
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

 ภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ        

การสํงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให๎ได๎รับความรู๎ที่ทันสมัยและทันตํอ

เหตุการณ๑ความเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน๎าที่ ตลอดจน

พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          

มีหลักสูตรฝึกอบรมจํานวนมาก แตดํ๎วยจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมากกวํา ทําให๎การจัด

ฝกึอบรมตาํง ๆ ต๎องใช๎งบประมาณจํานวนมาก    

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายที่จะปรับแนวทางการฝึกอบรมครู

และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นการฝึกอบรมที่สามารถทําได๎อยํางทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย  

ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และมีประสิทธิภาพไมํตํางจากการจัดฝึกอบรมแบบที่เคยปฏิบัติมา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจึงได๎

จัดทําคูํมือการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด๎วย Video Training ระดับสูง โดยผู๎เข๎า 

รับการอบรมจะได๎รับสาระความรู๎ที่สําคัญในด๎านการผลิตสื่อ Video Training ทั้งหมด สามารถนําไป

ปฏิบัติได๎จริง และยังสามารถนําไปขยายผลตอํกับครูและบุคลการทางการศึกษาคนอื่น ๆ ตํอไป 

    

            

 

          (นายการุณ สกุลประดิษฐ๑) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทน า 
 

     การเรียนการสอนในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑และอินเทอร๑เน็ต เข๎ามามีบทบาทสําคัญ 

ในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว แมนยํา ถูกต๎อง ผู๎เรียนสามารถทบทวน     

ความเข๎าใจได๎ตลอดเวลาและสามารถเรียนรู๎ได๎จากสถานที่ตําง ๆ ที่มีอยูํในอินเทอร๑เน็ตเชื่อมตํอด๎วย

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑และอินเทอร๑เนตหลาย ๆ ด๎าน ด๎านวีดิทัศน๑ก็เป็นบทบาทหนึ่ง        

ที่สงํเสริมให๎ผ๎ูเรยีนได๎เกิดการเรียนรู๎ 

            พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มาตรา 65 ได๎กําหนดไว๎วํา “ให๎มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด๎านผู๎ผลิตและผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ” 

            จากสาระบัญญัติที่เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความจําเป็น    

อยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ พร๎อมทั้งมีการเตรียมความพร๎อมในการใช๎นวัตกรรม

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 2553 และเพื่อให๎

ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาอยํางงํายดาย รวดเร็ว แมํนยํา ถูกต๎อง ซึ่งผู๎เรียนยังสามารถ

ทบทวนความรู๎ ความเข๎าใจได๎ตลอดเวลา และที่สําคัญผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากสถานที่ตําง  ๆ ได๎    

ขอเพียงเชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตได๎ ดังที่ศักดิ์ดา ชูศรี (2559: 11) กลําววํา การถํายทอดกระบวนการ   

หรือความรู๎ไปยังผู๎เรียน หากมีแตํการบรรยายแล๎วให๎ผู๎เรียนคิดตาม ก็อาจทําให๎การสื่อสารไมํตรงกัน 

ทําให๎เกิดความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อน  ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต๎องมีสื่อกลางเข๎ามาชํวยในการเรียนการสอน  

เพราะสื่อการสอนชํวยทําให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจเนื้อหาได๎งํายและเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังชํวยเสริมสร๎าง   

การเรียนรู๎ ซึ่งอาจเป็นทั้งสื่อบุคคล วัตถุ หรือตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช (2540: 237) ที่กลําววํา ทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษายอมรับวําเสียงและภาพ    

มีความสําคัญ โดยยกยํองให๎โสตทัศน๑  เป็นสื่อการสอนที่ผํานทางชํองทางของการได๎ยินและ           

ผาํนชํองทางการเห็น  

            VIDEO หรอืวีดิทัศน๑  ถือเป็นสื่อการเรียนรู๎อีกประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอได๎ทั้งภาพและเสียง

รวมกัน ทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดี และการนําวีดิทัศน๑ประเภทสื่อการเรียนรู๎เผยแพรํ   

ผํานทางอินเทอร๑เน็ตก็ยิ่งทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางกว๎างขวาง รวดเร็ว และเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยม

อยํางแพรํหลายในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ มาตรา 65 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอดคล๎องกับทัศนีย๑ นาครักษ๑ (2540: 32)     

ที่ได๎กลําววําวีดิทัศน๑เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ประกอบการสอนหรือสอนแทนครู   

ในเรื่องตําง ๆ ชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนครู และภูษิต อานมณี (2541: 4) กลําววํารายการวีดิทัศน๑

เป็นสื่อที่มอีิทธิพลสําคัญตํอเยาวชน เพราะรายการวีดทิัศน๑สามารถเข๎าถึงตัวผู๎เรียนโดยไปถึงแหลํงที่อยูํ        
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ให๎สัมผัสทั้งประสาทหูและประสาทตา สามารถเร๎าอารมณ๑โน๎มน๎าว นอกจากนี้เยาวชนจะรับเอาเจตคติ

และรูปแบบความประพฤติใหมํ  ๆ ที่ได๎เห็นจากรายการวีดีทัศน๑ เข๎าไปเลียนแบบพฤติกรรมนั้น      

เพราะเขายังไมํสามารถที่จะแบํงแยกได๎วาํ พฤติกรรมใดที่ควรจะสังเกตและเลียนแบบได๎หรือพฤติกรรม

ใดไมํควรเลียนแบบ ดังนั้นวีดิทัศน๑จึงถือวําเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถชํวยให๎เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได๎อยํางนําเชื่อถือได๎ เมื่อพิจารณาจากหลักการของบทเรียนวีดิทัศน๑

แล๎วผู๎เรียน จะได๎เห็นภาพในเนื้อหาที่เรียนได๎อยํางกว๎างขวาง ทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหวตํอเนื่อง        

และการใช๎เทคนิคแทรกภาพ ในลักษณะตําง ๆ ได๎ยินเสียงประกอบที่มีความสมจริง และยังทําให๎

ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ทําให๎การสอนในเนื้อหานั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค๑เดียวกันด๎วยวิธี

เดียวกันและชํวยใหก๎ารสอนบรรลุวัตถุประสงค๑ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
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 วีดิทัศน๑เพื่อการศึกษา เป็นเรื่องของการสื่อสาร การถํายทอดความรู๎ผํานสื่อวีดิทัศน๑ไปยัง

กลุํมเปูาหมาย คือ นักเรียนและครู วีดิทัศน๑เพื่อการศึกษามีขั้นตอนการผลิตเหมือนกับรายการวีดิทัศน๑

ทั่วไป แตํจะแตกตํางกันที่รายละเอียด ความถูกต๎อง นําเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู๎  

การสอนโดยใช๎วดีิทัศน๑ที่มคีุณภาพนั้น ต๎องสื่อความหมายหรือถํายทอดความรู๎ตําง ๆ ตามวัตถุประสงค๑

หลักทีต่ั้งเอาไว๎ 

 วิภา อุดมฉันท๑ (2544) ได๎กลําวถึงหลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน๑ไว๎      

4 ประการ คือ 

 1. Why: (ผลติรายการทําไม) ในการผลิตรายการกํอนอื่นใดทั้งหมด ผู๎ผลิตจะต๎องเข๎าใจตนเอง

อยํางแจมํชัดกํอนวาํมีวัตถุประสงค๑อะไร หรอืมีความจําเป็นอะไรที่จะต๎องทําการผลติ เชนํ 

   - เพื่อการสอน (รายการเพื่อการศึกษา) 

   - เพื่อแจ๎งขําวสาร (รายการขําว) 

   - เพื่อบันทึกเหตุการณ๑ (รายการสารคดี) 

   - เพื่อให๎ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง) 

 2. Who: (เพื่อใคร) ข๎อสําคัญตํอมาคือ ผูช๎มที่เป็นเปูาหมายคือใคร เชนํ 

   - เด็กนักเรียน นักศึกษา 

   - ครู ปัญญาชน 

   - ผูใ๎หญํ 

   - ผูช๎มทั่วไป 

 3. What: (ผลิตเรื่องอะไร) เมื่อกําหนดกลุํมเปูาหมายของผู๎ชมได๎แล๎ว จะต๎องกําหนดเนื้อหา

สาระซึ่งต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ดว๎ย เชนํ  

   - จะสอนเรื่องอะไร 

   - จะแจ๎งขําวอะไร 

   - จะบันทึกเหตุการณ๑อะไร 

   - จะให๎ความบันเทิงอะไร 

 4. How: (รูปแบบอยํางไร) ในการผลิตรายการวีดิทัศน๑ ผู๎ผลิตจะต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบ

วําจะผลติรายการในรูปแบบใด จงึจะสอดคล๎องกับเนือ้หาให๎มากที่สุด เชนํ 

   - รูปแบบการอาํนรายงาน (Announcing) 

   - รูปแบบการสนทนา (Dialogue)    

   - รูปแบบสารคดี (Documentary) 

   - รูปแบบละคร (Drama) 

การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 
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 1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

   1.1 สํารวจความต๎องการและวิเคราะห๑ปัญหา 

   1.2 วิเคราะห๑เนือ้หาและกําหนดเรื่อง 

   1.3 เขียนบทวีดิทัศน๑ 

   1.4 วางแผนการถํายทํา 

 2. ขั้นตอนการผลิต (Production) คือ การถํายทําวีดิทัศน๑ เป็นการบันทึกภาพตามบทวีดิทัศน๑  

ที่ได๎เขียนไว๎ กํอนการถํายทําต๎องศกึษาบทอยํางละเอียด เพื่อให๎ได๎ภาพครบตามที่ต๎องการ 

 3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) คือ การตัดตํอลําดับภาพ ซึ่งเป็นการขั้นตอน

สุดท๎ายของการผลิต เป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต๎องมีความละเอียดรอบคอบทั้งทางด๎านภาพ

และเสียง โดยการนําภาพ เสียง และกราฟิก มาเรียงลําดับให๎เป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน๑ที่กําหนดไว๎ 

พร๎อมทั้งแก๎ไข ปรับแตํงให๎มีความเหมาะสม สวยงาม นําสนใจนําติดตาม และจะต๎องคํานึงถึงรูปแบบ

ของสื่อที่จะเผยแพรํอกีด๎วย 

 4. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลสื่อ เมื่อผลิตรายการวีดิทัศน๑

มาแล๎วต๎องนําไปใช๎กับกลุํมเปูาหมายจริงจํานวนหนึ่ง เพื่อนําข๎อมูลตําง ๆ มาปรับปรุงแก๎ไขตามที่

เห็นสมควร เพื่อให๎วีดทิัศน๑มีคุณภาพกํอนนําไปเผยแพรํตํอ และการเผยแพรํควรมีรูปแบบที่หลากหลาย 

เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายหรือผู๎ชมให๎ได๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ และควรเก็บข๎อมูล ข๎อแนะนําตําง ๆ 

จากผู๎ชมมาปรับปรุงแก๎ไขในเรื่องตอํไป 

 

 
 

 ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑และนิคม ทาแดง (2528: 731-736) ได๎จัดรูปแบบรายการโทรทัศน๑      

เพื่อการศกึษาไว๎ 12 รูปแบบ 

  1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เป็นรายการที่ผู๎ปรากฏตัวพูดคุยกับผู๎ชมเพียงหนึ่งคน 

สํวนมากจะมภีาพประกอบเพื่อมใิห๎เห็นหนา๎ผูพ๎ูดอยูํตลอดเวลา 

  2. รูปแบบการสนทนา (Dialogue) เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน มีผู๎ถามและ     

คูํสนทนาแสดงความคิดเห็น การสนทนาจะมีคน 2-3 คนก็ได๎ 

  3. รูปแบบการอภิปราย (Discussion) เป็นรายการที่ผู๎ดําเนินรายการอภิปรายหนึ่งคน   

ปูอนประเด็นคําถามให๎ผู๎รํวมอภิปรายตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 4 คน  และผู๎อภิปรายแตํละคน

ต๎องแสดงความคิดเห็นของตนเองตอํประเด็นตําง ๆ  

ขั้นตอนการผลิตรายการวดีิทัศน์ 

รูปแบบของรายการวดีิทัศน์เพื่อการศึกษา 
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  4. รูปแบบการสัมภาษณ๑ (Interview) เป็นรายการที่มีผู๎สัมภาษณ๑และผู๎ถูกสัมภาษณ๑คือ 

วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน 

  5. รูปแบบเกมหรือการตอบปัญหา (Quiz Programmed) เป็นรายการที่จัดให๎มีการแขํงขัน

ระหวํางคนหรือกลุํมของผูท๎ี่มารํวมรายการด๎วยการเลํนเกมหรอืตอบปัญหา 

  6. รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาด๎วยภาพและ

เสียงบรรยายตลอดรายการโดยไมํมพีิธีกร ซึ่งแบํงออกเป็น 2 ประเภท 

    6.1 สารคดีเต็มรูปแบบ เป็นการดําเนินเรื่องดว๎ยภาพและเนือ้หาตลอดรายการ 

    6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการที่มีผู๎ดําเนิน

รายการทําหน๎าที่เดินเรื่องพูดคุยกับผู๎ชมและให๎เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดง

เรื่องราวตําง ๆ  

  7. รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นรายการที่เสนอเรื่องราวด๎วยการจําลอง

สถานการณ๑ เป็นละครที่มกีารกําหนดผูแ๎สดง  มีการจัดแสง การแตํงตัว และแตํงหน๎าให๎สมจริง และใช๎

เทคนิคการละครเพื่อเสนอเรื่องราวใหเ๎หมอืนจรงิมากที่สุด 

  8. รูปแบบสารละคร (Docu–Drama) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข๎ากับ

รูปแบบละครหรือการนําละครมาประกอบรายการที่เสนอเนื้อหาบางสํวน  มิใชํเสนอเป็นละครทั้ง

รายการ เพื่อให๎การศึกษาเกี่ยวกับความรูแ๎ละแนวคิดของเรื่อง 

  9. รูปแบบการสาธิต (Demonstration)  เป็นรายการที่เสนอวิธีการทําอะไรสักอยํางเพื่อให๎

ผูช๎มได๎แนวทางไปใช๎ทําจริง 

  10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) ม ี3 ลักษณะ 

   10.1 มีดนตรี นักร๎องมาแสดงสด 

   10.2 ให๎นักร๎องมาร๎องควบคูํไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแล๎ง 

   10.3 ให๎นักร๎องและนักดนตรมีาแสดง แตใํช๎เสียงที่บันทึกมาแล๎ว 

  11. รูปแบบการถํายทอดสด (Live Programmed)  เป็นรายการที่ถํายทอดเหตุการณ๑ที่

เกิดขึ้นจริงในขณะนัน้ 

  12. รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการที่เสนอรายการหลายประเด็น

และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน 
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  วิดีโอ (Video) คือ มัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร๎อมเสียงบรรยายได๎ การนํา 

เสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เชํน วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง ประโยชน๑ของวิดีโอ           

มีมากมาย นอกจากให๎ความรู๎ให๎ความบันเทิง ยังสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ใช๎งาน เชํน วิดีโอนําเสนอ

สนิค๎า ผลติภัณฑ๑ตําง ๆ เป็นต๎น           

 การสร๎างวิดีโอด๎วยตนเองการสร๎างสรรค๑ผลงานของตนเองด๎วยวิดีโอสามารถทําได๎งํายหาก

ทุกคนสามารถเรียนรู๎และเข๎าใจการสอนใช๎โปรแกรมการสร๎างผลงานในรูปแบบวิดีโอ เชํน วิดีโอสอน

การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ วิดีโอการสอนสําหรับครู วิดีโอนําเสนอผลงาน Presentation วิดีโอ 

Wedding วิดีโอหนังสั้นภาพยนตร๑ ซึ่งโปรแกรมที่สามารถใช๎สร๎างวิดีโอในปัจจุบันมีความหลากหลายให๎

ผูใ๎ช๎งานเลือกใช๎เพื่อให๎ตรงกับวัตถุประสงค๑ของตนเอง ซึ่งการสร๎างงานด๎วยวิดีโอมีหลากหลายประเภท

เราสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสมและความต๎องการที่จะให๎ผลงานที่สร๎างด๎วยวิดีโอออกมาใน

รูปแบบลักษณะใด 

 การสร้างงานวิดีโอ แบํงเป็น 2 ประเภท 

  1. การสรา๎งงานวิดีโอจากการบันทึกภาพเหตุการณ๑แสงสีเสียงจากสถานที่จริงซึ่งอุปกรณ๑

ที่ใช๎ทําการบันทึกวิดีโอประเภทนี้คือกล๎องวิดีโอแล๎วสามารถนํามาตัดตํอภาพและเสียงด๎วยโปแกรม

สร๎างงานวิดีโอเพื่อให๎วิดทีี่บันทึกมีความสมบรูณ๑ไร๎ความผิดพลาดขณะทําการถํายทําโปรแกรมที่นิยมใช๎

สําหรับงานประเภทนี้ได๎แกํโปรแกรม Ulead Video Studio โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 

โปรแกรม Sony Vegus 

  2. การสร๎างงานวิดีโอจากการบันทึกทางหน๎าจอคอมพิวเตอร๑เป็นการสร๎างงานวิดีโอ

ประเภทสื่อการสอนมัลตมิีเดียใชส๎ร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนหรือ CAI การสร๎างงานวิดีโอชนิดนี้

จะมีลักษณะการทํางานโดยการบันทึกภาพและเสียงขณะทําการสอนบรรยายผํานทางจอภาพ

คอมพิวเตอร๑เชํนการสอนใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑  Step by Step การสอนโดยนําเสนอทาง 

Powerpoint โปรแกรมที่นิยมใช๎ ได๎แกํ Hyperca Camtasia การใช๎งานลักษณะนี้เหมาะสําหรับการทํา

บทเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หากเป็นการผลิตวิดีโอสอนใช๎งานโปรแกรมใด ๆ ก็สามารถตํอ

ไมโครโฟนเปิดโปรแกรมจับภาพเป็นวิดีโอและโปรแกรมที่ต๎องการสอนแลว๎ทําการบันทึกวิดีโอได๎ทันที 

 การฝึกอบรม (Training)  

  เป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑หนํวยงานหรือองค๑กรตําง ๆ มักใช๎

รูปแบบการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู๎ความสามารถให๎กับ

บุคลากรในหนํวยงานทั้งทางด๎านทักษะ หรือทางด๎านวิชาการ สําหรับความหมายของการฝึกอบรมนั้น  

Video Training คอือะไร 
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มีนักวิชาการและนักการศกึษาได๎ให๎ความหมายของการฝึกอบรมไว๎อยํางหลากหลาย ดังเสนอพอสังเขป 

ดังนี้ 

  1. วิจิตร อาวะกุล (2537) กลําววําการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ชํวยเพิ่มพูนความถนัด

ความรูท๎างธรรมชาติทักษะหรอืความชํานาญความสามารถของบุคคลใหม๎ีเทคนิควิชาการในการทํางาน

เพื่อให๎บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหมํหรือเพื่อให๎เกิดทักษะในการทํางานอยํางใดอยํางหนึ่งหรืออีกนัยหนึ่ง

การฝึกอบรมหมายถึงการพัฒนาหรอืฝกึฝนอบรมบุคคลใหเ๎หมาะสมหรอืเข๎ากับงานหรอืการทํางาน 

  2. พงศ๑ หรดาล (2539) ได๎กลําววําการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล

เพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสม 

จนกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติตํอการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  3. บัณฑิตย๑ อินทรชื่น “กรรมวิธีตําง ๆ ที่มุํงเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถความชํานาญ

และประสบการณ๑ เพื่อให๎ทุกคนในหนํวยงานสามารถปฏิบัติหน๎าที่ในความรับผิดชอบได๎ดียิ่งรวมถึง  

การพัฒนาเจตคติของผูป๎ฏิบัติงานให๎เป็นไปในทางที่ดี” 

  4. Herbison & Myers การฝึกอบรมคือกระบวนการที่จะใช๎เสริมความรู๎ (Knowledge) 

ทักษะในการทางาน (Skill) และความสามารถ (Capacity) ของบุคคลในสังคมหน่ึง 

  5. ริโสภาคย๑ บูรพาเดชะ การอบรมคือกระบวนการอยํางเป็นทางการที่กิจการทําให๎

บุคลากรเกิดการเรยีนรู๎เพื่อจะได๎แสดงพฤติกรรมที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของกิจการ 

                 จากการที่มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายการฝึกอบรมไว๎หลากหลายนั้น สรุปได๎วํา       

การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู๎เฉพาะบุคคลที่มุํงเน๎นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อยํางมีระบบ เพื่อพัฒนาทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติของบุคคล ให๎ไปตาม

วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ เพื่อชํวยใหก๎ารปฏิบัติงานและภาระหน๎าที่ตําง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไป

อยํางมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

  ดังนัน้จงึพอสรุปได๎วํา การฝกึอบรม คือ กระบวนการในอันที่จะทําให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม

เกิดความรู๎ ความเขัาใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม

วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ อยํางมรีะบบ ผูเ๎ข๎ารับการฝึกอบรมมีความเข๎าใจถึงกระบวนการฝึกอบรมและ

วิธีดําเนินการในแตํละขั้นตอนอยํางเหมาะสม ดังนั้น Video Training คือ ขั้นตอนการปฏิบัติการ     

สร๎างวิดีโอด๎วยตนเองที่จะทําให๎ผู๎ เข๎ารับการฝึกอบรมเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทัศนคติ ทักษะ         

หรือความชํานาญ ตลอดจน ประสบการณ๑ในเรื่องการสร๎างวิดีโอด๎วยตนเองที่เหมาะสม มีคุณภาพ   

และประสิทธิภาพ 
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 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น

ความสัมพันธ๑ของสิ่งตาํง ๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูํ สูํความคิด

ใหมํ ๆ ที่ไมํเคยมีมากํอน เพื่อค๎นหาคําตอบที่ดีที่สุดให๎กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ     

ที่แตกตํางไปจากเดิม เป็นความคดิที่หลากหลาย คิดได๎กว๎างไกล หลายแงํหลายมุม เน๎นทั้งปริมาณและ

คุณภาพ องค๑ประกอบของความคิดสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ ความคิดนัน้ต๎องเป็นสิ่งใหมํไมํเคยมีมากํอน (New 

Original) ใช๎การได๎ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิงสร๎างสรรค๑จึงเป็นการคิด

เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสูํสิ่งใหมํที่ดีกวํา ซึ่งจะได๎ผลลัพธ๑ที่ตํางไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกวํา 

"นวัตกรรม" (Innovation) 

 ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได๎เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  

  1. เป็นความคิดแงํบวก (Positive thinking)  

  2. เป็นการกระทําที่ไมํทํารา๎ยใคร (Constructive thinking)  

  3. เป็นการคิดสรา๎งสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ (Creative thinking) 

 ความคิดสรา๎งสรรค๑เกิดขึ้นได๎ 2 ทาง คือ  

  1. เริ่มจากจินตนาการแล๎วย๎อนสูํความจริง เกิดจากการที่เรานําความฝันและจินตนาการ 

ซึ่งเป็นเพียงความคิด ความใฝุฝันที่ยังไมํเป็นจริง แตํเกิดความปรารถนาอยํางแรงกล๎าที่จะทําให๎    

ความฝันนั้นเป็นจรงิ 

  2. เริ่มจากความรู๎ที่มีแล๎วคิดตํอยอดสูํสิ่งใหมํที่เรียกวํา นวัตกรรม เกิดจากการนําข๎อมูล

หรือความรู๎ที่มีอยูํมาคิดตํอยอด หรือคิดเพิ่มฐานข๎อมูลที่มีอยูํ จะเป็นเหมือนตัวเขื่อมความคิดให๎เราคิด

ในเรื่องใหม ํๆ 

 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์  

  1. เกิดสิ่งกระทบความรู๎สึกให๎ต๎องคิด เป็นต๎นเหตุหรือสาเหตุของเรื่องที่ต๎องใช๎ความคิดใน

การทําให๎เรื่องนัน้ ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค๑ 

  2. รวบรวมข๎อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ทุกประเด็น ทุกแงํมุม 

  3. แจกแจง วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของข๎อมูล นําข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มาแจกแจง 

วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ หรอืดูความเชื่อมโยงระหวํางกัน 

  4. การคิดและทําให๎กระจํางชัด จัดระบบความคิดตามข๎อมูลที่ได๎แจกแจงและวิเคราะห๑

ความสัมพันธ๑แลว๎ ให๎สามารถมองเห็นภาพ ขั้นตอน ความเช่ือมโยงของแตลํะสวํนได๎อยํางชัดเจน 

  5. แสดงออก เป็นการนําเสนอผลจากการคิดเพื่อทดสอบความคิดและพสิูจน๑ให๎เห็นจรงิ 

 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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 การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  

  1. ทางตรง คือ การฝึกอบรม 

  2. ทางออ๎ม อาจทําได๎หลายวิธี เชนํ 

   2.1 ยอมรับในความสามารถของแตลํะบุคคล 

   2.2 แสดงให๎เห็นวาํความคิดที่แสดงออกมานัน้มคีุณคําและนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 

   2.3 อยําพยายามให๎ทุกคนคิดไปในแนวทางเดียวกัน ต๎องยอมรับในความคิดที่แปลก 

   2.4 อยําสนับสนุนเพียงผลงานเหมือนกับผู๎ที่เคยได๎รับรางวัล หรือเป็นที่ยอมรับมาแล๎ว 

ควรใหก๎ารสนับสนุน ยกยํองชมเชย หรอืให๎รางวัลกับผลงานที่แปลกใหมํแตํมีคุณคํา 

   2.5 สงํเสริมและสนับสนุนให๎คิดค๎นผลงานที่สร๎างสรรค๑อยํางไมํมีขดีจํากัด 

   2.6 ให๎กําลังใจและเอาใจใสํตํอการสร๎างสรรค๑ผลงาน ที่อาจต๎องใช๎เวลาและคํอยเป็น

คํอยไป 

 วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ มวีธีิการดังนี้  

  1. ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ไมํวําจะเกิดอะไรขึ้นเราต๎องฝึกคิดวํามีอะไรที่เป็น

ประโยชน๑กับเราบ๎าง เชนํ ถ๎าเราตกงานเราก็คิดวําเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได๎มีเวลาพัฒนาตัวเองแบบเต็ม

เวลา ถ๎าเราอกหักก็คิดเสียวําเป็นโอกาสดีที่จะได๎เปิดโอกาสให๎กับคนดี  ๆ อีกหลายคนเข๎ามาในชีวิต  

ของเรา ถ๎าเครียดมาก ๆ ก็ให๎คิดเสียวําเป็นการทดสอบความแขํงแกรํงของจิตใจวําจะสามารถรับมือกับ

สภาพความเครียดได๎มากน๎อยเพียงใด เพราะในอนาคตเราอาจจะมีเรื่องที่เครียดมากกวํานี้ก็ได๎ 

  การฝึกคิดเชิงบวก นอกจากจะชํวยให๎เราฝึกการแสวงหาโอกาสแล๎วยังชํวยให๎เราเกิดการ

เรียนรู๎ที่เหนอืกวําคนอื่น เพราะถ๎าเหตุการณ๑หนึ่งเกิดขึ้น เราสามารถเรียนรู๎ทั้งสิ่งที่คนทั่วไปเขารู๎กันแล๎ว 

เรายังเรียนรูใ๎นสิ่งที่คนอื่น ๆ เขามองข๎ามไป เมื่อเราฝึกแบบนีไ้ปนาน ๆ หลาย ๆ ครั้งเข๎า จํานวนเทําของ

ความรูข๎องเราจะเหนอืกวําคนทั่วไปอยํางนอ๎ยสองสามเทําตัว  

  2. ฝึกคิดย๎อนศร (Backward Thinking) เมื่อไหรํก็ตามเราคิดสวนทางกับคนอื่น อาจจะทํา

ให๎เราเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ที่ดี ๆ ขึ้นมาก็ได๎ ตัวอยํางการทําธุรกิจที่ตรงกันข๎ามจากคนอื่น เชํน ปกติ

รถเสียต๎องพารถไปหาอูํ แตเํมื่อคดิใหมคํือ เอาอูํไปหารถ จึงทําให๎เกิดธุรกิจบริการซํอมรถฉุกเฉินขึ้นมา

มากมาย หรือเมื่อกํอนถ๎าเราจะกินพิซซําเราจะต๎องไปที่ร๎าน แตํเมื่อมีคนคิดย๎อนศรคือ สํงพิซซําไปหา

ลูกค๎าจึงเกิดธุรกิจ Home Delivery ขึ้นมามากมาย ปัจจุบันนี้เกิดธุรกิจอีกมากมาย เชํน การสํงดอกไม๎ 

ร๎านหนังสือ ร๎านวิดีโอ เป็นต๎น  

  3. ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ (Impossible Thinking) บางสิ่งบางอยํางที่เราเคยคิดวํามัน

เป็นไปไมํได๎ในอดีต แตํในปัจจุบันมันเป็นไปได๎และเป็นไปแล๎ว สิ่งที่ เราคิดวําเป็นไปไมํได๎ในวันนี ้        

มันอาจจะเป็นไปได๎ในอนาคต ดังนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดวําเป็นไปไมํได๎ อยําเพิ่งดํวนตัดทิ้งไป เพราะนั่น

เทํากับเป็นการดับอนาคตแหํงความคิดสร๎างสรรค๑ของเราเอง ตัวอยํางความคิดสร๎างสรรค๑แบบนี ้    

เห็นได๎จากภาพยนตร๑การ๑ตูนบางประเภทที่เราคิดวําเป็นไปไมํได๎ ความคิดของนักวิทยาศาสตร๑นําไป
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ค๎นคว๎าวิจัยเพื่อนําไปสูํความเป็นไปได๎ตํอไป เชํน ในอดีตใครเคยคิดบ๎างวําเรื่องการโคลนนิ่งสัตว๑      

หรอืมนุษย๑จะเป็นไปได๎ ใครเคยคิดบ๎างวํามนุษย๑จะมีธุรกิจการทํองเที่ยวในอวกาศ ใครจะคิดบ๎างวําคนที่

อยูํกันคนละโลกสามารถพูดคุยกันแบบเห็นหนา๎ตาได๎เหมอืนสมัยนี้ 

  ในชีวิตการทํางาน เรามักจะตกหลุมพรางทางความคิดแบบนี้อยูํบํอย ๆ พอคิดจะทําโนํน

ทํานี่ เราก็มักจะถูกขัดขวางด๎วยความคิดที่วํา มันทําไมํได๎หรอก หัวหนา๎เขาคงไมํมีงบประมาณ ผู๎บริหาร

คงไมํสนับสนุน ฯลฯ ความคิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมายกับคนทํางาน สาเหตุที่สําคัญคือ เรามักจะ

นําเอาสภาพแวดล๎อมภายนอกมาทําลายต๎นกล๎าแหํงความคิดสร๎างสรรค๑ของเราเสียเอง ตั้งแตํยังไมํลง

มอืทําอะไรเลย ทําให๎เราไมมํีโอกาสได๎คิดไปถึงที่สุดวํา ที่เราคิดวํามันเป็นไปไมํได๎นั้น จริง ๆ แล๎วมันเป็น

เชนํนั้นจรงิหรอื 

  4. ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) การฝึกคิดแบบนี้คือ     

การคิดวิเคราะห๑สิ่งตําง ๆ โดยย๎อนกลับไปหาหลักความเป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ วําคืออะไร เชํน คนที่

สามารถผลิตเครื่องบินได๎นั้นต๎องเข๎าใจถึงหลักความเป็นจริงในเรื่องแรงโน๎มถํวงของโลกกํอน จึงจะ

สามารถออกแบบเครื่องบินได๎ต๎องเข๎าใจวําการบินได๎นั้นวําจะต๎องมีพลังขับเคลื่อนเทําไหรํ มีความเร็ว

เทําไหรํจงึจะสามารถหนีออกจากแรงโน๎มถํวงของโลกได๎ 

  5. ฝึกคิดข๎ามกลํองความรู๎ (Lateral Thinking) การคิดข๎ามกลํองความรู๎คือ การนําเอา

ความรู๎ที่มีอยูํในหัวในเรื่องตําง ๆ มาคิดไขว๎กัน ยิ่งเรามีกลํองความรู๎หลากหลาย โอกาสที่เราจะคิด  

ข๎ามกลํองเพื่อให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ ก็มีมากยิ่งขึ้น เชํน ก๐วยเตี๋ยวต๎มยํา มาจากกลํองความรู๎เกี่ยวกับ

ก๐วยเตี๋ยวผสมกับกลํองความรูใ๎นการทําตม๎ยําหรอืแอร๑มุ๎ง มาจากกลํองความรู๎ด๎านแอร๑กับกลํองความรู๎

ดา๎นมุง๎ ปลาดุกในหอ๎งเชํา มาจากกลํองความรูเ๎รื่องหอ๎งเชํากับกลํองความรูเ๎รื่องการเลี้ยงปลาในบํอดนิ  

 ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาทัศนคติและพัฒนานิสัยนักคิดสร้างสรรค์ มี 9 ข๎อ ดังนี้ 

  1. อยําคิดแงํลบ ต๎องคิดแงํบวก เพราะพลังความคิดแงํบวกจะชํวยสร๎างให๎เกิดความ

เชื่อมั่น 

  2. อยําชอบพวกมากลากไป ต๎องกล๎าคิดเองและเชื่อมั่นในตัวเองกล๎าเรียนรู๎ที่จะเชื่อมั่น   

ในตนเองเพื่อพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง  

  3. อยําปิดตนเองในวงแคบ ต๎องเปิดรับประสบการณ๑ใหมํๆเพราะความรูใ๎หมํ จะชํวยให๎เกิด

มุมมองที่แตกตํางและตอํยอดสูํความคิดใหมํ ๆ 

  4. อยํารักสบาย ทําไปเรื่อย ๆ ต๎องลงแรง บากบั่น มุํงความสําเร็จเพราะความสําเร็จใด ๆ 

ต๎องแลกมาดว๎ยหยาดเหงื่อแรงงาน 

  5. อยํากลัว-ต๎องกล๎าเสี่ยง ต๎องฝกึตนเองให๎เป็นคนท๎าทายตนเองใหค๎ิดสิ่งใหมํ ๆ อยูํเสมอ 

  6. อยําหมดกําลังใจ เมื่อไมํพบคําตอบ ต๎องอดทนตํอความคลุมเครือ  

  7. อยําท๎อใจกับความผิดพลาด ต๎องเรียนรู๎จากความล๎มเหลว ความผิดพลาดเป็นครู   

เพื่อเรียนรู๎ในก๎าวตอํไป 
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  8. อยําละทิ้งความคิดใด ๆ จนกวําจะพิสูจน๑ได๎วําไร๎ประโยชน๑ ต๎องชะลอการตัดสินใจ

เพราะบางความคิดเห็นอาจจะยังใช๎ไมํได๎ในตอนนี ้แตอําจนําไปใช๎ได๎ในสถานการณ๑อื่น 

  9. อยํากลัวการเผยแพรํผลงาน ต๎องกล๎าเผยแพรํผลงานที่แตกตําง เพราะหลายครั้งที่  

การค๎นพบใหม ํๆ มักมาจากการคิดแหวกแนว 

 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ที่มักใช๎ในการทํางาน 

  1. ชํวยกันระดมสมอง (Brain stroming) เป็นวิธีที่ได๎รับความนิยมมากที่สุดในองค๑กรเพราะ

วิธีนีส้ามารถทําให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ ขึน้มากมาย 

  2. ลองคิดในมุมกลับ  การคิดวิธีนี้จะทําให๎เราไมยํึดติดกับความคิดเดิม ๆ และเป็นการชํวย

กระตุน๎ให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ ที่เราไมํคาดคิดมากํอน 

  3. ตั้งคําถามให๎ตัวเอง วิธีนี้เป็นการฝึกนิสัยเราให๎เป็นคนใช๎ความคิด โดยที่เราหมั่นตั้ง

คําถามกับสิ่งที่เกิดขึน้รอบตัว (What, Why, What's happen, If) 

  4. ใช๎การเปรียบเทียบ เทคนิคนี้ได๎รับความนิยมอยํางมากในการพัฒนาองค๑กร ปัญหาที่

เราไมํคุ๎นเคยจะถูกทําให๎เข๎าใจได๎งํายขึ้น เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย และปัญหาที่เรา

คุ๎นเคยมากจนกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให๎เราไมํสามารถคิดอะไรใหมํ ๆ ได๎ วิธีนี้ก็จะชํวยให๎เราคิดในมุม 

ที่แตกตํางได๎ 

 

 

 

 

 

 

โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ (Proposal)  

 การผลิตรายการโทรทัศน๑นั้น ผู๎ผลิตรายการจําเป็นต๎องมีการวางแผนการผลิตรายการให๎

ชัดเจนวําต๎องการผลิตรายการอะไร ให๎ใครดู และดูแล๎วจะได๎ประโยชน๑อะไร เพื่อนําเสนอตํอผู๎บริหาร

สถานีโทรทัศน๑หรือผ๎ูสนับสนุนรายการในการของบประมาณ สวํนการผลิตรายการโทรทัศน๑เพื่อนําไปใช๎

เพือ่การศึกษานั้น อาจใช๎ชํองทางในการเผยแพรํในสื่อสังคมออนไลน๑ (Social media) เชํน Thinkttt.com, 

Youtube.com เป็นต๎น ในที่นี้จะขอพูดถึงการวางแผนรายการโดยเน๎นที่การเขียน Proposal รายการ ดังนี้ 

  1. ทําไมถึงตอ๎งวางแผนผลติรายการ 

  2. การทํา Proposal รายการเพื่อนําเสนอสถานีหรอืผูส๎นับสนุนการผลติ 

  3. การทํา Proposal เฉพาะตอนที่จะผลติ 

  4. เทคนิคการนําเสนอรายการ (Presentation technique) 

  5. ตัวอยําง เชนํ Proposal รายการโทรทัศน๑ 

การผลติรายการโทรทัศน ์
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 รายละเอียดใน Proposal 

1. ชื่อรายการ - สอดคล๎องกับ concept รายการ 

- จดจํางาํย นําสนใจ  

2. ความเป็นมาของรายการ - เขียนบรรยาย อธิบายเหตุผลของการผลิตรายการนี้ 

- ควรศึกษาเชงิเปรียบเทียบกับ สถานการณ๑ในปัจจุบัน  

3. วัตถุประสงค๑รายการ - ผลติไปเพื่ออะไร ชีแ้จงทีละข๎อ 

4. กลุํมเปูาหมาย - แบํงเป็นกลุํมเปูาหมายหลัก-รอง 

- แบํงได๎ตามเพศ วัย การศกึษา รสนิยม 

5. รูปแบบรายการ - เชนํ สารคดี เกมส๑โชว๑ ทอล๑กโชว๑ ฯลฯ 

6. ความยาวรายการ/ 

    วันเวลาการออกอากาศ 

- เชนํ 30 นาที วันเสาร๑ 11.00-11.30 น. 

7. สถานีที่ออกอากาศ - เชนํ  www.thinkttt.com, www.youtube.com 

8. วิธีการนําเสนอ - อธิบายภาพรวมของรายการ 

- กฎ กติกาการเลํนเกม 

- พิธีกร/แขกรับเชญิคือใคร 

- สถานที่ถํายทํา 

9. โครงสร๎างรายการ - รายละเอียดในแตลํะชํวงของรายการ 

10. ตัวอยํางประเด็นที่จะนําเสนอ - ประเด็นการสนทนา 

- ชื่อตอนที่จะผลติ  

- ตัวอยํางแขกรับเชญิ  

11. ตัวอยําง “เทปแรก” ของ 

    รายการ 

- อธิบายโดยละเอียดถึงเนือ้หาที่จะ on air ครั้งแรก 

- สํง script รายการ 

12. ภาคผนวก - อ๎างองิแหลํงที่มาการค๎นคว๎าข๎อมูล 

 

 บทบาทหน้าที่ของทมีผลิต 

 การทํางานในกองถํายก็เหมือนกับการทํางานในที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ “การทํางานเป็นทีม”   

และมีการแบํงหน๎าที่กันให๎ชัดเจนวําใครต๎องทําอะไร เพื่อให๎ภารกิจลุลํวงไปด๎วยดี กองถํายแตํละกอง

อาจมจีํานวนคนมากน๎อยไมํเทํากัน ขึ้นอยูํกับงบประมาณและปริมาณเนื้องานที่มากน๎อยแตกตํางกันไป 

ในกองถํายของหนํวยงานเล็ก ๆ อาจมีคนทํางานแคํหนึ่งถึงสองคนเทํานั้น ซึ่งต๎องทํางานแทนตําแหนํง

อื่น ๆ ไปด๎วย 
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 ทีมงานตําแหนํงสําคัญที่ทุกกองถํายจําเป็นต๎องมี มีดังนี ้

  1. โปรดิวเซอร๑ (Producer) 

  2. ครีเอทีฟ (Creative) 

  3. ผูเ๎ขียนบท (Script writer) 

  4. ผูก๎ํากับ (Director) 

  5. ผูชํ๎วยผูก๎ํากับ (Assistant director) 

  6. ผูก๎ํากับภาพ (Director of Photography) 

  7. ชํางภาพ (Camera man) 

  8. ผูชํ๎วยชาํงภาพ (Assistant camera man) 

  9. ชํางเสียง (Sound recordist) 

  10. ชํางแสง (Gaffer) 

  11. ผูก๎ํากับศลิป์ (Art director) 

  12. ผูอ๎อกแบบชุด (Costume designer) 

  13. นักแตํงหนา๎และทําผม (Make-up and Hair designer) 

  14. ผูอ๎อกแบบเสียง หรอืสร๎างเสียง (Sound engineer/Designer) 

  15. ผูอ๎อกแบบคอมพิวเตอร๑กราฟิก (Computer graphics designer) 

  16. ผูต๎ัดตํอ (Editor) 

  17. ผูป๎ระสานงานการผลิต (Production coordinator) 

 

  โปรดิวเซอร์ (Producer) ตําแหนํงโปรดิวเซอร๑ มีบทบาทหน๎าที่แตกตํางกันไปตามวงการ

นั้น ๆ เชํน วงการภาพยนตร๑และละครทีวี  โปรดิวเซอร๑จะทําหน๎าที่ดูแลงานสร๎าง  และควบคุม

งบประมาณการผลิต ขณะที่โปรดิวเซอร๑รายการทีวีบางรายการต๎องคิดรายการ วางแผนงานผลิตและ

ออกไปกํากับรายการเอง อยํางไรก็ตาม บทบาทหลักของโปรดิวเซอร๑ในทุกวงการคือ หัวหน๎าทีมผลิต

ตําแหนํงโปรดิวเซอร๑ อาจถูกเรียกแตกตํางกันไปอีกตามระดับช้ันในสายงานบริหาร เชํน Executive 

Producer (ผู๎อํานวยการสร๎าง) ตําแหนํงนี้สํวนมากจะเป็นผู๎บริหารงานสร๎างระดับสูงและมักเป็นนายทุน

หรือผู๎หาทุน (Line Producer) ในกรณีของสตูดิโอใหญํ ๆ  ที่ต๎องผลิตงานหลายชิ้น โปรดิวเซอร๑ที่ถูก

มอบหมายงานในแตํละสายงานจะถูกเรียกวํา “ไลน๑ โปรดิวเซอร๑”   

  ครีเอทีฟ (Creative) มีหน๎าที่ ทําให๎รายการตําง ๆ นําสนใจ และต๎องคอยดูแลรูปแบบ 

และลักษณะการนําเสนอรายการ ให๎ตรงกับกลุํมเปูาหมายให๎มากที่สุด Creative สํวนใหญํ จะสังกัด  

อยูํในสื่อมวลชนแขนงตําง ๆ ทั้งโทรทัศน๑ วิทยุ บริษัทโฆษณา บริษัทเพลงและดนตรีตาํง ๆ 



คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

14 

   ผู้เขียนบท (Script writer) หน๎าที่ของผู๎เขียนบท คือหาข๎อมูลแล๎วกลั่นกรองออกมาเป็น

บทที่เลําเรื่องด๎วยภาพและเสียงอยํางมี ช้ันเชิง ซึ่งในงานผลิตสารคดีหรืองานผลิตวีดีโอขนาดเล็ก 

โปรดิวเซอร๑หรอืผูก๎ํากับอาจรับหน๎าที่เขียนบทด๎วย 

  ผู้ก ากับ (Director) มีหน๎าที่ถํายทอดจินตนาการจากบทออกมาเป็นภาพและเสียงตาม

แบบฉบับของตนเอง และมีหน๎าที่ควบคุมงานเกือบทุกอยํางตัง้แตํเริ่มคิดงานจนถึงการตัดตํอ ในขั้นตอน

การผลิต ผู๎กํากับจะทํางานรํวมกับผู๎เช่ียวชาญในสาขาตําง ๆ และเป็นผู๎ตัดสินชี้ขาดวําจะ ถํายทํา

อยํางไร เมื่อไร เชํน ผู๎กํากับจะวางมุมกล๎องรํวมกับผู๎กํากับภาพหรือชํางภาพแทนที่จะให๎ชํางภาพ 

กําหนดมุมกล๎องเอง อยํางไรก็ดี ผู๎กํากับอาจจะไมํสามารถควบคุมทุกอยํางไว๎ได๎เสมอไป โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งเมื่อมี “เวลาและงบประมาณ” เป็นตัวกําหนด 

  ผู้ช่วยผู้ก ากับ (Assistant director) คนสํวนมากจะเข๎าใจวํา “ผู๎ชํวยผู๎กํากับ” คือผู๎กํากับ

คนที่สอง แตํจริง ๆ แล๎วหน๎าที่หลักของผู๎ชํวยผู๎กํากับคือ การดําเนินงานถํายทําตามที่ได๎รับมอบหมาย

จากผู๎กํากับ ซึ่งรวมถึงการชํวยกํากับการแสดงนักแสดงสมทบด๎วย แตํในกองถํายทําสารคดีหรือ    

กองถํายขนาดเล็ก ตําแหนํงผู๎ชํวยผู๎กํากับอาจไมํมีความจําเป็นนัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระดับความยากงําย

ของงานและวิธีการทํางานของผ๎ูกํากับแตคํนด๎วย 

  ผู้ก ากับภาพ (Director of Photography) เป็นหัวหน๎าทีมกล๎องและทีมไฟ (แสง)         

มีหน๎าที่รับผิดชอบภาพรวมและควบคุมงานถํายภาพทั้งหมด ในกองถํายขนาดเล็ก ชํางภาพอาจรับ

หนา๎ที่เป็นผู๎กํากับภาพไปด๎วย 

  ช่างภาพ (Camera man) ชํางภาพหรือตากล๎องหรือชํางกล๎อง เป็นตําแหนํงที่สําคัญ

อยํางยิ่งตําแหนํงหนึ่งที่ไมํได๎มีหน๎าที่ เพียงแคํถํายภาพตามคําสั่งของผู๎กํากับเทํานั้น แตํต๎องเป็นผู๎ที่มี

ความชํานาญทั้งศาสตร๑และศิลป์ของการถํายภาพเป็นอยํางดี เพราะการใช๎กล๎องวิดีโอนั้นเป็นเรื่องของ

เทคนิคพิเศษที่ชํางภาพต๎องใช๎งานจนคุ๎นเคยและเข๎าใจประสิทธิภาพของกล๎องอยํางดียิ่ง อีกทั้งยังต๎องมี

ความเข๎าใจหลักการวางมุมกล๎อง การจัดองค๑ประกอบภาพเพื่อให๎สื่อสารได๎ตรงกับความต๎องการของ 

ผูก๎ํากับหรอืตรงความหมายที่เขียนไว๎ในบท 

  ผู้ช่วยช่างภาพ (Assistant camera man) มีหน๎าที่ชํวยเตรียมความพร๎อมให๎ชํางภาพ 

ในเกือบทุกเรื่อง เชํน ประกอบกล๎อง เปลี่ยนเลนส๑ เปลี่ยนเทป จนถึงดูแลทําความสะอาดกล๎อง         

ในกองถํายขนาดใหญํ เชนํ กองถํายภาพยนตร๑ ผูชํ๎วยชาํงภาพอาจมีถึง 2-3 คน 

  ช่างเสียง (Sound recordist) มีหน๎าที่บันทึกเสียงขณะถํายทํา ซึ่งต๎องได๎เสียงที่มีคุณภาพ

คมชัดเสียงรบกวนน๎อย ชํางเสียงจึงต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎เรื่องธรรมชาติของเสียงและเครื่องมือ 

บันทึกเสียงเป็นอยํางดี เพราะต๎องเลือกใช๎ไมค๑และอุปกรณ๑บันทึกเสียงให๎ตรงสถานการณ๑ขณะถํายทํา

ในกองถํายขนาดเล็ก ชํางกล๎องจะทําหน๎าที่ดูแลเรื่องเสียงเอง แตํถ๎าต๎องใช๎ไมค๑บูมหรือใช๎ไมค๑     

จํานวนมากและมเีครื่องมิกเซอร๑เพิ่มขึ้นมา ก็จําเป็นต๎องเพิ่มตําแหนํงชํางเสียงในกองถําย 
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  ช่างแสง (Gaffer) คือ หัวหน๎าทีมแสง มีหน๎าที่ติดตั้งอุปกรณ๑โคมไฟจัดแสงและดูแลเรื่อง

การใช๎กระแสไฟฟูาในกองถํายทั้งหมด สํวนใหญํแล๎วจะถูกจ๎างเพื่อทํางานในกองถํายขนาดใหญํ เชํน 

กองถํายภาพยนตร๑ กองถํายละคร กองถํายโฆษณา โดยมีลูกทีมเรียกวํา “ชํางไฟ” ในกองถํายสารคดี 

หรือรายการทีวี บางรายการอาจจําเป็นต๎องมี “ชํางแสง” เมื่อต๎องการผู๎รับผิดชอบเรื่องโคมไฟและ  

การจัดแสงโดยเฉพาะ 

   ผู้ก ากับศิลป์ (Art director) มีหน๎าที่ชํวยให๎งานฉากและอุปกรณ๑ประกอบฉากได๎ดังภาพ

ที่ผู๎กํากับคิดไว๎ ไมํใชํแคํเอาของมาวางจัดฉากเทํานั้น แตํเชํนเดียวกับตากล๎องที่ต๎องมีดวงตาที่เห็น

เหมอืนผ๎ูกํากับเชนํกัน 

   ผู้ออกแบบชุด (Costume designer) มีหน๎าที่ดูแลเรื่องการแตํงกายของนักแสดงนัก

แตํงหน๎าและทําผม (Make-up and Hair Designer) มีหน๎าที่ดูแลเรื่องมุมมองของนักแสดงในสํวนหัว

ทั้งหมด 

   ผู้ออกแบบเสียงหรือสร้างเสียง (Sound engineer/Designer) เป็นผู๎ที่สร๎าง เสียงเอฟ

เฟค หรอืเสียงประกอบของแตํละฉากในการทําภาพยนตร๑ 

  ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer graphics designer) ดูแลเรื่องการสร๎าง

กราฟิกเพื่อใชป๎ระกอบการสรา๎งภาพยนตร๑ 

  ผู้ตัดต่อ (Editor) เป็นผ๎ูที่ดูแลเรื่องการลําดับภาพในเนือ้ภาพยนตร๑นั้น ๆ 

  ผู้ประสานงานการผลิต (Production Coordinator) ในกองถํายทุกกองถํายต๎องมีทีม

บริหารจัดการเรื่องเอกสาร จดหมายติดตํองานตํางๆ ทําเรื่องเบิกจํายเงิน เก็บใบเสร็จรับเงิน ตลอด

จนถึงติดตอํที่พัก เตรียมรถรับสํงทีมงาน งานประเภทนี้จะอยูํในความรับผิดชอบของ ผู๎จัดการกองถําย 

(Production Manager) แตํในกองถํายขนาดเล็กจะมีผู๎ประสานงานผลิตมารับหน๎าที่นี้ ภายใต๎การกํากับ

ดูแลของโปรดิวเซอร๑ 

 

 
 

 บทภาพยนตร๑ คือ แบบรํางของการสรา๎งภาพยนตร๑ บทภาพยนตร๑จะมีการบอกเลําเรื่องราววํา 

ใครทําอะไร ที่ไหน อยํางไร และต๎องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ โดยใช๎ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย 

เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได๎โครงสร๎างเรื่องที่ชัดเจนแล๎วจึงนําเหตุการณ๑มา     

แตกขยายเป็นฉาก ๆ ลงรายละเอียดยํอย ๆ ใสํสถานการณ๑ ชํวงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา 

บางครัง้อาจกําหนดมุมกล๎องหรอืขนาดภาพใหชั๎ดเจนเลยก็ได๎ 

 

การเขียนบทภาพยนตร์ 



คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

16 

  
 
 

 1. เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ๑หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต๎นและดําเนินไปสูํ

จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไมํกี่นาที อาจยาวนานเป็นปี หรือไมํรู๎จบ (infinity) ก็ได๎ สิ่งสําคัญในการ

ดําเนนิเรื่อง คือปมความขัดแย๎ง (conflict) ซึ่งกํอใหเ๎กิดการกระทํา สํงผลใหเ๎กิดเป็นเรื่องราว 

 2. แนวความคิด (concept) เรื่องที่จะนําเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรที่จะสื่อใหผ๎ูช๎มรับรู๎ 

 3. แก่นเรื่อง (theme) คือ ประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของเรื่องที่จะ

นําเสนอ ซึ่งอาจประกอบด๎วยประเด็นรอง ๆ (sub theme) อีกก็ได๎ แตตํ๎องไมํออกนอกแนวความคิดหลัก 

 4. เรื่องย่อ (synopsis) เป็นจุดเริ่มต๎นของภาพยนตร๑ ไมํวําจะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหมํ เรื่องที่

นํามาจากเหตุการณ๑จริง เรื่องที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม๎แตํเรื่องที่ลอกเลียนแบบมาจาก

ภาพยนตร๑อื่น สิ่งแรกนั้นเรื่องตอ๎งมคีวามนาํสนใจ มีใจความสําคัญชัดเจน ต๎องมีการมีการตั้งคําถามวํา 

จะมีอะไรเกิดขึ้น (What…if…?) กับเรื่องที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องใหญํได๎ 

 5. โครงเรื่อง (Plot) เป็นการเลําเรื่องลําดับเหตุการณ๑อยํางมีเหตุผล เหตุการณ๑ทุกเหตุการณ๑

จะต๎องสํงเสริมประเด็นหลักของเรื่องได๎ชัดเจน ไมํให๎หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด๎วย   

เหตุการณ๑หลัก (main plot) และเหตุการณ๑รอง (sub plot) ซึ่งเหตุการณ๑รองที่ใสํเข๎าไปต๎องผสม

กลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ๑หลัก 

 6. ตัวละคร (character) มีหน๎าที่ดําเนินเหตุการณ๑จากจุดเริ่มต๎นไปสูํจุดสิ้นสุดของเรื่อง         

ตัวละครอาจเป็นคน สัตว๑ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไมํมีตัวตนก็ได๎  การสร๎างตัวละครขึ้นมา          

ต๎องคํานึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต๎องการ อันกํอให๎เกิดพฤติกรรมตําง ๆ ของ  

ตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบํงออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดง

ประกอบ ทุกตัวละครจะสํงผลตํอเหตุการณ๑นั้น ๆ มากน๎อยตามแตํบทบาทของตน ตัวเอกยํอมมี

ความสําคัญมากกวําตัวรองเสมอ 

 7. บทสนทนา (dialogue) เป็นถ๎อยคําที่กําหนดให๎แตํละตัวละครได๎ใช๎แสดงโต๎ตอบกัน      

ใช๎บอกถึงอารมณ๑ ดําเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู๎ชม ภาพยนตร๑ที่ดีจะสื่อความหมายด๎วยภาพมากกวํา

คําพูด การประหยัดถ๎อยคําจึงเป็นสิ่งที่ควรทํา ความหมายหรืออารมณ๑บางครั้งอาจจําเป็นต๎องใช๎

ถ๎อยคํามาชํวยเสริมให๎ดูดียิ่งขึน้ก็ได๎ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 
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 1. แนะนํา (Introduction) คือ การแนะนําเหตุการณ๑ สถานการณ๑ สถานที่ ตัวละคร

สิ่งแวดล๎อม และเวลา 

 2. สร๎างเงื่อนไข (Suspense) คือ การกระตุ๎นให๎เนื้อเรื่องดําเนินไปอยํางลึกลับมีเงื่อนไข    

มีปมผูกมัด ความขัดแย๎ง ทําให๎ผ๎ูชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ๑ 

 3. ร๎างวิกฤตกาล (Crisis) คือการเผชิญปัญหา วิเคราะห๑ปัญหาของตัวละคร และหาทาง

แก๎ไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยูํกับปัญหานานมากจะทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกหนักและเบื่อขึ้นได๎  

ควรที่จะมีการกระตุน๎จากเหตุการณ๑อื่นมาแทรกด๎วย 

 4. จุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นชํวงเผชิญหน๎ากับปัญหาครั้งสุดท๎ายที่ถูกบีบกดดันสูงสุด 

ทําให๎มกีารตัดสินใจอยํางเด็ดขาด 

 5. ผลสรุป (Conclusion) คือทางออก ข๎อสรุป ทําให๎เกิดความกระจําง ภาพยนตร๑บางเรื่อง

อาจไมํมบีทสรุป ก็เพื่อให๎ผ๎ูชมนํากลับไปคิดเอง 

 1. จุดเริ่มต้น (Beginning) ชํวงของการเปิดเรื่อง แนะนําเรื่องราว ปูเนือ้เรื่อง 

 2. การพัฒนาเรื่อง (Deveoping) การดําเนินเรื่องผํานเหตุการณ๑เดียวหรือ 

หลายเหตุการณ๑ เนือ้เรื่องจะมีความซับซ๎อนมากขึ้น 

 3. จุดสิ้นสุด (Ending) จุดจบของเรื่อง แบํงออกเป็นแบบสมหวัง (Happy ending) 

ทําให๎รูส๎ึกอิ่มเอมใจ และแบบผดิหวัง (Sad ending) ทําให๎รูส๎ึกสะเทือนใจ 

โครงสร้างการเขียนบท 

ปัจจัยส าคัญในโครงสรา้งบท 
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 1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research) เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร๑อันดับแรกที่ต๎องทํา

ถือเป็นสิ่งสําคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล๎ว จึงลงมือค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพื่อเสริมรายละเอียด

เรื่องราวที่ถูกต๎อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร๑จะดีหรือไมํจึงอยูํที่การค๎นคว๎า

หาข๎อมูล ไมํวําภาพยนตร๑นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม 

 2. การก าหนดประโยคหลักส าคัญ (premise) หมายถึง ความคิดหรือแนวความคิดที่งําย ๆ 

ธรรมดา สํวนใหญํมักใช๎ตั้งคําถามวํา “เกิดอะไรขึ้นถ๎า...” (What…if) ตัวอยํางของ premise ตามรูปแบบ

หนังฮอลลีวู๎ด เชนํ เกิดขึ้นในนิวยอร๑คคอืเรื่อง West Side Story, เกิดอะไรขึ้นถ๎ามนุษย๑ดาวอังคารบุกโลก 

คือเรื่อง The Invasion of Mars, เกิดอะไรขึ้นถ๎าก็อตซิลําบุกนิวยอร๑คคือเรื่อง Godzilla, เกิดอะไรขึ้น    

ถ๎ามนุษย๑ตาํงดาวบุกโลกคือเรื่อง The Independence Day, เกิดอะไรขึ้นถ๎าเรื่องโรเมโอ & จูเลียตเกิดขึ้น

บนเรือไททานิคคอืเรื่อง Titanic เป็นต๎น 

 3. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือ เรื่องยํอขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได๎ 3-4 บรรทัด 

หรือหนึ่งยํอหน๎า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นรํางหลังจากที่เราค๎นคว๎าหาข๎อมูลแล๎วกํอนเขียน

เป็นโครงเรื่องขยาย (treatment) 

 4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนคําอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ใน

รูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช๎สําหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร๑ที่สมบูรณ๑ 

บางครั้งอาจใช๎สําหรับยื่นของบประมาณได๎ด๎วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต๎องมีประโยคหลัก

สําคัญที่งําย ๆ นําสนใจ 

  4.1 ส่วนประกอบของโครงเรื่องขยาย (treatment) 

  4.1.1 การเปิดเรื่อง คือ จุดเริ่มต๎นของเรื่องซึ่งถือวําเป็นตอนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจ

ของผ๎ูอาํนให๎ตดิตามเรื่องราวตํอไป 

   1.1 เปิดเรื่องโดยการบรรยาย การเปิดเรื่องแบบนี้มักเป็นการเริ่มต๎นเลําเรื่องอยําง

เรียบ ๆ แล๎วคํอย ๆ ทวีความเข๎มข๎นของเรื่องขึ้นเป็นลําดับ อาจเป็นการบรรยายฉาก บรรยายตัวละคร 

หรอืเหตุการณ๑อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ 

   1.2 เปิดเรื่องโดยการพรรณนา การเปิดเรื่องวิธีนี้อาจเป็นการพรรณนาฉาก 

พรรณนาตัวละคร หรือพรรณนาเหตุการณ๑อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ คล๎ายวิธีการบรรยายเพียงแตํเน๎นที่

จะสร๎างภาพเพื่อปูพืน้อารมณ๑ให๎ผ๎ูอาํนเกิดความรู๎สกึคล๎อยตามเป็นพิเศษ 

   1.3 เปิดเรื่องโดยใช้นาฏการหรือการกระท าของตัวละครที่ก่อให้เกิดความสนใจ

โดยเร็ว การเปิดเรื่องวิธีนีส้ามารถทําให๎ผ๎ูอาํนกระหายที่จะติดตามเรื่องราวตํอไปได๎มากเป็นพิเศษ 

ขั้นตอนส าหรับการเขยีนบทภาพยนตร์ 
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   1.4 เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนา การเปิดเรื่องแบบนี้สามารถเรียกร๎องความสนใจ  

ของผู๎อํานได๎ดีวิธีหนึ่ง ถ๎าถ๎อยคําที่นํามาเริ่มต๎นนั้นเร๎าใจหรือกระทบใจผู๎อํานทันที แตํก็ต๎องพยายาม

เชื่อมโยงบทสนทนานั้นใหเ๎กี่ยวพันกับเรื่องตํอไปอยํางแนบเนียนด๎วย 

   1.5 เปิดเรื่องโดยใช้สุภาษิต บทกวี เพลง หรืออาจใช้ข้อความที่คมคาย ชวนคิด 

ชวนใหฉ๎งนสนเทํห๑นาํติดตาม 

  4.1.2 การด าเนินเรื่อง นอกจากโครงเรื่องจะประกอบด๎วย การเปิดเรื่องในตอนต๎นแล๎ว   

การดําเนินเรื่องซึ่งเป็นตอนกลางของเรื่องก็มีความสําคัญอยูํมากเชํนเดียวกัน  เพราะผู๎แตํงจะต๎อง     

ดึงความสนใจของผู๎อํานให๎ติดตามเรื่องอยํางจดจํออยูํเสมอ ดังนั้นจึงต๎องสร๎างความขัดแย๎ง (Conflict)  

ที่เร๎าใจ แล๎วคลี่คลายความขัดแย๎งเหลํานั้นอยํางแนบเนียนไปจนถึงเปูาหมายสุดยอดในตอนปิดเรื่อง 

รวมทั้งตอ๎งอาศัยกลวิธีเลําเรื่องที่เหมาะสมประกอบด๎วย 

   1) ความขัดแย้ง (Conflict) คือ ปัญหาที่จะทําให๎เรื่องราวดําเนินตํอไป วีรวัฒน๑ 

อินทรพร กลําวไว๎วํา ความขัดแย๎งแบํงได๎หลายประเภทดังนี้ 

    1.1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หมายถึง ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น

ระหวํางตัวละครกับตัวละคร ซึ่งอาจเป็นตัวละครเอกกับตัวละครรอง เชํน ความขัดแย๎งระหวํางขุนแผน

กับขุนช๎าง ความขัดแย๎งระหวํางแฮรี่พอตเตอร๑กับลอร๑ดโวลเดอมอร๑ เป็นต๎น 

    1.2) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หมายถึง การกําหนดให๎ตัวละคร

ต๎องตํอสูก๎ับธรรมชาต ิอาจเป็นภัยธรรมชาติหรอืสภาพแวดล๎อม ความแห๎งแล๎งตามธรรมชาติ เชํน ตํอสู๎

กับภัยพิบัติน้ําทํวมโลก หรอืตํอสูก๎ับดาวหางที่จะมาพุํงชนโลก เป็นต๎น 

    1.3) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม หมายถึงการกําหนดให๎ตัวละครเอก 

มีความขัดแย๎งกับสังคม ถูกสังคมรังเกียจ หรอืไมํได๎รับการเชื่อถือ เป็นต๎น 

    1.4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเอง อาจเป็นความขัดแย๎งทางกายภาพ 

เชนํ ความพิการ หรอืความขัดแย๎งทางจติใจ เชนํ การเอาชนะใจฝาุยดีและฝุายชั่วของตนเอง เป็นต๎น 

   2) กลวิธีเกี่ยวกับการด าเนินเรื่อง 

    2.1) เล่าเรื่องตามล าดับปฏิทิน (Chronological order) คือ การเลําเรื่องไป

ตามลําดับเวลา กํอนหลังของเหตุการณ๑ที่เกิดขึน้ เชนํ เรื่องลูกอีสาน ของคําพูน บุญทวี เป็นต๎น 

    2.2) เล่าเรื่องย้อนต้น (Flashback) คือ การดําเนินเรื่องที่เลําย๎อนสลับกันไปมา

ระหวํางอดตีกับปัจจุบัน ดังนัน้เรื่องจงึอาจเริ่มต๎นที่ตอนใดก็ได๎ เชนํ ข๎างหลังภาพ ของศรีบูรพา เป็นต๎น 

    2.3) เล่าเหตุการณ์เกิดต่างสถานที่สลับกันไปมา  แตํเรื่องยังตํอเนื่องกันไป

ตลอด 

    2.4) เล่าตอนกลางก่อนแล้วย้อนมาตอนต้นเรื่อง คือ จัดเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น

ตอนกลางของเรื่องมากํอนแล๎วจึงเลําเรื่องตอนตน๎มาบรรจบกันกํอนที่จะดําเนินเรื่องไปสูํตอนจบ 
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  4.1.3 การปิดเรื่อง 

   1) ปิดเรื่องแบบหักมุม หรือพลิกความคาดหมายของผู้อ่าน (Surprise ending 

หรือ Twist ending) การปิดเรื่องแบบนี้เป็นการทําให๎ผู๎อํานคาดไมํถึง ไมํควรให๎ผู๎อํานระแคะระคาย

ตั้งแตํต๎นเรื่องหรือกลางเรื่อง เพราะจะทําให๎เรื่องขาดความความนําสนใจ สํวนมากมักปรากฏอยูํใน

เรื่องสั้นมากกวํานิยาย โดยเฉพาะในงานเขียนประเภทอาชญานยิายหรอืนวนิยายลึกลับซํอนเงื่อน 

   2) ปิดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม (Tragic ending) คือ การจบเรื่องด๎วยความตาย 

ความผิดหวัง ความสูญเสีย หรือความล๎มเหลวในชีวิต เชํน เรื่องคูํกรรม ของทมยันตี แม๎พระเอกคือ   

โกโบริจะตายตอนจบ แตํทมยันตีก็ได๎ให๎พระเอกและนางเอก ได๎มีโอกาสเปิดเผยความรักซึ่งกันและกัน 

ที่ตาํงคนตาํงไมํยอมกลําวในตอนดําเนินเรื่อง ทําให๎ผู๎อํานประทับใจเพราะตัวละครเข๎าใจกัน ถ๎าทมยันตี

ให๎โกโบริตายโดยไมํได๎บอกรักอังศุมาลิน นวนิยายเรื่องนี้คงไมํยนืยงเป็นอมตะมานานจนทุกวันนี้ 

   3) ปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending) คือ การจบเรื่องด๎วยความสุขหรือ

ความสําเร็จของตัวละคร การปิดเรื่องแบบนี้มีนักเขียนนิยมใช๎กันโดยทั่วไปทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย   

เชนํ อยูํกับก๐ง เป็นต๎น 

   4) ปิดเรื่องแบบสมจรงิในชีวติ (Realistic ending) คือการจบเรื่องแบบทิ้งปัญหาไว๎

ให๎ผู๎อํานคิดหาคําตอบเอาเอง เพราะในชีวิตจริงมีปัญหาหลายอยํางที่ไมํสามารถแก๎ปัญหาหรือหา

คําตอบใหแ๎กํปัญหานั้นได๎ เชนํ เศรษฐศาสตร๑กลางทะเลลึก ของอาจนิต๑ ปัญจพรรค๑ เป็นต๎น 

  4.2 โครงสร้างของโครงเรื่องขยาย 

  4.2.1 บทเปิดเรื่อง (Exposition) คือ บทนําเรื่องที่ผู๎แตํงจะปูพื้นฐานให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ  

ตัวละคร เหตุการณ๑ เวลา และสถานที่ 

  4.2.1 การผูกปม (Complication) และการขมวดปม (Rising Action) คือ เรื่องราว   

ที่เกิดขึ้นหลังบทเปิดเรื่อง ปัญหาและความขัดแย๎งของโครงเรื่องจะคํอย ๆ ปรากฏออกมาให๎เห็นอยําง

เดํนชัด และทวีความเข๎มขน๎ขึน้เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดหักเหของเรื่อง 

  4.1.3 จุดวกิฤต (Crisis) เป็นสํวนหน่ึงของการขมวดปม ความตึงเครียดของเรื่องสามารถ

เกิดขึ้นได๎หลายครั้ง ดังนั้นจุดวิกฤตจึงเกิดขึ้นได๎มากกวําหนึ่งครั้ง แตํเมื่อเรื่องดําเนินมาถึงความ        

ตึงเครียดที่สุดของเรื่องจนเกิดการหักเหเป็นครั้งสุดท๎ายกํอนเรื่องจะจบลง ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของเรื่อง 

และเป็นจุดสุดท๎ายของชํวงการขมวดปม 

  4.1.4 การแก้ปม (Falling Action) คือ ตอนที่เรื่องคํอย ๆ ลดความตึงเครียดลง นําไปสูํ

ความคลี่คลายของปมปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ ในที่สุด 

  4.1.5 การคลี่คลายเรื่อง (Resolution หรือ Denouement) คือ การคลี่คลายปัญหา

และความขัดแย๎ง เป็นตอนจบหรอืตอนสุดท๎ายของเรื่อง ทําให๎เรื่องจบได๎อยํางสมบูรณ๑แบบ 
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  อยํางไรก็ตาม ไมํได๎หมายความวําจะสามารถวิเคราะห๑  แยกแยะโครงเรื่องได๎ครบ       

ตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ได๎เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎แตํงที่อาจตัดหรือรวบบางขั้นตอนเข๎าไว๎ด๎วยกัน      

เชนํ อาจจะรวมบทเปิดเรื่องกับการผูกปมเข๎าด๎วยกัน เป็นต๎น 

 5. บทภาพยนตร์ (screenplay) สําหรับภาพยนตร๑บันเทิง หมายถึง บท (Script) ซีเควนส๑

หลัก (Master scene/Sequence) หรือซีนาริโอ (Scenario) คือ บทภาพยนตร๑ที่มีโครงเรื่องบทพูด แตํมี

ความสมบูรณ๑น๎อยกวําบทถํายทํา (Shooting script) เป็นการเลําเรื่องที่ได๎พัฒนามาแล๎วอยํางมีขั้นตอน 

ประกอบด๎วย ตัวละครหลัก บทพูด ฉาก แอ็คช่ัน ซีเควนส๑ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต๎อง เชํน บทสนทนา

อยูํกึ่งกลางหน๎ากระดาษ ฉาก เวลา สถานที่ อยูํชิดขอบหน๎าซ๎ายกระดาษ ไมํมีตัวเลขกํากับช็อต และ

โดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร๑หนึ่งหน๎ามีความยาวหนึ่งนาที 

 6. บทถ่ายท า (shooting script) คือ บทภาพยนตร๑ที่เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการเขียน     

บทถํายทําจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทภาพยนตร๑ ได๎แกํ ตําแหนํงกล๎อง การเชื่อมช็อต เชํน    

คัท (Cut) การเลือนภาพ (Fade) การละลายภาพ หรือการจางซ๎อนภาพ (Dissolve) การกวาดภาพ 

(Wipe) ตลอดจนการใช๎ภาพพิเศษ (Effect) อื่น ๆ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีเลขลําดับช็อตกํากับ         

เรียงตามลําดับตั้งแตช็ํอตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง และขนาดภาพในการเขียน shooting script 

 7. บทภาพ (storyboard) คือ บทภาพยนตร๑ประเภทหนึ่งที่อธิบายด๎วยภาพ คล๎ายหนังสือ

การ๑ตูน ให๎เห็นความตํอเนื่องของช็อต ตลอดทั้งเรื่องมีคําอธิบายภาพประกอบ เสียงตําง ๆ เชํน 

เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป็นต๎น ใช๎เป็นแนวทางสําหรับการถํายทําหรือใช๎เป็น

วิธีการคาดคะเนภาพลํวงหน๎า (Pre-visualizing) กํอนการถํายทําวํา เมื่อถํายทําสําเร็จแล๎ว หนังจะมี

รูปรํางหน๎าตาเป็นอยํางไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney นํามาใช๎กับการผลิตภาพยนตร๑การ๑ตูนของบริษัท

เป็นครั้งแรก โดยเขียนภาพเหตุการณ๑ของแอ็คช่ันเรียงตดิตํอกันบนบอร๑ด เพื่อให๎คนดูเข๎าใจและมองเห็น

เรื่องราวลํวงหน๎าได๎ กํอนลงมือเขียนภาพ สํวนใหญํบทภาพจะมีเลขที่ลําดับช็อตกํากับไว๎ คําบรรยาย

เหตุการณ๑ มุมกล๎อง และอาจมเีสียงประกอบด๎วย โดยสตอรี่บอร๑ดจะประกอบไปด๎วยรายละเอยีดดังนี้ 

  - ตัวละครอะไรบ๎างอยูํในซีน (Scenery) ตัวละครหรอืวัตถุเคลื่อนไหวอยํางไร 

  - ตัวละครมบีทสนทนาอะไรกันบ๎าง 

  - ใช๎เวลาเทําไหรํระหวํางซีนที่แล๎วถึงซีนปัจจุบัน 

  - ใช๎มุมกล๎อง ใช๎กล๎องอะไรบ๎างในซีนนัน้ ๆ ใกล๎หรือไกล หรอืใช๎มุมอะไร 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1. วางโครงเรื่องหลัก ไมํวําจะเป็น Theme, ตัวละครหลัก, ฉาก ฯลฯ 

  1.1 แนวเรื่อง 

  1.2 ฉาก 

  1.3 เนือ้เรื่องยํอ 

  1.4 Theme/แกํน (ข๎อคิด/สิ่งที่ตอ๎งการจะสื่อ) 

  1.5 ตัวละคร สิ่งสําคัญคือกําหนดรูปลักษณ๑ของตัวละครแตํละตัวให๎โดดเดํนไมํคล๎ายกัน

จนเกินไป ควรออกแบบรูปลักษณ๑ของตัวละครให๎โดดเดํนแตกตํางกัน และมองแล๎วสามารถสื่อถึง

ลักษณะนิสัยของตัวละครได๎ทันที 

การท าสตอรี่บอร์ด (Storyboard) 

  

 1. ชํวยใหเ๎นือ้เรื่องลื่นไหลเพราะได๎อาํนทวนตั้งแตตํ๎นจนจบกํอนจะลงมือวาดจรงิ 

 2. ชํวยใหเ๎นือ้เรื่องไมํออกทะเลเพราะมีแผนการวาดกํากับไว๎หมดแล๎ว 

 3. ชํวยกะปริมาณบทพูดใหพ๎อดีและเหมาะสมกับหนา๎กระดาษและบอลลูนนั้น ๆ 

 4. ชํวยใหส๎ามารถวาดจบได๎ในจํานวนหนา๎ที่กําหนด (สําคัญสุด!) 

ข้อดีของการท าสตอรี่บอร์ด 

  

 การสร๎างสตอรี่บอร๑ดจะชํวยให๎การวางแผน การถํายทําฉากตํอฉากงํายดายมากยิ่งขึ้น 

โดยสามารถเปลี่ยนแก๎ไขสตอรี่บอร๑ด กํอนจะถํายทําจริงได๎ อีกทั้งยังสามารถนําสตอรี่บอร๑ดที่ได๎

สร๎างและวางแผนไว๎ไปทําการชี้แจง แลกเปลี่ยนกับฝุายผลิตหรือฝุายอื่น ๆ โดยสามารถทําให๎เกิด 

ความเขา๎ใจตรงกัน 

 

ประโยชนข์องสตอรี่บอร์ด 

ขั้นตอนการท า Storyboard 
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 2. ลําดับเหตุการณ๑ครําว ๆ จุดสําคัญ คือ ทุกเหตุการณ๑จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

เหตุการณ๑กํอนหน๎าจะทําให๎เหตุการณ๑ตํอมามีน้ําหนักมากขึ้น และต๎องหาจุด Climax ของเรื่องให๎ได๎   

จุดนี้จะเป็นจุดที่นําตื่นเต๎นที่สุดกํอนที่จะเฉลยปมทุกอยํางในเรื่อง การสร๎างปมให๎ผู๎อํานสงสัยก็เป็น

จุดสําคัญในการสร๎างเรื่อง ปมจะทําให๎ผู๎อํานเกิดคําถามในใจและคาดเดาเนื้อเรื่องรวมถึงตอนจบ      

ไปตําง ๆ นานา 

 3. กําหนดหน๎า 

 4. แตํงบท เป็นขั้นตอนสุดท๎ายกํอนลงมือวาดสตอรี่บอร๑ด ควรเขียนบทพูดและบทความคิดที่

จะใช๎เขียนลงในหนังออกมาโดยละเอียดเพื่อที่จะได๎กําหนดขนาดของบอลลูนและจัดวางลงบน

หนา๎กระดาษได๎อยําเหมาะสม 

 5. ลงมอืเขียน Story Board !!!! 
 

  
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ตัวอย่างบทภาพ 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอยา่ง Storyboard ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Storyboard 
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 การออกแบบงานสร้าง (Production Design) เป็นการออกแบบงานสร๎างหรือกระบวนการ

ทํางานที่มีบทบาทตํอภาพลักษณ๑โดยรวมของ การถํายทําวีดีโอ ภาพยนตร๑ละครทีวี มิวสิควิดีโอ ละคร

เวที ฯลฯ เปูาหมายของการออกแบบงานสร๎าง ซึ่งมิติหนึ่งคือความสมจริง ถูกต๎อง นําเชื่อถือ 

รายละเอียดขององค๑ประกอบตําง ๆ ภายในบรรยากาศนั้น ๆ จะมีผลตํอกํอรูปรํางและประวัติของ      

ตัวละครขึ้นมาให๎ดูสมจรงิ เชนํ ลักษณะของสถาปัตยกรรม ข๎าวของเครื่องใช๎ พาหนะ เสื้อผ๎า พืชพรรณ 

สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ผู๎ออกแบบงานสร๎างจะต๎องคัดเลือกองค๑ประกอบอยํางมีเหตุมีผล ไมํขัดตํอ 

ความเป็นไปได๎ในเนือ้เรื่องนั้น ๆ 

      การสร๎างอารมณ๑และบรรยากาศของการถํายทํา เชํน อารมณ๑โรแมนติก หวาดวิตก หํอเหี่ยว 

สิ้นหวัง ความสับสนวุํนวาย ความรุนแรงก๎าวร๎าว ความเหงาอ๎างว๎างเดียวดาย เป็นต๎น ผู๎ออกแบบ   

งานสร๎างจึงจําเป็นต๎องตคีวามบทในการถํายทําให๎ชัดเจนวําจะถํายทอดด๎วยอารมณ๑และบรรยากาศใด  

   การออกแบบงานสร๎างจะต๎องมีความสวยงามในเชิงทัศนศิลป์ด๎วย การออกแบบงานสร๎าง    

มีการแบํงเป็นทีมยํอย ๆ วิธีการทํางานแตกตํางกันตามความถนัดเฉพาะทาง แตํมีแนวคิด (Concept)   

ที่ตรงกัน ทีมงานอาจแบํงได๎ ดังนี้  

 ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production design) เป็นเสาหลักของงานออกแบบทั้งเรื่อง มีหน๎าที่

ตีความบทภาพยนตร๑แล๎ววางคาแรคเตอร๑ของฉากแตํละฉาก หาเอกลักษณ๑ที่ไมํซ้ํากับภาพยนตร๑    

เรื่องอื่น ๆ ไมํทิ้งมิติของความสมเหตุสมผล ผู๎ออกแบบงานสร๎างต๎องมีความรู๎ทางสถาปัตยกรรม 

ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร๑ศิลป์ การตกแตํง งานชําง ภูมิทัศน๑ พืชพรรณ แฟช่ัน ความคิดเชิงสัญลักษณ๑ 

ปรัชญา ฯลฯ และสามารถถํายทอดไอเดียสูํทีมงานคนอื่น ๆ ได๎ อาจจะเป็นการวาดด๎วยมือหรือใช๎

โปรแกรม 3D นอกจากนีต้๎องสามารถคํานวณงบประมาณได๎ 

       ผู้ก ากับศิลป์ (Art director) เป็นผู๎สานตํอไอเดียของผู๎ออกแบบงานสร๎างในขั้นที่ลง

รายละเอียดกวํา เชํน เป็นผู๎กําหนดขนาดกว๎าง ยาว สูงของฉาก สัดสํวน Perspective เลือกวัสดุที่จะใช๎ 

ออกแบบโครงสร๎าง การติดตั้ง เลือกโทนสี ประเภทของสี มีความรู๎เรื่องเทคนิคชํางหรืองานคราฟท๑  

เชํน เพ๎นท๑ลวดลาย ทํารอยถลอก ทําคราบ Mock Up ของปลอม และหารือกับฝุายจัดหาอุปกรณ๑

ประกอบฉาก (Property Master) ให๎คัดเลือก Prop, ที่เหมาะสมกับสไตล๑ของฉากและระบุจํานวน        

ที่ตอ๎งการ  

 ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (Property master) มีหน๎าที่จัดหาอุปกรณ๑ประกอบฉาก 

(prop) ตําง ๆ ด๎วยการซื้อ ยืม หรือเชํา และต๎องดูแลความปลอดภัยในการขนสํง ปูองกันการกระแทก       

การติดตั้ง ฯลฯ อุปกรณ๑ประกอบฉากมีความหมายตั้งแตํเฟอร๑นิเจอร๑ ข๎าวของเครื่องใช๎ พาหนะ อาวุธ 

การออกแบบงานสรา้ง 
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ต๎นไม๎ และสัตว๑ในฉากด๎วย ผู๎จัดหาอุปกรณ๑ประกอบฉากจะต๎องมีความคลํองแคลํวในการเดินทาง

เสาะหา รู๎แหลํงเชาํ Prop บางครัง้ก็ต๎องขอยืมหรอืขอเชาํ Prop จากเจา๎ของที่ไมํคุ๎นเคยกับการให๎เชําของ

เข๎าฉากภาพยนตร๑  

 ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายท า (Location man) มีหน๎าที่ตระเวนหาสถานที่ถํายทํา และดําเนินการ

ขอเชํากับเจ๎าของสถานที่ ทําแผนที่เดินทาง ดูความเหมาะสมทั้งเรื่องระยะทาง งบประมาณ ความ

สะดวกในการถํายทํา สาธารณูปโภคตํางๆ ไฟฟูา ห๎องน้ํา จุดพัก ที่จอดรถ ฯ บางครั้งต๎องปรับสภาพ

พื้นที่กํอนเซ็ทฉาก เชํน ย๎ายสิ่งกีดขวาง เคลียร๑ขยะ แพ๎วถางหญ๎ารก ๆ ทําความสะอาด ฯ ถ๎าการถําย

ทําต๎องมีการกั้นถนน จะต๎องเป็นผ๎ูตดิตํอขอเจา๎หนา๎ที่ตํารวจมาชํวยอํานวยความสะดวก  

 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Costume design) มีหน๎าที่ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย

ของตัวละคร ครอบคลุมถึงเครื่องประดับ กระเป๋าสะพาย สํวนประกอบของเครื่องแบบ เชํน กุญแจมือ

และกระบองยาม หรือสิ่งใด ๆ ที่สวมใสํอยูํบนตัวละคร เป็นต๎น (แตํถ๎าของดังกลําวเป็นของที่ประดับไว๎

ในฉากจะกลายเป็นหนา๎ที่ของผู๎จัดหาอุปกรณ๑ประกอบฉากทันที) ผู๎ออกแบบเครื่องแตํงกายจะต๎องเป็น

ผู๎ที่เข๎าใจในแฟช่ัน ไมํได๎หมายถึงต๎องเป็นคนทันสมัยหรือตามกระแส แตํต๎องรู๎วําเสื้อผ๎าแบบไหน    

สํงผลตอํบุคลิกของตัวละครอยํางไร  

 ช่างท าผม แต่งหน้า (Hair & Make-up artist) มีหน๎าที่ออกแบบการทําผม แตํงหน๎าให๎  

ตัวละครให๎มีความสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  รวมถึงการแตํงหน๎า effect รอยเหี่ยวยํน         

ติดหนวดเคราปลอม รอยบาดแผล รอยฟกช้ํา รอยสัก ฯลฯ 

 

 

 

 การออกแบบงานสร๎าง เป็นการหาจุดรํวมที่ลงตัวระหวําง “ความสมจริง” “ได๎อารมณ๑”    

และม ี“ความสวยงาม”  

 

 
 

วธิีการออกแบบงานสรา้ง 
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         การออกแบบและคัดเลือกองค๑ประกอบตําง ๆ ภายในฉาก ต๎องเริ่มจากการอํานบทและ     

ทําความเข๎าใจตัวละครอยํางลึกซึ้ง วิเคราะห๑ออกมาเป็นประวัติของตัวละคร แล๎วมองหาองค๑ประกอบ 

ที่จะมาใสํไว๎ในฉากให๎สมจริง มีเหตุผลกับตัวละครนั้น ๆ เชํน เพศ วัย ฐานะ อาชีพ รสนิยม ไลฟ์สไตล๑ 

ความใฝฝุัน ยุคสมัย ฤดูกาล ท๎องถิ่น ภูมปิระเทศ เป็นต๎น  

         ตัวอยํางเชนํ 

                      ฉาก (Scenery) สถานที่ที่เป็นสิ่งแวดล๎อมหรือสภาพแวดล๎อมสําหรับตัวละครและ

เป็นที่สําหรับการแสดง สถานที่นี้ได๎รับการออกแบบเพื่อที่จะเน๎นการกระทําและความขัดแย๎งของ     

ตัวละคร ฉากจะต๎องบอกให๎ทราบถึงสถานที่ในละคร ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่แนํนอน เชํน กลางวัน 

กลางคนื ปีศักราชใด ยุคสมัยใดในประวัติศาสตร๑ หรือฤดูกาลของปีที่เกิดเหตุการณ๑ขึ้น แสดงให๎เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงด๎านกาลเวลา ในฉากตําง ๆ ต๎องทําให๎เห็นสภาพแวดล๎อมของตัวละครอยํางเดํนชัด 

ต๎องสามารถทําให๎ทราบได๎วําด๎านนอก (Exterior) หรือด๎านใน (Interior) ของสถานที่ และอยูํในเมือง 

หรอืนอกเมอืง เป็นของจริงหรอืจนิตนาการ หรอืเป็นความฝัน  Katharine Anne Ommanney และ Harry 

H. Schanker เจ๎าของหนังสอื The Stage and the School กลําวไว๎วํา ฉากควรจะสามารถบอกผู๎ชมได๎ถึง

บุคลิกลักษณะของตัวละคร สภาพแวดล๎อมของตัวละคร ผลกระทบของสภาพแวดล๎อมที่มีตํอชะตาชีวิต 

หรอืวิถีชีวติของตัวละคร และผลกระทบนั้นเป็นอยํางไร ในทางกลับกันบุคลิกภาพของตัวละครมีผลลัพธ๑

ตํอสภาพแวดล๎อมของตัวละครอยํางไร เราสามารถสังเกตได๎วํา ความเกียจคร๎าน ความมีคุณคํา 

ความหมาย ความรัก ความทะนุถนอม ความผิดปกติ ความขลัง ฯลฯ ของบุคคล จะสะท๎อนให๎เห็นได๎ 

ในบ๎านที่อยูํอาศัยของตัวละคร และที่เครื่องประดับตกแตงํของหอ๎งของผูเ๎ป็นเจ๎าของอยํางเดํนชัด 

 

 
 

 ต๎องการให๎เกิดความลึกขึ้นในภาพ จะต๎องวางวัสดุที่ทําให๎เกิดระยะที่แตกตํางกันไปจนถึง  

ฉากหลัง ซึ่งสามารถทําได๎โดยการจัดให๎มี โฟกราวด๑ ผู๎แสดง และแบคกราวด๑ ในการสร๎างฉากให๎เกิด

การลวงตาวําเป็นระยะไกล โดยสร๎างขนาดของพื้นหลังให๎เล็กลง เพิ่มความละเอียดของโฟกราวด๑และ

ลดความชัดของ แบคกราวด๑ (โดยการกําหนดคําของเลนส๑กล๎อง) ให๎แสงสวํางเป็นห๎อง ๆ ไปจนถึงฉาก

หลัง 

 

 

ออกแบบอย่างไรใหม้ีความสมจรงิ 

 

หลักของการจัดฉาก 
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 1. เปิดเผยความสัมพันธ๑ระหวํางคนสองคน หรอืคนหนึ่งกับที่อยูํอาศัย 

 2. สามารถเผยตําแหนํงหนา๎ที่การงาน สถานที่ทํางาน อํานาจและตําแหนํงในครอบครัว 

 3. ชํวยใหผ๎ูช๎มสามารถเพํงสมาธิไปที่บุคลิกลักษณะตัวละคร องค๑ประกอบทางสัญลักษณ๑หรือ

รวมความสนใจบนเวที 

 4. การจัดตําแหนํงตัวละครให๎เป็นรูปสามเหลี่ยม (triangular blocking) สามารถครอบนักแสดง

ให๎อยูํในกรอบที่จัดวําเป็นการเน๎นใหเ๎ดํนชัด 

 5. สามารถสร๎างสรรค๑บรรยากาศและอารมณ๑ อันกํอให๎เกิดปฏิกริยาโต๎ตอบของผู๎ชมตํอ     

ตัวละตรและบทละครสามารถเกิดขึ้นได๎จากการสื่อนําด๎วยฉาก 

 6. ฉากต๎องสร๎างขึ้นจากความต๎องการและความตั้งใจของผู๎เขียนบทละครและจากการ

ตีความหมายของผูก๎ํากับการแสดง 

 7. ฉากต๎องเอื้ออํานวยตํอนักแสดงและการแสดง ไมํครอบงําหรือขํมตัวละครให๎ด๎อยลง ไมํขํม

เสื้อผ๎าที่นักแสดงสวมใสํอยูํ  

 8. ฉากต๎องไมํเป็นอุปสรรคตํอการวางตําแหนํงตัวละครบนเวที และไมํควรหักเหความสนใจ

ของผ๎ูชมไปจากการกระทําของตัวละคร 

 9. ฉากต๎องชํวยเสริมเนือ้หาของเหตุการณ๑ในละคร ไมํควรปิดบัง เนือ้หาของเหตุการณ๑ 

 10. ฉากควรเรียบงําย (Simplicity) ได๎แกํ ความเรียบงํายในการออกแบบ ความเรียบงํายของ

โครงสรา๎ง และความเรยีบงาํยในการเปลี่ยนฉากและเคลื่อนไหวฉาก 

 11. การสร๎างฉากควรยึดหลัก “ใช๎น๎อยชิ้นที่สุดให๎ทราบเรื่องราวมากที่สุด” (Use the least to 

say the most) 

 

 

 
 

        รูปแบบฉาก เป็นโครงสร๎างด๎านหน๎าของฉาก ซึ่งประกอบกันเข๎าหลาย ๆ สํวน เพื่อสร๎าง

สถานที่แวดล๎อม (Local) ให๎แกํตัวละคร และเป็นภาพเบือ้งหลังให๎แกํตัวละครบนเวที ลักษณะโครงสร๎าง

ด๎านหน๎านี้เป็นแนวทางในการออกแบบฉากและการสร๎างฉาก และมีสํวนสัมพันธ๑กับรูปแบบการแสดง

แตํละรูปแบบด๎วยการเคลื่อนไหวของนักแสดง และสถานการณ๑ตําง ๆ ของเรื่องมีความผูกพันกับ

รูปแบบฉากโดยตรง 

 

คุณสมบัตขิองฉาก 

รูปแบบฉาก 
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 ฉากแบํงได๎เป็น 2 ชนิด คือ 

             1. ฉากภายใน (Interior) คือ ฉากที่แสดงวําเป็นสถานที่ภายในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ประกอบด๎วย กําแพงอยํางน๎อย 1 ด๎าน หรือมีเครื่องประดับการแสดงและเวทีเป็นสื่อความหมาย 

ตัวอยํางเชนํ ของฉากภายใน ได๎แกํ ในบ๎าน ในสํานักงาน ในเครื่องบิน ในรถยนต๑ บนเรือ เป็นต๎น 

           2. ฉากภายนอก (Exterior) คือ ฉากที่แสดงสถานที่ที่เป็นภายนอกของอาคารที่อยูํอาศัย 

ได๎แกํ ในสวน ชายคาบ๎าน รั้วบ๎าน ในปุา บนเขา หรือสํวนใดก็ได๎ที่สามารถแลเห็นท๎องฟูาหรือแลเห็น

ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติอยํางเดํนชัด อาจจะมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นสื่อความหมายก็ได๎ เชํน เสาไฟฟูา ม๎า

นั่งในสวน ต๎นไมใ๎หญํ เป็นต๎น 

 

 
 

         ฉาก จะประกอบขึน้จากวัสดุหลายชนิด เชนํ ผา๎ ไม๎ โลหะ กระดาษ ปูน ฯลฯ สํวนมากจะสร๎าง

สําเร็จรูปเป็นชิน้ ๆ แล๎วนําเข๎ามาประกอบกันเป็นรูปรํางในห๎องสํง เมื่อใช๎แสดงเสร็จก็สามารถถอดออก

เก็บเป็นชิ้น ๆ ได๎อยํางเดิม เพื่อนํากลับมาใช๎ใหมํในครั้งตํอไป ถ๎าเป็นสิ่งกํอสร๎างจะมาในรูปแบบของ

ประตู หน๎าตําง ฝาผนัง เสา บันได พื้นยกระดับ กําแพง ฯลฯ ถ๎าเป็นธรรมชาติจะมาในรูปแบบของ 

ต๎นไม๎ขนาดตําง ๆ ก๎อนหิน หญ๎า ชิ้นสํวนตําง ๆ ดังกลําวจะใช๎วัสดุที่มีน้ําหนักเบา ทําเทียมขึ้นเพื่อ

สะดวกในการเคลื่อนย๎าย หรอืการเก็บ ซึ่งโดยมาจะใช๎วัสดุที่เป็นไม๎ ผา๎และโฟมในการทํา 

 

 
 

            อุปกรณ์ประกอบฉาก (Properties/Prop) เป็นสํวนที่ชํวยให๎ฉากมีบรรยากาศสมจริงมาก

ยิ่งขึ้น ถ๎าฉากเป็นตัวอาคาร อุปกรณ๑ประกอบฉากจะมาในรูปของเฟอร๑นิเจอร๑ ได๎แกํ โต๏ะ เก๎าอี้ ตู๎ เตียง 

ของใช๎ตําง ๆ ไมํวําจะเป็นโรงถํายภาพยนตร๑หรือสถานีโทรทัศน๑  โดยทั่วไปประสบปัญหาเกี่ยวกับ

อุปกรณ๑ฉากเป็นอันมาก บางประเภทมีราคาแพง ชํารุดงําย หรือมีน้ําหนักเบาเกินไป จึงจําเป็นต๎อง

สร๎างเทียมขึ้น แตํมีความคงทนและน้ําหนักเบา เชํน ใช๎ยาง พลาสติก โฟม เป็นต๎น บางชนิดไมํคุ๎มคํา 

และเป็นภาระตํอการมีไว๎ก็สามารถใช๎วธิีเชําหรอืยืมมาประกอบได๎ 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฉาก 

อุปกรณ์ประกอบฉาก 
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        ฉากหลัง (Background) เป็นสิ่งจําเป็นที่จะชํวยเสริมบรรยากาศและชํวยให๎เกิดความลึกขึ้น   

ในฉากใหม๎ากกวําความเป็นจริง แบํงออกเป็นประเภทตําง ๆ ดังนี้ 

          1. ภาพเขียน เป็นภาพที่เขียนขึ้นจากแผนํผ๎าขึงบนกรอบไม๎ 

         2. ภาพถําย เป็นภาพที่ผํานวิธีการอัดรูปใหล๎งกระดาษ และนําไปติดรวมกันบนแผนํไม๎ 

           3. การฉายภาพด๎านหลังจอ เป็นการฉายภาพนิ่ง หรอืภาพยนตร๑ที่ฉากหลังของผู๎แสดง 

ฉากหลังประเภทนี้เป็นแบบที่ให๎บรรยากาศมากที่สุด เพราะเป็นแบคกราวด๑ที่มีความเคลื่อนไหวได๎ 

           4. สร๎างขึ้นจริง เป็นการสร๎างฉากขึ้นจริง ๆ ถ๎าไมํมีผู๎แสดงเข๎าไปเกี่ยวข๎องจะสร๎าง  

โดยการยํอสํวนให๎เล็กลงไปตามลําดับทําให๎เกิดความลึก 

   5. ไซโคลรามํา (ฉากที่ไมํกําหนดระยะ) เป็นฉากผนังเกลีย้ง ลบมุมดว๎ยความโค๎ง ทําให๎

กําหนดความลึกได๎ยาก แบคกราวด๑ประเภทนี้มักจะใช๎รํวมกับแบคกราวด๑ประเภทสร๎างขึ้นจริงกับ

ประเภทภาพถําย 

 

 

 

  แบํงออกได๎เป็น 4 แบบ คือ 

  1. ฉากแบน ในกรณีที่มผีูแ๎สดงนอ๎ยคนนั่งกับที่ไมํมีการเคลื่อนไหว เชํน รายการสัมภาษณ๑ 

รายการขําว หรอืประกาสรายการสถานี 

  2. ฉากรูปตัวแอล ในกรณีที่มผีูแ๎สดงนอ๎ย แตมํีการเคลื่อนไหว 

  3. ฉากรูปตัวยู โดยมากมักจะเป็นฉากใหญํที่มกีารเคลื่อนไหวมาก 

  4. ฉากปิดมีผนังทั้ง 4 ด้าน ผนังบางด๎านติดอยูํกับล๎อเลื่อน เพื่อเปิดออกและเพื่อความ

สะดวกในการถํายทํา 

 

 

 
 

  แบํงได๎ 3 ประเภทคือ 

  1. แบบธรรมดา หรือแบบพื้นฐาน (Neutral) เป็นการออกแบบฉากที่งํายที่สุด โดยให๎

ฉากหลังเป็นพื้นสีธรรมดา ในกรณีฉากหลังเป็นพื้นสีดํา เรียกวํา คามิโอ (Cameo) ซึ่งในการจัดฉาก 

แบบนี้ ควรระวังในเรื่องของการจัดแสง เพราะต๎องระวังไมํให๎แสงที่ใช๎สํองนักแสดงไปกระทบฉากหลัง 

ฉากหลัง 

การวางฉาก 

ชนิดของฉาก 
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ดังนั้นควรให๎นักแสดงอยูํหํางจากฉากหลังหรือนําผ๎ามํานสีดํามาใช๎แทน  เพราะสามารถชํวยลด       

แสงสะท๎อนได๎ไฟที่นํามาใช๎จัดฉากประเภทนี้ควรเป็นไฟสปอต๑ไลท๑ อยํางเดียว เพราะสามารถควบคุม

ทิศทางและการกระจายของแสงได๎ดีที่สุด สํวนการใช๎ฉากหลังเป็นพื้นสีอื่น ๆ เชํน สีแดง สีมํวง สีเขียว  

สีฟูา ฯลฯ เราเรียกวํา “ลิมโบ๎ (Limbo)” และไฟที่นํามาใช๎ควรเป็นไฟประเภท ฟลัดไลท๑ (Floodlights) 

เพราะเป็นไฟที่ให๎แสงกระจายอยํางสม่ําเสมอ ข๎อเสียของฉากประเภทนี้คือ แบนราบ ไมํมีมิติ ดังนั้น 

อาจมกีารใสํโลโก๎เพื่อเมความสนใจใหผ๎ูช๎มได๎ 

  2. เหมือนจริง (Realistic) การจัดฉากที่มีลักษณะการจัดเพื่อที่จะให๎ดูสมจริงมากที่สุด 

อาจจะนําอุปกรณ๑ประกอบฉากที่เป็นของจริงหรือของที่ทําขึ้นมาใช๎แทนในการจัดฉาก ควรคํานึงถึง

ความเป็นจริงของสถานที่ ๆ นํามาจัดให๎มากที่สุด 

  3. ไม่เหมือนจริง (Abstract) เป็นการจัดฉากที่ไมํได๎คํานึงถึงความสมจริงของฉาก       

มีลักษณะของฉากเป็นนามธรรม เพื่อถํายทอดความหมายและอารมณ๑ของฉากนั้น ๆ ออกมา หรือมี

ลักษณะเหนือจริง (Surrealistic) หรือเป็นแบบเพ๎อฝัน (Fantasy) ดังนั้นในการจัดฉากประเภทนี้        

ควรคํานึงถึงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ๑ประกอบฉากมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการจัดฉากประเภทนี้  

ควรต๎องคํานึงถึงวัตถุประสงค๑ของรายการงบประมาณและแนวคิดของผู๎จัดเพื่อให๎เกิดความสอดคล๎อง

ของฉากตํอเรื่องราวที่นําเสนอ 

 

 
 

  1. แฟลต (Flat) คือ อุปกรณ๑ประกอบฉากที่มีลักษณะเป็นแผํนสี่เหลี่ยมแบน ๆ ขนาด     

410 ฟุต ที่สามารถนํามาประกอบกันเข๎าเป็นฝาผนังหรือเป็นห๎องได๎  แฟลตสามารถทําขึ้นจากวัสดุ    

ที่เป็นไม๎อัด กระป๋อง กระดาษ หรอืผา๎ใบก็ได๎ แตสํํวนมากจะใชไ๎มํอัดเพราะมีความทนทาน ราคาไมํแพง 

  2. ไซโครามา (Cyclorama) เป็นวัสดุประกอบฉากที่มีลักษณะเป็นผ๎าหรือวัสดุอื่นที่ไมํมี

รอยตํอขึงตึงลงมาจากเพดานถึงพื้นของสตูดิโอ มีลักษณะการขึงฉากเป็นรูปตัว U คว่ํา ปกติจะมีสีเทา

หรือสีขาวหมํน ๆ และจะมีลักษณะของสีที่ใกล๎เคียงพื้นของสตูดิโอ ด๎านลํางของฉากจะมีไฟที่เรียกวํา 

กราวด๑โรว๑ (Ground row) ติดไว๎เพื่อสํองฉากให๎ดูกลมกลืนกับพื้นสตูดิโอด๎วย ในการใช๎ฉากแบบนี้

สามารถ ชํวยให๎การรับรู๎ถึงความลึกของฉาก หรือมีความรู๎สึกวําสามารถมองภาพออกไปได๎ไกลไมํมี   

ที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสามารถนําไฟสีมาสํองให๎เกิดภาพหรอืรูปทรงตําง ๆ ได๎อกีด๎วย 

  3. วัสดุฉากส าเร็จ (Set Pieces) คือ การสร๎างฉากที่มีรายละเอียด ไมํวําจะเป็นฝาผนัง 

เสา ประตู หน๎าตําง หรือบันได ฯลฯ เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ หรือวัสดุที่เรียกวํา “ยกพื้น

(Riser)” เป็นวัสดุฉากที่ยกสูงจากพืน้ขึน้จากพืน้ของสตูดโิอ จะมีลักษณะ สี่เหลี่ยม วงกมล เป็นต๎น 

  4. วัสดุฉากประเภทแขวน (Hanging Unit) คือ วัสดุประกอบฉากประเภทแขวน เชํน 

มําน มูํลี ่โคมไฟ ฉากกระดาษ มาตกแตํงเพื่อความสวยงามหรือฉาก และผนังที่ถูกแขวนไว๎เหนือสตูดิโอ 

วัสดุของฉาก 
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ในกรณีที่งํายตํอการปรับเปลี่ยนฉาก เพียงแคํดึงฉากลงมาที่พื้นสตูดิโอ ก็สามารถใช๎เป็นฉากประกอบ

ได๎ แถมยังทําให๎ประหยัดเวลาและงบประมาณ 

  5. วัสดุประกอบฉาก (Properties) คือ วัสดุทุกชนิดที่นํามาประกอบในฉาก ไมํวําจะเป็น 

เฟอร๑นิเจอร๑ โต๏ะ เตียง ตะเกียง รูปภาพ หนังสือ มํานหน๎าตําง จาน ชาม อาหาร แก๎วน้ํา ฯลฯ ซึ่งวัสดุ

ประกอบฉากสามารถแบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ 

   5.1 Set Prop คือ วัสดุอะไรก็ตามที่นํามาตกแตํงเพื่อเพิ่มรายละเอียด บรรยากาศ 

หรือทําให๎ฉากนั้นสวยงามขึ้นอีกทั้งยังสามารถใช๎ในฉากนั้นได๎  เชํน หนังสือ แจกัน โทรทัศน๑ วิทยุ 

รูปภาพ โต๏ะ ช้ันวางของเป็นต๎น 

   5.2 Hand Prop คือ วัสดุประกอบฉากที่ให๎นักแสดงถือหรือจับในฉาก เชํน หนังสือ 

มีด ปืน อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือพมิพ๑ เป็นต๎น 

 

 
 

 1. การจัดวางองค์ประกอบ (Composition)  

  หมายถึง การจัดวางตําแหนํงขององค๑ประกอบฉาก ต๎องยึดหลักของความสมดุลและมี

เอกภาพ ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ มุมและตําแหนํงของกล๎อง ดังนั้นผู๎ออกแบบฉากจําเป็นต๎องทราบถึง

แผนการถํายทําของรายการและการวางตําแหนํงกล๎องทั้งหมดเพื่อที่จะได๎วางแผนจัดองค๑ประกอบของ

ฉากใหส๎ามารถใช๎งานได๎ดีเหมอืนกันหมดทุกมุม 

 2. เส้นและพื้นผิว (Line and Texture)  

  เส้น หมายถึง รูปรํางโดยสํวนรวมของฉาก รวมไปถึงมิติและการมองเห็นได๎ด๎วยตา 

(Perspective) ดังนัน้รูปรํางของฉากควรสร๎างความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) และยังชํวย

สร๎างบรรยากาศหรืออารมณ๑ของรายการได๎  ซึ่งฉากที่มีการจัดเหมือนจริง ก็จะใช๎เส๎นหรือฉากที่มี

รูปรํางธรรมดา มีมุมมองธรรมดาเพื่อให๎เกิดความสมจริง เชํน ห๎องก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ของที่อยูํใกล๎

มักจะใหญํกวําของที่อยูํไกลเป็นต๎น 

  เส๎น สามารถแบํงออกได๎ 4 ประเภท คือ 

  1. เส๎นแนวนอน (Vertical Line) หมายถึง เส๎นที่มีลักษณะเป็นเส๎นตรงตามแนวนอน จะให๎

ความรูส๎ึกถึงความกว๎างและเรยีบ 

  2. เส๎นแนวตั้ง (Horizontal Line) หมายถึง เส๎นที่มีลักษณะเป็นเส๎นตรงแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

จะให๎ความรูส๎ึกถึงความสูงและความลกึ 

  3. เส๎นแนวเฉียง (Perspective Line) หมายถึง เส๎นที่มีลักษณะเป็นเส๎นตรงทํามุมเป็นมุม

เฉียง จะให๎เกิดความรู๎สกึถึงการเคลื่อนที่ การย้ําเน๎น และความลกึ 

องค์ประกอบในการจัดฉาก 
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  4. เส๎นที่ไมํใชํเส๎นตรง (Cycle Line) หมายถึง เส๎นที่มีลักษณะโค๎ง ไมํเป็นเส๎นตรง จะให๎เกิด

ความรูส๎ึกถึงความออํนไหว ความสับสน ความโลเล ความงุนงง และการเคลื่อนไหว 

  พื้นผิว หมายถึง การสรา๎งลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว เชํน เรียบ ขรุขระ มันวาว ฯลฯ

สามารถแบํงได๎ 2 วิธี คือ  

  1. การสรา๎งพื้นผิวที่มีมิตขิึน้มาจรงิ  

  2. การระบายสีหรอืการวาดเพื่อใหด๎ูเหมอืนพืน้ผิวแบบตําง ๆ 

 3. ส ี(Color) 

  เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญมากในการออกแบบ เพราะเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เกิดความลึก มีมิติ 

สร๎างความสมจริง ให๎อารมณ๑ และสร๎างจุดเดํนให๎กับฉาก ดังนั้นควรเลือกใช๎สีในฉากตําง ๆ ควรมีการ

กําหนดและใชอ๎ยํางถูกต๎องเพื่อประสิทธิภาพของงาน 

 

 

 
 

   1. ไมํควรใช๎สีขาวจัด หรือดําสนิท เพราะกล๎องไมํสามารถทํางานกับความสวํางที่สูง

มาก ๆ หรอืต่ํามาก ๆ ได๎ 

   2. ไมํควรใช๎สอีํอนเกินไป เชํน ฟูาอํอน เหลืองอํอน ชมพูอํอน หรือการใช๎สีที่เข๎มเกินไป

เชํน แดงเข๎ม น้ําเงินเข๎ม หรือน้ําตาลเข๎ม เพราะสีที่อํอนเกินไปเมื่อโดนแสงจะถูกดูดกลืนไปกับสีขาว 

สํวนสีที่เข๎มมาก ๆ จะถูกดูดกลืนจากสีดํา 

   3. ไมํควรใช๎สีสะท๎อน เพราะทําให๎การวัดแสงของกล๎องวัดแสงอัตโนมัติไปที่สีสะท๎อน

ตรงน้ัน 

   4. ควรระวังเรื่องแสงสะท๎อน เชนํ ถ๎าโต๏ะเป็นสีเขียวหรือสีขาว เมื่อโดนแสงอาจสะท๎อน

โดนหน๎านักแสดง หรือวัตถุอื่น ๆ ในฉากให๎เกิดการเปลี่ยนสีได๎ ดังนั้นจึงต๎องระวังเรื่องแสงสะท๎อน   

ทางที่ดีควรใชส๎ีเป็นสีขาวหมนํหรอืสีเทา 

 

 

 

 

 

        ในวงการภาพยนตร๑และโทรทัศน๑ รวมทั้งการถํายภาพ ในปัจจุบันนิยมใช๎ทั้ง Blue Screen และ 

Green Screen แตํการแตํงกายของผู๎แสดง หรือพิธีกร ควรหลีกเลี่ยงการใช๎สีที่เหมือนกับฉากหลัง เชํน 

สีฟูา ถ๎าฉากหลังเป็น Blue Screen จากบทความในตํางประเทศได๎เปรียบเทียบการใช๎ Blue Screen กับ 

การซ้อนภาพวิดโีอโดยใช้เทคนิค 

Blue Screen และ Green Screen 

ข้อควรระวังในการใช้สเีพื่อการออกแบบ 
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Green Screen ไว๎ วํามีข๎อดี ข๎อเสียอยํางไร ถ๎าเราสังเกตภาพที่เกิดจากการซ๎อนภาพและฉากหลัง  

หลาย ๆ ครั้งจะพบวํา ภาพคนนั้นมีขอบเป็นสีติดมา ทําให๎ดูไมํแนบเนียน หรือรู๎เลยวํา นี่เป็นการทํา 

ภาพซ๎อน effect ดังกลําว เรียกวํา Blue Spill หรือ Green Spill ซึ่งบทความกลําววํา Blue Spill จะสังเกต

ได๎ยากกวํา หรอือาจจะไมํสังเกตเห็น เมื่อเทียบกับ Green Spill 

 

  

  
  

ภาพที ่5 การใช ้Green Screen ภาพที ่6 การใช้ Blue Screen 

(ที่มา: http://www.businessinsider.com/movies-before-and-after-visual-effects-2014-2?op=1) 

 

 

 

 

 

 

       อารมณ๑เกิดจากการใชส๎ํวนประกอบทางศิลปะ (Elements of Art) ได๎แกํ เส๎น (Line), สี (Color), 

รูปรํางรูปทรง (Form & Shape), พืน้ผิว (Texture)  

           ภาพยนตร๑เพื่อชักจูงใจเรียกเป็นศัพท๑สั้น ๆ วํา Filler ภาพยนตร๑เพื่อชักจูงใจ หมายถึง 

ภาพยนตร๑สั้น ๆ ที่ใช๎เวลาฉายประมาณไมํเกิน 1 นาที หรือ 60 วินาที มุํงชักจูงใจให๎ผู๎ชมเห็นคล๎อยตาม

หรอืกระตุน๎ความร๎ูสกึของผูช๎ม 

              การเขียนบทภาพยนตร๑เพื่อชักจูงใจ มีความยากงํายไมํยิ่งหยํอนกับการเขียนบทภาพยนตร๑

บันเทิงคดีและสารัตถคดีเลย การเขียนบทภาพยนตร๑เพื่อชักจูงใจงํายกวําการเขียนบทภาพยนตร๑สอง

ประเภทแรกตรงที่สั้นคือ เขียนเพียง 16-22 ช็อต ก็ได๎แล๎ว แตํจะมีความยากในการเขียนคือ การระบุ

ภาพให๎สื่อความหมายได๎ตรงกับวัตถุประสงค๑ที่ผู๎เขียนต๎องการครบถ๎วนหรือไมํ  การลําดับตัดตํอภาพ

ต๎องใช๎เทคนิคพิเศษเข๎าชํวย เชํน ทําภาพจากซ๎อน ภาพช๎า ภาพเร็ว และการใช๎เสียงบรรยาย ตลอดจน

ดนตรี เสียงประกอบ และความเงียบต๎องกลมกลืนไปด๎วยกันทั้งหมด ที่สําคัญคือ เมื่อเสนอเป็น

ภาพยนตร๑แล๎วผ๎ูชมควรจะเห็นคล๎อยตาม 

ออกแบบอย่างไรให้ได้อารมณ ์
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                ในการเขียนบทภาพยนตร๑เพื่อชักจูงใจ ผูเ๎ขียนบทอาจอาศัยวิธีการเขียนได๎หลายวิธี เชนํ 

   1. ใช๎เหตุผล 

   2. เร๎าอารมณ๑ให๎เหมาะกับกลุํมผ๎ูชม 

   3. ใช๎บุคคลเป็นสื่อ โดยเฉพาะบุคคลสําคัญ มีช่ือเสียง 

   4. เสนอแนะด๎วยการใช๎สรรพนาม “เรา” เพื่อแสดงวําเป็นบุคคลกลุํมเดียวกันกับผู๎ชม

เสนอข๎อมูลปฐมภูมิที่ทุกคนเห็นด๎วย ใช๎วธิีเปรียบเทียบ ท๎าทายผู๎ชม ทึกทักเอาเอง เป็นต๎น 

 

 

 

        ภาพที่ดีสามารถเรํงเร๎าให๎ผู๎ชมเกิดอารมณ๑รํวม รู๎สึกสนุกสนาน เศร๎าหรือดีใจไปกับภาพ    

ภาพเกี่ยวกับบุคคลสามารถถํายทอดอารมณ๑ได๎งํายกวําภาพประเภทอื่น ๆ เนื่องจากผู๎ชมสามารถจับ

อากัปกิริยาและสีหน๎าของบุคคลในภาพได๎ ภาพประเภทอื่นก็สามารถสื่อถึงอารมณ๑ของภาพได๎เชํนกัน 

เชํน ภาพผืนดินที่แห๎งแล๎งทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกหดหูํ  ภาพตึกเกํา ๆ ทําให๎เห็นถึงสภาพบ๎านเมืองที่ย่ําแยํลง  

เป็นต๎น แสงเงาและสีสันก็มีสํวนชํวยในการสร๎างอารมณ๑  สีสันสดใส ให๎อารมณ๑สนุกสนาน โทนสีแดง 

ให๎อารมณ๑ที่รอ๎นแรง โทนสีน้ําตาลใหอ๎ารมณ๑ถึงบรรยากาศเกํา ๆ โทนสีฟูาให๎อารมณ๑ที่ผํอนคลาย ฯลฯ 

    กํอนที่จะทําการบันทึกภาพใหล๎องคิดสักนิดวําภาพที่จะบันทึกกําลังเลําเรื่องราวอะไรให๎เรา จะ

ชํวยทําให๎เราจับอารมณ๑ของภาพนั้น ๆ ได๎และกลายเป็นภาพที่มคีุณคําตามมา 
  

 

  

 

 

               ใช๎หลักการออกแบบ (Principle of Design) ได๎แกํ เอกภาพ (Unity) ความกลมกลืน 

(Harmony) จุดสนใจ(Point of Interesting) การเน๎น (Emphasis) สมดุล (Balance) จังหวะ (Rhythm), 

สัดสํวน (Proportion) 
 

 
ภาพที ่6 

อารมณ์ของภาพ 

ออกแบบอย่างไรใหม้ีความสวยงาม 
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          การใช๎สีในงานออกแบบ คือ การสื่อสารที่สามารถบํงบอกอารมณ๑ของงานได๎มากที่สุด  สีเป็น

องค๑ประกอบสําคัญและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด สีจะสามารถทําให๎ผู๎คนหันมาสนใจ    

ตัวงานของเรา เพราะวําสีสามารถบํงบอกถึงความรูส๎ึกอารมณ๑และการรับรู๎ของผูค๎น 

         สีก็คือภาษาอยํางหนึ่ง เป็นภาษาที่ไมํมีตัวอักษรมแีตคํวามรูส๎ึกและรับรู๎ได๎ เชํน ทําไมคนถึงเห็น

สีแดงแล๎วรู๎สึกถึงพลังและความโกรธ เห็นสีฟูาแล๎วรู๎สึกเศร๎า นั่นเพราะสีมีการเชื่อมโยงกับความรู๎สึก

ของผ๎ูคนและทําให๎ผ๎ูคนรูส๎ึกและเขา๎ใจความหมายของงานออกแบบไปพร๎อมกัน 

       การใช๎สีในงานออกแบบตําง ๆ นั้นเราจะต๎องเข๎าใจถึงหลักจิตวิทยา ความหมายและ

สัญลักษณ๑ของสี แตคํนทุกคนไมํได๎มองความหมายของสีได๎เหมือนกัน ความหมายของสีในมุมแตํละคน

นั้นมักจะได๎รับอิทธิพลมากจากวัฒนธรรมและสังคมที่แตกตํางกัน เราจะพามาดูกันวําสีแตํละสีนั้น      

มีความหมายและสามารถเชื่อมโยงกับความรู๎สกึของผูค๎นในงานออกแบบได๎อยํางไรกันบ๎าง 

 

 

  

  สีแดงที่ทีความหมายทางการสื่อสารที่หลากหลายมากที่สุด เพราะเป็นสีที่ใกล๎เคียงไฟ 

สามารถเป็นตัวแทนของความ อบอุํน หรือ อันตราย ก็ได๎ในเวลาเดียวกัน แตํในอีกแงํมุมนึงสีแดงก็    

บํงบอกถึงอารมณ๑ความรู๎สึกที่มีพลังมีชีวิตชีวา และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีความหมายไปในทางลบ    

ก็คือ การใชค๎วามรุนแรง 
 

  
ภาพที ่7 ภาพที ่8 

 

 

 

 

 

 

สที าให้เกิดความสวยงามตามสภาพในงานออกแบบ 

สีแดง อบอุ่นและมีพลัง 
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  สีส๎มเป็นสีที่สื่อถึงความอบอุํนได๎อีก 1 สี และความหมายในแงํอื่น ๆ คือ ความคิด

สร๎างสรรค๑ ความเป็นมิตร และอารมณ๑ความรูส๎ึกที่ทําให๎ผ๎ูคนที่มองเห็นแล๎วรูส๎ึกสบายตาสบายใจ 

 

  

ภาพที ่9 ภาพที ่10 

 

 

 

 

  

   สีเหลืองความหมายขั้นต๎นคนมักจะถึงนึกแสงแดด แตํความหมายของการสื่อสารที่ลึกซึ้ง

กวํานั้นก็คือ ความสุข ความปลื้มปีติ ความสดในรําเริง และความสดใหมํ ในแงํของงานออกแบบ        

สีเหลืองจะเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจของผู๎คนได๎ดีมากและความรู๎สึกที่ได๎พบเห็นจะรู๎สึกเป็นมิตรและ

ความสนุก 
 

  

ภาพที ่11 ภาพที ่12 

 

 

สีส้ม ความคิดสร้างสรรค์ 

สีเหลือง ความสุข สดใสร่าเรงิ 
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  สีเขียวเป็นสีที่บํงบอกถึงธรรมชาติที่คนทุกคนเข๎าใจเหมือนกัน ในแงํอีกความหมายนั้นคือ 

การเจริญเติบโต ความสดใหมํ มีคุณภาพ และ สิ่งที่ดี หรือถ๎าใช๎ในสินค๎าก็จะสามารถบํงบอกได๎วํา

สินค๎าชนิดนี้มาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเงิน   

และความมั่นคง สีเขียวที่ใชใ๎นงานออกแบบสํวนมากจะเป็นโลโก๎ธนาคารและสินค๎าออแกนิค สินค๎าเพื่อ

สุขภาพ หรอืธุรกิจทางการเงนิ 
 

  
ภาพที ่13 ภาพที ่14 

 

 

 

 

 
 

     เมื่อนกึถึงสีฟูาเราก็มักจะถึงนึกท๎องฟูาและท๎องทะเล แตถํ๎ามองความหมายที่ลึกซึ้งกวํานั้น

มันเปรียบได๎กับความสงบ สะอาด และทําให๎มีพลังมากขึ้น ในแงํของการออกแบบ สีฟูา เป็นสีที่ใช๎กัน

อยํางแพรํหลายมากที่สุด เพราะความหมายทางการสื่อสารจะหมายถึง ความมั่นคง ความปลอดภัย 

และภาพลักษณ๑ที่ดูเป็นมอือาชีพ 

 

  
ภาพที ่15 ภาพที ่16 

 

สีเขียว ธรรมชาติและการเติบโต 

สีฟ้า ความสงบเงียบและน่าเชื่อถอื 
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            สีมวํงเป็นสีแหงํความหรูหราและมั่งคั่งมีเกียรติ บางประเทศจะใช๎สีมํวงเป็นสํวนที่เกี่ยวข๎อง

กับพระบรมวงศานุวงศ๑ นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อทางจิตวิญญาณความลึกลับ   

และศาสนา สีมํวงในการออกแบบสํวนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแฟช่ัน ผู๎หญิง และสินค๎าที่ต๎องการ 

ความหรูหรานําเชื่อถือ 
 

  
ภาพที ่17 ภาพที ่18 

 

 

 

 

   สีดํา ตัวแทนแหํงความทันสมัย หรูหรา และความซับซ๎อน ในทางกลับกันความหมาย

ในทางลบก็คงหนไีมํพ๎น ความตาย ความช่ัวร๎าย หรอืความลกึลับ แตใํนแงขํองการออกแบบมีตราสินค๎า

มากมายที่ใช๎สีนี้กันอยํางแพรํหลาย ซึ่งถ๎ามองลึกลงไปสีดําอีกแงํมุมหนึ่งก็คือความมั่นคงและเป็นสีที่

สามารถสื่อสารได๎อยํางงํายดาย 
 

  
ภาพที ่19 ภาพที ่20 

 

 

 

สีม่วง หรูหราและน่าพิศวง 

ด า ทันสมัยและลึกลับ 
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          สีที่บํงบอกถึงความบริสุทธิ์ ไร๎เดียงสา ความสะอาด และความเรียบงําย ในปัจจุบันสีขาว

ถูกมาใช๎ในงานออกแบบสไตล๑ Minimal อยํางแพรํหลายเพราะสามารถสื่อสารถึงความเรียบงํายได๎ดี 

หรอืร๎านกาแฟที่ทําให๎บริเวณร๎านเป็นสีขาวเพื่อใหล๎ูกค๎าได๎รูส๎ึกถึงความโปรํงและความสะอาด 
 

  
ภาพที ่21 ภาพที ่22 

 

             ถ๎าเราใช๎สีให๎เหมาะสมกับงานออกแบบแล๎วก็จะสามารถทําให๎งานเหลํานั้นของเรามีพลัง

ทางการสื่อสารได๎อยํางดีเยี่ยม และไมํใชํในแงํของการออกแบบอยํางเดียว การตลาดหรือภาพลักษณ๑

ขององค๑กรก็ควรที่จะต๎องคํานึงถึงเรื่องนี้ด๎วย ยกตัวอยําง สีขาวของ Apple ที่สื่อความหมายของการ

ออกแบบสินค๎าที่เรยีบงาํยและความสะอาดปลอดภัยเมื่อได๎ใช๎งาน 
 

 

 

 
 
 

สีขาว สะอาดและเรยีบง่าย 
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         ปัจจุบัน นักแสดงหน๎าใหมํเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากในวงการบันเทิงไทย นักแสดงสํวนใหญํ       

มีหน๎าตารูปรํางบุคลิกดี บางคนมีพรสวรรค๑ด๎วย แตํบางคนได๎มีโอกาสแสดงแคํไมํกี่เรื่องก็หายไป    

จากวงการ เพราะคิดวําผลงานการแสดงของตนได๎รับเสียงปรบมือต๎อนรับและเป็นความสําเร็จแล๎ว   

ไมํคิดหาประสบการณ๑ฝึกฝน เพื่อสร๎างผลงานให๎ดีอยํางสม่ําเสมอ แตํก็มีนักแสดงอีกหลายคนประสบ

ความสําเร็จกับการเป็นนักแสดงมืออาชีพ เพราะรักศิลปะการแสดง อดทน จริงจังกับงาน รับผิดชอบ  

มีมนุษย๑สัมพันธ๑และตรงตํอเวลา การมีรูปรํางหน๎าตาและบุคลิกลักษณะที่ดี  และพรสวรรค๑ยังไมํ

เพียงพอ ดังนั้นการเป็นนักแสดงที่ดีจึงไมํใชํเรื่องงํายนัก นักแสดงที่ดีจําเป็นต๎องมีศิลปะ อาศัยการ

ฝกึฝนเรียนรู๎และปรับปรุงผลงานการแสดงของตนอยูํเสมอ 

         สดใส พันธุโกมล (2529: 34) กลําววํา “นักแสดงเป็นหัวใจของการแสดง และเป็นผู๎ที่สวม

บทบาทเป็นตัวละคร เพื่อถํายทอดเรื่องราวและความรู๎สึกนึกคิดที่มีอยูํในบทมาสูํผู๎ชม เราสามารถตัด

ทุกสิ่งทุกอยํางออกได๎ แตไํมํสามารถตัดนักแสดงได๎ เพราะถ๎าขาดนักแสดงก็คงไมํมกีารแสดงให๎ผ๎ูชม” 

 เมื่อผ๎ูกํากับการแสดงอํานบทอยํางละเอียดหลายครั้งแล๎วจะเกิดภาพในใจวําตัวละครแตํละตัว

มีลักษณะและคุณสมบัติอยํางไร รูปรํางหน๎าตา เสียง ทํวงทํา บทบาท ความสามารถพิเศษ เชํน ในบท

จะต๎องร๎องรําทําเพลง มีบทดวลดาบ ฯลฯ หากต๎องการนักแสดงมืออาชีพ อาจมีนักแสดงที่คุ๎นเคยอยูํใน

ใจในเชิงของการแสดงความรู๎สึก อารมณ๑ การพูดจา วํานักแสดงคนนั้นเหมาะกับบทและตัวละคร     

ตัวนั้นแล๎ว รูปรํางหน๎าตาจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวละครตัวหลัก เชํน พระเอก นางเอก เพราะผู๎ชมจะ

จินตนาการเอาไว๎วํา นําจะต๎องมีความงดงามพอควร หรือในกรณีที่ทางฝุายผู๎อํานวยการสร๎างได๎

ตัดสินใจผลิตภาพยนตร๑เรื่องดังกลําวแล๎ว อาจมีการสรุปตัวละครหลักโดยการเลือกดาราไว๎ในใจแล๎ว 

และสามารถนํามาปรับ look หรือบุคลิกลักษณะได๎ตามสมควร (ที่เรียกกันวํา “พลิกบทบาท” เพราะ

เป็นภาพที่ผู๎ชมไมํคุ๎นกับภาพที่ปรากฏในใจ) ดังนั้น จึงทําการคัดเลือกเฉพาะนักแสดงระดับรองลงมา

และนักแสดงประกอบเทํานั้น 

 และอีกประการหนึ่งก็คือ การทดสอบนักแสดงที่เป็นดาราหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง อาจถือ

เป็นการไมํให๎เกียรตินักแสดง ผู๎กํากับภาพยนตร๑ควรมีความรอบรู๎และเข๎าใจวํานักแสดงคนไหนมี

ความสามารถเหมาะสมกับบทบาทใด อยํางไรก็ตามสําหรับกองถํายภาพยนตร๑ตํางประเทศที่เข๎ามา

ดําเนินการถํายทําในประเทศไทย จะนิยมใช๎การทดสอบและการคัดเลือกนักแสดงเสมอ ซึ่งสามารถ

ปฏิบัติได๎กับดาราและนักแสดงหนา๎ใหมํ 

การคัดเลอืกนักแสดง 

การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 
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         โดยปกติ ผู๎คัดเลือกนักแสดง (Casting director) จะได๎รับโจทย๑จากทางผู๎กํากับหลังจากที่      

ผู๎กํากับได๎อํานบทจบแล๎ววํามีภาพในหัวของตัวละครไว๎อยํางไร ถ๎าเปรียบเทียบกับดาราสักคนคือ

ประมาณคนไหน บทที่นํามาทดสอบนั้นก็ไมํจําเป็นต๎องเป็นบทจริง จะเป็นบทภาพยนตร๑เรื่องใด ๆ ก็ได๎ 

ที่มลีักษณะใกล๎เคียงกับบุคลิกที่ตอ๎งการจะค๎นหา 

            และในบางครั้งผู๎กํากับหรือผู๎ชํวยผู๎กํากับจะชํวย casting ในการคิดวิธีคัดเลือกนักแสดง เชํน 

ให๎ทดลองบทประมาณไหน มีอุปกรณ๑ประกอบฉากเป็นอะไร รวมทั้งให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับโครงเรื่อง      

เพื่อทําให๎นักแสดงที่มาทดสอบทําความเข๎าใจบทได๎ไวขึ้น 

            ปกติผู๎คัดเลือกนักแสดงจะประสานกับทาง modeling หรือบริษัทจัดหานักแสดง ในการสํงคน

มาคัดเลือกตามบุคลิกลักษณะที่ผู๎กํากับอยากได๎  หรือใช๎วิธี เรียกนักแสดงที่เคยรํวมงานหรือมี

ความคุ๎นเคย และทําการทดสอบบทโดยการถํายวีดีโอไว๎ รวมทั้งกรอกข๎อมูลสํวนตัวเพิ่มเติมในการให๎  

ผู๎กํากับพิจารณา สํวนบทรอง ๆ ลงมา ในระบบกองถํายภาพยนตร๑มักจะใช๎ทีมผู๎ชํวยผู๎กํากับในการ

คัดเลือกนักแสดง (ซึ่งปกติเป็นความรับผิดชอบของผู๎ชํวย 2) หรือในกรณีที่ภาพยนตร๑มีต๎นทุนไมํสูง 

ผูชํ๎วยผูก๎ํากับ 2 จะเป็น casting director ด๎วย 

  การคัดเลือกตัวผู้แสดง ม ี3 วิธี คือ 

 1. วิธีสัมภาษณ๑แบบตัวตํอตัว (personal-interview method) ในบรรยากาศที่สบาย ๆ ไมํเครียด 

casting director หรือผู๎กํากับจะสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎แสดงโดยทั่วไป ประสบการณ๑ในการแสดง 

และพูดถึงบทที่มา cast ถ๎าผู๎แสดงได๎อํานบทแล๎วก็ให๎แสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ หรือให๎อําน

บทบาทของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง และให๎ผ๎ูแสดงตีความหมาย วิธีการสัมภาษณ๑สํวนตัวนี้ จะใช๎ก็ตํอเมื่อ

ต๎องทํา cast ตัวละครที่ไมํมาก และได๎ผํานการกลั่นกรองผู๎แสดงมาแล๎วจนเหลือจํานวนที่คิดวําจะมี

คุณสมบัติเหมาะสม วิธีนีไ้มํเหมาะที่จะคัดเลือกคนจํานวนไมํมากในวงการนักแสดงอาชีพ เหมาะสําหรับ

นักแสดงหน๎าใหมํ หรือผู๎กํากับและผู๎คัดเลือกตัวแสดงไปทาบทามมาสัมภาษณ๑เพื่อจะรู๎จักให๎ดีขึ้น เพื่อ

มอบบทบาทที่เหมาะสมให๎ 

 2. วิธีแสดงสด (improvisational approach) ถ๎าผู๎แสดงไมํเคยอํานบทเรื่องนี้มากํอน ผู๎คัดเลือก

ตัวแสดงหรือผู๎กํากับอาจสมมติสถานการณ๑บางอยํางและให๎ผู๎แสดงแสดงสด (improvise) หรือให๎อําน

บทจากเรื่องใดเรืองหนึ่ง แล๎วเปลี่ยนสถานการณ๑ให๎ผู๎แสดงลองแสดงปฏิกิริยาออกมาสด ๆ วิธีการนี้   

ผู๎กํากับจะสามารถเห็นความวํองไวในปฏิกิริยา ความคลํองตัว ไหวพริบ และความสามารถในการ

แสดงออกของนักแสดงได๎ชัดเจน แตํอาจไมํเหมาะสําหรับผู๎สมัครที่ไมํเคยมีประสบการณ๑มากหรือ    

เขินอาย 

 3. วิธีคัดเลือกแบบเปิด (open audition หรือ general try-out) ผู๎กํากับหรือผู๎คัดเลือกนักแสดง 

จะให๎ทุกคนผลัดกันอํานบทและพูดคุยเกี่ยวกับตัวละคร เกี่ยวกับโครงเรื่องและแนวคิดหลัก (theme)  

วิธีการทดสอบและคัดเลือกตัวนักแสดง 
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ถ๎าเป็นหนังเพลง อาจให๎ร๎องเพลง อาจให๎แตํละคนหรือทีละสองคนอํานบทจากฉากที่เลือกไว๎ อาจอําน

สลับกันเพื่อเปรียบเทียบ ในขณะที่ผู๎แสดงอํานบท ผู๎กํากับจะพิจารณาความสามารถในการแสดง 

คุณภาพ เสียง อารมณ๑ รูปรํางลักษณะ เมื่อยืนเทียบเคียงกันวําเข๎าคูํกันได๎เหมาะสมหรือไมํ สีสันไป

ด๎วยกันได๎ดีเพียงไร จังหวะจะโคนในการพูดและแสดง รวมทั้งลีลาทําทาง วิธีนี้เป็นการคัดเลือก

นักแสดงเป็นกลุํม ๆ อาจเหมาะสําหรับการคัดเลือกนักแสดงสําหรับงานละครเวที 

  การก าหนดตัวผู้แสดงส าหรับบทบาทต่าง ๆ (Casting) 

  กํอนที่จะตัดสินใจวําจะคัดผู๎ใดออกหรือรับผู๎ใด อาจเรียกผู๎สมัครทั้งหมดมาอีกครั้งเพื่อ

เปรียบเทียบให๎แนํใจ ซึ่งผู๎กํากับการแสดงจะต๎องจําสิ่งที่ต๎องการในตัวละครแตํละตัวอยํางชัดเจนและ

จะต๎องพิจารณาคุณสมบัติของนักแสดงในข๎อตํอไปนี้ คือ 

   1. รูปรํางลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะพิเศษ (ถ๎ามี) 

   2. วัย 

   3. เพศ 

   4. คุณภาพของเสียงและการพูด (diction) 

   5. ลักษณะการเคลื่อนไหว (sense of movement) และจังหวะ (rhythm) 

  การพัฒนาของความรู้สึกและอารมณ์ 

  ภาพถําย ประวัติ ประสบการณ๑ และบันทึกของผู๎คัดเลือกนักแสดงระหวํางการทดสอบ  

จะมีประโยชน๑ในการพิจารณาขั้นสุดท๎ายนี้ นอกจากนั้นแล๎ว การพิจารณาความเหมาะสมกับบทบาท 

ตัวละคร ผูก๎ํากับควรพิจารณาเพิ่มเติมในข๎อตอํไปนี้ 

  1. พื้นฐานและความเข๎าใจเกี่ยวกับภาพยนตร๑ (sense of drama and background) ผู๎กํากับ

อาจมีวิธีทดสอบความเข๎าใจและความไวตํอความรู๎สึกเกี่ยวกับบทของผู๎แสดง  เชํน ในการรับฟัง

ข๎อแนะนําเกี่ยวกับการตีความบทบาทของตัวละคร (character interpretation) ผู๎แสดงสามารถเข๎าใจ  

ได๎รวดเร็ว และแสดงออกได๎ตรงความตอ๎งการหรอืไมํเพียงไร 

  2. จนิตนาการและความละเอียดอํอนของความรู๎สึก (imagination and sensitivity) ผู๎กํากับ

จะเห็นได๎จากการที่ผู๎แสดงอํานบทและเข๎าใจวิธีเคลื่อนไหวตัว อยํางมีจังหวะจะโคน ผู๎กํากับอาจให๎      

ผูแ๎สดงทดลองแสดงทําใบ๎หรือลีลา โดยใช๎ดนตรีหรือไมํมีดนตรีก็ได๎ หรือสมมติสถานการณ๑ 2-3 อยําง 

เพื่อให๎เขาสร๎างสรรค๑ทําทางด๎วยจินตนาการ เพื่อทดสอบความสามารถในการใช๎จินตนาการและ  

ความอํอนไหวของอารมณ๑ความรู๎สึก มีเหตุผลและแรงจูงใจในการแสดงออกทั้งกิริยาทําทาง การพูด

น้ําเสียง 

  3. น้ําเสียงที่สํงความรู๎สึกและมีแรงดึงดูดใจผู๎ชมรวมทั้งการใช๎ภาษา เสนํห๑ของนักแสดง

สํวนหนึ่งที่สร๎างความประทับใจตํอผ๎ูชมได๎เป็นอยํางมากก็คือ น้ําเสียงกับการใชภ๎าษาที่ถูกต๎อง เรื่องของ

คุณภาพเสียงก็เป็นสํวนประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ผู๎กํากับใช๎พิจารณาคัดเลือกนักแสดง ผู๎กํากับ
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นั่งอยูํข๎างกล๎อง และพยายามใช๎มโนภาพของตนเองเป็นตัวแทนผู๎ชม และตัดสินใจวํานักแสดงสามารถ

ใช๎น้ําเสียงสะกดอารมณ๑ของผูช๎มภาพยนตร๑ไว๎ได๎หรอืไมํอยํางไร 

  4. ประสบการณ๑ในการแสดง ถ๎าผู๎กํากับเคยเห็นผู๎แสดงในบทบาทอื่นมากํอน ให๎นึก

จินตนาการวํา เขาจะเหมาะกับบทบาทใดในเรื่องนี้ นักแสดงที่มีความชํานาญและประสบการณ๑จะมี

ภาษีกวําผู๎ที่อาจจะมีภาพลักษณ๑เหมาะสมแตํขาดประสบการณ๑  ผู๎กํากับจะทํางานได๎งํายกวํา           

ถ๎านักแสดงนัน้มปีระสบการณ๑และเทคนิคดี 

  5. บุคลิกตรงตามบทและสีสันของบุคลิกสํวนตัว การประเมินความสามารถและบุคลิกวํา

ตรงตามบทหรือไมํนั้น เป็นปัญหาที่ผู๎กํากับต๎องแสวงหาคําตอบเอง ภาพยนตร๑แตํละเรื่องจะเรียกร๎อง

ความสามารถของนักแสดงที่แตกตํางกันออกไป และที่สําคัญก็คือ คุณลักษณะที่ฉายออกมาจากบุคลิก

สํวนตัวของนักแสดง เชํน ความสุภาพอํอนโยน จริตจะก๎านแพรวพราวดูไมํจริงใจ ความแข็งกระด๎าง 

ก๎าวรา๎ว ความนุมํนวล หรอืมีทัศนคติทางลบมากกวําทางบวก เป็นต๎น ผูแ๎สดงมีความคลํองตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนบุคลิกได๎ตามตัวละครมากน๎อยเพียงไร ไมํมีบุคลิกของตนเองที่แรงไปจนกลบบุคลิกของ   

ตัวละครอื่น หรือไมํสามารถแสดงเป็นคนอื่นได๎นอกจากตัวเอง คํานิยมของสังคมไทยในเรื่องความสวย

ความงามเป็นแรงผลักดันประการหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎สร๎างภาพยนตร๑บางกลุํมนิยมใช๎นักแสดง พระเอก 

นางเอกที่สวยหลํอ แตทํี่สําคัญที่สุดก็คือ เมื่อมีโอกาสได๎เข๎ามาแล๎วนักแสดงเหลํานั้นยังมีคุณสมบัติของ

การเป็นนักแสดงที่ดีเพียงพอที่จะอยูํในวงการตํอไปหรอืไมํ 

  6. ผลรวมของบุคลิกตัวละครทั้งเรื่อง ผู๎กํากับจะต๎องคํานึงถึงความสัมพันธ๑ระหวําง      

ตัวละครทั้งเรื่อง ด๎วยการนําภาพถํายของนักแสดงที่หมายตาไว๎มาวางเทียบเคียงกันในแตํละ

ความสัมพันธ๑ เพื่อดูวําทั้งกลุํมถ๎าต๎องแสดงรวํมกันแล๎ว จะประสานหรอืขัดแย๎งกันเพียงไร โดยพิจารณา

ภาพลักษณ๑ คุณสมบัติทางเสียง และลีลาทําทาง 

  หน้าที่ของ (casting director) 

   เนื่องจากตัวแสดงเป็นสํวนประกอบที่สําคัญสํวนหนึ่งในหนังโฆษณา ตัวเรื่องของ

โฆษณาที่คิดมาดีแล๎วก็ยํอมต๎องการตัวแสดงที่สามารถถํายทอดเรื่องออกมาได๎ดี  เหมาะสมกับบท 

เหมาะสมกับคาแรคเตอร๑ เหมาะสมกับ Brand image ของลูกค๎า (ภาพลักษณ๑ของแบรนด๑ เชํน สะอาด 

อบอุํน หรอืลุย ๆ เป็นต๎น) 

   เพราะฉะนั้นการที่จะสามารถมีตัวแสดงที่ดีมาเลํนได๎  จึงจําเป็นต๎องมีการ Casting     

ที่สามารถหาคนมาให๎เหมาะสม ซึ่งหน๎าที่นี้สําคัญมาก และต๎องละเอียดมาก เพราะองค๑ประกอบของ 

คําวํา “นักแสดงที่เหมาะสมกับบท” ประกอบไปด๎วยหลายปัจจัย ไมํวําจะเป็นรูปรําง หน๎าตา ฝีมือ   

การแสดงจนถึงในเรื่องสํวนตัวในบางบท เชํน ถ๎ามาเลํนโฆษณารณรงค๑ไมํให๎สูบบุหรี่ก็ไมํควรเป็นคนที่     

สูบบุหรี่ เป็นต๎น ดังนัน้หากขาดหนา๎ที่นี้ไปก็อาจทําให๎ผลงานที่ออกมาไมํสมบูรณ๑เทําที่ควรได๎ 
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  ช่วงก่อนท าเทสต์หน้ากล้อง (Pre Casting) 

   1. รับ brief จากทีมงานวําต๎องการตัวแสดงแบบใด 

   2. สํง brief รายละเอียดที่ตอ๎งการให๎ modeling 

   3. ทํา Pilot casting หรือตัวอยํางการ cast เพื่อให๎ความเข๎าใจระหวําง casting กับ      

ผูก๎ํากับตรงกัน 

   4. คัดเลือกรูปที่ตรงคาแรคเตอร๑จากที่ modeling สํงมา หรือจากที่ใดก็ได๎ที่เราเห็นวํา

เหมาะสมกับ character 

   5. ขายรูปตัวแสดงที่เลือกไว๎ให๎ผ๎ูกํากับดู เพื่อเช็ควําเข๎าใจ character ตรงกันหรอืไมํ 

  ช่วงเทสต์หน้ากล้อง (Casting) 

   1. โทรตามแบบที่ต๎องการมาทําการเทสต๑หน๎ากล๎อง โดยบอกรายละเอียดเกี่ยวบทที่

เขาตอ๎งแสดง คําตัว และคิวถําย 

   2. ทําเทสต๑หน๎ากล๎อง 

   3. ควบคุมการตัดตํอโดยบอกความต๎องการกับ Casting technician หรือฝุายตัดตํอ

เทป cast 

   4. ขายไฟล๑ที่ตัดตํอแลว๎กับผูก๎ํากับ 

   5. Confirm ตัวแสดงที่ได๎ 

   6. นัดหมายแบบมาลองเสือ้ผา๎กํอนการถําย (Fitting) 

  ออกกอง 

   1. นัดคิว สถานที่ และเวลา กับนักแสดง 

   2. ในวันถํายจริง หน๎าที่ของ casting ก็คือคอยดูแลนักแสดง รวมถึงการชํวย brief 

acting ด๎วย 

 

คุณสมบัติท่ีดขีอง Casting ในมุมมองของผู้ก ากับ 

 โดย พี่ตอํ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู๎กํากับที่ casting เกํงที่สุดในโลก!! กลําววํา "สิ่งที่ Casting ต๎องทําคือ 

หาตัวแสดงที่ตรงบทกับสิ่งที่ script มันต๎องการ script หรือหนังที่ต๎องการ บางคนอาจเข๎าใจผิดวําเป็นสิ่งที่      

ผูก๎ํากับต๎องการ ไมํใชํหนังต๎องการ เพราะฉะนั้นคนทํางาน Casting ก็จะต๎องหาตัวแสดงที่ถูกต๎องและสามารถ

เลํนในบทบาทที่หนังต๎องการได๎อยํางดี" 
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 เป็นขั้นตอนการดาเนินการถํายทําตามเส๎นเรื่องหรือบทตามสคริปต๑ทีมงานผู๎ผลิต  ได๎แกํ        

ผู๎กํากับ ชํางภาพ ชํางไฟ ชํางเทคนิคเสียง ชํางศิลป์ และทีมงานจะทาการบันทึกเทปโทรทัศน๑ รวมทั้ง

การบันทึกเสียง ตามที่กําหนดไว๎ในสคริปต๑ อาจมีการเดินทางไปถํายทํายังสถานที่ตําง ๆ ทั้งในรํม   

และกลางแจ๎ง มีการสัมภาษณ๑ จัดฉาก จัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถํายทํา

แก๎ไขหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ นอกจากนีอ้าจจําเป็นต๎องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุม

เพิ่มเติม เพื่อใช๎ในการขยายความ เพื่อให๎ผ๎ูชมได๎เห็นและเข๎าใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะมีการ

ประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให๎กับผูเ๎ชี่ยวชาญในแตลํะด๎านและนั้นคอืการทํางานของทีม 

 องค์ประกอบของข้ันการผลิต (Production) มีดังนี ้

            2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศน๑เป็นการทํางานที่เป็นทีม ผู๎รํวมงานมาจาก

หลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ตํางกัน ซึ่งการทํางานรํวมกันจะประสบความสําเร็จหรือไมํนั้น ขึ้นอยูํกับ

ทีมงานที่ดี มคีวามเข๎าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รู๎จักหน๎าที ่และให๎ความสําคัญซึ่งกันและกัน 

            2.2 ด้านสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบํงออกเป็น 2 แหํง คือ ภายในห๎องผลิต

รายการและภายนอกห๎องผลิตรายการ สําหรับการผลิตรายการในห๎องผลิตรายการหรือสตูดิโอนั้น 

ผูผ๎ลติจะต๎องเตรียมการจองห๎องผลิตและตัดตํอรายการลํวงหน๎า กําหนดวันเวลาที่ชัดเจน กําหนดฉาก

และวัสดุอุปกรณ๑ประกอบฉากให๎เรียบร๎อย สํวนการเตรียมสถานที่นอกห๎องผลิตรายการ ผู๎ผลิตจะต๎อง

ดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสวาํง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะต๎องมีการสํารวจสถานที่จริงกํอนการ

ถํายทํา เพื่อทราบข๎อมูลเบือ้งตน๎ และเตรียมแก๎ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ เพื่อจะได๎ประหยัดเวลาในการ

ถํายทํา 

            2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู๎กํากับฝุายเทคนิคจะเป็นผู๎สั่งการเรื่องการ

เตรียมอุปกรณ๑ในการผลิต เชนํ กล๎องวีดิทัศน๑ ระบบเสียง ระบบแสง และเครื่องบันทึกภาพ นอกจากนั้น

ยังจําเป็นต๎องเตรียมอุปกรณ๑สํารองบางอยํางให๎พร๎อมด๎วย ทั้งนี้เพื่อชํวยแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎อยําง

ทันทวงที 

            2.4 ด้านผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ การเตรียมผู๎จะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน๑

เป็นสิ่งที่จําเป็น โดยเริ่มจากการคัดเลือก ติดตํอ ซักซ๎อมบทเป็นการลํวงหน๎า โดยให๎ผู๎ดําเนินรายการ    

และผู๎รํวมรายการได๎ศึกษาและทําความเข๎าใจในบทของตนเองที่จะต๎องแสดง เพื่อจะได๎ไมํเสียเวลา    

ในการถํายทํา 

 ผู้ก ากับภาพยนตร์ คือ ผูท๎ี่มหีนา๎ที่กํากับในขั้นตอนการสรา๎งภาพยนตร๑ สร๎างจินตนาการจาก

บทหนัง แล๎วถํายทอดความคิดทางด๎านศลิปะออกมาตามแบบที่ตนเองต๎องการ และเป็นผู๎สั่งฝุายตําง ๆ 

ในกองถําย เชํน ฝุายผู๎กํากับภาพ ผู๎กํากับการแสดง ฝุายเทคนิค นักแสดง ออกมาอยูํในองค๑ประกอบ

ทางศิลป์ที่ตนเองต๎องการบนแผนํฟิล๑มหรอืในระบบดิจติอล 

ขั้นตอนการผลติ (Production) 



คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

46 

 อยํางไรก็ดี ผู๎กํากับภาพยนตร๑อาจจะควบคุมทุกอยํางตามที่ตนคิดไว๎ไมํได๎เสมอไป โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งเมื่อเป็นภาพยนตร๑ที่ฉายในโรง เพราะผู๎อํานวยการสร๎างภาพยนตร๑  จะเป็นคนกําหนด

งบประมาณที่จะให๎ผู๎กํากับใช๎จํายได๎หรือสั่งตัดตํอภาพยนตร๑ในขั้นตอนสุดท๎ายกํอนเข๎าโรงฉาย       

หากภาพยนตร๑มีความยาวเกินไป หรือเพื่อดึงการจัดเรตภาพยนตร๑ให๎ต่ําลงมา หรือบางฉากอาจจะมี

การเพิ่มโฆษณาเข๎าไป ดังนั้นเป็นเรื่องที่ไมํแปลกหากผู๎กํากับจะมีปัญหาจึงจําเป็นต๎องเข๎าไปคุยกับ

ผูอ๎ํานวยการสร๎างเสมอ ๆ 

  การก ากับการแสดง 

  การถํายทอดเรื่องราวจากบทละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสื่อสารแกํนเรื่องหรือสาระสําคัญ

ของละครไปยังผู๎ชม ผํานการจัดแสดงละครที่ประกอบด๎วย การแสดง ฉาก แสง สี เสียง ซึ่งการที่จะ

ถํายทอดเรื่องราวให๎สื่อสารแกํนเรื่องได๎นั้น ผู๎กํากับการแสดงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําความเข๎าใจ 

วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และตีความตัวบทละครมาเป็นอยํางดี กํอนจะนํามาสร๎างสรรค๑  ฝึกซ๎อม ปรับแก๎ 

จนกระทั่งสามารถถํายทอดออกมาเป็นรูปแบบของการแสดงบนเวทีได๎  

  บทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับการแสดง 

   สดใส พันธุมโกมล กลําววํา ผู๎กํากับการแสดง คือ “ผู๎ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

ฝุายศิลปะ เป็นจุดเริ่มต๎นและศูนย๑รวมที่ให๎เอกภาพในการแสดงออกทางศิลปะ นับตั้งแตํการแสดง  

การออกแบบ และการนําศิลปะแขนงตําง ๆ อาทิ การเต๎นระบําและดนตรีมารวมกันเข๎าอยํางได๎ลงตัว  

ทําให๎เกิดผลรวมคือ ละครที่มคีวามสมบูรณ๑และมีคุณคําเหมาะสมที่จะเสนอตํอผู๎ชม” 

   มัทนี รัตนิน ได๎กลําวถึงบทบาทของผู๎กํากับการแสดงวํา “ในการสร๎างละคร ผู๎กํากับ

การแสดงเป็นศูนย๑กลางที่จะประสานระหวํางผู๎ประพันธ๑บทละคร ผู๎แสดง ผู๎ออกแบบฉาก แสง สี เสียง  

ผูค๎วบคุมฝาุยเทคนิคตําง ๆ และผูช๎ม” 

   เอ็ดเวิร๑ด เอ. ไรท๑ (Edward A. Wright) ได๎กลําวถึงบทบาทของผู๎กํากับการแสดงไว๎วํา 

“เป็นผู๎ที่รับผิดชอบในการเลือกเฟูน การจัดแบํงงาน และการวางโครงงานด๎านศิลปะของการจัดแสดง

ทั้งหมด ผู๎กํากับเป็นทั้งผู๎นํา ผู๎ประสานงาน ผู๎ชี้ทาง และผู๎เชื่อมโยงสํวนประกอบตําง ๆ ของละครเข๎าไว๎

ด๎วยกัน ละครเรื่องใดที่ผํานจนิตนาการของผูก๎ํากับ จะสะท๎อนลักษณะบางอยํางของตัวเขาออกมาดว๎ย” 

(นพมาส ศริิกายะ, ผูแ๎ปล) 

  สรุปได๎วาํ ผูก๎ํากับการแสดง คือผ๎ูที่มบีทบาทสูงที่สุดในสายงานศิลปะ สําหรับการจัดสร๎าง

ละครเรื่องหนึ่ง ๆ ผู๎กํากับจะเป็นผู๎ควบคุมดูแลกระบวนการสร๎างสรรค๑งานทั้งหมดให๎ออกมาใกล๎เคียง

กับความคิดและจินตนาการของเขามากที่สุด ทั้งนีใ้นการควบคุมการสร๎างงานให๎สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู๎กํากับ

จะต๎องประสานงานและทํางานรวํมกันกับบุคลากรฝุายตําง ๆ ในคณะละคร 
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  หน้าที่ของผู้ก ากับการแสดง 

   1. ตีความหมายบทละคร  

   2. คัดเลือกนักแสดง  

   3. เลือกผูอ๎อกแบบและผูร๎ํวมงานฝุายตําง ๆ  

   4. ให๎คําแนะนําและรับฟังความเห็นโดยปรึกษาหารือกับผู๎ออกแบบทุกฝุาย เพื่อตกลง

ถึงรูปแบบและแนวการเสนอละคร ตลอดจนการตคีวามหมายของเรื่องกํอนลงมอืซ๎อมละคร 

   5. กําหนดแผนงานการฝึกซ๎อมทุกขั้นตอน  

   6. ดําเนนิการฝึกซ๎อม  

   7. ควบคุมทีมงานการจัดแสดงละคร  

   8. เป็นผ๎ูตัดสนิใจในปัญหาทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับสายงานฝาุยศิลปะ  

   9. รับผิดชอบในผลรวมของละคร และในงานสายศลิปะทุกสาขา  

  คุณสมบัติของผู้ก ากับการแสดง 

   1. มีความกระตอืรอืร๎นและสนใจในบทละครที่จะกํากับอยํางจริงจัง 

   2. มีความรูเ๎กี่ยวกับเรื่องที่จะกํากับอยํางละเอียดลออ  

   3. มีความเข๎าใจในจติใจของมนุษย๑  

   4. มีความรูแ๎ละประสบการณ๑ในด๎านการกํากับการแสดง  และงานด๎านตําง ๆ เกี่ยวกับ

การละครเป็นอยํางด ี 

   5. เป็นคนชาํงสังเกต  

   6. มีความคิดรเิริ่ม จนิตนาการและความสามารถในการสร๎างสรรค๑  

   7. มีความเป็นผ๎ูนําและมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 

   8. มีความสามารถในการตัดสินใจ  

   9. ไมํดูถูกรสนิยมของผูช๎ม  

   10. มีพรสวรรค๑ 

 

การบันทกึเสียง 

             วิธีการบันทึกเสียงมีหลายวิธีและมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นมาอยูํเรื่อย ๆ การเลือกวิธี

ในการบันทึกเสียงขึ้นอยูํกับงานที่เราจะทํา มีวิธีการบันทึกเสียงหลาย ๆ แบบ ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑  

ในการไปใช๎งาน เชํน การบันทึกเสียงแบบสัมภาษณ๑ การบันทึกเสียงภาพยนตร๑หรือภาพยนตร๑สั้น    

การบันทึกเสียงเพื่อใช๎ในการบรรยาย เป็นต๎น 

 เนื่องจากรูปแบบในการใช๎งานที่หลากหลายนี้เอง  ทําให๎เราต๎องเลือกใช๎อุปกรณ๑ในการ

บันทึกเสียงที่เหมาะสมกับงานด๎วย  
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  1. ไมค์ที่ติดมากับกล้อง (เหมาะกับงานที่ไมํเนน๎เสียง) 

   โดยปกติกล๎องทุกตัวยํอมมีไมค๑ติดมาด๎วยเสมอ  แตํไมค๑ที่ติดมานี้ก็ เหมาะกับ         

การบันทึกเสียงบรรยากาศโดยรวมทั่ว ๆ ไปเทํานั้น ไมํเหมาะกับการนํามาบันทึกสัมภาษณ๑ (แตํถ๎าจะใช๎

จริง ๆ ก็ต๎องอยูํในสถานที่เงียบ ไมํมีเสียงรบกวนภายนอก) เพราะไมค๑กล๎องจะเก็บทุกเสียงที่เข๎ามา   

ทําให๎บางครัง้เสียงที่เราอยากได๎จริง ๆ กลับฟังไมํรูเ๎รื่อง 

  2. ไมค ์Shot Gun หรอื ไมค์บูม (เหมาะกับงานเก็บบรรยากาศหนัง) 

   เป็นไมค๑ที่สามารถหาซื้อมาติดที่ตัวกล๎องเพิ่มเติมได๎  ไมค๑ชนิดนี้จะชํวยเจาะไปยัง  

แหลํงเสียงที่เราหันหัวไมค๑เข๎าไปหา ทําให๎เสียงที่เราต๎องการชัดเจนขึ้น แตํก็ยังคงเก็บเสียงภายนอก   

เข๎ามาด๎วยเชํนกัน เหมาะสําหรับงานเก็บบรรยากาศ งานสารคดี และงานพวกหนัง แตํถ๎าจะใช๎ในการทํา

ภาพยนตร๑ต๎องตํอกับด๎ามจับที่เขาเรียกกันวําไมค๑บูมครับ 

 

  
ภาพที ่23 ไมค ์Shot Gun ตดิไว้เพื่อเจาะสัญญาณเสียง 

 

  3. ไมค์ติดปกเสื้อ (เหมาะกับงานสัมภาษณ๑) 

   แนํนอนวําเสียงจากไมค๑ที่มากับกล๎องนั้นไมํสามารถตอบโจทย๑ได๎อยํางครบถ๎วน 

โดยเฉพาะถ๎าเราต๎องการเสียงพูดที่ฟังชัดเจน เป็นลักษณะการสัมภาษณ๑หรือมีพิธีกร เราต๎องใช๎ไมค๑ติด

ปกเสื้อแล๎วตํอแจ็คกับชํองไมค๑ของกล๎อง เพราะไมค๑ชนิดนี้จะรับสัญญาณเสียงจากผู๎พูดโดยตรง     

และตัดเสียงรบกวนจากภายนอกออกไป (ในระดับหนึ่ง) หาซือ้ไมํยาก มีทั้งของแพงและของถูก ไมค๑ที่ใช๎

กับคอมพิวเตอร๑ก็ได๎ 

 
ภาพที ่24 ไมค์ตดิปกเสื้อ 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-vDso_0ikJ3Q/VCp7g5vVlUI/AAAAAAAAAKw/zvjqa06X9BM/s1600/smartlav_large2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vDso_0ikJ3Q/VCp7g5vVlUI/AAAAAAAAAKw/zvjqa06X9BM/s1600/smartlav_large2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vDso_0ikJ3Q/VCp7g5vVlUI/AAAAAAAAAKw/zvjqa06X9BM/s1600/smartlav_large2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vDso_0ikJ3Q/VCp7g5vVlUI/AAAAAAAAAKw/zvjqa06X9BM/s1600/smartlav_large2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vDso_0ikJ3Q/VCp7g5vVlUI/AAAAAAAAAKw/zvjqa06X9BM/s1600/smartlav_large2.jpg


คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

49 

  

 

 การกําหนดภาพของแตํละ shot ในการถํายทําภาพยนตร๑สั้น มีลักษณะสําคัญเพราะเป็นการ

ใช๎กล๎องโน๎มน๎าวชักจูงความสนใจของคนดูและเพื่อให๎เกิดความหมายที่ต๎องการสื่อสารกับผู๎ดู                                                                                                                                                                     

ซึ่งต๎องพิจารณาใช๎องค๑ประกอบหลายอยํางในการกําหนดภาพ เชนํ ความยาวของ shot ของแอ็คช่ันของ 

ผูแ๎สดง ระยะความสัมพันธ๑ระหวํางคนดูกับผู๎แสดง หรือ subject มุมมอง การเคลื่อนไหวของกล๎องและ  

ผูแ๎สดง ตลอดจนบอกหนา๎ที่ของ shot วําทําหนา๎ที่อะไร เชนํ แทนสายตาใคร เป็นต๎น 

 

ขนาดภาพ 

 - ภาพระยะไกลมากหรอืระยะไกลสุด  (Extreme Long Shot/ELS) 

 
 

 - ภาพระยะไกล (Long Shot/LS) 

  
 

    - ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot/MLS) 

  

ขนาดภาพและมุมกล้อง 
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 - ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot/MS) 

  
 

 - ภาพระยะใกล๎ปานกลาง (Medium Close-Up/MCU) 

  
 

 - ภาพระยะใกล๎ (Close-Up/CU) 

  
 

 - ภาพระยะใกล๎มาก (Extreme Close-Up/ECU หรอื XCU) 
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มุมกล้อง 

 - มุมสายตานก (Bird’s-eye view) 

  
 

 - มุมสูง (High-angle shot) 

  
  

 - มุมระดับสายตา (Eye-level shot) 

  
 

 - มุมต่ํา (Low-angle shot) 
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  - มุมสายตาหนอน (Worm’s-eye view) 

  
 

 - มุมเอียง (Oblique angle shot) 

  
 

 - มุมแทนสายตา (Point-of-view Camera Angles) 
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ภาพที่ 25 ขนาดภาพ ภาพที่ 26 มุมกล้อง 

 
 
  ภาพยนตร๑มีความแตกตํางจากภาพนิ่ง 2 ประการ คือ นอกจากสามารถถํายภาพเคลื่อนไหว

ได๎แล๎ว ยังสามารถเคลื่อนที่ไปได๎ด๎วยการเคลื่อนกล๎องในขณะถํายทํา แม๎มีความยุํงยากซับซ๎อนและ

เสียเวลามากกวําการตั้งกล๎องถํายนิ่ง ๆ (Static Shot) แตํทําให๎หนังมีความโดดเดํนทางด๎านอารมณ๑สูง 

จุดประสงค๑หลักของการเคลื่อนกล๎องคือ ติดตามผู๎แสดงเป็นการเชื่อมกันระหวํางสองความคิดและ   

ยังเป็นการสรา๎งอารมณ๑ที่ทรงพลัง ถ๎าหากใช๎การเคลื่อนไหวกล๎องแทนมุมมองของผ๎ูแสดง 

 

การแพน (Panning) และการทิลท์ (Tilt) 

 1. เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่มีขนาดใหญํ ไมํสามารถมองเห็นได๎ครอบคลุมในเฟรมเดียว หรือ 

fixed frame 

 2. ใช๎ตดิตามแอ็คช่ันของผ๎ูแสดง 

 3. ใช๎เช่ือมจุดสนใจของภาพ 

 4. ให๎ความหมายของการเชื่อมระหวํางจุดสนใจของภาพ ตั้งแต ํ2 จุดขึน้ไป 
 

  
การแพน (Panning) การทลิท์ (Tilt) 

ภาพที่ 27 การแพนและการทลิท์ 

      

 

 

 

การเคลื่อนกล้อง 
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การแทรค (Tracking) 

 1. การแทรคกล๎องให๎มคีวามเร็วเทํากับการเคลื่อนที่ของ subject 

 2. การแทรคกล๎องให๎มคีวามเร็วไวหรอืช๎ากวําการเคลื่อนที่ของ subject 

 3. การแทรคกล๎องเข๎าหาหรอืออกจาก subject 

 4. การแทรคกล๎องหมุนรอบ subject 

 

 
ภาพที่ 28 การแทรค (Tracking) 

 

การเครน (Craning) 

 การเครน คือ การถํายภาพที่กล๎องตัง้อยูํบนแขนของดอลลี่ขนาดใหญํ เรียกวํา cherry picker  

หรือ crane truck สามารถเคลื่อนที่ได๎หลายทิศทาง ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยเคลื่อนกล๎องให๎สูงขึ้น  

เห็นเป็นภาพมุมกว๎างตํอเนื่องกัน หรอืลดใหก๎ล๎องต่ําลงรับแอ็คชั่น  

 ภาพที่ได๎จากการเครนกล๎องให๎ความรู๎สึกที่สงําผําเผย ตรึงความสนใจของคนดู ทําให๎ลืม 

subject ไปช่ัวขณะ เพราะความตะลึงในมุมมองที่แปลกและระยะภาพที่กําลังเปลี่ยนไป 

 

การเครน (Craning) 
ภาพที่ 29 การเครน (Craning) 

 

การถือกล้องถ่าย (Handheld Camera) 

 การถือกล๎องถํายภาพเป็นการเคลื่อนที่กล๎องที่ทําให๎ภาพไหวอยูํตลอดเวลา ลักษณะเป็นการ  

ถํายภาพที่ไมํเป็นแบบแผนเหมือนการเคลื่อนกล๎องแบบอื่น ๆ ซึ่งให๎ความรู๎สึกวําคนดูอยูํ ณ จุดนั้น  

หรอืมีสวํนรํวมในเหตุการณ๑นั้น โดยใช๎กล๎องถํายทอดความสับสนอลหมําน ฉุกเฉิน รวดเร็วของแอ็คช่ัน        

แตอํยํางไรก็ตาม การถือกล๎องถํายภาพหากใช๎ไมํถูกกาลเทศะ อาจเป็นตัวทําลายภาพยนตร๑ได๎ 
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การจัดแสง 

 การจัดแสงเพื่อใช๎ในการถํายภาพ ได๎กําหนดจุดมุํงหมายเพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของ

การจัดแสง หลายประการ คือ   

 1. การจัดแสงในหลักการขั้นพืน้ฐานเพื่อชํวยในการบันทึกภาพ 

 2. การจัดแสง เพื่อสํงเสริมให๎ภาพมีมติิที่สามเกิดขึ้น ซึ่งสามารถมองเห็นสํวนลกึของวัตถุ 

 3. การจัดแสง สามารถถํายทอดอารมณ๑ (Mood) ของเหตุการณ๑ตําง ๆ ภายในเนื้อหาที่

ต๎องการนําเสนอเป็นภาพได๎ดียิ่งขึน้ 

 4. การจัดแสง สามารถกําหนดบรรยากาศของภาพ (Atmosphere) 

 5. การจัดแสง สามารถเสริมสร๎างความงามให๎เกิดขึ้นในองค๑ประกอบภาพ (Composition) เชํน 

ชํวยแก๎ปัญหาในการขาดสมดุล (Balance) ชํวยเน๎นจุดสนใจของภาพใหส๎มบูรณ๑ยิ่งขึ้น 

 การจัดแสงเพื่อการบันทึกภาพมีแสงที่เป็นหลักอยูํ 4 อยําง คือ 

1. ไฟหลัก (Key light/Main light) 

  2. ไฟลบเงา/ไฟเสริม (Fill light) 

  3. ไฟแยก (Separation light/Back light) 

  4. ไฟฉาก (Background light) 

 

 ไฟหลัก (Key light or Main light) 

  ทําหน๎าที่ให๎แสงสวํางกับสิ่งที่ถําย ตําแหนํงของไฟโดยทั่ว ๆ ไปจะอยูํใกล๎กับกล๎องถําย

ภาพยนตร๑ในทิศทางเดียวกัน จะหํางจากเส๎นแกนของเลนส๑ไมํเกิน 90 องศา ไฟหลักจะใช๎สปอร๑ตไลท๑

เป็นตัวให๎แสงสวําง ดังนัน้แสงที่เกิดจากไฟดวงนีจ้งึเป็นเงาที่ดําเข๎ม 

 ไฟลบเงา/ไฟเสริม (Fill light) 

  เนื่องจากแสงที่ เกิดจากไฟหลัก เป็นแสงที่ เข๎มจึงทําให๎ด๎านที่โดนกับแสงจะสวําง        

และด๎านที่ไมํโดนแสงจะมืด นอกจากนั้นแล๎วจะทําให๎เกิดเงาที่นําเกลียดบนวัตถุที่ถําย จึงจําเป็นต๎องใช๎

ไฟลบเงาเข๎าชํวยเพื่อทําให๎เงาอันเกิดจากไฟหลักจางลบไป อีกทั้งยังชํวยเพิ่มแสงในด๎านมืดให๎มี

อัตราสํวนที่พอเหมาะกับด๎านสวํางด๎วย เพื่อชํวยให๎บันทึกภาพในสํวนที่มืด (ไฟหลักสํองไมํถึง)            

มีรายละเอียดของภาพเพิ่มขึ้น ชนิดของไฟที่นํามาใช๎กับไฟสํวนนี้ จะเป็นไฟที่ให๎แสงนุมํนวล 

 ไฟแยก (Separation light or Back light) 

  ไฟจากสองขอ๎แรกสามารถถํายภาพออกมาได๎โดยมีรายละเอียดดีพอควร แตํเพื่อเป็นการ

เน๎นให๎สิ่งที่ถํายเดํนขึ้น แยกตัวออกมาจากฉาก จึงใช๎ไฟดวงนี้สํองไปยังสิ่งที่ถํายอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะชํวย

ให๎มิติที่สามของสิ่งที่ถํายมีมากขึ้น ไฟดวงนี้จะใช๎สปอร๑ตไลท๑ที่มีกําลังไฟสูง โดยปกติจะสูงกวําไฟหลัก 

(Key light) อัตราสํวนระหวําง 1/2-1/6 ซึ่งแล๎วแตํความต๎องการของผู๎ถําย ตําแหนํงของไฟก็จะอยูํตรง

ข๎ามกับไฟหลัก โดยสํองมาจากที่สูงด๎านหลังของสิ่งที่ถําย 

ภาพที่ 30 
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 ไฟฉาก (Background liight) 

  ไฟที่สํองไปยังฉากเพื่อให๎ฉากมีความสวําง โดยปกติจะใช๎ไฟประเภท Flood light ซึ่งจะให๎

แสงที่นิ่มนวล  ชํวยสร๎างบรรยากาศของฉากใหม๎ีมากยิ่งขึน้ตามความประสงค๑  

 

  
  

 
 

  ไฟ Back light 

  
 

การจัดองค์ประกอบภาพ 

 การจัดองค๑ประกอบแบบนี ้เปอร๑เซ็นต๑ที่จะได๎ภาพสวย มีมาก 
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 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) เป็นขั้นตอนการตัดตํอเรียบเรียงภาพและเสียงเข๎าไว๎

ด๎วยกันตามสคริปต๑หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนีจ้ะมีการใสํกราฟิก ทําเทคนิคพิเศษภาพ การแตํงภาพ

การย๎อมส ีการเชื่อมตอํภาพ/ฉาก อาจมกีารบันทึกเสียงในหอ๎งบันทึกเสียง ใสํเสียงพูด เสียงบรรยากาศ

ตําง ๆ อาจมีการนําดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้สํวนใหญํ 

จะดําเนินการอยูํในห๎องตัดตํอแตํมีข๎อจํากัดหลายอยําง เชํน การเพิ่มเทคนิคพิเศษตําง ๆ ซึ่งต๎องใช๎

เครื่องมืออุปกรณ๑ที่ทันสมัยและซับซ๎อนมากยิ่งขึ้นมีเฉพาะชํางเทคนิคที่เกี่ยวข๎องและผู๎กํากับเทํานั้น    

(ในบางครั้งลูกค๎าสามารถเข๎ารับชมหรือมีสํวนรํวมในการผลิต ) ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ขึ้นอยูํกับ

ระยะเวลาของบทและการบันทึกภาพ รวมถึงความยากงํายและการใสํรายละเอียดตําง ๆ เพิ่มเติม   

ของงานในแตํละ Theme เชนํ 3 วัน 7 วัน หรอืมากกวํา 15 วันขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนหลังการผลติ (Post-production) 
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การตัดต่อ  
 
 
  

 

 

การตัดต่อ  คือ  การเชื่อมระหวํางช็อต 2 ช็อต โดยใช๎ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 1.  การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งตํอตรงเข๎ากับอีกช็อตหนึ่ง 

วิธีนีค้นดูจะไมํทันสังเกตเห็น 

 2.  การผสมภาพ The Mix หรือ The Dissolve เป็นการคํอย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่ง

ไปยังอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกันและคนดูสามารถมองเห็นได๎ 

 3.  การเลือนภาพ The Fade เป็นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได๎ มี 2 แบบ คอื  

  3.1 การเลือนภาพเข้า fade in คือ การเริ่มภาพจากดําแล๎วคํอย ๆ ปรากฏภาพซ๎อน

สวํางขึ้น มักใช๎สําหรับการเปิดเรื่อง 

  3.2 การเลือนภาพออก fade out คือ การที่ภาพในท๎ายช็อตคํอย ๆ มืดดําสนิท มักใช๎

สําหรับการปิดเรื่องตอนจบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Edit 
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 การตัดตอํ ควรคํานึงถึงความรูเ๎บือ้งตน๎ 6 ประการ ดังนี้ 

         1. แรงจูงใจ (Motivation)  

  การตัดตํอ ไมํวําจะการ cut mix หรือ fade ควรมีเหตุผลที่ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ  

ซึ่งแรงจูงใจนีอ้าจเป็นภาพ เสียง หรอืทั้งสองอยํางผสมกันก็ได๎ ในสํวนของภาพอาจเป็นการกระทําอยํางใด

อยํางหนึ่ง แม๎นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน๎อย เชํน การขยับรํางกายหรือขยับสํวนของหน๎าตา สําหรับ

เสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ่ง เชนํ เสียงเคาะประตู หรอืเสียงโทรศัพท๑ดัง หรอือาจเป็นเสียงที่ไมํปรากฏ

ภาพในฉาก (off scene) 

 2. ข้อมูล (Information) 

  ข๎อมูลในที่นี้คือข๎อมูลที่เป็นภาพ คือถ๎าไมํมีข๎อมูลอะไรใหมํในช็อตนั้น ๆ ก็ไมํจําเป็นต๎อง

นํามาตัดตํอ ไมํวําภาพจะมีความงดงามเพียงไร ก็ควรที่จะเป็นข๎อมูลภาพที่แตกตํางจากช็อตที่แล๎ว ยิ่งมี

ข๎อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข๎าใจมากขึ้น ผู๎ชมก็ยิ่งได๎รับข๎อมูลและมีอารมณ๑รํวมมากขึ้นเป็นหน๎าที่ของ    

คนตัดที่จะนําข๎อมูลภาพมาร๎อยให๎มากที่สุดโดยไมํเป็นการยัดเยียดให๎คนดู  

 3. องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot composition) 

  ผูต๎ัดไมํสามารถกําหนดองค๑ประกอบภาพในช็อตได๎ แตํงานของคนตัดควรมีองค๑ประกอบ

ภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับปรากฏอยูํ องค๑ประกอบภาพในช็อตที่ไมํดีมาจากการถําย

ทําที่แยํ ซึ่งทําให๎การตัดตอํทําได๎ลําบากมากขึ้น 

 4. เสียง (Sound) 

  เสียง คือ สํวนสําคัญในการตัดตํออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและลึกล้ํากวําภาพ   

เสียงสามารถใสํมากํอนภาพหรือมาทีหลังภาพเพื่อสร๎างบรรยากาศ สร๎างความกดดันอันรุนแรง     

และอีกหลากหลายอารมณ๑ เสียงเป็นการเตรียมให๎ผู๎ชมเตรียมพร๎อมสําหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่  

หรอืแมแ๎ตปํระวัติศาสตร๑ 

  ความคลาดเคลื่อนของเสียงเป็นการลดคุณคําของการตัดตํอ เชํน  LS ของสํานักงานได๎ยิน

เสียงจากพวกเครื่องพิมพ๑ดีด ตัดไปที่ ช็อตภาพใกล๎ของพนักงานพิมพ๑ดีด เสียงไมํ เหมือนกับ 

ที่เพิ่งได๎ยินในช็อตปูพืน้ คือ เครื่องอื่น ๆ หยุดพิมพ๑ทันทีเมื่อตัดมาเป็นช็อตใกล๎ 

  ความสนใจของผ๎ูชมสามารถทําให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยเสียงที่มาลํวงหน๎า (Lapping) ตัวอยํางเชํน 

การตัดเสียง 4 เฟรมลํวงหนา๎กํอนภาพ เมื่อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร 

 

 

 

การตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบื้องต้น อะไรบ้าง 
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 5. มุมกล้อง (Camera Angle) 

  เมื่อผ๎ูกํากับฯ ถํายทําฉาก จะเริ่มจากตําแหนํงตาํง ๆ (มุมกล๎อง) และจากตําแหนงํตําง ๆ 

เหลํานี ้ผูก๎ํากับฯ จะให๎ถํายช็อตหลาย ๆ ช็อต  คําวํา “มุม” ถูกใช๎เพื่ออธิบายตําแหนงํของกล๎องเหลํานี้

ซึ่งสัมพันธ๑กับวัตถุหรอืบุคคล 

จากภาพล๎อครึ่งซีก บุคคลอยูํที่ดุมล๎อ แตํละซี่ล๎อ

แทนแกนกลางของกล๎องและตําแหนํงของกล๎องก็อยูํ           

ตรงปลายของซี่ล๎อ ตําแหนํงจะแตกตํางกันไป จากแกน

ถึงแกน โดยระยะหํางที่แนํนอนเรียกวํา “มุมกล้อง”   

ซึ่ ง เป็นสํวนสําคัญของการตัดตํอ หัวใจสําคัญคือ       

แตํละครั้งที่ cut หรือ mix จากช็อตหนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง 

กล๎องควรมีมุมที่แตกตํางไปจากช็อตกํอนหนา๎นี้ 

  สําหรับคนตัด ความแตกตํางระหวํางแกน ไมํควรมากกวํา 180 องศา และมักจะน๎อยกวํา 

45 องศา เมื่อถํายบุคคลเดียวกัน ด๎วยประสบการณ๑รูปแบบนีอ้าจดัดแปลงได๎อกีมาก 

 6. ความต่อเน่ือง (Continuity) 

  ทุกครั้งที่ถํายทําในมุมกล๎องใหมํ (ในซีเควนส๑เดียวกัน) นักแสดงหรือคนนําเสนอจะต๎อง

แสดงการเคลื่อนไหวหรือทําทําเหมอืนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล๎ว วิธีการนี้ยังปรับใช๎กับ take ที่แปลก

ออกไปด๎วย 

   ความต่อเน่ืองของเน้ือหา (Continuity of content) 

   ควรมีความตํอเนื่องของเนื้อหา เชํน นักแสดงยกหูโทรศัพท๑ด๎วยมือขวาในช็อตแรก

ดังนัน้ก็คาดเดาได๎วําหูโทรศัพท๑ยังคงอยูํในมือขวาในช็อตตอํมา  

   งานของคนตัด คือ ทําให๎แนํใจวําความตํอเนื่องยังคงมีอยูํทุกครั้งที่ทําการตัดตํอใน                 

ซีเควนส๑ของช็อต 

   ความต่อเน่ืองของการเคลื่อนไหว (Continuity of movement) 

   ความตอํเนื่องยังเกี่ยวข๎องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรอืบุคคลเคลื่อนที่

จากขวาไปซ๎ายในช็อตแรก ช็อตตํอมาก็คาดเดาวํานักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง

เดียวกัน เว๎นแตใํนช็อตจะให๎เห็นการเปลี่ยนทิศทางจริง ๆ 

   ความต่อเน่ืองของต าแหน่ง (Continuity of position) 

   ความตํอเนื่องยังคงความสําคัญในเรื่องของตําแหนํงนักแสดงหรือบุคคลในฉาก   

หากนักแสดงอยูํทางขวามือของฉากในช็อตแรก ดังนั้นเขาจะต๎องอยูํขวามือในช็อตตํอมาด๎วย เว๎นแตํมี

การเคลื่อนไหวไปมาให๎เห็นในฉากถึงจะมีการเปลี่ยนไป 
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   ความต่อเน่ืองของเสียง (Continuity of sound) 

   ความตํอเนื่องของเสียงและสัดสํวนของเสียงเป็นสํวนที่สําคัญมาก ถ๎าการกระทํา

กําลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียงจะต๎องตํอเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตตํอไป เชํน  

ในช็อตแรกถ๎ามีเครื่องบินในท๎องฟูาแล๎วได๎ยินเสียง ดังนั้นในช็อตตํอมาก็ต๎องได๎ยินจนกวําเครื่องบินนั้น

จะเคลื่อนหาํงออกไป แม๎วาํบางครัง้อาจไมํมภีาพเครื่องบินให๎เห็นในช็อตที่สอง แตํก็ไมํได๎หมายความวํา

ไมํจําเป็นต๎องมีเสียงตอํเนื่องในช็อตตอํไป  

  นอกจากนี้ ช็อตที่อยูํในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกัน จะมีเสียงปูพื้น (Background 

sound) ที่เหมือนกัน เรียกวํา Background ambience, Atmosphere หรือเรียกยํอ ๆ วํา Atmos ซึ่งต๎องมี

ความตอํเนื่อง 

 

  

 

 การตัดเป็นวิธีการเชื่อมตํอภาพที่ธรรมดาที่สุดที่ใช๎กัน เป็นการเปลี่ยนในพริบตาเดียวจากช็อต

หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง ถ๎าหากทําอยํางถูกต๎องมันจะไมํเป็นที่สังเกตเห็น ในบรรดาวิธีการเชื่อมภาพ 3 แบบ 

การตัดเป็นสิ่งที่ผ๎ูชมยอมรับวําเป็นรูปแบบของภาพที่เป็นจริง 

 การตัดใช้ในกรณทีี่ 

1. เป็นการกระทําที่ตอํเนื่อง 

  2. ต๎องการเปลี่ยนจุดสนใจ 

  3. มีการเปลี่ยนแปลงของข๎อมูลหรอืสถานที่เกิดเหตุ 

  

  

 

 

การตัดที่ดมีาจากความรู้เบื้องต้น 6 ประการ 

 1. แรงจูงใจ (Motivation)  ควรต๎องมีเหตุผลในการตัด 

  ยิ่งคนตัดมีทักษะมาก  ก็ยิ่งงํายที่จะหาหรือสร๎างแรงจูงใจสําหรับการตัด  เนื่องจากมี

พัฒนาการที่มากขึ้นในการรับรู๎วําจุดไหนการตัดตํอควรจะเกิดขึ้น  จึงเข๎าใจได๎งํายกวําการตัดกํอนเกิด

แรงจูงใจหรอืการตัดลํวงหนา๎ (early cut)   

  การตัดหลังแรงจูงใจ  เรยีกวํา การตัดช้า (late cut) 

  ความคาดหวังของผู๎ชม สามารถมาหลังหรือมากํอนได๎  ขึ้นอยูํกับวําผู๎ตัดจะใช๎วิธีการตัด

ลํวงหน๎าหรอืการตัดช๎า 

การตัด (The Cut) 
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 2. ข้อมูล (Information) ภาพใหมคํวรมีขอ๎มูลใหมํเสมอ 

 3. องค์ประกอบภาพ (Composition) แตํละช็อตควรจะมีองค๑ประกอบภาพหรือกรอบภาพ

ของช็อตที่มีเหตุมีผล 

 4. เสียง (Sound) ควรรูปแบบของเสียงที่ตํอเนื่องหรอืมีพัฒนาการของเสียง 

 5. มุมกล้อง (Camera angle) ช็อตใหมํแตํละช็อต  ควรมีมุมกล๎องที่แตกตํางจากช็อตเดิม 

 6. ความต่อเน่ือง (Continuity) การเคลื่อนไหวหรือการกระทํา ควรชัดเจนและมีความเหมือนกัน

ในช็อต 2 ช็อต  ที่จะตัดเข๎าด๎วยกัน 

 

ข้อพิจารณาทั่วไป 

 เมื่อการตัดกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได๎หรอืสะดุด มันเรียกวํา การตัดกระโดด (Jump Cut)  

การตัดแบบกระโดดมีบทบาทเป็นเหมอืนการพักในการเชื่อมจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตตํอไป 

 หากเป็นมอืใหมํ ควรพยายาม ตัดแบบต่อเน่ือง (clear cut) เสมอ และถือวําตัดกระโดดเป็น

การตัดที่ไมํนําพึงพอใจจนกวําคุณจะรู๎วาํจะใช๎มันอยํางไร 

 ที่ดทีี่สุดแลว๎ การตัดแตํละครั้งควรประกอบด๎วยความรูเ๎บือ้งตน๎ทั้ง 6 สํวน แตํไมํต๎องทุกครั้งที่

ตัด  ขอ๎แนะนํา คือ พยายามให๎มีมากที่สุดเทําที่จะทําได๎  ขึ้นอยูํกับชนิดของการตัดตอํ 

 ผูต๎ัดควรรู๎จักความรูเ๎บือ้งตน๎นี้อยํางลึกซึ้ง  ดังนั้นเวลาดูฟุตเทจ (footage) ก็ควรจะตรวจสอบ

ด๎วยความรูเ๎บือ้งตน๎ 6 ประการนีเ้ทําที่จะทําได๎ทุกครั้ง 

 

 

  

 การผสมภาพรู๎จักกันในชื่อวํา การเลือนภาพ (The Dissolve) การเลือนทับ (The Lap 

Dissolve) หรือการเกยทับ (The Lap) นี่เป็นวิธีการเชื่อมจากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งที่ใช๎กันทั่วไป

มากเป็นลําดับที่ 2  ทําได๎โดยการนําช็อตมาเลือนทับกัน ดังนั้นตอนใกล๎จบของช็อตหนึ่ง ช็อตใหมํจะ

คํอย ๆ เดํนขึน้มา เมื่อช็อตเกําจางหายไปช็อตใหมํก็จะเข๎มขึ้น การเชื่อมภาพลักษณะนีเ้ห็นได๎ชัดมาก 

 จุดกึ่งกลางของการผสมภาพ คือ เมื่อภาพแตํละภาพเข๎มเทํา ๆ กัน เป็นการสร๎างภาพใหมํ

การผสมภาพต๎องใช๎ดว๎ยความระมัดระวังเป็นอยํางมากและใช๎อยํางถูกต๎อง ดังนี้ 

   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทันเวลา 

   เมื่อตอ๎งการใหเ๎วลายืดออกไป 

   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

   เมื่อมีความสัมพันธ๑ของภาพที่ชัดเจน  ระหวํางภาพที่กําลังจะเลือนออกไปและภาพที่

กําลังจะเข๎ามาแทน 

การผสมภาพ (The Mix) 
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การเลอืนภาพ (The Fade) 
 

 ความรู้เบื้องต้น 6 ประการในการผสมภาพ 

  1. แรงจูงใจ (Motivation) ควรต๎องมีเหตุผลในการผสมภาพเสมอ 

  2. ข้อมูล (Information) ภาพใหมคํวรมีขอ๎มูลใหมํเสมอ 

  3. องค์ประกอบภาพ (Composition) ช็อต 2 ช็อตที่ผสมเข๎าด๎วยกันควรมีองค๑ประกอบ

ภาพที่เกยทับกันได๎งํายและหลีกเลี่ยงภาพที่จะขัดกัน 

  4. เสียง (Sound) เสียงของทั้ง 2 ช็อต ควรจะผสานเข๎าด๎วยกัน 

  5. มุมกล้อง (Camera angle) ช็อตที่ผสมกันควรมีมุมกล๎องที่ตาํงกัน 

  6. เวลา (Time) การผสมภาพ ใช๎เวลาอยํางนอ๎ย 1 วินาทีและมากสุด 3 วินาที 

 ด๎วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทําให๎การผสมภาพแบบเร็วมากและแบบช๎ามากหรือการผสมภาพ    

4 เฟรม สามารถทําได๎งํายหรือสามารถผสมภาพได๎นานเทําความยาวของช็อตเลยทีเดียว 

 หาก mix หรอื dissolve นานไปหรอืสั้นไป (20 เฟรมหรือน๎อยกวํา) ก็ไมํดี และเพื่อให๎การผสม

ภาพได๎ผลควรใช๎เวลาอยํางนอ๎ย 1 วินาที  หากการผสมภาพยืดออกไปจะยิ่งทําให๎คนดูสับสนมากขึ้น 

 

 

 

 

 การเลือนภาพ เป็นการเชื่อมภาพที่คํอยเป็นคํอยไปจากภาพใดภาพหนึ่งไปยังฉากดําสนิท

หรอืขาวทั้งหมด หรอืจากจอดําหรือขาวไปยังภาพใดภาพหนึ่ง 

 การเลือนภาพ มี 2 ลักษณะ ได๎แกํ 

  1. การเลือนภาพออก (fade out) เป็นการเชื่อมของภาพไปจอดํา 

  2. การเลือนภาพเข้า (fade in) หรือ เลือนขึ้น (fade up) เป็นการเชื่อมภาพจากจอ

ดําไปยังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 การเลือนภาพออกและเลือนภาพเข๎ามักจะตัดไปด๎วยกัน  โดยใช๎สีดํา 100%  หายากที่จะใช๎สี

ขาว 100%  และจะใช๎ตอนจบฉากหนึ่งและเริ่มฉากใหม ํและใช๎เพื่อแยกเวลาและสถานที่ด๎วย 

การเลือนภาพเข้า ใช้เมื่อ 

- เริ่มต๎นเรื่อง 

- เริ่มต๎นตอน  บท  หรือฉาก 

- มีการเปลี่ยนเวลา 

- มีการเปลี่ยนสถานที่ 

 

การเลือนภาพออกใช้เมื่อ 

- จบเรื่อง 

- จบตอน  ฉาก  หรือองก๑ 

- มีการเปลี่ยนเวลา 

- มีการเปลี่ยนสถานที่ 
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  บางครั้งเรียกการตัดตํอความเคลื่อนไหวหรือตัดตํอความตํอเนื่อง เกือบจะใกล๎เคียง   

การตัดชนภาพ  การตัดตํอการเคลื่อนไหวที่งํายที่สุด  เชํน  การยกหูโทรศัพท๑ 

  การตัดตํอการกระทํา ต๎องมีความรู๎เบื้องต๎น 6 ประการ หรือเกือบครบ 6 ประการ คือ 

แรงจูงใจ ข๎อมูล องค๑ประกอบของช็อต เสียง มุมกล๎องใหม ํและความตอํเนื่อง 

 

1. การตัดต่อการกระท า (The action edit) 

ความรู้เบื้องต้น 3 ประการของการเลือนภาพ 

 การเลือนภาพต๎องการ  3  องค๑ความรู ๎จากความรู๎เบื้องต๎น 6 ประการ  ได๎แกํ 

  1. แรงจูงใจ (Motivation) ควรมีเหตุผลที่ดใีนการเลือนภาพเสมอ 

  2. องค์ประกอบภาพ (Composition) ควรวางองค๑ประกอบของช็อตก็ให๎เป็นไปตาม

ลักษณะการเชื่อมภาพไปฉากดํา คอืคํอย ๆ ดําทั้งภาพ  นั่นหมายความวําไมํตํางกันมากระหวํางสํวน

ตํางที่สุดของภาพและสวํนมดืที่สุด 

  3. ความรู้เรื่องเสียงของภาพ (Sound) ควรใกล๎เคียงกับบางรูปแบบของจุด Climax 

หรือตอนจบสําหรับการเลอืนภาพออก และตรงข๎ามสําหรับเลอืนภาพเข๎า 

  

 การตัดตอํมี 5 ประเภท : 

  1. การตัดตํอการกระทํา 

  2. การตัดตํอตําแหนํงภาพ 

  3. การตัดตอํรูปแบบ 

  4. การตัดตํอที่มเีรื่องราว 

  5. การตัดตํอแบบผนวก 

  ผู๎ตัดต๎องจําประเภททั้งหมดของการตัดตํอและรู๎วําทําอยํางไร  และต๎องสามารถ

แยกแยะความรูท๎ี่ตอ๎งใชใ๎นการตัดตํอได๎   

ประเภทของการตัดต่อ 
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ตัวอย่าง  “ผูช๎ายคนหนึ่งกําลังนั่งอยูํที่โต๏ะ เสียงโทรศัพท๑ดังขึน้ เขายกหูโทรศัพท๑ขึน้แลว๎พูดตอบโต๎” 

 พิจารณา 2 ช็อต และชีแ้จงตามความร๎ู 6 ประการ 

  1. แรงจูงใจ (Motivation) เมื่อโทรศัพท๑ดัง เรารู๎วําผู๎ชายคนนั้นจะหยิบหูโทรศัพท๑และ

พูดตอบโต๎ นาํจะเป็นแรงจูงใจที่ดทีี่จะทําการตัดตอํ 

  2. ข้อมูล (Information) ในภาพระยะไกล (LS) เราสามารถเห็นสํานักงาน ผู๎ชายคนนั้น  

นั่งอยํางไรและทําอยํางไร ภาพระยะใกล๎ปานกลาง (MCU) บอกเรามากขึ้นเกี่ยวกับชายคนนั้น ตอนนี้เรา

สามารถเห็นรายละเอียดมากขึน้วําเขามหีนา๎ตาทําทางเป็นอยํางไร สําคัญยิ่งไปกวํานั้น ปฏิกิริยาของเขา

ตํอเสียงโทรศัพท๑ที่ดังขึน้ ใน MCU เราสามารถเห็นภาษาทําทางบางอยําง ดังนัน้ MCU บอกข๎อมูลแกํเรา 

  3. องค์ประกอบของช็อต (Shot composition) องค๑ประกอบของช็อตในภาพ LS เป็น

การสร๎างเรื่องที่มีเหตุมีผล แม๎แตํให๎มีต๎นไม๎เป็นฉากหน๎า ซึ่งบอกลักษณะความคิดทั่ว ๆ ไปของ

สํานักงานและผู๎ชายถูกเสนออยํางชัดเจนวํากําลังทํางานอยูํที่โต๏ะของเขา ภาพ MCU จะให๎ความสมดุล

เรื่องชํองวํางบนศีรษะถูกต๎อง แม๎วําคนตัดที่มีประสบการณ๑อาจแย๎งวํานําจะขยับจอไปทางขวาอีก 

เพื่อให๎มพีืน้ที่แกํโทรศัพท๑เคลื่อนไหวบ๎าง แตใํนเรื่ององค๑ประกอบของช็อตก็เป็นที่ยอมรับได๎ 

  4. เสียง (Sound) ควรมีเสียงหรือบรรยากาศของฉากหลังเหมือนกันทั้ง 2 ช็อต ซึ่ง

บรรยากาศเป็นเสียงการจราจรอันวุํนวายข๎างนอกเบา ๆ หรือเสียงภายในสํานักงาน ควรจะให๎เสียงมี

ความตอํเนื่องทั้ง 2 ช็อต 

  5. มุมกล้อง (Camera angle) 

   ในภาพ LS  มุมกล๎องอยูํที่ 45 องศา เกือบจะอยูํด๎านข๎าง 

   ในภาพ MCU มุมกล๎องอยูํตรงหน๎าบุคคลโดยตรง มุมกล๎องทั้ง 2 มคีวามแตกตํางกัน 

  6. ความตอํเนื่อง Continuity จากภาพ LS  การเคลื่อนไหวของแขนคนกําลังยกหูโทรศัพท๑ 

ควรตํอเนื่องมายัง MCU คือใชแ๎ขนขา๎งเดียวกันยกหูโทรศัพท๑ 

 หากการตัดตํอมีองค๑ประกอบหลักทั้ง 6 ประการนี้ จะมีความเนียน ไมํสะดุด และภาพ

เรื่องราวก็จะไหลลื่นไปโดยไมํหยุด 

 

 

 

   การตัดตํอชนิดนี้บางครั้งเรียกวํา การตัดตํอทิศทาง (a directional edit) หรือการตัดตํอ

สถานที่ (a placement edit) อาจเป็นการตัดชนภาพ (Cut) หรือการผสมภาพ (Mix) แตํมักจะเป็น     

การตัดชน หากวําไมํมกีารเปลี่ยนของเวลา 

  การตัดแบบนี้ มักจะมีการวางแผนไว๎ตั้งแตํชํวงกํอนถํายทํา หรือชํวงระหวํางการถํายทํา 

ขึน้อยูํกับการกระทําของช็อตแรกที่บังคับหรอืกํากับให๎สายตาของคนดูไปยังตําแหนํงใหมบํนจอ 

2. การตัดต่อต าแหน่งภาพ (The screen position edit) 
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 นักเดินทาง 2 คน หยุดเดินเมื่อพวกเขาเห็นและชี้รอยเท๎าของคนที่พวกเขากําลังตามหา 

ทั้ง 2 ช็อตนี้ จะตัดชนภาพเข๎าด๎วยกัน มุมกล๎องตํางกันและมีความตํอเนื่องของเท๎าหรือขาที่

เคลื่อนไหว มีข๎อมูลใหมํ และมีความตํอเนื่องของเสียง มีแรงจูงใจ คือ พวกเขากําลังชี้ลงไปอยําง

จรงิจัง และองค๑ประกอบของช็อตก็ใช๎ได๎ผล 

 การตัดตํอ ประกอบด๎วยความรู๎เบื้องต๎น 6 ประการ เป็นการตัดตํอที่ได๎ผล และภาพ

ของการดําเนินเรื่องไมํถูกขัดจังหวะ 

 

ตัวอย่าง 1 

ผูห๎ญิงคนหนึ่งกับปืนที่กําลังจอํออกไปนอกตัว 
 

การตัดชนภาพจะได๎ผลอกีครั้ง เพราะมีเหตุผลตามที่กลําวในตัวอยําง 1 

ตัวอย่าง 2 

 

 ที่เวทีแหํงหนึ่ง โฆษกรายการกําลังประกาศการแสดงตํอไป “เอาละครับ ทํานสุภาพสตรี

และสุภาพบุรุษ” เขาตะโกน ผายมือไปทางขา๎งเวที “ขอต๎อนรับ...ปอมพิสโต๎ผ๎ูยิ่งใหญํ!!”  

 อีกครั้งที่ช็อตทั้งสองนํามาตัดตํอเข๎าด๎วยกัน  

 มุมกล๎องแตกตํางกัน  

 มีข๎อมูลใหมํ เรายังไมํเห็นปอมพิสโต๎ผู๎ยิ่งใหญํมากํอน และเราต๎องการรู๎วําหน๎าตาเขาเป็น

อยํางไร 

 เสียงนําจะเสนอให๎ยิ่งเป็นไปได๎มากขึ้น การตัดชนทั้งเสียงปรบมือ หรือตอนพูดวํา          

“ขอต๎อนรับ” หรอืหลังจากคําพูด ถ๎าคุณอยากยืดเวลาเข๎าของปอมพิสโต๎ผูย๎ิ่งใหญํ 

 มแีรงจูงใจในการตัดชนภาพ ดังนัน้สังเกตได๎วํา ผ๎ูชมได๎รับการบอกกลําววาํ พวกเขากําลังจะ

ได๎พบกับปอมพิสโต๎ ดังนั้นก็พบเขากันเลย 

 องค๑ประกอบของช็อตก็ได๎ผล 

 การตัดตอํตําแหนํงจอ ไมํจําเป็นต๎องมีครบองค๑ความรู๎ทั้ง 6 ประการ อยํางไรก็ตาม ถ๎ายิ่งมี

มากก็ยิ่งด ี

ตัวอย่าง 3 
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  เป็นการอธิบายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจากช็อตหนึ่ง  ซึ่งมีการแสดงรูป สี มิติ หรือเสียง  

ไปยังอีกช็อตหนึ่ง ซึ่งมีการแสดงรูปทรง สี มิติ หรอืเสียงที่สัมพันธ๑กัน 

 หากมีเสียงเป็นแรงจูงใจ การตัดตอํรูปแบบสามารถเป็นการตัดชนได๎  แตํสํวนใหญํแล๎วจะเป็น

การผสม หลักการนี้เป็นจริงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือบางครั้งเมื่อเวลาเปลี่ยน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บางครั้งเรียกการตัดตํอที่เคลื่อนไหวหรือการตัดตํอความคิด เป็นการเสนอความคิด      

ที่บริสุทธิ์ล๎วน ๆ เพราะวํา 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทําการตัดตํอ การตัดตํอเรื่องราวนี้เป็นการปูเรื่อง 

ในหัวเรา 

  การตัดตอํที่มเีรื่องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสถานที่ เวลา ผู๎คน และบางครั้ง

ก็เป็นตัวเรื่อง มันสามารถทําได๎โดยไมํมกีารสะดุดของภาพ 

3. การตัดต่อรูปแบบ (The Form Edit) 

 

 ในห๎องที่ร๎อนชื้นของบรรดาฑูต  นักหนังสือพิมพ๑รอคอยการปลํอยเฮลิคอปเตอร๑  

เพื่อที่จะพาพวกเขาให๎เป็นอิสระ บนฝูาเพดานมพีัดลมเพดานหมุน เฮลิคอปเตอร๑มาถึง 

 การตัดตอํสามารถทําได๎ทั้งตัดชนหรือผสม  การผสมภาพจะชี้ถึงความแตกตํางระหวําง

เหตุการณ๑ในเวลาที่ยิ่งใหญํ 

 รูปแบบ อาจเป็นการหมุนของพัดลมซึ่งสัมพันธ๑กับรูปแบบการหมุนของใบพัด

เฮลิคอปเตอร๑ เสียงอาจเกยทับกันเพื่อสรา๎งความเข๎าใจลํวงหนา๎หรอืทีหลัง 

 

ตัวอย่าง 1 

 

 การตัดรูปแบบใช๎กันบํอยในโฆษณา ในที่นี้บุคคลกําลังยืนพิงเลียนแบบตัวสัญลักษณ๑

บริษัท ปัญหาใหญํในการตัดตํอรูปแบบ คือ การตัดอาจดูเหมือนเป็นการประดิษฐ๑เกินไป หากใช๎

บํอย ๆ รูปแบบการตัดตอํอาจเดาได๎ 

 ความงามของการตัดตํอรูปแบบสามารถเห็นได๎เมื่อมันถูกทําดี ๆ และเมื่อนําไปรวมกับ

การตัดตอํชนิดอื่น ๆ จะกลายเป็นสิ่งที่ไมํมากจนกินไป 
 

ตัวอย่าง 2 

4. การตัดต่อที่มีเรื่องราว (The Concept Edit) 



คู่มอืการฝกึอบรมการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย VDO Training ระดับสูง   

 

68 

  ถ๎าเป็นการตัดตํอที่มีเรื่องราวที่ดี มันสามารถบอกอารมณ๑เป็นอารมณ๑ดรามําและสร๎าง

ความลกึซึง้ แตทํํายาก ถ๎าไมํได๎วางแผนเป็นอยํางดแีล๎วความไหลลื่นของข๎อมูลภาพอาจชะงักงันไปเลย 

 

 

 

  เป็นการตัดตํอที่ยากที่สุดแตํมีพลังมากที่สุด การตัดแบบผนวกนี้เป็นการรวมการตัดตํอ  

2 แบบหรอืมากกวํานั้นจากการตัดตํอทั้ง 4 แบบที่กลําวมา  

  เพื่อให๎การตัดแบบผนวกได๎ผลดี ผู๎ตัดจําเป็นต๎องจําทั้งเสียงและภาพที่ใช๎ได๎ในแตํละช็อต 

ดังนัน้การตัดแบบนีค้วรได๎รับการวางแผนเป็นอยํางดทีั้งกํอนการถํายทําและขณะถํายทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การตัดต่อแบบผนวก (The combined edit)  

 

 

 แบบฝกึหัดทั่วไปของการตัด มกีารเปลี่ยนแปลง พัฒนา แก๎ไข และสืบทอดจากคนตัดรุํน

แล๎ว รุํนเลํามาหลายปี มันอยูํบนรากฐานของสิ่งที่ผู๎ตัดพบเจอในการทํางาน บางครั้งเหตุผลวํา

ทําไมแบบฝึกหัดที่มีไมํกระจํางชัด โดยเฉพาะสําหรับผู๎เริ่มต๎น ถ๎าเป็นเชํนนั้นคงต๎องให๎หลับหู

หลับตายอมรับจนกวําจะมีประสบการณ๑ที่มากขึ้นถึงจะเข๎าใจแบบฝกึหัด นําจะเป็นการรวบรวมใน

สํวนที่เกี่ยวข๎องเกือบทั้งหมด 
 

แบบฝึกหัดทั่วไป 

 

 วิธีการฝึกตัดตํอโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด ขึ้นอยูํกับ

นักตัดตํอในแตํละชํวงวาํได๎พบอะไรบ๎างจากการทํางาน  บางอยํางอาจจะทําให๎ผู๎เริ่มต๎นรู๎สึกสับสน  

แตเํมื่อมีประสบการณ๑เพิ่มขึ้นก็จะทําให๎วิธีการฝึกนั้นชัดเจนขึน้ 

แบบฝึกหัดทั่วไป (General Practice) 

หลักการของการตัดต่อโดยทั่วไป  คือ 

1. เสยีงและภาพนัน้คอืสวํนท่ีเสริมซึ่งกันและกัน 

2. ภาพใหมํควรให๎ขอ๎มูลใหม ํ

3. ควรมีเหตุผลสําหรับทุกภาพท่ีตัด 

4. ให๎ระวังเร่ือง “การข๎ามเส๎น” 

5. เลอืกแบบการตัดท่ีเหมาะสมกับเร่ือง 

6. ยิ่งตัดตํอดี  ยิ่งดูลื่นไหล 

7. การตัดคอืการสร๎างสรรค๑ขึ้นมาใหม ํ
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 จะเป็นแนวทางวิธีการตัด เทคนิคพิเศษ  แตทํั้งนีท้ั้งนั้นทุกอยํางก็อาจเปลี่ยนได๎ขึ้นอยูํกับแฟช่ัน

ในแตํละยุคสมัย ลักษณะความช่ืนชอบของคนดูและเทคโนโลยี 

  1. อยําตัดชนเฟรมที่ไมํเทํากัน ให๎สังเกตที่ชํองวํางบนศีรษะ (headroom) ของภาพ 

  2. ใหร๎ะวังภาพที่มวีัตถุอยูํใกล๎กับศรีษะตัวละคร 

  3. หลีกเลี่ยงภาพที่มขีอบข๎าง (Frame edge) ไปตัดตัวบุคคล 

  4. ตัดภาพที่ม ีBackground เหมอืนกัน เชนํ ถ๎าชัดตืน้ก็ชัดตื้นเหมือนกัน 

  5. เมื่อตัดหนังแนวดรามํา อยําตัดในจังหวะที่ตัวละครหยุดพูดทันที 

  6. ควรมภีาพรับคูํสนทนาแทรกดีกวําการพูดทีละคน 

  7. เวลาตัดตอํบทสนทนา (Dialog) ควรมีการรับหนา๎คูํสนทนา 

  8. เวลาถําย 3 ตัวละคร  อยําตัด 2 shotไป 2 shot  

  9. ควรใช๎ภาพ CU สําหรับตัวละครตัวเดียว 

  10. ถ๎าตัวละครตัวเดียวใหห๎ลีกเลี่ยงการใชภ๎าพมุมเดิม 

  11. เวลาตัดจังหวะ “ลุกหรอืนั่ง” ให๎สายตาของตัวละครอยูํในเฟรมนานที่สุด 

  12. เมื่อตัดไปภาพ CU ให๎เลือกภาพที่ม ีAction ช๎าที่สุด 

  13. พยายามเลือกภาพที่ใช ๎Tracking ดีกวํา Zoom 

  14. อยําใช๎ภาพ Track out ระหวําง Cut 

  15. เวลาตัด Pan Shot ให๎ใชภ๎าพคนที่เดินไปในทิศทางเดียวกัน 

  16. เวลาตัด Pan Track อยําตัดไปที่ภาพนิ่ง 

  17. อยําข๎าม Line 180 

  18. เวลาตัด 2 Shot อยําตัดไปภาพ 2 Shot ของวัตถุเดิม 

  19. เวลาตัดภาพคุยโทรศัพท๑ ให๎ตัวละครอยูํคนละฝัง่กัน 

  20. เวลาคนเดินออกด๎านซ๎าย  ก็ต๎องเข๎ามาทางขวาของเฟรม 

  21. อยําตัดภาพที่จุดสนใจเดียวกัน 

  22. เมื่อใช๎ภาพ CU ติด ๆ กัน แล๎วควรตัดกลับมาที่ภาพ LS 

  23. หลังจากแนะนําตัวละครใหมแํล๎วให๎ตัดเข๎ามาที่ภาพ CU 

  24. เมื่อตัดเข๎าฉาก (Scene) ใหมํให๎ใชภ๎าพ LS 

  25. หลีกเลี่ยงการตัดจากภาพ LS มาภาพ CU ของตัวละครเดิมทันที 

  26. อยําตัดเข๎าภาพดําทันที 

  27. ควรให๎เสียงเข๎ามากํอนภาพ 12-24 เฟรม 

  28. จบเพลงควรจบภาพ 

แบบฝึกปฏิบัติ (Working Practice)  
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ภาพประกอบ WORKING PRACTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31  อยําตัดชนเฟรมที่ไมํเทํากัน ใหส๎ังเกตที่ชํองวํางบนศีรษะ (headroom) ของภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 ให๎ระวังภาพที่มีวัตถุอยูํใกล๎กับศรีษะตัวละคร 
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ภาพท่ี 33 หลีกเลี่ยงภาพที่มีขอบข๎าง (Frame edge) ไปตัดตัวบุคคล 
 

 

 
ภาพท่ี 34 ตัดภาพที่ม ีBackground เหมอืนกัน 
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ภาพท่ี 35 เวลาถําย 3 ตัวละคร อยําตัด 2 shot ไป 2 shot 

 

  
ภาพท่ี 36 ควรใช๎ภาพ CU สําหรับตัวละครตัวเดียว 
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    ภาพท่ี 37 ถ๎าตัวละครเดียว ให๎หลกีเลี่ยงการใช๎ภาพมุมเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 38 เวลาตัดจังหวะ “ลุกหรอืนั่ง” ให๎สายตาของตัวละครอยูํในเฟรมนานที่สุด 
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ภาพท่ี 39 เมื่อตัดไปภาพ CU ให๎เลือกภาพที่ม ีaction ช๎าที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 พยายามเลือกภาพที่ใช ๎Tracking ดีกวํา zoom 
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ภาพท่ี 41 เวลาตัด pan shot ให๎ใชภ๎าพคนที่เดินไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 เวลาตัด pan, track อยําตัดไปที่ภาพนิ่ง 
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ภาพท่ี 43 อยําข๎าม line 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 เวลาตัด 2 shot อยําตัดไปภาพ 2 shot ของวัตถุเดิม 
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ภาพท่ี 45 เวลาตัดภาพคุยโทรศัพท๑ ให๎ตัวละครอยูํคนละฝัง่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 อยําตัดภาพที่จุดสนใจเดียวกัน 
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ภาพท่ี 47 เมื่อใช๎ภาพ CU ติด ๆ กัน แล๎วควรตัดกลับมาที่ภาพ LS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 เมื่อตัดเข๎าฉาก (Scene) ใหมํให๎ใช๎ภาพ LS 
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ภาพท่ี 49 หลีกเลี่ยงการตัดจากภาพ LS มาภาพ CU ของตัวละครเดิมทันที 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 อยําตัดเข๎าภาพดําทันที 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการฝกึอบรมด้วย Video Training ระดับสูง 
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คณะท างาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นายสมเกียรต ิสรรคพงษ๑   ผู๎อํานวยการสํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นางทองทิพย๑ โคนชัยภูมิ   สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  
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 นางทองทิพย๑ โคนชัยภูมิ   สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นางอังสนา มํวงปลอด   สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นางอภันตรี  อมราพิทักษ๑  สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 วาํที่ ร.ต.หญงิสิริพันธ๑ สอนภักดี สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นางสาวพรรณมณ ีชูเชาวน๑  สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นางสาวสุพชิฌาย๑ วงค๑สัมพันธ๑ชัย สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 นายสิริรัฏฐ๑ กาญจนโพธ์ิ    โรงเรียนบ๎านวังเกษตร    สพป. อุทัยธานี เขต 1 

 นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ  โรงเรียนบ๎านไรํ    สพป. นาํน เขต 2 

 นายวรวทิย๑ ไชยวงศ๑คต   โรงเรียนเจรญิศลิป์ศึกษา “โพธ์ิคําอนุสรณ๑”  สพม. เขต 23 

 นายณัฐพงษ๑ บุญปอง   โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม   สพม. เขต 32 

 นายธัญวฒัน๑ กาบคํา   โรงเรียนสา     สพม. เขต 37 

 นางสาววมิลรัตน๑ กาญจนโพธ์ิ   โรงเรียนวทิยานุกูลนาร ี   สพม. เขต 40 

เลขานุการโครงการ 

 วาํที่ ร.ต.หญงิสิริพันธ๑ สอนภักด ี  สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

ออกแบบปก 

 นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ  โรงเรียนบ๎านไรํ    สพป. นาํน เขต 2 

จัดรูปเล่ม 

 นายณัฐพงษ๑ บุญปอง   โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม   สพม. เขต 32 

จัดพิมพ์ตน้ฉบับ 

 นางสาวพรรณมณ ีชูเชาวน๑  สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

 วาํที่ ร.ต.หญงิสิริพันธ๑ สอนภักดี สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
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