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บทคัดย่อ

 ก�รวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. ศกึษ�ผลกระทบของเทคโนโลยดีจิทิลัตอ่กระบวนก�รผลติภ�พยนตร์

ไทยในขัน้ตอนก�รผลติภ�พยนตร์ และขัน้ตอนหลงัก�รผลติภ�พยนตร ์2. ศกึษ�ก�รผลติภ�พยนตรไ์ทยนอกกระแส

ในระบบดิจิทัลมีผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ในขั้นตอนก�รถ่�ยทำ�และขั้นตอนหลังก�รถ่�ยทำ� และ 3. ศึกษ�ก�ร

ผลติภ�พยนตรไ์ทยในกระแสในระบบดจิทิลัมผีลต่อก�รผลติภ�พยนตร์ในข้ันตอนก�รถ่�ยทำ�และข้ันตอนหลงัก�ร

ถ่�ยทำ� โดยดำ�เนินก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ วิเคร�ะห์บทคว�มวิช�ก�รของต่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง และบทคว�มท�ง

อินเทอร์เน็ตท่ีน่�เชื่อถือได้ เก็บข้อมูลโดยใช้ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้กำ�กับภ�พยนตร์นอกกระแสและผู้สร้�ง

ภ�พยนตร์ในกระแสในประเทศไทย

 ผลก�รวิจยัพบว�่ ผลกระทบของเทคโนโลยดิีจทิลัทีม่ต่ีอกระบวนก�รผลติภ�พยนตร์ไทย จ�กกลุม่ผูก้ำ�กบั

ภ�พยนตร์นอกกระแสและกลุ่มผู้สร้�งภ�พยนตร์ในกระแสมีคว�มเห็นในทิศท�งเดียวกัน คือ ในส่วนของขั้นตอน

ก�รผลิตภ�พยนตร์นั้น ได้แก่ 1. งบประม�ณในก�รผลิตภ�พยนตร์ (Budget) ลดลง เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ดำ�เนินง�นผลิตภ�พยนตร์ลดลง 2. ก�รเขียนบทภ�พยนตร์ เนื้อห� และก�รตีคว�มบทภ�พยนตร์ (Screen Writ-

ing) มีคว�มหล�กหล�ยของเรื่องร�วม�กขึ้นกว่�เดิม 3. ก�รว�งแผนก่อนก�รผลิตภ�พยนตร์ (Pre - Pro-

duction) มีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รทำ�ง�น  4. ก�รออกแบบง�นสร้�ง และก�รกำ�กับศิลป์ (Production 

Design and Art Direction) มีก�รเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้รูปแบบของก�รแต่งหน้�เปลี่ยนไปจ�กเดิม 5. ก�รกำ�กับ

ภ�พยนตร์ (Directing) มีรูปแบบที่แตกต่�งไปจ�กเดิม 6. ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ (Cinematography) มีก�รปรับ

เปลี่ยนรูปแบบต่�งไปจ�กเดิม และในส่วนของผลกระทบต่อขั้นตอนหลังก�รผลิตภ�พยนตร์ ได้แก่ ขั้นตอนหลัง

ก�รผลิตภ�พยนตร์ลดลง ในส่วนของข้ันตอนก�รล้�งฟิล์ม ก�รเทเลซีน หรือ ก�รแปลงฟิล์มให้เป็นไฟล์ข้อมูล

สำ�หรับตัดต่อ และขั้นตอนของก�รพิมพ์ฟิล์มสำ�หรับฉ�ย และมีผลต่อก�รทำ�ง�นท�งด้�นก�รตัดต่อภ�พยนตร์ 

(Editorial) ก�รปรับแต่งสี (Color Grading) และก�รสร้�งเทคนิคพิเศษท�งภ�พ (Visual Effect) โดย 1. ก�ร

ตัดต่อภ�พยนตร์ (Editorial) โดยกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นในก�รตัดต่อลดลง ก�รตัดต่อสะดวกกว่�

เดิม ก�รตัดต่อมีประสิทธิภ�พกว่�เดิม แต่ก�รบริห�รจัดก�รไฟล์ลำ�บ�กกว่�เดิม 2. ก�รปรับแต่งสี (Color Grad-

ing) ก�รทำ�ง�นด้�นก�รปรับแต่งสีมีขั้นตอนท่ีลดลง มีประสิทธิภ�พ คว�มแม่นยำ�ม�กข้ึน โหมดในก�รทำ�ง�น

ออกแบบม�รองรับก�รทำ�ง�นในปัจจุบันม�กขึ้น และ 3. ก�รสร้�งเทคนิคพิเศษท�งภ�พ (Visual Effects) มีก�ร

เปลีย่นแปลงทำ�ใหม้ปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ ก�รทำ�ง�นได้รวดเร็วขึน้กว�่เดิม และทำ�ให้ภ�พทีไ่ด้จ�กสร้�งกลมกลนื

กับภ�พได้ถ่�ยจ�กกล้องเกิดคว�มสมจริง
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Abstract

 This research aims to study 1) the impacts of digital technology on the process of Thai 

filmmaking, during the production and post-production stages, 2) the impacts of digital technol-

ogy on the process of Thai independent film production, and  3) the impact on the process of 

Thai in-current film production. The research was qualitatively conducted by analyzing related 

foreign academic journals, foreign academic films, and reliable online journals. The data was 

collected through interviewing groups of independent film directors and in-current film makers 

in Thailand.

 The results shows that, according to similar opinions from groups of independent film 

directors and in-current film makers in Thailand, the impacts of digital technology on the pro-

cess of Thai film production were 1) budget of production being decreased due to lower cost 

of film production process, 2) increased variety of scripts and stories being written and possible 

interpretation, 3) changes in working format during the pre-production stage, 4) changes in 

production design and art direction resulting in improvements of make-up styles, 5) changes in 

film directing styles, and 6) the changes of cinematography techniques. The results also shows 

that the impacts of digital technology on post-production filming process involves reduced 

steps required for certain tasks, such as developing photographic films, telescening data files 

for editing, film printing step for projecting, film editorial, color grading, and visual effects. This 

is due to 1) the shortened process of film editorial, consequently resulting in more difficulty 

with file management, 2) the shortened process of color grading, while accuracy and efficiency 

is increased, being more up-to-date, and 3) the changes in applying visual effects with more 

realism and efficiency with less time used.

Keywords: Impacts, Digital technology, Thai filmmaking

ที่มาและความสำาคัญ

 อุตส�หกรรมภ�พยนตร์เป็นอุตส�หกรรม

วัฒนธรรมสร้�งสรรค์ของทุกๆประเทศในโลกรวมทั้ง

ประเทศไทย นอกจ�กจะก่อให้เกิดคุณค่�ท�งสังคม

แล้ว อุตส�หกรรมนีไ้ดท้ำ�ร�ยไดใ้หแ้กป่ระเทศ โดยใน

ปี 2552 ภ�พยนตร์ไทยมีมูลค่�ท�งเศรษฐกิจเท่�กับ 

26,184 ล้�นบ�ท (สม�พันธ์สม�คมภ�พยนตร์แห่ง

ช�ติ, 2552: 1) สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ก่อให้เกิดร�ย

ได้ให้แก่ประช�ชนอย่�งทั่วถึงเป็นระบบในทุกระดับ

ชั้นคว�มรู้ ส่งเสริมให้เกิดคว�มชำ�น�ญและคว�มคิด

สร้�งสรรค์ และยังส่งเสริมก�รสร้�งวัฒนธรรม เชื่อม

โยงท�งวัฒนธรรมและเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี

กับอ�รยประเทศและประช�คมอ�เซียน และนำ�ร�ย

ได้เข้�สู่ประเทศ

 ก�รพัฒน�ของภ�พยนตร์เริ่มมีก�รวิวัฒน์

ภ�พยนตร์จ�กอุปกรณ์ฉ�ยภ�พนิ่งง่�ย มีก�รทดลอง

ปรับเปลี่ยนจนม�สู่ก�รถ่�ยทำ�ภ�พเคลื่อนไหวได้

อย่�งสมจริง มีก�รเปลี่ยนจ�กภ�พยนตร์ข�ว-ดำ� จน

ม�ถงึยคุภ�พยนตร์ทีม่สีีสันสวยง�มโดยใชเ้วล�ไมน่�น 

(John Vivian, 2002: 173) และในช่วงทศวรรษที่

ผ่�นม� อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ของโลกมีก�ร

เปลีย่นแปลงหล�ยอย�่งแตส่ิง่หนึง่ทีเ่หน็ไดช้ดั ในเรือ่ง

ของก�รพัฒน�เทคโนโลยีในกระบวนก�รถ่�ยทำ�คง

หนีไม่พ้นเรื่องอุปกรณ์กล้องถ่�ยภ�พยนตร์ถูกพัฒน�

ใหม้คีณุภ�พสงูม�กขึน้ ทำ�ให้คณุสมบตัทิ�งด้�น คว�ม

ละเอยีด คว�มคมชัด ส ีและชว่งคว�มชดั เทยีบเท�่กบั
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ก�รถ่�ยทำ�ด้วยฟิล์ม 35 มม. (Brown, 2002 อ้�งถึง

ใน ดนุวัฒน์ เจตน�, 2553: 7) ก�รพัฒน�นี้ส่งผลกระ

ทบกับฟิล์มภ�พยนตร์โดยตรง เพร�ะต้ังแต่ปี 2012 

เป็นต้นม� เริ่มมีก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปทดแทน

ฟิล์ม 35 มม. อย่�งชัดเจน ก�รลดลงอย่�งต่อเนื่อง

ของเทคโนโลยี 35 มม. เปรียบเทียบกับ 68% ของ

สว่นแบง่ท�งก�รตล�ดทัง้หมดเมือ่ป ี2010 เปน็ 37% 

ถอืว�่เปน็อตัร�ก�รลดลงท่ีรวดเรว็ม�ก และค�ดว�่ใน

ปี 2015 เทคโนโลยีระบบ 35 มม.จะลดลงเหลือไม่

เกิน 17% ของระบบที่ใช้ทั้งหมดเท่�นั้น

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รลดลงของระบบ 

35 มม. และก�รเพิ่มขึ้นของระบบดิจิทัล ทำ�ให้

กระบวนก�รสร้�งภ�พยนตร์ และคว�มต้องก�รใน

ก�รชมภ�พยนตร์ระบบดิจิทัล พร้อมกับก�รเปิด

ต้อนรับของผู้จัดง�น ผู้จัดจำ�หน่�ยด้�นภ�พยนตร์ 

ห้องแล็บ และผู้ประกอบก�รท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยทุก

ภ�คสว่น (ผูจ้ดัก�ร, 2554) รวมไปถงึบรษิทัผลิตกล้อง

ภ�พยนตร์ระดับต้นๆของโลกอย่�งบริษัท ARRI ผลิต

กล้องภ�พยนตร์ระบบฟิล์มที่ใช้ในอุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ทั่วโลก จ�กประเทศเยอรมัน  ที่มีประวัติ

ย�วน�นกว่� 95 ปี ได้ทำ�ก�รปรับโครงสร้�งก�รผลิต

ครั้งใหญ่ โดยปรับแผนก�รผลิตจ�กกล้องภ�พยนตร์

ระบบฟิล์ม นำ�รูปแบบก�รทำ�ง�นม�ผนวกกับ

เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒน�กล้องภ�พยนตร์ดิจิทัล ให้

รองรับกับคว�มต้องก�รของตล�ดที่ปรับเปล่ียนไป 

(ARRI, 2553)

 ผลกระทบของก� ร เปลี่ ย นแปลง ใน

อุตส�หกรรมของโลกที่เกิดก็ส่งผลกระทบต่อก�ร

พัฒน�ก�รของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยในรอบ

หล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� พบว่�ก�รปรับตัวของ

อตุส�หกรรมภ�พยนตรไ์ทย มีคว�มสมัพันธเ์กีย่วเนือ่ง

กบัมติขิองเทคโนโลยแีละผูช้มเป็นสำ�คัญคว�มเปน็ไป

ในวงก�รภ�พยนตรปั์จจบัุน โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในยคุ

รว่มสมยัทีเ่ทคโนโลยกี�้วเข�้ม�มีบทบ�ทและอิทธพิล

ต่อชีวิตมนุษย์อย่�งแทบแยกจ�กกันไม่ได้ทำ�ให้ส่งผล

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงต่อ กระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์

อย่�งเห็นได้ชัด (ฉลองรัฐ เฌอม�ลย์ชลม�รค,             

2557 : 9) ซึ่งปัจจุบันระบบดิจิทัลได้เข้�ม�แทนท่ี

ระบบอน�ล็อกส่งผลต่อก�รปรับตัวของภ�พยนตร์

อย่�งม�กแม้แต่ภ�พยนตร์ที่ถ่�ยด้วยฟิล์มเซลูลอยยัง

ต้องใช้ก�รตัดต่อด้วยระบบดิจิทัล เพร�ะสะดวก

รวดเร็ว ส่วนกล้องดิจิทัลก็ให้คุณภ�พของภ�พ

ทัดเทียมก�รถ่�ยด้วยฟิล์ม ขณะที่กล้องภ�พยนตร์

ระบบดิจิทัลมีขน�ดเบ�กว่� ทำ�ง�นคล่องตัวกว่� ใช้

ทีมง�นน้อยกว่� นำ�ไปสู่ก�รประหยัดงบประม�ณ 

และระบบดิจิทัลยังช่วยทำ�ให้ระบบขนส่งเคลื่อนย้�ย

ฟิล์มกระทำ�ได้ง่�ย นอกจ�กนี้ระบบดิจิทัลยังอำ�นวย

คว�มสะดวกในแงก่�รนำ�ภ�พยนตรไ์ปตัดต่อใหม่เพือ่

ให้เหม�ะสมกับก�รฉ�ยของโรงภ�พยนตร์ในแต่ละ

ประเทศ (ฉลองรัฐ เฌอม�ลย์ชลม�รค, 2557 : 9)

 เทคโนโลยีได้มีส่วนร่วมในก�รเปล่ียนแปลง

ในหล�ย ๆ ด้�น และเป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

จนส่งผลโดยตรงอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ทั้งโดยตรง

และท�งอ้อม  เริ่มต้นที่กระบวนก�รหลังก�รถ่�ยทำ�

เป็นอันดับแรก และหลังจ�กนั้นระบบก�รถ่�ยทำ�ก็มี

ก�รปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบัก�รทำ�ง�นในกระบวนก�ร

ถ่�ยทำ�ระบบดิจิทัลจึงทำ�ก�รให้มีก�รเปล่ียนแปลง

กระบวนก�รทำ�ง�น เพื่ อทำ � ให้ก�รทำ�ง�นมี

ประสทิธภิ�พ ในเรือ่งคณุภ�พคว�มรวดเร็ว และทำ�ให้

เกิดคว�มสะดวก คว�มประหยัดในงบประม�ณ และ

ประหยดัเวล� ตอบสนองคว�มต้องก�รได้เปน็อย�่งด ี

รวมทั้งลดต้นทุนในก�รผลิตและงบประม�ณในก�ร

สร้�งภ�พยนตร์ก็ลดลงด้วยเช่นกัน (ดนุวัฒน์ เจตน�, 

2553 : 94)

  ก�รเปลีย่นแปลงมคีว�มสำ�คญัอย�่งม�กกบั

ก�รผลติภ�พยนตรใ์นตลอดระยะเวล�ท่ีผ�่นม�ผูผ้ลติ

ภ�พยนตร์ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์พย�ย�มในก�ร

ห�วิธีนำ�เสนอภ�พจ�กก�รแปลงเร่ืองร�วภ�ยในบท

ภ�พยนตรใ์ห้เปน็ภ�พเคลือ่นไหว โดยอ�ศยัเทคโนโลยี

เพื่อช่วยทำ�ให้ภ�พในจินตน�ก�รถูกนำ�เสนอเป็น

ศิลปะภ�พเคลื่อนไหว ตัวอย่�งเช่น เจมส์ ค�เมรอน 

ผู้เขียนบทภ�พยนตร์เรื่อง “Avatar” ได้เขียนบทขึ้น 

80 หน�้ ตัง้แต ่ค.ศ. 1995 แตเ่พร�ะเทคโนโลยใีนช่วง

นั้นยังไม่ส�ม�รถถ่�ยจินตน�ก�รได้ เข�พัฒน�กล้อง
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ถ่�ยภ�พยนตร์ 3 มิติท่ีเรียกว่� “Fusion Camera 

System” เพื่อใช้กับภ�พยนตร์เรื่อง Avatar โดยใช้

เวล�น�นถึง 11 ปี ในก�รพัฒน�เทคโนโลยีจ�กกล้อง 

เพือ่ใชน้ำ�เสนอภ�พในจนิตน�ก�รของเข� โดยเฉพ�ะ

ใช้เวล�ในก�รสร�้งหนงัเรือ่งเดยีวถงึ 4 ปี ซึง่น�นทีส่ดุ

ในชวีติของเข� (มตชินออนไลน์, 2552) และกเ็ป็นชว่ง

เวล�ทีภ่�พยนตรน์อกกระแสไดม้กี�รพฒัน�  เน่ืองจ�ก

อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รผลิต ไม่ว่�จะเป็นกล้องหรือ

โปรแกรมตัดต่อมีร�ค�ไม่แพงม�ก ใช้ทุนในก�รผลิต

น้อย ในรอบ 7- 8 ปีที่ผ่�นม� คนที่ใช้กล้องดิจิทัล

ส�ม�รถผลิตภ�พยนตร์ได้ เอง กลุ่มคนที่ผลิต

ภ�พยนตร์สั้นก็เปลี่ยนไปจ�กเดิม เมื่อก่อนก�รผลิต

ภ�พยนตรส์ัน้จะอยูใ่นลกัษณะของภ�พยนตรท์ดลอง 

แต่ช่วงที่ผ่�นม�มีคนใช้ภ�พยนตร์สั้นเพื่อก�รสื่อส�ร

ท�งสงัคม ซึง่จะไดเ้หน็ก�รประกวดภ�พยนตรส์ัน้เต็ม

ไปหมด (ธิด� ผลิตผลก�รพิมพ์, 2559)

 เทคโนโลยีใหม่ของในวงก�รภ�พยนตร์จะ

เกิดขึ้นจ�กปัจจัยท�งท�งด้�นสังคมเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม  โดยใช้กระบวนก�รใหม่ ด้วยวิธีทำ�ให้เกิด

ก�รพัฒน�นั้นทำ�ให้เกิดรูปแบบ วิธีก�รก�รนำ�เสนอ

แบบใหม่ ๆ ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ ก�รเปลี่ยน

ผ่�นสู่ยุคดิจิทัล จึงเท่�กับเป็นยุคทองของวงก�ร

ภ�พยนตร์ท่ีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และผู้ชมมีคว�ม

พร้อมกว่�ยุคใด ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นยุคท่ีมีคว�ม

ออ่นไหว ค�ดเด�ย�ก มคีว�มเคลือ่นไหว เปล่ียนแปลง

รวดเร็ว (ฉลองรัฐ เฌอม�ลย์ชลม�รค, 2557 : 16)

 ดังน้ันจะเห็นได้ว่�เทคโนโลยีมีคว�มสำ�คัญ

ม�กในทุกขั้นตอนของก�รผลิตภ�พยนตร์ ตั้งแต่ก�ร

คิดเนื้อห�ภ�พยนตร์ ทำ�ให้ทีมง�นเข้�ใจตรงกัน และ

ก�รตรวจสอบคุณภ�พ จ�กเหตุผลและคว�มสำ�คัญ

ดังกล่�ว ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษ�ผลกระทบของ

ก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัลในก�ร

ผลิตภ�พยนตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษ�ผลกระทบของเทคโนโลยดีจิทิลั

ต่อกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ไทย ในข้ันตอนก�ร

ผลิตภ�พยนตร์ และขั้นตอนหลังก�รผลิตภ�พยนตร์

 2. เพื่อศึกษ�ก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยนอก

กระแสในระบบดิจิทัลมีผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ใน

ขั้นตอนก�รถ่�ยทำ�และขั้นตอนหลังก�รถ่�ยทำ�

 3. เพื่อศึกษ�ก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยใน

กระแสในระบบดิจิทัลมีผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ใน

ขั้นตอนก�รถ่�ยทำ�และขั้นตอนหลังก�รถ่�ยทำ�

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1 .  ทร�บถึ งปัจจัยที่ ส่ งผลกระทบของ

เทคโนโลยีดิจิทัลต่อกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ไทย

 2. ทร�บถึงประโยชน์ที่ได้รับจ�กผลกระทบ

ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์

ไทย

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 ในก�รศกึษ�เรือ่ง “ผลกระทบของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีต่อกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ไทย” ผู้

ศึกษ�ได้สำ�รวจ ค้นคว้� แนวคว�มคิดและง�นวิจัย ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รศึกษ�ดังนี้

 1. กระบวนก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ในระบบ

ฟิล์มและระบบดิจิทัล (Digital Cinematography)

 2. แนวคิดแผนผังก�รทำ�ง�นของของภ�พ

เคลื่อนไหว (Motion Imaging Workflow)

 3. แนวคดิก�รแบง่ประเภทภ�พยนตร์โดยใช้

ระบบก�รสร้�งเป็นเกณฑ์

ระเบียบวิธีวิจัย

 ง�นวิจัยชิ้นนี้ เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ 

(Qualitative Analysis) โดยทำ�ก�รค้นคว้�เพ่ือนำ�

ข้อมูลต่�ง ๆ ม�ทำ�ก�รวิเคร�ะห์และสรุปข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 สำ�หรับง�นวิจัยนี้ได้ศึกษ�จ�กแหล่งท่ีเป็น

เอกส�รต่�ง ๆ และตัวบุคคล�กรท่ีเกี่ยวข้องใน

กระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ และก�รเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีภ�พยนตร์ ดังนี้
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 1. เอกส�ร คือ ศึกษ�จ�กบทคว�มท�ง

วิช�ก�รของต่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง หนังสือคู่มือต่�ง

ประเทศ ง�นวจัิยวิทย�นิพนธ์ ซึง่ค้นคว�้จ�กหอ้งสมดุ

จ�กมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

book) บทคว�มท�งอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้

 2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ เป็นก�รเก็บข้อมูล

โดยโดยวิธีก�รสัมภ�ษณ์ผู้เช่ียวช�ญท่ีจะเป็นผู้ให้

ข้อมูลหลัก จ�กผู้กำ�กับภ�พยนตร์ โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สร้�งภ�พยนตร์อิสระ จำ�นวน 5 

คน และ กลุ่มผู้สร้�งภ�พยนตร์กระแสหลัก จำ�นวน 

5 คน มีในร�ยละเอียดเรื่องของขั้นตอนก�รผลิต

ภ�พยนตร์และขั้นหลังก�รผลิตภ�พยนตร์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 ผู้ศึกษ�ใช้เครื่องมือในก�รศึกษ� ดังนี้

 1. เครื่องบันทึกเสียง ใช้สำ�หรับบันทึกก�ร

สัมภ�ษณ์บุคคล

 2. คำ�ถ�มสมัภ�ษณ ์สอบถ�มร�ยละเอยีด ที่

เก่ียวข้องกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยใีนก�รผลติภ�พยนตร ์ซึง่แบ่งคำ�ถ�มในก�ร

สัมภ�ษณ์ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ก�รเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีระบบดิจิทัลท่ีมีผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์

ไทย และก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อ       

ขั้นตอนหลังก�รผลิตภ�พยนตร์ อย่�งไร

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ� ผู้

ศึกษ�ได้แบ่งก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ก�รวิเคร�ะหข์อ้มลูทีเ่ปน็เอกส�ร เปน็ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลเอกส�รลำ�ดับแรกและลำ�ดับรองเพื่อ

ประกอบก�รศกึษ�ใหเ้หน็ทศิท�งทีส่มบรูณม์�กยิง่ขึน้

 2. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ตัว

บุคคล เป็นก�รวิ เคร�ะห์ผลกระทบจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในก�รผลิตภ�พยนตร์

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จ�กก�รวจิยัเรือ่ง “ผลกระทบของเทคโนโลยี

ดิ จิทัลที่มี ต่อกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ไทย” 

ส�ม�รถสรุปผลก�รวิจัยได้ดังนี้

 ก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี

ผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยนอกกระแสและใน

กระแส แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี

ผลต่อขั้นตอนก�รผลิตภ�พยนตร์ไทย ดังนี้

 1. งบประม�ณในก�รผลิตภ�พยนตร์ (Bud-

get) ลดลง เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นผลิต

ภ�พยนตร์ ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยในส่วนของค่�เช่�กล้อง

ถ่�ยภ�พยนตร์ลดลง ก�รเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

ก�รบนัทึกภ�พแบบดิจิทัล จำ�นวนอปุกรณที์ใ่ชใ้นก�ร

ผลิตภ�พยนตร์ลดลง ค่�ใช้จ่�ยด้�นแรงง�นของทีม

ง�นลดลง และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รกองถ่�ยลดลง

 2. ก�รเขียนบทภ�พยนตร์ เนื้อห� และก�ร

ตคีว�มบทภ�พยนตร ์(Screen Writing) มคีว�มหล�ก

หล�ยของเรือ่งร�วม�กขึน้กว�่เดมิ สง่ผลต่อโครงสร�้ง

ของเรื่อง (Plot structure) ของบทภ�พยนตร์ส่งผล

ต่อเนื้อ เรื่องของบทภ�พยนตร์  และคว�มคิด

สร้�งสรรค์ท�งด้�นก�รสร้�งตัวละคร

 3. ก�รว�งแผนกอ่นก�รผลิตภ�พยนตร ์(Pre 

- Production) มีก�รเปล่ียนแปลงอยู่ 3 ประก�ร 

ได้แก่ ก�รว�งแผนก่อนก�รผลิตภ�พยนตร์มีคว�ม

สะดวกรวดเร็วม�กขึ้น ก�รว�งแผนก่อนก�รผลิต

ภ�พยนตร์มีคุณภ�พม�กขึ้น และระยะเวล�ในก�ร

ว�งแผนก่อนก�รผลิตภ�พยนตร์ลดลง

 4. ก�รออกแบบง�นสร้�ง และก�รกำ�กบัศลิป ์

(Production Design and Art Direction) มีก�ร

เปลี่ยนแปลง ทำ�ให้รูปแบบของก�รแต่งหน้�เปลี่ยน

ไปจ�กเดิม

 5. ก�รกำ�กับภ�พยนตร ์(Directing) มีรูปแบบ

ทีแ่ตกต่�งไปจ�กเดิมทำ�ให้ผู้กำ�กับภ�พยนตรไ์ด้ทดลอง

ก�รถ่�ยทำ�ม�กขึ้น และใช้แนวท�งก�รกำ�กับก�ร              

นักแสดงด้วยวิธีก�รด้นสด (Improvise) เพิ่มม�กขึ้น

 6. ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ (Cinemato 

graphy) มีก�รปรับเปลี่ยนจ�กเดิม 6 ประก�รได้แก่ 

ก�รถ�่ยทำ�มคีว�มสะดวกม�กขึน้ ทกัษะท�งด�้นก�ร
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ทำ�ง�นเปลี่ยนแปลงจ�กเดิม จำ�นวนทีมง�นก�รผลิต

ภ�พยนตร์ลดลง ระยะเวล�ก�รถ่�ยทำ�แต่ละวันเพิ่ม

ม�กขึ้น มีก�รสร้�งสรรค์ท�งด้�นภ�พม�กขึ้น ก�ร

ตรวจสอบภ�พคุณภ�พจ�กกล้องได้ง่�ย

ตอนที่ 2 ก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี

ผลต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยนอกกระแสในขั้นตอน

หลังก�รผลิตภ�พยนตร์

 ขัน้ตอนหลงัก�รผลติภ�พยนตรล์ดลง ในสว่น

ของขั้นตอนก�รล้�งฟิล์ม ก�รเทเลซีนหรือก�รแปลง

ฟลิม์ใหเ้ปน็ไฟลข์อ้มลูสำ�หรบัตดัตอ่ และขัน้ตอนของ

ก�รพมิพฟ์ลิม์สำ�หรบัฉ�ย และมผีลตอ่ก�รทำ�ง�นท�ง

ด้�นก�รตัดต่อภ�พยนตร์ (Editorial) ก�รปรับแต่งสี 

(Color Grading) และก�รสร�้งเทคนิคพเิศษท�งภ�พ 

(Visual Effect) ดังนี้

 1. ก�รตัดต่อภ�พยนตร์ (Editorial) โดย

กระบวนก�รและข้ันตอนก�รทำ�ง�นในก�รตัดต่อลด

ลง ก�รตดัตอ่สะดวกกว�่เดมิ ก�รตดัตอ่มปีระสทิธภิ�พ

กว่�เดิม  แต่ก�รบริห�รจัดก�รไฟล์ลำ�บ�กกว่�เดิม

 2. ก�รปรับแต่งสี (Color Grading) ก�ร

ทำ�ง�นด้�นก�รปรับแต่งสีมีขั้นตอนที่ลดลง มี

ประสิทธิภ�พ คว�มแม่นยำ�ม�กขึ้น โหมดในก�ร

ทำ�ง�นออกแบบม�รองรับก�รทำ�ง�นในปัจจุบันม�ก

ขึ้น พร้อมด้วยโหมดก�รทำ�ง�นมีคว�มสะดวก ทำ�ให้

ก�รทำ�ง�นรวดเร็วม�กขึ้น

 3. ก�รสร้�งเทคนิคพิเศษท�งภ�พ (Visual 

Effects) มีก�รเปลีย่นแปลงทำ�ใหม้ปีระสทิธภิ�พม�ก

ขึ้น ก�รทำ�ง�นได้รวดเร็วขึ้นกว่�เดิม และทำ�ให้ภ�พ

ที่ได้จ�กสร้�งขึ้นกลมกลืนกับภ�พได้ถ่�ยจ�กกล้อง

เกิดคว�มสมจริง

 ผลก�รศึกษ�ก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยจ�ก

กลุ่มผู้ผลิตภ�พยนตร์นอกกระแสและกลุ่มผู้สร้�ง

ภ�พยนตร์ในกระแส ในข้ันตอนก�รถ่�ยทำ� และขั้น

ตอนหลังก�รถ่�ยทำ� มีประเด็นที่น่�สนใจหล�ย

ประเด็นโดยในมุมมองของผู้กำ�กับภ�พยนตร์นอก

กระแสและผู้กำ�กับภ�พยนตร์ในกระแสนั้นมีคว�ม

เห็นว่� เทคโนโลยีมีข้อดีม�กกว่�ข้อเสีย ซึ่งข้อดีของ

เทคโนโลยีก็คือส�ม�รถถ่�ยทำ�ได้น�นข้ึน มีคว�ม

สะดวกในก�รว�งแผนก่อนก�รถ่�ยทำ� ส่วนข้อเสีย

ของเทคโนโลยีต่อก�รผลิตภ�พยนตร์ คือ ก�รใช้ง�น

โดยไม่คำ�นึงถึงทรัพย�กร 

 สำ�หรับข้อดีของเทคโนโลยีที่พบว่� ผู้กำ�กับ

ภ�พยนตร์ทั้งในและนอกกระแส ปัจจุบันมีรูปแบบ

ก�รนำ�เสนอภ�พในลักษณะของก�รถ่�ยทำ�แบบ 

Long Take หรือก�รถ่�ยทำ�ที่แช่กล้องเป็นเวล�น�น 

ปร�กฏก�รนี้อ�จเกิดจ�กก�รเปล่ียนแปลงของก�ร

บันทึกภ�พจ�กฟิล์มภ�พยนตร์ได้ปรับให้เป็นระบบ

ดจิทิลั โดยมกี�รบนัทกึขอ้มลูภ�พในรปูแบบของก�รด์

บนัทกึหรอืบนัทกึในรปูแบบฮ�รด์ดิสกแ์บบโซลดิสเตท 

(Solid State Drive - SSD) ส�ม�รถบนัทกึได้ย�วน�น

กว่�ฟิล์มภ�พยนตร์ ข้ึนอยู่กับคว�มจุของตัวบันทึก 

รูปแบบก�รบีบอัดไฟล์ และคว�มละเอียดหรือขน�ด

ของไฟล์ทีถ่�่ยทำ� และสำ�คญัอกีส่วนหนึง่กคื็อส�ม�รถ

บนัทกึขอ้มลูภ�พซำ�้ได ้ซึง่แตกต�่งจ�กก�รบนัทึกภ�พ

ด้วยระบบเกลือเงินไฮไลต์บนฟิล์ม เมื่อบันทึกภ�พลง

บนฟิล์มแล้ว ยังต้องนำ�ฟิล์มไปผ่�นกระบวนก�รล้�ง 

และเทเลซีนเพื่อนำ�ม�ตัดต่อ อีกทั้งยังทำ�ให้ผู้ผลิต

ภ�พยนตร์ต้องเสียค�่ใช้จ่�ยเพ่ือก�รทำ�ง�นในข้ันตอน

เหล่�นี้นั้น สอดคล้องกับ ดนุวัฒน์ เจตน� (2553) 

กล่�วไว้ว่� ก�รถ่�ยทำ�ในระบบฟิล์มน้ันไม่ส�ม�รถ

ถ่�ยต่อเนื่องได้น�นเกินกว่� 4 น�ทีต่อ 1 แม็กก�ซีน 

ยกเวน้ต้องใชฟิ้ล์มท่ีมคีว�มย�วพิเศษ แต่กย็งัส�ม�รถ

บันทึกต่อเนื่องได้ไม่ม�กพอ และไม่ส�ม�รถถ่�ยได้

หล�ยหล�ยเทคนคิ ซ่ึงถ้�เปรียบเทียบกบัระบบดิจิทัล 

แล้วระบบดิจิทัลส�ม�รถแก้ไขข้อจำ�กัดของระบบ 

ฟิล์มได้ทั้งหมด  อย่�งเช่นในก�รบันทึกส�ม�รถถ่�ย

ต่อเนื่องได้หล�ยน�ทีขึ้นอยู่กับคว�มจุของสื่อบันทึก 

ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ย master shot ได้น�นยิ่งขึ้น

 ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ในปัจจุบันทั้งในและนอก

กระแสโดยส่วนม�กมักถ่�ยทำ�โดยไม่คำ�นึงถึงอัตร�

ก�รถ่�ยทำ�จึงส่งผลต่อขั้นตอนหลังก�รถ่�ยทำ�ที่ต้อง

ใช้เวล�ในก�รจัดก�รไฟล์ภ�พเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น เช่น 

จำ�นวนพื้นที่ของฮ�ร์ดดิสก์ไม่เพียงพอต่อก�รจัดเก็บ

ไฟล์ที่เพิ่มขึ้น หรือก�รไฟล์ภ�พเคลื่อนไหวที่ได้เพิ่ม
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ม�กขึ้นแต่ใช้ง�นจริงได้น้อย สอดคล้องกับ Maarten 

Verwaest, Luk Overmeire, Erik Mannens และ 

Cedric Leeune (2014) ที่กล่�วไว้ว่� ก�รทำ�ง�นใน

ปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับคว�มหล�กหล�ยรูปแบบเป็น

ประวัติก�รณ์ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของรูปแบบไฟล์ท่ี          

แตกต่�งกันและปริม�ณที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ซ่ึงผล 

กระทบทีส่�ม�รถวดัไดก้ค็อื กระบวนหลงัก�รผลติจะ

ใช้เวล�น�นขึ้นเพร�ะต้องคัดเลือกไฟล์ภ�พที่มี

ปริม�ณม�กขึ้น แต่คุณภ�พของไฟล์ง�นตำ่�ลงทำ�ให้

ส่งผลต่อเรื่องของก�รจัดก�รไฟล์ข้อมูล (metadata) 

ซึ่งยังมีก�รใช้ง�นกันน้อยม�ก

 นอกจ�กข้อค้นพบเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย

ของเทคโนโลยีแต่ยังพบว่�ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ทั้งใน

และนอกกระแสไดใ้ช้ประโยชนจ์�กเทคโนโลยใีหมใ่น

ทิศท�งที่สอดคล้องกัน คือเรื่อง ก�รแสดงละครสด 

แต่ก็มีจุดที่นำ�ม�ใช้ประโยชน์แตกต่�งกัน คือ จุดเน้น

ที่แตกต่�งกัน ระยะเวล�ในก�รว�งแผนน้อยลง มี

อิสระในก�รนำ�เสนอภ�พม�กขึ้น โดยผู้กำ�กับยุคใหม่

ใช้เทคนิคก�รกำ�กับก�รแสดงละครสด (Improvisa-

tion) ด้วยเหตุผลเพื่อต้องก�รคว�มแปลกใหม่ในก�ร

แสดงของนักแสดงนั้น ซึ่งแตกต่�งกับก�รทำ�ง�นของ

ผูก้ำ�กับภ�พยนตรท่ี์ถ�่ยทำ�ระบบฟลิม์ทีใ่ชเ้ทคนคิก�ร

แสดงละครสด เพื่อให้ก�รแสดงดูเป็นธรรมช�ติ ดังที่ 

บรรจง โกศัลวัฒน์ (2545) ได้กล่�วไว้เกี่ยวกับ ก�ร

แสดงละครสดว�่ก�รสร้�งมโนภ�พด้วยตนเอง ก�รใช้

คว�มคิดแบบฉับพลัน ช่วยให้นักแสดงตัดสินใจได้

อย่�งเฉียบคมกับสถ�นก�รณ์นั้น ๆ เพื่อให้นักแสดง

เข้�ถึงบุคลิกของตัวละคร 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย

 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีก�รเก็บข้อมูลจ�กผู้

ใช้เทคโนโลยีโดยตรง เช่น ตำ�แหน่งผู้กำ�กับภ�พ 

ตำ�แหน่งต�กล้อง ผู้ช่วยกล้อง ตำ�แหน่ง DIT ผู้ตัดต่อ

ลำ�ดบัภ�พ Colorist หรือผู้ทีท่ำ�ง�นด�้นก�รสร�้งภ�พ

พิเศษ เพื่อทำ�ให้ได้เนื้อห�ในเชิงลึกของทีมง�นก�ร

ผลิตและหลังก�รผลิตภ�พยนตร์
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