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บทคัดย่ อ
ภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื4 อง “พันธนาการ” เป็ นเรื4 องราวเกี4ยวกับแม่ลกู คู่หนึ4งที4ห่างเหิ นกันไปเป็ นเวลา
นาน เมื4อลูกกลับมาพบว่าแม่กลายเป็ นผูป้ ่ วยความจําเสื4 อมที4จาํ ตนไม่ได้แล้ว และยังมีอาการก้าวร้าวผิดปกติ ยิง่
นานวันเข้าแม่ดูเหมือนจะไม่มีอาการดีขW ึนเลย จนกระทัง4 ลูกพบว่าแท้จริ งแล้วตนเองก็เป็ นส่ วนหนึ4งของต้นเหตุ
ที4ทาํ ให้แม่กลายเป็ นแบบนีW
ภาพยนตร์เรื4 อง “พันธนาการ” มีจุดประสงค์ให้ผคู ้ น เข้าใจความสําคัญของความรู ้สึกต่อสภาพจิตใจของ
มนุษย์ ทัWงสภาวะความผิดปกติทางจิต พฤติกรรม ความคิด ตระหนักถึงความสําคัญของความรู ้สึกที4อยูภ่ ายใน
ใจมนุษย์อนั คงทนยาวนานกว่าความทรงจํา ให้ความสําคัญกับความรู ้สึกของคนรอบข้างมากขึ้น
การดําเนินงานสร้างภาพยนตร์เรื4 อง “พันธนาการ” ได้พยายามฉี กกรอบออกไปจากภาพยนตร์เกี4ยวกับ
โรคความจําเสื4 อมเดิมๆที4มกั จะเป็ นภาพยนตร์ชีวติ โดยเปลี4ยนเป็ นนําเสนอด้วยมุมมองแบบภายนตร์ระทึกขวัญ
ภายหลังจากผลิตภาพยนตร์ออกมาเป็ นที4เรี ยบร้อยแล้ว พบว่าภาพยนตร์ยงั มีปัญหาด้านตัวเรื4 องที4ไม่ส่งเสริ ม
ความเข้าใจให้แก่ผชู ้ มมากพอ เกี4ยวกับมิติของตัวละคร จึงได้แก้ไขโดยการเพิ4มฉากย้อนอดีตไปในความทรงจํา
ของแม่ขW ึนมาทุกครัWงที4เธอรู ้สึกนึกอะไรบางอย่างเกี4ยวกับลูกได้ เพื4อให้ผชู ้ มเข้าใจตัวละครนําตัวนีWอนั เป็ นกุญแจ
สําคัญของเรื4 องราวมากยิง4 ขึWน

บทนํา
ทีม- าและความสํ าคัญ
ในงานวิจยั ของ Edmarie Guzmán-Vélez ที4
ศึกษาเกี4ยวกับอาการป่ วยโรคอัลไซเมอร์ พบว่า การก
ระทําอะไรก็ตามต่อผูป้ ่ วยนัWนย่อมให้ผลลัพธ์ แม้ผู ้
ป่ วยจะไม่สามารถจําเหตุการณ์ของการกระทํานัWนได้
ก็ตาม ซึ4งผลลัพธ์ที4วา่ นัWนก็คือความรู ้สึก จากการ
ทดลองให้ผปู ้ ่ วยรับชมภาพยนตร์ เมื4อดูเสร็ จแล้ว แม้
ผูป้ ่ วยความจําเสื4 อมจะไม่สามารถจําหรื อบอกเล่าราย
ละเอียดของเรื4 องราวได้ แต่พวกเขายังสามารถบอก
ได้วา่ ตนรู ้สึกอย่างไร หลังจากชมภาพยนตร์จบแล้ว
งานวิจยั นีWทา้ ยที4สุดได้จุดประกายความคิดของผูเ้ ขียน
ขึWนมา ให้เห็นความสําคัญของความรู ้สึก ปั จจัยที4ใคร
หลายๆคนอาจมองข้ามไป ขณะที4เราใส่ ใจกับ
เหตุการณ์กบั ความทรงจําถึงสิ4 งที4เกิดขึWน เหมือนกับ
เวลาที4เราไปเที4ยวสถานที4หนึ4งเมื4อนานมาแล้ว เมื4อ
ผ่านมาถึงทุกวันนีWพอให้เรานึกรายละเอียดของ
เหตุการณ์หรื อสถานที4วา่ มีหน้าตาเป็ นอย่างไร เรา
กลับจํารายละเอียดแทบจะไม่ได้ แต่ยงั จําความรู ้สึก
สนุก ความรู ้สึกดี ที4ได้จากการเดินทางท่องเที4ยวครัWง
นัWนได้ เมื4อถึงตอนนีWผเู ้ ขียนได้ตระหนักถึงความ
สําคัญของความรู ้สึก ที4คงทนต่อการลบเลือนได้
มากกว่าความทรงจํา
วัตถุประสงค์
เพื4อศึกษาสภาวะจิตใจของมนุษย์ลึกลงไป
ในความคิดของผูส้ ูญเสี ยความทรงจํา ที4ผลกระทบ
ของความรู ้สึกที4หลงเหลืออยูอ่ าจคงทนอยูภ่ ายในแม้
จะไม่เหลือความทรงจําอยูแ่ ล้ว และในสภาวะที่
มนุษย์ปราศจากความทรงจํานัWน ความรู ้สึกที4หลง
เหลืออยูจ่ ะผลักดันเราไปทางไหนหรื อออกมาเป็ น

อะไรได้บา้ ง โดยสอดแทรกเข้าไปในตัวบท
ภาพยนตร์และตัวละครของภาพยนตร์สW นั เรื4 องนีW ให้
ผูช้ มเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของความทรง
จํากับความรู ้สึก
ประโยชน์ ทคี- าดว่ าจะได้ รับ
เข้าใจความสําคัญของความรู ้สึกต่อสภาพ
จิตใจของมนุษย์ ทัWงสภาวะความผิดปกติทางจิต
พฤติกรรม ความคิด ทําให้ผชู ้ มตระหนักถึงความ
สําคัญของความรู ้สึกที4อยูภ่ ายในใจมนุษย์อนั คงทน
ยาวนานกว่าความทรงจํา ให้ความสําคัญกับความ
รู ้สึกของคนรอบข้างมากขึWน
แนวคิดและทฤษฎีทเี- กีย- วข้ อง
1.งานวิจยั ที4เกี4ยวข้องกับโรคสมองเสื4 อม
โรคหรื อภาวะสมองเสื4 อม ในงานเขียนของ
เกศณี สี รี เรื4 องการบําบัดการระลึกความหลัง เพื4อคง
ไว้ซ4 ึงการรู ้คิดในผูส้ ูงอายุโรคสมองเสื4 อม : การ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้กล่าวถึงอาการ
สมองเสื4 อมเอาไว้วา่ เป็ นภาวะกลุ่มอาการต่างๆ ที4เกิด
ขึWนเนื4องจากการทํางานของสมองที4เสื4 อมลงหลายๆ
ด้าน ความบกพร่ องด้านความจํา การรับรู ้ตนเอง การ
ใช้ความคิด การวางแผน การบริ หารจัดการ การเรี ยน
รู ้สิ4งใหม่ๆ ที4ไม่สามารถจะคิดแบบนามธรรมและ
สางแผนแก้ไขปั ญหาได้ การเปลี4ยนแปลงทางด้าน
อารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ ความบกพร่ อง
เหล่านีWส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวติ ประจําวัน ทัง้
ในด้านการงาน การเข้าสังคม และชีวติ ส่ วนตัว ความ
บกพร่ องทางการรู ้คิดเป็ นลักษณะเด่นของโรคสมอง
เสื4 อม มีอาการแสดงคือการสูญเสี ยความจํา (memory
loss) ความบกพร่ องในการตัดสิ นใจ (impaired

judgment) การไม่รับรู ้วนั เวลา สถานที4 และบุคคล
(disorientation) และตามมาด้วยปัญหาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ และพฤติกรรม ผูเ้ ขียนได้นาํ ข้อมูลเหล่านีWมา
ใช้ประกอบการสร้างตัวละครและสถานการณ์ใน
ภาพยนตร์
2.ทฤษฎีจิตวิทยาอปกติ (Abnormal Psychology)
ทฤษฎีจิตวิทยาอปกติจากหนังสื อเรื4 อง
จิตวิทยาทัว4 ไป ของคัคนางค์ มณี ศรี ได้กล่าวถึง
ลักษณะของผูป้ ่ วยทางจิต ซึ4งผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงหลัก
การทางจิตวิทยาเหล่านีWมาเป็ นส่ วนหนึ4งในการ
พัฒนาตัวละครลูกขึWนมา ทัWงการพัฒนาของอาการ
ทางจิตเภท ลักษณะร่ วมกันบางประการของอาการ
ทางจิตเภทและอาการความจําเสื4 อมของสมอง ที4เกิด
ขึWนในตัวละครแม่
-ความผิดปกติทางความคิด
-การขาดความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื4น
-การสร้างโลกส่ วนตัว
-ความผิดปกติทางการจูงในและอารมณ์
-ความผิดปกติทางพฤติกรรม
3.ทฤษฎีศิลปะ ภาพยนตร์ในฐานะเป็ นศิลปะ ลัทธิรูป
แบบนิยม ของ Rudolf Arnheim
รู ดอล์ฟ อาร์นไฮม์ (Rudolf Arnheim, 1904 2007) มีความเชื4อว่าภาพยนตร์ที4เป็ นศิลปะต้องไม่
บันทึกแค่ภาพความจริ งเท่านัWน เหมือนกับศิลปะที4
ต้องไม่เลียนแบบความเป็ นจริ ง แต่ตอ้ งเติมเสริ มแต่ง
ให้ได้ ภาพความจริ ง ที4อยูน่ อกความเป็ นจริ งในชีวติ
ประจําวันและแตกต่างไปจากความเป็ นจริ งตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือ มีความสมจริ ง (verisimilitude)
เช่นเดียวกับศิลปะบนแผ่นฟิ ล์ม อันเป็ นงานที4เกิดขึWน

จากเทคนิคทางภาพยนตร์ต่างๆ ที4กระทําผ่าน กล้อง
แสง เสี ยง การตัดต่อ แต่งเติมร้อยเรี ยงองค์ประกอบ
ภาพให้เกิดเป็ นเรื4 องราว ซึ4งเรี ยกว่าวิธีการทาง
ภาพยนตร์ (cinematic)
ภาพยนตร์เรื4 อง พันธนาการ ได้นาํ เอาหลัก
การสร้างความน่าสนใจให้แก่ผชู ้ มด้วยการสร้าง
ความรู ้สึกเหนือความคาดหมาย มาใช้ในการ
ออกแบบเรื4 องราว ฉาก มุมกล้องต่างๆ รวมถึงใน
กระบวนการตัดต่อ ผ่านวิธีการทางภาพยนตร์
(cinematic) ตกแต่งความจริ งให้ดูน่าสนใจ เพื4อ
หลอกล่อความคิดของผูช้ ม ก่อนจะเฉลยความจริ ง
ในภายหลัง
4.ภาพยนตร์ที4อา้ งอิงถึง
ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงภาพยนตร์ทW งั 5 เรื4 องนีW
โดยแบ่งออกเป็ นในส่ วนของการศึกษาด้านเนืWอหา
และ กระบวนการสร้าง ทางด้านเนืWอหา ได้แก่
ภาพยนตร์เรื4 อง without memory, away from her
และ amour ซึ4งเป็ นภาพยนตร์ที4เกี4ยวข้องกับโรค
ความจําเสื4 อม ว่าการนําเสนอประเด็นเรื4 องความจํา
เสื4 อมในภาพยนตร์ที4เคยถูกนําเสนอไปแล้วนัWนมีเรื4 อง
อะไรบ้าง มีแนวทางอย่างไร เพื4อหยิบยกเอาสิ4 งที4น่า
สนใจจากภาพยนตร์เหล่านีW หรื อสิ4 งที4ยงั ไม่เคยถูกนํา
เสนอเพื4อนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ ในส่ วนของ
กระบวนการสร้าง ได้แก่ภาพยนตร์เรื4 อง ju dou และ
10 cloverfield lane ผูเ้ ขียนหยิบยกเอาภาพยนตร์ที4มี
โครงสร้างคล้ายคลึงกัน อย่างการดําเนินเรื4 องใน
สถานที4ปิด การดําเนินเรื4 องด้วยตัวละครจํานวนไม่ก่ี
คน เพื4อศึกษาทิศทางในการนําเสนอและนํามาอ้างอิง
ปรับใช้ในการสร้างภาพยนตร์ได้

4.1 ภาพยนตร์เรื4 อง Without Memory (1996,
Hirokazu Koreeda)
Without Memory เป็ นภาพยนตร์สารคดีเชิง
ข่าวที4ยกเอาเหตุการณ์ที4ชายคนหนึ4งได้รับผลข้าง
เคียงจากการรักษาพยาบาลที4ไปกระทบกระเทือน
สมอง ทําให้เขากลายเป็ นคนความจําเสื4 อม อาจถือ
เป็ นภาพยนตร์เกี4ยวกับโรคอัลไซเมอร์เรื4 องแรกๆและ
ยังนําเสนอในรู ปแบบของสารคดีได้อย่างน่าสนใจ
การอ้างอิงภาพยนตร์เรื4 อง without memory เป็ นการ
ศึกษาอ้างอิงรู ปแบบการนําเสนอประเด็นเกี4ยวกับ
โรคความจําเสื4 อม จากบทสัมภาษณ์ ข้อเท็จจริ ง ใน
ภาพยนตร์สารคดีเรื4 องนีW
4.2 ภาพยนตร์เรื4 อง Amour (2012, Michael Haneke)

ที4เป็ นโรคความจําเสื4 อม เป็ นตัวอย่างการเชื4อมโยง
ประเด็นเรื4 องความจําเสื4 อมไปหาประเด็นอื4นๆที4น่า
สนใจ เช่น ความรัก
4.4 ภาพยนตร์เรื4 อง Ju dou (1990, Zhang Yimou)
Ju dou สําหรับผูเ้ ขียนเป็ นภาพยนตร์ที4ใช้
อรรถประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆของ
ภาพยนตร์ได้อย่างน้อยนิดแต่คุม้ ค่า ทัWงเรื4 องราวที4
ประกอบไปด้วยตัวละครหลักไม่กี4ตวั คือ เฒ่าแก่
เจ้าของโรงย้อมผ้า หลานชาย และนางเอก เป็ น
ตัวอย่างของการดําเนินเรื4 องในสถานที4หลักๆเพียง
สถานที4เดียวคือโรงย้อมผ้า และใช้ตวั ละครเพียงไม่กี4
ตัว
4.5 10 Cloverfield Lane (2016, Dan Tranchtenberg)

Amour เป็ นตัวอย่างของภาพยนตร์ที4นาํ
ประเด็นเรื4 องโรคอัลไซเมอร์มาขยายไปพูดถึง
ประเด็นที4น่าสนใจอื4นๆนอกจากความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละคร และยังมีการสร้างบรรยากาศ ใช้
สถานที4จาํ กัด เพื4อสร้างความรู ้สึกอึดอัด มืดหม่น
คล้ายคลึงกับภาพยนตร์สยองขวัญ Amour ถือเป็ น
ศึกษาอ้างอิงรู ปแบบในการนําเสนอตัวละครที4เป็ น
โรคความจําเสื4 อม และการออกแบบสถานการเรื4 อง
ราวจากอาการป่ วยนีW

ผูศ้ ึกษาหยิบยกภาพยนตร์เรื4 อง 10
Cloverfield Lane มา เพราะถือเป็ นตัวอย่าง
ภาพยนตร์ในตระกูล Psychological Thriller ที4ผสม
ผสานตระกูลหนังมากกว่าหนึ4งชนิดเข้าไว้ดว้ ยกัน
อย่าง Psychological Thriller และ Science Fiction
เข้าไปได้อย่างกลมกลืนน่าสนใจ และทําให้เรื4 องราว
มีความสนุกสนานลุน้ ระทึก ฉี กแนวออกไปจากการ
ดําเนินเรื4 องในภาพยนตร์จิตวิทยาประเภทคนขังกับ
คนถูกขังที4ตอ้ งการหาทางหนีส่วนใหญ่ได้

4.3 Away from her (2007, Sarah Polley)
วิธีการดําเนินงาน
Away from her ได้นาํ ลักษณะอาการของโร
คอัลไซเมอร์ เพื4อมาขยายไปพูดถึงประเด็นอื4นที4
สําคัญกว่าอย่างความรัก ท่ามกลางบรรยากาศของ
ความเศร้าโศก ชีวติ วัยชราที4ตอ้ งเผชิญกับการจากลา
โรคป่ วยที4รุมเร้า การอ้างอิงภาพยนตร์เรื4 อง Away
from her เป็ นศึกษารู ปแบบในการนําเสนอตัวละคร

1.การรวบรวมข้อมูล วัตถุดิบ เพื4อสร้างเรื4 องราวออก
มาเป็ นบทภาพยนตร์ที4สมบูรณ์
ในขัWนตอนนีWผศู ้ ึกษาเริ4 มต้นจากการลงมือ
ค้นคว้าหาข้อมูล เมื4อได้ความคิดตัWงต้นของ

ภาพยนตร์ที4สนใจจะทํา ว่าด้วยเรื4 องราวของ
ครอบครัวที4ผดิ ปกติ และยังมีตวั ละครที4ป่วยเป็ น
ภาวะความจําเสื4 อมหรื อโรคอัลไซเมอร์ ขณะที่
ภาพยนตร์เรื4 อง พันธนาการ มีความเป็ นภาพยนตร์
ระทึกขวัญ (Thriller) ซึ4งเกิดจากเรื4 องราวที4แปลก
ประหลาด หลุดไปจากความผิดปกติในความเป็ นจริ ง
ที4พบเจอได้ทวั4 ไป อย่างการที4ผปู ้ ่ วยอัลไซเมอร์ลงมือ
ทําร้ายผูด้ ูแล ซึ4งเป็ นปกติในภาพยนตร์ตระกูลนีWอยู่
แล้ว เพื4อสร้างความแปลกประหลาดและน่าสนใจให้
แก่ผชู ้ ม แต่ขณะเดียวกันผูศ้ ึกษาก็อา้ งอิงความเป็ นไป
ได้ของตัวละครและเหตุการณ์ที4เกิดขึWนจากหลักทาง
จิตวิทยา รวมถึงเหตุการณ์จริ งเกี4ยวกับผูป้ ่ วยอัลไซเม
อร์เอง
2.ปรึ กษาบทภาพยนตร์
หลังจากได้บทภาพยนตร์ที4มีตวั ละคร ราย
ละเอียดของสถานการณ์ ลําดับเหตุการณ์ตW งั แต่ตน้ จน
จบ รวมถึงที4มาและแรงผลักของตัวละครในการกระ
ทําอะไรลงไป นําบทร่ างแรกที4ได้ปรึ กษากับบุคคล
ภายนอกที4ไม่เคยอ่านบทมาก่อน และทําการปรับ
แก้ไขก่อนจะได้ออกมาเป็ นบทร่ างสุ ดท้าย โดยผูใ้ ห้
คําปรึ กษาได้แนะนําเรื4 องการเพิ4มสถานการณ์ เพื4อให้
บทภาพยนตร์มีทิศทางและบอกเล่ารายละเอียดเพิ4ม
เติมให้ผชู ้ มเข้าใจเรื4 องราวและตัวละครมากขึWน
3.การติดต่อประสานงานทีมงาน สถานที4ถ่ายทํา และ
นักแสดง
สุ ดท้ายเมื4อได้บทภาพยนตร์และตัวละคร
ทัWงหมดที4แน่นอนแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงเริ4 มหาทีมงานเพื4อ
มาช่วยกันวิเคราะห์ดูวา่ ภาพยนตร์เรื4 อง พันธนาการ
ควรจะมีรายละเอียดส่ วนใดบ้างที4ตอ้ งหาคนมาทํา
เริ4 มต้นจากตําแหน่ง Producer และผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ ช่วย

กันศึกษาบทภาพยนตร์ กําหนดรายละเอียดนักแสดง
และสถานที4ที4ตอ้ งการ การค้นหานักแสดงผูศ้ ึกษาได้
พูดคุยกับผูช้ ่วยจนได้ภาพนักแสดงและบุคลิกที4ชดั
ตามบทอย่างที4ตอ้ งการ และหาโลเคชัน4 สําหรับถ่าย
ทําต่อไป
กระบวนการผลิต
1.แนวคิดสําคัญของเรื4 อง (Idea/Concept)
จากการค้นพบแนวคิดเรื4 องความรู ้สึก ที4
สามารถคงทนอยูภ่ ายในใจมนุษย์ได้ยาวนานกว่า
ความทรงจํา ทําให้ผศู ้ ึกษาอยากนําแนวคิดนีWมาบอก
เล่าในภาพยนตร์ เพื4อให้คนใส่ ใจถึงความรู ้สึกของ
คนรอบข้างมากขึWน
2.การผสมผสานเรื4 องราวของอาการความจําเสื4 อม
เข้ากับภาพยนตร์แนว Thriller ในส่ วนเนืWอหา
ภาพยนตร์เรื4 อง “พันธนาการ” ได้เลือกใช้วธิ ี
การแอบซ่อนความจริ ง อันเป็ นหนึ4งในเทคนิคของา
พยนตร์ประเภท Thriller ที4ใช้ความเป็ น Suspense
สร้างความสับสน ลึกลับ และน่าสนใจให้แก่เรื4 องราว
ซึ4งในภาพยนตร์กค็ ือการนําแนวคิดสําคัญของเรื4 อง
จากหัวข้อในข้างต้น หรื อความรู ้สึกของแม่ที4อยูข่ า้ ง
ในจิตใจ จากประสบการณ์ในอดีตจากตัวละครพ่อที4
ถูกโรคอัลไซเมอร์ทาํ ให้ความทรงจํานัWนเลือนลาง
ออกไปแทบจะหมดแล้วมาซ่อนไว้เพื4อรอการเฉลย
ขณะที4ระหว่างทางของภาพยนตร์คือการค่อยๆรืW อฟืW น
ปะติดปะต่อความทรงจําต่างๆของแม่ขW ึนมา ก่อนจะ
เห็นภาพเต็มทุกอย่าง และผลกระทบของความทรง
จํานัWนจากสถานการณ์ในตอนท้ายเรื4 อง

3.ขัWนตอนการผลิตภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื4 อง
“พันธนาการ” ด้วยองค์ประกอบของภาพยนตร์
Thriller
3.1 การเตรี ยมสถานที4ถ่ายทําภาพยนตร์
ภาพยนตร์สW นั เรื4 อง “พันธนาการ” ดําเนินการ
ถ่ายทําในสถานที4จริ งทัWงหมด ซึ4งใช้สถานที4เดียวคือ
บ้าน ที4เป็ นจุดเกิดเหตุการณ์ของเรื4 องทัWงหมด จาก
แนวความคิดที4ตอ้ งการจะเล่าเรื4 องราวจากมุมมอง
ของแม่ ถ่ายทอดความรู ้สึกของผูป้ ่ วย ที4ไปไหนไม่
ได้จาํ ต้องอยูแ่ ต่บา้ น มีซอยรอบๆบ้านที4เป็ นโลก
ภายนอกที4กว้างที4สุดเท่าที4เธอจะไปได้ การดําเนิน
เรื4 องในสถานที4เดียวจึงช่วยสร้างความอึดอัด ให้ผชู ้ ม
ซึมซับความรู ้สึกของตัวละคร
3.2 การทํางานในพืWนที4จาํ กัด
หลังจากสรุ ปเรื4 องสถานที4ที4เลือกใช้ในการ
ถ่ายทําได้แล้ว ซึ4งเป็ นบ้านขนาดสําหรับอยูอ่ าศัยจริ ง
ที4มีพWืนที4เพียงพอสําหรับครอบครัวเล็กๆเท่านัWน ใน
การทํางานถ่ายภาพยนตร์ซ4 ึงเต็มไปด้วยทีมงาน
จํานวนมาก ผูศ้ ึกษาจึงจําเป็ นต้องเลือกอุปกรณ์และ
ทีมงานให้เข้ากับสถานที4เพื4ออํานวยความสะดวกต่อ
การทํางาน

ให้หลังจากถ่ายทําวันหนึ4งเสร็ จแล้ว สามารถมีเวลาดู
ข้อผิดพลาดและหาทางแก้ไขในวันถ่ายต่อไปได้ทนั
3.4 ขัWนตอนถ่ายทําภาพยนตร์
หลังจากเตรี ยมงานทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
เป็ นการดําเนินงานถ่ายทํา ในวันถ่ายทําผูศ้ ึกษาซึ่ง
เป็ นผูก้ าํ กับปล่อยให้หน้าที4การจัดการทัWงหมดเป็ น
ของผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ รวมถึงหน้าที4อื4นๆที4ได้ประชุม
วางแผนตามเอกสาร และแบ่งหน้าที4กบั ทีมงานไป
หมดแล้ว เพื4อให้ผกู ้ าํ กับมีสมาธิอยูก่ บั เรื4 องราว
3.5 ขัWนตอนการลําดับภาพในภาพยนตร์
ในขัWนตอนการลําดับภาพในภาพยนตร์ ผู ้
ศึกษาได้รวบรวม footage ที4ถ่ายมา และไฟล์เสี ยง เข้า
กระบวนการตัดต่อด้วยโปรแกรม Finalcut pro X
หลังจากที4ถ่ายทํามาแล้วพบอะไรต่างๆอีกมากมายที่
เรายังมองไม่เห็นในขัWนตอนการทําบทภาพยนตร์
หลังถ่ายทําวันแรกได้มีการทดลองนําบางฉากเข้าตัด
ต่อก่อนเพื4อทดลองว่าสิ4 งที4ถ่ายมานัWนสามารถใช้ได้
จริ ง เพื4อหากพบข้อผิดพลาดจะได้รีบแก้ไขได้ทนั
การสรุปผล และข้ อเสนอแนะ
1.ปัญหาด้านบทภาพยนตร์

3.3 การวางวันถ่าย และทํา Breakdown
ในส่ วนนีWผชู ้ ่วยผูก้ าํ กับได้เข้ามามีหน้าที4 ตระ
เตรี ยมความพร้อม จัดคิวทัWงนักแสดง ทีมงาน ทุกคน
ให้สามารถลงอยูใ่ นวันถ่ายที4ทุกคนสะดวก โดย
ดําเนินการถ่ายทัWงสิW น 5 คิว แบ่งเป็ นคิวกลางวัน 3 คิว
และคิวกลางคืน 2 คิว ผูศ้ ึกษาเลือกถ่ายทําทัWง5คิว
โดยแบ่งออกเป็ น 3 วัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื4อ

ควรสร้างเหตุผลเพื4อรองรับสถานการณ์ใน
เรื4 องมากกว่านีW และบอกเล่าข้อมูลที4สาํ คัญอย่าง
ชัดเจนเพื4อให้ผชู ้ มคล้อยตามและเข้าใจเรื4 องราวได้
และควรให้เวลาในการพัฒนาบทมากกว่านีWเพื4อมี
เวลาสําหรับแก้ไข และเตรี ยมการถ่ายทําอย่างเพียง
พอ

2.ปั ญหาด้านการเตรี ยมการสร้าง
ในขัWนนีWควรมีบทภาพยนตร์ที4สมบูรณ์แล้ว
เนื4องจากเมื4อมาแก้ไขบทในภายหลัง อาจกระทบกับ
การทํางานของฝ่ ายอื4นๆ เช่น ฝ่ ายสถานที4 ที4ตอ้ งปรับ
การทํางานไปตามบทใหม่
3.ปั ญหาด้านการกํากับการแสดง
ควรให้เวลาก่อนถ่ายทํากับนักแสดงมากกว่า
นีW เนื4องจากนักแสดงเป็ นนักแสดงมือสมัครเล่น เพื4อ
ให้มีเวลาในการทําความเข้าใจบท ตัวละคร และให้ผู ้
กํากับมองเห็นปั ญหาของการแสดงและแก้ไขได้ก่อน
การถ่ายทํา
4.ปั ญหาทางด้านเทคนิค อุปกรณ์
ควรศึกษาข้อมูลการใช้กล้องอย่างละเอียด
ก่อนการถ่ายทํา เนื4องจากเมื4อถ่ายมาแล้ว ปั ญหาบาง
อย่างก็ไม่สามารถนํามาแก้ไขในขัWนตอนตัดต่อได้
ทัWงหมด 100% เช่นการถ่ายในที4แสงน้อย ทําให้เกิด
noise ขึWนมาในภาพซึ4งดูในจอมอนิเตอร์ไม่เห็นแต่
ควรเช็คจาก histogram ของกล้อง เพราะเมื4อนํามาตัด
จึงจะเห็นว่าภาพนัWนเกิด noise อย่างชัดเจน
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