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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1. ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์
ไทยในขัน้ ตอนการผลิตภาพยนตร์ และขัน้ ตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ 2. ศึกษาการผลิตภาพยนตร์ไทยนอกกระแส
ในระบบดิจิทัลมีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ในขั้นตอนการถ่ายทำ�และขั้นตอนหลังการถ่ายทำ� และ 3. ศึกษาการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยในกระแสในระบบดิจทิ ลั มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ในขัน้ ตอนการถ่ายทำ�และขัน้ ตอนหลังการ
ถ่ายทำ� โดยดำ�เนินการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์บทความวิชาการของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และบทความทาง
อินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือได้ เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำ�กับภาพยนตร์นอกกระแสและผู้สร้าง
ภาพยนตร์ในกระแสในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ผลกระทบของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ตี อ่ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย จากกลุม่ ผูก้ �ำ กับ
ภาพยนตร์นอกกระแสและกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ในกระแสมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ ในส่วนของขั้นตอน
การผลิตภาพยนตร์นั้น ได้แก่ 1. งบประมาณในการผลิตภาพยนตร์ (Budget) ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินงานผลิตภาพยนตร์ลดลง 2. การเขียนบทภาพยนตร์ เนื้อหา และการตีความบทภาพยนตร์ (Screen Writing) มีความหลากหลายของเรื่องราวมากขึ้นกว่าเดิม 3.
การวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre - Production) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�งาน 4. การออกแบบงานสร้าง และการกำ�กับศิลป์ (Production
Design and Art Direction) มีการเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้รูปแบบของการแต่งหน้าเปลี่ยนไปจากเดิม 5. การกำ�กับ
ภาพยนตร์ (Directing) มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 6. การถ่ายทำ�ภาพยนตร์ (Cinematography) มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากเดิม และในส่วนของผลกระทบต่อขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ ขั้นตอนหลัง
การผลิตภาพยนตร์ลดลง ในส่วนของขั้นตอนการล้างฟิล์ม การเทเลซีน หรือ การแปลงฟิล์มให้เป็นไฟล์ข้อมูล
สำ�หรับตัดต่อ และขั้นตอนของการพิมพ์ฟิล์มสำ�หรับฉาย และมีผลต่อการทำ�งานทางด้านการตัดต่อภาพยนตร์
(Editorial) การปรับแต่งสี (Color Grading) และการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effect) โดย 1. การ
ตัดต่อภาพยนตร์ (Editorial) โดยกระบวนการและขั้นตอนการทำ�งานในการตัดต่อลดลง การตัดต่อสะดวกกว่า
เดิม การตัดต่อมีประสิทธิภาพกว่าเดิม แต่การบริหารจัดการไฟล์ลำ�บากกว่าเดิม 2. การปรับแต่งสี (Color Grading) การทำ�งานด้านการปรับแต่งสีมีขั้นตอนที่ลดลง มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ�มากขึ้น โหมดในการทำ�งาน
ออกแบบมารองรับการทำ�งานในปัจจุบันมากขึ้น และ 3. การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effects) มีการ
เปลีย่ นแปลงทำ�ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การทำ�งานได้รวดเร็วขึน้ กว่าเดิม และทำ�ให้ภาพทีไ่ ด้จากสร้างกลมกลืน
กับภาพได้ถ่ายจากกล้องเกิดความสมจริง
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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 technology 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 process 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
ที่มาและความสำ�คัญ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ของทุกๆประเทศในโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย นอกจากจะก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม
แล้ว อุตสาหกรรมนีไ้ ด้ท�ำ รายได้ให้แก่ประเทศ โดยใน
ปี 2552 ภาพยนตร์ไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ
26,184 ล้านบาท (สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่ง
ชาติ, 2552: 1) สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดราย
ได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นระบบในทุกระดับ
ชั้นความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความชำ�นาญและความคิด
สร้างสรรค์ และยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม เชื่อม
โยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน และนำ�ราย
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ได้เข้าสู่ประเทศ
การพัฒนาของภาพยนตร์เริ่มมีการวิวัฒน์
ภาพยนตร์จากอุปกรณ์ฉายภาพนิ่งง่าย มีการทดลอง
ปรับเปลี่ยนจนมาสู่การถ่ายทำ�ภาพเคลื่อนไหวได้
อย่างสมจริง มีการเปลี่ยนจากภาพยนตร์ขาว-ดำ� จน
มาถึงยุคภาพยนตร์ทมี่ สี สี นั สวยงามโดยใช้เวลาไม่นาน
(John Vivian, 2002: 173) และในช่วงทศวรรษที่
ผ่ า นมา อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ข องโลกมี ก าร
เปลีย่ นแปลงหลายอย่างแต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ในเรือ่ ง
ของการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการถ่ายทำ�คง
หนีไม่พ้นเรื่องอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพยนตร์ถูกพัฒนา
ให้มคี ณ
ุ ภาพสูงมากขึน้ ทำ�ให้คณ
ุ สมบัตทิ างด้าน ความ
ละเอียด ความคมชัด สี และช่วงความชัด เทียบเท่ากับ
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การถ่ายทำ�ด้วยฟิล์ม 35 มม. (Brown, 2002 อ้างถึง
ใน ดนุวัฒน์ เจตนา, 2553: 7) การพัฒนานี้ส่งผลกระ
ทบกับฟิล์มภาพยนตร์โดยตรง เพราะตั้งแต่ปี 2012
เป็นต้นมา เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปทดแทน
ฟิล์ม 35 มม. อย่างชัดเจน การลดลงอย่างต่อเนื่อง
ของเทคโนโลยี 35 มม. เปรียบเทียบกับ 68% ของ
ส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ หมดเมือ่ ปี 2010 เป็น 37%
ถือว่าเป็นอัตราการลดลงทีร่ วดเร็วมาก และคาดว่าใน
ปี 2015 เทคโนโลยีระบบ 35 มม.จะลดลงเหลือไม่
เกิน 17% ของระบบที่ใช้ทั้งหมดเท่านั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของระบบ
35 มม. และการเพิ่ ม ขึ้ น ของระบบดิ จิ ทั ล ทำ � ให้
กระบวนการสร้างภาพยนตร์ และความต้องการใน
การชมภาพยนตร์ระบบดิจิทัล พร้อมกับการเปิด
ต้อนรับของผู้จัดงาน ผู้จัดจำ�หน่ายด้านภาพยนตร์
ห้องแล็บ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุก
ภาคส่วน (ผูจ้ ดั การ, 2554) รวมไปถึงบริษทั ผลิตกล้อง
ภาพยนตร์ระดับต้นๆของโลกอย่างบริษัท ARRI ผลิต
กล้ อ งภาพยนตร์ ร ะบบฟิ ล์ ม ที่ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ทั่วโลก จากประเทศเยอรมัน ที่มีประวัติ
ยาวนานกว่า 95 ปี ได้ทำ�การปรับโครงสร้างการผลิต
ครั้งใหญ่ โดยปรับแผนการผลิตจากกล้องภาพยนตร์
ระบบฟิ ล์ ม นำ � รู ป แบบการทำ � งานมาผนวกกั บ
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนากล้องภาพยนตร์ดิจิทัล ให้
รองรับกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนไป
(ARRI, 2553)
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
อุตสาหกรรมของโลกที่เกิดก็ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในรอบ
หลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา พบว่ า การปรั บ ตั ว ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย มีความสัมพันธ์เกีย่ วเนือ่ ง
กับมิตขิ องเทคโนโลยีและผูช้ มเป็นสำ�คัญความเป็นไป
ในวงการภาพยนตร์ปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุค
ร่วมสมัยทีเ่ ทคโนโลยีกา้ วเข้ามามีบทบาทและอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์อย่างแทบแยกจากกันไม่ได้ทำ�ให้ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ กระบวนการผลิตภาพยนตร์
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด (ฉลองรั ฐ เฌอมาลย์ ช ลมารค,

2557 : 9) ซึ่งปัจจุบันระบบดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่
ระบบอนาล็อกส่งผลต่อการปรับตัวของภาพยนตร์
อย่างมากแม้แต่ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยฟิล์มเซลูลอยยัง
ต้ อ งใช้ ก ารตั ด ต่ อ ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล เพราะสะดวก
รวดเร็ ว ส่ ว นกล้ อ งดิ จิ ทั ล ก็ ใ ห้ คุ ณ ภาพของภาพ
ทัดเทียมการถ่ายด้วยฟิล์ม ขณะที่กล้องภาพยนตร์
ระบบดิจิทัลมีขนาดเบากว่า ทำ�งานคล่องตัวกว่า ใช้
ทีมงานน้อยกว่า นำ�ไปสู่การประหยัดงบประมาณ
และระบบดิจิทัลยังช่วยทำ�ให้ระบบขนส่งเคลื่อนย้าย
ฟิล์มกระทำ�ได้ง่าย นอกจากนี้ระบบดิจิทัลยังอำ�นวย
ความสะดวกในแง่การนำ�ภาพยนตร์ไปตัดต่อใหม่เพือ่
ให้เหมาะสมกับการฉายของโรงภาพยนตร์ในแต่ละ
ประเทศ (ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค, 2557 : 9)
เทคโนโลยีได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
ในหลาย ๆ ด้าน และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
จนส่งผลโดยตรงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งโดยตรง
และทางอ้อม เริ่มต้นที่กระบวนการหลังการถ่ายทำ�
เป็นอันดับแรก และหลังจากนั้นระบบการถ่ายทำ�ก็มี
การปรับเปลีย่ นเพือ่ รองรับการทำ�งานในกระบวนการ
ถ่ายทำ�ระบบดิจิทัลจึงทำ�การให้มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำ � งาน เพื่ อ ทำ � ให้ ก ารทำ � งานมี
ประสิทธิภาพ ในเรือ่ งคุณภาพความรวดเร็ว และทำ�ให้
เกิดความสะดวก ความประหยัดในงบประมาณ และ
ประหยัดเวลา ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิตและงบประมาณในการ
สร้างภาพยนตร์ก็ลดลงด้วยเช่นกัน (ดนุวัฒน์ เจตนา,
2553 : 94)
การเปลีย่ นแปลงมีความสำ�คัญอย่างมากกับ
การผลิตภาพยนตร์ในตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์พยายามในการ
หาวิธีนำ�เสนอภาพจากการแปลงเรื่องราวภายในบท
ภาพยนตร์ให้เป็นภาพเคลือ่ นไหว โดยอาศัยเทคโนโลยี
เพื่ อ ช่ ว ยทำ � ให้ ภ าพในจิ น ตนาการถู ก นำ � เสนอเป็ น
ศิลปะภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น เจมส์ คาเมรอน
ผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “Avatar” ได้เขียนบทขึ้น
80 หน้า ตัง้ แต่ ค.ศ. 1995 แต่เพราะเทคโนโลยีในช่วง
นั้นยังไม่สามารถถ่ายจินตนาการได้ เขาพัฒนากล้อง
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ถ่ายภาพยนตร์ 3 มิติท่ีเรียกว่า “Fusion Camera
System” เพื่อใช้กับภาพยนตร์เรื่อง Avatar โดยใช้
เวลานานถึง 11 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีจากกล้อง
เพือ่ ใช้น�ำ เสนอภาพในจินตนาการของเขา โดยเฉพาะ
ใช้เวลาในการสร้างหนังเรือ่ งเดียวถึง 4 ปี ซึง่ นานทีส่ ดุ
ในชีวติ ของเขา (มติชนออนไลน์, 2552) และก็เป็นช่วง
เวลาทีภ่ าพยนตร์นอกกระแสได้มกี ารพัฒนา เนือ่ งจาก
อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น กล้ อ งหรื อ
โปรแกรมตัดต่อมีราคาไม่แพงมาก ใช้ทุนในการผลิต
น้อย ในรอบ 7- 8 ปีที่ผ่านมา คนที่ใช้กล้องดิจิทัล
สามารถผลิ ต ภาพยนตร์ ไ ด้ เ อง กลุ่ ม คนที่ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ส้ันก็เปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อก่อนการผลิต
ภาพยนตร์สนั้ จะอยูใ่ นลักษณะของภาพยนตร์ทดลอง
แต่ช่วงที่ผ่านมามีคนใช้ภาพยนตร์สั้นเพื่อการสื่อสาร
ทางสังคม ซึง่ จะได้เห็นการประกวดภาพยนตร์สนั้ เต็ม
ไปหมด (ธิดา ผลิตผลการพิมพ์, 2559)
เทคโนโลยีใหม่ของในวงการภาพยนตร์จะ
เกิดขึ้นจากปัจจัยทางทางด้านสังคมเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการใหม่ ด้วยวิธีทำ�ให้เกิด
การพัฒนานั้นทำ�ให้เกิดรูปแบบ วิธีการการนำ�เสนอ
แบบใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การเปลี่ยน
ผ่ า นสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล จึ ง เท่ า กั บ เป็ น ยุ ค ทองของวงการ
ภาพยนตร์ที่อุปกรณ์ เทคโนโลยี และผู้ชมมีความ
พร้อมกว่ายุคใด ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่มีความ
อ่อนไหว คาดเดายาก มีความเคลือ่ นไหว เปลีย่ นแปลง
รวดเร็ว (ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค, 2557 : 16)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำ�คัญ
มากในทุกขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์ ตั้งแต่การ
คิดเนื้อหาภาพยนตร์ ทำ�ให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน และ
การตรวจสอบคุณภาพ จากเหตุผลและความสำ�คัญ
ดังกล่าว ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัลในการ
ผลิตภาพยนตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย ในขั้นตอนการ
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ผลิตภาพยนตร์ และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์
2. เพื่อศึกษาการผลิตภาพยนตร์ไทยนอก
กระแสในระบบดิจิทัลมีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ใน
ขั้นตอนการถ่ายทำ�และขั้นตอนหลังการถ่ายทำ�
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการผลิ ต ภาพยนตร์ ไ ทยใน
กระแสในระบบดิจิทัลมีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ใน
ขั้นตอนการถ่ายทำ�และขั้นตอนหลังการถ่ายทำ�
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบของ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย
2. ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลกระทบ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์
ไทย
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรือ่ ง “ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย” ผู้
ศึกษาได้สำ�รวจ ค้นคว้า แนวความคิดและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาดังนี้
1. กระบวนการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในระบบ
ฟิล์มและระบบดิจิทัล (Digital Cinematography)
2. แนวคิดแผนผังการทำ�งานของของภาพ
เคลื่อนไหว (Motion Imaging Workflow)
3. แนวคิดการแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยใช้
ระบบการสร้างเป็นเกณฑ์
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Analysis) โดยทำ�การค้นคว้าเพื่อนำ�
ข้อมูลต่าง ๆ มาทำ�การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สำ�หรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากแหล่งที่เป็น
เอกสารต่ า ง ๆ และตั ว บุ ค คลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีภาพยนตร์ ดังนี้

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

1. เอกสาร คื อ ศึ ก ษาจากบทความทาง
วิชาการของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หนังสือคู่มือต่าง
ประเทศ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ซึง่ ค้นคว้าจากห้องสมุด
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) บทความทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ เป็นการเก็บข้อมูล
โดยโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก จากผู้กำ�กับภาพยนตร์ โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ จำ�นวน 5
คน และ กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์กระแสหลัก จำ�นวน
5 คน มีในรายละเอียดเรื่องของขั้นตอนการผลิต
ภาพยนตร์และขั้นหลังการผลิตภาพยนตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการศึกษา ดังนี้
1. เครื่องบันทึกเสียง ใช้สำ�หรับบันทึกการ
สัมภาษณ์บุคคล
2. คำ�ถามสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียด ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์ ซึง่ แบ่งคำ�ถามในการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์
ไทย และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อ
ขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ อย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผู้
ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเอกสาร เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารลำ�ดับแรกและลำ�ดับรองเพื่อ
ประกอบการศึกษาให้เห็นทิศทางทีส่ มบูรณ์มากยิง่ ขึน้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัว
บุ ค คล เป็ น การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง “ผลกระทบของเทคโนโลยี

ดิ จิ ทั ล ที่ มี ต่ อ กระบวนการผลิ ต ภาพยนตร์ ไ ทย”
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี
ผลต่ อ การผลิ ต ภาพยนตร์ ไ ทยนอกกระแสและใน
กระแส แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี
ผลต่อขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ไทย ดังนี้
1. งบประมาณในการผลิตภาพยนตร์ (Budget) ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานผลิต
ภาพยนตร์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่ากล้อง
ถ่ายภาพยนตร์ลดลง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การบันทึกภาพแบบดิจทิ ลั จำ�นวนอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ
ผลิตภาพยนตร์ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของทีม
งานลดลง และค่าใช้จ่ายในการจัดการกองถ่ายลดลง
2. การเขียนบทภาพยนตร์ เนื้อหา และการ
ตีความบทภาพยนตร์ (Screen Writing) มีความหลาก
หลายของเรือ่ งราวมากขึน้ กว่าเดิม ส่งผลต่อโครงสร้าง
ของเรื่อง (Plot structure) ของบทภาพยนตร์ส่งผล
ต่ อ เนื้ อ เรื่ อ งของบทภาพยนตร์ และความคิ ด
สร้างสรรค์ทางด้านการสร้างตัวละคร
3. การวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre
- Production) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ประการ
ได้แก่ การวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์มีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก่อนการผลิต
ภาพยนตร์มีคุณภาพมากขึ้น และระยะเวลาในการ
วางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์ลดลง
4. การออกแบบงานสร้าง และการกำ�กับศิลป์
(Production Design and Art Direction) มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำ�ให้รูปแบบของการแต่งหน้าเปลี่ยน
ไปจากเดิม
5. การกำ�กับภาพยนตร์ (Directing) มีรปู แบบ
ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมทำ�ให้ผกู้ �ำ กับภาพยนตร์ได้ทดลอง
การถ่ า ยทำ � มากขึ้ น และใช้ แ นวทางการกำ � กั บ การ
นักแสดงด้วยวิธีการด้นสด (Improvise) เพิ่มมากขึ้น
6. การถ่ า ยทำ � ภาพยนตร์ (Cinemato
graphy) มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม 6 ประการได้แก่
การถ่ายทำ�มีความสะดวกมากขึน้ ทักษะทางด้านการ
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ทำ�งานเปลี่ยนแปลงจากเดิม จำ�นวนทีมงานการผลิต
ภาพยนตร์ลดลง ระยะเวลาการถ่ายทำ�แต่ละวันเพิ่ม
มากขึ้น มีการสร้างสรรค์ทางด้านภาพมากขึ้น การ
ตรวจสอบภาพคุณภาพจากกล้องได้ง่าย
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มี
ผลต่อการผลิตภาพยนตร์ไทยนอกกระแสในขั้นตอน
หลังการผลิตภาพยนตร์
ขัน้ ตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ลดลง ในส่วน
ของขั้นตอนการล้างฟิล์ม การเทเลซีนหรือการแปลง
ฟิลม์ ให้เป็นไฟล์ขอ้ มูลสำ�หรับตัดต่อ และขัน้ ตอนของ
การพิมพ์ฟลิ ม์ สำ�หรับฉาย และมีผลต่อการทำ�งานทาง
ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ (Editorial) การปรับแต่งสี
(Color Grading) และการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ
(Visual Effect) ดังนี้
1. การตัดต่อภาพยนตร์ (Editorial) โดย
กระบวนการและขั้นตอนการทำ�งานในการตัดต่อลด
ลง การตัดต่อสะดวกกว่าเดิม การตัดต่อมีประสิทธิภาพ
กว่าเดิม แต่การบริหารจัดการไฟล์ลำ�บากกว่าเดิม
2. การปรับแต่งสี (Color Grading) การ
ทำ � งานด้ า นการปรั บ แต่ ง สี มี ขั้ น ตอนที่ ล ดลง มี
ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ�มากขึ้น โหมดในการ
ทำ�งานออกแบบมารองรับการทำ�งานในปัจจุบันมาก
ขึ้น พร้อมด้วยโหมดการทำ�งานมีความสะดวก ทำ�ให้
การทำ�งานรวดเร็วมากขึ้น
3. การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual
Effects) มีการเปลีย่ นแปลงทำ�ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึ้น การทำ�งานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และทำ�ให้ภาพ
ที่ได้จากสร้างขึ้นกลมกลืนกับภาพได้ถ่ายจากกล้อง
เกิดความสมจริง
ผลการศึกษาการผลิตภาพยนตร์ไทยจาก
กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์นอกกระแสและกลุ่มผู้สร้าง
ภาพยนตร์ในกระแส ในขั้นตอนการถ่ายทำ� และขั้น
ตอนหลั ง การถ่ า ยทำ � มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจหลาย
ประเด็นโดยในมุมมองของผู้กำ�กับภาพยนตร์นอก
กระแสและผู้กำ�กับภาพยนตร์ในกระแสนั้นมีความ
เห็นว่า เทคโนโลยีมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ซึ่งข้อดีของ
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เทคโนโลยีก็คือสามารถถ่ายทำ�ได้นานขึ้น มีความ
สะดวกในการวางแผนก่อนการถ่ายทำ� ส่วนข้อเสีย
ของเทคโนโลยีต่อการผลิตภาพยนตร์ คือ การใช้งาน
โดยไม่คำ�นึงถึงทรัพยากร
สำ�หรับข้อดีของเทคโนโลยีที่พบว่า ผู้กำ�กับ
ภาพยนตร์ทั้งในและนอกกระแส ปัจจุบันมีรูปแบบ
การนำ � เสนอภาพในลั ก ษณะของการถ่ า ยทำ � แบบ
Long Take หรือการถ่ายทำ�ที่แช่กล้องเป็นเวลานาน
ปรากฏการนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการ
บันทึกภาพจากฟิล์มภาพยนตร์ได้ปรับให้เป็นระบบ
ดิจทิ ลั โดยมีการบันทึกข้อมูลภาพในรูปแบบของการ์ด
บันทึกหรือบันทึกในรูปแบบฮาร์ดดิสก์แบบโซลิดสเตท
(Solid State Drive - SSD) สามารถบันทึกได้ยาวนาน
กว่าฟิล์มภาพยนตร์ ขึ้นอยู่กับความจุของตัวบันทึก
รูปแบบการบีบอัดไฟล์ และความละเอียดหรือขนาด
ของไฟล์ทถี่ า่ ยทำ� และสำ�คัญอีกส่วนหนึง่ ก็คอื สามารถ
บันทึกข้อมูลภาพซาํ้ ได้ ซึง่ แตกต่างจากการบันทึกภาพ
ด้วยระบบเกลือเงินไฮไลต์บนฟิล์ม เมื่อบันทึกภาพลง
บนฟิล์มแล้ว ยังต้องนำ�ฟิล์มไปผ่านกระบวนการล้าง
และเทเลซีนเพื่อนำ�มาตัดต่อ อีกทั้งยังทำ�ให้ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพือ่ การทำ�งานในขัน้ ตอน
เหล่านี้นั้น สอดคล้องกับ ดนุวัฒน เจตนา (2553)
กล่าวไว้ว่า การถ่ายทำ�ในระบบฟิล์มนั้นไม่สามารถ
ถ่ายต่อเนื่องได้นานเกินกว่า 4 นาทีต่อ 1 แม็กกาซีน
ยกเว้นต้องใช้ฟลิ ม์ ทีม่ คี วามยาวพิเศษ แต่กย็ งั สามารถ
บันทึกต่อเนื่องได้ไม่มากพอ และไม่สามารถถ่ายได้
หลายหลายเทคนิค ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบกับระบบดิจทิ ลั
แล้วระบบดิจิทัลสามารถแก้ไขข้อจำ�กัดของระบบ
ฟิล์มได้ทั้งหมด อย่างเช่นในการบันทึกสามารถถ่าย
ต่อเนื่องได้หลายนาทีขึ้นอยู่กับความจุของสื่อบันทึก
ซึ่งทำ�ให้สามารถถ่าย master shot ได้นานยิ่งขึ้น
ผู้กำ�กับภาพยนตร์ในปัจจุบันทั้งในและนอก
กระแสโดยส่วนมากมักถ่ายทำ�โดยไม่คำ�นึงถึงอัตรา
การถ่ายทำ�จึงส่งผลต่อขั้นตอนหลังการถ่ายทำ�ที่ต้อง
ใช้เวลาในการจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น เช่น
จำ�นวนพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ
ไฟล์ที่เพิ่มขึ้น หรือการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้เพิ่ม

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

มากขึ้นแต่ใช้งานจริงได้น้อย สอดคล้องกับ Maarten
Verwaest, Luk Overmeire, Erik Mannens และ
Cedric Leeune (2014) ที่กล่าวไว้ว่า การทำ�งานใน
ปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับความหลากหลายรูปแบบเป็น
ประวั ติ ก ารณ์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของรู ป แบบไฟล์ ที่
แตกต่างกันและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ซึ่งผล
กระทบทีส่ ามารถวัดได้กค็ อื กระบวนหลังการผลิตจะ
ใช้ เวลานานขึ้ น เพราะต้ อ งคั ด เลื อ กไฟล์ ภ าพที่ มี
ปริมาณมากขึ้น แต่คุณภาพของไฟล์งานตํ่าลงทำ�ให้
ส่งผลต่อเรื่องของการจัดการไฟล์ข้อมูล (metadata)
ซึ่งยังมีการใช้งานกันน้อยมาก
นอกจากข้อค้นพบเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
ของเทคโนโลยีแต่ยังพบว่าผู้กำ�กับภาพยนตร์ทั้งใน
และนอกกระแสได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน คือเรื่อง การแสดงละครสด
แต่ก็มีจุดที่นำ�มาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน คือ จุดเน้น
ที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการวางแผนน้อยลง มี
อิสระในการนำ�เสนอภาพมากขึ้น โดยผู้กำ�กับยุคใหม่

ใช้เทคนิคการกำ�กับการแสดงละครสด (Improvisation) ด้วยเหตุผลเพื่อต้องการความแปลกใหม่ในการ
แสดงของนักแสดงนั้น ซึ่งแตกต่างกับการทำ�งานของ
ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ทถี่ า่ ยทำ�ระบบฟิลม์ ทีใ่ ช้เทคนิคการ
แสดงละครสด เพื่อให้การแสดงดูเป็นธรรมชาติ ดังที่
บรรจง โกศัลวัฒน์ (2545) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ การ
แสดงละครสดว่าการสร้างมโนภาพด้วยตนเอง การใช้
ความคิดแบบฉับพลัน ช่วยให้นักแสดงตัดสินใจได้
อย่างเฉียบคมกับสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้นักแสดง
เข้าถึงบุคลิกของตัวละคร
ข้อเสนอแนะงานวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลจากผู้
ใช้ เ ทคโนโลยี โ ดยตรง เช่ น ตำ � แหน่ ง ผู้ กำ � กั บ ภาพ
ตำ�แหน่งตากล้อง ผู้ช่วยกล้อง ตำ�แหน่ง DIT ผู้ตัดต่อ
ลำ�ดับภาพ Colorist หรือผูท้ ที่ �ำ งานด้านการสร้างภาพ
พิเศษ เพื่อทำ�ให้ได้เนื้อหาในเชิงลึกของทีมงานการ
ผลิตและหลังการผลิตภาพยนตร์
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