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บทท่ี 3 
การออกแบบ และการเตรียมงานสราง  

 

หลังจากเลือกบทภาพยนตรไดแลว ภาพยนตรเรื่องน้ัน จะไดรับการออกแบบงานสราง และ
เตรียมการสรางตอไป ซ่ึงอยูในกระบวนการขั้นกอนงานสราง (preproduction) ผูสรางหรือ ผูจัดการงาน
สรางและผูกํากับภาพยนตร จะตองนําบท screenplay มาศึกษาตีความหมายตางๆ เกี่ยวกับฉาก ตัวละคร 
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทางงานสราง และการเตรียมงานตางๆ กอน
จะลงมือถายทํากันจริงๆ เชน การประเมินงบประมาณท่ีจะตองใช การคัดเลือกทีมงาน นักแสดง การ
เตรียมงานสรางของฝายศิลป การจัดหาสถานท่ีถายทํา การจัดทําบทสราง การจัดคิว และ ตารางการถาย
ทํา ขอบเขตงานท่ีจะตองทํา 

 (1) งานเอกสาร ไดแก การแยกบทภาพยนตร (screenplay script) การจัดทําตารางการถายทํา 
ทีมงานสรางจะนําบทภาพยนตรมาตีความ ใหเปนภาษาภาพยนตร ตีความหมายของฉาก ออกแบบงาน
สราง แยกบทใหเปน ตอน (sequence) ฉาก (scene) ช็อท (shot) หรือ คัท (cut) กําหนดคุณสมบัติและ
เลือกนักแสดง ออกแบบและเลือก ฉาก อุปกรณประกอบฉาก เสื้อผา ใบหนา ทรงผม ของนักแสดง 
กําหนดสถานท่ีถายทํา เวลาถายทํา จํานวนคิวแสดง จัดหา เตรียมการ เครื่องมือการถายทํา จัดทําเอกสาร
รายละเอียดตางๆ สําหรับทีมงานท้ังกองถาย และแจกจายใหท่ัวถึง 

ตารางการถายทําภาพยนตร มาจากบทถายทํา (shooting script) ท่ีผูกํากับ และทีมงาน รวมกัน
เขียนขึ้น โดยการตีความจากบทแสดง (screenplay) ใหเปนภาษาภาพยนตร มีรายละเอียดสําคัญ คือ 
เลือกถายทํา นักแสดง ทีมงาน ฉาก อุปกรณเครื่องมือ กําหนดเวลาไปกลับ มาตรการความปลอดภัยตางๆ  

 (2) งบประมาณ ประเมินจากระยะเวลาถายทํา สถานท่ีถายทํา นักแสดง ทีมงาน คาใชจายหอง
แล็บคอมพิวเตอร คาแรง และสวัสดิการตางๆ  ประมาณการคาใชจาย ควรใหพอดีกับงบประมาณท่ีตั้งไว 
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 (3) บุคลากร (นักแสดง และทีมงาน) ปจจัยพื้นฐานการเลือกนักแสดง คือ บุคลิก รูปราง หนาตา 
อุปนิสัย ความนาเช่ือถือ ซ่ือสัตย จริงใจ สวนทีมงาน ก็เลือกจากคนท่ีมีความรูความสามารถ และ
ประสบการณ มีวิสัยทัศน มีความเช่ียวชาญ หรือความถนัดดานภาพยนตร อุปนิสัย อัธยาศัย นาเชื่อถือ 
คาตอบแทนเหมาะสม 

 (4) วัสดุอุปกรณ และสถานที่ เลือกสถานท่ีถายทําใหเหมาะสมกับเรื่อง และอํานวยสะดวกใน
การถายทํา อุปกรณพ้ืนฐานอื่นๆ ตองจัดเตรียมไว ท่ีสําคัญคือ กลอง (กลองดิจิตัล) ไฟสําหรับถายทํา และ
อุปกรณประกอบ 

3.1 วิเคราะหบท ตีโจทยใหแตก (break down screenplay) 
3.1.1 การตีความหมายบท screenplay 

บทภาพยนตร ท่ีจะนํามาสราง จะผานการคัดเลือกจาก ผูเช่ียวชาญ (processor | reader) ฝาย
บริหารของทีมงานสรางชุดแรก (ชุดกอนงานสราง) ซึ่งประกอบดวย ผูจัดการงานสราง หรือ PM. 
(Producer manager) กับผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับฝายศิลป หรือ AD. (Arts director) จะตองนํา
มันมาพิจารณาตีความหมาย เจตนาของเร่ืองราว ฉาก แอ็คช่ัน การแสดง ตลอดจนสัญตางๆ ท่ีนําเสนอใน
ภาพยนตร การจับประเด็นบทภาพยนตร ข้ึนอยูกับพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนทัศน ประสบการงานสราง 
และความเช่ียวชาญ ในการตีความหมายเชิงสัญญะ และ คุณคา ท่ีถูกหอหุมดวยเนื้อหา เรื่องราว ฉาก 
แอคช่ันของตัวละคร ใหคนดู “สัมผัส” ได จะสงผลใหงานสรางภาพยนตร มีคุณภาพท้ังในดานศิลปะ สาระ 
บันเทิง และเทคโนโลยี 

การตีความหมายบท มีวัตถุประสงค เพื่อใหการออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง ทําได
งายและสะดวกข้ึน ปจจัยสําคัญ ท่ีคณะทํางานเตรียมงานสราง จะตองนํามาใชประกอบในการตีความ คือ 

 (1) การจับประเด็นของเร่ืองราว เหตุการณ และแอคช่ัน 

ประเด็นท่ีตองการ คือ ความรูสึกประทับใจตอตัวละคร แอ็คช่ัน ฉาก เหตุการณ หวงเวลา แรงจูงใจ 
ความรูสึกประทับใจ มีสองมุม คือ มุมสวางและมุมมืด มุมสวาง ไดแก ความรูสึกสนุกสนาน ดีใจ ซาบซ้ึง 
เคลิบเคลิ้ม มุมมืด ไดแก ความนาสะพรึงกลัว หดหู เศรา รันทด สมเพท เวทนา การจับประเด็นท่ีประทับ 
ตองอานบทหลายๆ รอบและบันทึกสิ่งน้ันไว บทภาพยตร ก็เหมือนชีวิตประจําวันของมนุษย มักมีสิ่งท่ีดี สิ่ง
ท่ีนาประทับใจและนาประหลาดใจ ซุกซอนอยูภายในซ่ึงเรียกวา “subtext” การคนหาซับเท็กซ เปน
ความสามารถอยางหนึ่ง ของผูตีความบทภาพยนตร 

 (2) การคนหาตัวละคร 

ผูกํากับภาพยนตร จะตองคนหาตัวตนท่ีแทจริงของตัวละครใหได ซ่ึงอาจจะเปน คน มนุษย เทพ
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ปกรณัม สัตวโลก หรือสัตวในเทพนิยาย หรือเปนสิ่งของไรชีวิต หุนยนต หรืออาจเปนจิต วิญญาณ ท่ีไร
ตัวตน แตมีความรูสึก บทภาพยนตรบางเรื่อง อาจมีตัวละครท่ีไมใชมนุษย ผูกํากับจะตอง “สราง” มัน
ข้ึนมา ใหคนดู “สัมผัส” มันไดผานจอภาพยนตร 

หากมีตัวละครหลายตัว จะตองคนหาภูมิหลัง ความตองการของตัวละคร ความสัมพันธและความ
ขัดยงระหวางตัวละคร เร่ืองท่ีดําเนินไปน้ัน เปนเรื่องราวของตัวละครตัวใด หรือเปนมุมมองของใคร รวมท้ัง
จัดลําดับศักด์ิของตัวละคร (ลาํดับความสําคัญป วาใครเปนตัวหลัก ใครเปนตัวรอง หรือเปนตัวประกอบ สิ่ง
เหลาน้ี ผูกํากับภาพยนตรจะตองขยายมันออกมา เพราะจะไดกําหนดบทบาท “แอคชั่น” ใหแกตัวละคร
เหลาน้ันไดอยางเหมาะสม 

ภาพยนตรเรื่อง Clover field (2008) เขียนบทโดย ดริว ก็อดดารด (Drew Goddard) เปน
เรื่องราวของ กลุมเด็กวัยรุนในแถบอเมริกาเหนือ ท่ีตองเผชิญหนากับสัตวประหลาด (monster) ท่ีมาจาก
ตางดาว มันทําลายทุกสิ่ง ภาพเหตุการณท่ีเด็กวัยรุนกลุมน้ัน บันทึกไวในกลองวิดีโอ ความยาว 120 นาที 
ติดตอกัน โดยไมกดปุมหยุดเลย คือการเลาเรื่องการผจญภัยของพวกเด็กๆ ผานกลองวิดีโอ หากพิจารณา
ใหดีแลว ผูเลาเรื่องก็คือ กลองวิดีโอน่ันเอง เลาเอง เลนเอง ตัวละครท่ีแทจริงในบทภาพยนตรเรื่องน้ี มิใช
กลุมเด็ก และไมใชสัตวประหลาด แตเปนกลองวิดีโอ และสิ่งท่ีบันทึกไวในตลับเทป เปนแควัตถุประกอบการ
เลาเร่ืองเทาน้ัน 

 (3) สถานการณของเรื่อง 

สถานการณของเร่ือง มักมีตัวละครเขาไปมีสวนรวม แตการถายทอดเรื่องราวไปสูผูชม อาจเปน
มุมมองของตัวละครเอง หรือ มุมมองของผูสรางเรื่อง หรืออาจใหเปนมุมมองของผูชมก็ได ซึ่งจะสงผลตอ
การกําหนดบทบาทของกลองถายภาพ วาจะใหถายภาพแบบใด (มุมแทนสายตา หรือ มุมสังเกตการณ) ใน
ภาพยนตรบันเทิงสวนใหญ สถานการณของตัวละครหลัก จะมีหลายเหตุการณ บางเหตุการณตัวละคร 
อาจพาผูชมเขาไปมีสวนรวมก็ได มักเปนภาพยนตรแนวสยองขวัญ เปนสวนใหญ เชน Paranormal 
Activity (2007)  

 (4) ความสัมพันธระหวางตัวละคร 

เปนความสัมพันธระหวางตัวละคร กับ ตัวละคร อาจสัมพันธแบบขัดแยง หรือเปนมิตร 
ความสัมพันธเหลาน้ี จะถูกเปดเผยในตอนเปดเรื่อง สิ่งท่ีผูกํากับจะตองคนหาตอ คือ ความสัมพันธท่ีไมเคย
เปลี่ยนแปลงเลย คืออะไร จะคนหาความสัมพันธน้ีไดท่ีสวนใดของบท 

 (5) ความตองการ และบุคลิกของตัวละคร (need) 

ความตองการของตัวละคร (need) คือ เปาหมายสําคัญท่ีจะพาตัวละคร ไปสูจุดหมายของเรื่อง 
เหตุการณบางฉาก ตองการใหจบในเวลาอันสั้น บางฉากตองการหนวงเวลาเหตุการณ เรียกวา สิ่งท่ีฉาก
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ตองการจะใหเปน (scene wants) แตความตองการของตัวละคร จะมีความสําคัญมากกวาฉาก (เรียกวา 
ตัวละคร มีศักด์ิสูงกวาฉาก) ถาผูกํากับภาพยนตร ตองการเนนนํ้าหนักแอ็คช่ันของตัวละครใหมากกวาฉาก 
ก็ตองเพิ่มความรุนแรงของแอ็คชั่น ความตองการฉากและตัวละคร จะสอดคลองกันเสมอ และเปนพลังใน
การผลกัเร่ืองใหดําเนินตอไป 

ตัวละครมีบุคลิกภาพหลายแบบ แบบตรงไปตรงมา เชน พระเอก หลอ ใจดี กลาหาญ นางเอก สวย 
รวย ออนหวาน พูดเพราะ ผูราย ข้ีเหร กักขฬะ นากลัว ตัวละครท่ีมีบุคลิกภาพแบบซอนเรน เชน พระเอก 
ข้ีเหร แตใจดี หรือดูภายนอก ดี แข็งแร็ง แตภายใน รายลึก หรือ เปนบา ออนแอ นางเอก ไมสวย จน 
กาวราว แตใจดี สวนผูราย ภายนอกเปนพระ แตใจเปนมาร เปนตน ซ่ึงบุคลิกภาพของตัวละคร จะมีผลตอ
การกําหนด “แอคชั่น” ใหแกตัวละคร โดยให “ฉาก” เปนตัวหนุนสงใหแอคชั่น โดดเดนขึ้นมา 

ผูกํากับภาพยนตร จะตองคนหาความรูสึกขัดแยงของตัวละครใหพบ วาเปนความขัดแยงในตัวเอง 
หรือขัดแยงกับตัวละครตัวอ่ืน หรือขัดแยงกับสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือขัดแยงกับสิ่งลี้ลับ ธรรมชาติ 
หรือขัดแยงกับอํานาจ การเมือง ความขัดแยงเหลาน้ี จะดึงดูดความรูสึกใหผูชมรูสึกมีอารมณรวม อยากจะ
ไปใหพนๆ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู เชน ตัวละครฝายหน่ึงถาม แตอีกฝายไมตอบ หรือ ตอบแลว สราง
ปญหาเพิ่มข้ึน (ไมใชคําตอบ เพื่อใหเรื่องจบ แตเปนคําตอบ ท่ีทําใหเร่ืองยาวออกไป) 

(6) สไตลของภาพยนตร (film style) 

สไตลภาพยนตร แบงออกเปน 3 แนว คือ แนวคลาสสิก (classical) แนวรูปแบบนิยม (formalism) 
และ แนวสัจนิยม (realism) แนวคลาสสิก เนนศิลปะและการแสดง มีโครงสรางการเลาเรื่อง แบบองก 3 
องคประกอบภาพ มุมภาพ การจัดแสง เงา สี องคประกอบของเสียง ลีลาจังหวะของตัวละคร และการตัด
ตอลําดับภาพ ภายใตแบบแผนท่ีเต็มไปดวยศิลปะ ความงาม ผูสรางภาพยนตรบันเทิงสวนใหญท่ัวโลก นิยม
สรางสไตลภาพยนตรแนวคลาสสิก เปนธุรกิจออกฉายท่ัวโลก 

ภาพยนตรสไตลเหมือนจริง (realistic) จะมีลักษณะตรงขามกับ แนวคลาสสิก คือ ไมเนนศิลปะการ
ถายภาพ และการแสดง มักสรางจากจินตนาการอิสระ ภาพท่ีไดเหมือนคลิปภาพวิดีโอ ท่ีถายกันเลนใน
ชีวิตประจําวัน เชน ภาพยนตรกลุมอินด้ี (inde) สยองขวัญ ภาพยนตรสั้นหลายเรื่อง มักมีลักษณะแนว
เหมือนจริง ภาพยนตรสไตลรูปแบบนิยม (formalist) เนนรูปแบบการสราง ท่ีมีกฏเกณฑท้ังศิลปะภาพ 
ศิลปะการแสดง ใหเกิดความสมจริงท้ังภาพและเสียง มีการใชเทคนิคพิเศษ คอมพิวเตอรกราฟก เปนตัว
ชวย ภาพยนตรสามมิติสวนใหญ ภาพยนตรการตูน มักจะจัดอยูในแนวน้ี 

สไตล เปนสิ่งที่ซอนเรน คลุมเครือ ข้ึนอยูกับวิสัยทัศน กระบวนทัศนของผูตีความ สไตลกับเน้ือหา 
ตองสอดคลองกัน การตีความหมายบทภาพยนตร ตองทํากอนถายทํา เพื่อใหกิจกรรมตอไปน้ี เกิดความ
ราบรื่น คือ การกํากับภาพยนตร การออกแบบฉาก และเครื่องแตงกายแกนักแสดง การกํากับการแสดง 
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การกํากับฉาก และการกํากับแสง ซึ่งจะกลาวโดยละเอียด ในบทท่ี 5 

3.2 ฉาก และองคประกอบฉาก (mise-en-scene & blocking) 
ภาพยนตร คือการนําเสนอเร่ืองราวดวยภาพ แตสิ่งท่ีปรากฏในจอภาพ อาจจะเคลื่อนไหวหรือไมก็ได 

ฉากในภาพยนตร จึงเปนสิ่งท่ีตองพิถีพิถัน ตองสํารวจ เสาะหา จัดสราง การติดตั้งอุปกรณประกอบฉาก 
ควรยึดหลักความเหมาะสม สอดคลองกับเรื่อง มีความสมจริง และสื่อความหมายไดชัดเจน การ
ตีความหมายในบทภาพยนตร จะชวยใหผูกํากับภาพยนตร ทราบวาควรใชสถานท่ีใดบางเปนฉากถายทํา 
หรือควรสรางข้ึนใหม ควรจัดเตรียมจัดหาอุปกรณอะไรบาง 

ฉากในภาพยนตร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  1) ฉากท่ีใชสถานท่ีจริง  2) ฉากท่ีสรางข้ึนใหมใน
สถานท่ีจริง และ 3) ฉากที่สรางข้ึนในโรงถาย ฉากจะตองทําใหดูสมจริง และใหความหมายท่ีหนักแนน 
จําเปนตองใสองคประกอบ ท้ังเปนวัตถุ วัสดุ อุปกรณ หรือการจัดแสง เงา เพิ่มเติม เสริมลงไป 

อุปกรณประกอบฉาก แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  1) ประเภทสอดคลองกับเรื่องราว 
(instrumental props)  2) ประเภทสื่อความหมาย (metaphorical props)  3) ประเภทสื่อสะทอน
วัฒนธรรม (cultural props) และ 4) ประเภทเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในภาพยนตร (contextualized 
props) 

3.2.1 ลําดับงานออกแบบสถานท่ี และฉากในภาพยนตร 

 (1) ศึกษาและทําความเขาใจ บทภาพยนตรท้ังเรื่อง จะไดมองเห็นภาพรวมของฉาก อาจตองใช
จินตนาการและประสบการณ วาฉากท่ีตองการมีลักษณะใด มีฉากอะไรบาง แตละฉาก ควรใหบรรยากาศ
และอารมณอยางไร ฉากท่ีจะตองสรางกี่ฉาก ถายทําภายใน หรือ ภายนอก หรือ ในโรงถาย  

 (2) ทีมงานสราง ประกอบดวย ผูอํานวยการสราง (producer) ผูกํากับภาพยนตร (director) 
และผูกํากับศิลป (art director) ประชุมรวมกัน เพื่อคนหาและออกแบบฉากตางๆ ท่ีปรากฏในบท 
screenplay ฉากใดเปนฉากหลักท่ีตองออกแบบกอสราง และฉากใดตองถายภายนอก ทุกฉาก ตอง
สอดคลองกับจินตนาการ ของผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับศิลป 

 (3) คนหาขอมูลเกี่ยวกับฉาก และเลือกอุปกรณประกอบฉาก ใหเหมาะสมกับแนวภาพยนตร ยุค
สมัยของเรื่องราว งบประมาณ และระยะเวลาสรางฉาก เชน ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร ตองดูวา เปน
ประวัติศาสตรของชนชาติใด ยุคใด คนในยุคน้ัน มีวิถีชีวิตเปนอยูอยางไร บานเรือน เคร่ืองใช อาวุธ การ
แตงกาย ขอมูลตางๆ สืบจากเอกสาร จากผูรู จากภาพถาย ภาพวาด ของจริง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
มากท่ีสุด จากน้ัน ก็ออกแบบรางเพื่อทําการกอสรางตอไป  

 (4) ออกแบบราง พอใหเห็นภาพวิว โดยใชจินตนาการ ใหมองเห็นภาพ และแอ็คช่ันของตัวละคร 
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ตลอดจนการวางแสงสีเงา และองคประกอบอื่นๆ แลววางเคาโครงคราวๆ อาจตองทําเผื่อไวสักสองหรือ
สามแบบ แลวเสนอแบบราง ใหผูกํากับภาพยนตรเลือก จากน้ัน ผูกํากับภาพยนตร ก็จะเลือกแบบท่ีถูกใจ 
และสั่งใหดําเนินการสราง หรือปรับปรุงแบบเพิ่มเติม ใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 (5) การเขียนแบบ และการกําหนดรายละเอียด ลงไปในฉาก ใหเห็นรายละเอียดรูปตัด รูปตั้ง และ
อาจสรางรูปจําลอง (model) เพื่อใหชางฝมือสามารถนําไปกอสรางได 

 (6) กําหนดงบประมาณการสราง จัดทํารายการตางๆ แสดงคาวัสดุอุปกรณ และคาแรง  

 (7) ทําการกอสราง ตกแตง จัดวางเครื่องประกอบฉาก ลงสี ผิว ใหแกวัสดุตางๆ ในฉาก ควร
คัดเลือกสีและวัสดุตกแตงใหเหมาะสม และราคาไมสูงเกินไป 

 (8) การดูแลจัดฉากใหไดภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแสดง ในวันถายทํา ผูกํากับฉาก จะมา
สํารวจความพรอมอีกทีหน่ึง หากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหนา ก็จะรีบแกไขทันที ตลอดจน การดูแลเก็บ
รักษาสิ่งประกอบฉากไวถายทําตอเน่ือง จนกวาจะเสร็จสิ้นของการถายทําในฉากน้ัน 

3.2.2 เสื้อผา ใบหนา ทรงผม ของนักแสดง 

การแตงกายแตงหนาใหแกนักแสดง ก็เพื่อใหตัวละครดูโดดเดน สมจริง นาเชื่อถือ การเลือกเส้ือผา 
การแตงหนาและทรงผม ใหแกนักแสดง มีหลักการพ้ืนฐาน 3 ขอ คือ  1) ตองใหสอดคลองกับ 
เรื่องราวในภาพยนตร (support scene realism)  2) สอดคลองกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
(character highlights) และ 3) สอดคลองกับหลักการเลาเรื่องดวยภาพ (narrative marker) เชน 
เร่ืองราวของ บุญชู ผูชายเหนอๆ ใหแตงกายสุภาพแบบดูเชย เปนตน เครื่องแตงกายนักแสดง ท่ีออกแบบ
เฉพาะแนวเน้ือหาภาพยนตร หรือ เรียกวา คอสตูม (costume) ถาเสื้อผานักแสดงทั่วไป ที่สวมใสใหดู
สมจริง ไมเนนการออกแบบ คลายตูเสื้อผาเคลื่อนท่ีได (wardrobe) 

การแตงหนานักแสดง (make up) เปนองคประกอบหน่ึงของฉาก ผูกํากับฉาก และทีมงานท่ีมี
หนาท่ีดูแล เสื้อผา หนาผม นักแสดง จะตองจัดดูแลความเรียบรอย ท้ังกอนและระหวางเขาฉากการแสดง ถา
เห็นวามีขอบกพรอง ก็อาจสั่งคัทแทนผูกํากับได ระหวางการแสดง  

3.3 นักแสดง และการแสดง  
ศิลปะการแสดง (performing arts) คือ การเลาเรื่องผานดนตรี นาฏศิลป การแสดงออกทาง

อารมณ ความรูสึก อริสโตเติล (Aristotle : 385 – 322 BC) นักปราชญชาวกรีก ใหความหมาย ของการ
แสดง ไววา “ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ” และ ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy : 1828 – 
1910) ปราชญดานประพันธ ชาวรัสเซีย ใหความหมายไววา “ศิลปะการแสดง เปนการสื่อสารอยางหนึ่ง
ระหวางมนุษย ดวยการใชคําพูดถายทอดความคิด และ ศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก” 
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การแสดง เปนท้ังศาสตรและศิลป ท่ีมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน แมวาการแสดง จะเปนแคการ
สถานการณจําลองทางความรูสึกนึกคิด อารมณของมนุษย ผานตัวละครก็ตาม แตมันก็มีพลังมากพอ ท่ีจะ
โนมนาวช้ีนําใหคนดูเช่ือ จนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแสดงท่ีสมจริง ผูแสดงตองสวมใสบุคลิกของตัวละคร
น้ัน เหมือนเปนตัวตนของตน หากการแสดงเปนเพียงการเสแสรางแกลงทํา เพื่อใหดูเหมือนจริง ผูชมก็จะ
สังเกตเห็นขอบกพรองเหลาน้ันได  

ผูแสดงมีหนาท่ีควบคุมรางกาย จิตใจ นํ้าเสียง อารมณ ความรูสึก ตอสิ่งท่ีตนเองกระทํา ตองจําบท 
คําพูด ตองศึกษาบุคลิกตัวละครน้ันอยางถองแท ท้ิงบุคลิกความเปนตนเองตลอดเวลาท่ีสวมบท เพ่ือใหผสม
กลมกลืนกันไปกับการแสดงของตัวละครอ่ืนๆ  

ในชีวิตปกติของมนุษย ก็เหมือนละครเร่ืองหน่ึง ท่ีไมมีการเสแสรง หรือสมมุติข้ึน คนดูกับตัวละคร คือ
บุคคลคนเดียวกัน แตการแสดง เปนสิ่งท่ีมนุษย “สมมุติ” ข้ึน คลายกับการเลนบทบาทสมมติ ของเด็กๆ แม
จะเปนการเสแสรง แตก็สรางความเพลิดเพลินใหไมนอย การเสแสรงหรือการเลนสมมุติเหลานี้ นํามาเปน
แนวทางประเมินความเปนนักแสดงได เพราะศิลปะการแสดง เปนผลิตผลท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของ
ศิลปนนักแสดงเหลาน้ัน สิ่งท่ีพวกเขาคิด มอง เห็น รูสึก รับรู และกระทํา มาจากจินตนาการของพวกเขา
เอง กอเกิดเปนแอคช่ันท่ีสื่อความหมายทางอารมณใหคนดูรับรูได ความรูสึกถูกกดดันอยางรุนแรง ความ
เจ็บแคน ความทุกขยาก ความอยุติธรรม ความสุข ความสมหวัง ความเอื้ออาทร เปนพลังของศิลปะที่
สงผลกระทบทางจิตใจ ท้ังดานบวกและดานลบ งานศิลปะเหลาน้ี มีอิทธิพลอยางนาอัศจรรย สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูชม หรือผูเสพงานศิลปะได สังคมมนุษยสงบสุขได เพราะมีศีลธรรม ความดี
งามคํ้าจุนอยู ศิลปะก็เชนกัน หากโนมนาวจิตใจของผูชม ไปในทิศทางสรางความรุนแรง ความขัดแยง และ
สงเสริมกระทําผิดกฎหมาย ก็ตองถูกกําจัดออกไป 

คุณสมบัติของนักแสดง [1] 
ผูแสดง เปนผูถายทอดอารมณ ความรูสึก เรื่องเรื่องราว ไปสูผูชม บทบาท นักแสดงจึงเปนผูใกลชิด

กับผูชมมากท่ีสุด การสรางภาพยนตรในแตละเรื่อง จะตองคัดเลือกผูแสดงอยางพิถีพิถัน ใหเหมาะกับบุคลิก
ของตัวละครมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีดีของนักแสดง ควรประกอบดวย  

(1) มีรางกายสมบูรณแข็งแรง 

นักแสดง ตองใชรางกายและเสียง เปนสื่อนําเสนองานศิลปะตอผูชม พูดออกเสียงไดชัดเจนถูกตอง 
สื่อสารทาทางอยางมีความหมาย ในฐานะศิลปนผูแสดง จึงควรหม่ันฝกฝนตนเอง ใหมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการใชรางกายทุกสวน ให

                                     
1 บรรจง โกศัลวัฒน. (2550). ปฐมบทแหงศิลปะการแสดง. กรุงเทพฯ: ไทยโพสต 
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ทํางานไดตามความตองการ สามารถปรับสภาพตนเอง ใหเขากับบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีตนสวม
บท และสามารถถายทอดบทน้ัน ออกมาสูสายตาของผูชมไดตามท่ีตองการ ตลอดจน รูจักผอนคลาย ไมให
เกิดความเครียด อันเปนเหตุนําไปสูการแสดงท่ีขัดเขิน  

(2) มีพรสวรรคการแสดง  

พรสวรรค (gift) คือ มรดกทางธรรมชาติของนักแสดงแตละคน ท่ีไดรับมาแตกําเนิด จะเปนปจจัย
สนับสนุนใหการแสดงดูโดดเดน ผูแสดงตองสํานึกถึงคุณคา และรูจักใชมัน พรสวรรค เปรียบเหมือน 
อัญมณีที่งดงามภายในตัวเอง ผูท่ีรูคุณคา ก็จะรูจักเจียระไน ตกแตง (ลีลา อารมณ ความรูสึก) ใหเขากับ
เรือนแหวน หรือเคร่ืองประดับ (บทท่ีรับมาแสดง) ซ่ึงจะเพิ่มรัศมีของอัญมณีใหเปลงปลั่ง งดงาม คุณคา
แหงความงามท่ีแท ประกอบดวย “พรสวรรค” (แสดงเปน แสดงได) รวมกับ “พรแสวง” (ability) 

พรสวรรคจะเกิดข้ึน ตองรูจักใชจินตนาการ ผูแสดงจะตองมีไหวพริบปฏิภาณ รับรูความรูสึกไดอยาง
ฉับไว มีความละเอียดออน และมีเหตุมีผลในการทํางาน มีความคิด และสามารถทํางานไดอยางสรางสรรค 
รูหลักสุนทรียศาสตร รูจักการควบคุมจังหวะ ลีลา การเคลื่อนไหว อยางเหมาะสม ตองรูจักสรางจุดเดน 
เปนแมเหล็กดึงดูดผูชม มีความสามารถท่ีจะเขาถึงอารมณความรูสึก ไดล้ําลึกมากกวาผูอ่ืน นักแสดงท่ีดี 
ตองรูจักดึงเอาพรสวรรคมาใชไดตลอดเวลา  

(3) การมีระเบียบวินัย และ พลังในการทํางาน  

ผูแสดง ควรเปนผูมี “พลัง” ในการทํางาน มีความพรอมท้ังพลังกาย พลังใจ เขมแข็ง เด็ดเดี่ยว ทุมเท 
ใหกับงานศิลปะการแสดง อยางจริงจัง ตองรูจักพัฒนาและฝกฝนตนเอง ท้ังทางกายและจิตวิญญาณ พลัง
ในการทํางาน สามารถสรางข้ึนไดจาก การมีระเบียบวินัย หนาที่ ความรับผิดชอบตอตนเอง หมูคณะและ
สังคม ความขยันพากเพียร ฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แมจะเปนผูมี
ความสามารถ มีพรสวรรคท่ีดี แตขาดระเบียบวินัย ก็จะทํางานกับผูอ่ืนลําบาก เพราะการแสดง เปนงานท่ี
จะตองสัมพันธ กับผูรวมงานในหมูคณะอยูตลอดเวลา  

 (4) มีความเขาใจในงานศิลปะ  

นักแสดงท่ีดี ควรมีพื้นฐานความรูดานศิลปะมาเปนอยางดี มีรสนิยมท่ีดี มีความรูรอบตัว มีความเขาใจ
ในศิลปะการแสดง มีความรูเรื่องงานประพันธ ดนตรี นาฏกรรมและอื่นๆ สามารถตีความหมายของบท
ภาพยนตรได อานบุคลิกของตัวละครไดถูกตอง เขาใจเรื่องราว อารมณ การกระทํานั้นๆ อยางลึกซึ้ง และ 
ไดสอดคลองสัมพันธกับบทภาพยนตร  

(5) มีความศรัทธา เชื่อม่ันในการแสดง  

นักแสดงท่ีดี ตองรักและศรัทธาในวิชาชีพการแสดง เห็นคุณคาในงานสรางสรรค มีจิตสํานึก
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รับผิดชอบตอหนาท่ีและเวลาท่ีตนไดรับมอบมา มีความพรอมท่ีจะทํางาน พรอมท่ีจะทดลองคนหาสิ่งใหมๆ 
เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศในงานแสดง การเสแสรงแกลงทํา มักจะเกิดกับนักแสดงท่ีไมมีศรัทธาตองาน
แสดง  

นักแสดงท่ีดี ตองมีความพรอมในดานตางๆ[2] คือ จิตใจท่ีงดงาม ความงดงามของเรือนราง ความ
พรอมของรางกายและเสียง ความพรอมของอารมณและความรูสึก ความพรอมของประสาทสัมผัส ตองมี
สมาธิและความจําท่ีดี ความสามารถในการสังเกต มีความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตมนุษย มีความเช่ือใน
บทบาทท่ีตนแสดง มีวินัย ความตั้งใจ และความขยันหม่ันเพียร มีรสนิยมท่ีดีและคานิยมของสังคม ท่ีคน
ยอมรับมาเปนแมแบบ  

ปจจัยในการ คัดเลือกนักแสดง 
แหลงท่ีมาของนักแสดง มาจาก 3 แหลง คือ  

(1) นักแสดงท่ีมีคายสังกัด ตองขออนุญาตจากเจาของสังกัด กรณีท่ียังมีสัญญาจางอยู 

(2) นักแสดงท่ีผูกํากับภาพยนตร เปนผูคัดเลือก จากเวทีการแขงขันดานการแสดง หรือ เลือก
จากคนท่ีมีชื่อเสียงทางส่ือสารมวลชน (ดารา) และไดรับความนิยมจากผูชม หรือเปนนักแสดงอิสระ 
นักแสดงรับจาง นักแสดงแทน (stun) ท่ีรับงานแสดงในฉากเสี่ยงอันตราย 

(3) นักแสดงท่ีอยูนอกรายการ อาจมีการจายคาตอบแทนพิเศษ เชน คาชดเชยในการจัดเตรียม
เสื้อผาแสดงมาเอง คาใชจายอื่นๆ นักแสดงที่รับบทเฉพาะ (personality) เชน คนแคระ (ซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะ) อาจจะมีการตกลงคาตอบแทน เปนรายกรณีไป 

แนวทางการคัดเลือกนักแสดง 
(1) จัดลําดับชั้นความสําคัญของตัวละคร เชน นักแสดงหลัก นักแสดงประกอบ นักแสดงแทน 

นักแสดงหลัก (main cast) เปนนักแสดงท่ีระบุช่ือในรายการของนักแสดง ผูชมรูจักดี เพราะเปนผูมีชื่อเสียง 
นักแสดงประกอบ (extras) อาจมีหรือไมมีบทพูด หรือบทแอ็คช่ัน อาจถูกจัดวางเปนสวนประกอบของฉาก 
เชน รวมเปนแขกในงานงาน รวมเปนขบวนแหแหนบนถนน เปนตน นักแสดงประกอบ ท่ีไมตองใช
ความสามารถในทางการแสดง เปนแคนักแสดงฝกหัด ท่ีถูกวางตัวในตําแหนงการแสดง ตามท่ีกําหนดไวใน
บทภาพยนตร เปนผูท่ีอยูในควบคุมของ ผูกํากับฉาก หรือพ่ีเลี้ยง ถูกจัดวางใหรองรับแอ็คช่ัน ของนักแสดง
หลัก ซ่ึงจะปรากฏอยูในเฟรมภาพ ไมจําเปนตองระบุช่ือลงไป ในรายการนักแสดง 

                                     
2 เทคนิคการแสดง / คุณสมบัติของนักแสดงท่ีดี.  (ออนไลน).  แหลงขอมูล: ThaiActing  

http://www.thaiacting.com/modules.php?name=article&file=article&asid=5 (14 พฤศจิกายน 2551). 
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(2) เลือกใหเหมาะกับบุคลิกภาพของตัวละคร 

(3) รูปราง หนาตา นํ้าเสียง ตามจินตนาการของผูกํากับ  

(4) สามารถแตงหนา แตงกายไดเอง (อาจมีทีมงานสวนตัว) โดยไมเปนภาระของกองถาย หรือ
ผูวาจาง 

(5) สามารถ หานักแสดงอ่ืนมาสวมแทนได กรณีเกิดปญหาท่ีจําเปนตองเปลี่ยนนักแสดง โดย
ปจจุบนัทันดวน หรือกรณีหานักแสดงเขาฉากตัวละครคูแฝด 

3.4 บทถายทํา (shooting script) 
เม่ือผูกํากับภาพยนตร ไดรับหรือเลือกบท screenplay มาแลว ก็จะใสตัวเลขลําดับฉากท่ีหัวของ

ฉาก (scene heading) จนครบทุกฉาก จากน้ันก็จะทําการจัดกลุมของฉาก วาจะตองถายทําในสถานท่ี
เดียวกันหรือไม สถานท่ีแหงเดียว อาจถายทําหลายฉาก ผูกํากับก็จะวางแผนถายทํา (ในสถานท่ีแหงน้ัน 
จนครบ ซึ่งจะไมเปนไปตามลําดับหมายเลขท่ีกํากับอยูบนหัวของฉาก) จึงจะยายกองถายไปยังสถานที่อ่ืน 
บทถายทํา จะเขียนแยกเรียงกันไป หรือจะรวมกลุมกันกอน แลวเขียนก็ได แตบทถายทํา 1 บท เทากับ 1 
ฉาก 

โดยท่ัวไป บทถายทําของแตละฉาก จะแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) สวนหัว และ (2) สวนการ
ถายภาพ สวนหัว จะระบุรายการวัสดุอุปกรณประกอบในฉาก เครื่องแตงกายของนักแสดง อุปกรณ
ประกอบนักแสดง สัตว ยานพาหนะ การทําเอฟเฟคตางๆ เชน ระเบิด นํ้าทวม ฝนตก พายุ อุปกรณพิเศษ
การถายภาพ เชน เครน ดอลลี่ โดรน และอ่ืนๆ ท่ีผูกํากับเห็นวาจําเปน รายการท่ีสวนหัวของบทถายทํา 
อาจแยกไปใสไวใน ตารางงานถายทํา (Script breakdown sheet) ของแตละฉาก ก็ได 

กอนการถายภาพจะเริ่มข้ึน ผูกํากับภาพยนตร จะขยายคําอธิบายฉาก อธิบายแอ็คชั่น และบท
สนทนา ตลอดจนคําบรรยายอ่ืนๆ ท่ีมีในฉากน้ัน ออกมาเปนช็อทภาพ (shot หรือ cut) และกําหนดมุม
ภาพ (angle view) ขนาดภาพ (video size) การเคลื่อนกลองตามมุมมองของผูเขียนบท (objective 
motion) หรือการเคลื่อนกลองแบบมุมมองของตัวละคร (subjective motion) การเคล่ือนไหวของ
นักแสดง (in frame – out frame) และการทํา blocking  

เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเขียน และ การจัดทํา storyboard ช็อทหน่ึงๆ จะบอกรายละเอียด 3 
เร่ือง คือ (1) ภาพ  (2) การเคลื่อนไหว และ (3) บทสนทนา รายละเอียดของภาพ ท่ีจะไปปรากฏบนจอ
ภาพยนตร (screen) จะบอกขนาดภาพ และมุมภาพ รายละเอียดของการเคลื่อนไหว ก็จะบอกแอ็คชั่นของ
นักแสดง วาเขามาในเฟรมอยางไร จากทิศไหน อยูในเฟรมดวยกิริยาอยางไร เคลื่อนไหวอยางไร และการ
จบช็อทภาพ จะใหจบอยางไร ใหนักแสดงเคลื่อนออกจากเฟรม หรือ ตัดไป (cut to) หรือเลือนจางหายไป 
(fade to) รายละเอียดของเสียง การสนทนา ก็คือบทพูดของตัวละคร ก็จะใสไปดวย วาจะใหพูดยาวแคไหน 
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ในช็อทน้ัน การเขียนบทถายทํา ไมมีรูปแบบชัดเจน ข้ึนอยูกับความประสงคของผูกํากับ แตจะมีรายละเอียด
และรายการตางๆ ดังท่ีกลาวไปแลว  

ในสวนการถายภาพน้ี ผูกํากับจะแบงพื้นท่ีของบท screenplay ในหนึ่งหนากระดาษ ขนาด Letter 
(8 x 11 น้ิว) ออกเปน 8 สวน แลวคํานวณดูวา ฉากท่ีกําลังเขียนอยูน้ัน กินพ้ืนท่ีของหนากระดาษ ไป
เทาไร เพราะจะมีผลตอการกําหนดเวลาถายทํา ซ่ึงอาจคิดเปน จํานวนช่ัวโมง หรือเปนคิวเวลา หรือเปนวัน 
เชน ในหน่ึงหนา มีจํานวน 3 ฉาก ฉากท่ี 1 มีบทแอ็คช่ันพื้นๆ อยูแค 2 บรรทัด นอกน้ันเปนบทพูด รวม
แลวคอนหนา (6/8 หนา) สวนฉากท่ี 2 – 3 ไมมีบทพูด มีแตบทแอ็คช่ัน รวมกัน 2/8 หนา ในการถายทํา
จริง ฉากท่ีหน่ึงจะทําไดงายกวา และใชเวลาไมมาก เชน 1–2 ช่ัวโมง แตการถายทําฉากท่ี 1 – 2 จะทําได
ยากกวา เพราะเปนบทแอ็คช่ัน ดังน้ัน การกําหนดเวลาถายทําของฉากที่ 2 หรือ 3 อาจใชเวลาเปนวันก็ได 

ตัวอยางบทถายทํา ภาพยนตรเร่ือง แคน คลั่ง หลอน 

SCENE 10 

SCENE กอน: 09 SCENE NO. 10  (3.30 นาที.วินาที) SCENE ตอไป: 11 

LOCATION: ภายใน / รถแท็กซ่ี–จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ. / กลางวัน. 

SEQUENCE/EVENTS: เดินทางดวยรถแท็กซ่ี / เกิดอุบัติ กอนเขาพักในรีสอรท 

CHARACTER: นาตาลี,  มารก,  คนขับรถแท็กซ่ี 

WARDROBE/MAKE UP: นาตาลี–W-07  ชุดเดินทางไปชนบท สีสดใส ใสสายสรอย แหวน ตางหู 
มารก–W-07  มารก สวมแวน ท่ีคอคลองกลองถายรูป 

มารก–M-01  หนาผากแตก เพราะถูกแวนตากระแทก 
แท็กซ่ี–W-01  ชุดคนขับรถแท็กซ่ี (ฟอรม) 

PROP–SET: โทรศัพท ของคนขับรถแท็กซ่ี P-05 

SOUND: ผอนคลาย–สงบ  / ตื่นเตน–ตกใจ 

SPECIAL EFFECT: ชน กระแทก เสียงโทรเขามือถือ 

LIGHT & COLOR: high key 
คําอธิบายฉากอยางยอ:  
คนขับรถแท็กซ่ี ชําเลืองดู ผูโดยสาร ผานกระจกหลัง โดยที่ นาตาลี กับ มารก ไมทันสังเกต เพราะกําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง สักครู มีเสียงโทรศัพท โทรเขา 
คนขับรถแท็กซ่ีจึงยกหูรับ คนขับรถแท็กซ่ี ครุนคิดบางอยาง ขณะมองไปที่ เคร่ืองประดับ ท่ีนาตาลี สวมใสอยู อยางมีพิรุธ โดยที่ เธอ กับสามี ไมทันสังเกต  

พลัน ! รถก็ไปชนอะไรสักอยาง ทําใหรถเสียหลัก ว่ิงไปชนเสาหลักกิโลเมตรขางทาง มารก ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย หนาผากมีเลือดไหลซิบๆ ทุกคนในรถตกใจ นาตาลีไม
พอใจคนขับรถแท็กซ่ี แตเขาก็ขอโทษ ขณะที่ นาตาลี กับ มารก กําลัง สํารวจรางกาย คนขับรถแท็กซ่ี ก็เปดประตูลงไปดูความเสียหายของรถ พบวา บริเวณหนารถ
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เสียหาย เหมือนชนกับของแข็ง แตไมรูวาเปนอะไร รถแท็กซ่ี จึงพาผูโดยสาร ขับเดินตอไปดวยความเร็วไมมากนัก มาถึงหนาปายรีสอรทแหงหน่ึง รถจอด สักครู รถก็เลี้ยว
เขาไป 

Shot No.: 01 

ภาพ: ECU/ กระจกมองหลังรถ มองเห็น นัยนตาคนขับรถแท็กซ่ี  

เคลื่อนไหว: คนขับรถแท็กซ่ี ชําเลืองดู ผูโดยสาร 

เสียง–พูด: เสียงโทรศัพท โทรเขา (ตัดไป SHOT 03) 

Shot No.: 02 

ภาพ: BMS/ นาตาลี  มารก 

เคลื่อนไหว: กําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง 

เสียง–พูด: เสียงพูดหยอกลอ (จาก BOOM MIC.) 

Shot No.: 03A,  03B,  03C 

ภาพ: –MS/ ดานขาง คนขับรถแท็กซ่ี (SHOT 03A) 
–BMS/ ดานหลัง คนขับรถแท็กซี่  (SHOT 03B) 
–MS/ นาตาลี กับ มารก (SHOT 03C) 

เคลื่อนไหว: SHOT 03A/ คนขับรถแท็กซ่ี ยกหูรับโทรเขา ฟงเสียง 
SHOT 03B/ ดานหลังคนขับรถแท็กซ่ี แทนสายตา ผูโดยสาร 
SHOT 03C/ นาตาลี กับ มารก ย้ิมใหกันมีความสุข 

เสียง–พูด: SHOT 03A/ เสียงโทรเขา: (ผูหญิง) “เมื่อตอนสาย เฮียแกว ใหคนมาทวงหน้ีท่ีฉัน พี่ก็
รีบๆ หาเงินไปใชหน้ีเฮียเขาซะ ฉันเตือนแลว ก็ไมเช่ือ REACT SHOT 03C/ เห็นรึยังละ 
คราวน้ีมันเดือดรอนถึงลูกเมีย แลวพี่จะจัดการยังไง REACT SHOT 03B/ เฮียแกวนะ 
ไมเทาไหรหรอก แตไอปอง ลูกนองมัน โหดแคไหน พี่กูรู 

 SHOT 03A/ คนขับรถแท็กซ่ี (พล): “เออ ๆ ก็กําลังหาทางอยู เงินสามหม่ืนมันก็ไมนอย
นะ ใครจะหาใหทัน บอกขอผลัดเขาไปกอนละกัน พ่ีกําลังหาทางอยู” 

Shot No.: 04 

ภาพ: MS/ ดานหนา คนขับรถแท็กซ่ี ดานหลังมองเห็นผูโดยสาร 

เคลื่อนไหว: วางหู ครุนคิดบางอยาง มองไปท่ี เครื่องประดับท่ีคอนาตาลี สายตามีพิรุธ 
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เสียง–พูด: – 

Shot No.: 05 

ภาพ: MS/ ผานดานหลังคนขับรถแท็กซ่ี มองขางหนา เห็นดานหนารถบรรทุกของชาวบาน 

เคลื่อนไหว: รถบรรทุกของชาวบาน วิ่งสวนมา มีของส่ิงหน่ึงหลุดจากระบะทาย หลนชนบริเวณหนา
หมอนํ้ารถแท็กซ่ี  

เสียง–พูด: เสียงชนกระแทก กับ เสียงเบรกรถ (ตัดไป SHOT 06) 

Shot No.: 06 

ภาพ: LS/ HV/ รถแท็กซี่  

เคลื่อนไหว: วิ่งสาย เซเขาชนกับหลักปูนซีเมนต ขางถนน จอดแนน่ิง มีควันขึ้นท่ีบริเวณหนารถ 

เสียง–พูด: เสียงเอะอะ หวีดรอง ของนาตาลี ผสมเสียงเบรครถ 

Shot No.: 07A,  07B,  07C 

พื้นท่ี–เวลา: มารก ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย  ทุกคนในรถตกใจ แตเขาก็ขอโทษ 

ภาพ: –TWO SHOT/ BMS/ มารก ผาน นาตาลี  (SHOT 07A) 
–CU/ นาตาลี – มารก  (SHOT 07B) 
–MS/ คนขับรถแท็กซ่ี เห็นหนา นาตาลี ขางหลัง (SHOT 07C) 

เคลื่อนไหว: SHOT 07A/ มารก กมหนาซบขอบกระจกรถ เงยขึ้น หนาผากของ มารก มีเลือดไหล 
SHOT 07B/ รับหนา นาตาลี ตกใจ (พูดประโยคหน่ึง) แลว ZOOM OUT ใหเห็น นาตา
ลี ผาน มารก และ ไมพอใจคนขับรถแท็กซ่ี (พูดประโยคสอง) 
SHOT 07C/ คนขับรถแท็กซ่ี พูดขอโทษเสร็จ ก็เปดประตูออกไป 

เสียง–พูด: –SHOT 07B/ นาตาลี “มารก ยูเปนไรมากม๊ัย …” 
–SHOT 07C/ นาตาลี “น่ีคุณขับรถยังไง ทําไมไมดูใหดี…” คนขับรถแท็กซ่ี “ผม ผม ขอ
โทษครับ ผมมองไมเห็นจริงๆ ขอโทษ ขอโทษ” นาตาลี “ท่ีรัก เจ็บมากไหม” 

 –SHOT 07A/ มารก “ไม ไมเปนอะไรมากนักหรอก” นาตาลี “ไมมากอะไร น่ีถึงกับเลือด
ซิบอยางน้ี ตองไปหาหมอแลวละ” มารก “ไมเปนอะไรจริงๆ” 
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Shot No.: 08A,  08B 

ภาพ: –LS/ HV/ คนขับรถแท็กซ่ี ยืนบริเวณดานหนารถ (SHOT 08A) 
–MS/ LV/ คนขับรถแท็กซ่ี ผานกระจกหนารถ (ถายจากดานในรถ) (SHOT 08B) 

เคลื่อนไหว: กมดูความเสียหายรถ เดินวนไปเวียนมา รอบหนารถ แลวเปดประตูรถเขาไป 

เสียง–พูด: – 

Shot No.: 09 

พ้ืนท่ี–เวลา:  

ภาพ: MS/ คนขับรถแท็กซ่ี  นาตาลี 

เคลื่อนไหว: คนขับรถแท็กซ่ี พูดปรึกษากับ นาตาลี 

เสียง–พูด: คนขับรถแท็กซ่ี “รถคงขับตอไปไกลๆ ไมไดแลวละครับ ตองหาท่ีซอมกันกอน ไมนาซวย
อยางงี้เลย … พวกคุณจะเอาไงดี” 

 นาตาลี (หันไปพูดกับ มารก) “ไหวแนนะท่ีรัก … เอางี้ คุณชวยพาไปท่ีพักใกลๆ กอนก็
แลวกัน ฉันไมแนใจเหมือนกันวา ขางหนาพอจะมีไหม” 

Shot No.: 10 

ภาพ: LS/ LV/ ดานหนารถแท็กซี่ เห็นสภาพโทรมของรถ และเห็นลอรถ 

เคลื่อนไหว: วิ่งผานกลองชาๆ แลวแพนตามรถ 

เสียง–พูด: – 

Shot No.: 11 

ภาพ: VLS/ HV/ ปายทางเขารีสอรท หรือ ปายช่ือรถสอรท 

เคลื่อนไหว: รถแท็กซ่ีวิ่งเขามา แลวจอดตรงปายช่ือ รอครูหน่ึง แลวแวะเขาไป 

เสียง–พูด: – 

CUT 
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3.5 การจัดทําตารางงานถายทํา (Breakdown script) 
บท screenplay จะชวยใหผูอํานวยการสราง ทราบขอบเขตและขนาดของงานสรางไดทันทีวา 

ภาพยนตรเรื่องน้ัน ตองใชระยะเวลายาวนานเทาใด มีใครมาเกี่ยวของบาง คาใชจาย การจัดหา เชา ซ้ือ 
วัสดุอุปกรณ การเลือกสถานท่ีถายทํา และการวางแผนเดินทางไปกลับ 

(1) ตารางงานถายทํา ของแตละฉาก (Script breakdown sheet)  

Breakdown sheet มีความสําคัญตองานสราง ผูอํานวยการสราง ผูกํากับภาพยนตร จะชวยกัน
เขียนมันขึ้นมา เปนตารางหลัก เพ่ือบอกรายระเอียดของทุกฉาก (scene) ในบทภาพยนตร ใชเปนเปน
แหลงอางอิง ในแผนงานและการออกคําสั่งตางๆ เม่ือตองลงมือถายทําจริงๆ ดูตารางท่ี 3.1 ตารางงาน
ถายทํา (Script breakdown sheet) มีคําอธิบายรายละเอียดดังน้ี 

  [1] วัน เดือน ป Date. อาจระบุวัน เดือน ป ของบท screenplay ควบกับ วัน เดือน ป ของ
ตาราง เพื่อใหทีมงานและผูเกี่ยวของทราบ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง แกไขบท หรือกิจกรรมในตาราง โดยให
ถือเอาตาราง ที่ระบุ วัน เดือน ป ลาสุด เปนคําสั่งท่ีตองปฏิบัติ 

  [2] ช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานสราง Production company.  

  [3] ช่ือภาพยนตร Production title / Episode number. ถาเปนเร่ืองท่ีมีหลายภาค หรือเปน
ภาพยนตรชุด ใหระบุช่ือภาค และ ตอนดวย 

  [4] หนาตารางท่ี / หมายเลขประจําตาราง Breakdown sheet page number. มักจะใชตัวเลข
เดียวกันกับหมายเลขประจําฉาก หรือเลขประบุหัวซีน เม่ือผูอํานวยการสรางเลือกบทภาพยนตรไดแลว ก็
จะใสเลขระบุหัวซีนลงไป เรียงตามลําดับ เพ่ือไมใหเลขซํ้ากัน ตัวเลขน้ี จะตรงกับหมายเลขประจําตาราง 
สมมุติวา ภาพยนตรเรื่องหน่ึง มีจํานวน 45 ฉาก ตาราง Breakdown sheet ก็จะมี 45 แผน 

  [5] ฉากท่ี / หมายเลขประจําฉาก Scene number. หรือเลขระบุหัวซีน ซ่ึงผูเขียนบทไมตองใส
ในขณะเขียนบท เปนหนาที่ของฝายทีมงานสราง ตัวเลขน้ีจะเปนขอมูลบอกขนาดของงานสราง วาใหญโต
แคไหน ฉากใดท่ีใสเลขระบุหัวซีนแลว เลขน้ันก็จะยังคงอยูตลอดไป แมวาฉากน้ัน จะไดรับการแกไขใหม 
และใสตัวเลขใหใหม ทีมงานก็จะยึดฉากท่ีมีตัวเลขใหม สวนฉากท่ีมีตัวเลขเกาแมจะถูกยกเลิก ก็จะไมนํา
ตัวเลขน้ันกลับมาใชอีก เชน ฉากท่ี 12 ถูกยกเลิก ฉากถัดไปก็เรียงลําดับเลขถัดไป เปนฉากท่ี 13 อีกวิธี
หน่ึง เชน ฉากท่ี 12 ถูกแทนท่ีดวย ฉากท่ี 12a (เกิดจากการแกไข) ตัวเลข 12a ก็จะถูกนําไปใช แทน 12 

  [6] ช่ือฉาก Scene location name. หมายถึงชื่อฉากในเร่ือง มิใชช่ือสถานท่ีถายทํา เชน ช่ือ
ฉากในเรื่อง คือ บานของแบงค อาจจะเลือกบานของใครก็ไดเปนสถานท่ีถายทํา 

  [7] ภายนอก – ภายใน Interior | Exterior ระบุวาฉากนั้น ถายทําภายนอกอาคารหรือใน
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อาคาร ซ่ึงจะมีผลตอการติดตั้งกลอง ไฟสอง และอุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนการควบคุม สั่งการ เม่ือตองยาย
จุดถายจากภายใน ไปภายนอก ทําใหเสียเวลารื้อถอนและติดตั้ง เรื่องน้ีผูอํานวยการสราง จะตองวางแผน
ใหดี กรณีแอ็คช่ันของตัวละครในฉากน้ี ตองเคลื่อนท่ีจากภายใน ตอเน่ืองไปภายนอก หรือในทางกลับกัน 
จําเปนตองมีอุปกรณสํารองไวเพียงพอ ไมเชนน้ัน จะเสียเวลาในการรื้อถอนและติดตั้งใหม และอาจมี
คาใชจายเพิ่ม 

  [8] คําอธิบายเพิ่มเติม Scene description. บางฉาก ผูอํานวยการสราง หรือผูกํากับ ตองการ
เนนกิจกรรมบางอยางในฉากน้ัน หรืออาจใหความสําคัญกับนักแสดง แอ็คชั่นของนักแสดง หรืออุปกรณ
บางอยาง ก็จะระบุลงไป ซ่ึงทีมงานจะมองเห็นแนวปฏิบัติรวมกัน 

  [9] กลางวัน – กลางคืน Day | Night. วางไวถัดจากคําวา ภายใน – ภายนอก การระบุ
กลางวัน กลางคืน ไมไดหมายความวา ฉากกลางคืน จะตองถายทําในเวลากลางคืนเสมอไป ถาสถานที่
ถายทํามีผนังปดมิดชิด ก็ถายทําในเวลากลางวันก็ได หรือถาจําเปน ก็อาจใชแผนกรองแสงปดหนาเลนส 
เม่ือถายทําฉากกลางคืนในบริเวณกลางแจง ควรทําเทาท่ีจําเปน 

[10] สัดสวนของหนาบท Page count. ปกติ บทภาพยนตรแตละหนา จะแทนหวงเวลาของ
ภาพยนตรจริง 1 หนา ตอ 1 นาที โดยเฉล่ีย แตเวลาถายทําในภาคสนาม จะใชเวลาจริงมากกวาน้ันหลาย
เทา สัดสวนของหนาในบทภาพยนตร มักจะแบงพื้นท่ีออกเปน 8 สวน ตอ 1 หนา ผูอํานวยการสราง จะดู
วา ฉากท่ีตองการถาย กินพื้นท่ีของบทไปเทาใดของหนา (โดยประมาณ) ซ่ึงมีผลตองานถายทํามาก เชน 
ฉากท่ี 1 เปนฉากท่ีมีบทบรรยายฉากหรือแอ็คช่ัน กินพื้นท่ีแค 1/8 หนา กับ ฉากที่ 2 มีบทสนทนา กิน
พื้นท่ีไป 5/8 หนา ขอบเขตและความยุงยากของงานสราง อาจจะไมแตกตางกันมากก็ได แมจะดูเหมือนวา
ในหนาน้ันสวนใหญจะเปนของฉากท่ี 2 ก็ตาม (ฉากบรรยายแอ็คชั่นแมจะไมกี่บรรทัด แตจะมีความยุงยาก
มากกวา ฉากสนทนา) 

[11] นักแสดง Cast. สวนน้ีหมายถึง นักแสดงนํา นักแสดงรอง และนักแสดงประกอบ (ดาวสี
แดง) ท้ังหมดมีบทพูด ซึ่งระบุจํานวน (หรือชื่อ) ของนักแสดงแตละประเภทไวชัดเจน โดยใสตัวเลขไวทายชื่อ 
เพื่อบอกลําดับความสําคัญ เชน แบงค (1) แบงค เปนนักแสดงนํา ลําดับความสําคัญท่ี 1 หวาน (3) 
หมายความวา หวาน เปนนักแสดงท่ีมีลําดับความสําคัญ ช้ัน 3 สวนนักแสดงประเภทอื่น ใหระบุอายุดวย 
แลวตอทายดวย (ด) หมายถึงเด็ก (คละ) หมายถึงคละหญิงชาย 

[12] นักแสดงแทน Stunts. (ดาวสีสม) ถามี บางฉากอาจตองหานักแสดงแทนระดับมืออาชีพ แต
บางฉากอาจแคเปนตัวประกอบ เชน กรณีนักแสดงคูแฝด ท่ีถายดานหลังประกบกับนักแสดงจริงดานหนา 
อาจตองหานักแสดงแทน ฉากตอสู อาจตองหานักแสดงมืออาชีพ 

[13] นักแสดงประกอบฉาก Extra/Atmosphere. เปนกลุมนักแสดงอยูในลําดับความสําคัญ ถัด
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จากนักแสดงนํา (ดาวสีเขียว) หรือนักแสดงหลัก ในขอ [11] อาจมีบทพูดดวยก็ได นักแสดงสวนน้ี จะถูก
ระบุ เชื้อชาติ อายุ เพศ และจํานวน ไวในตารางนี้ดวย นักแสดงในสวนน้ี จะถูกข้ึนช่ือในรายการ CAST 
ตอนทายของภาพยนตรดวย 

[14] นักแสดงประกอบฉากไมมีบทพูด Extra/Silent bits. (ดาวสีเหลือง) อาจใหมีเทาท่ีจําเปน 
หรือเทาท่ีผูกํากับภาพยนตรเห็นวาจําเปน เพื่อใหฉากดูสมจริง นักแสดงประเภทนี้ ควรกําหนดจํานวนและ
ประเภทไวลวงหนากอนถายทํา ไมใชไปหาเอาที่กองถาย 

นักแสดงทุกประเภท ตั้งแต [11] – [14] จะอยูในตารางบัญชีรายชื่อของนักแสดงท้ังหมด ซ่ึงจะแยก
จัดทําไวตางหาก (ดูตารางท่ี 3.2a A-1 ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง Cast List) สัญลักษณดาวแดง–
นักแสดงนํา ดาวสม–นักแสดงแทน ดาวเขียว–นักแสดงประกอบ ดาวเหลือง–นักแสดงประกอบฉาก 

[15] เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และผูสอน–ควบคุม Security and Teacher. แมจะ
ไมใชนักแสดง แตมีสวนพัวพันอยูกับนักแสดงหนากลองเสมอ เปนบุคคลสําคัญ ท่ีจะทําใหการกํากับการ
แสดงเปนไปอยางราบรื่น เพราะจะเปนเสมือนผูชวยผูกํากับ รปภ. จะทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหแก
นักแสดง ทีมงาน ตลอดจนประชาชนท่ีอยูขางเคียง โดยเฉพาะฉากระเบิด ตอสู รถชน ไฟไหม สวนผูสอน 
จะคอยสั่งใหนักแสดง (มักเปนเด็ก ผูพิการ หรือผูไมคุนเคยกับงานแสดง หรือ สัตว) ทํา หรือ ไมทําอะไร 

[16] เทคนิคพิเศษ Special Effect. (SFX) เทคนิคพิเศษท่ีจะใหมีในฉาก เชน เลือด เมือก โคลน 
ฝน ไฟไหม หมอกควัน ฟาแลบ ฟาผา ก็ใหระบุลงไปดวย แมวาจะมีการตกแตงเสริมข้ึน ในข้ันตอนกราฟก
คอมพิวเตอรก็ตาม ถามีคําอธิบายเทคนิคพิเศษ อาจเขียนแยกเปนตารางไวตางหาก (A-4 ตารางเทคนิค
พิเศษ) 

[17] วัสดุอุปกรณประกอบฉาก Props–Sets–Dressing–Greenery. อุปกรณในสวนน้ี รวมถึง
เสื้อผาแตงกายท่ีออกแบบมาพิเศษ (costumes) มักใชในฉาก sci-fi หรือ fantasy ถาในสถานท่ีถายทํา มี
สีเขียวของตนไม ใบไม หญา ไมเพียงพอ ผูกํากับฝายศิลป ก็จะตองมาคอยดูแล จัดหาวัสดุประเภทน้ีให
เพียงพอ กอนจะเขียนรายละเอียดลงในสวนน้ี ผูอํานวยการสราง ผูกํากับภาพยนตร และผูเกี่ยวของจะตอง
ไปดูสถานท่ีถายทํามากอน เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของฉาก 

[18] รถยนตและสัตว Vehicle and animals. ในสวนน้ี หมายถึง รถและสัตว ท่ีมีอยูในรายการ
วัสดุอุปกรณ มักจะถูกกํากับใหมีแอ็คช่ันในฉากดวยเสมอ เชน ใหวิ่ง ชน หรือ บิน มิใชรถหรือสัตว ท่ีหยิบ
ฉวยเอาในบริเวณกองถาย หรือหยิบฉวยเอามา เพ่ือประกอบเปนบรรยากาศของฉาก 

รายการในขอ [17] และ ขอ [18] จะอยูในตารางบัญชีรายช่ือวัสดุอุปกรณประกอบฉาก ซ่ึงจะเขียน
แยกไวตางหาก (ดูตารางท่ี 3.2b A–2 ตารางบัญชีวัสดุอุปกรณประกอบฉาก Props–sets and Others) 
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A 
Script  

Breakdown Sheet 

 

 

วัน เดือน ป Date. ...[1] 

 

ผูสราง ...[2] 
Production company. 

 

ชื่อเรื่อง  ...[3] 
Production Title / No. 

 

หนาตารางท่ี ...[4] 
Breakdown page No. 

ฉากท่ี ...[5] 
Scene No. 

ชื่อฉาก ...[6] 
Scene name. 

ภายใน – ภายนอก ...[7] 
Int.-Ext. 

กลางวัน – กลางคืน ...[9] 
Day - Night 

 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม ...[8] 
Scene Description. 

สัดสวนหนาบท ...[10] 
Page count. 

นักแสดงแทน ...[12] 
Stunts. (Orange star) : 
A-1 

 

 

นักแสดงประกอบ ...[13] 
Extras/Atmosphere. (Green 
star) : A-1 

 

นักแสดง ...[11] 
Cast. (Red star) : A-1 
 

นักแสดงประกอบฉาก ...[14] 
Extras/Silent bits. 
(Yellow star) : A-1 

 

 

รปภ./ผูสอน ...[15] 
Security/Teacher. 

 

เทคนิคพิเศษ ...[16] 
Special effects. : A-4 

 

 

วัสดุอุปกรณ ...[17] 
Props-sets. : A-2 

 

รถ/สัตว ...[18] 
Vehicles/animals. : A-2 

 

เส้ือผา–หนา–ทรงผม ...[19] 
Wardrobe. : A-3 

 

 

จํานวนจุดติดต้ังอุปกรณ ...[20] 
Est. No. of setups. 

จํานวนเวลาถายทํา ...[21] 
Est. No. of Production. 

อุปกรณเสริมพิเศษ ...[22] 
Special Equipment. 

 

 

หมายเหตุ ผ.อ.สราง ...[23] 
Production notes. 

ตารางท่ี 3.1 แบบตารางงานถายทํา ของแตละฉาก (Script breakdown sheet) เรียบเรียง จาก 
Lone Eagle Productions., Inc. 
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 [19] เสื้อผานักแสดง Wardrobe จะตองระบุจํานวนชุด และประเภทไวดวย และตองเผ่ือกรณี
ฉุกเฉิน หรือสํารองไว เชน เปยกนํ้า ฉีกขาด หรือถูกไฟไหม หรือจําเปนตองทําใหฉีกขาด หรือกรณีนัแสดง
แทน หรือนักแสดงคูแฝด ถาในฉากหรือในเร่ือง มีการแตงกายของนักแสดงหลากหลาย ก็อาจแยกไวใน
ตารางบัญชีเสื้อผานักแสดงก็ได (ดูตารางท่ี 3.3 A–3 ตารางบัญชีเสื้อผานักแสดง Wardrobe and 
Costume) 

[20] จํานวนจุดติดตั้งกลองและไฟ Estimated number of setups. มีความจําเปนตองระบุลงไป
ในแตละฉาก เพราะมีผลตอจํานวนอุปกรณ คนงาน และระยะเวลาในการติดตั้งและร้ือถอน โดยเฉพาะเม่ือมี
คําสั่งใหยายกองถายไปอีกจุดท่ีสอง ในขณะท่ีจุดท่ีหน่ึง ยังถายไมเสร็จ กลอง โคมไฟ และอุปกรณเสริม
อ่ืนๆ จะตองมีสํารองไวเพียงพอ ท่ีจะนําไปติดตั้งไวลวงหนา 

[21] จํานวนเวลาในการถายทํา Estimated production time. คํานวณจากระยะทางการ
เดินทาง จํานวนและความยุงยากในการติดตั้ง เก็บรื้อถอน อุปกรณ จํานวนนักแสดง จํานวนคนงาน และ
อ่ืนๆ ประกอบกัน จํานวนเวลา อาจนับเปนหนวยช่ัวโมง หรือวันก็ได แตนิยมใชหนวยคิวเวลาเปนหนวยวัด 
(คิวท่ีหน่ึง 06:00 – 15:00 น. คิวท่ีสอง 15:00 – 24:00 น. คิวท่ีสาม 00:00 – 06:00 น.) จํานวนวันเวลา
ในการถายทํา มีผลตอการคิดคาแรงของนักแสดงและทีมงาน 

[22] อุปกรณเสริมพิเศษ Special equipment. บางฉากจําเปนตองใช เชน เครนขนาดยาว 
รถดอลล่ี อุปกรณปองกันการสั่นไหวของกลอง (steady cam.) ค็อปเตอร (Helicopter | Drone) ก็ให
ระบุลงไป (แตจะมีผลตองบประมาณในการเชา หรือซื้อ) 

[23] บันทึกหมายเหตุของผูอํานวยการสราง Production notes. ผูอํานวยการสราง หรือ ผู
กํากับภาพยนตร อาจจําเปนตองระบุคําสั่ง หรือขอความพิเศษ เพื่อเนนบางจุดในแผนงานสราง หรือบาง
ฉาก เชน ฉากยอนยุค ฉากสงครามโบราณ ฉากโลกอนาคต ซ่ึงมีผลตอการออกแบบเสื้อผา และฉาก
ประกอบในภาพยนตรดวย 

[5] หมายเลขประจําฉาก [6] ช่ือฉาก [7] ภายนอก–ภายใน [9] กลางวัน–กลางคืน และ [10] 
สัดสวนของหนาบท ขอมูลสวนน้ีจะถูกนําไปอางอิง ในตารางรวมงานสราง (production board) อีกครั้ง 
ดูหัวขอ (4) ตารางรวมงานสราง (production board) ในบทท่ี 5 
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A–1 ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง ภาพยนตร เรื่อง ฟาใหม หัวใจพอเพียง 
ตัวละคร ประเภท ความสัมพันธ / สถานภาพ อายุ เพศ รหัส นักแสดง 

ใหญ หลัก นักธุรกิจผูไมรูจักพอ 24, 35, 55  

วิภา หลัก ภรรยา ของ ใหญ 24, 35, 55  

ทรงวิทย หลัก เพ่ือนรุนพ่ี ที่ใหญนับถือมาก 24, 35, 55 กลวย เชิญยิ้ม 

สุณี หลัก ภรรยา ของดํารง 35, 40, 60  อภิรดี ภวภูตานนท  

ดํารง หลัก ผัวข้ีเมา ของสุณี 35, 40, 60 โอภาส ทศพร 

เส่ียบุญชัย หลัก นายหนาเงินกู ของหมูบาน 45 ดามพ ดัสกร 

ริน รอง ภรรยาของ ทรงวิทย 40  

จอย  รอง ลูกสาวคนโต ของ ดํารง–สุณี 17, 22  

โจ รอง ลูกชายคนเล็ก ของ ดํารง 5–7  

โชกุน รอง ลูกนอง ของเส่ียบุญชัย โหด 35 สมพงษ สิงหเรือง 

ปด รอง ลูกนอง ของเส่ียบุญชัย  ตลก 35 จอ นินจา 

แววมยุรา (แวว) รอง พ่ีเลี้ยง อาย กับ อํ้า ลูกครูวิภา 25  

นักรอง รับเชิญ รองนําเพลง ขาวนาบุญ  นํ้าตาล นํ้าเพชร 

ผอ. ร.ร. รับเชิญ ผอ. ร.ร. ชุมชนบานแสงสุข  นิภาพร นงนุช 

ครูเพลงแหล
ขวัญขาว 

รับเชิญ ฉากงานบุญขวัญขาว  ชินกร ไกรลาศ 

พิธีกรเวทีบุญ
ขวัญขาว 

รับเชิญ   วทัญู มุงหมาย 

ปลัดอําเภอ ประกอบ  E026  

วิศวกร ประกอบ  E017  

ตารางท่ี 3.2a ตัวอยาง  A-1 ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง (Cast List) 
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A–2 บัญชีรายการ วัสดุอุปกรณประกอบฉาก ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire)   
รหัส รายการ  (จํานวน) ลักษณะ / คุณสมบัติ SCENE NO. 

P-35 เส้ือกันฝน 3 ตัว ให หนุย นายชิด คมกริช ใช ทุกตัวตองเหมือนกัน 37, 40, 42, 49, 65,  

P-36 รมกันฝน อันใหญ แข็งแรง ใหนาตาลี ใชปองกันตัว 41, 64 

P-37 เหล็กกวาดขยะ ปลายแหลม เปนของเกา มีปลายแหลม หรืออาจใชฉมวกแทน 
ปกตรงคอ คมกริช มีรอยเจาะ เหมือนมือผีนาตาลี 
ตะปบ เขาที่ลําคอ 

43 

P-38 มีดพก ของ คมกริช มีดพกแบบพับได 67, 69 

P-39 แฟมคดี ตั้งวางที่โตะสอบสวน ตลอดเวลา 48, 50, 51, 56, 60, 
63, 67 

P-40 เครื่องรับโทรศัพทภายใน ประจําอยูในหองพักทุกหอง  
หามเคลื่อนยายตําแหนง ทุกซีนที่ถาย 

 

E-01 สาวเสริฟในรานอาหาร  
2 คน 

สวย เซ็กซี่ บริการอาหาร–เครื่องด่ืม  
หมวดคมกริช 

05  

E-02 แขกในรานอาหาร 
3 โตะ 10 คน 

น่ัง 2 ขาง ลอม โตะหมวดคมกริช 
(หามซํ้า E-05) 

05  

E-03 พนักงานตอนรับโรงแรม 1–
2 คน 

บริการ ขนกระเปา นาตาลี ขึ้นแท็กซี่ 08  

E-04 กลุมชาวบาน  
มุงดูนายชิด 

กลุมชาวบาน ที่มุงดู นายชิด ถูกตํารวจจับ 
(หามซํ้า E-08) 

26  

E-05 แขกท่ีมาพักที่รีสอรท  
3 โตะ 10 คน  

จัดใหนั่ง เปนองคประกอบฉาก 
(หามซํ้า E-02) 

28 

ตารางท่ี 3.2b ตัวอยาง  A-2 ตารางบัญชีวัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props-sets & Others) 
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A–3 บัญชีรายการ เสื้อผา หนาผม นักแสดง ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire)    
รหัส นักแสดง ลักษณะใบหนา  ทรงผม  ผิว SCENE NO. 

นาตาลี–W-05 
มารก–W-05 

ชุดทองเท่ียว (4) ทิวทัศนสองฝงแมนํ้าเจาพระยา วันท่ีสี่ 
นาตาลี เสื้อผา โทนสีชมพู สวาง 
มารก เส้ือผา ลวดลายไทย 

04D 

คมกริช–W-01 ชุดเท่ียว ทันสมัย แสดงใหเห็น นักดื่ม นักเที่ยว 05 

ธนา–W-01 ชุดเท่ียว สุภาพ (เขาฉากเดียว) 05 

นาตาลี–W-06 
มารก–W-06 

ผาเช็ดตัวกระโจมอก ออกจากหองนํ้า 
ผาเช็ดตัว ผาหมคลุม 

06, 24 

แท็กซี่–W-01 ชุดคนขับรถแท็กซี่ (ฟอรม) คนขับรถแท็กซ่ี ขางในสวมเส้ือ
กลามสีแดงเลือดหมู ไมมีลวดลาย โลโก (ไมมีสปอนเซอร) 
ใสชุดขับรถสีฟาทับดานนอก และถือเสื้อคลุมไปดวย  
(ชุดเดียวทั้งเรื่อง) 

07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 28, 30, 37, 44, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 
60 

เมียแท็กซ่ี–W01 ชุดชาวบาน (เหมาะสม)  07, 57 

นาตาลี–W-07 
มารก–W-07 

ชุดเดินทางไปชนบท สีสดใส ใสสายสรอย แหวน ตางหู  
มารก สวมแวน คอคลองกลองถายรูป ระหวางเดินทาง  

08, 09, 10, 12, 13, 14, 15,  

มารก–M-01 หนาผากแตก มีแผลเล็กนอย เกิดจากแวนตากระแทกเบาะ
รถกระแทกท่ีหนาผาก ตอนรถเกิดอุบัติเหตุ 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

มารก–M-02 หัวแตกยับ เลือดอาบทั่วตัว  

ตารางท่ี 3.3 ตัวอยาง  A-3 ตารางบัญชีเสื้อผานักแสดง (Wardrobe & Costume) 
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(2) ตารางงานถายทํา ของนักแสดง (Cast – Scene number Breakdown) 

ตารางน้ี จัดทําข้ึนเพื่อกํากับ คิวแสดงของนักแสดง วาจะตองเลนในฉากใด เวลาใด 

 
B 

Cast / Scene number  
Breakdown 

 

หนา         / 
Page    of 

 

ผูสราง 
Production company. 

 

ชื่อเรื่อง 
Production Title / No. 

วัน เดือน ป  
Date. 

บทภาพยนตร ฉบับ วัน เดือน ป   
Screenplay Version Dated. 

นักแสดง / รหัส 
Cast Member. 

ฉากท่ี 
Scene No. 

  

  

  

นักแสดงประกอบ 
Extra / Silent bits. 

 

  

  

  

นักแสดงประกอบฉาก 
Extra / Atmosphere. 

 

  

  

  

ตารางท่ี 3.4 แบบตารางงานถายทํา ของนักแสดง (Cast – Scene number Breakdown) 

 

 

 

 

 



152 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 

รหัส 
Prod. code. 

B-1 
Casting sheet 

วัน เดือน ป 
Date. 

ชื่อ 
Name. 

ที่อยู 
Home address. 

โทรศัพท 
Phone. 

ประกันสังคม 
Social Sec. No. 

สังกัด 
Agent. 

 องคกร 
Org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ  
Age. 

 น้ําหนัก 
Height. 

 สีผม 
Hair. 

 

สีผิว  
Skin. 

 สวนสูง 
Weight. 

 ภาษาพูด 
Language. 

 

สัดสวน  Measurement. 

สูท 
Suit. 

 เส้ือ ญ. 
Dress. 

 เสื้อ ช. 
Shirt. 

 

เอว  
Waist. 

 หมวก 
Hat. 

 รองเทา 
Shoes. 

 

หมายเหตุ  Remarks. 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.5 แบบตารางขอมูล นักแสดง (Casting sheet) 
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ตารางท่ี 3.6a ตัวอยาง ตารางงานถายทํา (Breakdown sheet) Music video  

เรื่อง มนตรักประชาธิปไตย 

(3) ตารางงานถายทํา ระบุสถานท่ีถายทํา (Location – Scene number Breakdown) 

C 
Location / Scene number 

Breakdown 

 

หนา         / 
Page    of 

 

ผูสราง 
Production company. 

 

ชื่อเรื่อง 
Production Title / No. 

วัน เดือน ป  
Date. 

บทภาพยนตร ฉบับ วัน เดือน ป   
Screenplay Version Dated. 

สถานท่ีถายทํา (นอก. — ใน.) 
Ext. – Int. 

ฉากท่ี 
Scene No. 

  

  

  

  

  

ตารางท่ี 3.6b แบบตารางงานถายทํา ระบุสถานท่ีถายทํา (Location – Scene number 
Breakdown) 
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LOCATION – SCENE – CUT : SHOOTING ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire) / หนา 4 

Location Scene 
Shot Sequence / Cast. 

10. 
SHOOTING:  

INT./ EXT./ DAY 
รถแท็กซ่ี–ถนนไปสระบุรี 

SCENE:  
INT./ EXT./ DAY 
รถแท็กซ่ี– 
จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

 

10–D 

 

10– เดินทางดวยรถแท็กซี่ / เกิดอุบัติ กอนเขาพักใน 
รีสอรท 

 นาตาลี,  มารก,  คนขับรถแท็กซ่ี 

 

11. 
SHOOTING:  

EXT./ DAY 
บริเวณ ถนน ทางเดิน ท่ี
จอดรถ ในรีสอรท 

SCENE:  
EXT./ DAY-SUNLIGHT 
ถนน–ทางเดิน–ที่จอดรถ–
บริเวณในรีสอรท 
ในรถแท็กซ่ี ท่ีจอดรถ 

 

11–D  
12–D 
13–D  
17–D 
18–DN 
52–EX/N 
54–EX/N 
59–EX/N 
 
 

 

11– หาท่ีพัก หลังอุบัติเหตุ / เขาพักท่ี รีสอรท 
12– หาท่ีพัก หลังอุบัติเหตุ / นาตาลี ตัดสินใจจะพักท่ีน่ี 
13– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / ลงจากรถแท็กซี่ เขา

ไปติดตอหองพัก 
17– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / หมวดคมกริช มาพัก

ท่ีรีสอรท 
18– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / หมอนํ้ารถแท็กซ่ี รั่ว 
52– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซ่ี ใหการ (2)  

(เลาเหตุการณ) 
54– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซ่ี ใหการ (4)  

(เลาเหตุการณ) 
59– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซ่ี ใหการ (8)  

(เลาเหตุการณ) 
 นาตาลี,  มารก,  คนขับรถแท็กซ่ี,  นายชิด, 

หมวดคมกริช,  หนุย 

ตารางท่ี 3.6c ตัวอยาง ตารางงานสถานท่ีระบุสถานที่ถายทํา (Location / scene Breakdown 
sheet) 
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 (4) การจัดทําบทภาพ หรือ storyboard 

สตอรีบอรด เปนข้ันตอนท่ีผูกํากับภาพยนตร และผูชวยผูกํากับ และอาจรวมถึงผูกํากับฝายศิลป 
รวมกันพิจารณาจัดทํา เพ่ือเปนแนวทางท่ีเขาใจรวมกันของทีมงาน ในการกําหนดมุมกลอง การเคลื่อน
กลอง แอ็คช่ันของนักแสดง ตลอดจน การวางตําแหนงไฟ และอุปกรณอ่ืนๆ ในระหวางการถายทํา 
storyboard อาจเขียนเทาท่ีจําเปนก็ได สําหรับฉากท่ีมีความยุงยาก อาจตองทําเปนแผนภาพขนาดใหญ 
คลายกับการจัดทําบล็อคกิ้ง (blocking)  

 
ตารางท่ี 3.7 แบบการเขียน storyboard 
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ภาพท่ี 3.1a ตัวอยาง storyboard 
 

 
ภาพท่ี 3.1b ตัวอยางผังบล็อคก้ิง (blocking) 
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(5) การสํารวจสถานท่ีถายทํา 

เม่ือผูจัดการงานสรางและผูกํากับภาพยนตร สามารถ “ตีบทแตก” คือ มองความหมายตางๆ ในบท
ภาพยนตรไดทุกแงมุม ท้ังดานเรื่องราว ตัวละคร ฉาก และแอ็คชั่น ก็สามารถจัดทําบทถายทํา (shooting 
script) ไดแลว จากน้ัน ก็ออกไปสํารวจสถานท่ีถายทํา เพื่อนํามาจัดทําตารางงานถายทํา (breakdown 
sheet) และผังงานตางๆ ตอไป 

การสํารวจสถานท่ีถายทํา ของผูจัดการงานสรางกับผูกํากับภาพยนตร อาจเกิดข้ึนหลายรอบ ขอมูล
สถานท่ีถายทํา  เชน ช่ือ สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอมท่ัวไป ชุมชนท่ีอยูรอบขาง นอกจากจะไมเปนอุปสรรค
ขัดขวาง ตอการเขาไปในพื้นท่ีของทีมงานสราง ในการตระเตรียมสถานท่ี ติดตั้งอุปกรณ จัดฉาก การเขา
ออกของนักแสดง ยังจะเปนขอมูลใหผูจัดการงานสราง เขาไปขอความชวยเหลือ ขอความรวมมือจาก
ชุมชน ในการจางวาน แรงงาน หากมีความจําเปนตองใช ซ่ึงตองมีการประสานงานกับหัวหนาชุมชนไวดวย 
และเพื่อปองกันการรองเรียนจากกองถาย อาจตองมีการประสานงานกับประชาชนรอบขางไวดวย และ
ช้ีแจงใหพวกเขาเขาใจ ในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นระหวางถายทํา เชน เสียง และแสงไฟ อาจรบกวนความสงบบาง 
หรืออาจสรางความแออัดใหแกการจราจรของชุมชน 

การเลือกโรงถายทํา ควรใหมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เดินทางไปกลับไดสะดวก ไมมีเสียงรบกวน หรือ 
เก็บเสียงได ประตูเขาออกกวางขวาง ขนยายอุปกรณเขาออกไดสะดวก รวมท้ังอุปกรณใชงานอ่ืนๆ มี
ใหบริการพรอม ถาเปนสถานท่ีถายทํา ก็เลือกวาสถานท่ีแหงน้ัน สอดรับกับเรื่องราวในบทมากนอย หรือไม
เพียงไร ตองจัดแตงเพ่ิมเติมอะไรบาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในชีวิตประจําวัน สําหรับทีมงาน มี
เสียงรบกวนนอย หรือไมมีเลย เจาหนาและประชาชนในทองท่ี ใหความรวมมือเปนอยางดี อยูในชวงที่
สภาพดินฟาอากาศ เอ้ืออํานวย คาเชาไมแพงจนเกินไป และ เดินทางไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 

คําถามทายบท 
(1) บทภาพยนตรท่ีจะนํามาสราง จะตองผานกระบวนการตีความหมาย การตีความบทภาพยนตร เปน

หนาท่ีของใคร และ มีปจจัยองคประกอบอะไรบาง ท่ีจะนํามาใชพิจารณาในการตีความ 

(2) การถายทอดความหมายสูการแสดง กับ การถายทอดความหมายสูจอภาพ และการถายทอด
ความหมายสูเสียง ในภาพยนตรน้ัน หมายถึงอะไร มีปจจัยอะไร ท่ีจะตองนํามาพิจารณา 

(3) ตัวละคร กับ การแสดง แตกตางกันอยางไร 

(4) มิส-ออง-แซง (mise-en-scene) คืออะไร มีองคประกอบอยางไร และมีความสําคัญอยางไรกับ
ถายทอดความหมาย และการออกแบบงานสรางภาพยนตร 

(5) มิส-ออง-แซง มีความสําคัญอยางไร กับ ตัวละคร จงยกตัวอยาง mise-en-scene ท่ีทําใหตัวละครดู
ย่ิงใหญอลังการ  

(6) ทีมงานอํานวยการสราง ประกอบดวยตําแหนงใดบาง แตละตําแหนง มีภาระกิจบทบาทอยางไร จง
แสดงผังทีมงานสราง จากระดับบนสูระดับลาง พรอมบอกความสัมพันธระหวางระดับช้ัน 

(7) นักแสดงท่ีดี และผูกํากับภาพยนตรท่ีดี จะตองมีคุณสมบัติอยางไร 

(8) จงนําบท screenplay จากขอ (10) ในแบบฝกหัดของบทท่ี 2 มาจัดทําเปนถายทํา (shooting 
script) และ จัดทํา storyboard 

(9) จงเขียนโครงการสรางภาพยนตร เรื่องในขอ (8) และเขียนแผนการเลือกสถานท่ีถายทํา เลือก
นักแสดง 

(10) จงนําโครงการสราง และแผนงานจากขอ (9) มาจัดทํา ตารางงานถายทํา (breakdown script) 
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