บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการทารายงาน สหกิจ ศึกษาในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ เรื่ อง
“Secret Side ลับ ลวง หลอก” บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด มุ่งเน้นในการศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับบทบาท
หน้าที่ของการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับ และ เรี ยนรู ้เทคนิ คการผลิตภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง
หลอก ควบคู่กันไปกับการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูจ้ ดั ทาได้สรุ ปแนวคิดที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์
2.1.1 แนวความคิดและทฤษฏีทางการสื่อสาร
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการกากับภาพยนตร์
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรี ยมการกากับภาพยนตร์
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงานการกากับภาพยนตร์ในการถ่ายประจาวัน
บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับ นั้นต้องได้เจอพบปะกับผูค้ นมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการ
ติดต่อ ประสานงานของทีมต่างๆให้เข้าใจได้โดยตรงกัน การบริ หารจัดการเวลาในการถ่ายทาว่า
จะต้อ งถ่ ายอะไรก่อนและหลัง ต้อ งมี ไ หวพริ บในการแก้ไขปั ญหา และต้อ งมีประสบการณ์ สูง รู ้
หลักการของภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์น้ นั มีการเล่าเรื่ องโดยรู ปแบบไหนอย่างไร เป็ นงานที่ตอ้ งใช้
ความเข้าใจไม่แพ้กบั ผูก้ ากับ เลย ต้องมีการรับแรงกดดันได้สูง เพราะงานทุกอย่างนั้นมีความเร่ งรี บ
รวมทั้งต้องทางานกับคนหมู่มากซึ่ งจะต้องมีปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น จึงเห็นได้วา่ บทบาท
หน้าที่ของจะต้องมีการใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์
2.1.1 แนวความคิดและทฤษฏีทางการสื่ อสาร
สมิต สัชฌุกร (2547) ได้กล่าวถึงแนวคิดไว้ดงั นี้ คือ การบริ หารในองค์กรต่างๆ ได้เป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปแล้วว่า ความสาเร็จและคุณสมบัติขอ้ หนึ่งที่สาคัญที่ตอ้ งมีอยูใ่ นตัวของผูน้ ายุคใหม่
ก็คือ การเป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่อสารสามารถถ่ายทอดความคิดอ่านของตนเองสูผ้ ใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
อย่างเข้าใจ วิลเลียม อาร์ แวนเดอซา (William R. Van Dorsal) ได้กล่าวไว้น่าสนใจว่า เพือ่ ให้องค์กร
ก้าวไปถึงเป้ าหมายได้อย่างราบรื่ นได้น้ นั ผูน้ าต้องมีความเข้าใจดีว่าผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรจะต้อง
ได้รับ การชี้แจงบอกกล่าวให้ทราบถึงข่าวสารต่างๆที่จาเป็ นในเรื่ องสาคัญขององค์กรซึ่งได้แก่
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1. นโยบายทัว่ ไปขององค์กรรวมทั้งโครงสร้างและการดาเนินงานขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ หรื อ ความมุ่งหมายขององค์กร
3. ผลงานต่างๆ ที่องค์กรได้กระทาไปแล้ว เช่น กิจกรรมด้านต่างๆ ความเจริ ญก้าวหน้าและ
ความสาเร็จที่องค์กรได้รับ
4. แผนงานในอนาคตระยะยาว ซึ่งหมายรวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว
จึงกล่าวได้วา่ การสื่อสารในองค์กรที่ดียอ่ มเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
ผูส้ ่งสารและผูร้ ับสารตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็วที่สุด การถ่ายทอดข่าวสารอย่างมีระบบสามารถ
ที่จะปรับแนวทางการปฏิบตั ิและนโยบายให้สอดคล้องไปตามสภาพแวดล้อมได้อย่าง เช่น งานของ
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ที่มกั มีกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอยู่ 3 ขั้นตอน (3P) ซึ่ งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์จะต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ที่รับนโยบายและแผนงานเพื่อไป
ปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ วิธีการสื่อสารเพือ่ ที่จะอธิบายถึงแผนงานให้กบั บุคลากรเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจ
และมีกระบวนการ จึงสามารถทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายได้ซ่ ึงมีวธิ ีการสื่อสารดังนี้
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารแบบเป็ นทางการ
4. การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ
5. การสื่อสารโดยใช้ถอ้ ยคาและการเขียน
6. การสื่อสารโดยไม่ใช่ถอ้ ยคา
7. การสื่อสารจากบนลงล่าง
8. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ย่อมต้องใช้การสื่อสาร
ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง หรื อ หลายครั้งที่ตอ้ งใช้ท้ งั สองอย่างควบคู่กนั ไปหรื ออาจจะเกือบทั้ง
กระบวนการของการสื่ อสารก็เป็ นได้ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ตอ้ งเรี ยนรู ้และตระหนักเสมอว่างาน
ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ เป็ นงานที่ปฏิบตั ิงานแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ได้ แต่เป็ นงานที่ตอ้ งสื่ อสารกับ
ผูค้ นต้องร้องขอต้องชักจูงโน้มน้าว กระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาดาเนิ นงานตามแผนงานที่ได้วางไว้
อย่างเข้าใจและตรงตามแผน ซึ่ งการจะทาเช่นนั้นได้ก็ตอ้ งยึดหลักในการสื่ อสาร 7 ประการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลดังนี้
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1. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) ของข่าวสารและวิธีการส่ งข่าวสาร ผูร้ ับข่าวสารจะต้อ งมี
ความเชื่อมัน่ ในผูส้ ่งข่าวสาร
2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) ความสาคัญของเรื่ องนี้ อ ยู่ที่ท่าทางคาพูด
ภาษาที่เหมาะสมนอกเหนือไปจากสังคม วัฒนธรรมหรื อสภาพแวดล้อมอื่นๆ
3. เนื้ อ หาสาระ (Content) ข่ า วสารที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วามหมายต่ อ ผูร้ ั บ ข่ า วสาร มี ล ัก ษณะ
น่ าสนใจและเป็ นเรื่ อ งราวที่อาจจะให้ท้ งั ความพึงพอใจหรื อ ไม่ พอใจ พร้อ มกับมี การชี้ แจง และ
แนะนาให้มีการตัดสินใจ
4. บ่อยสม่าเสมอต่อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) การสื่อข่าวสารจะได้ผลต้องส่ ง
อย่างสม่าเสมอติดต่อกัน หรื อ มีการย้าเพือ่ เตือนความทรงจาหรื อเปลี่ยนทัศนคติ
5. ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ ได้ดีตอ้ งส่งให้ถูกช่องทางของการสื่ อ สา
นั้นๆ โดยมองหาช่องทางที่เปิ ดรับข่าวสารที่เราจะส่ ง และถูกส่ งสายงาน กรมกองหน่ วย หรื อโดย
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ส่ งถึงตัวบุคคลโดยตรงจะรวดเร็ วกว่า หรื อส่ งที่บา้ นได้รับเร็ วกว่าการ
ส่งไปให้ที่ทางาน เราควรเลือกช่องทางที่ได้ผลเร็วที่สุด
6. ความสามารถของผูร้ ับ (Capability of Audience) การสื่ อสารที่ถือได้ว่าได้ผลนั้นต้องใช้
ความพยายามหรื อแรงงานน้อยที่สุด การสื่ อสารจะง่ายสะดวกก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการรับ
ของผูร้ ับ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ โอกาสที่อานวย อุปนิสยั ความรู ้ เป็ นต้น
7. ความแจ่มแจ้ง (Clarity) ข่าวสารต้องง่าย ใช้ภาษาที่ผรู ้ ับเข้าใจมีความมุ่งหมายเดียวอย่า
คลุมเครื อ
ในการทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ นอกจากการต้องเข้าใจเทคนิ คแนวคิดในการ
สื่ อ สารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ ให้เกิ ดความเข้าใจที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อน
สร้างความสัมพันธ์อ ันดี ต่อบุคคลต่อ หน่ วยงาน ก่อให้เกิดพลังสามัคคีในอันที่จะร่ วมร่ วมใจและ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในเป้ าหมายของการทางาน อาจกล่าวได้ว่า ความสาเร็ จในงานของ
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารเพือ่ ขับเคลื่อนทีมงานทั้งหมดให้
เดินหน้าไปในเป้าหมายเดียวกันและอย่างมีความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์
อินดี้ ฟิ ลม์ (2558) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ไ ว้
ดังนี้ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ทาหน้าที่ช่วยผูก้ ากับทุกด้าน โดยปกติก็จะแบ่งเป็ น ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 ผูช้ ่วยผูก้ ากับ
2 ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 3 (อาจมีแค่ 1 คน หรื อ 3 คนก็ได้) ทาหน้าที่คอยจัดการให้สิ่งที่ผกู ้ ากับต้องการนั้น
ออกมาเป็ นรู ปเป็ นร่ างได้ ถ้าในขั้นเตรี ยมงานก่ อ นวันถ่ ายทา ผูช้ ่ วยผูก้ ากับก็จะช่ วยในด้านการ
คัดเลือกนักแสดง การจัดให้นักแสดงมาซ้อม มาลองเสื้ อผ้า จัดตารางเวลาการถ่ายทา ดูแลและตาม
งานในฝ่ ายต่าง ๆ ให้กบั ผูก้ ากับ เช่น งานด้านฉาก Prop เสื้อผ้า สถานที่ถ่ายทา พอมาถึงในกองถ่าย ก็
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ต้องคอยประสานงานในฝ่ ายต่าง ๆ ขณะที่ทาการถ่ายทา เช่น ดูแลเรื่ องการแต่งตัวแต่งหน้านักแสดง
ให้เป็ นไปตามกาหนดการและตามที่ผกู ้ ากับต้องการ ดูแลการเซ็ตฉาก Prop ให้เป็ นไปตามที่ผกู ้ ากับ
บอก เช็คดูวา่ กล้อง ไฟ เสียง พร้อมไหม การถ่ายทาเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ไหม ผูก้ ากับต้องช่วยให้
การถ่ายทาเป็ นไปตามตารางเวลา ไม่เกินกาหนด ช่วยผูก้ ากับในการโยกย้ายตารางการถ่ายทาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ หากมีปัญหาอะไรในเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขได้ก็ตอ้ งแก้ไขในระดับหนึ่ ง
ก่อนที่จะถึงมือผูก้ ากับ เรี ยกได้ว่าเป็ นมือ เป็ นเท้าของผูก้ ากับเลย แล้วผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 จะมีอานาจ
มากกว่า ผูช้ ่วย 2 มากกว่าผูช้ ่วย 3 ซึ่งผูช้ ่วย แต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ถ้าตามหน้าที่จริ งๆ
แล้วผูช้ ่ วยผูก้ ากับจะมี หน้าที่ในการช่ วยผูก้ ากับ ในส่ วนของการจัดการไม่ ใช่ ส่วนของความคิด
สร้างสรรค์ กองถ่ายดาเนินงานได้อย่างลื่นไหล ถ่ายครบตามที่ต้งั ไว้ทุกไว้ ไม่มีปัญหาเล็กน้อยมาให้
กวนใจผูก้ ากับ และที่สาคัญช่วยให้งบประมาณไม่บานปลายอีกด้วย แบ่งออกตามหน้าที่ดงั นี้
1. ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 1
หน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 คือการจัดการในภาพรวมของงานสร้าง การคานวนคิวถ่าย วาง
คิว ดาเนินการหน้ากอง อานวยความสะดวกต่างๆ โดยการเป็ นสื่อกลางให้ผกู ้ ากับกับทีมงาน ผูช้ ่วยผู ้
กากับ 1 ต้องเป็ นคนที่รู้จกั ผูก้ ากับดีที่สุด รู ้แม้กระทัง่ ว่าผูก้ ากับคนนี้ ทางานช้า ทางานเร็ วแค่ไ หน
แนวคิดในการทางานเป็ นอย่างไร และจะจัดการกองถ่ายให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น แจ้งทีมงาน
ฝ่ ายต่างๆให้รับรู ้ เพือ่ ให้เวลาที่ผกู ้ ากับ มาอยูห่ น้ากองแล้วมีทุกอย่างที่ผกู ้ ากับต้องการ เตรี ยมไว้หมด
เวลาผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 ทางานนี่ ตอ้ งละเอียดมาก ลืมอะไรอย่างเดียวอาจจะหมายถึ งหายนะเลยก็ไ ด้
และ อาวุธหลักของผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 คือ วิทยุสื่อสาร กับเอกสาร อาจจะมีโทรโข่งด้วยเวลาเสียงแหบ
งานหน้ากองของผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 คือ รันคัทในการถ่ายทา นาเสนอผูก้ ากับว่าถ่ายอันไหนก่อ นอัน
ไหนหลังแล้วงานจะเร็ วขึ้น สะดวกกับทุกฝ่ าย อันนี้เป็ นเรื่ องของการจัดการ เช่น ถ่ายอันนี้กบั อันนี้
ด้วยกันจะได้ยงั ไม่ตอ้ งย้ายไฟ ประหยัดเวลา ช่วยในการทางานให้ราบรื่ นได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 2
ถ้าผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 อยูห่ น้าเซ็ต ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 2 ควรจะอยูร่ อบเซ็ต คอยซ้อมบทนักแสดง ดู
ความเรี ยบร้อยภายนอก ก่อนที่จะเข้าไปถึงหน้าเซ็ต คอยประสานตามนักแสดง ตรวจเช็คอุปกรณ์
ประกอบฉากก่อนถ่าย ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลต้องรี บแจ้งผูช้ ่ วยผูก้ ากับ 1 ให้สลับปรับเปลี่ ยน
เบรกดาวน์เพือ่ ไม่ให้กองถ่ายหยุดชะงัก ดูแลในเรื่ องที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับ 1 มองข้าม เช่น ฉากนี้นกั แสดง
ต้องตกน้ า ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 อาจจะมองเรื่ องเสื้อดับเบิล้ ไว้ (เสื้อ 2 ตัว) แต่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับ 2 จะมองเรื่ อง
ผ้าห่ ม เป็ นคนที่คิดว่านักแสดงเมื่อขึ้นมาจากน้ าแล้วจะต้องหนาว ควรมีผา้ ห่ มให้ระหว่างนักแสดง
รอจัดไฟ ก็ผชู ้ ่วยผูก้ ากับ 2 คนนี้ แหละ อีกหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ 2 คือ จัดหานักแสดงประกอบ
ต้องดูที่บุคลิกเข้ากับท้องเรื่ อง จัดเตรี ยมนักแสดงประกอบ บิวท์ให้เขาสนุ กกับงาน ก่อนจะไปถึง
หน้าเซ็ตเพือ่ ความสะดวกและเรี ยบร้อยในการถ่ายทา
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3. ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 3
ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 3 จะอยูห่ น้าเซ็ต ทาทุกอย่างที่หน้าเซ็ตต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นดัมมี่ให้เขาจัด
แสงวางกล้อง คอยบอกตาแหน่ งนักแสดง ปล่อยคิวตัวประกอบ บอกฝ่ ายจัดการให้คอยกันรถที่จะ
โผล่เข้ามาในเฟรม คอยประสานกับผูก้ ากับและผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 ในการขยับกล้องให้ตรงใจผูก้ ากับ
ถ้างานสเกลใหญ่ข้ ึนควรจ้างคนเพิ่มครับ มีตวั ประกอบเป็ นร้อยต้องปล่อยก็จา้ งผูช้ ่วยผูก้ ากับ 4 5 6
มาเพิม่ ไม่ใช่เอาผูช้ ่วย 2 มาอยูต่ รงนี้ดว้ ย เพราะงานของฝั่งผูช้ ่วย 2 จะหลุดทันทีครับ พอผูช้ ่วย 2 มา
อยูต่ รงนี้ ก็ไม่มีคนเตรี ยมบทนักแสดงในซีนถัดไป ไม่มีคนตรวจอุปกรณ์ประกอบฉาก งานจะหลวม
และไม่ลื่นไหล
งานผูช้ ่วยผูก้ ากับนั้นจึงเป็ นงานที่สาคัญ ถ้าไม่มีผชู ้ ่วยผูก้ ากับงานก็อาจจะขลุกขลักไปทั้งวัน
งานไม่ลื่น หงุดหงิด สุ ดท้ายอาจจะถ่ายได้ไม่ครบตามที่วางเอาไว้ ทาให้งานจะประสบกับปั ญหาที่
ตามมาได้ เพาะฉะนั้นหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับควรที่จะยึดถึงแนวคิดหน้าที่สาคัญในการทางานของ
ส่วนต่างๆเอาไว้ เพือ่ ที่จะได้งานออกมาที่ดี ราบรื่ น และงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดอีกด้วย
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการกากับภาพยนตร์
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมการกากับภาพยนตร์
แนวคิดเกี่ ยวกับการเตรี ยมการกากับภาพยนตร์ ที่จะกล่ าวดังต่อ ไปนี้ เป็ นเพียงแนวคิดใน
ฐานะของผูก้ ากับภาพยนตร์ ที่จะเป็ นเทคนิ คการกากับภาพยนตร์ให้ออกมาได้ตามขั้นตอน เพราะ
การกากับภาพยนตร์น้ นั ก็มีข้นั ตอนในการทางานต่างๆมากมาย ดังต่อไปนี้
1. ความหมายและความสาคัญของการเตรี ยมกากับภาพยนตร์
การเตรี ยมกากับภาพยนตร์ หมายถึ ง การที่ผูก้ ากับภาพยนตร์ วางแผน และกาหนดการ
ถ่ายทอดบทภาพยนตร์เป็ นการแสดงจริ งเพื่อการถ่ายทา หรื อ เรี ยกว่าการกาหนด (Blocking) โดย
อาศัยผลจากการศึกษาวิเคราะห์และตีความบทภาพยนตร์อย่างละเอียดลออ และพิถีพถิ นั การเตรี ยม
กากับภาพยนตร์น้ ี เป็ นงานที่ตอ้ งทาล่วงหน้าก่อนการถ่ายทา และถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่จะ
ทาให้การปฏิบตั ิงานของผูก้ ากับภาพยนตร์ในขั้นตอนการถ่ายทามีความคล่องตัว และทาให้สามารถ
สร้ า งสรรค์ภ าพยนตร์ ที่ สื่ อ ความหมายของเรื่ อ งราวไปสู่ ผูด้ ู ได้ต รงตามความต้อ งการของบท
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ ที่ปรากฏแก่สายตาผูด้ ูน้ นั มีความสาคัญอย่างมากในการถ่ายทอดความหมายใน
เนื้ อ หาของบทภาพยนตร์ การถ่ า ยทอดบทภาพยนตร์ อ อกมาเป็ นการแสดงหรื อ เป็ นภาพที่ มี
ความสาคัญมาก เพราะสิ่ งนี้ จะมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการตัดสิ นคุณภาพของผูก้ ากับภาพยนตร์ ใน
การกากับภาพยนตร์การเตรี ยมงานด้านนี้ จึงต้องทาด้วยความระมัดระวังและทาให้เสร็ จล่ว งหน้า
ก่อนลงมือถ่ายทาภาพยนตร์จริ ง อยูใ่ นงานขึ้นนี้อย่างไรก็เป็ นเสมือนแบบร่ าง เพราะในขึ้นตอนการ
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ถ่ายทาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกตามลักษณะของสถานที่การถ่ายทาจริ งหรื อตามความรู ้ สึก
ของผูแ้ สดง หรื อตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าอื่นๆ แต่การเตรี ยมการให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนการถ่ายทา
เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
ช่ ว งเวลาในการลงมื อ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ ไม่ ใ ช่ เ วลาจะมาคิ ด ตี ค วามหรื อ ค้น หาความ
หมายความต้องการของบทภาพยนตร์ และคงไม่มีผกู ้ ากับคนไหนมีเวลา เงิน บุคลากร หรื ออุปกรณ์
เพียบพร้อมพอที่จะทาเช่นนี้ได้ เพราะฉะนั้น ผูก้ ากับภาพยนตร์จึงต้องเตรี ยมการกากับภาพยนตร์ ให้
แล้วเสร็ จล่วงหน้า และจดบันทึกรายละเอียดไว้ เพราะด้วยการทาเช่นนี้ ความคิดทั้งหมดจะไม่สูญ
หายหรื อเขวไปกับความประทับใจ หรื อความบันดาลใจชัว่ วูบที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทา อันอาจะทา
ให้จุดประสงค์ของบทภาพยนตร์ไขว้เขวไปจากเดิมได้
2. เทคนิคการกาหนดการแสดงเพือ่ การถ่ายทาภาพยนตร์
ความเป็ นธรรมชาติ คือ สิ่งที่จะทาให้ “การแสดง” ของผูแ้ สดงเป็ นที่ยอมรับของผูด้ ู เสมือน
ภาพการแสดงนั้นเป็ นเหตุการณ์ในชี วิตจริ ง เพราะความเป็ นธรรมชาติในการแสดงจะทาให้เกิด
ความสมจริ ง และดึงความรู ้สึกของผูด้ ูให้คล้อยตามเรื่ องของภาพยนตร์ได้ เทคนิ คการกาหนดการ
แสดงออกของตัวละครมี ปัจจัยสาคัญ ต่อ การถ่ ายทอดความคิดหรื อ อามรมณ์ ของตัวละคร การ
กาหนดการเคลื่อนไหว และการกาหนดตาแหน่งของตัวละคร
2.1 การถ่ายทอดความคิดหรื ออารมณ์ของตัวละคร
ภาพยนตร์ ถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตัว ละครให้ ผู ้ดู รู้ ไ ด้ 3 ทาง คื อ ให้ ต ัว ละคร
แสดงออกชัดเจนโดยทางคาพูด และ การกระทาหรื อแอ็คชัน่ ของตัวละครเองและหากตัวละครไม่
แสดงออกอย่างชัดเจน คือเก็บความคิดหรื ออารมณ์ไว้ภายใน ภาพยนตร์สามารถแสดงให้ผูด้ ู รู้ไ ด้
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ ในแง่ศิล ปะการแสดงภาพยนตร์ ให้ความสาคัญแก่ แอ็ค ชั่นมากกว่าคาพูด
แอ็คชัน่ มีน้ าหนักมากกว่าคาพูด เพราะวามารถดึงอารมณ์ร่วมจากผูด้ ูได้ดีกว่าแอ็คชัน่ ทุกชนิ ดไม่วา่
จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามที่ปรากฏในภาพยนตร์ จะต้องเป็ นแอ็คชัน่ ที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ เลือ กสรร
และกลัน่ กรองให้เข้ากับบุคลิกของตัวละครและเหตุการณ์ที่กาลังดาเนินไปในซีน
การใช้สัญลักษณ์ นอกจากจะใช้กบั ตัวละครแล้วยังใช้กบั สถานที่ ฤดูกาล และอารมณ์ของ
เหตุการณ์ในซีนได้อีกด้วย เช่น เครื่ องหมาย กากบาทสีเขียวใช้กบั โรงพยาบาล หรื อเครื่ องหมาย Px
ใช้กบั ร้านขายยา เป็ นต้น
2.2. การกาหนดการเคลื่อนไหว
การเคลื่ อ นไหวเป็ นหั ว ใจในการเสนอเรื่ อ งราวของภาพยนตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการ
เคลื่อนไหวของผูแ้ สดง การเคลื่อนไหวกล้องภาพยนตร์ และการเคลื่อนไหวในที่เกิดจากการตัดต่อ
ลาดับภาพ ในที่น้ ีจะแบ่งพิจารณาการเคลื่อนไหวออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
2.2.1 การเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากแรงกระตุน้ ภายในตัวละคร
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เป็ นการเคลื่อนไหวเฉพาะของตัวละครที่เกดจากอารมณ์ความรู ้สึกนึกคิดของตัวละครและ
แรงกระตุน้ นี้จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวละครแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ
2.2.1.1 การเคลื่อนไหวที่แสดงการเข้าร่ วมด้วย จะเป็ นการเคลื่อนไหวที่ตวั ละครมี
ทิศทางการเคลื่อนหาตัวละครอื่น อารมณ์หรื อความรู ้สึกนึ กคิดของตัวละคร ที่ผลักดันให้ตวั ละคร
เข้าหาผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งของอื่นนี้ เป็ นทั้งอารมณ์กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจหรื อความรัก หรื อทั้ง
ความเกลียดชัง
2.2.1.2 การเคลื่อนไหวที่แสดงการหลบหลีกเลี่ยงหรื อปฏิเสธ โดยทัว่ ไปแล้วมักจะ
เป็ นเคลื่อนไหวที่ตวั ละครพาตัวเองออกห่ างจากตัวละครอื่น อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธ หรื อ
ต้องการหลบหนี ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกลัว ความละอายแก่ใจ ความเบื่อหน่าย
2.2.1.3 การเคลื่ อ นไหวที่แสดงความพลุ่งพล่านสับสน จะเป็ นการเคลื่ อนไหวที่
ปราศจากทิศทาง คือ ไม่มุ่งไปหาหรื อมุ่งหนีใครหรื ออะไร การเคลื่อนไหวเช่นนี้ เกิดจาดความพลุ่ ง
พล่าน ปั่ นป่ วน และความสับสนทางอารมณ์ความรู ้สึก ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั อารมณ์ความรู ้สึกทางด้านลบ
เช่น ความโกรธ ความไม่มนั่ ใจ หรื ออารมณ์ทางด้านบวก เช่น ตื่นเต้น ความอยากรู ้อยากเห็น ร่ าเริ ง
เบิกบาน เป็ นต้น
2.2.2 การเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุจากภายนอกตัวละคร
2.2.2.1 การเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด จากการก าหนดของบทภาพยนตร์ ได้แ ก่ การ
เคลื่อนไหวพื้นฐานทุกชนิ ดของตัวละคร หรื อ อื่นๆตามบทภาพยนตร์กาหนดไว้ เช่น เมื่อมีเสี ยงกด
กริ่ งหน้าบ้าน คนใช้ก็จะไปดูวา่ มีใครมา เป็ นต้น
2.2.2.2 การเคลื่ อ นไหวที่เกิ ดเพราะความต้องการเน้นจุดเด่ นของเหตุการณ์ การ
เคลื่อนไหวนี้ จะเป็ นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทางานของกล้องภาพยนตร์ และการเคลื่อ นไหว
จากการตัดต่อลาดับภาพเป็ นส่ วนใหญ่การที่ตอ้ งมีการเน้นในภาพยนตร์ ก็เพื่อที่จะขมวดอารมณ์
ให้แก่เหตุการณ์เพือ่ เร้าความสนใจของผูด้ ู
2.2.3 การกาหนดตาแหน่งตัวละครในซีน
การกาหนดตาแหน่ งตัวละครในข้อนี้ เป็ นการกาหนดเพื่อผลทางศิลปะการแสดงโดยตรง
โดยจะกาหนดจุดที่ตวั ละครแต่ละตัวจะปรากฏในซีนไม่ว่าจะ นั่ง นอน เดิน ให้สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและ
กันเพือ่ ที่จะบอกนัยแห่งความสัมพันธ์และอารมณ์ของตัวละครเหล่านั้นตามเนื้อเรื่ องของภาพยนตร์
เช่น ชายหนุ่ มคนหนึ่ งจีบผูห้ ญิง 2 คน ในเวลาเดียวกัน จนวันหนึ่ งผูห้ ญิง 2 คนนี้ เจอกันรู ้ความจริ ง
ทะเลาะกันด้วยความหึงหวง จุดแรกที่จะเปิ ดเห็นภาพชายหนุ่มเข้ามาในเหตุการณ์ อาจจะเป็ นภาพที่
ชายหนุ่มยืนอยูต่ รงกลางระหว่างผูห้ ญิงสองคนนั้นเป็ นเหมือนสัญลักษณ์บอกว่าชายหนุ่มคนนี้ น้ นั มี
สัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงสองคน เป็ นต้น
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ผูก้ ากับ ภาพยนตร์ จ ะต้อ งก าหนดต าแหน่ ง ต่ า งๆโดยยึด ถื อ อยู่เ สมอว่า ต้อ งให้อ ารมณ์
ความรู ้สึกและความสัมพันธ์ของตัวละคร ตามเนื้ อเรื่ องภาพยนตร์เป็ นตัวกาหนดจินตนาการของผู ้
กากับภาพยนตร์ ส่วนหนึ่งของผลงานที่จะรับรองฝี มือ หรื อคุณภาพของผูก้ ากับภาพยนตร์ได้น้ นั อยู่
ที่การสร้างภาพที่สามารถสื่อความหมายในตัวเองได้ชดั เจนโดยที่ไม่ตอ้ งอาศัยคาพูดใดๆ มาอธิบาย
3. การวางแผนถ่ายภาพการแสดง
เมื่อผูก้ ากับภาพยนตร์กาหนดการแสดง ของตัวละคร และกาหนดการถ่ายทอดการแสดง
ออกมาเป็ นภาพยนตร์แล้ว จะต้องวางแผนในการถ่ายภาพการแสดงทั้งหมดด้วยโดยคานึ งถึ ง
การกาหนดตาแหน่งกล้องและ การวางแผนตัดต่อลาดับภาพเป็ นหลัก ที่ตอ้ งวางแผนล่วงหน้าก็
เพือ่ ผลในการควบคุมจังหวะในการเดินเรื่ องของภาพยนตร์
3.1 การกาหนดตาแหน่งกล้อง ทาได้ 2 วิธี ได้แก่
3.1.1 การกาหนดตาแหน่ งกล้องภาพยนตร์ โดยยึดความสาคัญของตัวละครเป็ น
หลัก หมายถึง การปฏิบตั ิงานถ่ายทาภาพยนตร์ที่เริ่ มด้วยการจัดบล็อกกิงของตัวละครก่อน แล้วจึง
จัดกล้องให้รับกับบล็อคกิงของตัวละครผูก้ ากับภาพยนตร์โดยทัว่ ไปมักจะให้ความสาคัญกับวิธีน้ ี
มากกว่าที่จะคิดมุมกล้องก่อนแล้วค่อยคิดบล็อกกิงของตัวละคร
3.1.2 การกาหนดตาแหน่ งกล้องภาพยนตร์โดยยึดความสาพันธ์ของภาพเป็ นหลัก
แม้ภ าพยนตร์ จ ะให้ ค วามส าคัญ กับ บล็ อ กกิ ง ของตัว ละครแต่ ก็ จ ะมี ห ลายช่ ว งหลายตอนของ
ภาพยนตร์บางประเภท ที่ตอ้ งคิดสร้างภาพโดยให้ความสาคัญแก่มุมกล้องก่อนอื่นใดอันได้แก่
1. ช่วงเปิ ดซีนใหม่ในเหตุการณ์แต่ละตอนที่ตอ้ งแสดงให้รู้วา่ เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้น
เมื่อไหร่ ที่ไหน เป็ นต้น
2. ในกรณี แสดงเงื่อนงาหรื อสัญลักษณ์ของตัวละคร เช่น เปิ ดซีนด้วยภาพหมวกใบ
โปรดของพ่อที่ใช้เป็ นประจาหล่นอยู่ เป็ นต้น
3. ในกรณี ที่ตอ้ งการแสดงอารมณ์และบรรยากาศของเหตุการณ์ ในเรื่ อง เช่น จับ
ภาพบานต่างหน้า บ้านกระแทก ส่วนบริ เวณรอบบ้านมีสิ่งของที่ปลิว เป็ นต้น
3.2 การวางแผนการตัดต่อ
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ผกู ้ ากับภาพยนตร์จะต้องคิดวางแผนในการถ่ายภาพ โดยคานึ งถึง
การตัดต่อ ล าดับภาพด้วย เพราะงานตัดต่อ ล าดับภาพจะเป็ นการรวมล าดับ เหตุการณ์ ต่างๆของ
ภาพยนตร์ ที่ถูกซอยออกเป็ นช้อตๆ เพือ่ งานการถ่ายทาให้กลับมารวมใหม่อีกครั้ง โดยยังดารงไว้ซ่ ึ ง
ความต่อเนื่องของเนื้อ อารมณ์ โครงสร้าง และความหมายของเรื่ องราว
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2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงานการกากับภาพยนตร์ ในการถ่ ายประจาวัน
การกากับภาพยนตร์ในการถ่ายแต่ละวันนั้นเป็ นเรื่ องยากมากต่อการถ่ายทา เพราะ
ต้อ งรู ้จกั เทคนิ ควิธีการกากับที่ถู กต้อ ง หรื อ ควรศึกษาแล้วอิ งนาไปใช้ เพราะจะได้ภาพยนตร์ ที่
สมบรู ณ์และสะดวกต่อการถ่ายทาเป็ นอย่างมากเพราะในแต่ละวันของการถ่ายทานั้นต้องเจอทีมงาน
จานวนมากผูก้ ากับภาพยนตร์ จะต้อ งมี วิธีการคิด อย่างแม่ นยาและเตรี ยมความพร้อ มมาอย่า งดี
เพื่อที่จะทางานหน้ากองให้สาเร็ จและได้การถ่ายภาพยนตร์ที่สมบรู ณ์แบบตามที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์
ต้องการ
1. การจัดเซ็ท-อัพ
การจัดเซ็ท-อัพ เป็ นการกาหนดจุดตั้งกล้อง และการให้แสง เพือ่ การถ่ายทาภาพยนตร์แต่ละ
ครั้งของผูก้ ากับภาพยนตร์ เพื่อ ให้ไ ด้ภาพยนตร์ ตรงตามความต้องการ โดยผูก้ ากับภาพยนตร์จะ
อธิบายให้ทีมงานเข้าใจก่อนถ่ายทาจริ ง
ผูก้ ากับ ภาพยนตร์ จ ะอธิ บ ายกาหนดเซ็ ท-อัพ แต่ ล ะจุ ด ให้แ ก่ ผูร้ ่ ว มงานอันมี ผูแ้ สดง ผู ้
ถ่ายภาพ จัดแสง ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ผูบ้ นั ทึกเสี ยง บูมแมน ผูจ้ ดั บันทึกการถ่ายทา ผูก้ ากับศิลป์ และคน
อื่ นๆ เกี่ ยวข้อ งโดยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะใช้วิวไฟน์เดอร์ เล็งมุ มกล้อ ง เพื่อ กาหนดจุดตั้งกล้อ งที่
เหมาะสม และจะอธิบายผูถ้ ่ายภาพยนตร์ว่าภาพที่ตอ้ งการจะกินเนื้ อที่ในฉากมากน้อยเพียงใด ใน
เซ็ท-อัพนั้นๆ ผูแ้ สดงเข้าฉากกี่คนและผูแ้ สดงจะเคลื่อนไป ณ จุดใดบ้าง เพื่อจะได้จดั แสงถูกต้อ ง
และทั่ว ถึ ง และถ้ากล้อ งต้อ งเคลื่ อ นตามหรื อ เคลื่ อ นรั บ ผูแ้ สดงกล้อ งจะเคลื่ อ นอย่างไร และใน
ขณะเดียวกันภาพยนตร์เรื่ องนั้นถ่ายโดยบันทึกเสี ยงจริ งเพื่อจะกาหนดการจัดไมโครโฟนและทิศ
ทางการเคลื่อนไหวของไมโครโฟนเพื่อที่จะบันทึกเสี ยงให้คุณภาพดีที่สุด ในขณะจัดเซ็ท-อัพ บ้าง
ช่วงผูแ้ สดงหรื อแสตนอินของผูแ้ สดงจะมาอยูร่ ่ วมฉากเพื่อให้วดั แสง หรื อเพื่อคอยเดินตามคิวที่ผู ้
กากับได้กาหนดไว้
ในการจัดเซ็ท-อัพผูถ้ ่ายภาพจะจัดตั้งกล้องตามที่ผกู ้ ากับต้องการเมื่อจัดกล้องเรี ยบร้อยแล้ว
จึงให้แสงบริ เวณฉากที่จะถ่ าย ทีมงานแต่ละฝ่ ายร่ วมถึ ง ผูก้ ากับภาพยนตร์ และผูแ้ สดง จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนโดยการประสานงานกัน และเมื่อเซ็ท-อัพเรี ยบร้อยก็เข้ามาซ้อมคิวเซ็ท-อัพก่อนจะลง
มือถ่ายจริ งเพือ่ ที่จะตรวจสอบบล็อกกิงตัวละครให้เรี ยบร้อยก่อน ที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ได้กาหนดไว้
นั้นยังมีจุดใดบ้างหรื อไม่มีตวั แสดงใดยืนบังกันหรื อมีสิ่งใดบังฉากการแสดง การเดินเข้าออกการ
แสดงติดกับทางแสงจนทาให้เกิดเงาวูบวาบหน้าเกลียดหรื อไม่
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2. การซ้อมการแสดง
การซ้อมการแสดงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องมี แต่จะมากหรื อน้อยหรื อเป็ นไปในลักษณะใดนั้น
ขึ้นอยูก่ บั งบประมาณการสร้าง และแนวทางปฏิบตั ิของผูก้ ากับภาพยนตร์ในแต่ละคน การซ้อมการ
แสดงเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งของความสาเร็จในการถ่ายภาพยนตร์
แนวคิดการซ้อ มการแสดงก่อนถ่ายทาภาพยนตร์ น้ ี มี ส่วนมาจากการที่ภาพยนตร์ รับเอา
กระบวนการในศิลปะการแสดงของละครเวทีมา แล้วค่อยๆปรับให้เป็ นภาพยนตร์เอง และปั จจุบนั นี้
การจะซ้อ มหรื อ ไม่ ซ้อ มการแสดงก็ข้ ึนอยู่กับปั จจัยสาคัญ 2 ประการ ดังกล่ าวมาในข้างต้น คือ
งบประมาณและวิธีการทางานของผูก้ ากับภาพยนตร์แต่หากจะมีการซ้อมการแสดงของภาพยนตร์
เทคนิคที่จะกล่าวต่อไปจะเป็ นแนวทางกว้างของการปฏิบตั ิ ก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัวทั้งนี้เพราะการที่
จะรู ้วา่ จังหวะใดที่ผแู ้ สดงและทีมงานซ้อมเพียงพอ ในอันที่จะอานวยผลดีที่จะถ่ายทานั้นเป็ นสิ่งที่ไม่
อาจเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยการอ่านจากตาราหากแต่ประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนหรื อบอกผูก้ ากับได้ ถ้าผู ้
แสดงซ้อมมากเกินไปโอกาสที่การถ่ายทาในเทคแรกจะใช้ไม่ได้น้ นั มีอยูม่ าก ผูแ้ สดงอาจแสดงออก
ไม่มีชีวติ ชีวา และการเคลื่อนไหวก็จะไม่เป็ นธรรมชาติ แต่ถา้ ผูแ้ สดงซ้อมไม่เพียงพอ ความบกพร่ อง
ของจัง หวะที่ มีก ารเคลื่ อ นไหว ที่ จ ะมี ค วามหมายต่ อ เรื่ อ งรวมทั้ง การพูด บท ของผูแ้ สดงก็อ าจ
บกพร่ องได้
ผูก้ ากับภาพยนตร์บางคนจึงอาจให้ความสาคัญต่อการซ้อมก่อนการถ่ายทา ในขณะที่บาง
คนจะไม่ให้ผแู ้ สดงซ้อมการแสดงเลยด้วยเหตุผลต่างตากกัน เพราะฉะนั้นผูก้ ากับภาพยนตร์จะต้อ ง
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวของผูแ้ สดงเสี ยตั้งแต่ตน้ มือ คือ ตั้งแต่ตอนอ่านหรื อตีความบทภาพยนตร์
ครั้งแรกเลย ผูแ้ สดงบางคนอาจจะไม่ชอบการกระทาเช่นนี้ เพราะเขาถื อว่าพึงเริ่ มอ่านบทเป็ นครั้ ง
แรก แต่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ก็ตอ้ งมีกุศโลบายที่จะบอกผูแ้ สดง โดยไม่ทาให้เขาคิดไปในแง่ว่าเขาถูก
ตาหนิต้งั แต่จุดเริ่ มต้น การประสานงานของผูก้ ากับภาพยนตร์กบั ผูแ้ สดงจะนาไปสู่การแสดงออกที่
ถึงพร้อมซึ่งศิลปะการแสดงของผูแ้ สดง
3.การถ่ายซ้ าหรื อเทค
การถ่ายซ้ าหรื อเทคนั้น เกิดขึ้นจากความไม่สมบรู ณ์ในการถ่ายทาเหตุการณ์ในภาพยนตร์
เป็ นการถ่ายทาใหม่ในมุมกล้องและเซ็ท-อัพเดิม ซึ่งจะทามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั งบประมาณในการ
สร้างแนวทางปฏิบตั ิงานของผูก้ ากับ และระดับความอดทนของทีมงาน
หากการถ่ายทาในช๊อตใดหนึ่ งช๊อตหนึ่ งหรื อในเซ็ท-อัพ ไม่สมบรู ณ์ ผูก้ ากับภาพยนตร์จะ
ขอให้ถ่ายช๊อตนั้นซ้ าหรื อผูแ้ สดงเองไม่มนั่ ใจไม่พอใจในการแสดงของตัวเอง หรื อการเคลื่อนของ
กล้องในอันที่จะสัมพันธ์กบั แอคชัน่ ของผูแ้ สดงไม่ดี หรื อจุดบอดหรื อจุดบกพร่ องในทางแสง หรื อ
แม้แต่การที่ทุกอย่างในช๊อตสมบรู ณ์หมด แต่ผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งการถ่ายภาพเพื่อไว้หรื อที่เรา
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เรี ยกว่า “กันเหนี ยว” คือ กันความบกพร่ อ งที่เราอาจจะมองไม่ เห็ น เป็ นต้น ซึ่ งเหล่ านี้ เป็ นเหตุ ที่
จะต้องถ่ายทาซ้ า เป็ นต้น
ในการถ่ายทาจานวนเทคที่จะถ่ ายในแต่ละช๊อตขึ้นอยูก่ ับรู ปแบบและความซับซ้อน ของ
เหตุการณ์ในซีนด้วย ดังนั้น หากจะกาหนดอัตราเฉลี่ยว่าในภาพยนตร์เรื่ องหนึ่งแต่ช๊อตสรุ ปแล้วควร
ถ่ายกี่เทค นั้นก็อาจจะเป็ นการยากอยูส่ ักหน่ อย เพราะเหตุการณ์บางอย่างสามารถถ่ายหนึ่ งถึงสอง
เทคก็ใช้ได้แล้วแต่เหตุการณ์บางอย่างอาจจะถ่ายทาซ้ าถึง 10 เทค ถึงจะใช้ได้ก็มี โดยทัว่ ๆไปการที่ผู ้
กากับภาพยนตร์จะกาหนดอัตราเฉลี่ยจานวนเทคที่จะถ่ายซ้ า โดยพิจารณางบประมาณและขีดความ
อดทนของทีมงาน แล้วยังต้องพิจารณาระดับความต้องการความสมบรู ณ์แบบของการทางานของผู ้
กากับเองด้วย
ผูก้ ากับ ภาพยนตร์ อ าจจะคิ ด ได้ว่า ความสมบรู ณ์ แ บบเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ต ้อ งยึด ถื อ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งรู ้ดว้ ยว่าความสมบรู ณ์แบบจริ งๆแล้วนั้นยากที่จะได้มา และในภาวะจาเป็ นของผู ้
กากับก็น่าจะยอมรับสิ่ งซึ่ งเป็ นรองความสมบรู ณ์แบบสู งสุ ดที่ผกู ้ ากับคาดหวังไว้ไ ด้ การที่จะรู ้ว่า
เมื่อไหร่ จึงจะถ่ายซ้ าและเมื่อไหร่ จะเลิกถ่ายช๊อตเดิมไปเริ่ มถ่ายช๊อตใหม่น้ นั ถือได้วา่ เป็ นศิลปะชนิ ด
หนึ่งและทักษะของงานในหน้าที่ของผูก้ ากับภาพยนตร์เลยทีเดียว

