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คํานํา
สื่อภาพยนตร คือศูนยรวมศิลปศาสตรทุกแขนง สามารถตอบสนองจินตนาการของมนุษย ไดอยาง
ไรขีดจํากัด เมื่อผูสรางภาพยนตรไดผนวกเอาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรกลไก มาใชในการสรางและการ
นํ า เสนอ เท า กั บ ได เ พิ่ ม พลั ง และศั ก ยภาพในการสื่ อ สาร การโน ม น า วใจผู ช มมากเป นลํ า ดั บ ต น ๆ สื่ อ
ภาพยนตรที่ผลิต ขึ้น สามารถนําไปใชงานการสื่ อสารหลายดาน เริ่มจาก ใหความบันเทิง (ภาพยนตร
บั น เทิ ง ) ความรู (ภาพยนตร ส ารคดี ) นํ า เสนอแนวคิ ด และจิ น ตนาการ (ภาพยนตร สั้ น ) สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ และการรณรงค (ภาพยนตรโฆษณา) ตลอดจนการเผยแพรขอมูลองคกร ประกอบกับ
ชองทางสื่อสารทุกวันนี้ ไดรับการตอบสนองจากเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่หลากหลาย ทําใหเกิดทางเลือกใน
การรับชมมากขึ้น นอกจาก การรรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรแลว ผูชมยังสามารถรับชมไดจาก
เครื่องเลนซีดีที่บาน (home theatre) โทรทัศนดาวเทียม (digital tv) โทรทัศนเคเบิล (cable tv) โทรทัศน
ออนไลน อินเทอรเน็ตไรสาย (ผานชอง youtube.com) รับชมไดจากจอภาพยนตร จอทีวี จอโปรเจคเตอร
และบนโทรศัพทพกพา
การสรางภาพยนตรแตละเรื่อง ใชทุนสรางสูง และแมวาอุตสาหกรรมภาพยนตร จะตกอยูกับผูสราง
รายใหญที่มีทุนทรัพยและศักยภาพ ในความเปนมืออาชีพก็ตาม แตเทคโนโลยีการถายภาพ การตัดตอ การ
สรางเอฟเฟค ไดรับการพัฒนาไปมาก และมีราคาถูกลง ทั้งในดานวัสดุอุปกรณและซอฟตแวร ทําใหผูสราง
รายยอย ที่มีความสนใจในงานสรางภาพยนตร มีโอกาสเขาถึงผลงานอันยิ่งใหญนี้ได เปนที่กลาวขวัญกัน
วา ภาพยนตรตนทุนต่ํา (low budget) ก็สามารถแขงขันทั้งในดานคุณภาพและรายได ไมแพภาพยนตร
ระดับอุตสาหกรรม ณ หวงเวลาและยุคสมัยแหงความเทาเทียมและความเสมอภาค ของการสื่อสารและ
เทคโนโลยี อาจกลาวไดวา ภาพยนตรในยุคนี้ ไดเขาสูยุควิสาหกิจภาพยนตรระดับมืออาชีพมากขึ้น จะเห็น
ไดจาก มีนักสรางหนาใหมเขาสูวงการงานสรางมากยิ่งขึ้น ทั้งในนามสวนบุคคล และนิติบุคคล การแขงขัน
มีทั้งดานคุณภาพของสื่อภาพยนตร และชองทางการเผยแพร ผูสรางที่มีโอกาสมีทุนระดับหนึ่ง ก็สามารถ
สรางภาพยนตรตามจินตนาการของตนไดแลว ผานเวทีการประกวดภาพยนตรนานาชาติ และผานชอง
ทางการเผยแพรออนไลน เปนที่มาของการหารายได ซึ่งไมตองพึ่งพาโรงภาพยนตรเหมือนกับกลุมทุนสราง
ขนาดใหญ
นอกจากนี้ ในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางก็ใหความสนใจ ตอการนําสื่อ
ภาพยนตรไปเผยแพรผานทีวีกันเปนจํานวนมาก ทําใหงานดานการผลิตสื่อภาพยนตรโฆษณา ยังไมตีบตัน
แตกลับเจริญกาวหนามากขึ้น อันเนื่องมาจากการแขงขัน ดานการนําเสนอผานเอ็ฟเฟคตางๆ ที่สอดใสเขา
ไปในภาพยนตร สรางความตื่นเตน เราใจผูชม สงผลตอธุรกิจของผูเปนเจาของผลิตภัณฑ
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เอกสารเลมนี้ อํานวยความสะดวกใหแก นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร ที่กําลังศึกษาวิชา นศ.33310
การสรางภาพยนตรและวีดิทัศน (Film and Video Production) (ศึกษากระบวนการและวิธีการ การสราง
ภาพยนตรและวีดิทัศนทั้งกระบวนการ ตั้งแตกอนการสราง ระหวางการสราง และหลังการสราง)และ
รวมทั้ง นักศึกษาที่ตองการศึกษาเรียนรูดานภาพยนตรและวีดิทัศน การแสดง การเขียนบทภาพยนตร ทํา
ให เ อกสารเล ม นี้ บ างส ว น มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึ ง วิ ช า นศ.21209 ภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น เ บื้ อ งต น
(Introduction to Film and Video) (ศึกษาความรูทั่วไป เกี่ยวกับภาพยนตร วิวัฒนาการของเทคนิคและ
ศิลปภาพยนตร คุณคา บทบาท และอิทธิพลของภาพยนตร รวมถึงความรูเบื้องตนในการสรางภาพยนตร
การวิจารณภาพยนตร และการใชภาพยนตรและวีดิทัศน เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ) และวิชา
นศ.33309 การเขียนบทภาพยนตรและการแสดง (Script Writing for Film and Performances) (ศึกษา
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการเขียนบทภาพยนตร และการแสดงตางๆ) จึงหวังวา นักศึกษาจะแสวงหา
ผลประโยชนจากแหลงความรู ที่มีอยูในหนังสือเลมนี้ไดเทาที่ตองการ
สูดิน ชาวหินฟา
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รายละเอียดวิชาเรียน และวิธีศึกษา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ระดับ
ผูบรรยาย

การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน (Film and Video Production)
นศ.33310
ปริญญาตรี (หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร)
อาจารยสูดิน ชาวหินฟา

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย และหลักการพื้นฐาน การถายภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน การจัดแสงและเงา สี และ
เสียง ประวัติความเปนมาของภาพยนตร องคประกอบและศิลปะภาพยนตร เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับ
ภาพยนตร
ศึกษาโครงขายความสัมพันธทั้งทางดานภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ของบุคลากรและองคกร
การผลิตภาพยนตร ตั้งแตสวนบริหาร (executive management) สวนศิลปกรรม (art department)
สวนการถายทํา (camera department) สวนการจัดการเสียง (sound department) สวนการตัดตอและ
ลําดับภาพ (editorial department) สวนเสื้อผาและการแตงหนา (wardrobe department) สวนฉาก
และอุปกรณประกอบฉาก (props & sets construction department) สวนโยธา (grip department)
สวนไฟถายทํา (electric department) สวนสวัสดิการยานพาหนะ (security & transportation
department)
ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการสรางภาพยนตร ทั้งกอนการถายทํา ระหวางการถายทํา และ หลัง
การถายทํา ตั้งแตการจัดทําบทภาพยนตร การแยกบทภาพยนตร การจัดตารางการถายทํา การวางแผน
งบประมาณ การคัดเลือกผูแสดง คัดเลือกโรงถายและสถานที่ถายทํา ตลอดจนการคัดเลือกทีมงาน การ
เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การนัดหมายและการประชุมทีมงาน การซักซอมตางๆ กอนลงมือถายทํา
จริง การจัดการกองถาย การตัดตอลําดับภาพ การแกไข และการนําเสนอผลงานภาพยนตร
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การจัดทําบทภาพยนตร (screenplay) บทถายทํา (shooting script) บทภาพ
(storyboard) และ การวางตําแหนงการแสดง (blocking) การกํากับการแสดง กํากับภาพ และกํากับแสง
ศึกษาสวนประกอบ วิธีใช กลองสําหรับถายทําภาพยนตร และ ฝกปฏิบัติการใชกลองในสถานการณ
ตางๆ ตามที่ปรากฏในบทภาพยนตร
ศึกษาการออกแบบฉาก เครื่องแตงกาย เสื้อผา ใบหนา ทรงผม นักแสดง การจัดแสง ใหเหมาะสม
กับสถานการณตางๆ ตามที่ปรากฏในบทภาพยนตร ตลอดจนเทคนิคการกํากับภาพยนตร
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ฝกปฏิบัติการสรางภาพยนตรสั้น ดวยกลองวีดิทัศน โดยเริ่มตั้งแต กระบวนการเตรียมการกอนถาย
ทํา การถายทํา และการตัดตอลําดับภาพ จนพิมพเปนแผนซีดี หรือดีวีดี ตลอดจนการฉายและนําเสนอ
ผลงานสรางเพื่อวิจารณและประเมินผลงาน
2. วัตถุประสงค
2.1 หลังจากศึกษาเอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการเรียนในแตละบท ผูเรียนสามารถตอบ
คําถามและอธิบายความหมายตางๆ ที่อยูทายบท ไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนขอคําถาม
ทั้งหมด
2.2 เมื่อศึกษาเรียนรู ลักษณะ องคประกอบ ศิลปะ วิธีการ และกระบวนการภาพยนตร ตอไปนี้
(1) หลักและทฤษฎีพื้นฐาน การถายภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน การจัดแสง–เงา ความหมายของสี
และการใชสี เสียงในภาพยนตร หลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน (audio–visual communications)
และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร สําหรับสื่อภาพยนตร
(2) หลักและทฤษฎี การเลาเรื่องดวยภาพ (narrative) แอคชั่น และตัวละคร การสราง
ความหมาย จากฉาก (mise–en–scene) การแสดง (action–activity–rhythm) บทสนทนา
(dialogue and stage direction) และการตัดตอลําดับภาพ (editing)
(3) ภารกิจ หนาที่ ความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนโครงขายความสัมพันธ ของบุค ลากร และ
องคกรการผลิตภาพยนตร หลักและวิธีประเมินงานสราง และขอบเขตการวิจารณภาพยนตร
(4) กระบวนการขั้นตอนการสรางภาพยนตร ทั้งกอนการถายทํา ระหวางการถายทํา และหลัง
การถายทํา รูปแบบและวิธี การเขียนบทภาพยนตร (screenplay) บทสราง (shooting script) สตอรี
บอรด (storyboard) ตารางการถายทํา (breakdown sheet)
(5) ลั กษณะ ประเภท ส ว นประกอบ วิ ธีใ ช การบํ า รุ ง รั ก ษา กล อ งสํ าหรั บ ถา ยภาพยนตร
อุปกรณประกอบกลอง โคมไฟ การจัดแสง และไมโครโฟน
กลุมผูเรียน สามารถจัดทําโครงการสราง วางแผน ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมโครงการสราง จนเปน
ผลสําเร็จ และผานเกณฑประเมิน ดานคุณลักษณะและดานคุณภาพ จากคณะอาจารยผูสอน ไดในระดับไม
นอยกวา 2 จาก 4 คือ
2.2.1 กํ า หนดเรื่ อ งที่ จ ะสร า ง วางพล็ อ ตเรื่ อ ง และจั ด ทํ า บทภาพยนตร (screenplay)
นําเสนอโครงการสราง (proposal sheet) ... ประเมินผลงานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ... (รอยละ 10)
2.2.2 วางแผนและเตรียมงานสราง ตั้งแต จัดตั้งทีมงาน จัดทําบทสราง (shooting script)
คัดเลือกนักแสดง เลือกสถานที่ถายทํา จัดหาวัสดุอุปกรณการถายทํา (camera and equipment)
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อุปกรณประกอบฉาก (props–sets | costume) เทคนิคพิเศษ (special effect) จัดทําตารางงานถายทํา
(breakdown sheet) ประชุมกองถาย (call sheet | blocking) และซอมการแสดง ซอมกลอง ...
ประเมินผลงานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ... (รอยละ 25)
2.2.3 ปฏิบัติการ กองถายทําภาพยนตร ลําดับคิวงาน (continuity) ซอมการแสดง กําหนด
ตําแหนงการแสดง (blocking) ซอมกลอง ถายทําจริง ตรวจสอบไฟลภาพ เรียงคัตเรียงซีน ... ประเมินผล
งานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ... (รอยละ 30)
2.2.4 ตัดตอแบบหยาบ (rough cut) ประเมินคุณภาพงานสราง ขั้นที่ 1 ตัดตอแบบละเอียด
(fine cut) ประเมินคุณภาพงานสราง ขั้นที่ 2 และตัดตอรอบสุดทาย ประเมินคุณภาพ ขั้นที่ 3 (ประเมิน
รวมกันระหวาง ทีมงานสราง และคณะอาจารยผูสอน) ... (รอยละ 30)
1.2.5 นําเสนอผลงานโครงการ (แนะนําทีมงาน ภาพโปสเตอร เบื้องหลังการถายทํา ฉาย
ภาพยนตร) รับฟงการวิจารณและการประเมินโครงการสราง จากคณะอาจารยผูสอน ... ประเมินผลงาน
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ... (รอยละ 5)
3. ขอบขายเนื้อหา และสาระสําคัญ
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

1
2
3
4
5
6
7

ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร
บทภาพยนตร
การออกแบบ และเตรียมงานสราง
อุปกรณการผลิตภาพยนตร
การอํานวยการสราง และการกํากับภาพยนตร
การตัดตอภาพและเสียง ดวยระบบดิจิตัล
การสรางภาพยนตรสั้น
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4. การวัดผลและประเมินผล
ที่
1

รายการประเมิน
การเรียนรูจากทฤษฎีและตัวอยาง
แบบทดสอบ แบบฝกหัด รายงาน ที่ไดรับ
มอบหมาย

เกณฑชี้วัด
ระดับแตมคะแนน 1.5 – 4.00

2

การจัดทําโครงการผลิต และ บทภาพยนตร

3

การวางแผนและการเตรียมงานสราง

4

ปฏิบัติการ กองถายทําภาพยนตร

5

การตัดตอลําดับภาพ และนําเสนอโครงการ

เกณฑวัดระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ
4 = ระดับดี
3 = ระดับเหมาะสม
2 = ระดับพอใช
1 = ระดับปรับปรุง

6

การมีสวนรวม ในกิจกรรมชั้นเรียน

เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 60 ของจํานวน
ครั้งที่เปดเรียน (คิดเปนจํานวนสัปดาห)

(9)

.

สารบัญ
คํานํา

(3)

รายละเอียดวิชาเรียน และ วิธีศึกษา

(5)

บทที่ 1 ศาสตรและศิลป ในภาพยนตร
1.1 ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคภาพยนตร
1.2 ทฤษฎีภาพยนตร แนวคิดและประเภท
1.3 มาตรฐานรูปแบบและเนื้อหา ของภาพยนตร
1.4 ประวัติและความเปนมา ของภาพยนตร
1.5 เทคโนโลยีของระบบภาพและเสียง ของภาพยนตรยุคใหม
1.6 กระบวนการผลิตภาพยนตร
คําถามทายบท

1
2
6
13
21
40
47
49

บทที่ 2 บทภาพยนตร
2.1 หลักการเลาเรื่อง
2.2 องคประกอบของบทภาพยนตร
2.3 การออกแบบ และการเขียนบทภาพยนตร
คําถามทายบท
ภาคผนวก

51
51
58
66
85
86

บทที่ 3
3.1
3.2
3.3
3.4

129
130
133
134
138

การออกแบบ และเตรียมงานสราง
วิเคราะหบท ตีโจทยใหแตก (break down screenplay)
ฉาก และองคประกอบฉาก (mise-en-scene & blocking)
นักแสดง และการแสดง
บทถายทํา (shooting script)
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3.5 การจัดทําตารางงานถายทํา (breakdown script)
คําถามทายบท

143
158

บทที่ 4 อุปกรณการผลิตภาพยนตร
4.1 กลองถายภาพยนตร
4.2 อุปกรณประกอบกลอง (camera accessories)
4.3 ไฟสอง และอุปกรณจัดแสง
4.4 อุปกรณประกอบฉาก
4.5 อุปกรณทําเอฟเฟค เครื่องแตงกาย
4.6 คอมพิวเตอร
คําถามทายบท
ภาคผนวก

159
160
178
189
198
200
207
207
208

บทที่ 5 การตัดตอภาพและเสียง ดวยระบบดิจิตัล
5.1 การอํานวยการสราง
5.2 การกํากับภาพยนตร
5.3 การประเมินภาพยนตร
5.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร และการสนับสนุนการสรางภาพยนตร
คําถามทายบท
ภาพผนวก

213
213
234
268
273
285
287

บทที่ 6 การอํานวยการสราง และ การกํากับภาพยนตร
6.1 แนวคิด ความหมาย และ ความสําคัญของการตัดตอภาพยนตร
6.2 การตัดตอภาพยนตร ดวยระบบดิจิตัล
6.3 การตัดตอเสียง
คําถามทายบท

291
291
311
331
338

บทที่ 7 การสรางภาพยนตรสั้น
7.1 ปจจัยเรือ่ งทุนสราง
7.2 การเตรียมงานสราง

339
339
345

(11)

.

7.3 การสรางภาพยนตรโฆษณา
7.4 การสรางภาพยนตร เพื่อการประชาสัมพันธและการรณรงค
7.5 กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เรื่อง Act of God
7.6 กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ (MERCI)
คําถามทายบท
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
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377
381
386
387
393
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