Digital Movie Production

บทที่ 5
การอํานวยการสราง และการกํากับงานสราง
การอํานวยการสราง และการกํากับงานสราง (Cinematography shooting) เปนงานที่อยูในลําดับ
ปฏิบัติภาคสนามเสียเปนสวนใหญ มีการบริหารจัดการ ดานบุคคล วัสดุอุปกรณ นักแสดง ตลอดจนสถานที่
ในการถายทํา ใหสอดคลองกับเวลาและงบประมาณ และใหเกิดปญหาอุปสรรคตางๆ นอยที่สุด เนื้อหาใน
บทนี้ จะกลาวถึง หลักการและรายละเอียดปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บ (1) การอํ านวยการสรา ง (2) การกํา กับ
ภาพยนตร (3) การประเมินงานสราง และ (4) กฏหมายที่เกี่ยวของกับภาพยนตร และการสนับสนุนการ
สราง
5.1

การอํานวยการสราง

การอํานวยการสราง เปนหนาที่ของผูอํานวยการสราง ที่จะวางนโยบายการผลิตภาพยนตรจน
สําเร็จทุกขั้นตอน ซึ่งจะเปนไปตามแผนงานการสราง และงบประมาณที่วางไว ในกําหนดเวลาที่เหมาะสม
งานอํานวยการสราง จะครอบคลุมโครงการสรางทั้งหมด ตั้งแตเริ่มงานสราง (preproduction) ระหวาง
งานสราง และหลังงานสราง (postproduction)
ขอบเขตงานหลักๆ ของการอํานวยการสราง คือ งานที่จะตองทํากอนลงมือถายทํา (ขั้นกอนการ
สราง) การจัดทําแผนงานสราง การกําหนดตัวบุคลากรการผลิต การลงมือปฏิบัติการถายทํา หรือการออก
กองถาย การปฏิบัติงานถายทําประจําวัน การกํากับภาพยนตร และการตัดตอลําดับภาพ ในทุกขั้นตอนที่
กลา วมาทั้ง หมด จะมี การประเมิ น งาน โดยผู อํานวยการสร าง อยูต ลอดเวลา นอกจากนี้ การบริ หาร
โครงการสราง ยังตองคํานึงถึงกฎหมายตางๆ ระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวของดวย
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5.1.1 งานกอนการลงมือถายทํา (preproduction)
งานกอนการสราง ไดกลาวไวบางแลว ในบทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
ในบทนี้จะกลาวถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ตองปฏิบัติ กอนจะลงมือปฏิบัติในภาคสนาม
(1) การแยกบทภาพยนตร
บทภาพยนตร (screenplay) ไมมีรายละเอียดมากพอที่จะนํามาถายภาพยนตรได ทีมอํานวยการ
สราง จะตองนําบทดังกลาวมา “ตีความหมาย” ใหเปนภาษาภาพยนตร คือตีความหมายของฉาก ตัวละคร
ใหเปนเรื่องเลาที่นาสนใจ ซึ่งตองสอดใสศิลปะเขาไปดวย (การออกแบบงานสราง) เพื่อเราอารมณคนดู งาน
แยกบทภาพยนตร เริ่มตั้งแต การจัดทําบทถายทํา (shooting
script) บทถายทําจะชวยใหผูกํากับ
ภาพยนตร ทราบวา เรื่อวราวทั้งเรื่องมีทั้งหมด กี่ตอน (sequence) รวมแลวกี่ฉาก (scene) แตละฉาก
ตองถายกี่ช็อท (shot) (ดูตัวอยางในบทที่ 3 ขอ 3.4 บทถายทํา) บทสรางจะเปนแนวทาง ในการจัดการ
เรื่องอื่นๆ ในลําดับถัดไป
(2) การจัดตารางการถายทํา (breakdown script)
บทถายทํา (shooting script) จะใหขอมูลทุกดานที่เกี่ยวของกับงานถายทํา และงานถายทําจะ
สําเร็จมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการจัดทําตารางถายทําภาพยนตร แจกจายใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายทุก
คน ผูกํากับอาจมอบหมายใหผูชวยผูกํากับคนที่ 1 เปนผูจัดทําตารางถายทํา ซึ่งเปนงานที่ละเอียดออน
เกี่ยวของกับคนหลายฝาย จึงตองมีการแยกตารางออกเปหลายสวน มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
กําหนดสถานที่ถายทํา และการเคลื่อนยายสถานที่ถายทํา ความตอเนื่องของการแสดง การนัด
หมายดารา ผูแสดงประกอบ ความตอเนื่องของเรื่องราว การบริหารคน จัดคนใหเพียงพอ ฉากถายทํา และ
การวางลําดับ จัดฉาก การบริหารเครื่องมือ วัสดุอุปกรณตางๆ จัดใหเพียงพอ การบริหารเวลาในการไป
กลับ ยายสถานที่ของแตละฉาก การบริหารความเสี่ยง และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น บรรยาศของฉากใน
เรื่อง (เชา กลางวัน เย็น กลางคืน)
(3) การวางแผนงบประมาณ
คือ การบริหารงบประมาณ ระยะเวลาถายทํา และผลสําเร็จของงาน ใหมีประสิทธิภาพ และได
คุณภาพของภาพยนตร จะตองมีการวางแผนงบประมาณเปนอยางดี คือ
–ประมาณการคาใชจายตางๆ ใหลงตัว พอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว เชน คาบทประพันธ คาบท
ภาพยนตร คาตอบแทนฝายอํานวยการและจัดสราง คาตอบแทนผูแสดง ฝายการแสดง คาเชาสถานที่ถาย
ทํา เครื่องแตงกาย คาใชจายของฝายตกแตงและเทคนิคพิเศษ ฝายถายภาพ กลอง เลนส และอุปกรณ
ฝายจัดแสงและแรงงานจัดแสง ฝายเสียงและแรงงาน งบสวัดิการ อาหารและเครื่องดื่ม การรักษาความ
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ปลอดภัย ผูฝก (teacher)
–คาใชจายในหองแล็บคอมพิวเตอร เชน คาเชาเครื่อง คาเชาซอฟตแวร คาบริการหองแล็บเสียง คา
จัดทําเอฟเฟคพิเศษ ตลอดจน คาจัดทําแผนซีดี บรรจุภัณฑ และโปสเตอร ฯลฯ
(4) การคัดเลือกนักแสดง
เปนหนาที่ของผูอํานวยการสราง กับผูกํากับภาพยนตร จะคัดเลือกนักแสดง ใหตรงกับคุณสมบัติใน
บท เพื่อใหไดลักษณะ บุคลิก รูปราง หนาตา (ตัวจริง, ตัวแทน) อุปนิสัย และความนาเชื่อถือ ซื่อสัตย
จริงใจ และคุณสมบัติดานอื่นๆ ตามเหมาะสม (ดูรายละเอียด ในบทที่ 3 ขอ 3.2 นักแสดง)
(5) การเลือกโรงถายทํา และสถานที่ถายทํา
มีขอพิจารณาหลายดาน คือ ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง ไป กลับ คุณสมบัติ
การเก็บเสียง ความสะดวกในการเดินทางเขา ออก สภาพโรงถาย และอุปกรณพรอมใชงาน และราคาคา
เชาไมสูงเกินไป และถาเปนสถานที่ถายทํา ก็เลือกสถานที่ ที่สอดรับกับเรื่องราวในบท มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานในชีวิตประจําวัน สําหรับทีมงาน มีเสียงรบกวนนอย หรือไมมีเลย เจาหนาและประชาชนใน
ทองที่ ใหความรวมมือเปนอยางดี อยูในชวงที่สภาพดินฟาอากาศ เอื้ออํานวย คาเชาไมแพงจนเกินไป
เดินทางไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย
และถาตองการไปใชสถานที่ถายทําในตางประเทศ ก็ดูปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชน เจาหนาที่รัฐ ให
ความรวมมือดีหรือไม คุณภาพโรงถาย และ ความชํานาญของทีมงานถายทํา ที่พัก และ อาหาร สะดวก
ความรวมมือ จากกลุมสหพันธสมาคมภาพยนตรทองถิ่น องคประกอบ และ คุณสมบัติของสถานที่ ทั้ง
ภายในและภายนอก การคมนาคม กฎระเบียบทางศุลกากร และ หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การลดภาษี
ตางๆ สภาพดินฟา อากาศ อุปกรณการถายทําในทองถิ่น
(6) การพิจารณาเลือกทีมงานการสราง
ผู กํ า กั บ ภาพยนตร จะพิ จ ารณาเลื อ กจากความรู ค วามสามารถ และประสบการณ ตลอดจน
วิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญ หรือความถนัด อุปนิสัย อัธยาศัย คุณธรรม และคาตอบแทนที่เหมาะสม
(7) การเลือกอุปกรณการถายทํา
อุปกรณหลักๆ ในการถายทําภาพยนตรทุกเรื่อง จะไมแตกตางกัน (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ยกเวน
กลองถายภาพ ถาใชกลองดิจิตัล คาใชจายโดยรวมจะต่ํากวากลองฟลม ในขณะที่คุณภาพไมแตกตางกัน
สงผลใหการสรางภาพยนตรดิจิตัล ไดรับความนิยมสูงขึ้น
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5.1.2 กองถายทํา
การวางแผน ในงานสรางภาพยนตร ยังคงยึดตามรูปแบบทั่วไป คือตองจัดทําแผนกิจกรรม แผน
บุ ค คล แผนเวลา แผนงบประมาณ แผนประเมิ น ติ ด ตามผล ทุ ก แผนจะยึ ด โยงกั บ ตารางการถ า ยทํ า
(breakdown script) ซึ่งเปรียบเหมือนแผนแมบทของงานสราง ฝายบริหาร จะตองจัดทําตารางนัดหมาย
(shooting schedule table) เพื่อกํากับทีมงานทุกคนที่เกี่ยวของ ใหเขาประจําการ ในหนาที่ของตนเอง
ตามวันเวลา และ สถานที่ อยางเครงครัด ดังนั้น แผนงานสรางสวนใหญ จึงอยูในภาคสนาม ซึ่งมีกองถาย
ทํา เปนศูน ยรวมบัญชาการ ทีมงานแต ละคนในกองถ าย เปรียบเหมือนกงจัก ร หรื อเฟ องแตล ะอั น ที่
ประกอบกันเปนนาฬิกาหนึ่งเรือน ถาเฟองตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไป หรือไมทําหนาที่ ก็อาจทําใหนาฬิกาทั้ง
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 แบงหนาที่กันเปนฝายๆ ไดแก ทีมจัดฉาก (setting & props
master) ทําหนาที่จัดวาง การโยกยาย สลับฉลาก ทีมถายภาพ จัดเตรียมอุปกรณ ที่เกี่ยวกับการถายภาพ
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 อาหารเครื่องดื่ม ที่พัก สวัสดิการ บัญชีเบิกจาย
ประสานงาน ติดตอ สอบถาม ยืนยัน ยกเลิก ทีมแตงตัวแตงหนา (wardrobe & make-up) ไดแก แตงตัว
ผูแสดง แตงหนาผูแสดง ตกแตงพิเศษ (special effect make-up)
(2) การทํางานรวมกันของทีมงานในกองถาย
ได แ ก การตรวจสอบความเรี ย บร อ ยก อ นถ า ยจริ ง การซ อ มกล อ ง การเคลื่ อ นกล อ ง ตรวจ
องคประกอบของเฟรมภาพ การซักซอมการกํากับของผูกํากับ และผูชวยผูกํากับฝายตางๆ ผูกํากับการ
แสดง ผูกํากับแสง ผูกํากับเสียง ผูกํากับความตอเนื่อง การซอม action, cut, take (ถายใหม) wrap (ปด
กลอง) การขานรับผูกํากับ ฝายเสียง “เทปเดิน” ฝายถายภาพ “กลองเดิน” ยิงสเลต ผูกํากับ “แอ็กชัน”
และ “คัต” ไปยังผูแสดง การควบคุมความตอเนื่อง (continuity) ในแอ็คชั่นผูแสดง (หนาที่ผูกํากับ และ
ผูชวยผูกํากับ) เสื้อผา ตกแตงหนา ของผูแสดง (หนาที่ทีมแตงหนาแตงตัว) ควบคุมคัทกระโด (jump cut)
ซึ่งเปนหนาที่ ของผูที่ทําหนาที่ (continuity)
การตัดสินใจ คําสั่ง ของผูกํากับ และควบคุมจากจอ
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(monitor) ของผูกํากับภาพ
(3) การสงไฟลไปยังหองแล็บคอมพิวเตอร
การโหลดไฟลภาพจากฮารดดิสก หรือจากหนวยความจําที่ตัวกลอง ไปยังคอมพิวเตอร อาจทําให
สูญเสียเวลาในการโหลดไฟล เนื่องจากไฟลภาพจากตัวกลอง มีขนาดใหญ กลองขนาดเล็ก มักมีระบบการ
ถายโอนขอมูลชา ผานชองตอมาตรฐาน เชน USB2.0 ถาเปนกลองวิดีโอรุนอาชีพ ก็จะไมมีปญหาเหลานี้
เจาหนาที่คอมพิวเตอร ซึ่งอยูในทีมงานของฝายตัดตอภาพ จะนําไฟลที่ถายโอนแลว มาจัดการ
เรียงลําดับฉาก ลําดับช็อท และดูความเรียบรอยทั่วไปของไฟล หากเห็นขอผิดพลาด เกิดขึ้นกับภาพหรือ
ไฟลภาพ จะตองรีบแจงใหผูกํากับทราบโดยทันที ซึ่งอาจมีการถายทําซอม ถาจําเปน และถาหากมีเวลา ผู
ตัดตอภาพจะคัดเลือกไฟลภาพ ของแตละช็อท ที่มีการถายทําซ้ําหลายรอบ (หลายเทค) ทําเครื่องหมายวา
ไฟลใดของช็อทนั้น ดีที่สุด หรือดีรองลงไป (แตจะไมทิ้งไฟลที่เหลือ เพราะยังมีประโยชน อาจนําไปตัดแทรก
ในฉากอื่นได)
5.1.3 งานหลังการถายทํา (postproduction)
งานสรางในขั้นตอนนี้ ผูอํานวยการสราง ยังตองดูแลโครงการสรางตอไปอยางใกลชิด โดยรวมกับ
ผูจัดการงานสราง และผูกํากับภาพยนตร ในการติดตามงานหองแล็บ ซึ่งประกอบดวยแล็บคอมพิวเตอร
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) เพื่อลําดับเรื่องราว อาจมีการสับเปลี่ยนยายช็อต ยายฉาก เพื่อความเหมาะสม หรือเพิ่มเติม
ตัดทิ้ง บางช็อต ผูกํากับจะปรับปรุงโครงสรางช็อตภาพ ใหเสร็จในขั้นตอนนี้จนเปนที่พอใจ จากนั้น ก็เขาสู
รอบที่สาม การตัดตออยางละเอียด (fine cut) มีการตกแตงภาพ ทําสี ใสเสียง บางครั้งอาจตัดช็อตที่ไม
จําเปนออก เมื่อเสร็จแลว ก็รวมไฟลภาพและเสียง (render) ใหเปนไฟลเดียว เพื่อนําไปฉายภาพให
ผูอํานวยการสราง และผูกํากับอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนใหผูเกี่ยวของในทีมงานทุกคน เชน ผูถายภาพ ผูกํากับ
ภาพ ผูกํากับเสียง ผูกํากับศิลป หัวหนแผนกตางๆ ผูแสดง ไดดูพรอมๆ กัน เพื่อรวมกันประเมินผลงาน
การตัดตอ ผูตัดตอลําดับภาพ
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การตั ด ต อ รอบสุ ด ท า ย (final cut) ใส เ สี ย งดนตรี ป ระกอบ ผสมเสี ย ง และ double-head
projection สุดทาย จากนั้นก็รวมไฟล (rendering) เปนไฟลตนฉบับ
(2) งานทําสําเนาไฟลภาพยนตร
นํ า ไฟล ต น ฉบั บ ที่ ผ สมเสี ย งเรี ย บร อ ยแล ว มาทํ า สํ า เนาฟอร แ มทไฟล บรรจุ ล งแผ น ดิ ส ก หรื อ
ฮารดดิสก หรืออัฟโหลดสงขึ้นสื่อออนไลน เพื่อจําหนาย จัดสง หรือเผยแพรตอไป จากนั้นก็บรรจุไฟล
ภาพยนตรในแผนดิสก สงฉายโรงภาพยนตร
5.1.4 บุคลากรการผลิต
โครงสรางบุคลากรการผลิตภาพยนตร จะแตกตางกัน ตามขนาดโครงการสราง งานสรางภาพยนตร
สั้น ภาพยนตรฝกหัด อาจไมตองมีโครงสรางอะไรใหยุงยากซับซอน ผูอํานวยการสราง ผูกํากับ คนหนึ่ง
และอีกคนหนึ่ง ทําหนาที่ถายภาพ และตัดตอ และมีอีกสองสามคนอยูในทีมงาน ก็ชวยๆ กัน มีคนเพียง
สองหรือสามคน ก็สามารถทํางานงายๆ ไดแลว สวนโครงการภาพยนตรตนทุนต่ํา ก็จะมีโครงสรางใหญขึ้น
ตามขนาดของงาน สําหรับงานสรางภาพยนตรบันเทิง (ความยาว 120 นาที ตอเรื่อง) หรือภาพยนตรเชิง
ธุรกิจ ก็จะมีโครงสรางขนาดใหญ เต็มรูปแบบ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรในองคกรการผลิต ซึ่ง
อาจเปน นิติบุคคล หรือ ไมใชนิติบุคคลก็ได กับกลุมบุคลากรสนับสนุนงานสราง ทั้งสองกลุม ตางก็มี
บทบาท และความสําคัญเทาๆ กัน
เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของทีมงานผลิต จะขอเปรียบเทียบ การสรางภาพยนตรเรื่อง
หนึ่ง กับ การเปดรานอาหาร ซึ่งจะตองมีองคประกอบดานบุคลากร ดังนี้
สตูดิโอ หรือ บริษัทหนัง

คือ นายทุน ผูสนับสนุนใหเปดรานขายอาหาร

ผูอํานวยการสราง
(producer)

คือ เจาของรานอาหาร มีหนาที่จัดสรรเงิน จัดหาพนักงาน พอ
ครัว พนักงานเสริฟ หาสูตรอาหาร และ แหลงซื้อผักปลา

ผูกํากับภาพยนตร

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

ผูกํากับภาพ

คือ พอครั วเอกของราน ทําหน าที่ ปรุงแตงอาหาร ใหมีรสชาติ
อรอย นากิน

คนเขียนบท

คือ ผูคิดสูตรอาหารอรอยๆ แปลก ใหม และ เมนูพิสดาร แค
ไหนเพียงใด ขึ้นอยูกับบุคคลผูนี้
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บทที่ 5 การกํากับงานสราง และ การอํานวยการสราง

นักแสดง

คือ วัตถุดิบ จําพวก ผัก ปลา เนื้อ ยิ่งสด ยิ่งสะอาด ก็จะทําให
อาหาร อรอยกวารานอื่น

ผูตัดตอ

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

การแบงกลุมทีมงานผลิต ในทางทฤษฎีแบงไดหลายแบบ แตในทางปฏิบัติ แบงไปเพื่อใหเกิดความ
สะดวก ในการประสานงาน และการบังคับบัญชา โดยเฉพาะสายบังคับบัญชา หรือการควบคุมกํากับ
ที ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานหลายด า น อาจเกิ ด ความสั บ สนว า จะเชื่ อ ฟ ง คํ า สั่ ง ใคร เพราะต า งก็ เ ป น
ผูบังคับบัญชา ที่อยูลําดับเหนือขึ้นไป
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 ที่จะนํามาสรางเปนภาพยนตร ตัดสินอนุมัติเงินงบประมาณการสรางทั้งหมด
(2) ผูจัดการงานสราง (production manager)
หรือเรียกยอๆ วา PM เปนผูรับนโยบายงานสราง จากผูอํานวยการบริหาร ใหไปทํางานรวมกับ
ผูกํา กั บภาพยนตร มีห น าที่ห ลั ก คื อดู แลการใชง บประมาณ การบริ หารบุ คคล และควบคุมระยะเวลา
โครงการ ใหเปนไปตามแผนงานสราง ผูจัดการงานสราง จะมีภาระกิจหนาที่ ครอบคลุมกวางขวางกวา
ทีมงานคนอื่นๆ
(3) ผูเขียนบท (script writer)
ถาอยูในทีมงาน ก็จะไดรับมอบหมายใหเขียนบท (screenplay หมายถึง บทแสดง มักเรียกรวมๆ
กันไปวา บทภาพยนตร) ตามที่ผูอํานวยการสรางตองการ สวนผูเขียนบทอิสระ ที่ไมใชทีมงานสราง ก็จะ
เขียนบทภาพยตรไวรอ ซึ่งถาผูอํานวยการตองการ ก็จะขอซื้อมาสรางเปนภาพยนตร ผูเขียนบท เปนบุคคล
ที่อยูในลําดับแรก ของงานสรางภาพยนตร เพราะถาไมมีเรื่อง ภาพยนตรก็สรางไมได ตัวละคร บทสนทนา
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สถานการณ โครงเรื่อง ลําดับฉาก ถูกสรางขึ้นโดยผูเขียนบททั้งสิ้น บทภาพยนตร จึงเปรียบเสมือนพิมพ
เขียวในการสราง
(4) ผูกํากับภาพยนตร (film director)
เปนบุคคลสําคัญ ที่อยูรอยตอระหวาง เรื่ องเลากับจอภาพยนตร เปนผูตีความบท screenplay
จัดทําเปนบทถายทํา เปนผูควบคุมการผลิตภาพยนตรทั้งหมด ภายใตนโยบายของผูอํานวยการสราง กํากับ
ฉาก กํากับนักแสดง กํากับภาพ กํากับแสง กํากับเสียง ซึ่งเปนภาระงานที่มีสวนผสมของศิลปศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพราะจะเปนผูถายทอดตัวอักษรในบท ใหออกมาเปนภาพยนตร ผูกํากับ
ภาพยนตร สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขบท ไดตามความเหมาะสม
ผูกํากับภาพยนตร จะแบงภาระงานไปยังผูชวยผูกํากับ และผูกํากับฝายตางๆ (ดูรายละเอียด ใน
หัวขอถัดไป ฝายสนับสนุนการถายทํา) เชน ผูกํากับฉาก ผูกํากับภาพ ผูกํากับการแสดง ผูกํากับแสง เปน
ตน การสรางภาพยนตรเรื่องหนึ่งๆ อาจมีผูชวยผูกํากับไดหลายคน หรือผูกํากับฝายอื่นๆ มากขึ้น ขึ้นอยู
กับขนาดของโครงการสราง
ฝายสนับสนุนการถายทํา ประกอบดวย
(5) ผูจัดการงานสราง (production manager)
เมื่อมาทําหนาที่นี้ จะเรียกวา ผูจัดการกองถาย ทําหนาที่ประสานงาน และ เปนผูชวยบริหารการเงิน
อํานวยความสะดวกดานเทคนิคตางๆ ในระหวางการถายทํา จัดการดานธุรกิจกองถาย เปน
ผูประสานงาน แจกจาย บทถายทํา ตารางนัดหมายถายทํา ไปยังทีมงานทุกคน ทุกหนวย เปนผูกําหนด
คาใชจายตางๆ ของโครงการสราง และจัดทํา ดูแลบัญชีรายรับรายจาย โดยมี เลขานุการกิจ เปน
ผูชวยงาน ทําหนาที่บริหารบุคคล เจาหนาที่ ในระหวางการถายทํา เชน พนักงานตอนรับ–ติดตอ แมบาน
บริการอาหาร เครื่องดื่ม เจาหนาที่สื่อสาร–โทรศัพท–อินเทอรเน็ต พยาบาล เจาหนาที่โฆษณา
ประชาสัมพันธ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานดานโยธา จัดเก็บ รื้อถอน ขุด
ติดตั้ง ดูแล รักษา วัสดุอุปกรณตางๆ เปนผูควบคุมเวลาของโครงการสราง ใหการถายทําอยูในกําหนด
เวลาตามแผนงาน
(6) ผูชวยผูกํากับภาพยนตร (assistant director: AD)
ผูชวยผูกํากับ อยางนอยมี 2 คน คือ ผูชวยผูกํากับคนที่หนึ่ง ทําหนาที่ ถายทอดคําสั่งตางๆ ของ
ผูกํากับ ไปยังผูกํากับฝายอื่นๆ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนผูกํากับตารางเวลา และการนัดหมาย ทํา
หนาที่คัดเลือกนักแสดงประกอบ จัดเตรียมตารางการถายทํา ชวยผูกํากับ blocking นักแสดง ในแต
ละช็อต และงานอื่นๆ ที่เห็นวาจะชวยใหงานของผูกํากับ ดําเนินตอไปได ผูชวยผูกํากับคนที่สอง รับผิดชอบ
ชวยเหลืองานของผูชวยคนที่หนึ่ง ผูชวยผูกํากับ เปรียบเหมือนมือขวาของผูกํากับ
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(7) ผูควบคุมความตอเนื่อง (continuity supervisor)
ทําหนาที่บันทึกความตอเนื่อง ในระหวางถายภาพ ตรวจสอบรักษาบทถายทํา ใหดําเนินไปอยาง
ถูกตอง วาฉากใดช็อทใด ยังไมไดถายหรือถายไปแลวอยางไร โดยบันทึกอยางละเอียด เชน ความยาว ของ
ช็อต ฉาก ลําดับช็อตที่จะตองถาย ตําแหนงกลอง ขนาดภาพ มุมภาพ เลนสที่ใชในช็อตนั้น จํานวนเทค
(take) ที่ถายซ้ําของแตละช็อต ทิศทางแอ็คชั่น การเขาเฟรม การออกเฟรม บทสนทนา อุปกรณประกอบ
ฉาก เสื้อผา ทรงผม ใบหนา ของนักแสดงที่ถายในแตละช็อต เพื่อใหมั่นใจวา การถายภาพจะมีความ
ตอเนื่อง ไมมีขอผิดพลาด โดยเฉพาะการถายซ้ํา (take) หรือการหยุดพักและถายตอในช็อตเดิม อยาใหเกิด
อาการ “โดด” (jump) ของภาพ และเสียง ผูควบคุมความตอเนื่อง เปรียบเสมือนมือซายของผูกํากับ
ฝายถายภาพ ประกอบดวย
(8) ผูกํากับภาพ (director of photography: DP)
ผูกํากับการแสดง จะควบคุมพื้นที่ดานหนากลอง สวนผูกํากับภาพ จะควบคุมพื้นที่ในเฟรมกลอง
(monitor) จะรับผิดชอบทุกเรื่อง ที่เกี่ยวของกับภาพที่ปรากฏในเฟรม ตั้งแตการแสดงออกทางอารมณและ
การเคลื่อนไหว ของนักแสดง การจัดแสง เปนผูเลือกเลนส ใหเหมาะสมในช็อทภาพ ทิศทางการเคลื่อน
กลอง เคลื่อนเลนส องศามุมภาพ และขนาดภาพ
(9) ผูถายภาพ (camera operator) หรือ ชางภาพ
กลองถายภาพ ที่มีมากกวาหนึ่งตัว ผูกํากับภาพ จะตองเลือกใหกลองตัวใดตัวหนึ่ง เปนกลองหลัก
อีกตัวหนึ่งเปนกลองรอง ผูถายภาพ จะทําหนาที่รับคําสั่งในการถายภาพ จากผูกํากับภาพอีกทอดหนึ่ง
หนาที่สําคัญของผูถายภาพ คือ การจัดองคประกอบภาพ การเคลื่อนไหวกลอง มุมกลอง การโฟกัสภาพ
และ องคประกอบทุกอยาง ที่อยูภายในเฟรม จะมีเพียงสองคน ที่มองเห็นภาพทุกช็อทที่ถาย คือผูกํากับ
ภาพ และผูถายภาพ ซึ่งทั้งสองคน สามารถบอกเลิก หรือ สั่งคัท (cut) ในช็อทที่กําลังถายอยู ถาเกิดความ
ผิดพลาดในเฟรม เชน เห็นไมค อุปกรณบางอยาง หรือ ทีมงานบางคน หลุดเขามาในเฟรม ชางภาพ
เปรียบเหมือนนัยนตาทั้งสองขาง ของผูกํากับ
(10) ผูชวยกลอง
ผูชวยคนที่ 1 (focus puller) ทําหนาที่ ติดตั้งกลอง ตรวจสอบอุปกรณของกลอง เปลี่ยนเลนส
ปรับโฟกัส เลื่อนดอลลี ควบคุมคันบังคับกลอง กรณีอยูบนหัวเครน ขณะถายภาพ ถาถายกลองฟลม ก็จะ
เพิ่มผูชวยคนที่ 2 (film loader) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบรรจุฟลมลงในแมกกาซีน เก็บฟลมที่ถายแลว
ลงกลองใหเรียบรอย เก็บฟลมทายมวน ที่ยังไมไดถาย เพื่อไวสําหรับถายในบางช็อต ที่มีความยาวพอดี
ชวยตีเสลท
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(11) ชางถายภาพนิ่ง (still photography)
ทําหนาที่ถายภาพนิ่ง ในระหวางถายทํา เพื่อบันทึกเหตุการณ และบรรยากาศในกองถาย ซึ่งอาจใช
ภาพนั้นเปนประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต และ
ใชเปนหลักฐานทางธุรกรรม
ฝายศิลปกรรม ประกอบดวย
(12) ผูออกแบบงานสราง (production designer)
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การออกแบบฉาก เครื่องประกอบฉาก การตกแตงฉาก เวที เครื่องแตง
กายของนักแสดง เอฟเฟคตางๆ ที่มีในภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ทํางานประสานกับ ผูกํากับภาพยนตรทุกคน
โดยถายทอดมุมมองและความตองการของผูกํากับ ใหปรากฏออกมาในจอภาพยนตร
(13) ผูกํากับศิลป (art director)
รับผิดชอบงานทุ กอยาง ที่ผูออกแบบงานสรางคิดและเตรียมเอาไวเปนนามธรรม นํามาทําเป น
รูปธรรม ใหเกิดใหเปนรูปรางที่สัมผัสได มองเห็นได ผูกํากับศิลป จะตองทํางานประสานกับผูออกแบบงาน
สราง อยางใกลชิด โดยมีทีมงานฝายศิลปกรรมเปนผูชวย ประกอบดวย ผูออกแบบฉาก (set designer)
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การออกแบบฉาก ตั้งแตเขียนภาพรางฉาก จนถึงการเขียนพิมพเขียว ผูดูแล
ตกแตงฉาก (set decorator) มีหนาที่หลักคือการตกแตงฉาก หาเฟอรนิเจอรที่สัมพันธกับฉาก
รายละเอียดพื้น ผิวผนัง พรม งานทาสี ผูจัดหาอุปกรณประกอบฉาก (property master) รับผิดชอบใน
การเตรียมอุปกรณ ที่ใชประกอบฉากทั้งหมด
(14) ผูเขียนสตอรีบอรด หรือ บทภาพ (storyboard artist)
ทําหนาที่เขียนรายละเอียดของช็อตภาพ ตอกันเปนเรื่องราวที่ตอเนื่องกัน ตามบทภาพยนตร (บท
สราง) เพื่อใหมองเห็นภาพ ของภาพยนตร ที่จะถายทําออกมาทั้งหมด ภาพยนตรบางเรื่อง อาจไม
จําเปนตองเขียน storyboard ทั้งหมดก็ได จะเลือกเขียนเฉพาะช็อตที่ทีมงานเขาใจยากก็ได แตภาพยนตร
แอนิเมชั่น ตองเขียนโดยละเอียด storyboard จะสัมพันธกับการเขียน blocking chart
(15) ผูออกแบบเสื้อผา (costume designer)
เปนผูรับผิดชอบ คนควา ออกแบบเสื้อผา และรายละเอียดอื่นๆ ของนักแสดง ใหเขากับยุคสมัยและ
เหตุการณของเรื่องราว เชน รองเทา เสื้อ กระโปรง หมวด ผาคลุม กระเปาหิ้ว ตลอดจนเครื่องประดับ
ตางๆ ทํางานประสานกับ ผูออกแบบงานสราง
(16) ชางแตงหนา (make–up artist)
เปนผูที่รับผิดชอบแตงหนานักแสดงทุกคน ทั้งชายและหญิง ตลอดจน ผูแสดงประกอบทั้งหมด โดย
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คํานึงถึง บรรยากาศโดยรอบในกองถาย ทิศทางของแสง และการเคลื่อนไหวของตัวละคร รวมมือกับฝาย
ทําเอฟเฟคใบหนา และรางกายดวย
(17) ผูออกแบบทรงผม (hair stylist)
เปนผูดูแลรับผิดชอบ เรื่องการออกแบบทรงผม ใหกับนักแสดงทุกคน หนาที่คลายกับชางแตงหนา
หากเปนโครงการสรางเล็กๆ หรือการถายทําสารคดีทั่วไป ในชีวิตประจําวัน อาจรวบหนาที่ของผูออกแบบ
เสื้อผา ชางแตงหนา และผูออกแบบทรงผม ไวในคนคนเดียวก็ได เพื่อประหยัดงบประมาณ งานถายทําทีวี
ก็ใชวิธีเดียวกันนี้
ฝายเสียง ประกอบดวย
(18) ผูบันทึกเสียงถายทํา (production sound recordist)
รับผิดชอบการบันทึกเสียงทุกชนิด ในระหวางถายภาพ เนนคุณภาพของเสียงเปนสําคัญ ไมวาจะ
เปนเสียงที่ “ซิงค” (synchronous) คือ เสียงกับภาพเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือ เสียงที่เกิดขึ้นไมพรอม
กัน (non synchronous) เปนผูดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับเสียง การเตรียมพรอมในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมเก็บใบบันทึกรายงานเสียง (sound report) เพื่อใชประกอบการทํางาน
(19) ผูถือบูม (boom operator)
เปนผูถือบูมอัดเสียง รับเสียงพูด เสียงประกอบ เสียงดนตรี ใหไ ดมิติตามความตองการ ของผู
บันทึกเสียง ทํางานตามคําสั่งของผูกํากับเสียง
(20) ผูบันทึกเสียง (recording mixer)
รับผิดชอบในการบันทึกเสียง การผสมเสียงบทสนทนา ดนตรี เสียงประกอบ (sound effect) เขา
ดวยกัน ใหลงสูเสนเสียง (sound track) เดียวกัน จะทํางานประสานรวมกันกับผูถือบูมอยางตอเนื่อง ถา
เปนเครื่องบันทึกเสียงสมัยใหม ใชเทคโนโลยีสูง และมีขนาดเล็กพกพาได หรือเปนงานสรางขนาดเล็ก ก็
อาจใหผูบันทึกเสียง ทําหนาที่ถือบูมไปดวยก็ได
(21) นักแตงเพลง (composer)
คื อ ผู ที่ แ ต ง บทเพลง และเสี ย งดนตรี ป ระกอบภาพยนตร เพื่ อ สร า งอารมณ ใ ห แ ก เ รื่ อ งราวใน
ภาพยนตร อยางตอเนื่อง นักแตงเพลง จะตองศึกษาบท แนวของภาพยนตร และอารมณของเรื่องราว มา
เปนอยางดี
ฝายการแสดง (casting director) ประกอบดวย
(22) นักแสดง (cast)
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ทําหนาที่ถายทอดบทบาท จากบทภาพยนตร ใหออกมามีชีวิตชีวา ใหผูชมรูสึกวาไดสัมผัสตัวตนที่
แทจริงของตัวละครในเรื่อง
(23) ผูฝกสอนการแสดง (acting coach)
เปนผูที่สืบเสาะ คนหา นักแสดงทั้งชายและหญิง เมื่อไดมาแลว ก็แยกแยะคุณสมับิต และลักษณะ
นิสัยตัวละคร อายุ รูปรางหนาตา ภาษาพูด ผูคัดเลือกนักแสดง ตองเปนผูที่ทํางานใกลชิดกับผูกํากับ และ
ผูอํานวยการสราง เพื่อชวยใหผูอํานวยการสราง ตัดสินใจคัดเลือกไดถูกตองและงายขึ้น
(24) นักแสดงแทน (stand-in)
จุดประสงคหลักของการใชนักแสดงแทน คือ ตองการรักษาความปลอดภัย ใหแกนักแสดงหลัก ใน
บทตอสู เสี่ยงอันตราย จุดประสงคอื่นๆ คือ บางฉาก นักแสดงจริงไมอาจแสดงได เพราะเหตุใดก็ตาม ผู
กํ ากับ ก็ จะหานั กแสดงอื่น แทนไปก อน หรื อกรณี ตั ว ละครคู แฝด ที่ ต องอยูใ นเฟรมภาพเดี ย วกั น ก็ อาจ
จําเปนตองหานักแสดงทนเพิ่มเขามาอีกคนหนึ่ง
(25) นักแสดงผาดโผน (stunt coordinator)
นักแสดงผาดโผน จะทําหนาที่สองอยาง คือ แสดงแทนนักแสดงหลัก ในบทแอ็คชั่นเสี่ยงอันตราย
หรือเปนนักแสดงประกอบ ตามบทที่ตนไดรับ มา การแสดงผาดโผน เปนวิช าชีพเฉพาะตั ว จึ งจั ดแยก
ประเภทไวตางหาก เพราะเกี่ยวของการคาตอบแทน และการประกันภัย ซึ่งมีมูลคาแตกตางจากนักแสดงใน
ลําดับชั้นอื่นๆ
ฝายตัดตอลําดับภาพเสียง ประกอบดวย
(26) ผูตัดตอลําดับภาพ (editor)
เปนผูคัดเลือกช็อต และรวบรวมเรียงรอยไฟลภาพ ที่ไดรับมาจากผูถายภาพ ใหตอเนื่องเปนเรื่องราว
ตามจินตนาการของผู กํ ากั บภาพยนตร ผู ตั ดต อจะทํา งานร ว มกั บ ผู กํา กั บอย า งใกล ชิด เป นบุค คลที่ มี
ความสําคัญในลําดับตนๆ เพราะขั้นตอนตัดตอ เปนดานสุดทายของงานสราง และมีปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน มากกวาฝายอื่นๆ เปนบุคคลที่จะทําใหจินตนาการของผูกํากับ สําเร็จและสวยงาม งานตัดตอ จะ
ใชเวลามากกวางานภาคถายทําประมาณ 2 – 3 เทา หากเปนภาพยนตรแนวแฟนตาซี หรือวิทยาศาสตร ที่
อาศัยกราฟคคอมพิวเตอรเปนตัวชวย จะใชเวลาในการตัดตอนานขึ้น ภาพยนตรแอนิเมชั่น ใชคอมพิวเตอร
ทั้งหมด งานสรางทั้งหมดจึงอยูในหองแล็บคอมพิวเตอร
ผูตัดตอภาพ จึงมีความสําคัญไมแพนักแสดง และผูกํากับภาพยนตร ในกระบวนการถายภาพ อาจมี
ขอบกพรองตั้งแตเล็กนอย ไปจนถึงขั้นแตกหัก (ตองถายทําใหม) ก็อาศัยวิธีการตัดตอ หลบเลี่ยง แกปญหา
เหลานั้นใหผานพนไปได
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(27) ผูจัดทําเทคนิคพิเศษคอมพิวเตอร (special effect editor)
แมจะจัดอยูในกลุมการตัดตอ แตงานดานเทคนิคพิเศษคอมพิวเตอร ก็มีลักษณะเฉพาะ ที่ตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการสร า งเทคนิ คต า งๆ ต องมีทัก ษะในการใช ซอฟต แวร มี มุมมองของ
องคประกอบศิลปอยางสมบูรณ รวมทั้งมีจินตนาการ ที่สอดคลองกับจินตนาการของผูกํากับ เพื่อใหงานก
ราฟคมีความสมบูรณ และนําไปผนวกรวมกับไฟลหลักไดอยางกลมกลืน
แบงตามลําดับขั้นตอนการผลิต
การแบงกลุมทีมงานผลิต อีกแบบหนึ่ง ที่ยังเปนที่นิยมกัน คือ การแบงตามลําดับขั้นตอนของการ
ผลิต ไดแก ขั้นเตรียมการถายทํา ขั้นลงมือถายทํา และ ขั้นหลังถายทํา ในแตละขั้นตอน จะมีผูรับผิดชอบ
ดูแลเชนเดียวกับการแบงดวยวิธีอื่นๆ แตจะแตกตางกันตรงที่ บางตําแหนง มีความรับผิดชอบตลอดทั้ง 3
ขั้นตอน บางตําแหนง ก็รับผิดชอบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
(1) ขั้นเตรียมการถายทํา (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) ขั้นปฏิบัติการระหวางถายทํา (production) ประกอบดวย
2.1)

ผูอํานวยการสราง (producer)

2.2)

ผูกํากับภาพยนตร (film director)

ผูกํากับภาพยนตรคนหนึ่ง จะมีผูชวย 1 หรือ 2 ตําแหนง งานกํากับภาพยนตร เปนเรื่องใหญ และ
สํ า คั ญ จึ ง ต อ งแบ ง สายงานออกไปยั ง ผู กํ า กั บ ฝ า ยอื่ น ๆ แม ว า จะมี ส ถานะเป น ผู ช ว ยก็ ต าม แต ค วาม
รับผิดชอบเทียบเทาผูกํากับภาพยนตร เพียงแตตองรับนโยบายตางๆ ตอจากผูกํากับโดยตรง ผูกํากับฝาย
ตางๆ ไดแก ผูกํากับการแสดง (director of acting: DA) ผูกํากับภาพ (monitoring) ผูกํากับฉาก
(prop-set-extra supervisor) ผูกํากับแสง (lighting supervisor) ผูกาํ กับเสียง (sound engineer)
2.3)

นักแสดง

แบงตามลําดับชั้น คือ นักแสดงหลัก (main cast) นักแสดงรอง (cast) นักแสดงรับเชิญ (visitor)
นักแสดงประกอบฉากมีบทพูด (main extra) นักแสดงประกอบฉากทั่วไป (extra)
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ภาพที่ 5.1

ผังทีมงานกอนงานสราง (Preproduction

2.4)

team and photography)

ผูจัดการกองถาย

ดูแลงานดานตางๆ ในกองถายทําภาพยนตร มีพนักงานเจาหนาที่ ที่ตองควบคุมดูแล คือ เจาหนาที่
การเงินและบัญชี แมบาน–อาหาร–เครื่องดื่ม พนักงานขับรถ เจาหนาที่ตอนรับ ติดตอ–สื่อสาร เจาหนาที่
จัดเก็บ ดู แล รั ก ษา (plant maintenance) อุ ป กรณ เจาหน าที่ รั กษาความปลอดภั ย (รปภ. security)
เจาหนาที่พยาบาล (hospital)
2.5)

แผนกศิลปกรรม (art)

มี ผู กํ า กั บ ศิ ล ป (art director) และผู ช ว ย ควบคุ ม ดู แ ลเจ า หน า ที่ ใ นแผนก คื อ ช า งเขี ย นภาพ
(illustrator) ชางทําหุนจําลอง (model makers) หัวหนาชางเขียนแบบฉาก (lead man) ชางเขียนแบบ
ฉาก (draftsman) เจาหนาที่จัดเก็บ และ ดูแลแบบฉาก (clerical person) ผูคนควา (research) ผูทํา
สําเนา (blueprinting)
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ภาพที่ 5.2

ผังทีมงานงานสรางภาพยนตร และ ภารกิจ–สายการบังคับสั่งการ (Production
and communicational lines)

2.6)

team

แผนกถายภาพ (photography)

มีผูกํากับภาพ เปนควบคุมดูแล การถายภาพของผูถายภาพ หรือ ชางภาพ (camera operator)
ผูช ว ยกลอ ง ผู ดูแ ลรัก ษากล องและอุ ป กรณ (camera maintenance)แผนกถ า ยภาพ จะประสานงาน
รวมกับ ผูกํากับศิลป (art director) ผูกํากับการแสดง (acting director)
2.7) แผนกเสียง (sound)
ประกอบดวย ผูกํากับเสียง (sound supervisor) ชางควบคุมเครื่องเสียง เจาหนาที่ไมคบูม (boom
mic.) เจาหนาที่ดูแลอุปกรณที่เกี่ยวกับเสียง และการบันทึกเสียง
2.8)

แผนกเสื้อผา แตงหนา แตงผม (wardrobe–costume)

ประกอบดวย นักออกแบบ (designers) เสื้อผา เครื่องแตงกาย ทรงผม แตงหนา ใหแกนักแสดง
พนักงานตัดเย็บเสื้อผา พนักงานเก็บรักษาเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
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2.9)

แผนกฉาก และอุปกรณเกี่ยวกับฉาก (prop–set construction)

ประกอบด ว ย ช า งทํ า อุ ป กรณ ป ระกอบฉาก (prop makers) ช า งทํ า หุ น จํ า ลอง (miniature
makers) ชางทาสี (paint department) เจาหนาที่ดูแลฉาก (grips-craft service) ชางเหล็ก ชางเชื่อม
2.10) แผนกโยธา (grip)
รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกใหแก ผูกํากับภาพ ผูถายภาพ ผูกํากับศิลป ประกอบดวย
หัวหนาฝายปฏิบัติงาน (key grip) และผูชวย เจาหนาที่เข็นดอลลี่ ควบคุมเครน งานโยธา กอสราง
โยกยาย ขุด เจาะ ตัดปะ รื้อถอน เจาหนาที่ผลิตและควบคุม อุปกรณกรองแสง (diffusion & sewing)
เชน มุงกรองแสง แผนโกโบ แฟล็ก คุกกี้
2.11) แผนกไฟฟากําลังและไฟถายทํา (electric and gaffering)
ประกอบดวย หัวหนาและชางดูแลรักษา หัวหนาและชางสรางคานติดตั้งไฟ หัวหนาและชางติดตั้งไฟ
เจาหนาที่ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา ชางไฟเบ็ดเตล็ด
2.12) แผนกยานพาหนะ (transportation)
ประกอบดวย พนักงานขับรถ พนักงานบริการ ชางเครื่องยนต ลางรถ ขึ้นตรงตอ ผูจัดการกองถาย
2.13) แผนกสวัสดิการกองถาย (public maintenance)
ประกอบดวย หัวหนาพยาบาล และผูชวย แมบาน อาหาร เครื่องดื่ม และผูชวย หัวหนารักษาความ
ปลอดภัย หัวหนาฝายติดตอ–ตอนรับ
(3) ขั้นปฏิบัติการหลังถายทํา (post-production) ประกอบดวย
3.1)

ผูอํานวยการสราง (producer)

3.2)

แผนกตัดตอลําดับภาพและเสียง (editing)

ประกอบด ว ย หั ว หน า แผนก (department head) และที่ ป รึ ก ษา (supervising editor) และมี
เจาหนาที่อื่นๆ ที่สําคัญ คือ ผูตัดตอและลําดับภาพ (film editor) ผูชวยตัดตอและลําดับภาพ (assistant
film editor) ผูชวยฝกหัดตัดตอและลําดับภาพ ชางตัดฟลมเนกาตีป (negative cutter) ผูตัดตอเสียง
ประกอบ (effects editor) ผูตัดตอเสียงดนตรี (music editor) ผูดูแลเก็บรักษาฟลม (film librarian) งาน
ตัดตอภาพยนตรดิจิตัล อาจลดจํานวนเจาหนาที่ที่ไมจําเปนลง เพราะการขั้นตอนการใชฟลม ถูกแทนที่โดย
ระบบดิจิตัล ซึ่งใชคอมพิวเตอร และกราฟกคอมพิวเตอรเปนหลัก
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ภาพที่ 5.3

ผังทีมงานหลังงานสราง และ ภารกิจ–สายการบังคับสั่งการ (Postproduction team
and communicational lines)

3.3)

ผูจัดการงานสราง (production manager)

ประกอบดวย เจาหนาที่ประสานงานดานโฆษณาประชาสัมพันธ (publicity) เจาหนาที่ประจํา หอง
ปฏิบัติการแล็บคอมพิวเตอร (CGI laboratory) แล็บเสียง (sound laboratory นักกฎหมาย (legal)
เจาหนาที่พยาบาล (hospital) เจาหนาที่ฝายจัดเก็บ ดูแล รักษา พัสดุอุปกรณ (plant maintenance)
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ. security)
3.4)

ผูจัดจําหนาย (distributor) และการตลาด

แบงตามภารกิจหนาที่
บุคลากรในองคกรการผลิต แบงตามภารกิจหนาที่ 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 ที่ผูจัดการงานสรางจะรับผิดชอบโดยตรง รวมกันกับผูกํากับ
ภาพยนตรทุกฝาย คือ การซอมบทของนักแสดง การซอมกลอง ทดลองถายฉากที่ blocking ไว เพื่อ
รวมกันหาขอผิดพลาด การจัดคิวถายทํา และคิวแสดง ตลอดจนควบคุมความตอเนื่อง ในระหวางการ
blocking ผูกํากับภาพยนตร จะตองประกาศเตือน ใหบุคคลตอไปนี้ อยูประจําตําแหนงตลอดเวลา จนกวา
จะบอกเลิกการสิ้นสุดในการถายฉากนั้น คือ นักแสดง ที่อยูในคิวแสดง ผูกํากับการแสดง (DA) ผูกํากับ
ภาพ (DP) ผูควบคุมเทคนิคพิเศษ (SPFX supervisor) (ถาจําเปน) ผูชวยผูกํากับ (AD) ผูกํากับแสง และ
เจาหนาที่ไมคบูม
การนับคิวเวลาของการถายทําภาพยนตร อาจแตกตางจากคิวเวลาของการถายทําละคร หรือ
รายการทีวีรูปแบบอื่นๆ คิวรายการทีวี แลวแตจะตกลงกันระหวางผูสรางกับนักแสดง เชน ถาแบงเปน 3
คิวเหมือนถายภาพยนตร ก็อาจแบงเปนคิวในระยะเวลาเทากัน เชน คิวที่ 1 (06:00 - 15:00 น.) คิวที่ 2
(15:00 - 24:00 น.) คิวที่ 3 (00:00 - 06:00 น.)
คิวถายทําภาพยนตร ในหนึ่งวันจะมี 3 คิว โดยเริ่มนับคิวที่ 1 เปนคิวกลางวัน 12 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต
06:00 ถึง 18:00 น. ถัดจากนั้นจะเปนคิวกลางคืน แบงเปน 2 ชวง ชวงละ 6 ชั่วโมง คือ คิวที่ 2 เริ่ม
ตั้งแต 18:00 ถึง 24:00 น. และ คิวที่ 3 เริ่มตั้งแต 00:00 ถึง 06:00 น. ของวันถัดไป การคิดชวงเวลาของ
คิว มักใชกับนักแสดงหลัก
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กอนถายทํา
(Pre-production
and filmmaking)

ออกแบบงานสราง
(Production
design)

ทีมงานสราง (Film crew)
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
เทคนิคพิเศษ Special effects supervisor · Visual effects
(Special effects) supervisor · Matte painter

ผูกํากับภาพ (Cinematographer/Director of photography)
Camera operator · Focus puller · Clapper
ตากลอง (Camera) loader · Steady cam
ถายภาพ
(Photography)
Gaffer · Best boy (electrical) · Lighting
จัดไฟสอง (Lighting) technician
เจาหนาที่อุปกรณ (Grip) Key grip · Best boy (grip) · Dolly grip · Grip
ผูกํากับเสียง (Director of audio-grapy / Sound designer / Supervising Sound Editor)
Production sound mixer · Boom operator ·
Production sound Utility sound technician
กํากับเสียง
(Sound)
Sound editing Dialogue editor · Sound editor · Foley artist
editor · Re-recording mixer · Music
Music Sound
supervisor · Composer
Editorial Film editor
หลังถายทํา
Laboratory Colorist
(post-production)
Visual effects Visual effects editor · Compositor · Animator
ตารางที่ 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 ที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ ปญหาเกี่ยวกับสถานที่ถายทํา ไมมีสถานที่ใด ที่เหมาะสมและ
สมบูรณแบบ ตามที่บรรยายไวในบทภาพยนตร ขอบกพรองตางๆ ผูจัดการงานสราง (PM) จะตองหา
ทางแกไข ปรับเติมเสริมแตงใหมากที่สุด ประหยัดงบประมาณและเวลามากที่สุด และจะตองมีแผนรองรับ
กรณีเกิดปญหาขึ้นระหวางถายทํา โดยเฉพาะการถายทําภายนอก ซึ่งจะพบกับอุปสรรคมากกวา การถาย
ทําภายใน เชน ปญหาเรื่องดินฟาอากาศ เสียงรบกวน ดังนั้น ในการเก็บขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ถายทํา กอนหนานั้น ผูจัดการงานสราง จะตองบันทึกรายละเอียดสิ่งแวดลอมตางๆ ใกลเคียงรอบๆ
ทั้งหมดไว เชน ที่พักอาศัยระหวางพักกองถาย ถนนหนทาง โรงแรม สถานที่ราชการ อาคารตางๆ ชุมชนที่
อยูรอบๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน สภาพแสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น ภูเขา แมน้ํา ทุงหญา ปาไม
สะพาน คอกปศุสัตว ถนนไฮยเวย ทางรถไฟ สนามบิน เพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม
คาดคิด บางครั้ง ผูจัดการงานสราง อาจตองจําลองสถานการณ ของปญหาขึ้นเปนการบานไวกอน หาก
มันเกิดขึ้นจริงๆ จะไดหาทางแกไขไดทันเวลา
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางถายทํา เชน
(1) เสียงและแสงไฟ รบกวนความสงบและการพักผอน ของประชาชนรอบกองถาย ปญหานี้
ผูจัดการงานสราง จะตองประสานงานสรางความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทางที่ดีก็ควรจะขออนุญาต จาก
เทศบาล เปนลายลักษณอักษร และเขาถึงมวลชน เพื่อลดอคติและความไมพึงพอใจตางๆ ปญหาเหลานี้
มักจะเกิดกับชุมชนในเมือง ที่มักมีกองถายมาใชบริการบอยๆ สวนในเขตชนบทมักไมมีปญหา
(2) ขบวนรถยนตของกองถาย ที่ผานยานชุมชนแออัด จะตองเขาไปใหถึงพื้นที่ในกองถาย กอน
กิจวัตรประจําวันของชาวชุมชนจะเริ่มขึ้น เพื่อลดการแออัดของจราจร อันจะเปนอุปสรรคตอการติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ กอนถึงเวลาถายทําจริง
(3) ตลอดเวลาในการถายทํา หากทีมงานสวมใสเสื้อผา หรือเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณงาน
สรางภาพยนตร ก็ควรรักษาภาพลักษณนั้นไว รวมทั้งการติดตั้งปายขอความ สัญลักษณตางๆ ก็ใหคงไว
จนกว า จะเลิ ก กองถ า ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ผลกระทบ 2 ประการคื อ เพื่ อ เป น การประชาสั ม พั น ธ ง านสร า งแก
ประชาชน และสื่อมวลชน และเพื่อปองกันบุคคลแปลกปลอมเขามาทําโจรกรรม หรือสรางความไมปลอดภัย
ใหแกนักแสดง และทีมงาน
(4) สิ่งปลูกสราง ตนไม รั้ว เสาหลัก ที่ถูกสรางขึ้น หรือถูกตัดทอนลง เมื่อเลิกกองถาย จะตอง
ทํากลับคืนใหเหมือนเดิม ถอนเสา กลบหลุม รวมทั้งขยะ ของทั้งแลว ตองกําจัดใหเรียบรอย อยาใหเปน
ภาระแกชุมชน ซึ่งปญหานี้ มักอยูในขอตกลงในการขออนุญาตใชสถานที่อยูแลว
(5) นักแสดง และทีมงาน ไมควรนําเด็ก ญาติ หรือสัตวเลี้ยง เขาไปในกองถายโดยไมจําเปน
เพราะมักจะควบคุมพฤติกรรมรบกวนการถายทําไมได
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(6) เมื่อผูกํากับสั่ง “แอ็คชั่น” การถายภาพและการบันทึกเสียงเริ่มขึ้น ทุกคนในบริเวณนั้นตอง
อยูในความเงียบ แตปญหาที่มักเกิดขึ้น ก็คือ เสียงรบกวนที่อยูในระยะไกล ผูจัดการงานสรางจะตองจัด
เจาหนาที่ คอยกันรถที่จะวิ่งผานเขามาใกลกองถาย เพื่อไมใหเสียงรบกวนการบันทึกเสียง
(7) พนักงาน เจาหนาที่ ทีมงานทุกคน ควรแตงกายใหสุภาพ ถามีชุดหรือเครื่องแบบ จะตองสวม
ใหเรียบรอยในระหวางปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เปนการสรางภาพลักษณที่ดี ของคนทํางานสื่อสารมวลชน
(8) นั ก แสดงทุ ก คน ทุ ก ลํ า ดั บ ที่ อ ยู ใ นคิ ว แสดง จะต อ งเตรี ย มพร อ มเสมอ อยู ใ นตํ า แหน ง
blocking หรืออยูในบริเวณนั้น ตลอดเวลา รวมทั้ง เจาหนาที่ประจําอุปกรณ เชน ชางไฟ จัดโคมไฟ ติดตั้ง
ฉาก ไมคบูม และตําแหนงอื่นๆ ก็ตองอยูในตําแหนงงานของตน
(9) หามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เลนพนัน ดูภาพลามกอนาจาร ในกองถาย รวมทั้งความประพฤติเสื่อม
เสียอื่นๆ เชน วาจาผรุสวาท ดาทอ ตะโกนเสียงดัง
(10) นักแสดง และทีมงาน ควรจอดรถไวในสถานที่จดั ไวให เพื่อปองกันอาชญากรรม โจรกรรม
5.1.6 การกํากับภาพยนตร
งานกํากับภาพยนตร ยังคงอยูในความรับผิดชอบของ ผูจัดการงานสราง ซึ่งจะดูแลเรื่องกรอบเวลา
และการบริหารคนเปนหลัก เพื่อใหโครงการผลิตภาพยนตร ดําเนินตอไปอยางราบรื่น สวนดานการถายภาพ
และการแสดง จะมอบหนาที่ใหแก ผูกํากับภาพยนตรเปนหลัก ผูกํากับภาพยนตร ก็จะจะมอบหมายภารกิจ
สงตอไปยังผูชวยผูกํากับ และผูกํากับดานอื่นๆ ตอไป ซึ่งมีกรอบของงานอยู 3 เรื่อง คือ การกํากับฉาก
การกํากับการแสดง การกํากับภาพ และ การกํากับแสง (ดูรายละเอียด ในขอ 5.2 การกํากับภาพยนตร)
5.1.7 การตัดตอลําดับภาพ
งานตัดตอลําดับภาพ เปนงานขั้นสุดทาย ของการอํานวยการสราง ภาพยนตรเกือบทุกเรื่อง จะ
ทุมเทเวลาไปกับงานตัดตอภาพ มากกวางานในกองถายทํา ผูอํานวยการสราง จะคอยติดตามประเมินผล
โครงการสรางในขั้นสุดทายนี้ อยางใกลชิด เพื่อใหงานออกมาดีที่สุด (ดูรายละเอียด ในบที่ 6 การตัดตอ
ลําดับภาพ)
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วัน.–คืน. / นอก.–ใน.:
ฉากที่

D–N / Int.–Ext.

Scene No.:

สัดสวนตอหนา

Page count:

รวมเวลางานสราง

Time/Q-DN/Hours.:

เรื่อง Title.
ผูสราง Producer. [Company]
ผูกํากับภาพยนตร Director.
ชวยผูกํากับ– Assistant

Director.

ผูจัดการงานสราง Producer
รายการ / ตอน Part

Manager.

นักแสดง Actor

ที่

ตารางที่ 5.2 ตารางรวมงานสราง (production
5.2

board)

การกํากับภาพยนตร

งานกํากับภาพยนตร เปนงานที่อยูในลําดับสําคัญที่สุด ของโครงการสรางภาพยนตรแตละเรื่อง และ
ตองอาศัยพลังความทุมเทจากทีมงานทุกฝาย โดยมีผูกํากับภาพยนตร เปนแกนนําควบคุมกระบวนการทุก
ขั้นตอนอยางใกลชิด งานพื้นฐาน 4 ขอ ของการกํากับภาพยนตร ก็คือ การกํากับฉาก โดยผูกํากับศิลป
และผูกํากับฉาก ซึ่งตองดูแลความเรียบรอย ทั้งกอนและขณะถายภาพ การกํากับการแสดง การกํากับภาพ
และการกํากับแสง
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5.2.1 การกํากับฉาก (mise-en-scene)
สิ่งที่เรียกวาฉากในภาพยนตร มีความหมายกวางกวาฉากของละครเวที ฉากของภาพยนตร เปนได
ทั้ง สถานที่ เครื่องอุปกรณประกอบ เวที แสง เงา เอฟเฟค และสิ่งของอื่นๆ ที่นําไปจัดวาง “เพื่อสื่อ
ความหมาย” (สิ่งใดที่ไมสามารถสื่อความหมายได ไมเรียกวาฉาก ถามีอยู ตองเอาออกไป อยาใหปรากฏใน
กรอบเฟรม เชน ขาตั้งกลอง คนมุงดู) ฉากยังรวมถึง ตัวนักแสดง เครื่องแตงกาย และสภาพแวดลอมของ
นักแสดงดวย สรุปแลว สิ่งที่ปรากฏในเฟรมภาพทั้งหมด ก็คือฉากนั่นเอง สวนสิ่งที่บงบอกความเปนตัว
ละคร ก็คือ แอ็คชั่น 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 มีความนาเชื่อถือ ดึงดูดความสนใจของผูชม ฉากเปรียบเหมือนเวที
การแสดงของตัวละคร ฉากและองคประกอบฉาก จึงมีความสําคัญตอการผลิตภาพยนตรทั้งเรื่อง คําวา
มิส-ออง-แซง (mise-en-scene) หมายถึง การจัดองคประกอบรวม หรือการวางภาพรวม ใหภาพยนตรดู
“สมจริง” สอดคลองกับเรื่องราว แอ็คชั่น และแนวของภาพยนตร การจัดองคประกอบฉาก ทําไดหลาย
รูปแบบ คือ รูปแบบธรรมชาติ (naturalistic) รูปแบบยอนยุค (historical) รูปแบบรวมสมัย (everyday)
รูปแบบการละคร (theatrical) รูปแบบที่เนนการแสดงออก (expressive) และ รูปแบบที่เนนโครงสรางของ
เรื่องราวในภาพยนตร (constructive)

ภาพที่ 5.4

การกําหนกตําแหนง blocking ไฟสอง ในภาพยนตรเรื่อ Ida

(2013)

วัตถุประสงคของงานกํากับฉากในภาพยนตร ไมใชเพื่อการทัศนาดวยสายตาเปลา (สวยงามใน
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สายตา แตอาจไม สวยงามในเฟรมภาพ) แตตองคํานึงถึง องคประกอบศิลป ที่ไปปรากฏในเฟรมภาพ
(สวยงามในเฟรมภาพ แตอาจไมสวยงามตามสายตา)
งานกํากับฉาก คือ การกําหนดตําแหนงและจํานวนของอุปกรณและเครื่องประกอบฉาก (setting)
การจั ด ทํ า และตกแต ง แบบจํ า ลอง (mock-up | model) การวางตํ า แหน ง การแสดงของนั ก แสดง
(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 น้ําทวม แผนดินไหว พายุ ตึกถลม
5.2.2 การกํากับการแสดง
นักแสดง เปนผูสวมบทบาทของตัวละคร เพื่อผลักเรื่องราวใหดําเนินไป ตั้งแตตนจนจบ การสวม
บทบาทก็คือการแสดงออกทางศิลปะ หรือ ศิลปะการแสดง (performing arts) หนาที่ของผูกํากับการแสดง
ตองควบคุมใหนักแสดงถายทอดความหมาย จากบทสูจอภาพยนตร
งานแสดงของภาพยนตรแตละเรื่อง จะมีขอบเขตและปริมาณไมเทากัน ขึ้นอยูกับแนวภาพยนตร และ
เนื้อเรื่อง เชน[1] การแสดงทั่วไป การแสดงสวมบทเปน การแสดงภาพยนตร คิวบูเพื่อการแสดง การใชเสียง
และการใชสมาธิในฝูงชน การกํากับภาพ และ กํากับการแสดง พิธีกร-การแสดง การประกอบ และ ติดตั้ง
เอฟเฟค การกํากับคิวบู และ การขับจักรยานยนตผาดโผน การใชดาบไทย ฯลฯ การใชอุปกรณการถายทํา
การใชอาวุธ และ การปองกันภัยจากอาวุธ
สิ่งที่อยูในบทภาพยนตร ไดแก ตัวละคร แอคชั่นของตัวละคร และบรรยากาศฉาก สิ่งเหลานี้ จะถูก
ถายทอดผานภาพเคลื่อนไหว ซึ่งตองมีการถายทําและบันทึกลงบนสื่อ ทั้งภาพและเสียง
(1) ตัวละคร ก็คือการแสดง
คําวาการแสดงในภาพยนตร ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ การกระทํา (activity) การ
แสดง (action) และจังหวะ (rhythm) ตัวละคร เปนผูดําเนินเรื่องทั้งหมด ผานแอคติวิตี้ และ แอคชั่ น
อยางมีจังหวะ

1

หลักสูตรจาก โรงเรียนการแสดงสรนันทน ที่มา: http://www.soranan.com
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การแสดงเวทีละคร

การแสดงภาพยนตร

แสดงตามบทบาทที่ตนสวม

แสดงตามที่ผูกํากับสั่ง

การเคลื่อนไหว แอ็คชั่น การใชเสียง ตองใช
ความสามารถสวนตัวสูง ไมสามารถหาตัวแทนได

ใชเทคนิคการแสดงเปนหลัก หากมีขอจํากัด ก็
สามารถหานักแสดงแทนได

อายุ ไมใชปจจัยสําคัญ สามารถหานักแสดงอื่น เลน ใหความสําคัญกับ อายุ และบุคลิกภาพ ในฐานะผู
แทนได เชน หญิงเลนเปนชาย ผูใหญเลนเปนเด็ก สวมบทบาท เพื่อใหดูสมจริง
การแสดงออกทางอารมณ เปนไปตามธรรมชาติ
ของเรื่องที่แสดง และตามลีลาการแสดง

อารมณ จะถูกปนขึ้นในทันที ระหวางการแสดง
(action) และเมื่อมีการสะดุดหยุดลง ในขณะการ
แสดง (cut) จะตองตออารมณใหไดในทันที เมื่อเริ่ม
การแสดงใหมอีกรอบ

เลนไปตามเวลาจริง

เลนไปตามบทที่กําหนด

ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบ ลักษณะ สมบัติ ระหวางการแสดงละครเวที กับการแสดงภาพยนตร

1.1) การแสดง (action)
เพื่อใหผูชมภาพยนตร ไดรับอรรถรสของสุนทรียศิลป จะตองใหตัวละครกับการแสดงผนวกรวมเปน
สิ่งเดียวกัน การตีความบุคลิกภาพของตัวละคร เปนบอเกิดของแอคชั่น บุคลิกภาพที่ซอนเรน เชน พระเอก
ดูภายนอกดี แตในใจเปนคนลึกลับ เดาใจยาก นักแสดงตอง “เขาถึง” (สวมบทเปน ...) และใช “อารมณ”
เปนสื่อแอคชั่น ใหผูชมรับรู มากกวาการใชบทพูด บุคลิกภาพพื้นฐาน เชน คนอารมณดี–หัวเราะ คนขี้
โมโห–สบถดา เลนงายกวา รับบทเปนนักปฏิบัติธรรม แตเปนคนอารมณราย ริษยา และไมรูอาการรายลึก
ของตัวเอง
1.2) การกระทํา (activities)
แอ็คติวิตี้ เปนสวนเสริมของการแสดง เชน พระเอก นั่งดื่มกาแฟ รอนางเอกอยูที่รานกาแฟแหงหนึ่ง
และเมื่อนางเอกมาถึง พระเอกกลับลุกเดินออกจากรานไป ฉากนี้ ตีความไดวา “พระเอกนั่งรอ และ เดิน
ออกจากราน เมื่อนางเอกมาถึง” คือ การแสดง หรือ action แต “การดื่มกาแฟ” คือ activity ซึ่งเปนสิ่งที่
ตองทําอยูแลวเปนธรรมดา เพราะคนที่เขาไปในรานกาแฟ คงตองดื่มกาแฟ ดังนั้น การดื่มกาแฟเปนเพียง
การกระทํา ที่เสริมใหการแสดงมีอรรถรสทางศิลปะ และสื่อใหเห็นอารมณความรูสึกของพระเอกไดอีกดวย
1.3) จังหวะการแสดง
จังหวะของการแสดง เปนสวนหนึ่งของแอคชั่น ที่กระทําโดยตัวละคร ทุกครั้งที่ตัวละครมีแอ็คชั่น
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หรือ เปลี่ยนแอ็คชั่น จังหวะของการแสดงก็เปลี่ยนไปดวย เพราะมันเปน “กิริยา” ของการแสดง เชน
พระเอก นั่งรอนางเอกในรานกาแฟ เมื่อนางเอกปรากฏตัว พระเอกเดินเขาไป ก็พบวา นางเอกมากับเพื่อน
สาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งพระเอกเคยไปจีบไว (เปนกิ๊กกับพระเอก) ตรงนี้ ทําใหแอ็คชั่นของพระเอกเปลี่ยนไป
แทนที่จะนั่งรอจนพบนางเอกกอน (ซึ่งเปนแอ็คชั่นกอนหนา) กลายเปนความรูสึกอึดอัดขึ้นมาทันที สงผลตอ
“กิริยา” หรือ พฤติกรรมของพระเอก ทําใหตองเปลี่ยนจังหวะการนั่งรอ เปน “รีบเผนหนี” ออกไป กอนที่
เรื่องไมคาดฝนจะเกิดขึ้น
จั ง หวะของการแสดงจะเกิ ด ขึ้ นได ตอ งมี ก ารแสดง ติ ดต อ กั น 2 แอ็ คชั่ น ขึ้ นไป ซึ่ ง ไม ว า จะเป น
เหตุการณใด หรือสภาพแวดลอมแบบใด หรือมีความปรารถอยางใดก็ได แตตองเปน “ปจจุบัน” เสมอ
(2) การแสดง ถูกบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิต
แอคชั่น แอคติวิตี้ และจังหวะของแอคชั่น ในการแสดงละครเวทีจะไมมีการบันทึกไวใหดูซ้ํา แตในโลก
ของภาพยนตร แอคชั่นที่กลาวมาทั้งหมด จะถูกบันทึกไวเสมือนเปนสิ่ง “มีชีวิต” ที่สามารถสัมผัสไดหลาย
ครั้ง แอคชั่นที่จะถูกบันทึกเปนภาพ จะตองผานการวางแผนใหแอคชั่นนั้น มีลีลา มีจังหวะ มีมุมมอง มี
ขนาด และมีการเคลื่อนไหวอยางมีศิลปะ (การสรางภาพยนตรแนว realistic แอคชั่นที่บันทึกไว จะไมมีการ
วางแผนใดๆ ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติ)
(3) ตําแหนงการแสดง (blocking and activities)
ในที่นี้ หมายถึง การวางจุดในการเขาเฟรม อยูในเฟรม และการออกจากเฟรม (blocking) รวมถึง
บทบาท (character) หนาที่ที่จะตองกระทํา (activity) ของตัวละคร ตลอดจนภาพลักษณ (image) ที่ดู
สมจริง ในฐานะตัวละคร การกําหนดตําแหนงการแสดง มีหลักการสําคัญ 5 ขอ คือ
3.1) ตองใหสอดคลองกับ บุคลิกลักษณะของตัวละคร (character)
นักแสดงจะตองศึกษาบุคลิกภาพ บทบาท สีหนา ทาทาง คําพูด และลักษณะปลีกยอยตางๆ ของตัว
ละครในเรื่องมาเปนอยางดี และตองใหสอดคลองกับเรื่องราวดวย
3.2) ตองใหสอดคลองกับ ความสามารถในการแสดงของนักแสดง (audition)
ผูกํากับภาพยนตร ตองรูขอจํากัด และความสามารถพิเศษ ของนักแสดงดวย วาสามารถสวม
บทบาทไดสมจริง มากนอยเพียงไร เชน คําพูด ทาทาง กิริยา สีหนา อารมณ แอคชั่น โลดโผน อดทน
นักแสดงแตละคน จะมีรูปแบบแอคชั่น (styled acting) ที่แตกตางกัน ผูกํากับภาพยนตร ตองคัดเลือก
(casting) ใหเหมาะสม
3.3) ตองใหสอดคลองกับ การแสดงสีหนา และ น้ําเสียง ของนักแสดง
ทําไดโดยถายภาพใกล (close up) และกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของสายตา (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 ควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหวในเฟรม เชน นางเอก เดินเขามานั่งรองไหใน
หองนอน แบงเปน 3 จังหวะ คือ หนึ่ง เปดประตู เขามาในหองนอน ดวยความรูสึกอยากหนีความวุนวาย
จากขางนอก มาหามุมสงบสวนตัว สอง เดินมานั่งที่เตียง ดวยความรูสึกผอนคลายจากความตึงเครียด
และ สาม มองไปที่รูปถายในกรอบที่โตะขางเตียง เปนรูปพระเอกถายกับนางเอก ทําใหนางเอกรูสึกคิดถึง
พระเอก จนตองรองไห เพราะพระเอกตายจากไป ทิ้งใหนางเอกเผชิญปญหาแตเพียงผูเดียว
แตละจังหวะของการแสดง นักแสดงตองสรางอารมณรูสึก แบบคอยเปนคอยไป ตามจังหวะ ไมควร
แสดงแบบรูมากอนวา จบจังหวะนี้แลวตอไปเปนจังหวะอะไร แตตองแสดงใหเหมือนตัวละคร (สวมบท เปน
... มิใชแสดงเปน...) ที่คอยๆ รูสึก ทีละจังหวะ ตามธรรมชาติ
การกําหนดจังหวะการแสดง แตละจังหวะ จะตองสอดคลอง และสัมพันธกับช็อท ที่ตอเนื่องกันไป
ดวย เพราะแตละช็อท อาจมีขนาดภาพที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอมุมกลอง และตําแหนงนักแสดงดวย เชน
ตําแหนงที่แสดง กับ ช็อทมุมกวาง จังหวะการแสดงของช็อทที่ตอเนื่อง จะตองใหตอเนื่องกันดวย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการฝกซอม (ซอมการแสดง ซอมกลอง) กอนถายจริง
3.5) ตองสอดคลองกับ เทคนิคการนําเสนอภาพยนตร
การใชมุมกลอง การเคลื่อนกลอง–เคลื่อนเลนส จะมีผลตอการกําหนดตําแหนงการแสดง ซึ่งตอง
ปรับเปลี่ยนไปใหเขากับเทคนิคพิเศษ ที่ใชคอมพิวเตอรเขาชวย (computer graphics) เชน การถาย
แอ็คชั่น เหาะกลางอากาศ ตองกําหนดตําแหนงนักแสดง ใหลอยอยูกลางฉากเขียว (green screen) หรือ
น้ําเงิน (blue screen)
5.2.3 การกํากับภาพ
การถายภาพ มักเปนปญหาใหญของการสรางภาพยนตร เพราะมักไมไดภาพตามที่ผูกํากับตองการ
อันเนื่องมาจากอุปสรรคดานเครื่องมือ อุปกรณ และความสามารถของผูถายภาพ ตลอดจนสภาพแวดลอม
อื่นๆ ไมอํานวย เชน ตัวละครสมุกเกิ้ล ในภาพยนตรเรื่อง The Lord of the Ring ตอน The Return of
the King (2003) เปนผูไดครอบครองแหวน ภาพสามารถถายทอดอารมณ และเหตุการณไดอยางนาทึ่ง
โดยใหกลองจับที่แววตาของสมุกเกิ้ลผานวงแหวน แลวซูมลอดวงแหวนออกมา จากภาพระดับสายตาย ไป
เปนภาพมุมสูง ภาพประเภทนี้ ตองใชคอมพิวเตอรชวย แทนกลองถายภาพจริง
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การกํ า กั บ ภาพ มี จุ ด มุ ง หลั ก อยู ที่ เ ฟรมภาพที่ ม าจากกล อ ง และเป น งานที่ ก ระทํ า ร ว มกั น และ
ประสานกันอยางกลมกลืน ระหวาง ผูกํากับภาพ ผูถายภาพ และผูจัดแสง แตภาพที่ไดจะสื่อความหมาย
สื่ออารมณไดดีเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับการแสดงดวย ดังนั้น ผูกํากับภาพยนตร (1) ตองวางแผนแอคชั่น
ใหแกนักแสดง โดยทั่วไป นักแสดงจะรูหนาที่ ตําแหนงการแสดงไดจากผัง blocking และจากประสบการณ
ดานการแสดงที่ตนสะสมมา (2) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเฟรมภาพ ใหแกผูถายภาพ เชน ของขนาด
ภาพ มุมกลอง การเคลื่อนกลอง เคลื่อนเลนส การลําดับช็อท การบล็อกกิ้ง ทิศทางการเคลื่อนไหวของ
เฟรมภาพ โดยทั่วไป ผูถายภาพจะรูหนาที่ของตน ไดจากการอาน story board และประสบการณที่เคย
ถายภาพยนตรมากอน (3) กําหนดรายละเอียด องคประกอบตางๆ ของฉาก (mise–en–scene) ใหแกผู
กํากับฉาก (4) กําหนดทิศทางของแสง ลักษณะคุณภาพของแสง ใหแกผูกํากับแสง
(1) สตอรี่บอรด หรือ บทภาพ (storyboard)
ประโยชนของสตอรี่บอรด คือ ใชเปนแผนที่ในการวางมุมภาพ ทิศทางการเคลื่อนกลอง และตําแหนง
แอคชั่น ทุกเฟรมภาพใน สตอรี่บอรด จะไดรับการจัดวางองคประกอบ ใหสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
สั้น กระทัดรัด ทําใหควบคุมการถายภาพ ไดงายขึ้น สตอรี่บอรด อาจเขียนขึ้นเฉพาะฉากที่สําคัญก็ได หรือ
ฉากที่มีความซับซอน หลายคนในทีมงานไมเขาใจ หรือเขาใจไมตรงกัน ถาเปนโครงการสรางที่ใชงบลงทุน
สูง จําเปนตองมีแบบราง ใหผูบริหารตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ บทภาพชนิดนี้ เรียกวา เฟรมหลัก (key
frame) ซึ่งอาจเปนภาพวาด ภาพถายก็ได เชน ฉากเปดเรื่องที่ดูอลังการ (ใชงบลงทุนสูง) เมื่อฉากนั้นถูก
สรางขึ้นตามที่รางไว ก็สามารถถายไดหลายช็อท หลายมุม หรือจําลองเปนฉากอื่นๆ ไดอีก เชน ฉากถาย
ทําภาพยนตร เรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การออกแบบ storyboard และ blocking เปน
หนาที่ของ ผูออกแบบงานสราง (production designer) หรือผูกํากับศิลป (art director)
(2) มุมกลอง และการถายภาพ
กลองถายภาพ ยังคงทําหนาที่หลักในการเลาเรื่อง ผูถายภาพใชกลอง เพื่อเปลี่ยนมุมกลอง
(camera angle) เปลี่ยนขนาดภาพ (video size) เคลื่อนไหวกลอง (camera movement) เพื่อใหได
ทิศทางของภาพ กําหนดความยาวของช็อตภาพ (shot size) เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนซ (lensmovement) เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร (shutter speed) เพื่อเลือกความชัดลึก–ชัดตื้นของภาพ เพื่อหยุด
ภาพ หยุดการเคลื่อนไหว หรือตองการภาพชา (slow motion) (ดูรายละเอียด ในหัวขอ 5.2.5 การจัด
องคประกอบภาพ)
(3) การเขาเฟรม ออกเฟรม
การเขาเฟรม ออกเฟรม ของตัวละครอยางมีความหมาย และนาสนใจ ตองทําใหดูสมจริง และ
สมเหตุสมผล เพราะมันบงบอกลักษณะนิสัยและสถานะของตัวละคร เชน ฉากที่แสดงความมั่งคั่ง และ
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อํานาจ การปรากฏกายของตัวละคร จะตองทําใหดูยิ่งใหญ อลังการ แวดลอมดวยคนรับใช ฉากที่แสดง
ความลึกลับซอนเรน การปรากฏกายของตัวละคร จะตองปกปด หรือเปดเผยบางสวน ฉากมุมกวาง แลว
ใหนักแสดงคอยๆ เคลื่อนเขามาใกลกลอง จนเกิดภาพมุมแคบ แสดงใหเห็นความยิ่งใหญ การเขาเฟรม
ออกเฟรมดวยวิธีนี้ สามารถสรางอารมณรวมใหแกคนดูได
(4) การกําหนดมุมกลองใหตัวละคร
ตัวละครมีลําดับชั้นสําคัญตางกัน (ตัวละครหลัก ตัวละครประกอบ) ควรมีมุมกลองของตัวเอง ไม
ควรใหเสมอกัน ตัวละครหลัก ควรใชมุมกลองเงย แสดงถึงพลัง อํานาจ ตัวละครประกอบ ควรใชมุมระดับ
สายตา หรือมุมกม การเคลื่อนกลองเขาไปใกลเหตุการณ เพื่อเนนความสมจริง ภาพยนตร เรื่อง Clover
field (2008) ผูสรางกําหนดให “ตัวกลอง” เปนนักแสดงหลัก ทําหนาที่บันทึกภาพ ตั้งแตวินาทีแรก แลว
มันก็บันทึกทุกอยาง ตลอดเวลาที่มวนเทปยังไมหมดกลอง มันจึงบันทึกภาพทุกเหตุการณไว แลวเลา
เรื่องราวสูผูชม
เมื่อเผชิญกับสถานการณจริงในกองถาย บางครั้ง ผูถายภาพไมอาจปองกันภาพสั่นไหวได หรือไม
อาจกําหนดองคประกอบของภาพ ไดตามที่ตองการ กอนลงมือถาย จึงตองใชอุปกรณชวย และควรทํา
แผนผังแสดงมุมกลองไว กอนถายทําจริง
(5) การถายคลุม (coverage)
การถายคลุมหมายถึง การระบุตําแหนงกลอง จํานวนกลอง ขนาดภาพ ในการถายทําหนึ่งฉาก
หรือหนึ่งช็อท (ช็อทที่มีความยาว) ตามที่ระบุไวในผัง blocking การถายคลุมแตละช็อท แตตองคํานึงถึง
ลําดับช็อทที่ตอเนื่องดวย ซึ่งแตละช็อท ก็ตองการจับภาพในเวลาที่สําคัญ อาจมีการใชภาพระยะใกล เพื่อ
เนนรายละเอียด การถายคลุม ก็คือการถายแอคชั่น หรือเหตุการณสําคัญ ที่ไมอาจเลนหรือแสดงซ้ําได
(เชน ฉากระเบิดตึก รถชน) ในครั้งเดียว แตใหไดทุกมุมภาพ จะใชกลองหลายตัว วางในตําแหนงที่มีความ
ซับซอน หรือจุดเสี่ยง จะทําใหไดภาพที่ตองการในมุมใดมุมหนึ่ง หรือหลายมุม การถายคลุม ตองอาศัย
ความเขาใจตรงกันของทีมงานทุกฝาย ดังนั้น ทุกคนตองทําความเขาใจในผัง blocking มาเปนอยางดี
หากมีความซับซอน ผูกํากับก็จะสั่งใหมีการซอมกลอง และซอมการแสดงกอนถายจริง
(6) มุมกลองสังเกตการณ (objective angle)
มุมกลองแบบสังเกตการณ คือ การเฝามองเหตุการณที่เกิดขึ้นในภาพยนตร คลายการบรรยายใน
มุมมองของบุคคลที่ 3 ลักษณะมุมกลองแบบนี้ มักใชเลาเรื่องตอนเปดเรื่อง ทําใหคนดูรูสึกวา นี่คือการสอด
รูสอดเห็น เปนการกระตุนคนดูไดอีกแบบ โดยการใชภาพระยะใกล หรือ ไกล การวางกลองนิ่งๆ หรือ การ
เคลื่อนไหว ผูเลาเรื่องทําหนาที่ตีความให หรือ การไมแสดงความคิดเห็น แตใหคนดูคิดเอาเอง การถายทํา
สารคดี ก็ใชมุมกลองแบบนี้เปนสวนมาก
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(7) มุมแทนสายตา (subjective angle)
มุมแทนสายตา เปนมุมที่พาคนดู เขาไปอยูในเหตุการณของภาพยนตร เทากับ ผูเลาเรื่องยอมใหผูดู
เขาไปใชชีวิตภายในเรื่องดวย หรือรวมกับการรับรูของคนดู เชน หญิงสาว วิ่งหนีการตามไลลาของคนราย
กลางทุงขาวโพด มุมแทนสายตาของหญิงสาว คือ การถือกลองดวยมือเปลา วิ่งฝาดงขาวโพดไปขางหนา
อยางรวดเร็วและลนลาน โดยไมสนใจวาใบขาวโพดจะบังเลนสหรือไม ภาพที่ไดจะดูตื่นเตน เสมือนผูดูเปน
ผูถูกไลลาเสียเอง
แตถ าการถือกลองดวยมือเปล า วิ่ งไล ตามหลัง หญิ งสาว (เห็นหลัง หรื อ ไหล) หรื อ วิ่ งไล ตาม
รอยเทา (เห็นเทาที่กําลังวิ่ง) แมจะดูรวดเร็วและลนลาน ภาพเชนนี้ ไมใชมุมแทนสายตา ตามที่เขาใจกัน แต
เปนมุมของผูเลาเรื่อง (objective angle) หรือเปนมุมของผูเขียนบท ซึ่งการถายภาพยนตรทั่วไป ก็จะใชมุม
นี้เปนหลัก

ภาพที่ 5.5

ภาพจากมุมมองของกลองถาย (subjective) ภาพยนตรเรื่อง Cover

field

(2008

ภาพยนตรเรื่อง Cover field (2008) ถายทําดวยมุมกลองผสม ระหวางมุมกลองสังเกตการณ กับ
มุมแทนสายตา ตลอดทั้งเรื่อง ภาพยนตรแนวแอ็คชั่น เรื่อง The Shooter (2007) และ District 9 (2009)
มีหลายฉาก ที่ถายทําดวยมุมนี้ ทําใหเรื่องราวตื่นเตนตลอดเวลาที่รับชม
(8) การเลือกใชเลนส
สิ่งที่เกี่ยวของกับเลนส คือ ขนาดความกวางของรูรับแสง (f/number) และทางยาวโฟกัส (F) ซึ่ง
ตองตั้งคาใหสัมพันธกับ ความเร็วชัตเตอรของตัวกลองดวย การใชเลนซขนาดทางยาวโฟกัสตางกัน จะให
ภาพชัดลึก ชัดตื้นตางกัน ความชัดลึกชัดตื้นของภาพ จะสรางอารมณและการรับรูตางกัน ฉากลึกลับ การ
ฆาตกรรมอําพราง มักจะใชเลนสมุมแคบ ถายภาพชัดตื้น ฉากที่แสดงความยิ่งใหญ อลังการ จะใชเลนสมุม
กวาง ถายภาพชัดลึก ภาพที่ถายดวยเลนสมุมแคบ สั่นไหวไดงาย
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ภาพที่ 5.6a

เลนสสําหรับถายภาพยนตร ภาพจาก www.thephoblographer.com

ภาพที่ 5.6b

ปจจัยที่ทําใหภาพมีความชัดลึก–ชัดตื้น มาจากขนาดของรูรับแสง (แถวบนสุด)
เปรียบเทียบการเปดขนาดของรูปรับแสง กับภาพที่ถายได (สองแถวลาง)

(9) การจัดองคประกอบภาพ
การจัดองคประกอบภาพในภาพยนตร ใชหลักการเดียวกับการจัดองคประกอบ ในการถายภาพทั่วไป
เชน จุด เสน ระนาบ ขนาด สัดสวน ชองวาง ทิศทาง ของการวางตําแหนงวัตถุ และนักแสดงในเฟรม แต
การถายภาพยนตร วัตถุในเฟรมภาพ เคลื่อนไหวตลอดเวลา (เขาเฟรม ออกเฟรม) ซึ่งผูถายภาพ จะตอง
วางองค ป ระกอบภาพ ให เ หมาะสมตลอดเวลาเช น กั น โดยเฉพาะฉากแอคชั่ น การต อ สู จะควบคุ ม
องคประกอบภาพไดยากกวาฉากที่เนนวิว (ดูรายละเอียดในขอ 5.2.5 การจัดองคประกอบภาพ)
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(10) การบล็อคกิ้ง
คือการกําหนดตําแหนง การเคลื่อนไหวของกลองและตัวละคร การบล็อคกิ้ง มักจะแยกทําเปนช็อท
แตก็ตองระมัดระวังเรื่องความตอเนื่องของภาพดวย
5.2.4 การกํากับเสียง
เสียงในภาพยนตร จะเปนตัวขับ (driver) ใหการแสดง หรือแอคชั่นของตัวละคร โดดเดนนาสนใจ
ขึ้นมา ภาพยนตรจะขาดเสียงไมได ภาพอยางเดียว ไมอาจสื่อความหมายดานอารมณได เชน ดูภาพยนตร
สยองขวัญ (horror) การฆาตกรรม (crime) หรือ ผี แตไมมีเสียง ก็เหมือนกับการยอนดูภาพในกลองวงจร
ปด ซึ่งใหความหมายแคเปนขอมูลเทานั้น
เสียง มีอิทธิพลตอการรับรูดานอารมณ นอกจากเสียงพูดของตัวละครแลว เสียงอื่นๆ ที่จําเปนตอง
ใสลงในไปในฉาก ไดแก เสียงประกอบฉาก เชน เสียงจากสัตวรอง เครื่องจักร ธรรมชาติ เสียงประกอบ
แอคชั่น เชน เสียงคลิกของอาวุธปน เสียงดาบแหวกกระแสลม เสียงพัดตอสูกับ ดาบเหล็ก เสียงดนตรี เชน
ดนตรีรัก–สดใส เศรา–รันทด ความหวัง–พลังใจ ระทึก–เราใจ ตกใจ–เขยาขวัญ ระบบเสียงที่นํามาใชกับ
ภาพยนตร จะถูกบันทึกผานไมคโครโฟน และ สรางขึ้นดวยคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเสียงรอบทิศทาง หรือ
เสียงระบบ 3 มิติ
เสียง เปนปจจัยสําคัญ ในการสื่ออารมณไดไมแพภาพ ไดแก เสียงสนทนาของตัวละคร (dialogue)
การบั น ทึ ก เสี ย งสนทนา จะต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ ของนั ก แสดง คนถื อ ไมค บู ม และผู ค วบคุ ม การ
บันทึกเสียง ในขณะที่นักแสดง เปรงเสียง ใหมีน้ําหนัก มีอารมณ และไมดังหรือเบาจนเกินไป คนถือไมคบูม
จะรักษาระยะของไมค ไมใหหางจากนักแสดงจนเกินไป และไมเขาใกลจนหลุดเขาไปในเฟรมภาพ และ
ผูควบคุมการบันทึกเสียง จะตองบอกหรือใหสัญญาณแกคนที่อยูรอบขาง ไมใหกอเสียงรบกวน เพื่อปองกัน
เสียงรบกวนในระยะไกล เชน รถยนตร รถจักรยานยนต จะตองสั่งใหปดกั้นการสัญจรชั่วคราว
เสียงอื่นๆ ที่จําเปนตองบันทึก ไดแก เสียงประกอบฉาก หรือจากบรรยากาศแวดลอม ในขณะ
ถายภาพ เพื่อนําไปตัดตอในภายหลัง เสียงประกอบ (sound effect) เสียงบรรยาย (voice over) และ
เสียงดนตรี (music) จะถูกสรางขึ้นในหองแล็บเสียง
5.2.5 การจัดองคประกอบภาพ (composition)
องคประกอบของภาพนิ่ง กับภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ ไมแตกตางกัน แตการจัดองคประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว มีความยุงยากกวา เพราะวัตถุหรือตัวละคร ที่ปรากฏในเฟรมภาพ มักไมอยูนิ่ง ผูถายภาพ
ตองควบคุมองคประกอบอยูตลอดเวลา การจัดองคประกอบภาพ ก็คือศิลปะการถายภาพนั่นเอง
ภาพถ า ย เกิ ด จากการทํ า งานของกล อ งถ า ยภาพ ส ว นผู ถ า ยภาพ จะเป น ผู จั ด วางศิ ล ปะ (art
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composition) ในชองมองภาพของกลอง กอนจะกดชัตเตอร มีคําสําคัญอยู 2 คํา ในการสรางงานศิลป
สองมิติ คือ องคประกอบศิลปะ (element of art) และการจัดวางศิลปะ (art composition) องคประกอบ
ศิลป คือ สิ่งที่เปน ทัศนะธาตุ และ โสตธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง สิ่งที่ปรากฏขึ้น แลวมองเห็นดวยตา (แต
ไมไดยินเสียง) สวน โสตธาตุ หมายถึง สิ่งที่ปรากฏขึ้น แลวไดยินดวยหู (แตไมเห็นภาพ)
ทัศนธาตุ จึงเปนวัตถุดิบที่กลองนํามาใชในการสรางภาพ สวนโสตธาตุ ก็เปนวัตถุดิบที่ใชสรางเสียง
นั่นเอง ภาพวิดีโอ ตองอาศัยทั้งทัศนธาตุ และโสตธาตุ เปนวัตถุดิบในการสราง จึงเรียกงานถายภาพวิดีโอ
วา นิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audio-visual arts) เแตอยางไรก็ตาม แมวาตัวกลอง มันจะมองเห็นวา
อะไร เปนอะไร (what) หรือ ไดยินเสียงอะไร เปนเสียงอะไร และสิ่งที่มันเห็น มันไดยิน อยูตรงไหน
(where) แตมันไมสามารถ รูไดวา เปนใคร (who) จะทําอยางไร กับสิ่งที่เห็นและไดยิน (how) ทําเมื่อใด
(when) และทําไมจะตองทําดวย (why) เพราะสิ่งที่มันเห็น (ทัศนธาตุ) มันไดยิน (โสตธาตุ) มันรับรูไดแควา
เปนอะไรอยูที่ไหนเทานั้น นอกนั้น เปนหนาที่ของผูถายภาพ ที่จะตอควบคุม จัดวาง สิ่งที่กลองเห็นและได
ยินเหลานั้น (วัตถุที่จะถาย) ใหถูกตองเหมาะสม สวยงาม
การกดชัตเตอรกลองแตละครั้ง ของผูถายภาพ ก็คือการจัดวาง (composition) สิ่งที่กลองเห็นและ
กลองไดยิน ใหเปนองคประกอบศิลปะ ปรากฏในเฟรมภาพ การถายภาพวิดีโอ ยังคงใชหลักการถายภาพนิ่ง
เปนพื้นฐาน
(1) องคประกอบศิลป (element of art)
องคประกอบศิลป (ทัศนธาตุ) ถือวา เปนสิ่งที่มีอยูและถูกจัดวางตามธรรมชาติ หากมองดวยสายตา
มนุษย มันอาจจะเปนสิ่งไรระเบียบ ไมสวยงามก็ได แตในมุมมองของกลอง และฉากในภาพยนตร มันอาจ
เปนทัศนธาตุที่ถูกจัดวางไวอยางสวยงาม ผูกํากับภาพ จะตองวิเคราะหความเหมาะสมของสิ่งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ หากไมเปนที่พอใจ ก็อาจจะตกแตง จัดวางเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดองคประกอบศิลป ตามเนื้องเรื่อง
ในภาพยนตร เชน อุจจาระสุนัข ที่กองอยูในสนามหญา อาจใชเปนองคประกอบศิลป ในการถายทําฉาก ที่
ตองการใหตัวละคร แสดงอาการรังเกียจสิ่งนั้น (อุจจาระปลอม ไมมีกลิ่น นักแสดงไมเกิดอารมณรังเกียจ)
องคประกอบศิลปเหลานี้ 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 เนื้อใน (4) คา
น้ําหนัก (value) หรือ โทน ทึบ ใส ของสิ่งที่เปนลวดลาย แสง เงา (5) สี (color) สีของ วัตถุ (RYB) สี
ของแสง (RGB) สีของสิ่งพิมพ (CMYK) (6) พื้นผิว (texture) หยาบ ใส กระดาง (7) ที่วาง (space)
รวมถึง ทิศทาง มุมมอง มี 2 มิติ, 3 มิติ, 4 มิติ (มิติของความโคงงอ หรือ ซอนทับ)
การจัดวางวัตถุตางๆ ใหเกิดองคประกอบศิลป เรียกวา การจัดวางศิลปะ (art composition) การ
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จัดวางศิลปะ คือการนําเอาองคประกอบศิลป หรือสิ่งที่มองเห็นดวยตา มา “จัดวาง” ใหเกิด “คุณคา” และ
“ความหมาย” ตามเจตจํานงของผูจัดวาง และเรียกผูจัดวางนั้นวา ศิลปน (artist) ดังนั้น ศิลปน คือผูทํา
หนาที่ผสมองคประกอบศิลปท้ัง 7 ไปจัดวาง ดวยวิธี วาด เขียน ระบาย ปน แกะสลัก (งานถายภาพ เปน
การจัดวางศิลปะอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งตางไปจากการจัดวางของศิลปน 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) เมื่อจัดวางเสร็จแลว ในกรอบภาพ จะเกิดเอกภาพ หรือศูนยรวม เอกภาพ มี 2
ความหมาย คือ เอกภาพของเจตนาในการแสดงออก ของงานศิลปะชิ้นนั้น และ เอกภาพของรูปทรง ของ
งานศิลปะชิ้นนั้น
ความสมดุล (balance) เมื่อจัดวางองคประกอบศิลป 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 ความซ้ําเหมือน และ ความแตกตางกัน ขององคประกอบศิลปนั้น ความ
สวยงาม ของจังหวะ ลีลา ขึ้นอยูกับการผสมผสานกัน ระหวางความซ้ําเหมือน และความแตกตาง
สัดสวนของรูปทรง (size of proportion) การจัดวางองคประกอบศิลป ในกรอบภาพ ตองคํานึงถึง
สั ด ส ว น และ รู ป ทรงด ว ย โดยจะจั ด วางตามแนวเหมื อ นจริ ง (reality) หรื อ ตามแนวจิ น ตนาการ
(fantasies) ก็ได ขึ้นอยูกับความตองการของศิลปน
ความขัดแยง (contrast) ความสวยงาม ที่เกิดจากการจัดวางองคประกอบศิลป ใน 7 อยาง จะตอง
สรางจุดที่มีความขัดแยงลงไปในภาพดวย ความขัดแยงที่พอเหมาะ กอใหเกิดความสวยงาม
ความกลมกลืน (harmony) ในกรอบภาพหนึ่ง ควรใหองคประกอบศิลป มีทั้งความขัดแยง และ
ความกลมกลืน ที่พอเหมาะ จึงจะเกิดความงาม และความนาสนใจ
จุดเนน (emphasis) ในการจัดวางองคประกอบศิลป ใน 7 อยาง จะตองสรางจุดเนน ใหเกิดขึ้นใน
กรอบภาพใหได โดยการเนนใหเห็นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง คือ ความแตกตาง ความโดดเดี่ยว
ความซ้ําเหมือน และตําแหนงที่วางจุดเนน ตามหลักแลวคือ จุดตัด 9 ชอง ของกรอบภาพ
ที่กลาวมาทั้งหมด เปนงานของศิลปน ไมเกี่ยวกับนักถายภาพเลย แตนักถายภาพ ก็สามารถนํา
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หลักการเดียวกันนี้ มาจัดวางองคประกอบ ลงในจอภาพของกลองไดเชนกัน โดยเลือกวา วัตถุที่ตองการ
ถายนั้น จะใหมีองคประกอบศิลป ปรากฏในภาพตรงจุดไหน อยางไรและเทาใด นั่นคือ การใชหลักการของ
การจัดวางศิลปะ หรือ art composition มาใชนั่นเอง แตตางจากศิลปน ตรงที่ นํามาใชกับ วัตถุที่ตองการ
ถาย สวนศิลปน นําไปใชกับงานศิลปะที่เปนภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบาย งานปน งานแกะสลัก งาน
สรางสรรค งานวรรณกรรม งานดนตรี
องคประกอบศิลป ในงานถายภาพเคลื่อนไหว นอกจากทัศนธาตุ 7 อยางแลว ยังมีเรื่องของเสียง
หรือ โสตธาตุ เขามาเกี่ยวของดวย การจัดวาง art composition จึงตองทําพรอมกันทั้งภาพและเสียง
หนาที่ของผูถายภาพ จึงตองตีความหมาย วัตถุที่ตองการถาย (คน สัตว สิ่งของ บรรยากาศ แสง เงา
ควัน เสียง) ใหเกิดมิติภาพใหได มิติภาพ ประกอบดวย จุด เสน รูปราง รูปทรง สวนการจัดวาง หรือสอด
ใส คาน้ํานัก โทน สี พื้นผิว และที่วาง กอใหเกิดความงามของภาพ
เมื่อผูถายภาพ ตีความหมายของวัตถุที่จะถายไวแลว และจัดวางไวเรียบรอยแลว ดวยการ เลือก
ขนาดภาพ กวาง–แคบ เลือกมุมภาพ กม–เงย เลือกความชัดลึก–ชัดตื้น เลือกการเคลื่อนไหวของกลอง
แพน ยก ดอลลี่ สไลด นั่นหมายถึงวา ตัวกลองถายภาพ ก็มองเห็นภาพขางหนาผานเลนส เหมือนกับที่ผู
ถายภาพมองเห็นเชนกัน และมันพรอมที่จะรับคําสั่งใหบันทึกภาพนั้นทันดี ที่มีการกดชัตเตอร (สําหรับ
ภาพนิ่ง) และการกดปุมบันทึก (record button) (สําหรับภาพวิดีโอ)

ภาพที่ 5.7a

หนาที่ของ 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 จนกระทั่งไดสิ่งที่
เรียกวา ศิลปกรรม (art) สาขาตางๆ ทั้ง 5 สาขานั่นเอง
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ภาพที่ 5.7b

หนาที่ของ นักถายภาพ คือ การมองโลกทั้งที่สวยงาม และยุงเหยิง มองทุกสรรพสิ่ง ไมวาจะ
เปน คน สัตว พืช สิ่งของ กิจกรรม พิธีกรรม เหตุการณ แลวออกแบบตีความวา อะไรจัดเขากับ
หรือเหมือนกับ องคประกอบศิลป ทั้ง 7 ขอ แลวบรรจงจัดวาง (composition) ใหเกิด
ใหมี เอกภาพ สมดุล จังหวะ ลีลา สัดสวน-รูปทรง ความขัดแยง กลมกลืน และจุดเนน ใน
ภาพถาย ในภาพวิดีโอ ในฟลมภาพยนตร (ซึ่งจะตองมีเสียงดวย) ดวยการกดปุมชัตเตอร (แทน
ภูกัน หรือปากกา) นั่นคือ ศิลปะที่เปนสื่อ พรอมจะนําออกแสดงผานชองทางตางๆ สูผูชม

(3) การจัดวางองคประกอบศิลป ในงานถายภาพ (photography composition)
การจัดวางองคประกอบศิลป ในภาพถาย ก็คือ การถายภาพ (photography) นั่นเอง สวนการจัด
วางองคประกอบศิลป ของภาพเคลื่อนไหว หรือภาพยนตร มีปจจัยและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การถาย
ภาพนิ่งหลายเรื่อง คือ
3.1) การจัดองคประกอบภาพถาย (photo composition)
3.1.1) การวางจุดสนใจในภาพ
การวางจุดสนใจของวัตถุในกรอบภาพ ถาวางไมถูกที่ จะทําใหภาพนั้นดอยคุณคาไปทันที 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 ขึ้นอยูกับวัตถุที่ถาย ถาเปนคนหรือสัตว จะเลือกที่ดวงตา ถาเปนตนไม
เลือกที่ดอก ดอกไมก็อยูที่เกษร รถยนต ก็อยูที่ลอรถหรือดุมลอมรถ ถาเปนทิวทัศนจะใชขอบฟา หรือแนว
ตนไม เปนจุดสนใจ หรืออาจใชเรือก็ได
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ภาพที่ 5.8a

กฏสามสวน และ spiral กฎสามสวน จัดวางจุดสนใจ ที่ตําแหนงจุดตัดกัน ที่จุดใดจุดหนึ่ง
หรือวางที่กนหอย ตามกฎ spiral

ภาพที่ 5.8b

กฏสามเหลี่ยมทองคํา กลาวไววา ควรจัดวางจุดสนใจ ณ จุดสัมผัสกันของเสนเฉียงสองเสน

3.1.2) ฉากหลัง ฉากหนา
ฉากหลัง (background) จะเปนคําอธิบายขยายความหมาย ใหแกวัตถุที่อยูในภาพ ชัดเจนยิ่งขึ้น
สวนฉากหนา (foreground) จะเปนตัวขับเนน หรือเปนจุดนํา ใหคนดูเกิดความสนใจในวัตถุที่ตองการเนน
ในภาพ ฉากหนาเปรียบเหมือนกรอบรูปภาพ ฉากหลังก็เหมือนฉากบนเวทีละคร ตางกันตรงที่ฉากหลังใน
ภาพถาย คือของจริง

ภาพที่

5.9

ภาพแรก ที่พักแขน เปนฉากหนา ภาพกลาง ใหคนยืนเปนฉากหนา (ภาพทูช็อต) และซาย
ถายภาพวิว ใหมีทั้งฉากหนา และหลัง
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การเลือกสิ่งที่เปน หรือใหมี ฉากหนา ฉากหลัง เปนศิลปะ และความทาทายในการใชความคิด
สรางสรรค ของผูถายภาพ

ภาพที่ 5.10

ธรรมชาติที่เปนฉากหลัง ที่ใหคาน้ําหนัก หรือ โทน (ทิวเขา) สรางความสวยงามใหแกภาพถาย
(ภาพขวา) ภาพจาก ภาพยนตรเรื่อ The sound of Music (1965)

3.1.3 ที่วางและทิศทาง (space and headroom)
วัตถุในภาพ และองคประกอบอื่นๆ ในภาพ แสดงใหเห็นทิศทาง หนา–หลัง ซาย–ขวา ลาง–บน
เฉียง จะสัมพันธกับพื้นที่วางในภาพ ควรจะใหมีพื้นที่วางอยูดานหนา ถาวัตถุหันหนาขึ้นบน (หงายทอง)
พื้นที่วาง ก็ควรอยูดานบน ถาวัตถุนอนคว่ํา พื้นที่วางก็ควรอยูดานลาง ถาวัตถุหันหนาไปทางซาย พื้นที่
วาง ก็ควรอยูดานขวา

ภาพที่ 5.11

การจัดองคประกอบภาพ ใหมีที่วาง และทิศทาง

1.4 ขนาดภาพ
ขนาดภาพ (image size) หมายถึง การเลือกขนาดของฉาก หรือตัวละคร หรือ วัตถุที่ตองการถาย
วาจะใหปรากฏในเฟรมภาพ เต็มตัว หรือครึ่งตัว หรือเฉพาะสวน ทําไดโดยเลือกทางยาวโฟกัสของเลนส
(ถาใชเลนสซูม) หรือ การถอยหางวัตถุ หรือเขาไปใกลวัตถุ (ถาใชเลนสปกติ เชน 50 มม. หรือเลนสเทเล
ซึ่งซูมไมได) เพื่อใหไดขนาดของวัตถุที่ตองการถาย 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
ภาพถายไกล

LS

(long shot)

เต็มตัว

.
ภาพที่ 5.12b BLS
ภาพถายไกลปานกลาง

(big long shot)

แคเขา หรือแขง ขึ้นไป

.
ภาพที่ 5.12c MS
ภาพถายปานกลาง

(medium shot)

ครึ่งตัว หรือ แคเอวขึ้นไป

.
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ภาพที่ 5.12d BMS |
ภาพถายใกล ปานกลาง

MCU

(big medium shot)
หรือ
(medium close-up)

หนาอกขึ้นไป

.
ภาพที่ 5.12e CU
ภาพถายใกล (close-up)
ตั้งแตคอถึงเกือบมิดหัว

.

ภาพที่ 5.12f ภาพถายใกลมาก
(big close-up) BUC

ภาพที่ 5.12g ภาพถายใกลมากพิเศษ
(extreme close-up) ECU

ถาตองการใหคนดู ทราบขนาดและสัดสวนที่แทจริงของวัตถุในภาพ เปนการยืนยันใหชัดเจน กอน
ถาย ควรหาธนบัตร หรือไมบรรทัดไปวางใกลๆ แลวถายใหเห็นตัวเลขระยะในบรรทัดดวย หรือถาไมมี อาจ
ใชมือ เทียบขนาดไวก็ได เชน ถายภาพผลมะละกอ เพียงแคใหเห็นผลมะละกอผลเดียว ก็ไมอาจทราบขนาด
ที่แทจริงได แตถาใหเห็นมือแตะสัมผัสผลมะละกอ จะทําใหทราบสัดสวนขนาดจริง เมื่อเทียบกับขนาดมือ
อัตราสวนของกรอบภาพ (frame size) ในกลองถายภาพนิ่ง จะกําหนดอัตราสวน 4:3 หรือ 3:2 แต
กลองวิดีโอ จะมีใหเลือกระหวาง 4:3 และ 16:9 กลองวิดีโอรุนใหมๆ สวนใหญ จะกําหนดให 16:9 เปนคา
ปกติมาใหแลว จากโรงงาน อัตราสว น 4:3 ใชกับโทรทัศนรุนเกา ซึ่งไมนิยมใชกันแลว สัดสวนนี้ จึงไม
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แนะนําใหใช ควรตั้งไวที่ 16:9 จะดีกวา สวนงานถายภาพยนตร อาจกําหนดใหกวางกวานี้ คือ 1.85:1 หรือ
2.39:1 กลอง DSLR สวนใหญ จะคงอัตราสัดสวนภาพไวที่ 3:2

ภาพที่ 5.13

เปรียบเทียบสัดสวนภาพ (aspect

ratio)

จากเฟรมภาพในกลอง

1.5 องศามุมมองภาพ (view angle)
ภาพที่ถาย จะมีองศามุมมองภาพ ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวา ภาพที่ถายนั้นเปนมุมมองจากที่ใด
โดยปกติจะถายภาพในระดับสายตา คือ ใหกลองกับวัตถุที่ถูกถาย อยูในระนาบเดียวกัน ก็จะไดภาพที่อยูใน
ระดับสายตา เรียกมุมมองภาพชนิดนี้วา “มุมสายตา” แตถากลองอยูต่ํากวาวัตถุที่ถาย ก็จะไดภาพมุมเงย
เรียกมุมมองภาพชนิดนี้วา “มุมหนอน” ถากลอง อยูสูงกวาวัตถุที่ถาย ก็จะไดภาพมุมกม หรือมุมสูง เรียก
มุมมองภาพชนิดนี้วา “มุมนก”
ภาพที่ 5.14a มุมระดับสายตา
(eye lever angle)
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ภาพที่ 5.14b
มุมกม หรือ
มุมนก

ภาพที่ 5.14c
มุมเงย หรือ
มุมหนอน

ถายภาพวัตถุหรือสิ่งที่มีคุณคาดอยกวา หรือตองการใหวัตถุที่ถูกถาย ดูดอยกวา เชน เด็ก สัตว
เลี้ยง ควรใชมุมนก (มุมกม) ถายภาพสิ่งของที่ควรเคารพบูชา เชน องคพระ (ไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ)
ควรใชมุมหนอน ถาตองการแสดงอารมณของใบหนาคน ควรใชมุมหนอน (มุมเงย)
1.6 ชัดลึก ชัดตื้น
ภาพที่มีระยะชัดลึก ชัดตื้น (dept out focus) จะมีความสัมพันธกับฉากหลัง ฉากหนา คือ การ
ถายภาพที่มีระยะชัดตื้น ก็เพราะ (1) ตองการเนนวัตถุที่อยูชวงกลาง เชน บุคคล จะดูโดดเดน กวาสิ่งที่อยู
ดานหลังถัดไป หรือสิ่งที่อยูขางหนา (2) ตองการหลีกเลี่ยงความรกรุงรังของฉากหลัง แนวคิดคือ ก็ทําใหดู
มัว สวนการถายภาพที่ระยะชัดลึก ก็เพราะตองการเก็บรายละเอียด สภาพแวดลอมลงไปในภาพ โดยเฉพาะ
ภาพวิว ทิวทัศน หรือ ภาพขาว เหตุการณ ที่ตองการยืนยันหลักฐาน
การถายภาพชัดตื้น จําเปนตองใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสไกล หรือ เลนสที่มีรูรับแสงกวาง
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 ระยะชัดตื้น เปดหนากลอง f/n กวาง
เขาไว

ภาพที่ 5.16

ภาพที่ 5.15b ระยะชัดลึก เปดหนากลอง f/n แคบ แต
แสงตองสวางพอ

วางกรอบภาพเฉียง ทําใหเก็บพื้นที่ไดมากกวา ภาพขวา ใหเงาเปนจุดนําสายตา

การกําหนดระนาบของกรอบภาพ ยังตองใหสัมพันธกับ จุดนําสายตาของภาพดวย สวนใหญจะใช
กับภาพที่ตองการชัดลึก การสรางจุดนําสายตา ก็มาจากวัตถุที่เปนฉากหลังและฉากหนาที่เปนรูปเสน อาจ
เปนรูปเสนตรง เสนจุดรวมสายตา เสนเฉียง เสนโคง เสนหยัก เสนลูกคลื่น เสนกนหอย เสนใยแมงมุม
เสนตั้ง เสนนอน เชน รางคูรถไฟ เปนจุดรวมสายตา สวนหนึ่งของขอบโตะกลม ตระแกรงตาขาย เปนตน
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ภาพที่ 5.17

ในภาพยนตรเรื่อง Slumdog Millionaire
และใชติดตอกันไปอีกหลายฉาก

(2008)

เปดฉากดวยการใชภาพเฉียง

3.2) การจัดองคประกอบภาพเคลื่อนไหว (motion composition)
องคประกอบภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอ โดยพื้นฐานแลว ใชหลักการเดียวกันกับภาพนิ่ง แตมี
สวนเพิ่มเติมพิเศษออกไป คือ
3.2.1) การวางจุดสนใจในภาพ
การวางจุดสนใจในภาพ ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย แตถาจุดสนใจมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
อาจตองใชวิธีเคลื่อนกลอง โดยการแพนภาพ (pan) หรือ เงยกลองขึ้น–กมกลองลง (tilt-up, tilt-down)
หรือ ยกกลองขึ้น–ลง (elevate-depress) หรือ ลากกลองไปทางซาย–ขวา (track left, track right) จาก
จุดอื่นที่อยูนอกความสนใจ ไปสูจุดสนใจในภาพ หรือ ทิ้งเฟรมภาพวางเปลาไว แลวปลอยใหวัตถุเคลื่อนที่
เขามา หยุดที่จุดที่ทําเครื่องหมายไว
ถาเปนงานถายทําภาพยนตร ตองมีการฝกซอมทั้งนักแสดง และผูถายภาพ ถาเปนงานถายทํา
สารคดี ก็อาจจะยากสักหนอย ตองอาศัยความชํานาญของผูถาย หรืออาจยอมรับความผิดพลาดไดบาง
3.2.2) ฉากหลัง ฉากหนา
ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย อาจใหฉากหนาเคลื่อนผานไปคราวเดียว หรือซ้ําๆ กันก็ได เชน
ภาพรถไฟวิ่ง ตัดหนา คนยืนอีกฝงหนึ่ง ฉากหลังก็เชนเดียวกัน ถาเปนภาพวิว ไมมีปญหา แตถาถาย
กลางคืน จะตองใชโคมไฟชวยสองใหเห็นฉากหลังดวย
3.2.3) พื้นที่วาง และ ทิศทาง
วัตถุในภาพ มีการเคลื่อนไหว ไมอาจกําหนดทิศทางที่แนนอนได อาจหลีกเลี่ยงดวยการวางจุดสนใจ
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อยางอื่นลงในภาพ การกลับทิศทางของพื้นที่วาง ก็สรางความนาสนใจอีกแบบหนึ่ง
เรื่องของพื้นที่วาง และ ทิศทางของวัตถุที่อยูในภาพ มีความสําคัญมาก กับการถายภาพวิดีโอ
หลักการก็คือ อยาแพนภาพสวนทางกับวัตถุที่อยูในกรอบภาพ ที่เคลื่อนที่ไป (ยกเวน มีเจตนาหรือความมุง
หมายพิเศษ)
การเปลี่ยนทิศทางภาพ จากดานหนา แลวหยุดภาพไว เพื่อนําไปตอกับภาพ ที่จะถายจากดานหลัง
การเปลี่ยนทิศทางคราวเดียวเชนนี้ เทากับวา เปลี่ยนมุมกลอง เกิน 180 องศา อาจทําใหคนดูสับสน
เรียกวา การถายภาพขามเสน เปนกฏขอหาม ไมควรทํา แตถาตองการทํา ก็ใหเปลี่ยนองศา ทิศทาง คราว
หนึ่ง 45 องศา ไปจนกวาจะครบรอบ 360 องศา หรือครบแนว 180 องศา
กฏขอหามเรื่องหามถายภาพขามเสน ไดถูกทําลายลง ดวยวิการถายภาพแบบดอลลี่วนไปรอบๆ
วัตถุที่ถาย จนครบ 360 องศา โดยไมตองหยุดภาพ
3.2.4) ขนาดภาพ (video size | image size)
การเรียกชื่อขนาดภาพ ใชหลักการเดียวกันกับภาพถาย การถายภาพวิดีโอ จะใหความสําคัญกับ
ขนาดภาพเปนเรื่องแรก ขนาดภาพที่เปลี่ยนไป ทําไดสองวิธี คือ การซูมดวยเลนส กับ การเคลื่อนกลองเขา
ไปใกล หรือถอยกลองออกมา เรียกวา ดอลลี่ (dolly)
3.2.5) องศามุมมองภาพ (view angle)
ใชหลักการเดียวกับภาพถาย แตการจัดองคประกอบภาพวิดีโอ กลองตองเคลื่อนไหวตาม เพราะ
วัตถุที่ถายมักเคลื่อนไหวตลอดเวลา กลองเปรียบเหมือนใบหนา และเลนสเปรียบเหมือนดวงตา กลองและ
เลนส จึงมีการเคลื่อนที่อยูเกือบตลอดเวลา กลองอยูนิ่งบนขาตั้ง ใหกลองหมุนไปซาย หรือ ขวา หรือวนไป
รอบๆ ขาตั้ง เรียกวา แพนกลอง (pan) กลองอยูนิ่งบนขาตั้ง บังคับกลองกมหรือเงยขึ้น เรียกวา ทิลทขึ้น
(tilt up) หรือทิลทลง (tilt down) เชน จากโคนเสาไฟฟา คอยๆ ไล ไปจนถึงยอดเสา แตถาเคลื่อนตัว
กลองทั้งตัวขึ้นหรือลง เรียกวา ยกกลองขึ้น (elevate) ยกกลองลง (depress) เชน คนกระโดดหนาผา
กลองก็กระโดดตาม เคลื่อนตัวกลองทั้งตัวตามไป หรือลากไป หรือสไลดไปขางๆ เชน กลองอยูดานไหล
ซายของคนที่ถูกถาย ขณะเดินไป กลองก็เดินขนานไปขางๆ (ถายดานขางไปเรื่อยๆ) เรียกวา แทร็คกลอง
(track) เคลื่อนกลองเขาหา หรือถอยหางวัตถุที่ถูกถาย ในขณะถายบันทึกภาพ หรือหมุนกลองวนไปรอบๆ
โดยหันหนาเลนสไปที่วัตถุที่ถาย ตลอดเวลาที่วนกลอง เรียกการเคลื่อนกลองแบบนี้วา ดอลลี่ (dolly)
องศามุมมองภาพ มีผลตอวัตถุประสงคของการนําเสนอภาพแกผูชม ถาตองการใหกลองเปนตัวแทน
ของคนดู คือ คนดูเห็นภาพผานเลนสของกลอง ก็จะใชมุมกลองแบบปกติทั่วไป เรียกมุมกลองชนิดนี้วา
objective view) แตถาตองการใหคนดูอยูรวมสถานการณเดียวกัน กับวัตถุหรือสิ่งที่อยูในภาพ หรือ
เหมือนเปนนักแสดงในภาพดวย ก็จะใชมุมกลองแบบหนึ่ง เรียกวา subjective view
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ในงานถายวิดีโอ มีมุมกลองอีกมุมหนึ่ง ที่นิยมถายกันมาก เรียกวา ภาพทูช็อต หรือภาพผานไหล
ของคนที่หันหลังใหกลอง และมองเห็น เห็นสีหนา แววตาของคนที่อยูตรงขาม (สองคน หันหนาเขาหากัน)

ภาพที่ 5.18a ซาย ภาพทูช็อต ผานไหล หรือ ขามไหล ขวา ภาพทูช็อต มองเห็นตัวเองในกระจก

ภาพที่ 5.18b ซาย ภาพทูช็อต ที่โฟกัสภาพ ไปมาระหวางคนสองคน ขวา ภาพทูช็อต ระหวางคูสนทนา

3.2.6) โฟกัส ชัดลึก ชัดตื้น
เสนหอยางหนึ่งของภาพวิดีโอ คือ การใชภาพชัดตื้น เพื่อเนนจุดสนใจ และสรางอารมณ และการ
เคลื่อนกลองไปขางหนา เพื่อถายภาพวิว ก็จะไดพื้นที่ของภาพมากยิ่งขึ้น สรางความตื่นเตนใหแกคนดูมาก
การถายภาพวิธีนี้ สวนใหญจะถายเปนมุมกม หรือ มุมนกบิน โดยติดตั้งกลองไวกับ อุปกรณค็อปเตอร แลว
ปลอยใหมันบินไปขางหนา
การเปลี่ยนระยะโฟกัส จากตัวละครตัวหนึ่ง หรือ วัตถุสิ่งหนึ่ง ไปยังตัวละครอีกตัวหนึ่ง หรือ วัตถุ
อีกสิ่งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนจุดสนใจในภาพ เรียกวา ชิฟโฟกัส (shift focus) วิธีนี้จะสรางความสนใจ และสื่อ
เรื่องราวในภาพไดมาก เพราะเปนการบังคับคนดู ใหสนใจในสิ่งที่นําเสนอ
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ภาพที่ 5.19

คนที่อยูดานหนา (ชัดคนหนา มัวคนหลัง) ขวา shift
ดานหลัง (ชัดคนหลัง มัวคนหนา)

shift focus

focus

คนที่อยู

3.2.7) ระนาบของกรอบภาพ และจุดนําสายตา
ใชหลักการเดียวกันกับภาพนิ่ง แตมีอยูสิ่งหนึ่ง ที่ภาพวิดีโอทําไมได คือ การถายภาพในแนวตั้ง แบบ
เดียวกับภาพนิ่ง แตถาจําเปนตองทํา ใหหลีกเลี่ยงดวยการ เงยกลองจากแนวลางขึ้นไปขางบน เรียกวา
การทิลทกลองขึ้น (tilt-up) หรือจะใชวิธียกกลองทั้งตัวขึ้นไป (elevate) ก็ได แตควรใชอุปกรณชวย เพื่อ
ปองกันภาพสั่นไหว
และก็มีอยูสิ่งหนึ่ง ที่ภาพนิ่งไมสามารถทําได หรือทําไดยาก คือ การถายภาพในแนวระนาบกวาง
มากๆ 180 อางศา หรืออาจรอบเปนวงกลม แตกลองวิดีโอทําได โดยการแพน (pan)
5.2.6 การกํากับแสง การจัดแสง
แสง มีอิทธพลตอการจัดองคประกอบภาพ ผูกํากับภาพ จะตองเขาใจลักษณะของแสง แหลงที่มา
ของแสง หลักและวิธีการจัดแสงอยางถูกตอง แสงสรางความเขาใจในภาพ ทําใหเกิดความงาม สราง
บรรยากาศของเรื่องราว แสงชวยใหรับรูมิติและความมืด การจัดแสงในแตละฉากของภาพยนตร ควรทําให
สมจริง และสื่ออารมณใหสอดคลองกับเนื้อหาในภาพยนตร การจัดแสงในภาพยนตร มีความสําคัญ และมี
อิทธิพลตอภาพยนตร คือ
(1)

การจัดแสง เลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสื่ออารมณใหดูสมจริง

(2) การจัดแสง เพื่อสื่อความหมายซอนเรน หรือแฝงนัย เชน การใหแสงต่ํา (low key) การ
สรางแสงระยิบระยับ การจัดแสงใหมีเงา การจัดแสงเขมบนใบหนาดานเดียว
(3) การจัดแสง เพื่อบงบอกแนวของภาพยนตร ภาพยนตรแนวฟลมนัวร จะมีเนื้อหาแสดงถึงดาน
มืดของตัวละคร บรรยากาศจะดูมืดสลัว ภาพเงาดํามีแสงริมรอบราง สื่อถึงอารมณขัดแยง ลึกลับ
(4) การจั ด แสง เพื่ อเร าใจผู ชม ตอ งคํ า นึ งถึง แหล งที่ ม าของแสง แลว จั ด แสงให ส อดคล อ งกั บ
เหตุการณ จะชวยเนนความรูสึก สมจริง และความนาเชื่อถือในเหตุการณ เชน การจัดแสงสีสมแดง บน
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ใบหนา แทนแสงเทียนไข ตัวละครตายไป ขึ้นสวรรค สถานที่รอบๆ จะใชแสงขาวสวาง (high key)
(5) การจัดแสง ชวยเสริมการเลาเรื่องภาพยนตร โดยการจัดวางตําแหนง และทิศทางของแหลง
แสง ประกอบการเลาเรื่อง และเรื่องที่เลา ถูกเลาโดยมุมมองของใคร เวลาใด สถานที่ใด จะเปนปจจัยใน
การจัดแสง ที่จะชวยเสริมใหการเลาเรื่องของภาพยนตร สมจริง นาติดตาม

ภาพที่ 5.20

การจัดแสง ในภาพยนตร เรื่อง ida (2013) เปนภาพยนตรสัญชาติโปแลนด เขียนบทและ
กํากับโดย พาเวล พอลิโกวสกี (Pawel Pawlikowski) ริซารด เลงซีวสกิ (Ryszard
Lenczewski) และ ลูกัส ซาล (Lukasz Zal) ถายภาพ เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อ ป ค.ศ.
1960 เรื่องราวของแมชีชาวยิว ชื่อ แอนนา ออกตามหาครอบครัว เปนภาพยนตรขาวดํา ที่มี
ความโดดเดนในเรื่องภาพ และการจัดแสง

การจัดแสง ตองคํานึงถึงปจจัย 4 ประการ คือ (1) แหลงที่มาของแสง เชน แสงจากธรรมชาติ และ
แสงจากหลอดไฟประดิษฐ (2) วัตถุที่แสงตกกระทบ ไดแกนักแสดง และฉาก (2) การเลือกชนิดของโคม
ไฟใหเหมาะสม และ (3) การเตรียมสถานที่
หลักพื้นฐานและวิธีการจัดแสงในการถายทําภาพยนตร ประกอบดวย การจัดไฟหลัก (key light)
ไฟลบเงา (fill light) ไฟสองหลัง (back light) ไฟสองฉาก (background light)
(1) การจัดไฟหลัก (key light)
ไฟหลัก ทําหนาที่ สองวัตถุหรือตัวละคร ใหปรากฏรูปราง รูปทรง มองเห็นพื้นผิวไดชัดเจน การวัด
แสงของกลอง จะวัดคาความเขมของแสง จากไฟหลักเปนเกณฑ ดังนั้น ไฟหลอดแรกที่จะตองจัดใหเขาที่
และเรียบรอยกอน คือไฟหลัก กอนที่จะไปจัดไฟดวงอื่นๆ ไฟหลัก สามารถจัดไดหลายรูปแบบ และหลายมุม
ในภาพยนตรหลายๆ เรื่อง มักจะนิยมจัดไฟหลัก ดังนี้
ไฟหนา 45 องศา (conventional key) การจัดไฟแบบนี้ ถือเปนมาตรฐานของการจัดไฟหลัก คือ
ใหนักแสดงอยูในตําแหนงหันหนา ทํามุมเฉียง 45 องศา ระหวางโคมไฟ กับ กลอง และใหโคมไฟอยูสูงกวา
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ดวงตาของนักแสดง ประมาณ 30 – 45 องศา การจัดแสงแบบนี้ จะทําใหเกิดแสงเงาที่ใบหนาของนักแสดง
ดูปกติ (5.21a)

ภาพที่ 5.21a การจัดไฟหลักมาตรฐาน 45 องศา

ไฟหนามุมต่ํา (low angle key) คือ การวางตําแหนงโคมไฟอยูดานหนาของนักแสดง ในมุมต่ํา ทํา
ใหเกิดเงาบริเวณใบหนาดูประหลาด นาสะพรึงกลัว เหมือนภูติ ปศาจ ยิ่งจัดแสงกระดาง ก็ยิ่งนากลัว แตถา
จัดแสงใหนุมนวล อาจทําใหดูรูสึกยั่วยวน (5.21b)

ภาพที่ 5.21b การจัดไฟสองดานหนามุมต่ํา (low
Terminator 2 : Judgment

angle key)

จากภาพยนตร เรื่อง

Day (1991)

ไฟหนามุมสูง (butterfly lighting) การวางตําแหนงของโคมไฟ จะวางจากดานหนาของนักแสดง
และทํามุมสูงเหนือใบหนา ทําใหเกิดเงาที่บริเวณใตจมูก ดูคลายผีเสื้อ สรางความมีเสนหเยายวนใหแก
นักแสดง (5.21c)
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ภาพที่ 5.21c การจัดไฟสองหนามุมสูง

(butterfly lighting)

ไฟขาง (side light key) คือ การสองโคมไฟไปที่ดานขางของใบหนานักแสดง ในระดับความสูง
เสมอดวงตาของนักแสดง จะทําใหใบหนาดานหนึ่งเกิดเงามืด อีกดานหนึ่งสวาง ประโยชนของการจัดแบบนี้
คือตองการสื่ออารมณขัดแยง หรือความเขมแข็งของตัวละคร (5.21d)

ภาพที่ 5.21d การจัดไฟดานขาง

(side light key)

ไฟบนมุมสูง (high angle key) คือการจัดดวงไฟ อยูดานบนเหนือนักแสดง อาจจะเปนดานหนา
หรือเยื้องนิดหนอย จะทําใหเกิดเงาที่ดวงตา เมื่อนักแสดงกมหนา สื่ออารมณเศราและหดหูของนักแสดง
แตถาเงยหนาขึ้นรับแสงไฟ 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 ดานที่กลองมองเห็น สวนใบหนาอีกดานหนึ่ง กลองจะมองไมเห็น การจัดไฟ
แบบนี้ ก็เหมือนกับจัดไฟสองขางไกล (far side) แตทํากลับกัน (5.21g)
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ภาพที่ 5.21g การจัดไฟสองใกลระดับหู

(ear side key)

ไฟสองดานหลัง (backlight key) คือ การจัดวางโคมไฟใหอยูดานหลังของวัตถุ หรือนักแสดง ทํา
ใหเกิดเงามืดที่ตัวนักแสดง จะมองเห็นแคแสงสวางตรงรอยขอบ เรียกแสงที่ปรากฏเปนเงารางวา แสงริม
ขอบ หรือ ริมไลท (rim light) การจัดแสงแบบนี้ จะสรางอารมณลึกลับ รูสึกมีเงื่อนงํา ซอนเรน ระทึกใจ
แตถาทําใหแสงนุมนวล อารมณก็จะเปลี่ยนไปในแนวโรแมนติค (5.21h)

ภาพที่ 5.21h การจัดไฟสองดานหลัง

(backlight key)

(2) การจัดไฟลบเงา (fill light)
ไฟลบเงา เปนไฟเสริมเพื่อลบเงาที่เกิดจากไฟหลัก จะถูกติดตั้งไวตรงขามกับไฟหลัก และวางไวใกล
กับกลองถายภาพ ในระดับเดียวกัน แสงไฟที่สองออกไป จะทําใหเงาบนใบหนาของนักแสดง เจือจางลง
มั ก ตั้ ง ค า ความเข ม ครึ่ ง หนึ่ ง ของไฟหลัก การติ ด ตั้ ง ไฟลบเงา อาจต อ งย ายเปลี่ ย นตํ า แหน ง ตามความ
เหมาะสม เพราะขึ้นอยูกับตําแหนงของไฟหลัก และทิศทางการหันหนาของนักแสดง ไฟลบเงา ควรเปนให
แสงนุมนวล บางครั้ง มีการใชแผนสะทอนแสง ชวยใหการลบเงาทําไดนุมนวลขึ้น หรือไมก็ ใหแสงผานแผน
กรองแสง ก็จะทําใหแสงนุมนวล ลบเงาที่เขมขนของไฟหลักได
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ภาพที่ 5.22

หลักพื้นฐานการจัดโคมไฟแบบ 3 จุด (ซาย) คือ ไฟหลัก ไฟลบเงา และไฟสองหลัง และการจัด
ไฟแบบ 4 จุด (ขวา) โดยเพิ่ม ไฟสองฉากหลัง เขาไปอีก 1 ดวง

(3) การจัดไฟสองหลัง (back light)
ไฟสองหลัง จะชวยใหนักแสดง หรือวัตถุที่อยูในเฟรมภาพ มีความโดดเดน ไมจมไปกับฉากหลัง
(background) การวางตําแหนงของโคมไฟ จะวางไวที่บริเวณดานหลังของนักแสดง และใหสูงเหนือศีรษะ
ของนักแสดง จะทําใหเกิดขอบแสงบริเวณดานบนของศีรษะ เวลาถายภาพ จะชวยแยกตัวนักแสดงออก
จากฉากหลัง การจัดไฟสองหลัง สามารถจัดไดหลายตําแหนง เชน สองไหล สองผม และควรจะใหมีความ
สวาง ไมนอยกวาไฟหลัก เพราะพื้นที่สะทอนแสงของไฟสองหลังมีจํากัด ตองเพิ่มความสวางใหมากกวาไฟ
หลัก จึงจะใหแสงสองหลังชัดเจนขึ้น
(4) การจัดไฟสองฉาก (background light)
ไฟสองฉาก จะทําหนาที่สรางบรรยากาศของฉาก ชวยขับเนนความหมายของเรื่องราว และตัวละคร
แสดงให เ ห็ น รายละเอี ย ดของ พื้ น ผนั ง และวั ต ถุ ที่ เ ป น เครื่ อ งประกอบในฉาก เช น โต ะ ตู นาฬิ ก า
นอกจากนี้ ยังจะชวยสรางมิติความลึกของภาพ ชวยขับใหนักแสดง โดดเดนขึ้น การจัดไฟสองฉาก จะตอง
ดูแหลงที่มาของแสงขางเคียง หรือแสงตามธรรมชาติขณะนั้น แลวเพิ่มลําแสง หรือความเขมของแสงเขาไป
เพื่อใหฉากดูสมจริงยิ่งขึ้น ถาไมมีแหลงแสงในบริเวณนั้นเลย ก็ใหดูทิศทางของแสงที่พุงออกจากโคมไฟ
หลักเปนเกณฑ แลวจัดตําแหนงแสงไปตามทิศทางนั้น
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ภาพที่ 5.23

(ซาย) ไฟสองหลัง เสริมความแรงของแสงธรรมชาติ ที่ลอดหนาตางเขามาในหอง (กลาง) จัด
แสงเสริม ตามแหลงแสงที่สองมาจากหนาตางเหนือบรรได ลงไปที่นักแสดง (ขวา) การจัดแสง
แบบตารางหมากรุก เกิดพื้นที่เงา และแสงสลับกันไป

การจัดฉากในเวลากลางคืน ใหเปนกลางวัน จะตองเพิ่มพื้นที่ของแสงใหมาก อยาใหเกิดเงา ดวย
การใชแผนควบคุมแสง และใหคาความสวางของฉาก ใกลเคียงกับ ตัวนักแสดง แตถาตองการใหฉาก เปน
เวลากลางคืน ก็ลดความสวางของฉาก ใหนอยกวาแสงที่ตกกระทบตัวนักแสดง เวนแตวา ตองการสื่อ
ความหมายไปที่ เหตุการณที่ฉากหลัง มากกวาที่ตัวนักแสดง เพื่อดึงความสนใจของผูดูไปที่ฉากหลัง ก็ให
เพิ่มความเขมของฉาก ใหมากกวาตัวนักแสดง

ภาพที่ 5.25

การจัดแสงในลักษณะพิเศษ เพื่อสรางจุดเนน ดานอารมณ

เรื่องของการจัดแสง มีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เชน การจัดแสงตาม
ลักษณะของแสง แสงกระดาง สรางอารมณขัดแยง รุนแรง แสงนุมนวล ใหอารมณออนไหว โรแมนติค พิ้น
ผิวของวัตถุ หรือผิวของนักแสดง ตางก็มีอิทธิพลตอการกระจายของแสง ที่จะทําใหแสงเกิดความกระดาง
หรือนุมนวล การจัดแสดงกระดาง หรือนุมนวล ก็ขึ้นอยูกับโคมไฟและอุปกรณกั้นบังแสง การจัดแสงก็ยังมี
รูปแบบมาตรฐาน ที่นิยมใชกันในภาพยนตร คือ การจัดแสงแบบแสงโทนมืดหรือต่ํา (low key) จะใหพื้นที่มี
เงาเปนสวนใหญ ดูทึบ ดํา เชน ฉากในหองขังของนักโทษ การจัดแสงโทนสวาง (high key) จะใหพื้นที่
สวนใหญ สวาง ขาว ดูสะอาดตาม สรางความหาย ความเปดเผย จริงใจ โทนสวางแทนสวรรค โทนมืด
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หรือดํา แทนนรก
(5) สีของแสง
การกําหนดสีของแสง มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อใหสีของภาพ มีความถูกตอง ไม
ผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง เชน แหลงไฟธรรมชาติที่สองมายังฉาก ใหสีที่ผิดไปจากที่ผูกํากับตองการ
เชน ใหแสงสีสม ผูกํากับจะตองแกไขแสงจากแหลงไฟนั้นเสียกอน อาจใชไฟ HMI (ใหแสงสีขาว) ในการแก
สี 2) เพื่อถายทอด อารมณและความหมาย ที่ซอนเรนของเรื่องราว ผานสีของภาพ ซึ่งเปนเจตนาของผู
กํากับภาพ เชน สีแดง ใหความรูสึกตื่นเตน เราใจ โออวด สีฟาใหความรูสึกสดชื่น เบาสบาย สีน้ําตาม ให
ความรูสึกเฉื่อยชา เบื่อหนาย สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ ยุติธรรม เปนตน

ภาพที่ 5.24

ใชแสงสีสมเหลือง สาดไปที่ตัวละคร บงบอกความอึดอัด ถูกกดดัน เศรา รันทด ไรทางออก ภาพ
จากภาพยนตรเรื่อง slumdog millionaire (2008)

หากผูกํากับแสง ตองการใหสี ที่บอกอารมณ บุคลิกภาพ และ พัฒนาการของตัวละคร ก็อาจ
เลือกใชไฟสองที่มีองศาความสวางแตกตางกัน เสริมสรางบรรยากาศใหแกฉาก

ภาพที่ 5.25

การจัดแสงนอกสถานที่ ของทีมงานถายภาพยนตร
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แหลงแสง

องศาเคลวิน

แสงเทียนไข
แสงดวงอาทิตย ขึ้น หรือตก
แสงไฟจากหลอดไสทังสเตน
แสงไฟโฟโตฟลัด และไฟฟลัดสะทอน
แสงไฟฟลูออเรสเซนทสีสม (warm light)
แสงอาทิตยตอนสาย และเกือบเย็น
แสงไฟฟลูออเรสเซนทสีขาว (day light)
แสงไฟคารบอนอารค
แสงไฟจากไสหลอด HMI
แสงอาทิตย ตอนกลางวัน เที่ยงวัน
แสงอาทิตยทองฟามีเมฆบัง
แสงทองฟา หลังอาทิตยอัสดง

1,850 – 2,000 (แดง)
2,000 (แดง)
3,200 (สม)
3,200 – 3,400 (สม)
3,500 (สม)
4,300 (เหลือง)
4,300 (หลือง)
5,000 (ขาว)
5,600 (ขาว)
5,500 (ขาว)
6,000 – 7,500 (ฟา)
9,500 – 30,000 (น้ําเงิน)

ตารางที่ 5.4 แหลงแสง คาอุณหภูมิสี และสีของแสง

การจัดแสงภายในหองสตูดิโอ จะจัดแสงสําหรับถายภาพมุมกวางกอน จากนั้นก็เปนมุมแคบหรือ
ปานกลาง โดยคํานึงถึง แสงฉากหลัง และตําแหนงของนักแสดงเปนหลัก การสรางอารมณของฉาก และ
เวลา บางครั้งการจัดแสงใหเกินความจริง ก็ชวยเลาเหตุการณของภาพมุมใกล ไดดีกวาภาพมุมกวาง สวน
การถายภาพนอกหองสตูดิโอ มักจะพบกับปญหาเรื่องดินฟาอากาศ ซึ่งทําใหควบคุมแสงไดยาก ผูกํากับ
แสงจึงตองถายภาพมุมกวางกอน แลวคอยมาเก็บรายละเอียดในภาพมุมแคบ การจัดแสงนอกสถานที่ จะ
ใชอุปกรณจัดแสงมากกวาภายใน และอาจมีการเคลื่อนยายโคมไฟกันบอยขึ้น
5.3

การประเมินภาพยนตร
5.3.1 มาตรฐานรูปแบบ และการประเมินงานสราง

ภาพยนตร เปนสื่อที่ถูกจัดขึ้นชั้นเปนสื่อสารมวลชน ที่ทรงพลังที่สุดในการโนมนาวใจผูรับชม ใหทั้ง
สาระความรู และบันเทิงอยางหลากหลาย นับวาเปนสื่อที่มีความยุงยากที่สุดในการสราง เพราะตองใชเวลา
ทุน ทีมงาน และพลังความคิด ในการสรางภาพยนตรเรื่องหนึ่งๆ ตองผานการวิเคราะหมาลวงหนากอน
อยางนอย 3 ดาน คือ (1) ดานผูชมและตลาด (audience and marketing) วาตองการผลิตภาพยนตรสู
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ตลาดบันเทิง ขณะนี้ผูชมตองการชมภาพยนตรในแนวใด (2) ดานเนื้อเรื่อง ก็ใชปจจัยเดียวกันผูชมและ
ตลาด มาเปนสวนผสมในการวิเคราะห ขึ้นอยูกับผูสรางวาตองการสื่อความรู และคุณธรรม (สารคดี และ
ธรรมคดี) เขาไปในภาพยนตรมากนอยแคไหน เพราะถาใสมากไป มันก็จะกลายเปนภาพยนตรสารคดี ไมใช
บันเทิง ถาบันเทิงมากไป ก็ประชาชนก็จะไมไดรับคุณคาในทางพัฒนาชีวิต (3) ดานโครงการงานสราง
(production) ที่มีคุณภาพ ก็จะดูที่งบประมาณสราง กับระยะเวลา วาเหมาะสมเพียงไร ตลอดทุกขั้นตอน
ของผูรับผิดชอบงานสราง จะตองมีการประเมินงานสรางทุกขั้นตอน
ภาพยนตรถูกจัดแบงเนื้อหาและรูปแบบ ไดหลายประเภท โดยยึดเงื่อนไขตางกัน คือ ถายึดตาม
เนื้อหาสาระ 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 ภาพยนตรแอนิเมชั่น หรือหนังการตูน
หนังที่มีคนแสดงรวมกับตัวการตูน และหนังที่เลนโดยคนลวนๆ หรือ หนังฟลม หนังดิจิตตัล หนังภาพ 2
มิติ หนัง 3 มิติ 4 มิติ หนังจอปกติ หนังไอแมกซ เปนตน และถายึดเชื้อชาติหรือตระกูลของหนัง 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
ภาพยนตรที่สราง ชีวิต แอ็คชั่น 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 ที่อยูเหนือความคาดหมาย มาเปนตัวแปรสราง
ปญหาอุปสรรค เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คาเชื้อเพลิงแพง พนักงานขอขึ้นคาแรง ภาวะการเมือง การ
ชุมนุมประทวง หรือแมกระทั่งเหตุแผนดินไหว น้ําทวม ไฟไหม อุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือแมกระทั่งการ
สูญเสียชีวิต โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวนักแสดงหลัก ปญหาเหลานี้ ผูอํานวยการสราง จะตองมีแผนปองกัน
และ วิธีแกไข เยียวยาไวลวงหนา
5.3.2 เกณฑชี้วัดคุณคาและคุณภาพของออกแบบงานสราง
เมื่อจับประเด็นไดแลววา ภาพยนตรที่จะประเมิน มันถูกจับวางอยูในประเภทใด ก็สามารถประเมิน
ภาพยนตรเรื่องนั้นไดแลว อยางเปนธรรม ปจจัยที่จะนํามาประเมิน ไดแก
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(1) เรื่องราว การดําเนินเรื่อง สัดสวนของ สาระ ธรรมะ บันเทิง) (ผูเขียน ใชเกณฑประเมิน ตาม
map of film art)
(2) ภาพและเสียง คุณภาพ สัดสวนความงาม ความสมจริง และมีมิติ
(3) การแสดง–การกํากับการแสดง การสวมบทบาท แอ็คชั่น สมจริง สื่อความหมายชัดเจน และมี
มุข (พูด แอ็ค ตลก)
(4) ฉาก และอุปกรณประกอบฉาก สมจริง ทั้งดานองคประกอบจัดวาง การจัดแสงถูกตอง
(5) การสราง (การออกแบบงานสราง เหมาะสมกับงบประมาณ คุณภาพของผูสรางและทีมงาน
อาชีพ หรือ สมัครเลน ความสมจริงของเทคนิคพิเศษ)
(6) นักแสดง–ดารา (อาชีพ สมัครเลน หรือ มีชื่อเสียง ไมมีชื่อเสียง จํานวน การสวมบทบาท)
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ตารางประเมินงานสราง ภาพยนตร ภาพยนตรโทรทัศน
รายการ
ประเมิน

เรื่อง

ภาพ

เสียง

สราง

แสดง

ตัวชี้วัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม
โครงสรางการเลาเรื่อง องก 1–2–3
เลาเรื่องดวยฉาก และ ตัวละคร อยางลื่นไหล ตอเนื่อง [x2]
สัดสวน สาระ บันเทิง ธรรมะ เหมาะสม
มีบท screenplay
สัดสวนภาพ (aspect ratio) wide screen 16:9 หรือ 21:9
การจัดองคประกอบภาพ องคประกอบศิลป (composition)
การจัดมุมภาพ (view angle)
ทิศทางเคลื่อนไหว เขา–ออก เฟรม ของวัตถุ ตัวละคร
ไมมีสิ่งรบกวนอยูในเฟรม เชน อุปกรณ คนภายนอก ขยะ
ความชัดเจน – ระดับเสียง คุณภาพ ของเสียงพูด (dialogue)
ดนตรีประกอบ (music)
เสียงประกอบแอ็คชั่น SFX (sound effect)
ระบบเสียง surround sound 5.1 channel [x2]
เตรียม จัดหา สราง-ตกแตง ฉาก สถานที่ถายทํา
เตรียม จัดทํา shooting script – breakdown sheet
วัสดุ อุปกรณ การถายทํา / ประกอบฉาก
บริหารจัดการ ทีมงาน – เงิน – เวลา – อุปสรรค
บัญชีคาใชจายงานสราง / รายงานการสราง ผลกระทบ
จังหวะการแสดง (action / activity / rhythm)
การสื่อความหมายทางอารมณ: ดีใจ เสียใจ ขํา กลัว ตกใจ
การสื่อความหมายของแอ็คชั่น
เสียงพูด (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต แมสะกด น้ําเสียง)
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รายการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด: มี–ถูกตอง–เหมาะสม

สื่อความหมายของเรื่องราว และ ตัวละคร [x4]
เทคนิคพิเศษ หมอกควัน เลือด บาดแผล [x2]
ฉากพิเศษ ไฟไหม ฝนตก [x2]
ฉากพิเศษ กระสุนยิง ระเบิด ใตน้ํา ปนหนาผา [x2]
ฉากแอ็คชั่น ตอสูมีอุปกรณ ชน กระแทก [x2]
stunt and facilitator, teacher [x2]
ตัวละคร: เด็กทารก สัตวเลี้ยง [x2]
ตัดตอ ลื่นไหล สม่ําเสมอ (ไมมี 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]
การจัด สี แสง เหมือนฟลม (Look like film) [x2]
ผูจัดการงานสราง: PM (Production manager)
ทีม
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)
อื่นๆ: make–up / grip / dresser / SPFX supervisor
ฉาก

ตารางที่ 5.5 ตารางประเมินงานสรางภาพยนตรและวีดิทัศน

ตก
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หมายเหตุ
(1)

ระดับคุณภาพชี้วัด “ตก” หมายถึง 0 คะแนน “ผาน” หมายถึง 1 คะแนน “ดี” หมายถึง 2
คะแนน “ดีมาก” หมายถึง 3 คะแนน

(2)

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

(3)

ทีมงานหนวยใด มีผูชวยหลายคน ใหนับรวมเปนหนึ่งหนวยรายการ

5.4

กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร และการสนับสนุนการสรางภาพยนตร

กฏหมายที่รัฐบาลใชเปนแมบท
ควบคุมการผลิตและเผยแพรภาพยนตรในประเทศไทย คือ
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมายฉบับนี้ ใหอํานาจแก สํานักพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศน กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบการเซ็นเซอร จัดระดับความเหมาะสม (rate)
ของภาพยนตรและวีดิทัศน ทั้งของไทยและตางประเทศ สาระสําคัญของกฏหมายฉบับนี้ ที่ผูสรางภาพยนตร
จําเปนตองรู คือ
(1) ความหมายของภาพยนตร และโรงภาพยนตร
กฎหมายฉบับนี้ใหความหมาย ภาพยนตรและวีดิทัศน แตกตางกัน คือ ภาพยนตร หมายถึง วัสดุที่
มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียง ซึ่งสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง แต
ไมรวมถึงวีดิทัศน ภาพยนตร เผยแพรโดยวิธี “ฉาย” สวนวีดิทัศน เผยแพรโดย ลักษณะเกมการเลนก็ได
คาราโอเกะก็ได หรือลักษณะอื่นๆ ที่กฏกระทรวงกําหนดไว
การสรางภาพยนตร หมายความวา การผลิต ถาย อัด บันทึก หรือทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหเปน
ภาพยนตร ประเด็นนี้ ใหความหมายของการ “สราง” ซึ่งรวมไปถึง การทําก็อปปสื่อภาพยนตรดวย
ฉาย หมายความวา การนําภาพยนตรหรือวีดิทัศน มากระทําใหปรากฏภาพ หรือภาพและเสียง ดวย
เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใด และใหหมายความถึงการถายทอดดวย ขอนี้ ไมใชมีผลบังคับแคการฉายใน
โรงภาพยนตรเทานั้น แตรวมถึงการเผยแพรบนสื่อโทรคมนาคม และสื่ออนไลนดวย
โรงภาพยนตร หมายความวา สถานที่ฉายภาพยนตร ที่เปนอาคาร และกลางแจง หรือสถานที่อื่น ที่
กําหนดไวในกฏกระทรวง
(2) คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
คณะกรรมการภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น แ ห ง ชาติ มี ห น า ที่ สํ า คั ญ คื อ เสนอนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร การสรางและสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ตอคณะรัฐมนตรี กําหนดมาตรการ
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ส ง เสริ ม การสร า งภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น ในลั ก ษณะสร า งสรรค ส ง เสริ ม การเรี ย นรู คุ ณ ค า ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ใหคนทุกกลุมเขาถึงได และเปนผูมีบทบาทในการกําหนดสัดสวนการนําภาพยนตรไทยและ
ภาพยนตร ต า งประเทศ เขา มาฉายในโรงภาพยนตร ใ นประเทศ ซึ่ ง เป น มาตรการสํ า คั ญที่ ป อ งกั นหนั ง
ตางประเทศเขามามากจนเกินไป จนมาเบียดบังอุตสาหกรรมภาพยนตรของคนไทย และหนาที่อื่นๆ ตาม
มาตรา ๙
(3) คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร และวีดิทัศน
บุ ค คลคณะนี้ ได รั บ การแต ง ตั้ ง ตามมาตรา 16 มาจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นภาพยนตร วี ดิ ทั ศ น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม หรื อ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค มี ห น า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ๆ คื อ (มาตรา 18) อนุ ญ าตให ส ร า ง
ภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ให
เชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร รวมทั้งการอนุญาตสงภาพยนตรออกไปตางประเทศดวย
สวนขอกําหนดการประกอบกิจการภาพยนตร (การสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร) ก็
ตองมีการขออนุญาตตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ตามมาตรา 20, 21, 22 คณะกรรมการชุดนี้ จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนายในราชอาณาจักร หรือไมก็ได ถา
ภาพยนตรเรื่องนั้น ขัดตอหลักศีลธรรม หรือบอนทําลาย ตามมาตรา 23 ก็จะไมอนุญาต
โทษการฝาฝนละเมิดพระราชบัญญัติ มีทั้งโทษอาญาและแพง และในทายของพระราชบัญญัติ ได
กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ไวดวย
มีประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับหนึ่ง ที่เปดชองทางสงเสริม ใหนักสรางภาพยนตร มีโอกาส
ขอรับการสนับสนุนทุนสราง คือ ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง มาตรการ
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยทําเอกสารโครงการหรือกิจกรรมก็
ได ยื่นขอตอคณะกรรมการ เพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งระเบียบขอ 5 ระบุไ วชัดเจนวา โครงการหรื อ
กิจกรรม ที่จะไดรับอนุญาตนั้น จะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ
–การศึกษาวิจัยองคความรู การพัฒนาขอมูล สารสนเทศและการสรางเครือขายความรวมมือ ที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาและการผลิตผลงานภาพยนตรและวีดิทัศน
–การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ใหมีศักยภาพและมีความรู ในการผลิต
ผลงาน หรือการสงเสริมเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตรและวีดิทัศน
–การส ง เสริ ม การสรา งภาพยนตรแ ละวีดิทั ศน ตามขั้ น ตอนต างๆ ในกระบวนการสร าง ตามที่
เหมาะสมและจําเปน
–การจัดงานเทศกาลภาพยนตรและวีดิทศั น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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–การเผยแพร โฆษณา และประชาสัมพันธภาพยนตรและวีดิทัศน ไปสูสาธารณชน ใหไดรูจักกในวง
กวาง สําหรับภาพยนตรและวีดิทัศน ที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
–การยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีสวนสําคัญ ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน และยกระดับ
มาตรฐานของผลงานไปสูระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ก็มีอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน อีกหลายฉบับ ที่
ประกาศออกมา โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปดชองทางใหผูประกอบการ กิจการโรงภาพยนตร รานให
เชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย ภาพยนตรและวีดิทัศน ไดรับการขออนุญาต การแจงจดใบอนุญาตตางๆ
ชวยใหผูประกอบการเหลานั้น รูวิธีการและแนวทางปฏิบัติ
สวนอนุบัญญัติที่เกียวของกับการตรวจพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กําหนดขึ้นเปนเกณฑในการ
ตรวจเซนเซอรการอนุญาต ไมอนุญาต การสราง การเผยแพรวีดิทัศนและภาพยนตร ในประเทศไทย ไมวา
จะเปนภาพยนตรไทย หรือของตางประเทศก็ตาม
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คําถามทายบท
(1)

งานอํานวยการสรางภาพยนตรเรื่องหนึ่งๆ ประกอบดวยฝายใดบาง จงบอกชื่อตําแหนงสําคัญๆ
และภาระหนาที่มาพอสังเขป

(2)

กองการถายทํา มีใครเปนผูดูแล มีกิจกรรมอะไรบางที่ตองทํา

(3)

ผูอํานวยการสราง กับ ผูจัดการงานสราง ผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับศิลป คือใคร มีภาระกิจ
สําคัญอยางไร

(4)

กอนลงมือถายทํา จะตองทําอะไรบาง และมีใครรับผิดชอบ

(5)

กิจกรรมระหวางงานถายทํา มีอะไรบาง บุคคลตําแหนงใดที่มีบทบาทมากที่สุด และมีภาระกิจตองทํา
อะไรบาง

(6)

ฉากในภาพยนตร หมายถึงอะไร แตกตางจากฉากในละครเวทีอยางไร การกํากับฉากในภาพยนตร
มีขอบเขต ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบาง?

(7)

การแสดงของนักแสดง บนเวที แตกตางจาก การแสดงภาพยนตรอยางไร? ปจจัยอะไรบาง ที่บง
บอกวา สิ่งที่ปรากฏในเฟรมภาพนั้น คือ ตัวละคร หรือ นักแสดง

(8)

การจัดองคประกอบภาพ ของภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร

(9)

ใหนักศึกษา นําบทถายทําที่ไดเตรียมไวใน บทที่ 3 มาลงมือถายทําและตัดตอใหเปนภาพยนตรสั้น 1
เรื่อง

(10) ในระหวางปฏิบัติกิจกรรมกองถายทํา มีปญหาใดเกิดขึ้นบาง และมีแนวทางหรือวิธีแกไขปญหา
อยางไร
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การเขียนโครงการและขอเสนอในการสรางภาพยนตร
(1) วิเคราะหสถานการณปจจุบัน
สภาพแวดลอมทั่วไปของการสื่อสารในประเทศไทย ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ
การเมือง ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย 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 ที่มีตอรางวัลเกียรติคุณในวงการภาพยนตรไทย อิทธิพล และผลประโยชนทางการตลาด
ภาพยนตร กับการแขงขันการบริโภคสื่อทดแทน
(2) ชื่อเรื่องของภาพยนตรที่จะสราง ชื่อเรื่อง ชื่อผูสราง (กลุม หรือ บริษัทผูสราง และผูอํานวยการ
สราง) ระยะเวลาในการสราง (บอกจํานวนเวลา ป เดือน วัน) วงเงินงบประมาณ เรื่องยอ
(synopsis) แนวคิดในการดําเนินเรื่อง แกนของเรื่อง (Theme) วัตถุประสงค และเปาหมายที่พึง
ประสงค
(5) วัตถุประสงคการผลิต
(6) เปาหมายการผลิต เชิงปริมาณ (ใคร ผลิตอะไร ที่ไหน เมื่อไร จํานวนปริมาณ เทาไร) เชิงคุณภาพ
(คาดหวังอะไร อยางไร) กลุมเปาหมาย (ผูชม)
(7) ระยะเวลาการสราง (เริ่มตน - สิ้นสุด)
(8) แผนการสราง คณะทํางาน (studio management) โครงสรางทีมงาน ภารกิจ และหนาที่ 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) ผลที่คาดวาจะไดรับ ดานกายภาพ ดานจิตภาพ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
(13) คาใชจายตางๆ ในงานสรางภาพยนตร
ประเภทคาใชจาย 2 ประเภท
ประเภทคาใชจาย
1. ตนทุนการถายทํา
คาใชจายเตรียมงานสราง

คาใชจายคงที่
คาบทประพันธ
คาบทภาพยนตร

คาใชจายในงานสรางภาพยนตร
คาใชจายผันแปร

คาใชจายฟอรมทีมงาน
คาใชจายดูสถานที่ถายทํา
คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายระหวางถายทํา คาแรงนักแสดง
คาพาหนะ คาเครื่องแตงกาย
คาแสดงตัวประกอบรายวัน
คาแรงทีมงาน
คาแรงรายวัน คาอาหาร คาใชจายอื่นๆ
คาเชาอุปกรณ
คาฉากและสถานที่ คาฟลมภาพยนตร
คาฟลมภาพนิ่ง
คาใชจายหลังถายทํา
คาเพลงและดนตรีประกอบ คาใชจายหองแล็บเสียง ตัดตอ (คาจาง อัด
ภาพยนตร
ทําเทคนิค) คาธรรมเนียมตีตราและเซ็นเซอร
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายในการดําเนินการ เงินเดือนพนักงาน
-คาเลี้ยงรับรอง
เจาหนาที่
-คาพาหนะ
-คาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
-คาใชจายในสํานักงาน
-คาธรรมเนียมและอื่นๆ

