
ภาษาและเทคนิคของภาพยนตร์



ก ำเนิดภำพยนตร์
โทมสั อลัวา เอดิสนั (Tomas Alva Edison) นกัประดิษฐผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ไดช่ื้อวา่

เป็นผูคิ้ดประดิษฐภ์าพยนตร์ส าเร็จเป็นรายแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๓๒ ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี ๕ แต่
ภาพยนตร์ของเอดิสนัมีเคร่ืองดูเป็นตูแ้บบท่ีเรียกวา่ถ ้ามองใหผู้ช้มดูไดที้ละคน เขาเรียกเคร่ืองดู
ภาพยนตร์ของเขาวา่ “คิเนโตสโคป” (KINETOSCOPE) 



ปี ๒๔๓๘ พ่ีนอ้งสองคนแห่งตระกลู ลูมิแอร์ (Lumiere) แห่งประเทศฝร่ังเศส คือ หลุยส์ และ 
ออกสุท ์ไดพ้ฒันาภาพยนตร์แบบถา้มองของเอดิสนั ใหส้ามารถฉายขยายข้ึนจอใหญ่ส าหรับ
ผูช้มชมไดพ้ร้อมกนัคร้ังละหลายร้อยคน เขาเรียกภาพยนตร์แบบของเขาวา่ “ซีเนมาโตกราฟ” 
(CINEMATOGRAPH)



ฌอร์ฌ เมเลียส (Georges méliès) ก่อนท่ีเขาจะมาเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ เขาเป็นนกัมายากลมืออาชีพ 
เขาไดเ้ห็นส่ิงประดิษฐข์องพ่ีนอ้งลูมิแอร์นัน่กคื็อเคร่ืองฉายหนงั เขาจึงไดส้ร้างกล่องถ่ายหนงัและ
กลอ้งฉายหนงัข้ึนเอง เขาไดน้ าเงินทุนอนัมหาศาลไปสร้างบริษทัผลิตภาพยนตร์สตาร์ ฟิลม ์คอม
ปะนีและโรงถ่ายหนงัซ่ึงท าจากกระจก หนงัของเขาเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากเช่น
ภาพยนตร์เร่ืองA Trip to the Moon ท่ีฉายในปี1902 ซ่ึงเป็นผลงานท่ีโดเด่นท่ีสุดของเขาฃ



เร่ิมมีการใส่อารมณ์ขนั อารมณ์ร่วมมากข้ึน มีแง่ของความเป็นศิลปะเพ่ิมเขา้มาท าใหต่้อมาเรายอมรับวา่
ภาพยนตร์เป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์ความเป็นเอกเทศของตนเอง



- ประติมำกรรม
เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออก ดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน ้าหนกั และกินเน้ือท่ีใน อากาศโดยการใชว้สัดุชนิดต่างๆ วสัดุท่ีใช้
สร้างสรรค ์งานประติมากรรม จะเป็นตวัก าหนดวธีิการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ท่ีเกิดข้ึนใน
ผลงาน การสร้าง

- จิตกรรม
คือผลงานศิลปะต่างๆท่ีเป็นรูปแบบ 2 มิติโดยใชก้รรมวธีิ เพื่อใหเ้กิดความงามและสามารถส่ือสารแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปิน
ออกมาได้

- นำฏศิลป์
เป็นการแสดงออกทางลีลา ท่าทางการร า การแสดงโยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความพอใจสรุปกคื็อ ศิลปะประเภทดนตรีและนาฏศิลป์ 
เรียกวา่ โสตทศันศิลป์

- ดนตรี
เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการใชเ้สียง การจดัจงัหวะ และท่วงท านองของเสียงดว้ยการเล่นดนตรี และการขบัร้อง เพลงท่ีมีผลต่อ
อารมณ์ และจิตใจของมนุษย์

-วรรณกรรม
เป็นผลงานศิลปะท่ี แสดงออกดว้ยการใชภ้าษาเพื่อ การส่ือสารเร่ืองราว ใหเ้ขา้ใจระหวา่งมนุษย ์ภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้ และสร้างสรรค ์ข้ึน
เพื่อใชส่ื้อความหมายเร่ืองราวต่างๆ ภาษาท่ีมนุษยใ์ชใ้น การส่ือสารไดแ้ก่ ภาษาพดู ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง ความงาม หรือศิลปะในการใช้
ภาษาข้ึนอยูก่บั การใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสมกบัเวลา โอกาส และบคุคล

ก่อนท่ีจะมีภาพยนตร์ Georg Wilhelm Friedrich Hegel นกัปรัชญาเยอรมนัได้จ าแนกศิลปะไว้ 6
แขนง ได้แก่

- สถาปัตยกรรม
เป็นผลงานศิลปะ ท่ีแสดงออกด้วยการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคาร ท่ีอยู่อาศยัต่างๆ การวางผงัเมือง การจดัผงับริเวณการ
ตกแต่งอาคาร การออก แบบก่อสร้าง ซึง่เป็นงานศิลปะ ท่ีมีขนาดใหญ่ต้องใช้ผู้สร้างงาน จ านวนมาก และเป็นงานศิลปะ
ท่ีมีอายยืุนยาว สถาปัตยกรรม เป็นวิธีการจดัสรรบริเวณท่ีว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตาม ความต้องการ



รูปแบบนิยม (Forralnism) 
เป็นเทคนิคของผูก้  ากบัท่ี คิดยงัไง สร้างยงัไง กมี็ทั้งเล่าเร่ือง บท ถ่าย สร้างบรรยากาศ แสง สี และ

การแสดงอยา่งไร ส่ิงส าคญัท่ีเป็น Theme หลกัคืออะไร ส่ิงท่ีผูก้  ากบัเสนอคืออะไรซ่ึงดูไดจ้าก เน้ือเร่ือง 
การเล่าเร่ือง , การแสดง , ภาพ , เสียง , การตดัต่อ , Mise ensen โดยการวจิารณ์จะอิง 6 หลกัน้ีเป็นส่วน
ใหญ่

ภาพยนตร์คือศิลปะแขนงท่ี 7 ท่ีรวมศิลปะทัง้ 6 แขนงท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี ้จนเกิดมาเป็นศิลปะท่ีเล่า
เร่ืองแขนงใหม่

กำรวจิำรณ์โดยองิเทคนิคหนังของภำษำหนัง

การเล่าเร่ืองจะแบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ 
- Narrative มีเร่ืองราว โครงสร้างเวลาเป็นไงบา้ง มุมมองของใคร เล่ารู้เร่ืองรึป่าว รายละเอียดเยอะมั้ย
- Non Narrative ไม่สนใจวา่จะเล่า 1 2 3 4 แค่อยากใหเ้ห็นภาพมาผสมผสานกนั ใหค้นดูเขา้ใจส่ิงท่ี

ตอ้งการจะส่ือหรือไม่เขา้ใจกไ็ด้



การแสดงท่ีดีตอ้งออกมาจากภายใน นกัแสดงตอ้งกลายเป็นตวัละครตวันั้น ยกตวัอยา่งเช่น 
ซนัน่ี สุวรรณเมธานนท ์ในเร่ืองรัก 7 ปีดี 7 หน ท่ีเขาลดน ้ าหนกัและเพ่ิมน ้ าหนกัใหท้นัในเวลาท่ี
ถ่ายท าเพ่ือตามบทบาทท่ีเขาตอ้งแสดง และการแสดงกย็งัข้ึนอยูก่บัผูก้  ากบัวา่ตอ้งการใหส้มจริง
หรือโอเวอร์

นักแสดงและกำรแสดง



แบ่งเป็น
- สดัส่วนภาพจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนท่ีเคยท ามา 

ยคุเร่ิมตน้ จะเป็น 1.33/1
ในยคุ1950 จะเป็น 2.77/1
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็น Wide Screen

ทุกสดัส่วนภาพจะมีความหมายในตวัของมนัและข้ึนอยูก่บัผูก้  ากบั

ภาพ



- สี
ผูก้  ากบับางคนยงัตอ้งการน าเสนอภาพยนตร์เป็นสีขาว-ด า เพื่อบ่งบอกความจืดชืดของตวัละครและ

ข้ึนอยูก่บัสไตลข์องผูก้  ากบัในการจดัแสงและสี ซ่ึงสีต่างๆจะใหอ้ารมณ์ต่างกนั



- แสง
ส่วนใหญ่จะดูเร่ืองความเขม้ของแสงซ่ึงแบ่งออกเป็น 
- High key เนน้ความสวา่ง เจิดจา้ เช่น หนงัเพลง สวา่งมาก เรียกวา่ Superexporcher
- Low key ใช่แนวสยองขวญั ใชค้วามมืดค่อนขา้งเยอะ
- High contrast ใชแ้สงท่ีเป็นการตดักนั ระหวา่ง สวา่งและเงามืด



- มุมกลอ้ง
Bird Eye View คือ มุมภาพท่ีมองมาจากมุมสูงกวา่ระดบัสายตา คิดภาพตามไปง่ายๆ กคื็อ มุมภาพท่ี

นกมองลงมานัน่เอง ซ่ึงภาพในมุมน้ีจะก่อใหเ้กิดภาพท่ีมีความผดิเพี้ยนในเร่ืองของ Perspective ซ่ึง 
Perspective ท่ีจะไดจ้ากการถ่ายภาพมุมน้ีจะเป็นในลกัษณะลู่ลง โดยจะเห็นพื้นท่ีของพื้นผวิดา้นบนท่ีปะทะ
สายตามากท่ีสุด

มุมสูง (High Angle) ตั้งกลอ้งถ่ายภาพยนตร์และโทรทศันไ์วสู้งกวา่วตัถุ ถา้เป็นภาพสถานท่ีกวา้งใหญ่ การ
ถ่ายภาพไกลจากมุมสูงท าใหเ้ห็นภาพไดก้วา้งไกล เป็นการเปิดฉากแนะน าสถานท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถา้เป็น
การถ่ายคน จะเป็นการเสนอใหเ้ห็นวา่คนๆ นั้นไม่ส าคญั เป็นคนต ่าตอ้ย ไม่สง่าผา่เผย



ภำพมุมระดับสำยตำ (Eye Level Angle)
เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้งในระดบัสายตาของคน หรือของวตัถุท่ีถูกถ่าย ภาพในระดบัสายตาเพื่อส่ือความหมายวา่ภาพท่ี
ปรากฏจะเป็นภาพใหค้วามรู้สึกธรรมดา ไม่เด่นอะไร

ภำพมุมต ่ำ (Low Angle)
เป็นภาพท่ีตั้งกลอ้งถ่ายในระดบัต ่ากวา่คนหรือวตัถุท่ีถูกถ่าย เป็นภาพท่ีแหงนดู ส่ือความหมายหรือใหเ้กิด
ความรู้สึกวา่คนหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายมีความส าคญัมากกวา่ปกติ น่าเคารพ นบัถือ



มุมเอยีง (Dutch angle) คือ การจดัองค์ประกอบภาพแบบเอียง เพ่ือแสดงภาพแทนความรู้สกึของตวั
แบบ โดยสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สกึ เวิง้ว้าง วงัเวง แปลกประหลาด งงงวย เป็นต้น

Tatami shot คือ หนงัญ่ีปุ่นมีระดบัสายตาท่ีต่างไปจากชาติอ่ืนๆ เรียกวา่ Tatami Level เป็นมุมกลอ้งท่ี
วางบนพื้น เน่ืองจากประเพณีประเทศญ่ีปุ่น ถา้จะพดูคุยมกัจะนัง่ และบา้นแบบญ่ีปุ่นไม่มีเกา้อ้ี 
เพราะฉะนั้นระดบัสายตาของญ่ีปุ่นกเ็ลยเป็นระดบัท่ีตอ้งตั้งกลอ้งบนพื้น



- โพกสั
ชดัต้ืน ใกลช้ดั ไกลเบลอ เนน้แค่ส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้
ชดัลึก ชดัทั้งหมด เห็นรายละเอียดไปถึงไกลๆเลย



เสียง

จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1.Diegetic sound เสียงท่ีตวัละครไดย้นิ เสียงท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น เสียงปิดประตู เสียงเพลง

จากวิทย ุ เสียงพดู 
2.Non Diegetic sound เสียงท่ีแต่งข้ึน ใส่มาทีหลงั เช่น เสียงเอฟเฟค เสียงเพลงประกอบ 



กำรตัดต่อ

- Soviet montage ใชภ้าพ 2 ภาพท่ีไม่เก่ียวกนัน ามาต่อกนัแลว้สร้างความหมายใหม่
- Jump cut ผูก้  ากบั New wave ใชบ่้อยๆ เป็นการตดัแบบสมยัใหม่ ตดัแบบไม่ต่อเน่ือง
- Long take ไม่ตดัเลย ถา้ตอ้งการความต่อเน่ืองใหรู้้วา่เวลาน้ีเกิดข้ึนจริง



Mise en scene

การจดัองคป์ระกอบ
หมายถึงการท างานของผูก้  ากบั เป็นศพัทท่ี์มาจากละครเวที จดัองคป์ระกอบทุกอยา่งจะผา่น

การท างานของผูก้  ากบั ภาพ กรอบภาพ แสง สี เสียง ควบคุมโดยผูก้  ากบั ทุกอยา่งอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของผูก้  ากบัหมดเลย


