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บทท่ี 5 
การอํานวยการสราง และการกํากับงานสราง 

 

การอํานวยการสราง และการกํากับงานสราง (Cinematography shooting) เปนงานท่ีอยูในลําดับ
ปฏิบัติภาคสนามเสียเปนสวนใหญ มีการบริหารจัดการ ดานบุคคล วัสดุอุปกรณ นักแสดง ตลอดจนสถานท่ี 
ในการถายทํา ใหสอดคลองกับเวลาและงบประมาณ และใหเกิดปญหาอุปสรรคตางๆ นอยท่ีสุด เน้ือหาใน
บทน้ี จะกลาวถึงหลักการและรายละเอียดปฏิบัติ เกี่ยวกับ (1) การอํานวยการสราง  (2) การกํากับ
ภาพยนตร  (3) การประเมินงานสราง และ (4) กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตร และการสนับสนุนการ
สราง 

5.1 การอํานวยการสราง 
การอํานวยการสราง เปนหนาท่ีของผูอํานวยการสราง ท่ีจะวางนโยบายการผลิตภาพยนตรจน

สําเร็จทุกข้ันตอน ซึ่งจะเปนไปตามแผนงานการสราง และงบประมาณท่ีวางไว ในกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม
งานอํานวยการสราง จะครอบคลุมโครงการสรางท้ังหมด ตั้งแตเริ่มงานสราง (preproduction) ระหวาง
งานสราง และหลังงานสราง (postproduction) 

ขอบเขตงานหลักๆ ของการอํานวยการสราง คือ งานท่ีจะตองทํากอนลงมือถายทํา (ข้ันกอนการ
สราง) การจัดทําแผนงานสราง การกําหนดตัวบุคลากรการผลิต การลงมือปฏิบัติการถายทํา หรือการออก
กองถาย การปฏิบัติงานถายทําประจําวัน การกํากับภาพยนตร และการตัดตอลําดับภาพ ในทุกข้ันตอนที่
กลาวมาท้ังหมด จะมีการประเมินงาน โดยผูอํานวยการสราง อยูตลอดเวลา นอกจากน้ี การบริหาร
โครงการสราง ยังตองคํานึงถึงกฎหมายตางๆ ระเบียบปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของดวย 
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5.1.1 งานกอนการลงมือถายทํา (preproduction) 

งานกอนการสราง ไดกลาวไวบางแลว ในบทท่ี 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง 
ในบทนี้จะกลาวถึงขอบเขตของเนื้อหาท่ีตองปฏิบัติ กอนจะลงมือปฏิบัติในภาคสนาม 

(1) การแยกบทภาพยนตร 

บทภาพยนตร (screenplay) ไมมีรายละเอียดมากพอท่ีจะนํามาถายภาพยนตรได ทีมอํานวยการ
สราง จะตองนําบทดังกลาวมา “ตีความหมาย” ใหเปนภาษาภาพยนตร คือตีความหมายของฉาก ตัวละคร 
ใหเปนเร่ืองเลาท่ีนาสนใจ ซึ่งตองสอดใสศิลปะเขาไปดวย (การออกแบบงานสราง) เพื่อเราอารมณคนดู งาน
แยกบทภาพยนตร เริ่มตั้งแต การจัดทําบทถายทํา (shooting script) บทถายทําจะชวยใหผูกํากับ
ภาพยนตร ทราบวา เรื่อวราวท้ังเรื่องมีท้ังหมด กี่ตอน (sequence) รวมแลวกี่ฉาก (scene) แตละฉาก
ตองถายกี่ช็อท (shot)  (ดูตัวอยางในบทท่ี 3 ขอ 3.4 บทถายทํา) บทสรางจะเปนแนวทาง ในการจัดการ
เร่ืองอ่ืนๆ ในลําดับถัดไป 

(2) การจัดตารางการถายทํา (breakdown script) 

บทถายทํา (shooting script) จะใหขอมูลทุกดานท่ีเกี่ยวของกับงานถายทํา และงานถายทําจะ
สําเร็จมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับการจัดทําตารางถายทําภาพยนตร แจกจายใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายทุก
คน ผูกํากับอาจมอบหมายใหผูชวยผูกํากับคนที่ 1 เปนผูจัดทําตารางถายทํา ซ่ึงเปนงานท่ีละเอียดออน 
เกี่ยวของกับคนหลายฝาย จึงตองมีการแยกตารางออกเปหลายสวน มีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

กําหนดสถานท่ีถายทํา และการเคล่ือนยายสถานท่ีถายทํา ความตอเน่ืองของการแสดง การนัด
หมายดารา ผูแสดงประกอบ ความตอเน่ืองของเรื่องราว การบริหารคน จัดคนใหเพียงพอ ฉากถายทํา และ
การวางลําดับ จัดฉาก การบริหารเครื่องมือ วัสดุอุปกรณตางๆ จัดใหเพียงพอ การบริหารเวลาในการไป 
กลับ ยายสถานท่ีของแตละฉาก การบริหารความเสี่ยง และอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน บรรยาศของฉากใน
เร่ือง (เชา กลางวัน เย็น กลางคืน) 

(3) การวางแผนงบประมาณ 

คือ การบริหารงบประมาณ ระยะเวลาถายทํา และผลสําเร็จของงาน ใหมีประสิทธิภาพ และได
คุณภาพของภาพยนตร จะตองมีการวางแผนงบประมาณเปนอยางดี คือ 

–ประมาณการคาใชจายตางๆ ใหลงตัว พอดีกับงบประมาณท่ีตั้งไว เชน คาบทประพันธ คาบท
ภาพยนตร คาตอบแทนฝายอํานวยการและจัดสราง คาตอบแทนผูแสดง ฝายการแสดง คาเชาสถานที่ถาย
ทํา เครื่องแตงกาย คาใชจายของฝายตกแตงและเทคนิคพิเศษ ฝายถายภาพ กลอง เลนส และอุปกรณ 
ฝายจัดแสงและแรงงานจัดแสง ฝายเสียงและแรงงาน งบสวัดิการ อาหารและเครื่องด่ืม การรักษาความ
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ปลอดภัย ผูฝก (teacher)  

–คาใชจายในหองแล็บคอมพิวเตอร เชน คาเชาเครื่อง คาเชาซอฟตแวร คาบริการหองแล็บเสียง คา
จัดทําเอฟเฟคพิเศษ ตลอดจน คาจัดทําแผนซีดี บรรจุภัณฑ และโปสเตอร ฯลฯ 

(4) การคัดเลือกนักแสดง 

เปนหนาท่ีของผูอํานวยการสราง กับผูกํากับภาพยนตร จะคัดเลือกนักแสดง ใหตรงกับคุณสมบัติใน
บท เพื่อใหไดลักษณะ บุคลิก รูปราง หนาตา (ตัวจริง, ตัวแทน) อุปนิสัย และความนาเช่ือถือ ซ่ือสัตย 
จริงใจ และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ตามเหมาะสม (ดูรายละเอียด ในบทท่ี 3 ขอ 3.2 นักแสดง) 

(5) การเลือกโรงถายทํา และสถานท่ีถายทํา 

มีขอพิจารณาหลายดาน คือ ขนาดพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง ไป กลับ คุณสมบัติ
การเก็บเสียง ความสะดวกในการเดินทางเขา ออก สภาพโรงถาย และอุปกรณพรอมใชงาน และราคาคา
เชาไมสูงเกินไป และถาเปนสถานท่ีถายทํา ก็เลือกสถานท่ี ท่ีสอดรับกับเรื่องราวในบท มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน สําหรับทีมงาน มีเสียงรบกวนนอย หรือไมมีเลย เจาหนาและประชาชนใน
ทองท่ี ใหความรวมมือเปนอยางดี อยูในชวงท่ีสภาพดินฟาอากาศ เอ้ืออํานวย คาเชาไมแพงจนเกินไป 
เดินทางไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย 

และถาตองการไปใชสถานท่ีถายทําในตางประเทศ ก็ดูปจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน เจาหนาท่ีรัฐ ให
ความรวมมือดีหรือไม คุณภาพโรงถาย และ ความชํานาญของทีมงานถายทํา ท่ีพัก และ อาหาร สะดวก 
ความรวมมือ จากกลุมสหพันธสมาคมภาพยนตรทองถิ่น องคประกอบ และ คุณสมบัติของสถานท่ี ท้ัง
ภายในและภายนอก การคมนาคม กฎระเบียบทางศุลกากร และ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การลดภาษี
ตางๆ สภาพดินฟา อากาศ อุปกรณการถายทําในทองถิ่น 

(6) การพิจารณาเลือกทีมงานการสราง  

ผูกํากับภาพยนตร จะพิจารณาเลือกจากความรูความสามารถ และประสบการณ ตลอดจน 
วิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญ หรือความถนัด อุปนิสัย อัธยาศัย คุณธรรม และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

(7) การเลือกอุปกรณการถายทํา 

อุปกรณหลักๆ ในการถายทําภาพยนตรทุกเร่ือง จะไมแตกตางกัน (ดูรายละเอียดในบทท่ี 4) ยกเวน
กลองถายภาพ ถาใชกลองดิจิตัล คาใชจายโดยรวมจะต่ํากวากลองฟลม ในขณะที่คุณภาพไมแตกตางกัน 
สงผลใหการสรางภาพยนตรดิจิตัล ไดรับความนิยมสูงขึ้น 

 

 



216 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 

5.1.2 กองถายทํา 

การวางแผน ในงานสรางภาพยนตร ยังคงยึดตามรูปแบบท่ัวไป คือตองจัดทําแผนกิจกรรม แผน
บุคคล แผนเวลา แผนงบประมาณ แผนประเมิน ติดตามผล ทุกแผนจะยึดโยงกับตารางการถายทํา 
(breakdown script) ซ่ึงเปรียบเหมือนแผนแมบทของงานสราง ฝายบริหาร จะตองจัดทําตารางนัดหมาย 
(shooting schedule table) เพื่อกํากับทีมงานทุกคนท่ีเกี่ยวของ ใหเขาประจําการ ในหนาท่ีของตนเอง 
ตามวันเวลา และ สถานท่ี อยางเครงครัด ดังน้ัน แผนงานสรางสวนใหญ จึงอยูในภาคสนาม ซึ่งมีกองถาย
ทํา เปนศูนยรวมบัญชาการ ทีมงานแตละคนในกองถาย เปรียบเหมือนกงจักร หรือเฟองแตละอัน ท่ี
ประกอบกันเปนนาฬิกาหน่ึงเรือน ถาเฟองตัวใดตัวหน่ึงขาดหายไป หรือไมทําหนาท่ี ก็อาจทําใหนาฬิกาท้ัง
เรือน ไมสามารถทํางานได เฟองทุกตัว เกี่ยวของสัมพันธ ดุจเดียวกับทีมงานทุกคนในกองถาย 

งานในกองถายทํา ก็คือ แผนปฏิบัติงานตามตารางนัดหมาย เชน การประสานงานกับฝายตางๆ 
การนัดหมายผูแสดง และทีมงาน ตามเอกสาร shooting call  ประชุมทีมงาน เพื่อรับรู และเขาใจลําดับ
งาน การติดตามงาน การวางแผนงานลวงหนา  การยกกองถาย–เคลื่อนยายกองถาย  ปฏิบัติงานถายทํา
ประจําวัน 

(1) การแบงงานในกองถาย 

ในกองถาย จะมีการแบงงาน แบงหนาท่ีกันเปนฝายๆ ไดแก ทีมจัดฉาก (setting & props 
master) ทําหนาท่ีจัดวาง การโยกยาย สลับฉลาก ทีมถายภาพ จัดเตรียมอุปกรณ ท่ีเกี่ยวกับการถายภาพ 
ไดแก slate, camera, lens, tripod, battery, dolly, crane, reflex, tap, grip, gaffer ทีมบันทึกเสียง 
ประกอบดวย ผูบันทึกเสียง (mixer) ผูถือไมค (boom man) ผูดูแลสายไฟ (cable man) ทีมจัดการ หรือ 
ธุรกิจกองถาย (unit manager) ประกอบดวย อาหารเครื่องด่ืม ท่ีพัก สวัสดิการ บัญชีเบิกจาย 
ประสานงาน ติดตอ สอบถาม ยืนยัน ยกเลิก ทีมแตงตัวแตงหนา (wardrobe & make-up) ไดแก แตงตัว
ผูแสดง แตงหนาผูแสดง ตกแตงพิเศษ (special effect make-up)  

(2) การทํางานรวมกนัของทีมงานในกองถาย 

ไดแก การตรวจสอบความเรียบรอยกอนถายจริง การซอมกลอง การเคลื่อนกลอง ตรวจ
องคประกอบของเฟรมภาพ การซักซอมการกํากับของผูกํากับ และผูชวยผูกํากับฝายตางๆ ผูกํากับการ
แสดง ผูกํากับแสง ผูกํากับเสียง ผูกํากับความตอเน่ือง การซอม action, cut, take (ถายใหม) wrap (ปด
กลอง) การขานรับผูกํากับ ฝายเสียง “เทปเดิน” ฝายถายภาพ “กลองเดิน” ยิงสเลต ผูกํากับ “แอ็กชัน” 
และ “คัต” ไปยังผูแสดง การควบคุมความตอเน่ือง (continuity) ในแอ็คชั่นผูแสดง (หนาที่ผูกํากับ และ
ผูชวยผูกํากับ) เสื้อผา ตกแตงหนา ของผูแสดง (หนาท่ีทีมแตงหนาแตงตัว) ควบคุมคัทกระโด (jump cut) 
ซ่ึงเปนหนาท่ี ของผูท่ีทําหนาท่ี (continuity) การตัดสินใจ คําสั่ง ของผูกํากับ และควบคุมจากจอ 
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(monitor) ของผูกํากับภาพ 

 (3) การสงไฟลไปยังหองแล็บคอมพิวเตอร 

การโหลดไฟลภาพจากฮารดดิสก หรือจากหนวยความจําท่ีตัวกลอง ไปยังคอมพิวเตอร อาจทําให
สูญเสียเวลาในการโหลดไฟล เน่ืองจากไฟลภาพจากตัวกลอง มีขนาดใหญ กลองขนาดเล็ก มักมีระบบการ
ถายโอนขอมูลชา ผานชองตอมาตรฐาน เชน USB2.0 ถาเปนกลองวดิีโอรุนอาชีพ ก็จะไมมีปญหาเหลาน้ี 

เจาหนาที่คอมพิวเตอร ซ่ึงอยูในทีมงานของฝายตัดตอภาพ จะนําไฟลท่ีถายโอนแลว มาจัดการ
เรียงลําดับฉาก ลําดับช็อท และดูความเรียบรอยท่ัวไปของไฟล หากเห็นขอผิดพลาด เกิดขึ้นกับภาพหรือ
ไฟลภาพ จะตองรีบแจงใหผูกํากับทราบโดยทันที ซึ่งอาจมีการถายทําซอม ถาจําเปน และถาหากมีเวลา ผู
ตัดตอภาพจะคัดเลือกไฟลภาพ ของแตละช็อท ท่ีมีการถายทําซํ้าหลายรอบ (หลายเทค) ทําเครื่องหมายวา
ไฟลใดของช็อทน้ัน ดีท่ีสุด หรือดีรองลงไป (แตจะไมท้ิงไฟลท่ีเหลือ เพราะยังมีประโยชน อาจนําไปตัดแทรก
ในฉากอื่นได) 

5.1.3 งานหลังการถายทํา (postproduction) 

งานสรางในข้ันตอนน้ี ผูอํานวยการสราง ยังตองดูแลโครงการสรางตอไปอยางใกลชิด โดยรวมกับ
ผูจัดการงานสราง และผูกํากับภาพยนตร ในการติดตามงานหองแล็บ ซ่ึงประกอบดวยแล็บคอมพิวเตอร 
และแล็บเสียง ผูบริหารแล็บคอมพิวเตอร (supervisor editor) จะรับผิดชอบงานดานตัดตอภาพเปนหลัก 
ผูบริหารแล็บเสียง (music supervisor) จะรับผิดชอบงานดานเสียงดนตรี เพลงประกอบภาพยนตร เสียง
ประกอบ เพื่อสงตอใหแล็บคอมพิวเตอร  

(1) งานตัดตอลําดับภาพ 

โดยปกติ การตัดตอจะทํากันหลายรอบ จากการตัดตอหยาบ ไปสูการใสรายละเอียดของกราฟกภาพ
และเสียง แบงออกเปน 4 รอบ คือ การเรียงคัต การตัดตอแบบหยาบ การตัดตออยางละเอียด และการตัด
ตอรอบสุดทาย 

งานตัดตอลําดับภาพ ในหองแล็บคอมพิวเตอร ไดแก การเรียงคัต (assembly) การตัดตอแบบหยาบ 
(rough cut) เพ่ือลําดับเรื่องราว อาจมีการสับเปลี่ยนยายช็อต ยายฉาก เพื่อความเหมาะสม หรือเพิ่มเติม 
ตัดท้ิง บางช็อต ผูกํากับจะปรับปรุงโครงสรางช็อตภาพ ใหเสร็จในขั้นตอนน้ีจนเปนท่ีพอใจ จากน้ัน ก็เขาสู
รอบที่สาม การตัดตออยางละเอียด (fine cut) มีการตกแตงภาพ ทําสี ใสเสียง บางคร้ังอาจตัดช็อตท่ีไม
จําเปนออก เม่ือเสร็จแลว ก็รวมไฟลภาพและเสียง (render) ใหเปนไฟลเดียว เพื่อนําไปฉายภาพให
ผูอํานวยการสราง และผูกํากับอีกครั้งหน่ึง ตลอดจนใหผูเกี่ยวของในทีมงานทุกคน เชน ผูถายภาพ ผูกํากับ
ภาพ ผูกํากับเสียง ผูกํากับศิลป หัวหนแผนกตางๆ ผูแสดง ไดดูพรอมๆ กัน เพื่อรวมกันประเมินผลงาน
การตัดตอ ผูตัดตอลําดับภาพ  
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การตัดตอรอบสุดทาย (final cut) ใส เสียงดนตรีประกอบ ผสมเสียง และ double-head 
projection สุดทาย จากน้ันก็รวมไฟล (rendering) เปนไฟลตนฉบับ  

 (2) งานทําสําเนาไฟลภาพยนตร 

นําไฟลตนฉบับ ท่ีผสมเสียงเรียบรอยแลว มาทําสําเนาฟอรแมทไฟล บรรจุลงแผนดิสก หรือ 
ฮารดดิสก หรืออัฟโหลดสงขึ้นสื่อออนไลน เพื่อจําหนาย จัดสง หรือเผยแพรตอไป จากน้ันก็บรรจุไฟล
ภาพยนตรในแผนดิสก สงฉายโรงภาพยนตร  

5.1.4 บุคลากรการผลิต 

โครงสรางบุคลากรการผลิตภาพยนตร จะแตกตางกัน ตามขนาดโครงการสราง งานสรางภาพยนตร
สั้น ภาพยนตรฝกหัด อาจไมตองมีโครงสรางอะไรใหยุงยากซับซอน ผูอํานวยการสราง ผูกํากับ คนหนึ่ง 
และอีกคนหน่ึง ทําหนาท่ีถายภาพ และตัดตอ และมีอีกสองสามคนอยูในทีมงาน ก็ชวยๆ กัน มีคนเพียง
สองหรือสามคน ก็สามารถทํางานงายๆ ไดแลว สวนโครงการภาพยนตรตนทุนต่ํา ก็จะมีโครงสรางใหญข้ึน 
ตามขนาดของงาน สําหรับงานสรางภาพยนตรบันเทิง (ความยาว 120 นาที ตอเร่ือง) หรือภาพยนตรเชิง
ธุรกิจ ก็จะมีโครงสรางขนาดใหญ เต็มรูปแบบ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรในองคกรการผลิต ซ่ึง
อาจเปน นิติบุคคล หรือ ไมใชนิติบุคคลก็ได กับกลุมบุคลากรสนับสนุนงานสราง ท้ังสองกลุม ตางก็มี
บทบาท และความสําคัญเทาๆ กัน  

เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีของทีมงานผลิต จะขอเปรียบเทียบ การสรางภาพยนตรเร่ือง
หน่ึง กับ การเปดรานอาหาร ซึ่งจะตองมีองคประกอบดานบุคลากร ดังน้ี 

สตูดิโอ หรือ บริษัทหนัง คือ นายทุน ผูสนับสนุนใหเปดรานขายอาหาร 

ผูอํานวยการสราง 
(producer) 

คือ เจาของรานอาหาร มีหนาท่ีจัดสรรเงิน จัดหาพนักงาน พอ
ครัว พนักงานเสริฟ หาสูตรอาหาร และ แหลงซ้ือผักปลา 

ผูกํากับภาพยนตร คือ เชฟใหญประจําครัว เปนคน คอยควบคุมการทํางานในครัว
ทั้งหมด ตั้งแตควบคุมการเตรียม ผัก ปลา ปรุง และ ตักใสจาน
พรอมเสริฟ 

ผูกํากับภาพ คือ พอครัวเอกของราน ทําหนาท่ีปรุงแตงอาหาร ใหมีรสชาติ 
อรอย นากิน 

คนเขียนบท คือ ผูคิดสูตรอาหารอรอยๆ แปลก ใหม และ เมนูพิสดาร แค
ไหนเพียงใด ข้ึนอยูกับบุคคลผูน้ี 
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นักแสดง คือ วัตถุดิบ จําพวก ผัก ปลา เน้ือ ย่ิงสด ย่ิงสะอาด ก็จะทําให
อาหาร อรอยกวารานอ่ืน 

ผูตัดตอ เปรียบเหมือน food designer ออกแบบวา อาหารอะไร ควรจะ
เสริฟ กอนหลัง ลูกคา ควรกินอะไรกอน แลวปดทายดวย ของ
หวาน หรือ เครื่องด่ืมอะไร 

 

การแบงกลุมทีมงานผลิต ในทางทฤษฎีแบงไดหลายแบบ แตในทางปฏิบัติ แบงไปเพื่อใหเกิดความ
สะดวก ในการประสานงาน และการบังคับบัญชา โดยเฉพาะสายบังคับบัญชา หรือการควบคุมกํากับ 
ทีมงานท่ีรับผิดชอบงานหลายดาน อาจเกิดความสับสนวา จะเช่ือฟงคําสั่งใคร เพราะตางก็เปน
ผูบังคับบัญชา ท่ีอยูลําดับเหนือข้ึนไป 

แบงตามสายงานที่รับผิดชอบ 
ประกอบดวย ฝายรับผิดชอบการผลิตและการบริหาร หรือ สวนบริหารการผลิต ฝายสนับสนุนการ

ถายทํา ฝายถายภาพ ฝายศิลปกรรม ฝายเสียง ฝายการแสดง และ ฝายตัดตอลําดับภาพและเสียง 

สวนบริหารการผลิต (studio management) ประกอบดวย  
(1) ผูอํานวยการสราง (producer)  

เปนประธานโครงการสราง หรือ ผูอํานวยการบริหาร (executive producer) เปนผูเลือกหรือ
กําหนดเรื่อง ท่ีจะนํามาสรางเปนภาพยนตร ตัดสินอนุมัติเงินงบประมาณการสรางท้ังหมด 

(2)  ผูจัดการงานสราง (production manager)  

หรือเรียกยอๆ วา PM เปนผูรับนโยบายงานสราง จากผูอํานวยการบริหาร ใหไปทํางานรวมกับ 
ผูกํากับภาพยนตร มีหนาที่หลัก คือดูแลการใชงบประมาณ การบริหารบุคคล และควบคุมระยะเวลา
โครงการ ใหเปนไปตามแผนงานสราง ผูจัดการงานสราง จะมีภาระกิจหนาท่ี ครอบคลุมกวางขวางกวา
ทีมงานคนอ่ืนๆ 

(3) ผูเขียนบท (script writer)  

ถาอยูในทีมงาน ก็จะไดรับมอบหมายใหเขียนบท (screenplay หมายถึง บทแสดง มักเรียกรวมๆ 
กันไปวา บทภาพยนตร) ตามท่ีผูอํานวยการสรางตองการ สวนผูเขียนบทอิสระ ท่ีไมใชทีมงานสราง ก็จะ
เขียนบทภาพยตรไวรอ ซ่ึงถาผูอํานวยการตองการ ก็จะขอซ้ือมาสรางเปนภาพยนตร ผูเขียนบท เปนบุคคล
ท่ีอยูในลําดับแรก ของงานสรางภาพยนตร เพราะถาไมมีเรื่อง ภาพยนตรก็สรางไมได ตัวละคร บทสนทนา 
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สถานการณ โครงเรื่อง ลําดับฉาก ถูกสรางข้ึนโดยผูเขียนบทท้ังสิ้น บทภาพยนตร จึงเปรียบเสมือนพิมพ
เขียวในการสราง 

(4) ผูกํากับภาพยนตร (film director)  

เปนบุคคลสําคัญ ท่ีอยูรอยตอระหวาง เร่ืองเลากับจอภาพยนตร เปนผูตีความบท screenplay 
จัดทําเปนบทถายทํา เปนผูควบคุมการผลติภาพยนตรท้ังหมด ภายใตนโยบายของผูอํานวยการสราง กํากับ
ฉาก กํากับนักแสดง กํากับภาพ กํากับแสง กํากับเสียง ซึ่งเปนภาระงานที่มีสวนผสมของศิลปศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพราะจะเปนผูถายทอดตัวอักษรในบท ใหออกมาเปนภาพยนตร ผูกํากับ
ภาพยนตร สามารถเปล่ียนแปลงแกไขบท ไดตามความเหมาะสม  

ผูกํากับภาพยนตร จะแบงภาระงานไปยังผูชวยผูกํากับ และผูกํากับฝายตางๆ (ดูรายละเอียด ใน
หัวขอถัดไป ฝายสนับสนุนการถายทํา) เชน ผูกํากับฉาก ผูกํากับภาพ ผูกํากับการแสดง ผูกํากับแสง เปน
ตน การสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ อาจมีผูชวยผูกํากับไดหลายคน หรือผูกํากับฝายอ่ืนๆ มากขึ้น ขึ้นอยู
กับขนาดของโครงการสราง  

ฝายสนับสนุนการถายทํา ประกอบดวย 
(5) ผูจัดการงานสราง (production manager)  

เม่ือมาทําหนาท่ีน้ี จะเรียกวา ผูจัดการกองถาย ทําหนาท่ีประสานงาน และ เปนผูชวยบริหารการเงิน 
อํานวยความสะดวกดานเทคนิคตางๆ ในระหวางการถายทํา จัดการดานธุรกิจกองถาย เปน 
ผูประสานงาน แจกจาย บทถายทํา ตารางนัดหมายถายทํา ไปยังทีมงานทุกคน ทุกหนวย เปนผูกําหนด
คาใชจายตางๆ ของโครงการสราง และจัดทํา ดูแลบัญชีรายรับรายจาย โดยมี เลขานุการกิจ เปน 
ผูชวยงาน ทําหนาท่ีบริหารบุคคล เจาหนาท่ี ในระหวางการถายทํา เชน พนักงานตอนรับ–ติดตอ แมบาน 
บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม เจาหนาท่ีสื่อสาร–โทรศัพท–อินเทอรเน็ต พยาบาล เจาหนาท่ีโฆษณา 
ประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานดานโยธา จัดเก็บ ร้ือถอน ขุด 
ติดตั้ง ดูแล รักษา วัสดุอุปกรณตางๆ เปนผูควบคุมเวลาของโครงการสราง ใหการถายทําอยูในกําหนด 
เวลาตามแผนงาน 

(6) ผูชวยผูกํากับภาพยนตร (assistant director: AD)  

ผูชวยผูกํากับ อยางนอยมี 2 คน คือ ผูชวยผูกํากับคนท่ีหน่ึง ทําหนาท่ี ถายทอดคําสั่งตางๆ ของ 
ผูกํากับ ไปยังผูกํากับฝายอ่ืนๆ หรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เปนผูกํากับตารางเวลา และการนัดหมาย ทํา
หนาที่คัดเลือกนักแสดงประกอบ จัดเตรียมตารางการถายทํา ชวยผูกํากับ blocking นักแสดง ในแต
ละช็อต และงานอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาจะชวยใหงานของผูกํากับ ดําเนินตอไปได ผูชวยผูกํากับคนท่ีสอง รับผิดชอบ 
ชวยเหลืองานของผูชวยคนท่ีหน่ึง ผูชวยผูกํากับ เปรียบเหมือนมือขวาของผูกํากับ 
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(7) ผูควบคุมความตอเน่ือง (continuity supervisor)  

ทําหนาท่ีบันทึกความตอเน่ือง ในระหวางถายภาพ ตรวจสอบรักษาบทถายทํา ใหดําเนินไปอยาง
ถูกตอง วาฉากใดช็อทใด ยังไมไดถายหรือถายไปแลวอยางไร โดยบันทึกอยางละเอียด เชน ความยาว ของ 
ช็อต ฉาก ลําดับช็อตท่ีจะตองถาย ตําแหนงกลอง ขนาดภาพ มุมภาพ เลนสท่ีใชในช็อตน้ัน จํานวนเทค 
(take) ท่ีถายซ้ําของแตละช็อต ทิศทางแอ็คช่ัน การเขาเฟรม การออกเฟรม บทสนทนา อุปกรณประกอบ
ฉาก เสื้อผา ทรงผม ใบหนา ของนักแสดงท่ีถายในแตละช็อต เพื่อใหม่ันใจวา การถายภาพจะมีความ
ตอเน่ือง ไมมีขอผิดพลาด โดยเฉพาะการถายซํ้า (take) หรือการหยุดพักและถายตอในช็อตเดิม อยาใหเกิด
อาการ “โดด” (jump) ของภาพ และเสียง ผูควบคุมความตอเน่ือง เปรียบเสมือนมือซายของผูกํากับ 

ฝายถายภาพ ประกอบดวย 

(8) ผูกํากับภาพ (director of photography: DP)  

ผูกํากับการแสดง จะควบคุมพื้นท่ีดานหนากลอง สวนผูกํากับภาพ จะควบคุมพื้นท่ีในเฟรมกลอง 
(monitor) จะรับผิดชอบทุกเร่ือง ท่ีเกี่ยวของกับภาพท่ีปรากฏในเฟรม ตั้งแตการแสดงออกทางอารมณและ
การเคลื่อนไหว ของนักแสดง การจัดแสง เปนผูเลือกเลนส ใหเหมาะสมในช็อทภาพ ทิศทางการเคลื่อน
กลอง เคลื่อนเลนส องศามุมภาพ และขนาดภาพ 

(9) ผูถายภาพ (camera operator) หรือ ชางภาพ  

กลองถายภาพ ท่ีมีมากกวาหน่ึงตัว ผูกํากับภาพ จะตองเลือกใหกลองตัวใดตัวหน่ึง เปนกลองหลัก
อีกตัวหน่ึงเปนกลองรอง ผูถายภาพ จะทําหนาที่รับคําสั่งในการถายภาพ จากผูกํากับภาพอีกทอดหน่ึง 
หนาท่ีสําคัญของผูถายภาพ คือ การจัดองคประกอบภาพ การเคล่ือนไหวกลอง มุมกลอง การโฟกัสภาพ 
และ องคประกอบทุกอยาง ท่ีอยูภายในเฟรม จะมีเพียงสองคน ท่ีมองเห็นภาพทุกช็อทท่ีถาย คือผูกํากับ
ภาพ และผูถายภาพ ซ่ึงทั้งสองคน สามารถบอกเลิก หรือ ส่ังคัท (cut) ในช็อทท่ีกําลังถายอยู ถาเกิดความ
ผิดพลาดในเฟรม เชน เห็นไมค อุปกรณบางอยาง หรือ ทีมงานบางคน หลุดเขามาในเฟรม ชางภาพ 
เปรียบเหมือนนัยนตาท้ังสองขาง ของผูกํากับ 

(10) ผูชวยกลอง 

ผูชวยคนท่ี 1 (focus puller) ทําหนาท่ี ติดตั้งกลอง ตรวจสอบอุปกรณของกลอง เปลี่ยนเลนส 
ปรับโฟกัส เลื่อนดอลลี ควบคุมคันบังคับกลอง กรณีอยูบนหัวเครน ขณะถายภาพ ถาถายกลองฟลม ก็จะ
เพิ่มผูชวยคนท่ี 2 (film loader) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบรรจุฟลมลงในแมกกาซีน เก็บฟลมที่ถายแลว
ลงกลองใหเรียบรอย เก็บฟลมทายมวน ท่ียังไมไดถาย เพื่อไวสําหรับถายในบางช็อต ท่ีมีความยาวพอดี 
ชวยตีเสลท 
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(11) ชางถายภาพน่ิง (still photography)  

ทําหนาท่ีถายภาพนิ่ง ในระหวางถายทํา เพ่ือบันทึกเหตุการณ และบรรยากาศในกองถาย ซึ่งอาจใช
ภาพน้ันเปนประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต และ
ใชเปนหลักฐานทางธุรกรรม 

ฝายศิลปกรรม ประกอบดวย 
(12)  ผูออกแบบงานสราง (production designer)  

มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การออกแบบฉาก เครื่องประกอบฉาก การตกแตงฉาก เวที เครื่องแตง
กายของนักแสดง เอฟเฟคตางๆ ท่ีมีในภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ทํางานประสานกับ ผูกํากับภาพยนตรทุกคน 
โดยถายทอดมุมมองและความตองการของผูกํากับ ใหปรากฏออกมาในจอภาพยนตร 

(13) ผูกํากับศิลป (art director)  

รับผิดชอบงานทุกอยาง ท่ีผูออกแบบงานสรางคิดและเตรียมเอาไวเปนนามธรรม นํามาทําเปน
รูปธรรม ใหเกิดใหเปนรูปรางท่ีสัมผัสได มองเห็นได ผูกํากับศิลป จะตองทํางานประสานกับผูออกแบบงาน
สราง อยางใกลชิด โดยมีทีมงานฝายศิลปกรรมเปนผูชวย  ประกอบดวย ผูออกแบบฉาก (set designer) 
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การออกแบบฉาก ตั้งแตเขียนภาพรางฉาก จนถึงการเขียนพิมพเขียว ผูดูแล
ตกแตงฉาก (set decorator) มีหนาท่ีหลักคือการตกแตงฉาก หาเฟอรนิเจอรท่ีสัมพันธกับฉาก 
รายละเอียดพ้ืน ผิวผนัง พรม งานทาสี ผูจัดหาอุปกรณประกอบฉาก (property master) รับผิดชอบใน
การเตรียมอุปกรณ ท่ีใชประกอบฉากท้ังหมด  

(14) ผูเขียนสตอรีบอรด หรือ บทภาพ (storyboard artist)  

ทําหนาท่ีเขียนรายละเอียดของช็อตภาพ ตอกันเปนเรื่องราวท่ีตอเน่ืองกัน ตามบทภาพยนตร (บท
สราง) เพ่ือใหมองเห็นภาพ ของภาพยนตร ท่ีจะถายทําออกมาท้ังหมด ภาพยนตรบางเร่ือง อาจไม
จําเปนตองเขียน storyboard ท้ังหมดก็ได จะเลือกเขียนเฉพาะช็อตท่ีทีมงานเขาใจยากก็ได แตภาพยนตร
แอนิเมชั่น ตองเขียนโดยละเอียด storyboard จะสัมพันธกับการเขียน blocking chart 

(15) ผูออกแบบเสื้อผา (costume designer)  

เปนผูรับผิดชอบ คนควา ออกแบบเสื้อผา และรายละเอียดอื่นๆ ของนักแสดง ใหเขากับยุคสมัยและ
เหตุการณของเรื่องราว เชน รองเทา เสื้อ กระโปรง หมวด ผาคลุม กระเปาห้ิว ตลอดจนเครื่องประดับ
ตางๆ ทํางานประสานกับ ผูออกแบบงานสราง  

(16) ชางแตงหนา (make–up artist)  

เปนผูท่ีรับผิดชอบแตงหนานักแสดงทุกคน ท้ังชายและหญิง ตลอดจน ผูแสดงประกอบทั้งหมด โดย
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คํานึงถึง บรรยากาศโดยรอบในกองถาย ทิศทางของแสง และการเคลื่อนไหวของตัวละคร รวมมือกับฝาย
ทําเอฟเฟคใบหนา และรางกายดวย 

(17) ผูออกแบบทรงผม (hair stylist)  

เปนผูดูแลรับผิดชอบ เรื่องการออกแบบทรงผม ใหกับนักแสดงทุกคน หนาท่ีคลายกับชางแตงหนา 
หากเปนโครงการสรางเล็กๆ หรือการถายทําสารคดีท่ัวไป ในชีวิตประจําวัน อาจรวบหนาท่ีของผูออกแบบ
เสื้อผา ชางแตงหนา และผูออกแบบทรงผม ไวในคนคนเดียวก็ได เพื่อประหยัดงบประมาณ งานถายทําทีวี 
ก็ใชวิธีเดียวกันน้ี 

ฝายเสียง ประกอบดวย 
(18) ผูบันทึกเสียงถายทํา (production sound recordist)  

รับผิดชอบการบันทึกเสียงทุกชนิด ในระหวางถายภาพ เนนคุณภาพของเสียงเปนสําคัญ ไมวาจะ
เปนเสียงที่ “ซิงค” (synchronous) คือ เสียงกับภาพเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน หรือ เสียงท่ีเกิดขึ้นไมพรอม
กัน (non synchronous) เปนผูดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับเสียง การเตรียมพรอมในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมเก็บใบบันทึกรายงานเสียง (sound report) เพื่อใชประกอบการทํางาน  

(19) ผูถือบูม (boom operator)  

เปนผูถือบูมอัดเสียง รับเสียงพูด เสียงประกอบ เสียงดนตรี ใหไดมิติตามความตองการ ของผู
บันทึกเสียง ทํางานตามคําสั่งของผูกํากับเสียง  

(20) ผูบันทึกเสียง (recording mixer)  

รับผิดชอบในการบันทึกเสียง การผสมเสียงบทสนทนา ดนตรี เสียงประกอบ (sound effect) เขา
ดวยกัน ใหลงสูเสนเสียง (sound track) เดียวกัน จะทํางานประสานรวมกันกับผูถือบูมอยางตอเน่ือง ถา
เปนเครื่องบันทึกเสียงสมัยใหม ใชเทคโนโลยีสูง และมีขนาดเล็กพกพาได หรือเปนงานสรางขนาดเล็ก ก็
อาจใหผูบันทึกเสียง ทําหนาท่ีถือบูมไปดวยก็ได 

(21) นักแตงเพลง (composer)  

คือ ผู ท่ีแตงบทเพลง และเสียงดนตรีประกอบภาพยนตร เพื่อสรางอารมณใหแกเรื่องราวใน
ภาพยนตร อยางตอเน่ือง นักแตงเพลง จะตองศึกษาบท แนวของภาพยนตร และอารมณของเรื่องราว มา
เปนอยางดี 

ฝายการแสดง (casting director) ประกอบดวย 
(22) นักแสดง (cast)  
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ทําหนาท่ีถายทอดบทบาท จากบทภาพยนตร ใหออกมามีชีวิตชีวา ใหผูชมรูสึกวาไดสัมผัสตัวตนท่ี
แทจริงของตัวละครในเรื่อง 

(23) ผูฝกสอนการแสดง (acting coach)  

เปนผูท่ีสืบเสาะ คนหา นักแสดงท้ังชายและหญิง เม่ือไดมาแลว ก็แยกแยะคุณสมับิต และลักษณะ
นิสัยตัวละคร อายุ รูปรางหนาตา ภาษาพูด ผูคัดเลือกนักแสดง ตองเปนผูท่ีทํางานใกลชิดกับผูกํากับ และ 
ผูอํานวยการสราง เพื่อชวยใหผูอํานวยการสราง ตัดสินใจคัดเลือกไดถูกตองและงายข้ึน 

(24) นักแสดงแทน (stand-in)  

จุดประสงคหลักของการใชนักแสดงแทน คือ ตองการรักษาความปลอดภัย ใหแกนักแสดงหลัก ใน
บทตอสู เสี่ยงอันตราย จุดประสงคอ่ืนๆ คือ บางฉาก นักแสดงจริงไมอาจแสดงได เพราะเหตุใดก็ตาม ผู
กํากับก็จะหานักแสดงอื่นแทนไปกอน หรือกรณีตัวละครคูแฝด ท่ีตองอยูในเฟรมภาพเดียวกัน ก็อาจ
จําเปนตองหานักแสดงทนเพ่ิมเขามาอีกคนหน่ึง  

(25) นักแสดงผาดโผน (stunt coordinator)  

นักแสดงผาดโผน จะทําหนาท่ีสองอยาง คือ แสดงแทนนักแสดงหลัก ในบทแอ็คชั่นเสี่ยงอันตราย 
หรือเปนนักแสดงประกอบ ตามบทท่ีตนไดรับมา การแสดงผาดโผน เปนวิชาชีพเฉพาะตัว จึงจัดแยก
ประเภทไวตางหาก เพราะเกี่ยวของการคาตอบแทน และการประกันภัย ซ่ึงมีมูลคาแตกตางจากนักแสดงใน
ลําดับชั้นอ่ืนๆ 

ฝายตัดตอลําดับภาพเสียง ประกอบดวย 
(26) ผูตัดตอลําดับภาพ (editor)  

เปนผูคัดเลือกช็อต และรวบรวมเรียงรอยไฟลภาพ ท่ีไดรับมาจากผูถายภาพ ใหตอเน่ืองเปนเรื่องราว 
ตามจินตนาการของผูกํากับภาพยนตร ผูตัดตอจะทํางานรวมกับ ผูกํากับอยางใกลชิด เปนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญในลําดับตนๆ เพราะขั้นตอนตัดตอ เปนดานสุดทายของงานสราง และมีปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน มากกวาฝายอื่นๆ เปนบุคคลท่ีจะทําใหจินตนาการของผูกํากับ สําเร็จและสวยงาม งานตัดตอ จะ
ใชเวลามากกวางานภาคถายทําประมาณ 2 – 3 เทา หากเปนภาพยนตรแนวแฟนตาซี หรือวิทยาศาสตร ท่ี
อาศัยกราฟคคอมพิวเตอรเปนตัวชวย จะใชเวลาในการตัดตอนานข้ึน ภาพยนตรแอนิเมช่ัน ใชคอมพิวเตอร
ท้ังหมด งานสรางท้ังหมดจึงอยูในหองแล็บคอมพิวเตอร 

ผูตัดตอภาพ จึงมีความสําคัญไมแพนักแสดง และผูกํากับภาพยนตร ในกระบวนการถายภาพ อาจมี
ขอบกพรองตั้งแตเล็กนอย ไปจนถึงขั้นแตกหัก (ตองถายทําใหม) ก็อาศัยวิธีการตัดตอ หลบเลี่ยง แกปญหา
เหลาน้ันใหผานพนไปได 
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(27) ผูจัดทําเทคนิคพิเศษคอมพิวเตอร (special effect editor)  

แมจะจัดอยูในกลุมการตัดตอ แตงานดานเทคนิคพิเศษคอมพิวเตอร ก็มีลักษณะเฉพาะ ท่ีตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการสรางเทคนิคตางๆ ตองมีทักษะในการใชซอฟตแวร มีมุมมองของ
องคประกอบศิลปอยางสมบูรณ รวมท้ังมีจินตนาการ ท่ีสอดคลองกับจินตนาการของผูกํากับ เพื่อใหงานก
ราฟคมีความสมบูรณ และนําไปผนวกรวมกับไฟลหลักไดอยางกลมกลืน 

แบงตามลําดับขั้นตอนการผลิต 
การแบงกลุมทีมงานผลิต อีกแบบหน่ึง ที่ยังเปนท่ีนิยมกัน คือ การแบงตามลําดับข้ันตอนของการ

ผลิต ไดแก ข้ันเตรียมการถายทํา ขั้นลงมือถายทํา และ ขั้นหลังถายทํา ในแตละขั้นตอน จะมีผูรับผิดชอบ
ดูแลเชนเดียวกับการแบงดวยวิธีอ่ืนๆ แตจะแตกตางกันตรงท่ี บางตําแหนง มีความรับผิดชอบตลอดท้ัง 3 
ข้ันตอน บางตําแหนง ก็รับผิดชอบในขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึง 

(1) ข้ันเตรียมการถายทํา (pre–production)  

ประกอบดวย  1.1) ผูออกแบบงานสราง (production designer)  1.2) ผูเขียนบทภาพยนตร และ 
ผูประพันธเรื่อง (script writer)  1.3) ผูกํากับภาพยนตร (director)  1.4) ผูแตงเพลงประกอบภาพยนตร 
(composer)  1.5) ผูคัดเลือกนักแสดง (casting)  1.6) ผูตรวจแกไขบทภาพยนตร (reading staff)  1.7) 
ผูดูแลงบประมาณ และจัดเตรียมงานสราง (budgeting & planning)  1.8) ผูประสานงานดานโฆษณา
และประชาสัมพันธ (publicity)  1.9) นักกฎหมาย (legal) 

(2) ข้ันปฏบิัติการระหวางถายทํา (production) ประกอบดวย 

2.1) ผูอํานวยการสราง (producer) 

2.2) ผูกํากับภาพยนตร (film director)  

ผูกํากับภาพยนตรคนหน่ึง จะมีผูชวย 1 หรือ 2 ตําแหนง งานกํากับภาพยนตร เปนเร่ืองใหญ และ
สําคัญ จึงตองแบงสายงานออกไปยังผูกํากับฝายอ่ืนๆ แมวาจะมีสถานะเปนผูชวยก็ตาม แตความ
รับผิดชอบเทียบเทาผูกํากับภาพยนตร เพียงแตตองรับนโยบายตางๆ ตอจากผูกํากับโดยตรง ผูกํากับฝาย
ตางๆ ไดแก ผูกํากับการแสดง (director of acting: DA) ผูกํากับภาพ (monitoring) ผูกํากับฉาก 
(prop-set-extra supervisor) ผูกํากับแสง (lighting supervisor) ผูกาํกับเสียง (sound engineer) 

2.3) นักแสดง  

แบงตามลําดับชั้น คือ นักแสดงหลัก (main cast) นักแสดงรอง (cast) นักแสดงรับเชิญ (visitor) 
นักแสดงประกอบฉากมีบทพูด (main extra) นักแสดงประกอบฉากท่ัวไป (extra) 
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ภาพท่ี 5.1 ผังทีมงานกอนงานสราง (Preproduction team and photography) 

2.4) ผูจัดการกองถาย  

ดูแลงานดานตางๆ ในกองถายทําภาพยนตร มีพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีตองควบคุมดูแล คือ เจาหนาท่ี
การเงินและบัญชี แมบาน–อาหาร–เครื่องด่ืม พนักงานขับรถ เจาหนาท่ีตอนรับ ติดตอ–สื่อสาร เจาหนาท่ี
จัดเก็บ ดูแล รักษา (plant maintenance) อุปกรณ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ. security) 
เจาหนาท่ีพยาบาล (hospital) 

2.5) แผนกศิลปกรรม (art)  

มีผูกํากับศิลป (art director) และผูชวย ควบคุมดูแลเจาหนาที่ในแผนก คือ ชางเขียนภาพ 
(illustrator) ชางทําหุนจําลอง (model makers) หัวหนาชางเขียนแบบฉาก (lead man) ชางเขียนแบบ
ฉาก (draftsman) เจาหนาท่ีจัดเก็บ และ ดูแลแบบฉาก (clerical person) ผูคนควา (research) ผูทํา
สําเนา (blueprinting) 
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ภาพที่ 5.2 ผังทีมงานงานสรางภาพยนตร และ ภารกิจ–สายการบังคับส่ังการ (Production team 

and communicational lines)  

2.6) แผนกถายภาพ (photography)  

มีผูกํากับภาพ เปนควบคุมดูแล การถายภาพของผูถายภาพ หรือ ชางภาพ (camera operator) 
ผูชวยกลอง ผูดูแลรักษากลองและอุปกรณ (camera maintenance)แผนกถายภาพ จะประสานงาน
รวมกับ ผูกํากับศิลป (art director) ผูกํากับการแสดง (acting director) 

 2.7) แผนกเสียง (sound)  

ประกอบดวย ผูกํากับเสียง (sound supervisor) ชางควบคุมเครื่องเสียง เจาหนาท่ีไมคบูม (boom 
mic.) เจาหนาท่ีดูแลอุปกรณท่ีเกี่ยวกับเสียง และการบันทึกเสียง 

2.8) แผนกเสื้อผา แตงหนา แตงผม (wardrobe–costume)  

ประกอบดวย นักออกแบบ (designers) เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย ทรงผม แตงหนา ใหแกนักแสดง 
พนักงานตัดเย็บเสื้อผา พนักงานเก็บรักษาเสื้อผาและเครื่องแตงกาย 
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2.9) แผนกฉาก และอุปกรณเกี่ยวกับฉาก (prop–set construction)  

ประกอบดวย ชางทําอุปกรณประกอบฉาก (prop makers) ชางทําหุนจําลอง (miniature 
makers) ชางทาสี (paint department) เจาหนาท่ีดูแลฉาก (grips-craft service) ชางเหล็ก ชางเช่ือม 

2.10) แผนกโยธา (grip)  

รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกใหแก ผูกํากับภาพ ผูถายภาพ ผูกํากับศิลป ประกอบดวย 
หัวหนาฝายปฏิบัติงาน (key grip) และผูชวย เจาหนาท่ีเข็นดอลลี่ ควบคุมเครน งานโยธา กอสราง 
โยกยาย ขุด เจาะ ตัดปะ รื้อถอน เจาหนาท่ีผลิตและควบคุม อุปกรณกรองแสง (diffusion & sewing) 
เชน มุงกรองแสง แผนโกโบ แฟล็ก คุกกี้ 

2.11) แผนกไฟฟากําลังและไฟถายทํา (electric and gaffering)  

ประกอบดวย หัวหนาและชางดูแลรักษา หัวหนาและชางสรางคานติดตั้งไฟ หัวหนาและชางติดตั้งไฟ 
เจาหนาท่ีควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา ชางไฟเบ็ดเตล็ด 

2.12) แผนกยานพาหนะ (transportation)  

ประกอบดวย พนักงานขับรถ พนักงานบริการ ชางเครื่องยนต ลางรถ ข้ึนตรงตอ ผูจัดการกองถาย 

2.13) แผนกสวัสดิการกองถาย (public maintenance)  

ประกอบดวย หัวหนาพยาบาล และผูชวย แมบาน อาหาร เครื่องด่ืม และผูชวย หัวหนารักษาความ
ปลอดภัย หัวหนาฝายติดตอ–ตอนรับ 

(3) ขั้นปฏิบัติการหลังถายทํา (post-production) ประกอบดวย 

3.1) ผูอํานวยการสราง (producer)  

3.2) แผนกตัดตอลําดับภาพและเสียง (editing)  

ประกอบดวย หัวหนาแผนก (department head) และท่ีปรึกษา (supervising editor) และมี
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ คือ ผูตัดตอและลําดับภาพ (film editor) ผูชวยตัดตอและลําดับภาพ (assistant 
film editor) ผูชวยฝกหัดตัดตอและลําดับภาพ ชางตัดฟลมเนกาตีป (negative cutter) ผูตัดตอเสียง
ประกอบ (effects editor) ผูตัดตอเสียงดนตรี (music editor) ผูดูแลเก็บรักษาฟลม (film librarian) งาน
ตัดตอภาพยนตรดิจิตัล อาจลดจํานวนเจาหนาท่ีท่ีไมจําเปนลง เพราะการข้ันตอนการใชฟลม ถูกแทนท่ีโดย
ระบบดิจิตัล ซ่ึงใชคอมพิวเตอร และกราฟกคอมพิวเตอรเปนหลัก 
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ภาพที่ 5.3 ผังทีมงานหลังงานสราง และ ภารกิจ–สายการบังคับส่ังการ (Postproduction team 

and communicational lines)  

3.3) ผูจัดการงานสราง (production manager)  

ประกอบดวย เจาหนาท่ีประสานงานดานโฆษณาประชาสัมพันธ (publicity) เจาหนาท่ีประจํา หอง
ปฏิบัติการแล็บคอมพิวเตอร (CGI laboratory) แล็บเสียง (sound laboratory นักกฎหมาย (legal) 
เจาหนาท่ีพยาบาล (hospital) เจาหนาที่ฝายจัดเก็บ ดูแล รักษา พัสดุอุปกรณ (plant maintenance) 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ. security) 

3.4) ผูจัดจําหนาย (distributor) และการตลาด 

แบงตามภารกิจหนาที่  
บุคลากรในองคกรการผลิต แบงตามภารกิจหนาท่ี ประกอบดวย  

(1) สวนบริหารจัดการ (studio management)   

(2) แผนกตัดตอลําดับภาพ (editing)   

(3) แผนกศิลปกรรม (art)   

(4) แผนกถายทํา (cinematography)   

(5) แผนกเสียง (sound music)   

(6) แผนกเสื้อผา แตงหนา แตงผม (wardrobe – costume)   
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(7) แผนกฉาก และอุปกรณเกี่ยวกับฉาก (props–sets construction)   

(8) แผนกโยธา (grip)   

(9) แผนกไฟฟากําลัง และไฟถายทํา (electric and gaffering)   

(10) แผนกยานพาหนะ (transportation)   

(11) แผนก สวัสดิการกองถาย (public maintenance) 

5.1.5 ปฏิบัติงานถายทําประจําวัน 

กิจกรรมประจําวัน ในกองถายทํา ท่ีผูจัดการงานสรางจะรับผิดชอบโดยตรง รวมกันกับผูกํากับ
ภาพยนตรทุกฝาย คือ การซอมบทของนักแสดง การซอมกลอง ทดลองถายฉากท่ี blocking ไว เพื่อ
รวมกันหาขอผิดพลาด การจัดคิวถายทํา และคิวแสดง ตลอดจนควบคุมความตอเน่ือง ในระหวางการ 
blocking ผูกํากับภาพยนตร จะตองประกาศเตือน ใหบุคคลตอไปน้ี อยูประจําตําแหนงตลอดเวลา จนกวา
จะบอกเลิกการสิ้นสุดในการถายฉากนั้น คือ นักแสดง ท่ีอยูในคิวแสดง ผูกํากับการแสดง (DA) ผูกํากับ
ภาพ (DP) ผูควบคุมเทคนิคพิเศษ (SPFX supervisor) (ถาจําเปน) ผูชวยผูกํากับ (AD) ผูกํากับแสง และ
เจาหนาท่ีไมคบูม 

การนับคิวเวลาของการถายทําภาพยนตร อาจแตกตางจากคิวเวลาของการถายทําละคร หรือ
รายการทีวีรูปแบบอ่ืนๆ คิวรายการทีวี แลวแตจะตกลงกันระหวางผูสรางกับนักแสดง เชน ถาแบงเปน 3 
คิวเหมือนถายภาพยนตร ก็อาจแบงเปนคิวในระยะเวลาเทากัน เชน คิวท่ี 1 (06:00 - 15:00 น.) คิวท่ี 2 
(15:00 - 24:00 น.) คิวท่ี 3 (00:00 - 06:00 น.) 

คิวถายทําภาพยนตร ในหน่ึงวันจะมี 3 คิว โดยเริ่มนับคิวท่ี 1 เปนคิวกลางวัน 12 ช่ัวโมง เริ่มตั้งแต 
06:00 ถึง 18:00 น. ถัดจากน้ันจะเปนคิวกลางคืน แบงเปน 2 ชวง ชวงละ 6 ช่ัวโมง คือ คิวท่ี 2 เริ่ม
ตั้งแต 18:00 ถึง 24:00 น. และ คิวท่ี 3 เร่ิมตั้งแต 00:00 ถึง 06:00 น. ของวันถัดไป การคิดชวงเวลาของ
คิว มักใชกับนักแสดงหลัก 
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ทีมงานสราง (Film crew) 
กอนถายทํา  
(Pre-production 
and filmmaking) 

Film producer · Unit production manager · Production coordinator · Line 
producer · Film director · Assistant director · Casting director · 
Screenwriter · Production assistant · Script supervisor · Script coordinator 
· Location manager 

ผูออกแบบงานสราง (Production designer) 
Art Art director · Scenic design · Illustrator 

Sets Set decorator 
Hair and make-up Make-up artist · Barber 

Wardrobe Costume designer 
Props Props master 

ออกแบบงานสราง 
(Production 
design) 

เทคนิคพิเศษ 
(Special effects)

Special effects supervisor · Visual effects 
supervisor · Matte painter 

ผูกํากับภาพ (Cinematographer/Director of photography) 

ตากลอง (Camera) Camera operator · Focus puller · Clapper 
loader · Steady cam 

จัดไฟสอง  (Lighting) Gaffer · Best boy (electrical) · Lighting 
technician 

ถายภาพ 
(Photography) 

เจาหนาท่ีอุปกรณ (Grip) Key grip · Best boy (grip) · Dolly grip · Grip 
ผูกํากับเสียง (Director of audio-grapy / Sound designer / Supervising Sound Editor) 

Production sound Production sound mixer · Boom operator · 
Utility sound technician 

Sound editing Dialogue editor · Sound editor · Foley artist 
กํากับเสียง 
(Sound) 

Music Sound editor · Re-recording mixer · Music 
supervisor · Composer 

Editorial Film editor 
Laboratory Colorist หลังถายทํา 

(post-production) 
Visual effects Visual effects editor · Compositor · Animator 

ตารางท่ี 5.1 ทีมงานสรางภาพยนตร (ที่มา: Taub, Eric (1994). Gaffers, Grips, 
and Best Boys. New York: St. Martin's Press. p. 153.) 
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ปญหาใหญ ท่ีมักเกิดข้ึนเสมอคือ ปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีถายทํา ไมมีสถานท่ีใด ท่ีเหมาะสมและ
สมบูรณแบบ ตามท่ีบรรยายไวในบทภาพยนตร ขอบกพรองตางๆ ผูจัดการงานสราง (PM) จะตองหา
ทางแกไข ปรับเติมเสริมแตงใหมากท่ีสุด ประหยัดงบประมาณและเวลามากที่สุด และจะตองมีแผนรองรับ
กรณีเกิดปญหาขึ้นระหวางถายทํา โดยเฉพาะการถายทําภายนอก ซึ่งจะพบกับอุปสรรคมากกวา การถาย
ทําภายใน เชน ปญหาเร่ืองดินฟาอากาศ เสียงรบกวน ดังน้ัน ในการเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
สถานท่ีถายทํา กอนหนาน้ัน ผูจัดการงานสราง จะตองบันทึกรายละเอียดสิ่งแวดลอมตางๆ ใกลเคียงรอบๆ 
ท้ังหมดไว เชน ท่ีพักอาศัยระหวางพักกองถาย ถนนหนทาง โรงแรม สถานท่ีราชการ อาคารตางๆ ชุมชนท่ี
อยูรอบๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน สภาพแสงสวาง อุณหภูมิ ความช้ืน ภูเขา แมนํ้า ทุงหญา ปาไม 
สะพาน คอกปศุสัตว ถนนไฮยเวย ทางรถไฟ สนามบิน เพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนแบบไม
คาดคิด บางครั้ง ผูจัดการงานสราง อาจตองจําลองสถานการณ ของปญหาข้ึนเปนการบานไวกอน หาก
มันเกิดข้ึนจริงๆ จะไดหาทางแกไขไดทันเวลา 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางถายทํา เชน 

  (1) เสียงและแสงไฟ รบกวนความสงบและการพักผอน ของประชาชนรอบกองถาย ปญหาน้ี 
ผูจัดการงานสราง จะตองประสานงานสรางความเขาใจกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ทางที่ดีก็ควรจะขออนุญาต จาก
เทศบาล เปนลายลักษณอักษร และเขาถึงมวลชน เพ่ือลดอคติและความไมพึงพอใจตางๆ ปญหาเหลาน้ี 
มักจะเกิดกับชุมชนในเมือง ท่ีมักมีกองถายมาใชบริการบอยๆ สวนในเขตชนบทมักไมมีปญหา 

  (2) ขบวนรถยนตของกองถาย ท่ีผานยานชุมชนแออัด จะตองเขาไปใหถึงพื้นท่ีในกองถาย กอน
กิจวัตรประจําวันของชาวชุมชนจะเริ่มข้ึน เพ่ือลดการแออัดของจราจร อันจะเปนอุปสรรคตอการติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ กอนถึงเวลาถายทําจริง  

  (3) ตลอดเวลาในการถายทํา หากทีมงานสวมใสเสื้อผา หรือเครื่องแบบท่ีมีตราสัญลักษณงาน
สรางภาพยนตร ก็ควรรักษาภาพลักษณน้ันไว รวมทั้งการติดตั้งปายขอความ สัญลักษณตางๆ ก็ใหคงไว
จนกวาจะเลิกกองถาย ท้ังน้ี เพ่ือผลกระทบ 2 ประการคือ เพื่อเปนการประชาสัมพันธงานสรางแก 
ประชาชน และสื่อมวลชน และเพื่อปองกันบุคคลแปลกปลอมเขามาทําโจรกรรม หรือสรางความไมปลอดภัย
ใหแกนักแสดง และทีมงาน  

  (4) สิ่งปลูกสราง ตนไม รั้ว เสาหลัก ท่ีถูกสรางข้ึน หรือถูกตัดทอนลง เม่ือเลิกกองถาย จะตอง
ทํากลับคืนใหเหมือนเดิม ถอนเสา กลบหลุม รวมท้ังขยะ ของท้ังแลว ตองกําจัดใหเรียบรอย อยาใหเปน
ภาระแกชุมชน ซ่ึงปญหานี้ มักอยูในขอตกลงในการขออนุญาตใชสถานท่ีอยูแลว 

  (5) นักแสดง และทีมงาน ไมควรนําเด็ก ญาติ หรือสัตวเลี้ยง เขาไปในกองถายโดยไมจําเปน 
เพราะมักจะควบคุมพฤติกรรมรบกวนการถายทําไมได 
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  (6) เม่ือผูกํากับสั่ง “แอ็คช่ัน” การถายภาพและการบันทึกเสียงเริ่มขึ้น ทุกคนในบริเวณน้ันตอง
อยูในความเงียบ แตปญหาท่ีมักเกิดข้ึน ก็คือ เสียงรบกวนท่ีอยูในระยะไกล ผูจัดการงานสรางจะตองจัด
เจาหนาท่ี คอยกันรถท่ีจะวิ่งผานเขามาใกลกองถาย เพื่อไมใหเสียงรบกวนการบันทึกเสียง 

  (7) พนักงาน เจาหนาท่ี ทีมงานทุกคน ควรแตงกายใหสุภาพ ถามีชุดหรือเคร่ืองแบบ จะตองสวม
ใหเรียบรอยในระหวางปฏิบัติหนาท่ี ท้ังน้ี เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี ของคนทํางานสื่อสารมวลชน 

  (8) นักแสดงทุกคน ทุกลําดับ ท่ีอยูในคิวแสดง จะตองเตรียมพรอมเสมอ อยูในตําแหนง 
blocking หรืออยูในบริเวณน้ัน ตลอดเวลา รวมท้ัง เจาหนาท่ีประจําอุปกรณ เชน ชางไฟ จัดโคมไฟ ติดตั้ง
ฉาก ไมคบูม และตําแหนงอ่ืนๆ ก็ตองอยูในตําแหนงงานของตน 

  (9) หามสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เลนพนัน ดูภาพลามกอนาจาร ในกองถาย รวมท้ังความประพฤติเสื่อม
เสียอื่นๆ เชน วาจาผรุสวาท ดาทอ ตะโกนเสียงดัง 

(10) นักแสดง และทีมงาน ควรจอดรถไวในสถานท่ีจดัไวให เพ่ือปองกันอาชญากรรม โจรกรรม 

5.1.6 การกํากับภาพยนตร 

งานกํากับภาพยนตร ยังคงอยูในความรับผิดชอบของ ผูจัดการงานสราง ซ่ึงจะดูแลเรื่องกรอบเวลา 
และการบริหารคนเปนหลัก เพ่ือใหโครงการผลิตภาพยนตร ดําเนินตอไปอยางราบรื่น สวนดานการถายภาพ 
และการแสดง จะมอบหนาท่ีใหแก ผูกํากับภาพยนตรเปนหลัก ผูกํากับภาพยนตร ก็จะจะมอบหมายภารกิจ
สงตอไปยังผูชวยผูกํากับ และผูกํากับดานอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งมีกรอบของงานอยู 3 เร่ือง คือ การกํากับฉาก 
การกํากับการแสดง การกํากับภาพ และ การกํากับแสง (ดูรายละเอียด ในขอ 5.2 การกํากับภาพยนตร) 

5.1.7 การตัดตอลําดับภาพ 

งานตัดตอลําดับภาพ เปนงานข้ันสุดทาย ของการอํานวยการสราง ภาพยนตรเกือบทุกเรื่อง จะ
ทุมเทเวลาไปกับงานตัดตอภาพ มากกวางานในกองถายทํา ผูอํานวยการสราง จะคอยติดตามประเมินผล
โครงการสรางในขั้นสุดทายน้ี อยางใกลชิด เพ่ือใหงานออกมาดีที่สุด (ดูรายละเอียด ในบท่ี 6 การตัดตอ
ลําดับภาพ) 
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วัน.–คืน. / นอก.–ใน.: D–N / Int.–Ext.               

ฉากท่ี Scene No.:              

สัดสวนตอหนา Page count:              

รวมเวลางานสราง Time/Q-DN/Hours.:              

 

 

เร่ือง Title. 

 
ผูสราง Producer. [Company] 

 
ผูกํากับภาพยนตร Director. 

 
ชวยผูกํากับ– Assistant Director. 

ผูจัดการงานสราง Producer Manager. 

             

               

               

รายการ / ตอน Part นักแสดง Actor ท่ี             

               

               

               

ตารางท่ี 5.2 ตารางรวมงานสราง (production board) 

5.2 การกํากับภาพยนตร 
งานกํากับภาพยนตร เปนงานท่ีอยูในลําดับสําคัญท่ีสุด ของโครงการสรางภาพยนตรแตละเรื่อง และ

ตองอาศัยพลังความทุมเทจากทีมงานทุกฝาย โดยมีผูกํากับภาพยนตร เปนแกนนําควบคุมกระบวนการทุก
ข้ันตอนอยางใกลชิด งานพ้ืนฐาน 4 ขอ ของการกํากับภาพยนตร ก็คือ การกํากับฉาก โดยผูกํากับศิลป 
และผูกํากับฉาก ซึ่งตองดูแลความเรียบรอย ท้ังกอนและขณะถายภาพ การกํากับการแสดง การกํากับภาพ 
และการกํากับแสง 
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5.2.1 การกํากับฉาก (mise-en-scene) 

สิ่งท่ีเรียกวาฉากในภาพยนตร มีความหมายกวางกวาฉากของละครเวที ฉากของภาพยนตร เปนได
ท้ัง สถานท่ี เครื่องอุปกรณประกอบ เวที แสง เงา เอฟเฟค และสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีนําไปจัดวาง “เพ่ือสื่อ
ความหมาย” (สิ่งใดที่ไมสามารถสื่อความหมายได ไมเรียกวาฉาก ถามีอยู ตองเอาออกไป อยาใหปรากฏใน
กรอบเฟรม เชน ขาตั้งกลอง คนมุงดู) ฉากยังรวมถึง ตัวนักแสดง เครื่องแตงกาย และสภาพแวดลอมของ
นักแสดงดวย สรุปแลว สิ่งท่ีปรากฏในเฟรมภาพท้ังหมด ก็คือฉากน่ันเอง สวนสิ่งท่ีบงบอกความเปนตัว
ละคร ก็คือ แอ็คช่ัน การเขาเฟรม ออกเฟรม และบทสนทนา ฉาก ก็มีความสําคัญดุจเดียวกับ ตัวละคร 
ฉากไมมีบทพูดก็จริง แตมันสามารถเลาเรื่อง ลงไปในจอภาพได ดวยการใสรายละเอียดของวัสดุอุปกรณลง
ไป ฉากจะแสดงบทบาทรวมกันกับตัวละคร อยางกลมกลืน ตําแหนงการจัดวางวัสดุ เครื่องประกอบ การ
จัดแสง ตําแหนงการแสดง (blocking) ตลอดจน เสื้อผา และอุปกรณตกแตงนักแสดง จําเปนตองมีผูกํากับ
คอยควบคุมดูอยางใกลชิด  

ฉาก ทําใหภาพยนตรดูมีพลัง มีความนาเช่ือถือ ดึงดูดความสนใจของผูชม ฉากเปรียบเหมือนเวที
การแสดงของตัวละคร ฉากและองคประกอบฉาก จึงมีความสําคัญตอการผลิตภาพยนตรท้ังเร่ือง คําวา 
มิส-ออง-แซง (mise-en-scene) หมายถึง การจัดองคประกอบรวม หรือการวางภาพรวม ใหภาพยนตรดู 
“สมจริง” สอดคลองกับเรื่องราว แอ็คช่ัน และแนวของภาพยนตร การจัดองคประกอบฉาก ทําไดหลาย
รูปแบบ คือ รูปแบบธรรมชาติ (naturalistic) รูปแบบยอนยุค (historical) รูปแบบรวมสมัย (everyday) 
รูปแบบการละคร (theatrical) รูปแบบท่ีเนนการแสดงออก (expressive) และ รูปแบบท่ีเนนโครงสรางของ
เรื่องราวในภาพยนตร (constructive) 

 

ภาพที่ 5.4 การกําหนกตําแหนง blocking ไฟสอง ในภาพยนตรเรื่อ Ida (2013) 

วัตถุประสงคของงานกํากับฉากในภาพยนตร ไมใชเพื่อการทัศนาดวยสายตาเปลา (สวยงามใน
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สายตา แตอาจไมสวยงามในเฟรมภาพ) แตตองคํานึงถึง องคประกอบศิลป ท่ีไปปรากฏในเฟรมภาพ 
(สวยงามในเฟรมภาพ แตอาจไมสวยงามตามสายตา) 

งานกํากับฉาก คือ การกําหนดตําแหนงและจํานวนของอุปกรณและเครื่องประกอบฉาก (setting) 
การจัดทําและตกแตง แบบจําลอง (mock-up | model) การวางตําแหนงการแสดงของนักแสดง 
(blocking) การจัด ตกแตงเสื้อผา ใบหนา ทรงผม และอุปกรณประกอบ ใหแกนักแสดง (dressing) การ
จัดแสงและเงา (lighting setup) การจัดองคประกอบการถายภาพ (subject composition) เชน การ
สราง ฉากหนา (foreground) ฉากหลัง (background) การทําเทคนิคพิเศษ (special effect) เชน ฝนฟา
คะนอง ไฟไหม ระเบิด นํ้าทวม แผนดินไหว พายุ ตึกถลม 

5.2.2  การกํากับการแสดง 

นักแสดง เปนผูสวมบทบาทของตัวละคร เพื่อผลักเรื่องราวใหดําเนินไป ตั้งแตตนจนจบ การสวม
บทบาทก็คือการแสดงออกทางศิลปะ หรือ ศิลปะการแสดง (performing arts) หนาท่ีของผูกํากับการแสดง 
ตองควบคุมใหนักแสดงถายทอดความหมาย จากบทสูจอภาพยนตร 

งานแสดงของภาพยนตรแตละเร่ือง จะมีขอบเขตและปริมาณไมเทากัน ข้ึนอยูกับแนวภาพยนตร และ 
เน้ือเรื่อง เชน[1] การแสดงท่ัวไป การแสดงสวมบทเปน การแสดงภาพยนตร คิวบูเพ่ือการแสดง การใชเสียง
และการใชสมาธิในฝูงชน การกํากับภาพ และ กํากับการแสดง พิธีกร-การแสดง การประกอบ และ ติดตั้ง
เอฟเฟค การกํากับคิวบู และ การขับจักรยานยนตผาดโผน การใชดาบไทย ฯลฯ การใชอุปกรณการถายทํา 
การใชอาวุธ และ การปองกันภัยจากอาวุธ 

สิ่งท่ีอยูในบทภาพยนตร ไดแก ตัวละคร แอคช่ันของตัวละคร และบรรยากาศฉาก สิ่งเหลาน้ี จะถูก
ถายทอดผานภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงตองมีการถายทําและบันทึกลงบนสื่อ ท้ังภาพและเสียง 

  (1) ตัวละคร ก็คือการแสดง 

คําวาการแสดงในภาพยนตร ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ การกระทํา (activity) การ
แสดง (action) และจังหวะ (rhythm) ตัวละคร เปนผูดําเนินเรื่องท้ังหมด ผานแอคติวิตี้ และ แอคช่ัน 
อยางมีจังหวะ  

 

 

                                     
1 หลักสูตรจาก โรงเรียนการแสดงสรนันทน ท่ีมา: http://www.soranan.com 
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การแสดงเวทีละคร การแสดงภาพยนตร 

แสดงตามบทบาทท่ีตนสวม แสดงตามที่ผูกํากับสั่ง 

การเคลื่อนไหว แอ็คช่ัน การใชเสียง ตองใช
ความสามารถสวนตัวสูง ไมสามารถหาตัวแทนได 

ใชเทคนิคการแสดงเปนหลัก หากมีขอจํากัด ก็
สามารถหานักแสดงแทนได 

อายุ ไมใชปจจัยสําคัญ สามารถหานักแสดงอ่ืน เลน
แทนได เชน หญิงเลนเปนชาย ผูใหญเลนเปนเด็ก 

ใหความสําคัญกับ อายุ และบุคลิกภาพ ในฐานะผู
สวมบทบาท เพื่อใหดูสมจริง 

การแสดงออกทางอารมณ เปนไปตามธรรมชาติ 
ของเรื่องท่ีแสดง และตามลีลาการแสดง 

อารมณ จะถูกปนข้ึนในทันที ระหวางการแสดง 
(action) และเม่ือมีการสะดุดหยุดลง ในขณะการ
แสดง (cut) จะตองตออารมณใหไดในทันที เม่ือเร่ิม
การแสดงใหมอีกรอบ 

เลนไปตามเวลาจริง เลนไปตามบทท่ีกําหนด 
ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบ ลักษณะ สมบัติ ระหวางการแสดงละครเวที กับการแสดงภาพยนตร 

1.1) การแสดง (action) 

เพื่อใหผูชมภาพยนตร ไดรับอรรถรสของสุนทรียศิลป  จะตองใหตัวละครกับการแสดงผนวกรวมเปน
สิ่งเดียวกัน การตีความบุคลิกภาพของตัวละคร เปนบอเกิดของแอคชั่น บุคลิกภาพท่ีซอนเรน เชน พระเอก 
ดูภายนอกดี แตในใจเปนคนลึกลับ เดาใจยาก นักแสดงตอง “เขาถึง” (สวมบทเปน ...) และใช “อารมณ” 
เปนสื่อแอคชั่น ใหผูชมรับรู มากกวาการใชบทพูด บุคลิกภาพพ้ืนฐาน เชน คนอารมณดี–หัวเราะ คนขี้
โมโห–สบถดา เลนงายกวา รับบทเปนนักปฏิบัติธรรม แตเปนคนอารมณราย ริษยา และไมรูอาการรายลึก
ของตัวเอง 

1.2) การกระทํา (activities) 

แอ็คติวิตี้ เปนสวนเสริมของการแสดง เชน พระเอก น่ังด่ืมกาแฟ รอนางเอกอยูท่ีรานกาแฟแหงหน่ึง 
และเม่ือนางเอกมาถึง พระเอกกลับลุกเดินออกจากรานไป ฉากน้ี ตีความไดวา “พระเอกน่ังรอ และ เดิน
ออกจากราน เม่ือนางเอกมาถึง” คือ การแสดง หรือ action แต “การดื่มกาแฟ” คือ activity ซึ่งเปนสิ่งที่
ตองทําอยูแลวเปนธรรมดา เพราะคนท่ีเขาไปในรานกาแฟ คงตองด่ืมกาแฟ ดังน้ัน การดื่มกาแฟเปนเพียง
การกระทํา ท่ีเสริมใหการแสดงมีอรรถรสทางศิลปะ และสื่อใหเห็นอารมณความรูสึกของพระเอกไดอีกดวย 

1.3) จังหวะการแสดง 

จังหวะของการแสดง เปนสวนหน่ึงของแอคช่ัน ท่ีกระทําโดยตัวละคร ทุกครั้งท่ีตัวละครมีแอ็คชั่น 
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หรือ เปลี่ยนแอ็คช่ัน จังหวะของการแสดงก็เปลี่ยนไปดวย เพราะมันเปน “กิริยา” ของการแสดง เชน 
พระเอก น่ังรอนางเอกในรานกาแฟ เม่ือนางเอกปรากฏตัว พระเอกเดินเขาไป ก็พบวา นางเอกมากับเพื่อน
สาวอีกคนหน่ึง ซ่ึงพระเอกเคยไปจีบไว (เปนกิ๊กกับพระเอก) ตรงน้ี ทําใหแอ็คชั่นของพระเอกเปล่ียนไป 
แทนท่ีจะน่ังรอจนพบนางเอกกอน (ซ่ึงเปนแอ็คชั่นกอนหนา) กลายเปนความรูสึกอึดอัดขึ้นมาทันที สงผลตอ 
“กิริยา” หรือ พฤติกรรมของพระเอก ทําใหตองเปลี่ยนจังหวะการน่ังรอ เปน “รีบเผนหนี” ออกไป กอนท่ี
เร่ืองไมคาดฝนจะเกิดข้ึน 

จังหวะของการแสดงจะเกิดข้ึนได ตองมีการแสดง ติดตอกัน 2 แอ็คช่ันข้ึนไป ซึ่งไมวาจะเปน
เหตุการณใด หรือสภาพแวดลอมแบบใด หรือมีความปรารถอยางใดก็ได แตตองเปน “ปจจุบัน” เสมอ 

  (2) การแสดง ถูกบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหวท่ีมีชีวิต 

แอคช่ัน แอคติวิตี้ และจังหวะของแอคช่ัน ในการแสดงละครเวทีจะไมมีการบันทึกไวใหดูซ้ํา แตในโลก
ของภาพยนตร แอคช่ันท่ีกลาวมาท้ังหมด จะถูกบันทึกไวเสมือนเปนสิ่ง “มีชีวิต” ท่ีสามารถสัมผัสไดหลาย
ครั้ง แอคช่ันท่ีจะถูกบันทึกเปนภาพ จะตองผานการวางแผนใหแอคช่ันน้ัน มีลีลา มีจังหวะ มีมุมมอง มี
ขนาด และมีการเคลื่อนไหวอยางมีศิลปะ (การสรางภาพยนตรแนว realistic แอคชั่นท่ีบันทึกไว จะไมมีการ
วางแผนใดๆ ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติ)  

  (3) ตําแหนงการแสดง (blocking and activities) 

ในท่ีน้ี หมายถึง การวางจุดในการเขาเฟรม อยูในเฟรม และการออกจากเฟรม (blocking) รวมถึง 
บทบาท (character) หนาท่ีท่ีจะตองกระทํา (activity) ของตัวละคร ตลอดจนภาพลักษณ (image) ท่ีดู
สมจริง ในฐานะตัวละคร การกําหนดตําแหนงการแสดง มีหลักการสําคัญ 5 ขอ คือ 

3.1) ตองใหสอดคลองกับ บุคลิกลักษณะของตัวละคร (character)  

นักแสดงจะตองศึกษาบุคลิกภาพ บทบาท สีหนา ทาทาง คําพูด และลักษณะปลีกยอยตางๆ ของตัว
ละครในเรื่องมาเปนอยางดี และตองใหสอดคลองกับเร่ืองราวดวย 

3.2) ตองใหสอดคลองกับ ความสามารถในการแสดงของนักแสดง (audition)  

ผูกํากับภาพยนตร ตองรูขอจํากัด และความสามารถพิเศษ ของนักแสดงดวย วาสามารถสวม
บทบาทไดสมจริง มากนอยเพียงไร เชน คําพูด ทาทาง กิริยา สีหนา อารมณ แอคชั่น โลดโผน อดทน 
นักแสดงแตละคน จะมีรูปแบบแอคช่ัน (styled acting) ที่แตกตางกัน ผูกํากับภาพยนตร ตองคัดเลือก 
(casting) ใหเหมาะสม 

3.3) ตองใหสอดคลองกับ การแสดงสีหนา และ นํ้าเสียง ของนักแสดง  

ทําไดโดยถายภาพใกล (close up) และกําหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของสายตา (eye contact) 
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เพื่อแสดงสีหนาและแววตา สื่อใหเห็นอารมณ ความรูสึก ของตัวละคร 

3.4) ตองใหสอดคลองกับ จังหวะการแสดง (beat of acting)   

จังหวะการแสดงก็เหมือนกับ จังหวะของดนตรี ผูกํากับภาพยนตรกับนักแสดง ตองรวมกันกําหนด
จังหวะการแสดง ในแตละชวงใหเหมาะสม ไมชาหรือเร็ว หรือรุกรนจนเกินพอดี การกําหนดตําแหนงการ
แสดง จะใชจังหวะการแสดง ควบคุมทิศทางในการเคล่ือนไหวในเฟรม เชน นางเอก เดินเขามาน่ังรองไหใน
หองนอน แบงเปน 3 จังหวะ คือ หน่ึง เปดประตู เขามาในหองนอน ดวยความรูสึกอยากหนีความวุนวาย
จากขางนอก มาหามุมสงบสวนตัว สอง เดินมาน่ังท่ีเตียง ดวยความรูสึกผอนคลายจากความตึงเครียด 
และ สาม มองไปท่ีรูปถายในกรอบท่ีโตะขางเตียง เปนรูปพระเอกถายกับนางเอก ทําใหนางเอกรูสึกคิดถึง
พระเอก จนตองรองไห เพราะพระเอกตายจากไป ท้ิงใหนางเอกเผชิญปญหาแตเพียงผูเดียว  

แตละจังหวะของการแสดง นักแสดงตองสรางอารมณรูสึก แบบคอยเปนคอยไป ตามจังหวะ ไมควร
แสดงแบบรูมากอนวา จบจังหวะน้ีแลวตอไปเปนจังหวะอะไร แตตองแสดงใหเหมือนตัวละคร (สวมบท เปน
... มิใชแสดงเปน...) ท่ีคอยๆ รูสึก ทีละจังหวะ ตามธรรมชาติ 

การกําหนดจังหวะการแสดง แตละจังหวะ จะตองสอดคลอง และสัมพันธกับช็อท ท่ีตอเน่ืองกันไป
ดวย เพราะแตละช็อท อาจมีขนาดภาพท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอมุมกลอง และตําแหนงนักแสดงดวย เชน 
ตําแหนงท่ีแสดง กับ ช็อทมุมกวาง จังหวะการแสดงของช็อทท่ีตอเน่ือง จะตองใหตอเน่ืองกันดวย ท้ังน้ี 
ข้ึนอยูกับการฝกซอม (ซอมการแสดง ซอมกลอง) กอนถายจริง 

3.5) ตองสอดคลองกับ เทคนิคการนําเสนอภาพยนตร  

การใชมุมกลอง การเคล่ือนกลอง–เคลื่อนเลนส จะมีผลตอการกําหนดตําแหนงการแสดง ซ่ึงตอง
ปรับเปลี่ยนไปใหเขากับเทคนิคพิเศษ ท่ีใชคอมพิวเตอรเขาชวย (computer graphics) เชน การถาย
แอ็คชั่น เหาะกลางอากาศ ตองกําหนดตําแหนงนักแสดง ใหลอยอยูกลางฉากเขียว (green screen) หรือ
นํ้าเงิน (blue screen) 

5.2.3  การกํากับภาพ  

การถายภาพ มักเปนปญหาใหญของการสรางภาพยนตร เพราะมักไมไดภาพตามท่ีผูกํากับตองการ 
อันเน่ืองมาจากอุปสรรคดานเครื่องมือ อุปกรณ และความสามารถของผูถายภาพ ตลอดจนสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ ไมอํานวย เชน ตัวละครสมุกเกิ้ล ในภาพยนตรเรื่อง The Lord of the Ring ตอน The Return of 
the King (2003) เปนผูไดครอบครองแหวน ภาพสามารถถายทอดอารมณ และเหตุการณไดอยางนาท่ึง 
โดยใหกลองจับท่ีแววตาของสมุกเกิ้ลผานวงแหวน แลวซูมลอดวงแหวนออกมา จากภาพระดับสายตาย ไป
เปนภาพมุมสูง ภาพประเภทน้ี ตองใชคอมพิวเตอรชวย แทนกลองถายภาพจริง 
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การกํากับภาพ มีจุดมุงหลักอยู ท่ีเฟรมภาพท่ีมาจากกลอง และเปนงานท่ีกระทํารวมกัน และ
ประสานกันอยางกลมกลืน ระหวาง ผูกํากับภาพ ผูถายภาพ และผูจัดแสง แตภาพท่ีไดจะสื่อความหมาย 
สื่ออารมณไดดีเพียงใดน้ัน ก็ข้ึนอยูกับการแสดงดวย ดังน้ัน ผูกํากับภาพยนตร  (1) ตองวางแผนแอคช่ัน 
ใหแกนักแสดง โดยท่ัวไป นักแสดงจะรูหนาท่ี ตําแหนงการแสดงไดจากผัง blocking และจากประสบการณ
ดานการแสดงที่ตนสะสมมา  (2) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเฟรมภาพ ใหแกผูถายภาพ เชน ของขนาด
ภาพ มุมกลอง การเคลื่อนกลอง เคลื่อนเลนส การลําดับช็อท การบล็อกกิ้ง ทิศทางการเคลื่อนไหวของ
เฟรมภาพ โดยทั่วไป ผูถายภาพจะรูหนาท่ีของตน ไดจากการอาน story board และประสบการณท่ีเคย
ถายภาพยนตรมากอน  (3) กําหนดรายละเอียด องคประกอบตางๆ ของฉาก (mise–en–scene) ใหแกผู
กํากับฉาก  (4) กําหนดทิศทางของแสง ลักษณะคุณภาพของแสง ใหแกผูกํากับแสง  

(1) สตอรี่บอรด หรือ บทภาพ (storyboard) 

ประโยชนของสตอรี่บอรด คือ ใชเปนแผนท่ีในการวางมุมภาพ ทิศทางการเคลื่อนกลอง และตําแหนง
แอคช่ัน ทุกเฟรมภาพใน สตอร่ีบอรด จะไดรับการจัดวางองคประกอบ ใหสามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 
สั้น กระทัดรัด ทําใหควบคุมการถายภาพ ไดงายข้ึน สตอรี่บอรด อาจเขียนขึ้นเฉพาะฉากท่ีสําคัญก็ได หรือ
ฉากที่มีความซับซอน หลายคนในทีมงานไมเขาใจ หรือเขาใจไมตรงกัน ถาเปนโครงการสรางท่ีใชงบลงทุน
สูง จําเปนตองมีแบบราง ใหผูบริหารตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ บทภาพชนิดน้ี เรียกวา เฟรมหลัก (key 
frame) ซ่ึงอาจเปนภาพวาด ภาพถายก็ได เชน ฉากเปดเรื่องท่ีดูอลังการ (ใชงบลงทุนสูง) เม่ือฉากน้ันถูก
สรางข้ึนตามท่ีรางไว ก็สามารถถายไดหลายช็อท หลายมุม หรือจําลองเปนฉากอ่ืนๆ ไดอีก เชน ฉากถาย
ทําภาพยนตร เร่ือง ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การออกแบบ storyboard และ blocking เปน
หนาท่ีของ ผูออกแบบงานสราง (production designer) หรือผูกํากับศิลป (art director) 

(2) มุมกลอง และการถายภาพ 

กลองถายภาพ ยังคงทําหนาท่ีหลักในการเลาเร่ือง ผูถายภาพใชกลอง เพื่อเปลี่ยนมุมกลอง 
(camera angle) เปลี่ยนขนาดภาพ (video size) เคลื่อนไหวกลอง (camera movement) เพื่อใหได
ทิศทางของภาพ กําหนดความยาวของช็อตภาพ (shot size) เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนซ (lens-
movement) เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร (shutter speed) เพ่ือเลือกความชัดลึก–ชัดตื้นของภาพ เพ่ือหยุด
ภาพ หยุดการเคลื่อนไหว หรือตองการภาพชา (slow motion) (ดูรายละเอียด ในหัวขอ 5.2.5 การจัด
องคประกอบภาพ) 

(3) การเขาเฟรม ออกเฟรม 

การเขาเฟรม ออกเฟรม ของตัวละครอยางมีความหมาย และนาสนใจ ตองทําใหดูสมจริง และ
สมเหตุสมผล เพราะมันบงบอกลักษณะนิสัยและสถานะของตัวละคร เชน ฉากท่ีแสดงความม่ังค่ัง และ
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อํานาจ การปรากฏกายของตัวละคร จะตองทําใหดูย่ิงใหญ อลังการ แวดลอมดวยคนรับใช ฉากท่ีแสดง
ความลึกลับซอนเรน การปรากฏกายของตัวละคร จะตองปกปด หรือเปดเผยบางสวน ฉากมุมกวาง แลว
ใหนักแสดงคอยๆ เคลื่อนเขามาใกลกลอง จนเกิดภาพมุมแคบ แสดงใหเห็นความย่ิงใหญ การเขาเฟรม 
ออกเฟรมดวยวิธีน้ี สามารถสรางอารมณรวมใหแกคนดูได 

(4) การกําหนดมุมกลองใหตัวละคร 

ตัวละครมีลําดับช้ันสําคัญตางกัน (ตัวละครหลัก ตัวละครประกอบ) ควรมีมุมกลองของตัวเอง ไม
ควรใหเสมอกัน ตัวละครหลัก ควรใชมุมกลองเงย แสดงถึงพลัง อํานาจ ตัวละครประกอบ ควรใชมุมระดับ
สายตา หรือมุมกม การเคลื่อนกลองเขาไปใกลเหตุการณ เพื่อเนนความสมจริง ภาพยนตร เร่ือง Clover 
field (2008) ผูสรางกําหนดให “ตัวกลอง” เปนนักแสดงหลัก ทําหนาท่ีบันทึกภาพ ตั้งแตวินาทีแรก แลว
มันก็บันทึกทุกอยาง ตลอดเวลาท่ีมวนเทปยังไมหมดกลอง มันจึงบันทึกภาพทุกเหตุการณไว แลวเลา
เรื่องราวสูผูชม 

เม่ือเผชิญกับสถานการณจริงในกองถาย บางคร้ัง ผูถายภาพไมอาจปองกันภาพสั่นไหวได หรือไม
อาจกําหนดองคประกอบของภาพ ไดตามท่ีตองการ กอนลงมือถาย จึงตองใชอุปกรณชวย และควรทํา
แผนผังแสดงมุมกลองไว กอนถายทําจริง  

(5) การถายคลุม (coverage) 

การถายคลุมหมายถึง การระบุตําแหนงกลอง จํานวนกลอง ขนาดภาพ ในการถายทําหน่ึงฉาก 
หรือหน่ึงช็อท (ช็อทท่ีมีความยาว) ตามท่ีระบุไวในผัง blocking การถายคลุมแตละช็อท แตตองคํานึงถึง
ลําดับช็อทท่ีตอเน่ืองดวย ซ่ึงแตละช็อท ก็ตองการจับภาพในเวลาท่ีสําคัญ อาจมีการใชภาพระยะใกล เพ่ือ
เนนรายละเอียด การถายคลุม ก็คือการถายแอคช่ัน หรือเหตุการณสําคัญ ที่ไมอาจเลนหรือแสดงซ้ําได 
(เชน ฉากระเบิดตึก รถชน) ในครั้งเดียว แตใหไดทุกมุมภาพ จะใชกลองหลายตัว วางในตําแหนงท่ีมีความ
ซับซอน หรือจุดเสี่ยง จะทําใหไดภาพที่ตองการในมุมใดมุมหน่ึง หรือหลายมุม  การถายคลุม ตองอาศัย
ความเขาใจตรงกันของทีมงานทุกฝาย ดังน้ัน ทุกคนตองทําความเขาใจในผัง blocking มาเปนอยางดี 
หากมีความซับซอน ผูกํากับก็จะสั่งใหมีการซอมกลอง และซอมการแสดงกอนถายจริง 

(6) มุมกลองสังเกตการณ (objective angle) 

มุมกลองแบบสังเกตการณ คือ การเฝามองเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในภาพยนตร คลายการบรรยายใน
มุมมองของบุคคลท่ี 3 ลักษณะมุมกลองแบบน้ี มักใชเลาเรื่องตอนเปดเรื่อง ทําใหคนดูรูสึกวา น่ีคือการสอด
รูสอดเห็น เปนการกระตุนคนดูไดอีกแบบ โดยการใชภาพระยะใกล หรือ ไกล การวางกลองน่ิงๆ หรือ การ
เคลื่อนไหว ผูเลาเรื่องทําหนาท่ีตีความให หรือ การไมแสดงความคิดเห็น แตใหคนดูคิดเอาเอง การถายทํา
สารคดี ก็ใชมุมกลองแบบน้ีเปนสวนมาก 
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(7) มุมแทนสายตา (subjective angle) 

มุมแทนสายตา เปนมุมท่ีพาคนดู เขาไปอยูในเหตุการณของภาพยนตร เทากับ ผูเลาเรื่องยอมใหผูดู
เขาไปใชชีวิตภายในเรื่องดวย หรือรวมกับการรับรูของคนดู เชน หญิงสาว วิ่งหนีการตามไลลาของคนราย 
กลางทุงขาวโพด มุมแทนสายตาของหญิงสาว คือ การถือกลองดวยมือเปลา วิ่งฝาดงขาวโพดไปขางหนา 
อยางรวดเร็วและลนลาน โดยไมสนใจวาใบขาวโพดจะบังเลนสหรือไม ภาพท่ีไดจะดูตื่นเตน เสมือนผูดูเปน 
ผูถูกไลลาเสียเอง 

แตถาการถือกลองดวยมือเปลา วิ่งไลตามหลังหญิงสาว (เห็นหลัง หรือ ไหล) หรือ วิ่งไลตาม
รอยเทา (เห็นเทาท่ีกําลังวิ่ง) แมจะดูรวดเร็วและลนลาน ภาพเชนน้ี ไมใชมุมแทนสายตา ตามท่ีเขาใจกัน แต
เปนมุมของผูเลาเรื่อง (objective angle) หรือเปนมุมของผูเขียนบท ซ่ึงการถายภาพยนตรท่ัวไป ก็จะใชมุม
น้ีเปนหลัก 

 
ภาพท่ี 5.5 ภาพจากมุมมองของกลองถาย (subjective) ภาพยนตรเรื่อง Cover field 

(2008 

ภาพยนตรเร่ือง Cover field (2008) ถายทําดวยมุมกลองผสม ระหวางมุมกลองสังเกตการณ กับ
มุมแทนสายตา ตลอดท้ังเรื่อง ภาพยนตรแนวแอ็คช่ัน เร่ือง The Shooter (2007) และ District 9 (2009) 
มีหลายฉาก ท่ีถายทําดวยมุมน้ี ทําใหเรื่องราวตื่นเตนตลอดเวลาท่ีรับชม  

(8) การเลือกใชเลนส 

สิ่งที่เกี่ยวของกับเลนส คือ ขนาดความกวางของรูรับแสง (f/number) และทางยาวโฟกัส (F) ซึ่ง
ตองตั้งคาใหสัมพันธกับ ความเร็วชัตเตอรของตัวกลองดวย การใชเลนซขนาดทางยาวโฟกัสตางกัน จะให
ภาพชัดลึก ชัดตื้นตางกัน ความชัดลึกชัดตื้นของภาพ จะสรางอารมณและการรับรูตางกัน ฉากลึกลับ การ
ฆาตกรรมอําพราง มักจะใชเลนสมุมแคบ ถายภาพชัดตื้น ฉากท่ีแสดงความยิ่งใหญ อลังการ จะใชเลนสมุม
กวาง ถายภาพชัดลึก ภาพท่ีถายดวยเลนสมุมแคบ สั่นไหวไดงาย  
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ภาพที่ 5.6a เลนสสําหรับถายภาพยนตร ภาพจาก www.thephoblographer.com 

 
 

 
ภาพที่ 5.6b ปจจัยท่ีทําใหภาพมีความชัดลึก–ชัดต้ืน มาจากขนาดของรูรับแสง (แถวบนสุด)  

เปรียบเทียบการเปดขนาดของรูปรับแสง กับภาพที่ถายได (สองแถวลาง) 

(9) การจัดองคประกอบภาพ 

การจัดองคประกอบภาพในภาพยนตร ใชหลักการเดียวกับการจัดองคประกอบ ในการถายภาพท่ัวไป 
เชน จุด เสน ระนาบ ขนาด สัดสวน ชองวาง ทิศทาง ของการวางตําแหนงวัตถุ และนักแสดงในเฟรม แต
การถายภาพยนตร วัตถุในเฟรมภาพ เคลื่อนไหวตลอดเวลา (เขาเฟรม ออกเฟรม) ซ่ึงผูถายภาพ จะตอง
วางองคประกอบภาพ ใหเหมาะสมตลอดเวลาเชนกัน โดยเฉพาะฉากแอคช่ัน การตอสู จะควบคุม
องคประกอบภาพไดยากกวาฉากท่ีเนนวิว  (ดูรายละเอียดในขอ 5.2.5 การจัดองคประกอบภาพ) 
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(10) การบล็อคกิ้ง  

คือการกําหนดตําแหนง การเคลื่อนไหวของกลองและตัวละคร การบล็อคกิ้ง มักจะแยกทําเปนช็อท 
แตก็ตองระมัดระวังเรื่องความตอเน่ืองของภาพดวย 

5.2.4 การกํากับเสียง 

เสียงในภาพยนตร จะเปนตัวขับ (driver) ใหการแสดง หรือแอคช่ันของตัวละคร โดดเดนนาสนใจ
ข้ึนมา ภาพยนตรจะขาดเสียงไมได ภาพอยางเดียว ไมอาจส่ือความหมายดานอารมณได เชน ดูภาพยนตร
สยองขวัญ (horror) การฆาตกรรม (crime) หรือ ผี แตไมมีเสียง ก็เหมือนกับการยอนดูภาพในกลองวงจร
ปด ซึ่งใหความหมายแคเปนขอมูลเทาน้ัน  

เสียง มีอิทธิพลตอการรับรูดานอารมณ นอกจากเสียงพูดของตัวละครแลว เสียงอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอง
ใสลงในไปในฉาก ไดแก เสียงประกอบฉาก เชน เสียงจากสัตวรอง เครื่องจักร ธรรมชาติ เสียงประกอบ
แอคช่ัน เชน เสียงคลิกของอาวุธปน เสียงดาบแหวกกระแสลม เสียงพัดตอสูกับ ดาบเหล็ก เสียงดนตรี เชน 
ดนตรีรัก–สดใส เศรา–รันทด ความหวัง–พลังใจ ระทึก–เราใจ ตกใจ–เขยาขวัญ ระบบเสียงท่ีนํามาใชกับ
ภาพยนตร จะถูกบันทึกผานไมคโครโฟน และ สรางข้ึนดวยคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเสียงรอบทิศทาง หรือ 
เสียงระบบ 3 มิติ 

เสียง เปนปจจัยสําคัญ ในการสื่ออารมณไดไมแพภาพ ไดแก เสียงสนทนาของตัวละคร (dialogue) 
การบันทึกเสียงสนทนา จะตองอาศัยความรวมมือของนักแสดง คนถือไมคบูม และผูควบคุมการ
บันทึกเสียง ในขณะท่ีนักแสดง เปรงเสียง ใหมีนํ้าหนัก มีอารมณ และไมดังหรือเบาจนเกินไป คนถือไมคบูม 
จะรักษาระยะของไมค ไมใหหางจากนักแสดงจนเกินไป และไมเขาใกลจนหลุดเขาไปในเฟรมภาพ และ 
ผูควบคุมการบันทึกเสียง จะตองบอกหรือใหสัญญาณแกคนท่ีอยูรอบขาง ไมใหกอเสียงรบกวน เพื่อปองกัน
เสียงรบกวนในระยะไกล เชน รถยนตร รถจักรยานยนต จะตองสั่งใหปดกั้นการสัญจรช่ัวคราว  

เสียงอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองบันทึก ไดแก เสียงประกอบฉาก หรือจากบรรยากาศแวดลอม ในขณะ
ถายภาพ เพื่อนําไปตัดตอในภายหลัง เสียงประกอบ (sound effect) เสียงบรรยาย (voice over) และ
เสียงดนตรี (music) จะถูกสรางขึ้นในหองแล็บเสียง 

5.2.5 การจัดองคประกอบภาพ (composition) 

องคประกอบของภาพน่ิง กับภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ ไมแตกตางกัน แตการจัดองคประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว มีความยุงยากกวา เพราะวัตถุหรือตัวละคร ท่ีปรากฏในเฟรมภาพ มักไมอยูน่ิง ผูถายภาพ 
ตองควบคุมองคประกอบอยูตลอดเวลา การจัดองคประกอบภาพ ก็คือศิลปะการถายภาพน่ันเอง 

ภาพถาย เกิดจากการทํางานของกลองถายภาพ สวนผูถายภาพ จะเปนผูจัดวางศิลปะ (art 
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composition) ในชองมองภาพของกลอง กอนจะกดชัตเตอร มีคําสําคัญอยู 2 คํา ในการสรางงานศิลป
สองมิติ คือ องคประกอบศิลปะ (element of art) และการจัดวางศิลปะ (art composition) องคประกอบ
ศิลป คือ สิ่งท่ีเปน ทัศนะธาตุ และ โสตธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏข้ึน แลวมองเห็นดวยตา (แต
ไมไดยินเสียง) สวน โสตธาตุ หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏข้ึน แลวไดยินดวยหู (แตไมเห็นภาพ) 

ทัศนธาตุ จึงเปนวัตถุดิบท่ีกลองนํามาใชในการสรางภาพ สวนโสตธาตุ ก็เปนวัตถุดิบท่ีใชสรางเสียง
น่ันเอง ภาพวิดีโอ ตองอาศัยท้ังทัศนธาตุ และโสตธาตุ เปนวัตถุดิบในการสราง จึงเรียกงานถายภาพวิดีโอ
วา นิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audio-visual arts) เแตอยางไรก็ตาม แมวาตัวกลอง มันจะมองเห็นวา
อะไร เปนอะไร (what) หรือ ไดยินเสียงอะไร เปนเสียงอะไร และสิ่งท่ีมันเห็น มันไดยิน อยูตรงไหน 
(where) แตมันไมสามารถ รูไดวา เปนใคร (who) จะทําอยางไร กับสิ่งท่ีเห็นและไดยิน (how) ทําเม่ือใด 
(when) และทําไมจะตองทําดวย (why) เพราะส่ิงที่มันเห็น (ทัศนธาตุ) มันไดยิน (โสตธาตุ) มันรับรูไดแควา 
เปนอะไรอยูท่ีไหนเทาน้ัน นอกนั้น เปนหนาที่ของผูถายภาพ ท่ีจะตอควบคุม จัดวาง สิ่งท่ีกลองเห็นและได
ยินเหลาน้ัน (วัตถุท่ีจะถาย) ใหถูกตองเหมาะสม สวยงาม  

การกดชัตเตอรกลองแตละครั้ง ของผูถายภาพ ก็คือการจัดวาง (composition) สิ่งท่ีกลองเห็นและ
กลองไดยิน ใหเปนองคประกอบศิลปะ ปรากฏในเฟรมภาพ การถายภาพวิดีโอ ยังคงใชหลักการถายภาพน่ิง
เปนพื้นฐาน 

 (1) องคประกอบศิลป (element of art) 

องคประกอบศิลป (ทัศนธาตุ) ถือวา เปนสิ่งท่ีมีอยูและถูกจัดวางตามธรรมชาติ หากมองดวยสายตา
มนุษย มันอาจจะเปนสิ่งไรระเบียบ ไมสวยงามก็ได แตในมุมมองของกลอง และฉากในภาพยนตร มันอาจ
เปนทัศนธาตุท่ีถูกจัดวางไวอยางสวยงาม ผูกํากับภาพ จะตองวิเคราะหความเหมาะสมของสิ่งท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ หากไมเปนท่ีพอใจ ก็อาจจะตกแตง จัดวางเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดองคประกอบศิลป ตามเน้ืองเร่ือง
ในภาพยนตร เชน อุจจาระสุนัข ท่ีกองอยูในสนามหญา อาจใชเปนองคประกอบศิลป ในการถายทําฉาก ที่
ตองการใหตัวละคร แสดงอาการรังเกียจสิ่งน้ัน (อุจจาระปลอม ไมมีกลิ่น นักแสดงไมเกิดอารมณรังเกียจ) 
องคประกอบศิลปเหลาน้ี สามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการจัดวาง งานศิลปไดทุกสาขา ทุกประเภท  

องคประกอบศิลป มี 7 อยาง คือ  (1) จุด (point)  (2) เสน (line) ระนาบ ตั้ง นอน เฉียง หยัก 
โคง ประ วน  (3) รูปราง รูปทรง ปริมาตร (shape scale and form) หรือ เสนขอบ เน้ือใน  (4) คา
นํ้าหนัก (value) หรือ โทน ทึบ ใส ของส่ิงท่ีเปนลวดลาย แสง เงา  (5) สี (color) สีของ วัตถุ (RYB) สี
ของแสง (RGB) สีของสิ่งพิมพ (CMYK)  (6) พื้นผิว (texture) หยาบ ใส กระดาง  (7) ท่ีวาง (space) 
รวมถึง ทิศทาง มุมมอง มี 2 มิติ, 3 มิติ, 4 มิติ (มิติของความโคงงอ หรือ ซอนทับ) 

การจัดวางวัตถุตางๆ ใหเกิดองคประกอบศิลป เรียกวา การจัดวางศิลปะ (art composition) การ



246 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 

จัดวางศิลปะ คือการนําเอาองคประกอบศิลป หรือสิ่งท่ีมองเห็นดวยตา มา “จัดวาง” ใหเกิด “คุณคา” และ 
“ความหมาย” ตามเจตจํานงของผูจัดวาง และเรียกผูจัดวางนั้นวา ศิลปน (artist) ดังน้ัน ศิลปน คือผูทํา
หนาท่ีผสมองคประกอบศิลปท้ัง 7 ไปจัดวาง ดวยวิธี วาด เขียน ระบาย ปน แกะสลัก (งานถายภาพ เปน
การจัดวางศิลปะอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงตางไปจากการจัดวางของศิลปน จึงไมเรียกผูถายภาพวา เปนศิลปน) 

 (2) การจัดวางองคประกอบศิลป (art composition) 

หลักเกณฑการจัดวางองคประกอบศิลป มี 7 ขอ คือ เอกภาพ (unity)  ความสมดุล (balance)  
จังหวะ ลีลา (rhythm and beat)  สัดสวนของรูปทรง (size of proportion)  ความขัดแยง (contrast) 
ความกลมกลืน (harmony) และจุดเนน (emphasis) 

เอกภาพ (unity) เม่ือจัดวางเสร็จแลว ในกรอบภาพ จะเกิดเอกภาพ หรือศูนยรวม เอกภาพ มี 2 
ความหมาย คือ เอกภาพของเจตนาในการแสดงออก ของงานศิลปะช้ินน้ัน และ เอกภาพของรูปทรง ของ
งานศิลปะช้ินน้ัน 

ความสมดุล (balance) เม่ือจัดวางองคประกอบศิลป ในกรอบภาพเสร็จแลว ก็จะเกิดความสมดุล 
โดยเลือกเอาวาจะใหเกิดสมดุลแบบใด มี 2 แบบ คือ แบบสมมาตร (symmetry balance) และแบบ
อสมมาตร (asymmetry balance) 

จังหวะ ลีลา (rhythm and beat) การจัดวางองคประกอบศิลป ในกรอบภาพ ควรเลือกใหมีจังหวะ 
ลีลา ปรากฏในกรอบภาพดวย คือ ความซํ้าเหมือน และ ความแตกตางกัน ขององคประกอบศิลปน้ัน ความ
สวยงาม ของจังหวะ ลีลา ข้ึนอยูกับการผสมผสานกัน ระหวางความซํ้าเหมือน และความแตกตาง 

สัดสวนของรูปทรง (size of proportion) การจัดวางองคประกอบศิลป ในกรอบภาพ ตองคํานึงถึง
สัดสวน และ รูปทรงดวย โดยจะจัดวางตามแนวเหมือนจริง (reality) หรือ ตามแนวจินตนาการ 
(fantasies) ก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของศิลปน 

ความขัดแยง (contrast) ความสวยงาม ท่ีเกิดจากการจดัวางองคประกอบศิลป ใน 7 อยาง จะตอง
สรางจุดท่ีมีความขัดแยงลงไปในภาพดวย ความขัดแยงท่ีพอเหมาะ กอใหเกิดความสวยงาม 

ความกลมกลืน (harmony) ในกรอบภาพหน่ึง ควรใหองคประกอบศิลป มีท้ังความขัดแยง และ
ความกลมกลืน ท่ีพอเหมาะ จึงจะเกิดความงาม และความนาสนใจ 

จุดเนน (emphasis) ในการจัดวางองคประกอบศิลป ใน 7 อยาง จะตองสรางจุดเนน ใหเกิดข้ึนใน
กรอบภาพใหได โดยการเนนใหเห็นอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง คือ ความแตกตาง ความโดดเดี่ยว 
ความซ้ําเหมือน และตําแหนงท่ีวางจุดเนน ตามหลักแลวคือ จุดตัด 9 ชอง ของกรอบภาพ 

ท่ีกลาวมาท้ังหมด เปนงานของศิลปน ไมเกี่ยวกับนักถายภาพเลย แตนักถายภาพ ก็สามารถนํา
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หลักการเดียวกันน้ี มาจัดวางองคประกอบ ลงในจอภาพของกลองไดเชนกัน โดยเลือกวา วัตถุท่ีตองการ
ถายน้ัน จะใหมีองคประกอบศิลป ปรากฏในภาพตรงจุดไหน อยางไรและเทาใด น่ันคือ การใชหลักการของ 
การจัดวางศิลปะ หรือ art composition มาใชน่ันเอง แตตางจากศิลปน ตรงท่ี นํามาใชกับ วัตถุท่ีตองการ
ถาย สวนศิลปน นําไปใชกับงานศิลปะท่ีเปนภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบาย งานปน งานแกะสลัก งาน
สรางสรรค งานวรรณกรรม งานดนตรี 

องคประกอบศิลป ในงานถายภาพเคล่ือนไหว นอกจากทัศนธาตุ 7 อยางแลว ยังมีเรื่องของเสียง 
หรือ โสตธาตุ เขามาเกี่ยวของดวย การจัดวาง art composition จึงตองทําพรอมกันท้ังภาพและเสียง 
หนาท่ีของผูถายภาพ จึงตองตีความหมาย วัตถุท่ีตองการถาย (คน สัตว สิ่งของ บรรยากาศ แสง เงา 
ควัน เสียง) ใหเกิดมิติภาพใหได มิติภาพ ประกอบดวย จุด เสน รูปราง รูปทรง สวนการจัดวาง หรือสอด
ใส คานํ้านัก โทน สี พื้นผิว และท่ีวาง กอใหเกิดความงามของภาพ 

เม่ือผูถายภาพ ตีความหมายของวัตถุท่ีจะถายไวแลว และจัดวางไวเรียบรอยแลว ดวยการ เลือก
ขนาดภาพ กวาง–แคบ  เลือกมุมภาพ กม–เงย  เลือกความชัดลึก–ชัดตื้น เลือกการเคลื่อนไหวของกลอง 
แพน ยก ดอลลี่ สไลด  น่ันหมายถึงวา ตัวกลองถายภาพ ก็มองเห็นภาพขางหนาผานเลนส เหมือนกับท่ีผู
ถายภาพมองเห็นเชนกัน และมันพรอมท่ีจะรับคําสั่งใหบันทึกภาพน้ันทันดี ท่ีมีการกดชัตเตอร (สําหรับ
ภาพน่ิง) และการกดปุมบันทึก (record button) (สําหรับภาพวิดีโอ) 

 

  
ภาพที่ 5.7a หนาท่ีของ ศิลปน คือ การนําองคประกอบศิลป มาจัดวาง ใหเกิดเอกภาพ สมดุล จังหวะ ลีลา 

สัดสวน-รูปทรง ความขัดแยง กลมกลืน และจุดเนน แกงานศิลปะ คําวา จัดวาง ก็คือการ วาด 
เขียน ระบาย แกะ ปน หลอ กอ ประกอบ สราง พิมพ รอง บันทึก ฉาย จนกระทั่งไดส่ิงที่
เรียกวา ศิลปกรรม (art) สาขาตางๆ ทั้ง 5 สาขาน่ันเอง 
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ภาพท่ี 5.7b หนาท่ีของ นักถายภาพ คือ การมองโลกท้ังที่สวยงาม และยุงเหยิง มองทุกสรรพส่ิง ไมวาจะ

เปน คน สัตว พืช สิ่งของ กิจกรรม พิธีกรรม เหตุการณ แลวออกแบบตีความวา อะไรจัดเขากับ 
หรือเหมือนกับ องคประกอบศิลป ท้ัง 7 ขอ  แลวบรรจงจัดวาง (composition) ใหเกิด 
ใหมี เอกภาพ สมดุล จังหวะ ลีลา สัดสวน-รูปทรง ความขัดแยง กลมกลืน และจุดเนน ใน
ภาพถาย ในภาพวิดีโอ ในฟลมภาพยนตร (ซ่ึงจะตองมีเสียงดวย) ดวยการกดปุมชัตเตอร (แทน
ภูกัน หรือปากกา) น่ันคือ ศิลปะท่ีเปนสื่อ พรอมจะนําออกแสดงผานชองทางตางๆ สูผูชม 

 (3) การจัดวางองคประกอบศิลป ในงานถายภาพ (photography composition) 

การจัดวางองคประกอบศิลป ในภาพถาย ก็คือ การถายภาพ (photography) น่ันเอง สวนการจัด
วางองคประกอบศิลป ของภาพเคลื่อนไหว หรือภาพยนตร มีปจจัยและรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก การถาย
ภาพน่ิงหลายเรื่อง คือ 

3.1) การจัดองคประกอบภาพถาย (photo composition) 

 3.1.1) การวางจุดสนใจในภาพ 

การวางจุดสนใจของวัตถุในกรอบภาพ ถาวางไมถูกท่ี จะทําใหภาพน้ันดอยคุณคาไปทันที จุดที่วาง 
มีทฤษฎใหใชอยู 3 ทฤษฎี คือ  (1) กฏสามสวน (Rule of the Thirds) หรือเรียกกันติดปากวา จุดตัด 9 
ชอง (2) สามเหลี่ยมทองคํา (Golden triangle) และ (3) กนหอย (Golden spiral) 

จุดสนใจในภาพแตละภาพ ข้ึนอยูกับวัตถุท่ีถาย ถาเปนคนหรือสัตว จะเลือกท่ีดวงตา ถาเปนตนไม 
เลือกท่ีดอก ดอกไมก็อยูท่ีเกษร รถยนต ก็อยูท่ีลอรถหรือดุมลอมรถ ถาเปนทิวทัศนจะใชขอบฟา หรือแนว
ตนไม เปนจุดสนใจ หรืออาจใชเรือก็ได 
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ภาพที่ 5.8a กฏสามสวน และ spiral กฎสามสวน จัดวางจุดสนใจ ท่ีตําแหนงจุดตัดกัน ท่ีจุดใดจุดหน่ึง 

หรือวางท่ีกนหอย ตามกฎ spiral 

  
ภาพที่ 5.8b กฏสามเหลี่ยมทองคํา กลาวไววา ควรจัดวางจุดสนใจ ณ จุดสัมผัสกันของเสนเฉียงสองเสน 

3.1.2) ฉากหลัง ฉากหนา 

ฉากหลัง (background) จะเปนคําอธิบายขยายความหมาย ใหแกวัตถุท่ีอยูในภาพ ชัดเจนย่ิงขึ้น 
สวนฉากหนา (foreground) จะเปนตัวขับเนน หรือเปนจุดนํา ใหคนดูเกิดความสนใจในวัตถุท่ีตองการเนน
ในภาพ ฉากหนาเปรียบเหมือนกรอบรูปภาพ ฉากหลังก็เหมือนฉากบนเวทีละคร ตางกันตรงท่ีฉากหลังใน
ภาพถาย คือของจริง 

ภาพที ่5.9 ภาพแรก ท่ีพักแขน เปนฉากหนา ภาพกลาง ใหคนยืนเปนฉากหนา (ภาพทูช็อต) และซาย 
ถายภาพวิว ใหมีทั้งฉากหนา และหลัง 
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การเลือกสิ่งท่ีเปน หรือใหมี ฉากหนา ฉากหลัง เปนศิลปะ และความทาทายในการใชความคิด
สรางสรรค ของผูถายภาพ 

  
ภาพท่ี 5.10 ธรรมชาติที่เปนฉากหลัง ท่ีใหคานํ้าหนัก หรือ โทน (ทิวเขา) สรางความสวยงามใหแกภาพถาย

(ภาพขวา) ภาพจาก ภาพยนตรเรื่อ The sound of Music (1965) 

3.1.3 ท่ีวางและทิศทาง (space and headroom) 

วัตถุในภาพ และองคประกอบอ่ืนๆ ในภาพ แสดงใหเห็นทิศทาง หนา–หลัง ซาย–ขวา ลาง–บน 
เฉียง จะสัมพันธกับพื้นที่วางในภาพ ควรจะใหมีพื้นท่ีวางอยูดานหนา ถาวัตถุหันหนาข้ึนบน (หงายทอง) 
พื้นท่ีวาง ก็ควรอยูดานบน ถาวัตถุนอนคว่ํา พื้นท่ีวางก็ควรอยูดานลาง ถาวัตถุหันหนาไปทางซาย พื้นท่ี
วาง ก็ควรอยูดานขวา 

  
ภาพท่ี 5.11 การจัดองคประกอบภาพ ใหมีท่ีวาง และทิศทาง 

1.4 ขนาดภาพ 

ขนาดภาพ (image size) หมายถึง การเลือกขนาดของฉาก หรือตัวละคร หรือ วัตถุท่ีตองการถาย 
วาจะใหปรากฏในเฟรมภาพ เต็มตัว หรือครึ่งตัว หรือเฉพาะสวน ทําไดโดยเลือกทางยาวโฟกัสของเลนส 
(ถาใชเลนสซูม) หรือ การถอยหางวัตถุ หรือเขาไปใกลวัตถุ (ถาใชเลนสปกติ เชน 50 มม. หรือเลนสเทเล 
ซ่ึงซูมไมได) เพ่ือใหไดขนาดของวัตถุท่ีตองการถาย โดยเทียบเคียงกับโครงรางของคน คือ  

–ภาพไกลมาก (extreme long shot) : ELS 
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 –ภาพไกล หรือ เต็มตัว (long shot) : LS 
 –ภาพไกล ปานกลาง (big long shot) : BLS 
 –ภาพปานกลาง (medium shot) : MS 
 –ภาพใกล ปานกลาง (big medium shot | medium close-up) : BMS | MCU 
 –ภาพใกล (close–up) : CU 
 –ภาพใกลมาก (big close–up) : BCU 
 –ภาพใกลมากพิเศษ (extreme close–up) : ECU มักใชเลนสมาโครถาย 

.  

ภาพที่ 5.12a LS 
ภาพถายไกล  
(long shot) 
เต็มตัว 

.  

ภาพที่ 5.12b BLS 
ภาพถายไกลปานกลาง  
(big long shot) 
แคเขา หรือแขง ข้ึนไป 

.  

ภาพที่ 5.12c MS 
ภาพถายปานกลาง  
(medium shot) 
ครึ่งตัว หรือ แคเอวขึ้นไป 
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.  

ภาพที่ 5.12d BMS | MCU 
ภาพถายใกล ปานกลาง  
(big medium shot) 
หรือ 
(medium close-up) 
หนาอกขึ้นไป 

.  

ภาพที่ 5.12e CU 
ภาพถายใกล (close-up) 

ตั้งแตคอถึงเกือบมิดหัว 

  
ภาพท่ี 5.12f ภาพถายใกลมาก  
(big close-up) BUC 

ภาพที่ 5.12g ภาพถายใกลมากพิเศษ  
(extreme close-up) ECU 

 

ถาตองการใหคนดู ทราบขนาดและสัดสวนท่ีแทจริงของวัตถุในภาพ เปนการยืนยันใหชัดเจน กอน
ถาย ควรหาธนบัตร หรือไมบรรทัดไปวางใกลๆ แลวถายใหเห็นตัวเลขระยะในบรรทัดดวย หรือถาไมมี อาจ
ใชมือ เทียบขนาดไวก็ได เชน ถายภาพผลมะละกอ เพียงแคใหเห็นผลมะละกอผลเดียว ก็ไมอาจทราบขนาด
ท่ีแทจริงได แตถาใหเห็นมือแตะสัมผัสผลมะละกอ จะทําใหทราบสัดสวนขนาดจริง เม่ือเทียบกับขนาดมือ 

อัตราสวนของกรอบภาพ (frame size) ในกลองถายภาพนิ่ง จะกําหนดอัตราสวน 4:3 หรือ 3:2 แต
กลองวิดีโอ จะมีใหเลือกระหวาง 4:3 และ 16:9 กลองวิดีโอรุนใหมๆ สวนใหญ จะกําหนดให 16:9 เปนคา
ปกติมาใหแลวจากโรงงาน อัตราสวน 4:3 ใชกับโทรทัศนรุนเกา ซ่ึงไมนิยมใชกันแลว สัดสวนน้ี จึงไม
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แนะนําใหใช ควรต้ังไวท่ี 16:9 จะดีกวา สวนงานถายภาพยนตร อาจกําหนดใหกวางกวาน้ี คือ 1.85:1 หรือ 
2.39:1 กลอง DSLR สวนใหญ จะคงอัตราสัดสวนภาพไวท่ี 3:2 

   

   

ภาพที่ 5.13 เปรียบเทียบสัดสวนภาพ (aspect ratio) จากเฟรมภาพในกลอง 

 

1.5 องศามุมมองภาพ (view angle) 

ภาพท่ีถาย จะมีองศามุมมองภาพ ท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวา ภาพท่ีถายน้ันเปนมุมมองจากท่ีใด 
โดยปกติจะถายภาพในระดับสายตา คือ ใหกลองกับวัตถุท่ีถูกถาย อยูในระนาบเดียวกัน ก็จะไดภาพท่ีอยูใน
ระดับสายตา เรียกมุมมองภาพชนิดน้ีวา “มุมสายตา” แตถากลองอยูต่ํากวาวัตถุท่ีถาย ก็จะไดภาพมุมเงย 
เรียกมุมมองภาพชนิดน้ีวา “มุมหนอน” ถากลอง อยูสูงกวาวัตถุท่ีถาย ก็จะไดภาพมุมกม หรือมุมสูง เรียก
มุมมองภาพชนิดน้ีวา “มุมนก” 

ภาพที่ 5.14a มุมระดับสายตา 
(eye lever angle) 
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ภาพที่ 5.14b  
มุมกม หรือ 
มุมนก 

 

ภาพที่ 5.14c  
มุมเงย หรือ 
มุมหนอน 

ถายภาพวัตถุหรือสิ่งท่ีมีคุณคาดอยกวา หรือตองการใหวัตถุท่ีถูกถาย ดูดอยกวา เชน เด็ก สัตว
เลี้ยง ควรใชมุมนก (มุมกม) ถายภาพส่ิงของท่ีควรเคารพบูชา เชน องคพระ (ไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ) 
ควรใชมุมหนอน ถาตองการแสดงอารมณของใบหนาคน ควรใชมุมหนอน (มุมเงย) 

1.6 ชัดลึก ชัดตื้น 

ภาพท่ีมีระยะชัดลึก ชัดตื้น (dept out focus) จะมีความสัมพันธกับฉากหลัง ฉากหนา คือ การ
ถายภาพที่มีระยะชัดตื้น ก็เพราะ (1) ตองการเนนวัตถุท่ีอยูชวงกลาง เชน บุคคล จะดูโดดเดน กวาสิ่งท่ีอยู
ดานหลังถัดไป หรือสิ่งท่ีอยูขางหนา (2) ตองการหลีกเลี่ยงความรกรุงรังของฉากหลัง แนวคิดคือ ก็ทําใหดู
มัว สวนการถายภาพท่ีระยะชัดลึก ก็เพราะตองการเก็บรายละเอียด สภาพแวดลอมลงไปในภาพ โดยเฉพาะ
ภาพวิว ทิวทัศน หรือ ภาพขาว เหตุการณ ท่ีตองการยืนยันหลักฐาน 

การถายภาพชัดตื้น จําเปนตองใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัสไกล หรือ เลนสท่ีมีรูรับแสงกวาง 

1.7 ระนาบของกรอบภาพ และจุดนําสายตา 

ปกติระนาบของกรอบภาพ จะอยูในระนาบขนานแนวนอน หรือไมก็แนวตั้ง เวลาถายภาพ จะมีการ
เอียงกลองทํามุมกับระนาบปกติ 90 องศา ก็จะไดภาพในแนวตั้ง แตบางกรณี การใชระนาบเอียง จะทําให
ภาพดูนาสนใจกวา หรือบางครั้งจะเก็บรายละเอียดของภาพ ไดมากกวาการถายในระนาบปกติ 
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ภาพที่ 5.15a ระยะชัดต้ืน เปดหนากลอง f/n กวาง
เขาไว 

ภาพที่ 5.15b ระยะชัดลึก เปดหนากลอง f/n แคบ แต
แสงตองสวางพอ 

   
ภาพที่ 5.16 วางกรอบภาพเฉียง ทําใหเก็บพ้ืนที่ไดมากกวา ภาพขวา ใหเงาเปนจุดนําสายตา 

การกําหนดระนาบของกรอบภาพ ยังตองใหสัมพันธกับ จุดนําสายตาของภาพดวย สวนใหญจะใช
กับภาพท่ีตองการชัดลึก การสรางจุดนําสายตา ก็มาจากวัตถุท่ีเปนฉากหลังและฉากหนาท่ีเปนรูปเสน อาจ
เปนรูปเสนตรง เสนจุดรวมสายตา เสนเฉียง เสนโคง เสนหยัก เสนลูกคลื่น เสนกนหอย เสนใยแมงมุม 
เสนตั้ง เสนนอน เชน รางคูรถไฟ เปนจุดรวมสายตา สวนหนึ่งของขอบโตะกลม ตระแกรงตาขาย เปนตน  
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ภาพท่ี 5.17 ในภาพยนตรเรื่อง Slumdog Millionaire (2008) เปดฉากดวยการใชภาพเฉียง 

และใชติดตอกันไปอีกหลายฉาก 

3.2) การจัดองคประกอบภาพเคลื่อนไหว (motion composition) 

องคประกอบภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ โดยพื้นฐานแลว ใชหลักการเดียวกันกับภาพน่ิง แตมี
สวนเพิ่มเติมพิเศษออกไป คือ 

 3.2.1) การวางจุดสนใจในภาพ 

การวางจุดสนใจในภาพ ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย แตถาจุดสนใจมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
 อาจตองใชวิธีเคลื่อนกลอง โดยการแพนภาพ (pan) หรือ เงยกลองข้ึน–กมกลองลง (tilt-up, tilt-down) 
หรือ ยกกลองข้ึน–ลง (elevate-depress) หรือ ลากกลองไปทางซาย–ขวา (track left, track right) จาก
จุดอื่นท่ีอยูนอกความสนใจ ไปสูจุดสนใจในภาพ หรือ ท้ิงเฟรมภาพวางเปลาไว แลวปลอยใหวัตถุเคลื่อนท่ี
เขามา หยุดท่ีจุดท่ีทําเครื่องหมายไว 

ถาเปนงานถายทําภาพยนตร ตองมีการฝกซอมท้ังนักแสดง และผูถายภาพ ถาเปนงานถายทํา
สารคดี ก็อาจจะยากสักหนอย ตองอาศัยความชํานาญของผูถาย หรืออาจยอมรับความผิดพลาดไดบาง 

 3.2.2) ฉากหลัง ฉากหนา 

ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย อาจใหฉากหนาเคลื่อนผานไปคราวเดียว หรือซํ้าๆ กันก็ได เชน 
ภาพรถไฟวิ่ง ตัดหนา คนยืนอีกฝงหน่ึง ฉากหลังก็เชนเดียวกัน ถาเปนภาพวิว ไมมีปญหา แตถาถาย
กลางคืน จะตองใชโคมไฟชวยสองใหเห็นฉากหลังดวย 

 3.2.3) พื้นท่ีวาง และ ทิศทาง 

วัตถุในภาพ มีการเคล่ือนไหว ไมอาจกําหนดทิศทางท่ีแนนอนได อาจหลีกเลี่ยงดวยการวางจุดสนใจ
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อยางอื่นลงในภาพ การกลับทิศทางของพื้นท่ีวาง ก็สรางความนาสนใจอีกแบบหน่ึง  

เร่ืองของพื้นท่ีวาง และ ทิศทางของวัตถุท่ีอยูในภาพ มีความสําคัญมาก กับการถายภาพวิดีโอ 
หลักการก็คือ อยาแพนภาพสวนทางกับวัตถุท่ีอยูในกรอบภาพ ท่ีเคลื่อนท่ีไป (ยกเวน มีเจตนาหรือความมุง
หมายพิเศษ) 

การเปล่ียนทิศทางภาพ จากดานหนา แลวหยุดภาพไว เพื่อนําไปตอกับภาพ ท่ีจะถายจากดานหลัง 
การเปลี่ยนทิศทางคราวเดียวเชนน้ี เทากับวา เปลี่ยนมุมกลอง เกิน 180 องศา อาจทําใหคนดูสับสน 
เรียกวา การถายภาพขามเสน เปนกฏขอหาม ไมควรทํา แตถาตองการทํา ก็ใหเปลี่ยนองศา ทิศทาง คราว
หน่ึง 45 องศา ไปจนกวาจะครบรอบ 360 องศา หรือครบแนว 180 องศา  

กฏขอหามเรื่องหามถายภาพขามเสน ไดถูกทําลายลง ดวยวิการถายภาพแบบดอลลี่วนไปรอบๆ 
วัตถุท่ีถาย จนครบ 360 องศา โดยไมตองหยุดภาพ 

 3.2.4) ขนาดภาพ (video size | image size) 

การเรียกช่ือขนาดภาพ ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย การถายภาพวิดีโอ จะใหความสําคัญกับ
ขนาดภาพเปนเรื่องแรก ขนาดภาพท่ีเปลี่ยนไป ทําไดสองวิธี คือ การซูมดวยเลนส กับ การเคล่ือนกลองเขา
ไปใกล หรือถอยกลองออกมา เรียกวา ดอลลี่ (dolly) 

 3.2.5) องศามุมมองภาพ (view angle) 

ใชหลักการเดียวกับภาพถาย แตการจัดองคประกอบภาพวิดีโอ กลองตองเคลื่อนไหวตาม เพราะ 
วัตถุท่ีถายมักเคล่ือนไหวตลอดเวลา กลองเปรียบเหมือนใบหนา และเลนสเปรียบเหมือนดวงตา กลองและ
เลนส จึงมีการเคลื่อนท่ีอยูเกือบตลอดเวลา กลองอยูน่ิงบนขาต้ัง ใหกลองหมุนไปซาย หรือ ขวา หรือวนไป
รอบๆ ขาตั้ง เรียกวา แพนกลอง (pan) กลองอยูน่ิงบนขาต้ัง บังคับกลองกมหรือเงยข้ึน เรียกวา ทิลทขึ้น 
(tilt up) หรือทิลทลง (tilt down) เชน จากโคนเสาไฟฟา คอยๆ ไล ไปจนถึงยอดเสา แตถาเคลื่อนตัว
กลองทั้งตัวขึ้นหรือลง เรียกวา ยกกลองข้ึน (elevate) ยกกลองลง (depress) เชน คนกระโดดหนาผา 
กลองก็กระโดดตาม เคลื่อนตัวกลองท้ังตัวตามไป หรือลากไป หรือสไลดไปขางๆ เชน กลองอยูดานไหล
ซายของคนท่ีถูกถาย ขณะเดินไป กลองก็เดินขนานไปขางๆ (ถายดานขางไปเรื่อยๆ) เรียกวา แทร็คกลอง 
(track) เคล่ือนกลองเขาหา หรือถอยหางวัตถุที่ถูกถาย ในขณะถายบันทึกภาพ หรือหมุนกลองวนไปรอบๆ 
โดยหันหนาเลนสไปท่ีวัตถุท่ีถาย ตลอดเวลาท่ีวนกลอง เรียกการเคล่ือนกลองแบบน้ีวา ดอลลี่ (dolly) 

องศามุมมองภาพ มีผลตอวัตถุประสงคของการนําเสนอภาพแกผูชม ถาตองการใหกลองเปนตัวแทน
ของคนดู คือ คนดูเห็นภาพผานเลนสของกลอง ก็จะใชมุมกลองแบบปกติท่ัวไป เรียกมุมกลองชนิดน้ีวา 
objective view) แตถาตองการใหคนดูอยูรวมสถานการณเดียวกัน กับวัตถุหรือสิ่งท่ีอยูในภาพ หรือ
เหมือนเปนนักแสดงในภาพดวย ก็จะใชมุมกลองแบบหน่ึง เรียกวา subjective view 
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ในงานถายวิดีโอ มีมุมกลองอีกมุมหน่ึง ท่ีนิยมถายกันมาก เรียกวา ภาพทูช็อต หรือภาพผานไหล 
ของคนท่ีหันหลังใหกลอง และมองเห็น เห็นสีหนา แววตาของคนที่อยูตรงขาม (สองคน หันหนาเขาหากัน) 

  
ภาพท่ี 5.18a ซาย ภาพทูช็อต ผานไหล หรือ ขามไหล ขวา ภาพทูช็อต มองเห็นตัวเองในกระจก 

  
ภาพท่ี 5.18b ซาย ภาพทูช็อต ท่ีโฟกัสภาพ ไปมาระหวางคนสองคน ขวา ภาพทูช็อต ระหวางคูสนทนา 

 3.2.6) โฟกัส ชัดลึก ชัดตื้น 

เสนหอยางหนึ่งของภาพวิดีโอ คือ การใชภาพชัดตื้น เพื่อเนนจุดสนใจ และสรางอารมณ และการ
เคลื่อนกลองไปขางหนา เพื่อถายภาพวิว ก็จะไดพื้นท่ีของภาพมากย่ิงข้ึน สรางความตื่นเตนใหแกคนดูมาก 
การถายภาพวิธีน้ี สวนใหญจะถายเปนมุมกม หรือ มุมนกบิน โดยติดตั้งกลองไวกับ อุปกรณค็อปเตอร แลว
ปลอยใหมันบินไปขางหนา 

การเปล่ียนระยะโฟกัส จากตัวละครตัวหน่ึง หรือ วัตถุสิ่งหน่ึง ไปยังตัวละครอีกตัวหน่ึง หรือ วัตถุ
อีกสิ่งหน่ึง เพื่อเปล่ียนจุดสนใจในภาพ เรียกวา ชิฟโฟกัส (shift focus) วิธีน้ีจะสรางความสนใจ และสื่อ
เร่ืองราวในภาพไดมาก เพราะเปนการบังคับคนดู ใหสนใจในสิ่งท่ีนําเสนอ 
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ภาพที่ 5.19 shift focus คนที่อยูดานหนา (ชัดคนหนา มัวคนหลัง) ขวา shift focus คนท่ีอยู

ดานหลัง (ชัดคนหลัง มัวคนหนา) 

 3.2.7) ระนาบของกรอบภาพ และจุดนําสายตา 

ใชหลักการเดียวกันกับภาพน่ิง แตมีอยูสิ่งหน่ึง ที่ภาพวิดีโอทําไมได คือ การถายภาพในแนวตั้ง แบบ
เดียวกับภาพน่ิง แตถาจําเปนตองทํา ใหหลีกเลี่ยงดวยการ เงยกลองจากแนวลางข้ึนไปขางบน เรียกวา 
การทิลทกลองข้ึน (tilt-up) หรือจะใชวิธียกกลองทั้งตัวข้ึนไป (elevate) ก็ได แตควรใชอุปกรณชวย เพ่ือ
ปองกันภาพสั่นไหว 

และก็มีอยูสิ่งหน่ึง ท่ีภาพน่ิงไมสามารถทําได หรือทําไดยาก คือ การถายภาพในแนวระนาบกวาง
มากๆ 180 อางศา หรืออาจรอบเปนวงกลม แตกลองวิดีโอทําได โดยการแพน (pan) 

5.2.6  การกํากับแสง การจัดแสง 

แสง มีอิทธพลตอการจัดองคประกอบภาพ ผูกํากับภาพ จะตองเขาใจลักษณะของแสง แหลงท่ีมา
ของแสง หลักและวิธีการจัดแสงอยางถูกตอง แสงสรางความเขาใจในภาพ ทําใหเกิดความงาม สราง
บรรยากาศของเร่ืองราว แสงชวยใหรับรูมิติและความมืด การจัดแสงในแตละฉากของภาพยนตร ควรทําให
สมจริง และสื่ออารมณใหสอดคลองกับเน้ือหาในภาพยนตร การจัดแสงในภาพยนตร มีความสําคัญ และมี
อิทธิพลตอภาพยนตร คือ 

(1) การจัดแสง เลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสื่ออารมณใหดูสมจริง 

(2) การจัดแสง เพื่อสื่อความหมายซอนเรน หรือแฝงนัย เชน การใหแสงตํ่า (low key) การ
สรางแสงระยิบระยับ การจัดแสงใหมีเงา การจัดแสงเขมบนใบหนาดานเดียว 

(3) การจัดแสง เพื่อบงบอกแนวของภาพยนตร ภาพยนตรแนวฟลมนัวร จะมีเน้ือหาแสดงถึงดาน
มืดของตัวละคร บรรยากาศจะดูมืดสลัว ภาพเงาดํามีแสงริมรอบราง สื่อถึงอารมณขัดแยง ลึกลับ 

(4) การจัดแสง เพ่ือเราใจผูชม ตองคํานึงถึงแหลงท่ีมาของแสง แลวจัดแสงใหสอดคลองกับ
เหตุการณ จะชวยเนนความรูสึก สมจริง และความนาเช่ือถือในเหตุการณ เชน การจัดแสงสีสมแดง บน
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ใบหนา แทนแสงเทียนไข ตัวละครตายไป ข้ึนสวรรค สถานท่ีรอบๆ จะใชแสงขาวสวาง (high key) 

(5) การจัดแสง ชวยเสริมการเลาเร่ืองภาพยนตร โดยการจัดวางตําแหนง และทิศทางของแหลง
แสง ประกอบการเลาเร่ือง และเรื่องท่ีเลา ถูกเลาโดยมุมมองของใคร เวลาใด สถานท่ีใด จะเปนปจจัยใน
การจัดแสง ท่ีจะชวยเสริมใหการเลาเรื่องของภาพยนตร สมจริง นาติดตาม 

  
ภาพท่ี 5.20 การจัดแสง ในภาพยนตร เรื่อง ida (2013) เปนภาพยนตรสัญชาติโปแลนด เขียนบทและ

กํากับโดย พาเวล พอลิโกวสกี (Pawel Pawlikowski) ริซารด เลงซีวสกิ (Ryszard 
Lenczewski) และ ลูกัส ซาล (Lukasz Zal) ถายภาพ เหตุการณเกิดขึ้นเม่ือ ป ค.ศ.
1960 เรื่องราวของแมชีชาวยิว ชื่อ แอนนา ออกตามหาครอบครัว เปนภาพยนตรขาวดํา ที่มี
ความโดดเดนในเรื่องภาพ และการจัดแสง 

การจัดแสง ตองคํานึงถึงปจจัย 4 ประการ คือ  (1) แหลงที่มาของแสง เชน แสงจากธรรมชาติ และ
แสงจากหลอดไฟประดิษฐ  (2) วัตถุท่ีแสงตกกระทบ ไดแกนักแสดง และฉาก  (2) การเลือกชนิดของโคม
ไฟใหเหมาะสม และ (3) การเตรียมสถานท่ี  

หลักพื้นฐานและวิธีการจัดแสงในการถายทําภาพยนตร ประกอบดวย การจัดไฟหลัก (key light) 
ไฟลบเงา (fill light) ไฟสองหลัง (back light) ไฟสองฉาก (background light) 

(1) การจัดไฟหลัก (key light) 

ไฟหลัก ทําหนาท่ี สองวัตถุหรือตัวละคร ใหปรากฏรูปราง รูปทรง มองเห็นพื้นผิวไดชัดเจน การวัด
แสงของกลอง จะวัดคาความเขมของแสง จากไฟหลักเปนเกณฑ ดังน้ัน ไฟหลอดแรกท่ีจะตองจัดใหเขาท่ี
และเรียบรอยกอน คือไฟหลัก กอนท่ีจะไปจัดไฟดวงอ่ืนๆ ไฟหลัก สามารถจัดไดหลายรูปแบบ และหลายมุม 
ในภาพยนตรหลายๆ เรื่อง มักจะนิยมจัดไฟหลัก ดังน้ี 

ไฟหนา 45 องศา  (conventional key) การจัดไฟแบบน้ี ถือเปนมาตรฐานของการจัดไฟหลัก คือ 
ใหนักแสดงอยูในตําแหนงหันหนา ทํามุมเฉียง 45 องศา ระหวางโคมไฟ กับ กลอง และใหโคมไฟอยูสูงกวา
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ดวงตาของนักแสดง ประมาณ 30 – 45 องศา การจัดแสงแบบน้ี จะทําใหเกิดแสงเงาท่ีใบหนาของนักแสดง
ดูปกติ (5.21a) 

  
ภาพที่ 5.21a การจัดไฟหลักมาตรฐาน 45 องศา 

ไฟหนามุมตํ่า (low angle key) คือ การวางตําแหนงโคมไฟอยูดานหนาของนักแสดง ในมุมต่ํา ทํา
ใหเกิดเงาบริเวณใบหนาดูประหลาด นาสะพรึงกลัว เหมือนภูติ ปศาจ ย่ิงจัดแสงกระดาง ก็ย่ิงนากลัว แตถา
จัดแสงใหนุมนวล อาจทําใหดูรูสึกย่ัวยวน (5.21b) 

  
ภาพที่ 5.21b การจัดไฟสองดานหนามุมต่ํา (low angle key) จากภาพยนตร เรื่อง 

Terminator 2 : Judgment Day (1991) 

ไฟหนามุมสูง (butterfly lighting) การวางตําแหนงของโคมไฟ จะวางจากดานหนาของนักแสดง 
และทํามุมสูงเหนือใบหนา ทําใหเกิดเงาท่ีบริเวณใตจมูก ดูคลายผีเสื้อ สรางความมีเสนหเยายวนใหแก
นักแสดง (5.21c) 
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ภาพท่ี 5.21c การจัดไฟสองหนามุมสูง (butterfly lighting) 

ไฟขาง (side light key) คือ การสองโคมไฟไปท่ีดานขางของใบหนานักแสดง ในระดับความสูง 
เสมอดวงตาของนักแสดง จะทําใหใบหนาดานหนึ่งเกิดเงามืด อีกดานหน่ึงสวาง ประโยชนของการจัดแบบน้ี 
คือตองการส่ืออารมณขัดแยง หรือความเขมแข็งของตัวละคร (5.21d) 

  
ภาพท่ี 5.21d การจัดไฟดานขาง (side light key) 

ไฟบนมุมสูง (high angle key) คือการจัดดวงไฟ อยูดานบนเหนือนักแสดง อาจจะเปนดานหนา 
หรือเย้ืองนิดหนอย จะทําใหเกิดเงาท่ีดวงตา เม่ือนักแสดงกมหนา สื่ออารมณเศราและหดหูของนักแสดง 
แตถาเงยหนาข้ึนรับแสงไฟ อารมณก็จะเปลี่ยนไปเปนการสรางความหวัง (5.21e) 
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ภาพที่ 5.21e การจัดไฟสองดานบนมุมสูง (high 
angle key) เงาที่ดวงตา และใตจมูก สรางความรูสึก
ลึกบับ สะทอนภาพชีวิตของเจาพอ ผูมีชีวิตโลดแลนอยูใน
มุมมืดของสังคม การพนัน ยาเสพติด การการฆาตกรรม 
จากภาพยนตรเรื่อง The Godfather (1974) 
 

 
ไฟสองขางไกล (far side key) โคมไฟจะอยูดานขาง ในระดับสายตาของนักแสดง ใบหนาของ

นักแสดงมองเฉียดกลอง ทํามุมประมาณ 30 องศา จากมุมกลอง จะทําใหเกิดขอบแสงดานขางบนใบหนา
ของนักแสดง สวนดานมืดกลองจะมองไมเห็น สรางอารมณลึกลับ ซอนเรน ของตัวละคร (5.21f) 

 

 

 

ภาพที่ 5.21f การจัดไฟสอง
ขางไกล (far side key) 

 
ไฟสองใกลระดับหู (ear side key) หรือไฟสองใกลระดับหู นักแสดงหันหนาทํามุมเฉียง ประมาณ 

30 องศาจากมุมกลอง และสายตามองเฉียดกลอง ตําแหนงโคมไฟ จะอยูใกลใบหนาระดับหู จะทําใหเกิด
แสงสวางบริเวณหูและใบหนา ดานท่ีกลองมองเห็น สวนใบหนาอีกดานหน่ึง กลองจะมองไมเห็น การจัดไฟ
แบบน้ี ก็เหมือนกับจัดไฟสองขางไกล (far side) แตทํากลับกัน (5.21g) 
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ภาพท่ี 5.21g การจัดไฟสองใกลระดับหู (ear side key) 

ไฟสองดานหลัง (backlight key) คือ การจัดวางโคมไฟใหอยูดานหลังของวัตถุ หรือนักแสดง ทํา
ใหเกิดเงามืดท่ีตัวนักแสดง จะมองเห็นแคแสงสวางตรงรอยขอบ เรียกแสงท่ีปรากฏเปนเงารางวา แสงริม
ขอบ หรือ ริมไลท (rim light) การจัดแสงแบบน้ี จะสรางอารมณลึกลับ รูสึกมีเง่ือนงํา ซอนเรน ระทึกใจ 
แตถาทําใหแสงนุมนวล อารมณก็จะเปลี่ยนไปในแนวโรแมนติค (5.21h) 

  
ภาพท่ี 5.21h การจัดไฟสองดานหลัง (backlight key) 

(2) การจัดไฟลบเงา (fill light) 

ไฟลบเงา เปนไฟเสริมเพื่อลบเงาที่เกิดจากไฟหลัก จะถูกติดตั้งไวตรงขามกับไฟหลัก และวางไวใกล
กับกลองถายภาพ ในระดับเดียวกัน แสงไฟที่สองออกไป จะทําใหเงาบนใบหนาของนักแสดง เจือจางลง 
มักตั้งคาความเขมครึ่งหน่ึงของไฟหลัก การติดตั้งไฟลบเงา อาจตองยายเปลี่ยนตําแหนงตามความ
เหมาะสม เพราะข้ึนอยูกับตําแหนงของไฟหลัก และทิศทางการหันหนาของนักแสดง ไฟลบเงา ควรเปนให
แสงนุมนวล บางคร้ัง มีการใชแผนสะทอนแสง ชวยใหการลบเงาทําไดนุมนวลขึ้น หรือไมก็ ใหแสงผานแผน
กรองแสง ก็จะทําใหแสงนุมนวล ลบเงาท่ีเขมขนของไฟหลักได 
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ภาพที่ 5.22 หลักพ้ืนฐานการจัดโคมไฟแบบ 3 จุด (ซาย) คือ ไฟหลัก ไฟลบเงา และไฟสองหลัง และการจัด

ไฟแบบ 4 จุด (ขวา) โดยเพ่ิม ไฟสองฉากหลัง เขาไปอีก 1 ดวง 

(3) การจัดไฟสองหลัง (back light) 

ไฟสองหลัง จะชวยใหนักแสดง หรือวัตถุท่ีอยูในเฟรมภาพ มีความโดดเดน ไมจมไปกับฉากหลัง 
(background) การวางตําแหนงของโคมไฟ จะวางไวท่ีบริเวณดานหลังของนักแสดง และใหสูงเหนือศีรษะ
ของนักแสดง จะทําใหเกิดขอบแสงบริเวณดานบนของศีรษะ เวลาถายภาพ จะชวยแยกตัวนักแสดงออก
จากฉากหลัง การจัดไฟสองหลัง สามารถจัดไดหลายตําแหนง เชน สองไหล สองผม และควรจะใหมีความ
สวาง ไมนอยกวาไฟหลัก เพราะพ้ืนท่ีสะทอนแสงของไฟสองหลังมีจํากัด ตองเพ่ิมความสวางใหมากกวาไฟ
หลัก จึงจะใหแสงสองหลังชัดเจนข้ึน 

(4) การจัดไฟสองฉาก (background light) 

ไฟสองฉาก จะทาํหนาท่ีสรางบรรยากาศของฉาก ชวยขับเนนความหมายของเรื่องราว และตัวละคร 
แสดงใหเห็นรายละเอียดของ พ้ืน ผนัง และวัตถุท่ีเปนเครื่องประกอบในฉาก เชน โตะ ตู นาฬิกา 
นอกจากน้ี ยังจะชวยสรางมิติความลึกของภาพ ชวยขับใหนักแสดง โดดเดนขึ้น การจัดไฟสองฉาก จะตอง
ดูแหลงท่ีมาของแสงขางเคียง หรือแสงตามธรรมชาติขณะนั้น แลวเพ่ิมลําแสง หรือความเขมของแสงเขาไป 
เพื่อใหฉากดูสมจริงย่ิงขึ้น ถาไมมีแหลงแสงในบริเวณน้ันเลย ก็ใหดูทิศทางของแสงท่ีพุงออกจากโคมไฟ
หลักเปนเกณฑ แลวจัดตําแหนงแสงไปตามทิศทางน้ัน  
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ภาพท่ี 5.23 (ซาย) ไฟสองหลัง เสริมความแรงของแสงธรรมชาติ ที่ลอดหนาตางเขามาในหอง (กลาง) จัด

แสงเสริม ตามแหลงแสงท่ีสองมาจากหนาตางเหนือบรรได ลงไปท่ีนักแสดง (ขวา) การจัดแสง
แบบตารางหมากรุก เกิดพ้ืนที่เงา และแสงสลับกันไป 

การจัดฉากในเวลากลางคืน ใหเปนกลางวัน จะตองเพิ่มพ้ืนท่ีของแสงใหมาก อยาใหเกิดเงา ดวย
การใชแผนควบคุมแสง และใหคาความสวางของฉาก ใกลเคียงกับ ตัวนักแสดง แตถาตองการใหฉาก เปน
เวลากลางคืน ก็ลดความสวางของฉาก ใหนอยกวาแสงท่ีตกกระทบตัวนักแสดง เวนแตวา ตองการส่ือ
ความหมายไปท่ี เหตุการณท่ีฉากหลัง มากกวาท่ีตัวนักแสดง เพื่อดึงความสนใจของผูดูไปท่ีฉากหลัง ก็ให
เพ่ิมความเขมของฉาก ใหมากกวาตัวนักแสดง 

 
ภาพท่ี 5.25 การจัดแสงในลักษณะพิเศษ เพื่อสรางจุดเนน ดานอารมณ 

เรื่องของการจัดแสง มีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย ท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม เชน การจัดแสงตาม
ลักษณะของแสง แสงกระดาง สรางอารมณขัดแยง รุนแรง แสงนุมนวล ใหอารมณออนไหว โรแมนติค พิ้น
ผิวของวัตถุ หรือผิวของนักแสดง ตางก็มีอิทธิพลตอการกระจายของแสง ท่ีจะทําใหแสงเกิดความกระดาง 
หรือนุมนวล การจัดแสดงกระดาง หรือนุมนวล ก็ข้ึนอยูกับโคมไฟและอุปกรณกั้นบังแสง การจัดแสงก็ยังมี
รูปแบบมาตรฐาน ท่ีนิยมใชกันในภาพยนตร คือ การจัดแสงแบบแสงโทนมืดหรือต่ํา (low key) จะใหพื้นท่ีมี
เงาเปนสวนใหญ ดูทึบ ดํา เชน ฉากในหองขังของนักโทษ การจัดแสงโทนสวาง (high key) จะใหพื้นท่ี
สวนใหญ สวาง ขาว ดูสะอาดตาม สรางความหาย ความเปดเผย จริงใจ โทนสวางแทนสวรรค โทนมืด
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หรือดํา แทนนรก 

(5) สีของแสง 

การกําหนดสีของแสง มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 1) เพ่ือใหสีของภาพ มีความถูกตอง ไม
ผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง เชน แหลงไฟธรรมชาติท่ีสองมายังฉาก ใหสีท่ีผิดไปจากท่ีผูกํากับตองการ 
เชน ใหแสงสีสม ผูกํากับจะตองแกไขแสงจากแหลงไฟน้ันเสียกอน อาจใชไฟ HMI (ใหแสงสีขาว) ในการแก
สี  2) เพื่อถายทอด อารมณและความหมาย ท่ีซอนเรนของเรื่องราว ผานสีของภาพ ซ่ึงเปนเจตนาของผู
กํากับภาพ เชน สีแดง ใหความรูสึกตื่นเตน เราใจ โออวด สีฟาใหความรูสึกสดช่ืน เบาสบาย สีนํ้าตาม ให
ความรูสึกเฉื่อยชา เบื่อหนาย สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ ยุติธรรม เปนตน 

 
ภาพที่ 5.24 ใชแสงสีสมเหลือง สาดไปที่ตัวละคร บงบอกความอึดอัด ถูกกดดัน เศรา รันทด ไรทางออก ภาพ

จากภาพยนตรเรื่อง slumdog millionaire (2008) 

หากผูกํากับแสง ตองการใหสี ท่ีบอกอารมณ บุคลิกภาพ และ พัฒนาการของตัวละคร ก็อาจ
เลือกใชไฟสองท่ีมีองศาความสวางแตกตางกัน เสริมสรางบรรยากาศใหแกฉาก 

 
ภาพที่ 5.25 การจัดแสงนอกสถานที่ ของทีมงานถายภาพยนตร 
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แหลงแสง องศาเคลวิน 

แสงเทียนไข 1,850 – 2,000 (แดง) 
แสงดวงอาทิตย ข้ึน หรือตก 2,000 (แดง) 
แสงไฟจากหลอดไสทังสเตน 3,200  (สม) 
แสงไฟโฟโตฟลัด และไฟฟลัดสะทอน 3,200 – 3,400 (สม) 
แสงไฟฟลูออเรสเซนทสีสม (warm light) 3,500 (สม) 
แสงอาทิตยตอนสาย และเกือบเย็น 4,300 (เหลือง) 
แสงไฟฟลูออเรสเซนทสีขาว (day light) 4,300 (หลือง) 
แสงไฟคารบอนอารค 5,000 (ขาว) 
แสงไฟจากไสหลอด HMI 5,600 (ขาว) 
แสงอาทิตย ตอนกลางวัน เที่ยงวัน 5,500 (ขาว) 
แสงอาทิตยทองฟามีเมฆบัง 6,000 – 7,500 (ฟา) 
แสงทองฟา หลังอาทิตยอัสดง 9,500 – 30,000 (นํ้าเงิน) 

ตารางท่ี 5.4 แหลงแสง คาอุณหภูมิสี และสีของแสง 

การจัดแสงภายในหองสตูดิโอ จะจัดแสงสําหรับถายภาพมุมกวางกอน จากน้ันก็เปนมุมแคบหรือ
ปานกลาง โดยคํานึงถึง แสงฉากหลัง และตําแหนงของนักแสดงเปนหลัก การสรางอารมณของฉาก และ 
เวลา บางครั้งการจัดแสงใหเกินความจริง ก็ชวยเลาเหตุการณของภาพมุมใกล ไดดีกวาภาพมุมกวาง สวน
การถายภาพนอกหองสตูดิโอ มักจะพบกับปญหาเร่ืองดินฟาอากาศ ซ่ึงทําใหควบคุมแสงไดยาก ผูกํากับ
แสงจึงตองถายภาพมุมกวางกอน แลวคอยมาเก็บรายละเอียดในภาพมุมแคบ การจัดแสงนอกสถานท่ี จะ
ใชอุปกรณจัดแสงมากกวาภายใน และอาจมีการเคลื่อนยายโคมไฟกันบอยข้ึน 

5.3 การประเมินภาพยนตร 
5.3.1 มาตรฐานรูปแบบ และการประเมินงานสราง 

ภาพยนตร เปนสื่อท่ีถูกจัดขึ้นช้ันเปนสื่อสารมวลชน ท่ีทรงพลังท่ีสุดในการโนมนาวใจผูรับชม ใหท้ัง
สาระความรู และบันเทิงอยางหลากหลาย นับวาเปนสื่อท่ีมีความยุงยากท่ีสุดในการสราง เพราะตองใชเวลา 
ทุน ทีมงาน และพลังความคิด ในการสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ ตองผานการวิเคราะหมาลวงหนากอน 
อยางนอย 3 ดาน คือ (1) ดานผูชมและตลาด (audience and marketing) วาตองการผลิตภาพยนตรสู
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ตลาดบันเทิง ขณะน้ีผูชมตองการชมภาพยนตรในแนวใด  (2) ดานเน้ือเรื่อง ก็ใชปจจัยเดียวกันผูชมและ
ตลาด มาเปนสวนผสมในการวิเคราะห ข้ึนอยูกับผูสรางวาตองการสื่อความรู และคุณธรรม (สารคดี และ 
ธรรมคดี) เขาไปในภาพยนตรมากนอยแคไหน เพราะถาใสมากไป มันก็จะกลายเปนภาพยนตรสารคดี ไมใช
บันเทิง ถาบันเทิงมากไป ก็ประชาชนก็จะไมไดรับคุณคาในทางพัฒนาชีวิต (3) ดานโครงการงานสราง 
(production) ท่ีมีคุณภาพ ก็จะดูท่ีงบประมาณสราง กับระยะเวลา วาเหมาะสมเพียงไร ตลอดทุกข้ันตอน
ของผูรับผิดชอบงานสราง จะตองมีการประเมินงานสรางทุกขั้นตอน  

ภาพยนตรถูกจัดแบงเน้ือหาและรูปแบบ ไดหลายประเภท โดยยึดเง่ือนไขตางกัน คือ ถายึดตาม
เน้ือหาสาระ ฉาก และลักษณะตัวละคร ก็จะแบงเปน แนวของภาพยนตร (genre) ถายึดตามความยาวของ
เรื่องเปนหลัก ก็จะแบงเปนภาพยนตรสั้น ภาพยนตรเรื่องยาว (มักเรียกวา ภาพยนตรบันเทิง) ถายึดกลุม
ผูสรางเปนเกณฑ ก็จะแบงเปนคาย เชน คายหนังฮอลลีวูด-สหรัฐอเมริกา คายหนังชอวบราเดอร-จีน คาย
บอลลีวูด–อินเดีย คายสหมงคลฟลม-ไทย เปนตน ถายึดตามประเภทของผูชม ก็จะแบงออกเปนหนังเด็ก 
หนังสตรี หนังวัยรุน ถายึดตามเทคโนโลยีการสราง ก็จะแบงเปน ภาพยนตรแอนิเมช่ัน หรือหนังการตูน 
หนังท่ีมีคนแสดงรวมกับตัวการตูน และหนังท่ีเลนโดยคนลวนๆ หรือ หนังฟลม หนังดิจิตตัล หนังภาพ 2 
มิติ หนัง 3 มิติ 4 มิติ หนังจอปกติ หนังไอแมกซ เปนตน และถายึดเช้ือชาติหรือตระกูลของหนัง ก็จะ
แบงเปน หนังไทย หนังตางประเทศ และถายึดทุนสรางเปนเกณฑ ก็จะแบงเปน หนังตนทุนต่ํา หนังฝกหัด 
หนังตลาดขนาดกลาง และหนังตลาดระดับโลก 

มาตรฐานตางๆ ดังกลาว จะใชเปนแนวทางในการออกแบบงานสราง และการติดตามผลประเมินผล
งานสราง โดยยึดเงื่อนไข 7 ประการ เปนตัวตัดสิน คือ  (1) ทุนสราง  (2) เครื่องมืออุปกรณ  (3) แนวของ
ภาพยนตรท่ีสราง ชีวิต แอ็คช่ัน แฟนตาซี ฆาตกรรม สยองขวัญ  (4) ทีมงาน  (5) นักแสดง–ดารา  (6) 
ชองทางเผยแพร โรงภาพยนตร แผนซีดี สื่อออนไลน  (7) ระยะเวลาสราง  

ถาตั้งคาเกณฑประเมิน ต่ําเกินไป ก็จะไดผลงานออกมาไมดี ไมมีคุณภาพ แตถาตั้งคาสูงเกินไป งาน
สรางก็อาจลมเหลวได หรือเลยกําหนดเวลา ผูอํานวยการสราง จะตองกําหนดคาการประเมินใหพอดี หรือ
ยืดหยุนตามสถานการณ เพราะอาจมีปจจัยบางอยาง ท่ีอยูเหนือความคาดหมาย มาเปนตัวแปรสราง
ปญหาอุปสรรค เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คาเชื้อเพลิงแพง พนักงานขอข้ึนคาแรง ภาวะการเมือง การ
ชุมนุมประทวง หรือแมกระท่ังเหตุแผนดินไหว นํ้าทวม ไฟไหม อุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือแมกระท่ังการ
สูญเสียชีวิต โดยเฉพาะการเปล่ียนตัวนักแสดงหลัก ปญหาเหลาน้ี ผูอํานวยการสราง จะตองมีแผนปองกัน
และ วิธีแกไข เยียวยาไวลวงหนา 

5.3.2 เกณฑช้ีวัดคุณคาและคุณภาพของออกแบบงานสราง 

เม่ือจับประเด็นไดแลววา ภาพยนตรท่ีจะประเมิน มันถูกจับวางอยูในประเภทใด ก็สามารถประเมิน
ภาพยนตรเร่ืองน้ันไดแลว อยางเปนธรรม ปจจัยที่จะนํามาประเมิน ไดแก   
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(1) เร่ืองราว การดําเนินเรื่อง สัดสวนของ สาระ ธรรมะ บันเทิง) (ผูเขียน ใชเกณฑประเมิน ตาม 
map of film art)   

(2) ภาพและเสียง คุณภาพ สัดสวนความงาม ความสมจริง และมีมิติ   

(3) การแสดง–การกํากับการแสดง การสวมบทบาท แอ็คช่ัน สมจริง สื่อความหมายชัดเจน และมี
มุข (พูด แอ็ค ตลก)   

(4) ฉาก และอุปกรณประกอบฉาก สมจริง ท้ังดานองคประกอบจัดวาง การจัดแสงถูกตอง   
(5) การสราง (การออกแบบงานสราง เหมาะสมกับงบประมาณ คุณภาพของผูสรางและทีมงาน 

อาชีพ หรือ สมัครเลน ความสมจริงของเทคนิคพิเศษ)  

(6) นักแสดง–ดารา (อาชีพ สมัครเลน หรือ มีชื่อเสียง ไมมีช่ือเสียง จํานวน การสวมบทบาท) 
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ตารางประเมินงานสราง ภาพยนตร ภาพยนตรโทรทัศน 

ระดับคุณภาพชี้วัด รายการ 
ประเมิน ตัวช้ีวัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม 

ตก ผาน ดี ดีมาก  
โครงสรางการเลาเรื่อง องก 1–2–3      

เลาเร่ืองดวยฉาก และ ตัวละคร อยางลื่นไหล ตอเน่ือง [x2]     

สัดสวน สาระ บันเทิง ธรรมะ เหมาะสม     

เรื่อง 

มีบท screenplay      

สัดสวนภาพ (aspect ratio) wide screen 16:9 หรือ 21:9     

การจัดองคประกอบภาพ องคประกอบศิลป (composition)     

การจัดมุมภาพ (view angle)     

ทิศทางเคลื่อนไหว เขา–ออก เฟรม ของวัตถุ ตัวละคร     

ภาพ 

ไมมีสิ่งรบกวนอยูในเฟรม เชน อุปกรณ คนภายนอก ขยะ     

ความชัดเจน – ระดับเสียง คุณภาพ ของเสียงพูด (dialogue)     

ดนตรีประกอบ (music)      

เสียงประกอบแอ็คชั่น SFX (sound effect)     

เสียง 

ระบบเสียง surround sound 5.1 channel [x2]     

เตรียม จัดหา สราง-ตกแตง ฉาก สถานท่ีถายทํา      

เตรียม จัดทํา shooting script – breakdown sheet     

วัสดุ อุปกรณ การถายทํา / ประกอบฉาก     

บริหารจัดการ ทีมงาน – เงิน – เวลา – อุปสรรค     

สราง 

บัญชีคาใชจายงานสราง / รายงานการสราง ผลกระทบ     

จังหวะการแสดง (action / activity / rhythm)     

การสื่อความหมายทางอารมณ: ดีใจ เสียใจ ขํา กลัว ตกใจ     

การสื่อความหมายของแอ็คช่ัน     

แสดง 

เสียงพูด (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต แมสะกด นํ้าเสียง)     
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ระดับคุณภาพช้ีวัด รายการ 
ประเมิน ตัวช้ีวัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม 

ตก ผาน ดี ดีมาก 
สื่อความหมายของเร่ืองราว และ ตัวละคร [x4]     

เทคนิคพิเศษ หมอกควัน เลือด บาดแผล [x2]     

ฉากพิเศษ ไฟไหม ฝนตก [x2]     

ฉากพิเศษ กระสุนยิง ระเบิด ใตนํ้า ปนหนาผา [x2]     

ฉากแอ็คช่ัน ตอสูมีอุปกรณ ชน กระแทก [x2]     

stunt and facilitator, teacher [x2]     

ฉาก 

ตัวละคร: เด็กทารก สัตวเลี้ยง [x2]     

ลื่นไหล สมํ่าเสมอ (ไมม ีjump cut) *มีขอยกเวน     

cut–away, cut–in, react–cut, cross–cut ทําไดลื่นไหล     

การเชื่อม ลําดับภาพ เสียง (transition) ทําไดลื่นไหล     

การวางขอความ เลือกแบบอักษร การจัดตําแหนงอักขระ     

เทคนิคพิเศษ SPFX (special effect) [x2]     

ความละเอียดภาพ HD (1080p.) [x2]     

ตัดตอ  

การจัด สี แสง เหมือนฟลม (Look like film) [x2]     

ผูจัดการงานสราง: PM (Production manager)     

ผูเขียนบท screenplay     

ผูกํากับการแสดง: DA (Dir. of Acting)     

ผูกํากับภาพ: DP (Dir. of Photography)     

ผูกํากับศิลป ออกแบบงานสราง AD (Art Director)     

ผูถายภาพ     

ผูตัดตอลําดับภาพ (editor)     

ผูตกแตงเสื้อผา หนา ผม นักแสดง (makeup/hair/wardrobe)     

ทีม 

อื่นๆ: make–up / grip / dresser / SPFX supervisor      

ตารางท่ี 5.5 ตารางประเมินงานสรางภาพยนตรและวีดิทัศน 
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หมายเหตุ 

(1) ระดับคุณภาพช้ีวัด “ตก” หมายถึง 0 คะแนน  “ผาน” หมายถึง 1 คะแนน  “ดี” หมายถึง 2 
คะแนน “ดีมาก” หมายถึง 3 คะแนน 

(2) [x2] หมายถึง เพิ่มคานํ้าหนักคะแนนเปน 2 เทา เชน ประเมินไดระดับคุณภาพ “ดี” (2 คะแนน) จะ
ไดรับคะแนนเพิ่มเปน 2 x 2 = 4 

(3) ทีมงานหนวยใด มีผูชวยหลายคน ใหนับรวมเปนหน่ึงหนวยรายการ 

5.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร และการสนับสนุนการสรางภาพยนตร 
กฏหมายท่ีรัฐบาลใชเปนแมบท ควบคุมการผลิตและเผยแพรภาพยนตรในประเทศไทย คือ 

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมายฉบับน้ี ใหอํานาจแก สํานักพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศน กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบการเซ็นเซอร จัดระดับความเหมาะสม (rate) 
ของภาพยนตรและวีดิทัศน ท้ังของไทยและตางประเทศ สาระสําคัญของกฏหมายฉบับน้ี ท่ีผูสรางภาพยนตร 
จําเปนตองรู คือ 

(1) ความหมายของภาพยนตร และโรงภาพยนตร 

กฎหมายฉบับน้ีใหความหมาย ภาพยนตรและวีดิทัศน แตกตางกัน คือ ภาพยนตร หมายถึง วัสดุที่
มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียง ซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ีเคลื่อนไหวไดอยางตอเน่ือง แต
ไมรวมถึงวีดิทัศน ภาพยนตร เผยแพรโดยวิธี “ฉาย” สวนวีดิทัศน เผยแพรโดย ลักษณะเกมการเลนก็ได 
คาราโอเกะก็ได หรือลักษณะอ่ืนๆ ท่ีกฏกระทรวงกําหนดไว 

การสรางภาพยนตร หมายความวา การผลิต ถาย อัด บันทึก หรือทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหเปน
ภาพยนตร ประเด็นน้ี ใหความหมายของการ “สราง” ซึ่งรวมไปถึง การทําก็อปปสื่อภาพยนตรดวย  

ฉาย หมายความวา การนําภาพยนตรหรือวีดิทัศน มากระทําใหปรากฏภาพ หรือภาพและเสียง ดวย
เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใด และใหหมายความถึงการถายทอดดวย ขอน้ี ไมใชมีผลบังคับแคการฉายใน
โรงภาพยนตรเทาน้ัน แตรวมถึงการเผยแพรบนสื่อโทรคมนาคม และสื่ออนไลนดวย 

โรงภาพยนตร หมายความวา สถานที่ฉายภาพยนตร ท่ีเปนอาคาร และกลางแจง หรือสถานท่ีอ่ืน ท่ี
กําหนดไวในกฏกระทรวง 

(2) คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ  

คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ มีหนาท่ีสําคัญ คือ เสนอนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร การสรางและสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ตอคณะรัฐมนตรี กําหนดมาตรการ
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สงเสริมการสรางภาพยนตรและวี ดิทัศน ในลักษณะสรางสรรค สงเสริมการเรียนรู คุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรม ใหคนทุกกลุมเขาถึงได และเปนผูมีบทบาทในการกําหนดสัดสวนการนําภาพยนตรไทยและ
ภาพยนตรตางประเทศ เขามาฉายในโรงภาพยนตรในประเทศ ซ่ึงเปนมาตรการสําคัญท่ีปองกันหนัง
ตางประเทศเขามามากจนเกินไป จนมาเบียดบังอุตสาหกรรมภาพยนตรของคนไทย และหนาท่ีอ่ืนๆ ตาม 
มาตรา ๙ 

(3) คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร และวีดิทัศน  

บุคคลคณะน้ี ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 16 มาจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศน 
ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุมครองผูบริโภค มีหนาท่ีหลักสําคัญๆ คือ (มาตรา 18) อนุญาตใหสราง
ภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย ให
เชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายในราชอาณาจักร รวมท้ังการอนุญาตสงภาพยนตรออกไปตางประเทศดวย  

สวนขอกําหนดการประกอบกิจการภาพยนตร (การสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร) ก็
ตองมีการขออนุญาตตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ตามมาตรา 20, 21, 22 คณะกรรมการชุดน้ี จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนายในราชอาณาจักร หรือไมก็ได ถา
ภาพยนตรเรื่องน้ัน ขัดตอหลักศีลธรรม หรือบอนทําลาย ตามมาตรา 23 ก็จะไมอนุญาต  

โทษการฝาฝนละเมิดพระราชบัญญัติ มีท้ังโทษอาญาและแพง และในทายของพระราชบัญญัติ ได
กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ไวดวย 

มีประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับหน่ึง ท่ีเปดชองทางสงเสริม ใหนักสรางภาพยนตร มีโอกาส
ขอรับการสนับสนุนทุนสราง คือ ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เร่ือง มาตรการ
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยทําเอกสารโครงการหรือกิจกรรมก็
ได ย่ืนขอตอคณะกรรมการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน ซ่ึงระเบียบขอ 5 ระบุไวชัดเจนวา โครงการหรือ
กิจกรรม ท่ีจะไดรับอนุญาตน้ัน จะตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง คือ 

–การศึกษาวิจัยองคความรู การพัฒนาขอมูล สารสนเทศและการสรางเครือขายความรวมมือ ท่ีเปน
ประโยชนในการพัฒนาและการผลิตผลงานภาพยนตรและวีดิทัศน 

–การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ใหมีศักยภาพและมีความรู ในการผลิต
ผลงาน หรือการสงเสริมเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตรและวีดิทัศน 

–การสงเสริมการสรางภาพยนตรและวีดิทัศน ตามข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการสราง ตามท่ี
เหมาะสมและจําเปน 

–การจัดงานเทศกาลภาพยนตรและวีดิทัศน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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–การเผยแพร โฆษณา และประชาสัมพันธภาพยนตรและวีดิทัศน ไปสูสาธารณชน ใหไดรูจักกในวง
กวาง สําหรับภาพยนตรและวีดิทัศน ท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติ 

–การยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีสวนสําคัญ ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน และยกระดับ
มาตรฐานของผลงานไปสูระดับนานาชาติ 

นอกจากน้ี ก็มีอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน อีกหลายฉบับ ท่ี
ประกาศออกมา โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปดชองทางใหผูประกอบการ กิจการโรงภาพยนตร รานให
เชา แลกเปล่ียน หรือจําหนาย ภาพยนตรและวีดิทัศน ไดรับการขออนุญาต การแจงจดใบอนุญาตตางๆ 
ชวยใหผูประกอบการเหลาน้ัน รูวิธีการและแนวทางปฏิบัติ 

สวนอนุบัญญัติท่ีเกียวของกับการตรวจพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กําหนดขึ้นเปนเกณฑในการ
ตรวจเซนเซอรการอนุญาต ไมอนุญาต การสราง การเผยแพรวีดิทัศนและภาพยนตร ในประเทศไทย ไมวา
จะเปนภาพยนตรไทย หรือของตางประเทศก็ตาม 
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คําถามทายบท 
(1) งานอํานวยการสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ ประกอบดวยฝายใดบาง จงบอกช่ือตําแหนงสําคัญๆ 

และภาระหนาท่ีมาพอสังเขป 

(2) กองการถายทํา มีใครเปนผูดูแล มีกิจกรรมอะไรบางท่ีตองทํา 

(3) ผูอํานวยการสราง กับ ผูจัดการงานสราง ผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับศิลป คือใคร มีภาระกิจ
สําคัญอยางไร 

(4) กอนลงมือถายทํา จะตองทําอะไรบาง และมีใครรับผิดชอบ 

(5) กิจกรรมระหวางงานถายทํา มีอะไรบาง บุคคลตําแหนงใดที่มีบทบาทมากท่ีสุด และมีภาระกิจตองทํา
อะไรบาง 

(6) ฉากในภาพยนตร หมายถึงอะไร แตกตางจากฉากในละครเวทีอยางไร การกํากับฉากในภาพยนตร 
มีขอบเขต ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบาง?  

(7) การแสดงของนักแสดง บนเวที แตกตางจาก การแสดงภาพยนตรอยางไร? ปจจัยอะไรบาง ท่ีบง
บอกวา สิ่งท่ีปรากฏในเฟรมภาพน้ัน คือ ตัวละคร หรือ นักแสดง 

(8) การจัดองคประกอบภาพ ของภาพน่ิงกับภาพเคลื่อนไหว เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 

(9) ใหนักศึกษา นําบทถายทําท่ีไดเตรียมไวใน บทท่ี 3 มาลงมือถายทําและตัดตอใหเปนภาพยนตรสั้น 1 
เรื่อง  

(10) ในระหวางปฏิบัติกิจกรรมกองถายทํา มีปญหาใดเกิดขึ้นบาง และมีแนวทางหรือวิธีแกไขปญหา
อยางไร 
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การเขียนโครงการและขอเสนอในการสรางภาพยนตร 
  (1) วิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

สภาพแวดลอมท่ัวไปของการส่ือสารในประเทศไทย ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ 
การเมือง ดานเทคโนโลยี  อุตสาหกรรมการส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ผูบริโภคสื่อ (audience) ลูกคา 
และ ผูบริโภค (customer) คูแขงขัน (competitor) 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ความแตกตางของผลิตภัณฑหรือสินคา (product 
differentiation) การเขาถึงผูชมภาพยนตร การสรางคุณภาพใหแกบุคลากรภาพยนตร ผลกระทบจาก
ภาพยนตรตางประเทศ องคกรภาพยนตรตางประเทศ ลัทธิบริโภคนิยม กับ อิสระ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ กฏหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา วิสัยทัศน และเปาหมายของผูสรางภาพยนตรไทย มาตรฐาน และ
ผลกระทบ ท่ีมีตอรางวัลเกียรติคุณในวงการภาพยนตรไทย อิทธิพล และผลประโยชนทางการตลาด
ภาพยนตร กับการแขงขันการบริโภคส่ือทดแทน 

  (2) ชื่อเรื่องของภาพยนตรท่ีจะสราง ช่ือเร่ือง ชื่อผูสราง (กลุม หรือ บริษัทผูสราง และผูอํานวยการ
สราง) ระยะเวลาในการสราง (บอกจํานวนเวลา ป เดือน วัน) วงเงินงบประมาณ เรื่องยอ 
(synopsis)  แนวคิดในการดําเนินเร่ือง แกนของเรื่อง (Theme) วัตถุประสงค และเปาหมายที่พึง
ประสงค 

  (5) วัตถุประสงคการผลิต  

  (6) เปาหมายการผลิต เชิงปริมาณ (ใคร ผลิตอะไร ท่ีไหน เม่ือไร จํานวนปริมาณ เทาไร) เชิงคุณภาพ 
(คาดหวังอะไร อยางไร) กลุมเปาหมาย (ผูชม) 

  (7) ระยะเวลาการสราง (เริ่มตน - สิ้นสุด) 

  (8) แผนการสราง คณะทํางาน (studio management)  โครงสรางทีมงาน ภารกิจ และหนาท่ี  ลําดับ
ขั้นตอนในการดําเนินการสราง เตรียมการสราง ระหวางสราง หลังการสราง 

  (9) แผนการสื่อสาร (communication program) โครงสรางและภารกิจของหนวยงานการสื่อสาร และ
การประชาสัมพันธ เครื่องมือการสื่อสารที่นํามาใช กลยุทธการสื่อสาร (communication 
strategies) 

(10) แผนงบประมาณ (แผนการลงทุน) ประกอบดวย กิจกรรม กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

(11) แผนการประเมิน ประกอบดวย กอนการถายทํา ระหวางการถายทํา และหลังการถายทํา  
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(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดานกายภาพ ดานจิตภาพ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

(13) คาใชจายตางๆ ในงานสรางภาพยนตร 

ประเภทคาใชจาย 2 ประเภท 
คาใชจายในงานสรางภาพยนตร 

ประเภทคาใชจาย 
คาใชจายคงท่ี คาใชจายผันแปร 

1. ตนทุนการถายทํา   
คาใชจายเตรียมงานสราง คาบทประพันธ คาใชจายฟอรมทีมงาน 
 คาบทภาพยนตร คาใชจายดูสถานท่ีถายทํา 
  คาใชจายอ่ืนๆ 
คาใชจายระหวางถายทํา คาแรงนักแสดง คาพาหนะ คาเครื่องแตงกาย 

คาแสดงตัวประกอบรายวัน 
 คาแรงทีมงาน คาแรงรายวัน คาอาหาร คาใชจายอื่นๆ 
 คาเชาอุปกรณ คาฉากและสถานท่ี คาฟลมภาพยนตร 

คาฟลมภาพน่ิง 
คาใชจายหลังถายทํา คาเพลงและดนตรีประกอบ

ภาพยนตร 
คาใชจายหองแล็บเสียง ตัดตอ (คาจาง อัด 
ทําเทคนิค) คาธรรมเนียมตีตราและเซ็นเซอร 
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนๆ 

คาใชจายในการดําเนินการ เงินเดือนพนักงาน 
เจาหนาท่ี 

-คาเลี้ยงรับรอง 
-คาพาหนะ 
-คาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
-คาใชจายในสํานักงาน 
-คาธรรมเนียมและอ่ืนๆ 

 

 

  


