่ีสามารถอานหรือ
มองเพ่ือใหปะติดปะตอกันเปนกลุมคําหรือรูปราง จนท่ีผูชมสามารถอานเขาใจได 
   2.3.6 Grouping  คือ  แบบจับกลุม แบงได 4 ลักษณะ 
    2.3.6.1 Symmetrical  คือ  เปนการเคล่ือนท่ีแบบสมมาตร มีการจัดกลุม 
มีการจัดแถว การเคล่ือนท่ีในกลุมท่ีสมดุล ไปในทางเดียวกัน ต้ังแตการเกิด แสดงและจบ 
    2.3.6.2 Asymmetrical คือ  การเคล่ือนท่ีแบบสมมาตร มีการจัดกลุม 
โดยท่ีแถวหรือกลุมนั้นไปคนละทิศทางไมสมดุล หรือมีความแตกตางของขนาด รูปแบบการ
เคล่ือนท่ีเกิดและจางหายไป 
    2.3.6.3 Consonant คือ เปนการเคล่ือนท่ีแบบประสานกัน องคประกอบ
ของขอมูลมารวมตัวกันจนเปนกลุมกอนอยางเปนระเบียบ 
    2.3.6.4 Dissonant คือ  เปนการเคล่ือนท่ีกระจัดกระจายจากทุกทิศทาง
แลวมารวมตัวกัน ซ่ึงการจัดกลุมแบบนี้มักผสมผสานรูปแบบหลายอยางในการเคล่ือนท่ี เชน 
รูปแบบประสานกัน (Consonant) เปนตน 
   2.3.7 Layering  คือ  การซอนทับ แบงได 4 ลักษณะ 
    2.3.7.1 Opaque  คือ  การซอนทับกันแบบทึบแสงใหดูคลุมเครือ โดยท่ี
สวนประกอบแบบทึบแสงมาบดบังขอความหรือภาพ ใหเห็นคลุมเครือ แตยังสามารถส่ือสารและ
ใหเขาใจไดอยู 
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    2.3.7.2 Translucent  คือ  การซอนทับกันแบบกึ่งโปรงแสง การ
ซอนทับของภาพหรือขอความท่ีมีลักษณะกึ่งโปรงแสง เปนลักษณะฝา มัวมาซอนทับกัน 
    2.3.7.3 Transparent  คือ  การซอนทับกันแบบกึ่งโปรงแสง การ
ซอนทับของภาพหรือขอความท่ีมีลักษณะโปรงแสง เปนลักษณะท่ีแสงสองผานทะลุ เหมือนกระจก
สีใสสามารถมองเห็นภาพท้ังหมดไดเม่ือวางซอนกัน 
    2.3.7.4 Synthesis of Techniques  คือ  การซอนทับกันแบบการรวม
เทคนิคตาง ๆ มารวมไวดวยกัน เชน  Opaque, Translucent, Transparent 
   2.3.8 Transformer  คือ  แบบเปล่ียนรูปทรง 
    2.3.8.1 Reductive คือ  การเปล่ียนรูปแบบลดรูป ตัดทอน เปนการ
รวมตัวหรือแตกตัวของสวนประกอบ จากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปทรงหนึ่ง 
    2.3.8.2 Elaborative  คือ  การเปล่ียนรูปแบบเพ่ิมเติม เปนการเพ่ิม
สวนประกอบจากท่ีมีอยูเดิมใหมากข้ึน หรือเปล่ียนไปจากเดิมเล็กนอยโดยยังคงสภาพองคประกอบ
เดิมอยู เชน การงอกใบไมของตนไมเพิ่ม จากท่ีมีกิ่งไมเพียงอยางเดียว 
    2.3.8.3 Distortive  คือ  การเปล่ียนรูปแบบทําใหผิดรูปบิดเบ้ียว เปน
การเปล่ียน จากรูปทรงหนึ่งไปเปนอีกรูปทรงหนึ่ง โดยใหรูปนั้นบิดเบ้ียว แตกออก 

 2. ตัวแปรดานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) ไดแก 
  2.1 2D  คือ  การทําเคล่ือนไหวดวยเทคนิคทางภาพ 2 มิติ 
   2.1.1 2D Drawing for Animation 
   2.1.2 2D CGI (Computer-generated Animation) 
  2.2 3D  คือ  การทําเคล่ือนไหวดวยเทคนิคทางภาพ 3 มิติ 
   2.2.1 3D Stop-motion Anaimation 
   2.2.2 3D CGI (Computer-generated Animation)  
  2.3 Mix-Media  คือ  การนําเทคนิคเคล่ือนไหวตาง ๆ มาผสมกัน 
 แบบสัมภาษณ (Interview Guide)  
 สัมภาษณผูเช่ียวชาญ  ไดแก  ผูกํากับภาพยนตร (Director) ผูอํานวยการสรางภาพยนตร 
และโปรดิวเซอร โดยใหผูเช่ียวชาญใชแบบสัมภาษณ แบบกึ่งเปดและปด (Pre-coded Question) 
และคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เพ่ือเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญเร่ืองเหตุผล
และเง่ือนไขในการใชงานองคประกอบในการออกแบบของสวนนําภาพยนตรท่ีมีผลตอการส่ือ
เนื้อหาและอารมณ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบผลวิเคราะหจากตารางวิเคราะห
คุณลักษณะและสวนนําภาพยนตร  ซ่ึงแบบสัมภาษณสามารถแบงได 4 สวน  ดังนี้ 
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 สวนท่ี  1  แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 สวนท่ี  2  แบบสัมภาษณดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) 
 สวนท่ี  3  แบบสัมภาษณดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) 
 สวนท่ี  4  แบบสัมภาษณเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อสรุปลักษณะการใชองคประกอบในการ
ออกแบบสวนนําภาพยนตรตัวอยาง โดยจําแนกเปนตัวแปรดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) 
ตัวแปรดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) และเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 
เพื่อนําเสนอสวนนําภาพยนตรท่ีส่ือเนื้อหาและอารมณ ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณจาก
ผูเช่ียวชาญ เพ่ือนําไปสูขอสรุปของการศึกษา โดยผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลของสวนนําภาพยนตร 
  1.1 วิเคราะหตัวแปรดานองคประกอบศิลป (Visual elements) ไดแก การใช
ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) รูปแบบการส่ือสารเน้ือหา (Narrative) รูปแบบการส่ือสารอารมณ 
(Emotion) การส่ือสารดวยสัญญะวิทยา (Semiotics) การส่ือสารดวยเสียง (Sound) 
  1.2 วิเคราะหตัวแปรเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) ไดแก การส่ือสารผาน
กลอง (Camera) การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) การเคล่ือนไหวองคประกอบ (Motion Element)  
  1.3 วิเคราะหตัวแปรดานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) ไดแก 
เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวสองมิติ (2D Animation) เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวสามมิติ (3D 
Animation) และเทคโนโลยีในการทําภาพเคล่ือนไหวแบบผสม (Mix-media) 
 2. วิเคราะหเหตุผลและเงื่อนไขในการใชงานองคประกอบของสวนนําภาพยนตรท่ีมีผล
ตอการส่ือสารเนื้อหาและอารมณ 
  โดยจะวิเคราะหแนวทางในการออกแบบ เหตุผล ในการเลือกใชองคประกอบใน
การออกแบบสวนนําภาพยนตรของผูเช่ียวชาญ (Expert) ไดแก ผูกํากับภาพยนตร (Director) และนกั
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Visual Artist) โดยสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีมีผลตอการส่ือ
เนื้อหาและอารมณในภาพยนตรในแตละประเภท โดยสรุปขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นและ
จากการสัมภาษณนําเสนอขอมูลดวยการอธิบายบรรยาย ประกอบตาราง 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
  โดยการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเช่ียวชาญดานภาพยนตร นํามาเสนอ
ในรูปของตารางและความเรียง อธิบายบรรยาย ประกอบตาราง และคะแนนความเหมาะสมนาํมาคิด
คาเฉล่ีย (Mean) จากผูเช่ียวชาญ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
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 คะแนน ความหมาย    
 5  คะแนน  มากท่ีสุด      
 4  คะแนน  มาก      
 3  คะแนน  ปานกลาง    
 2  คะแนน  นอย     
 1  คะแนน  นอยท่ีสุด       
 

  การกําหนดเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรคํานวณชองกวางระหวางช้ัน 
(ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 23) ดังตอไปนี้ 
 

  อันตรภาคช้ัน (Class Interval)   =     (Range) พิสัย      
       (Class) จํานวนช้ัน 
 

      =       5-1 
           5 
 

         = 0.8      
 

  ดังนั้นการอภิปรายในสวนของผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ีย ดังนี้ 
 

   คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
  4.21 – 5.00   ความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด  
  3.41 – 4.20   ความเหมาะสม อยูในระดับมาก  
  2.61 – 3.40   ความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง  
  1.81 – 2.60   ความเหมาะสม อยูในระดับนอย  
  1.00 – 1.80   ความเหมาะสม อยูในระดับนอยท่ีสุด 

   ส
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง วิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย ตั้งแตป 
พ.ศ. 2543-2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการลําดับภาพ วิธีการนําเสนอของภาพยนตรตัวอยาง
ของไทย  ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 และวัดความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้
ไดเลือกภาพยนตรตัวอยาง จํานวน 5 แนวในแตละแนวไดเลือกภาพยนตรที่ทํารายไดสูงและไดรับ
ความนิยมในขณะท่ีเขาฉาย มาแนวละ 3 เร่ือง เปนกรณีศึกษา (Case study) รวมเปนจํานวน 15 เร่ือง  
ดังนี้ 
 1. ภาพยนตรตัวอยางแนว Action ไดแก  (1) เร่ืองตมยํากุง (2) เร่ืองช็อกโกแลต และ 
(3) เรื่อง 7 ประจัญบาน ภาค 2 ดังแสดงในภาพท่ี  55 ภาพท่ี  56 และภาพท่ี  57 ตามลําดับ 
 2. ภาพยนตรตัวอยางแนว Comedy  ไดแก (1) เร่ืองสาระแนสิบลอ (2) เร่ืองแหยม
ยโสธร และ (3) เร่ืองมือปนโลก พระ จัน ดังแสดงในภาพท่ี  58 ภาพท่ี  59 และภาพท่ี 60 ตามลําดับ 
 3. ภาพยนตรตัวอยางแนว Drama  ไดแก (1) เร่ืองแฟนฉัน (2) เร่ือง 15 คํ่าเดือน 11 
และ (3) เร่ืองไชยา ดังแสดงในภาพท่ี  61 ภาพท่ี 62 และภาพท่ี  63 ตามลําดับ 
 4. ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror ไดแก (1) เร่ืองส่ีแพรง (2) เร่ืองแฟนเกา และ (3) 
เร่ืองผี 3 บาท ดังแสดงในภาพท่ี  64 ภาพท่ี  65 และภาพท่ี  66 ตามลําดับ 
 5. ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic ไดแก (1) เร่ืองรถไฟฟามาหานะเธอ (2) เร่ืองส่ิง
เล็ก ๆ ท่ีเรียกวารัก และ (3) เร่ือง 32 ธันวา ดังแสดงในภาพที่  67 ภาพท่ี  68 และภาพท่ี  69 
ตามลําดับ 
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  ภาพท่ี 55 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action  เร่ือง ตมยํากุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action  เร่ือง ช็อคโกแลต 
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ภาพท่ี 57 ภาพยนตรตัวอยางแนว Action  เร่ือง 7 ประจัญบาญ ภาค 2 

 

 
 

ภาพท่ี 58 ภาพยนตรตัวอยางแนว  Comedy  เร่ือง  สาระแนสิบลอ 
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ภาพท่ี 59 ภาพยนตรตัวอยางแนว  Comedy  เร่ือง  แหยมยโสธร 
 
 

 
 

ภาพท่ี  60 ภาพยนตรตัวอยางแนว  Comedy  เร่ือง  มือปนโลก พระ จัน 
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ภาพท่ี 61 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Drama  เร่ือง  แฟนฉัน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Drama  เร่ือง  15 คํ่าเดือน 11 
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ภาพท่ี 63 ภาพยนตรตัวอยางแนว  Drama  เร่ือง   ไชยา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 64 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Horror  เร่ือง  ส่ีแพรง  
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ภาพท่ี 65 ภาพยนตรตัวอยางแนว  Horror  เร่ือง  แฟนเกา  
 
 

 
 

ภาพท่ี 66 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Horror  เร่ือง  ผี 3 บาท 
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ภาพท่ี 67 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Romantic  เร่ือง   รถไฟฟามาหานะเธอ  
 
 

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Romantic  เร่ือง   ส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวารัก  
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ภาพท่ี  69 ภาพยนตรตัวอยางแนว   Romantic  เร่ือง   32 ธันวา 
    
 โดยการวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูเชี่ยวชาญสาขาภาพยนตร จํานวน 5 คน  ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี  1   แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ 
 สวนท่ี  2   แบบสัมภาษณดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) เทคนิคพิเศษดาน
(Visual Technique) ภาพ และเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 
 

สวนท่ี 1  แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูตอบสัมภาษณ 

 ขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญสาขาภาพยนตร  จํานวน 5 คน ดังนี้ 
  คุณอดิเรก วัฏลีลา  
  คุณปรัชญา ปนแกว  
  คุณบัณฑิต ทองดี  
  คุณสงา ฉัตรชัยรุงเรือง 
  คุณมณฑล อารยางกูร 
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 คุณอดิเรก วัฏลีลา  
 ตําแหนงปจจุบัน   ผูกํากับ  
     ผูอํานวยการสราง  
     นักเขียนบท  
     นักตัดตอ  
     นักแสดง 
 ประสบการณการทํางาน  27  ป 
 การทํางาน/ผลงาน 
 1. ผลงานกํากับภาพยนตร 
  1.1 วาไรตี้ผีฉลุย (2548) 
  1.2 ฉลุยหิน คนไขสุดขอบโลก (2537) 
  1.3 ฉลุยโครงการ 2 (2533) 
  1.4 ฉลุย (2531) 
  1.5 ดีแตก (2530) 
  1.6 ปล้ืม (2529) 
  1.7 ซึมนอยหนอยกะลอนมากหนอย (2528) 
 2. ผลงานอํานวยการสรางภาพยนตร 
  2.1 แฟนใหม (2553) 
  2.2 ทาชน (2552) 
  2.3 แฟนเกา (2552) 
  2.4 เทวดาทาจะเทง (2551) 
  2.5 วาไรตี้ ผีฉลุย (2548) 
  2.6 คนระลึกชาติ (2547) 
  2.7 ขุนกระบี่ ผีระบาด (2547) 
  2.8 องคุลิมาล (2546) 
  2.9 ทวิภพ (2546) 
  2.10 พรางชมพู (2545) 
  2.11 สมแบงค มือใหมหัดขาย (2545) 
  2.12 บางระจัน (2544) 

   ส
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  2.13 โกลคลับเกมสลมโตะ (2544) 
  2.14 ฟาทะลายโจร (2543) 
  2.15 บางกอกแดนเจอรัส (2543) 
  2.16 โคลนนิ่ง คนกอปปคน (2542) 
  2.17 แตก 4 รัก-โลภ-โกรธ-เลว (2542) 
  2.18 ปาฏิหาริย…โอม+สมหวัง (2541) 
  2.19 ฝนติดไฟ หัวใจติดดิน (2541) 
  2.20 18-80 เพื่อนซ้ีไมมีซ้ัว (2540) 
  2.21 ลองจุน ขอหมอนใบนั้นท่ีเธอฉันยามหนุน (2540) 
  2.22 เด็กระเบิด ยืดแลวยึด (2539) 
  2.23 เจนนี่ กลางวันครับ กลางคืนคะ (2539) 
  2.24 เกิดอีกทีตองมีเธอ (2538) 
  2.25 โลกท้ังใบใหนายคนเดียว (2538) 

 คุณปรัชญา ปนแกว  
 ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับภาพยนตร  
     นักเขียนบทภาพยนตร 
     ผูอํานวยการสรางภาพยนตร 
 ประสบการณการทํางาน  25  ป 
 การทํางาน/ผลงาน 
 1. กํากับภาพยนตร 
  1.1 รองตะแลบแปลบ (2535) 
  1.2 เกิดอีกทีตองมีเธอ (2538) 
  1.3 องคบาก (2546) 
  1.4 ตมยํากุง (2548) 
  1.5 ช็อกโกแลต (2551) 
  1.6 ฝน หวาน อาย จูบ (2551) 
  1.7 Elephant White (2554) 
  1.8 วอนโดนเตะ!! (2554)  
  1.9 ช็อกโกแลต 2  (2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81_4_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A0-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%A6%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%2B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=18-80%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%8A%E0%B8%9A�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Elephant_White&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B0!!�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95_2�
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  1.10 ตมยํากุง 2 (2554)  
 2. อํานวยการสราง 
  2.1 ปอบหวีดสยอง (2544) 
  2.2 999-9999 ตอติดตาย (2545) 
  2.3 มนตเพลงลูกทุง เอฟ.เอ็ม. (2545) 
  2.4 7 ประจัญบาน (2545) 
  2.5 สยิว (2546) 
  2.6 เฮ้ียน (2546) 
  2.7 FAKE โกหกท้ังเพ (2546) 
  2.8 องคบาก (2546) 
  2.9 คน ผี ปศาจ (2547) 
  2.10 เกิดมาลุย (2547) 
  2.11 เฉ่ิม (2548) 
  2.12 ตมยํากุง (2548) 
  2.13 มนุษยเหล็กไหล (2549) 
  2.14 อสุจาก (2550) 
  2.15 สวยลากไส (2550) 
  2.16 โอปปาติก เกิดอมตะ (2550) 
  2.17 รักแหงสยาม (2550) 
  2.18 ช็อกโกแลต (2551) 
  2.19 นาค (2551) 
  2.20 องคบาก 2 (2551) 
  2.21 ฮักนะ 'สารคาม (2553) 

 คุณบัณฑิต ทองดี  
 ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับภาพยนตร นักเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับละคร  
     ผูควบคุมการสราง 
 ประสบการณการทํางาน  19  ป 
 การทํางาน/ผลงาน 
 1. กํากับภาพยนตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87_2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/999-9999_%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1.�
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/FAKE_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%9C%E0%B8%B5_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81_2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B0_%27%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
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  1.1 มนตเพลงลูกทุง เอฟ.เอ็ม. (2545) 
  1.2 เฮ้ียน  (2546) 
  1.3 มนุษยเหล็กไหล (2549) 
  1.4 ฝน-หวาน-อาย-จูบ" (4Romances) (กํากับตอน"อาย")  (2551) 
  1.5 ปายอินเลิฟ (2555) 
  1.6 พุมพวง  (2554) 
 2. ควบคุมงานสราง 
  2.1 Yes or No ภาค 1 และ ภาค 2 
  2.2 นาคปรก 
  2.3 น้ําตาลแดง ภาค 1 และ ภาค 2 
 3. กํากับละครโทรทัศน 
  3.1 ทะเล จําป ดนตรี ทราย (ชอง ไอทีวี)  (2544) 
  3.2 สมบัติพอ (ละครเทิดพระเกียรติชอง 5)  (2545) 
  3.3 รักหามโปรโมท (ชอง ไอทีวี)  (2546) 
  3.4 ย.ยักษยอดยุง (ชอง 3)  (2548) 
  3.5 อุบัติรักขามขอบฟา 2 (ชอง 9)  (2552) 
  3.6 โรงงานสําราญใจ (ชอง ไทยพีบีเอส)  (2554) 
  3.7 โลมา กลาทาฝน (ชอง 9)  (2554) 
  3.8 รักนี้..หัวใจมีครีบ (ชอง 3)   (2555) 
  3.9 ฟากระจางดาว หนึ่งในซีร่ีย 3 ทหารเสือ (นวนิยายไทย) (ชอง 3)  (2555) 

 คุณสงา ฉัตรชัยรุงเรือง 
 ตําแหนงปจจุบัน  โปรดิวเซอรอิสระ 
 ประสบการณการทํางาน  12  ป 
 การทํางาน/ผลงาน 
 1. Executive Producer 
 2. Bangkok Dangerous 
 3. ฟาทะลายโจร 
 4. บางระจัน 
 5. Goal Club 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2.%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89..%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�


 112 

 6. พรางชมพู 
 7. Producer 
 8. ซีอุย 
 9. ก็เคยสัญญา 
 10. The Fifth Commandment (USA) 
 11.  ทาชน Fireball 
 12.  The Kick 

 คุณมณฑล อารยางกูร 
 ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวนการฝายกลยุทธการตลาด บริษัท เทอรตี้ไนน จก. (M39) 
 ประสบการณการทํางาน   10  ป 
 การทํางาน/ผลงาน 
 1. ควบคุมกลยุทธการตลาดของภาพยนตร 
 2. วางแผนโปรโมทภาพยนตร 
 3. วางแผนและกลยุทธการประชาสัมพันธ 
 4. ดูแลกลยุทธเพื่อภาพลักษณของบริษัท 
 ผลงานท่ีผานมา 
 1. 32 ธันวา 
 2. Big boy 
 3. เราสองสามคน 
 4. สุดเขต เสลดเปด 
 5. น้ํานองสยองขวัญ 
 6. เลิฟจุลินทรีย 
 7. สามสิบกําลังแจว 
 8. ส.ค.ส.สวีทต้ี 
 9. วาเลนไทน สวีทต้ี 
 10.   I miss U 
 
 

   ส
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สวนท่ี 2  แบบสัมภาษณดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) เทคนิคพิเศษดาน (Visual 
Technique) ภาพและเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 

 
1.  ระดับความเหมาะสมของจุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 

 ระดับความเหมาะสมของจุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตรตัวอยาง ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี  2  แสดงระดับความเหมาะสมของจุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) 

จุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบ 
ภาพยนตรตัวอยาง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

1. ทําหนาท่ีดึงดูดความสนใจของผูชม 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 

2. ทําหนาท่ีแสดงขอมูลของภาพยนตร
และเปนท่ีจดจําในเชิงการคา 

5 5 5 3 5 4.60 มากท่ีสุด 

3. ทําหนา ท่ีถายทอดเ ร่ืองราวและ
อารมณของภาพยนตร 

4 4 4 4 5 4.20 มาก 

4. เพื่อสรุปเนื้อหา 3 2 2 2 4 2.60 ปานกลาง 

 
 2. จุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตรตัวอยางท่ีสามารถนํามาใชไดอีก  
  ทานท่ี 1 การยอความภาพยนตรท่ีมีความยาว 100 – 150 นาที ใหเหลือเพียง 2 – 2.30 
นาที โดยมุงหวังกระตุนใหผูชมอยากเขามาดูภาพยนตร 
  ทานท่ี 2 ไมแสดงความคิดเห็น 
  ทานท่ี 3 การทําใหเกิดกระแสในวงกวาง เชน การใสคําพูดนาสนใจจากในภาพยนตร
เพื่อใหผูชมนําไปพูดตอ ๆ กัน เชน เร่ืองแหยมยโสธร 
  ทานท่ี 4 สรางสรรคหัวขอใหเปนท่ีนาสนใจของกลุมเปาหมาย สรางประเด็นหรือจุด
ท่ีสามารถบอกตอแบบปากตอปากท่ีส่ือสารไดในกลุม เทคนิคการตัดตอใหม ๆ ท่ีคนยังไมชินตาก็
สามารถเรียกความสนใจไดเชนเดียวกัน เชน เร่ือง 32 ธันวา มีคําวา คนท่ีดีพอ หรือคนท่ีพอดี 
ทานท่ี 5 ไมแสดงความคิดเห็น 

   ส
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 3. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง มีผลตอ
การส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
 การวัดระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง มีผล
ตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร ไดแก แนว Action, Comedy, 
Drama, Horror และแนว Romantic สรุปไดดังนี้ 

 3.1 Action 
                    ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยางแนว Action 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
 แนว Action 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) Art  Direction 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
Logo และตัวอักษร - 5 4 4 5 4.50 มากท่ีสุด 
องคประกอบศิลป - 4 4 4 5 4.25 มากท่ีสุด 
สี (Color) - 5 4 5  4.67 มากท่ีสุด 
เสียง (Audio) - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
การเคล่ือนไหว (Motion) - 5 5 3 5 4.50 มากท่ีสุด 
เทคนิคพิเศษดานภาพ - 4 5 4 5 4.50 มากท่ีสุด 

 
  3.2 Comedy 
   ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
แนว Comedy ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
 แนว Comedy 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) Art  Direction 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
Logo และตัวอักษร - 5 4 3 4 4.00 มาก 
องคประกอบศิลป - 3 2 4 3 3.00 ปานกลาง 
สี (Color) - 5 3 5 3 4.00 มาก 
เสียง (Audio) 5 4 3 5 5 4.40 มากท่ีสุด 
การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) - 4 4 5 5 4.50 มากท่ีสุด 
การเคล่ือนไหว (Motion) 5 3 4 3 4 3.80 มาก 
เทคนิคพิเศษดานภาพ - 2 2 3 4 2.75 ปานกลาง 

   
  3.3 Drama 
   ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
แนว  Drama ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยางแนว  
 Drama 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) Art  Direction 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
Logo และตัวอักษร - 4 3 4 5 4.00 มาก 
องคประกอบศิลป - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
สี (Color) - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
เสียง (Audio) - 3 4 5 5 4.25 มากท่ีสุด 
การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) - 4 5 3 5 4.25 มากท่ีสุด 
การเคล่ือนไหว (Motion) - 3 3 3 4 3.25 ปานกลาง 
เทคนิคพิเศษดานภาพ  - 1 3 3 3 2.50 นอย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116 

  3.4 Horror 
   ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยางแนว 
Horror ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยางแนว  
 Horror 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) Art  Direction 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
Logo และตัวอักษร - 5 5 4 5 4.75 มากท่ีสุด 
องคประกอบศิลป - 5 3 4 5 4.25 มากท่ีสุด 
สี (Color) - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
เสียง (Audio) 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
การเคล่ือนไหว (Motion) 5 4 5 3 5 4.40 มากท่ีสุด 
เทคนิคพิเศษดานภาพ  5 5 5 4 5 4.80 มากท่ีสุด 

   
  3.5 Romantic 

   ระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยางแนว  
Romantic ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงระดับความเหมาะสมขององคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง 
 แนว  Romantic 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) Art  Direction 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Logo และตัวอักษร - 4 3 4 4 3.75 มาก 
องคประกอบศิลป 5 5 3 5 5 4.60 มากท่ีสุด 
สี (Color) - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
เสียง (Audio) - 3 3 4 4 3.50 ปานกลาง 
การตัดตอและลําดับภาพ (Editing) - 3 5 4 5 4.25 มากท่ีสุด 
การเคล่ือนไหว (Motion) - 3 3 3 4 3.25 ปานกลาง 
เทคนิคพิเศษดานภาพ  - 1 3 3 3 2.50 นอย 

 
 4. การออกแบบในภาพยนตรตัวอยาง การใชรูปแบบของตัวภาพยนตรสือ (Text) มีผล
ตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณในแตละแนวภาพยนตรอยางไร 
  ทานท่ี 1 ตัวภาพยนตรสือมีตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณในแตละแนว
ความสําคัญนอยกวาภาพในภาพยนตรท่ีเสนอไป เพราะสวนใหญผูชมสนใจช่ือเร่ือง ดารา เนื้อหา 
มากกวาท่ีจะสนใจดูเพียงแคตัวภาพยนตรสือ 
  ทานท่ี 2 ตัวภาพยนตรสือมีผลตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณในแตละแนว 
เพราะตัวภาพยนตรสือทําหนาท่ีไมตางจากตัวละครในภาพยนตร ถาใชในจังหวะท่ีเหมาะสมก็จะมี
ผลตอการส่ือความหมาย ทําหนาท่ีคลาย องคประกอบศิลป เชน เร่ืองรถไฟฟามาหานะเธอ 
  ทานท่ี 3 การออกแบบตัวอักษรมีผลตอการถายทอดอารมณภาพยนตรทุกแนวโดย
ข้ึนอยูท่ีภาพยนตรแตละแนว ภาพยนตรท่ีมีการเคล่ือนใหว เชน ภาพยนตร Action หรือ Horror ตอง
ใหความสําคัญตอการออกแบบตัวอักษรมากกวาภาพยนตรรักหรือภาพยนตรตลก เชน เร่ือง 4 แพรง 
เปนตน 
  ทานท่ี 4 ตัวภาพยนตรสือสามารถบงบอกอารมณภาพยนตรแยกประเภทของ
ภาพยนตรได แสดงถึงความถูกหรือความแพงของภาพยนตร แสดงถึงเกรดภาพยนตร A B C ได 
  ทานท่ี 5 ตัวภาพยนตรสือเปนตัวเสริมใหคนเขาถึง อารมณของภาพยนตรไดดี
ยิ่งข้ึน 
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 5. ระดับความเหมาะสมของการใชชนิดตัวอักษร มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ี
เหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
   ชนิดของตัวอักษร 
   Serif  ตัวอักษรแบบมีหัวมีเทา 
   San serif  ตัวอักษรแบบไมมีหัวมีเทา  
   Script  ตัวอักษรแบบลายมือ 
   Display Type ตัวอักษรแบบประดิษฐ 

 ระดับความเหมาะสมของการใชชนิดตัวอักษร มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ี
เหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี  8 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชชนิดตัวอักษร มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณ

ท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
 

ความคิดเหน็จากผูเช่ียวชาญสาขาภาพยนตร (ทานท่ี) แนว 
ภาพยนตร 1 2 3 4 5 

Action Serif Display San serif, 
Display Type 

Script, 
Display Type 

Display Type 

Comedy San serif 
Display Type 

Display Serif San serif 
Display Type 

Display Type 

Drama  Script Display Type Serif 
San serif 

Display Type 

Horror Display Type Display Type Serif San serif 
Script 

Display Type 

Romantic Script Serif Script Serif, 
Script 

Display Type 

Serif 
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 6. ลักษณะการใชภาพ (Image) มีผลตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณในแตละแนว
ภาพยนตร 
  6.1 Action 
   ทานท่ี 1  ภาพยนตรประเภท Action ตองเนนภาพหวือหวา ในอดีตภาพยนตร 
Action มักใชภาพเหนือจริง แตในปจจุบันภาพยนตร Action มักจะเสนอภาพท่ีสมจริงเพื่อแสดงให
เห็นถึงความเกงของนักแสดง เชน ภาพยนตรทุกเร่ืองของ จา พนม เปนตน 
   ทานที่ 2  ภาพ Action ตองมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา  
   ทานท่ี 3  ควรใชภาพ Action ไมควรใสภาพท่ีมีลักษณะน่ิง ๆ ตัวละครหรือ
กลองควรมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ภาพยนตร Action ไมควรใชภาพที่แสดงอารมณนิ่ง ๆ เชน 
เร่ืองช็อกโกแลต เปนตน 
   ทานท่ี 4  ผูสรางภาพยนตร Action ควรมีรูปแบบของตนเองสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ เพราะเร่ืองซํ้า ๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ แลวจะทําใหคนพูดถึงยากมาก ตอง
สรางสรรคสไตล Action ใหม ๆ มุมภาพใหม ๆ มุมกลองใหม ๆ ท่ีจะดึงดูดผูชมได 
   ทานท่ี 5  ภาพลักษณของภาพยนตร Action ตองดูลุนระทึก ตื่นเตน เพื่อทําให
ผูชมรูสึกถึงอารมณเหลานี้ในภาพยนตรจริง ๆ เชน เร่ืองตมยํากุง เปนตน 
  6.2 Comedy 
   ทานท่ี 1  อาจจะเสนอภาพเล็กนอย เพราะผูชมตองการเห็นการหักมุมของ
ภาพยนตรมากกวา 
   ทานท่ี 2  ปลอยมุขท่ีไมเคยเห็นในเร่ืองไหนมากอน เลาเร่ืองวาเกี่ยวกับเร่ือง
อะไร 
   ทานท่ี 3  ควรใชภาพท่ีแสดงมุขตลก เชน วิ่งหนีผีแลวเหยียบเปลือกกลวยลม 
และควรใชการตัดตอชวยแสดงมุขตลกไดอยางกระชับ เชน ภาพยนตรเร่ืองแหยมยโสธร ไมควรใช
ภาพท่ีมีลักษณะตัวละครนิ่งเฉย 
   ทานท่ี 4  จังหวะภาพ การตัดตอ ภาษาภาพยนตรสูง ภาพท่ีมีบทพูดนอยแตยัง
สามารถเรียกเสียงฮาได มุขใหม ๆ ท่ีคนยังไมเคยเลน 
   ทานท่ี 5  สําหรับภาพยนตรไทยมักจะใชมุขตลกหรือภาพท่ีแสดงอาการตลกก็
จะเปนการช้ีนําทําใหผูชมรูสึกวาภาพยนตรมีความสนุก ตลก 
  6.3 Drama 
   ทานท่ี 1  การนําเสนอภาพอาจจําเปนตองใชสัญลักษณบางอยางเพ่ือส่ือสาร
ชวย เนื่องจากภาพยนตรดรามาไมเนนหวือหวา เชน เร่ือง 15 คํ่า เดือน 11 
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   ทานท่ี 2  ในการบรรยายเน้ือเร่ือง เลาปญหาของตัวละครวาจุดมุงหมาย ไม
ควรใหเห็นภาพบทสรุปในตัวอยาง ใหผูชมกลับไปคิดเพื่อติดตามวาชะตาชีวิตของตัวละครจะเปน
อยางไร 
   ทานท่ี 3  ควรใชภาพท่ีมีองคประกอบศิลปสวย ๆ ดี ๆ ภาพท่ีส่ืออารมณของ
ตัวละครโดยท่ีไมจําเปนใหเห็นสีหนาหรืออารมณตัวละครผานทางแววตา เชน ใชภาพยอนแสงคือ
แสดงกวาง ๆ การนั่งอยูริมประตูบานก็แสดงออกถึงความเหงา ภาพยนตร Drama สามารถใชภาพ
หวือหวาได เชน ตัวละครนํากีตารฟาดฟนแสดงการระบายอารมณ  เปนตน 
   ทานท่ี 4  องคประกอบศิลป แสงเงาจะสามารถสรางอารมณคนดูใหตามช้ัน
เชิงการเลาเร่ือง ดนตรีประกอบ เสียงจะมีผลมาก เชน เร่ืองแฟนฉัน 
   ทานท่ี 5  ไมแสดงความคิดเห็น 
  6.6 Horror 
   ทานท่ี 1  ควรเสนอภาพความนากลัวและความกลัวของเหยื่อ เนนความทึม 
ความมืด รวมไปถึงบรรยากาศโดยรวมเพ่ือกระตุนความตกใจกลัวใหกับผูชม 
   ทานท่ี 2  ตัวภาพตองซอนส่ิงท่ีนากลัวในภาพยนตร สรางความอยากรูอยาก
เห็นและมีความแตกตางจากภาพยนตรเร่ืองอ่ืน 
   ทานท่ี 3  ควรใชภาพท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับภาพยนตร Action คือ มีการ
เคล่ือนไหวตลอดเวลาเพื่อถายทอดความต่ืนเตนเราอารมณไปสูผูชม เชน เร่ืองผีสามบาท 
   ทานท่ี 4  เทคนิคการเลาแบบ หักมุมจะชวยไดมาก 
   ทานท่ี 5  ไมแสดงความคิดเห็น 
  6.7 Romantic  
   ทานท่ี 1  การเนนภาพสวย  ชวนฝน  นอกจากพระเอก-นางเอก  ท่ีดึงดูด
บรรยากาศและสถานท่ีก็เปนสวนประกอบหนึ่งท่ีชวยใหภาพยนตรนาสนใจเพิ่มข้ึน 
   ทานท่ี 2  ภาพยนตรแนว Romantic ตองมีความแปลกใหม ตัวอยางเร่ืองตอง
ตดัตอใหเห็นวาจะมีแนวโนมอยางไร ตองเห็นภาพบรรยากาศ สถานท่ีทําใหคนดูอิจฉาและอยากจะ
เปนอยางตัวละคร เชน เร่ืองส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวารัก 
   ทานท่ี 3  ควรมีการใชภาพท่ีมีลักษณะคลายภาพยนตร Drama คือ ใชอารมณ
นิ่ง ๆ หรือใชภาพหวือหวาถาภาพนั้นเราอารมณผูชม เชน ภาพพระเอกหรือนางเอกขับมอเตอรไซด
ลมแลวเขามาอุมพรอมกับรองไห 
   ทานท่ี 4  ควรเนนภาพสวยงาม แสงไฟองคประกอบศิลปมีสวนอยางมากกับ
การถายทอดความรูสึกนั้น ๆ บทสนทนาสําคัญมาก 
   ทานท่ี 5  ไมแสดงความคิดเห็น 
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 7. ระดับความเหมาะสมของการใชสีโดยรวมของภาพ มีผลตอการสื่อเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 

  ระดับของสี  แบงออกเปน 4 ระดับ  ไดแก 

   Vivid Tone การใชสีระดับสดเขม 

   Bright Tone การใชสีระดับสดสวาง 

   Subdued Tone  การใชสีระดับหมน 

   Dark Tone  การใชสีระดับมืด 

    ระดับความเหมาะสมของการใชสีโดยรวมของภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณ

ท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตรดังแสดงในตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี  9  แสดงระดับความเหมาะสมของการใชสีโดยรวมของภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 

 

ความคิดเหน็จากผูเช่ียวชาญสาขาภาพยนตร (ทานท่ี) แนว 
ภาพยนตร 1 2 3 4 5 

Action Vivid Tone Bright Tone 
Subdued Tone 

Subdued Tone Vivid Tone Vivid Tone 

Comedy Vivid Tone Vivid Tone 
Bright Tone 

Bright Tone Vivid Tone 
Bright Tone 

Bright Tone 

Drama Bright Tone Bright Tone 
Subdued Tone 

Subdued Tone Subdued Tone 
Dark Tone 

Subdued Tone 

Horror Dark Tone Subdued Tone 
Dark Tone 

Dark Tone Subdued Tone 
Dark Tone 

Dark Tone 

Romantic Bright Tone Vivid Tone 
Bright Tone 

Vivid Tone Vivid Tone 
Bright Tone 

Bright Tone 
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 8. ระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
  8.1 Action 

   ระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action ดังแสดงในตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action 

 
คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยเสียง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับความ 
เหมาะสม 

Commentary เสียงบรรยาย - 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 
Sound Effects เสียงประกอบ - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
Music เสียงดนตรี - 5 5 4 3 4.25 มากท่ีสุด 
Dialogue เสียงสนทนา - 3 3 3 2 2.75 ปานกลาง 

 
  8.2 Comedy 

                                              ระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy ดังแสดงในตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy 

 
คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยเสียง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับความ 
เหมาะสม 

Commentary เสียงบรรยาย - 3 2 4 2 2.75 ปานกลาง 
Sound Effects เสียงประกอบ - 4 3 4 3 3.50 มาก 
Music เสียงดนตรี - 4 3 3 4 3.50 มาก 
Dialogue เสียงสนทนา 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
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  8.3 Drama 
  ระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama ดังแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยเสียง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Commentary เสียงบรรยาย 4 4 5 4 2 3.80 มาก 
Sound Effects เสียงประกอบ - 1 4 5 2 3.00 ปานกลาง 
Music เสียงดนตรี - 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
Dialogue เสียงสนทนา 5 3 4 4 4 4.00 มาก 

 
  8.4 Horror 

                    ระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror ดังแสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror 

 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยเสียง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Commentary เสียงบรรยาย - 2 3 4 3 3.00 ปานกลาง 
Sound Effects เสียงประกอบ 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 
Music เสียงดนตรี - 5 5 5 3 4.50 มากท่ีสุด 
Dialogue เสียงสนทนา - 3 2 4 2 2.75 ปานกลาง 
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  8.5 Romantic 
   ระดับความเหมาะสมของการใชการสื่อสารดวยเสียง มีผลตอการสเนื้อและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Romantic ดังแสดงในตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Romantic 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยเสียง 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Commentary เสียงบรรยาย - 3 2 3 3 2.75 ปานกลาง 
Sound Effects เสียงประกอบ - 1 3 5 2 2.75 ปานกลาง 
Music เสียงดนตรี 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 
Dialogue เสียงสนทนา - 4 5 4 3 4.00 มาก 

 
 9. ลักษณะโดยรวม (Theme) ของภาพยนตรตัวอยางท่ีถายทอดจากเสียงแตละประเภท
ภาพยนตร ควรสื่อเนื้อหาและใหความรูสึกอยางไร 
  9.1 Action 
   ทานท่ี 1  ควรเนนการใสดนตรีเพื่อความสนุก เราใจใหกับผูชม เชน เร่ือง
ช็อกโกแลต เปนตน 
   ทานท่ี 2  ดนตรีและเสียงประกอบกับการตัดตอตองเร็ว สนุก มีการเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา และควรมีดนตรีประกอบใหม ๆ ทําใหภาพยนตรมีพลัง 
   ทานท่ี 3  ควรใชเสียงท่ีดังและกระตุนอารมณทําใหเกิดความเราใจ 
   ทานท่ี 4  จังหวะประเภทเสียงดนตรีใหเหมาะกับบรรยากาศภาพยนตร 
   ทานท่ี 5  ควรมีเสียงท่ีหนักแนน เราใจ ส่ือเนื้อหาใหผูชมมีความรูสึกตื่นเตน 
  9.2 Comedy 
   ทานท่ี 1 เนนบทสนทนาท่ีสงตอมุขกันเพื่อใหภาพยนตรนาสนใจ และเปนท่ี
จดจํา เชน เร่ืองมือปน โลก พระ จัน 
   ทานท่ี 2  มีเสียงประกอบประเภทสนุกสนานเขามาประกอบ เสียงสนทนามี
ความสําคัญมาก เพราะบทสนทนาจะเปนตัวท่ีทําใหผูชมชอบ เชน เร่ืองแหยมยโสธร 
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   ทานท่ี 3  ควรใชเสียงสนทนาใหชัดเจนท่ีสุดเพื่อบอกหรือถายทอดมุขตลกได
ชัดเจน 
   ทานท่ี 4  เสียงสนทนาควรมีความสนุกสนาน 
   ทานท่ี 5  เสียงสดใส สรางใหเกิดความสนุกสนาน เชน เร่ืองสาระแนสิบลอ 
  9.3 Drama 
   ทานท่ี 1  เนนหนักท่ีการเลาเร่ืองผานบทสนทนาเพ่ือสรางความนาสนใจและ
นาติดตามเพ่ิมมากข้ึน เชน เร่ืองแฟนฉัน 
   ทานท่ี 2  เสียงดนตรีมีความสําคัญท่ีสุด เพื่อสรางบรรยากาศ 
   ทานท่ี 3  ควรใชเสียงดนตรีประกอบท่ีคอนขางชัดเจนในระดับท่ีทําใหผูชมได
ยินและจับตองไดถึงอารมณของฉากนั้น ๆ 
   ทานท่ี 4  ควรใชดนตรีจังหวะชาๆ หรือดนตรีบรรเลง เพื่อเสริมอารมณดาน
ภาพใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
   ทานท่ี 5  เสียงเครงขรึม ดูจริงจัง ส่ือใหเกิดความรูสึกจริงใจ 
  9.4 Horror 
   ทานท่ี 1  เนนบรรยากาศความนากลัวจากเสียงประกอบ เสียงควรดูลึกลับ และ
เพิ่มความนากลัวดวยจังหวะเสียงนาขนลุกและตื่นเตน เชน เร่ืองผีสามบาท 
   ทานท่ี 2 หนาท่ีสําคัญ คือ ดนตรีและเสียงประกอบกับการตัดตอตองเร็ว ตอง
สนุก มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา และควรมีเสียงดนตรีประกอบใหม ๆ ทําใหภาพยนตรตัวอยางมี
พลัง 
   ทานท่ี 3  ควรใชเสียงดนตรีประกอบท่ีชัดเจนมาก ๆ และใชออกแบบเสียงท่ี
คอนขางเพราะพอสมควร เพราะภาพยนตรประเภทนี้เสียงมีผลตออารมณผูชมมากกวาแนวอื่น 
   ทานท่ี 4  ควรมีเสียลึกลับ กดดัน บางคร้ังความเงียบสงัดก็สามารถนํามาใชได
ในหลายจังหวะ ระดับเสียงดัง-เบา-ดังมากในการใหน้ําหนักมีผลตออารมณภาพยนตรมาก เชน เร่ือง
ส่ีแพรง 
   ทานท่ี 5  เสียงโทนตํ่า ทุม เสียงกระซิบ ทําใหรูสึกลึกลับ 
  9.5 Romantic  
   ทานท่ี 1  ใสเพลงประกอบเพื่อสรางอารมณและหาประโยคที่นาจดจํา เพื่อใช
ในการสรางเสนหและความนาสนใจใหนาชม เชน เร่ืองรถไฟฟามาหานะเธอ 
   ทานท่ี 2  ดนตรีมีความสําคัญท่ีสุด ทําใหเห็นบรรยากาศความเปนมาเปนไป
จากดนตรีหรือเพลงประกอบ 
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   ทานท่ี 3  ควรมีเสียงสนทนาท่ีชัดเจน รองลงมา คือ การใหความสําคัญกับ
ดนตรีประกอบ 
   ทานที่ 4  ควรมีเสียงท่ีสดใส สามารถใสเพลง เสียงรองท่ีมีเร่ืองราวเนื้อหา
สงเสริมกับเนื้อเร่ือง 
   ทานท่ี 5  เสียงหวานซ้ึง เสนาะหู ส่ือใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึง 
 10. การใชการส่ือสารดวยสัญญะวิทยา (Semiology) ไดแก 
  Icon เปนสัญลักษณท่ีแปลความหมายไดใกลเคียงกับส่ิงท่ีตัวมันเองบอก
ความหมาย เชน ภาพปายหองน้ํา 
  Index เปนสัญลักษณท่ีมักจะเช่ือมโยงกับส่ิงของหรือแนวคิดท่ีมันส่ือความหมาย
อยางมีเหตุผลมากกวาความเหมือนโดยตรง เชน ปลองควันจากโรงงานท่ีแสดงถึงมลภาวะเปนพิษ 
  Symbol เปนสัญลักษณท่ีแปลความหมายเช่ือมโยงระหวางตัวมันกับส่ิงท่ีมันบอก
ความหมายท่ีตองการมีการสอนการเรียนรูถึงจะเขาใจปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล 
 ทานที่ 1 สัญญะอาจจะมีความสําคัญนอยท่ีสุดจนถึงกับไมมีเลย เพราะส่ิงท่ีนาสนใจ
มากที่สุดนาจะเปนเนื้อเร่ือง ดาราที่ดึงดูด แนวทางของภาพยนตร เพราะการส่ือสารดวยสัญญะวิทยะ
ควรจะไปติดตามในภาพยนตรเต็ม 
  ทานท่ี 2 ในภาพยนตรไทยใชนอยมาก เพราะระดับการศึกษาของผูชมยังไมถึง 
เนื่องจากเปนการส่ือสารทางออม 
  ทานท่ี 3 มีประโยชนในการส่ือความหมายหรืออารมณของภาพยนตรไดดียิ่งข้ึน
และดีมีศิลปะ เชน ภาพยนตรเร่ืองผีสามบาท 
  ทานท่ี 4 สัญญะมีประโยชนทําใหผูชมสามารถแบงระดับของภาพยนตร ความ
นาสนใจในตัวผูกํากับ และช้ันเชิงการเลาเร่ือง 
  ทานท่ี 5 ในลักษณะผูชมภาพยนตรในประเทศไทย การส่ือสารดวยสัญญะวิทยา
มักจะไดผลกับกลุมผูชมท่ีแคบ (ระดับการศึกษาสูง) มักใชไมไดผลกับผูชมกลุมใหญ เพราะส่ิง
เหลานี้ตองใชการตีความซ่ึงสําหรับวัฒนธรรมการดูภาพยนตรของคนไทยคือการดูเพื่อความบันเทิง
เทานั้น 
 11. การนําเสนอดวยการส่ืออารมณ มีผลตอการสื่อเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมใน
แตละแนวภาพยนตร 
  ลักษณะของการสื่ออารมณ 
  Positive Feeling  แบบเกิดความสบายใจ 
  Negative Feeling แบบเกิดความรูสึกไมสบายใจ 
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  ทานท่ี 1  แนว Action Drama และ Horror ควรส่ืออารมณแบบเกิดความรูสึกไม
สบายใจ สวนแนว Comedy และ Romantic ควรส่ืออารมณแบบเกิดความสบายใจ 
  ทานท่ี 2  ภาพยนตรทุกประเภทควรสรางแรงดึงดูดมากท่ีสุด การทําใหผูชมอยากรู
อยากเห็นจะทําใหเกิดความสงสัยวาจะลงเองอยางไร อยากมีสวนรวม สวนความรูสึกไมสบายใจไม
ควรเกิดเพราะตรงขามกับความบันเทิงทําใหคนวิ่งเขาหาภาพยนตร 
  ทานท่ี 3  ตัวอยางภาพยนตรทุกแนวควรมีลักษณะท่ีทําใหเกิดความสบายใจ เพราะ
ธรรมชาติของคนดูตองการมาดูภาพยนตรท่ีตัวละครคล่ีคลายทางอารมณ เพราะฉะนั้นถาตัวอยาง
ภาพยนตรภาพยนตรทําใหผูชมเกิดความรูสึกไมสบายจะทําใหไมอยากดูภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ 
  ทานท่ี 4  แลวแตประเภทภาพยนตร Positive Feeling เหมาะกับภาพยนตรแนว 
Commercial คาขายเพราะคนดูภาพยนตรตองการมาหาความสุข ความสนุก สวน Negative Feeling 
เหมาะกับภาพยนตร Art ภาพยนตร Cult เพราะตองการมุมมองท่ีแตกตางและสามารถเลาไดนาสนใจ
ตองคิดหลายช้ันมีชองวางสําหรับใหผูชมไดจินตนาการมาก 
  ทานท่ี 5  Positive Feeling มักจะใชกับภาพยนตร Comedy และ Romantic เพราวา
กลุมผูชมท่ีมักจะชมภาพยนตร Comedy ตองการเขามรับความสบายใจสุขใจในโรงภาพยนตร สวน 
Negative Feeling มักใชกับภาพยนตร Horror เพราะจะสรางความรูสึกความไมสบายใจ อาจจะสราง
ความนาสนใจไดในระดับนึง (การกระตุนความสนใจดวย Negative อาจจะมีผลเสียถาความรูสึกไม
สบายใจมีมากเกินไปจนไปบดบังความรูสึกสนใจอยากรู) 
 12. การเลาเร่ืองภาพยนตรตัวอยาง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแต
ละแนวภาพยนตร 
  ลักษณะของการเลาเร่ือง 
  Attract Attention  เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
  Explain Instructions เพื่อเลาเนื้อหา 
  Explain Concepts เพื่อสรุปเนื้อหา 
  ทานท่ี 1  ภาพยนตรทุกประเภทควรเลาเร่ืองเพื่อดึงดูดความสนใจและสรุปเนื้อหา 
  ทานท่ี 2  การเลาเร่ืองเพื่อดึงดูดความสนใจสําคัญท่ีสุดอยูภายใตความบันเทิงในทุก
แนวภาพยนตร สามารถขาดการเลาเร่ืองเพื่อเลาเนื้อหาได สวนการเลาเร่ืองเพ่ือสรุปเนื้อหาไมจําเปน 
เพราะการไมสรุปเนื้อหาคือแรงดึงดูด 
  ทานท่ี 3  ตัวอยางภาพยนตรแนว Action กับ Horror ควรนําเสนอดวยภาพหรือ
เสียงเพ่ือดึงดูดความสนใจ สวนแนว Drama กับ Romantic ควรใชการเลาเร่ืองท่ีมีลักษณะบอกเลา
เน้ือหา สวนแนว Comedy ไมมีสูตรท่ีชัดเจนเนนในการแสดงมุขตลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 128 

  ทานท่ี 4  อันดับแรกทําใหผูชมสนใจ Concept/Theme สําคัญสุด พอผูชมสนใจก็
สามารถใสเนื้อหาทุกอยางท่ีอยากเลาอยากใหผูชมรูและติดตามตลอดไป 
  ทานท่ี 5  แนว Comedy ควรนําเสนอเพื่อเลาเนื้อหาและเพ่ือสรุปเนื้อหา แนว 
Romantic และ Drama ควรนําเสนอเพื่อเลาเนื้อหา แนว Action และ Horror ควรนําเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ 
 
สวนท่ี 3  แบบสัมภาษณดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) 
 1. ลักษณะโดยรวม (Theme) ของภาพยนตรตัวอยางควรมีเทคนิคการตัดตอท่ีส่ือ
เนื้อหาและอารมณ 
  1.1 Action 
   ทานที่ 1  เนนการตัดตอกระชับฉับไว เพื่อใหภาพยนตรดูสนุกข้ึน เชน เร่ือง
ช็อกโกแลต 
   ทานท่ี 2  ตองรวดเร็วกระชับ เลนจังหวะกับผูชม อาจจะเปดมาชา ๆ ทําแบบ
รถไฟเหาะตีลังกา ชา ๆ แลวเรงเรา เชน เร่ืองตมยํากุง เปนตน 
   ทานท่ี 3 ภาพยนตรแนว Action, Horror, Comedy ควรตัดตอใหมีความ
นาสนใจโดยไมจําเปนตองบอกเนื้อหา ใสเสียงเพลงประกอบท่ีกระตุนอารมณ  
   ทานท่ี 4  เร็ว กระชับ เสียงเพลงประกอบเยอะ 
   ทานท่ี 5  กระชับ ฉับไว รวดเร็ว เนน Effect และเทคนิคจังหวะภาพ 
  1.2 Comedy 
   ทานท่ี 1  เนนการเลาเร่ืองเล็กนอย แตใสใจรายละเอียดของมุขตลกเพ่ือสราง
ภาพจําแทน 
   ทานท่ี 2  ตองหลอกลอผูชม มีการเลนกับการคาดเดาของผูชม เชน เร่ืองมือปน/
โลก/พระ/จันทร 
   ทานที่ 3 ภาพยนตรแนว Action, Horror, Comedy ควรตัดตอใหมีความนาสนใจ
โดยไมจําเปนตองบอกเนื้อหา ใสเสียงเพลงประกอบท่ีกระตุนอารมณ  
   ทานท่ี 4 จังหวะชาเร็วข้ึนอยูกับอารมณสถานการณนั้น ๆ 
   ทานท่ี 5 เนนการตัดตอใหเขาใจมุขตลกของภาพยนตร 
  1.3 Drama 
   ทานท่ี 1 ใชการตัดตอไมเยอะมาก เพื่อใชการเลาเร่ืองใหมีประสิทธิภาพ เชน 
เร่ือง 32 ธันวา 
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   ทานท่ี 2 เลาเร่ืองแตไมเฉลยวาจะเกิดอะไรขึ้น  
   ทานท่ี 3 แนว Romantic, Drama ตองแสดงเนื้อหาใหผูชมเขาใจและรูเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนในภาพยนตร เพราะภาพยนตรประเภทนี้ผูชมอยากเขาถึงเนื้อหาของภาพยนตร 
   ทานท่ี 4 ควรให Tempo แตกตางกัน ในชวงเลา Tempo ในฉากท่ีตองการ
เขาถึงอารมณอีก Tempo อารมณถึงจะออก เชน เร่ืองแฟนฉัน 
   ทานท่ี 5  เนนการตัดตอในจังหวะเนิบชา ตัดตอโดยใชเสียงเพลงเปนตัวนํา 
  1.4 Horror 
   ทานท่ี 1  เนนการตัดตอท่ีกระชับ บางคร้ังควรท้ิงจังหวะท่ีลึกลับเพื่อสรางความ
ตกใจใหกับผูชม 
   ทานท่ี 2  เก็บความลับใหมากท่ีสุด สรางภาพนากลัวใหเกิดข้ึน เชน เร่ืองผีสาม
บาท 
   ทานท่ี 3 ภาพยนตรแนว Action, Horror, Comedy ควรตัดตอใหมีความ
นาสนใจโดยไมจําเปนตองบอกเนื้อหามาก ใสเสียงเพลงประกอบท่ีกระตุนอารมณ 
   ทานท่ี 4 ชาและเร็วในแตละจังหวะสําคัญมากเสียงเพลงประกอบมีผลมาก 
   ทานท่ี 5 เนนการตัดซอนประเด็นสําคัญไวเพื่อกระตุนความนาสงสัย 
  1.5 Romantic  
   ทานท่ี 1 เนนการตัดตอท่ีดูอ่ิมเอม ดูสบายตา เพื่อรองรับกับภาพสวย ๆ เพลง
เพราะๆ 
   ทานท่ี 2 ตัดตอเลาเร่ืองและใชดนตรีประกอบหรือเพลงประกอบใหเปน
ประโยชนมากท่ีสุด 
   ทานท่ี 3 แนว Romantic, Drama ตองแสดงเนื้อหาใหผูชมเขาใจและรูเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนในภาพยนตรเพราะภาพยนตรประเภทนี้ผูชมอยากเขาถึงเนื้อหาของภาพยนตร 
   ทานท่ี 4 ภาพตองสวยงาม สดใส ตองตัดตอใหเรียบเนียนในการตัดตอฉาก 
   ทานท่ี 5  ตัดตอภาพโดยใชเพลงเปนตัวนํา 
 2. ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
  2.1 Action 

   ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action ดังแสดงตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action 

 
คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) เทคนิคการเปล่ียนภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Cut  : การตัดชน 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

Fade  : การทําภาพจาง - 1 3 - - 2.00 นอย 

Dissolve  : การทําภาพจางซอน - 1 2 - - 1.50 นอยท่ีสุด 

Wipe   : การกวาดภาพ - 3 2 5 - 3.33 ปานกลาง 

Specialty  :  การเปล่ียนภาพโดยใช 
  เทคนิคพิเศษดานภาพ 

5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

 
  2.2 Comedy 
              ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy ดังแสดงตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา

และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Comedy 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) เทคนิคการเปล่ียนภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Cut  : การตัดชน 5 4 5 5 5 4.80 มากท่ีสุด 
Fade  : การทําภาพจาง - 1 2 - - 1.50 นอยท่ีสุด 
Dissolve  : การทําภาพจางซอน - 1 2 - - 1.50 นอยท่ีสุด 
Wipe   : การกวาดภาพ - 4 4 5 - 4.33 มากท่ีสุด 
Specialty  :  การเปล่ียนภาพโดยใช 
  เทคนิคพิเศษดานภาพ 

- 5 2 - 3 3.33 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 131 

  2.3 Drama 
           ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama ดังแสดงตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา

และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) เทคนิคการเปล่ียนภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับความ 
เหมาะสม 

Cut  : การตัดชน - 4 4 - - 4.00 มาก 
Fade  : การทําภาพจาง - 4 5 5 5 4.75 มากท่ีสุด 
Dissolve  : การทําภาพจางซอน 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 
Wipe   : การกวาดภาพ - 3 1 - - 2.00 นอย 
Specialty  :  การเปล่ียนภาพโดยใช 
  เทคนิคพิเศษดานภาพ 

- 1 1 - 3 1.67 นอยท่ีสุด 

 
  2.4 Horror 
   ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror ดังแสดงตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา

และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) เทคนิคการเปล่ียนภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับความ 
เหมาะสม 

Cut  : การตัดชน 5 5 5 5 - 5.00 มากท่ีสุด 
Fade  : การทําภาพจาง - 2 5 - 5 4.00 มาก 
Dissolve  : การทําภาพจางซอน - 1 2 - - 1.50 นอยท่ีสุด 
Wipe   : การกวาดภาพ - 2 2 5 - 3.00 ปานกลาง 
Specialty  :  การเปล่ียนภาพโดยใช 
  เทคนิคพิเศษดานภาพ 

- 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
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  2.5 Romantic 
   ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา
และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama ดังแสดงตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหา

และอารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) เทคนิคการเปล่ียนภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

Cut  : การตัดชน - 4 5 5 - 4.67 มากท่ีสุด 
Fade  : การทําภาพจาง - 4 5 5 5 4.75 มากท่ีสุด 
Dissolve  : การทําภาพจางซอน 5 5 5 5 4 4.80 มากท่ีสุด 
Wipe   : การกวาดภาพ - 3 1 - - 2.00 นอย 
Specialty  :  การเปล่ียนภาพโดยใช 
  เทคนิคพิเศษดานภาพ 

- 1 2 - 3 2.00 นอย 

 
 3. ระดับความเหมาะสมของการนําเสนอภาพในมุมมองบทบาทของผูชม มีผลตอการ
ส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
  ลักษณะของการนําเสนอภาพ 
  Objective Shot การนําเสนอภาพท่ีผูชมเปนผูสังเกตุการณวา เกิดอะไร ท่ีไหน 
  Subjective Shot การนําเสนอภาพแบบดึงผูชมเขาพัวพันเหตุการณ 
  Point of View Shot การนําเสนอภาพในรูปแบบอยางใกลชิด 
 ระดับความเหมาะสมของการนําเสนอภาพในมุมมองบทบาทของผูชม มีผลตอการส่ือ
เนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร ดังแสดงตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงระดับความเหมาะสมของการนําเสนอภาพในมุมมองบทบาทของผูชม มีผลตอ
การส่ือเน้ือหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 

 

ความคิดเหน็จากผูเช่ียวชาญสาขาภาพยนตร (ทานท่ี) แนว 
ภาพยนตร 1 2 3 4 5 
Action Objective Shot Subjective Shot Point of View Shot Subjective Shot, 

Point of View Shot 
Objective Shot,   
Subjective Shot 

Comedy Subjective Shot Objective Shot Point of View Shot Objective Shot Objective Shot, 
Point of View Shot 

Drama Subjective Shot Objective Shot Objective Shot Objective Shot,   
Point of View Shot 

Objective Shot  
Point of View Shot 

Horror Subjective Shot Subjective Shot,    
Point of View Shot 

Subjective Shot Subjective Shot  Objective Shot,  
Subjective Shot,  

Point of View Shot 

Romantic Point of View Shot Objective Shot Objective Shot Objective Shot  
Subjective Shot 

Objective Shot, 
Point of View Shot 

 

สวนท่ี 4  แบบสัมภาษณเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 

 1. เทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) มีประโยชนอยางไรในการส่ือเนื้อหา

และอารมณของภาพยนตรตัวอยาง 
  ทานท่ี 1 ไมแสดงความคิดเห็น 
  ทานท่ี 2 มีผล ภาพยนตรตัวอยางมีกฎ คือ ไมมีการถายภาพเพิ่มเติมจากภาพยนตรท่ี
มีอยูแลวแตสามารถดัดแปลงกับ Footage ใหมได ยอมสี กัดภาพ Slow motion, Fast action, กลับ
ภาพ เทคโนโลยีมีความสําคัญมาก เพราะเปนงานโฆษณาท่ีจะดึงดูดใจผูชม 
  ทานท่ี 3 เทคโนโลยีมีประโยชนในการส่ือเนื้อหาและแสดงอารมณของภาพยนตร
เปนอยางมาก เชน เทคนิคพิเศษชวยทําภาพตัวอยางของภาพยนตร Action และภาพยนตร Horror มี
ความนาสนใจมากข้ึน สวนเทคโนโลยีในการเขาสีทําใหอารมณของภาพยนตรแตละประเภทชัดเจน
ข้ึนในแงของภาพท่ีแสดงอารมณ เชน เร่ืองผีสามบาท 

   ส
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  ทานท่ี 4 ปจจุบันมีเทคนิคใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ผูกํากับตองคนหาเพราะ
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีช่ืนชอบและรูสึกถึงความรวมสมัยเปนภาพยนตร ใครใชไดกอน
นําเสนอกอนก็สามารถจะกลายเปนลายเซ็นของผูกํากับ 
  ทานที่ 5  มีประโยชนเพราะเมื่อเทคโนโลยีสูงข้ึนก็จะสามารถถายทอดอารมณทางดาน
ภาพไดเหมือนจริงข้ึน เชน ในอดีตไมสามารถนําไดโนเสารมาวิ่งในภาพยนตรไดเหมือนจริงเทากับ
ปจจุบัน 

 2. ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ี

เหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร 
  2.1 Action 
              ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action ดังแสดงตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว Action 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

2D Drawing for Animation - 3 1 4 - 2.67 ปานกลาง 
2D CGI / 2D Flash Animation - 3 4 5 - 4.00 มาก 
3D Stop-motion Animation - - 1 4 - 2.50 นอย 
3D CGI / 3D Animation 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
Mix-Media - 5 5 5 - 5.00 มากท่ีสุด 

 
  2.2 Comedy 

  ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Comedy ดังแสดงตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Comedy 

 
คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

2D Drawing for Animation - 4 1 3 - 2.67 ปานกลาง 
2D CGI / 2D Flash Animation - 4 2 3 5 3.50 มาก 
3D Stop-motion Animation - 4 1 3 - 2.67 ปานกลาง 
3D CGI / 3D Animation - 5 3 3 - 3.67 มาก 
Mix-Media - 5 4 3 - 4.00 มาก 

 
  2.3 Drama 
   ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama  
 
ตารางท่ี 23 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Drama 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

2D Drawing for Animation - 1 1 3 - 1.67 นอยท่ีสุด 
2D CGI / 2D Flash Animation - 1 2 3 5 2.75 ปานกลาง 
3D Stop-motion Animation - 1 1 3 - 1.67 นอยท่ีสุด 
3D CGI / 3D Animation - 1 3 3 - 2.33 นอย 
Mix-Media - 2 4 3 - 3.00 ปานกลาง 
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  2.4 Horror 
   ระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror ดังแสดงในตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Horror  
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

2D Drawing for Animation - 3 1 4 - 2.67 ปานกลาง 
2D CGI / 2D Flash Animation - 3 3 5 - 3.67 มาก 
3D Stop-motion Animation - 4 1 4 - 3.00 ปานกลาง 
3D CGI / 3D Animation 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
Mix-Media - 5 5 5 - 5.00 มากท่ีสุด 

 
  2.5 Romantic 
 
ตารางท่ี 25 แสดงระดับความเหมาะสมของการใชเทคนิคการผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ

อารมณท่ีเหมาะสมในภาพยนตรแนว  Romantic 
 

คะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
สาขาภาพยนตร (ทานท่ี) การส่ือสารดวยภาพ 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

2D Drawing for Animation - 1 1 3 - 1.67 นอยท่ีสุด 
2D CGI / 2D Flash Animation - 1 2 3 5 2.75 ปานกลาง 
3D Stop-motion Animation - 1 1 3 - 1.67 นอยท่ีสุด 
3D CGI / 3D Animation - 1 3 3 - 2.33 นอย 
Mix-Media - 3 4 3 - 3.33 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 137 

 3. แนวโนมและวิวัฒนาการออกแบบภาพยนตรตัวอยางในอนาคต  
  ทานท่ี 1 ปจจุบันไมเพียงโรงภาพยนตรเทานั้นในการเปดตัวอยางภาพยนตร ในส่ือ 
Social Media เร่ิมมีความสําคัญกับภาพยนตรมากข้ึน การเลาเร่ืองอาจจะไมตองมากส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ หาจุดเดนของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ มาเสนอ 
  ทานที่ 2 ในตลาดโลกภาพยนตรไทยยังตามหลังอยูพอสมควร วิวัฒนาการนาจะ      
ใสใจกับดนตรีประกอบ Sound design มากข้ึนเปนแฟช่ัน และควรมีการตัดตอตัวอยางภาพยนตรท่ี
ฉายใน Social Media มากข้ึน มีการตัดหลายแบบ เพราะภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตรมี
ขอจํากัดเร่ืองเวลาในการฉาย 
  ทานท่ี 3  คอนขางมีวิวัฒนาการนอยเพราะตัวอยางภาพยนตรไทยใชสูตรสําเร็จมาก
เกินไป แตส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคือ เวลาของการนําเสนอจะส้ันลง ทําใหคนตัดตอหรือครีเอทีฟตองใช
ความคิดมากข้ึนเพื่อใหดึงดูดผูชมใหนาสนใจในเวลาท่ีนอย 
  ทานท่ี 4  ทุกคนพยายามหาความแปลกใหมนาสนใจสําหรับภาพยนตรท่ีทุนตํ่าตอง
สรางความนาสนใจดวยแนวคิดแปลกใหม ภาพยนตรท่ีทุนสูงใชเวลากับการนําเสนอความอลังการ 
มโหฬารของ Production ท่ีทําใหผูชมพลาดไมได 
  ทานท่ี 5  ภาพยนตรตัวอยางจะถูกดัดแปลงไปเปนอยางอ่ืนท่ีไมใชภาพยนตร
ตัวอยางอีกตอไป เชน เหตุการณเกิดข้ึนเสมือนจริงจนไมรูวาคือภาพยนตรตัวอยาง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง วิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 
2543-2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลําดับภาพและวิธีการนําเสนอของภาพยนตรตัวอยาง
ของไทย  ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 และวัดความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้
ไดเลือกภาพยนตรตัวอยาง จํานวน 5  แนว แนวละ 3 เร่ือง รวมเปนจํานวน 15 เร่ือง ภาพยนตร
ตัวอยางแนว Action ไดแก ตมยํากุง ช็อกโกแลต 7 และประจัญบาน 2 ภาพยนตรตัวอยางแนว 
Comedy ไดแก สาระแนสิบลอ แหยมยโสธร และมือปน โลก พระ จัน ภาพยนตรตัวอยางแนว 
Drama ไดแก แฟนฉัน 15 คํ่า เดือน 11 และไชยา ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror ไดแก ส่ีแพรง 
แฟนเกา และผีสามบาท ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic ไดแก รถไฟฟามาหานะเธอ ส่ิงเล็ก ๆ ท่ี
เรียกวารัก และ32 ธันวา ทําการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูเชี่ยวชาญสาขาภาพยนตร จํานวน 5 คน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) 
  1.1 จุดมุงหมายในการสรางงานออกแบบภาพยนตรตัวอยาง ควรมีความเหมาะสม
ในการสรางภาพยนตรตัวอยางมากท่ีสุด เพราะทําหนาท่ีแสดงขอมูลของภาพยนตรและเปนที่จดจํา
ในเชิงการคา เชน การใสคําพูดเนาสนใจจากในภาพยนตรเพ่ือใหผูชมเอามาพูดตอ ๆ กัน เชน เร่ือง
แหยมยโสธร และเทคนิคการตัดตอใหมๆ  ท่ียังไมเคยชมก็สามารถเรียกความสนใจไดเชนเดียวกัน 
เชน เร่ือง 32 ธันวา มีคําวา คนท่ีดีพอ หรือคนท่ีพอดี 
  1.2 องคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและ
อารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร เชน 
   1) ภาพยนตรตัวอยางแนว Action พบวา องคประกอบในการออกแบบในดาน
เสียง (Audio) และการตัดตอและลําดับภาพ (Editing) มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณมากท่ีสุด 
   2) ภาพยนตรตัวอยางแนว Comedy พบวา องคประกอบในการออกแบบใน
ดานการตัดตอและลําดับภาพ (Editing) มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณมากท่ีสุด 
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   3) ภาพยนตรตัวอยางแนว Drama พบวา องคประกอบในการออกแบบในดาน
องคประกอบศิลปและสี (Color) มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณมากท่ีสุด 
   4) ภาพยนตรตัวอยางแนว Horror พบวา องคประกอบในการออกแบบในดาน
สี (Color) เสียง (Audio) และการตัดตอและลําดับภาพ (Editing) มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณ
มากท่ีสุด 
   5) ภาพยนตรตัวอยางแนว Romantic พบวา องคประกอบในการออกแบบใน
ดานสี (Color) มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณมากท่ีสุด 
  1.3 การใชรูปแบบของตัวอักษร (Text) มีผลตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณใน
แตละแนวภาพยนตร การออกแบบตัวอักษรมีผลตอการถายทอดอารมณภาพยนตรทุกแนว โดย
ข้ึนอยูท่ีภาพยนตรแตละแนว เพราะตัวภาพยนตรสือทําหนาท่ีไมตางจากตัวละครในภาพยนตร หาก
ใชในจังหวะท่ีเหมาะสมก็จะมีผลตอการส่ือความหมาย ทําหนาที่คลาย Art Direction สามารถเสริม
ใหผูชมเขาถึงเนื้อหาของภาพยนตรไดดียิ่งข้ึน และการใชตัวอักษรแบบประดิษฐ (Display Type) มี
การใชสูงสุดของทุกแนวภาพยนตร 
  1.4 ลักษณะการใชภาพ (Image) มีผลตอการถายทอดเนื้อหาและอารมณในแตละ
แนวภาพยนตร ควรจะตองมีการสรางภาพจําใหกับกลุมเปาหมายของแตละแนวภาพยนตร เพราะ
ภาพยนตรตัวอยางถือเปนงานโฆษณาชนิดหนึ่ง 
  1.5 การใชสีโดยรวมของภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแต
ละแนวภาพยนตร ซ่ึงในแตละแนวจะใชโทนสีตางกันตามลักษณะเนื้อหา และมีการใชความสวาง
และความเขมของภาพแตกตางกันไปในแตละแนว 
  1.6 การใชการส่ือสารดวยเสียง มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแต
ละแนวภาพยนตร จะมีการใชเสียงท่ีตางกันไป เชนบางแนวเสียงประกอบเปนตัวเดน บางแนวจะใช
เพลงเปนตัวเดน แตส่ิงท่ีถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด คือ บทสนทนาซ่ึงตองสรางประโยดคหรือคําท่ีติด
หูผูชม  
  1.7 การใชการส่ือสารดวยสัญญะวิทยา (Semiology) การใชการส่ือสารดวยสัญญะ
วิทยาอาจจะมีความสําคัญนอยท่ีสุดจนถึงกับไมมีเลย ในภาพยนตรไทยใชนอยมาก เพราะระดับ
การศึกษาของผูชมยังไมถึงเพราะเปนการสื่อสารทางออม ลักษณะผูชมภาพยนตรในประเทศไทย 
การส่ือสารดวยสัญญะวิทยามักจะไดผลกับกลุมผูชมท่ีแคบ (ระดับการศึกษาสูง) มักใชไมคอยไดผล
กับผูชมกลุม Mass เพราะตองใชการตีความ ซ่ึงวัฒนธรรมการดูภาพยนตรของคนไทย คือ การดูเพื่อ
ความบันเทิงเทานั้น แตมีประโยชนในการสื่อความหมายหรืออารมณของภาพยนตรไดดียิ่งข้ึนและ
ดีมีศิลปะ และสามารถแบงเกรดภาพยนตร ความนาสนใจในตัวผูกํากับ และช้ันเชิงการเลาเร่ือง  
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  1.8 การนําเสนอดวยการส่ืออารมณ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสม
ในแตละแนวภาพยนตร ลักษณะของการสื่ออารมณแบบ Positive Feeling แบบเกิดความสบายใจ 
มักจะใชกับภาพยนตร Comedy และ Romantic เพราะวากลุมผูชมท่ีมักจะชมภาพยนตร Comedy 
ตองการเขามรับความสบายใจสุขใจในโรงภาพยนตร ประเภทภาพยนตร Positive Feeling เหมาะ
กับภาพยนตรแนว Commercial คาขายเพราะคนดูภาพยนตรตองการมาหาความสุข ความสนุก ทํา
ใหเกิดความสบายใจ เพราะธรรมชาติของคนดูตองการมาดูภาพยนตรท่ีตัวละครคล่ีคลายทาง
อารมณลักษณะของการส่ืออารมณแบบ Negative Feeling แบบเกิดความรูสึกไมสบายใจ มักใชกับ
ภาพยนตร Action, Drama และ Horror เพราะจะสรางความรูสึกความไมสบายใจ อาจจะสรางความ
นาสนใจไดในระดับหนึ่ง Negative Feeling เหมาะกับภาพยนตร Art ภาพยนตร Cult เพราะตองการ
มุมมองท่ีแตกตางและสามารถเลาไดนาสนใจ ตองคิดหลายช้ัน มีชองวางสําหรับใหผูชมได
จินตนาการมาก การกระตุนความสนใจดวย Negative Feeling อาจจะมีผลเสียถาความรูสึกไมสบาย
ใจมีมากเกินไปจนไปบดบังความรูสึกสนใจอยากรู 
  1.9 การเลาเร่ืองภาพยนตรตัวอยาง มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสม
ในแตละแนวภาพยนตรภาพยนตรทุกประเภทควรเลาเร่ืองเพ่ือดึงดูดความสนใจและสรุปเนื้อหา 
ตัวอยางภาพยนตรแนว Action กับ Horror ควรนําเสนอดวยภาพหรือเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจ 
สวนแนว Drama กับ Romantic ควรใชการเลาเร่ืองท่ีมีลักษณะบอกเลาเนื้อหา สวนแนว Comedy 
ไมมีสูตรท่ีชัดเจนเนนการแสดงมุขตลก โดยทําใหผูชมสนใจกอนท่ีจะถึง Concept/Theme สําคัญสุด 
เม่ือผูชมสนใจก็สามารถใสเนื้อหาทุกอยางท่ีใหติดตามตลอดไป 

 2. ดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) 
  2.1 ลักษณะโดยรวม (Theme) ของภาพยนตรตัวอยางของแตละแนวควรมีเทคนิค
การตัดตอท่ีส่ือเนื้อหาและอารมณ ท่ีเหมาะสมกับแนวภาพยนตรตัวอยางนั้น ๆ เชนแนว Action จะ
คลายคลึงกับแนว Horror และ แนว Romantic จะคลายคลึงกับแนว Drama สวนแนว Comedy จะมี
ลักษณะเฉพาะตัว 
  2.2 การใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมใน
แตละแนวภาพยนตร เชน แนวภาพยนตร Action จะมีความคลายคลึงกับแนว Horror และแนว 
Romantic จะคลายคลึงกับแนว Drama สวนแนว Comedy จะมีลักษณะแตกตางจากแนวอ่ืน ๆ คือ มี
บทสนทนาเปนตัวดําเนินเร่ือง 

  3. ดานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) 
  3.1 เทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) มีประโยชนอยางไรในการส่ือ
เนื้อหาและอารมณของภาพยนตรตัวอยาง ปจจุบันมีเทคนิคใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ผูกํากับตอง
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คนหาเพราะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีช่ืนชอบและรูสึกถึงความรวมสมัยเปนภาพยนตร ก็
สามารถจะกลายเปนลายเซ็นของผูกํากับ เทคโนโลยีมีประโยชนในการส่ือเนื้อหาและแสดงอารมณ
ของภาพยนตรเปนอยางมาก เชน เทคนิคพิเศษชวยทําภาพตัวอยางของภาพยนตร Action และ
ภาพยนตร Horror มีความนาสนใจมากข้ึน สวนเทคโนโลยีในการเขาสีทําใหอารมณของภาพยนตร
แตละประเภทชัดเจนข้ึนในแงของภาพท่ีแสดงอารมณ เม่ือเทคโนโลยีสูงข้ึนก็จะสามารถถายทอด
อารมณทางดานภาพไดเหมือนจริงข้ึน  
  3.2 แนวโนมและวิวัฒนาการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง ในอนาคตจะมกีารพฒันา
คอนขางนอย  เนื่องจากตัวอยางภาพยนตรไทยใชสูตรสําเร็จมากเกินไป ในตลาดโลกภาพยนตร
ตัวอยางของไทยยังตามหลังพอสมควร วิวัฒนาการตองใสใจกับดนตรีประกอบ Sound design 
มากข้ึน 
  
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยเร่ืองวิธีการนําเสนอในภาพยนตรตัวอยางของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 
2543-2553 ของกลุมตัวอยางสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 ผลการวิจัยดานองคประกอบศิลป (Visual Elements) พบวา จุดมุงหมายในการสรางงาน
ออกแบบภาพยนตรตัวอยางควรมีความเหมาะสมในการสรางภาพยนตรตัวอยางมากที่สุด คือ ทํา
หนาท่ีดึงดูดความสนใจของผูชมและทําหนาท่ีแสดงขอมูลของภาพยนตรและเปนท่ีจดจําในเชิง
การคา องคประกอบในการออกแบบภาพยนตรตัวอยาง การใชรูปแบบของตัวภาพยนตรสือ (Text) 
การใชชนิดตัวอักษร ลักษณะการใชภาพ (Image) การใชสีโดยรวมของภาพ การใชการส่ือสารดวย
เสียง มี ลักษณะโดยรวม (Theme) ของภาพยนตรตัวอยางท่ีถายทอดจากเสียงแตละประเภท
ภาพยนตร การใชการส่ือสารดวยสัญญะวิทยา (Semiology) การนําเสนอดวยการสื่ออารมณ และ
การเลาเร่ืองภาพยนตรตัวอยาง มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณ  
 ดานเทคนิคดานภาพ (Visual Technique) พบวา ลักษณะโดยรวม (Theme) ของ
ภาพยนตรตัวอยางควรมีเทคนิคการตัดตอท่ีส่ือเนื้อหาและอารมณ การใชเทคนิคการเปล่ียนภาพ การ
นําเสนอภาพในมุมมองบทบาทของผูชม มีผลตอการส่ือเน้ือหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนว
ภาพยนตร สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร กิจรัตนา (2552) ศึกษาเร่ืองการออกแบบเลขนศิลปใน
สวนนําภาพยนตร พบวา การวิเคราะหคุณลักษณะของสวนนําภาพยนตรท่ีเปนกรณีศึกษา และการ
วิเคราะหเหตุผลและเง่ือนไขในการใชงานองคประกอบของสวนนําภาพยนตรมีผลตอการส่ือสาร
และอารมณ แนวทางการออกแบบและใชงานองคประกอบทางเลขนศิลปสวนนําภาพยนตรของ
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ผูเช่ียวชาญภาพยนตรและผูเช่ียวชาญการออกแบบภาพเคล่ือนไหว สอดคลองกับตารางวิเคราะห
คุณลักษณะสวนนําของภาพยนตรท่ีเปนกรณีศึกษา 
 ดานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technique) พบวา เทคโนโลยีการผลิต (Production 
Technique) มีประโยชนอยางไรในการส่ือเนื้อหาและอารมณของภาพยนตรตัวอยาง การใชเทคนิคการ
ผลิต มีผลตอการส่ือเนื้อหาและอารมณท่ีเหมาะสมในแตละแนวภาพยนตร โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พนิดา สมภพกุลเวช (2544) ศึกษาเร่ือง บทบาทของภาพยนตรตัวอยางในการนําเสนอ
เพื่อโนมนาวใจ โดยเลือกศึกษาภาพยนตรตางประเทศท่ีเขาฉายในป 2541 เฉพาะโรงภาพยนตรใน
เครือเมเจอรเทานั้น  พบวา ภาพยนตรตัวอยางแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนภาพที่เลือกตัด
ตอนมาจากภาพยนตร และสวนท่ีเปนเสียง ประกอบดวยเสียงบรรยาย เสียงภาพประกอบ จุดขายท่ี
นําเสนอในภาพยนตรตัวอยาง แบงออกไดเปนจุดขายท่ีเปนบุคคล ท่ีใชช่ือเสียงของผูเช่ียวชาญท่ี
นาเช่ือถือ หรือรางวัลท่ีไดรับจากสถาบันตาง ๆ มานําเสนอ และจุดขายท่ีมาจากตัวภาพยนตรโดย
นําเสนอสถานการณท่ีเปนปญหาเพื่อนําไปสูภาพยนตร เรียกรองใหเกิดความสนใจ และดึงดูดให
ติดตาม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญดา จิตติรัตนกร (2539) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรอเมริกัน  (ฮอลลีวูด) ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรอเมริกัน ของนิสิต
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือการส่ือสารทางการตลาด อันไดแก ภาพยนตรตัวอยางในโรง
ภาพยนตร โฆษณาในนิตยสาร และโปสเตอร สําหรับพฤติกรรมนั้นกลุมตัวอยางชอบเขาชนโรง
ภาพยนตรช้ัน 1 โดยมักชมในวันเสาร-อาทิตยเพื่อความบันเทิง และประเภทภาพยนตรท่ีชอบมาก
ท่ีสุดคือ ภาพยนตรแนวแอคช่ัน 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบของภาพยนตรตัวอยาง 3 ดาน ไดแก 1) องคประกอบศิลป 
2) เทคนิคพิเศษดานภาพ และ 3) เทคนิคการผลิต ใน 5 แนว ไดแก แนว Action, Comedy, Drama, 
Horror และแนว Romantic พบวา มีความแตกตางกันและมีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุดถึง
ระดับมากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 ภาพยนตรท่ีทุนตํ่าตองสรางความนาสนใจดวยแนวคิดท่ีแปลกใหม ควรมีการตัดตอ
ตัวอยางภาพยนตรท่ีฉายใน Social Media ใหมากข้ึน มีการตัดตอหลายแบบ ไมเพียงเฉพาะในโรง
ภาพยนตรเทานั้น ในการเปดตัวอยางภาพยนตร ในเว็บไซต เชน YouTube และส่ือ Social Media 
อ่ืน ๆ การเลาเร่ืองอาจจะไมตองเลามาก ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ หาจุดเดนของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ มา
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เสนอ การใชเทคโนโลยีสูงข้ึนก็จะสามารถถายทอดอารมณทางดานภาพไดเหมือนจริงข้ึน เชน ใน
อดีตไมสามารถเอาไดโนเสารมาวิ่งในภาพยนตรไดเหมือนจริงเทาปจจุบัน ภาพยนตรตัวอยางมีกฎ 
คือ ไมมีการถายภาพเพิ่มเติมจากภาพยนตรท่ีมีอยูแลว แตสามารถนําภาพจากภาพยนตรมาดัดแปล
ในรูปแบบตาง ๆได เชน ยอมสี กัดภาพ สามารถนํามาทําภาพชา เพิ่มความเร็ว หรือกลับภาพได 
เทคโนโลยีมีความสําคัญมาก  เพราะภาพยนตรตัวอยางถือวาเปนงานโฆษณาทําอยางไรก็ไดเพื่อให
ดึงดูดใจผูชม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังไป 

1. ในการวิจัยดานการนําเสนอภาพยนตรตัวอยาง ควรมีศึกษาดานการตลาดภาพยนตร
เพิ่มเติม 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการออกแบบเสียงประกอบและดนตรี เนื่องจากเสียง
ประกอบและดนตรี มีบทบาทความสําคัญเทากับการนําเสนอภาพ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเสนอภาพยนตรตัวอยางของตางประเทศ 
4. ควรมีการศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตรตัวอยาง  
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