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บทคัดย่อ
	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง	“การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทย	:	

กรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก”	มีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 (1)	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกผู้กำากับภาพยนตร์ที่มาจา

กการเป็นศิลปินตลก	ของบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์

	 (2)	เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่การทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินต

ลกในเชิงการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์

	 (3)	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกในการทำา

หน้าที่บริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทย	

	 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดย

ใช้วิธีการศึกษาแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Description	Analysis)	ที่นอกจากจะได้

ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 จากการสืบค้นและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	ของภาพยนตร์ไทยที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็น

ศิลปินตลก	 และข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	

(Depth	Interview)	รวมทั้งการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	(Participation	Obser-

vation)	ในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปินตลก
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	 ผลการศึกษาพบว่าการคัดเลือกผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกของ

บริษัทผลิตภาพยนตร์จะพิจารณาจากลักษณะส่วนตัว	 (Personal	 Characteristic)	

ที่มีคุณสมบัติที่เด่นกว่าผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไป	 ดังต่อไปนี้	 ชื่อเสียงส่วนตัวที่เอื้อต่อ

การประชาสัมพันธ์	 ความสามารถเฉพาะทางในการกำากับภาพยนตร์	 ความสัมพันธ์

ที่ดีกับศิลปินตลกด้วยกัน	และนิสัยใจคอเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง	

	 การทำาหน้าที่ในเชิงการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ของผู้กำากับภาพยนตร์

ที่เป็นศิลปินตลกนั้น	 มีเอกลักษณ์ในการทำางาน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้การสื่อสารในกอง

ถ่ายทำาภาพยนตร์มีประสิทธิภาพและเป็นที่มาของความสำาเร็จทางด้านรายได้	 ซึ่งมี

หลักในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์แบ่งออกเป็น	2	ข้อ	คือ	การเป็นศูนย์กลาง

ในการตัดสินใจโดยใช้การระดมความคิดของทุกๆคนในกองถ่ายทำาภาพยนตร์		

และ	 การใช้ประสบการณ์มาเสริมในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 หลักทั้ง	 2	

ข้อนี้ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนำามาใช้ในการทำางานในขั้นตอนที่เกี่ยวกับ

การถ่ายทำาภาพยนตร์	 ได้แก่	 ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำาภาพยนตร์	 ขั้นตอนการถ่าย

ทำาภาพยนตร์	 และขั้นตอนหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์	 พร้อมกับวิธีการทำางาน	 และ

การบริหารบุคลากรในการทำางานถ่ายทำาภาพยนตร์	 ที่เป็นจุดเด่นในการทำางานของ

ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกเช่นเดียวกัน	 ซึ่งจุดเด่นของผู้กำากับภาพยนตร์ที่

เป็นศิลปินตลกทั้งในเรื่องของลักษณะส่วนตัวและการทำางานนั้นเป็นจุดแข็งที่สร้าง

ความแตกต่างระหว่างผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกและผู้กำากับภาพยนตร์

ทั่วไป

	 ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนั้นจากการวิเคราะห์จุด

แข็งดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นคือ	 ชื่อเสียงส่วนตัว	 ความสามารถเฉพาะทางในการ

กำากับภาพยนตร์	 ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินตลกด้วยกัน	 วิธีการทำางานในการ

กำากับภาพยนตร์	วิธีการบริหารบุคลากรที่ดีในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	การที่มีทีมงาน

ปฏิบัติงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ดีส่งเสริม	 และความสามารถในการต่อรองกับ

ผู้บริหารบริษัทผลิตภาพยนตร์	 ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบและเป็นสิ่งที่

สร้างความแตกต่างระหว่างผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกกับผู้กำากับภาพยนตร์

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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ทั่วไป	 และจุดแข็งเหล่านี้สามารถนำามาประยุกต์ใช้เป็นทางแก้จุดอ่อนและอุปสรรค

ในการทำางานต่อไปในอนาคต

Abstract

	 The	objectives	of	the	Individual	Research	on	“Thai	Film	Production	

Management:	Case	Study	on	Comedian	Artist	Film	Director”	are	as	fol-

lowed.	

	 (1)	To	analyze	the	factors	that	are	used	as	selection	criteria	for	co-

medians	to	become	film	directors	by	film	production	company	

	 (2)	To	study	the	role	and	performances	of	the	comedian	artist	film	

directors in film production management 

	 (3)	To	analyze	the	capacity	of	comedian	artist	film	directors	on	Thai	

film production management

	 This	qualitative	research	utilizes	descriptive	analysis	method	which	is	

not	only	based	on	the	use	of	secondary	data	and	documentary	research	

regarding	Thai	film	with	comedian	artist	film	director	only	but	together	with	

the	use	of	primary	data	based	on	dept	interview	and	participation	obser-

vation	in	the	film	production	with	comedian	artist	film	director.		

 The result is found that the selection criteria of comedian artist film 

directors	are	based	on	personal	characteristics	of	an	individual	that	ap-

pears	to	be	more	outstanding	than	other	general	film	directors.	Their	exist-

ing	fame	and	popularity	also	play	an	importance	role	on	public	relations.	

Additionally,	the	comedian	artist	film	directors	have	specialization	on	film	

directing	skills,	good	relationship	with	other	comedian	artists	and	their	per-
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sonal	attitudes	that	executives	from	film	industry	can	rely	on.			

	 Moreover,	the	uniqueness	of	their	management	skills	in	film	pro-

duction	makes	the	communication	among	the	team	more	effective	and	

become	the	source	of	success	for	gross	income.		Their	management	prin-

ciples	can	be	characterized	into	2	cores;	acting	as	decision	making	center	

after	brainstorming	among	film	production	team,	and	using	experience	

to	support	film	production	management.	Apparently,	these	principles	are	

utilized	before	and	during	the	process	of	film	production	including	after	

the	production	is	finished	together	with	their	working	method,	and	human	

resources	management	which	are	the	quality	and	strength	that	make	the	

difference	between	comedian	artist	film	directors	and	other	general	film	

directors.	

 Therefore, strengths of the comedian artist film directors as discussed 

above	are	popularity,	specialization	on	film	directing,	good	relationship	

with other comedians, film directing method, human resources manage-

ment,	good	operation	team,	and	negotiation	skill	with	executives	from	film	

production	companies.	These	strengths	are	advantages	that	make	differ-

ence	between	comedian	artist	film	directors	and	other	general	film	direc-

tors;	in	addition,	it	can	also	be	applied	to	improve	weaknesses	and	ob-

stacle	in	the	future	as	well.	

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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ที่มา	ความสำาคัญของปัญหา
	 การผลิตภาพยนตร์นั้นได้ถือว่าเป็นธุรกิจบันเทิงที่น่าสนใจเพราะภาพยนตร์

ในแต่ละประเทศมีเสน่ห์ที่แตกต่างออกไป	ภาพยนตร์ในแต่ละประเทศล้วนมี

เอกลักษณ์	 และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน	 ประเทศไทยนั้นก็มีเอกลักษณ์ของ

ภาพยนตร์ไทยเช่นเดียวกันจากการถ่ายทอดของผู้กำากับภาพยนตร์	 ตั้งแต่อดีต

เป็นต้นมาการผลิตภาพยนตร์ไทยมีวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเรื่อยมา	 มีการใช้เครื่อง

มือ	 และเทคนิคพิเศษในการผลิต	 เพราะฉะนั้นในการสร้างภาพยนตร์จะแบ่งงาน

ออกเป็นหลายส่วน	 ซึ่งก็ต้องใช้ความรู้ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ควบคู่กันไปเพื่อ

ให้กระบวนการสร้างภาพยนตร์ประสบความสำาเร็จ	 ดังนั้นหลายสถาบันจึงมีการ

จัดการศึกษาด้านวิชาการด้านภาพยนตร์	 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ	 มีความรู้

เฉพาะทางในกระบวนการผลิตภาพยนตร์	 แต่ในยุคปัจจุบันเมื่อภาพยนตร์ได้ถูกนำา

เสนอให้เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น	 หนึ่งข้อสังเกตที่สำาคัญข้อนั้นคือความสำาเร็จด้าน

รายได้มักจะเป็นภาพยนตร์ในตระกูลตลก	เพราะภาพยนตร์ตระกูลตลกไม่จำาเป็นจะ

ต้องใช้ทุนการสร้างสูง	 ไม่จำาเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษมากมาย	 อีกทั้งสามารถเข้าถึง

กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำานวนมาก	 จึงเป็นสาเหตุที่ทำาให้นายทุนสนใจที่จะทำาการ

ผลิตภาพยนตร์ตลก	และมีศิลปินตลกที่เข้ามากำากับภาพยนตร์

	 เมื่อพิจารณาจากตัวเลขในรอบ	 7	 ปีหลังจะเห็นได้ว่าผู้อำานวยการสร้าง

ภาพยนตร์	 หรือ	 ผู้บริหารบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างให้ความสนใจในการคัดเลือก

ศิลปินตลกเข้ามากำากับภาพยนตร์	 ข้อสังเกตหนึ่งของผู้ศึกษาก็คือประสบการณ์ที่

มากขึ้นของศิลปินตลก	จึงได้โอกาสที่จะขยับสถานะของตัวเองจากการเป็นนักแสดง

มาเป็นผู้กำากับภาพยนตร์	 ผู้กำากับภาพยนตร์คนแรกที่มาจากการเป็นศิลปินตลกนั่น

คือ	 บำาเรอ	 ผ่องอินทรีย์	 หรือ	 โน้ต	 เชิญยิ้ม	 ที่ได้รับโอกาสจากผู้อำานวยการสร้าง

ภาพยนตร์ในการกำากับภาพยนตร์เรื่อง	“คนปีมะ”	ในปี	พ.ศ.	2546	กับค่ายพระนคร

ฟิล์ม	 ซึ่งเป็นค่ายภาพยนตร์ที่เน้นภาพยนตร์ในตระกูลตลก	 จากนั้นศิลปินตลกก็ได้

รับโอกาสในการกำากับภาพยนตร์เรื่อยมา	 จนมาถึงภาพยนตร์เรื่อง	 “บอดี้การ์ดหน้า

เหลี่ยม”	ผลงานการกำากับภาพยนตร์ของ	เพ็ชรทาย	วงษ์คำาเหลา	หรือ	หมำ่า	จ๊กม๊ก	
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โดยใช้ทุนสร้างของบริษัท	 สหมงคลฟิล์ม	 จำากัดในปีถัดมาได้สร้างปรากฏการณ์ทาง

ด้านรายได้อย่างเป็นรูปธรรม	(74.4	ล้านบาท)	ทำาให้วงการภาพยนตร์เกิดการตื่นตัว	

กระแสโครงการสร้างภาพยนตร์จากผู้กำากับที่เป็นศิลปินตลกเกิดกับหลายค่าย	อย่าง

เช่น	 บริษัท	 จีทีเอช	 จำากัด	 ก็ให้โอกาส	 จาตุรงค์	 พลบูรณ์	 หรือ	 จาตุรงค์	 ม๊กจ๊ก	

เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง	 “โกยเถอะโยม”ซึ่งก็มีผลตอบรับ

ที่ดี	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	2547-2550	 จึงเป็นโอกาสที่ดีของบรรดาผู้กำากับภาพยนตร์ที่มา

จากการเป็นศิลปินตลก	 เพราะส่วนมากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยผู้กำากับภาพยนตร์กลุ่ม

นี้จะสร้างรายได้อย่างเป็นมากมาย	เรียกว่าถ้ารายได้จากการเข้าชมในโรงภาพยนตร์

ไม่มาก	 ก็จะมีรายได้จากการขายสายภาพยนตร์ต่างจังหวัด	 การขายลิขสิทธิ์นำา

เสนอภาพยนตร์ในรูปแบบซีดี	 มาเสริมในการแสวงหากำาไร	 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเรื่อง

ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกก็ตกอยู่เรื่องละ	 46.8	 ล้านบาท	 ซึ่งก็ยังเป็น

จำานวนที่สูงและเป็นตัวเลขที่น่าสนใจในการลงทุน	จึงเป็นข้อสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่

ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกสร้างภาพยนตร์แล้วประสบความสำาเร็จทางด้าน

รายได้นั้นก็จะได้รับโอกาสอีกในการสร้างครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาคต่อของ

ภาพยนตร์เรื่องเดิม	หรือว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ก็ตาม
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ตารางจำานวนและรายได้ของภาพยนตร์ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่กำากับโดยศิลปินตลก

(จากข้อมูลที่สืบค้นจากเว็ปไซต์	(http://www.boxofficemojo.com/intl/thailand/)	

	 ส่วนข้อมูลในเรื่องของความสำาเร็จของแต่ละบุคคลนั้นถ้าพิจารณาในแง่

ของความสำาเร็จทางด้านรายได้	 เพ็ชรทาย	 วงษ์คำาเหลา	 สามารถสร้างรายได้ให้

ภาพยนตร์ตัวเองได้สูงที่สุดถึง	 601.4	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ห่างจากอันดับที่	

2	 คือบำาเรอ	 ผ่องอินทรีย์	 ที่สร้างรายได้ให้ภาพยนตร์ตัวเองที่	366.2	 ล้านบาท	 เพ็

ชรทาย	 วงษ์คำาเหลา	 ถือว่าเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนี้จัดได้ว่าเป็นผู้

กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกที่มีความถี่ในการกำากับภาพยนตร์สูงที่สุดในยุค	

10	 ปีหลังคือ	8	 เรื่อง	 แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยแล้วอันดับหนึ่งยังคงเป็นของ	 เพ็

ชรทาย	 วงษ์คำาเหลา	 ที่สร้างรายได้เฉลี่ยต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเท่ากับ	 75.2	 ล้าน

บาท	สำาหรับบำาเรอ	ผ่องอินทรีย์นั้นถึงมีว่าค่าเฉลี่ยต่อเรื่องจะอยู่ที่	52.3	ล้านบาทแต่

ก็เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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ไทยอย่างเห็นได้ชัดนั้นคือ	 การเป็นคนแรกที่สามารถปลุกกระแสผู้กำากับภาพยนตร์

ที่เป็นศิลปินตลกในยุคใหม่	(ในระยะเวลา	10	ปีหลังจนถึงปัจจุบันปี	2552)	 และยัง

เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกที่สร้างรายได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์

จากภาพยนตร์เรื่อง	 “หลวงที่เท่ง”	 ในปี	2548	ที่จำานวน	141.7	ล้านบาท	ส่วนจาตุ

รงค์	 พลบูรณ์ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง”กระดึ๊บ”จะไม่ประสบความสำาเร็จด้านราย

ได้	 แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยต่อเรื่องอยู่ที่	 27.7ล้านบาท	 จะเห็นได้ว่าผู้กำากับภาพยนตร์ที่

เป็นศิลปินตลกที่ประสบความสำาเร็จทางด้านรายได้สูงสุด	 ต่างก็เป็นศิลปินตลกที่

มีมากด้วยประสบการณ์ทั้งสิ้น	 ที่มาของความสำาเร็จทางด้านรายได้ของภาพยนตร์

นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์ที่ต้องใช้การบริหารงานในกอง

ถ่ายทำาภาพยนตร์	ความคิดในการตลาดของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง	เนื่องจากสถานะ

ของผู้กำากับภาพยนตร์เป็นตำาแหน่งที่สูงที่สุดในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์	

ทั้งอำานาจในการสั่งการ	 การตัดสินใจครั้งสุดท้าย	 และการควบคุมบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน	 จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้

เป็นเกณฑ์การคัดเลือกผู้กำากับภาพยนตร์ที่มาจากการเป็นศิลปินตลก	 ของบริษัท

ผู้สร้างภาพยนตร์	 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่การทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็น

ศิลปินตลกในเชิงการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 และเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ

ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกในการทำาหน้าที่บริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์

ไทย	

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

	 (1)		ศิลปินตลก	หมายถึง	ผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติ

ทำาให้ผู้ชมขบขันด้วยคำาพูด	 กริยาท่าทาง	 และเป็นที่ยอมรับในความเป็นศิลปินใน

สังคม	 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชน	 ในที่นี้หมายถึง	 เพ็ชรทาย	 วงค์คำาเหลา	

บำาเรอ	ผ่องอินทรีย์	จาตุรงค์	พลบูรณ์	เป็นต้น
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	 (2)	การบริหาร	หมายถึง	การวางแผนในการถ่ายทำาภาพยนตร์เพื่อให้สำาเร็จ

ลุล่วงตามความคาดหวัง	 ซึ่งในกระบวนการถ่ายทำาภาพยนตร์นั้น	 แยกออกเป็น	 3	

ช่วงคือ	กระบวนการก่อนการถ่ายทำาภาพยนตร์	กระบวนการถ่ายทำาภาพยนตร์	และ	

กระบวนการหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์	 ซึ่งต้องอยู่ในอำานาจหน้าที่การบริหารของ

ผู้กำากับภาพยนตร์ที่จะสร้างสรรค์การเล่าเรื่องให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด	 และผู้

กำากับภาพยนตร์จะทำาหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ	ควบคุมการทำางาน	 เพื่อให้กอง

ถ่ายทำาภาพยนตร์ดำาเนินการตามที่ได้วางแผนเอาไว้

	 (3)	 ผู้กำากับภาพยนตร์	 หมายถึง	 ผู้ที่มีหน้าที่บริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์

ไทยในด้านการกำากับภาพยนตร์และเป็นผู้บริหารงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	ซึ่งใน

ส่วนของการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์นี้ถือว่ามีอำานาจในการสั่งการ	 การตัดสิน

ใจสูงสุด	 ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่าย

ทำาภาพยนตร์ว่าต้องจัดเตรียมการนำาเสนอ	จัดเตรียมบทภาพยนตร์	ขั้นตอนการถ่าย

ทำาภาพยนตร์ในแต่ละวัน	และขั้นตอนหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์	ว่าต้องดูแลการตัด

ต่อภาพยนตร์เพื่อให้ได้ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด	 นอกจากนั้นยังเป็นผู้บริหารโดยสั่ง

การบุคลากรอื่นๆในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	เช่น	ผู้กำากับภาพ	ผู้กำากับศิลป์	นักแสดง	

และทีมงานอื่นๆ	ในกองถ่ายทำาภาพยนตร์

	 (4)	 ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 หมายถึง	 ความ

สามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ส่งผลต่อการกำากับภาพยนตร์	 ซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับ

ข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งในการทำางานของตัวผู้กำากับภาพยนตร์เอง	เช่น	ความมีชื่อ

เสียง	ความสามารถเฉพาะบุคคล	และ	โอกาสที่ได้รับจากสังคมภายนอกเช่น	ความ

เชื่อถือในตัวผู้กำากับภาพยนตร์ในการทำางาน	ความนิยมในการรับชมผลงานจากการ

กำากับภาพยนตร์ของบุคคลนั้น	 ซึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์

ในแต่ละคนก็จะต้องวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคในการทำางานเพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงพัฒนาการทำางานต่อไป

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
	 (1)	 แนวคิดเกี่ยวกับการสรรหา	 	 และการคัดเลือกบุคลากร	 เนื่องจากการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลากรนั้นถือเป็นภารกิจสำาคัญที่ผู้บริหารจำาเป็นจะต้องมีการ

ตัดสินใจ	 กองถ่ายทำาภาพยนตร์นั้นถือว่าการคัดเลือกบุคคลากรมาดำารงตำาแหน่ง

อย่างเหมาะสมนั้นถือว่าเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการที่จะทำาให้การผลิตภาพยนตร์

ประสบผลสำาเร็จ	ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

	 วิธีการในการสรรหาอาจเรียกว่า	 	ช่องทางการสรรหา		 ในอดีตนั้นผู้สรรหา		

และผู้สมัครมักจะพบกันโดยการชักชวนกันมาพบ		แต่ในปัจจุบันช่องทางการสรรหา		

หรือวิธีการสรรหาบุคคลเข้ามาทำางานในองค์กรนั้นใช้กันหลายๆ		วิธีการด้วยกันคือ	

(พยอม	 วงศ์สารศรี:2542:120)	 ได้แก่การมาสมัครงานด้วยตนเอง	 (Walk-in)	 การ

เขียนจดหมายมาสมัครงาน	 (Write-in)	 การแนะนำาของพนักงานในองค์กร	 (Em-

ployee	referrals)	การลงสื่อโฆษณาในสื่อ	(Advertising)	สมัครจากกรมการจัดหา

งาน	 (Department	 of	 Employment)	 จากสถาบันการศึกษาหรือสมาคมวิชาชีพ	

(Educational	Institution)	

	 	 ส่วนในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรนั้นAlec	Rodger		จากสถาบัน

แห่งชาติว่าด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรมของอังกฤษ		ผู้คิดค้นหลัก	7	ประการ	ในการ

คัดเลือกคนเรียกว่า	Seven-Point	Plan	ประกอบด้วย	ร่างกาย	(Physics	Appear-

ance)		ความรู้	(Knowledge	or	attainments)	เชาว์ปัญญา	(Intelligence)	แนว

ถนัด	(Aptitudes)	 ความสนใจ	(Interests)	 นิสัยใจคอ	(Habit	or	disposition)	 สิ่ง

แวดล้อม	(Environment	or	circumstance)		

 

	 (2)	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 ใจความสำาคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ผู้กำากับภาพยนตร์	 (Film	Director)	 เป็นหน้าที่

ที่มีความสำาคัญที่สุดในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 เพราะเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบหลักใน

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์และการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 โดยเฉพาะการ

เป็น”คนเล่าเรื่อง”	 ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ	 ผู้กำากับภาพยนตร์จึงเป็นผู้ที่อยู่
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เบื้องหลังในทุกส่วนของภาพยนตร์	โดยในปัจจุบันผู้กำากับจะถูกคัดเลือกจากสไตล์

การทำางานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	หรือความถนัดเฉพาะเรื่องตามความเหมาะ

สมของบทภาพยนตร์	 เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและเสียงได้อย่างมีศิลปะ	 รวม

ไปถึงความสามารถในการกำากับการแสดงเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดและสื่อความหมายของตัวละคร	และมีอำานาจในการต่อรองนายทุนมากยิ่ง

ขึ้นแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในข้อตกลงเบื้องต้นในการทำางาน	 หรืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือ

ประสบการณ์การทำางาน	 ความน่าเชื่อถือของตัวผู้กำากับภาพยนตร์เอง	 ความรับ

ผิดชอบของผู้กำากับภาพยนตร์เริ่มตั้งแต่การทำาเอาเค้าโครงเรื่องมาพัฒนาหาองค์

ประกอบอ้างอิง	 เค้าโครงเรื่องในที่นี้จะเป็นของตัวเอง	 ของทีมงาน	 ทีมร่วมงานใน

ขั้นต้น	 หรือจะใช้การซื้อลิขสิทธิ์บทประพันธ์ก็ได้ในปัจจุบัน	 เพื่อขอทุนจากผู้อำานวย

การสร้างภาพยนตร์	 เมื่อยื่นข้อเสนองบประมาณในการถ่ายทำา	 (Proposal)	 เมื่อขั้น

ตอนแรกสำาเร็จแล้วก็จะมีการดำาเนินงานในขั้นตอนต่อไป	จนจบกระบวนการถ่ายทำา

ภาพยนตร์	 ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์หนึ่งเรื่องจะต้องมีกระบวนมากมายและผู้ที่

อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในทุกๆกระบวนการนั่นคือผู้กำากับภาพยนตร์	 ซึ่งขอบเขต

การทำางานในปัจจุบันนั่นมากกว่าในอดีต	 ผู้กำากับภาพยนตร์จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในศิลปะการผลิตภาพยนตร์	 ที่เราเคยชินกับคำาว่าผู้กำากับการแสดงนั่นคือ

ความเข้าใจที่ว่าผู้กำากับจะต้องมีหน้าที่ในกองถ่ายทำาภาพยนตร์คือการกำากับการ

แสดงเพียงอย่างเดียว

 

	 มาร์ค	 ดับเบิ้ลยู	 ทราวิส	 ได้นิยามความหมายของผู้กำากับภาพยนตร์ไว้

ในหนังสือ	 The	Director’s	 Journey	 :	 The	Creative	Collaboration	between	

Directors,Writer	 and	 Actors	 ไว้ดังนี้	 ผู้กำากับภาพยนตร์มีหน้าที่หลากหลาย

มากมายในการเชื่อมโยงหรือรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง	 ให้เข้ากับองค์

ประกอบหรือส่วนต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์	ผู้เขียน	นักแสดง	การ

กำากับศิลป์	ช่างภาพ	นักแต่งเพลง	และส่วนอื่นเข้าด้วยกันโดยผู้กำากับภาพยนตร์จะ

ไม่สามารถสร้างภาพยนตร์ได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้	(Travis:1997:5-6)

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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	 การบริหารงานในแต่ละส่วนของกองถ่ายทำาภาพยนตร์นั้น	 ก็มีการบริหาร

การทำางานในแต่ละส่วนที่ลึกย่อยลงไปอีก	 หลักในการทำางานก็จะแตกต่างกันออก

ไป	 โดยผู้ศึกษาจะแบ่งจากวิธีการทำางานออกเป็น	3	ส่วนที่ใช้หลักการในการทำางาน

สอดคล้องกัน	 คือ	 ส่วนที่ใช้ความคิดมาเป็นหลักในการบริหาร	 ส่วนที่ใช้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นหลักในการบริหาร	และ	ส่วนที่ใช้การจัดการมาเป็นหลัก

ในการบริหาร

 

	 (3)	 แนวคิดการบริหารตามสถานการณ์	 (Contingency	 Approach)	

สมยศ	นาวีการ	(2545:33)	ไม่มีแนวทางของการบริหารที่ดี่ที่สุดเพียงแนวทางเดียวที่

สามารถประยุกต์ได้กับทุกองค์การ	 เราได้ศึกษาความรู้เรื่องการบริหารภายใต้หน้าที่

การบริหารที่สำาคัญสี่อย่าง	 คือ	 การวางแผน	 การจัดองค์การ	 การสั่งการ	 และการ

ควบคุม	 วิธีการบริหารตามแนวความคิดนี้	 เป็นการพยายามรวบรวมสำานักแนวคิด

ของการบริหารต่างๆ	เข้าด้วยกัน		วิธีการนี้ได้ละทิ้งความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร

ซึ่งเป็นแนวความคิดสากล	และเป็นข้อกำาหนดโดยสิ้นเชิง		โดยมีพื้นฐานความคิดมา

จากรูปแบบเชิงระบบเกี่ยวกับองค์กรที่ซับซ้อน	 และสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ในแต่ละวัน

	 โดยสาระสำาคัญแล้วองค์การจะมีรูปแบบใดๆก็ได้แต่จะมีเป้าหมายอย่าง

เดียวกันคือความสำาเร็จ	 การออกแบบจะช่วยทำาให้ผู้บริหารระดับสูงจัดการกับความ

เปลี่ยนแปลงได้	ด้วยเหตุผลนี้องค์การที่ใช้โครงสร้างแบบอิสระจะมีแนวโน้มให้ความ

สำาคัญกับสายการบังคับบัญชา	 และคำาบรรยายลักษณะงานน้อยลง	 องค์การจะ

พยายามให้คนงานมีความเป็นอิสระจากการควบคุมเล็กๆน้อยๆ	ผู้บริหารมีอิสระใน

การทำางาน	 องค์การจะดำาเนินงานในลักษณะทีมงานมากขึ้น	 เพื่อความสำาเร็จของ

เป้าหมายโดยให้ความสำาคัญกับการเข้ามีส่วนร่วม	 ทีมงาน	 การควบคุมตนเองและ

ความเป็นอิสระ

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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	 แนวคิดศึกษาตามสถานการณ์พบว่า	 วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง	 ภายใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง	 อาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงภายในสถานการณ์อื่น

ได้	 	 	 การบริหารงานตามแนวความคิดนี้	 คือ	 การวิเคราะห์สถานการณ์	 และแก้

ปัญหาตามสาเหตุ		ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน	

จึงไม่มีวิธีการดีที่สุดในการแก้ปัญหาของทุกสถานการณ์

	 3.4	 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนบุคคล	 เป็นการใช้หลักการวิเคราะห์

แบบ	 SWOT	 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์	 ในการตรวจสอบทักษะ	 ความสามารถ	

ความชอบและโอกาสในอาชีพ	(Career)	เมื่อนำามา	วิเคราะห์ส่วนบุคคลแล้วจะทำาให้

ทราบถึงจุดแข็ง	(Strengths)	จุดอ่อน	(Weaknesses)	โอกาส	(Opportunities)	และ

อุปสรรค	(Threats)	ของอาชีพต่างๆ	ที่ท่านสนใจ			(นภาพร	ขันธนภา:2546:276)

		ขั้นที่	1	การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน	(Step	1	:	Assessing	Personal	Strengths	

and	Weaknesses)	จุดแข็ง	เป็นด้านทักษะพิเศษ	ความสามารถพิเศษต่างๆ	รวมถึง

ลักษณะงานที่ตนชอบ	

															ขั้นที่	2	มองให้เห็นโอกาสและอุปสรรคของอาชีพ(Step	2	:	Identi-

fying	career	opportunities	and	threats)โอกาสและอุปสรรคของอาชีพเป็นปัจจัย

ภายนอกที่มีผลต่อตัวเราทั้งในงานตอนต้นและอนาคต	 ดังนั้นผู้ศึกษาต้องเลือกงาน

มาเป็นตัวอย่างประมาณ	1-2	 	 ชิ้นเพื่อนำามาพิจารณาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค

ของแต่ละชิ่นงานว่าเป็นเช่นไร	 ส่วนทางแก้ข้อบกพร่องของการทำางานด้วยแมท

ทริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง	(SWOT	หรือ	TOWS	matrix)

	 การระบุจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และข้อจำากัด	 โดยที่การประเมินสภาพ

แวดล้อมที่เป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินจากความ

สามารถต่างๆ	ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของอาชีพ	

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาสในการทำางาน	 จุดแข็ง

กับอุปสรรคในการทำางาน	 จุดอ่อนกับโอกาสในการทำางาน	 และจุดอ่อนกับอุปสรรค

ในการทำางานซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว	 ทำาให้

เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 ประเภท	 คือ(เอกชัย	 บุญ

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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ยาทิษฐาน:2553:106)

	 กลยุทธ์ที่	1:	กลยุทธ์	SO	(Strengths	-Opportunities	Strategy)	เป็นตำาแหน่ง

หรือสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมาย	 โดยจะใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบจากโอกาส	 ถ้ามี

จุดอ่อนก็พยายามแก้ไขเพื่อให้เปลี่ยนเป็นจุดแข็ง	 ถ้าเผชิญอุปสรรคก็ต้องพยายาม

เปลี่ยนให้เป็นโอกาส	

	 กลยุทธ์ที่	2:	 กลยุทธ์	WO	(Weakness	-	Opportunities	Strategy)	 เป็น

สถานการณ์ที่พยายามให้มีจุดอ่อนต่ำาสุดและมีโอกาสสูงสุด	 ดังนั้นจุดอ่อนในบาง

กรณีจะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข	 โดยการใช้ข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีหรือ

บุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาผลงาน	

	 กลยุทธ์ที่	3:	กลยุทธ์	ST	(Strengths	-	Threats	Strategy)	 เป็นสถานการณ์

ที่มีจุดแข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก	 เป้าหมายคือพยายามให้มีจุด

แข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ำาสุดดังนั้นอาจใช้จุดแข็งทางด้านเทคโนโลยี	 การเงิน	การ

บริหารจัดการ	หรือการตลาด	เพื่อขจัดอุปสรรคในการทำางาน	

	 กลยุทธ์ที่	4:	กลยุทธ์	WT	(Weakness	-	Threats	Strategy)	เป็นสถานการณ์

ที่มีจุดอ่อนและมีอุปสรรคในการทำางาน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจุดแข็งและขจัด

อุปสรรคให้ต่ำาสุด	

แผนภูมิแสดง	TOWS	Matrix

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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สรุปผลการศึกษา
	 ซึ่งผลการศึกษาหลังจากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ผู้

อำานวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีศิลปินตลกเป็นผู้กำากับภาพยนตร์	 ผู้กำากับภาพยนตร์

ที่เป็นศิลปินตลก	และกลุ่มผู้ปฎิบัติการในภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปิน

ตลก	 จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ได้กล่าวไปในข้างต้นจะสามารถอภิปรายผลที่

เป็นความรู้ใหม่ได้เป็นคำาตอบของแต่ละวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (1)	การคัดเลือกผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกจากคุณสมบัติที่เด่นกว่า

ผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไป	กระบวนการคัดเลือกผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก

เข้ามาทำางานในเชิงการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ของบริษัทผลิตภาพยนตร์นั้น	

ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานของกระบวนการคัดเลือกนั้นจะใช้วิธีการที่ใกล้เคียงกับการคัด

เลือกผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไป	 นั่นคือตัวผู้กำากับภาพยนตร์จะต้องพบช่องทางในการ

เข้ามานำาเสนองานเป็นอันดับแรก	คือ	อยู่ในลักษณะของการแนะนำาของพนักงานใน

องค์กร	(Employee	referrals)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำานวยการสร้างของบริษัทผลิต

ภาพยนตร์เป็นผู้แนะนำา	 ทำาให้มีน้ำาหนักสำาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

คนอื่นและนายทุน	 และการมาสมัครงานด้วยตนเอง	 (Walk-in)	 ที่ใช้การมาสมัคร

และนำาเสนองานด้วยตัวเอง	ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกใช้	2	วิธีที่กล่าวไว้ใน

ข้างต้นเป็นช่องทางในการทำาเสนองาน	 ซึ่งไม่แตกต่างจากผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไป

นัก	 การที่ผู้บริหารของบริษัทผลิตภาพยนตร์ตัดสินใจเลือกศิลปินตลกเข้ามาทำา

หน้าที่บริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์นั้นมาจากลักษณะส่วนตัว	 (Personal	 Charac-

teristic)	 ซึ่งถือว่าเป็นจุดร่วมที่โดดเด่นแตกต่างจากผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไปและเป็น

จุดแข็งในการทำางานกำากับภาพยนตร์ที่ผู้บริหารของบริษัทผลิตภาพยนตร์ต้องการ	

มีดังต่อไปนี้

	 	 1.1	ชื่อเสียงส่วนตัวที่เอื้อต่อการประชาสัมพันธ์

	 	 ชื่อเสียงส่วนตัว	 ที่สามารถไปทำาการตลาดต่อได้	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการประขาสัมพันธ์	 เพราะศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงเป็นจุดขายของภาพยนตร์	 โดย

ศิลปินตลกสามารถเรียกความสนใจ	 โน้มน้าวให้ผู้บริโภคสนใจได้และมีฐานผู้รับชม

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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ที่จะคอยติดตามผลงานโดยตลอด	 ซึ่งจุดนี้จะเป็นข้อแตกต่างจากผู้กำากับภาพยนตร์

ทั่วไปอย่างชัดเจน	 อีกส่วนหนึ่งคือความเป็นตัวตนของศิลปินตลกที่ถูกนำามาเป็นจุด

ขายเนื่องจากชื่อเสียงเช่นเดียวกัน	 “จุดเด่นของพี่โน้ตคือเขามีชื่อเสียงอยู่แล้ว	 เขามี

แฟนทั่วประเทศอยู่แล้ว	 อย่างน้อยการประชาสัมพันธ์ก็ง่ายอยู่แล้ว	 ง่ายกว่าผู้กำากับ

ภาพยนตร์ที่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จัก”	(ธวัชชัย	พันธุ์ภักดี,สัมภาษณ์,7	มีนาคม	2553)อีก

ส่วนหนึ่งคือความเป็นตัวตนของศิลปินตลกที่ถูกนำามาเป็นจุดขายเนื่องจากชื่อเสียง

เช่นเดียวกัน	“ความเป็นตัวเขา	ขายความคิดเขา	ขายความสามารถเขา	ทุกอย่างที่

ได้มาจากตัวเขาทั้งนั้น	มันสามารถทำาให้หนังขายดี”	(ปรัชญา	ปิ่นแก้ว,สัมภาษณ์,11	

เมษายน	2553)

	 	 1.2	ความสามารถเฉพาะทางในการกำากับภาพยนตร์

	 	 “ทางตลก”	ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินตลกในแต่ละท่านที่ได้มา

จากการดำาเนินชีวิตในการแสดงตลก	 หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จะถ่ายทอดและ

นำาเสนอในภาพยนตร์ที่ตนเองเป็นผู้กำากับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิด

ในการนำาเสนอภาพยนตร์ตลกที่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม	ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้

อำานวยการสร้างกล่าวว่า“จังหวะนั้นเหมือนกับว่าสไตล์ตลกมาแรง	 เพราะตอนนั้น

หนังตลกทำาเงิน	 ศิลปินตลกมาเล่นหนังเยอะแล้วเป็นหนังทำาเงิน	 แล้วมันเป็นความ

สามารถเฉพาะทางของตัวศิลปินตลกด้วยในการทำาหนังตลก”(ธวัชชัย	 พันธุ์ภักดี,7	

มีนาคม	2553)	ความสามารถเฉพาะทางนี้สร้างความแตกต่างให้กับแนวทางในการผ

ลิตภาพยนตร์ของค่ายภาพยนตร์เช่นกัน	“จุดเด่นคือฝีมือและมุขตลกชำ่าชองที่เขาทำา

แล้วเราทำาไม่ได้	 เราทำาได้แค่ตลกที่เขาเรียกเราว่าพวกฟิลกู๊ด	 ตลกแบบยิ้มน้อยๆ...

มุมมองการเล่าเรื่องของเขาพวกเราเชื่อว่าเขาสามารถทำาให้คนตลกได้	 สามารถ

ทำาให้ใครเล่นตลกได้โดยใช้เทคนิคของเขา”	 (เช่นชนนี	 สุนทรศารทูล	 ,26	 มีนาคม	

2553)	และความสามารถเฉพาะทางสามารถทำาให้ผู้อำานวยการสร้างมั่นใจที่จะเลือก

ศิลปินตลกเข้ามาทำางาน	 “มุขตลกก็จะมาวางตามความเหมาะสม	 	 ตรงนี้ของหม่ำา

ที่ผมคิดว่าคนนี้ใช่	 ทำาให้ผมมั่นใจในความคิดเขา”	 (ปรัชญา	 ปิ่นแก้ว,11	 เมษายน	

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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2553)

	 	 1.3ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินตลกด้วยกัน	ศิลปินตลกที่มีความสนิท

ส่วนตัวมาเป็น”หน้าหนัง”ของภาพยนตร์ได้	 บางครั้งสามารถช่วยในเรื่องการจัดการ

เจรจาต่อรองในส่วนของรายจ่ายค่าตัวของศิลปินตลกได้ถูกกว่าผู้กำากับภาพยนตร์

ทั่วไป	 รวมไปถึงความเกรงใจของบรรดาศิลปินตลกที่มีต่อผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็น

ศิลปินตลกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไปอย่างชัดเจนผู้ให้

ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้อำานวยการสร้างต่างกล่าวไว้ว่า	 “ศิลปินตลกได้เปรียบเรื่องบารมี

ในวงการตลก”	 (ธวัชชัย	 พันธุ์ภักดี,สัมภาษณ์,7	 มีนาคม	2553)	 แม้จะไม่ใช่ปัจจัย

หลักในการตัดสินใจตาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินตลกด้วยกันก็เป็นผลพลอยได้ทาง

ธุรกิจที่มีผลประโยชน์มากกว่าผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไปอย่างชัดเจน	 “เรื่องของความ

สัมพันธ์กับศิลปินตลกด้วยกันที่เข้ามาแล้วสามารถช่วยต่อรองราคาตลกด้วยกัน	

จริงๆแล้วเป็นข้อดี	 พี่ก็เห็นข้อนั้นพอได้พี่รงค์มาพี่ก็เห็นข้อดี	 แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่

เราจะมาตัดสินใจแต่จะเป็นผลพลอยได้มากกว่า	มันถูกลงก็จริงแต่มันไม่มาก”	(เช่น

ชนนี	สุนทรศารทูล	,สัมภาษณ์,	26	มีนาคม	2553)	ซึ่งข้อได้เปรียบในจุดนี้เป็นสิ่งที่ผู้

อำานวยการสร้างภาพยนตร์จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมาก	 โดยจะให้ศิลปินตลกทำาหน้าที่

ในการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ในการลดต้นทุนและการตลาด	 “ความสัมพันธ์ใน

วงการตลกด้วยกัน	 ไม่ต้องห่วงเลย	 อันนั้นหม่ำาเขามีมากอยู่แล้ว	 ส่วนเรื่องของการ

คุยกันอย่างไรนั้น	 ผมคิดว่าเขามีวิธีจัดการกันเอง”	 (ปรัชญา	 ปิ่นแก้ว,สัมภาษณ์,11	

เมษายน	2553)

	 1.4	นิสัยใจคอเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง

					 การที่ศิลปินตลกสามารถเข้าถึงผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์หรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทผลิตภาพยนตร์ได้นั้น	 ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าผู้กำากับ

ภาพยนตร์ทั่วไปที่ไม่มีโอกาสในการเจรจากับผู้บริหารเหล่านี้	 นั่นเป็นเพราะสิ่งที่

ศิลปินตลกเคยได้ช่วยเหลือในการทำางานเมื่อครั้งยังเป็นนักแสดงสามารถสร้างความ

ไว้วางใจกับผู้บริหารเหล่านั้นได้	 และได้รับโอกาสเป็นการตอบแทน	 “เนื่องจากพี่

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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โน้ตเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทอยู่แล้ว	 แถมมีความรู้สึกว่าแกเป็นสายเลือดเดียวกัน	

โอกาสของเขาคงมีตลอดครับ	 ทางบริษัทก็เชื่อมั่นตัวเขามาก	 ไว้วางใจพี่โน้ตมาก	

มองพี่โน้ตเป็นคนในองค์กร”	(ธวัชชัย	พันธุ์ภักดี,สัมภาษณ์,7	มีนาคม	2553)	ความ

ไว้วางใจนี้เกิดขึ้นจากนิสัยที่ตรงกันระหว่างศิลปินตลกกับผู้อำานวยการสร้างเช่นกัน	

“ตอนที่ทำางานเรื่ององค์บากกันได้คุยเรื่องหนังบ่อยๆ	 แล้วก็	 หม่ำาเป็นคนรักหนังซึ่ง

คนรักหนังเวลานั่งคุยกันเราจะรู้	 แล้วเขาเป็นคนที่รักหนังจริงๆแล้วก็ศึกษามันไปใน

ตัวเขา	 ...มันอาจจะเป็นสัญชาตญาณของวิชาชีพเขาด้วย	 เขาเลยเอามาปรับ	 กับ

ความรักหนังของเขา	 ผมคุยไม่กี่ครั้งผมก็เชื่อมั่นเลยว่าคนนี้เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ที่

ดีได้”	(ปรัชญา	ปิ่นแก้ว,สัมภาษณ์,11	เมษายน	2553)	

	 คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรที่ธงชัย	 สันติวงศ์ได้ระบุว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก

บุคลากร	 	 ได้มีนักวิชาการคิดค้นหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล	 เช่น	 Alec	 Rod-

ger	 	 จากสถาบันแห่งชาติว่าด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรมของอังกฤษ	 	 ผู้คิดค้นหลัก	

7	 ประการ	 ในการคัดเลือกคนเรียกว่า	Seven-Point	Plan	 ซึ่งผู้กำากับภาพยนตร์ที่

เป็นศิลปินตลกมีจุดเด่นที่สอดคล้องกับแนวความคิดนี้อย่างชัดเจน	3	ประการได้แก่	

แนวถนัด	(Aptitudes)	นิสัยใจคอ	(Habit	or	disposition)	และประการสุดท้ายคือ	สิ่ง

แวดล้อม	(Environment	or	circumstance)		ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ที่เป็นจุดเด่นของ

ศิลปินตลกนั้นได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง	และจะนำาจุดเด่นทั้ง	4	ข้อนี้

ไปรวมเป็นจุดแข็งเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกและ

วิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำาทำางานของศิลปินตลกในอนาคต

	 (2)	 เอกลักษณ์ในการทำางานของผู้กำากับที่เป็นศิลปินตลกในเชิงการบริหาร

งานกองถ่ายทำาภาพยนตร์

	 	 2.1	 การวางตัวเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจโดยใช้การระดมความ

คิดทุกๆคนในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	การทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปิน

ตลกในเชิงการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อนถ่าย

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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ทำาภาพยนตร์ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำาคัญอย่างมาก	 การทำางานในขั้นตอนนี้

ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกจะมีอำานาจหน้าที่การตัดสินใจที่สูงที่สุดในกอง

ถ่ายทำาภาพยนตร์	“ผมเวลาทำางานผมให้ความไว้วางใจกับทีมงานก่อน	ในลำาดับแรก	

เวลาผมทำาหนังผมก็เรียกคนที่เก่งๆมาทำางาน	 โดยที่เอาผมเป็นศูนย์กลาง”(บำาเรอ	

ผ่องอินทรีย์,สัมภาษณ์,	3	มีนาคม	2553)	และผู้กำากับภาพยนตร์ต้องทำาหน้าที่เชื่อม

โยงทีมงานในแต่ละฝ่ายให้เข้าใจและทำางานร่วมกันได้แบบไม่มีอุปสรรค	 “ในการเต

รียมงานพี่ต้องดูหมดเลยทั้งเส้นเรื่องหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆ	 เช่น	 เรื่องของฉาก	

เรื่องเสื้อผ้า	 คือการเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ใครถามอะไรต้องตอบโดยทันที	 เราเสนอ

ความคิดของเราแล้วทีมงานต้องไปแตกไปทำาการบ้าน	การเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ไม่

จำาเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง	 แต่ต้องให้คนรอบข้างช่วยกัน”(จาตุรงค์	 พลบูรณ์,สัมภาษณ์,

31มีนาคม	 2553)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่	

มาร์ค	ดับเบิ้ลยู	ทราวิส	(Mark	W.	Travis)ที่กล่าวว่าผู้กำากับภาพยนตร์มีหน้าที่หลาก

หลายมากมายในการเชื่อมโยงหรือรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง	 ให้เข้ากับ

องค์ประกอบหรือส่วนต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์	 ผู้เขียน	 นักแสดง	

การกำากับศิลป์	ช่างภาพ	นักแต่งเพลง	และส่วนอื่นเข้าด้วยกันโดยผู้กำากับภาพยนตร์

จะไม่สามารถสร้างภาพยนตร์ได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้

	 ขั้นตอนการเตรียมงานเริ่มแรกจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการทำางานนำา

เสนองานหรืออาจจะมีทีมงานที่รู้ใจกันทำางานด้วยกันมานานเป็นคนช่วยรวบรวม

หรือเตรียมงานให้โดยเฉพาะเรื่องของบทภาพยนตร์	 “ในการเขียนบทนั้นผมจะเขียน

บทเป็นร่างแรกขึ้นมา	 แล้วก็ส่งให้ลูกชาย	 หรือ	 พิง	 ลำาพระเพลิงเขียน	 คุณบัณฑิต	

ฤทธิ์ถกล	 เขียน	 แล้วผมจะมาปรับอีกที	 เมื่อบทเสร็จจะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทีมงาน

เอาไปทำางานต่อยอดได้ง่ายมาก”(บำาเรอ	 ผ่องอินทรีย์,สัมภาษณ์,	3	 มีนาคม	2553)	

ซึ่งตรงกับแนวคิดในการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่เจเน็ท	 วาสโค	 (Janet	

Wasko)	 ได้กล่าวเกี่ยวกับการทำางานของคนเขียนบทภาพยนตร์ว่าทุกๆคนล้วนแต่

จะมีบทภาพยนตร์ในใจหรือแนวความคิดสำาหรับภาพยนตร์ของตัวเอง	 บางครั้งผู้

กำากับและผู้ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์ก็จะเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เช่นกัน	 แต่

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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อย่างไรก็ตามความชำานาญก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับผู้ที่หากินด้วยการเขียนบท

ภาพยนตร์เป็นอาชีพ		

	 หน้าที่ของผู้กำากับภาพยนตร์ยังเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องอีกด้วย	 ในฐานะที่

เป็นศูนย์กลางในการทำางาน	 เนื่องจากต้องใช้การเล่าเรื่องในการสื่อสารกับทีมงาน

ให้ชัดเจนการทำางานจะได้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน	 “กำากับภาพยนตร์พี่ต้อง

ทำาการบ้านมาก่อน	 แม้บทจะเขียนเองแต่พี่ก็จะต้องอ่านทุกบรรทัด	 ทุกย่อทุกคำาพูด	

พี่กล้าท้าเลยว่าบทพูดพี่สามารถต่อบทได้เลยโดยไม่ต้องเปิดบทดู	 พี่ต้องช่ำาชองกับ

มันมาก	เพราะเวลาเด็กถามแล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้เลย”	”(จาตุรงค์	พลบูรณ์,สัมภาษณ์,

31มีนาคม	2553)	ซึ่งการสื่อสารของผู้กำากับที่เปรียบเสมือนคนเล่าเรื่องนี้แจ๊ค	โอเปรี

ยน	(Jack	Oprien)	ผู้กำากับละครชาวอเมริกันได้กล่าวว่า	ผู้กำากับภาพยนตร์เปรียบ

เทียบได้กับคนเล่าเรื่องแรกสุด	 โดยผ่านคำาพูดและลีลาของนักแสดงต่างๆ	 จากนั้น

ก็ถึงผู้ชม	 ปัจจัยที่สร้างความสนใจให้กับผู้ชมก็คือการเล่าเรื่องให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	ทุกๆคนเล่าเรื่องในสัจธรรมเดียวกัน	จนผู้ชมไม่สามารถหลีกหลบไปในทาง

ไหนได้	(บรรจง	โกศัลวัฒน์,2529,น.5)

	 ส่วนความคิดเห็นของทีมงานปฏิบัติงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับ

ภาพยนตร์เป็นศิลปินตลกนั้นสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดและหลักการที่กล่าวเอาไว้ในข้าง

ต้นที่เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจของตัวผู้กำากับภาพยนตร์ที่ดีที่สุดก็

คือการระดมความคิดของทีมงาน	 “พอผมเข้ามาประชุมผมก็เลือก	 แต่ละคนที่ไป

ทำาการบ้านมาก็จะนำามาเสนอผม	 ส่วนผมก็จะใช้ความชัดเจนในการสื่อสารกับทีม	

ส่วนมากจะรู้ใจกันอยู่แล้ว	 ทำากันมาหลายเรื่องแล้ว	 ผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนทีมงาน

หลักๆด้วย”(เพ็ชรทาย	 วงษ์คำาเหลา,สัมภาษณ์,10	 เมษายน	 2553)เช่นเดียวกับทีม

งานที่ทำาหน้าที่กระจายงานต่างๆที่ได้รับมาจากการสื่อสารของผู้กำากับภาพยนตร์

ที่เป็นศิลปินตลก“จะเป็นการรวบรวมความคิด	 การประสานงานทางการบริหาร

กองถ่าย	 แล้วมาจบที่การตัดสินใจของพี่รงค์เป็นส่วนสุดท้าย	 ทุกคนในกองมีหน้า

ที่ช่วยให้จินตนาการของพี่รงค์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น...เป็นเรื่องดีที่ทีมงานก็จะมี

โอกาสแสดงความสามารถและความคิดได้อย่างเต็มที่	 มีโอกาสที่จะได้ใช้ความคิด

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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ของตัวเองมากในหนัง”(ชัยวัฒน์	 สีตลาศัย,สัมภาษณ์,24	 มีนาคม	2553)	 ซึ่งความ

คิดเห็นของทีมงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปินตลกนี้

สอดคล้องกับที่บรรจง	 โกศัลวัฒน์	 ได้กล่าวในหนังสือ	 การกำากับและการแสดงใน

ภาพยนตร์ว่า	 ผู้กำากับภาพยนตร์เป็นผู้ควบคุมการสร้างภาพยนตร์ในขั้นตอนการ

ถ่ายทำาทั้งหมดโดยตรง	 เพราะเป็นผู้ที่ทำาให้เรื่องราวทั้งหมดในบทภาพยนตร์กลาย

มาเป็นภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาในจอภาพยนตร์	 ความสำาเร็จของผู้กำากับนั้นขึ้นอยู่

กับความสามารถในการสั่งการทุกคนในกองถ่ายให้ทำางานอย่างประสานกลมกลืน

และนำาเอาความสามารถของทุกคนในกองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด	

(บรรจง	โกศัลวัฒน์,2529,น.1-2)

	 การทำางานกับทีมงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นหลักในการ

บริหารนั้นก็จะมีการนำาเสนอจากทีมงานเพื่อให้ผู้กำากับภาพยนตร์ได้รับทราบและ

วางแผนในการปฏิบัติงานในวันถ่ายทำาภาพยนตร์”เรื่องไหนที่ไม่เข้าใจจะเปิดโต๊ะ

ประชุมแล้วศึกษา	 เช่นเรื่องถ่ายใต้น้ำาอย่างจะทำาอย่างไรเราต้องมาคุยกันว่าในน้ำา

เราต้องใช้อะไรบ้างแล้วใช้เวลาเท่าไหร่	 ผมก็จะบอกกลับไปว่าต้องใช้บอดี้ประกอบ

กล้องใต้น้ำา	 แล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรยึด	 หรือว่าอาจจะใช้การควบคุมจากรีโมทบน

ฝั่งหรือเปล่า	 ซึ่งคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมทำางานเกี่ยวกับกล้องที่ดัดแปลงเพื่อติดกับตัวผู้

กำากับภาพมาก่อนเพราะฉะนั้นสรุปว่าผมต้องติดบอดี้ประกอบใต้น้ำา	 เพราะผู้กำากับ

คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวผมมากกว่า”(พนม	พรหมชิต,สัมภาษณ์,3	เมษายน	2553)

	 ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำา	 การตัดต่อซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางในการเล่าเรื่องตลกมาเป็นหลักในการลำาดับภาพยนตร์	 และก็มีการระดมความ

คิดจากผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์และทีมงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่จะแสดง

ความคิดเห็นเช่นกัน”ใช้เหตุผลคุยกันไม่มีการทำาอะไรโดยไม่บอกกัน	 แต่ทุกสิ่งอยู่

ในดุลพินิจและการตัดสินใจของพี่รงค์กับผู้บริหารระดับสูง	 นี่คือจุดเด่นของจีทีเอช	

และหนังจีทีเอชจะมีเวลามากกว่าหนังค่ายอื่น	 เขาจะห่วงเรื่องความกระชับของเรื่อง

มากกว่า”(เหมือนฝัน	 อุปถัมภ์,สัมภาษณ์,24	 มีนาคม	2553)	 นอกจากนี้ความลงตัว

ในภาพยนตร์ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำานั้นผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกก็

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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ยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเช่นกัน	 “จะมีการประเมินงานกันว่าตัดต่อแบบ

ไหนที่ได้ผลกับเนื้อหามากที่สุดแต่จะยึดแนวทางที่ดีที่สุดส่งผลกับภาพยนตร์ในทาง

ที่ดีที่สุดโดยไม่มีการเลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำา	 บางครั้งความคิดของทีมงานที่ทำา

แล้วดีกว่าพี่หม่ำาก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นได้”	(ปภพ	สุรสกุลวัฒน์,สัมภาษณ์,

22	 มีนาคม	2553)	 และสุดท้ายในกรณีที่ต้องมีการถ่ายทำาเพิ่มเติมก็ใช้ความคิดเห็น

จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำาเร็จของภาพยนตร์	 ”ในขั้นตอนตัดต่อพี่หม่ำาจะหา

เวลาว่างเข้าห้องตัดต่อ	 พอตัดต่อเสร็จก็จะเอาไปให้สมศักดิ์	 เตชะรัตนประเสิรฐ

ดู	 หรือไม่ก็พี่ปรัชญา	 ปิ่นแก้ว	 แล้วก็อาจจะมีถ่ายเพิ่ม	 ซึ่งตอนนี้หนังอยู่ในขั้นตอน

ถ่ายเพิ่มด้วยเพราะเนื้อหามันไม่พอต้องถ่ายเพิ่ม	 และมันมีบางอย่างในหนังต้องตัด

ออก	 มันมาจากการคุยกันว่ามันไม่เหมาะสม	 เป็นการปรับแก้นิดหน่อยตามสิ่งที่มัน

เป็น”(พิพัฒน์	จอมเกาะ,สัมภาษณ์,22	มีนาคม	2553)

	 การทำางานของทั้งผู้กำากับภาพยนตร์และทีมงานที่มีความสอดคล้องกันได้

อย่างลงตัวจึงเป็นเหตุเป็นผลสำาหรับการทำาหน้าที่ในเชิงการบริหารงานกองถ่ายทำา

ภาพยนตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 ส่งผลให้

ภาพยนตร์ที่ผลิตมีคุณภาพและประสบความสำาเร็จทางด้านรายได้ในเวลาต่อมา

 

	 	 2.2	การใช้ประสบการณ์มาเสริมในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์

	 	 จากการศึกษาเกี่ยวกับการทำางานในเชิงการบริหารกองถ่ายทำา

ภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนั้น	 ใช้หลักการบริหารงานตาม

สถานการณ์มาบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ทั้งสิ้น	 ซึ่งถ้าแบ่งออกตามจุดเด่นใน

การทำางานที่แตกต่างกับผู้กำากับทั่วไป	 คือ	 วิธีการทำางานที่แตกต่างและสอดคล้อง

กับจุดเด่นด้านวิธีการทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 นอกจากวิธี

การทำางานแล้ว	 วิธีการบริหารที่แตกต่างสอดคล้องกับจุดเด่นการบริหารบุคลากร

ในการทำางานถ่ายทำาภาพยนตร์ของศิลปินตลกนั้นถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างสูง	

เนื่องจากเป็นที่ยอมรับจากทีมงานทุกส่วน	โดยใช้	ประสบการณ์ในการทำางานที่ผ่าน

มาประยุกต์ใช้ในวิธีการทำางาน“พี่เหมือนเด็กอู่ที่ซ่อมรถอยู่ใต้ท้องรถ	 พี่เลยชิน	 เรื่อง

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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แสง	 เรื่องมุม	 เรื่องอะไรต่อมิอะไรพี่ชินเพราะพี่คร่ำาหวอดอยู่กับมัน	ถ่ายหนังมาเป็น

สิบๆเรื่องแล้ว	เล่นมาเยอะ	คนที่เรียนมาทำาได้พี่ทำาได้”(จาตุรงค์	พลบูรณ์,สัมภาษณ์,

31มีนาคม	2553)	ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกองถ่ายทำาภาพยนตร์	“อีกอย่างหนึ่ง

คือประสบการณ์ผมเล่นหนังมาเยอะโดนผู้กำากับภาพยนตร์ด่ามากมาย	จะกินอะไรก็

ไม่สะดวก	โดนผู้กำากับด่าว่าฟิล์มแพงกว่าชีวิตผมอีก	ผมโดนสารพัด	ผมเลยปฏิญาณ

เลยว่าเมื่อใดที่เป็นผู้บริหารมีบริษัททำาหนังของผมเรื่องแบบนี้จะไม่ให้เกิดเลยแม้แต่

นักแสดงประกอบ”	(บำาเรอ	ผ่องอินทรีย์,สัมภาษณ์,	3	มีนาคม	2553)	และมีมุมมอง

ที่ได้มาจากประสบการณ์ที่ผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไปไม่มี”ส่วนมากผู้กำากับภาพยนตร์

ทั่วไปส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้เป็นนักแสดง	 แต่เราใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยใน

งานเรา	ทำาให้ความหมายที่จะบอกจะเล่าไม่ผิด”(เพ็ชรทาย	 วงษ์คำาเหลา,สัมภาษณ์,

10	 เมษายน	 2553)	 การใช้ประสบการณ์ดังที่กล่าวมาในข้างต้นถือว่าเป็นการปรับ

ตัวของผู้กำากับภาพยนตร์ให้เข้ากับสถานการณ์	 ซึ่งสอดคล้องกับสมยศ	 นาวีการได้

ระบุถึงการบริหารภายใต้หน้าที่การบริหารที่สำาคัญสี่อย่าง	คือ	การวางแผน	การจัด

องค์การ	 การสั่งการ	 และการควบคุม	 การบริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมจะต้องปรับ

ตัวให้เหมาะสมกับปัจจัยและข้อจำากัดทางด้านสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดย

เฉพาะ

	 อีกประเด็นหนึ่งจะสามารถวิเคราะห์ได้จากความสัมพันธ์ของการดำาเนิน

ชีวิตยังสามารถเชื่อมโยงในการทำางานเชิงบริหารกองถ่าย	 เนื่องจากภูมิหลังของผู้

กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกแต่ละท่านเติบโตมาจากครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่

ต่างจังหวัด	 ถึงสะท้อนออกมาให้เห็นในบุคลิกลักษณะการทำางานที่อ่อนน้อมถ่อม

ตัว	 ขยันในการทำางาน	 ซึ่งอาจจะเกิดในช่วงแรกที่เริ่มกำากับภาพยนตร์ใหม่ๆเพราะ

ศิลปินตลกแต่ละท่านขาดความรู้ในการผลิตภาพยนตร์	 การให้เกียรติผู้อื่น	 มีสัมมา

คารวะกับผู้อาวุโส	 อีกส่วนหนึ่งคือภูมิหลังด้านจิตวิทยาที่เกิดจากประสบการณ์ที่เลว

ร้ายในการเป็นนักแสดงประกอบแล้วถูกข่มเหง	 เห็นความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติ

ตัวของผู้บริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 จึงนำามาปรับปรุงให้การทำางานของตัวเอง

ไม่เป็นอย่างที่เคยประสบมา	 ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์ในทางบวกกับการบริหาร

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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จึงส่งผลให้ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกได้รับความชื่นชอบจากบุคลากรราย

รอบ	เป็นที่ยอมรับนับถือ	และทีมงานยอมทำางานแบบเต็มศักยภาพ	การทำางานผลิต

ภาพยนตร์จึงมีคุณภาพสมความคาดหวังของทุกๆฝ่าย

	 (3)	เอกลักษณ์ในการทำางานของผู้กำากับที่เป็นศิลปินตลกในเชิงการสื่อสาร

	 ส่วนในเรื่องของเนื้อหานั้นก็ถือว่าผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกได้

ใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นกันในเชิงการสื่อสาร	 ไม่ว่าจะ

เป็นการเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้เติบโตมา	 “เทคนิคการเล่าเรื่อง

ของเขามันหลากหลาย	ถ้าวัดเป็นสไตล์นะก็ง่ายๆไทยๆ	ตามตัวเขาตามการดำาเนิน

ชีวิตเขา”(ปรัชญา	ปิ่นแก้ว,สัมภาษณ์,11เมษายน	2553)	เรื่องของประเพณีหรือความ

เชื่อทางพุทธศาสนา“สังเกตงานพี่โน๊ตทุกเรื่องจะต้องมีเพลงคือสเน่ห์ของพี่โน๊ต	 หรือ

อิงความเป็นไทยๆ	 อย่างเรื่องการเทศน์ของพระ”(ธวัชชัย	 พันธ์ภักดี,สัมภาษณ์,

7มีนาคม	 2553)	 เรื่องของประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วนำามาตีความเป็นบท

ภาพยนตร์“เขาก็มีเข้าเรื่องประเด็นสังคมเช่นเรื่องดราม่าเกี่ยวกับการทำาแท้ง	 นั่น

พวกพี่ไม่ได้แก้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้ว	 ไม่ใช่พี่มาจับให้สอนสังคมในตอนจบ	

เขามาดีอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลย	 โกยเถอะโยมพวกเราไม่ได้ไปแก้ของเขา	 ความเป็น

คนเขียนบทของพี่รงค์นี่ได้มาตรฐานเลย”	 (เช่นชนนี	 สุนทรศารทูล,สัมภาษณ์,26	

มีนาคม	2553)	ซึ่งก็ถือว่าประเด็นต่างๆที่ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนำาเสนอ

ในภาพยนตร์นั้นมีประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างมากถ้าใช้ความนิยมและกระแส

ตอบรับทางด้านรายได้มาเป็นเกณฑ์ศิลปินตลกในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์จะใช้

ประสบการณ์การใช้ชีวิตและความผูกพันในภาพยนตร์	 มาเป็นแนวทางในการสร้าง

เนื้อหาภาพยนตร์	 โดยส่วนมากจะเป็นประเด็นใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำาวันของตัว

เอง	 หรืออาจจะเป็นเรื่องของความทรงจำาในอดีตที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก	 จากการ

ชมภาพยนตร์ที่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง	 หลวงพี่เท่ง	 อีส้มสมหวังที่เป็น

เรื่องราวชีวิตจริงของบำาเรอ	 ผ่องอินทรีย์ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินตลก	 แหยมยโสธรที่

เป็นเรื่องเล่าของ	”บักแหยม”	คนในหมู่บ้านเดียวกันกับเพ็ชรทาย	วงษ์คำาเหลา		โกย

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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เถอะโยมที่เกิดจากความทรงจำาในมุขตลกเกี่ยวกับผีของจาตุรงค์	พลบูรณ์	

ภาพยนตร์เรื่อง”อีส้มสมหวัง”ที่มีเนื้อหาบางส่วนมาจากชีวิตคู่ของบำาเรอ	ผ่องอินทรีย์

ภาพยนตร์เรื่อง”แหยมยโสธร”ที่มีเนื้อหาบางส่วนมาจากชีวิตรักของคนชื่อ”บัก

แหยม”ที่มีชีวิตจริงอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของเพ็ชรทาย	วงษ์คำาเหลา

ภาพยนตร์เรื่อง”โกยเถอะโยม”ที่มีเนื้อหามุขตลกมาจากประสบการณ์ในการคิดมุข

ตลกเป็นประจำาทุก	ๆ	วันของจาตุรงค์	พลบูรณ์	

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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	 ลักษณะร่วมในประเด็นที่นำาเสนอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน	

ความเชื่อทางพุทธศาสนา	 ความเป็นชาวบ้าน	 ในภาพยนตร์เรื่อง	 หลวงพี่เท่ง	 อี

ส้มสมหวัง	 แหยมยโสธร	 ที่เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากความประทับใจของตัวผู้กำากับ

ภาพยนตร์ในอดีตแล้วพยายามนำาเสนอ	ซึ่งสะท้อนในเห็นถึงภูมิหลัง	ประวัติส่วนตัว	

รสนิยมด้านศิลปะวัฒนธรรม	 ตลอดจนวิธีการดำาเนินชีวิตที่เชื่อมโยงในภาพยนตร์

แต่ละเรื่อง	 เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	 หลวงพี่เท่งนอกจากจะมีการเล่าเรื่องผ่านตัวละคร

เอกที่เป็นพระแล้วยังมีการนำาเสนอเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็น

ศิลปินตลกชื่นชอบ	 แทรกไว้ในภาพยนตร์เช่นเดียวกับปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ได้

ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของการเทศน์	การสั่งสอนของพระที่เป็นแกนในการเล่าเรื่อง	

รูปภาพเกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่อง”หลวงพี่เท่ง”ไม่ว่า

จะเป็นการแก้เคล็ดของชื่อที่ไม่เป็นมงคล	ความเชื่อเรื่องคนทรง	ตลอดจนความนิยม

ในการฟังพระเทศน์ของชาวบ้าน

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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	 ส่วนภาพยนตร์เรื่องแหยมยโสธรซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทีมงานปฏิบัติงาน

ยอมรับว่าเป็นตัวตนของผู้กำากับภาพยนตร์ที่สุดที่มีเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวจริงจาก

ถิ่นฐานบ้านเกิด	 การใช้ภาษาท้องถิ่นในภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งแสดงในถึงความรัก

บ้านเกิด	ภูมิใจในบ้านเกิดของตัวผู้กำากับภาพยนตร์อีกด้วย	

	 รูปภาพเกี่ยวกับการใช้ภาษาในมิวสิควีดิโอของภาพยนตร์เรื่อง”แหยม

ยโสธร”ซึ่งในภาพยนตร์ก็ใช้ภาษาอีสานเช่นเดียวกัน	อีกส่วนหนึ่งคือภาพยนตร์ที่

เกิดจากความประทับใจส่วนตัวในภาพยนตร์ที่ผู้กำากับภาพยนตร์เคยรับชม	 เช่น	

ภาพยนตร์เรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม	 และ	 ตั๊ดสู้ฟุตที่ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์

ฮ่องกงแนวแอ้คชั่น	 ซึ่งผู้กำากับภาพยนตร์ได้นำามาเป็นโทนขององค์ประกอบต่างๆ

ที่ปรากฎในภาพยนตร์ดังกล่าว	 เนื่องจากการดำาเนินชีวิตของศิลปินตลกนั้นต้องมี

ความเป็นนักสังเกต	 นักล้อเลียนอยู่ในตัวจึงสามารถนำาองค์ประกอบของภาพยนตร์

ที่สร้างมาปรับจนกลายเป็นมุขตลกเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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รูปภาพจากภาพยนตร์เรื่อง”เจ้า

พ่ อ เ ซี่ ย ง ไ ฮ้ ” แ ล ะ ” เ จ้ า พ่ อ

กวางตุ้ง(ฉีจี้)”ซึ่งเป็นแรงบันดาล

ใจของจาตุรงค์	 พลบูรณ์	 ทำาให้

สร้างภาพยนตร์เรื่อง	“ตั๊ดสู้ฟุต”

รูปภาพแสดงการล้อเลียน		

โทนภาพยนตร์ฮ่องกงของผู้กำากับ

ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก

 

	 นอกจากความสัมพันธ์ทางวิธีชีวิต	 รสนิยม	 ภูมิหลังของผู้กำากับภาพยนตร์

กับประเด็นในการเล่าเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันแล้ว	 เทคนิคในการสร้างภาพยนตร์

ยังเชื่อมโยงกับวิธีชีวิต	 รสนิยม	 ภูมิหลังของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกอีก

ด้วย	 ถึงแม้บางครั้งการเล่าเรื่องใน”ทางตลก”จะขัดกับการเล่าเรื่องในทางภาพยนตร์

ก็ตาม	 แต่ความสามารถเฉพาะ”ทางตลก”ของแต่ละคนก็เป็นจุดเด่นและเป็นสไตล์

ภาพยนตร์ของแต่ละท่านที่จะใช้นำาเสนอในเชิงการสื่อสารเช่น	 จังหวะการเชื่อมต่อ

ฉากที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่งภาค	2	การถ่ายภาพแบบแช่กล้องเพื่อให้ผู้

ชมได้เห็นการแสดงของนักแสดงเหมือนชมวีดีโอตลกคาเฟ่ในอดีตโดยการใช้เทคนิค

การถ่ายทำาภาพยนตร์แบบ	Master	Scene	เพื่อรองรับการปูมุขตลกเพื่อจับการแสดง

แบบสดๆของตัวละคร	 เทคนิคการถ่ายภาพพร้อมกับการเคลื่อนไหวกล้องในหลาย

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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ลักษณะในการถ่ายหนึ่งครั้งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาพยนตร์ไทยในสมัยก่อนก็แสดง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อีกเช่นกัน	 ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพการนำาเสนอ

เฉพาะทางแบบใหม่ๆให้กับผู้ชมภาพยนตร์ที่ติดตาม	 และความสำาเร็จจากรายได้

เป็นสิ่งที่สะท้อนการยอมรับในการนำาเสนอแบบเฉพาะทางของผู้กำากับภาพยนตร์ที่

เป็นศิลปินตลก

		 เมื่อพิจาณาจากข้อมูลในเชิงการสื่อสาร	จึงเป็นที่มาของคำาว่า	 ”รูปแบบของ

ภาพยนตร์ที่กำากับโดยศิลปินตลก”	(Comedian	Director’s	Film	Form)	ที่กลั่นกรอง

มาโดยสรุปนอกเหนือจากการสร้างคุณค่าในเชิงการสื่อสารแล้ว	ตัวตนโดยลึกจะเห็น

ได้ว่าศิลปินตลกเป็นผู้กำากับภาพยนตร์นั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันในตัวความ

เหมือนคือความเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทักษะทางด้านตลกเช่นเดียวกันแต่ต่างกันไปตาม

วิธีการของแต่ละท่าน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ภาพยนตร์ของบำาเรอ	 ผ่องอินทรีย์จะใช้มุข

ตลกแบบสนุกสนาน	 เบาสมองเด็กสามารถดูได้อย่างเข้าใจ	 ไม่มีคำาหยาบคาย	จาตุ

รงค์	 พลบูรณ์จะใช้มุขตลกทางหน้าตาและเสียง	 การนำาเสนอจะมีความหลากหลาย

ในรูปแบบ	 ภาพยนตร์ที่กำากับโดยจาตุรงค์	 พลบูรณ์	 เนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันและ

ไม่มีภาคต่อ	 เพ็ชรทาย	 วงษ์คำาเหลาจะใช้มุขตลกที่ตลกจริงๆแต่อาจจะไม่เข้ากับ

การเล่าเรื่องซึ่งเป็นเอกลัษณ์ของการนำาเสนอมุขตลกเฉพาะทางของเพ็ชรทาย	 วงษ์

คำาเหลา	 ซึ่งทีมงานจะยอมรับว่า”“ทางหนัง””กับ“ทางตลก””ของเพ็ชรทาย	 วงษ์คำา

เหลา	จะสวนทางกันเสมอ

รูปแบบภาพยนตร์ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกแต่ละท่าน

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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	 (4)	 วิเคราะห์ศักยภาพของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกและแนวทาง

แก้ไขจุดอ่อน	 จากศักยภาพต่างๆของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 นำามา

เชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์	Personal	SWOT	ของ	นภาพร	ขันธนภา	

ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 มีจุดแข็งดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น	 คือ	

1.ชื่อเสียงส่วนตัว	2.	ความสามารถเฉพาะทางในการกำากับภาพยนตร์						3.	ความ

สัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินตลกด้วยกัน	4.	วิธีการทำางานในการกำากับภาพยนตร์	5.	วิธีการ

บริหารบุคลากรที่ดีในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	6.	การที่มีทีมงานปฏิบัติงานในกองถ่าย

ทำาภาพยนตร์ที่ดีส่งเสริม						7.	ความสามารถในการต่อรองกับผู้บริหารบริษัทผลิต

ภาพยนตร์	 ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบและเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่าง

ระหว่างผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกกับผู้กำากับภาพยนตร์ทั่วไป	

 

	 ส่วนโอกาสในการทำางานผลิตภาพยนตร์ต่อไปของศิลปินตลกถือว่าแจ่มใส

เนื่องจากปัจจัยที่เป็นโอกาสนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากถ้าผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็น

ศิลปินตลกจะยังสามารถรักษามาตรฐานการทำางานของตัวเองไว้ได้	 ปัจจัยที่เป็น

โอกาสเช่น	1.	การที่ผู้บริหารให้โอกาสและอิสระในการทำางาน	2.	ความนิยมในการ

บริโภคภาพยนตร์ตลกของผู้ชม	 3.	 ระบบการทำางานที่ดีของบริษัทผลิตภาพยนตร์ก็

ยังจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

	 ปัญหาที่ต้องแก้ไขมาจาก	2	ประเด็นคือ	คุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนของผู้กำากับ

ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 ในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 มีดังต่อไปนี้	 1.	

ความเป็นตัวเอง(อัตตา)	 2.	 นิสัยที่ไม่ดีส่วนตัวในการทำางาน	 เช่น	 ความเป็นคนขี้

เกรงใจ	3.	 เรื่องของเวลาในการทำางานที่มีน้อย	4.	การขาดความรู้ในเชิงลึกของการ

ผลิตภาพยนตร์ของศิลปินตลก	 5.	 การทำางานสองอย่างในเวลาเดียวกันทั้งงานเบื้อง

หน้าและเบื้องหลัง
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ประเด็นต่อมาคือ	 อุปสรรคของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 ในการบริหาร

กองถ่ายทำาภาพยนตร์	 มีดังต่อไปนี้	 1.	 คำาวิจารณ์ของบุคคลภายในและภายนอก

วงการผลิตภาพยนตร์ว่าสถานะเป็นหุ่นเชิด	 ไม่ได้กำากับภาพยนตร์ด้วยตัวเอง	 2.	

นโยบายของบริษัทผลิตภาพยนตร์	 ซึ่งบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่เติบโตมาจากการเป็น

สายภาพยนตร์จึงเน้นการผลิตภาพยนตร์ในความยาวที่จำากัดเพื่อเพิ่มรอบ	 ทำาให้

การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตัวเองไม่เต็มที่	 เพราะการนำาเสนอในรายละเอียดของ

การเล่าเรื่องในบางอย่างจะถูกตัดทอนไป	อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่บริษัท

ผลิตภาพยนตร์ต้องการที่จะแทรกแนวทางของภาพยนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท

นั้นๆเข้าไปในเนื้อเรื่องที่ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกต้องการนำาเสนอ	 จน

ทำาให้เสียอรรถรสในการเล่าเรื่องได้	 3.	 รสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนรูปแบบในการ

รับชมภาพยนตร์	 การเปลี่ยนจากการรับชมในโรงภาพยนตร์ไปเป็นการรับชม	 วีซีดี	

หรือ	 ดีวีดี	 ในที่อยู่อาศัย	 และปัจจุบัน(2553)ก็มีผู้รับชมภาพยนตร์ที่มีความคิดแตก

ต่างในเรื่องของรสนิยมที่ไม่รับชมภาพยนตร์ที่กำากับโดยศิลปินตลกอยู่ด้วย	 อีกส่วน

หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเนื่องจากความคาดหวังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

เพราะผลงานที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดในความสนุกถ้าผู้ชมเข้ามารับชมภาพยนตร์แล้ว

ไม่เข้าเป้าตามความคาดหวังอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของรายได้	4.	ปัญหาต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน	 (2553)	 ผลกระทบกับภาพยนตร์ไทยที่มีผู้กำากับ

ภาพยนตร์เป็นศิลปินตลก	 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อภาพยนตร์ไทยที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปินตลก	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์ที่ไม่เข้าใจการนำาเสนอภาพยนตร์ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็น

ศิลปินตลกเป็นบางเรื่องทำาให้ไม่ผ่านการตรวจพิจารณา	 โดยจะต้องแก้ปัญหาด้วย

การตัดฉากที่ไม่ได้รับอนุญาตินั้นออกจากเนื้อเรื่อง	ทำาให้การเล่าเรื่องในบางส่วนของ

ภาพยนตร์นั้นไม่สมบูรณ์	อีกปัญหาหนึ่งคือ	ภาวะที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเมือง

ในปัจจุบัน(2552)ทำาให้ผู้ชมภาพยนตร์หวาดกลัวไม่ออกมาชม	 เนื่องจากความเป็น

ห่วงในสวัสดิภาพของตัวเองและผู้ร่วมรับชมภาพยนตร์ด้วยกัน

 

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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	 (5)	 แนวทางในการทำางานในเชิงการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยใน

อนาคตของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก		ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค

ของศิลปินตลกนั้นหากพิจารณาในบางปัจจัยเวลาที่ผ่านไปสามารถทำาให้ผู้กำากับ

ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกสามารถจัดการกับจุดอ่อนและอุปสรรคของตัวเองได้

เพราะแต่ละท่านมีพัฒนาการและจุดแข็งที่ชัดเจนกว่าจึงทำาให้จุดอ่อนได้พบกับทาง

แก้โดยใช้หลักแมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง	(SWOT	หรือ	TOWS	ma-

trix)	 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการทำางานในเชิงการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์

ไทยในอนาคตของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกดังต่อไปนี้

	 	 5.1	นำาจุดแข็งมารวมกับโอกาสในการทำางานเพื่อสร้างความก้าวหน้

าในการผลิตภาพยนตร์	 การวางแผนการสร้างความก้าวหน้าในการผลิตภาพยนตร์

โดยการใช้จุดแข็งคือ	 วิธีการทำางานที่ดีของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 และ	

การบริหารบุคลากรในการถ่ายทำาภาพยนตร์	 กับโอกาสในการทำางาน	 คือ	 ระบบใน

การทำางานที่ดีของบริษัทผลิตภาพยนตร์	 แผนการนี้จะเป็นแผนการในการพัฒนา

ทีมงานในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปินตลกให้มีความ

สามารถมากยิ่งขึ้น	 เข้ากับวิธีการทำางานของผู้กำากับภาพยนตร์และระบบของบริษัท

ผลิตภาพยนตร์	 ซึ่งสามารถรองรับคุณภาพที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะยาวเพราะผุ้กำากับ

ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกไม่นิยมการเปลี่ยนทีมงาน

	 	 การวางแผนการสร้างความก้าวหน้าในการผลิตภาพยนตร์โดยการ

ใช้จุดแข็งคือ	 ชื่อเสียงส่วนตัวและการที่มีทีมงานปฏิบัติการในกองถ่ายทำาภาพยนตร์

ที่ดีส่งเสริม	 กับโอกาสในการทำางาน	 คือ	 ระบบการทำางานที่ดีของบริษัทผลิต

ภาพยนตร์	 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์ที่กำากับโดยศิลปินตลกใน

อนาคต	 และสามารถวางการตลาดได้เนื่องจากผลผลิตที่เกิดจากทีมงานที่ดีผสมกับ

ระบบการทำางานของบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ดี	จะช่วยให้ผลงานภาพยนตร์มีคุณภาพ

มากขึ้น	 จากนั้นความมีชื่อเสียงก็จะเป็นแรงผลักดันให้การตลาดของภาพยนตร์ก้าว

ไปข้างหน้า
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	 	 การวางแผนการสร้างความก้าวหน้าในด้านเนื้อหาของภาพยนตร์

โดยการใช้จุดแข็งคือ	 ความสามารถเฉพาะทางในการกำากับภาพยนตร์	 และ	 การ

ที่มีทีมงานปฏิบัติการในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ดีส่งเสริม	 กับโอกาสในการทำางาน	

คือ	ความนิยมในการบริโภคภาพยนตร์ตลกของผู้ชมภาพยนตร์	และ	การที่ผู้บริหาร

ระดับสูงให้โอกาสและอิสระในการทำางาน	 จะช่วยสร้างความน่าสนใจในเนื้อหาซึ่ง

จุดนี้ถ้าผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกทำาควบคู่ไปกับทีมงานที่ดีจะสามารถเห็น

ช่องทางในการนำาเสนอมากขึ้นและเป็นตัวเองมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยน

โอกาสในการทำางานจากการที่ผู้บริหารระดับสูงให้โอกาสและอิสระในการทำางาน	มา

เป็นระบบการทำางานในบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ดี	 ก็จะถือว่าเป็นการสร้างภาพยนตร์

ที่มีเนื้อหาอยู่ในกรอบที่บริษัทผลิตภาพยนตร์ตั้งไว้และจะมีผลดีในด้านการตรวจ

สอบมาตรฐานของเนื้อเรื่องที่สูงมาก

	 แผนการ	3	ข้อในข้างต้นจะเป็นแผนการใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะ

เป็นการแก้ไขเริ่มตั้งแต่การจัดระบบการทำางาน	 และ	 การจัดระบบของเนื้อหาซึ่ง

จะแตกต่างจากการทำาการตลาดแบบปัจจุบัน(2553)ที่ใช้จุดแข็งทางด้านชื่อเสียง

และความสัมพันธ์ที่ดีของศิลปินตลกด้วยกัน	 กับโอกาสในการทำางานด้านความ

นิยมบริโภคภาพยนตร์ตลกของผู้ชมภาพยนตร์	 เนื่องจากแผนการดังกล่าวได้เกิด

ความล้มเหลวมาก่อนในกรณีของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกท่านอื่นๆ	 เช่น	

เจริญพร	อ่อนละม้ายและ	เทพ	โพธ์งามเป็นต้น

	 5.2นำาจุดแข็งมารวมกับอุปสรรคในการทำางานในการทำางานเพื่อลดความเสี่

ยงในการผลิตภาพยนตร์และแก้ไขอุปสรรคในการทำางานให้ดีขึ้น

	 	 การวางแผนการทำางานเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตภาพยนตร์

และแก้ไขอุปสรรคในการทำางานให้ดีขึ้นโดยการใช้จุดแข็งคือ	 การที่มีทีมงานปฏิบัติ

การในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ดีส่งเสริม	 กับอุปสรรคในการทำางาน	 คือ	 อุปสรรคที่

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก



240

เกี่ยวกับคำาวิจารณ์ในด้านต่างๆ	 เช่น	 ความรู้ความสามารถถ้าศิลปินตลกได้ทีมงาน

ที่ดีจากผลการศึกษาพบว่าศิลปินตลกจะสามารถเรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และจะสามารถแก้ไขได้ทั้งในเรื่องของคำาวิจารณ์และจุดอ่อนในด้านการขาดความรู้

เชิงลึกในการผลิตภาพยนตร์

	 	 การวางแผนการทำางานเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตภาพยนตร์และ

แก้ไขอุปสรรคในการทำางานให้ดีขึ้นโดยการใช้จุดแข็งคือ	 วิธีการทำางานที่ดีของผู้

กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	และ	การบริหารบุคลากรในการถ่ายทำาภาพยนตร์	

กับอุปสรรคในการทำางาน	 คือ	 นโยบายของบริษัทผลิตภาพยนตร์	 และรสนิยมของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนรูปแบบในการรับชมภาพยนตร์จะเป็นแผนการที่จะปรับปรุงการ

ทำางานทั้งของตัวผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกและการทำางานของทีมงานให้

เข้ากับนโยบายของบริษัทเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการผลิตภาพยนตร์ทั้ง

ในแง่ของเนื้อหาและการตลาดที่รองรับความเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมของผู้บริษัทที่

เปลี่ยนไปในทุกๆด้าน

	 	 การวางแผนการทำางานเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตภาพยนตร์

และแก้ไขอุปสรรคในการทำางานให้ดีขึ้นโดยการใช้จุดแข็งคือ	 ความสามารถในการ

ต่อรองกับผู้บริหารของบริษัทผลิตภาพยนตร์	 และความสัมพันธ์ที่ดีของศิลปินตลก

ด้วยกัน	 กับอุปสรรคในการทำางานคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน	

(2546-2553)	 ที่ส่งผลกระทบกับภาพยนตร์ไทยที่มีผู้กำากับภาพยนตร์เป็นศิลปินตลก	

แผนการนี้จะเป็นการหาทางออกของทั้งกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนตร์

ที่เป็นศิลปินตลกกับปัญหาต่างๆจากภายนอกที่ส่งผลกระทบตามช่วงเวลานั้นๆ	

เนื่องจากเป็นการร่วมมือของทั้งผู้บริหารของบริษัทผลิตภาพยนตร์	 และการใช้

ความสัมพันธ์ที่ดีของศิลปินตลกด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ

ภาพยนตร์

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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	 5.3	 นำาจุดอ่อนมารวมกับโอกาสในการทำางานในการทำางานเพื่อจุดอ่อนโดย

การใช้โอกาสในการทำางาน	

	 	 การวางแผนการทำางานเพื่อลดจุดอ่อนเพื่อเสริมโอกาสในการก้าว

ไปข้างหน้าของกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีศิลปินตลกเป็นผู้กำากับภาพยนตร์นั้น	 โดย

การนำาเอาจุดอ่อนทั้งหมดของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 คือ	 ความเป็นตัว

เอง(อัตตา)	 นิสัยส่วนตัวในการทำางาน	 เรื่องของเวลาในการทำางาน	 การขาดความ

รู้ในเชิงลึกของการผลิตภาพยนตร์ของศิลปินตลก	 การทำางานสองอย่างในเวลา

เดียวกัน	 กับโอกาสในการทำางานนั่นคือ	 ระบบการทำางานของบริษัทผลิตภาพยนตร์

ที่ดี	 แผนการนี้จะเป็นการสร้างกรอบเพื่อลดจุดอ่อนในทุกๆจุด	 โดยใช้ระบบการ

ทำางานของผู้บริหารอย่างมืออาชีพ	 ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้สามารถใช้ระบบการทำางานที่ดี

จัดการได้	และเห็นผลอย่างชัดเจนในการควบคุมคุณภาพภาพยนตร์

4.5.4นำาจุดอ่อนมารวมกับอุปสรรคในการทำางานในการทำางานเพื่อหลีกเลี่ยงความล้

มเหลวในการผลิตภาพยนตร์

	 	 การวางแผนการทำางานเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการผลิต

ภาพยนตร์ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกนั้น	 โดยการนำาเอาจุดอ่อนทั้งหมด

ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก	 คือ	 ความเป็นตัวเอง(อัตตา)	 นิสัยส่วน

ตัวในการทำางาน	 เรื่องของเวลาในการทำางาน	 การขาดความรู้ในเชิงลึกของการ

ผลิตภาพยนตร์ของศิลปินตลก	 การทำางานสองอย่างในเวลาเดียวกัน	 ที่เกิดขึ้นจาก

อุปสรรคในการทำางาน	 คือ	 คำาวิจารณ์ต่างๆทั้งบุคคลภายนอกและภายในวงการ

ผลิตภาพยนตร์	 การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เกิดการวิจารณ์เหมือนกับการวางแผนหลบ

หลีกสิ่งที่ทำาให้เกิดความเสี่ยง	 ปิดบังข้อบกพร่องที่จะทำาให้เกิดการโจมตีและการ

ทำาลายภาพลักษณ์ไปในแง่ลบ	การนำาเอาวิจารณ์มาใช้ประโยชน์เพื่อลดความเป็นตัว

เอง(อัตตา)ที่ส่งผลเป็นจุดอ่อน	

	 	 นอกจากนี้ผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกสามารถจัดการกับ

จุดอ่อนได้ด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองจัดการกับจุดอ่อนของตัวเอง	 ในลักษณะของ

การปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเองให้ดีขึ้น	 เช่น	การลดจุดอ่อนในเรื่องของเวลา	ด้วย

การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยกรณีศึกษาผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก
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การใช้การบริหารบุคลากรที่ดีในกองถ่ายทำาภาพยนตร์	 และการใช้ทีมงานปฏิบัติ

การในกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ดีส่งเสริม	 ความรู้ในเชิงลึกของการผลิตภาพยนตร์

ของตัวเองได้	 ทุกสิ่งทุกอย่างในการทำาหน้าที่ในเชิงการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์

ของผู้กำากับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลกสามารถปรับปรุงข้อด้อยและเปลี่ยนเป็นข้อดี

ได้เพราะศิลปินตลกรู้จักใช้ประสบการณ์ในทุกๆด้านของชีวิตมารวมกับจุดเด่นที่มี

คุณภาพและโอกาสในการทำางานเพื่อพัฒนาการของภาพยนตร์ตัวเองนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาเรื่อง”การบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ไทย	 :	 กรณีศึกษาผู้

กำากับที่เป็นศิลปินตลก”	นั้นเป็นการศึกษาเฉพาะการกำากับภาพยนตร์ของศิลปิน

ตลกทั้ง	3	คนซึ่งผู้ศึกษาได้พบประเด็นต่างๆที่สามารถนำามาเป็นข้อเสนอแนะในการ

ศึกษาครั้งต่อไปดังนี้

	 (1)	ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเชิงการบริหารควรมีการศึกษา

กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ที่กำากับโดยศิลปินตลกในส่วนของผู้บริโภคเพื่อเป็นการศึกษา	

อย่างครอบคลุมรอบด้าน

	 (2)	ควรมีการศึกษาในการบริหารกองถ่ายทำาภาพยนตร์ที่มีผู้กำากับภาพยนต

ร์เป็นบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพอื่นเพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการทำางาน

	 (3)	ควรมีการศึกษาการบริหารวางแผนการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ที่กำากับภา

พยนตร์โดยศิลปินตลกว่ามีรูปแบบที่แตกต่างจากการวางแผนการจัดจำาหน่ายภาพย

นตร์ที่กำากับโดยผุ้กำากับภาพยนตร์ทั่วไปอย่างไร

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-2563)
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