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บทท่ี 1 
ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร 

 

ภาพยนตร คือ การบันทึกภาพน่ิง ติดตอกันคราวละหลายๆ ภาพ ดวยฟลม แลวนําออกฉาย ดวย
เครื่องฉาย ใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว (motion pictures) เพื่อตองการเลาเรื่องราว เหตุการณตางๆ ท้ังที่
เปนความรู ความจริง ความรูสึก ความคิดเห็น ตลอดจน จินตนาการตางๆ เรื่องราวตางๆ ท่ีนําไปบันทึก
ลงในฟลม อาจเปนเหตุการณจริง หรือ เหตุการณสมมุติก็ได 

อุตสาหกรรมภาพยนตร ไดรับการตอบสนอง ท้ังจากรัฐบาลและเอกชน มาโดยตลอด เพราะมี
อิทธิพล ในการโนมนาวใจผูรับชม เขาถึงอารมณรับรูของมนุษย ไดดีกวาสื่อชนิดอ่ืน ปจจุบัน เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล กับ เทคโนโลยีสื่อสาร สามารถตอบสนองจินตนาการ และความปรารถนาของมนุษย ไดเปน
อยางดี สงผลให รูปแบบ และ กระบวนการผลิต ภาพยนตร ไมติดยึดอยูกับแผนฟลมอีกตอไป 

ในอดีต ภาพยนตรท่ัวไป ใชฟลมเปนสื่อหลัก ในการเก็บขอมูล แตปจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตัล ไดเขา
มามีบทบาทเปนอยางมาก ทําใหแหลงเก็บขอมูล เปลี่ยนจากฟลม เปนหนวยความจํา (memory) ใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหกระบวนการผลิตภาพยนตร ไมยุงยาก ซับซอน หรือใชทุนสูงเหมือนกับการใชฟลม 
แตไดคุณภาพของภาพยนตร ไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร ยังมี การ
ใชเทคโนโลยีสองระบบรวมกัน คือ ระบบแอนะล็อก (ใชฟลมเก็บขอมูล) และ ระบบดิจิตัล (ใชไฟล
คอมพิวเตอรเก็บขอมูล) ควบคูกันไป ในข้ันตอน ถายทําและตัดตอลําดับภาพ 

คอมพิวเตอร เปนเครื่องมือหลัก ชวยสรางเทคนิคพิเศษตางๆ ท้ังภาพ และ เสียง ใหแกภาพยนตร 
โดยอาศัยศักยภาพของฮารดแวรและซอฟตแวร ควบคูกันไป ภาพยนตร 3 มิติ หรือ 3D เสียงรอบทิศทาง 
(surround sounds) ผูชมสามารถชมภาพยนตร ไดท้ังในโรงภาพยนตร ผานแผนฟลม และในบาน ผาน
แผนซีดี รายการทีวี และ การรับชมทางอินเทอรเน็ต 



2 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 
 

ส้ัน สวย สาระ 
มีปจจัยอยางนอย 3 ขอ ในการเลาเร่ืองดวยภาพใหไดอรรถรส นาติดตาม คือ (1) เรื่องราว ตอง

เปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของผูชม  (2) วิธีการเลา แปลก นาสนใจ  (3) เวลาท่ีเหมาะสม เรื่องเลาแบบ
รอยเรียง ตองเลาใหกระชับไดใจความ ไดสาระ ถาหนักเกินไปก็นาเบื่อ การสอดแทรกบทบาท ลีลา ตอสู 
ลงไปในเรื่อง จะทําใหเรื่องมีอรรถรสข้ึนมาไมนอย แตก็ตองระมัดระวังไมปลอยใหยาวเกินไป ความบันเทิง
ตื่นเตนท่ียาวนานเกินไป ก็ทําใหขาดความสนใจไดเหมือนกัน 

สั้น ในท่ีน้ี มิไดหมายถึง ภาพยนตรสั้น (short film) แตหมายถึง การกระชับเน้ือเร่ือง และเวลา 
ไมใหเย่ินเยอเกินไป ถาเหตุการณใด ภาพใด สื่อใหผูชมเขาใจแลว ก็ควรตัดภาพที่เหลือท้ิง เพื่อขจัดความ  
 นาเบื่อ สวย หมายถึง สวยดวยภาพ มุมภาพ ขนาดภาพ สี แสง และเงา และรวมถึงเสียง ท่ีอยูใน
ภาพยนตรดวย ภาพสวย มิไดหมายถึง ความคมชัด ใหสีฉูดฉาด แตสวยตามบรรยากาศ เหตุการณ ใน
เร่ืองราว ภาพเหตุการณ กลางวัน กลางคืน ฝนตก ไฟไหม ปา ทองทะเล ยอมมีความสวยแตกตางกัน 

การใสสาระ ลงไปในภาพยนตร เปนเจตจํานงของผูสรางหรือผูเลาเรื่อง ตองการใหผูชมไดรับ
ประโยชน แกนสารสาระ ไปพรอมๆ กับความบันเทิง โดยเฉพาะสาระท่ีโนมนาว ใหคนทําความดี สาระ
เหลาน้ี มักจะซอนอยูใน แอ็คชั่น การสนทนา ฉาก เหตุการณของภาพยนตร จะทําใหภาพยนตรน้ัน มี
คุณคาสาระ ควรไดรับการสงเสริม 

1.1 ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคภาพยนตร 
กวาจะเปนภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ ก็ตองผานกระบวนการคิดสรางสรรค และลงมือสราง ตามลําดับ

ข้ันตอน และตามแผน การสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึง ก็ไมตางจากการสรางตึกหน่ึงหลัง ผูอํานวยการสราง 
ซ่ึงเปรียบเหมือนเจาของบาน ผูรับเหมา เปรียบเสมือนผูกํากับภาพยนตร วิศวกรและชางทุกแผนก ก็
เหมือนทีมงานสรางท้ังหมด ตั้งแตเขียนบท (เขียนแบบอาคาร) ดําเนินการสราง (ควบคุมการกอสราง 
แรงงาน ชาง) และแสดง (ตรวจสอบ ประเมินงาน) 

การสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ซึ่งตองทําหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ี 
และตามตารางงานพรอมเพียงกัน ดุจฟนเฟองของนาฬิกา หากคนใดคนหน่ึงในทีมงาน ไมพรอม หรือปฏิบิ
ติหนาท่ีไมได นาฬิกาก็ตาย การดําเนินงานสรางก็สะดุด อาจเกิดความสูญเสียท้ังเวลา และงบประมาณ  

ผูสรางจึงพยายามหลีกเลี่ยง ไมใหมีการเริ่มตนใหม ของงานสรางท่ีผิดพลาด คนดู ไมอาจรูไดวา 
ภาพยนตรท่ีกําลังดูอยู มีเบื้องหลังงานสรางท่ียุงยากเพียงใด เพียงใหภาพยนตรเร่ืองน้ัน สนองความพอใจ 
ก็พอแลว ปจจุบัน ภาพยนตรท่ีสรางดวยระบบดิจิตัล ตางอาศัยเทคนิคคอมพิวเตอรชวย เพื่อลดตนทุนการ
สรางฉาก ภาพยนตรแนวจินตนาการ (fantasy) และวิทยาศาสตร (science fiction) หลายเรื่อง มัก
นําเสนอเบ้ืองหลังการถายทํา ใชเปนจุดดึงดูดความใจของเรื่อง และการสรางตลาดในธุรกิจภาพยนตร 
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องคประกอบท่ีมีผลตอการบริโภคภาพยนตร 3 ประการ คือ เรื่องราว–บท (story) งานสราง 
(production) และผูบริโภค–การตลาด (audience & marketing) เม่ือนํามาซอนทับกัน จะทําใหมองเห็น 
กระบวนการผลิตและท่ีมาของภาพยนตร ไดชัดเจนข้ึน  

 
ภาพที่ 1.1  Circle of film production 

(1) เร่ืองราว–บท (story–script) 

ภาพยนตร ท่ีประสบความสําเร็จ ดานการตลาด มักสรางจากเรื่องราว ท่ีมาจากจุดสนใจของผูชม 
หรือเร่ืองท่ีอยูในกระแสนิยมของตลาด เชน จุดสนใจของกลุมคนวัยรุน คือเรื่องเก่ียวกับ ความรัก กีฬา 
และการทาทาย และกระแสนิยมภาพยนตร แนวจินตนาการ แนววิทยาศาสตร แอ็คชั่น และสยองขวัญ ก็
ยังอยูในความสนใจของตลาดภาพยนตร ในทุกยุคสมัย 

สวนภาพยนตร ท่ีประสบความสําเร็จ ดานคุณภาพ และรางวัล มักสรางจากเรื่องราว ท่ีมาจาก
จินตนาการและความคิดสรางสรรค ของตัวผูสราง (auteur) ภาพยนตรหลายเรื่อง ที่ไดรับรางวัล อาจไมได
รับความนิยมของตลาดคนดู โดยเฉพาะ ภาพยนตรประเภทอิสระ (inde film) จากเวทีประกวดภาพยนตร
ท่ัวโลก เชน เทศกาลประกวดภาพยนตรท่ีเมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส (Festival de Cannes) 

ภาพยนตร เปรียบเหมือนเขตพ้ืนท่ีจําลองของเหตุการณหน่ึงๆ ท่ีสรางขึ้นในสมองของผูชม ในเวลา
อันจํากัด เหมือนเขาไปอยูในเหตุการณน้ัน ดังน้ัน เรื่องราว ฉาก ตัวละคร จึงตองทําใหดูเสมือนจริง ใหคน
ดูมีความรูสึกรวมในเหตุการณของภาพยนตร น่ันคือเสนหของสื่อภาพยตร ท่ีสามารถโนมนาวใจของผูชม 
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ไดเหนือกวาสื่อสารมวลชนประเภทอ่ืน ผูเขียนบทภาพยนตร จึงเปนผูมีบทบาทเริ่มตน ในการสรางเรื่องราว 
ฉาก เหตุการณ และตัวละคร ใหปรากฏในภาพยนตร ผูสราง เปนผูทําเรื่องราวในบท ใหเหมือนเหตุการณ
จริง ตามท่ีผูเขียนบทสรางไวในจินตนาการ 

(2) งานสราง (production) 

ผูเขียนบท เปนผูสรางเรื่องราว ตามจินตนาการของตน ผานขอความในแผนกระดาษ ผูสราง เปนผู
ตีความในจินตนาการ ของผูเขียนบท ออกเปนภาพและเสียง ในกรอบสี่เหลี่ยม ภายในเวลาท่ีจํากัดไว เพื่อ
ถายทอดจินตนาการ ตามเรื่องราว ใหคนดูไดรับท้ังความรู ความสุข และคติธรรม อยางใดอยางหน่ึง หรือ
ท้ังหมด 

งานสราง เปนงานท่ียุงยากท่ีสุด ในกระบวนการสรางภาพยนตร เพราะตองอาศัยปจจัยแวดลอม
หลายดาน ทั้งทีมงานสราง งบประมาณ นักแสดง อุปกรณ ฉากและสถานท่ี ขึ้นอยูกับวา เรื่องราวที่ถูก
สรางข้ึน มีเหตุการณ สถานที่ หวงเวลา เขามาเกี่ยวของ เชน เหตุการณการสูรบในสนามรบ ในสถานี
อวกาศ บนรถไฟ ในนํ้า ในปายุคจูลาสสิค ในเมือง ในชนบท ทุกปจจัยดังกลาว มีผลตองานสรางท้ังสิ้น 

ปจจุบัน มีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชสรางภาพยนตร อยางหลากหลาย ท้ังในดานภาพและเสียง 
สงผลใหการผลิตภาพยนตรในปจจุบัน มีคุณภาพสูงขึ้น มีความสมจริงมากกวาการสรางภาพยนตรในอดีต 
โดยเฉพาะ กราฟกภาพและเสียง ซ่ึงใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณชวย ภาพยนตรระบบภาพสามมิติ ระบบ
เสียง 7.1 ชองเสียง (7.1 channel Dolby surround sound) กําลังไดรับความนิยม แตในอนาคต ผูชม
อาจมีโอกาสชมภาพยนตร ในมิติอื่นๆ มากข้ึน แมวาประสาทรับสัมผัสของมนุษย มีอยูจํากัด แตจะมี
เทคโนโลยีเขามาชวยแกปญหาเหลาน้ัน ไมมีใครหย่ังรูไดวา ในอนาคต การใชแสงสรางตัวละคร หลุด
ออกมาจากจอภาพ แลวมาเดินรอบๆ ตัวคนดู เรียกวาระบบภาพ hologram จะไดรับการพัฒนามากข้ึน 

(3) ผูบริโภค–การตลาด (audience & marketing)  

มิใชวา ภาพยนตรทุกเร่ืองท่ีสรางขึ้น จะประสบความสําเร็จดานการตลาด ความสําเร็จดาน
การตลาด มาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ ชองทางการรับชม และ เน้ือหา
ของเรื่อง  

ภาพยนตรท่ีโฆษณาเกินจริง แตเน้ือหาไมสมจริง ก็ทําใหภาพยนตรเรื่องน้ันลมเหลวได ภาพยนตร
บางเร่ืองเนื้อหาดี แตไมมีชองทางเผยแพร ก็มีหลายเร่ือง ปจจัยท่ีทําใหภาพยนตรไทย ไมคอยไดรับความ
นิยม แมวาจะมีโรงภาพยนตร และชองทางเผยแพรอ่ืนๆ อยูมาก ภายในประเทศ แตชองทางเหลาน้ัน กลับ
ถูกผูกขาดโดยกลุมธุรกิจจํานวนหน่ึง ท่ีเปดทางใหภาพยนตรตางประเทศ เขามาแขงขันอยาง และคุณภาพ
ของหนังไทยเอง เพ่ิงเขาสูมาตรฐานสากล 

ลักษณะเดนของสื่อภาพยนตร คือการสรางความบันเทิง ใหแกผูดู จึงไดรับความสนใจจากภาคธุรกิจ 
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เปนอยางมาก อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร ไดแพรกระจายไปทุกภาคสวนของธุรกิจ ท้ังภาพยนตร
บันเทิง ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรสารคดี แตอยางไรก็ตาม ทิศทางการแขงขัน ของภาพยนตร ไม
หยุดอยูแคการเอาเทคโนโลยี “ยัดใส” ลงไปในภาพยนตรเทาน้ัน แตการเลาเรื่องราว เหตุการณ ท่ีซับซอน 
หรือการถายทอดความเชื่อ มิติเวลา มิติสถานท่ี ก็ไดรับการออกแบบ ลงไปในภาพยนตรเชนกัน และ
กลายเปนสิ่งท่ีนาท่ึง ของสถาปตยกรรมทางความคิด ของมนุษยยุควิทยาศาสตร ซ่ึงไมมีสื่อชนิดใด ที่
สามารถถายทอดความลึกซ้ึง ซับซอน ไดดีเทากับ สื่อภาพยนตร 

อิทธิพล ของกระบวนทัศน ปรัชญา ที่มีตอภาพยนตร 
กระบวนทัศน เปนสมรรถนะความเขาใจ (understanding) สรางเจตจํานงการตัดสินใจ (the will) 

ใหแกมนุษย กระบวนทัศน จึงเปนสิ่งท่ีมีอยูคูกับมนุษย และมีความแตกตางหลากหลาย อาจกลาวไดวา 
บุคคลท่ีมีกระบวนทัศนเหมือนกันทุกประการน้ัน ไมมีในโลก แมคูฝาแฝด ท่ีเกิดมาพรอมกัน ก็ยังมีกระบวน
ทัศนแตกตางกัน 

การออกแบบงานสรางภาพยนตรท่ีดี ผูออกแบบ ตองมีความลึกซึ้งในหลักปรัชญาตางๆ รวมท้ังเปน
ผูมีวิสัยทัศน และทัศคติท่ีเปนบวก สามารถคิดคน ออกแบบ เรื่องราวภายใตกระบวนทัศนรูปแบบตางๆ 
เพื่อสื่อเรื่องราว ความคิด ไปสูผูชมในสังคมไดอยางหลากหลาย 

ภาพยนตร ถูกวางตําแหนง (positioning) ใหเปนสื่อช้ีนํา มีพลังโนมนาวจิตใจผูชมมากท่ีสุด ดังน้ัน 
สื่อภาพยนตรก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง ในการสงเสริมความกลาหาญทางจริยธรรม การจรรโลง สรางสรรค
สังคมท่ีบิดเบี้ยวไปดวยกิเลสมนุษย ใหกลมมนดวยสุนทรียแหงธรรมะ  

แชลล่ี แวน ตัวเอกของเรื่อง ในเมืองสัตว
ประหลาด (Monster) ผูเคยเปนแชมปตลอดกาล ใน
การหลอกหลอนเด็ก เพื่อนําความกลัวของเด็ก มาเปน
พลังงานในเมืองสัตวประหลาด ไดปฏิวัติกระบวนทัศน
ของพลเมือง monster ท้ังหมด โดยใชเสียงหัวเราะ
ของเด็ก มาแปลงเปนพลังงาน แทนเสียงกรีดรอง
หวาดกลัว ท่ีเคยทํากันมาแตเดิม 

ภาพที่ 1.2  ภาพยนตรเรื่อง Monster, Inc. 
(2001) 

ภาพยนตรแตละเรื่อง ถูกสรางข้ึน ดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และ รูปแบบการ
เลาเรื่อง กระบวนทัศน และปรัชญา ลวนมีบทบาทอยางมาก ตอผูเขียนบท ผูสราง ผูออกแบบงานสราง 
และผูท่ีเกี่ยวของในการผลิต และมีบทบาทสําคัญ ตอการรับรู ความคิด การตัดสนิใจของผูชม เชน ในสังคม 
ท่ีคนสวนใหญ เชื่อเรื่องอํานาจลึกลับ วิญณาณ ผูสราง ก็จะวางโครงเร่ือง ใหการดําเนินเรื่อง หรือมีฉากที่
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เกี่ยวกับความลึกลับ อํานาจเหนือธรรมชาติ เพ่ือใหสอดรับกับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของผูชม 
ภาพยนตรท่ีเกี่ยวกับ ผี วิญญาณ การทรงเจา จะไดรับความนิยมมากกวา ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร ซ่ึง
เหมาะกับผูชมท่ีมีกระบวนทัศนสมัยใหม 

กลยุทธการตลาดภาพยนตร 
ภาพยนตรสวนใหญในปจจุบัน ใชเทคโนโลยีดิจิตัล และคอมพิวเตอรกราฟก กันเปนสวนใหญ ทําให

รูปแบบการผลิต การบริโภค การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ เปลี่ยนไปจากยุคภาพยนตรฟลม 

การผลิต ข้ึนอยูกับความตองการของผูบริโภค ไมไดข้ึนอยูกับผูผลิต การกําหนดราคา (คาตั๋ว คา
รับชม มูลคาการผลิต) ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด ไมไดข้ึนอยูกับทุนสรางแตเพียงอยางเดียว ชอง
ทางการจัดจําหนาย ดูท่ีความสะดวกของผูบริโภค หรือผูชม มากกวาการเชาเวลาฉายในโรงภาพยนตร 
หรือการปลอยหนังสูคูคารวม หรือผานการสนับสนุนการขาย การโฆษณา หรือการประมูล ภาพยนตรดิ
จิตัล จึงเหมาะกับชองทางท่ีเปนดิจิตัล เชน อินเทอรเน็ต แผนซีดี ไฟลหนัง หรือแมกระทั่ง ทีวีท้ังระบบสาย
เคเบิล และดาวเทียม รวมท้ัง การรับชมผานโทรศัพทติดตามตัว การสงเสริมตลาดภาพยนตร มักชูเร่ือง
ความนาเชื่อถือ ของคายหนังหรือองคกรผูผลิต (brand) มากกวา การปลุกกระแสนิยมความตองการ เชน 
คายหนังจากฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา บอลลีวูด อินเดีย และดาราท่ีอยูในกระแสนิยม จากคายตางๆ ยอม
สงผลตอความพึงพอใจของผูรับชม มากกวาการเนนสาระ เรื่องราว 

1.2 ทฤษฎีภาพยนตร แนวคิดและประเภท 

แนวคิดของสื่อภาพยนตร มาจากทฤษฎี 3 แนว คือ แนวสัจนิยม (realism) แนวรูปแบบนิยม 
(formalism) และแนวคลาสิก (classicism) [1] 

ภาพยนตร แนวสัจนิยม คือ การนําเสนอเรื่องราว เหตุการณ ท่ีเนนความรูสึกใกลเคียงกับชีวิตจริง
เปนหลัก สมเหตุสมผล ภาพและเหตุการณ มีความนาเชื่อถือ แอคช่ันของตัวละคร มาจากแรงจูงใจ มิใช
จากการเสแสรง หรือการกํากับ โดยใชเทคนิคของภาพยนตรเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

Andre Bazin (1918-1958)[2] เจาของทฤษฎีแนวสัจนิยม กลาววา “ภาพยนตร ไมใชศิลปะ (art) 
แตเปนการสะทอนความจริงในโลก” การสรางภาพยนตร ตามแนวคิดน้ี ผูสรางจะมุงเสนอขอเท็จจริงของ
เร่ืองราว เหตุการณ ในเชิงอัตวิสัย (objective) คือ ใหคนดูเกิดอารมณความรูสึกจากตัว “เน้ือหา” ของ

                                     
1 David Bordwell.  (1999). On the histry of film style Harvard 

University Press. USA Second Printing. 

2 Bazin, André. (2009). What is Cinema? (Timothy Barnard, Trans.) 
Montreal: caboose, ISBN 978-0-9811914-0-9 
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ภาพยนตรท่ีสมจริงท่ีสุด ซ่ึงการสรางภาพยนตรในแนวสัจนิยม ผูสรางมักจะถายภาพแอ็คช่ันของตัวละคร
ยาวติดตอกันไป (long take) โดยไมมีการตัดตอภาพ มากกวาการถายเปนช็อทสั้นๆ[3]  

ภาพยนตรแนวสัจนิยม จะใหความสําคัญกับเน้ือหา (content) มากกวา รูปแบบการนําเสนอ 
(form) ซ่ึงสามารถนําเสนอปญหาทางสังคม ไดดีกวาวิธีอ่ืน เหมือนกระจกท่ีสะทอนความเปนไปของโลกใน
ความเปนจริง อยางตรงไปตรงมา น่ันคือการเลาเรื่องผานกลอง กลองถายภาพจะทําหนาท่ีบันทึกภาพ
เทาน้ัน โดยไมสอดใสความคิดเห็นใดๆ ลงไปในภาพท่ีบันทึกน้ัน ตองการใหคนดู มองเหตุการณตางๆ ใน
ฐานะผูสังเกตการณเทาน้ัน 

ภาพยนตร แนวรูปแบบนิยม (formalism theory) จะใหความสําคัญกับรูปแบบ (form) มากกวา
เน้ือหา (content)[4] ดวยการสรางสรรค เทคนิคภาพและเสียง เพื่อเราอารมณ ตามทัศนะมุมมอง และ
ความประสงคของผูสราง ภาพยนตรแนวรูปแบบนิยม จึงเปนตัวแทนความคิดท่ีแสดงใหเห็นแกนแท หรือ 
สาระสําคัญ มากกวาการแสดง ภาพยนตรแนวนี้ เนนการปรุงแตง จัดการสิ่งท่ีอยูในจอภาพ ใหมีคุณคา
ทางศิลปะ ตามรูปแบบท่ีผูสรางตั้งใจจะนําเสนอ 

สิ่งท่ีปรากฏบนจอภาพ มีการวางแผนและถูกกําหนดไวลวงหนา คือ ขนาดภาพ (shot size) มุม
กลอง (angles camera) การเคล่ือนไหวกลอง (camera movement) การส่ือความหมาย ผาน
องคประกอบภาพ (mise-en-scene) การตัดตอ (editing) การจัดแสง และการใชสี การใชเสียง (effect 
setting) ฉาก และอุปกรณประกอบฉาก (props-sets) เครื่องแตงกาย (customs) นักแสดง และการ
แสดง (acting) การออกแบบตัวอักษร และงานกราฟกคอมพิวเตอร  

แมภาพยนตรแนวสัจนิยม จะเนนการนําเสนอความจริง แตก็ไมอาจทําไดทั้งหมด เพราะอยางไรเสีย 
ภาพท่ีถายมาได ก็ตองนํามาตัดตออยูน่ันเอง ภาพยนตรสัจนิยม ทําหนาท่ีเปนเพียงการถายถอด ความ
เหมือนจริง ผานกลอง มิใชการถายถอดความเปนจริงท้ังหมด สงผลใหการสรางภาพยนตร มีการ
ผสมผสานกันท้ังสองแนวทาง เรียกวา ภาพยนตรแนวคลาสิก (classicism) 

                                     
3  การสรางภาพดวยวิธี long take จะชวยสรางมิติความสัมพันธ ระหวางตัววัตถุ (object) กับพ้ืนที่น้ันๆ (space) 

รวมกับการเคล่ือนกลอง แบบตาง เชน pan, tilt, dolly, track แทนการตัดตอ 

4  จอรจส เมลิเอส (Georges Méliès, 1861–1938) นักมายากลและนักสรางภาพยนตร ชาวฝรั่งเศส สรางภาพยนตร
แนวแฟนตาซี เรื่อง A Trip to the Moon เมื่อป ค.ศ. 1902 เขาไดชื่อวา เปนผูสรางภาพยนตรแนวรูปแบบนิยม 
(formalism) เปนคนแรก เขาเลาเรื่องเพอฝน (แนวแฟนตาซี) ผานการถายภาพแบบ trick photography ทําตัวละคร
ใหหายไปจากจอภาพ มีการจัดองคประกอบภาพ ดวยเทคนิคการซอนภาพ 
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ภาพท่ี 1.3  Map of film art 

เน้ือหา ในหนังสือเลมน้ี ไดผสมผสาน ประสบการณจริง (reality) ศิลปะ (art) จินตนาการ 
(visualization) และ หลักนิเทศศิลปนิเทศโสตทัศน รวมเอาแนวคิด และความหมายเกี่ยวกับ พื้นท่ี–เวลา-
เอกภาพ (space-time-unity) เปนกรอบในการกําหนด แนวภาพยนตร คุณลักษณะ คุณภาพ ของ ภาพ 
(picture) เสียง (sound) การเคล่ือนไหว (movement) จังหวะ (rhythm) ลีลา (pace) การวางโครงเรื่อง 
การกําหนดองคประกอบของฉาก (mise-en-scene)  

(1) พ้ืนท่ี–เวลา-เอกภาพ (space-time-unity) ในภาพยนตร 

เรื่องราวและเหตุการณ ไมวาจะมาจากเรื่องจริง หรือเร่ืองท่ีสรางขึ้น มีการพัฒนา (development) 
จากจุดเร่ิมตน (exposition) ไปสูความขัดแยงเผชิญหนา (conflict) จนถึงข้ันสูงสุด (climax) และ
คลี่คลาย (resolution) ไปสูจุดจบ อยางเหมาะสมและกลมกลืน ท้ังเรื่องราว ตัวละคร ฉาก และ เสียง
ประกอบ  
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ภาพที่ 1.4 Map of film art – narrative  

คุณลักษณะที่บงบอกพื้นท่ี–เวลาในภาพยนตร มีหลายลักษณะ เชน ยุคสมัยของเหตุการณในเรื่อง 
ชวงเวลาในการดําเนินเรื่อง ขนาด ความยาวเรื่อง แตละลักษณะก็มีหนวยวัดแตกตางกัน ความยาวของ
เรื่อง หนวยวัดเปน จํานวน นาที ชั่วโมง สัดสวนของเรื่อง หนวยวัดเปน จํานวน องก ฉาก ตอน 
ระยะเวลา เหตุการณ ในเร่ือง หนวยวัดเปน จํานวน นาที ช่ัวโมง เดือน ป ศตวรรษ สถานท่ี กําหนดเปน 
ภายใน ภายนอก ท่ีวาง อากาศ อวกาศ ในจินตนาการ ชวงเวลา กําหนดเปน กลางวัน กลางคืน การตัด
ตอ แบบการลําดับภาพ เหตุการณ เร่ืองราว เชน เรียงลําดับ คูขนาน มอนทาจ (montage) เหตุการณ
ลวงหนา (flashforward) เหตุการณอดีต (flashback) ความยาวของสื่อ หนวยวัดเปน จํานวนมวนฟลม 
(ถาใชฟลม) ขนาดไฟลดิจิตัล สัดสวนไฟลภาพ (aspect ratio) ขนาดเฟรมภาพ ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียด 
ในบทท่ี 5 งานสรางภาพยนตร 

เอกภาพในภาพยนตร คือ สวนประกอบตางๆ ท่ีใสลงไปในเรื่องแลว ทําใหการดําเนินเรื่องและการ
เลาเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน อาจขัดแยง หรือกลมกลืนกันก็ได แตถามีสวนใดสวนหน่ึงในภาพ ไมไดชวย
อธิบาย หรือสื่อความความหมายใดๆ ทําใหเรื่องยืดเย้ือ ภาพยนตรเร่ืองน้ัน ไมมีเอกภาพ 

เอกภาพ เปนสิ่งช้ีวัดคุณภาพ และคุณคาของภาพยนตร เอกภาพของเน้ือหา ตัวละคร การแสดง 
ฉาก แสง เงา สี และการใชเสียง ใหเหมาะสมตลอดท้ังเรื่อง เอกภาพของภาพยนตร คือสัญญะ สื่อใหคนดู
ทราบวา ภาพยนตรเร่ืองน้ัน นาสนใจเพียงใด ถาเน้ือหาของภาพยนตรไมมีเอกภาพ ก็จะสงผลเสียหายตอ
คุณคาดานอ่ืนๆ ไปดวย เชน เน้ือหาดี แตการเสนอดานภาพ ไมมีความแนนอน ขาดการจัดระเบียบ หรือ
ภาพสวย แตการเลาเรื่อง สับสน วกวน เปนตน  

(2) ภาพ (picture) 

มีหลายคําท่ีใชแทนความหมายของภาพ ในภาพยนตร โดยท่ัวไปภาพน่ิง จะใชคํา pictography, 
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cinematography หมายถึง การถายภาพภาพยนตร หรือสิ่งท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร บางครั้งก็ใชคําวา 
cinematic photography ภาพมีบทบาทตอการสรางการรับรูทางตา (sight) ภาพ เปนสวนหน่ึงของการ
เลาเรื่องราว เหตุการณ (scenery) และทําหนาท่ีสื่อความหมาย (signs) ในเรื่อง สรางอารมณรวมใหแก
คนดู ดังน้ัน ภาพทุกช็อทท่ีจะใหปรากฏในจอสี่เหลี่ยม ตองผานกันจัดองคประกอบภาพ ใหดูเหมาะสม 
กลมกลืน เชน จุด เสน สี รูปทรง พ้ืน ลวดลาย การจัดจังหวะ ความสมดุล ผานตัวละคร ฉาก แอคช่ัน 
แสง เงา และสี เพราะเรื่องราวท่ีดําเนินไปอยางมีรสชาติ จะไมเปนแนวเสนตรง คือ มีท้ังความแตกตาง 
ความหลากหลาย ความขัดแยง ความกลมกลืน และมีจุดจบ 

 
ภาพท่ี 1.5 Map of film art – picture and sound  

ภาพท่ีถูกสรางขึ้น ตามแนวคิดสัจนิยม (realism) มักเปนภาพท่ีไดมาจากเหตุการณจริง ไมมีการ
ปรุงแตง แตถาสรางตามแนวคิดรูปแบบนิยม (formalism) หรือการผสมผสาน ระหวางสองแนวคิด 
เรียกวา แนวคลาสิค (classicism) การสรางภาพแนวคลาสิค จะเนนท่ีฉาก หรือ มิส-ออง-แซง (mise-en-
scene) มีท้ังฉากท่ีเปนของจริง และฉากท่ีสรางข้ึนในหองสตูดิโอ ของจริง เชน ควัน ไฟ หมอก ระเบิด 
ความสําคัญของฉาก รวมไปถึงนักแสดงประกอบ (extra) ตัวละคร (actor) การจัดแสง เงา สี ภาพท่ีได ก็
จะนํามาปรุงแตง ตัดตอ เรื่องราว มุมภาพ มุมกลอง ตามรูปแบบของศิลปะภาพยนตร  

 (3) เสียง (sound) 

เสียงในภาพยนตร มีแหลงท่ีมา 2 ท่ี คือ เสียงจากการบันทึกในระหวางถายทํา (diegetic sound) 
และเสียงประกอบในระหวางตัดตอลําดับภาพ (non-diegetic sound) ซ่ึงมีท้ังเสียงพูด (dialogue) 
เสียงดนตรี (music) เสียงบรรยาย (voice over / off scene) เสียงประกอบ เชน ฝนตก ไฟไหม สัตวรอง 
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ชน กระแทก เรียกรวมกันวา special effect sound 

(4) การเคลื่อนไหว (movement) จังหวะ (rhythm) ลีลา (pace) 

สิ่งเราท่ีสําคัญท่ีสุดในภาพยนตร คือ การเคลื่อนไหวของวัตถุ ตัวละคร (subject) และฉากหลัง 
(background) รวมท้ัง การเคล่ือนกลอง (camera movement) ในการถายทํา ข้ึนอยูกับผูกํากับ
ภาพยนตร จะกําหนดใหเหมาะสม ภาพยนตรแนวโรแมนติก ตอสู สยองขวัญ มักมีมุมกลอง และการ
เคลื่อนกลองท่ีแตกตางกัน 

 
ภาพที่ 1.6 Map of film art – art and action 

 

จังหวะ คือ ความซํ้าเหมือน และความตาง ท่ีถูกจัดวางอยางมีระบบ มีกฏเกณฑ ลีลา คือ การ
ผสมผสาน ความซํ้าเหมือน และความแตกตาง ใหมีระยะหาง จังหวะ ความถี่ พอเหมาะ จังหวะ และลีลา 
ในภาพยนตร คือ บทบาท การเคลื่อนไหวของตัวละคร อยางมีศิลปะ เปนการ “ถายทอดความหมาย” 
ออกมาทางภาพ เพ่ือสื่อใหคนดูรูวา ตัวละครคิดอยางไร รูสึกอยางไร ตามแอคช่ันท่ีแสดงออกมาน้ัน 
นักแสดงท่ีดี ยอมรูและจัดจังหวะ อากัปกิริยาในบทบาทไดอยางเหมาะสม เชน ตัวละครชายหญิง นัดพบกัน
ในรานกาแฟ การกาวเดิน เปดประตู เดิน น่ัง ยกแก ดื่ม กิริยาเหลาน้ี คือจังหวะและขั้นตอน ลําดับ
กอนหลัง ซ่ึงมีอัตราชาเร็ว ในจังหวะเหลาน้ัน ซ่ึงเรียกวาลีลา  

(5) ฉาก และ องคประกอบฉาก (mise-en-scene)  

mise-en-scene (มีส-ออง-แซง) หมายถึง การจงใจวางมันลงไปในฉาก (put into the scene) 
การจัดการกับองคประกอบทุกอยางในภาพ ท่ีจะนําเสนอในกรอบภาพสี่เหลี่ยม เปนวิธีเฉพาะทางของโลก
ภาพยนตร มีหลักตรรกเหตุผล และวิธีการในการสรางความนาสนใจ ที่เปนแบบเฉพาะของภาพยนตร 
mise-en-scene ไมใชการนําเสนอความจริง (reality) แตเปนการนําเสนอศิลปะภาพยนตร ผานการจัด
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องคประกอบภาพ 

 
ภาพท่ี 1.7 Map of film art – mise-en-scene 

อุปกรณประกอบฉาก (props-sets) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีสรางขึ้นมาเอง ในหอง
สตูดิโอ และ ของจริงหรือสถานที่จริง คําวา props มาจากคําวา properties หมายถึง เคร่ืองประกอบ
ฉาก ชวยสรางความสมจริง ใหกับเน้ือหาของเรื่อง เพิ่มรายละเอียดของขอมูล เวลา สถานท่ี ลงไปในฉาก
กอนถายทําจริง  

ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีทําให mise-en-scene มีพลังเราอารมณคนดูใหเกาะติดอยูใน
เหตุการณ เรื่องราว คือ การจัดแสง (lighting) การแตงกายของตัวละคร (costume) และการสราง
บรรยากาศของฉาก (atmospheres) ดวยสี และเอ็ฟเฟคตางๆ การจัดองคประภาพและเสียง ในภาพยนตร 
ตลอดจน ตัวละคร แอ็คช่ันของตัวละคร ฉาก องคประกอบฉาก ท้ังหมด อยูภายใตกฏเกณฑ นิเทศศิลป–
นิเทศโสตทัศน (audio-visual communication art) ซ่ึงถือวาเปนกฎพื้นฐานของภาพยนตรและวีดิทัศน 

นิเทศศิลป (visual communication art) มาจากคําสมาส ในภาษาสันสกฤต คือ นิเทศ+ศิลป 
หมายถึง งานศิลปะ เพื่อแสดงหรือนําเสนอใหปรากฎ ในรูปแบบตางๆ ผานจักษุสัมผัสเปนสําคัญ สวนคํา
วา นิเทศโสตทัศน (audio communication art) หมายถึง งานศิลปะ ผานโสตสัมผัส visual แปลวา การ
มองเห็น audio แปลวา การไดยิน communication แปลวา การส่ือสาร art แปลวาศิลปะ รวมความแลว 
หมายความวา การส่ืองานดานศิลปะ มุงหมายใหผูรับชม เกิดความคิด ความเขาใจ เหมือนกับ ความคิด 
ความเขาใจ ของผูตองการสื่อ ผานงานศิลปะ โดยเนนการมองเห็น และ การไดยินเปนสําคัญ และสิ่งท่ี
มองเห็น ก็คือ ภาพ (image) สิ่งท่ีไดยิน ก็คือ เสียง (audio) ดังน้ัน นิเทศศิลป-นิเทศโสตทัศน ก็คือ การ
สื่อสารดวย ภาพ และ เสียง น่ันเอง การนําเสนองานศิลปผานภาพยนตร จําเปนตองใชหลักทางนิเทศศิลป 
และ นิเทศโสตทัศน มาใชอยางหลีกเลี่ยงไมได  
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(6) การตัดตอลําดับภาพ เสียง (editing) 

เปนข้ันตอนสุดทาย ของงานสรางภาพยนตร ทําหนาที่เช่ือมตอภาพและเสียง ใหเรื่องราวมีอรรถรส
ทางศิลปะ ภาพไดจากกลอง เสียงไดจากไมโครโฟน แหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติ ในขณะหรือในระหวาง
ถายทํา (diegetic sound) อาจมีขอบกพรอง ไมสมบูรณ หรือมีสิ่งรบกวนติดมา จาํเปนตองบันทึกเสียงใน
หองแล็บเสริมเขาไป เชน เสียงบรรยาย (voice over) เสียงพาก (dubbing sound) และเสียงดนตรี
ประกอบ (musical passage) 

 
ภาพที่ 1.8 Map of film art – editing 

 

1.3 มาตรฐานรูปแบบและเนื้อหา ของภาพยนตร 
ภาพยนตร เปนศิลปะแขนงหน่ึง ท่ีมีความแตกตางท้ังในดานทัศนะ เน้ือหา และการนําเสนอ ผูสราง

ภาพยนตรสวนใหญมองวา ภาพยนตร คือสื่อเลาเรื่องท่ีทรงพลัง แตนักทดลองภาพยนตรหัวกาวหนา ชาว
อเมริกัน แสตน บรัคหเอจ (Stan Brakhage : 1933) [5] กลับมองวา ภาพยนตร คือ สิ่งท่ีเรามองเห็นและ
การเช่ือมโยงไปสูความหมายของภาพท่ีเห็น เขามองวา ปญหาของคนสวนใหญน้ัน ไมสามารถมองเห็น
ภาพท่ีแทจริงได เน่ืองจากประสบการณในการมองของคนแตละคน จะถูกบดบัง โดยกฎของทัศนียภาพ 
และประสบการณในการจัดภาพของสายตา (Laws of Perspective and Composition Logic) เขาเช่ือ
วา “ภาพยนตรเปนทัศนศิลป ท่ีมองเห็นดวยตา” (Film is vision) เขาไมคิดวาภาพยนตรเปนการเลาเรื่อง 
                                     
5 ธานินทร ตุมไทยสาคร.  (ออนไลน).  “นิยามของหนังทดลองอเมริกัน.” แหลงขอมูล: Article/ ThaiFilm 

Foundation. http://www.thaifilm.com/articleDetail.asp?id=22 
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หรือการแสดงแตอยางใด ผลงานของเขาจัดอยูในหมวดหมู หนังทดลอง (experimental film) ท่ีมีช่ือ
เฉพาะวา อาวอง-การด (Avant–Gard) 

มาตรฐานงานสรางภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ มี 2 ดาน คือดานรูปแบบ (format – structure) และ 
ดานเน้ืหา (story – content) กลุมผูสราง ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการสราง ผูเขียนบท ผูออกแบบงาน
สราง ผูกํากับ จะเปนผูกําหนดมาตรฐานดังกลาว แตการนําเสนอเรื่องราว ตองใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
หรือผูชมดวย เกณฑท่ีนํามาใชแบงประเภทของเร่ือง คือ 

(1) แบงตามแนวของภาพยนตร (genre) วิธีแบงแบบน้ี มาจากวัฒนธรรมภาพยนตรตะวันตก และ
คายฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา ผูสรางภาพยนตรท่ัวโลก มักจะยึดแนวภาพยนตรในการสรางเรื่องราวใน
ภาพยนตร  

(2) แนวคิดการเลาเรื่อง (narratology) เปนทฤษฎีพื้นฐาน ท่ีผูเขียนบทและนักวิจารณภาพยนตร 
ละคร นวนิยาย เร่ืองสั้น ใชเปนแนวทางในการสรางเรื่องราว ตามรูปแบบโครงสรางเรื่อง องก 1–2–3 
ภาพยนตรสวนใหญ นิยมอิงโครงสรางเรื่องแบบนี้ 

(3) แนวคิดสัญวิทยา (semiology) คือ การสรางรูปแบบความคิดผานสัญลักษณอยางหน่ึง 
อาจจะเปน รูปสัญลักษณ (icon) พฤตินัยที่เปนตัวแทน (index) และเครื่องหมายสัญลักษณ (symbol) ลง
ในภาพยนตร เพื่อสื่อความหมาย หรือ สรางความประทับใจ และการจดจําใหแกผูชม ผานตัวละคร ฉาก 
บทพูด เพลง 

(4) รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ (formalism) คือ การเช่ือมโยงเน้ือหากับบริบทท่ีเกี่ยวของ โดย
นําเทคโนโลยีดานภาพและเสียง มาเปนตัวแบงลักษณะทางกายภาพของภาพยนตร เชน ภาพยนตรฟลม 
ภาพยนตรดิจิตัล ภาพยนตร 3 มิติ 4 มิติ ภาพยนตรไอแม็ก (IMAX) และ ภาพยนตรพาราโนมา 270 
องศา ภาพยนตรท่ีเนนความสวยงามของภาพและเสียง เชน ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรเพลง 

(5) การใชอัตลักษณของผูสราง (auteur) เปนเกณฑแบงประเภทของภาพยนตร หลักการ คือ 
ผูสราง จะเปนตัวบงบอกลักษณะและแนวของภาพยนตร หรือ ภาพยนตรท่ีถูกสรางข้ึน เปนตัวบงบอกอัต
ลักษณของผูสราง กลุมผูสรางในท่ีน้ี หมายถึง ผูเขียนบท ผูอํานวยการสราง ผูออกแบบงานสราง และผู
กํากับภาพยนตร ผูสรางเปนใคร มีบุคลิกอยางไร คิดอยางไร ก็จะถูกนําเสนอ ถายทอดผานตัวละครและ
ฉากในภาพยนตร เชน ภาพยนตรคาวบอย คนดูจะนึกถึง คลินต อิสตวูด ตัวละครคนเหล็ก มนุษยเหล็ก 
คนดูจะนึกถึง อารโนลด ชวารเซเน็กเกอร ถาเจมส บอนด ปรากฏบนจอภาพ คนดูก็รูทันทีวา เขาคือ
สายลับรหัส 007 และเม่ือเห็นหมํ่ากับเทง เถิดเทิง สรางหนัง คนดูก็นึกถึงหนังตลก 

(6) ความเช่ือเร่ืองเสรีภาพ และความเทาเทียมทางเพศ (feminism) เปนแรงผลักดันการสราง
ภาพยนตรเกี่ยวกับผูหญิง เด็ก คนชรา คนดอยโอกาส รวมท้ังเพศท่ีสาม ผูสราง เปนผูกําหนด “บทบาท 
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อาชีพ เหตุผล อารมณ หนาท่ี” ใหแกตัวละคร ท่ีมีเพศตางกัน เพื่อความเหมาะสมทางดานวัฒนธรรมของ
ไทย ภาพยนตรกลุมน้ี มักเปนภาพยนตรท่ีสะทอนสังคม และการเมือง เชน ภาพยนตรเพลง เรื่อง Evita 
และภาพยนตรชีวิต เรื่อง ผูหญิงคนนั้นช่ือบุญรอด 

(7) หลักสุนทรียศาสตร (Aesthetics) เปนศาสตรพื้นฐานของการนําเสนอสื่อศิลปะ ถายภาพ และ
ภาพยนตร เนนการถายทอด ความงดงาม ผาน รูป รส อารมณ เสียง แสง ภาพยนตรเกือบทุกเร่ือง จะมี
องคประกอบสุนทรียศาสตรไมมากก็นอย สิ่งท่ีปรากฏในจอภาพยนตร “สวยงามตามที่เปนจริง” (หนังสวย) 
แตอาจไมใช “สิ่งสวยงามตามท่ีเห็น” (ภาพสวย) เชน ภาพสนามรบ ท่ีเต็มไปดวยเลือด และซากหักพัง 
ไมใชสิ่งสวยงามตามความรูสึกปกติ แตเปนความสวยงาม ในมุมมองของภาพยนตร 

(8) อารมณขัน (humor approach) เปนสิ่งจําเปนในภาพยนตร ผูสรางภาพยนตรเกือบทุกเรื่อง 
มักจะสอดแทรก ช็อทภาพอารมณขันไวในภาพยนตร เชน ตลกชวนหัว (comedy) ตลกทาทาง (farce) ไร
สาระ เสียดสี (satire) ลอเลียน (parody) แตถาเนนตลกเปนสวนใหญ หรือตลกท้ังเร่ือง ก็จัดเปนประเภท
ภาพยนตรตลก (comedy) สวนใหญไมเนนสาระ (หนังฮา) 

(9) สาระของภาพยนตร ก็เปนอีกปจจัยหน่ึง ท่ีผูสรางจะละเลยไมได เพราะเปนตัวช้ีวัดคุณคาทาง
สังคมและวัฒนธรรมผานสื่อภาพยนตร เชน ภาพยนตรสงเสริมวัฒนธรรม มีเน้ือหาโนมนาว สงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนศีลธรรม และวินัยทางสังคม ภาพยนตรโฆษณา
สวนใหญ จะละเลยในเร่ืองเหลาน้ี ภาพยนตรที่เนนสาระ เชน ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรขาว (news 
reel) ภาพยนตรการศึกษา 

1.3.1 การแบงประเภทภาพยนตร (film genre) 

genre (อานวา ฌอง-ระ) เปนคําในภาษาฝรั่งเศส แปลวา ชนิด หรือ ลักษณะ ใชบอกประภท หรือ 
ชนิดของงานศิลปะ เกณฑท่ีใชแบง คือ เวลา (time) สถานท่ี ฉากในเร่ือง (setting | scene) อารมณของ
ตัวละครท่ีสื่อออกมา (mood) รูปแบบการนําเสนอ (format) genre กลายเปนตัวแบงรสนิยมในกลุมของผู
เสพงานศิลปะ genre กลายเปนสวนหนึ่ง ของระบบธุรกิจดานบันเทิง และนําไปสูการผลิตงานใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย ภาพยนตรบันเทิงทุกเรื่อง จะถูกจัดเขากลุม genre เพื่อใหผูชมเลือกดูภาพยนตรตาม
รสนิยม ความชอบของแตละคน เชน แอ็คช่ัน โรแมนติก ตลก ผจญภัย สยองขวัญ เปนตน 

การสรางภาพยนตรในยุคแรกๆ ยังไมมีการแบงแนวภาพยนตร แตเม่ือผูสรางเริ่มมีแนวคิดที่
หลากหลายขึ้น สงผลตอการวางพล็อตเรื่อง การออกแบบฉาก การคัดเลือกนักแสดง การกําหนดชวงเวลา 
ตลอดจนการใชทุนสราง ทําใหรูปแบบเนื้อหาของภาพยนตรแตกตางกันมาก จึงเริ่มมีการแบงแนวหรือ
ประเภทของภาพยนตรใหเกิดความชัดเจนขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดภาพยนตรบันเทิง 
ภาพยนตรแตละแนว จะมีอิทธิพลตอการจดจํา แรงจูงใจ จากผูชม ซ่ึงจะมีผลตอโครงการสรางภาพยนตร
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เร่ืองตอๆ ไป 

ปจจุบัน ภาพยนตรหลายเรื่อง ไดหลอมรวมแนวภาพยนตร มากกวาหน่ึงแนวเขาดวยกัน (hybrid) 
ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจาก การผสมผสานกันระหวาง ความคิดสรางสรรค ศิลปะ และเทคโนโลยีสมัยใหม ทําให
ตองตั้งช่ือ แยกประเภทภาพยนตรกันเสียใหม ภาพยนตรเรื่องหน่ึง อาจจัดกลุมไดหลายแนว 

แบงตามลักษณะแนวการสราง ดูรายละเอียด หัวขอ 1.3 มาตรฐาน รูปแบบและเน้ือหา ของ
ภาพยนตร 

แบงตามลักษณะการนําเสนอ ไดแก ประเภทท่ีมีเน้ือหาเปนจริง เชน ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตร
ขาว ประเภทท่ีมีเน้ือหาเขียนข้ึนใหม (บทประพันธ) ไดแก ภาพยนตรตลก (comedy) ภาพยนตรโรแมนติก 
(romantic) ภาพยนตรการตูน (cartoons | animation) ภาพยนตรมหากาพย ภารตะ ภาพยนตรลึกลับ 
สืบสวน สอบสวน ภาพยนตรผี สยองขวัญ ซาดิสม ภาพยนตรบู คาวบอย ภาพยนตรจินตนาการ 
(fantasy) ภาพยนตรกําลังภายใน (material art) 

แบงตามกลุมเปาหมาย ไดแก ภาพยนตรสําหรับประชาชนท่ัวไป เชน ภาพยนตรขาว ภาพยนตร
สารคดี ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรประชาสัมพันธ ภาพยนตรเพื่อการศึกษา ภาพยนตรบันเทิง สวน
ภาพยนตรท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุม จะมีการจัดระดับอายุผูดู และกําหนดชวงเวลาฉาย มักเปนภาพยนตร
ตองหามสําหรับเยาวชน 

แบงตามบทบาทหนาที่การสื่อสาร ไดแก ภาพยนตรขาว ภาพยนตรเพ่ือการศึกษา ภาพยนตรเพื่อ
การโนมนาวใจ ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda film) ภาพยนตรบันเทิง 
(entertain film) ภาพยนตรบันเทิง มักเปนภาพยนตร ท่ีสรางขึ้นเพื่อการคาเปนสวนใหญ ความยาว
ประมาณ 90–120 นาที 

ภาพยนตรประเภทงานอดิเรก ทองเท่ียว ผูสรางมีอิสระในการสราง ไมถูกครอบงําจากใคร หรือ
องคกรใด มักเปนภาพยนตรบันเทิงตนทุนต่ํา ทํากันในระดับครอบครัว ไปจนถึงธุรกิจ สวนภาพยนตร
ประเภทงานอาชีพ จัดอยูในอุตสาหกรรมภาพยนตร ทํากันเปนธุรกิจบันเทิงเปนหลัก 

ภาพยนตรการศึกษา มุงเผยแพรความรูแขนงวิชาตางๆ เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การแพทย 
การกีฬา การเกษตร อุตสาหกรรม ศิลปะ ภาพยนตรทางดานยุทธศาสตร ถูกนํามาใชในกิจการทหาร 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร มีความสําคัญตอการวางแผนปองกันตอสู และแกไขสถานการณ ภาพยนตรโฆษณา 
สวนใหญ ยึดแนวบันเทิงเปนหลัก ใชเปนเครื่องมือดึงดูดลูกคา  

1.3.2 เงื่อนไขการจัดประเภทภาพยนตร 
ประเภทของภาพยนตรบันเทิง ความยาวประมาณ 90 – 120 นาที (รวมถึงภาพยนตรชุด – series) 
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ยังตองอิงมาตรฐานรูปแบบและเน้ือหา ภาพยนตร ท่ีมีความยาวนอยกวาน้ี คือ กลุมภาพยนตรสั้น 
ภาพยนตรโฆษณา ประชาสัมพันธ ภาพยนตรสารคดี ไมนิยมเอามาจัดแบงประเภท เหมือนภาพยนตร
บันเทิง  ปจจัยท่ีนํามาเปนเกณฑการแบงประเภทภาพยนตร [6] 

–ลักษณะ คุณสมบัติ บทบาท และ คุณคา ของตัวละคร (character) 
 –ฉาก และ เหตุการณ ในเรื่อง (setting | scene) และรวมถึงสถานที่ และ สิ่งแวดลอม ท่ีเร่ืองราว
ในภาพยนตรดําเนินไป 
 –การสื่อความหมายดวยภาพและเสียง (iconography) 
 –การเลาเรื่อง (narrative) วิธีการเลาเรื่อง การนําเสนอภาพ เสียง อุปกรณท่ีใชถายทํา 
 –รูปแบบ ลีลา ของภาพยนตร (style) 
 –อารมณ ความรูสึก (mood) ท่ีผูชมไดรับตลอดการชมภาพยนตร 

 

ภาพที่ 1.9 ประเภทตางๆ ของแนวภาพยนตร 

(1) ภาพยนตรอาชญากรรม (crime) เน้ือเร่ือง ตัวละคร เกี่ยวกับอาชญากรรม เชน 48 Hours, 
Basic Instinct, Fargo, French Connection,  Ghost (จัดอยูในแนว Love and Thriller ดวย), L.A. 

                                     
6 Nick Lacey.  (2000).  Narrative and Genre. Houndmills, Basingtoke, Hamsphire & London : 

Macmillan Pree LTD., p.136-141 
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Confidential,  Patriot Games, Pulp Fiction, The Sting, The Untouchables 

(2) ฟลมนัวร (noir) เปนภาพยนตร ขาวดํา และใหแสงต่ํา (low key) เปนเรื่องเกี่ยวกับเหลาราย
อันธพาล (gangster) เชน Badlands, Bonnie and Clyde, Butch Cassidy and the Sundance Kid, 
Dead End, Dead Man Walking, The Godfather,  Goodfellas, La Femme Nikita, Out of Sight 
(และเปนแนว Love Story ดวย), Sling Blade, The Usual Suspects 

(3) ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร (history) ไมใชภาพยนตรประวัติศาสตรโดยตรง และ ไมใชเรื่องใน
จินตนาการ เปนเร่ืองราวในอดีต ท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร เชน Caine Mutiny, Chinatown, Death 
and the Maiden, A Few Good Men, The General's Daughter, Inherit the Wind, The 
Maltese Falcon, Philadelphia, Rear Window, A Time to Kill,  The Verdict, Vertigo  

(4) ภาพยนตรอิงนิยายวิทยาศาสตร (science fiction) หรือหนัง ไซไฟ (sci-fi) เปนเร่ืองราวของ
มนุษย โลก สังคม เทคโนโลยี ในจินตนาการ อนาคต อวกาศ มักสอดแทรกแนวคิด ปรัชญา ความรู ทาง
วิทยาศาสตร เชน 2001 A Space Odyssey, Back to the Future, Blade Runner (เปนหนัง
อาชญากรรมดวย), ET: The Extra Terrestrial, The Fifth Element, Gattaca, The Sixth Sense, 
Stargate, Star Wars, The Terminator,  Twelve Monkeys 

(5) ภาพยนตรกีฬา (sport) เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา หรือ สถานท่ีท่ีใชแขงขันกีฬา  

(6) ภาพยนตรสงคราม (war) ฉาก เหตุการณ ในเร่ือง จะเกี่ยวกับสงครม หรืออยูในสนามรบ 

(7) ภาพยนตรแอ็คชัน (action) มีลีลาของฉาก และนักแสดง ดูเคลื่อนไหว และรุนแรง (physical 
forces) สรางความเราใจใหกับผูชม เชน 48 Hours, Face/Off, Die Hard, Air Force One, Jurassic 
Park, Lethal Weapon, Return of the Jedi (also Science Fiction), Speed (also a Thriller), 
Titanic (also a Love story), The Terminator, True Lies, Twister 

(8) ภาพยนตรผจญภัย (adventure) เปนเรื่องราวการเสี่ยงภัยของตัวละคร ในเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึง และพบกับสิ่งใหม (new worlds) เพื่อสรางความตื่นเตนใหกับผูชม เชน Apollo 13, The 
Deep, Get Shorty (extraordinary blend of Gangster, Love, and Crime with a twist), Indiana 
Jones and the Temple of Doom (และจัดอยูในแนว Action ดวย), Little Big Man (Also 
Epic/Myth), Lawrence of Arabia, Quest For Fire, Rain Man, Robinson Crusoe, Water 
World, Apocalypse Now,  The Birth of a Nation, Bridge on the River Kwai, Butch Cassidy 
and the Sundance Kid, Gandhi, The Godfather, Gone With the Wind, The Grapes of 
Wrath, Lawrence of Arabia, Star Wars, The Ten Commandments 

(9) ภาพยนตรตลก (comedy) เชน Ace Ventura, Pet Detective, Analyze This, Annie 
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Hall,  Bowfinger, French Kiss, Honey, My Best Friend's Wedding,  Nine to Five, 
Shakespeare in Love, The Spy Who Shagged Me,  When Harry Met Sally, Working Girl 
(เปนหนังรักดวย) 

(10) ภาพยนตรชีวิต หรือ ดรามา (drama) นําเสนอเร่ืองราว ชีวิตของตัวละคร ภาพยนตรเกือบ
ทุกเรื่อง จะปูพื้นแนวชีวิตเปนหลักกอน แลวผสมดวยแนวอ่ืนๆ เขาไป  

(11) ภาพยนตรสังคมวัฒนธรรม (social drama) เสนอเร่ืองราวชีวิตของนักตอสูทางสังคม เพ่ือ
ความยุติธรรม เชน A Civil Action, Dead Man Walking, Dr Strangelove, Grapes of Wrath, 
Kramer Vs Kramer, Network, Philadelphia (จัดอยูในประเภท Courtroom Drama ดวย), 
Schindler's List, To Kill a Mockingbird 

(12) ภาพยนตรแฟนตาซี (fantasy) เปนภาพยนตร เสนอเน้ือเรื่องราวและฉาก ท่ีไมมีอยูในโลก
แหงความเปนจริง (imaginary world) เนนความสนุกสนาน อลังการ ตระการตาตระการใจ เชน A 
Connecticut Yankee in King Arthur's Court, Alice in Wonderland, Antz, Big, Ghostbusters, 
Heaven Can Wait,  Mary Poppins, The Mask, Peter Pan, Snow White, Toy Story,  The 
Wizard of Oz, Who Killed Roger Rabbit? 

(13) ภาพยนตรสยองขวัญ (horror) สรางความหวาดกลัวใหแกผูชม เชน  Alien, The Blair 
Witch Project, Friday the Thirteenth,  Halloween, I Know What You Did Last Summer, It's 
Alive,  King Kong, Nightmare on Elm Street, Psycho, Scream, Tremors 

(14) ภาพยนตรลึกลับ (mystery) มักสรางปมปญหา ความฉงน สงสัย และ ความรูสึกทาทาย
ใหแกผูชม ชวนติดตาม หาคําตอบ 

(15) ภาพยนตรรักโรแมนติก (romance) มีเน้ือหาเกี่ยวกับ ความรัก ชูสาว ระหวางหญิง ชาย 
เชน Annie Hall, As Good As It Gets, Casablanca, Ghost,  The Graduate, It Happened One 
Night, Mickey Blue Eyes, Notting Hill, Pretty Woman, Roman Holiday, The Way We Were, 
Wuthering Heights 

(16) ภาพยนตรระทึกขวัญ (thriller) ตอสูดิ้นรน จากการขู ฆา ทําราย มุงสรางความตื่นเตน และ
ความตึงเครียดใหแกผูชม  เชน The Net, No Way Out, North by Northwest (จัดอยูในแนวหนังรัก
ดวย), Sleeping With the Enemy, Night of the Hunter, Three Days of the Condor, Wait 
Until Dark, Witness (จัดอยูในแนวหนังรักดวย)  

(17) ภาพยนตรแอนิเมชัน (animation) บางครั้งเรียกวา หนังการตูน ภาพยนตรเรื่อง Toy story 
เปนภาพยนตร เรื่องแรก ที่สรางจากคอมพวิเตอรท้ังเรื่อง 



20 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 
 

(18) ภาพยนตรกําลังภายใน (martial arts) เปนศิลปะภาพยนตร ท่ีรวมเอาแอ็คชั่น ผสมกับ แนว
อ่ืนๆ ใหดูตื่นเตน เราใจ  

(19) ภาพยนตรชีวประวัติ (drama of tale) มีเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลท่ีมีตัวตนอยูจริง แต
อาจนําสวนหน่ึงของชีวิตมาสรางเปนภาพยนตร และอาจสอดแทรกเติมแตงเรื่องราวบาง เพื่อใหชวน
ติดตาม 

(20) ภาพยนตรสารคดี (documentary) เสนอขอเท็จจริง เกี่ ยวกับสังคม มนุษย สัตว 
วิทยาศาสตร เพ่ือสรางความเขาใจในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง อาจนําเสนอเปนตอนเดียว เรื่องเดียว หรือนําเสนอ
เปนชุดก็ได 

(21) ละครเพลง (musical) เปนภาพยนตรเกี่ยวกับเพลง ตัวละครเปนผูรองเพลงนั้น คลายกับ
การดูละครเวที 

(22) หนังบรรยาย เน่ือเรื่องดําเนินไปตามการเลาเรื่องของผูบรรยาย  

ประเภทหนังส้ัน (short movie) 
หนังสั้น จะมีความยาวนอยกวาภาพยนตรบันเทิงท่ัวๆ ไป แบงไดหลายแนว คือ [7]  

(1) หนังทดลอง สมัครเลน ใชเทคนิคการสรางภาพยนตร หรือ เน้ือเรื่องใหมๆ โดยนักสรางอิสระ 
หรือ นักสรางมือสมัครเลน สรางขึ้นเพื่อ ทดสอบผลการตอบรับของผูชม 

(2) แฟนฟลม (fan film) เปนนวัตกรรมภาพยนตรสั้นอีกตระกูลหน่ึง ถูกสรางขึ้นใหม ตามแบบ
ฉบับของตัวเอง มักอยูในรูปแบบหนังสั้น ไมฉายในโรงภาพยนตร ไมมีวางจําหนาย เปดใหชมกันทาง อิน
เทอรเนตเทาน้ัน ผานโปรแกรมเลนไฟล ท่ีรูจักกันดี คือ You tube (ดูแบบ online) หรือจะอนุญาตให 
download แลวเลนดวยโปรแกรมเลนไฟล (movie player) ก็ได 

(3) หนังสวีด (sweded film) สรางข้ึนเพื่อเลียนแบบหนังดังในอดีต โดยผูสรางมือสมัครเลน หรือ 
นักสรางภาพยนตรอิสระ ใชตนทุนต่ํา แทรกดวยอารมณตลก มักนําไปเผยแพรบนอินเทอรเน็ต  

ลักษณะพิเศษ ของ sweded film  
(1) สรางข้ึนมาใหม จากภาพยนตรท่ีเคยฉายมาแลว ในรอบ 30 ป (หนังเกา เอามาสรางใหม) 

(2) เปนหนังสั้น ความยาว 2-8 นาที ไมไดสรางหนังข้ึนมาใหมท้ังเรื่อง แตเลือกบางฉาก บางตอน

                                     
7 Admin., Post "อะไรคือ Sweded Film ?."  (online)  source: Hot News - MTHAI MOVIE. 

http://movie.mthai.com/movie-news/39372.html (8-August-2010) 
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ท่ีนาสนใจ ขึ้นมาสรางใหม แตถาตองการจะเสนอเรื่องราวใหเหมือนตนฉบับเดิม จะเลาเรื่องแบบยนยอ 
(skip-act) ไมใชแบบ องก 3 (3-act) 

(3) ใชเทคนิคในการถายภาพตามฟงกช่ันการทํางานของกลอง ตัดตอแบบงายๆ ไมซับซอน ไมใช
คอมพิวเตอรกราฟฟกมากเกินไป  

(4) ทําเสียงประกอบข้ึนมาใหม แบบงายๆ และสรางอารมณตลก สนุกสนาน   

(5) แทรกมุขตลกขบขัน ลอเลียนเร่ืองเดิม 

ตัวอยางหนัง sweded film ซึ่งจัดอันดับ โดย Esquire Magazine [8] 

–Die Hard ใหตัวละคร จอหน แม็คเคลน พูดสําเนียงอังกฤษ แตแอ็คช่ันตลก ภาพยนตรเรื่องน้ี 
ไดรับรางวัล TMN (The Movie Network) จากเทศกาลหนังสั้น เม่ือป 2009 

–Back to the Future ใหอุปกรณประกอบฉาก ดูโดดเดนกวาเร่ืองตนฉบับ และ ให ดอกเตอร 
กลายเปนชายรางยักษผิวดํา  

–Home Alone ในแบบฉบับ ของ แม็คคาเลย คัลกิ้น เมาลิเธียม  
–Lord of the Rings Trilogy สรางเสนหใหกับการดําเนินเรื่อง ในเรื่องเสื้อผา และ การถายทํา  
–Predator การตัดตอฉับไว และเทคนิคพิเศษ ท่ีพิเศษเฉพาะในหนังเรื่องน้ี 

1.4 ประวัติและความเปนมา ของภาพยนตร 
1.4.1 เทคโนโลยีภาพยนตร 
ภาพยนตร คือ ภาพน่ิงหลายๆ ภาพ เรียงติดตอกันอยางตอเน่ือง ใชหลักการการเห็นภาพติดตา 

(persistence of vision) และเม่ือนําเอาภาพน่ิงเหลาน้ัน มาฉายดูทีละภาพ ดวยอัตราความเร็วในการฉาย
ตอภาพเทาๆ กัน สายตามนุษย จะยังคงรักษาภาพไวท่ีเรตินา ประมาณ เศษ 1 สวน 3 วินาที ถาภายใน
ระยะเวลาดังกลาว มีอีกภาพแทรกเขามาแทนท่ี สมองจะเช่ือมโยงสองภาพเขาดวยกัน ถาภาพแตละภาพท่ี
มองเห็น เปนภาพลักษณะเคลื่อนไหว เม่ือนํามาเรียงตอกัน ในระยะเวลากระช้ันชิด ภาพนิ่งเหลาน้ัน จะ
กลายเปนภาพเคลื่อนไหว ท่ีตอเน่ืองกัน กลายมาเปนมาตรฐานการบันทึกภาพลงบนฟลม สัดสวน 24 
เฟรม ตอ 1 วินาที 

ยุคตอมา มีการพัฒนาภาพยนตรสามมิติ โดยใหผูชมสวมใสแวนตาชนิดพิเศษ ภาพท่ีเห็น จะมีมิติ
ความลึกสมจริง ในป พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) ภาพยนตรอเมริกันเรื่อง Bwana Evil เปนภาพยนตรสามมิติ

                                     
8 http://www.bangkokbiznews.com/2008/05/23/news_259471.php 
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เร่ืองแรก 

เม่ือเดือนธันวาคม ป พ.ศ.2368 (ค.ศ.1825) พี. เอ็ม. รอจเอท (P. M. Roget) ไดสรางเคร่ืองเลนดู
แผนภาพชนิดหน่ึง ออกทดลองดูเปนครั้งแรก เขาใชแผนกระดาษคารด เขียนรูปทับลงไปท้ัง 2 หนา ติด
หมุนรอบไปเร่ือยๆ อยางเร็ว ระหวางเสนดาย 2 เสน บนท่ีหมุน มองดูเปนสิ่งเคลื่อนไหว เคลื่อนท่ีไปได 
นับวา ภาพชุดเรื่องนกในกรง คนควบมา เปนสิ่งท่ีนาท่ึงมากสําหรับสมัยน้ัน 

เจ. เอ. เพลทโท (J. A. Plateau) เปนผูริเริ่ม ระบบแอนนิเมช่ัน (animation) หรือ ภาพท่ีมองดูแลว
เคลื่อนไหวไดแบบการตูน เขาสรางเคร่ือง “พินาคีสทิสโคพ” (phenakistiscope) ข้ึน ในป พ.ศ.2376 
(ค.ศ.1833) เครื่องชนิด น้ีประกอบดวยกระดาษแผนกลม (card) และภาพเขียนบนพื้นหนา มีตัวเลขบอก
ลําดับภาพเอาไวรอบๆ แผนกลมน้ี เม่ือหมุนไป จะปรากฎภาพบนกระจกเงา ดูเปนภาพเคลื่อนท่ีได 

ในป พ.ศ.2420 (ค.ศ.1877) อีมิล ไรนอด (Emile Reynaud) จัดสรางเครื่อง “พราสิโนสโคพ” ข้ึน 
โดยเขาเขียนภาพ ลงบนวัตถุรูปทรงกระบอก แลวเอารูปเหลาน้ี ไปปรากฏอยูบนกระจกเงา 12 ดานท่ีวงลอ 
(drum) ตรงกลาง ซ่ึงหมุนได วิธีน้ีผูดูจะเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน อีก 11 ปตอมา ไรนอด ก็จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ
เคร่ือง “พราสิโนสโคพ” (praxinoscope) ของเขา เคร่ืองหมุนแลวปรากฏเปนภาพในรูปทรงกระบอกของ
เขา ไดนําออกแสดง ท่ีโรงมหรสพอยางแพรหลาย ตั้งแตป พ.ศ.2435-2443 (ค.ศ.1892 – 1900) 

อี. เจ. มาไร (E. J. Marey) จัดสรางปนสําหรับถายภาพ (photographic gun) ข้ึนท่ีฝรั่งเศส ในป 
พ.ศ.2425 (ค.ศ.1882) สิ่งประดิษฐชนิดน้ีถายภาพไดโดยบันทึกภาพลงบนแผน (plate) เปนวัตถุลักษณะ
เปนรูปวงกลมบางๆ จํานวน 12 ภาพ ใชรวมกับ ชัตเตอรสปดชนิดหมุนได แผนเพลทนี้จะหมุนไปและหยุด
ลงเปนหวงๆ ตามจังหวะกับแสง คลายเครื่องกลไกของนาฬิกา ใชถายภาพการตอสูของนก  

แอล. เอ. เอ. ลี ปริ๊นซ (L. A. A. Le Prince) ไดสรางและทําการจดทะเบียนสิ่งประดิษฐของเขาข้ึน 
คือ เลนซ สําหรับกลองถายกับเครื่องฉาย (projector) ในป พ.ศ.2432 (ค.ศ.1889) ดับเบิลยู. ฟรีส กรีน 
(W. Friese Greene) และ เอม. อีแวนส (M. Evans) ก็จดทะเบียนสิ่งประดิษฐ ท่ีเขาออกแบบข้ึนบาง คือ 
กลองถายภาพ กับเคร่ืองกลไกท่ีหยุดและเดินได ใชกับฟลมโปรงใส สามารถโคงงอได 

ในปเดียวกันน้ี ดอนีสโธรพ (Donisthorpe) และ ดับเบิลยู. ซี. ครอพท (W. C. Croff) ก็ไดจด
ทะเบียนกลองถายภาพ กับเครื่องฉายฟลม เชนเดียวกัน ในป พ.ศ.2430 (ค.ศ.1887) มาเร (Marey) ได
จัดสรางกลองถายภาพข้ึนอีก ใชถายบนกระดาษมวนยาว 2 เมตร กวาง 9 ซม. เพ่ือใชถายทําเพื่อศึกษา
ความเคลื่อนไหวของสัตวไดเปนผลสําเร็จ 

วิวัฒนาการดานน้ี ไดกาวไปอยางรวดเร็ว โธมัส เอดิสัน (Thomus Edison) ไดใชฟลมภาพยนตร 
35 มม. รวมกับ ยอรจ อีสทแมน (George Eastman) สําเร็จไดผลดีใน พ.ศ.2432 (ค.ศ.1889) พรอมกับ 
กลองถาย ช่ือ “คินีโตกราฟ” (kinetograph) ฟลมภาพยนตรขนาด 35 มม. ไดรับการออกแบบเปนพิเศษ 
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ดวยการเจาะรูเอาไวขางฟลม เปนรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา และเรียกเครื่องฉายฟลมน้ีวา “คินีโตสโคพ” 
(kinetoscope) สําหรับดูภาพที่ฉายมาแลว ผลิตออกมาเปนสินคาเม่ือป พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) ทําการ
จําหนายในทองตลาดในป ค.ศ.1893 เครื่องชนิดน้ี ขณะดูภาพตองมองเขาไปในชองสําหรับมองโดยเฉพาะ 
ถึงจะไมสะดวกอยูบาง แตก็ไดสรางความพึงพอใจกับผูท่ีพบเห็นมันมาก 

ป พ.ศ.2438 (ค.ศ.1895) หลุยส และ ออกัซท ลูเมีย (Auguste Lumiere) ไดประดิษฐวิธีการใช
ฟลมผานเล่ือนไปได แบบงายๆ เปนครั้งแรก โดยพัฒนาวิธีการแบบ “คินีโตสโคพ” มารวมเขากับกลองถาย 
ท้ังการพิมพภาพและการฉาย นับวาเปนเครื่องกลไกที่ใชไดงาย สะดวก แบบกระเปาห้ิว (portable) เขาได
นําออกแสดงท่ี แกรนด คาเฟ (Grand Cafe) ท่ีกรุงปารีส เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2438 (ค.ศ.1895) 
ตอมา มีการเรียกเก็บคาผานประตูเขาชมการแสดงคร้ังน้ันดวย และเรียกวา “ภาพยนตร”  

พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งใน
ครั้งน้ัน มีชางภาพของบริษัทลูมิแอร แหงฝร่ังเศส บันทึกภาพยนตรการเสด็จถึงกรุงเบอรน ของ 
พระเจากรุงสยามไว 1 มวน ความยาว 1 นาที นับวาเปนการถายภาพยนตรมวนแรกของโลก ที่บันทึก
เกี่ยวกับชนชาติไทย 

พ.ศ.2452 (ค.ศ.1909) มีการประชุมระหวางประเทศขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐานฟลม โดยรับเอาฟลม
ท่ี เอดิสัน (Edison) ประดิษฐข้ึน มาเปนขนาดฟลมมาตรฐาน ฟลมของเอดิสัน จะมีการเจาะรูหนามเตย
เอาไว และถูกใชเปนมาตรฐานของฟลมภาพยนตร มาจนถึงปจจุบัน  

ฟลมภาพยนตร ขนาด 35 มม. ไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานคุณภาพ และความคงทน 
เพื่อใหการถายภาพ ไดรับประโยชนมากท่ีสุด ตอมา เบิรท แอคเรส (Birt Acres) ไดนําเอาฟลมชนิดน้ีไปใช
เปนคนแรก โดยนําเอากลองถายภาพ ช่ือเบอรแทค (birtac) ขนาด 17.5 มม. มาใชถาย แตเขาดัดแปลง 
ตัดท่ีบรรจุฟลมดานลางตรงกลางออกเสีย เพื่อใหใชกันได กับกลองถายภาพยนตรแบบหน่ึง ในแบบของชาง
ถายภาพยนตรสมัครเลนเปนครั้งแรก ช่ือ ไบโอแคม (biokam) ในป พ.ศ.2442 (ค.ศ.1899) ใชเฟรมขนาด 
17.5 มม. ซ่ึงมีรูหนามเตยขางเดียวระหวางเฟรม ทุกเฟรม 

ตอมา เครื่องฉาย ปาเตะ (pathe) ก็ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.1912 ชื่อวา “ปาเตะ-เค โอ เค” (pathe-
KOK) เวลาฉาย จะตองใชมือหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา (generator) เพื่อใหเกิดแสงสวางข้ึน เปนเครื่องฉาย
ขนาด 28 มม. ฟลมท่ีนํามาใชฉาย เปนฟลมชนิดปลอดภัย (safety) จากความรอน 

ตอมา วิชาการถายภาพยนตร สมัครเลนไดถูกนําออกเผยแพร ในป พ.ศ.2466 (ค.ศ.1923) บริษัท 
อีสทแมน โกดัค ไดผลิตฟลมภาพยนตรชนิดเซฟตี้ ประเภทรีเวอรแซล (reversal) ขนาด 16 มม. ออกมา
เปนครั้งแรก วิคเตอร (Victor) กับ เบลล แอนด เฮาเวลล (Bell & Howell) ไดจัดสรางกลองถาย และ
เคร่ืองฉาย (camera and projector) ข้ึนมาในปเดียวกัน เครื่องฉายปาเตะ ก็ทําการผลิตฟลมภาพยนตร



24 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 
 

ขนาด 9.5 มม. 16 มม. และ 8 มม. อันเปนการเริ่มตนของฟลมมาตรฐานขนาดเล็ก ฟลมภาพยนตรสี
ธรรมชาติ เกิดข้ึนท้ัง 3 ขนาด เชนเดียวกัน และไดพัฒนาระบบของภาพยนตรเสียงข้ึน ท้ังชนิดการ
บันทึกเสียงดวยแสง หรือ ออพติคอล ซาวด (optical sound) ลงบนฟลม 16 มม. และ 9.5 มม. ดวย 

หลังจากน้ัน เทคโนโลยีเกี่ยวกับฟลม กลองถาย และเครื่องฉาย ก็ไดรับการพัฒนาตออยางไม
หยุดยั้ง ทําใหมีระบบของภาพยนตรแบบใหมๆ เกิดข้ึนมามาย เชน ระบบจอกวาง (widescreen) ระบบ
การถายดวยเลนซถาย 2 อันซอน (stereoscopic) ระบบสโคพ (cinema scope) แพนนาวิช่ัน 
(panavision) ทอดด เอ โอ 70 (Todd AO 70) จนกระท่ังมาถึงยุค ระบบภาพ 3 มิติ (3D) พรอมกับ 
เสียงรอบทิศทาง (surround sound) ท่ีใชกับฟลมขนาด 70 มม. เรียกวา ไอแมกซ พรอมๆ กับ ระบบ
ภาพยนตรแผน ความละเอียดสูง (HD) ก็เกิดข้ึนมาแขงขัน สรางความบันเทิงตอบสนองมนุษยอยางไม
หยุดยั้ง 

เน่ืองจากภาพยนตร ท่ีสรางจากฟลม จะตองไดรับการดูแลอยางถูกตอง ท้ังภาคเอกชนและรัฐ เริ่ม
มองเห็นความสําคัญของฟลมภาพ จึงไดกอตั้งหอภาพยนตรข้ึนมา เพ่ือบํารุงดูแลฟลม พ.ศ.2477 (ค.ศ.
1934) มีการจัดตั้ง “หอภาพยนตรแหงชาติ” (REICHSFILMARCHIV) ข้ึน ณ กรุงเบอรลิน ประเทศ
เยอรมันนี ปถัดมา “หอสมุดภาพยนตรแหงชาติ” (National Film Library) ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ก็ไดรับการสรางข้ึน พรอมๆ กับ “หอสมุดภาพยนตร แหงพิพิธภัณฑศิลปสมัยใหม” เมืองนิวยอรค 
สหรัฐอเมริกา มีภารกิจสําคัญ คือ การเก็บสะสมฟลมภาพยนตร จากน้ัน ประเทศตางๆ เชน ฝรั่งเศส 
อิตาลี ก็ทยอยสรางหอภาพยนตรขึ้นอีกหลายแหง  

ในป พ.ศ.2481 (ค.ศ.1938) หอภาพยนตรตางๆ ท่ีตั้งข้ึนใน 4 เมือง คือ นิวยอรค เบอรลิน 
ลอนดอน และปารีส ไดรวมมือกันจัดตั้ ง “สมาพันธหอภาพยนตรระหวางชาติ” (International 
Federation of Film Archives) ขึ้น เปนองคการสากล มีวัตถุประสงคสําคัญ ในการรวมมือกันอนุรักษ
ภาพยนตร ในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมสําคัญอยางหน่ึงของมนุษยชาติ 

ภาพยนตร มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง คือ ฉายตามโรงภาพยนตร ฉายกลางแปลง (ใน
อดีตมีใหเห็นบอย) ในโอกาสพิเศษ เชน งานนิทรรศการ ฉายเร (ปจจุบันการฉายเรไมมีแลว เพราะโรง
ภาพยนตร ทําใหการฉายเรหมดไป) เผยแพรบนแผน CD (DVD และ Blu-ray Disc) และ การเผยแพร
ทางโทรทัศน เคเบิล และอินเทอรเน็ต  

เก่ียวกับ DVD และ Blu-ray Disc 
 DVD LD (laser disc) S–VCD VCD CD CD–ROM 

Recording 
Method 

Digital / MPEG–2 Analog Digital / 
MPEG–2 

Digital / 
MPEG–1 

Digital Digital 



บทท่ี  1  ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร 25 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   

 
Capacity 

1–side 
1–layer 
4.7 GB 

1–side 
2–layer 
4.7 GB 

2–side 
1–layer
9.4 GB 

2–side 
2–layer
17 GB 

  
650 MB 

 
650 MB 

 
650 MB 

 
650 MB 

Playback time 133 
min. 

242 
min. 

266 
min. 

484 
min. 

1 side 60 min. 
2 sides 120 min. 

45 min. 74 min. 74 min.  

Disc 
Diameter 

12cm/8cm 30cm 
/20cm 

12cm 
/8cm 

12cm 
/8cm 

12cm 
/8cm 

12cm 
/8cm 

Horizontal 
resolution 

500 lines or more 430 lines  
or more 

350 
lines  
or more 

250 
lines  
or more 

  

Aspect Ratio Multiple One     
Subtitle 32 types Max. 16 types     
Audio Dolby Digital / DTS / Linear PCM Linear PCM 

FM modulation 
  Linear  

PCM 
 

Sound 
Quality 

48kHz, 96 kHz  
16 bit, 20 bit, 24 bit 

44.1 Hz   
16 bit 

 44.1 Hz 44.1 Hz 
16 bit 

 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของ แผน DVD กับแผนดิสกชนิดอ่ืน 

ลักษณะเดนของ DVD คือ มีความจุขอมูล 4.7 กิกะไบต (GB) ถึง 17 กิกะไบต (มากกวา CD ถึง 
7–26 เทา) คาความละเอียด จํานวนเสนภาพแนวนอน 500 เสน พรอมดวยระบบเสียงรอบทิศทาง (Dolby 
digital 5.1 channel surround sound) 

ฟงกช่ันการใชงาน ของแผน DVD 
–ใหเสียงบรรยาย (language) และคําบรรยายใตภาพ (subtitle) มากกวา 1 ภาษา  มาตรฐาน 

DVD สนับสนุนขอมูลภาษาเสียง (language) 8 ภาษา และ อักษรบรรยายใตภาพ (subtitle) 32 ภาษา 

–มาตรฐาน DVD สนับสนุนขอมูลภาพจากหลายมุมกลอง 9 มุมกลอง 

–ผูใชสามารถเลือกชมเคาโครงเร่ืองได (จุดเร่ิมตน ระหวางเร่ือง ฉากจบ ของเรื่องได) 

–เลือกสัดสวนภาพ (aspect ratio) ไดหลายขนาด ตามสัดสวนของทีวีท่ีมีความแตกตางกัน 

บลูเรยดิสก (Blu-ray Disc) 
รูปแบบใหมของเทคโนโลยี DVD เรียกวา บลูเรยดิสก (Blu-ray Disc) หรือ บีดี (BD) เปนแผนดีวีดี
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ความจุสูงพิเศษ หรือ HD-DVD สามารถจัดเก็บขอมูลไดถึง 27 กิกะไบต สามารถจัดเก็บไฟลวีดีโอความ
ละเอียดสูง ความยาว 2 ช่ัวโมง 

หัวอานและเขียนของเครื่อง Blu-ray ใชแสงเลเซอรสีฟา (Blue laser) แทนสีแดง แสงเลเซอรสีฟา
จะมีคลื่นสั้นกวา และมีความละเอียดมากกวา ทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลไดมากกวา ในปริมาณพื้นท่ี
เทากัน[9] ระบบ Blu-ray จัดเก็บขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ซ่ึงเหมาะสําหรับความบันเทิงในบานเทาน้ัน 
ไมเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร ท่ีจะนําไปใชในการจัดจําหนายไฟลภาพยนตร ปจจุบัน มีหลาย
บริษัท กําลังพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเร็ว ความจุของไดรฟจัดเกบ็ขอมูลใหสูงข้ึน  

ยังมีเทคโนโลยีจัดเก็บขอมูลอีกแบบหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ เทคโนโลยี Fluorescent Multilayer Disc 
หรือ FMD แผนดิสก FMD จะใชลําแสงฟลูออเรสเซนต ฉาบลงไปท่ีสารเคลือบ ท่ีมีอยูหลายช้ันบน
แผนดิสก ในขณะท่ีแผนดีวีดีท่ัวไป ไดเคลือบสารดังกลาวไวแคสองช้ัน การเคลือบหลายช้ันเกินไป จะทําให
เกิดปญหาในการอานขอมูล อันเน่ืองมาจากการสะทอนของแสงออกมาจากแผน ปญหานี้ แกไขโดยใชแสง
ฟลูออเรสเซนตแทน ซ่ึงจะไมมีปญหาการสะทอนของแสงดังกลาว 

ในอนาคต คาดวาจะสามารถพัฒนาแผนดีวีดีรุนใหมๆ ใหสามารถจัดเก็บขอมูลไดมากถึง 140 กิกะ
ไบต (ถาใชแสงเลเซอรสีแดง) และ 1,000 กิกะไบต หรือ 1 เทอราไบต (ถาใชแสงเลเซอรสีฟา) นับเปน
ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร ที่มีการนํามาประยุกตใชรวมกับ สื่ออุปกรณออปติคอลทุก
ชนิดได แตเทคโนโลยีแผนซีดี ก็กําลังเผชิญกับคูแขง นวัตกรรมใหมทางการสื่อสาร ท้ังระบบสาย และระบบ
ไรสาย ซึ่งสงผลใหผูรับชม สามารถรับขอมูลอันใหญโตไดภายในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหไมตองพึ่งพาแผนซีดี
อีกตอไป 

 

 
 ขอมูลเกี่ยวกับ บลูเลย ดิสก (Blu–ray Disc) 

Media type  High-density optical disc  
Encoding  MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, and VC-1  
Capacity  25 to 50 GB (single-layer) 
 50 to 100 GB (dual-layer)  
Block size  64kb ECC  
                                     
9  อุตสาหกรรมท่ียังคงใชแสงเลเซอรสีแดงอยู ในปจจุบัน เพราะราคาถูกกวากันมาก แตเน่ืองจากความจําเปนในการ

จัดเก็บขอมูล ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ทําใหอุตสาหกรรมเลเซอร คอยๆ หันมาใช แสงเลเซอรสีฟามากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง
บริษัทยักษใหญ อยางเชน SONY และ บริษัท Matsushita Electric Industrial เริ่มหันมาใช Blu-ray มากข้ึน เพ่ือ
รอบรับความตองการ และความนิยมของผูบริโภคในอนาคตอันใกลนี้ 
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Read mechanism  400 nm laser: 
 1× @ 36 Mbit/s (4.5 MByte/s) 
 2× @ 72 Mbit/s (9 MByte/s) 
 4× @ 144 Mbit/s (18 MByte/s) 
 6× @ 216 Mbit/s[1] (27 MByte/s) 
 8× @ 288 Mbit/s (36 MByte/s) 
 12× @ 432 Mbit/s (54 MByte/s)  
Developed by Blu-ray Disc Association  
Usage  Data storage 
 1080p High-definition video  
 High-definition audio 
 3D stereoscopic 
 Future Possibility: 
 Quad HD 
 2160p 
 Ultra HD 
 
 

 มาตรฐานตางๆ ของการบันทึกภาพวีดิโอ (Video Formats) 
Tape / Classette: 8mm, Video 8, Hi8, Digital 8 
 Beta, Betamax, Betacoam SP, Betacam SX, Digital Betacam 
 DV, Mini DV, DVCAM, DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO HD 
Compact Disc: DVD, Blu-Ray, HD-DVD, HD-VMD, CH-DVD 
 HDTV, 1080i, 1080p 
 Laser Disc, M, MII, MXF 
Files: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 (mp3), MPEG-4 
 Flash, Quick time, Real Media, Windows Media 
VHS: VHS, VSS-C, S-VHS, S-VHS-C, D-VHS 
Recordable DVD formats:  DVD-R for General  
 DVD-R for Authoring  
 DVD-RAM  
 DVD-RW  
 DVD+RW  
 DVD+R  
Application DVD formats: DVD-Video  
 DVD-Video Recording (DVD-VR)  
 DVD+RW Video Recording (DVD+VR)  
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 DVD-Audio Recording (DVD-AR)  
 DVD Stream Recording (DVD-SR)  
 DVD-Audio (DVD-A)  
 Super Audio CD (SACD). 
3-HDTV modes:  1080i  : 1920x1080 pixels interlaced  
 1080p  : 1920x1080 pixels progressive  
 720p  : 1280x720 pixels progressive  
 For audio, HDTV uses Dolby Digital surround sound (AC-3) 

 

1.4.2 ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร 
พ.ศ.2438 ภาพยนตรเร่ืองแรกของโลก ชื่อ “Arrival of a Train at La Ciotat” ออกฉายท่ีกรุง

ปารีส มีความยาว 50 วินาที  

พ.ศ.2439 ภาพยนตรสยองขวัญเรื่องแรกของโลก ช่ือ The Devil's Castle (1896) 

พ.ศ.2439 ภาพยนตรท่ีนําเสนอฉากรัก (Love Scene) ฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง 
The Kiss (1896) มีฉากจูบกันอยางดูดด่ืมตอเน่ือง เปนเวลา 15 วินาที จากความยาวของภาพยนตร 47 
วินาที  

พ.ศ.2440 ภาพยนตรท่ีเกี่ยวของกับชาติสยามครั้งแรก ถูกถายทําข้ึน คือ ภาพยนตรสั้นของการ
เสด็จประพาสยุโรปของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

พ.ศ.2444 ฉายภาพยนตรภัยพิบัติเรื่องแรกของโลก ชื่อ Fire!  

พ.ศ.2445 ภาพยนตรแนวไซไฟ (นิยายวิทยาศาสตร Science Fiction) เรื่องแรกของโลก ช่ือ  A 
Trip to the Moon (1945) ออกฉาย กอนการไปเยือนดวงจันทรจริง 67 ป ภาพยนตรเรื่องน้ี ถูกนํามา
สรางอีกหลายครั้ง ในหลายปถัดมา (ค.ศ.1914, 1958, tv-episode 2009, 2015) 

พ.ศ.2448 ภาพยนตรเรื่องแรก ท่ีมีสัตวเปนสุนัขรวมแสดง ช่ือ Rescued by Rover สรางโดยใชทุน
เพียง 37.40 ดอลลารสหรัฐ ถือเปนภาพยนตรท่ีใชทุนต่ําท่ีสุด 

พ.ศ.2449 ภาพยนตรเรื่องยาวเร่ืองแรกของโลก ช่ือ The Story of the Kelly Gang ไดรับการ
ออกฉายดวยความยาว 70 นาที  

พ.ศ.2457 ภาพยนตรตลกเรื่องแรกของโลก Tillie's Punctured Romance ออกฉาย รับบทโดย 
ชารลี แชปลิน  

พ.ศ.2458 ภาพยนตรเรื่องแรก ท่ียาวกวา 100 นาที เร่ืองแรกของโลก The Birth of a Nation 
ออกฉาย และ เปนเรื่องแรกท่ีไดฉายในทําเนียบขาว ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
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พ.ศ.2459 ฉากเปลือยฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง A Daughter of the Gods 
ถายทําท่ีนํ้าตก โดยนักแสดงสาว Annette Kellerman ท่ีเปลือยกายเต็มตัว ในภาพยนตร  

พ.ศ.2460 การตูนยาวเรื่องแรกของโลก ชื่อ El Apostol (1917) 
พ.ศ.2466 ภาพยนตรไทยเร่ืองแรก เรื่อง นางสาวสุวรรณ 
พ.ศ.2468 เริ่มมีการฉายภาพยนตร บนเครื่องบินขึ้นเปนครั้งแรก คือเรื่อง The Lost World 

(1925) สรางจากนวนิยายเร่ือง The Lost World ซึ่งเขียนโดย Sir Arthur Conan Doyle เม่ือป ค.ศ.
1912 

พ.ศ.2470 ภาพยนตรเสียงเพลง (musical film) เรื่องแรกของโลก ช่ือ The Jazz Singer (1927) 
และตอมา ในป ค.ศ.1952, ค.ศ.1980 ก็นํากลับมาสรางใหม และในป พ.ศ.2470 ก็มีการฉายภาพยนตรไทย 
เรื่องโชคสองช้ัน  

พ.ศ.2471 ภาพยนตรการตูนมีเสียงเรื่องแรก คือ มิกกี้ เมาส Mickey Mouse: Steamboat Willie 
(1928) 

พ.ศ.2475 ภาพยนตรเสียงของไทยเรื่องแรก ชื่อ หลงทาง  
พ.ศ.2476 ภาพยนตรสีเรื่องแรกของไทย ช่ือ ปูโสมเฝาทรัพย 
พ.ศ.2480 ภาพยนตรการตูนสีเร่ืองแรกของโลก ชื่อ Snow White and the Seven Dwarfs 

(1937) (ชื่อไทย สโนวไวทกับคนแคระท้ังเจ็ด) 
พ.ศ.2488 ภาพยนตรที่มีคนแสดงรวมกับ ตัวการตูนเร่ืองแรก เรื่อง Anchors Aweigh (2488) 
พ.ศ.2498 การตูนไทยเรื่องแรก ช่ือ “เหตุมหัศจรรย” 
พ.ศ.2499 ภาพยนตรเร่ืองแรก ที่ถายภาพใตทะเล เร่ือง The Silent World (French: Le Monde 

du silence) (1956) 
พ.ศ.2538 ภาพยนตรการตูน ท่ีสรางดวยคอมพิวเตอรกราฟกท้ังเรื่อง คือ Toy story 
พ.ศ.2533 ภาพยนตรฟลม 3 มิติ ท่ีถายทําจากกลองไอแม็ก เรื่องแรก ช่ือ Echoes of the Sun 

(1990) เปนภาพยนตรสารคดี 

พ.ศ.2552 ภาพยนตรท่ีถายทําดวยระบบดิจิตัลท้ังเรื่อง และไดรับรางวัล ถายภาพยอดเยี่ยม คือ 
Avatar (2010) และ ใชเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ เสียงรอบทิศทาง 

ภาพยนตรเรื่องแรก ท่ีริเริ่มถายทําดวยกลองดิจิตัล คือ Star Wars Episode II: Attack of the 
Clones (2002) 

ภาพยนตรท่ีถายทําดวยกลองดิจิตัลเปนสวนใหญ และไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล ถายภาพยอด
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เย่ียม (the Academy Award for Best Cinematography shot) 2 เรื่อง คือ The Curious Case of 
Benjamin Button (2008) และเรื่อง Slumdog Millionaire (2009) และเร่ืองท่ีไดรับรางวัล คือ 
Slumdog Millionaire 

ภาพยนตรดิจิตัล ความละเอียดระดับ 4K เรื่องแรก คือ The Social Network (2010) ท้ังเร่ืองถาย
ดวยกลอง  Red One MX (แตกอนหนาน้ัน เรื่อง Che (2008) ถายทําดวยกลอง Red One เชนกัน แต
ความละเอียดภาพ มาตรฐาน 2K) 

1.4.3 ฮอลลีวูด สัญลักษณอุตสาหกรรมภาพยนตรระดับโลก 

ฮอลลีวูด (Hollywood)[10] เปนช่ือของอาณาเขตพิเศษ ท่ีใชสรางภาพยนตร ตั้งอยูในนคร
ลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูทางตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงเหนือ ของ
ศูนยกลางนครลอสแอนเจลิส ฮอลลิวูด เปนสถานที่ท่ีมีช่ือเสียง และ มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีคนท่ัว
โลกรูจัก เพราะเปนศูนยกลาง การถายทําภาพยนตร กําเนิดดาราภาพยนตรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ทําให ช่ือ
ของฮอลลีวูด มักจะถูกเรียกเปนชื่อแทน ของโรงภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา ไปโดยปริยาย ทุกวันน้ี มี
อุตสาหกรรมภาพยนตรจํานวนมาก ท่ีไดแพรกระจายไปรอบๆ พ้ืนท่ีของแคลิฟอรเนีย และทางตะวันตกของ
นครลอสแอนเจลิส แตอุตสาหรรมภาพยนตรหลักๆ ยังคงทํากันในฮอลลีวูด 

โรงละครสําคัญๆ ทางประวัติศาสตร ของฮอลลีวูด หลายแหง ถูกใชเปนสถานท่ีชุมนุม และ เวที
คอนเสิรต ในงานเปดตัวสําคัญๆ ระดับยักษใหญของโลก และ ยังเปนเจาภาพในการประกาศรางวัล 
Academy Award หรือท่ีเรียกกันติดปากวา รางวัลออสการ  

ฮอลลีวูดกับอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 
โรงถายภาพยนตรใน ฮอลลีวูด ช่ือ Nestor Studios เปนโรงถายทําภาพยนตรแหงแรก ในป พ.ศ.

2456 (ค.ศ.1913) แตยอนหลังเม่ือ 3 ปกอนหนาน้ัน ผูกํากับ ช่ือ D.W. Griffith ถูกสงมายังชายฝง
ตะวันออก โดยบริษัทชีวประวัติของอเมริกา พรอมดวยนักแสดงของเขาอันประกอบไปดวย นักแสดง 
Blanche Sweet, Lillian Gish, Mary Pickford, Lionel Barrymore และอ่ืนๆ พวกเขา ไดเร่ิมถายทํา
ภาพยนตรครั้งแรก ในโรงถายท่ีวางอยู ณ ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส บริษัทน้ี ตัดสินใจ ท่ีจะสํารวจหา
ดินแดนใหม และ ไดเดินทางไปทางตอนเหนือ เปนระยะ 5 ไมล จนถึงหมูบานเล็กๆ แหงฮอลลีวูด ซึ่ง
หมูบานแหงน้ี เปนมิตรและสนุกสนานกับบริษัทภาพยนตร ท่ีมาถายทําท่ีน่ัน จากน้ัน Griffith ก็ไดเริ่มถาย
ทําภาพยนตรครั้งแรก ในประวัติศาสตรของฮอลลีวูด ท่ีมีช่ือวา In Old California ซึ่งเปนภาพยนตร แนว
เมโลดรามา ชีวประวัติท่ีเกี่ยวกับแคลิฟอรเนีย ยุคลาตินเม็กซิกัน  

                                     
10 ขอมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (ออนไลน).  https://th.wikipedia.org/wiki/ฮอลลีวูด 
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ราวป พ.ศ.2343 (ค.ศ.1800) บริษัทภาพยนตรแหงน้ี ไดอยูท่ีน่ีเปนเวลารวมเดือน และ สรางผลงาน
ภาพยนตรออกมาสองสามเรื่อง กอนท่ีจะเดินทางกลับนิวยอรก หลังจากน้ัน บริษัทภาพยนตร 
หลายแหง ก็ไดยินชื่อเสียงของสถานท่ีอันวิเศษน้ัน ในป พ.ศ.2456 (ค.ศ.1913) ก็มีหลายบริษัท  
ไดตัดสินใจมุงหนาไปทางตะวันตก และ ภาพยนตรเรื่องยาว (Feature Film) เร่ืองแรก ท่ีสรางในฮอลลิวูด 
คือ เร่ือง The Squaw Man กํากับโดย Cecil B. Demille ไดถูกสรางข้ึน โดยกอนหนาน้ี ภาพยนตร
ท้ังหมด ท่ีถายทําในป พ.ศ.2451-2456 (ค.ศ.1908 – 1913) ตางก็เปนภาพยนตรสั้นท้ังหมด ภาพยนตร
เหลาน้ีถือวาเปนจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมภาพยนตร แหงฮอลลีวูดอยางแทจริง 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ฮอลลีวูด กลายมาเปน ศูนยกลางภาพยนตรของโลก บริษัทท่ีเกาแก
ท่ีสุด ท่ียังคงอยูในฮอลลีวูด ในทุกวันน้ีก็คือ William Horsley of Gower Gulch-based Nestor และ 
Centaur films ท่ีเปนผูสราง หองปฏิบัติการภาพยนตรของฮอลลีวูด ซ่ึงเปนหองปฏิบัติการดิจิตอลแหง
ฮอลลีวูด (the Hollywood Digital Laboratory) สงผลให ฮอลลีวูด กาวเขาสูยุคใหม ทันที 

ฮอลลีวูดสมัยใหม 
วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) สถานีโทรทัศนพาณิชยแหงแรก ทางฝงตะวันตก ของ

แมนํ้ามิสซิสซิปป คือ สถานีโทรทัศน KTLA ไดเริ่มเปดทําการครั้งแรก ท่ีฮอลลีวูด และ เดือนธันวาคม ของ
ปน้ัน การถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด เพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน ก็ไดดําเนินการข้ึนเปนครั้งแรก ช่ือวา 
The Public Prosecutor และอีก 3 ปถัดมา บรรดาสตูอิโอบันทึกเสียงเพลง และสํานักงานตางๆ ก็ไดเริ่ม
ยายมาอยูท่ีฮอลลิวูด อยางไรก็ตาม ทางดานธุรกิจอ่ืนๆ น้ัน ไดยายไปยังพื้นที่อื่น ของลอสแอนเจลิส โดย
เริ่มตนท่ี Burbank แตอุตสาหกรรมภาพยนตร จํานวนมากจึงยังคงอยูท่ีฮอลลิวูด แมวาบริเวณดานนอก
ของเขตน้ี ไดเปลี่ยนภาพลักษณไปจากเดิมแลว 

ในป พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) CBS ไดสรางเมืองโทรทัศน CBS ในมุมหน่ึงของถนน Fairfax และ 
Beverly Boulevard บนพื้นท่ีท่ีเคยเปนท่ีตั้งของ Gilmore Stadium การขยายพื้นท่ีของ CBS ไปยังถนน 
Fairfax น้ีไดผลักดัน ใหเกิดการขยายเขตแดนของฮอลลิวูด อยางไมเปนทางการ ไปทางดานใต สโลแกน
ของ CBS สําหรับโชวตางๆ จะถูกบันทึกลงไปในเทปรายการเสมอวา “จากเมืองโทรทัศนแหงฮอลลีวูด...” 
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ภาพท่ี 1.10 Hollywood ในปจจุบัน 
 

    

ภาพท่ี 1.11 Hollywood ในป พ.ศ.2456 (ค.ศ.1913) (ภาพจาก wikipedia) 

 

ในชวงตนทศวรรษท่ี 50 Hollywood Freeway อันมีชื่อเสียงน้ัน ไดสรางขึ้นจากแยก The Stack 
ในใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส ท่ีเคยเปน Hollywood Bowl ผานไปยัง Cahuenga Pass เขาสูหุบเขาซาน 
เฟอรนานโด 

อาคาร Capitol Record อันโดงดัง ไดสรางขึ้นท่ีถนน Vine ทางตอนเหนือของ Hollywood 
Boulevard ในป พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) เปนสตูดิโอบันทึกเสียง ท่ีไมไดเปดใหบริการสําหรับสาธารณชน 
แตรูปทรงของตึกน้ันออกมาเปนรูป วงกลม ท่ีเปนเอกลักษณ ใหดูคลายกับรูปฟลมไวนิล ขนาด 7 น้ิว 

Hollywood Walk of Fame สรางข้ึนในป พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) และ ชื่อของดาราคนแรก ก็ถูก
จารึกข้ึนในอีกสองปถัดมา เพ่ือเปนเกียรติยศ สําหรับศิลปน ท่ีทํางานในวงการบันเทิง ผูไดรับเกียรติน้ี จะ
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ไดรับดาวดวงหน่ึง ท่ีข้ึนอยูกับสาขาอาชีพ และ การประสบความสําเร็จในชีวิตของเขา ท้ังดานสาขา
ภาพยนตรเคลื่อนไหว โรงละครสด วิทยุ โทรทัศน หรือ เพลง ตลอดจนการกุศล และ การบริจาคเพ่ือ
สาธารณะ ของพวกเขา 

ในป พ.ศ.2528 (ค.ศ.1985) เขตการบันเทิงและพาณิชยแหง Hollywood Boulevard ไดมีช่ือ ใน
รายการสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแหงชาติ อยางเปนทางการ เพ่ือการปองกันอาคารท่ีสําคัญ และ 
เพิ่มความม่ันใจวา สัญลักษณแหงอดีต ของฮอลลีวูด จะกลายเปนสวนหน่ึงของอนาคตเสมอ 

 โรงละครโกดัก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) น้ัน การขยายทางรถไฟใตดินสายสีแดง 
ของลอสแอนเจลิส ในเพ้ืนท่ีฮอลลีวูด ท่ีรอคอยมานานน้ัน ก็ไดเปดใหบริการ โดยรถไฟจะว่ิงจากใจกลาง
นครลอสแอนเจลิสไปยังหุบเขา โดยหยุดรถท่ี Hollywood Boulevard ท่ีถนนตะวันตก ถนน Vine และ
ถนน Highland 

โรงละครโกดัก ท่ีเปดในป พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) น้ัน ตั้งอยูบน Hollywood Boulevard ที่ถนน 
Highland ในที่ท่ีโรงแรมฮอลลีวูดอันโดงดัง ทางประวัติศาสตรน้ันเคยตั้งอยู และไดกลายมาเปนบานใหม
ของ รางวัลออสการ 

ขณะท่ีการผลิตภาพยนตรเคลื่อนไหว จะเกิดข้ึนภายในเขตฮอลลีวูด แตสตูดิโอใหญๆ สวนใหญน้ัน 
มักจะตั้งอยูนอกพื้นท่ีของลอสแอนเจลิส Paramount Studios เปนสตูดิโอใหญเพียงแหงเดียว ท่ียังคง
ตั้งอยูในพื้นท่ีของฮอลลีวูด สวนสตูดิโออ่ืน ในพ้ืนท่ีน้ี นอกจากท่ีกลาวไปแลว ไดแก Jim Henson Studios 
(เดิมคือ Chaplin Studios) Sunset Gower Studios และ Raleigh Studios 

1.4.4 เทคโนโลยีภาพยนตร 3 มิติ และเสียงรอบทิศทาง (surround sounds) 

พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) ไดมีการนําภาพยนตร 3 มิติ ออกฉายเปนครั้งแรก แตไมประสบผลสําเร็จ 
แมจะมีเรื่องอื่นๆ ในรูปแบบของภาพยนตรสั้นๆ ไมเกิน 1 ช่ัวโมง 

ผูผลิตภาพยนตร Animation ไดนําเทคโนโลยีใหม มาผลิตเปนภาพยนตร 3 มิติ กันมากข้ึน และ 
คาดวาจะพัฒนาไปเรื่อยๆ และท่ีสําคัญ เม่ือเทคโนโลยีกาวหนาไปมาก ความสมจริง หรืออรรถรสในการชม
ก็สมจริงมาก ดังเชนท่ีออกมาสูตลาดแลวของคาย Pixar และ Dreamworks เชน เร่ือง Bolt และ 
Monsters vs Aliens คุณภาพท่ีได ก็แตกตางจากในอดีตอยางสิ้นเชิง 
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เทคนิคการดูภาพสามมิติ ในยุคแรกๆ 
คือ การสวมแวนตา ท่ีใชคูสี แดง-นํ้าเงิน โดย
อาศัยหลักการพ้ืนฐานของรางกายมนุษย คือ 
ระยะภาพ ท่ีตกกระทบบนจอตาทั้งสองขาง 
ถาเปนภาพสีแดง จะตกเลยทะลุจอรับภาพใน
ดวงตาไป ในขณะที่ ภาพสีนํ้าเงิน จะตกกอน
ถึงจอรับภาพในดวงตา ทําใหเกิดระยะหาง 
ระหวางภาพที่เห็น ทําใหเกิดมิติความตื้นลึก
ของภาพ 

 

ภาพที่ 1.12 ภาพ 3 มิติยุคเริ่มตน ตองสวมแวนสองสี 

 

1.4.5 ประวัติความเปนมา ของภาพยนตรไทย 

สถานการณการสรางภาพยนตรไทย เปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมการบริโภคภาพยนตร การนําเขาภาพยนตรจากฮอลลีวูด ฟลม 16 มม. ใชเสียงพากย และ ฟลม 
35 มม. ใชเสียงในฟลม ชวงน้ันมีนักแสดงยอดนิยมเกิดข้ึนมาก ก็เปนปจจัยสําคัญทําใหวงการภาพยนตร
ไทยเปล่ียนแปลงไป ภาวะการแขงขันทางธุรกิจ ทําใหภาพยนตรจําเปนตองปรับตัว ใหสามารถเขาไปแขงขัน
กับภาพยนตรตางประเทศ 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีภาพยนตร ท่ีมุงสูตลาดโลกหลายเรื่อง  เพราะมีการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย ท้ังหนวยงานรัฐและเอกชนไดมีการจัดเทศกาลภาพยนตร และการมอบรางวัลภาพยนตรอยู
หลายโครงการ สํานักพิจรณาภาพยนตรและวีดิทัศน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปน
หนวยงานของรัฐ ท่ีดูแลอุตสาหกรรมดานน้ีโดยตรง มีสวนสนับสนุนดานทุนบาง แมจะไมมาก แตก็เปน
บันไดกาวแรก ในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร (ดู พระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศน พ.ศ.
๒๕๕๑) 

พ.ศ.2465 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีกลุมนักสรางภาพยนตรชาวอเมริกัน จากบริษัท ยูนิเวอรซัล ไดมา
ถายภาพยนตรในประเทศไทยเรื่อง นางสาวสุวรรณ โดยไดรับความชวยเหลือ จากกรมมหรสพหลวงและ 
กรมรถไฟหลวง โดยใชนักแสดงไทยท้ังหมด ซ่ึงนับวาเปนภาพยนตรเรื่องแรกของเมืองไทย โดยมีนายเฮนรี่ 
แมคเรย กํากับการแสดง นายเดล คลองสัน ถายภาพ นําแสดงโดย ขุนรามภรตศาสตร นางสาวเสงี่ยม 
นาวีเสถียร และ หลวงภรตกรรมโกศล ซ่ึงถือไดวาท้ังสาม ไดเลนเปนพระเอก นางเอกและผูรายคนแรกของ
เมืองไทย ภาพยนตรเรื่อง นางสาวสุวรรณ ออกฉายในกรุงสยามเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
พ.ศ.2466 ทามกลางความตื่นเตนของประชาชน 
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ตอมาในป พ.ศ.2468 คณะสรางภาพยนตรจากฮอลลีวูดอีกคณะ เดินทางเขามาถายทําภาพยนตร
เรื่อง “ชาง” โดยใชผูแสดงเปนชาวสยามท้ังหมดเชนกัน ในเวลาที่ภาพยนตรเรื่อง ชาง ออกฉายในประเทศ
สยามน้ัน คนไทยไดสรางหนังบันเทิง และ นําออกฉายแลวหลายเร่ือง ผูคนจึงไมคอยตื่นเตนกับภาพยนตร
เรื่อง ชาง กันมากเทาท่ีควร 

  

ภาพที่ 1.13 ภาพยนตร เรื่อง นางสาวสุวรรณ (พ.ศ.2466) เรื่อง โชคสองชั้น (พ.ศ.2470) และ 
อินทรียทอง (พ.ศ.2513) ตามลําดับ  

หนวยงานที่ดูแลคุณภาพ และสุขภาพ ของภาพยนตรไทย 
 (1) หอภาพยนตรแหงชาติ 

หอภาพยนตรแหงชาติ อยูในความดูแลของสํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2527 จนถึง ป พ.ศ.2545 จึงไดโอนมาสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม (กรมศิลปากร โอนมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)  

มีบทบาทหนาท่ีและภารกิจ คือ (1) จัดหา รวบรวม ประเมินคา คัดเลือก และจัดทําระบบทะเบียน
ภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเน่ือง เพื่อเก็บรักษาไวเปนทรัพยสินทางปญญาของชาติ และเปนมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  (2) สรางองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ เพื่อปฏิบัติการและใหบริการ อนุรักษ
ภาพยนตร ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตร  (3) ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับ
ภาพยนตร และสนับสนุนใหมีการใชภาพยนตร เปนเครื่องมือในการทําวิจัยในสาขาวิชาอ่ืนๆ  (4) ใหบริการ
สาธารณะเพ่ือการศึกษา คนควา และการใชประโยชนจากภาพยนตร รวมท้ังสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร 
ตลอดจนขอมูลตางๆ ท่ีหอภาพยนตรมีอยู  (5) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม และเผยแพรภาพยนตร ในฐานะ
เปนสื่อการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเปนแหลงใหการศึกษาเรียนรูนอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต  (6) จัดทําสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร เพ่ือเผยแพรเปนวิทยาการ และผลงานดานภาพยนตร ตอสาธารณะ  (7) เปน
ศูนยกลางขอมูลดานภาพยนตร ตลอดจน เช่ือมโยงขอมูลดานภาพยนตร กับหอภาพยนตรนานาชาติ 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานดานภาพยนตรอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ  (8) เปนสมาชิกภาพและเขา
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รวมกิจกรรม กับหนวยงานหรือองคการระหวางชาติ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร ท้ังน้ี ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

 (2) หอภาพยนตร (องคการมหาชน) หรือ Film Archive (Public Organization) [11]  

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ตั้งอยูเลขท่ี 94 หมู 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เปนหนวยงานของรัฐ ทําหนาท่ีเปนหอสมุด พิพิธภัณฑ และหอศิลป ท่ีเก็บภาพยนตรและ
วีดิทัศน และสื่ออ่ืน ที่เกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตรและวีดิทัศน ซ่ึงไดรับโอนกิจการ ในสวนของงานหอ
ภาพยนตรแหงชาติ มาจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เพื่อเก็บรวบรวม อนุรักษ
ฟลมภาพยนตร ไวเปนทรัพยสินทางปญญา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสนับสนุนการ
คนควา ศึกษา วิจัย และรวมมือกับตางประเทศ ในการเก็บรวบรวมและอนุรักษภาพยนตร 

บริการสาธารณะ ท่ีหอภาพยนตร (องคการมหาชน) เปดใหบริการ เชน เปนแหลงศึกษาคนควา 
เกี่ยวกับภาพยนตร ใหบริการทําสําเนาภาพยนตร การแสดงนิทรรศการ (จัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑภาพยนตร
ไทย ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑภาพยนตรไทยแหงแรก และแหงเดียวในประเทศไทย) ตลอดจน จัดฉายภาพยนตร 
ในโรงภาพยนตร ซึ่งเปนของหอภาพยนตรเอง (โรงภาพยนตรศรีศาลายา เปนโรงภาพยนตรชุมชน เปด
บรกิารฉายภาพยนตรทุกวัน) 

 (3) มูลนิธิหนังไทย[12] 

มูลนิธิหนังไทย ตั้งอยูเลขท่ี 50/17 ถนนศาลายา-นครชัยศรี เขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
กอตั้งเม่ือ ปลายป พ.ศ.2537 ในพระอุปถัมภของ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ ไดถือ
กําเนิดข้ึนอยางเปนทางการ โดยมีจุดประสงคเพื่อ ทําการศึกษาประวัติศาสตรภาพยนตรไทยในแนวลึก และ
เผยแพรผลงานออกไปในวงกวาง ขณะเดียวกัน ยังไดรวมมือกับ หอภาพยนตรแหงชาติ ในฐานะผูดูแล
มรดกของชาติ จัดกิจกรรมเผยแพรภาพยนตรไทยท่ีไดรับการอนุรักษ แกประชาชนผูสนใจ ไดมีโอกาสรับรู 
ประวัติความเปนมาของภาพยนตรไทยในอดีต 

วัตถุประสงค (1) สนับสนุนการศึกษาประวัติศาตรภาพยนตร ในประเทศไทย  (2) เผยแพร
ภาพยนตร ในฐานะมรดกทางภูมิปญญาของมนุษยชาติ  (3) สงเสริมผลงานภาพยนตรนอกระบบ เพื่อให
เกิดความหลากหลาย อันจะเปนบอเกิดแหงความคิดสรางสรรค  

                                     
11 หอภาพยนตร (องคการมหาชน).  (ออนไลน).   http://www.fapot.org/th/about.php และ วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี.  (ออนไลน).  https://th.wikipedia.org/wiki/ 16 มิถุนายน 2558. 
12 Thai Film Foundation.  (online).  http://www.thaifilm.com/ 
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 (4) สํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

เปนหนวยงานของรัฐ ท่ีควบคุมดูแล การผลิต การเผยแพรภาพยนตรและวิดีทัศน ภารกิจ คือการ
ควบคุมการเผยแพร สื่อภาพยนตรและวิดีทัศน เกม คาราโอเกะ ของภาคเอกชน ใหอยูในกรอบของ
กฏหมาย และศีลธรรมอันดี โดยออกบัญญัติและอนุบัญญัติ เปนกฏกระทรวง และระเบียบปฏิบัติ ท่ีนาสนใจ
สําหรับภาพยนตร คือ กฏกระทรวง กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสวนของ
ภารกิจดาน “สงเสริม” จะบัญญัติไวใน ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง 
มาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ 

ภาพยนตรส้ัน ในประเทศไทย 
เปนภาพยนตร ท่ีสรางโดยประชาชนท่ัวไป นิสิต นักศึกษา ทีมีความคิดอิสระและสรางสรรค และสง

เขาประกวด ในองคกรตางๆ เชน มูลนิธิภาพยนตรไทย จัดการประกวดคร้ังแรกในป พ.ศ.2540 จากน้ัน ก็
มีหนวยงานอื่น ใหการสนับเปนลําดับตอมา เชน (1) งานสงฝน สูฟลม โดยนิตยสารซีนีแมก  (2) งาน
ประกวดภาพยนตรสั้น ในเทศกาลภาพยนตรกรุงเทพ  (3) งานประกวดหัวขอ คนไทยกับสายนํ้า ใน
เทศกาลภาพยนตรเอเชีย  (4) งานประกวดภาพยนตรทดลอง ในเทศกาลภาพยนตรทดลองกรุงเทพ  (5) 
งานซิตี้ ออน เดอะ มูฟ  (6) งานประกวดภาพยนตร หัวขอ “กิน” ในงานกินอานในยานแพรง  (7) งาน 
Best 2000 โดย กรมสงเสริมการสงออก  

เทศกาลภาพยนตร และ การแจกรางวัล 
–เทศกาลภาพยนตรกรุงเทพ (Bangkok Film Festival) จัดข้ึนครั้งแรก เม่ือ พ.ศ.2541 และจัด

ตอเน่ือง มาจนถึงปจจุบัน โดยรวมภาพยนตร จากนานาชาติและภาพยนตรไทย และมีการประกวด
ภาพยนตร ของนักทําภาพยนตรรุนใหม 

–เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพ (Bangkok International Film Festival) จัดข้ึนครั้งแรก 
เม่ือ พ.ศ.2545 งานน้ี มีการแจกรางวัลตางๆ 

–เทศกาลภาพยนตรโลกแหงกรุงเทพ (The World Film Festival of Bangkok) จัดข้ึนครั้งแรก 
เม่ือ พ .ศ .2546 ชวงเดือนตุลาคม จัดโดย หนังสือพิมพเดอะเนชั่น และไดรับการสนุนจาก สถาน
เอกอัครราชทูตตางๆ 

การแจกรางวัลภาพยนตร 
ในประเทศไทย มีการมอบรางวัล ใหแกบุคคลในวงการผลิตภาพยนตรไทย ท่ีมีผลงานดีเดนท่ีสุดใน

สาขาตางๆ ในแตละป การจัดประกวดรางวัล เพื่อมอบใหแกบุคคลในวงการภาพยนตรไทย เริ่มข้ึนครั้งแรก 
เม่ือป พ.ศ.2500 โดยสมาคมหอการคากรุงเทพ จึงไดจัดการประกวดรางวัลภาพยนตรไทยยอดเยี่ยมข้ึนเปน
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ครั้งแรกในประวัติศาสตรวงการภาพยนตรไทย โดยไดตั้งรูปลักษณรางวัลไว 2 ประเภท คือ รางวัล
สําเภาทอง มอบใหแก ผูท่ีไดรับรางวัลผูกํากับยอดเยี่ยม และ รางวัลตุกตาทอง ตอมา มีการออกแบบ
รางวัลขึ้นใหม เปนรูปพระสุรัสวดี จึงเปลี่ยนช่ือเรียกเปน รางวัลพระสุรัสวดี จัดไดอยู 8 ครั้ง แลวหยุดไป 
ตอมาไดรื้อฟนข้ึนใหม ในป พ.ศ.2517 โดยสมาคมผูสื่อขาวบันเทิงแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2522 รางวัลสุพรรณหงสทองคํา จัดโดย สมาคมผูอํานวยการสรางภาพยนตรไทย จุดประสงค
ก็ไมตางจากรางวัลแรกอยางพระสุรัสวดีเทาใดนัก จนกระท่ังตองงดจัดไปในป 2531 หลังจากน้ัน รัฐบาลได
เล็งเห็นคุณคาของภาพยนตร ท่ีมีตอสังคมไทย และ เพื่อกระตุนใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย มีการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ือง โดยอยูภายใตการดูแล ของสํานักนายกรัฐมนตรี และมี สมาพันธภาพยนตรแหงชาติ 
เขามาเปนผูจัดการประกวด โดยใชชื่อวา “รางวัลภาพยนตรแหงชาติ” ตอมาถูกเปลี่ยนเปน “รางวัล
ภาพยนตรแหงชาติ สุพรรณหงส” 

ในป พ.ศ.2533 มีการมอบรางวัล ชมรมวิจารณบันเทิง โดยมี นคร วีระประวัติ (บรรณาธิการฟ
ลิกส) เปนประธานชมรม มาจนถึงปจจุบัน ดวยความรวมมือ ของเหลานักวิจารณบันเทิงไทย โดยรางวัล
พระสุรัสวดี (รางวัลตุกตาทอง) รางวัลภาพยนตรแหงชาติ สุพรรณหงส และ รางวัลชมรมวิจารณบันเทิง 
ถือเปนรางวัลสําคัญหลัก 3 รางวัลท่ีมีการจัดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบัน 

นอกจากน้ี ยังมีรางวัลอ่ืนๆ อีกหลายรางวัล ท่ีริเริ่มจัดแจกในภายหลัง โดยมาก มักเปนรางวัลท่ี
สํานักพิมพ-นิตยสารภาพยนตรตางๆ ตั้งคณะกรรมการของตนข้ึน เพ่ือพิจารณารางวัลแกภาพยนตรไทย 
หรือ เปนรางวัลท่ีเกิดจากการ การออกเสียง ของผูชมภาพยนตร เลือกมอบรางวัลแกภาพยนตรไทย โดยมี
ผูจัดงาน เปนนิตยสารภาพยนตรหรือเว็บไซต-เว็บบอรด ท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร เชน  

–สตาร เอนเตอรเทนเมนท อวอรดส (Star Entertainment Awards) เริ่มจัดในป พ.ศ.2545  

–คมชัดลึก อวอรด จัดในป พ.ศ.2546  

–ไบโอสโคป อวอรด (Bioscope Awards) จัดในป พ.ศ.2546 โดย นิตยสารไบโอสโคป 

–สตารพิคส อวอรด (Starpics Thai Film Awards) จัดในป พ.ศ.2546 โดย นิตยสารสตารพิกส 

–เฉลิมไทย อวอรด (Chalermthai Awards) จัดในป พ.ศ.2546 โดย การออกเสียงของสมาชิก 
เว็บไซตพันทิป (www.pantip.com) 

และยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ท่ีมอบใหกับศิลปน ท่ีทํางานในวงการภาพยนตร ไดแก 
รางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตรและศิลปนแหงชาติ และ สาขาศิลปะการแสดง 

การเซ็นเซอรในภาพยนตรไทย 
การเซ็นเซอรภาพยนตรในประเทศไทย เกี่ยวของกับ หนวยงานคณะกรรมการตรวจพิจารณา
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ภาพยนตร หรือ กองเซ็นเซอร ซึ่งไดยึดเอา พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ.2473 เปนบรรทัดฐาน ใน
มาตรา 4 ระบุไวชัดเจนวา “หามมิใหทํา หรือฉาย หรือแสดง ณ สถานท่ีมหรสพ ซ่ึงภาพยนตรหรือประกาศ
กอปรดวยลักษณะ ฝาฝน  หรืออาจฝาฝน ตอความสงบเรียบรอย หรือ ศีลธรรมอันดี ถึงแมเพียงวา การ
ทํา หรือ ฉาย หรือ การแสดงภาพยนตร หรือ ประกาศน้ันๆ นาจะมีผลเชนวาน้ัน ก็หามดุจกัน” 

ในยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดรับเอาแนวคิดตอตานคอมมิวนิสต จากสหรัฐอเมริกา
เขามา กอใหเกิดการเขมงวดกวดขันในทุกรูปแบบ รวมท้ังในวงการภาพยนตรดวย เมื่อเขาสูยุคเผด็จการ 
“สฤษด์ิ-ถนอม-ประภาส” ความหวาดระแวงภัยคอมมิวนิสต ย่ิงเพิ่มมากข้ึนไปอีก ภาพยนตรเรื่องใด ท่ีเขา
ขายวิพากษวิจารณรัฐบาล ก็จะถูกเพงเล็งเปนพิเศษ เชน ภาพยนตรเรื่อง “เขาชื่อกานต” โดยการกํากับ
ของ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล ถูกเชิญใหเขาชี้แจงตอจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน วามี
เจตนาทําลายเสถียรภาพรัฐหรือไม  “ตลาดพรหมจารี” ของ สักกะ จารุจินดา  “เทพธิดาโรงแรม” มีฉาก
หน่ึง นําเสนอเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ก็ถูกตรวจสอบเชนกัน ตอมา เม่ือเหตุการณผานพนไป 
แรงกดดันจากการเมือง ไดถูกปลดปลอยออกไป ความคิดเรื่องเสรีภาพ เขามาแทนท่ี ทําใหเกิดแนวคิด
เสรีภาพเรื่องเพศ อยางกวางขวาง ชวงน้ี สื่อภาพยนตร กลายเปนชองทางในการปลดปลอย เสรีภาพดาน
เพศ เกิดภาพยนตรแนวน้ี มากมาย เชน ภาพยนตรเรื่อง รสสวาท  ตลาดพรหมจารี และ เทพธิดาโรงแรม 

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสื่อ ทําใหยากแกการควบคุมข้ึนเรื่อยๆ จึงไดตรา “พระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พุทธศักราช 2530” ท่ีรวมเอาสื่อวีซีดี ดีวีดี วิดีโอเกม เลเซอรดิสก 
และ ซีดีรอมไวดวย ภายใตคําแถลงของ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ขณะน้ันวา “แมจะไดรับ
อนุญาตจากกองเซ็นเซอร ใหสามารถเผยแพรได ก็ยังมีสิทธิ์ติดคุก หากมีผูรองทุกข จนเปนคดีในศาลวา 
ภาพท่ีปรากฏ เปนภาพลามก ตามกฎหมายอาญา มาตรา 287” เปนผลทําใหภาพยนตรหลายเร่ือง ในวีซีดี 
ดีวีดี และ โทรทัศน ตอง “เซ็นเซอรตัวเอง” (Self-censorship) เชน เปลี่ยนช่ือ ตัดบางฉากออกไป เพ่ือมิ
ใหมีปญหาทางกฏหมาย 

เม่ือพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ถูกประกาศใช[13] โดยใหอํานาจแก สํานัก
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบ ในการเซ็นเซอร จัดระดับความ
เหมาะสม (rate) ของภาพยนตรตางประเทศ ท่ีจะเขาฉายในประเทศไทย และ ภาพยนตรทุกเรื่อง ท่ีจะเขา
ฉาย จะตองถูกจัด rate เพ่ือความเหมาะสมกับกลุมอายุผูชม 7 ระดับ คือ  (1) ภาพยนตร ท่ีสงเสริมการ
เรียนรู และ ควรสงเสริมใหมีการดู  (2) ภาพยนตร ท่ีเหมาะสมกับผูชมท่ัวไป  (3) ภาพยนตร ท่ีเหมาะสม

                                     
13 สํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.  (2553).  คูมือรวบรวม

บทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ และกฏหมายอื่นท่ีเก่ียวของ. (พิมพครั้งที่ 2), 
กรุงเทพมหานคร: สนง.กิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
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กับผูชมอายุ 13 ปข้ึนไป  (4) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป  (5) ภาพยนตร ท่ีเหมาะสมกับ
กลุมอายุ 18 ปข้ึนไป  (6) ภาพยนตร ท่ีหามผูท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปดู และ (7) ภาพยนตร ท่ีหามเผยแพรใน
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2552 เปนตนมา 

 

1.5 เทคโนโลยีของระบบภาพและเสียง ของภาพยนตรยุคใหม 
การผลิตภาพยนตร แมจะตองอาศัยแนวคิด การนําเสนอเร่ืองราว ท่ีหลากหลาย แตก็มีวิวัฒนาการ

อยูบนพ้ืนฐาน ของเทคโนโลยีดานการผลิต และการนําเสนอ ซ่ึงมีวิวัฒนาการควบคูกันมาตลอด จากระบบ
ฟลม พัฒนามาเปนระบบดิจิตัล เทคโนโลยีดังกลาว ตางก็เปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพล ตองานสราง
ภาพยนตรทุกประเภท ท้ังภาพยนตรสั้น ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรบันเทิง เทคโนโลยีดานการผลิต 
การนําเสนอ และกระบวนการของส่ือภาพยนตร  

  
ภาพท่ี 1.14 ฟลมขนาดตางๆ ที่มา: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Super_35#mediaviewer/File:Super
35_and_Techniscope.png 

Digital cinema standards 
Standard Resolution DAR Pixels 



บทท่ี  1  ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร 41 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   

Full Aperture 4K 4096 3112 1.32:1 12,746,752 
Academy 4K 3656 2664 1.37:1 9,739,584 
Digital cinema 4K 4096 1714 2.39:1 7,020,544 
Digital cinema 4K 3996 2160 1.85:1 8,631,360 
Post-production digital working resolution 
Standard Resolution DAR PAR Pixels 
Full Aperture 4K 4096 3112 4:3 1:1 12,746,752 
Academy 4K 3656 2664 1.37:1 1:1 9,739,584 

ตารางท่ี 1.2 เปรียบเทียบ ขนาดไฟลภาพ และสัดสวนภาพ ของภาพยนตรดิจิตัล  
คุณภาพความละเอียด ของภาพ ระดับ 4K จาก The Value Systems Co., Ltd 
ที่มา: https://www.value.co.th/th/service/articles/4k.htm 

เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตรระบบดิจิตัล ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหภาพยนตรเสียง
ระบบดิจิตัลสามารถตอบสนอง ความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะภาพยนตรดิจิตัลระบบ3 
มิติ 4 มิติ หรือภาพยนตรท่ีใชระบบฉายภาพท่ีใหมุมมอง 270 องศา ซ่ึงระบบฟลม ไมสามารถทําได 

1.5.1 ระบบจอรับภาพ 
อุปกรณดิจิตัลท่ีมีจอรับภาพในปจจุบัน มีความแตกตางกันท้ังขนาด (screen size) ความละเอียด 

(resolution) และ สัดสวนภาพ (aspect ratio) ไมวาจะเปนจอในโรงภาพยนตร จอทีวี จอจากเครื่องเลน
โปรเจ็คเตอร จอคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และจอจากโทรศัพทไอโฟน ขนาด สัดสวนภาพท่ีปรากฏบน
จอรับภาพ จะใหอรรถรสทางดานภาพแตกตางกัน ดังน้ัน การจัดหาจอภาพ จึงตองเลือกใหเหมาะสมกับสื่อ
ภาพยนตร ท่ีนํามาฉาย 

จอรับภาพ ท่ีรองรับภาพจากเคร่ืองฉาย สัญญาณภาพจากสถานีสง มีหลายสัดสวน และหลาย
ขนาด ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1.15 สัดสวนจอรับภาพ ขนาดตางๆ จากเคร่ืองฉายภาพ (ที่มา: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28image%29) 
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สวนจอภาพ ท่ีรองรับภาพ
วิดีโอจาก เครื่องเลนไฟลดิจิตัล 
ตามบาน สวนใหญใชจอภาพทีวี 
ซ่ึงมีสัดสวน และขนาด แตกตาง
กันมาก โดยท่ี มาตรฐานขณะน้ี 
คือ ความละเอียดของจุดภาพ 
(นับเลขแนวต้ัง) 1080 pixel (full 
HD) 

ภาพที่ 1.16 เปรีบบเทียบสัดสวน ขนาดภาพ ตามขนาดไฟล 

ชองทางการเผยแพรภาพยนตร แมวาหลักๆ แลวจะยังคงเปนโรงภาพยนตร แตรูปแบบการบริโภค
สื่อ ของประชาชนไดเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยผูชมสามารถดูไดชองทางอ่ืน เชน จาก
คอมพิวเตอร จากโทรศัพทในมือ จากไฟลหรือแผนซีดี และจากโทรทัศน ซ่ึงรับชมกันไดท่ีบานพักอาศัย ผาน
เครื่องเลน และอนิเตอรเน็ต 

แตอยางไรก็ตาม ภาพยนตรดิจิตัลใหคุณภาพดานเสียงดีท่ีสุดในเวลานี้ ดังน้ัน การชมภาพยนตร
อยางมีอรรถรสพรอมกันท้ังภาพและเสียง คงหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะใชบริการจากโรงภาพยนตร ซ่ึงยังคงทําให
ธุรกิจการผลิตภาพยนตรและโรงภาพยนตร ยังดําเนินไดตอไปในอนาคต 

ในอนาคตประเทศไทย จะมีโรงภาพยนตรมาตรฐานใหม ดําเนินงานโดย กันตนา กรุป จะเปดตัว
โครงการโรงภาพยนตรชุมชน (Community Cinema) ภายใตแนวคิด โรงภาพยนตรชุมชน (One Frame, 
One Culture) โดยใหช่ือโครงการน้ีวา โครงการโรงภาพยนตรชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ (Kantana 
Cineplex) เปนโรงภาพยนตรขนาดเล็ก 50 ท่ีน่ัง ฉายภาพยนตร ระบบดิจิตัล 3 มิติ และ 4 มิติ เดือนละ 3 
เรื่อง 5 รอบตอวัน คาดู 30 บาทตอคนตอรอบ ระบบการกอสราง เปนมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นท่ี กระจาย
ท่ัวประเทศ นับวาโครงการน้ี จะกลายเปนศูนยรวมความบันเทิงระดับชุมชน ซ่ึงสามารถดัดแปลงเปนศูนย
การประชุมไดอีกดวย 

1.5.2 ภาพยนตรระบบไอแม็ก (IMAX) 
ภาพยนตรไอแมกซ เปนช่ือของ ระบบภาพยนตร ขนาด 70 มม. (มีท้ังฟลม และ ดิจิตัล)[14] ถายดวย

                                     
14 ขอมูลแและภาพ “ไอแมกซ”.  (ออนไลน).  แหลง: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ IMAXClubThailand, IMAX, 

Major Cineplex.  (online).  source: http://www.it24hrs.com/2014/know-about-imax/ (12 กันยายน 
2556). 
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กลองภาพยนตร ขนาด 70 มม. หรือ กลองไอแมกซ ใชกับฟลม ขนาด 70 มม. เรียกกวา ฟลมไอแมกซ 
เวลาฉาย ก็ใชกับเคร่ืองฉายภาพยนตร ไอแมกซ เชนกัน ไอแมกซ เปนมาตรฐานภาพยนตร จาก บริษัท 
IMAX Corporation ประเทศแคนาดา คําวา IMAX ยอมาจาก image maximum หมายถึง การฉาย
ภาพซึ่งมีขนาดใหญสูงสุด ภาพยนตรท่ีใชระบบไอแมกซ จะถายทําดวยฟลม 70 มม. ท่ีความเร็ว 24 เฟรม 
ตอวินาที เน้ือฟลมท่ีใช จะมีความแข็งแรงมากกวาฟลมภาพยนตร 35 มม. เพื่อใหสามารถแสดงผลภาพ
และเสียงไดอยางเท่ียงตรง และมีพลัง 

ระบบภาพยนตรไอแมกซ IMAX มีอีกช่ือหน่ึงวา ระบบ 15/70 (หมายความวาใชฟลมขนาด 70 มม. 
โดยในแตละเฟรมของภาพ จะมีรูหนามเตย จํานวน 15 รูป) IMAX Dome หรือ OmniMAX ฉายดวยจอ
พิเศษท่ีมีลักษณะโคงเปนรูปโดม IMAX 3D ใชสําหรับฉายภาพยนตรสามมิติ ท่ีถายทําดวยกลองถาย
ภาพยนตรจํานวน 2 ตัว IMAX HD เปนระบบภาพยนตร ท่ีถายทําดวยความเร็ว 48 เฟรมตอวินาที เปน
สองเทาของระบบปกติ IMAX Digital เปนระบบฉายภาพท่ีพัฒนาขึ้นมาใหมในป พ.ศ. 2552 [15] 

  
ภาพท่ี 1.17 (ซาย) ภายในโรงภาพยนตรไอแม็ก (ขวา) เปรีบบเทียบขนาดจอ IMAX กับจอท่ัวไป 

การฉายในโรงภาพยนตรระบบไอแม็ก ภาพเดียวกันจากเคร่ืองฉาย 2 เครื่อง จะถูกฉายลงบนจอ
ขนาดใหญพรอมกัน ภาพท่ีปรากฏ จะมีความเขมและความสวางสูงกวาปกติ ทําใหรองรับภาพ 3 มิติได
ดีกวา ระบบเสียงท่ีไดมาตรฐานของไอแม็ก ลําโพงจะมีพลังขับรวมกัน ราว 14,000 - 16,000 วัตต ลําโพง
ขนาดใหญ จะวางอยูหลังจอภาพ ในตําแหนงท่ีเหมาะสม ทําใหเสียงที่เปลงออกมารอบทิศทาง ชัดเจน 

                                     
15 โรงภาพยนตรไอแมกซในประเทศไทย บริหารงานโดย บริษัทในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ เดิมต้ังอยูที่โรงภาพยนตร 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน โดยใชชื่อวา กรุงไทย ไอแมกซ เธียเตอร และ พานาโซนิค ไอแมกซ เธียเตอร 
ตามลําดับ ปจจุบัน ยายมาอยูท่ี พารากอน ซีนีเพล็กซ ช้ัน 5 ศูนยการคาสยามพารากอน โดยใชชื่อวา กรุงศรี  
ไอแมกซ เธียเตอร 
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สมจริงเปนธรรมชาติ  

ภาพที่ 1.18 ตําแหนงการวางลําโพง ของโรงภาพยนตรไอแม็ก จะวางไวหลังจอภาพ 

ภาพยนตรไอแม็ก จะถายทําดวยฟลมขนาดใหญ 70 มม. ซ่ึงมีความละเอียดสูง เม่ือสแกนฟลมเปน
ไฟลดิจิตอลจะไดขนาดไฟลภาพตอเฟรม 170 ลานพิกเซล (ภาพยนตรท่ัวไป ใชฟลม 35 มม.) แรกเริ่มการ
ใชกลองไอแม็ก มาจากการถายทําสารคดี ตอมา คริสโตเฟอร โนแลน (Christopher Nolan) นํามาใชถาย
ทําบางฉากในภาพยนตรเรื่อง The Dark Knight  ในอดีต ภาพยนตรที่ฉายในโรงภาพยนตรไอแมกซ 
สวนมากเปนภาพยนตรสารคดี แตในระยะหลังมีการนําภาพยนตร ระบบ 35 มม. มาดัดแปลง (re-master) 
เพื่อฉายในโรงภาพยนตรไอแมกซ เรียกวา IMAX DMR (digital re-mastering) ภาพยนตรเร่ืองแรก ที่
นํามารีมาสเตอร เพื่อฉายในโรงภาพยนตรไอแมกซ คือ เรื่อง อะพอลโล 13 ในป พ.ศ.2545 

 
ภาพที่ 1.19 (ซาย) เครื่องฉายไอแม็ก ระบบดิจิตอลและระบบฟลม (ขวา) สัดสวนจอรับภาพ ขนาดตางๆ ที่

สามารถรับภาพขนาดไอแม็กได (ภาพจาก IMAXClubThailand, IMAX, Major 
Cineplex.) ภาพใหญสุด ถายจากกลองฟลม นอกน้ันถายจากกลองดิจิตัล 

ปจจุบัน กลองไอแม็กระบบดิจิตอล มีขนาดเล็กลง ใชงายกวากลองระบบฟลม ทําใหอุตสาหกรรม
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ภาพยนตรไอแม็ก เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ภาพยนตรเรื่อง Transformer ตอน Age of Extinction ก็ใช
กลองไอแม็กดิจิตัลถายทําเชนเดียวกัน ความแตกตางระหวางภาพที่ถายจากกลองฟลม และภาพจาก
กลองดิจิตัล คุณภาพไมแตกตางกัน แตจะแตกตางกันในเรื่องของสัดสวนภาพ ดังท่ีปรากฏใน ภาพท่ี 1.19 

 
ภาพท่ี 1.20 กลอง IMAX Film และ กลอง IMAX Digital 

ไอแม็กระบบฟลม ภาพที่ฉายออกไป มีสัดสวน 1.44:1 (ไอแม็กแบบเต็มจอ) ไอแม็กระบบดิจิตอล จะ
ไดภาพสัดสวน ประมาณ 1.9:1 (แตในอนาคตจะมีการอัพเกรดเครื่องฉายระบบดิจิตอลใหสามารถฉายได
ท่ีสุดสวนสูงสุด 1.44:1 ไดเชนเดียวกับระบบฟลม)  แตจอภาพยนตรท่ัวไป จะฉายที่สัดสวน 2.4:1  

มาตรฐานของจอภาพยนตรไอแมกซ จะมีขนาดกวางประมาณ 22 เมตร (72 ฟุต) สูง 16.1 เมตร 
(63 ฟุต) ปจจุบัน โรงภาพยนตรไอแม็กระบบฟลม ในประเทศไทย มีอยูแหงเดียว คือ Paragon Cineplex 
อีก 4 สาขาคือ เมเจอร รัชโยธิน เมเจอร ปนเกลา เมเจอร เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม และ หาดใหญ ซีนี
เพล็กซ เปนไอแม็กระบบดิจิตอล โรงภาพยนตร Krungsri Imax ไดช่ือวาเปนโรงภาพยนตรดิจิตอล ที่มีจอ
ขนาดใหญ 21 x 28 เมตร เปดใหบริการหลายสาขาทั่วประเทศท่ี ราคาเขาชม ประมาณ 250 - 450 บาท 

ในประเทศไทย มีโรงภาพยนตรหลากหลายขนาด หลากหลายประเภท ข้ึนอยูกับ สถานท่ีตั้ง จํานวน
คนดู ขนาดโรงภาพยนตร และราคา เชน โรงภาพยนตร Siam Pavalai เปนโรงภาพยนตรขนาดใหญ จุท่ี
น่ัง 1,120 ท่ีน่ัง เปนอาคาร 2 ชั้น คลายโรงละคร มีท่ีน่ังใหเลือกไดหลากหลาย โรงภาพยนตรสวนใหญใน
ปจจุบัน ที่มีช่ือเปนทางการ มักจะแบงจํานวนหองหรือโรงฉายกันภายใน แยกยอยออกไป เชน โรง
ภาพยนตร Bangkok Airway มี 3 แหง โรงภาพยนตร ในหางสรรพสินคาสยามพารากอนทุกโรง ฉาย
ภาพยนตรดิจิตัล 3 มิติ (รวมท้ังภาพยนตรไอแม็ก) ราคาเขาชมของโรงภาพยนตรแตละแหง อยูท่ีประมาณ 
210 – 250 บาท ตอท่ีน่ัง โรงภาพยนตร Ais 4DX ท่ีรัชโยธิน จะนําภาพยนตร ของคายฮอลลิวูด ระบบ 4 
มิติ มาฉายใหคนดูไดสัมผัสกับ ระบบภาพ เสียง และเอ็ฟเฟคตางๆ เชน ภาพ 3 มิติ ลม กลิ่น แสง ละออง
นํ้า เบาะน่ังท่ีเคลื่อนไหวโยกได 
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1.6 กระบวนการผลิตภาพยนตร 
การผลิตภาพยนตร โดยหลักการแลว มี 3 ข้ันตอน คือ การเตรียมการกอนงานสราง งานสราง

ระหวางถายทํา และ งานสรางหลังถายทํา ในแตละข้ัน จะมีบุคคลตําแหนงตางๆ ดูแลรับผิดชอบอยู บาง
ตําแหนง รับผิดชอบข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึง แตบางตําแหนง ตองรับผิดชอบทุกข้ันตอน แตทุกข้ันตอนของ
งานสรางภาพยนตร จะมีประธานบริหาร หรือ ผูอํานวยการบริหาร (executive producer) เปน
ผูรับผิดชอบองคกรการผลิตทั้งหมด ซ่ึงจะตองวางแผน และจัดลําดับงานสราง ใหเหมาะสมกับ ลักษณะ 
และขนาดทีมงาน กระบวนการผลิตภาพยนตร จะกลาวโดยละเอียดอีกครั้ง ในบทท่ี 3 และ 4 

การเตรียมการ กอนงานสราง (pre–production) มีงานที่ตองทํา คือ การออกแบบงานสราง โดย
อาศัยขอมูลจาก ตลาดภาพยนตร หรือ ตลาดของผูชม (audience marketing) มาเปนแนวในการ
ออกแบบ จัดทําบทถายทํา (shooting script) การแตงเพลงประกอบ (ถามี) การจัดตั้งทีมงาน หรือ 
คณะทํางาน ซ่ึงประกอบดวย ผูกํากับภาพยนตร (director) เปนบุคคลหลัก นอกจากน้ี อาจเพิ่มเติมผูที่มี
หนาท่ีตรวจแกไขบท ผูคัดเลือกนักแสดง นักวางแผนดานงบประมาณ และคาใชจาย ผูประสานงานดาน
โฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนนักกฎหมาย ถาจําเปนตองมี 

งานสรางระหวางถายทํา (production) เปนข้ันตอนใหญและสําคัญ จะมีผูอํานวยการสราง 
(producer) เปนผูดูแลรับผิดชอบดานบริหาร ใหงานสําเร็จ ตามกําหนด และตามวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
และข้ันตอนน้ี ผูกํากับภาพยนตร จะเปนผูดูแลและรับผิดชอบ นักแสดง การกํากับงานสราง ระหวางมีการ
ถายทํา สวนการดูแลและอํานวยความสะดวก ในกองถายทําท้ังหมด เปนหนาท่ีของผูจัดการกองถาย  

มีงานหลักๆ ท่ีตองทํา คือ ควบคุมการถายทํา หรือ blocking ในกองถาย ใหการถายทําดําเนินไป
ตามกําหนด ซึ่งทีมงานและนักแสดงทุกคน ตองอยูประจําท่ี ในตําแหนงงานของตน blocking มีคนท่ีมา
เกี่ยวของดวย คือ นักแสดงในฉากน้ัน (actor) ผูกํากับทุกฝาย (director) ทั้งผูกํากับการแสดง ผูกํากับ
ภาพ (director of photography) ผูกํากับฉาก ผูควบคุมเทคนิคพิเศษ (SPFX supervisor) (ถามี) ผูชวย
ผูกํากับทุกฝาย ผูควบคุมบท (script supervisor | continuity) คลอดจนเจาหนาท่ีจัดไฟสอง (gaffer) 

การซักซอมตําแหนงงานของทีมผูกํากับทุกคน การประสานงานกับฝายศิลป (art director) ในการ
ออกแบบ และวางแผนเรื่องฉาก ท่ีมีในภาพยนตร ฝายถายภาพ (cinematography) การซอมการแสดง
กอนถายจริง การวางแผน ติดตอประสานงานท้ังในและนอกสถานท่ี และการอํานวยความสะดวก ใน
ระหวางมีการถายทํา การจัดแสง (lighting) ผูกํากับภาพ จะมาเปนผูประสานกับเจาหนาท่ีจัดไฟ และ 
เจาหนาท่ีจัดอุปกรณตางๆ (grips & crew) ในการติดตั้ง จัดตําแหนง และโยกยาย โคมไฟและอุปกรณ
อ่ืนๆ  

นอกจากน้ี ยังมีทีมงานฝายอ่ืนๆ ท่ีผูกํากับภาพยนตร จะตองเขาไปมีสวนเก่ียวของดวย เพื่อใหเกิด
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ความราบรื่นและกลมกลืน ดุจฟนเฟองของนาฬิกาท่ีจะผลักดันใหเข็มนาฬิกาเคลื่อนท่ีไป ตามจังหวะและ
ตามเวลาท่ีกําหนด คือ ฝายเสียง (sound director) ฝายจัดเสื้อผา แตงหนา แตงผม ของนักแสดง 
(wardrobe–costume) ฝายอุปกรณเกี่ยวกับฉาก (prop–set construction) ฝายงานดานโยธา (grip) 
ฝายยานพาหนะ ฝายสวัสดิการกองถาย ซ่ึงฝายท่ีอยูในลําดับหลังๆ ผูกํากับภาพยนตร มักจะประสานงาน 
ผานผูจัดการกองถาย ซึ่งมีความใกลชิดกวา 

งานสรางหลังถายทํา (post–production) ผูอํานวยการสราง ยังตองดูแลมาถึงข้ันตอนน้ี เพื่อให
งานตัดตอลําดับภาพ การตรวจและแกไข ดําเนินไปดวยความถูกตอง เรียบรอย จนไดตัวสื่อภาพยนตร
พรอมนําไปเผยแพร ภาพยนตรระบบดิจิตัล จะลดข้ันตอนท่ียุงยาก เสียเวลา และคาใชจายเกี่ยวกับฟลม ลง
ไปมิใชนอย โดยเพิ่มงานดานกราฟกคอมพิวเตอรเขามาแทนที่ ข้ันตอนหลังจากน้ี ผูอํานวยการสราง ยัง
จะตองประสานงานกับ ผูจัดการงานสราง  เพื่อสานตอเร่ืองโฆษณาและการประชาสัมพันธภาพยนตร และ
การจัดจําหนาย เผยแพรตัวสื่อภาพยนตร ในลําดับถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  1  ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร 49 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   

คําถามทายบท 

 (1) คําวา  cinematography, cinematograph, video recorder, videography, cinematic 
photography มีความแตกตางกันอยางไร 

 (2) ภาพยนตร กับ วีดิทัศน แตกตางกันอยางไร ? (ดานตัวสื่อ ดานการผลิต และดานการนําเสนอ) 

 (3) ปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคภาพยนตร คือ ผูบริโภค-ตลาด เรื่องราว และงานสราง มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร 

 (4) ทฤษฎีการวิจารณภาพยนตร กลาวไววา แนวคิดหรือลัทธิสําคัญ 3 แนว คือ แนวสัจนิยม แนว
รูปแบบนิยม และแนวคลาสสิค มีความแตกตางกันอยางไร และมีอิทธิพลอยางไรตอกระบวนการ
ภาพยนตรในปจจุบัน 

 (5) Map of film art มีความสําคัญอยางไร ตอการวิจารณภาพยนตร และการประเมินสื่อภาพยนตร 

 (6) มีแนวคิด หรือหลักการอะไรบาง ท่ีใชเปนมาตรฐานและรูปแบบเน้ือหา ในการวิจารณภาพยนตร 

 (7) ภาพยนตรสั้น แบงเปนกี่ประเภท แตละประเภท แตกตางกันอยางไร 

 (8) เทคโนโลยีดานใดบาง ท่ีนํามาใชกับภาพยนตร และนํามาใชอยางไร 

 (9) หนวยงาน องคกรใดบาง ท่ีรับผิดชอบดูแลงานดานภาพยนตร และดูแลดานใดบาง 

(10) กระบวนการผลิตภาพยนตร มีกี่ลําดับข้ันตอน อะไรบาง แตละข้ันตอน มีความสําคัญเพียงใด 
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