Digital Movie Production

บทที่ 7
การสรางภาพยนตรสั้น
หลักคิดและหลักการพื้นฐานและวิธีการสรางภาพยนตร ไดกลาวไวโดยละเอียดแลว ในบทที่ 1 – 6
นัก ศึ ก ษาที่ เริ่ มฝ ก หัดสร า งภาพยนตร (film school) ผู เริ่ มต น สร า งภาพยนตร ใ นแนวของตนเอง หรื อ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสรางภาพยนตรแนวนอกกระแส (independent: inde) ไมวาจะสรางกันเลนๆ เพื่อ
ทดสอบ หรือเลียนแบบ หรือจะสรางเพื่อเผยแพรกันทางอินเทอรเน็ต ใหชมกันในกลุม (fan film |
sweded film) หรือแมกระทั่งการสรางภาพยนตรโฆษณาผลิตภัณฑ หรือเพื่อการประชาสัมพันธ รณรงค
ก็ตองใชหลักคิดและหลักการพื้นฐานเหลานั้น ในการออกแบบงานสราง ตั้งแตขึ้นเริ่มตน เขียนบท ถายทํา
และตัดตอ
ภาพยนตรสั้น มักใชเกณฑเรื่องความยาวของเรื่องที่ฉาย มาเปนเกณฑจัดประเภท แมกระทั่งชื่อ
เรียก ก็มักเรียกวา “หนังสั้น” หนังสั้น จัดอยูในกลุมภาพยนตรตนทุนต่ํา แตภาพยนตรตนทุนต่ํา อาจไมใช
หนังสั้น เพราะภาพยนตรบันเทิงหลายเรื่อง ใชทุนไมมากนัก (แตก็สูงกวาหนังสั้น) ภาพยนตรโฆษณาบาง
เรื่อง แมจะใชตนทุนสูง (เมื่อเทียบกับความยาวของเรื่อง 30 วินาที – 3 นาที) แตก็จัดอยูในประเภทหนัง
สั้น เพราะอยางไรเสียถาเปรียบเทียบตนทุนสรางกับภาพยนตรบันเทิง ความยาว 2 ชั่งโมง ก็ยังใชทุนต่ํา
กวาอยูนั่นเอง ภาพยนตรเพลงหรือภาพยนตรประกอบเพลง ก็จัดอยูในหนังสั้นเชนกัน เพราะมีความยาวไม
เกินไปกวา 5 นาที (จบภายใน 1 เพลง)
7.1

ปจจัยเรื่องทุนสราง

ภาพยนตรสั้น หรือหนังสั้น กับภาพยนตรตนทุนต่ํา หรือหนังตนทุนต่ํา มีสวนเหมือนกันในดานทุน
สราง แตตางกันในดานอิสระทางความคิด และความยาวของภาพยนตร หนังสั้น ใชเวลานอยกวาฉายนอย
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กวา หนังตนทุนต่ํา และมีแนวทางในการนําเสนอเรื่องราวหลากหลายกวา หนังตนทุนต่ํา ก็คือหนังบันเทิง
ความยาว 100 – 120 นาที นั่นเอง เพียงแตจํากัดที่วงเงินทุนสราง ปจจัยที่ทําใหงานสรางภาพยนตร ตอง
ใชทุนสูงกวาการผลิตสื่อประเภทอื่น[1] คือ
(1) บทภาพยนตร (screenplay)
เปนปจจัยแรก ที่ผูสรางจะนํามาคิดคํานวณตนทุน โดยเฉพาะการออกแบบฉากและตัวละคร ใน
ภาพยนตร เชน ฉากสงคราม ฉากประวัติศาสตร หนังยอนยุค ฉากแฟนตาซี หากตองใชสถานที่จริง จะใช
งบประมาณสู ง มาก ตั ว เอกของเรื่ อง จํ า เป น ต อ งใช นั ก แสดงอาชี พ หรื อ ไม วิ ธี ห ลี ก เลี่ ย งคื อ เลื อกบท
ภาพยนตรที่ออกแบบฉากแลว ใชเงินลงทุนใหนอยที่สุด โดยการใชกราฟคคอมพิวเตอรชวย หาฉากอื่นแทน
เชน การตอสูในรถไฟความเร็วสูง ก็อาจเปลี่ยนเปนบนรถยนตบรรทุก หรือไมก็บนเรือ ลดบทพูดของตัว
ละครหลักๆ ลงบาง เลือกนักแสดงหลัก (พระเอก นางเอก) ที่มีคาตัวไมแพงเกินไป อาจเปลี่ยนอาชีพของ
ตัวละคร เชน หมอ มาเปน ครู (ฉากและเครื่องประกอบฉาก สําหรับอาชีพแพทย ยุงยากกวา หาสถาน
ที่มาใชเปนฉาก ไดยากวา อาชีพครู) หรือหานักแสดงแทนในบางฉาก เปนการลดคิวแสดงของนักแสดงลง
จะทําใหลดคาใชจายได เลือกทีมงาน ที่สามารถเลนเปนตัวละคร (ตัวประกอบ) ในเรื่องได
บทภาพยนตร ผูสรางสามารถเขียนขึ้นใหมดวยตนเองได ก็ควรทํา ไมตองซื้อ บทภาพยนตรที่เขียน
ขึ้นใหม ตามองคประกอบของและสภาพแวดลอมของฉาก ที่ผูเขียนบทจะเขียนไดงายกวา และตรงกับ
สภาพความเปนจริง ทําใหคํานวณงบประมาณไดงายกวา
(2) สถานที่ถายทํา (location)
ถาใชสถานที่จริงตามบทที่เขียนมา อาจตองใชงบประมาณสูง ในดานคาเชา และคาใชจายในการ
เดินทางของทีมงาน ก็ควรหาสถานที่ทดแทน หรือถาหาไมไดจริงๆ เชน ฉากประเภท แฟนตาซี ก็เลี่ยงโดย
ตกแตงหรือสรางขึ้นเอง ภายในหองสตูดิโอ หากตองการลดคาใชจายลงอีก ก็เลี่ยงดวยการใหฉากที่สราง
ขึ้ น มี บ ทบาทแค เป นฉากประกอบ หรื อ เปน ฉากหลั ง ของตั ว ละคร ถ า ยด ว ยภาพชั ดตื้ น หลี ก เลี่ ย งการ
ถายภาพชัดลึก แตที่นิยมทํากันมากที่สุดคือ การใชฉากเขียว (green screen) ซึ่งอาจเปนสีเขียว หรือสีน้ํา
เงินบังไว แลวใชคอมพิวเตอรลบสีเขียวออก เพื่อนําภาพที่สรางจากคอมพิวเตอร มาใสแทน ฉากสํานักงาน
อาจใชหองรับแขกในบาน แทนก็ได
สิ่งที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ ในการเลือกฉาก คือ การเดินไป–กลับ การตกแตงสถานที่ได โดยไม
กระทบกระเทือนในการรื้อถอน ไมมีเสียงรบกวน หากตองขออนุญาตเจาหนาที่ ก็ควรเลือกสถานที่ที่มี
เจาหนาที่ใจดี เอื้อเฟอ และตองดูดวยวา การยายกองถายจากสถานที่ภายนอก ไปสูภายใน หรือภายในไปสู
1
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ภายนอก ทําใหยากหรืองายอยางไร ตลอดจนเรื่องความสะดวกในดานสวัสดิการ หองน้ํา หองเก็บของ
หองเปลี่ยนเสื้อผา แตงตัวนักแสดง ถนนหนทาง สะดวก ปลอดภัย ไมมีรถวิ่งพลุกพลาน
(3) กลองถายภาพ และอุปกรณการถายภาพ
การสร างหนั งต นทุน ต่ํ า และหนังสั้นทุ กประเภท มัก ไมมีปญหาในเรื่องการเลื อกใช กล องดิ จิตัล
เหมือนการถายดวยฟลม สําหรับภาพยนตรดิจิตัลทุกประเภท ปญหาอาจไมมากนัก หากหลีกเลี่ยงการเชา
กลองดิจิตัลระดับอาชีพ ดวยการใชกลอง DSLR แทน เพียงแตหาเลนสที่เหมาะสมกับกลอง เชน เลนส 50
มม. เลนสมุมกวาง และเลนสถายไกล หากมีเลนสซูมระยะ 18 – 300 มม. ก็นับวาเพียงพอแลว สําหรับ
การทําหนังสั้น แตก็ควรมีเลนส 50 มม. ไวใชดวย เพราะเลนสมาตรฐาน จะชวยใหการคํานวณขนาดภาพ
มุมภาพ และระยะ ระหวางนักแสดงกับตัวกลอง ทําไดงายขึ้น โดยเฉพาะฉากแอคชั่น ซึ่งตองมีการเคลื่อน
กลองบอยๆ
กลองวิดีโอ ที่นํามาใชรวมกับกลอง DSLR อาจมีปญหาเรื่องสีของภาพ ควรหลีกเลี่ยง หากตองใช
กลองถายภาพมากกวา 2 ตัวขึ้นไป ควรเลือกใชกลองประเภทเดียวกัน เพราะสีจะไมผิดเพี้ยนมากเกินไป
นอกจากนี้ คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอในปจจุบันก็มีความสามารถตัดตอภาพ ระดับความละเอียดสูงไดแลว
ยกเวนภาพสามมิติ ซึ่งตองเสียคาเชาทั้งกลอง ทั้งหองแล็บตัดตอ ในอัตราสูง ดนตรี และเพลงประกอบ
ภาพยนตร ถาไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ก็จะชวยลดคาใชจายลงไดมาก ควรจางผูตัดตอที่มีความชํานาญ แต
ยอมรับคาแรงในอัตราที่เหมาะสมได หากในทีมงานสามารถตัดตอไดเอง ก็จะลดคาใชจายลงไดอีกเชนกัน
(4) ทีมงาน (executive board and crew)
สําหรับงานสรางหนังสั้น ทีมงานบริหาร จําเปนที่สุดที่ตองหาบุคคลที่ไววางใจ และมีความสามารถ
หลายดาน ทั้งในดานการเขียนบท การกํากับการแสดง การออกแบบงานศิลป ตลอดจากการถายภาพและ
การตัดตอ ทีมงานบริหาร อาจมีแค 1 – 3 คน ทําหนาที่เขียนบท เปนผูอํานวยการสราง ผูจัดการงานสราง
และผูกํากับภาพยนตร อีกคนหนึ่งเปนฝายศิลปและถายภาพ แลวจางผูชวยกองถายอีกสองสามคน ทํา
หนา ที่จั ดไฟ จัดฉาก เก็ บติดตั้งอุ ปกรณ ตางๆ ส วนนักแสดง ก็ รับผิดชอบจัดหาเครื่ องแตงกายมาเอง
แตงตัวแตงหนาเอง โดยมีฝายศิลปดูแลกํากับอีกตอหนึ่ง การเดินทาง อาหาร ที่พัก ถาทุกคนรับผิดชอบ
ตัวเองไดก็จะดีมาก หรือแลวแตจะตกลงกัน ที่จะชวยประหยัดคาใชจายใหมากที่สุด ทีมงานทุกคนตองมี
วินัยในตัวเอง ไมดื่มสุรา ไมเลนพนัน และไมประพฤติตนใหมีปญหา ในระหวางการถายทํา
ถาเปนหนังตนทุนต่ํา ในทีมงานจะตองมีคนระดับมืออาชีพมารวมงานดวย ดวยการจาง ที่จําเปนคือ
ผูกํากับภาพยนตร ซึ่งสามารถรับภาระงาน กํากับการแสดง กํากับภาพ และกํากับแสงได นอกนั้น ใหคนใน
ทีมงาน เปนผูชวย และอยาลืมวา คนในทีมงานทุกคน สามารถเปนนักแสดงประกอบ และนักแสดงแทนได
ดวยก็จะดีมาก
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(5) นักแสดง (actors)
การสรางภาพยนตรทุกเรื่อง มักมีปญหาเรื่องนักแสดง เพราะตางก็ตองการนักแสดงอาชีพ ซึ่งมี
คาจางแพง และมักไมมีคิวใหเลน ผูสรางจึงตองหันไปเชานักแสดงอันดับรองลงมา ซึ่งมีเวลามาเลนให หนัง
ตนทุนต่ําก็มีปญหาเชนเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ จางนักแสดงอาชีพเพียงคนเดียว เลนเปนตัวละครหลัก
นอกนั้นก็หานักแสดงอันดับรองๆ เชน นักแสดงละครทีวี ผูผานงานประกวดความสามารถดานการแสดง
ซึ่งมีคาจางถูกกวามาก หรืออาจใหทีมงานเลนเปนตัวประกอบ สวนการสรางหนังสั้น โอกาสที่จะจาง
นักแสดงอาชีพแทบไมมีเลย อยางดีก็นักแสดงรับเชิญ ที่ทีมงานมีความสัมพันธสวนตัวและเชิญใหมารับบท
ได ดังนั้น ทีมงานตองหา หรือสรางนักแสดงเอง และไมลืมวาทีมงานทุกคนตองเลนเปนตัวประกอบได
หรือไมก็อาจขอรองญาติๆ หรือคนรูจัก อาสาสมัคร ใหมาเลนดวย หนังสั้นโฆษณา มักมีงบประมาณจัดไว
ใหแลว ทีมงานจะตองจัดสรรคาใชจาย ไวเปนคาจางนักแสดงอาชีพตามความเหมาะสม
(6) อุปกรณ (equipment)
สําหรับงานสรางหนังสั้น มักไมมีปญหามากนัก โดยเฉพาะหนังสั้นนักศึกษา อาจขอยืมอุปกรณจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ตนศึกษาอยู ถาเปนประชนทั่วไป ทําหนังสั้นประเภทหนังแนวอิสระ หนังแฟน
ฟลม หรือหนังสวีด ก็จัดสรางจัดหาอุปกรณกันเอง เพียงแคมีกลอง DSLR พรอมเลนส โคมไฟสองตัวใหญ
(สัก 1,000 วัตต) อุปกรณอื่นๆ ก็สรางกันขึ้นมาเอง เชน เครน ดอลลี่ ฉากเขียว เลือดปลอม เสื้อผาแนว
แฟนตาซี ก็ออกแบบตัดเย็บกันเอง หรือไมก็หาหยิบยืม มาดัดแปลง ใชโฟมแทนแผนสะทอนแสง ผาขาว
กรองแสง เสาโคมไฟ เสายึดอุปกรณ ก็อาจใชทอพีวีซีแทน หรือแมกระทั่ง ไมไผลวก ก็นํามาดัดแปลงเปน
อุปกรณราวฉาก หาสเก็ตบอรดมาแทนดอลลี่ ถาในทีมงาน มีอุปกรณวิทยุบังคับ เชน โดรน รถบังคับ ที่
สามารถติดกลองได ก็นํามาประยุกตเปนกลองถายหนังได
สําหรับหนังตนทุนต่ํา ก็หาเชาอุปกรณที่จําเปน จากผูใหเชาราคาไมแพง เชน ไฟสอง 2,000 วัตต
เครนแขนยาว หรือแมกระทั่งเครื่องบินวิทยุบังคับชนิดสี่ใบพัด (โดรน) นอกนั้น ก็จัดหาหรือจัดทําเทาที่
จําเปน เหมือนการทําหนังสั้น สวนหนังโฆษณา ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลว ก็เปนหนาที่ของ
ผูจัดการงานสราง ที่จะแบงงบประมาณไวเปนคาเชาอุปกรณหลักๆ ถางบประมาณไมพอ ก็อาจจัดสรางกัน
ขึ้นเอง
(7) การตัดตอ
อุปกรณที่จําเปนตองมี คือ คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอ ถาเชาพรอมหองแล็บ ก็อาจเสียคาใชจาย
ขึ้นอยูกับคุณภาพและอุปกรณของแตละแหง รวมทั้งหองแล็บเสียง ถาในภาพยนตร จําเปนตองมีเพลง
ประกอบ ก็อาจเสียคาใชจายคาแตงเพลงเพิ่มขึ้น ถาดนตรีประกอบภาพยนตร หาซื้อมาไดก็ไมจําเปนตองใช
หอ งแล็บเสี ย ง ถาไมมีง บประมาณจริ งๆ ก็ตอ งจั ดหาคอมพิ วเตอรที่มีศักยภาพสู งมากพอ ที่จะตั ดต อ
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ภาพยนตรระดับความละเอียดสูง (HD) ได สวนการบันทึกเสียงหลังการถายทํา (non-diegetic sound)
ถาผูตัดตอ มีความสามารถในการตกแตงเสียงไดเอง ก็จัดหาไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียง (digital
sound recorder) คุณภาพดีๆ ไวสักเครื่ อง ซึ่ งปจจุบันมี ราคาไมแพงแลว ถ าเทียบกับการเชาห องแล็
บเสียงแลว อาจเสียคาใชจายเทากัน หรือแตกตางกันไมมากนัก
(8) เทคนิคพิเศษ (special effects)
ในภาพยนตรหลายเรื่อง มีการสรางเทคนิคพิเศษเพิ่มเขามา เสริมความสมจริงใหแกฉาก เทคนิค
พิเศษ อาจทําจากเครื่องจักรกล เชน เครื่องทําหมอกควัน เครื่องพนไฟ เครื่องทําประกายไฟ พัดลมกําลัง
สู ง สรา งพายุ หรื อดอกไมไ ฟ แทนการยิ งกระสุ นป น เป นตน หรือ จากการออกแบบงานศิ ล ป เชน ทํ า
บาดแผล เลือดปลอม รอยกระสุน เปนงานคอนขางหนักสําหรับผูกํากับฝายศิลป ในการทําหนังสั้น อาจทํา
ไดไมแนบเนียนเหมือนหนังอาชีพ สวนหนังสั้นโฆษณาและหนังตนทุนต่ํา จะใหความสําคัญกับเทคนิคพิเศษ
มาก เพราะมันชวยลดคาใชจายในการสรางเอฟเฟคจากของจริง โดยเฉพาะการใชกราฟคคอมพิวเตอร
รวมกับการใชฉากเขียว
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ภาพที่

7.1

เปรียบเทียบ ทุนและรายได ของภาพยนตรตนทุนต่ํา 12 ลําดับ
ที่มา: http://www.listmonde.com/entertainment/film/12cheapest-successful-films-ever-produced/.
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7.2

การเตรียมงานสราง

ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละคร หรือ ภาพยนตร มีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎี
แบบเดียวกัน คือ มาจากการเลาเรื่อง (narratology) เรื่องราวที่เกิดขึ้น อาจเปนเรื่องของมนุษย สัตว พืช
หรือ สิ่งของ จักรกล หรือ สิ่งลี้ลับ ที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง แลวก็จบมี
ความสุข แบบผิดหวัง หรือไดอยางเสียอีกอยาง องคประกอบสําคัญของเรื่อง คือ ตัวละคร ฉาก–สถานที่
และ เวลา เรื่องที่นํามาสรางภาพยนตร มาจากหลายแหลง และเมื่อไดเรื่องมาแลว ก็จะนํามาเขียนบท
ภาพยนตร ไมวาจะเปนบทหนังสั้น หรือหนังยาว ก็อยูภายใตกฏเดียวกัน
ความแตกตางระหวาง นวนิยาย (novel & tale story) กับบทภาพยนตร (movie script) คือ นว
นิยาย (novel) เรื่องสั้น (short story | tale) จะถูกเลาเรื่องโดย บทบรรยายฉาก เหตุการณ (scene |
ambience) แอ็คชั่นของตัวละคร อารมณความรูสึกในใจ (feeling) ทัศนคติ (attitude) มุมมอง (vision)
แรงจูงใจ (motive) ความพึงพอใจ (appreciate) ของตัวละคร และบทสนทนา (dialog) สวนภาพยนตร
(movie script) จะถูกเลาและนําเสนอจากบุคคลหลายฝาย คือ
(1) ผูเขียนบท (copy writer) จะเลาเรื่องผาน บทบรรยายฉาก เหตุการณ แอ็คชั่น ของตัวละคร
และ บทสนทนา
(2) ผูสราง (producer) ผูกํากับและทีมงานสราง จะเปนผูนําบทภาพยนตร จากผูเขียนบท
โดยตรง มาตีความหมาย ที่ปรากฏในฉาก เหตุการณ เรื่องราว และในคําพูดของตัวละคร เพื่อออกแบบ
งานสรางใหเกิดภาพและเสียง ดําเนินไปตามเรื่องราว บทของผูสราง จึงมีความแตกตางจากบทที่ผูเขียน
(copy writer) เขียนโดยตรง เพราะมีความซับซอนกวา และเกี่ยวของกับผูรวมงาน นักแสดง งบประมาณ
และสถานที่ถายทํา บทภาพยนตร ในขั้นตอนสราง จะเรียกวา บทถายทํา (shooting) มีนักแสดง ผูกํากับ
ผูถายภาพ เปนองคประกอบสําคัญ ที่ตางก็มีหนาที่จัดวางองคประกอบการแสดง ใหถูกตองเหมาะสม ใน
ระหวางบันทึกภาพ
(3) ผู ตั ด ต อ ลํ า ดั บ ภาพ (editor) จะเป น ผู เล า เรื่ อ งในลํ า ดั บ สุ ด ท าย ด ว ยการจั ด เรี ย งจัด วาง
องคประกอบภาพและเสียง ใหเหมาะสม กลมกลืน ถูกตองตามหลักองคประกอบศิลปอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ภาพที่ไดมา ผานขั้นตอนการถายภาพ จากผูถายภาพมาแลวก็ตาม
ในบทภาพยนตร ไมวาผูเขียนจะเปนใครก็ตาม จะไมอธิบายหรือบอกอารมณความรูสึก ทัศนคติ
มุมมองของตัวละคร เพราะสิ่งเหลานั้น เปนหนาที่ของตัวละคร ที่จะแสดงออกทางจอภาพ ใหคนดูเปนผู
วินิจฉัยดวยตนเอง กฏขอหามขอหนึ่งของการเขียนบทภาพยนตร คือ อยาแสดงความหมาย หรือเลาเรื่อง
ซ้ํากันดวย ฉาก แอ็คชั่น และบทสนทนา ในเวลาเดียวกัน ที่ถูกตองเหมาะควร คือ จะใหตัวละครแสดง
แอ็คชั่น แทนคําพูดก็ได หรือใชคําพูดแทนแอ็คชั่นก็ได อยางใดอยางหนึ่ง ผูดูจะทราบนิสัย ความตองการ
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ของตัวละคร ผานแอ็คชั่น หรือผานคําพูดก็ได หรือผานสถานการณใดสถานการณหนึ่งก็ได
ทั้งนวนิยาย และ บทภาพยนตร มีกฏเกณฑที่เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือ การบอกเลาเรื่องราว
เหตุการณตางๆ ในเรื่อง ผูเขียนจะไมผูเลาเสียคนเดียวจนหมด จะตองปลอยให ตัวละครเปนผูเลา อาจจะ
ดวยแอ็คชั่น หรือบทสนทนาก็ได (อยางใดอยางหนึ่ง ถาเปนเรื่องเดียวกัน) โดยเฉพาะ อารมณความรูสึกใน
ใจ ผูเขียนอยาบรรยาย เสมือนวาตนเองเปนตัวละครในเรื่องเสียเอง
สรุปวา ภาพยนตรสั้น คือ การเลาเรื่องดวยภาพและเสียง ที่มีประเด็นเดียว แตไดใจความ และไม
ยาวนัก ประมาณ 5 – 10 นาที หรือ อยางยาว ไมเกิน 30 นาที [2]
กอนงานสรางภาพยนตรสั้นจะเริ่มขึ้น ตองผานขั้นตอนการเขียนบทภาพยตรสั้น เสียกอน ดังนี้
(1) การคนควาหาขอมูล (research)
คือ การคนหาวัตถุดิบ แนวคิดและแรงบันดาลใจ พื้นฐานของการคนหา แนวคิด มาจากการอาน
มาก ฟงมาก ศึกษาคนความาก โดยเฉพาะพื้นฐานความคิดที่มาจาก กระบวนทัศนของมนุษย ปรัชญา
ลวนแตเปนแหลงขอมูล แหลงความคิดที่ดี สิ่งที่ตองคนหาใหได ตองการจะพูดอะไร ตองการจะสื่อสารเรื่อง
อะไร ที่เกี่ยวกับ “ตัวละคร” คือ ใคร/อะไร? “แนวความคิด” คิดอะไร/คิดอยางไร “เหตุการณ” เริ่มอยางไร/
จบอยางไร? “สถานที่” ที่ไหน? “เวลา” เมื่อไร เริ่ม–จบ เมื่อไร?
เมื่อพบประเด็นของเรื่องแลว จึงลงมือคนควาหาขอมูล เพื่อนํามาประกอบในการเลาเรื่องราว ใหได
เรื่องราวที่ถูกตอง จริง ชัดเจน และมีมิติ คุณภาพของภาพยนตรจะดีหรือไม จึงอยูที่การคนควาหาขอมูล
ไมวาภาพยนตรนั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม
(2) การกําหนดประโยคหลักสําคัญ (premise)
ประโยคหลักสําคัญในภาพยนตร มาจาก แนวความคิดงายๆ ธรรมดา มักตั้งเปนประโยคคําถาม
เชน “เกิดอะไรขึ้นถา...” (what if) เชน
–เมื่อความจริงถูกเปดเผย คุณจะทําอยางไร? (ภาพยนตร เรื่อง “ฆาตกรรมมืด” The Murderer)
–เกิดอะไรขึ้น ถาโรเมโอ กับ จูเลียต เกิดขึ้นกลางกรุง นิวยอรค (West Side Story)

2

Shortfilm609. "การเขียนบทภาพยตรสั้น." (online) source: ThaiShotFilm
http://www.thaishortfilm.com/T013_screenplay.html (28-05-2008)

นิตยสารสตารพิค ฉบับที่ 741 (ปกษหลัง ธันวาคม 2551)

Amin. "คูมือทําหนังสั้น ฉบับกันเอง (ตอนที่ 1-4)." (online) source: Thaishortfilm an independent
filmmaker community http://www.thaishortfilm.com/board/viewtopic.php?t=5066, 5081,
5113, 5184.
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–เกิดอะไรขึ้น ถามนุษยดาวอังคารบุกโลก (The Invasion of Mars)
–เพราะเหตุใด มิกกี้จึงไมรูสึกสะทกสทาน กับภาพเงาคลายคนราย ในระหวางที่เธอกําลังสับหมูบน
เขียง (มิคกี้ หมูสับ)
(3) การเขียนเคาโครงเรื่อง (outline) และ เรื่องยอ (synopsis)
คือ การวางเคาโครงเรื่อง (plot) นั่นเอง อยาลืมวา เคาโครงเรื่อง คือ สวนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมด
ที่หามาได หรือที่รวบรวมได ซึ่งไมสามารถนํามาบรรจุลงในภาพยนตรไดทั้งหมด แตจะนําตอนหนึ่ง หรือ
ชวงหนึ่ง (plot) เทานั้น มาเสนอผานภาพยนตรสั้น
การวางเคาโครงเรื่อง จะตองตอบคําถาม หรือขยายประโยคหลักสําคัญใหได จากนั้น จึงนําเรื่องราว
เหตุการณ ที่ไดมาเขียนโครงเรื่อง วาใคร (พระเอก นางเอก) มีอุปนิสัยอยางไร มีความปรารถนาอะไร ทํา
อะไร มีใคร หรือ อะไร (ผูราย) มาเปนอุปสรรค ขัดแยงกันเรื่องอะไร เพราะอะไร รุนแรงแคไหน มีอะไรมา
เปนจุดหักเห ใหเกิดความขัดแยง และความขัดแยงไดพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงขีดสุด (climax) และสุดทาย
จบอยางไร ใครได ใครเสีย หรือวามีทั้งเสียและได เรื่องราวที่วางไวดังกลาว จะทําไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับ
ขอมูล วัตถุดิบ ประสบการณชีวิต มุมมอง แนวคิด ปรัชญาของผูเขียนแตละคน ความเขาใจมนุษย เปน
เรื่องลึกซึ้ง หากผูเขียนบท เขาใจสิ่งเหลานี้ไดกวาง ลึกซึ้งมากเทาไร ก็จะถายทอดเรื่องราวผานภาพยนตร
ไดลึกมากขึ้นเทานั้น
เมื่อความคิดตกผลึก ไดคําตอบที่ชัดเจน ก็ลงมือเขียนเรื่องยอ เปนรอยแกว หรือเรียงคํา เรียงความ
ใหกระชับ และสั้น ความยาวตั้งแตหนึ่งยอหนา ไปจนถึงครึ่งหนา A4 หรือ จะเขียนเปนเคาโครงเรื่อง
(outline) บอกตอนเริ่มตน กลางเรื่องและตอนจบคราวๆ แตยาวไมเกินหนึ่งหนา A4
ตัวอยางบทโครงรางภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ ความยาวเรื่อง 2 – 3 นาที (สูดิน ชาวหินฟา
26 ตุลาคม 2557)
“มิคกี้ หมูสับ”
ทองฟายิ่งมืดมิด ดวงดาวก็ยิ่งโดดเดน แตคืนนี้ เมฆฝนมันตั้งเคามาตั้งแตหัวค่ําแลว จึงไมมี
ดวงดาวใหเห็นแมแตดวงเดียว นอกจากแสงสวางจากอาคารตึกที่ขอบฟา และแสงประกายของฟา
แลบแปลบปลาบ ซึ่งสวางใหเห็นเปนระยะ
บานหลังหนึ่ง ดูเหมือนวาเจาของบานยังไมหลับ สงสัยจะหิวแย เพราะแสงไฟในหองครัว ยัง
สวางจาถาเดาไมผิด เจาของบานคงมีงานในครัวคางอยูแนๆ
หองครัวที่อยูหลังบาน ก็ดูไมใหญนัก แตภายในทาสีสดใสหวานแหวว ผนังดานหนึ่งของ
หองครัว ที่อยูติดกับหนาตางบานหนึ่ง ติดตั้งหิ้งใสอุปกรณทําครัว ลางลงมา มีเตาแกสและกะทะ
เปลาวางอยูบนเตา หางจากผนังหองราวเมตรครึ่ง เปนโตะประกอบอาหาร
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บนโตะ มีเขียงไมอันหนึ่ง ขนาดยอมๆ ทําจากตนมะขามวางอยู บนเขียง มีเนื้อหมูกอนหนึ่ง
และ มีดปงตอ วางอยูขางๆ มันถูกเตรียมไว รอเจาของกลับมา ซึ่งคงไปทําธุระอะไรสักอยาง
ดานซายของเขียง มีขวดซีอิ้ว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก มีกระดาษแผนหนึ่งวางอยู
ไมรูวาวางเอาไวทําอะไร สวนดานขวา มีตูน้ําเย็นและแกวน้ําใบหนึ่ง
หนาตางหองครัว ยังคงเปดคางไวตั้งแตหัวค่ํา มองเห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟา
คํารามเบาๆ ความงามของทองฟากําลังจะเปลี่ยนไป ในอีกไมนานนี้
รอชั่วอึดใจ มิคกี้ ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว
เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะทําอาหาร กับหิ้งใสอุปกรณครัว เธอยื่นมือไปความีดสับลงไปที่เนื้อหมู
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ มีด
ปงตอ ยังคงสับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด โดยไมเกรงใจสิ่งของที่อยูบนโตะตัวนั้นเลย พวกมันคงจะรูสึก
รําคาญเสียงดัง ปก! ปก! ปก! เสียเต็มประดา แตพวกมันก็จําเปนตองทน แตมีสิ่งหนึ่งคงทนไมได
แนๆ คือ กอนเนื้อหมู ที่ถูกสับครั้งแลวครั้งเลา จนมันเริ่มแตกเปนเสนๆ
ขณะที่ มิคกี้ ยังคงเมามันกับการสับเนื้อหมู แกวน้ําที่วางอยูขางๆ ตูน้ําเย็น ก็หลนลงไป
หลังจากที่มันเตนระบําอยูนานสองนาน ที่ขอบโตะ
เพรง!
แตมิคกี้ กลับไมสนใจใยดีอะไรเลย เธอรับรูมันแควา แกวมันเคยวางอยูในที่ของมัน แตตอนนี้
มันคงทนไมไดกับเสียงสับหมู มันจึงเปลี่ยนใจ ทิ้งตัวเองลงไปนอนที่พื้น แนละ โตสูงซะขนาดนั้น มัน
ฆาตัวตายชัดๆ
ทันใดนั้น ไฟฟาในหองก็ดับวูบลง แลวก็ติดสวางขึ้นมาแวบหนึ่ง และก็ดับอีก มิคกี้ไมรูสึก
แปลกใจอะไร เพราะบานของเธอ ไฟฟามันก็ติดๆ ดับๆ อยางนี้มาเปนเดือนแลว โดยเฉพาะหนาฝน
เธอคิดวาอาจเปนเพราะฝนกําลังจะตก ไฟฟามันก็เลยประทวงเอาเสียดื้อๆ โดยไมเกรงใจคนใชไฟฟา
เลยสักนิด เธอมองไปรอบๆ หอง ผานหนาตางไป เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ตรงหนาตางนั่น
ปรากฏเงาของคนถือสิ่งของมีคมคลายมีด เพิ่งเดินผานไป แตก็อยาเพิ่งไปตําหนิมิคกี้เลย เธออาจ
มองไมเห็นก็ได
แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไว
ในหิ้ง เปนประกาย แตมิคกี้ ก็ยังรูสึกเฉยๆ เธอชางใจเย็นเสียเหลือเกิน เธอไมรูสึกตัวหรืออยางไรวา
อันตรายขางนอก กําลังคืบคลานใกลเขามา มันนากลัวจะตายไป สําหรับผูหญิงคนเดียวในหองมืดๆ
ไฟฟากลับมาติดสวางเหมือนเดิม มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! กับ
เสียง เคาะประตู กัก! กัก! กัก! ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แต
เงียบ ไมมีอะไร เธอจึงสับหมูตอ จนเนื้อหมูถูกสับเกือบละเอียด
เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ก็ดังขึ้นพรอมกันอีกครั้ง มิคกี้ หยุดฟง ก็ไมมีอะไรอีกตาม
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เคย เธอสายหนารูสึกรําคาญเล็กนอย ที่มันมารบกวนกิจกรรมสับหมูของเธอ มิคกี้ รีบสับหมูของเธอ
ใหเสร็จ แตคราวนี้ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ
เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ มิคกี้ รูสึกโกรธ จึงสับมีด
ปงตอลงไปที่เขียงอยางแรง
ฉึก!
คมมีดสับคาเขียงคางอยู มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตู
หองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก แลวเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว เสียงรองเทาสน
สูงกระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป เพียงครูเดียว ก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปดดัง ปง!
ไมมีใครรูวา มันเกิดอะไรขึ้นกับมิคกี้ สาวนอยผูนาสงสาร
แตจากนั้นอีกเพียงไมนาน เสียงรองเทาย่ําที่พื้น ก็คอยๆ ดังขึ้นอีกครั้ง คงเปนคนรายแนๆ
แต ... เอะ! เสียงนั่น มันดูคุนๆ อยูนะ มันมาหยุดอยูที่หนาประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง
สงแรงผลักใหประตูหองครัวปดตัวเอง แต ชาไป มือของใครคนหนึ่ง ยื่นมาจับที่ขอบประตูไวทัน
พรอมกับเสียงฟาคํารามลั่น ครืน!
บรรยากาศค่ําคืนนี้ ดูไมนาเปนมิตรเอาเสียเลย มีดที่แขวนอยูบนหิ้งสั่นไหวเล็กนอย ตามแรง
คํารามของฟา เหมือนมีสิ่งลึกลับซอนอยูในหองนี้ แตมิคกี้ ที่อยูขางนอกนั่น จะเปนอยางไรบางนะ
ทันใดนั้น ... ประตูหองครัวก็เปดออก
มิคกี้ผลักประตูเขามาในหอง ในมือกําตนกระเทียมสด ที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น แลวเธอก็
หลับตา กระโดด กรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ
กรี๊ด! วาว! วู!
มิคกี้ รีบเดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ขางๆ แผนกระดาษ ที่บนหัวของ
แผนกระดาษแผนนั้น มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
เสียงของมิคกี้ ตะโกนดวยความดีใจอีกครั้งวา "วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุด
กระเทียมให คราวนี้มิคกี้ จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลัน
ลา ลันหลา ลั่นลาาาาาาา"
จบ.
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(4) การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment)
เมื่อไดโครงเรื่องมาเรียบรอยแลว จะทําใหมองเห็น รายละเอียดของฉาก (mise-en-scene) วาใน
เรื่องทั้งหมด มีกี่ตอน (sequence) มีกี่ฉาก (scene) และในแตละฉาก มีรายละเอียดอะไรบาง เชน ตัว
ละคร มีจํานวนเทาใด เปนใครบาง มีความปรารถนาอะไร มีอุปนิสัย พฤติกรรม ชอบไมชอบอะไร เปน
บุคคลลึกลับหรือไม หรือซอนอะไรไวในความคิด และจะทําอะไร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร ทําแลวสงผลกระทบถึง
ใคร หรือ กระทบอะไร ในที่สุดจะแกไขปญหานั้นอยางไร แลวคําตอบที่ได คืออะไร หรือจะทิ้งปริศนาใหผูชม
ไปคิดตอ รูปแบบการเขียนขยายโครงเรื่อง แมวาจะไมมีกฏเกณฑที่แนนอน ไมใชประเด็นสําคัญ แตที่สําคัญ
คื อ กระบวนการคิ ด ว า คิ ดอย า งไรให ลึ กซึ้ ง คิ ด อย างไรใหส มเหตุ ส มผล จึ ง จะทํ าใหเ รื่ อ งราวที่ เล านั้ น
นาสนใจ มีสาระ
โครงเรื่องขยาย (treatment) มี 2 ขั้นตอน คือ การเขียนคําอธิบายรายละเอียดใหแก โครงเรื่อง
(plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น เพื่อนําไปเขียนบทภาพยนตร (screenplay) อีกขั้นตอนหนึ่ง คือหลังเขียนบท
screenplay เสร็จแลว เปนการขยายรายละเอียดของฉาก ตัวละคร เพื่อกําหนดการถายทํา โครงเรื่อง
ขยาย จะใชเปนแนวทาง ในการเขียนบทภาพยนตรที่สมบูรณตอไป ประโยชนอีกอยางหนึ่งของ โครงเรื่อง
ขยายคือ ใชเปนขอมูลสําหรับยื่นขอรับการสนับสนุนทุนสราง การเขียนโครงเรื่องขยายที่ดี ตองไมทิ้ง
ประโยคหลักสําหคัญ (premise) ที่ตั้งไวแตตน
(5) บทภาพยนตร หรือบทแสดง (screenplay)
บางครั้งเรียกวา สคริปท (script) ประกอบดวย เหตุการณ หรือ ตอน (master scene หรือ
sequence) และฉาก (scene) บทภาพยนตร ประเภท screenplay ภายในจะบอก เรื่ อ งราวของฉาก
ภายนอก–ภายใน เวลา กลางวัน–กลางคืน ตัวละคร บทพูด คําอธิบายฉาก บรรยากาศของฉาก บทแสดง
ของตั ว ละคร ทั้ ง นี้ screenplay จะมี แ บบฟอร ม การเขี ย นที่ ถู ก ต อ งไว ใ ห เช น บทสนทนาอยู ก่ึ ง กลาง
หนากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยูชิดขอบหนาซายกระดาษ ไมมีตัวเลขกํากับช็อต และโดยหลักทั่วไปบท
ภาพยนตรหนึ่งหนามีความยาวหนึ่งนาที
บทแสดง (screenplay) จะมีความสมบูรณนอยกวาบทถายทํา (shooting script) เพราะเปนการ
เลาเรื่องตอจาก โครงเรื่องขยาย (treatment) ที่ไดพัฒนามาแลว เปนลําดับ อยางมีขั้นตอน
บท screenplay ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ [3]

3

ดูรูปแบบบทที่ถูกตอง ที่ www.igoodmedia.net
/@production/01_script/shooting/mickey_(2014)/02_Screenplay@_mickey
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FADE IN:

ฟาแลบ มองเห็นไกลๆ ที่ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง

EXTREM LONG SHOT -

ใน. หองครัว

–

MEDIUM SHOT

กลางคืน
–

PAN

หิ้งใสอุปกรณทําครัว

ที่ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีดและอุปกรณครัว ลางลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา
หางจากผนังราวเมตรครึ่ง เห็นโตะประกอบอาหาร
ZOOM-IN

/ TRACKING

โตะประกอบอาหาร (ตอเนื่อง)

–

เห็นเขียงไม มีดปงตอ บนเขียง มีเนื้อหมูกอนหนึ่ง มีดปงตอ วางอยูขางซายของเขียง /
มีขวดซีอิ้ว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก ติดกัน มีกระดาษแผนหนึ่งวางอยู / ดานขวา มีตู
น้ําเย็น และแกวน้ําวางอยู
MEDIUM SHOT

–

หนาตาง

เห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ
ANGLE ON

-

มิคกี้

มิคกี้ ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะ
ประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว ยื่นมือไปควา มีดปงตอ
MCU

-

มีดสับหมู

มีดสับลงไปที่เนื้อหมู
V.O.

มีดสับ

ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
CLOSE ON

–

พื้นโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวน้ําในตูน้ําเย็น

โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ
MCU

–

มีดสับหมู (ตอเนื่อง)

มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ
CLOSE ON

-

ใบหนามิคกี้

เมามันกับการสับเนื้อหมู
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MEDIUM SHOT

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา

–

แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง!
MCU

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

–

มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปที่พื้น
LONG SHOT

แกวแตก ที่พื้น

–

แกวน้ําแตกละเอียด / หลอดไฟฟาในหองดับ / ติดๆ / ดับๆ
ANGLE ON

-

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง
TWO-SHOT

–

มิคกี้

/

หนาตาง

ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป แตมิคกี้ไมเห็น แสงจากไฟ
ฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไวในหิ้ง เปนประกาย
CU

–

หลอดไฟฟา ติดสวางเหมือนเดิม

ANGLE ON

-

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน
มีด
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

เคาะประตู
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!

V.O.

V.O.

มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
เนื้อหมู - ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นพรอมกันอีกครั้ง มิคกี้ หยุดฟง
อีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ แตเสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ
เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ
CLOSE ON

-

เขียงหมู

มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง
V.O.

ฉึก!
คมมีด สับคาเขียง คางอยู

มีดสับ
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ANGLE ON

-

มิคกี้

มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก มิคกี้
เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู
LONG SHOT

–

ประตู

เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครูหนึ่ง
มิคกี้ (O.C.)
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด
MCU

ประตู (ตอเนื่อง)

–

เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้นอีกครั้ง มาหยุดอยูที่ประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง สงแรง
ผลักใหประตูหองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
มือของมิคกี้ ยื่นมาจับที่ขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
CLOSE ON

-

คมมีด

มีดที่แขวนอยูบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา
MEDIUM SHOT

–

ประตู (ตอเนื่อง)

ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น หลับตากรีดรองอีกครั้ง
ดวยความดีใจ
มิคกี้
กรี๊ด! วาว! วู!
TRACKING

–

มิคกี้

มิคกี้ เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขางแผนกระดาษ
CU

-

บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
DISSOLVE IN

มิคกี้ (O.S.)
(ดีใจ ตะโกน)
วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให คราวนี้มิคกี้
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จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ...
ลันหลา ลันลา ลันหลา ลั่นลาาาาาาา
FADE OUT.

THE END.
บทขยาย (ขยายจากบท screenplay) กอนเตรียมเขียนบทถายทํา ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ
FADE IN:
EXTREM LONG SHOT –

ฟาแลบ. มองเห็นไกลๆ ที่ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง

ใน. หองครัว – กลางคืน
MASTER SHOT MEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING

หิ้งใสอุปกรณทําครัว

หนาตาง - ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อื่นๆ ในหิ้ง - PAN ลงมา
เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา PAN TO - โตะประกอบอาหาร

PAN TO -

โตะประกอบอาหาร (ตอเนื่อง).
TRACK TO – ตูน้ําเย็น แกวน้ํา – เขียงไม - มีดปงตอ - กอนเนื้อหมู – ขวดซีอิ้ว ซอส กระปุก
ใสเครื่องปรุง – แผนกระดาษ
shot ZOOM-IN / TRACKING –

shot MEDIUM SHOT –

หนาตาง. เห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ

MASTER SHOT LONG SHOT – HIGH –
IN FRAME –

โตะประกอบอาหาร

มิคกี้. ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปในซอก

ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเนื้อหมู
shot CU – EYE –

มือ. ควา มีดปงตอ สับ เนื้อหมู
V.O. มีดสับ
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

shot CU – EYE - พื้นโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวน้ําในตูน้ําเย็น. โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ

แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ
shot MCU – EYE shot CU – LOW –

มีดสับหมู (ตอเนื่อง). มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ
ใบหนามิคกี.
้ เมามันกับการสับเนื้อหมู

shot MEDIUM SHOT –

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา. แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง!

shot MCU – LOW – ใบหนามิคกี้ (ตอเนื่อง). มิคกี้ เฉย มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกววางอยู มอง

ลงพื้น
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shot LONG SHOT – HIGH shot MEDIUM SHOT - EYE -

แกวแตก ที่พื้น. แกวน้ําแตกละเอียด / หลอดไฟฟาในหอง ติดๆ ดับๆ
มิคกี้ (ตอเนื่อง). มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง

shot BMS – EYE – TWO-SHOT –

มิคกี้/หนาตาง. ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ

สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคกี้ไมเห็น
มีด. แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว
ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไวในหิ้ง เปนประกาย
shot MEDIUM SHOT – EYE –

shot CU –

หลอดไฟฟา ติดสวางเหมือนเดิม

MASTER SHOT LONG SHOT - HIGH -

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

ไฟฟาติดแลว มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน
V.O.

มีด

V.O.

ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

เคาะประตู

กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!

มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
-ช็อตตอไป
shot CU

ถายซ้ําเปน INSERT SHOT– มือมิคกี้. หยุดสับหมู

shot CU –

ใบหนามิคกี้. เงี่ยหูฟง เงียบ ไมมีอะไร

มือมิคกี้ (ตอเนื่อง). สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะ
ประตู ดังขึ้นพรอมกันอีก

shot CU –

มิคกี้. มิคกี้ หยุดฟงอีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ เสียงเคาะประตู
ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ มองไปที่ประตูหองครัว (ตรงกับที่มาของเสียงเคาะประตู – ประตูครัว
กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน)

shot MEDIUM SHOT – LOW –

ประตูหองครัว. เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน

shot LONG SHOT –
shot MCU – HIGH –

เขียงหมู ผานไหลมิคกี้. มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง คมมีด

สับคาเขียง คางอยู
MASTER SHOT LONG SHOT - HIGH -

มิคกี้

มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก มิคกี้
เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คชั่น อยาครอมจังหวะ)
-ช็อตตอไป
shot CU

ถายซ้ําเปน INSERT SHOT– EYE – กองแกวแตก. เทาของมิคกี้ กาวขามผานไป

shot CU – EYE –

ลูกบิดประตู. มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก
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เทาของมิคกี้ ตรงประตู. มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว

shot CU – EYE –
shot LONG SHOT –

ประตูครัว ซึ่งเปดแงมไว. เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครู

หนึ่ง
มิคกี้ (O.C.)
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด
เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้น มาหยุดอยูที่หนาประตู กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง สงแรงผลักใหประตู
หองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
มือของมิคกี้ ยื่นมาจับที่ขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
shot CU – EYE –

คมมีด. มีดที่แขวนบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของ

ฟา
MASTER SHOT MEDIUM SHOT –

ประตู (ตอเนื่อง)

ประตูหองครัวเปดออก มิคกีเ้ ขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น หลับตากรีดรองอีกครั้ง
ดวยความดีใจ
กรี๊ด! วาว! วู!
-ช็อตตอไป
shot CU

มิคกี้

ถายซ้ําเปน INSERT SHOT– EYE – ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก เทาของมิคกี้ ยางเขามา

shot CU –

ตนกระเทียมในกํามือของมิคกี้. ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น

shot TRACKING MEDIUM SHOT –

มิคกี้. เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขาง

แผนกระดาษ
shot CU -

บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
FADE OUT.

มิคกี้ (O.S.)
(ดีใจ ตะโกน)
วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให
คราวนี้มิคกี้ จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง
ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา ลั่น
ลาาาาาาา
THE END.
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คําอธิบาย
เหตุการณ MASTER SHOT (ตัวเอียง)
–แพนใหเห็นสภาพแวดลอมภายในหองครัว
–มิคกี้ เขามาในเฟรม แลวสับหมู
–มิคกี้ ไดยินเสียงเคาะประตู แตไมแนใจ สับหมูตอ
–มิคกี้ ออกจากหองครัว
–มิคกี้ กลับเขามา พรอมตนกระเทียมสด
ถายซ้ํา MASTER SHOT เปนภาพใกล เพื่อนํามา CUT-IN หรือ CUTAWAY
นอกนั้น เปนช็อต สําหรับ CUT-IN, CUTAWAY, REACT
INSERT SHOT

(6) บทถายทํา (shooting script)
เปนขั้นตอนสุดทายของการเขียนบท ไมมีรูปแบบแนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับความตองการของผูกํากับ
ภาพยนตร แตจะตองระบุเรื่องสําคัญหลักๆ ไว ประกอบดวย เหตุการณ หรือ ตอน (master scene หรือ
sequence) ตอนจะถูกแบงออกเปน ฉาก (scene) และฉาก จะถูกยอยออกเปน ช็อท (shot) หลายช็อต
รวมกันเปนฉาก หลายฉาก รวมกันเปนตอน หลายตอน รวมกันเปนเรื่องหนึ่งเรื่อง
บทถายทํา จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบท screenplay คือ ขนาดภาพ มุมกลอง การเคลื่อน
กลอง การเชื่อมช็อต เชื่อมฉาก (transition) แบบตางๆ เชน คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลาย
ภาพ หรือการจางซอนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) หรือ การใชภาพพิเศษ (effect) อื่นๆ
สวนหัวของฉาก ช็อต จะใสหมายเลขกํากับไวดวย (หมายเลขเหลานี้ จะไปปรากฏในแผนสเลทเพื่อ
ชวยในการเรียงคัตเรียงซีน) เรียงลําดับไปจนจบเรื่อง ที่หัวของฉาก อาจบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชุดแตง
กาย แตงหนา ทรงผม เสียงดนตรี เสียงพิเศษ วัสดุอุปกรณประกอบฉาก ตัวแสดงประกอบฉาก แมกระทั่ง
การจัดไฟสอง หรือ การกําหนดสีของภาพ ก็เขียนใหเสร็จเสียในขั้นตอนนี้
บทถายทํา ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ
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SCENE กอน: 00

SCENE NO.– (SINGLE SCENE)

SCENE ตอไป: –

ใน. หองครัว – กลางคืน.
ฟาแลบ.
ภาพ:
ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง มองผานหนาตางในหองครัว
เคลื่อนไหว: เห็นสายฟาแลบบนทองฟา เปนระยะ ดอลลี่ออก จนเห็นขอบหนาตาง
เสียง–พูด: เสียงฟาคํารามเบาๆ

SHOT: 01

EXTREM LONG SHOT –

MASTER SHOT [SHOT 02 - 06]

SHOT: 02
ภาพ:

MEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING

หิ้งใสอุปกรณทําครัว
เคลื่อนไหว: PAN TO – หนาตาง – ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อื่นๆ ใน
หิ้ง – PAN ลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา PAN TO – โตะ
ประกอบอาหาร
เสียง–พูด: –
SHOT: 03
LONG SHOT – HIGH – โตะประกอบอาหาร
ภาพ:
มิคกี้ ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว
เคลื่อนไหว: IN FRAME – มิคกี้ เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใส
อุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเนื้อหมู
เสียง–พูด: เสียงสับหมู
SHOT: 04
LONG SHOT - HIGH - มิคกี้สับหมู
ภาพ:
เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน
มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
เสียง–พูด: ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!
SHOT: 05
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ภาพ:
LONG SHOT - HIGH - มิคกี้
เคลื่อนไหว: มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู
ประตูเปดออก มิคกี้ เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คชั่น อยาครอม
จังหวะ)
เสียง–พูด: –
SHOT: 06
MEDIUM SHOT – ประตูครัว
ภาพ:
เคลื่อนไหว: ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น
หลับตากรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ
เสียง–พูด: มิคกี้ “กรี๊ด! วาว! วู!”
SHOT: 07
ZOOM-IN / TRACKING – โตะประกอบอาหาร
ภาพ:
เคลื่อนไหว: TRACK TO – ตูน้ําเย็น แกวน้ํา – เขียงไม - มีดปงตอ - กอนเนื้อหมู –
ขวดซีอิ้ว ซอส กระปุกใสเครื่องปรุง – แผนกระดาษ
เสียง–พูด: SHOT: 08
ภาพ:
CU – EYE – มือ
เคลื่อนไหว: ควา มีดปงตอ สับ เนื้อหมู
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 09 A, B, C, D
CU – EYE – A-พื้นโตะ / B-ขาโตะ / C-แกวน้ํา / D-ผิวน้ําในตูน้ําเย็น.
ภาพ:
เคลื่อนไหว: โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปน
จังหวะ
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 10
ภาพ:
MCU – EYE - มีดสับหมู (ตอจาก SHOT 08)
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มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ
เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
ใบหนามิคกี้
เมามันกับการสับเนื้อหมู
เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

CU – LOW –

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา.
แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ
เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
เสียงแกวแตก เพรง!

MEDIUM SHOT –

SHOT: 13
ภาพ:
MCU – LOW – ใบหนามิคกี้ (ตอจาก SHOT 11)
เคลื่อนไหว: มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปที่พื้น
เสียง–พูด: –
SHOT: 14 A., B.
14-A, LONG SHOT – HIGH - กองแกวแตก ที่พื้น
ภาพ:
14-B, LONG SHOT - หลอดไฟฟาบนเพดานหอง
เคลื่อนไหว: 14-A, กองแกวน้ําแตกที่พื้น มีแสงไฟฟากระพริบติดๆ ดับๆ สองผาน
14-B, หลอดไฟฟา ติดๆ / ดับๆ
เสียง–พูด: เสียงครางของหลอดไฟฟา
SHOT: 15
MEDIUM SHOT - EYE - มิคกี้
ภาพ:
เคลื่อนไหว: มองไปรอบๆ หอง
เสียง–พูด: –
SHOT: 16
BMS – EYE – TWO-SHOT – มิคกี/
้ หนาตาง
ภาพ:
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เคลื่อนไหว: ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคกี้ไม
เห็น
เสียง–พูด: –
SHOT: 17
MEDIUM SHOT – EYE – มีด
ภาพ:
เคลื่อนไหว: แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่
แขวนไวในหิ้ง เปนประกาย
เสียง–พูด: –
SHOT: 18
ภาพ:
CU – หลอดไฟฟาบนเพดานหองครัว (หลอดเดิม)
เคลื่อนไหว: ติดสวางจา
เสียง–พูด: –
SHOT: 19
CU – EYE - มือมิคกี้. (ตอเนื่องจาก SHOT 04)
ภาพ:
เคลื่อนไหว: หยุดสับหมู
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! หยุด
SHOT: 20
CU – ใบหนามิคกี้.
ภาพ:
เคลื่อนไหว: เงี่ยหูฟง เงียบ ไมมีอะไร
เสียง–พูด: –
SHOT: 22
ภาพ:
CU – มือมิคกี้ (ตอจาก SHOT 20).
เคลื่อนไหว: สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังขึ้น
พรอมกันอีก
เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู
SHOT: 23
MEDIUM SHOT – LOW – มิคกี้
ภาพ:
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เคลื่อนไหว: –มิคกี้ หยุดฟง ไมมีอะไร สับหมูตอ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา
–มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ มองไปที่ประตูหองครัว (ตรงกับที่มาของเสียงเคาะประตู –
ประตูครัว กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน)
เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู
SHOT: 24
LONG SHOT – ประตูหองครัว
ภาพ:
เคลื่อนไหว: –
เสียง–พูด: เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน
SHOT: 25
ภาพ:
MCU – HIGH – เขียงหมู ผานไหลมิคกี้
เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง คมมีด สับคาเขียง คางอยู
เสียง–พูด: เสียงสับมีดปงตอ ปก!
SHOT: 26 (ตอเนื่องจาก SHOT 05)
CU – EYE – กองแกวแตก
ภาพ:
เคลื่อนไหว: เทาของมิคกี้ กาวขามผานไป
เสียง–พูด: SHOT: 27 (ตอเนื่องจาก SHOT 05)
CU – EYE – ลูกบิดประตู
ภาพ:
เคลื่อนไหว: มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก
เสียง–พูด: เสียงบิดประตู
SHOT: 28 (ตอเนื่องจาก SHOT 05)
ภาพ:
CU – EYE – เทาของมิคกี้ ตรงประตู
เคลื่อนไหว: มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว
เสียง–พูด: –
SHOT: 29 (ตอเนื่องจาก SHOT 05)
LONG SHOT – ประตูครัว ซึ่งเปดแงมไว
ภาพ:
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เคลื่อนไหว: –กระแสลมพัด สงแรงผลักประตู ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
–มือของมิคกี้ ยื่นมาจับขอบประตู กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
เสียง–พูด: –เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครูหนึ่ง
–มิคกี้ “กรี๊ด ด ด ด ด ด ด ด” ดังลั่นเขามาถึงหองครัว ... เสียงประตูบานใหญปด
–เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้น มาหยุดอยูที่หนาประตู
–เสียงฟาคําราม
SHOT: 30
CU – EYE – คมมีด
ภาพ:
เคลื่อนไหว: มีดที่แขวนอยูบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา
เสียง–พูด: เสียงฟาคําราม
SHOT: 31 (ตอเนื่องจาก SHOT 06)
CU – EYE – ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก เทาของมิคกี้ ยางเขามา
ภาพ:
เคลื่อนไหว:
เสียง–พูด:
SHOT: 32 (ตอเนื่องจาก SHOT 06)
CU – ตนกระเทียมในกํามือของมิคกี้.
ภาพ:
เคลื่อนไหว: ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น
เสียง–พูด:
SHOT: 33
ภาพ:
TRACKING MEDIUM SHOT – มิคกี้
เคลื่อนไหว: เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขางแผนกระดาษ
เสียง–พูด: SHOT: 34
CU - บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
ภาพ:
เคลื่อนไหว: FADE OUT
เสียง–พูด: SHOT: 35
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ภาพ:
BLACK
เคลื่อนไหว: END CAST
เสียง–พูด: มิคกี้ ดีใจ ตะโกน วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให คราวนี้มิคกี้ จะ
ทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา
ลั่นลาาาาาาา
จบ.
(7) บทภาพ หรือ สตอรีบอรด (storyboard) และ ผังบล็อคกิ้ง (blocking)
สตอรีบอรด เปนภาพรางใหเห็น ขนาดและตําแหนง ของตัวละคร ฉาก เครื่องประกอบฉาก ทิศ
ทางการเคลื่อนไหวของตัวละคร อาจแสดงตําแหนงกลองดวยก็ได (แตไมจําเปน) นี่คือ สตอรีบอรด ซึ่งเปน
หนาที่ของผูกํากับภาพยนตรและทีมงาน ที่จะชวยกันจัดทําขึ้น สวนผังบล็อคกิ้ง จะเปนภาพรางในมุมสูง 90
องศา คลายแผนที่ หรือแผนผัง แสดงตําแหนงของนักแสดง ตําแหนงของกลอง โคมไฟ ไมคบูม แสดง
ทิศทางการเคลื่อนไหวของนักแสดง และกลอง จากจุดเริ่มตนของช็อทไปถึงจุดสิ้นสุดของช็อท
สตอรีบอรด จัดทําขึ้นเพื่อใหเห็นความตอเนื่องของช็อต มีคําอธิบายประกอบ เชน เหตุการณอะไร
ใชเสียงดนตรีอะไร บทพูดวาอยางไร ทิศทางของภาพ ไป-มา อยางไร (เพื่อประโยชนในการเคลื่อนกลอง)
ทั้งหมด ใชเปนแนวทางสําหรับการถายทํา หรือ การคาดคะเนภาพไวลวงหนา (pre-visualizing) กอนการ
ถายทํา สตอรีบอรดจะตองมีเลขที่ลําดับช็อตกํากับไวดวย ภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ไมจําเปนวาจะตองเขียนสตอ
รีบอรดตลอดทั้งเรื่อง อาจสรางบทภาพเฉพาะตอนที่เขาใจยาก หรือ ซับซอน ทั้งนี้ บทภาพ จะชวยให
ทีมงานถายทํา มีความเขาใจในเรื่องภาพที่ตรงกัน ในภาพยนตรสั้นโฆษณา จําเปนตองเขียนสตอรีบอรด
โดยละเอียด เพื่อใหเจาของงานตรวจสอบแกไข กอนนําไปถายทําจริง
การเขียนบทภาพยนตรในแตละขั้นตอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข ใสรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
ตัดขอความ คําพูด บางตอนออกไปบาง บทถายทําก็เชนกัน อาจมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทิ้ง
จากที่มีในบท screenplay และ ในบทขยาย treatment จะไมมีการกลับไปแกไขบทกอนหนานั้น
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ภาพที่ 7.2
ปจจัยวิเคราะหงานสรางภาพยนตร
ประกอบดวย องคประกอบงานสราง 4 สวน
คือ (1) บุคคลในทีมงานสราง (2) บท
ภาพยนตร (3) กองถาย และลําดับขั้นตอนใน
การถายทํา (4) การตัดตอลําดับภาพ
ปจจัยสนับสนุนงานสราง 5 ดาน คือ (1)
งบประมาณ (2) เทคโนโลยี (3) ระยะเวลา
และการบริหารเวลา (4) ความคิดสรางสรรค
(5) ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

7.3

การสรางภาพยนตรโฆษณา

ภาพยนตรโฆษณา มีโครงสรางคลายภาพยนตรสั้น ภาพยนตรโฆษณาที่ดี จะชวยเสริมแรงใหแกตัว
ผลิตภัณฑ ที่อยูในเรื่อง สามารถโนมนาวใจผูชม ใหเห็นคลอยตาม โดยอาศัยการวางโครงเรื่อง และตัว
ละคร แบบงายๆ กระชับ เนนเรื่องการเราใจมากกวาเนื้อหาสาระ หัวใจสําคัญของการผลิตภาพยนตร
โฆษณา คือ ทําอยางไร ตัวผลิตภัณฑ ในภาพยนตร จึงจะเขาไปสูกระแสการรับรูของผูบริโภค เพื่อให
ผูบริโภค ตัดสินใจ อยางใดอยางหนึ่งกับสินคานั้น เชน รับรู–รูจัก–สนใจ (attention) ทดลองใช (trial)
บริโภคซ้ํา (repeatedly) ยอมรั บในสินคา (brand name) ทั้งหมดนี้ เปนหนาที่ของผูผลิต สื่อ ที่ จะตอง
วิเคราะหผูบริโภค ความตองการของเจาของผลิตภัณฑ เปนปจจัยหลัก บริบทแวดลอม ที่มีอิทธิพลตอสื่อ
ภาพยนตรโฆษณา ซึ่งถือเปนสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง
7.3.1 รูปแบบในการเสนอสื่อโฆษณาแกลกู คา
การเสนองานของผูผลิตสื่อ ตอเจาของผลิตภัณฑ จะตองระบุรายการสื่อ และรายละเอียดตาง วามี
อะไรบาง เชน เปนภาพยนตรโฆษณาทางทีวี (Television Commercial Advertisement หรือ TVC) ที่มี
ความยาว 15 วินาที หรือ 30 วินาที หรือ 60 วินาที นําเสนอโลโกสินคา แบบ Freeze Logo หรือ
Dynamic Logo ดวยเอฟเฟคและเทคโนโลยีที่เราความสนใจอยางไร มีการเสนอขาวสาร (scoop) ที่เนน
การใหขอมูล ขอเท็จจริง ผลประโยชน เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และบริษัทผูผลิตสินคา ผานภาพ เสียง
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มัล ติ มีเดี ย สอดแทรก บทสั มภาษณผูบ ริ ห าร รวมถึ งจุดขายต า งๆ ของสิ นคาและบริ ก าร ซึ่ งสามารถ
ตอเชื่อมการเผยแพร ไปยังชองทางสื่อสารในเครือขายเดียวกันได หรือเผยแพรไดหลายชองทางในเวลา
เดียวกัน ผานอินเทอรเน็ต ทีวีดาวเทียม ไดทั่วประเทศ
เปนสื่อที่สามารถถายทอด กิจกรรมสด (live broadcast) บนพื้นที่การจัดกิจกรรม ที่บริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑจัดขึ้น เชน งานแสดงสินคา นิทรรศการ งานโรดโชว อีเวนทตางๆ และเปนสื่อโฆษณาที่ทําหนาที่
ประชาสัมพันธ กิจกรรมที่จะจัดใหผูบริโภคไดรับทราบ ไมวาจะเปนการจัดคอนเสิรต การจัดงานกิจกรรม
สงเสริมสินคาในสถานที่ตางๆ

ภาพที่ 7.3 ไตรภาคีสื่อสารมวลชน

7.3.2 ขั้นตอนการผลิตภาพยนตรโฆษณา [4]
(1) การเตรียมงานกอนการถายทํา (pre–production)
ผูผลิตสื่อ (media house production) กําหนดแผนการผลิต การดําเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลา ใหเปนไปตามความตองการของ บริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกคา ซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑ
(agency and dealer) เพื่อใหสื่อโฆษณา ถูกเผยแพรไปยังลูกคา หรือผูบริโภค (customer) ไดตรงกับ
กลุมเปาหมาย (ดูภาพที่ 7.2) มีขั้นตอนที่สําคัญคือ
1.1) ประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติ (internal meeting)
ผูกํากับภาพยนตร และบริษัทตัวแทนโฆษณา กําหนดขอตกลงและทําความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ
บทภาพยนตร โ ฆษณา จากนั้ น ก็ เลื อกรูป แบบ แนวทางงานสร าง ผู กํ ากั บ ภาพยนตร และที มงาน เป น
ผูดําเนินการ จัดเตรียมหาสถานที่ นักแสดง เสื้อผา อุปกรณ และฉาก
1.2) จัดหาสถานที่ถายทํา (location)

4

รายงาน เรื่อง “ธุรกิจการผลิตภาพยนตรโฆษณา” บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน).
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สถานที่ถายทําภายนอก และหองสตูดิโอ ตองคํานึงถึงความสะดวกในการถายทํา ความเหมาะสม
ของสถานที่ ใหเหมาะกับสินคาที่จะนําเสนอ ภายในวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม สถานที่ถายทํา ตองมี
คุณสมบัติ และคุณคา สอดคลองกับแนวคิด (concept) การโฆษณา ตามที่ตกลงกันไว
1.3) การคัดเลือกผูแสดง (casting)
ผูแสดง ถือเปนองคประกอบสําคัญ ในการผลิตภาพยนตรโฆษณา ที่ตองอาศัยนักแสดงอาชีพที่มี
ชื่อเสียง ชวยดึงดูดความสนใจในสินคา หรือ ผลิตภัณฑที่นําเสนอ แหลงขอมูลในการคัดเลือกดารา เชน
จากฐานขอมูลของกลุมบริษัท ซึ่งมีหนวยงานที่คัดเลือกผูแสดง แยกเปนกลุมๆ ไว เพื่องายตอการคัดเลือก
บริษัทผูจัดหาผูแสดง (modeling) และตัวนักแสดงอาชีพ หรือ บุคคลในวงสังคม (คนเดน คนดัง) หรือ
นักแสดง ที่บริษัทหาไวแลว
1.4) การเตรียมอุปกรณเครื่องมือถายทํา และอุปกรณประกอบฉาก
เปนหนาที่ของ บริษัทผูผลิตสื่อ ที่จะตองมีไวพรอมแลว ตั้งแตอุปกรณถายทํา คอมพิวเตอรตัดตอ
อุปกรณสรางเอฟเฟค และอุปกรณอื่น ที่จะตองจัดหา จัดสราง เปนกรณีพิเศษ ก็ควรตกลงกันใหเรียบรอย
ในดานคาใชจาย วาเปนภาระหนาที่ของฝายใด
1.5) การจัดทําบทโฆษณา
บทภาพยนตรโฆษณา จะครอบคลุมรายละเอียดในการถายทําทุกอยาง ตั้งแต ฉาก มุมกลอง ขนาด
ภาพ ความยากงายของนแตละฉาก แอ็คชั่น บทพูดของผูแสดง เมื่อบทภาพยนตรเรียบรอยแลว ทีมงาน
สราง ก็จะประชุม ติดตาม ความคืบหนา ซักซอมความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน หากมีการแกไข ปรับปรุงใน
สวนใด ก็สามารถรับรูรวมกัน แลวนําไปปฏิบัติ
(2) การถายทํา (production)
เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ของกระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา ฝายคิดสรางสรรค (creative) จะ
ทําหนาที่ทั้ง ออกแบบงานสราง และประเมินงานสรางไปในเวลาเดียว โดยทํางานรวมกับผูกํากับภาพยนตร
ซึ่งเปนผูมีความเขาใจในบทภาพยนตรเปนอยางดี เปนผูดูแล กํากับ ควบคุม การถายทํา รวมกับทีมงานคน
อื่นๆ
ที ม งานบริ ห าร (executive production) มี ผู อํ า นวยการผลิ ต (producer) ร ว มกั บ ผู เ ขี ย นบท
(script writer) และ ผูออกแบบงานสราง (produced designer) รวมกันกําหนด นโยบาย แนวทางการ
ผลิต และมีผูกํากับภาพยนตร เปนผูรับนโยบายและแนวทางดังกลาว มาผลิตเปนภาพยนตรโฆษณา ดังนั้น
ผูกํากับ จึงเปนหัวหนารับผิดชอบผลงานสรางทั้งหมด โดยมีผูชวยผูกํากับ (assistant director) อยูในทีม
ดวย ถาเปนทีมงานสรางขนาดเล็ก ผูอํานวยการผลิต กับผูกํากับภาพยนตร อาจเปนบุคคลคนเดียวกัน
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ทีมสนับสนุนงานสราง (production service คือ ทีมงาน ที่ลงมือปฏิบัติในกองถายทํา ทีมนี้นับเปน
กลไกสําคัญในการผลิต ประกอบดวย ฝายสรางสรรคงานศิลป ฝายถายภาพ (camera) ฝายจัดหาผูแสดง
(casting) ฝายศิลปกรรม (art) และพนักงาน เจาหนาที่ ผูชวยทุกระดับ
(3) ขั้นตอนหลังการถายทํา (post–production)
การถายทําภาพยนตรโฆษณา ไมมีความยุงยากซับซอน เหมือนภาพยนตรบันเทิง ผูสรางมักจะถาย
ทําใหเสร็จเสียในคราวเดียว และตัดตอ ตกแตงกราฟกภาพ กราฟกเสียง ดวยคอมพิวเตอร (computer
graphic) แล วนํ าภาพและเสีย งเหล านั้ น มาร อยเรียงให เปนเรื่ องราวที่ โฆษณา ในสว นของการตั ดต อ
จะตองอาศัยบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย มีความสามารถในดานเทคนิค และความเร็ว มีความชํานาญ
ในการตัดตอ
7.4

การสรางภาพยนตร เพื่อการประชาสัมพันธและการรณรงค

การสรางภาพยนตร เพื่อใชในกิจกรรมประชาสัมพันธ และการณรงค รวมทั้งการเผยแพรขาวสาร
การโนมนาวใจ มักมีเนื้อหาสาระที่เปนสาธารณะ มีวัตถุประสงค เพื่อโนมนาวใจผูชม ใหรวมกัน หรือมี
สวนรวม ในการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา การทองเที่ยว ตลอดจนความชอบธรรมทาง
การเมือง ความยาวของภาพยนตรประเภทนี้ ประมาณ 5 – 25 นาที หรือยาวกวานิดหนอย มักเปน
ภาพยนตรแนวสารคดี จึงจัดอยูในกลุมภาพยนตรสั้น
หากใชแนวสารคดี มาสรางเปนภาพยนตรประชาสัมพันธ อาจไมเปนที่นาสนใจ สําหรับยุคที่มีการ
แขงขันการเลือกชองทางสื่อสารที่หลากหลาย สื่อภาพยนตรแนวสารคดี อาจไมมีพลังมากพอที่จะดึงดูความ
สนใจของผู ช มได เพราะขึ้ น ชื่ อ ว า ภาพยนตร ส ารคดี มั ก มี ก ลุ ม ผู ช มอยู จํ า กั ด ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ผู ส ร า ง
ภาพยนตรรุนใหม ควรตองปรับแนวคิดและวิธีการของการนําเสนอดวยภาพยนตร คือ การสอดใสกลยุทธ
ของแนวภาพยนตรแนวอื่นๆ ผสมลงไป เชน ใหมีแอ็คชั่น การผจญภัย (adventure) แฟนตาซี (fantasy)
วิทยาศาสตร (science fiction) หรือ กําลังภายใน (material art) ฯลฯ ไมใชมีแตนิยายชีวิต (drama)
เพียงอยางเดียว เพราะผูบริโภคสื่อในปจจุบัน มักใหการยอมรับ จัดลําดับคุณคา ของภาพยนตรแนวสารคดี
อยูในลําดับรองหรือทายสุด และมีทัศนคดียอมรับ พึงพอใจตอภาพยนตรแนวแอ็คชั่นมากกวา ผูสราง
ภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ จึงตองปรับกระบวนทัศนเสียใหม ดวยการเอาใจใสกับการพล็อตเรื่องราว
ชีวิต สารคดี ใหมีอรรถรสของภาพยนตรแอ็คชั่น และการผจญภัย หรือแนวอื่นๆ ผสมลงไปดวย
ตัวอยางเชน การสรางภาพยนตรสงเสริมการทองเที่ยว แนวสรางเรื่องใหมีฉากแอ็คชั่น และการ
ผจญภัย หนุมอานนท นักศึกษาปสี่ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีแฟนสาว ชื่อพลอย ตั้งแผงลอยขายของที่
ระลึก อยูที่เขาวัง ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อดัง ของเมืองเพชรบุรี ชวงปดเทอม หนุมอานนท จะกลับบาน
ไปหาแฟนสาว ไปรอขึ้นรถที่สถานีขนสงหมอชิต ตีตั๋วไปเพชรบุรีเรียบรอยแลว รอรถออก ดวยนิสัยเจาชู จึง
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ไปจีบสาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีหนุมใหญสองคนผูมีอิทธิพลตัดพันอยู จึงเกิดเรื่อง อานนทถูกไลทําราย เขาจึงรีบ
ขึ้นรถซึ่งไดเวลารถออกพอดี เขารอดพนวิกฤติไปได ระหวางนั่งรถ เขาเพลิดเพลินไปกับบริการรถทัวร มอง
ทิวทัศนสองขางทาง พรอมคําแนะนําจากพนักงานบนรถ ดวยความออนเพลียนจึงหลับไป ... ตื่นขึ้นมา ก็
พบวา ถึงเขาวังที่หมายแลว เขาจึงลงจากรถ จากนั้น ก็ประสานสายตากับไกดสาวงามอีกคนหนึ่ง ที่พา
นักทองเที่ยวชาวจีนทัวรเขาวัง เขาจึงตามติดไปตีสนิทดวย โดยไมรูวา มีพลอยแอบตามมาเห็นเขา ระหวาง
การเที่ยวชมเขาวัง ความใกลชิดทําใหเขาเพลิดเพลินไปกับการบรรยายของสาวไกด จนกระทั่งสิ้นสุด
ระยะทาง เขาแนะนําตัวเอง เหตุการณนาจะไปดวยดี พลอยแอบเห็นพฤติกรรมของ อานนท ก็เดินตรงเขา
ไปหาเขา โดยที่เขาไมรูตัว แตสิ่งที่อานนทเห็นก็คือ หนุมใหญคูอริสองคน กําลังเดินตรงมา เขาจึงรีบผละไป
สวนพลอยก็เขาใจผิด คิดวาอานนททําผิดถูกเธอจับไดแลวหนี ก็เลยจะตามไปตอวา อานนทหนีไปขึ้นรถทัวร
อีกคันหนึ่ง ซึ่งกําลังเคลื่อนตัวออกพอดี ทําใหหนุมใหญสองคนตามไมทัน เขาติดไปกับรถทัวรอีกคันหนึ่ง
ตรงไปยังหาดชะอํา และฟงบรรยายจากไกดทัวรบรรยายใหฝรั่งฟง ซึ่งก็เปนเรื่องซ้ําๆ ซากๆ ที่เขาฟงมา
หลายรอบแลว ในที่สุดก็ถึง หาดชะอํา เขาลงจากรถ ดูความสดชื่นของทะเลและหาดทรายสวย รูสึกหิว ก็
เดินเขาไปหาของกิน เขาไปที่รานอาหารแหงหนึ่ง มีสูตรอาหารสําหรับนักทองเที่ยวหลายสูตร เขาไดรับการ
ตอนรับ พรอมคําแนะนําเมนูอาหารอรอยสําหรัดหาดชะอํา เขานั่งกินจนอิ่ม จายคาอาหารแลว ก็รูสึกวา
เงินหมด จะขึ้นรถกลับเขาวังก็ไมมีคารถ เขาจึงตัดสินใจโบกรถกลับ แตเขาก็พบกับโชคราย เมื่อรถปกอัพ
คันที่จอดรับเขา ก็คือหนุมใหญสองคนนั่นเอง ตามมาเอาเรื่องเขาถึงที่นี่ เขาหนีไมทัน ถูกจับตัวไปกดจมน้ํา
ทะเล อานนทรูสึกอึดอัด หายใจไมออกคลายจะสําลักน้ําตาย ... แตสติสุดทายก็กลับคืนมา เมื่อ ... พลอย
คนรัก สะกิดที่แขนปลุกใหเขาตื่น เธอบอกวา “ตาบา! มัวหลับอยูได รถมาถึงเขาวังตั้งนานแลว” ... อานนท
รูสึกวา เหมือนไดชีวิตใหมกลับคืนมา ... จบ.
จากการวางพล็อตเรื่องขางตน ผูสรางสามารถใสรายละเอียดของฉาก เกี่ยวกับการทองเที่ยว ลงไป
ในภาพยนตร ทําใหคนดูรูสึกวา ภาพยนตรที่เขากําลังดูอยูนั้น ไมใชภาพยนตรสารคดีทองเที่ยว แตเปน
หนังแอ็คชั่นผจญภัย มีหักมุมตอนทายเรื่อง
จุดสําคัญของการสรางภาพยนตร เพื่อการประชาสัมพันธและการรณรงค คือ การนําจุดไคลแมกซ
ของเรื่องใหจบลงที่การเชิญชวน หรือโนมนาวใจประชาชนใหมีสวนรวม หรือจิตอาสาในงานสาธารณะ
รับผิดชอบตอสวนรวม ไมอยางใดอยางหนึ่ง สุดแลวแตวัตถุประสงคของเนื้อหา เชน การอนุรักษ การ
ตอตาน หรือการสงเสริม ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การสรางภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ จําเปนตองใชทุนสรางจํานวนหนึ่ง หากมีการเพิ่มฉาก
แอ็คชั่น อาจมีคาใชจายเพิ่มเขามา หากเปนงานประชาสัมพันธ ภาครัฐ ก็อาจขอรั บการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ หากเปนงานประชาสัมพันธภาคเอกชน ก็ทําโครงการเสนอตอผูบริหารองคกรโดยตรง แต
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ และ ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร
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และวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ ได
จัดสรรงบประมาณบางสวน สนับสนุนแกผูสรางภาพยนตรประเภทนี้ ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนได ทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ดูรายละเอียด หัวขอ 5.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร และการสนับสนุนการ
สรางภาพยนตร บทที่ 5)
ขั้นตอนและวิธีการ การเตรียมงานสราง ผูสรางจะตองเตรียมจัดหาทีมงานสรางไวกอนลวงหนา
และเขียนบทภาพยนตรไวลวงหนา (กรณีโครงการสรางอิสระ ควรมีบท screenplay ไวลวงหนา) จากนั้น
ก็ ก ารเขี ย นโครงการสร า ง นํ า เสนอขออนุ มั ติ ห น ว ยงานต น สั ง กั ด เรื่ อ ง บอกรายละเอี ย ด ชื่ อ เรื่ อ ง
วัตถุประสงค เรื่องยอ ระยะเวลาสราง ทีมงาน แผนงานสราง (กิจกรรม เวลาเริ่มตน–สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ)
การติ ดตามและประเมิ น ผล (ดู ร ายละเอี ยดที่ ภาคผนวก การเขี ย นโครงการและข อเสนอในการสร า ง
ภาพยนตร บทที่ 5) หน ว ยงานตนสังกั ดเรื่ อง อาจเป นหน วยงานของรั ฐหรือเอกชนก็ไ ด สวนใหญ จะ
สนับสนุนงบประมาณใหอยูแ ลว จํานวนหนึ่ ง ถาเห็นวาไมพอ หรือเปนโครงการสรางอิส ระ (ไมตองมี
หนวยงานสังกัด) ก็ขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ กรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือขอรับทุนจากองคกรธุรกิจ ในลักษณะผูสนับสนุน (sponsor)
เมื่ อ ผ า นการอนุ มั ติ โ ครงการสร า งแล ว ที ม งานก็ จั ด ทํ า บทสร า ง สตอรี บ อร ด ดู ส ถานที่ ถ า ยทํ า
คัดเลือกนักแสดง จัดหาอุปกรณสราง กลอง ไฟสอง ฉากและอุปกรณประกอบฉาก (ดูรายละเอียด ในบทที่
2 – 5)
ตัวอยางโครงการสราง ภาพยนตรรณรงค การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
โครงการสรางวีดิทัศนเพลงคาราโอเกะ สงเสริมการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด
เพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” (My Democracy)
(ก.) สวนนํา
ชื่อเรื่อง
เพลงคาราโอเกะ “มนตรักประชาธิปไตย”
ประเภทเนื้อหาสาระ ประเภท สงเสริมการเรียนรู และควรสงเสริมใหมีการดู และ
ประเภท ที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป
ประเภทสื่อที่ผลิต วีดิทัศนเพลงคาราโอเกะ (Musical Video Karaoke CD)
ความยาวเรื่อง
ประมาณ 7 นาที (เฉพาะเพลง 4 นาที)
ชื่อผูสราง
คณะนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ ภาคพิเศษ รุน 13–16
มหาวิทยาลัยเกริก
ระยะเวลาโครงการ ดําเนินการสราง เดือน ธันวาคม 2553 เผยแพร ประชาสัมพันธ

371

บทที่ 7 การสรางภาพยนตรสั้น

กลุมเปาหมาย
ชองทางเผยแพร

สรุปประเมินโครงการ เดือน มกราคม 2554 เปนตนไป
ประชาชนทั่วไป
(1) บานพักอาศัย
(2) สถานศึกษา / ศูนยฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) ทีวีสาธารณะ (โอกาสพิเศษ) ทีวีผานดาวเทียม และ เคเบิลทีวี)
(3) อินเทอรเน็ต
(ข.) โครงการ

1. ความสําคัญ และ ความเปนมา
การเมืองในประเทศไทย ยังตกอยูในวังวนของการทุจริตคอรัปชั่น มีระบบการเลือกตั้ง และ
การตรวจสอบ ที่ออนแอมาตลอด เปนระบอบการเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนซื้อขาย
อํานาจ ระหวางประชาชน เจาของอํานาจที่แทจริง กับ นักการเมือง ที่เปนตัวแทน วงจรสภาพ
ปญหาทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะ นโยบายที่มุงพัฒนาแตดานวัตถุวิสัยเปนหลัก ละเลยระบบคุณคา และ
ความเชื่อมโยงสัมพันธของวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเมืองไทยจะตองยกระดับ ตั้งแตแนวคิด
ไปจนถึงรูปแบบ และกระบวนการ ที่มุงผลประโยชนประชาชนเปนหลัก
การผลักดันและยกระดับคุณภาพการเมืองไทย สวนหนึ่ง จําเปนตองอาศัยสื่อ เปนเครื่องมือ
สื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดดี และมีบทบาทสําคัญ คือ สื่อวีดิทัศน สื่อทีวี เปนลําดับสําคัญ สวน
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต เปนลําดับรอง กลุมนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ ภาคพิเศษ รุน 13 – 16 (ปการศึกษา 2553) พรอมดวยอาจารย
ประจําวิชา การผลิตสื่อสําหรับองคกรการเมือง จึงรวมกันผลิตสื่อวีดิทัศนขึ้น เพื่อสรางการมีสวน
รวมทางการเมืองที่ขาวสะอาด ตามเจตนารมณของสาขาวิชา
2. วัตถุประสงคการผลิต
เพื่อใชเปนสื่อสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งที่ขาวสะอาด และการเผยแพรแนวคิด การเมืองภาค
ประชาชน หรือ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (Participative Politics)
3. แนวคิดในการดําเนินเรื่อง
แนวคิดของการนําเสนอบทเพลง มุงเนนการเมืองภาคประชาชน ที่ประชาชนมีสวนรวม
รับผิดชอบ โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งมีทั้งความสําเร็จ ความลมเหลว
ความสุข ความทุกขยาก ความรัก และ ความสูญเสีย ในสังคมมนุษย ลวนมีที่มา จากความ
ปรารถนา และ กิเลสมนุษย เพื่อใหสังคมอยูรอดได และอยูอยางมีความสุข ประชาชน จึงจําเปนตอง
มอบ “อํานาจ” (ซึ่งนั่นหมายถึง การยอมสูญเสีย “อิสรภาพ” สวนหนึ่ง ของตนไป) ใหแกคนผูหนึ่ง
หรือ คนกลุมหนึ่ง เปนใชอํานาจนั้น เพื่อ ควบคุม กิเลส และ ตอบสนอง ความปรารถนาตางๆ
ดังนั้น ผูใด หรือ กลุมคณะใด ไดรับมอบ “สิทธิ”์ ใหเปนผูใช “อํานาจ” ของประชาชน จะตองเปนผู
ที่มี ความเห็นแกตัวนอย (ลดกิเลส) จึงจะเห็นแกผูอื่น (ประชาชน) และมุงตอบสนอง ความปรารถนา
ของประชาชน เปนหลัก สวนประชาชน ก็จะเปนผูเลี้ยงดูบุคคลผูนั้น กลุมนั้น และเคารพบูชา ดุจ
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“พอ” ของประชาชน
เนื้อหาในบทเพลง ใชสัญลักษณของ สะพานไม เปนสื่อแทน ประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนใน
ชุมชนตองใชรวมกัน ทําใหทุกคนตองสามัคคีกัน ชวยกันซอมและรักษาสะพานไม ไวใหเปนมรดกของ
หมูบานตอไป สวนสัญลักษณ ความเปนตัวแทนอํานาจ อิงอยูกับความเสียสละ ซื่อสัตย จริงใจ และ
ความใกลชิด ของตัวผูสมัคร
แกนของเรื่อง (theme) “พัฒนาการเมือง พัฒนาตน เอื้อมวลชน … มนตรัก
ประชาธิปไตย”
4. แนวทางการนําเสนอ และ เรื่องยอ – คํารอง
บทเพลงคาราโอเกะ มนตรักประชาธิปไตย แบงการนําเสนอ ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก
กอนเขาเพลง (intro) เปนละครสั้น ความยาว 3 นาที แสดงถึงบรรยากาศทางวัฒนธรรม ความคิด
วิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวชุมน “บานแสงสุข” ซึ่งเปนชุมชนที่ถูกอางอิงในบทเพลง ชวงที่สอง
บทเพลง ความยาว 4 นาที ประกอบดวย คํารอง ทํานอง ดนตรี ที่สามารถเลือก คํารองพรอมดนตรี
และ แยกคํารอง กับ ดนตรี ชวงทายเพลง เปนละครสั้นตอนจบ หรือ ปดเรื่อง (เหตุการณ ชาว
ชุมชน ชวยกันซอมสะพานไม) ความเยาว 30 วินาที
เริ่มเรื่องกอนเขาเพลง (Intro)
เหตุการณ เกิดขึ้นในชุมชนบานแสงสุข ซึ่งเปนชุมชนที่อยูรอยตะเข็บ ระหวางเมือง กับ
ชนบท ผูคนในชุมชน ตางไมแนใจระหวาง การยอมรับกระแสวัฒนธรรมคนเมือง กับ การรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งที่พวกเขาไมรูตัวเลยวา มีสิ่งหนึ่งที่กําลังครอบงําความคิด ของพวกเขาอยู
สิ่งนั้นก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทําใหพวกเขา เริ่มมีความแปลกแยก แตกตาง มากยิ่งขึ้น แมวา
ทุกคน จะถูกวางตําแหนงในสังคม ไมเหมือนกัน (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได) แตทุกคน ก็มี
เสรีภาพ ในการพูด และแสดงความคิดเห็น ผานเวทีสภาของพวกเขา ซึ่งเรียกวา “สภากาแฟ” โดย
อาศัย รานกาแฟของ นายบุญชู ลูกครึ่งจีนไทย เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร พูดคุยกัน
ในรานกาแฟ ตอนเชา /ตัวละคร : บุญชู (เจาของราน) มะยม (สาวนักขายตรง) พอใหญคํา
ผาย (ปราชญชาวบาน) สมภพ (นักขาว) นางสุณี (ชาวสวน) เพียงใจ (ลูกสาวบุญชู) พงษพัฒน (ลูก
ชายครูเพ็ญพร) แบงค (ลูกชายจอมเกเร ของ กํานันมัด) กับ อารท (เพื่อนของ แบงค) ดํารง กับ นา
หมาน (ขี้เหลาประจําซอย) หนูนา (หลานสาวของบุญชู อายุ 5 ขวบ) กับ เด็กชายแตม (หลานชาย
ของบุญชู อายุ 5 ขวบ)
ประเด็นที่สรางความสับสน ในสภากาแฟของพวกเขา คือ การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ
พฤติกรรม การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ของนักการเมือง กับ ประชาชน บางกลุม ซึ่งไดกลายเปนปญหา
ขอขัดแยงทางความคิด ระหวาง ใช /ไมใช ชอบธรรม /ไมชอบธรรม เพราะมันไดกลายเปน “ปญหา
โลกแตก” เพราะพฤติกรรมเหลานี้ กําลังเปน “วัฒนธรรมทับซอน” ที่เกิดขึ้น และนับวัน จะแกไขยาก
ดํารง กับ นาหมาน (สมาน) นั่งดื่มเหลา อยูมุมหนึ่งของราน คอยพูดขัดคอ (แซว) คนอื่นๆ
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สวนพอใหญคําผาย กับ สมภพ นั่งที่มานั่งขางๆ กําลังสนทนากับ บุญชู ซึ่งกําลังชงกาแฟ เพียงใจ
กําลังจัดขาวของในราน
สุณี มาขอซื้อยาแกปวด และน้ําปลา บุญชู เรียก เพียงใจ ใหมาขายของ แตยังไมทันที่ เพียง
ใจ จะออกมา แบงค กับ อารท ขี่รถจักรยานยนต มารบกวน พอดี มะยม เดินเขามาสมทบ ขอคุย
ดวย จึงดานักเลงรถมอเตอรไซตเตลิดไป สมภพ เห็นเขา จึงพูดแซว หาวา มะยม จะมาจีบ บุญชู
นาหมาน พูดสอดขัดคอ สมภพ หาวาเปนคนขี้อิจฉา
ระหวางรอ สุณี ก็บน เรื่องโรคภัย ความจน ขณะที่ หนุมหนามนคนรูปหลอ หนุย หรือ พงษ
พัฒน พรอมเปสะพายหลัง กําลังเดินผานหนาราน เพื่อไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ ทุกคนหยุดมอง
เพียงใจ รีบเดินออกมาทัก พงษพัฒน โดยไมสนใจวาจะมีใครมอง และปลอยให สุณี คอยซื้อของเกอ
กอนกลับ พอใหญคําผาย จึงถือโอกาส เดินไปหา พงษพัฒน ขณะที่ หนูนา กับ เด็กชาย
แตม หลานของ บุญชู (ลูกของนางพอใจ พี่สาว เพียงใจ) ในชุดนักเรียนอนุบาล เพิ่งกลับจาก
โรงเรียน เดินเขาไปหา ตา บอกวา วันนี้ ที่โรงเรียน มีเลือกตั้งหัวหนานักเรียน ทําใหบรรยากาศการ
สนทนา ถูกหักเห ไปใหความสําคัญกับคําวา “เลือกตั้ง”
ทุกคนมองไปที่เด็กทั้งคู พรอมพูดอุทานพรอมกันวา “เลือกตั้ง”
เสียงประกาศเชิญชวน จากรถขยายเสียงของเจาหนาที่ ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ในวัน
พรุงนี้ ตามดวยขบวนแหกลองยาว ถือปายเชิญชวน ใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อขบวนแหผา น
หนารานกาแฟ ทุกคนหยุดภาระกิจของตัวเองลง เด็กนอยสองคน เดินจูงมือผูใหญเขาไปสมทบกับ
ขบวนแห ทุกคนออกมารายรํา และรวมสนุกไปกับ ขบวนแหผานไปยังตลาด ชุมชน ทั้งหมูบาน
เขาเพลง (musical karaoke)
ขึ้นชื่อเพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” คํารอง – ทํานอง – ดนตรี – นักรอง (ขบวนกลอง
ยาว รายรําไป ตามถนน มีชาวบาน มาสมทบมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ จนจบเพลง.)
-เพลง มนตรักประชาธิปไตยชวนกันไป ชวนกันไปเลือกตั้ง
เลือกคนดีดี เขาไปนั่งเปนตัวแทน
ชาวบานอยางเรา ยิ่งจนขนแคน (รองหมู ซ้ํา)
แตวาผูแทน ยิ่งรวยเงินตรา
ดูดีดี ดูใหดีกอนเลือก
ผูแทนเปลือกเปลือก มีอยูเต็มสภา
ความหลอความรวย ชวยกันโฆษณา (รองหมู ซ้ํา)
ใหคนเชื่อวา สมราคาผูนํา
*โลกาถึงคราวินาศ การเมืองขี้ขลาดโคนทิ้งคุณธรรม
คนดีตองกลาชี้นํา ตองกลาตอกย้ําเปนตัวอยางที่ดี
การเมืองตองเสียสละ ยืนยันสัจจะกลาทํางานฟรี
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ซื่อสัตยจริงใจพาที กินอยูพอดีไมเปนหนี้สังคม
ถึงคราตองยุงการเมือง คนดาหาเรื่องยอมเปนอีแรงโสมม
ขอประกาศการเมืองบุญนิยม (ซ้ํา)
สิ่งดีตองขมสิ่งชั่วรายพายไป ไป ไป ไป ไป ไป
ตัดสินใจ ตัดสินใจใหแน
ผูแทนที่แทมีคุณสมบัติอยางไร
ไมตองหาเสียง ใหสูญเงินเปลาดาย (รองหมู ซ้ํา)
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย
ทายเพลง (outro)
พงษพัฒน กับ เพียงใจ สงยิ้มใหแกกันและกันอยางหวานชื่น ระหวางชวยกันซอมสะพาน
ขามคลองของหมูบาน รวมกับชาวบานคนอื่นๆ เมื่อมองออกไปกวางๆ เห็นปายหาเสียงของ พงษ
พัฒน อยูเบื้องหลัง มันถูกจัดวาง และออกแบบไมเหมือนใคร แตดูนาสนใจ และ นาเชื่อถือ เพราะ
เผยใหเห็นบรรยากาศภาพ กิจกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชน แสดงถึงความสําคัญ ความ
เสียสละ ความสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ระหวาง คนหนึ่งคน กับคนอีกหลายๆ คน และสัมผัส
ไดถึงความอบอุน จริงใจ
พรอมดวย ขอความสะดุดใจ ที่อานแลว ทําใหระลึกถึงคน คนหนึ่ง ที่ชาวบานรูจัก และตาง
จดจําคําพูดนั้นได จนขึ้นใจ เพราะเปนคําพูดที่บงบอกตัวตนที่แทจริงของ พงษพัฒน ผูซึ่งให
ความสําคัญกับการมีสวนรวม ของคนทุกคนในชุมชน
อีกมุมหนึ่งของสะพาน มะยม สงยิ้มหวาน ใหกับ บุญชู และเขินอาย ระหวางชวยกัน จัดเก็บ
ขาวของที่นํามาบริการชาวบาน ที่มาชวยกันซอมสะพาน หนูนา กับ เด็กชายแตม ยิ้มหัวเราะรา
ขณะชวยกันถือปาย ขอความ “พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาตน เอื้อมวลชน … มนตรัก
ประชาธิปไตย”
จบ.
5. แผนดําเนินงานสราง
5.1 คณะทํางาน และแผนกิจกรรมงานสราง
คณะทํางาน ประกอบดวย ฝายอํานวยการผลิต และทีมงานผลิต
ฝายอํานวยการผลิต รับผิดชอบการผลิต ในวงเงินงบประมาณ ใหไดวีดิทัศน ที่ไดคุณภาพ
และคุณสมบัติ ตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ของโครงการ ตลอดจน การทําโฆษณา
ประชาสัมพันธผลงานสรางที่เสร็จแลว และการประเมินโครงการผลิต ประกอบดวย (1) ประธาน
บริหารการผลิต (Executive producer) (2) ผูอํานวยการสราง (Producer) (3) ผูเขียนบท–
ประพันธเพลง (4) ผูออกแบบงานสราง (Director)
ทีมงานผลิต ทําหนาที่ ออกแบบ วางแผน จัดทําบท ทําเพลง ลําดับการถายทํา ถายทําใน
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และนอกสถานที่ ลําดับภาพ ตัดตอ จนเปนแผนซีดี พรอมนําออกเผยแพร ประกอบดวย (1) ผูกํากับ
งานสราง (Director) (2) ฝายจัดทําบทเพลง ดนตรี–คํารอง (3) เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานกองถายทํา
(4) เจาหนาที่ฝายตัดตอลําดับภาพ (5) เจาหนาที่ฝายสนับสนุนงานสราง (6) นักแสดง
5.2 แผนกิจกรรมดําเนินงานสราง และการประชาสัมพันธ
–เดือน ตุลาคม 2553 ประชุมทีมงาน มอบหมายงาน จัดทําบทเพลง ดนตรี–คํารอง จัดทํา
บทถายทํา คัดเลือกนักแสดง เตรียมสถานที่ถายทํา
–เดือน ธันวาคม 2553 ถายทํา ตัดตอลําดับภาพ ทดสอบ
–เดือน มกราคม 2554 เผยแพรประชาสัมพันธ ผานกิจกรรม อินเทอรเน็ต โทรทัศนผาน
ดาวเทียม และโทรทัศนชอง 11 (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา โดยการสนับสนุนของ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา (สนับสนุน
ชองทางเผยแพร ตามโอกาสเหมาะสม)
5.3 งบประมาณการผลิต
ทีมงานผูสราง เปนผูจัดหาทุนสราง แตขอรับการสนับสนุนดานชองทางเผยแพร จาก
หนวยงานภาครัฐ คือ (1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ (2) สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ และผลกระทบ (impact)
6.1 ดานกายภาพ
สื่อวีดิทัศนสงเสริมการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด ผานสื่อสารมวลชนในประเทศ (สถานีวิทยุ
โทรทัศน สถานีวิทยุกระจายเสียง อินเทอรเน็ต) นับเปนสื่อทางเลือกอีกชองทางหนึ่ง ในการรวมดวย
ชวยกันสรางสรรคสังคม การเมืองไทย ใหมีการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด สรางการเมืองที่มีคุณธรรม
ผานสื่อสาระการเมืองที่พึงประสงค ไฟลขอมูลวิดีทัศน “มนตรักประชาธิปไตย” ประชาชนทุกคน
สามารถ ดาวนโหลด ไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=YTRW03ijlDQ เว็บไซต
www.igoodmedia.net
6.2 ดานจิตภาพ
แนวคิดการเมืองใหม ซึ่ง หมายถึง การเมืองภาคประชาชน หรือ การเมืองที่ประชาชนมีสวน
รวม เปนการสรางความเขาใจใหแกประชาชนวา มิติของการเมือง กับวิถีชีวิตจริง มันเกี่ยวโยงและ
สงผลกระทบถึงกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได การเมืองเปนเรื่องของ อํานาจ สิทธิ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ ของทุกคน มิใชของตัวแทนแตฝายเดียว ดังนั้น คุณสมบัติของความเปนตัวแทน จึงเปน
ประเด็นสําคัญ จากวีดิทัศน ชี้ใหเห็นถึง คุณสมบัติอยางไร ที่ตรงกับความตองการของชาวบาน
สามารถตรวจสอบผูแทนของตนเองไดงายและโดยตรง และ ไมสรางปญหาทุจริตคอรัปชั่นใหแก
สวนรวม
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7. คณะทํางานโครงการผลิต
รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการสราง
ทีมงานสราง
ดร.ไพจิตร ศุภาวรี
ประธานบริหารโครงการ
ที่ปรึกษา
นายอมรเทพ ศรีวงศ
ประธานอํานวยการสราง
นายอภิชา ธราอินทาราม รองประธาน
นางภิญญดา ฐากูรธนภัทร ประชาสัมพันธ และ การเงิน
ด.ต.ธนกร ยิ้มพิรัตน
เหรัญญิก
นางนวพร เอี่ยมธีระกุล
เลขานุการ
นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรรมการ
สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุน 13 – 16 (ปการศึกษา 2553)
อาจารยสูดิน ชาวหินฟา กรรมการอํานวยการสราง
ผูอํานวยการสราง
บทประพันธเพลง
ออกแบบงานสราง
อาจารยบดินทร ดุก
กรรมการอํานวยการสราง
ผูกํากับงานสราง
อาจารยไพโรจน สังวริบุตร กรรมการอํานวยการสราง
ผูประเมินงานสราง
นายอภิชาติ เกตุดวง
เจาหนาที่
ตัดตอ ลําดับภาพ

ภาพที่ 7.4

สวนหนึ่งของ ช็อทภาพ ภาพยนตรรณรงคทางการเมือง “มนตรักประชาธิปไตย” My
democracy (2010) ชองเผยแพร: You tube / igoodmedia.net
คําคน: You tube / my democracy sudin
https://www.youtube.com/watch?v=YTRW03ijlDQ
https://www.youtube.com/watch?v=8YN_2-Nx25s
https://www.youtube.com/watch?v=FbXmE7shUBA
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7.5

กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เรื่อง Act of God

ภาพยนตรสั้น เรื่อง Act of God ในขณะเขียนบท screenplay ชื่อเดิมภาษาไทย คือ ชางมันเถอะ
พระเจา แตเมื่อนํามาสรางจริง เมื่อป พ.ศ.2556 เปลี่ยนชื่อเปน “กรรม เปนของ ขา ชะตา เปนของ พระ
เจา” เขียนบทโดย สูดิน ชาวหินฟา เปนผลงานสรางรวมกันของนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกริก สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ รุน 37 – 39 และสาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
รุน 23 รวมจํานวน 43 คน โดยอาจารยผูสอน เปนผูควบคุมดูแลงานสรางทั้งหมด ทุนสราง ประมาณ
90,000 บาท ความยาวภาพยนตร 35 นาที ความละเอียดภาพ 1920 x 1080 pixel (HD) เผยแพรที่
https://www.youtube.com/watch?v=6GWpIfXXXmg ชองเผยแพร: igoodmedia.net หรือเข าถึ ง
ไดที่ www.igoodmedia.net

ภาพที่ 7.5a

เบื้องหลังการเปดกลอง ภาพยนตร เรื่อง Act of God (2013)

(1) บทภาพยนตร
แนวคิดหลักของเรื่อง (theme) พระเจากับมนุษย ตางก็มีจิตใจ มีอารมณ มีความรูสึกความคิเห็น
แตกต า งกั น ตรงที่ พระเจ า ไม ต อ งรั บ ผิ ด ชอบใน วิ บ ากกรรมที่ ม นุ ษ ย ก อ ขึ้ น แนวภาพยนตร (genre)
แอคชั่น–แฟนตาซี (action–fantasy) ประโยคหลัก (premise) “อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพระเจากับมนุษยผูเปน
ขารับใช มีความเห็นไมตรงกัน ในการตัดสินพฤติกรรมของคนสามคน ที่ขัดแยงกัน”
เรื่องยอ (synopsis) นักโทษชายสองคน หลังพนโทษ กับตองมาผิดใจกันในทางชูสาว จนเปนเหตุ
เกิดการไลลาฆากันในสุสานรถเกาๆ ทั้งสองตอสูกัน ฝายเสียเปรียบหนีมาถึงทางตัน ไมรูจะใหใครชวย
นอกจากออนวอนพระเจาใหชวยคุมครอง เมื่อพระเจากับมนุษยผูรับใช ซึ่งกําลังจะไดเลื่อนชั้นเปนเทพ เห็น
เหตุการณนั้น ตางก็มีความเห็นขัดแยงกัน วาจะชวยดีหรือไม เพราะอะไร แตไมวาพระเจาหรือมนุษย ก็ไม
อาจลิขิตชีวิตและกรรม ของคนอื่นได
การดําเนินเรื่อง เปนการเลาเรื่องแบบคูขนาน เรื่องราวของมนุษยปุถุชน 3 คน บนภาคพื้นดิน และ
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เรื่องราวความคิดเห็นขัดแยงกัน บนภาคสวรรค ระหวางมนุษยผูรับใชใกลชิดพระเจากับตัวพระเจาเอง
เหตุการณบนสวรรค ระหวางมนุษยกับพระเจา ไดยกประเด็นความประพฤติของมนุษยสามคน คือ แมน
กับ หลุยส ซึ่งเปนเพื่อนรักกัน และ หลิว ซึ่งเปนตัวกลางและเปนสาเหตุใหคนทั้งสองทะเลาะกัน หลิวเคย
เปนภรรยาของแมนมากอน ตอมาก็กลายมาเปนภรรยาของหลุยส ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ เปนตัวแทน
ความเลวของปุ ถุ ชน ผู มากด ว ยกิ เลส แม พ วกเขาจะภั ก ดี กั บ พระผูเ ป น เจ า แต ก็ เป น ความภั ก ดี ใ นเชิ ง
สัญลักษณ แตในสายตาของพระเจา คิดวามนุษยทั้งหลายที่เคยกลาวรักษาศีลแลว ไปทําผิดในภายหลัง ใน
มุมมองของพระเจาถือวา เปนคนทรยศตอพระเจา ในครั้งแรกของการสนทนาระหวางมนุษยผูรับใช กับพระ
เจา มนุษยก็มีความเห็นคลอยตามกับสิ่งที่พระเจาพูด แตเมื่อเรื่องราวของคนสามคน ไดดําเนินมาถึงจุด
วิกฤต ในความรูสึกของมนุษยแลว พระเจาจะตองจัดการแกปญหาไมทางใดก็ทางหนึ่ง จะชวยเหลือหรือ
ลงโทษ แตพระเจากลับไมทํา ปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม ทําใหมนุษยรูสึกไมพอใจ ที่พระเจา
ลําเอียง และไมปฏิบัติหนาที่ในฐานะ พระเจาผูเมตตา จึงเปนตนเหตุของการโตเถียง วาฝายใดผิดหรือฝาย
ใดถูก
วัตถุประสงคของภาพยนตรเรื่องนี้ เพื่อสื่อใหเห็นวา สิ่งที่มนุษยคิดกับสิ่งที่พระเจาทํา นั้นแตกตางกัน
แตทั้งมนุษยและพระเจาก็ไมอาจกําหนด หรือชี้ขาดเรื่อง วิบากกรรมของมนุษยได เพราะวิบากกรรม เปน
ทรั พ ย สิ น หรื อ ผลลั พ ธ ข องผู ก ระทํ า ทํ า ดี ย อ มได ดี ทํ า ชั่ ว ย อ มได ชั่ ว ไม ทํ า อะไรเลย ก็ ไ ม ไ ด อ ะไรเลย ดู
เหมือนวาจุดจบของภาพยนตร จะจบลงตรงนี้ แตผูเขียนบทตองการหักมุมสุดทายของเรื่อง ดวยการเผย
ปมปริศนาไวกอนจบวา อยางไรเสียพระเจาก็คือพระเจา ยอมอยูเหนือทุกสิ่ง การที่มนุษยตองรับผลแหง
วิบากกรรมของตนนั้น แทจริงเปนสิ่งที่พระเจาวางแผนไวแลว
ผู เ ขี ย นบทได ว างตํ า แหน ง มุ ม มอง ของพระเจ า เป น ตั ว แทนของพระเจ า ทุ ก ศาสนา เพื่ อ ให บ ท
ภาพยนตรสามารถเผยแพรไดทุกกลุมชนชาติ ภาษา และเผาพันธุ
(2) ฉากและตัวละคร
ฉากหลักๆ ในภาพยนตร คือ บนสวรรค มีพระเจากับมนุษย ยืนคุยกันที่บัลลังกสวรรค กับฉากบน
โลกมนุษย ฉากบนสวรรค เลือกใชโทนสีขาวสะอาด และแสงที่มีความสวาง (high key lighting) ไมมี
กลางคืน มีแตกลางวัน สวนฉากบนโลกมนุษยมีทั้งกลางคืนและกลางวัน ตามวิถีชีวิตของปุถุชน ผูสราง
เลือกใชอูซอมรถเปนสถานที่เกิดเหตุของจุดไคลแมกซของเรื่อง ในเวลากลางคืน แทนความหมายของความ
ชั่วราย จําลองโกดังเก็บของเปนฉากเรือนจํา อุปกรณประกอบฉาก เชน อาวุธปน ปนยาวใชปนจริง ปนสั้น
ใชปนบีบีกัน กระสุนปนสรางขึ้นจากกราฟกคอมพิวเตอร กรงขัง หองขังเดี่ยว ประตูเรือนจํา ทีมงานผูสราง
จัดทําขึ้นเอง เสื้อผาเครื่องแตงกาย นักแสดงหามากันเอง
ภาพยนตรเรื่องนี้ ใชเวลาถายทํา 2 ชวง คือ ชวงแรก เปนฉากเหตุการณวิถีชีวิตของ แมน หลุยส
และ หลิว ใชเวลาเพียง 1 วันกับ 2 คืน ชวงที่สอง การถายทําฉากการสนทนาของมนุษยผูรับใช กับ พระ
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เจา เปนภาคสวรรค ใชเวลาถายทํา 1 วัน ภายในหองสตูดิโอ ใชฉากเขียวเปนฉากเบื้องหลัง แลวนําไปเขา
โปรแกรมแทนที่ฉากเขียวดวยเมฆและทองฟา
ตัวละคร มนุษยผูรับใชพระเจา เปนตัวแทนของมนุษยทั่วไป ที่แสดงออกทางสัญญะ ผานทัศนคติที่มี
ตอพระเจา สวนพระเจา เปนตัวแทนทางสัญลักษณของพระเจาของทุกศาสนา ซึ่งปฏิบัติตอมนุษยอยางเทา
เทียม คือ เปนผูกุมชะตาชีวิตของมนุษยทุกคนในโลกใบนี้ ใหไดรับผลกรรมของแตละคนอยางเทาเทียม แมน
กับ หลุยส เปนตัวแทนของมนุษยผูมากดวยกิเลส ทําผิดกฏหมายจนตองถูกจําคุก แตก็ยังนับพระเจาเปน
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แตทําไปในเชิงสัญลักษณเทานั้น หลิว รับบทบาทเปนผูหญิงที่มีชีวิตอยูในวังวนของการ
พนัน และสถานเริงรมณ หางไกลจากพระเจา

ภาพที่ 7.5b

(บน) สถานที่ถายทํา (ลาง) และเบื้องหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง Act of God

(3) นักแสดง
ภาพยนตรเรื่องนี้ มีตัวละครหลักๆ เพียง 5 คน คือ แมน หลุยส หลิว มนุษยผูรับใชพระเจา และ
พระเจา นักแสดง คัดเลือกจากนักศึกษาจํานวน 43 คน ในจํานวนนี้ มีนักแสดงอาชีพ 2 คน เลือกเอามา 1
คน เลนเปน หลิว แมน กับ หลุยส เลือกจากนักศึกษา ซึ่งยังไมมีทักษะดานการแสดงมากอน เมื่อถึงเวลา
ถายทําจริง ก็พบปญหามากมาย ปญหาแรก คือ นักแสดงไมสามารถจําบทสนทนาได และมีเวลาซอมการ
แสดงนอย การกําหนดตัวนักแสดง ไมเปนไปตามแผน ผูกํากับภาพยนตรจึงตองเลือกตัวแทนมาแสดงแทน
สวนนักแสดงประกอบไดรับความรวมมือจากทีมงานนักศึกษาเปนอยางดี
(4) สถานที่ถายทํา
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ในการวางแผนและออกสํารวจสถานที่ถายทํา ผูสรางเลือกสถานที่ที่อยูในแวกเดียวกัน เพื่อใหงาย
กับการยายกองถาย จํานวนฉากในภาพยนตร ทั้งหมด 28 ฉาก ใชสถานที่ถายทํา ทั้งหมด 7 แหง ซึ่งอยู
ไมหางกันมากนัก อุปสรรคสําคัญในการหาสถานที่ถายทํา คือความรวมมือของเจาของสถานที่ เนื่องจาก
สถานที่ถายทํา (ในทองที่ตําบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก) อยูในตางจังหวัด ทําใหการขอ
ความรวมมือจากเจาของสถานที่ เปนไปดวยดี กองการถายทํามีขนาดเล็ก สถานที่ถายทําอยูในที่ปลอดภัย
ใกลที่พัก การขนยายอุปกรณสะดวก ไมยุงยาก โชคดีตรงที่ อูซอมรถที่ใชถายทําฉากชวงกลางคืน เคยใช
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรมากอน เจาของสถานที่ก็ใหความรวมมือเปนอยางดี

ภาพที่ 7.5c

โปสเตอร ภาพยนตร เรื่อง

Act of God (2013)
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(5) การถายภาพและการกํากับการแสดง
เนื่องจาก ภาพยนตรเรื่องนี้ จัดอยูในประเภทภาพยนตรสั้นแนวอิสระ ทีมงานสรางสวนใหญเปน
นักศึกษาฝกหัด แตไดผูถายภาพที่มีความชํานาญ ทําใหแกปญหาเรื่องภาพถายไปไดระดับหนึ่ง
บทถายทํา ไดรับการจัดทําขึ้นไวลวงหนา แตการจัดทําผังบล็อคกิ้ง มีการแกไขกันในหนากองถาย
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ถายทําหลายจุด อุปกรณกลองถายภาพ ใชกลอง DSLR จํานวน 2 กลอง
ถายดวยความละเอียดระดับ HD มีการใชอุปกรณพื้นฐานในช็อทสําคัญ เชน เครน ดอลลี่ โคมไฟ 5K 2K
และไฟคีโน องคประกอบภาพสวนใหญ มีการเคลื่อนกลองนอย เนื่องจากมีเวลาถายทําจํากัด ปญหาเรื่อง
การจัดตําแหนงการแสดง มีนอยกวา นักแสดงจําบทไมได ทําใหตองสูญเสียเวลาในการกํากับ การถายซ้ํา
หลายรอบ ของแตละช็อท สรางภาระใหแกนักแสดง ผูกํากับการแสดง และผูถายภาพ ไมนอย
(6) การบันทึกเสียงและการตัดตอ
ใชอุปกรณพื้นฐาน คือ เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก (sound recorder) ระดับคุณภาพการบันทึก 24
บิต 2.1 ชองเสียง รวมกับ ไมคบูม เนื่องจากการถายทําซ้ําหลายรอบ ของแตละช็อท ทําใหเกิดความสับสน
ในการบันทึกภาพและขอมูล สรางความยุงยากในขั้นตอนตัดตอ บางครั้งเจาหนาที่ควบคุมเสียง ลืมกดปุม
บันทึก จึงจํ าเปน ตองใชเสียงจากไมคหั วกลอง และไมมีโอกาสที่จะไปถา ยซ้ําไดอีก การพากยเสียงใน
ภายหลังก็มีอุปสรรค เพราะนักแสดงอยูไมเปนหลักแหลง
แรงบันดาลใจที่ทําใหการตัดตอภาพยนตรเรื่องนี้จนสําเร็จ คือ เรื่องราวของภาพยนตร มีจุดเดน และ
มีแง มุม ที่ นา สนใจ ใหแงคิด ภาพถ ายที่ถายได แม จะขาดตอน การลํา ดับ เรื่ องราวไปบ าง แตก็ มีค วาม
สมบู รณ ใ นดา นองค ประกอบภาพ และมี ภาพสํ ารองซ้ํา (footage) ไวมากพอที่จะแกไ ขขอบกพรอ งที่มี
ทั้งหมด ใหสามารถตัดตอและนําออกฉายได
7.6

กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ (MERCI)

มากกวาขอบคุณ เปนงานทดลองสรางภาพยนตร ตอยอดจากกิจกรรมการถายภาพนิ่งและภาพ
วิดีโอ ของกลุมนักเรียน dfilm school จํานวน 10 คน เปนนักเรียนชั้นประถมปลายและมัธยมตน มีสวน
รวมเปนนักแสดง และทีมงานสราง โดยเรียนรูรวมไปกับครูฝก ถายทําเมื่อเดือน เมษายน 2558 (ชวงปด
เทอม) ที่ ตํ า บลพลายชุ ม พล อํ า เมื อ งพิ ษณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตั ด ต อ ที่ห อ งสตู ดิ โ อ igood media,
phitsanulok ความยาว 95 นาที ความละเอียด 1920 x 820 (HD) สัดสวนภาพ 21:9 รูปแบบไฟล
matroska video (mkv) ผลงานเผยแพรผานหนาเว็บไซต www.igoodmedia.net หรือ ชอง You tube
/ igoodmedia.net ภาพยนตรเรื่องนี้ ใชทุนสราง ประมาณ 5,000 บาท เปนคาอาหารเลี้ยงนักแสดง และ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณทุกชิ้นที่ใชถายทํา รวมทั้งกลองถายภาพ และคอมพิวเตอร ขอยืมจากหอง
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สตูดิโอ igood media

ภาพที่ 7.6a

ทีมงานสราง (บน) เบื้องหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ (กลาง, ลาง)

(1) บทภาพยนตร และตัวละคร
พัฒนามาจาก ภาพการตูนสําหรับเด็ก กลาวถึงเด็กชายผูหนึ่ง เจาของเครื่องรอนกระดาษ เด็กเพื่อน
บานคนหนึ่ง มาขอเลนดวย แตเขาปฏิเสธ แตเมื่อเครื่องรอนบินไปคางบนตนไม กลับไปขอรองใหเพื่อนคน
นั้นชวยเก็บให เขารูสึกเสียใจ ที่เพื่อนก็ปฏิเสธที่จะชวยเขาเชนกัน อาจารยสูดิน ชาวหินฟา ไดนํามาพล็อต
เรื่อง ใหเปนบทภาพยนตรสั้น 2 – 3 นาที ไมมีบทพูด เพิ่มฉากหักมุมเรื่องเขาไป ตอนที่เด็กเจาของเครื่อง
รอน ไปขอรองเพื่อนและถูกปฏิเสธ เขาผิดหวังเดินไปนั่งเสียใจที่รั้วบาน สักครู ก็มีมือเล็กๆ ยื่นเครื่องรอน
กระดาษใหเขา ซึ่งก็คือเด็กซึ่งเปนเพื่อนบานคนนั้น ในที่สุดก็ทําใหเขาเปลี่ยนนิสัยเห็นแกตัวได อีก 1 ปถัด
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มา พล็อตเรื่องไดรับการขยายเปนภาพยนตรสั้น 10 นาที มีความเปนชีวิต (drama) มากขึ้น มีบทแอ็คชั่น
เสริมเขาไป นับเปนการปรับปรุงบท ในรุนที่ 2
ตัวละครทั้งหมด เปนเด็ก เมื่อนํามาขยายเปนภาพยนตรสั้น ความยาว 30 นาที (ปรับปรุงบทในรุนที่
3) มีบทพูด เพิ่มบรรยากาศดานบันเทิงเขาไป และเมื่อมีนักเรียนวัยประถมปลาย เขามามีสวนรวม การวาง
โครงเรื่องในบทภาพยนตรจึงเลือกตัวละคร เปนเด็กวัย 10 – 12 ป ซึ่งมีวิถีชีวิต และกิจวัตรประจําวัน
คลายกับชีวิตจริง จึงทําใหงายขึ้นในการวางกรอบของการดําเนินเรื่อง และการคัดเลือกนักแสดง
แนวคิดของเรื่อง (theme) หนึ่งน้ําใจ กับ หนึ่งโอกาส คือ มิตรภาพ ที่เขา และ เธอ ควรแบงปน
ใหแกกันและกัน แนวภาพยนตร (genre) ชีวิต (drama) ประโยคหลัก (premise) เพราะอะไร แบงค จอม
เกเร ถึงกับเอยคําขอบคุณ นอยหนา เรื่องยอ (synopsis) ไมมีคําขอบคุณใดๆจากปากของ แบงค เด็ก
หนุมผูโอหัง ดื้อรั้น จอมเกเร เจาสําอาง ซึ่งถูกแมตามใจจนเสียนิสัย จนไมมีเพื่อนคบ แตทายที่สุด ก็มีสิ่ง
บันดาลใจที่บีบคั้นใหเขา ตองยอมจํานนท กลาวคําขอบคุณ นอยหนา เพื่อตอบแทนความมีน้ําใจ ของเพื่อน
ที่ยอมเสียสละใหเขาเปลี่ยนนิสัย
(2) ฉากและสถานที่ถายทํา
เมื่อการถายทํ าดําเนินไปได ราว 70% ผูกํ ากับภาพยนตร เห็นวาเรื่องราวในเรื่อง ยังขาดความ
สมบูรณในการเลาเรื่อง จึงเพิ่มฉากตอนเริ่มตนและตอนจบ ใหตัวละคร แบงค กับ นอยหนา พบกันในวัยที่
เปนผูใหญแลว การพบกันครั้งนี้ เปนการเลาเรื่องยอนอดีตของเขาทั้งสองคน ในตอนเริ่มตน และจบลงดวย
การเชื่อมเอาฉากเหตุการณปจจุบัน มาเปนตอนปดเรื่อง
เหตุการณในเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย คือเปลี่ยนจากแบงคกับลูกฟุตบอลหาย แลวไปขอรอง
ใหนอยหนาชวยคนหา เปลี่ยนเปน แบงคทํารถจักรยานหาย แลวนอยหนาเปนผูพบและนําจักรยานไปคืนให
เหตุผลที่เปลี่ยนเพราะ ลดความยุงยากในการกํากับการแสดงลง และตองการเพิ่มน้ําหนักของเรื่องราว
เพราะแคทําลูกฟุตบอลหาย กับทําจักรยานราคาหลายหมื่นบาทหาย มีอารมณแรงผลักตางกัน
ฉากสวนใหญ เปนเหตุการณในชีวิตประจําวัน นอยหนา อาศัยอยูกับนาเพ็ญและลูกสาว รวมสาม
คน อาชีพหลักคือคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เลือกบานที่ดูรกเลอะดวยกองขยะ เนื่องจากความยากจนจึงไมมี
เวลาดูแลบริเวณบาน ทุกอยางปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ฉากรานอาหาร โรงผลิตน้ําดื่ม ก็ลวนแตเปน
คนที่รูจักกันในชุมชน จึงใหความรวมมือดวยดี ฉากโรงเรียนก็ขออนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา ที่เด็กๆ
เรียนอยู ซึ่งมีความคุนเคยกันดี จึงไมมีปญหาเรื่องการเดินทาง เขาออก การเลือกหองเรียน การเลือกจุด
วางกลอง ตําแหนงการแสดง นับวาสะดวกมาก บางช็อทมีการถายซ้ําหลายครั้ง จนมี footage ที่ถูกเก็บไว
เปนจํานวนมาก ผูกํากับจึงคิดหาวิธีขยายเรื่อง ตอพื้นที่เวลาของภาพยนตร ใหสอดรับกับบรรยาศดาน
บันเทิง ซึ่งไมใชแคการรับชมภาพยนตรสั้น แตกลายมาเปนภาพยนตรบันเทิงตนทุนต่ํา
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(3) นักแสดง
นั ก แสดงส ว นใหญ เป น เด็ ก นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ จึ ง สะดวกในการเดิ น ทางไปกลั บ อาหารก็ นํ า มา
รับประทานกันเอง ทุ ก คนมาเล นมาร ว มกั นทํา งานดว ยจิ ตอาสา ในฐานะเปนนักเรี ย นหลัก สู ต ร dfilm
school ซึ่งเทากับไดมาเรียนรูและฝกหัดดานงานโปรดัคชั่นหนังไปดว ย นักแสดงทั้งนักแสดงหลัก และ
นักแสดงประกอบ ไดรับการอนุญาตจากพอแม ผูปกครองดวยปากเปลา เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ทํากัน
เลนๆ และเปนกิจกรรมเรียนพิเศษในชวงปดเทอม โดยใชหองสตูดิโอ igood media เปนสถานที่เรียนรู
ฝกหัด ทุกคนที่มารวมกิจกรรม ฟรีไมมีคาใชจาย อาหารนําไปกันเอง กลองและอุปกรณ มีใหบริการฟรี
พลอย (เด็กหญิงณัฐธิกา ตื้อปน) เลนเปน นอยหนา กับ เด็กชายภูธเนศ นาคสวาท (กัส) เลนเปน
แบงค เด็กชายจิรานุวัตน ตื้อปน (หนึ่ง) เลนเปน อั๋น เด็กชายอัจฉริยะ เมฆสุวรรณ (เดฟ) เลนเปน เดฟ
เด็กหญิงเมริน สุขปอมปราการ เลนเปน เม สวนเด็กคนอื่นๆ อีก 4 คน เลนเปนตัวประกอบ (ด.ญ.วาสนา
แซลอ ด.ญ.ธัญสุดา สุดสวาท) เชิญคุณนิรันดร ดอนสุวรรณ (มุข) มารับบทเปนครู นักแสดงทุกคน มา
เลนใหดวยจิตอาสา

ภาพที่ 7.6b

เบื้องหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ

(4) การถายภาพ และอุปกรณงานสราง
ภาพยนตรเรื่องนี้ ถายดวยกลอง DSLR ยี่หอ Nikon รุน D5100 พรอมเลนส Nikon AF-S DX
18–300 mm. (ไดรับความเอื้อเฟอจาก คุณสุชาย เวสารัชตระกูล) เปนกลอง 1 และ กลองวิดีโอ Handy
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Cam ยี่หอ SONY รุน HDR-PJ670 (ไดรับความเอื้อเฟอจาก คุณกัญญาลักษณ โชติชนะประสิทธิ์ สราวุ
ทธิ อัสราษี และคุณพัชรปตถ ขาวสอาด) เปนกลอง 2 ถายภาพโดยอาจารยสูดิน ชาวหินฟา เด็กชายจิรา
นุวัฒน ตื้อปน เปนผูชวยกลอง และ ด.ญ.วาสนา แซลอ ด.ญ.ธัญสุดา สุดสวาท ด.ญ.จิตราวดี จุลละ
นันทน ด.ญ.อนันทิชา สุขฤทธิ์ชวยเข็นและควบคุมคอลลี่ เลื่อนเครน จัดไฟ
กอนเริ่มงานสราง ผูสรางไดจัดหาเครื่องมืออุปกรณเตรียมไวอยางพอเพียง ไดแก ไฟฟลัดหลอด
ฮาโลเจน 5,000 วัตต 1 ดวง 2,000 วัตต 1 ดวง ไฟดิจิตัล 1,200 วัตต 1 ดวง ไฟเสริม แบบดิจิตัล 600
วัตต 1 ดวง ไฟฟลัด 250 วัตตอีก 3 ดวง พรอมสายไฟเมน ความยาว 100 เมตร และ 50 เมตร ดอลลี่
(ทําเอง) เครนขนาดยาว 8 – 14 ฟุต (ทําเอง) follow focus พรอมชุด match box 1 ชุด steady cam
2 ชุด (รับน้ําหนัก 3, กก. และ 7 กก.) car mount 1 อัน เครื่องบันทึกเสียง เปนเครื่อง Linear PCM
Recording ยี่ ห อ SONY รุน ICD-SX850 1 เครื่ อง และไมค ช็อตกั น 1 ตั ว ส ว นอุ ป กรณที่เ ปนเครื่ อ ง
ประกอบฉาก ขอยืมจากคนรูจัก

ภาพที่ 7.6c

โปสเตอร ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ
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(5) การกํากับการแสดง
มีความยุงยากเกิดขึ้น สําหรับงานกํากับการแสดง เนื่องจากผูแสดงทุกคน เปนเด็กนักเรียนที่ไมเคย
ผานโรงเรียนการแสดงมากอน แตครูผูฝกสอนก็อาศัยความอดทน ความทุมเทของผูแสดง ที่มีจิตใจและ
เสียสละในงานการแสดง ฝกสอนให ซ้ําแลวซ้ําเลา มีการเลนซ้ําถายซ้ําเปนจํานวนมาก รวมระยะเวลาใน
การถายทํา 1 เดือนเต็ม ทามกลางแดดรอนกลางเดือนเมษายน แตนักแสดงและผูรวมงานทุกคนก็อดทนสู
กับภาวะอากาศรอน จนงานถายทําสําเร็จเสร็จสิ้น ภาพยนตรเรื่องนี้ มีบทพูดไมมาก และเปนบทพูดที่อยูใน
วิถีชีวิตประจําวันของเด็กอยูแลว ทําใหงายแกการจดจํา นักแสดงหลักทั้งสองคน (พลอย กับ กัส) เอาใจใส
ในการทองบทมาเปนอยางดี ทําใหการถายทําดําเนินไปจนบรรลุเปาหมาย แมจะเลนซ้ําหลายหน เพราะผู
กํากับตองการใหผลงานถายภาพออกมาดูดีที่สุด เนื่องจากผูถายภาพ กับผูกํากับการแสดง ทําหนาที่เปนครู
ฝกไปดวย จึงตองทํางานหนักกวาปกติ แตทุกอยางก็ผานไปดวยดี

คําถามทายบท
(1)

ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรตนทุนต่ํา ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ
แตกตางกันอยางไร

(2)

บุคลากรการผลิตภาพยนตรสั้น มีโครงสรางหนาที่อยางไร แตละสวน มีความสัมพันธกันอยางไร

(3)

ในแตละขั้นการผลิตภาพยนตร จําเปนตองมีผูรับผิดชอบดานใดบาง

(4)

ในการวางแผนสรางภาพยนตรสั้น มีขั้นตอนสําคัญอยางไร และตองเตรียมงานอะไรบาง

(5)

จงรวมกันเขียนแผนการผลิตภาพยนตรสั้น ไมเกิน 10 นาที ในแผนประกอบดวย แนวคิดของ
ภาพยนตร บทภาพยนตร ทีมงานผลิต พรอมระบุภาระกิจหนาที่ที่จําเปน
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คําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตร
Action
คําสั่งของผูกํากับการแสดง ใหนักแสดงเริ่มแสดงตามคิว หลังจากที่สั่งใกลชางภาพเดินกลองแลว
Angle
มุมกลอง หมายถึงทิศทาง หรือมุมกลอง ที่กลองทํามุมสัมพันธกับวัตถุที่ถาย
Dutch Angle
มุมเอียง คือ การตั้งกลองมุมเพื่อแสดงภาพ แทนความรูสึกของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือการสราง
บรรยากาศใหมีความรูสึก เวิ้งวาง วังเวง พิกล ผิดอาเพศ
Eye level Angle
มุมระดับสายตา กลองจะตั้งอยูในระดับสายตาของมนุษย ภาพที่ถูกบันทึกจะใหความรูสึกเปนกันเอง
เรียบงาย กับคนดู และเหมือนกับการดึงคนดูเขาไปอยูในเหตุการณ มุมภาพในระดับนี้ จะทําใหเราได
เห็นรายละเอียดเพียงดานเดียว เนื่องจากลองจะตั้งในระดับเดียวกันกับวัตถุที่ถาย
High Angle
มุมสูง หรือ มุมกม กลองจะตั้งอยูสูงกวาวัตถุ เวลาถายตองกดหนากลองลงมาเล็กนอย เพื่อที่จะ
ถายวัตถุที่อยูต่ํากวา ภาพในมุมนี้จะทําใหคนดูเห็นวาวัตถุที่ถายนั้นต่ําตอย ดอยคา ไรความหมาย
ตกต่ํา สิ้นหวัง แพพาย และถาหากเปนภาพยนตรที่ใชมุมลองเลนกับคนดูดวยแลว จะทําใหคนดูรูสึก
วา ตัวเองมีอํานาจ สูงสง เปนผูควบคุมสิ่งที่ปรากฎอยูในภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะตรงกันขามกับ Low
Angle
Low Angle
มุมต่ํา หรือ มุมเงย กลองจะตั้งอยูต่ํากวาวัตถุแลวเงยหนากลองขึ้นมา เพื่อถายวัตถุที่อยูสูงกวา
ทั้งนี้บางครั้งนิยมถายภาพ เพื่อเนนสวนสําคัญ หรือสรางจุดสนใจใหกับวัตถุที่ถาย เมื่อคนดูเห็นภาพ
ในมุมนี้จะทําใหรูสึกวา วัตถุที่ถายนั้นสูงสง มีคา ยิ่งใหญ อลังการ โออา นาเกรงขาม ในขนะ
เดียวกัน ก็จะทําใหคนดูรูสึกวาตัวเองนั้นต่ําตอยกวาวัตถุนั้นๆ นิยมถายโบราณสถาน
สถาปตยกรรมขนาดใหญ เพื่อทําใหรูสึกวาสถานที่แหงนั้นยิ่งใหญสูงคา นาเกรงขาม
Subjective
มุมแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งมุมจะเปลี่ยนไปตามอิริยาบทของตัวละคร ที่กลองแทน
สายตาอยู ไมวาจะเดิน นั่งนอน
Boom
อุปกรณที่ไวสําหรับแขวนไมคโครโฟน มีลักษณะเปนแทงยาวๆ สามารถเคลื่อนยายได ที่ดานปลาย
จะมีไมคโครโฟนติดอยูไ วสําหรับบันทึกเสียงระหวางการถายทํา
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Crane
ปนจั่นขนาดใหญ ที่มีไดสําหรับติดตั้งกลองภาพยนตร เพื่อนไวถายภาพมุมสูง
Dolly
พาหนะที่มีลอเลื่อนได สําหรับตั้งกลองเพื่อถายภาพในช็อตประเภท dolly shot, track หรือ truck
Slate
บอรดแสดงขอมูลการถายทําในแตละช็อต ซึ่งจะมีขอมูลของช็อตนั้นที่กําลังจะถาย เชน ชื่อ
ภาพยนตร ฉาก ช็อต เทคที่เทาไรชื่อผูกํากับ ชางภาพ ถายกลางวันหรือกลางคืน ภายนอกหรือ
ภายใน ฟลมมวนที่เทาไร วันที่ถาย เปนตน ซึ่งกอนการถายผูกํากับตองสั่งใหทีมงานนํา Slate เขา
มาโชวที่หนากลองเพื่อบันทึกวาสิ่งที่กําลังจะถายตอไปนี้คืออะไร เพื่อเปนประโยชนตอนตัดตอ
Pan
คือการหันกลองระหวางที่มีการถายทําจากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย หากเราตองการเนนสิ่ง
ใดใหแพนมาหยุดที่สิ่งนั้นเปนสงสุดทาย
Tilt
คือ การกดกลองลงหรือเงยขึ้น ระหวางที่ถายทํา (ลักษณะจะคลาย pan แตเปลี่ยนจากซาย-ขวา เปน
บน-ลาง) การสื่อความหมายจะคลายกับ pan คือตองการเนนสิ่งใดก็ให Tilt ไปหยุดที่สิ่งนั้นเปนสิ่ง
สุดทาย
Cue
(อานวา "คิว") เปนสัญญาณบอกนักแสดงใหเริ่มแสดง สวนใหญจะเปน cue ที่ 2 เปนตนไป เพราะ
cue แรกเปนการสั่ง action ของผูกํากับอยูแลว สัญญาณนี้จะเปนอะไรก็ไดตามแตจะตกลงกัน
Shot
การบันทึกภาพในแตละครั้ง กลาวคือ เริ่มกดปุมบันทึกภาพหนึ่งครั้ง และกดปุมหยุดบันทึกอีกหนึ่ง
ครั้ง นับเปน 1 shot
Cut
เปนการสั่งของผูกํากับ เพื่อใหหยุดการบันทึกของช็อตนั้น ซึ่งทีมงานในกองถายอีกคนหนึ่งที่
สามารถสั่งได นั้นก็คือคนที่ทําหนาที่ Continuity
Cut-Away
ช็อตเหตุการณใกลเคียงกับเหตุการณที่กําลังดําเนินเรื่องหลักอยู เชน "เจานายกําลังขับรถเลี้ยวเขา
บานตัดภาพเปน cut-away ที่ภาพคนรับใช ที่กําลังออกมารอตอนรับ" เปนตน
Cut-In
ภาพระยะใกล (insert) ของเหตุการที่กําลังดําเนินอยู เชน ภาพระดับสายตาคนกําลังพายเรืออยูใน
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คลองแถวบาน และตัดเปนภาพ cut-in ไปที่ ไมพายที่กําลังแหวกน้ํา
Continuity
ตําแหนงผูควบคุมความตอเนื่อง สวนใหญจะนิยมใหผูหญิงทําหนาที่นี้ เนื่องจากตองใชความ
รอบคอบและความชางสังเกตุสูง หนาที่คือ ควบคุมความตอเนื่องระหวางช็อตแตละช็อต เปนตนวา
ช็อตแรกถายคนกําลังเปดประตูจากดานนอกดวยมือขวา เมื่อคัทช็อตมาถายดานใน ตอนเปดประตู
เขามาแลวก็ตองเปนมือขวาที่กําลังกําลูกบิดประตูอยู
Script
บทภาพยนตรที่ใชสําหรับถายทําภาพยนตร อาจจะเขียนขึ้นมาใหมหรือดัดแปลงมาจากวรรณกรรม
นวนิยาย เรื่องสั้น ก็ได การเขียนบทภาพยนตร มีขั้นตอนดังนี้
Theme –แกนของเรื่อง
Synopsis - แนวความคิดหลัก และโครงสรางของภาพยนตรแบบกระชับ
Plot – การวางโครงเรื่องหลักๆ
Treatment - เปนการขยายเรื่อง (Plot) ตั้งแตตนจนจบอกมาในลักษณะความเรียง
Screenplay - บทภาพยนตรสําหรับนักแสดงเอาไวอาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวสถานที่ วัน เวลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นแตละฉาก พรอมบทสนทนา
Storyboard - ภาพประกอบเหตุการณในแตละช็อต เพื่อใหการถายทําไดเห็นภาพเปนรูปธรรมมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหทีมงานทุกฝายเขาใจตรงกัน
Shooting Script - เปนบทถายภาพยนตรสําหรับทีมงาน ซึ่งจะมีขอมูลทางเทคนิค การวาง
ตําแหนงกลอง การเคลื่อนกลอง ขนาดภาพ มุมภาพ เปนศัพทและคํายอเฉพาะทางดานภาพยนตร
ทั้งสิ้น จึงเหมาะสําหรับทีมงานของกองถายนั้นๆ หรือผูที่ศึกษามาทางภาพยนตรโดยเฉพาะ
Break Down Script - การแตกบทภาพยนตรออกเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการถายทํา เพราะไม
จําเปนตองถายเรียงทีละฉากตามที่ระบุไวใน Script และนํามาตัดตอภายหลัง หรือเรียกอีกอยางวา
การเจาะถาย
ในการถายทําภาพยนตรแตละช็อตนั้น กอนที่ผูกํากับจะสั่ง Action ผูกํากับจะเช็คความพรอมของนักแสดง
และทีมงานกอนเมื่อทุกอยางพรอม ผูกํากับจะสั่งใหผูควบคุมเทปเดินเทป และชางภาพเดินกลอง จากนั้นจะ
สั่งใหSlate Man นําSlate มามารคที่หนากลอง เสร็จแลวจึงสั่ง Action
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