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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนาออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็น
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพที่ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทา
แล้วเป็ นเพียงภาพนิ่ งจานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย
ต่ อเนื่ อ งกัน เป็ นช่ วงๆ ตามเรื่ อ งราวที่ ไ ด้รับ การถ่ า ยท าและตัด ต่ อ มา ซึ่ ง อาจเป็ นเรื่ อ งราว หรื อ
เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผูส้ ร้ างก็ได้ ด้วยคุ ณลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ ที่สามารถแสดงให้เห็ นภาพและ
เสี ยงอันน่าสนใจ 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 ยกว่าการ
เห็นภาพติดตา และเมื่อนาเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็ วในการฉายต่อภาพ
เท่า ๆ กัน สายตามนุ ษย์จะยังคงรั กษาภาพไว้ที่เรติ น่าเป็ นช่ วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 1 ส่ วน 3
วินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทาการเชื่อมโยง
สองภาพเข้าด้วยกันและจะทาหน้าที่ดงั กล่าวต่อไปเรื่ อยๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียง
กัน ในกรณี ที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็ นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในลักษณะของ
การเคลื่ อ นไหว เมื่ อ น ามาเรี ย งต่ อ กัน ในระยะเวลากระชั้น ชิ ด ภาพนิ่ ง เหล่ า นั้น จะกลายเป็ น
ภาพเคลื่ อนไหวที่ต่อเนื่ องกันเป็ นธรรมชาติ ปั จจุบนั ความเร็ วที่ใช้ในการถ่ายทาคือ 25 เฟรม ต่อ 1
วินาที
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บุ คลากรในงานภาพยนตร์ หรื อบุ คคลที่ ทางานในวงการภาพยนตร์ มีด้วยกันหลากหลาย
ตาแหน่ งหน้าที่ อาจสามารถจาแนกหน้าที่ได้ท้ งั ก่อนการผลิ ต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิ ต
บางตาแหน่งไม่ตายตัว หรื อบางตาแหน่งอาจต้องรับผิดชอบงานทั้งหมด
ผูก้ ากับภาพ (Director of Photography) คือตาแหน่ งงานหนึ่ งในวงการภาพยนตร์ มีหน้าที่
ประสานงานกับผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการวางแผนการจัดแสงการออกแบบแสงและการวางมุมกล้อง
เพื่อการสื่ อความหมายด้วยภาพต่างๆ กองถ่ายหนังใหญ่ผกู ้ ากับภาพนั้นส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นช่างกล้อง
ด้วย
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพ (Assistant Director of Photography) คือตาแหน่งที่ทาหน้าที่สนับสนุ นผู้
กากับภาพทุกอย่างไม่ว่าผูก้ ากับภาพจะทาอะไรหรื อต้องการอะไรผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพจะค่อยทาให้
เช่นการช่วยโฟกัส การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการถ่ายทา
ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ. บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ตั้งแต่
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ในตาแหน่งงาน ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพของ
บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด กรณี ศึกษา รายการชิ งช้าสวรรค์ โอทอป และได้ศึกษาขั้นตอน
ขบวนการการทางานภายในบริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส ว่ามีรูปแบบในการทางานเป็ นยังไง โดย
หน้าที่ของผูจ้ ดั ทาจะเป็ นหน่วยจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้กบั ผูก้ ากับภาพเช่น ถ้าผูก้ ากับภาพอยากได้ภาพ
จากมุมสู งเราก็ตอ้ งประกอบเครนและอุปกรณ์ต่างเพื่อที่จะทาให้เครนทางานได้พร้อมกับติงตั้งกล้อง
เข้าไปด้วย หรื อ ถ้าผูก้ ากับภาพอยากได้ภาพที่เคลื่ อนไหวเราก็จะประกอบดอลี่ ให้ซ่ ึ งทุกอย่างที่ทา
เพื่อให้ได้ภาพตามที่ผกู ้ ากับภาพต้องการ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพ
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการทางานในบริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วสิ จากัด
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายงานเรื่ อง บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพของ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วสิ จากัด
มีกรอบระยะเวลาในการศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพของ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส
จากัด
1.4.2 ได้ทราบถึงกระบวนการทางานในการถ่ายทางาน ณ. สถานที่ต่างๆที่ทีมไปทางาน

