บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์เป็ นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนาออกฉายในลักษณะที่แสดงให้
เห็ นภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพที่ ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการ
ถ่ายทาแล้วเป็ นเพียงภาพนิ่ งจานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปที
ละน้อยต่อเนื่องกันเป็ นช่วงๆ ตามเรื่ องราวที่ได้รับการถ่ายทาและตัดต่อมา ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องราว หรื อ
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผูส้ ร้ างก็ได้ ด้วยคุ ณลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ ที่สามารถแสดงให้เห็นภาพและ
เสี ยงอันน่ าสนใจ ภาพยนตร์ จึงเป็ นสื่ อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิ พลในด้านต่างๆ เป็ นอย่างสู งมา
ตลอดเวลานับร้อยปี จนปั จจุบนั แม้จะมีสื่อประเภทอื่นเกิดขึ้นมากแล้ว แต่ภาพยนตร์ ก็ยงั อยูใ่ นความ
นิ ยม และได้รับการพัฒนาให้มีบทบาทสาคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกิ จการด้านธุ รกิ จการบันเทิ ง
และยังมีคุณค่าอย่างสู งสาหรับการศึกษา เนื่ องจากภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถ
ทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้อย่างลึกซึ้ ง
ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ ง หลาย ๆ ภาพเรี ยงติดต่อกันอย่างต่อเนื่ อง ใช้หลักการที่เรี ยกว่า
การเห็นภาพติดตา และเมื่อนาเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็ วในการฉายต่อ
ภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุ ษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็ นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 1 ส่ วน 3
วินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทาการเชื่อมโยง
สองภาพเข้าด้วยกันและจะทาหน้าที่ดงั กล่าวต่อไปเรื่ อยๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียง
กัน ในกรณี ที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็ น เป็ นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในลักษณะของ
การเคลื่ อ นไหว เมื่ อ น ามาเรี ย งต่ อ กัน ในระยะเวลากระชั้ น ชิ ด ภาพนิ่ ง เหล่ า นั้ น จะกลายเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่ องกันเป็ นธรรมชาติ ปั จจุบนั ความเร็ วที่ใช้ในการถ่ายทาคือ 25 เฟรม ต่อ 1
วินาที
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อมวลชนที่มีบทบาทสาคัญด้านการบันเทิง การให้ข่าวสาร การศึกษา และ
การปลู กฝั งค่านิ ยมแก่ ประชาชนมาเป็ นเวลานาน กิ จการภาพยนตร์ ในอดี ตมี ความเจริ ญก้าวหน้า
และได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างแพร่ หลายถึงขีดสู งสุ ด แต่ช่วงเวลาสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา ความ
นิยมในภาพยนตร์ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของวิดีโอเทป และโทรทัศน์ ปั จจุบนั ภาพยนตร์ ได้รับ
การพัฒนาด้านการสร้าง และเปลี่ยนแปลงเทคนิ คในการเผยแพร่ จากการเผยแพร่ ตามโรงภาพยนตร์
ขนาดใหญ่มาเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ตามโรงภาพยนตร์ ขนาดเล็กที่ปรับปรุ งระบบเสี ยงและระบบ
การฉายให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
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ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อมวลชนที่ตอ้ งอาศัยการลงทุนสร้างค่อนข้างสู ง มีเทคนิ คในการ
สร้างที่ พิสดาร สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และจาลองให้เหมือนจริ ง หรื อสร้างภาพจาก
จินตนาการเพื่อจูงใจผูช้ มให้เกิดความรู ้สึกตามเรื่ องราวของภาพยนตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งใน
ด้านความสนุ ก สนาน ความตื่น เต้น ดี ใจ เสี ยใจ หรื อสะเทื อนใจ เทคนิ คการสื่ อความหมายของ
ภาพยนตร์ ได้แก่ การก าหนดลัก ษณะของภาพ การเคลื่ อนไหว การลาดับภาพ และการใช้เสี ย ง
ประกอบทาให้ภาพยนตร์สามารถสร้างความรู ้สึกและเข้าใจ
การเผยแพร่ ภาพยนตร์ อาศัย 4 ช่องทาง คือ การฉายประจาตามโรงภาพยนตร์ การ
ฉายตามสถานที่ อื่น ๆ การเผยแพร่ ท างโทรทัศ น์ และการเผยแพร่ ท างเทปหรื อแผ่น บัน ทึ ก ภาพ
ภาพยนตร์ ในปั จจุบนั มีการสร้ างและเผยแพร่ สู่ประชาชนเป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย
ด้านธุ รกิจการค้าขายความบันเทิง ซึ่ งในภาพยนตร์ เรื่ องต่างๆ ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากนั้น ส่ วนหนึ่งมี
เนื้อหาสาระที่มี คุณค่าต่อการศึกษาของประชาชน
ภาพยนตร์ ที่นาออกฉายอยูใ่ นประเทศไทย มีท้ งั ภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ จาก
ต่างประเทศ ส่ วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์ จากต่างประเทศ เนื้อหาเป็ นเรื่ องเพื่อความบันเทิงแทบทั้งสิ้ น
แต่ ล ะเรื่ อ งอาจแฝงคุ ณ ค่ า ทางการศึ ก ษา มากบ้า งน้อ ยบ้า งแตกต่ างกัน ไป การใช้ห รื อ การชม
ภาพยนตร์ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา จึ ง ต้อ งพิ จ ารณาเลื อ กให้ รอบคอบ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูก้ ากับภาพยนตร์ คือผูท้ ี่มีหน้าที่กากับในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ โดยผูก้ ากับ
ภาพยนตร์มีหน้าที่สร้างจินตนาการจากบทหนัง แล้วถ่ายทอดความคิดทางด้านศิลปะออกมาตาม
แบบที่ตนเองต้องการ และเป็ นคนสั่งฝ่ ายอื่น ๆ ในกองถ่าย อย่างเช่น ฝ่ ายผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับการ
แสดง ฝ่ ายเทคนิคนักแสดง ออกมาอยูใ่ นองค์ประกอบทางศิลป์ ที่ตนเองต้องการบนแผ่นฟิ ล์มหรื อ
ในระบบดิจิตอล อย่างไรก็ดี ผูก้ ากับภาพยนตร์ อาจจะควบคุมทุกอย่างตามที่ตนคิดไว้ไม่ได้เสมอ
ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเป็ นภาพยนตร์ ที่ฉายในโรง เพราะผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์ จะเป็ น
คนกาหนดงบประมาณที่จะให้ผกู ้ ากับใช้จ่ายได้ หรื อสั่งตัดต่อหนังในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนเข้าโรง
ฉายหากหนังมีความยาวเกินไป หรื อเพื่อดึงการจัดเรทหนังให้ต่าลงมา หรื อบางฉากอาจจะมีการ
เพิ่มโฆษณาเข้าไป ดังนั้นเป็ นเรื่ องที่ไม่แปลกหากผูก้ ากับจะมีปัญหาให้คุยกับผูอ้ านวยการสร้าง
เสมอ ๆ
การโฆษณาหมายถึ ง การให้ ข ้อ มู ล ข่ าวสาร เป็ นการสื่ อ สารจู ง ใจผ่านสื่ อ โฆษณา
ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้ อหา
สารที่โฆษณา อันเอื้ออานวยให้มีการซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การ ตลอดจนชักนาให้ปฏิ บตั ิ
ตามแนวความคิดต่าง ๆ
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โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ผูช้ ่วยผูก้ ากับในกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อการโฆษณาให้ร้านกาแฟ “ Hands and Heart หน้าที่เริ่ มต้นที่ตอ้ งประชุ ม
กับ ทางบริ ษ ัท Oversea Online โดยเรื่ องข้อมู ล ที่ จะใช้ในการจัดท าภาพยนตร์ โฆษณาให้ร้าน
Hands and Heart ชิ้ นงานที่ ร้าน Hands and Heart ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 คุ ยกับคนเขี ยนบทว่า
ภาพยนตร์ โฆษณาจะออกมาเป็ นอย่างไร ขั้นตอนที่สาม ดูวีดีโอ reference รู ปแบบวีดีโอที่ร้าน
Hands and Heart ต้องการ ขั้นตอนที่ สี่ เริ่ มเสนอบทกับบริ ษทั Oversea Online เพื่อที่จะให้ทาง
บริ ษทั อนุ มตั ิในการถ่ายทา ขั้นตอนที่ห้าเริ่ มการถ่ายตาม Breakdown ที่ได้วางแผนกับทีมงานไว้
ขั้นตอนที่หก ตัดต่อเพื่อที่จะให้เป็ นไปตามบทที่ได้มีการวางแผนอย่างที่ตอ้ งการ ขั้นตอนสุ ดท้าย
น าเสนอบริ ษ ัท Oversea Online และ ร้ าน Hands and Heart โดยที่ ผู ท้ ี่ ท าหน้ าที่ ผู ช้ ่ ว ยผู ้ก ากับ
ภาพยนตร์มีหน้าที่คือการจัดการในภาพรวมของงานสร้าง การคานวณคิวถ่าย วางคิว ดาเนินการ
หน้ากอง อานวยความสะดวกต่างๆ โดยการเป็ นสื่ อกลางให้ผกู ้ ากับกับทีมงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งผูก้ ากับภาพยนตร์ในการสร้าง
ภาพยนตร์ เพื่อการโฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการผลิต
ภาพยนตร์ในการสร้างภาพยนตร์ เพื่อการโฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
1.3.1 เริ่ มดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
1.3.2 บทบาทหน้าที่ในการทางานที่ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย คือ การปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาร้าน
ก
กาแฟ Hands and Heart
1.4.2 ได้เข้าใจกระบวนการทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการผลิตภาพยนตร์
โ โโฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart

