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ความรูทั่วไป 
เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร
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1. ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร 
–เทคโนโลยี 
–คานิยมของสงัคม
–กระบวนทัศน
–ประวัติภาพยนตรไทย และ อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย

2. การสื่อความหมายในภาพยนตร
–ขนาดภาพ (video size)
–มุมกลอง (camera angle / view angle)
–การเคลื่อนกลอง-เลนส (camera-lens) *H *V
–เสียง (sound) *voice *music *sfx *song
–แสง (light) *daylight *nightlight *before-after sunshine
–สี (color) tone 

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน
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3. ศาสตรและศิลปแหงภาพยนตร 

4. ประเภทของภาพยนตร  จําแนกตาม

–รูปแบบ
–ลักษณะการนําเสนอ
–หนาที่ของการสื่อสาร
–กลุมเปาหมาย

5. บุคลากรการผลิตภาพยนตร 

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน
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5. บุคลากรการผลิตภาพยนตร 
–สวนบริหาร (studio management)
–แผนกตัดตอ
–แผนกศิลป
–แผนกถายทํา
–แผนกเสียง
–แผนกเสื้อผา หนา ผม (wardrobe)
–สรางฉาก อุปกรณ (prop)
–ตกแตง ประกอบ ฉาก อุปกรณ (set–prop)
–โยธา ยก ยาย ขุด เจาะ รื้อถอน
–ไฟถายทํา
–พาหนะและสวัสดิการ
–จัดการกองถายและสวัสดิภาพความปลอดภัย

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน
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ภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ของบุคลากรและองคกร
การผลิตภาพยนตร 
สวนบริหาร (Studio management) 
สวนศลิปกรรม (Art department) 
สวนการถายทํา (Camera department) 
สวนการจดัการเสียง (Sound department) 
สวนการตดัตอและลําดบัภาพ (Editorial department) 
สวนเสื้อผาและการแตงหนา (Wardrobe department) 
สวนฉากและอุปกรณประกอบฉาก (Prop & set Construction department)

สวนโยธา (Grip department) 
สวนไฟถายทํา (Electric department)
สวนสวัสดิการยานพาหนะ (Security & transportation department)

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร และ วิดีทัศน
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6. ขั้นตอนการสรางภาพยนตร
–Pre production 
–Production
–Post production

7. บทภาพยนตร 
–โครงสราง องคประกอบ 
–ประเภท
–ลําดับขั้นตอนการเขียนบท

8. กลองถายภาพยนตร
–สวนประกอบ หนาที่ 
–วิธีใช 

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน
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9. อุปกรณการถายทํา
–อุปกรณกลอง 
–อุปกรณสรางเทคนิค
–ฟลม เทป ดีวีดี ฮารดดิสก

10. การกํากับภาพยนตร
–กํากับการแสดง (acting) 
–กํากับภาพ กลอง (camera)
–กํากับแสง (light)
–กํากับเสียง และเสียงประกอบ (sound)
–กํากับฉาก เวที (scene prop)
–กํากับเสื้อผา หนา ผม (wardrobe)
–กํากับเทคนิคพิเศษ (special effect)

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน
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11. การตัดตอลําดับภาพ (edit)

12. การอํานวยการสรางภาพยนตร
–ทีมงานสราง (ฝายบริหาร)
–ทีมงานสนับสนุน (บุคลากรที่เกี่ยวของ)
–แผนงบประมาณ

13. โครงการผลิตภาพยนตร (Production Profile)

[รายละเอียด]

ภาคความรู การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน



9

ตัดตอ ลําดับภาพ

ผูกํากับการแสดง

ผูอํานวยการสราง

กลอง
ไฟ
ไมค

ดารานํา
ดาราประกอบ

ผูชวยผูกํากับ

ผจก.กองถายควบคุมความตอเนื่อง

ฉาก
เสื้อผา

หนา–ผม
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กระบวนการขั้นตอนการสรางภาพยนตร:

–กอนการถายทํา ระหวางการถายทํา และ หลังการถายทํา 

–การแยกบทภาพยนตร การจัดตารางการถายทํา 
การวางแผนงบประมาณ 

–การคัดเลือก ผูแสดง โรงถาย สถานที่ถายทํา ทีมงาน

–การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ การนัดหมาย 

–การประชุมทีมงาน การซักซอมตางๆ กอนลงมอืถายทําจริง 

–การจัดการฟลมในหองแล็บ ตัดตอลําดับภาพ แกไข พิมพฟลม

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร และ วิดีทัศน
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บทภาพยนตร:

–องคประกอบ ประเภท

–หลักการ ขั้นตอน ในการเตรียม และลงมอืเขียนบทภาพยนตร 

–ฝกปฏิบัติ เขียนบทภาพยนตร 
(download แบบฟอรม ตัวอยาง ที่ www.igoodmedia.net
หัวขอเมนู ติดตอวิชาเรียน เลือก นท.2108

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร และ วิดีทัศน
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กลองถายทําภาพยนตร กลองวิดีทัศน:
–สวนประกอบของตัวกลอง วิธีใช
–ฝกปฏิบัติ การใชกลอง ตามบทสราง และ ในสถานการณตางๆ

แสงเพื่อการถายทําภาพยนตร:
–ลักษณะ คุณสมบัติ อิทธิพลของแสงตออารมณ 
–หลักและวิธีการจัดแสง ฝกปฏบิัติในการจัดแสง ตามบทสราง 

ในสถานการณตางๆ ตามที่ปรากฎในบทภาพยนตร 

เทคนิคการกํากับภาพยนตร
–คัดเลือกนักแสดง 
–กํากับการแสดง กํากับฉาก กํากับภาพ กํากับเสียง กาํกับแสง

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร และ วิดีทัศน
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ออกแบบองคกรการสรางภาพยนตร 

–โครงสราง หนาที่ ภารกิจ วิสัยทัศน 

–โครงการการสราง แผนการผลิต

ฝกปฏิบัติการสรางภาพยนตร

–การเตรียมการกอนถายทํา 
–การถายทํา
–การตัดตอลําดับภาพ
–พิมพแผนซีดี ดีวีดี

Production Camp
รวมกิจกรรม หนวยสรางภาพยนตร “ฟาใหม หัวใจพอเพียง”

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร และ วิดีทัศน
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งานสําเร็จ + คุณภาพ + ใชทุนนอย = สําคัญที่บท (script)

Resolution
คลี่คลาย

Hero
พระเอก

Need
ปรารถนา

Action
บทบาท

Climax
จุดยอด

Conflict
ขัดแยง

act–1
setup เปดตัว

act–2
setup เผชิญหนา

act–3
resolution คลี่คลาย

30 page 60 page 30 page
1: 2: 1:

โครงสรางการเขียน

What’s happen ?
Model of The Premise
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งานสําเร็จ + คุณภาพ + ใชทุนนอย = สําคัญที่บท (script)

Resolution
คลี่คลาย

Hero
พระเอก

Need
ปรารถนา

Action
บทบาท

Climax
จุดยอด

Conflict
ขัดแยง

act–1
setup เปดตัว

act–2
setup เผชิญหนา

act–3
resolution คลี่คลาย

30 page 60 page 30 page
1: 2: 1:

โครงสรางการเขียน
What’s happen ?   Model of The Premise

จุดหักเห 1 จุดหักเห 2
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การเขียนบทโดยยึดโครงสราง act 1–2–3 
(Operate–Interrupt–Decision)

อัตราสวน  บท (หนา A4) : เวลา = 1 : 2 : 1 เชน

–บท     5 นาที act-1 1 ½ หนา, act-2 2 ½ หนา, act-3 1 หนา
–บท 10 นาที act-1 2 ½ หนา, act-2 5 หนา, act-3 2 ½ หนา
–บท   25 นาที act-1 6 หนา, act-2 13 หนา, act-3 6 หนา
–บท 120 นาที act-1 30 หนา, act-2 60 หนา, act-3 30 หนา

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 หนา A4

1. องคประกอบ 4 :
ending – beginning – plot point I – plot point II

2. ลําดับการเขียน : (บรรยาย)
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การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 หนา A4

2. ลําดับการเขียน : (บรรยาย)

–เปด scene sequence ½ หนา

–action act-1 –> plot point I ½ หนา

–plot point I –> จบ act1 ½ หนา

–action act-2 (confrontation) 1 หนา
(ลําดับการเผชิญหนาระหวาง พระเอก–ผูราย)

–plot point II –> จบ act2 ½ หนา
(climax)

–act-3 คลี่คลาย (resolution) ½ – 1 หนา
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องคประกอบการเขียนบทภาพยนตร (Script model)

act–1: beginning

เปดเรื่อง
เปดตัวละคร
= need’s actor
(set up)

p. 1 – 30
(บท 10 sc. = p. 1–2½ )

plot point I
p. 25 – 27
(บท 10 sc. = p. 2 ½)

act–2: middle

ขัดแยง เผชิญหนา
พระเอก–ผูราย 
= climax
(confrontation)

p. 30 – 90
(บท 10 sc. = p. 2½ – 8)

plot point II
p. 85 – 90
(บท 10 sc. = p. 7½ – 8)

act–3: ending

คลี่คลายปญหา
หลัง climax
= decision
(resolution)

p. 90 – 120
(บท 10 sc. = p. 9 – 10)
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องคประกอบการเขียนบทภาพยนตร (Script model)

จํานวนหนาของบทภาพยนตร สั้น ยาว ยืดหยุนตามเหมาะสม

–บทบรรยายฉาก (scene)

–บทสนทนา (dialogue)

–บทกํากับการแสดง (stage direction)
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งานสําเร็จ + คุณภาพ + ใชทุนนอย = สําคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

– ทุกฉาก ตองมีวัตถุประสงค ชัดเจน ดู the premise เปนหลัก

– บอกเวลา สถานที่ของฉาก (ภายนอก ภายใน กลางวัน กลางคืน)

– ไมตองเขียนมุมกลอง (เปนหนาที่ของ director ใน shooting script)
ใหบอกเลาแทนสายตาของ กลอง

– เปดฉากใหมีพลัง ฉากสั้น ฉากยาว ตามเหมาะสม ขึ้นอยูกับอารมณ 
แตอยาเกินเวลาที่กําหนดของแตละ องค (1:2:1)

– การเผยเนื้อหาสาระ ควรดึงเรื่อง คอยๆ เปด 
ควรปูทางบาง ช็อต ไว ถาตองการ จะโยงไปสูเรื่องในฉากตอไป
วางความหมายซอนเรนไว
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งานสําเร็จ + คุณภาพ + ใชทุนนอย = สําคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

– อยาฉาย scene ซ้ํา

– เขียนเปนภาพ action (เขียนแทนสายตาของกลอง)

– บทสนทนา (dialogue) ไมจําเปนทุกฉาก ใชบท action แทนก็ได

– จังหวะของฉาก ดนตรี (rhythm) ลีลา (beat)
เร็ว-ชาของการตัดตอ (tempo)

– การเชื่อมฉาก ตอฉาก ดวย transition, action, space, sound

– การบรรยายฉากหลัง (อาจทําใหบทยาวขึ้น)

– การเราอารมณ (เปลี่ยนอารมณ) ใน scene หรือ dramatic tension

– การพลิกผัน (reversal)
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งานสําเร็จ + คุณภาพ + ใชทุนนอย = สําคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

– Montages คือ นําเอาลําดับของเหตุการณแตละคัต มารวมกัน 
ใหเปนเหตุการณหนึ่งเดียว ทําใหเรื่องราวสั้น กระชับ รูเรื่อง

= ผูก time & space ของเหตุการณ ที่ตางวาระกัน 
ใหมาอยูใน scene เดียวกัน

– การยอนอดีต (flashback)

– การเขียนกํากับการแสดง (stage directions) และ 
กํากับเสียงบรรยาย (voice–over narration)
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ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร

สัจจนิยม (Realist)
ภาพยนตร คือ การเลยีนแบบธรรมชาติ 
ควรบันทึกทุกอยางตามที่มันเปน ถายทอดภาพที่ได
อยางสมจริง เชน ภาพขาวที่บันทึกเหตุการณจริง

รูปแบบนิยม (Formalist)
ภาพยนตร เปน มายาภาพ หรือภาพลวงตา สิ่งที่เห็นไมมี
สัดสวนที่ถูกตอง คุณคาของภาพยนตร จึงอยูที่ "ศิลปะ" 
มากกวา
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ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร

พัฒนาการของภาพยนตร
*สัจจนิยม (Realist)

อาศัยการเลาเรื่อง + เทคนิคการตัดตอภาพ
สารคดี ภาพยนตร

*รูปแบบนิยม (Formalist)
เปนภาพยนตรแนวทดลอง ที่ไมเนนการเลาเรือ่ง
แตแสดงองคประกอบดานภาพ และศิลปะในการ
นําเสนอ
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ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร

พัฒนาการของภาพยนตร
*สรุป

-ปจจุบันจะผสมผสานทั้งสองแนวทางไวดวยกัน เชน 
Cover Field

-ตอบสนองยุคสมัย (Trendy)
-หวังผลทางการตลาด

*เกิดหนังประเภท Drama
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Genre
-แบงตาม เชื้อชาติ  -แบงตาม กลุมผูสราง  -แบงตาม Holly Wood
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Genre
-แบงตาม เชื้อชาติ  -แบงตาม กลุมผูสราง  -แบงตาม Holly Wood
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หนังโหด
หนังฮา
หนังบาตัณหา
หนังกีฬาฆาสามัคคี
หนังผี
หนังพนนั
หนังพาฝนฟุงเฟอ
หนังเพอเจอไรสาระ
หนังสัจจะชีวิต

GENRE ประเภทภาพยนตร
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กลยุทธการตลาดภาพยนตร
การผลิต 

ขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภค 
ไมไดขึ้นอยูกับผูผลิต

การกําหนดราคา 
ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด 
ไมไดขึ้นอยูกับทุน

การจัดจําหนาย 
ใหความสําคัญใน ความสะดวกของผูบริโภคในการรับสาร 
มากกวาการคิดถึงการเชาเวลา คารวม สนับสนุน 
ขายโฆษณา หรือ ประมูล

การสงเสริมตลาด การสรางความนาเชื่อถือใหองคกร และ แบรนด
มากกวา การสรางความตองการ ใหแกผูบริโภคเฉพาะกาล


