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ปการศึกษา  2547 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาถึงการส่ือหนาหนังของ
ภาพยนตรไทย ดวยวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูวจิัยไดมีโอกาสไปดูงานของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด จํากัด  ซ่ึงบริษัทผูผลิตส่ือ
หนาหนังเปนเวลาประมาณ 2 เดือน  

ผลการวิจัยพบวา การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยน้ัน บริษัทผูสรางจะมีผลกระทบจากปจจยั 2 
อยาง  คือ ปจจัยภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงปจจัยภายในองคกรซ่ึงเปนปจจยัท่ีทางองคกรเปนผูกําหนดได
เองนั้นจะประกอบไปดวย 1. ระบบการบริหารจัดการ 2. บุคลากร และ            3. เทคโนโลยี ในขณะท่ีปจจยั
ภายนอกซ่ึงเปนปจจยัแวดลอมท่ีคอยกําหนดทิศทางในการทํางานขององคกรนั้นไดแก 1. ปจจยัดานการเมือง
และกฎหมาย 2. ปจจยัดานสังคม 3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ            4. ปจจัยดานนายทุน 5. ปจจัยดานคูแขง และ 6. 
ปจจัยดานผูบริโภค นอกจากนี้ยังพบวาปจจยัดานสวนผสมทางการตลาดอันไดแก 1. ประเภทของภาพยนตร 2. 
ตนทุนในการสรางส่ือหนาหนัง             3. สถานท่ีในการเผยแพรส่ือหนาหนัง และ 4. การสงเสริมส่ือหนาหนงั 
ตางเปนปจจยัท่ีมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังท้ังส้ิน 

กระบวนการผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย จะเร่ิมจากการตกลงระหวางบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง
และบริษัทผูสรางภาพยนตร หลังจากนั้นผูสรางจะทําการวิเคราะหหนาหนังของภาพยนตร เพื่อนําไปสู
ขบวนการผลิตส่ือหนาหนังตอไป ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้จะเนนไปที่ใบปดภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยางเปน
หลัก ซ่ึงถือเปนส่ือหนาหนังท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 

สําหรับกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะนาํมา
วิเคราะหจากภาพยนตรไทย 4 เร่ืองท่ีฉายในป พ.ศ. 2547 ไดแก 1. ชัตเตอร กดติดวิญญาณ 2. ซาไก ยไูนเต็ด  3. 
ทวารยังหวานอยู  และ 4. ซี-อุย โดยกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยแตละเร่ืองจะข้ึนอยูกับแนวของ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงจะมีปจจัยดานนายทุนและโอกาสในการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรคของ
ผูผลิตส่ือหนาหนังเปนตัวแปรสําคัญ 
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ในสวนของนโยบายการใชส่ือของผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังจะเลือกใช
ส่ือโรงภาพยนตร  ส่ือโทรทัศน ส่ือกลางแจงและส่ือเคล่ือนท่ี ส่ือส่ิงพิมพ เปนหลักโดยจะเนนเลือกใชส่ือท่ี
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ใหมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

This research is qualitative work, aiming to study media of Thai movie, with participant 
observation method and interview in depth, by researcher has opportunity to see work of  Dr. Head Co., Ltd.  
Which the company produced for 2 months. 

The result is to construct Thai movie, the company will affect from 2 factors            inside and 
outside organization which are consisted of 1. Management system 2. Personnel                         3. 
Technology, during outside factor which is determined direction of work are : 1. Political and legal factor 2. 
Social factor 3. Economic factor 4. Capital factor 5. Competitor factor and              6. Consumer factor, 
besides, marketing factor are 1. Type of movie 2. Capital of movie  3. Place of spreading movie 4. Promotion 
of movie, which are factors that affect to operation of movie operator. 

The process started from agreement between producer company and construction company, after 
that constructor will analyse movie to production process which this research will focus on closing movie and 
sample movie mainly, and is the most important. 

The strategy of production researcher selected sample group from 4 movies in 2004 are : 1. 
Shutter for spirit  2. Sakai United  3. Tawan yang wanyoo and 4. Seui, in producing each movie will depend 
on movie and problem of capital and opportunity of showing creation of producer. 

The policy of using media, the producer will select theatre, TV. Field media and movable media 
or printed matter mainly, and select media to enter to target group most. 
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    บทที่  1 
 
    บทนํา 
 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   

 ภาพยนตร คือส่ือท่ีคนสวนใหญนยิมและใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะสามารถ 
ใหท้ังสาระและความบันเทิงแกคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นผูผลิตภาพยนตรจึงพยายามเขาหาผูชมใน       
ทุก ๆ กลุม  ดวยการสรางภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย  เพื่อเรียกความสนใจจากผูชมไดทุกประเภท 
และดวยความหลากหลายนี้ จึงเปนหนาท่ีของผูชมเอง ท่ีตองทําการศึกษาและความเขาใจเสียกอนวา 
ภาพยนตรท่ีตวัเองกําลังจะเขาไปดูนั้นมีเนื้อหาอยางไร ตองรสนิยมของตัวเองหรือไม เพื่อท่ีจะทําให
การชมภาพยนตรในแตละคร้ังเกิดอรรถประโยชนแกผูชมแตละคนใหมากท่ีสุด 
 สําหรับวงการภาพยนตรไทยน้ัน ปจจุบันนับไดวาอยูในยุคเฟองฟูเปนอยางมาก มีเม็ด
เงินหมุนเวียนอยูในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยปละไมต่ํากวาพันลานบาท ในขณะท่ีนโยบายของ
สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทย มีนโยบายใหภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตรเพยีง
สัปดาหละหนึ่งเร่ือง เพื่อหลีกเล่ียงการแยงลูกคากันเอง (อนุสรณ ศรีแกว, 18 สิงหาคม 2547)              
แตในในป พ.ศ. 2546 มีภาพยนตรไทยถูกผลิตสูโรงภาพยนตรกวา 50 เร่ือง (วิชา พูลวรลักษณ,         
27 กุมภาพันธ 2547) จึงทําใหบางสัปดาห  นอกจากภาพยนตรไทยตองแขงขันกับภาพยนตรตางชาติ
เหมือนเม่ือกอนแลว ยังตองมีการแยงชิงผูชมกันเองอีกดวย 

 ทามกลางการแขงขันท่ีนบัวนัจะเพิม่ข้ึนเชนนี้ ประกอบกบัการท่ีธรรมชาติของภาพยนตร
เปนหนึ่งในสินคาท่ีซ้ือขายกันโดยไมมีโอกาสเห็นตัวสินคา (พิพัฒน เช่ียววัฒนากุล, 2533 : 18) 
ดังนั้นส่ิงท่ีเรียกวา “หนาหนัง” จึงไดถูกสรางข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีเรียกกันวาหนาหนังนี้ จะปรากฏออกมา
เปนรูปธรรมผานทางส่ือประเภท ใบปด แฮนดบิล สแตนดหนังหนาโรงภาพยนตร บิลบอรดตาม
ปายรถประจําทาง ตลอดจนภาพยนตรตวัอยางของภาพยนตรในแตละเร่ือง เรียกไดวาการทําส่ือ 
หนาหนังก็คือการโฆษณาของภาพยนตรผานส่ือตาง ๆ ใหเปนท่ีรูจัก   และสนใจของบุคคลท่ัวไปนั่นเอง 
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 ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนการรับรูคร้ังแรกชองผูชมท่ีมีตอตัวภาพยนตรในแตละเร่ือง  ดังนั้น 
ทัศนคติของผูชมท่ีมีตอตัวภาพยนตรเอง อาจจะบอกไดจากคุณภาพในการส่ือสารของหนาหนังของ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 

 “...ปจจุบันการสรางหนาหนงัมีความจาํเปนสําหรับอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย โดยหนาหนัง
เปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนในประเทศไทย ใชกนัในวงการภาพยนตรไทย ซ่ึงตัวหนาหนงัเองเปรียบได
กับหนาตาหรือภาพลักษณของภาพยนตรเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีผูสรางภาพยนตรอยากใหเปน ซ่ึงส่ิงท่ี
สามารถนํามาสรางเปนหนาหนังได ไดแก แนวของภาพยนตร ความนาสนใจของทุนสรางหรือ        
โปรดักช่ัน  และช่ือเสียงของดารานักแสดง...”  (อนุสรณ  ศรีแกว,  18  สิงหาคม 2547) 

 กอบเกียรติ พรภาคาเดช ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร ของบริษัท ด็อกเตอร เฮด จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทผลิตส่ือหนาหนังท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย ไดใหขอคิดเกีย่วกับการผลิตส่ือหนาหนังเอาไววา  

 “...เปนเหมือนกับการบอกคนดูวา เงิน 100 บาท สําหรับคาต๋ัวภาพยนตรท่ีตองเสียไป 
ผูชมจะไดดูอะไรบาง ซ่ึงการทําหนาหนังไมจําเปนตองอิงอารมณและเนื้อหาตามตัวภาพยนตรตนฉบับ
เสมอไป อาจจะมีการตดัทอน เติมแตง หรือเปล่ียนแปลงเนื้อหาและอารมณไปบางกไ็ด เพื่อความ
เหมาะสม ซ่ึงส่ิงท่ีบงบอกความสําเร็จของหนาหนังเร่ืองนั้น ๆ ข้ึนอยูกบัเวลา 3 วนัในตอนท่ีภาพยนตร
เร่ิมเขาโรงฉายน้ันเอง...”  (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช,  30  สิงหาคม 2545) 

 ในบรรดาส่ือหนาหนังท่ีถูกเผยแพรออกไปนั้น ใบปดภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยาง
เปรียบเปนหัวใจหลักในการทําส่ือหนาหนงัในปจจบัุน 

 โปสเตอรภาพยนตรไทย คือ โปสเตอรประเภทท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อโฆษณาภาพยนตรไทย 
เปนส่ือประชาสัมพันธภาพยนตรชนิดหนึ่งท่ีควบคูกับภาพยนตรมาทุกยุคทุกสมัย และถาพิจารณา
โดยละเอียดจะเห็นวา โปสเตอรภาพยนตรมีความเปนศิลปะท่ีเปนองคประกอบของภาพยนตร สามารถ
บอกไดหลายเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร บอกถึงผูแสดง ช่ือเร่ือง เคาโครงเร่ือง ฉายท่ีไหน และนอกจาก
เนื้อหาสาระดังกลาวแลว ยังไดเหน็ถึงภาพประกอบ ลวดลาย ลีลา หนาตา ทาทางตาง ๆ ของดารา 
และองคประกอบอ่ืน ๆ  ของภาพยนตร (นภิาพร  เนยีมแสง, 2537 : 53)         

 โปสเตอรภาพยนตรจึงเปนส่ือที่ไดรับความนิยมในการเผยแพรมากท่ีสุด เพราะโปสเตอร
ภาพยนตร คือส่ิงท่ีกําหนดใจความหลัก ของส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาท้ังหมด ไมวาจะเปนโฆษณาทาง
โทรทัศน หรือภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร  (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช, 30 สิงหาคม 2545) 

 ในหนังสือ เดอะ ฟลม เอนไซโครพิเดีย ไดใหความหมายของภาพยนตรตัวอยาง (Trailer) 
เอาไววา  

 “เปนภาพยนตรโฆษณาขนาดส้ัน ถูกนําเสนอเปนสวนหนึ่งของการฉายภาพยนตรใน
โรงภาพยนตร เพื่อโฆษณาส่ิงท่ีนาสนใจของภาพยนตรท่ีกําลังจะเขาฉาย มักจะจาหวัวา “เร็ว ๆ นี้” 
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ภาพยนตรตัวอยางจะประกอบไปดวยฉากท่ีนาสนใจของภาพยนตรท่ีจะเขาใหม มีการลําดับภาพที่
เหมาะสมเพื่อสรางอารมณของความต่ืนเตน และจะเสริมดวยการพาดหัวถอยคําท่ีเลิศหรู เชน 
“ฟอรมยักษ”  “อลังการงานสราง” หรือ “เปนคร้ังแรก”...” (พิพัฒน  เช่ียววัฒนากุล, 2533 : 6) 
 ภาพยนตรไทยหลายเร่ือง ท่ีผูสรางใหความสําคัญกับการวางแผนการสรางส่ือหนาหนัง
ท่ีดี เชนภาพยนตรเร่ือง “องคบาก” และ “แฟนฉัน” ท่ีสามารถทําใหหนาหนังเขาไปอยูในใจของ
ผูชมได  ตางก็สามารถทํารายไดในการเปดตัวไดอยางนาพอใจ (ปรัชญา ปนแกว, 27 กุมภาพันธ 
2547) 
 ในขณะท่ีภาพยนตรบางเร่ืองอยาง “บุปผาราตรี” และ “โหมโรง” แมวาจะเปนภาพยนตร 
ท่ีมี “เนื้อหนงั” ท่ีมีคุณภาพ แตผูสรางกลับไมใหความสนใจในการทํา “หนาหนงั” ท่ีเหมาะสม       
จึงทําใหไมสามารถทํารายไดตามท่ีตั้งเปาหมายไวได  

 ประกอบกับการท่ีภาพยนตรบางเร่ือง (เชน บุปผาราตรี) ท่ีผูสราง “เนื้อหนัง” หรือ              
ผูกํากับภาพยนตรเปนผูลงมือสราง  “หนาหนัง”  ดวยตัวเอง  ซ่ึงผลออกมาเปนท่ีนาผิดหวังเม่ือเทียบ
กับเร่ืองอ่ืน ๆ (ยุทธเลิศ สิปปภาค, 27 กุมภาพันธ 2547) จึงแสดงใหเห็นวาการทําส่ือหนาหนังเปน
กลยุทธท่ีตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการสรางสรรคจึงจะประสบผลสําเร็จ  

 ดังนั้นส่ือหนาหนัง จึงเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีขาดไมไดของการสรางภาพยนตร ในฐานะท่ี
ภาพยนตรเปนส่ือศิลปะเชิงพาณิชประเภทหน่ึงเชนกัน 

 หลายปท่ีผานมา วงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย แมจะกระจุกตัวอยูแคกลุมคนไมกี่
กลุม แตก็สรางความเคล่ือนไหวแกวงการภาพยนตรอยางตอเนื่อง 

 ในป พ.ศ. 2542 ไดเกดิเหตุการณท่ีนาสนใจในแวดวงส่ือหนาหนังของภาพยนตรไทยข้ึน 
เม่ือโปสเตอรภาพยนตรเร่ือง “นางนาค” ของบริษัท มิวค พาวเวอร (ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนบริษัท         
ด็อกเตอร เฮด) ไดเขาไปสูรอบตัดสินของรางวัล แท็ค อวอรด ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหกับงานทาง 
ส่ือโฆษณาดีเดน  ซ่ึงไมเคยมีโปสเตอรภาพยนตรเร่ืองใดเคยถูกเสนอช่ือมากอน  (กอบเกียรติ                
พรภาคาเดช, 30 สิงหาคม 2545) แมจะไมไดรับรางวัลกลับมา แตก็เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา วงการ
ส่ือหนาหนังของภาพยนตรในเมืองไทยมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 นอกจากส่ือหนาหนัง จะเปนเคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสัมพนัธของภาพยนตรตาง ๆ 
แลว หลายคร้ังท่ีหนาหนังไดสรางผลกระทบตอคนในสังคมอยางไมไดจงใจดวย เชน กรณีใบปด
ของภาพยนตรเร่ือง “โอเค เบตง” ท่ีเปนรูปพระภิกษุหนุมเดินจูงตุกตาหมีไปกับเด็กผูหญิงมุสลิม 
ภาพดังกลาวทําใหเจาหนาท่ีขององคการศาสนาท้ังสองฝายตองออกมาตักเตือน การตั้งช่ือภาพยนตร
เร่ือง “คนบาปพรมพิราม” ท่ีทําใหชาวบานจากอําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลกตองออกมา
ประทวงใหมีการเปล่ียนช่ือเปน “คืนบาปท่ีพรมพิราม” และกรณีท่ีมีการนําหุนตุกตาผีท่ีมีขนาดเทา
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คนจริงไปนั่งบนหลังคาปายจอดรถประจําทาง ซ่ึงเปนกลยุทธการประชาสัมพันธภาพยนตรเร่ือง 
“อารมณ   อาถรรพ   อาฆาต”  จนทําใหคนแกท่ีผานไปเหน็ตกใจจนหมดสติ 

 ท้ังหมดนี้ แสดงใหเห็นวาปจจุบันส่ือหนาหนัง ไมเพียงแตมีอิทธิพลตอผูชมภาพยนตร           
ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักเทานั้น   แตยังมีอิทธิพลอยูในทุกวงการ รวมท้ังท่ีมีตอประชาชนทั่วไปอีกดวย 

 ปจจุบัน ไดมีบริษัทท่ีกอต้ังข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบในการทําส่ือหนาหนังใหแกบริษัทผูผลิต
ภาพยนตรตาง ๆ มากมาย  ซ่ึงโดยมากจะเปนบริษัทที่อยูในรูปของ อิน เฮาส  ของบริษัทผูผลิต
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ โดยจะรับนโยบายในการทําโปสเตอรเร่ืองตาง ๆ จากบริษัทผูผลิตภาพยนตร
เร่ืองดังกลาวโดยตรง แตกมี็บริษัทท่ีเปนอิสระในการดาํเนินงานดังกลาว คือสามารถสรางกรอบ
แนวคิดเกีย่วกบัการทําส่ือหนาหนังไดดวยตนเองเปนหลัก เชนบริษัท ด็อกเตอร เฮด จํากัด และ
บริษัท ปน คอมพานี จํากัด ซ่ึงถือไดวาเปนบริษัททําส่ือหนาหนงัท่ีไดรับความสําเร็จในการผลิต
โปสเตอรภาพยนตรไทยในขณะนีเ้ปนอยางมาก 
 การทํางานของบริษัทท้ังสองประเภทท่ีไดกลาวมา มีความนาสนใจตรงท่ีสามารถดึงเอา
เนื้องานที่พวกเขาไมไดมีสวนรวมในการผลิตแตเร่ิมแรก ใหมาลงส่ือเปนส่ือหนาหนังและประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงส่ิงเหลาเกิดมาจากกระบวนการอันหลากหลายในการดําเนินงานใหไดส่ือหนาหนังท่ี
ดีมีคุณภาพ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ือหนาหนังเร่ืองนัน้ กับตัวภาพยนตรได 
 ถามองในอีกมุมหนึ่ง ความสําเร็จของวงการภาพยนตรทุกวันนี้ เกิดข้ึนมาจากการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของผูชม ท่ีมีตอภาพลักษณของภาพยนตรไทยเปนสําคัญ (กอบเกยีรติ พรภาคาเดช, 
30 สิงหาคม 2545) ดังนัน้ส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ซ่ึงเปนหนึ่งในการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณ         
ในข้ันเร่ิมตนของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทยทุกเร่ือง ก็คงจะมีสวนในการสรางความสําเร็จใหแก
ภาพยนตรไทยเร่ืองตาง ๆ ท่ีฉายอยู ณ เวลานี้ ไมมากก็นอย   
 โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีภาพยนตรไทยในทุกวันนี้ ไมไดผลิตมาเพื่อใหคนไทยไดดูแตเพยีง
อยางเดยีวอีกตอไปแลว แตความสําเร็จของภาพยนตรไทยและฝมือคนไทย ยังไดรับการยอมรับใน
ตางประเทศมากข้ึนดวย  เชน ภาพยนตรเร่ือง “สัตวประหลาด” ท่ีไดรับรางวัลจูร่ี ไพรซ จากงาน
เทศกาลเมืองคาน และภาพยนตรเร่ือง “องคบาก” ท่ีประสบความสําเร็จในการฉายท้ังในทวีปยุโรป
และเอเชีย 

 ดังนั้นส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ท่ีนอกจากจะเปนตวัประชาสัมพันธใหกับตัวภาพยนตร
ไทยเองแลว ส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยยังทําหนาท่ีเปนส่ือประชาสัมพันธใหกับประเทศไทยได 
อีกดวย เพราะโปสเตอรภาพยนตรแตละใบ ยอมมีทัศนคติ แนวคิด อันเปนวิถีชีวิตและความเชื่อ 
ของคนในแตละชาติรวมอยูดวยเสมอ 
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 การศึกษาถึงการสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย จะทําใหเขาใจถึงองคประกอบ กลวิธี 
และปจจยัตาง ๆ ของการสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ท่ีมีผลกระทบตอผูชมและยังเปนเบ้ืองหลัง
ท้ังความสําเร็จและลมเหลวของภาพยนตรไทยทุก ๆ เร่ือง  
 
2.  ปญหานําวิจัย 
 
 1.  มีปจจัยอะไรบาง  ท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนัง 

 2.  กระบวนการผลิตส่ือหนาหนังมีข้ันตอนอยางไรบาง 
 3.  บริษัทผลิตส่ือหนาหนังมีกลยุทธในการผลิตอยางไร 

 4.  บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังมีนโยบายในการใชส่ืออยางไร 
 
3.  วัตถุประสงคในการวิจัย 

 
 1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 2.  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 3.  เพื่อศึกษาถึงกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 4.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนโยบายในการใชส่ือของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย

  
4.  ขอบเขตการวิจัย 

 
  การศึกษากระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย จะเปนการศึกษากระบวนการ

ผลิตส่ือหนาหนังของบริษัทผลิตส่ือหนาหนังโดยตรงเทานั้น ซ่ึงจะเนนไปท่ีการศึกษาหนาหนังของ
ใบปดภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยางซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางส่ือหนาหนัง โดยผูวิจยัจะ
ทําการฝกงานเพื่อการวิจยักับ บริษัท ดอกเตอรเฮด จํากดั ซ่ึงถือเปนบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังท่ีมี
ช่ือเสียงแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยจะเร่ิมดําเนินการตัง้แตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 31  ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 โดยจะทําการศึกษาการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรท่ีบริษัทรับผิดชอบอยูในชวงเวลา
ดังกลาว อันไดแกภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ”  “ซาไก ยูไนเต็ด” “ทวารยังหวานอยู” 
และ “ซีอุย” 
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5.  นิยามศัพท 
 

 หนาหนัง หมายถึง แนวทางความคิดสรางสรรคและทิศทางของประเภทภาพยนตรท่ีผูผลิต
ส่ือหนาหนังเลือกมาเผยแพร โดยคาดวาจะไดรับความนยิมจากผูชมในแตละชวงเวลา 

 ส่ือหนาหนัง หมายถึง ส่ือกลางท่ีนําหนาหนังไปสูสาธารณชนเพ่ือการโปรโมทภาพยนตร 
เชน ใบปด แฮนดบิล (ใบปดขนาดเล็ก) บิลบอรด (ปายโฆษณาขนาดใหญ) ภาพยนตรโฆษณา และ
ภาพยนตรตัวอยาง  เปนตน 

 ใบปด  หมายถึง  โปสเตอรท่ีใชในการโฆษณาภาพยนตร อันประกอบไปดวยรูปท่ีเกี่ยวกับ
ตัวภาพยนตร สวนใหญจะมีช่ือภาพยนตร ตัวโปรย รายช่ือทีมงาน คําวจิารณ รางวัล วันเดือนปท่ีจะ
เขาฉาย และภาพนักแสดงและเหตุการณในภาพยนตรรวมอยูดวย 

 หนังตัวอยาง หมายถึง ภาพยนตรโฆษณาขนาดส้ันท่ีฉายในโรงภาพยนตร มีเนือ้หา
ประกอบ ไปดวยฉากตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวภาพยนตร จะมีขอมูลทางดานช่ือภาพยนตร นักแสดง 
ทีมงาน และวนัเดือนปท่ีจะเขาฉาย 

 ปจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงมีท้ังท่ีควบคุมได เชน 
ปจจัยภายใน  และควบคุมไมได  เชน  ปจจัยภายนอก    

 กลยุทธ หมายถึง แผนงานของบริษัทผลิตส่ือหนาหนัง ท่ีใชในการดําเนินงานรณรงค
ส่ือหนาหนังประเภทตาง ๆ  
 กระบวนการ หมายถึง ข้ันตอนการแปรรูปหนาหนังของภาพยนตรไปสูสื่อหนาหนัง
สําหรับการโปรโมทภาพยนตร 
 การเลือกใชส่ือ หมายถึง ส่ือประเภทตาง ๆ ท่ีบริษัทผลิตส่ือหนาหนงัใชในการรณรงค
ส่ือหนาหนัง 
 บริษัทผลิตส่ือหนาหนัง หมายถึง บริษัทท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อดําเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ภาพยนตรท่ีกาํลังจะเขาฉายโดยการใชส่ือหนาหนังเปนส่ือกลาง 

 ทีเซอร หมายถึง ส่ือประเภทใบปดภาพยนตรหรือภาพยนตร ตัวอยางท่ีมี
จุดประสงคในการบอกกําหนดการฉายของภาพยนตร และยังเปนการสรางความจดจําและเรียกรอง
แกผูชมท่ีมีตอตัวภาพยนตรเปนคร้ังแรกดวย 

 ซุปเปอร   หมายถึง   ตัวอักษรท่ีปรากฏในภาพบนจอโทรทัศนหรือจอภาพยนตร 
 สตอร่ีบอรด  หมายถึง  การวาดภาพที่กําหนดเปนตารางเพ่ือการวางกรอบความคิดในการ

ผลิตผลงานท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว 
 ฟุตเตท  หมายถึง   ฟลมของภาพยนตรท่ียังไมไดรับการตัดตอ 
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6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีใชในการผลิตส่ือหนาหนัง วามีปจจยัอะไรบางท่ีมีผลกระทบตอ
การดําเนนิงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง 
 2. เพ่ือทราบถึงกระบวนการผลิตส่ือหนาหนัง วาบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังมีข้ันตอนและ
กระบวนการผลิตส่ือหนาของภาพยนตรแตละเร่ืองอยางไร 
 3. เพื่อทราบถึงกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนงั วากลยุทธท่ีใชในการผลิตส่ือหนาหนัง
มีอะไรบาง 
 4. เพื่อทราบถึงนโยบายในการใชส่ือของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง วาภาพยนตรแตละ
เร่ืองควรจะใชส่ือกี่ประเภทดวยความถ่ีเทาไหรในการเผยแพร 
 DPU



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 
 การวิจยั เร่ือง  “การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1.  ทฤษฏีองคกรส่ือมวลชน 
2.  แนวคิดเกีย่วกับการตลาดและการส่ือสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร 
3.  กลยุทธการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ  
4.  แนวคิดเกีย่วกับผูเฝาประตู 
5.  แนวคิดเกีย่วกับชนดิของส่ือและการเลือกใชส่ือ 

 
1.  ทฤษฎีองคกรส่ือมวลชน 
 

 McQuail (1994) (อางใน กาญจนา  แกวเทพ, 2541 : 114) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัย
ท่ีมีผลตอการทํางานขององคกร วาในแตละองคกรของส่ือมวลชนจะประกอบดวย 2  สวนใหญ  คือ 

 1. องคประกอบภายในองคกร ซ่ึงแบงเปนระบบยอย  ๆ ได 3 ระบบคือ 
  1.1  เทคโนโลย ี
  1.2  ระบบการบริหารจัดการ 
  1.3  บุคลากร 

 2.  องคประกอบแวดลอมขององคกร 
เนื่องจากองคกรส่ือมวลชนถือเปนสถาบันยอย ๆ สถาบันหนึ่งในสังคม  ดังนั้นการ

ทํางานขององคกรส่ือสารมวลชน จึงตองไดรับอิทธิพลจากปจจยัภายนอกตาง ๆ เชน 
- การควบคุมจากดานการเมืองและกฎหมาย เชน ระบอบการปกครองภายในประเทศ 

และกฎหมายที่มีผลตอเง่ือนไขในการทํางานขององคกรส่ือสารมวลชน 
-  การควบคุมจากนายทุนและสปอนเซอร 
- สถาบันตาง ๆ ในสังคม   เชน   สถาบันศาสนา  ชุมชน 
- เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  สภาวะทางเศรษฐกิจ 
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-  คูแขง 
- ความตองการของผูรับสาร  

 
ภาพท่ี  1   แบบจําลององคส่ือสารมวลชนกับปจจยัท้ังภายนอกและภายในท่ีมีผลตอองคกร 
                 ส่ือสารมวลชน  (อางถึง   กาญจนา แกวเทพ,  2541 : 117) 
 
 
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ขาวสาร ขอมูล              การควบคุมดานการกการเมืองและ 
และวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา              แรงกดดันดานสังคมและสถาบันตาง ๆ 
 

 
คูแขงขันองคกรดานขาวสาร ขอมูล                                  ชองทางเผยแพรกระจายขาวสาร 
ผูโฆษณา เจาของ                                   ความสนใจและความตองการของผูรับสาร 
 
  
 เนื่องดวยความหลากหลายขององคกรส่ือสารมวลชน ท่ีมีความสัมพันธอันซับซอนใน
บริบทตาง ๆ ในสังคม Dimmick & Coit (1982) ไดเสนอแนวทางในการจัดอันดับการวิเคราะห 
องคกรส่ือไวดงันี้ 
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ภาพท่ี  2  แผนผังแสดงระดับการวิเคราะหเร่ืองการส่ือสาร  (อางถึง  กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 117) 
 

 
 
 1. ปจเจกบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการการสรางผลงานในองคกร

ส่ือสารมวลชนตาง ๆ โดยเกณฑท่ีใชในการวิเคราะห  ไดแก  บทบาท  ทัศนคติ  เพศ  อายุ  เปนตน 
 2. องคกรส่ือ หมายถึง องคกรส่ือสารมวลชนตาง ๆ ซ่ึงในแตละองคกรจะมีการจัดระเบียบ 

รูปแบบ และความสัมพันธภายในองคกรท่ีแตกตางกัน 
 3. อุตสาหกรรมส่ือ หมายถึง สถาบันท่ีมีองคกรสื่อในรูปแบบที่คลายคลึงกันรวมตัว

กันอยู ซ่ึงรูปแบบความสัมพนัธจะมีท้ังท่ีเปนนายจาง ลูกจาง หรือคูแขง 
 4. สังคม หมายถึง บริบทใหญท่ีใกลตัว เชน ขนบธรรมเนียมประเพณ ี รูปแบบการ

ปกครองของประเทศ สภาพเศรษฐกิจ เปนตน 
 5. โลกานิวัตน หมายถึง บริบทใหญท่ีมีอิทธิพลตอคนท้ังโลก เชน ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ศักยภาพในการสรางชองทางการส่ือสารใหม ๆ รวมท้ังพัฒนาการดานองคความรู 
 ดังนั้น  ทฤษฏีการส่ือสารองคกร  จึงมีความจําเปนในการใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา

ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนนิงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง  
 

2.  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดและการส่ือสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจภาพยนตร นักวิชาการดานการตลาดจัดใหอยูใน
จําพวกบริการ (Service Marketing) หมายถึงกิจกรรมหรือผลประโยชนนั้นเปนส่ิงท่ีจัดตองไมได 
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และผูบริโภคไมอาจครอบครองเปนเจาของ หรืออีกในหนึ่งเปนกจิกรรมท่ีผูกตดิอยูกบัตัวสินคา ตลาด
ภาพยนตรเปนตลาดบริการเพื่อความบันเทิง ในการเขาชมภาพยนตร ผูชมไมไดเปนเจาของฟลม  
แตไดรับความพึงพอใจจากความสะดวกสบายท่ีไดรับในขณะท่ีชม 
 การดําเนนิงานทางดานการตลาดเกีย่วกับธุรกิจภาพยนตร จะเหน็วามีกิจกรรมทางการตลาด
ประกอบดวยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดังตอไปนี้  
 1. สินคาและบริการ (Product or Service) 
 2. ราคา (Price) 
 3. สถานท่ีหรือระบบการจัดจําหนาย (Place or Channel of Distribution) 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

 1. สินคาและบริการ (Product or Service) ในท่ีนี้หมายถึงภาพยนตรท่ีนําออกฉายใน 
โรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยแบงตามประเภทของภาพยนตรไดดังนี ้

1.1 ภาพยนตรแนวแอคช่ัน หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาหนักไปทางการตอสู 
ปราบปราม สามารถดึงดูดความสนใจของผูชมดวยภาพท่ีเคล่ือนไหวฉับพลัน 

1.2 ภาพยนตรแนวสยองขวัญ หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนือ้หาเกีย่วกับความลึกลับ 
นากลัว สวนใหญจะมีเร่ืองราวเช่ือมโยงเกีย่วกับ ภูติ ผี ปศาจ 

1.3 ภาพยนตรแนวสงคราม หมายถึง ภาพยนตรท่ีเกีย่วกบัเหตุการณท่ีสรางความ
ตื่นเตน หวาดเสียวและเร่ืองราวของวีรบุรุษ ซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูชมและผูสรางเกี่ยวกับการสูรบ 
โดยใชอาวุธสงครามเขามาประกอบฉาก เชน ปนใหญ รถถัง เรือรบ เคร่ืองบิน เปนตน 

1.4 ภาพยนตรแนวอาชญากรรม หมายถึง ภาพยนตรท่ีนําเสนอเร่ืองราวเกีย่วกับวิธี
ท่ีอาชญากรใชกําจัดคูตอสู เพื่อกาวไปสูจดุมุงหมายท่ีตองการ ไดแก การกอบโกยทรัพยสินเงินทอง 
ดวยการตอสูดวยกําลังและสติปญญา สังหารทุกคนท่ีมาหยุดยั้งการกระทําของตน 

1.5 ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนํา
เร่ืองราวเกีย่วกับจินตนาการทางวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ 

1.6 ภาพยนตรแนวแฟนตาซี หมายถึง ภาพยนตรท่ีเหนือจริงตามจินตนาการของ
ผูสราง 

1.7 ภาพยนตรแนวตลก หมายถึง ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมายหลักคือ
เพื่อใหผูชมรูสึกสนุกสนาน  ผอนคลายความตึงเครียดกับบทตลกตาง ๆ ของผูแสดง 

1.8 ภาพยนตรแนวชีวิต หมายถึง ภาพยนตรท่ีนําเสนอเนื้อหาเนนหนักทางดานการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมและปญหาสังคม  
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1.9 ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก  
ซ่ึงลักษณะโครงเร่ืองจะผสมผสานกันระหวางความฝนและความเปนจริงของชีวิต 

1.10  ภาพยนตรเพลง หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนื้อหารูปแบบเนนหนักเกี่ยวกับเพลง 
บางเร่ืองจะมีวธีิการเลาเร่ืองดวยเสียงเพลง 

1.11 ภาพยนตรประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาและรูปแบบแตกตาง
จากขางตน   เชน   ภาพยนตรท่ีเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลในประวตัิศาสตร 

 2. ราคา (Price) เนื่องจากการกําหนดราคาคาบัตรเปนตัวแปรสําคัญเร่ืองหนึ่งในการ
เลือกชมภาพยนตร โดยเฉพาะในยุคนี้มีโรงภาพยนตรรูปลักษณใหมเกิดข้ึน ภายใตคําวา “ระบบ
มัลติเพล็กซ” ซ่ึงเปนโรงภาพยนตรแบบครบวงจร มีท่ีนั่งใหเลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษ  
ซ่ึงมีความสะดวกในการซ้ือบัตรเขาชม โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาบริการลูกคาใหมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงทําใหบัตรมีราคาสูงข้ึน คือจากเดิมราคา 60 - 70 บาท ในปจจุบันเพิ่มข้ึนมาเปน
ราคา 100 - 500 บาท 

 3. สถานท่ีหรือระบบการจัดจําหนาย (Place or Channel of Distribution) ในท่ีนี้หมายถึง 
สถานท่ีจัดฉายภาพยนตร โดยการจัดจาํหนายผานทางโรงภาพยนตรท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยแบงเปน 

  3.1  โรงภาพยนตรช้ันหนึ่ง ไดแก โรงภาพยนตรท่ีฉายภาพยนตรท่ีนําเขามาใหม
ยังไมเคยฉายท่ีใดมากอน และมีการกําหนดรอบ วัน เวลาท่ีฉายไวอยางแนนอน 

  3.2 โรงภาพยนตรช้ันสอง ไดแก โรงภาพยนตรท่ีฉายภาพยนตรตอจากโรงภาพยนตร
ช้ันหนึ่ง มีราคาบัตรตํ่ากวาโรงภาพยนตรช้ันหนึ่ง โดยจะฉาย 2 เรื่องควบ หรือมากกวา และไมมี
เวลาและรอบท่ีแนนอน 

 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลขาวสารของ
ภาพยนตรท่ีกาํลังเขาฉายในขณะน้ันหรือโปรแกรมตอไป เพื่อใหผูชมรับรู จะมีการติดตอส่ือสาร 
โดยใชส่ือรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ ซ่ึงสามารถกระตุน
ใหผูชมมาชมภาพยนตรมากข้ึน 

 องคประกอบท้ัง 4 ประการ มีความสัมพันธกันในการวางแผนการตลาด  เพราะการ
วางแผนแตละคร้ังจะมีการเกีย่วพนักนัตลอดเวลา เม่ือคุณลักษณะของภาพยนตรเปล่ียนไปการกําหนด
สถานท่ีหรือการเลือกชองทางการจัดจําหนายอาจมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

 ในการศึกษางานวิจยัเร่ืองกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย แนวคิดเกีย่วกบั
การตลาดและการส่ือสารการตลาดของธุรกิจภาพยนตร สามารถเช่ือมโยงไปสูการคนพบปจจยัท่ีมี
ผลตอการกําหนดนโยบายและดําเนนิงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนงัได 
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3.  กลยุทธการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ 

 
 ในชวงสองสามทศวรรษท่ีผานมา มีผูใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการโนมนาวใจท่ีแตกตางกัน 

แตในประเดน็หลักท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงโดยสรุปกลาวไดวา การโนมนาวใจมีลักษณะดังนี้ (อางถึง 
อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 5) 

 1.   ผูโนมนาวใจมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ 
 2. โดยปกติผูท่ีถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่ง และผูโนมนาวใจจะพยายาม

ชักจูงผูถูกโนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
 3. ส่ิงท่ีผูโนมนาวใจตองการ คือ การเปล่ียนแปลง การสรางหรือการดํารงไวซ่ึงความ

คิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูถูกโนมนาวใจ ซ่ึงจะสงผลตอปจจัยอ่ืนอันไดแก 
อารมณ  พฤติกรรม  เปนตน  

 
 Roy Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ไดอางถึงแบบจําลอง           

การโนมนาวใจของแรงค  (Rank’s Model Of Persuation)  ท่ีมีแนวคิดวา  กระบวนการโนมนาวใจ
สามารถแยกเปน 2 ข้ันตอนใหญ ๆ  คือ 

1.  การทําใหเดนข้ึน (Intensification) หมายถึง การทําใหจดุแข็งของเราใหเดนข้ึนและ/
หรือการทําใหจุดออนของคูแขงเดนชัดข้ึน   กลยุทธเหลานี้ไดแก 

 1.1 การเสนอสารซํ้า ๆ (Repetition) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ เชน ดีเจสถานีวิทยุตาง ๆ มักจะเปดเพลงจากอัลบ้ัมใหมวนัละหลาย ๆ คร้ัง เพื่อโนมนาว
ผูฟงใหเกดิความเคยชินและช่ือชอบ หรือคูแขงทางการเมือง ท่ีตอบโตอีกฝายหนึ่งทุก ๆ วันดวย 
เร่ืองเสีย ๆ หาย ๆ  เพื่อเปนการย้ําจุดออนของฝายตรงขาม  ซ่ึงมีผลในการโนมนาวใจมาฝายตน 

 1.2 การเช่ือมโยง (Association) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการเช่ือมโยง
กับคานิยมเร่ืองคุณคา เชน ในการคัดเลือกนักกฬีาใหม 2 คน  คนท่ีขยนัซอมมักไดรับความไววางใจ
ใหเปนตัวจริงมากกวาคนท่ีชอบโดดซอม 

 1.3 การแตงรูปโฉมของสาร (Composition) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจ
โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบเพื่อกระตุนความสนใจของผูรับสาร เชน การทําโลโกดวยตัวอักษร 
การแปรเสียงริงโทนธรรมดาใหเปนเสียงเพลง   เปนตน  

2. การทาํใหไมสลักสําคัญ (Downplaying) หมายถึง การปดปากเงียบในส่ิงท่ีไมดี       
ของเรา  และในสวนที่ดีของคูแขง  กลยุทธเหลานี้ไดแก 
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 2.1 วิธีการละเวนไมพูดถึง (Omission) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการ
ปดบังจุดออนของตน  เชน  การโฆษณาขายสินคาทางโทรทัศนมักจะไมบอกจุดดอยของสินคา 

 2.2 การหันเหความสนใจ (Diversion) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการ
เนนแตจุดท่ีตองการจะนําเสนอเทานั้น เชน การท่ีรัฐบาลนําเงินของกองสลากไปบริจาคเปนทุนการศึกษา
ของเด็กยากไร เพื่อหันเหความสนใจจากการท่ีฝายคานโจมตีวารัฐบาลรณรงคใหประชาชนเลนการ
พนัน 

 2.3 การสรางความสับสน (Confusion) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการ
สรางความคาดหวังและ/หรือความเขาใจท่ีผิด ๆ เชน โรงภาพยนตรแหงหนึ่งเปดโอกาสใหผูชมได
รวมลุนรางวัลใหญ สําหรับผูชมท่ีสามารถไปชมภาพยนตรจากโรงในเครือของตนไดครบทุกแหง
ในเวลา 2 เดือน แตหนึ่งสัปดาหกอนเสนตายกลับมีการนาํต๋ัวของทุกโรงออกมาจําหนายใหประชาชน
ท่ัวไปมาลุนรางวัลดวย 

 สําหรับการสรางส่ือหนาหนงันั้น การโนมนาวใจคือหวัใจหลักในการดาํเนนิการผลิต 
ดังนั้นกลยุทธการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ จึงมีความจําเปนในการศึกษาถึงกระบวนการผลิตส่ือหนา
หนังและกลยทุธการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยน้ีได  
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับผูเฝาประตู (Gatekeeper) 
 
 แนวความคิดเกี่ยวกับหนาท่ี “ผูเฝาประตู” นี้ (อางถึง ศรัณญา อ่ิมอุดม, 2538 : 19)          
มาจากขอเขียนของ เคิรท เลวิน (Kirt Levin, 1947) ซ่ึงช้ีใหเหน็วา ขาวสารจะไหลผานชองทาง         
ตาง ๆ ณ  บริเวณจุดท่ีเรียกวา “ประตู” ซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบ  เลือกสรร ตีความขาวสาร                       
ตามกฎเกณฑท่ีตั้งไววาจะยอมใหขาวสารใดไหลผานไปไดหรือไม ในลักษณะหรือรูปแบบใด ผูเฝา
ประตูนี้อาจจะเปนบุคคล  กลุมบุคคล  หรือองคกรก็ได 

 ดี เอ็ม ไวท (White, D. M., 1950) ไดแนวคิดเร่ือง “ผูเฝาประตู” มาใชเปนคนแรก            
ในการศึกษากจิกรรมของบรรณาธิการขาวโทรพิมพ ของหนังสือพิมพทองถ่ินฉบับหนึ่งในอเมริกา        
ซ่ึงกิจกรรมในการตัดสินคัดเลือกขาวเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพมีสวนคลายผูเฝาประตู เนื่องจากมี
ขาวจํานวนมากมายท่ีสงมาทางโทรพิมพ บรรณาธิการขาวจะตองเลือกขาวเพียงบางชิ้นที่มีความ
เหมาะสมลงตีพิมพ ประเด็นท่ีใชในการศึกษาก็คือ ตองการท่ีจะรูวาบรรณาธิการไดใชเกณฑสวนตัว
ท่ีไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนมากนอยเพยีงไรในการคัดเลือกขาว ผลของการศึกษาพบวา สวนหนึ่ง
ของการคัดเลือกขาวเปนเร่ืองของความตองการขององคกร และอีกสวนเกี่ยวกับความตองการของ
ผูรับ โดยมีแบบจําลองดังภาพ 
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ภาพท่ี  3   แบบจําลอง “ผูเฝาประตู” ของ ดี เอ็ม ไวท  (อางถึง  ศรัณญา อ่ิมอุดม, 2538 : 19) 

 
 
 จากแบบจําลองของไวท แสดงใหเห็นวา จากแหลงขาวจะมีขาวสารมากมายหลายช้ิน   
(ขาว 1, ขาว 2, ขาว 3 และขาว 4) ท่ีสงมายังหนังสือพิมพ บรรณาธิการขาวจะทําหนาท่ีคัดเลือก
ขาวสารเพียงบางช้ินเพื่อตีพมิพ (ขาว 2 และขาว 3) สวนขาวอีกหลายชิ้นจะถูกท้ิงไป (ขาว 1 และ
ขาว 4) ขาวสารที่ถูกคัดเลือกไว  จะผานกระบวนการผลิตหรือตกแตง  ใหเหมาะสมกบัเวลา  เนื้อท่ี 
หรือลักษณะของส่ือ เพื่อสงไปยังผูรับสารตอไป 

 เบ็คเกอร และ โรเบิรตส (Becker and Robert, 1992) อธิบายวา “ผูเฝาประตู” คือ ผูท่ีมี
อํานาจในการตัดทอน เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแกไขขาวสารใด ๆ หรือความบันเทิงท่ีเราไดรับ
จากส่ือ ผูเฝาประตู ไดแก นักขาว บรรณาธิการ ผูอํานวยการสราง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทําหนาท่ี             
ในแขนงส่ือสารมวลชน ผูเฝาประตูมีหนาท่ีดังนี ้
 

 1.  ข้ันตอนการเลือกสรรขาวสาร 
 ผูเฝาประตูจะตัดสินใจวา  ควรจะรวบรวมวตัถุดิบอันไหนเพ่ือผลิตเปนส่ือสําหรับเผยแพร 

เชน เขาจะตัดสินใจวาภาพยนตรเร่ืองใดควรจะสราง หรือบทความช้ินใดท่ีจะเลือก หรือเหตุการณ
ใดท่ีจะสงชางภาพไปหรือนกัขาวไปเก็บรวบรวมขอมูล จะไดรับขาวสารจากหนวยงานไหน และ 
จะสัมภาษณใครท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณนั้น เปนตน 
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 2. ข้ันตอนการแปรรูปขาวสาร 
 ผูเฝาประตูจะตัดสินใจวา ขาวสารที่ตองการส่ือสารจะอยูในรูปแบบใด เชน เร่ืองท่ีแตง

จากความคิดควรจะเปนนวนิยาย ภาพยนตร ภาพยนตรชุดทางโทรทัศน เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง          
จะนําเสนอเปนขาวตรงหรือในรูปแบบของสารคดี อาจจะรายงานจากหองสงหรือรายงานสดใน
รูปแบบอ่ืน ๆ  หรือบันทึกวดิีโอเทปโดยผูส่ือขาวในที่เกดิเหตุ 

 
 3. ข้ันตอนการบรรณาธิกรณ 
 ผูเฝาประตูจะตัดสินใจวา ควรจะเลือกชองทางไหนเพื่อเผยแพร เชน ผูอํานวยการสราง 

จะเผยแพรภาพยนตรผานทางโรงภาพยนตร ขายลิขสิทธ์ิใหเครือขายเพ่ือเผยแพรทางโทรทัศน ใหเชา
ผานทางเคเบิล หรือรวบรวมขายใหกับสถานีโทรทัศนทองถ่ิน บรรณาธิการอาจจะเผยแพรขาวทาง
โทรพิมพเครือขายหนึ่ง หรือเลือกตีพิมพนวนิยายเปนตอน ๆ ลงในนิตยสารระดับชาติเลมใดเลมหนึ่ง 
เปนตน 
  
 จากขอเขียนของ แบกดเิคียน (Bagdikian, 1983) นักขาวและบรรณาธิการขาวจะตัดสิน
เลือกขาวอยางไรนั้น  ข้ึนอยูกับปจจยั 5 ประการคือ 
 1. หลักท่ียึดถือในการปฏิบัติการ  
 2.  การมองโลกของความเปนจริงและนิสัยของตน นั่นคือมองผูอานวาผูอานตองการ
อะไร และมีความปรารถนาอยางไร 
 3. คานิยม ซึ่งยึดถือโดยกองบรรณาธิการท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีมาตรฐาน
ทางดานความยุติธรรม และเปนท่ียอมรับในวิชาชีพ นั่นคือเขาจะเปนผูตัดสินใจวาอะไรท่ีผูอานใน
หมูคณะของเขาควรจะไดรู 
 4.  การประเมินคาของขาวสาร โดยการแขงขันของส่ือ 
 5.  คานิยมสวนตัว และนิสัยแปลก ๆ ของบรรณาธิการ เชน ถาบรรณาธิการกลัวหรือ 
ไมชอบอะไรบางอยาง เขาจะไมอนุญาตใหส่ิงท่ีเขาไมชอบปรากฏอยูในขาวหรือตีพิมพในหนังสือ
เด็ดขาด 
 
 เวสลียและแม็คลีน (Westley and Mclean, 1957) ไดเสนอแบบจําลองความคิดรวมยอด
เพื่อการวจิัยการส่ือสาร เปนแบบจําลองท่ีครอบคลุมการส่ือสารในลักษณะตาง ๆ ท้ังระดับสวนบุคคล 
และระดับส่ือสารมวลชนดังนี้ 
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ภาพท่ี  4    แบบจําลองความคิดรวมยอดเพือ่การวิจยัการส่ือสารของเวสลียและแม็คลีน 
                  (อางถึง   ศรัณญา   อ่ิมอุดม, 2538 : 21) 
 

 
 
 X  หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ไมวาจะเปนเหตุการณ วัตถุ ตวับุคคล หรือความคิดในเร่ืองใด        
เร่ืองหนึ่ง ท่ีมีอยูท่ัวไปมากมายรอบตัวเรา ในรูปท่ียังไมไดปรุงแตง หรือนํามาถอดรหัสและเขารหสั
เปนรูปขาวสาร 
 x เปนส่ิงท่ีผูรับ (B) รับรูตามความเขาใจของตนเอง x อาจจะนําเขารหัสในรูปใหม 
(x’,x’’) เพื่อสงตอไปยังผูรับอีกทอดหน่ึงหรือหลายทอดก็ได 
 B หมายถึง บทบาทผูรับสาร หรือบทบาทในระบบพฤติกรรม B อาจจะรับรู X ได
โดยตรงหรือโดยการถายทอดจากบุคคลอ่ืน (A) หรือโดยชองทางอ่ืน (C) เชน ส่ือมวลชน 
 A คือบทบาทผูส่ือสารหรือผูสงสาร หรือผูมีบทบาท  เปนปจเจกบุคคลหรือคณะบุคคล
ท่ีรูเห็นส่ิงตาง ๆ  เกี่ยวกับ X แลวสงสารอยางมีจุดหมาย 
 C คือบทบาทของชองทางการส่ือสาร อยูระหวาง A กับ B ทําหนาท่ีเสมือนตัวแทนของ 
B ในการเลือกสรรขาวสารที่คิดวา B ตองการ C สามารถชวยขยายการรับรูของ B ใหกาวไกลกวา
การรับรูโดยตรง บทบาทของ C ตรงกับบทบาทของส่ือมวลชนหรือผูเฝาประตู ทําหนาท่ีคัดเลือก
หรือตกแตง (เรียบเรียง ตัดทอน เพิ่มเติม ฯลฯ) เหตกุารณขาวสารที่เกิดข้ึนกอนนําเสนอตอผูรับสาร 

 f  คือการปอนกลับ หรือการส่ือขาวสารจากผูรับไปยังผูสง 
 x3c คือขาวสารที่ไดรับการสังเกตโดยตรงจาก C 
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 ในวงการส่ือหนาหนัง “ผูเฝาประตู” จะเปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบ ตัดทอน เติมแตงส่ือ
หนาหนังกอนท่ีจะนําไปเผยแพรตอสาธารณชน กลาวคือ “ผูเฝาประตู” จะอยูในฐานะผูท่ีควบคุม
ขาวสารนั่นเอง ดังนั้น แนวคิดเกีย่วกับผูเฝาประตูดังกลาว จึงสามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจยั
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังและกลยุทธการผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทยนี้ได  
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับชนิดของส่ือและการเลือกใชส่ือ 
 
 ในบรรดาส่ือชนิดตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน ยอมมีความหลากหลายท้ังบทบาทหนาท่ีของ
ส่ือในแตละชนิด มีขอบเขตความสามารถแตกตางกันไปในระดับสูง กลาง ต่ํา ซึ่งความสามารถ
ดังกลาวไดแก 
 1.  การใหขาวสารขอเท็จจริง 
 2.  ความสามารถในการใหหลักการ และใหมองเห็นความสัมพันธ 
 3.  ความสามารถในการใหตดิตามความตอเนื่องของกระบวนการ 
 4.  ความสามารถในการนําใหตัดสินใจและแกปญหา 
 5.  ความสามารถในการชักนาํใหเปล่ียนพฤติกรรม 
 6.  ความสามารถในการโนมนาวใหลงมือกระทําโดยใชทักษะ 
 7.  ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติและความคิดเห็น 
 
 นอกจากการแบงชนิดของส่ือตามบทบาทและหนาท่ีแลว ยังสามารถแบงชนิดของส่ือได
ตามขอดีและขอจํากัดของส่ือแตละชนิด เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีทําการส่ือสารไดเลือกใชส่ือตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ เชน การเขาถึงกลุมเปาหมาย พื้นท่ีครอบคลุม คาใชจาย ความ
ทันสมัยของขอมูล   (อางถึง  อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2542 : 150 ) 

 1. โทรทัศน 
 จุดเดนของการใชส่ือโทรทัศนก็คือ ใหภาพท่ีเคล่ือนไหวไดพรอมเสียง ทําใหผูชม
เกิดความเพลิดเพลิน มีอารมณคลอยตามทําใหเราทราบเนื้อหา เกิดความเขาใจไดโดยงาย เปนส่ือ       
ท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะได โดยการเลือกรายการและเวลาในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ       
อีกทั้งยังเปนส่ือท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ และเกิดประสิทธิภาพมากเม่ือเทียบกับอัตราการใชเงิน
ตอกลุมเปาหมาย 1,000 คน 
 จุดดอยของการใชส่ือโทรทัศนก็คือ ขอความที่กระทําการประชาสัมพันธมีอายุส้ัน 
ตองใชคาใชจายสูง อีกท้ังยังไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดทุกคร้ังท่ีมีการออกอากาศ 
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 2. วิทย ุ
 จุดเดนของการใชส่ือวทิยกุ็คือ สามารถเลือกกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงตามลักษณะ
รายการประชาสัมพันธไดครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด การออกอากาศซํ้ากส็ามารถทําไดโดยงาย อีกทัง้
ยังสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได แมขณะปฏิบัติงานหรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ อยู และท่ีสําคัญ 
ก็คือการแกไขขอความท่ีประชาสัมพันธสามารถทําไดโดยงาย และราคาก็ไมสูงมากนัก 
 จุดดอยของการใชส่ือวิทยุก็คือ จํานวนสถานีวิทยุมีมากเกนิไป การจะประชาสัมพันธ
ใหครบทุกสถานีจะเสียคาใชจายสูงมาก และผูฟงเองไมสามารถจดจําขอความไดหมด จะจําไดเพยีง
บางสวนเทานัน้ 
 
 3. หนังสือพิมพ 
 จุดเดนของการใชส่ือหนังสือพมิพก็คือ ผูอานจะรูสึกวาขอความท่ีปรากฏอยูในหนังสือพมิพ
จะเปนขาวหรือส่ิงใหมเสมอ ในการประชาสัมพันธกส็ามารถเลือกใชไดท้ังหนังสือพิมพท่ีครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศ และหนังสือพิมพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือหนังสือพิมพทองถ่ิน การแกไขขอความตาง ๆ  
ก็ทําไดสะดวก กลุมเปาหมายสามารถอานรายละเอียดไดซํ้าหลาย ๆ คร้ัง งายตอการจดจํา จุดเดน
ประการหน่ึงของการประชาสัมพันธในหนังสือพิมพตางจังหวดัก็คือ ยอดขายเฉพาะวาระ ในวนัท่ี
ออกสลากกินแบงของรัฐ เกอืบทุกครัวเรือนในตางจังหวดัจะซ้ือหนังสือพิมพในวันนัน้  
 จุดดอยของการใชส่ือหนังสือพิมพก็คือ มีปจจัยในการเลือกสํานักพิมพและการจอง
หนาท่ีจะลงประชาสัมพันธสูง เพราะถาเลือกไมดีกจ็ะไดงานท่ีไมมีคุณภาพและไมไดรับความสนใจ
จากกลุมเปาหมาย และท่ีสําคัญมากก็คือมีคาใชจายคอนขางสูงมาก โดยเฉพาะหนังสือพิมพที่มี
ยอดขายมาก ๆ  
  
 4. นิตยสาร 
 จุดเดนของการใชส่ือนิตยสารก็คือ สามารถเลือกกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงไดแนนอน 
เพราะผูอานนติยสารแตละประเภทนัน้แตกตางกนัออกไป นิตยสารสวนใหญในตลาดจะเนนท่ีคุณภาพ
ของการพิมพ เพราะมีการแขงขันกันเองในทองตลาด สามารถเก็บเอาไวอานไดนาน ๆ อายุขอความ
ท่ีโฆษณาก็ยืนยาวตามไปดวย และท่ีสําคัญก็คือจะไดกลุมผูรับการพวง (Pass-Along Audience)  
เปนจํานวนมาก 
 จุดดอยของการใชส่ือนิตยสารก็คือ ผูรับสารอาจจะเปดรับขอความของส่ือประเภทนี้
เร็วเกินไป เปนสาเหตุท่ีทําใหขาวลาสมัยไดงาย ขาดความทันตอเหตุการณ และการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ชากวาส่ืออ่ืน ๆ  
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 5. ส่ือกลางแจง ไดแก ปายโฆษณาขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ท่ีมีมากมายตามทองถนน 
อาคารรานคาหรือสถานท่ีตาง ๆ  
 จุดเดนของการใชส่ือกลางแจงก็คือ ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดเฉพาะจุด ใหความถี่
ในการไดเหน็สูง มีขนาดใหญกวาส่ืออ่ืน ๆ จึงเกิดความสะดุดตาและเกิดความสนใจไดงาย สามารถ
เลือกสถานท่ีแสดงส่ือท่ีเหมาะกันได เหมาะกับการเผยแพรขอความท่ีส้ัน 
 จุดดอยของการใชส่ือกลางแจงก็คือ ใหรายละเอียดไดนอยมาก มีราคาในการผลิต
คอนขางสูง  โดยเฉพาะปญหาเร่ืองจัดระเบียบ  ระบบไฟฟา และการบํารุงรักษาทําไดยาก 
 
 6. ส่ือเคล่ือนท่ี ไดแก ปายโฆษณาท่ีตดิตามรถเมล รถตู รถตุก-ตุก รถไฟฟา 
 จุดเดนของการใชส่ือกลางแจงก็คือ สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายในเขตเมืองไดด ี
ใหความถ่ีในการไดเหน็สูงมาก โดยเฉพาะการเลือกส่ือเปนรถประจําทางมีโอกาสในการเลือกสถานที่
และโนมนาวกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจได 
 จุดดอยของการใชส่ือกลางแจงก็คือ มีพืน้ท่ีในการทําโฆษณาไดนอย คาใชจายในการ
ผลิตสูง ผูท่ีสัญจรไปมาใหความสนใจนอย 
 
 7. โรงภาพยนตร 
 จุดเดนของการใชส่ือโรงภาพยนตรก็คือ สามารถเจาะกลุมเปาหมายไดเฉพาะ เชน 
กลุมวัยรุน ท้ังยังเลือกสถานท่ีได ผูชมก็หลีกเล่ียงการชมขอความไดนอย และมีราคาถูก 
 จุดดอยของการใชส่ือโรงภาพยนตรก็คือ ไมเหมาะกับชนบท เหมาะสําหรับเขตเมือง
เทานั้น มีกระบวนการผลิตภาพยนตรท่ีมีราคาสูง และจํานวนการเขาถึงท่ีต่ํา 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัชนิดของส่ือและการเลือกใชส่ือ จะเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาถึง
การเลือกใชสื่อของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง อันเปนข้ันตอนสุดทายในการวิจัยเร่ืองการสรางส่ือ
หนาหนังภาพยนตรไทย 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัย เร่ือง “กระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” ถือเปนเร่ืองใหม  
เพราะส่ือหนาหนังเปนเหมือนส่ือกลางระหวางตัวภาพยนตรกับผูชม ซ่ึงมีผูนิยมในการศึกษาวิจัย
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มากกวา แตการศึกษาส่ือหนาหนังโดยตรงยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้จะเนน     
ไปท่ีกรอบแนวคิดในการผลิตส่ือหนาหนังโดยเฉพาะใบปดภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยาง ซ่ึงถือ
เปนหวัใจสําคัญในการสรางส่ือหนาหนัง 
  

 นิภาพร เนียมแสง (2537) ไดศึกษาเกีย่วกับพัฒนาการ “ภาษาโปสเตอร” ในโปสเตอร
ภาพยนตรไทย : วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา ระหวางป พ.ศ. 2500 - 2534 พบวา รูปแบบ      
การนําเสนอในโปสเตอรภาพยนตรมี 7 ประเภทไดแก   

1. . รูปตัดปะจากภาพถาย   
2. . รูปเขียนเหมือนจริง   
3. . รูปตัดปะจากภาพถายผสมรูปเขียน   
4. . รูปเขียนแนวตลก   
5. . รูปเขียนการตนู  
6. . รูปเขียนลายเสน   
7. . รูปถายจากสไลด 

 และ 6 แนวเนือ้หาคือ   
1. . แนวบู   
2. . แนวชีวิต   
3. . แนวตลก   
4. . แนวผี   
5. . แนวโป   
6. . แนวอ่ืน ๆ  

 
 จากการวิเคราะหถึงพัฒนาการของ “ภาษาโปสเตอร”  พบวามีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 
3 ชวง  คือ   

 1. ชวงเปล่ียนแปลงจากรูปแบบการนําเสนอแบบรูปตัดปะจากภาพถาย เปนรูปแบบการ
นําเสนอแบบรูปเขียนเหมือนจริง   

 2. ชวงท่ีรูปแบบการนําเสนอแบบรูปเขียนเหมือนจริง  ไดรับความนิยมมากกวารูปแบบ 
อ่ืน ๆ ท้ังหมด   
 3. ชวงเปล่ียนแปลงจากรูปแบบการนําเสนอแบบรูปเขียนเหมือนจริง  เปนรูปแบบการ
นําเสนอแบบรูปถายจากสไลด 
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 เนื้อหา “ภาษาโปสเตอร” ท่ีนิยมใชในโปสเตอรภาพยนตรไทยน้ัน มีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวคือ มีความเรียบงาย ส่ือสารแบบตรงไปตรงมา มีรายละเอียดมากและสามารถเขาใจได
ทันที โดยไมตองอาศัยระยะเวลาในการตีความ 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการของ  “ภาษาโปสเตอร”  มี 4 ปจจัยคือ   

1. . สภาวการณของภาพยนตรไทย   
2. . ความมีประสิทธิภาพในการนําเสนอเนื้อหา   
3. . เทคโนโลยีการพิมพ   
4. . ความสามารถและเสรีภาพของชางเขียนโปสเตอร 

 
 พิพัฒน เช่ียววฒันากุล (2533) ไดทําการศึกษาเร่ืองภาพยนตรตัวอยาง พบวาภาพยนตร
ตัวอยางท่ีดี คืองานท่ีสามารถสรางเหตุผลของการเขารับชมภาพยนตรจากผูชมได โดยอาศัยแรง
ดึงดูดหรือการกระตุนอันมาจากงานท่ีมีเอกลักษณทางแนวคิด ในความหลากหลายของภาพ แสง สี 
เสียง ขนาด เวลา อยางเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ไมวาจะเปนวิธีการสรางความหนกัในอารมณ หรือ
จะเปนความเบาในอารมณก็ตาม ท้ังนี้ภาพยนตรตวัอยางจะมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เม่ือสามารถสราง
จังหวะท่ีลงตัว และมีความตอเนื่องทางอารมณ  โดยสามารถจะกําหนดเน้ือหาได โดยผูสรางสรรค
ภาพยนตรตัวอยาง จะตองควบคุมงานใหสัมพันธกับภาพพจนและวัตถุประสงคท่ีตองการจะส่ือ 
มิใชถูกความเปนภาพยนตรตัวอยางควบคุม มิฉะนั้นการบอกเลาความคิดตาง ๆ จะมาจากตัวงาน 
แทนท่ีจะมาจากผูสรางสรรคเอง ซ่ึงหลักการตรวจสอบลักษณะของภาพยนตรตวัอยางท่ีดีมีแนวทาง
ดังตอไปนี ้

1. . พยายามมุงสูแนวคิดหลักแนวคิดเดยีว 
2. . แนวคิดท่ีเลือกใชคือแนวคิดท่ีดีท่ีสุด สําคัญท่ีสุด โนมนาวท่ีสุด 
3. . แสดงออกแหงความเปนเอกลักษณ แปลกใหม 
4. . สรางประสบการณรวมใหเกดิกับผูชม 
5. . กอใหเกิดความสัมพันธระหวางแนวคิดกับช่ือเร่ือง 
6. . สามารถบอกจุดขายไดอยางเหมาะสม 
7. . ผูชมสามารถจําช่ือเร่ืองได หรือจดจําแนวทางของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ได 
8. . แสดงออกซ่ึงความเหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพแวดลอม 
9.  มีความผสมผสานของงานอยางกลมกลืน และมีความเปนศิลปะดวยการเลือกสรร

ภาพและเสียงมาประกอบกันจนสามารถสรางจินตภาพของภาพยนตรเร่ืองหนึ่ง ๆ 
 10. ไมเบ่ียงเบนขอเท็จจริงของเร่ืองเดิมจนแนวทางเสีย  
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 ไกรสร วงศอนันตศักดิ์ (2547) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร
ไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 

 1. สถานการณของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในระยะยาว ผูผลิตภาพยนตรไทยมีความเชือ่วา 
ภาพยนตรไทยสามารถอยูรอดได โดยจะใหความสําคัญกับชองทางโรงภาพยนตรช้ันหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนอันดบัแรก 

 2. กลุมเปาหมายของภาพยนตรไทย ผูผลิตภาพยนตรไทยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
กลุมผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายหลัก อยูในชวงอายุ 15 -25 ป 

 3. การพจิารณาความตองการของผูบริโภค ผูผลิตภาพยนตรไทยมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันวาผูบริโภคตองการความบันเทิงจากการชมภาพยนตรเปนหลัก 

 4. ผูบริโภคตองการความแปลกใหมจากการชมภาพยนตรไทย  หรือส่ิงท่ียังไมเคยเห็น
ไมเคยสัมผัส ซ่ึงก็คือหนาหนังหรือแนวภาพยนตรท่ีมีความแตกตางกันออกไป เพียงแตในความ
แปลกใหมนั้น ควรสามารถส่ือสารใหผูบริโภครูเร่ืองและเขาใจได 

 5. ปจจยัท่ีมีผลอยางชัดเจนตอการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตรไทย ประกอบดวยหนาหนัง
และเนื้อหาสาระ รองลงมาคือดารานําแสดง ผูกํากับภาพยนตร และเทคนิคของภาพยนตร 

 6. ปจจยัดานคุณคาท่ีปรากฏในภาพยนตร และคุณคาของภาพยนตร มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตรไทยของกลุมผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ 

 7. ในดานการใชส่ือเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธภาพยนตรไทยนั้น ผูบริโภคมีพฤติกรรม
การเลือกรับส่ือใกลเคียงกนั แตมีความแตกตางกันอยูบางทางดานผลของส่ือท่ีผูบริโภคไดรับ โดยมี
ลักษณะผันแปรไปตามกลุมอายุ โดยส่ือท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากกับกลุมผูบริโภคมีเพียงส่ือโทรทัศน 
ภาพยนตรตัวอยางท่ีฉายในโรงภาพยนตร และส่ือส่ิงพิมพ 

 8. การที่ภาพยนตรไทย ไดรับรางวัลจากการประกวดภาพยนตรภายในประเทศและ
ตางประเทศนัน้ แทบไมมีผลตอการเลือกตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคเลย 

 9. ผลกระทบของธุรกิจส่ือวีซีดี ดีวีดี จะมีผลตอการลดการชมภาพยนตรไทยทางโรง
ภาพยนตรมากที่สุดเฉพาะในกลุมเปาหมายหลัก ดวยเหตผุลดานปจจัยทางเศรษฐกิจหรือคาใชจายท่ี
มีความแตกตางกันมาก แตในกลุมเปาหมายรองท่ีมีอายุเกิน 25 ป ไมมีผลมากนัก 
 
 ดังนั้น งานวิจัยของ นิภาพร เนียมแสง (2537) และ พิพัฒน เช่ียววัฒนากุล (2533)              
ท่ีเกี่ยวของกับประวัติความเปนมาและการผลิตใบปดภาพยนตร และภาพยนตรตัวอยางในสมัยกอน 
จึงมีความเกี่ยวโยงกับงานวิจยัในคร้ังนีเ้ปนอยางมาก และการศึกษาของ ไกรสร วงศอนันตศักดิ ์(2547) 
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยน้ัน แมจะเปนหัวขอท่ีมีผูศึกษากันอยาง
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แพรหลายแลว แตผูวิจยัไดทําการศึกษาท้ังฝายผูผลิตภาพยนตรและผูชมภาพยนตร ซ่ึงสามารถตอบ
คําถามไดครอบคลุมและชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงผลของการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั
รายงานช้ินนีไ้ดเปนอยางด ี
 
 
 

DPU



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

 การวิจยั เร่ือง “การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมุงศึกษาวาบริษัทท่ีผลิตส่ือหนาหนังสําหรับภาพยนตรไทย มีข้ันตอน
และกระบวนการในการผลิตอยางไร ศึกษาถึงปจจยัตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการดําเนนิงาน และกลยุทธ
ในการใชส่ือของบริษัท 
 ในบทนี้ จะกลาวถึงวิธีดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนตาง ๆ ตั้งแตแหลงขอมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูล เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ตลอดจน 
การนําเสนอขอมูลอยางเปนข้ันตอน   ดังน้ี 
 
1.  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มีแหลงขอมูล  2  ประเภท  คือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  1.1   การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  (Participant Observation)  
 โดยการเขารับการฝกงานกับ บริษัท ดอกเตอรเฮด จํากัด ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  เพื่อสังเกตกระบวนการดําเนินงานของบริษัท  เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ของงานวิจยั 

1.2   การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth  Interview) 
 ในการการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบงออกเปน 2 สวนคือ 

1. แหลงขอมูลประเภทบุคคลซ่ึงถือเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ในการ 
ศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ไดแก คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช ไดเร็กเตอร และผูรวมกอต้ังของบริษัท ดอกเตอร 
เฮด จํากดั คุณสกกบงกช ขันทอง ครีเอทีฟ กรุปเฮดของฝายครีเอทีฟ คุณวัชรพล จันทิมา หัวหนา
ฝายผลิตใบปดภาพยนตร คุณกิตติกร สุนทรเกตุ หัวหนาฝายการตัดตอภาพยนตรตัวอยาง และ
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คุณวนันทร วงศขจร จากฝายคอมพิวเตอร กราฟฟก ซ่ึงผูวิจัยถือวาเปนกลุมบุคคลท่ีสามารถให
ขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนท่ีสุด  

2. แหลงขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือหนาหนังของภาพยนตรไทย โดยแบง 
เปน  5  สวนดวยกัน   คือ 

2.1 ผูสรางภาพยนตร ไดแก คุณอดิเรก วัฏลีลา ผูกํากับภาพยนตร และ
ผูบริหารบริษัทเฉลิมไทย สตูดิโอ 

2.2  นักวิชาการดานภาพยนตร ไดแก ผ.ศ. ดร. กฤษดา เกิดด ีหัวหนาวิชาการ
ภาพยนตรและวดีีทัศนคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.3 นักวจิารณ ไดแก คุณศิริวรรณ กุลวงษวาณชิย หวัหนากองบรรณาธิการ 
นิตยสารเอนเตอรเทน 

2.4 นักโฆษณา ไดแก คุณธวัชชัย ฤดีอมรเกียรติ ซีเนียร กอปปไรทเตอร 
บริษัท เดนซึ (ประเทศไทย) จํากัด  

2.5 ส่ือมวลชน ไดแก คุณปานใจ ปนจินดา ผูส่ือขาวฝายการตลาด หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 
 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เอกสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ รวมท้ังส่ิงพมิพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ศึกษาวจิัยเร่ือง  “กระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยัคร้ังนี้ไดแก 
 1. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี ้
  1.1  การสังเกต 
  1.2  การซักถาม 
  1.3  การจดบันทึก 
 ในกระบวนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมคร้ังนี้ นอกเหนือจากการเฝาสังเกตการณ
แลว ผูวิจัยอาจซักถามประเด็นบางอยางท่ีไมอาจเขาใจไดจากการสังเกต ซ่ึงการซักถามก็คือการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการนั้นเอง เชน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใชความหมาย สัญลักษณ หรือ
เร่ืองเทคนิคตาง ๆ จากนั้นจึงเปนการจดบันทึกเพื่อเก็บขอมูลประจําวันตอไป 
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2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 การสัมภาษณแบบเจาะลึกจะใชลักษณะคําถามแบบปลายเปด โดยมีประเด็นคําถาม

ตามปญหานําวิจัยดังนี ้
2.1  คําถามเก่ียวกับปจจยัท่ีมีผลกระทบตอการผลิตส่ือหนาหนัง  
2.2  คําถามเก่ียวกับกลยุทธท่ีใชในการผลิตส่ือหนาหนัง  
2.3  คําถามเก่ียวกับกระบวนการผลิตส่ือหนาหนัง 
2.4  คําถามเก่ียวกับนโยบายในการใชส่ือ 

 
3.  การวิเคราะหขอมูล  
 

ในการวเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจยัคร้ังนี ้ไดอาศยัแนวคิดและทฤษฎีตาง  ๆท่ีเกีย่วของมา
เปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลดวย   ดังนี ้
 1. เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนัง 

การวิเคราะหในสวนนี้ ผูวจิยัจะทําการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
และผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยใชทฤษฎีองคกรส่ือมวลชนและแนวคิด
เกี่ยวกับการตลาดและการส่ือสารการตลาดของธุรกิจภาพยนตร มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจยั 

2. เพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตส่ือหนาหนัง 
การวิเคราะหในสวนนี้ ผูวิจยัทําการวจิัยโดยแบงไปตามส่ือหนาหนังประเภทตาง ๆ 

ของภาพยนตรไทยแตละประเภท จากน้ันจงึเขาสูกระบวนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยใชกลยุทธการ
ส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจและแนวคิดเกี่ยวกับผูเฝาประตู มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

3. เพื่อทราบถึงกลยุทธท่ีใชในการผลิตส่ือหนาหนัง 
การวิเคราะหในสวนนี้ ผูวิจยัทําการวจิัยโดยแบงไปตามส่ือหนาหนังประเภทตาง ๆ 

ของภาพยนตรไทยแตละประเภท จากน้ันจงึเขาสูกระบวนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยใชโดยใชกลยุทธ
การส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจและแนวคิดเกี่ยวกับผูเฝาประตู มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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4. เพื่อทราบถึงนโยบายในการใชส่ือของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง 
การวิเคราะหในสวนนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูล

หลักและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของส่ือและ
การเลือกใชส่ือ  มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
4.  การนําเสนอขอมูล 
 

ในการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิจัย เร่ือง “การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” 
ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลในเชิงบรรยาย (Descriptive) โดยแบงประเดน็ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
5.  แนวคําถาม 
 

คําถามดานปจจัยภายในองคกร 
1. บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง มีรูปแบบในการบริหารจัดการภายในองคกรอยางไรบาง 
2. บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง มีนโยบายในการเลือกรับพนักงานอยางไร 
3. ศักยภาพและขอจํากดัดานเทคโนโลยีท่ีบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังใชอยูเปนอยางไร 

 
คําถามดานปจจัยภายนอกองคกร 
4. ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ มีผลตอการดําเนินงาน ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังอยางไรบาง 

- ดานการเมืองและกฎหมาย เชน การท่ีประเภทไทยยังไมมีการแบงเรตของส่ือหนาหนัง
ตาง ๆ  

- ดานสังคม มีขอจํากัดทางสังคมอะไรบางในการเผยแพรส่ือหนาหนัง เชน ศาสนา 
ความเช่ือ  คานิยม 

- ดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทผูผลิต
ส่ือหนาหนังอยางไร 

- ดานนายทุน แรงกดดนัจากบริษัทผูจางมีอิทธิพลตอการดาํเนนิงานของบริษัทผูผลิต
ส่ือหนาหนังอยางไร 

- ดานคูแขง วงการส่ือหนาหนังมีการแขงขันหรือไม 
- ผูบริโภค บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคอยางไร 
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คําถามดานปจจัยในการผลิตส่ือหนาหนังวาดวยแนวคิดทางการตลาดในการดําเนินงาน
ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนงั 

5. ดานสินคา ในบรรดาภาพยนตรประเภทตาง ๆ บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังมีกลยุทธ      
ในการสรางหนาหนังจากภาพยนตรเหลานีอ้ยางไร 

- ภาพยนตรแนวแอคช่ัน 
- ภาพยนตรแนวสยองขวัญ 
- ภาพยนตรแนวสงคราม 
- ภาพยนตรแนวอาชญากรรม 
- ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร 
- ภาพยนตรแนวแฟนตาซี 
- ภาพยนตรแนวตลก 
- ภาพยนตรแนวชีวิต 
- ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก 
- ภาพยนตรเพลง 
- ภาพยนตรประเภทอื่น ๆ  หรือภาพยนตรท่ีมีหลาย ๆ  แนวผสมกนั 

6. ดานราคา สัดสวนระหวางคาจางในการผลิตของเจาของหนังและตนทุนในการสราง
ส่ือหนาหนังแบบเบ็ดเสร็จหนึ่งเร่ืองเปนอยางไร 

7. ดานสถานท่ี บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง มีนโยบายในการเผยแพรส่ือหนาหนังของ
ตนเองอยางไร 

8. ดานการสงเสริมการตลาด หลังจากท่ีหนงัออกฉายแลว นโยบายในการดําเนนิงาน
ของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนงัท่ีมีตอภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ มีลําดับข้ันของการเปล่ียนแปลงอยางไร 
 

คําถามดานกระบวนการผลิตส่ือหนาหนัง 
 9.  บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง มีข้ันตอนในการเลือกภาพยนตรท่ีจะทําส่ือหนาหนังอยางไร 
 10.   กระบวนการแปรรูปส่ือภาพยนตรไปสูส่ือหนาหนังประเภทตาง  ๆ มีข้ันตอนอยางไรบาง 
โดยเฉพาะภาพยนตรตวัอยางและใบปดภาพยนตร  
 

คําถามดานนโยบายในการใชส่ือของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง 
11. บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังใชส่ืออะไรบาง ในสัดสวนเทาไหร สําหรับการเผยแพร

หนาหนังของภาพยนตรแตละเร่ือง 
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 - โรงภาพยนตร 
- โทรทัศน 

 - วิทย ุ
 - ส่ือกลางแจงส่ือเคล่ือนท่ี 

- ส่ือส่ิงพิมพ 
  

คําถามดานความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือหนาหนังของภาพยนตรไทย  
 
- ผูสรางภาพยนตร 
12. ความสําคัญของส่ือหนาหนังท่ีมีตอภาพยนตร 
13. ความสัมพันธระหวางผูสรางภาพยนตรและบริษัทผูผลิตหนาหนังเปนอยางไร 
14. ความพึงพอใจของผูสรางท่ีมีตอบริษัทผลิตส่ือหนาหนัง 

 
- นักวิชาการดานภาพยนตร 
15. บทบาทและความสําคัญของส่ือหนาหนังในปจจุบัน 
16. จริยธรรมและความเหมาะสมของการสรางส่ือหนาหนัง 
17. ส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยเมืองเทียบกับของนานาชาติแลวเปนอยางไร 

 
- นักวิจารณ 

 18. บทบาทและความสําคัญของส่ือหนาหนังในปจจุบัน 
 19. จริยธรรมและความเหมาะสมของการสรางส่ือหนาหนัง 
 20. ส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยเมืองเทียบกับของนานาชาติแลวเปนอยางไร 
 
 - นักโฆษณา 
 21. การรณรงคของส่ือหนาหนังมีความเหมือน หรือแตกตางกับการรณรงคส่ือโฆษณา

อยางไร 
 22. มุมมองของนักโฆษณาท่ีมีตอการทําส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยในปจจุบัน 
 

- ส่ือมวลชน 
23. มุมมองของส่ือมวลชนท่ีมีตอการทําส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยในปจจุบัน 
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บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษา เร่ือง “การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” เปนงานวจิัยเกีย่วกับการผลิตส่ือ

หนาหนังภาพยนตรไทย โดยจะแบงข้ันตอนในการวิจัยเปน 4 ข้ันตอนคือศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี        
ผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ศึกษาถึงกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
ศึกษาถึงกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการใชส่ือของ
บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย  
 
1.  สวนท่ี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 

 ในการศึกษา “การสรางสื่อหนาหนังภาพยนตรไทย” คร้ังนี้  ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไป
สังเกตการทํางานของ บริษัท ดอกเตอรเฮด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีทําการผลิตส่ือหนาหนังท่ีมี
ช่ือเสียงแหงหนึ่งในประเทศไทย 

 บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2535 โดย คุณกอบเกยีรติ พรภาคาเดช
และ คุณบดินทร บุญมี โดยใชช่ือวา “นก 2 - 3 หวั” และ “มิลค เพาเวอร” ตามลําดับ กอนท่ีจะมา
เปล่ียนช่ือเปน “ดอกเตอร เฮด” ในป พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีลูกคาเปนผูสรางหนังและผูกํากับ
ภาพยนตรมากมาย โดยบริษัทจะทําหนาท่ีกําหนดทิศทางของหนาหนังของภาพยนตรแตละเร่ืองที่
ผานเขามา อยางมีข้ันตอนและครบวงจร โดยจะปรากฏเปนรูปธรรมผานส่ือหนาหนงั ท้ังภาพยนตร
ตัวอยางและใบปดภาพยนตร โดยความสําเร็จสามารถวัดไดจากการท่ีภาพยนตรท่ีทํารายไดสูงสุด
ประจําปท้ังแตป พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 อันไดแก “สุริโยไท” “ผีหัวขาด” “แฟนฉัน” และ                
“ชัตเตอร”  ท้ังหมดเปนผลงานการทําส่ือหนาหนังของ  บริษัท ด็อกเตอร เฮด  ท้ังส้ิน 

 ในสวนนี้ท่ีเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย จะเปนการศึกษา
ถึงปจจัยท้ังภายนอกและภายในของ บริษัท ดอกเตอร เฮด ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก คุณกอบเกียรติ 
พรภาคาเดช  ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร  ของ  บริษัท  ด็อกเตอร เฮด 
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 1.   ปจจัยภายในองคกร 
ปจจยัภายในองคกร ถือเปนปจจยัท่ีมีความสําคัญขององคกรเพราะตัวองคกรสามารถ

เลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมของแตละองคกร ซ่ึงปจจยัภายในองคกร 
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรไดแก ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และ
เทคโนโลยี 

 
1.1 ระบบการบริหารจัดการ 

รูปแบบการทํางานของ บริษทั ด็อกเตอร เฮด จํากัดไดมีการแบงงานเปน 2  สวน คือ
สวนการรับผิดชอบระหวาง คุณกอบเกยีรติ พรภาคาเดช และ คุณบดินทร บุญมี โดยสายของ      
คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช จะรับผิดชอบในสวนของการทําส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย และ         
สายของ คุณบดินทร บุญมี จะรับผิดชอบในการทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรตางประเทศเปนสวนใหญ 

กระบวนการดําเนินงานของบริษัทจะเร่ิมจากการติดตอของลูกคา เม่ือลูกคาติดตอ
มายังผูจัดการ (Manager) และฝายประสานงาน (Producer) แลว จากน้ันจะเสนอเร่ืองไปยังผูอํานวยการ
ฝายจัดการ(Managing Director) และผูอํานวยการฝายสรางสรรค (Creative Director) เพื่อจะแบง
ความรับผิดชอบ แลวจะแบงงานไปยังฝายประสานงาน (Producer) ท้ังสองฝายเพือ่ใหฝายสรางสรรค 
(Creative) ไดแบงหนาท่ีในการทํางาน  จากน้ันก็จะนําแนวคิดท้ังหมดในการทาํส่ือหนาหนังไปยัง
ฝายศิลป (Art) ฝายตัดตอ (Edit) และฝายคอมพิวเตอร กราฟก (CG) เพื่อการทําใหเปนส่ือหนาหนัง
ท่ีพรอมจะนําเสนอลูกคาเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะชนตอไป ซ่ึงหนาท่ีในการปฏิบัติงานตาง ๆ  
มีลักษณะ  ดังนี้ 

1.  ฝายประสานงาน (Producer) 
มีหนาท่ีในการรับงานกับลูกคา ตลอดจนกําหนดการนัดหมายตาง ๆ ในการเสนอ

งานกับลูกคาท่ีเปนบริษัทผูผลิตภาพยนตรตาง ๆ  
2.  ฝายสรางสรรค (Creative) 
มีหนาท่ีสรางสรรคแนวทางในการสรางส่ือหนาหนังประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปน

ใบปด ตวัอยางภาพยนตร ฯลฯ 
3.  ฝายศิลป (Art) 
รับผิดชอบดานการออกแบบใบปดหนงั ตลอดจนส่ือประเภทส่ิงพิมพตาง  ๆ เกีย่วกับ

ส่ือหนาหนัง 
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4.  ฝายตัดตอ (Edit) 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการทําภาพยนตรตวัอยาง ตลอดจนการตัดตอโฆษณาเก่ียวกับ

ส่ือหนาหนังท่ีผานทางส่ือวิทยุและโทรทัศน 
5.  ฝายคอมพิวเตอร กราฟก (CG) 
รับผิดชอบในการทําสเปเชียล เอฟเฟคตาง ๆ ไมวาภาพหรือเสียงสําหรับภาพยนตร

ตัวอยางและโฆษณาท่ีเกี่ยวกับส่ือหนาหนงัท่ีผานทางส่ือวิทยแุละโทรทัศน 
 
 นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแบงบริษัทลูกอีกหนึ่งแหงคือ Goliath ซ่ึงในสวนของ Goliath 
จะรับผิดชอบในสวนของการตัดตอและงานดานคอมพวิเตอร กราฟกท้ังหมด  

 คุณกอบเกยีรติ   พรภาคาเดช   ไดใหความเห็นเกีย่วกับการทํางานของบริษัทไววา 
 “...เราไมมีระบบการตอกบัตร แตก็มีเวลาเขางานกันตั้งแตสิบโมงเชาแลวก็จะทํางาน

จนถึงเวลาประมาณสองทุม ท้ังหมดอยูท่ีความเช่ือใจกนั ในการทํางานแตละฝายอาจจะมีการแบง
หนาท่ีชัดเจน แตสวนใหญแลวทุกคนสามารถออกความคิดเห็นไดหมด ท่ีนี่เลยอาจจะดูเหมือนบาน
มากกวาออฟฟซ เราอยูกันเหมือนพี่เหมือนนองมากกวาพนักงานกับนายจาง...” (กอบเกียรติ            
พรภาคาเดช, สัมภาษณ,22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) 

 รูปแบบการบริหารจัดการของ  บริษัท  ดอกเตอร เฮด จาํกัด  มีรูปแบบดังนี ้
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ภาพท่ี  5   รูปแบบการบริหารจัดการของ  บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด  (อางถึง  เอกสารภายใน 
                  องคกร บริษัท ดอกเตอร เฮด จาํกัด,  2547) 
                                           
 

 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creative Director 
ผูอํานวยการฝายสรางสรรค 

Managing Director 
ผูอํานวยการฝายจัดการ 

Manager 
ผูจัดการ 

Creative 
ฝายสรางสรรค 

Art 
ฝายศิลป

Producer 
ฝายประสานงาน 

Producer 
ฝายประสานงาน 

Creative 
ฝายสรางสรรค 

Edit 
ฝายตัดตอ

CG 
ฝายคอมพิวเตอร กราฟฟค 

Goliath 
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1.2 บุคลากร 
บริษัท Doctor Head มีพนักงานทั้งหมดดังนี้ 
1.  บดินทร  บุญมี   Managing Director  (ผูอํานวยการจัดการ)   
 
Creative (ฝายสรางสรรค) 
2.  ชัยวัฒน  จนัทิมา Creative Grouphead (หัวหนาฝายสรางสรรค) 
3.  ศุภชัย  จนัทรใส 
4.  สุรศักดิ์  โรจนาธนกุล 

 
5.  กอบเกียรติ พรภาคาเดช Creative Director (ผูอํานวยการฝายสรางสรรค) 

 
Creative (ฝายสรางสรรค) 
6.  สกกบงกช  ขันทอง  Creative Grouphead (หัวหนาฝายสรางสรรค) 
7.  แววใจ  อุทัยรัตน 
8.  ธีระวุฒิ  มัญชุนากร 
9.  วรศักดิ์  วรพิพัฒน 
10. นภดล  ชัยงาม 

Art (ฝายศิลป) 
11. วัชรพล   จนัทิมา 
12. อภิรักษ  วงษพันธสิงห 
13. ทาย   ภูงามนิล 
14. ดาบชัย   บุญมี 
15. คมกฤช  อินทร 
16. มนตชัย  ธิวาภรณ 

Edit (ฝายตัดตอ) 
17. กิตติกร   สุนทรเกตุ 
18. ปกรณ   ลิขิตปญญารัตน 
19. พงษศักดิ์   ตาดทรัพย 
20. นนธวัช ชินพงสานนท 
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CG  (ฝายกราฟฟก) 
21. ภาสกร    ศิวะโสภา 
22. วนันทร  วงศขจร 
23. อนุพงษ   จันทรทอง 

 
Producer (ฝายประสานงาน) 
24. ชัยณรงค ไพศาลพาณิชยกุล  Manager (ผูจัดการ) 
25. ยุวดี  พงษพานิช 
26. ดวงเดือน  ส่ือหลาย 
27. อารี  จิรชัยธร 

 
28. สุวิทย   ทวีเช้ือ      (พนกังานสงเอกสาร) 
29. นันทา   อินดูไทย  (แมบาน) 

 
ในสวนของการรับพนักงานคุณกอบเกยีรติ พรภาคาเดชไดใหความเหน็ไววา 
“...ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือความรักในงานดานส่ือหนาหนัง คุณไมตองจบมากทางนี้

ก็ได ความรู ความสามารถหรือทักษะมาเรียนกันท่ีนี่ก็ได แตอันดับหนึ่งคุณตองมีความรักและ 
ความอดทนกบังานดานนี ้เพราะพนกังานของเราสวนใหญกเ็ร่ิมตนเรียนรูจากท่ีนีก่ันท้ังนัน้...” (กอบเกยีรติ 
พรภาคาเดช, 22  พฤศจิกายน  2547) 

 
1.3 เทคโนโลยี 

ปจจุปนเทคโนโลยีในวงการภาพยนตรในประเทศไทยกาวหนาไปมาก เชนเดียวกับ 
การทําส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ไมวาจะเปนการทํา lay out ใบปดหรือการตัดตอภาพยนตรตวัอยาง 
ตางก็ใชคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยเกือบทุกข้ันตอน ซ่ึงโปรแกรมท่ีใชในการทําส่ือหนาหนังของ
สวนตาง ๆ  ของ  บริษัท  ดอกเตอร  เฮด  มีดังนี ้

1.   ฝายศิลปใชโปรแกรมดังตอไปนี ้
Photoshop 
เปนโปรแกรมที่ใชสรางงานกราฟคท่ีนิยมมากท่ีสุด สามารถสรางงานกราฟฟค 

ออกมาไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนสรางแบบ อักษรลักษณะตาง ๆ และงานดานการแตงภาพ 
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Illustrator  
เปนโปรแกรมท่ีไดรับความนิยมนาํมาใชสําหรับออกแบบ มีประสิทธิภาพ

การทํางานสูง ท้ังการออกแบบภาพชนดิเวคเตอรกราฟก การออกแบบและตกแตงภาพ ไปจนถึงการ
สรางสรรคงานกราฟก 

Freehand 
เปนโปรแกรมสําหรับการออกแบบงานส่ิงพิมพและงาน 2 มิติ ใชออกแบบ

ไดหลายงานไมวาจะส่ิงพิมพ เว็บดไีซน โลโก  
 

2. ฝายตัดตอใชโปรแกรมดังตอไปนี ้

Final Cut Pro HD 
เปนโปรแกรมสําหรับการตัดตอสําหรับเคร่ือง Macintosh ท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุดในขณะนี้ มีความสามารถในการทํางานดานแอนิเมช่ันสูง มีเอฟเฟคที่หลากหลาย รวมทัง้
งานทางดานบันทึกเสียงรวมไปถึงการแตงเพลงประกอบภาพยนตร เหมาะสําหรับงานตัดตอทุก
ประเภท 

AVID Xpress Pro 
เปนโปรแกรมสําหรับการตัดตอ ใชไดดีท้ังเคร่ือง PC และ Macintosh ท่ีมี

ความสามารถในการสรางงานไดซับซอนและรวดเร็ว สามารถซิงควีดีโอและตัดตอหลายกลองได
แบบ  Switching  มีชุดเอฟเฟกตท้ัง  2D/3D รองรับวีดีโอหลายฟอรแมท 

Photoshop 
เปนโปรแกรมท่ีใชสรางงานกราฟฟคท่ีนยิมมากท่ีสุด สามารถสรางงานกราฟฟค 

ออกมาไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนสรางแบบอักษรลักษณะตาง ๆ และงานดานการแตงภาพ 
 

3. ฝายคอมพิวเตอร กราฟกใชโปรแกรมดังตอไปนี ้
After Effect 
เปนโปรแกรมเพ่ือใชในการสรางภาพเคล่ือนไหว การจดัองคประกอบ ซ่ึงเปน

โปรแกรมมาตรฐานและเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด ใชในการจดัองคประกอบภาพเคล่ือนไหวท้ัง
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การตัดตอภาพยนตร  การใสเสียง  รวมถึงการสรางเทคนิคพิเศษ 
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Maya 
เปนโปรแกรมท่ีใชในกระบวนการผลิต Animation ตลอดจนการจดัแสง

และการจดัองคประกอบของภาพในเชิงภาพยนตร Animation การสรางงานวัตถุ 3 มิติ ข้ันพื้นฐาน
รวมท้ังการกําหนดพืน้ผิว การกําหนดมุมกลอง การกําหนดแสงตกกระทบ การหักเหของแสงใน
ลักษณะตาง ๆ  เพื่อสรางความเหมือนจริงของช้ินงาน  

3D Max 
เปนโปรแกรม 3 มิติท่ีใชสําหรับสรางงาน Animation เพื่อใชในงานโฆษณา, 

ภาพยนตร สถาปตยกรรม เกมส หรือ สรางโลกเสมือนจริง (VRML) บน Web Site การสรางวัตถุ       
3 มิติรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการกําหนดพื้นผิว การกําหนดแสงตกกระทบ การหักเหของแสงใน
ลักษณะตาง ๆ 
 

โดยคุณกอบเกียรติ พรภาคาเดชไดใหความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการ
ทํางานเอาไววา 

“...เทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการทํางานของเรามาก เพราะบริษัทไดรับ
มอบหมายงานเปนจํานวนมากโดยมีเวลาในการทํางานท่ีจํากัด การตัดตอหรือการทํา CG เดี๋ยวนี้
ตองใชคอมพิวเตอรชวยท้ังนั้น อินเตอรเน็ทก็ชวยเราในดานการรับสงงาน แตคุณภาพของงานตอง
มากอน ท่ีนี่เราจะเนนท่ีคุณภาพของคนทํางานมากอนคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร แนนอน
ถาเทียบกับตางประเทศแลวเรายังดอยกวาในดานเทคโนโลยี แตการทํางานตรงนี้เราตองคํานึงถึง
ลูกคาของเราหรือผูผลิตภาพยนตรดวย บางทีเคาตองการอะไรท่ีจับตองไดมากกวาความหวือหวา...” 
(กอบเกยีรติ พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน 2547) 
 

 2. ปจจัยภายนอกองคกร 
ปจจัยภายนอกองคกร คือ ปจจัยแวดลอมในสังคมที่องคกรนั้น ๆ เปนสมาชิกอยู         

ซ่ึงปจจัยดังกลาวองคกรไมสามารถควบคุมได อันไดแก ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดาน
สังคม  ปจจัยดานเศรษฐกจิ  ปจจัยดานนายทุน  ปจจยัดานคูแขง  และปจจัยดานผูบริโภค 

 
2.1  ดานการเมืองและกฎหมาย 

ในขณะท่ีนานาประเทศโดยเฉพาะท่ีสหรัฐอเมริกา ไดมีการจัดประเภทของภาพยนตร
เอาไวตามเรตความเหมาะสมของอายุของผูชม แตเปนท่ีนาสังเกตวาในภาพยนตรตวัอยางซ่ึงเปนส่ือ
หนาหนังประเภทหนึ่ง กลับมีการจัดเรตเอาไวไมตรงกับตัวของภาพยนตร กลาวคือภาพยนตรสวนใหญ
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จะพยายามทําใหส่ือหนาหนังของตนมีเรตท่ีต่ํากวาตัวภาพยนตรเอง เพ่ือท่ีจะทําใหภาพยนตรตัวอยาง
ท่ีออกมาตองสามารถนําไปฉายใหกับผูชมไดกวางมากข้ึน  

สําหรับประเทศไทยท่ียังไมมีการจัดเรตของภาพยนตรนั้น เม่ือผูผลิตส่ือหนาหนัง
ไดผลิตผลงานออกมาเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอมาบริษทัผูสรางภาพยนตรก็จะสงช้ินงานท้ังหมดไป
ใหกองเซนเซอรตีตราดวยตัวเอง ซ่ึงการท่ีเมืองไทยยังไมมีการจัดเรตหนังก็ทําใหบางคร้ังข้ันตอน 
ในสวนนี้มีปญหา เชน ตอนที่ภาพยนตรตัวอยางเร่ืองจันดาราถูกนําไปฉายโปรโมทในรอบของ
ภาพยนตรเร่ืองสุริโยไท ซ่ึงเปนภาพยนตรตัวอยางท่ีมีฉากโปเปลือยอยู จึงไดรับการวิจารณมากวา
ไมเหมาะสม  

อยางไรก็ดี ถึงแมวาในวันขางหนารัฐบาลจะออกกฎหมายเก่ียวกับการจัดเรต
ภาพยนตรออกมาหรือไม ผูผลิตส่ือหนาหนังก็มีกฎเกณฑทางธุรกิจและศีลธรรมเปนมาตรวัดในการ
ทํางานอยูเสมอ เพราะการนําเสนอภาพทีรุ่นแรงมากเกนิไปอาจจะกลายเปนการจํากดักลุมเปาหมาย
ของตัวภาพยนตรเองได มากกวาจะเปนตัวชักจูงใหคนดูเขามาชม เชน การทําส่ือหนาหนังประเภท
หนังผีก็จะไมมีการใสความนากลัวในส่ือหนาหนังมากเกินไป หรือถาเปนภาพยนตรแนวโปเปลือย 
เชน ภาพยนตรเร่ืองชู ผูผลิตส่ือหนาหนังก็จะทําการบิดหนาหนังใหเปนแนวอิโรติก อารต แทน        
เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพรตอไป (กอบเกียรติ พรภาคาเดช, 22  พฤศจิกายน  2547) 
 
 2.2  ดานสังคม  
 หนาท่ีของส่ือมวลชนจะตองทํางานกบัสังคม ผูสรางส่ือหนาหนังก็เปนส่ือมวลชน
แขนงหนึ่งจึงตองคํานึงถึงเสียงสะทอนของคนภายในสังคมดวยเชนกัน ซ่ึงผูผลิตส่ือหนาหนังก็ให
ความสําคัญตอความรูสึกของคนในสังคมเชนกัน ยกเวนบางกรณีท่ีเกิดเร่ืองที่ผูผลิตหนาหนังคาด 
ไมถึง เชน ตอนท่ีบริษัทด็อกเตอร เฮดทําเร่ืององคุลีมาล ซ่ึงภาพยนตรเร่ืองนี้ผานการตรวจจากกอง
เซนเซอรเรียบรอยแลว แตภายหลังกลับเกดิกระแสตอตานจากองคกรศาสนาหาวาทางผูผลิตภาพยนตร
และส่ือหนาหนังตีความหมายเนื้อหาผิดเพีย้นไป ในสวนท่ีวาองคุลิมาลคือศาสดาแหงฆาตกร ซ่ึงเร่ือง
ดังกลาวสงผลกระทบตอท้ังตัวภาพยนตรและผูผลิตส่ือหนาหนังโดยตรง 
 ดังนั้น ในภาพยนตรเร่ืองตอมาท่ีบริษัทดอ็กเตอร เฮดไดรับมอบหมายใหทําส่ือ
หนาหนังอยางเร่ืองทวิภพ ซ่ึงเปนภาพยนตรท่ีมีเร่ืองราวยอนยุคซ่ึงกลาวถึงรัชสมัยรัชกาลท่ี 4 และ
รัชกาลท่ี 5 ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงบิดหนาหนัง ใหเปนเร่ืองราวของความรักระหวางคูพระคูนางท่ีไร
พรมแดนของกาลเวลาแทนที่จะกลาวพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนการตัดปญหา
หลาย ๆ อยางท่ีอาจจะตามมา โดยในสวนของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพระเจาแผนดินก็จะใหคนดูเขาไป
ตัดสินเองตอนชมภาพยนตร  (กอบเกยีรติ พรภาคาเดช, 22 พฤศจิกายน 2547) 
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2.3  ดานเศรษฐกิจ  

ใน 2 ปท่ีผานมา ถือไดวาเปนยุคท่ีภาพยนตรไทยถูกเผยแพรออกสูโรงภาพยนตร
เปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2546 มีภาพยนตรไทยออกฉาย 49 เร่ืองและปพ.ศ. มีภาพยนตรไทยออก
ฉาย 44 เร่ือง ซ่ึงปริมาณดังกลาวไดสงผลดีตออุตสาหกรรมส่ือหนาหนังไปในตัวดวย โดยในแตละ
เดือนจะมีลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตภาพยนตรเขามาติดตอกับ บริษัท ด็อกเตอร เฮด ประมาณ 2 - 3 ราย 
ดังนั้น จึงถือเปนยุครุงเรืองของวงการส่ือหนาหนังไปดวย (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช, 22 พฤศจิกายน 
2547) 
 

  2.4  ดานนายทุน  
บริษัทผูผลิตภาพยนตร นับเปนปจจัยสําคัญสําหรับบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง 

เพราะส่ือหนาหนังทุกช้ินกอนที่จะถูกนําเสนอตอสาธารณะชน จะตองฝายความเหน็ชอบของบริษัท 
ผูผลิตภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ เสียกอน  

สําหรับ บริษัท ด็อกเตอร เฮด จํากัด การทําสัญญากับลูกคาผูผลิตภาพยนตร      
จะแบงออกเปน 2 แบบ คือสัญญาทําเปนเร่ือง ๆ กับแบบทําโดยเหมาจาย ซ่ึงในกรณีทําสัญญาแบบ
เหมารวมไดแก บริษัท ซีเอ็มฟลม พระนครฟลม และ อาร. เอส. ฟลม ซ่ึงการทําสัญญาแบบเหมา
จายจะเกดิจากความเช่ือใจของลูกคาเปนหลัก นอกจากนีท้างลูกคาจะไดสวนลดในการวาจางอีกดวย  

สําหรับปจจัยทางดานนายทุน ทาง บริษัท ด็อกเตอร เฮด จะใหความสําคัญกับ
ลูกคาเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งการทํางานกับลูกคาส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือการพรีเซนตผลงาน ลูกคาบางจะ
เปดโอกาสใหทํางานไดเต็มท่ี แตบางคร้ังตองมีการกลับมาแกไขช้ินงานใหมซ่ึงก็ทําใหบริษัทผูผลิต
ส่ือหนาหนังเกิดความกดดันเชนกนั ในกรณีของลูกคาบางราย เชน คุณวิสูตร พลูวรลักษณ ของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท ฮับ ท่ีมีทีมครีเอทีฟเปนของตัวเองในการทํางานโปรโมทหนัง  ดังนั้นในการ
ทํางานรวมกันจึงตองมีการถกเถียงกัน เพ่ือหาส่ิงท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดสําหรับการทําส่ือหนาหนัง
ของหนังเร่ืองนั้น ๆ  (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน  2547) 
 

2.5  ดานคูแขง 
ด็อกเตอร เฮด ถือเปนบริษัทผลิตส่ือหนาหนังบริษัทแรก และบริษัทเดียวท่ียังไม

แปรสภาพไปอยูในรูปแบบของอินเฮาร หรือบริษัทผลิตหนาหนังของบริษัทผูสรางภาพยนตรรายใด
รายหนึ่งโดยตรง ในขณะท่ีบริษัทผลิตหนาหนังอยาง ปน คอมพานี และ สตาดิโอ ซ่ึงเคยเปน         
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สวนหนึ่งของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด มากอน  ตางก็แปรสภาพกลายเปนบริษัทผลิตหนาหนังแบบ        
อินเฮาสกันหมดแลว  

สําหรับบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังนัน้ จะไมมีการแขงขันกันอยางแทจริง เนือ่งจาก
บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังไมเหมือนเอเยนซ่ีท่ัวไป ที่มีสินคาอยูในตลาดเปนเวลานาน ๆ และตอง
อาศัยการเปล่ียนภาพลักษณอยูเสมอ ๆ สินคาของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังคือภาพยนตร  ซ่ึงจะอยู
ในโรงภาพยนตรแคไมกี่สัปดาห  

ในกรณีท่ีภาพยนตรสองเร่ืองชนโรงกัน ความเปนจริงแลวพอภาพยนตรเร่ืองนั้น
เขาโรงไปไดซักสองสามวัน ก็จะเปนการแขงกันระหวางตัวภาพยนตรเอง ถึงตอนน้ันแรงเสริมของ 
หนาหนังของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด กับของคูแขงเกิดคลายกัน ทางบริษัทก็ตองมาปรับปรุงแกไข 
กันใหมเพื่อจะหนีหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้น ซ่ึงในสวนของผูผลิตส่ือหนาหนังตางก็ทําหนาท่ี
ของตัวเองใหดีท่ีสุด (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน  2547) 
 

2.6  ผูบริโภค  
ผูบริโภคซ่ึงถือเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนปลายทางของการส่ือสารสําหรับ 

บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง และเปนผูที่จะตัดสินความสําเร็จหรือลมเหลวของภาพยนตร โดยผาน 
การรับรูแรกเร่ิมจากส่ือหนาหนัง  

แตในความเปนจริงแลว บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังจะใหความสําคัญกับผูบริโภค
หรือผูชมรองจากลูกคาหรือผูผลิตภาพยนตร เนื่องจากบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังคิดวาการสรางภาพยนตร
แตละเร่ืองจะตองใชเงินในการลงทุนนับสิบ ๆ ลาน ในขณะท่ีผูชมท่ีเขาไปดูหนังจายคาต๋ัวเพียงแค
รอยบาท  

จากการที่บริษทัผูผลิตส่ือหนาหนัง ใหความสําคัญแกผูสรางภาพยนตรมากกวา 
จึงทําใหบางคร้ัง เกิดกรณีท่ีวาผูชมเกิดความรูสึกในแงลบตอส่ือหนาหนังในกรณีท่ีสามารถชังจูงใจ
ใหผูชมเกดิความสนใจตอตัวภาพยนตรมากเกินจริง ซ่ึงภาพยนตรประเภทหนังผีจะเกิดปญหานี้บอย
มากท่ีผูชมจะรูสึกวาผูผลิตส่ือหนาหนังทําหนาออกมาใหนากลัว แตตวัภาพยนตรเองดูแลวไมนากลัว
เทากับหนาหนังท่ีเผยแพรออกมา  เชน ในกรณภีาพยนตรเร่ืองผีสามบาท ซ่ึงเปนผลงานของบริษัท 
ด็อกเตอร เฮด ก็เขาขายนีเ้ชนกันเพราะมีส่ิงท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังออกแบบลงไปในใบปดหลายอยาง
ท่ีไมมีอยูในตัวภาพยนตรเอง 

ซ่ึงกรณีนี้ ศัพทเทคนิคของผูผลิตส่ือหนาหนังจะเรียกกันวาการ “บิดหนาหนัง” 
เพื่อทําใหหนาหนังของภาพยนตรแตละเร่ืองมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหสารท่ีนาํเสนอ
ออกไปผิดเพีย้นไปบาง ทางผูผลิตส่ือหนาหนังเองถือวาเปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะมีการบิดหนาหนังของ
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ภาพยนตรบางเร่ือง เพราะผูผลิตส่ือหนาหนงัมีความเช่ือวาภาพยนตรทุกเร่ืองจะมีคุณคาในตัวเองอยูแลว 
ผูผลิตส่ือหนาหนังแคทําใหมันสะดุดตาเปนท่ีสนใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด ในสวนของผูชม
ท่ีเขามาดูแลวจะมีทัศนคติตอตัวส่ือหนาหนังและตัวภาพยนตรอยางไร ส่ิงเหลานี้จะข้ึนอยูกับ
วิจารญาณของผูชมแตละคน   (กอบเกยีรติ  พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน  2547) 

 
 3. ปจจัยทางการตลาดในการดําเนินงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 

ในการทํางานงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดและการส่ือสาร
การตลาดธุรกิจภาพยนตรในการอธิบายถึงปจจัยในการผลิตสื่อหนาหนังภาพยนตรไทย โดยการ
สัมภาษณ  สกกบงกช   ขันทอง  หัวหนาฝายสรางสรรค   ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 

 
1.   ดานสินคา (product) 

ความแตกตางของสินคาประเภทภาพยนตร ก็คือแนวของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 
นั่นเอง สกกบงกช ขันทอง หัวหนาฝายสรางสรรคของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดใหความเหน็
เกี่ยวกับวิธีการทําหนาหนงัของภาพยนตรในแตละแนวไววา 

“...กอนอื่นตองบอกรสนิยมและพฤติกรรมของคนไทยกอนวา คนไทยชอบอะไร
ท่ีแซบ ชอบอะไรท่ีเขาใจงาย ไมชอบอะไรท่ีท่ีมันยาก ๆ คนไทยไมถนัดกับการใชมีดมาน่ังแร         
คนไทยถนัดกับการหยิบขาวเหนียวมาจิ้มแจว ดังนั้นในการทําหนาหนังเนี้ย สวนใหญแลว              
ดอกเตอรเฮดไมพยายามท่ีจะบิดมันมาก ถาเปนหนังแอ็คช่ันก็จะขายแอ็คช่ันนําหนาเลย ถาเปน     
หนังตลก กจ็ะไมมีการทําแบบกั๊ก ๆ ก็จะทําใหขําสุด ๆ ไปเลย...” (สกกบงกช  ขันทอง, 15 ธันวาคม 
2547) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางส่ือหนาหนังของภาพยนตรแตละแนวมีดังตอไปนี ้
- ภาพยนตรแนวแอ็คช่ัน 
การทําสื่อหนาหนังของภาพยนตรแนวแอ็คช่ันนั้น หนาหนังท่ีสําคัญท่ีสุดของ

ภาพยนตรแนวน้ีก็คือตัวดารานําแสดง เชน ภาพยนตรเร่ืององคบากท่ีมี จาพนม ยีรัม เปนดารา           
นําแสดงซ่ึงถือวาเปนหนาหนังท่ีประสบความสําเร็จดีมาก ขณะท่ีภาพยนตรเร่ืองเกิดมาลุยท่ีไมมี
ดารานําท่ีเปนท่ีรูจักของผูชมกลับประสบความลมเหลวทางดานรายได  

ดังนั้น ดวยเหตุผลท่ีภาพยนตรแนวแอ็คช่ันทุกเร่ืองไมสามารถมีดารานําท่ีสามารถใช
เปนหนาหนังท่ีเขมแข็งได ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตองใชเนื้อหาของตัวภาพยนตรมาเปนจุดขายนั่นเอง  
แตผูผลิตส่ือหนาหนังจะไมนําเสนอหนาหนังออกไปท่ีความเปนแอ็คช่ันอยางเดียว จะตองสอดแทรก
เร่ืองราวตาง ๆ ของตัวภาพยนตรคอยเสริมดวย เพราะแนวโนมของภาพยนตรแนวแอคช่ันปจจบัุน 
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มีความหลากหลายทางเน้ือหามากข้ึน ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตองดูกอนวาภาพยนตรเร่ืองนั้นเปน
ภาพยนตรแอ็คช่ันในแนวไหน เชน แอคช่ันแบบยิงกันเลือดสาดแบบภาพยนตรเร่ือง kill bill หรือ
แบบมีศิลปะปองกันตัวแบบภาพยนตร เร่ือง matrix (สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

- ภาพยนตรแนวสยองขวัญ 
การทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวสยองขวัญหรือหนังผี จะเปนการเลนกับ

ความรูสึกของคน เพราะเร่ืองราวเกีย่วกับผีสางจะเปนอะไรที่ทุกคนกลัวแตกย็ังอยากท่ีจะดู ผูผลิต
ส่ือหนาหนังจึงเนนท่ีจะขายความนากลัวเปนหลัก ซ่ึงบางคร้ังก็จะใชความสับสนและความสงสัย 
ลงไปในส่ือหนาหนัง เพราะโดยธรรมชาติแลวเร่ืองราวเกี่ยวกับผีสางจะเปนเร่ืองท่ีพิสูจนไมไดและ
นาคนหาเสมอ (สกกบงกช  ขันทอง,  15  ธันวาคม  2547) 

- ภาพยนตรแนวสงคราม 
การทาํส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวสงคราม จะคลายกบัภาพยนตรแนวแอคช่ัน

ตรงท่ีเนนในสวนของเนื้อหาเร่ืองราวคอยเสริมดวย เพราะภาพยนตรไทยยังไมมีภาพยนตรแนว
สงครามแบบเต็มรูปแบบเหมือนท่ีฮอลลีวูดมี เชน ภาพยนตรเร่ือง saving private ryan ตัวอยางท่ี 
เห็นไดชัดก็คือภาพยนตรเร่ือง “สุริโยไท” กับ “บางระจัน” ท่ี บริษัท ดอ็กเตอร เฮด ไดรับมอบหมาย 
ใหทําการผลิตส่ือหนาหนัง ก็จะเนนเนื้อหาในส่ือหนาหนังไปท่ีความเปนหนังชีวิตมากกวาความ
เปนภาพยนตรแนวสงคราม โดยจะเนนเนื้อหาไปท่ีความรักชาติเปนหลัก (สกกบงกช ขันทอง,           
15 ธันวาคม  2547) 

 
-  ภาพยนตรแนวอาชญากรรม 
การทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวอาชญากรรม เปนส่ิงท่ีผูผลิตส่ือหนาหนัง

เล่ียงท่ีจะนําเสนอ เพราะถือวาเปนหนาหนังท่ีทําใหประสบความสําเร็จไดยากและในเมืองไทย
ภาพยนตรแนวนี้ จะประสบความลมเหลวดานรายไดเปนสวนใหญ เชน “คืนบาปท่ีพรมพิราม” 
หรือ “เชอร่ี แอน”   (สกกบงกช   ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

 
-  ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร 
การทําสื่อหนาหนังของภาพยนตรแนววิทยาศาสตรหรือไซ-ไฟนั้น สามารถ

ขายไดดีสําหรับภาพยนตรจากตางประเทศ แตสําหรับภาพยนตรไทยกลับไมใชหนาหนังท่ีนิยมใน
การโปรโมทมากนัก เพราะเทคนิคในการสรางภาพยนตรแนวน้ียังไมกาวหนามากนักในเมืองไทย 
จึงทําใหไดภาพท่ีออกมาไมสมจริง จึงขาดความนาเช่ือถือและไมดึงดูดใจเพียงพอ ตัวอยางท่ีเห็น      
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ไดชัดคือภาพยนตรแนววิทยาศาสตรของประเทศญ่ีปุนและเกาหลี ท่ีมีความกาวหนาในเทคโนโลยี
การสรางภาพยนตรแนวน้ีในระดับหนึ่ง แตเม่ือทําออกมาแลวกับประสบความลมเหลวทางรายได
เปนสวนใหญ ท้ังนี้เองแมแตในฮอลลีวูดการทําโปรโมทส่ือหนาหนังแนววิทยาศาสตรก็จะเนนไป 
ท่ีเนื้อหาของตัวภาพยนตรมากกวาเร่ืองเอฟเฟค (สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

-  ภาพยนตรแนวแฟนตาซี 
การทาํส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวแฟนตาซีนัน้ สําหรับประเทศไทยแลว 

การทําใหประสบความสําเร็จนั้นยากพอ ๆ กับการทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนววิทยาศาสตร
เลยก็วาได เพราะมีขอจํากัดทางดานปจจยัในการผลิตของตัวภาพยนตรใหมีความนาเชื่อถือเหมือนกนั 
แตในยุคปจจบัุนภาพยนตรแนวนี้กําลังไดรับความนิยมจากผูชมท่ัวโลก  เชน The Lord of the Rings 
หรือ Harry Potter จึงทําใหในปหนาจะมีภาพยนตรไทยในแนวนี้ถูกผลิตออกมาฉายคอนขางมาก 
เชน “เสือภูเขา” “โจรสลัดอันดามัน” “เดอะ เทรค 2” หรือ “หิมพาน” ซ่ึงจะเปนการสรางกระแสของ
ภาพยนตรแนวน้ีดวยตัวมันเอง และเปนการงายตอการทําส่ือหนาหนังเพ่ือการโปรโมทภาพยนตร 
(สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

-  ภาพยนตรแนวตลก 
การทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวตลก เปนการทําส่ือหนาหนังของ

ภาพยนตรท่ีงายท่ีสุด เพราะภาพยนตรแนวนี้เปนส่ิงท่ีคุนเคยกับคนไทยมานาน คนไทยจะรับกับ
เร่ืองราวของภาพยนตรแนวนี้ไดเร็ว แตขอเสียก็คือมีการแขงขันกันสูงเพราะมีการผลิตออกมาเยอะ 
ดังนัน้ภาพยนตรแนวตลกท่ีจะประสบความสําเร็จไดนัน้ จะตองมีความโดดเดนทางดานเนื้อหาในตัว
ภาพยนตรเอง เชน จะตองเปนภาพยนตรตลกท่ีมีคาแรกเตอรของตัวละครชัดเจนอยาง เร่ือง             
“บุปผาราตรี” หรือ “สายลอฟา” ซ่ึงผูชมจะติดตามชมมากกวา (สกกบงกช ขันทอง, 15 ธันวาคม 
2547) 

-  ภาพยนตรแนวชีวิต 
การทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวชีวติหรือดรามา เปนส่ิงท่ียากในการ

ทํางานเพราะภาพยนตรแนวนี้เปนส่ิงท่ีขัดตอรสนิยมในการชมภาพยนตรของคนไทย เพราะคนไทย
ไมชอบดูอะไรท่ีทําใหเกดิความเครียด ภาพยนตรแนวนีอ้ยาง “คืนไรเงา” ท่ีมีหนาหนังในสวนดารา
ท่ีแข็งแรงอยาง อุม สิริยากร นิโคล เทริโอ และ พงษพัฒน วชิรบรรจง ก็ไมประสบความสําเร็จ        
ทางรายไดเพราะการขายหนาหนังท่ีเปนดรามา ดังนั้นการทําหนาหนังภาพยนตรแนวนี้ผูผลิตส่ือ
หนาหนังมักจะไมนําเสนอความเปนหนังชีวิตออกไปตรง ๆ แตจะใชจุดเดนอ่ืน ๆ ของตัวภาพยนตร
มาคอยเสริมเปนหลัก (สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 
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-  ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก 
การทาํส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวรักโรแมนตกิ เปนเร่ืองงายข้ึนในปจจุบัน 

เพราะภาพยนตรแนวน้ีของประเทศเกาหลีและญ่ีปุนกําลังประสบความสําเร็จในประเทศไทย จงึทําให
กระแสของภาพยนตรไทยแนวนี้ดีข้ึนไปดวย แตขอจํากัดในการทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรแนวน้ี 
ก็คือมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพราะแคเพศหญิงเทานั้น ซ่ึงเนื้อเร่ืองก็เปนปจจยัสําคัญในความสําเร็จ
ของภาพยนตรแนวนี้เชนกัน เพราะการจะทําภาพยนตรแนวน้ีใหมีแตเร่ืองความรักอยางเดียวไมไดแลว 
อยางเร่ือง “คูแทปาฏิหาริย” ท่ีมีนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงอยาง ติ๊ก เจษฎาพร มาเลนก็ยังไมทําให
ภาพยนตรเร่ืองนี้ประสบความสําเร็จข้ึนมาได ดังนั้นการสรางภาพยนตรแนวรักโรแมนติกใหประสบ 
ความสําเร็จจะตองทําใหภาพยนตรมีเนื้อหาของแนวอืน่ ๆ เอาไวดวย เชน การทําใหเปนภาพยนตร
แนวโรแมนติกคอมเมอดี้อยางภาพยนตรเร่ือง “เซ็กโฟน คล่ืนเหงา” หรือ “แฟนฉัน” ท่ีประสบ
ความสําเร็จทางรายไดท้ังคู ซ่ึงเปนการงายตอการทําโปรโมทของผูผลิตส่ือหนาหนังดวย (สกกบงกช 
ขันทอง,  15  ธันวาคม  2547) 

- ภาพยนตรเพลง 
ในปจจุบันภาพยนตรเพลงแบบเต็มรูปแบบไมมีการสรางออกมาแลว แตภาพยนตร

แนวอ่ืน ๆ โดยเฉพาะแนวตลกก็มักจะใชเพลงในการดําเนินเร่ือง เชน ภาพยนตรเร่ือง “สายลอฟา”
หรือ “คนปมะ” แตผูผลิตส่ือหนาหนังกจ็ะกําหนดหนาหนังของภาพยนตรดังกลาวใหเปนแนวตลกไป
(สกกบงกช   ขันทอง,  15  ธันวาคม  2547) 

-  ภาพยนตรประเภทอื่น ๆ  หรือภาพยนตรท่ีมีหลาย ๆ  แนวผสมกนั 
ในกรณีท่ีภาพยนตรเร่ืองหนึ่งมีแนวหลาย ๆ แนวอยูดวยกันนั้น ผูผลิตส่ือ       

หนาหนังจะพยายามนํามาใชเปนหนาหนังของตัวภาพยนตรใหมากท่ีสุด เพื่อเปนการขยายกลุมเปาหมาย
ของตัวภาพยนตรเองดวย แตจะตองยึดแนวหลักของภาพยนตรเร่ืองนัน้เอาไวกอนเพื่อความชัดเจน
ของกลุมเปาหมาย จากน้ันกจ็ะดวูาในการทําส่ือหนาหนงัจะเนนไปท่ีอะไร เชน เนนท่ีดารา เนนท่ีมุข 
หรือเนนท่ีการเลาเร่ือง  (สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

 
2.   ดานราคา (Price) 

การกําหนดงบประมาณสําหรับโปรโมทภาพยนตรนั้น มีความสําคัญมากโดยเฉพาะ
ในตางประเทศ www.boxofficemojo.com ซ่ึงเปนเว็บไซทท่ีใหบริการขอมูลเกี่ยวกับรายไดของ
ภาพยนตรท่ีฉายในประเทศสหรัฐฯ ในแตละสัปดาห ตลอดจนใหขอมูลเกี่ยวกับทุนสรางและตนทุน
ในการใชสื่อเพื่อทําการโปรโมทภาพยนตรเร่ืองหน่ึง ๆ ซ่ึงอัตราสวนของตนทุนในการทําสื่อเพื่อ 
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โปรโมทภาพยนตรตอทุนสรางอยูท่ีประมาณ 1 ใน 3 หรือถาภาพยนตรเร่ืองหนึ่งมีทุนสรางท่ี 100 
ลานเหรียญ จะตองเสียงบประมาณในการใชส่ือเพื่อโปรโมทภาพยนตรถึง 30 กวาลานเหรียญเลย
ทีเดียว และยิ่งตัวเลขของทุนสรางยิ่งสูงข้ึนเทาไหร จํานวนเงินท่ีใชในการทําส่ือเพื่อโปรโมทภาพยนตร
เร่ืองนั้นก็จะมากข้ึนไปเร่ือย ๆ  

สําหรับประเทศไทยแลว จะเห็นไดวางบประมาณในการสรางภาพยนตรไทย
เร่ืองหน่ึง ๆ อาจจะตองหมดไปกับงบประมาณคาโฆษณาเสียเกือบคร่ึงหนึ่ง  หรืออาจจะมากกวา
งบประมาณในการสรางเสียดวยซํ้าไป  (ชวนะ  ภวกานนัท,  2547 : 25)         

สําหรับปจจุบัน การที่ภาพยนตรเร่ืองหน่ึง ๆ จะใชงบประมาณกับการทําสื่อ 
หนาหนังเทาไหรนั้น จะข้ึนอยูกับฟอรมของภาพยนตรเองเปนตัวกาํหนด ถาเปนภาพยนตรท่ีมี
ฟอรมใหญก็จาํเปนตองใชงบประมาณกับการทาํส่ือหนาหนังมากข้ึนไปดวย อยางภาพยนตรเร่ือง 
“สายลอฟา” ซ่ึงขณะท่ีตวัภาพยนตรกําลังจะเขาโรงฉายไดมีการใชส่ือทกุอยางเพ่ือการประชาสัมพนัธ 
อยางเต็มที่ เนื่องจากเปนภาพยนตรท่ีมีฟอรมใหญและหวังผลทางการคาได ซ่ึงทั้งหมดผูผลิตส่ือ
หนาหนังจะดูท่ีความโดดเดนของตัวภาพยนตรแตละเร่ือง ในกรณีท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังเห็นวาภาพยนตร
เร่ืองนั้น ๆ อาจจะทํารายไดแค 20-30 ลานบาท ซ่ึงถือไดวาทํารายไดไมดีนัก งบประมาณในการทํา
ส่ือหนาหนังกค็งตองลดลงมา ปจจุบันงบประมาณสําหรับการทําส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยทุก ๆ เร่ือง
จะมีคาเฉล่ียอยูที่ไมต่ํากวา 10 ลานบาท  (สกกบงกช  ขันทอง,  15  ธันวาคม  2547) 
 

3.   ดานสถานที่ (Place) 
สถานท่ีในการเผยแพรส่ือ นับเปนปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จในการทําส่ือ

หนาหนัง ซ่ึงโรงภาพยนตรถือเปนสถานท่ีแรกและสําคัญท่ีสุดในการเผยแพรส่ือหนาหนัง เพราะหวังผล
ทางกลุมเปาหมายไดลึกท่ีสุด ซ่ึงการจัดการตาง ๆ ทางโรงภาพยนตรจะเปนผูกําหนดเองวาจะให
ภาพยนตรเร่ืองไหนนําส่ือหนาหนังของตนไมวาจะเปนใบปด สแตนดี้ แบนเนอร ฯลฯ มาไวท่ี        
โรงภาพยนตรไดอยางไรบาง 

ในขณะท่ีส่ือนอกสถาน ท่ีซ่ึงสามารถหวังผลทางกลุมเปาหมายไดกวางท่ีสุด 
เจาของภาพยนตรจะเปนผูกาํหนดเองวาจะใชส่ืออยางไร เชน บิลบอรด ปายโฆษณาตามปายรถเมล
และตัวรถเมล สําหรับผูผลิตส่ือหนาหนงัในฐานะท่ีเปนผูคิดงานการสรางส่ือหนาหนังกจ็ะเปนผูท่ี
ใหคําเสนอแนะแกเจาของภาพยนตรวาควรจะนําส่ือท่ีมีอยูไปใชอยางไรใหสะดุดตา ข้ึนถึงกลุมเปาหมาย 
และเกิดประโยชนตอตัวภาพยนตรท่ีสุด ซ่ึงปจจุบันการใชส่ือนอกสถานท่ีสําหรับการโปรโมท
ภาพยนตรนับวันจะไดรับความนิยมมากข้ึน อยางภาพยนตรเร่ือง “มหานคร” จะใชวิธีการเอาขวด
พลาสติกมากองเปนภูเขาตรงถนนราชดําริ  จนกลายเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพมิพหลายฉบับ 
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สําหรับส่ือท่ีใชสําหรับนอกสถานท่ีจะมีการทําสัญญากันประมาณหนึ่งปถึงคร่ึงป 
ซ่ึงระยะเวลาในการใชงานของส่ือจะอยูประมาณคร่ึงเดือนหรือหนึ่งเดือน (สกกบงกช ขันทอง,          
15  ธันวาคม  2547) 
 

4.   ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ของแจกกับภาพยนตรไทยเปนของคูกันมานานแลว ท่ีโดดเดนท่ีสุดนาจะเปน

กําธร ทัพคัลไลย ซ่ึงการแจกของท่ีระลึกสําหรับการโปรโมตหนังของเขาสามารถทําใหภาพยนตร
หลายตอหลายเร่ืองประสบความสําเร็จทางดานรายไดเปนอยางดี (ชวนะ ภวกานันท, 2547 : 96)       
ซ่ึงปจจุบันการทําของท่ีระลึกสําหรับการโปรโมตหนังก็ยังคงมีอยู และมีรูปแบบท่ีพัฒนาและ
หลากหลายมากข้ึนดวย  

สําหรับผูผลิตส่ือหนาหนัง จะมีการเตรียมการสําหรับการทําของท่ีระลึกเอาไวอยูแลว 
เชน การทําเส้ือยืดท่ีมีโลโกของภาพยนตร โดยท้ังหมดจะข้ึนอยูกับตัวผูผลิตภาพยนตรวาจะใชหรือไม 
สําหรับการทําของท่ีระลึกนัน้บางเร่ืองก็จําเปนตองใชบางเร่ืองก็ไมจําเปน โดยในการออกแบบของ
ท่ีระลึกแตละช้ินผูผลิตส่ือหนาหนังจะดูท่ีความเหมาะสมของตัวภาพยนตร วาควรจะใชอยางไร 
อยางเชนภาพยนตรสองเร่ืองท่ี บริษัท ด็อกเตอร เฮดไดรับมอบหนาใหทําหนาท่ีผลิตส่ือหนาหนงั
คือ “บุปผา ราตรี ภาค 2” ซ่ึงเปนหนังผีทางผูผลิตส่ือหนาหนังก็ทํากลองใสเข็มกับดายเอาไวเย็บปาก
คนท่ีชอบพูดโกหก และภาพยนตรเร่ือง “หลวงพี่เทง” ท่ีเปนหนังตลกเก่ียวกบัพระ ผูผลิตส่ือหนาหนงั
ก็ทําของท่ีระลึกเปนยามเพื่อส่ือถึงความเปนวัดของตัวภาพยนตร ซ่ึงการทําของท่ีระลึกจะชวยเนนย้ํา
ความทรงจําของกลุมเปาหมายไดอีกทางหนึ่ง (สกกบงกช  ขันทอง, 15  ธันวาคม  2547) 

ในสวนของการสงเสริมการตลาด นอกจากจะมีการทําของท่ีระลึกเพื่อสงเสริม
การขายกอนท่ีภาพยนตรเร่ืองนั้นจะเขาโรงแลว ในสวนของการสงเสริมการขายหลังจากท่ีภาพยนตร
เขาโรงก็เปนส่ิงท่ีนาสนใจเชนกัน โดยเฉพาะภาพยนตรท่ีกําลังฉายอยูในโรงภาพยนตร ทางผูผลิต
ส่ือหนาหนังก็จะพยายามทําการโปรโมททุกวิถีทางเพื่อใหภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ อยูในโรงฉายใหนาน
ท่ีสุด เชน การสรางกระแสของภาพยนตรดวยการสัมภาษณคนท่ีไปดูมาแลว หรือการสัมภาษณ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงถึงความรูสึกที่มีตอตัวภาพยนตร ซ่ึงสวนใหญบทสัมภาษณท่ีไดมาจะนําไปใชเปน
โฆษณาเพลสแอคท่ีลงในหนังสือพิมพและสปอตโฆษณาทางโทรทัศน (สกกบงกช ขันทอง, 15 ธันวาคม 
2547) 
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2.  สวนท่ี 2   กระบวนการผลิตสื่อหนาหนงัภาพยนตรไทย 
 
 บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด ถือวาเปนบริษัทเอเยนซ่ีประเภทหนึ่ง แตส่ิงท่ีแตกตางจาก
บริษัทเอเยนซ่ีท่ัวไปคือ ลูกคาเกือบท้ังหมดของบริษัทคือผูสรางภาพยนตร  
 ในขณะท่ีความเขาใจของคนท่ัวไปท่ีมีตอส่ือหนาหนัง ก็คือเปนผลงานท่ีออกมาจากบริษัท 
ผูผลิตภาพยนตรโดยตรง ซ่ึงไมเปนความจริง เพราะกระบวนการดังกลาวจะตองผานการทํางาน
รวมกันระหวางบริษัทผูผลิตภาพยนตรกับบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง จึงมักจะเกิดคําถามวาทําไมผูกํากับ
และบริษัทผูผลิตภาพยนตร จึงเลือกท่ีจะวาจางใหบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังมารับผิดชอบในการ
สรางส่ือหนาหนังแทนท่ีจะลงมือผลิตส่ือหนาหนังดวยตัวเอง  
 เหตุผลดังกลาวเปนเพราะวาแมภาพยนตรจะเปนงานศิลปะ แตก็เปนงานศิลปะของมวลชน 
ดังนั้นการท่ีจะสรางผลงานใหเปนท่ียอมรับของสาธารณชน ผูสรางภาพยนตรจะตองคํานึงถึงความ
พึงพอใจของผูชมเปนหลัก ในขณะท่ีการทํางานของผูกํากับภาพยนตรจะมองตัวภาพยนตรเปนงาน
ศิลปะเต็มรูปแบบ ซ่ึงในทางธุรกิจการจะนําเสนออยางนั้นออกไปตรง ๆ ไมได จงึตองเปนหนาท่ี
ของผูอํานวยการสรางท่ีจะตองคอยร้ังความเปนศิลปนในตัวผูกํากับเอาไว เพื่อไมใหภาพยนตรท่ี     
ถูกสรางออกมากลายเปนภาพยนตรท่ีตัวผูกาํกับพึงพอใจเพียงคนเดียว แตคนท่ัวไปดูไมรูเร่ือง  
(กอบเกยีรติ  พรภาคาเดช, 22  พฤศจิกายน 2547) 
 ในสวนของผูผลิตส่ือหนาหนงั การกําหนดทิศทางในการนําเสนอหนาหนังของภาพยนตร
แตละเร่ืองจะตองตกลงกับฝายของลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตส่ือหนาหนังกอนวาจะนําเสนออยางไร ซ่ึงการ 
ทํางานรวมกับลูกคาแตละราย ก็จะมีบุคลิกในการมองแนวทางในการทําส่ือหนาหนังแตกตางกัน
ออกไป โดยจะข้ึนอยูกับแนวของหนังท่ีแตละคายผลิตออกมาดวย ทาง บริษัท ด็อกเตอร เฮด ซ่ึงเปน
ผูผลิตส่ือหนาหนังเองกพ็รอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย ยกเวนในบางกรณีท่ีบริษัทขอไป
กับทางลูกคาเองวาจะไมคุยเร่ืองแนวทางการสรางส่ือหนาหนังกับตัวผูกํากบั ขอพูดคุยกบัผูอํานวยการ
สรางหรือผูจายเงินสรางภาพยนตรเทานัน้ เพราะบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังเห็นวาคงไมเกิดผลดีท่ีจะ
คุยเร่ืองธุรกิจกับตัวผูกํากับบางคนที่มีความเปนศิลปนสูง เพราะผูกํากับบางคนแทบจะไมยอมรับ
แนวคิดในการทําหนาหนังของผูผลิตส่ือหนาหนังเลย ซ่ึงมันจะทําใหเกิดการทํางานท่ียากลําบาก 
ในขณะท่ีการพูดคุยกนัระหวางผูผลิตส่ือหนาหนังกับเจาของภาพยนตร หรือผูกํากับท่ีสามารถยอมรับ
และแยกแยะการทําหนังกับการทําหนาหนังออกจากกันได จะสงผลใหภาพรวมในการทํางานส่ือ
หนาหนังมีประสิทธิภาพและตรงวัตถุประสงคทางธุรกิจมากท่ีสุด (กอบเกียรติ พรภาคาเดช, 22 พฤศจิกายน 
2547) 
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 ในข้ันตอนการผลิตส่ือหนาหนังเร่ืองหนึ่ง ๆ นั้น  เม่ือมีลูกคาเขามาติดตอกับทางบริษัท 
ส่ิงแรกท่ีเกิดข้ึนคือการพูดคุยกัน โดยเปนการตกลงกันเกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดหนาหนังของ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ หลังจากนั้นทางบริษัทจะไดรับเทปเบตาของตัวหนังหรือฟุตเตทของภาพยนตร
เร่ืองนั้น ๆ  สําหรับกระบวนการในการแปรรูปตอไป 
 
 การประชุมสําหรับการดูภาพยนตรเพื่อการวิเคราะหหนาหนัง 
 เม่ือรับตัวหนงัหรือฟุตเตทของภาพยนตรมาแลว ฝายครีเอทีฟ ก็จะมีการนัดกนัดหูนัง
ของภาพยนตรเร่ืองนัน้ ๆ เม่ือดูเสร็จแลวฝายครีเอทีฟทุกคนจะไดรับแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูสึก 
ท่ีไดดภูาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ี สกกบงกช ขันทอง หัวหนาฝายสรางสรรคของ
บริษัท ด็อกเตอร เฮด เปนผูออกแบบข้ึน โดย สกกบงกช ขันทอง ไดใหความเห็นวาการทํา
แบบสอบถาม เปนการสรุปความคิดรวมยอดของงานในแตละช้ิน เพราะทีมงานแตละคนยอมมี       
การรับรูตอภาพยนตรท่ีไมเหมือนกนั อยางเชนภาพยนตรเร่ือง จอมขมังเวช บางคนที่ดูก็มองวาเปน
ภาพยนตรแนวดรามา แตบางคนก็มองวาเปนภาพยนตรแนวแอคช่ัน ดังนั้นฝายครีเอทีฟจึงตองหา
ความเปนกลางในการทํางาน  (สกกบงกช   ขันทอง,  28  มกราคม 2548) 
 
 แบบสอบถามดังกลาวมีรูปแบบดังนี ้
 1. ภาพยนตรเร่ืองนี้  จัดอยูในประเภทอะไร ? 

DRAMA______________%  FANTASY_______________% 
ACTION______________%  THRILLER_______________% 
COMEDY_____________%  HORROR________________% 
MELODRAMA_________%  etc…____________________% 

 
จากขอท่ี 1 แสดงถึงการแบงภาพยนตรออกเปนแนวตาง ๆ เพื่อความชัดเจนในการ

นําเสนอ แมในหัวขอจะแบงเปนเปอรเซ็นต แตตามบุคลิกของภาพยนตรไทยท่ัวไปจะมีความชัดเจน
ในแนวทางของตัวเองคอนขางสูง เชน ภาพยนตรเร่ืองผีหัวขาด ผูชมก็จะรับรูอยางแนนอนวาเปน
ภาพยนตรแนวสยองขวัญ หรือภาพยนตรเร่ืององคบากผูชมก็จะรับรูอยางแนนอนวาเปนภาพยนตร
แนวแอ็คช่ัน มันจึงเปนขอดสํีาหรับความชัดเจนในการนําเสนอ แตขอเสียก็คือเม่ือมีทางเลือกนอย 
ผูผลิตส่ือหนาหนัง จึงตองใชความพยายามในการลําดับความคิดในการนําเสนอใหนาสนใจมากข้ึน
กวาเดิม   (สกกบงกช  ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 
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2.  ชวยเลาเร่ืองยนยอ ๆ ขอแค  2 บรรทัด 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
จากขอท่ี 2 แสดงถึงการเลาเร่ืองยอเกีย่วกับภาพยนตรแตละเรื่องวามีลักษณะอยางไร 

ซ่ึงจะเปนกําหนดทีมงานของฝายสรางสรรค วาแตละคนไมจําเปนตองเขาใจเนื้อหาท้ังหมดของตัว
ภาพยนตร แตตองรับรูเหมือนกันวาภาพยนตรเร่ืองนี้จะมีแนวทางในการโปรโมทหนังอยางไร 
อยางในกรณีท่ีทาง บริษัท ดอ็กเตอร เฮด ทําเร่ืองบางระจัน เนื้อหาของภาพยนตรเร่ืองนี้ผูชมท่ัวไป
จะรับรูกันหมดแลว จึงเปนหนาท่ีของฝายครีเอทีฟในการผลิตส่ือหนาหนังท่ีจะพยายามผลักดันให
กระแสความอยากดูมากข้ึนไปอีก  (สกกบงกช  ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 
 

3.  คิดวาหนังเร่ืองนี้  อะไรนาสนใจท่ีสุด  เรียงลําดับจากสัตว ๆ ไปจนถึงชอบนอย
สาดดดดดด 

______นักแสดง   ______ผูกํากับ   
______บริษัทสราง  ______เนื้อเร่ือง  
______ความแปลกใหม  ______รายไดในตางประเทศ 
______รางวัลในตางประเทศ  ______อ่ืน ๆ 

 
จากขอที่ 3 เปนการลําดบัความสําคัญของปจจยัท่ีใชเปนสวนหนึ่งของส่ือหนาหนัง 

ซ่ึงเปนหลักในการโปรโมทภาพยนตรวาควรใหความสําคัญกับอะไรกอนหลัง เชน ความนาสนใจ
ของเนื้อเร่ือง ช่ือเสียงของผูกํากับ หรือเปนภาพยนตรท่ีมีนักแสดงทีก่าํลังไดรับความนิยม ซ่ึงจะเปน
ตัวกําหนดวาภาพยนตรแตละเรื่องผูผลิตส่ือหนาหนังจะขายมันไปในทิศทางไหน  (สกกบงกช ขันทอง,  
28  มกราคม  2548) 

 
4.  5  ฉากท่ีชอบมาก ๆ  เรียงจากมากไปหานอย 

  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 
iv.  ____________________________________________________________ 
 v.  ____________________________________________________________ 
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5.  5  ไดอะลอกโดนใจ  ไดยนิแลวโดย  เรียงจากมากไปหานอย 
  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 
iv.  ____________________________________________________________ 
 v.  ____________________________________________________________ 

 
จากขอท่ี 4 - 5 จะเปนการเลือก ฉาก 5 ฉาก กับคําพูด 5 คําท่ีโดดเดนท่ีสุดของตัว

ภาพยนตรเพื่อใชในการโปรโมทภาพยนตร ซ่ึงท้ังสองขอนี้จะเลือกไวสําหรับทําตัวอยางภาพยนตร
โดยเฉพาะ เพราะการตัดตอภาพยนตรจะเปนกระบวนการท่ีใชเวลามาก ภาพยนตรบางเร่ืองยังตัดตอ
ไมเสร็จ ทางบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังกจ็ะไดตัวอยางภาพยนตรอยางหยาบ ๆ จากลูกคามาเปนฟุตเตท 
ซ่ึงจะมีความยาวมาก ทีมงานจึงมักจะเลือกฉากที่จะขายเอาไวเลย ซ่ึงเปนการย้าํเตือนดวยวามีมุข
อะไรของภาพยนตรท่ีนาสนใจ โดยลําดับท้ังหมดที่เรียงในแบบสอบถามน้ีก็จะใชเรียงในตัวอยาง
ภาพยนตรดวย เพราะในการทําภาพยนตรตัวอยางทีมงานของผูผลิตส่ือหนาหนังจะเนนท่ีตอนเปดตัว
และตอนปดทาย ไมวาจะภาพยนตรแนวตลกหรือภาพยนตรแนวสยองขวัญ (สกกบงกช ขันทอง,  
28  มกราคม  2548) 
 

6.  จุดแข็งของหนัง  ขอดีท่ีเอามาพูดได  เรียงตามลําดับมา 3 ขอ 
  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 

 
 7.  จุดดอยท่ีสุดของหนัง  ขอเสียท่ีควรหลีกเล่ียง  เรียงตามลําดับมา 3 ขอ 

  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 

 
จากขอที่ 6 - 7 คือการหาจุดเดนของภาพยนตรเพื่อการสงเสริม  และการหาจุดดอย

เพ่ือเล่ียงท่ีจะนําเสนอออกมาตรง ๆ โดยจะเปนการวิเคราะหวาภาพยนตรมีอะไรท่ีควรจะพูด และ
อะไรท่ีไมควรพูด อยางในกรณีของภาพยนตรเร่ืองเร่ืองหลวงพี่เทง ท่ีมีขอดีของภาพยนตรก็คือการได 
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เทง เถิดเทิง ซ่ึงเปนดาราตลกท่ีมีช่ือเสียงมาเปนดารานํา แตขอดอยก็คือการที่มี โนต เชิญยิ้ม        
รวมแสดงดวยซ่ึงความลมเหลวของภาพยนตรเร่ืองคนปมะของ โนต เชิญยิ้ม อาจจะสงสัญญาณท่ี     
ไมดีตอคนดูท่ียังจําได ทีมงานจึงตัดสินใจท่ีจะพดูถึงโนต เชิญยิ้มใหนอยหรือไมพดูถึงเลย ไปเนนท่ี
เทง เถิดเทิง อยางเดยีว เปนตน สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ถาภาพยนตรมีเนื้อเร่ืองไมดี ผูผลิตส่ือหนาหนงั        
ก็จะขายแตมุขตลกอยางเดียว ถาดาราหนาชํ้า ซ่ึงหมายถึงดาราที่คาดวาเปนท่ีคุนตาของผูชมมาก
เกินไป จนผูชมอาจจะไมใหความสนใจอีกแลว หรือดาราท่ีมีหนาเปนละคร ซ่ึงผูชมอาจจะคิดวาได
พบเห็นดาราผูนั้นจนชาชินแลวในรายการโทรทัศน  ผูผลิตส่ือหนาหนังก็จะนําเสนอในดานอ่ืน ๆ        
ท่ีคาดวาจะเปนส่ิงท่ีแปลกใหมและเรียกรองความสนใจไดดกีวาแทน (สกกบงกช ขันทอง, 28 มกราคม  
2548) 
 

8.  1 ประโยค ท่ีจะนยิามหนงัสือเร่ืองนี้วาเปนหนังอะไร (เชน ภาพยนตรมุขกระบือ 
บันลือโลก  หรือภาพยนตรแหงสยามประเทศ  เปนตน) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
จากขอที ่ 8 คือการใหคํานยิามภาพยนตรเร่ืองนัน้ ๆ เพื่อการกําหนดกลุมเปาหมาย

และแนวทางในการโปรโมทหนาหนัง ซ่ึงการหาคํานิยามใหกับภาพยนตรเปนความพยามยามท่ีจะ
ส่ือสารหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ใหกับคนดูโดยท่ีเขาสามารถเขาใจไดโดยไมตองดูภาพยนตร
เร่ืองนั้นกอน อยางเชน ทวารยังหวานอยู  ทางทีมงานของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดใหคําจํากดัความ
วาเปน ภาพยนตรมุขกระบือ บันลือโลก ซ่ึงคนท่ีชอบภาพยนตรแนวขายมุขแบบนีก้็จะไปดู สวนคน
ท่ีไมชอบก็จะไมไปดู ซ่ึงสามารถกําหนดกลุมเปาหมายในการรณรงคโปรโมทส่ือหนาหนังไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  (สกกบงกช  ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 

 
9.  ถาจะชวนเพื่อนดูหนังเร่ืองนี้  จะบอกเพื่อนวาอะไร 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
10. และถาเปนคุณ  ดหูนังเร่ืองนี้เสร็จแลวจะ 

 ดูซํ้า   เฉย ๆ   สาปสง 
 แนะนําเพือ่นใหไปด ู  แนะนําเพือ่นวา  “อยาด”ู 
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จากขอท่ี 9 - 10 คือการตัดสินของฝายครีเอทีฟวาโอกาสและอุปสรรคในการทํา
โปรโมทของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ โดยทีมงานจะทําหนาท่ีเปนเหมือนตัวแทนของคนดู ซ่ึงจะทําให
ผูผลิตส่ือหนาหนังสามารถคาดเดาผลตอบรับจากผูชมไดวาภาพยนตรเร่ืองไหนคนจะชอบหรือไมชอบ 
ถาผลออกมาเปนบวกก็จะทําใหการทํางานงายยิ่งข้ึน ถาผลออกมาไมดีผูผลิตส่ือหนาหนังก็จะหาทาง
แกไขกลยุทธในผลิตส่ือหนาหนังตอ ๆ ไป อยางในกรณขีองภาพยนตรเร่ืองโรงเต้ียม ซ่ึงเปนภาพยนตร
ท่ีมีเนื้อหาซับซอนซอนเง่ือนจนอาจจะทําใหเกิดความสับสนแกผูชมได ทางฝายครีเอทีฟของบริษัท 
ด็อกเตอร  เฮด  จึงเนนการโปรโมทภาพยนตรไปท่ีตัวนักแสดงมากกวา  

การทํางานดานครีเอทีฟไมวาจะท่ีไหน มักจะมีคุณลักษณะอยางหนึ่งท่ีแตกตาง
จากงานดานอ่ืน ๆ คือผูท่ีทํางานเปนครีเอทีฟมักจะคิดถึงงานเกินกวาชาวบานท่ัวไปเสมอ  แตในการ
ทําส่ือหนาหนงัแลว ทางฝายครีเอทีฟกรุปเฮดของ บริษทั ด็อกเตอร เฮด มักจะเตือนทีมครีเอทีฟอยู
เสมอวาการโปรโมทภาพยนตรทีมงานทุกคนตองคิดงานโดยมีผูชมท่ัวไปอยูในใจเสมอ เชน ถาหนังไทย
ซักเร่ืองหน่ึงไดรางวัลเมืองคานสมา การจะใชช่ือเสียงในสวนนี้เพื่อการโปรโมทอยางเดียวไมได
เพราะชาวบานท่ัวไปไมรูจกั หรือการท่ีรูวาภาพยนตรเร่ืองนี้มีผูกํากับคนนี้เปนคนทําหรือมีโปรดิวเซอร
คนนี้เปนคนสราง  ก็ไมใชวาจะใชส่ิงเหลานี้เปนหนาหนงัไดเสมอไป 

ภาพยนตรเปนมหรสพสาธารณะ การสรางส่ือหนาหนังจึงตองใชความรูสึกแบบ
ชาวบานเปนตัวตันสิน ไมใชความรูสึกของครีเอทีฟอยางเดียว ไมเชนนั้นแลวส่ือหนาหนังท่ีทํา
ออกมาก็จะกลายเปนส่ือหนาหนังของฝายครีเอทีฟ แทนท่ีจะเปนส่ือหนาหนังของกลุมเปาหมาย
และประชาชน  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับการทําส่ือหนาหนัง  (สกกบงกช  ขันทอง, 28 มกราคม
2548) 
 

11.  ถายกหนังเร่ืองนี้  เหมือนหนังตางประเทศซัก 3 เร่ือง  จะนกึถึงเร่ืองอะไร 
  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 

 
12.  และถาเทียบกับหนังไทยดวยกนั  จะคลายกับหนังเร่ืองไหนบาง 

  i.  ____________________________________________________________   
 ii.  ____________________________________________________________ 
iii.  ____________________________________________________________ 
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จากขอท่ี 11-12 คือการเลือกภาพยนตรท่ีจะมาเปรียบเทียบวามีความคลายคลึงกับ
ภาพยนตรท่ีจะกาํลังทําการโปรโมตอยูหรือไม เพื่อความงายและชัดเจนในการทํางาน โดยเฉพาะ 
ในกรณีท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังรูวาหนังท่ีกําลังจะทําอยู มีความคลายกับภาพยนตรเร่ืองอะไรท่ีเคยรูจกั
มากอน และมันจะเปนการเตือนผูผลิตส่ือหนาหนังดวย ในกรณีท่ีเคยมีภาพยนตรแบบนี้ออกมาแลว 
เพราะจะไดเตือนตัวเองไมใหเกิดการลอกเลียนทางความคิดในการทําโปรโมทภาพยนตรใหไปเหมือนกับ
ภาพยนตรเร่ืองอ่ืน ๆ  (สกกบงกช  ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 

 
13.  กลุมเปาหมายของหนังเร่ืองนี้  จัดอยูในกลุม.... 

 ชาย  หญิง                 นักศึกษา  คนทํางาน 
       ระดับลาง       ระดับกลาง       ระดับบน 

 
จากขอท่ี 13 เปนการจัดกลุมเปาหมายของภาพยนตรท่ีจะทําการโปรโมต เพื่อความ

ชัดเจนในการเขาถึง โดยเฉพาะการรูกลุมเปาหมายเอาไวลวงหนาเปนส่ิงท่ีสําคัญในการทําส่ือหนาหนงั
อยางมาก เชน ภาพยนตรอยางจันดาราผูชมที่เปนเด็กคงไมไปดู ขณะท่ีผูชมท่ีเปนผูใหญก็คงไม
อยากไปชมภาพยนตรอยางโดราเอมอน การวางกลุมเปาหมายเอาไวกจ็ะทําใหส่ือหนาหนังส่ือไปได
ถูกจุด โดยเฉพาะอยางยิง่ปจจบุันความนยิมในภาพยนตรไทยของผูชมกาํลังชะลอตวัลง แตภาพยนตรไทย
กลับถูกสรางออกมามากข้ึน 

นอกจากการวางกลุมเปาหมาย จะเปนส่ิงสําคัญสําหรับการทาํส่ือหนาหนังแลว 
การขยายกลุมเปาหมายกเ็ปนส่ิงท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังใหความสําคัญเชนกัน อยางเชนภาพยนตรเร่ือง
บุปผาราตรี ภาค 2 ซ่ึงบริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดรับมอบหมายในการทําส่ือหนาหนงั ซ่ึงทางบริษัท
เชื่อวาบรรดาแฟนภาพยนตรของ ตอม ยุทธเลิศ ผูกํากับจะตองมาดู และผูชมท่ีเคยดูภาคแรกมาแลว 
ก็ตองกลับมาดูภาคนี้ดวยเชนกัน ทางทีมงานจึงมีแนวคิดท่ีจะหาทางใหคนท่ีไมเคยสนใจเร่ืองนี้ให
เขามาชมใหได 

แตบางคร้ังวิธีการขยายกลุมเปาหมายก็ไมประสบความสําเร็จเสมอไป เชน ตอนท่ี
บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดรับมอบหมายใหทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง “สังหรณ” ซ่ึงมีวง 
D2B ท่ีเปนกลุมนักรองท่ีโดงดังมากในเวลานั้นมาเปนดารานํา ทางทีมงานมีความเชื่อวาแฟนเพลง
ของนักรองกลุมนี้จะตองเขามาชมภาพยนตรเร่ืองนี้อยางแนนอน ประกอบกันการท่ีทีมงานกลัววากระแส
การแอนตี้นกัรองวัยรุนอาจจะทําใหตวัหนังไมประสบความสําเร็จ ทีมงานจึงตัดสินใจวาภาพยนตร
เร่ืองนี้จะขายหนาหนังกันท่ีอารมณของเนือ้หามากกวาตัวดารา ซ่ึงลูกคาของบริษัทก็คืออาวองท่ีเปน
บริษัทผูผลิตภาพยนตรตางกเ็ห็นชอบกับแนวคิดนี้ดวย เพราะตองการจะพลิกคาแรกเตอรของ D2B 
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อยูแลว แตผลปรากฏวาภาพยนตรกลับไมประสบความสําเร็จทางดานรายไดตามท่ีคาดเอาไว ซ่ึงผลสรุป
ท่ีทีมงานวิเคราะหไดก็คือความผิดพลาดการท่ีในส่ือหนาหนังไมนําภาพของวง D2B ใชในการโปรโมท
มากเพียงพอ จึงทําใหแฟนเพลงของวง D2B ไมอยากจะมาดูกนั กลาวคือ “สังหรณ”เปนภาพยนตร 
ท่ียังมีหนาหนงัท่ีไมแข็งแรงพอท่ีจะขยายกลุมเปาหมายออกไปจากกลุมเปาหมายเดิมได ดังนั้นการ
ขยายกลุมเปาหมายสําหรับการทําสื่อหนาหนังจึงตองพิจารณาถึงปจจัยหลาย ๆ อยางดวยกัน เชน 
ฟอรมของภาพยนตรหรือกระแสของภาพยนตร  เปนตน  (สกกบงกช  ขันทอง, 28  มกราคม  2548) 

 
14.  ชวยทําตัวเปนนักวิจารณหนาหนัง  และใหดาวหนอย  พรอมเหตุผล 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
15.  เห็นหนาหนังอยางนี้  ชวยประมาณการรายไดใหดีเดะ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
16.  สุดทาย...ชวยสรุปจุดขายของหนังเร่ืองนี้ใหที 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
จากขอท่ี 14 - 16 เปนการสรุปวาภาพยนตรเร่ืองนี้ควรจะมีหนาหนังอยางไร  มีความ

นาสนใจแคไหน รวมทัง้ควรจะมีรายไดเทาไหร เพื่อนําขอมูลเหลานีไ้ปใชในการประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางในการผลิตส่ือหนาหนังตอไป   ซ่ึง  สกกบงกช  ขันทอง   ไดใหความเห็นวา 

“...เหมือนกับหมอท่ีกําลังวินิจฉัยโรควาผูปวยของเราอาการเปนอยางไร ถาคนไหน
อาการหนักเราก็ตองใชความพยายามมากหนอย อยางการใหดาวหรือการคาดเดารายไดลวงหนาเนีย้ 
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ถามันออกมาดีก็ดีไป แตถาไมดีเราก็ตองใชความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือคอยพยุงมัน แตยังไงเสียเรา
ก็รักหนังทุกเร่ืองท่ีเราทําอยูแลว ทุกเร่ืองเราก็อยากใหเคาไดดี อยางทุกวันนี้ถาเร่ืองไหนไดซัก 50 
สิบลานก็ปดบริษัทจุดพลุกันไดแลว เพราะกันแขงขันท่ีสูงข้ึนและหนังไทยเร่ิมขายยากข้ึนทุกที 
ดังนั้นบทสรุปของแบบสอบถามช้ินนี้ก็เพือ่เปนการรวบรวมขอมูล แลวเอาไปสรุปกันในท่ีประชุม 
เพื่อการกําหนดแนวทางการทํางานของทีมงานทุกคนใหไปในแนวเดียวกัน...” (สกกบงกช ขันทอง, 
28  มกราคม  2548) 
 
 การประชุมเพือ่กําหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนงั 

 หลังจากดภูาพยนตรเร่ืองนัน้  ๆพรอมกบัการตอบแบบสอบถามเสรจ็ส้ินแลว คุณกอบเกยีรติ 
พรภาคาเดช ผูอํานวยการฝายสรางสรรคก็จะนัดกับ สกกบงกช ขันทอง หัวหนาฝายสรางสรรค       
และฝายครีเอทีฟท้ังหมด สําหรับการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนัง โดยฝาย 
ครีเอทีฟท้ังหมดจะสงแบบสอบถามที่ตนเองเขียนแลวใหกับผูอํานวยการฝายสรางสรรค หลังจากนั้น
ก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการกาํหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนัง โดยทุกคนจะมีสวนรวมในการ
หาจุดแข็ง จุดออน แนวทางในการทําใบปด และรูปแบบในการนําเสนอของภาพยนตรตัวอยาง       
เม่ือไดบทสรุปแลวก็จะนําแนวคิดดังกลาวไปพัฒนา และนัดลูกคาเพื่อนําเสนอแนวทางในการทํา 
ส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ตอไป 

 
 กระบวนการผลิตสื่อหนาหนงั 

 ในข้ันตอนเร่ิมแรกของการผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย จะเปนการรับบรีฟหรือขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตรจากลูกคากอน   โดยจะมีดวยกันอยู  2  ลักษณะ  คือ 
 1. กรณีท่ีภาพยนตรกําลังอยูในข้ันตอนการผลิต 
 กรณีนี้จะเปนการพูดคุยกันระหวางบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังกับลูกคา ซ่ึงเปนผูผลิต
ภาพยนตร เกีย่วกับบทของภาพยนตร ดารา และหนาหนัง เพื่อนัดวันรับภาพและเทปของตัวภาพยนตร
และหาแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนังตอไป 
 2. กรณีท่ีภาพยนตรถายทําเสร็จเรียบรอยแลว 
 กรณีนี้บริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังจะไดรับภาพยนตรท่ีถายทําเสร็จเรียบรอยแลว โดยจะ
ไดรับในรูปแบบของเทปเบตาสําหรับภาพยนตรท่ีตัดตอเรียบรอยแลว หรือไดรับเปนฟุตเตทสําหรับ
ภาพยนตรท่ียังไมไดตัดตอ  
 สําหรับลักษณะของกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ของ บริษัท ด็อกเตอร 
เฮด จํากดั นัน้ไมสามารถระบุไดแนชัดวาจะตองเร่ิมจากการทําใบปดภาพยนตรกอนหรือการตัดตอ
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ภาพยนตรตัวอยางกอน เพราะลูกคาตองการท่ีจะเห็นช้ินงานอยางรวดเร็วจึงทําใหมีเวลาที่กระช้ันชิด
มากในการทํางาน จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหกระบวนการทั้งหมดตองเร่ิมไปพรอม ๆ กัน (สกกบงกช 
ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 
 
 ข้ันตอนและกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังมีรูปแบบดังนี ้
 
ภาพท่ี  6  แผนผังการทํางานโปสเตอร ข้ันตอนท่ี  1  (อางถึง เอกสารภายในองคกร บริษัท ดอกเตอร  
                เฮด จํากัด) 
 

 
 

 จากภาพท่ี 6 เม่ือบริษัทไดรับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตรและรูปภาพจากลูกคาแลว   
จะมีการเอาตัวภาพยนตรวิเคราะหหาจุดขาย และแบงหนาท่ีในการทํางานในแตละฝาย (สกกบงกช 
ขันทอง, 28  มกราคม  2548) 
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ภาพท่ี  7   แผนผังการทํางานโปสเตอร ข้ันตอนท่ี  2  (อางถึง เอกสารภายในองคกร บริษัท  
                 ดอกเตอร  เฮด จํากัด) 
 

 
 

  
 จากภาพท่ี  7 หลังจากท่ีวิเคราะหหนาหนงัของภาพยนตรแลว ฝายครีเอทีฟก็จะมีงานอยู 

3 สวนคือ  
 1. คิดคําพูดท่ีจะใชในการโปรโมทภาพยนตร   
 2. ตามภาพท่ีเหมาะสม  เชน  จากภาพยนตรตางประเทศ ภาพจากนิตยสาร หรือภาพจาก

โฆษณา เพื่อใชสําหรับการอางอิงในการทําใบปดจริง   
 3. คือการสเก็ตทภาพแนวคิดเกี่ยวกับการทําใบปดคราว  ๆเพ่ือใหฝายศิลปนําเอาความคิดนั้น

ไปพัฒนาเปนรูปธรรมตอไป 
 หลังจากนัน้ฝายศิลปก็จะนําแนวคิดตาง ๆ มารวมกับภาพนิ่งท่ีลูกคาสงมาเพ่ือสรางเปน

ใบปดสําหรับการโปรโมทหนาหนังตอไป  (สกกบงกช ขันทอง, 28  มกราคม  2548) 
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ภาพท่ี  8   แผนผังการทํางานโปสเตอร ข้ันตอนท่ี  3  (อางถึง เอกสารภายในองคกร บริษัท  
                 ดอกเตอร  เฮด จํากัด) 

 

 
 

 จากภาพท่ี  8  หลังจากท่ีทําใบปดภาพยนตรเสร็จเรียบรอยแลว  ก็จะมีการนัดลูกคา
เพื่อทําการนําเสนอ จากน้ันก็จะมีการสรุปความคิดเห็นของลูกคาเพ่ือทําการแกไข กอนจะเขาสู
กระบวนการ post-production โดยการจองสตูดิโอสําหรับการถายทําจริง โดยจะมีทีมงานของ 
บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไปคอยการดูแลกระบวนการผลิตท้ังหมด เพือ่ใหเปนไปตามความตองการ
ของลูกคาผูผลิตภาพยนตร โดยฝายลูกคาจะเปนผูตดิตอกบัฝายนักแสดงเพ่ือการถายทําภาพนิง่สําหรับ
การทําใบปดเอง  สกกบงกช  ขันทอง  creative grouphead  ไดใหความเห็นเกีย่วกับข้ันตอนนีว้า 
 “...กระบวนการทําโปสเตอรหนังแตละเร่ืองจริง ๆ แลวก็มีข้ันตอนท่ีไมมาก แตกวาจะ
ทําใหข้ันตอนตาง ๆ บรรลุผลไดนัน้ตองใชเวลานาน เพราะเราตองใชความคิดกับมันมาก และปญหา
ของหนังแตละเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในระหวางการผลิตก็ไมเหมือนกัน อยางบางเร่ืองท่ีเราคิดดูแลววาเรา 
หารูปท่ีจะมาอางอิงไมไดหรือไมดีพอ เราก็จะติดตอไปทางฝายเส้ือผาของบริษัทท่ีผลิตหนัง แลวก็
จะเอามาใสแลวถายกันเองเลย เพื่อจะไดแอ็คช่ันท่ีเราตองการจริง  ๆ ...” (สกกบงกช ขันทอง, 28 มกราคม  
2548) 
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ภาพท่ี  9   แผนผังการทํางาน  “ตัดตอ”   ข้ันท่ี  1   
                 (อางถึง เอกสารภายในองคกร บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด) 
 

 
 
 จากภาพท่ี 9  เม่ือบริษัทไดรับบริฟจากลูกคาแลว จะมีการเอาตัวภาพยนตรวิเคราะหหา
จุดขายและแบงหนาท่ีในการทํางานในแตละฝาย โดยฝายครีเอทีฟจะทําการวาดสตอร่ีบอรดสําหรับ
ฉากท่ีจะใชในการตัดตัวอยางภาพยนตรเอาไวเพื่อความสะดวกสําหรับการทํางาน เม่ือไดความคิด
รวมยอดสําหรับงานตัดตอภาพยนตรตัวอยางแลว ก็จะทําการจองหองตัดกับฝายโกไลแอทตอไป 
โดยในระหวางการตัดตอ จะมีฝายทีมครีเอทีฟคนหนึ่งเปนผูชวยในการตัดตอรวมกบัฝายตัดตอดวย 
(สกกบงกช  ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 
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ภาพท่ี  10  แผนผังการทํางาน  “ตัดตอ”   ข้ันท่ี  2   
                  (อางถึง เอกสารภายในองคกร บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด) 
 

 
 
 จากแผนผังท่ี 6 ข้ันตอนตอมาจะเปนการหาการอางอิงสําหรับการออกแบบหวัเร่ืองและ
ตัวอักษร (super) ของภาพยนตรและเพลงสําหรับการทําดนตรีประกอบ เม่ือไดหัวเร่ืองอางอิง
มาแลวก็จะสงใหกับฝายอารตเพื่อทาํการออกแบบสําหรับใชกับภาพยนตรตวัอยางตอไป สําหรับเพลง
อางอิงจะนํามาใชใสในแตละชวงของภายนตรตัวอยางเพื่อดูวาเหมาะสมกับชวงนั้น ๆ หรือไม ถาได
แลวก็จะสงตัวอยางไปใหบริษัทท่ีรับทําดนตรีประกอบ เพื่อทําการแตงเพลงใหมเพ่ือใสในภาพยนตร
ตัวอยางเร่ืองนัน้ ๆ ตอไป  
 ในข้ันตอนการตัดตอ จะมีการใสฟุตเตจของภาพยนตรลงในคอมพิวเตอร โดยจะแยก
แตละฉากออกจากกัน เพือ่ความงายในการคนหาวาจะเลือกใชฉากไหน เม่ือตดัตอไปไดคราว ๆ แลว  
ก็จะนําหวัเร่ืองท่ีไดทําการออกแบบ เช็คสีและตัวอักษรจากฝายศิลปแลวมาใหฝายกราฟฟก เพื่อทํา
การสรางความเคล่ือนไหวสําหรับใชในตัวอยางภาพยนตรตัวอยาง 
 เม่ือใหคอมพิวเตอรทําการประมวลผลของภาพและการเคล่ือนไหว (render) เสร็จเรียบรอย
แลว ก็จะนําตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว เพลง และเสียงเอฟเฟคท่ีจะใชเขาสูกระบวนการตดัตอข้ัน
เสร็จสมบูรณตอไป สกกบงกช  ขันทอง หวัหนาฝายสรางสรรคไดใหความเหน็เกีย่วกบัข้ันตอนนีว้า 
 “...ในการตัดตอหนังตัวอยางเร่ืองหนึ่งเราจะใชเวลาวันละ 4 ช่ัวโมง ในการตัดสําหรับ         
3 วัน ดังนั้นจึงตองใชเวลาท้ังหมดประมาณ 12 ช่ัวโมงดวยกันในการสรางหนังตัวอยางท่ีสมบูรณ
พรอมฉายแกลูกคา...”  (สกกบงกช   ขันทอง,  28  มกราคม  2548) 
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ภาพท่ี  11    แผนผังการทํางาน  “ตัดตอ”   ข้ันท่ี  3   
                 (อางถึง  เอกสารภายในองคกร บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด) 
 

 
 

 จากภาพท่ี 11 จะเปนการเช็คงานกอนสงใหลูกคาดู หากลูกคาไมพอใจ เชน ถาภาพยนตร
แนวตลกอยากจะเปล่ียนแนวในการนําเสนอของตัวอยางภาพยนตร จากการเลาเร่ืองเปนขายมุข
อยางเดยีว กจ็ะมีการนํากลับมาทําใหม และเม่ือแกไขจนเปนท่ีพอใจของลูกคาแลว กจ็ะนําตนฉบับ
ของภาพยนตรตัวอยางเร่ืองดังกลาวเขาไปสูกระบวนการ post-production ตอไป เชน การปร้ินฟลม 
การมิกซเสียง ซ่ึงจะเปนข้ันตอนท่ีเกดิข้ึนภายนอกของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด แตทางบริษัทก็จะ       
สงทีมงานไปคอยการดูแลกระบวนการผลิตท้ังหมด เพื่อใหเปนไปตามความตองการของลูกคา
ผูผลิตภาพยนตรตอไป 
 
3.  สวนท่ี 3  กลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย 
 
 สถิติอยางหนึ่งท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ บริษัท ดอกเตอร เฮด จาํกัด ก็คือ ภาพยนตรท่ีประสบ
ความสําเร็จทางดานรายไดมากท่ีสุดของแตละปนับต้ังแตป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2547 เปนตนมา 
เปนภาพยนตรท่ี  บริษัท  ด็อกเตอร  เฮด ไดเขาไปมีสวนรวมดวยท้ังส้ิน  
 1. พ.ศ. 2542  ภาพยนตรเร่ือง    “นางนาก” ทํารายได   150  ลานบาท 
 2. พ.ศ. 2543  ภาพยนตรเร่ือง    “บางระจัน” ทํารายได   151 ลานบาท 
 3. พ.ศ. 2544  ภาพยนตรเร่ือง    “สุริโยไท” ทํารายได   324.5 ลานบาท 
 4. พ.ศ. 2545  ภาพยนตรเร่ือง    “ผีหัวขาด” ทํารายได   73  ลานบาท 
 5. พ.ศ. 2546  ภาพยนตรเร่ือง    “แฟนฉัน” ทํารายได   137.6  ลานบาท 
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 6.  พ.ศ. 2547   ภาพยนตรเร่ือง    “ชัตเตอรฯ” ทํารายได   110  ลานบาท 
 
 จากสถิติดังกลาว จึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางส่ือหนาหนังของ บริษัท 
ด็อกเตอร เฮด จํากัด ไดเปนอยางดี คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช Creative director ไดใหความเหน็
เกี่ยวกับความสําเร็จตรงนี้วา  
 “...จริง ๆ แลวเราก็ไมใชเจาแรกท่ีทําส่ือหนาหนัง อยางในอดีตถายอนไปก็จะมีอยาง
อาจารยสุชาติ ท่ีถือเปนปรมจารณในการคิดช่ือเร่ือง เชน ผูหญิงขา ใครอยาแตะ หรือ อาจารยชวนะ 
ภวกานนัท ของคายสหมงคลฟลม ก็เปนปรมจารณในการโปรโมทหนังเหมือนกนั เพยีงแตวาสมัยนัน้
จะมีผูรับผิดชอบในการทําโปรโมทหนังกนัแคบางสวน ขณะท่ีทางด็อกเตอร เฮดน่ี เราถือเปนเจาแรก 
ท่ีหันมาจับงานในสวนการผลิตส่ือหนาหนังตรงนี้อยางครบวงจร อยางในสมัยกอนจะทําหนัง
ตัวอยางซักเร่ือง ผูกํากับกจ็ะตองลงมือตัดตอดวยตัวเอง แตเดีย๋วนี้ไมตองแลวเรารับจดัการเองหมด 
ซ่ึงจากประสบการณการทํางานท่ีผานมา เราเองก็มีความเช่ือวาลูกคาไดใหความไววางใจในการ
ทํางานสรางส่ือหนาหนังของเราพอสมควรเหมือนกนั เพราะเครดิตท่ีเราไดรับมันบงบอกไดชัดเจน
จากตัวเลขของรายไดท่ีหนังแตละเร่ืองท่ีผานมือเราออกไปกวาดรายไดอยางสวยงาม...” (กอบเกยีรติ 
พรภาคาเดช, 22  พฤศจิกายน  2547) 
 ในบทนีจ้ะเปนการศึกษาถึงกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย โดยเจาะลึก
ไปท่ีแนวคิดในการสรางหนาหนังของภาพยนตร การทําใบปดและการทําภาพยนตรตัวอยาง โดยจะ
เปนการสัมภาษณผูท่ีเกีย่วของกับข้ันตอนในการทํางาน อันไดแก สกกบงกช ขันทอง หัวหนาฝาย
สรางสรรคของฝายสรางสรรค วัชรพล จันทิมา หัวหนาฝายผลิตใบปดภาพยนตร และกิตติกร 
สุนทรเกตุ หัวหนาฝายการตัดตอภาพยนตรตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางจะเลือกจากภาพยนตรท่ีเขาฉาย
ภายในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปสักเกตการทํางานของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด จํากัด     
อันไดแก “ชัตเตอร  กดติดวญิญาณ”  “ซาไก ยูไนเต็ด”  “ทวารยังหวานอยู”  และ  “ซีอุย” 
 
 กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนัง 
 ในข้ันตอนการทําส่ือหนาหนังในทุกประเภทนั้น ส่ิงสําคัญท่ีตองเกิดข้ึนแรกเร่ิมสุดก็คือ
การคนหาแนวทาง ความคิดสรางสรรค ในการสรางหนาหนังของภาพยนตรแตละประเภทใหถูกใจ
ลูกคาและมีประสิทธิภาพในการสรางความจดจําใหเกิดแกตัวภาพยนตร เพื่อเปนการรับประกัน
ความสําเร็จของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ  
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 สกกบงกช ขันทอง ครีเอทีฟ กรุปเฮด ของบริษัท ดอกเตอร เฮด จํากดั ใหทัศนะวาการ
ทํางานดานครีเอทีฟสําหรับการสรางส่ือหนาหนัง คงจะมีบทบาทที่ไมแตกตางจากครีเอทีฟท่ีสรางสรรค
โฆษณาใหกับบริษัทเอเยนซ่ีท่ัวไป  นอกจากความแตกตางตรงท่ีสินคาทุกช้ินของบริษัทจะเปนภาพยนตร  

 ในขณะท่ีการทําการรณรงคโปรโมทสินคาของบริษัทเอเยนซ่ีท่ัวไป จะตองใชเวลาใน
การทําท่ีคอนขางนาน แตตวัภาพยนตรเองนั้นเปนสินคาท่ีมีอายุอยูในตลาดท่ีส้ัน จึงทําใหวิธีคิดและ
แนวทางในการผลิตส่ือสําหรับการโปรโมทภาพยนตรนัน้มีความแตกตางกันไปดวย ดงัท่ี สกกบงกช 
ขันทอง  ครีเอทีฟ  กรุปเฮด  ไดใหทัศนะวา 

 “...สินคาประเภทภาพยนตรมันมีขอจาํกัดในการทํางานเยอะกวา โดยเฉพาะเร่ืองเวลา 
ในขณะท่ีสินคาประเภทอื่น เชน ขาวของเคร่ืองใชเคามีเวลาในการทําโปรโมทใหผูคนรับรูการมีอยู
ของของสินคาท่ีนานเปนเดือนเปนป แตหนังมันตัดสินความอยูรอดในเวลาแค 4 วัน...” (สกกบงกช 
ขันทอง, 9  กุมภาพันธ  2548) 

 “...การทํางานดานครีเอทีฟของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด จะมีความแตกตางจากบริษัท            
เอเยนซ่ีหรือแมแตบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนงัดวยกัน อยางในบริษัทเอเยนซ่ีท่ัวไปอาจจะเร่ิมงานดวย
การเขียนก็อปป ใชเวลา 2 อาทิตยไดประโยคมาประโยคเดียว แตบริษัทเราตองทํางานแบบเอาตัว 
เขาแลก ก็อปปตองมีเขียนออกมาทุกวนั งานแตละอยางตองเดินหนาไปทุกวนั ถาคิดชาก็ทํางาน 
ตรงนี้ไมได ตรงน้ีอาจจะมองวาเปนขอเสียก็ได เพราะเวลาในการทํางานท่ีนอยประกอบกับจํานวน
สินคาท่ีเยอะ จนทําใหบางคร้ังการทํางานจึงขาดการประมวลผลที่ดีพอ แตขอดีกอ็ยูตรงท่ีปริมาณ
ของส่ือท่ีเราทําออกมาในแตละปมีไมต่ํากวา 2 ถึง 3 รอยช้ินงาน ในขณะท่ีบางบริษทัอาจจะมีงาน
ออกในแตละปมาแค 2 - 3 ช้ินเทานัน้  ซ่ึงทางเราเองก็พรอมท่ีจะทุมเทความสามารถใหกับงานทุกช้ิน
ของลูกคาอยูแลว จนมันกลายเปนความรูสึกท่ีเคยชินของลูกคาท่ีวาใครอยากไดงานท่ีเรง ๆ ใชเวลา
ไมมากใหไปหาด็อกเตอร เฮด ซ่ึงปกติแลวเราไมเคยวิง่ไปรับงานจากใคร มีแตลูกคาท่ีมาเสนองาน
ใหกับเราเอง...”   (สกกบงกช  ขันทอง,  9  กุมภาพนัธ  2548) 
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ภาพท่ี  12   หวัเร่ือง  ภาพยนตร  เร่ือง  ชัตเตอร  กดติดวิญญาณ 
 

 
 

 ชัตเตอร กดติดวิญญาณ เปนเร่ืองราวของ ธรรม (อนันดา เอเวอรร่ิงแฮม) ชางภาพหนุม
มาดเซอร กับ เจน (จา-ณฐัฐาวีรนุช ทองมี) แฟนสาวของเขา เร่ืองเร่ิมตนข้ึนเม่ือท้ังคูขับรถชน      
หญิงสาวคนหนึ่งอยางแรง แลวตัดสินใจขับหนีไป ไมนานท้ังคูก็ตองพบกับเหตุการณประหลาด 
เม่ือภาพถายของธรรมนั้น ถายติดแสงเงาประหลาดมาดวย แรกเร่ิมเขาก็คิดเพยีงวามันเปนแครูปเสีย 
แตแลวเขาก็พบวา มันมีอะไรบางอยางมากกวานั้น คือมีเงาคลายกับใบหนาของผูหญิงติดมาใน       
รูปดวย ท้ังคูเร่ิมคนพบวา เงาที่ปรากฏในภาพท้ังหลายน้ัน มีบางอยางท่ีเช่ือมโยงถึงกันท้ังสองจึงเร่ิม
ออกคนหาวา หญิงสาวในภาพคือใครและตองการส่ือสารอะไรกันแนโดยท่ีไมรูเลยวาจริง ๆ แลว
หญิงสาวท่ีธรรมขับรถไปชนนั้นก็คือแฟนเกาของเคานั่นเอง หลังจากท่ีโดน ธรรมพาไปใหเพื่อน 
ขมข่ืนและฆาแลว วิญญาณของเธอกก็ลับมาตามหลอกหลอนธรรมอีกคร้ังดวยความแคน จนในท่ีสุด
ธรรมก็ตองชดใชบาปกรรมนี้ดวยความตาย 
 ภาพยนตร เร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” เปนภาพยนตรแนวสยองขวัญเกีย่วกับความ
เช่ือเร่ืองวิญญาณผลงานของ บริษัท ฟโนมีนา โมช่ัน พิคเจอรส บริษัทโฆษณาอันดบัแนวหนาของ
ประเทศไทยและ บริษัท จีเอ็มเอ็ม พิคเจอรส ซ่ึงภาพยนตรเร่ืองชัตเตอรถือเปนภาพยนตรแนวสยอง
ขวัญท่ีมีคาแร็กเตอรท่ีนาสนใจและโดดเดนมาก จนทําใหนกึถึงภาพยนตรเร่ือง “เดอะริง” ซ่ึงเปน
ภาพยนตรสยองขวัญของประเทศญ่ีปุนท่ีประสบความสําเร็จมากในประเทศไทย โดยท่ีเร่ืองเดอะริง
จะเปนผีท่ีอยูในวิดีโอแตสําหรับเร่ืองนี้มันเปนผีท่ีอยูในรูปภาพ ซ่ึงเปนเร่ืองราวท่ีไมเคยถูกนํามาทํา
เปนภาพยนตรมากอน แตเร่ืองราวท่ีเกีย่วกบัวิญญาณท่ีอยูในรูปภาพนัน้คนสวนใหญตางก็เคยไดยิน
และรูจักเร่ืองเหลานี้กันมาบางแลว จึงเปนจุดเดนท่ีทําใหงายตอการจดจําผูชม ผูผลิตส่ือหนาหนงั       
จึงใชจุดน้ีมาเปนจุดขาย โดยเนนท่ีการนําภาพจากเหตกุารณจริงเช่ือมโยงกับเหตุการณในภาพยนตร 
ซ่ึงสามารถสรางความสนใจใหเกิดแกคนดูไดในวงกวาง ประกอบกับการที่มีดาราท่ีเปนท่ีรูจักของ
วัยรุนอยางวเีจจากับอนันดามาเปนดารานํา จึงใหคุณคาของภาพยนตรบดบังส่ิงท่ีไมดีของตัวภาพยนตร
ออกไปจนหมด ชัตเตอร จึงกลายเปนภาพยนตรท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่งของปท่ี 
ผานมา  (สกกบงกช  ขันทอง, 9  กุมภาพนัธ 2548) 
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ภาพท่ี  13  หวัเร่ือง  ภาพยนตร  เร่ือง  ซาไกยูไนเต็ด 
  

 
 
 
 

 
 การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานปนี้ ไมเหมือนปไหน เม่ือปรากฏช่ือ ซาไก

ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลโนเนมลงแขงขัน ภายใตการคุมทีมของ เปาตุ (รับบทโดย พงษพัฒน วชิระบรรจง) 
อดีตกรรมการบอล  ท่ีโดนพิษพนันบอลจนตองเลิกอาชีพ 

 ตามปกติ ชาวเผาซาไก หรือท่ีเรียกติดปากกันวา "เงาะ" จะไมชอบการเดินทางไกล         
ไมนิยมคบหาคนภายนอก แตคร้ังนี้นักเตะสิบเอ็ดตัวดํา ๆ ยอมเดินทางไกล ออกจาก อําเภอธารโต 
จังหวดัยะลา เปนคร้ังแรกในชีวิต เพราะหวังจะชิงชัยควาถวยแชมปฟุตบอลพระราชทาน นําทีม 
โดย มะมวง (รับบทโดย สําฤทธ์ิ ไมเคิลเซน) กัปตันทีมซาไกยูไนเต็ด ลูกชายคนโตของหัวหนาเผา 
เปนผูแบกรับความหวัง ท่ีจะเอาถวยแชมปกลับมาหมูบานใหจงได จึงตัดสินใจตามเปาตุเขาเมือง
เพ่ือแขงขันกับทีมฟุตบอลจริง ๆ โดยแมในคร้ังแรกจะตองเจอกับความลําบากของความตางท่ีตางถ่ิน
และการดูถูกของคนในเมือง แตในท่ีสุดทีมซาไกก็สามารถควาถวยรางวัลพระราชทานและสามารถ
หาหมอมารักษาคนในหมูบานไดสําเร็จ สวนตัวเปาตุเองก็สามารถหนีจากการไลลาของพวกแก็ง
อันธพาลไปอยูท่ีตางประเทศจนได 

 ภาพยนตร เร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” เปนภาพยนตรตลกแนวกีฬาฟุตบอลผลงานของ 
บริษัท อาวอง จํากัด และ บริษัท ทูอินวนั จาํกัด สรางโดยบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงภาพยนตรเร่ืองนี้ ถือไดวามีเร่ืองราวท่ีแปลกตรงท่ีเอาชาวปามาเลนภาพยนตรเปนนักกฬีา ซ่ึงทําให
นึกถึงเร่ือง “เทวดาทาจะบอง” ท่ีมีนําเชาคนปาจากแอฟริกามาเลนเปนดารานําและโดงดังใน
ประเทศไทยเม่ือหลายปกอน ประกอบกับการท่ีภาพยนตรเร่ืองนี้มีเนื้อหาท่ีไมโดดเดนนักเพราะ
ดําเนินเร่ืองตามสูตรสําเร็จมากเกินไป และเพราะการท่ีเปนภาพยนตรเกี่ยวกับกีฬาซ่ึงสวนใหญจะ
ไมประสบความสําเร็จทางดานรายได ดังน้ันหลังจากท่ีไดพูดคุยกับลูกคาซ่ึงเปนเจาของภาพยนตรแลว 
ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตัดสินใจใชตัวเผาซาไกเปนตัวชูโรงในส่ือหนาหนัง โดยทําการบิดหนาหนัง
ของเร่ืองใหเปนภาพยนตรแนวตลกมากกวาท่ีจะเปนภาพยนตรแนวกฬีา เพราะจะทําใหเกดิความจดจํา
ตอผูชมท่ีชัดเจนกวา  (สกกบงกช  ขันทอง,  9  กุมภาพนัธ  2548) 
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ภาพท่ี  14    หวัเร่ือง  ภาพยนตร  เร่ือง  ทวารยังหวานอยู 
 

 
 
 พ.ศ. 2525 ปแหงการสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป กรุงเทพฯ สดใส ไรเดียงสาอยู

กับแฟช่ันสีสันหวานแหวว เสียงเพลงจากวงสตริง และหนังทีวกีําลังภายใน กําลังฮิตท่ัวบานท่ัวเมือง     
มือกลองหนุม เบ (กฤษดา สุโกศล - นอย วงพรู) ศิษยโปรด อาจารยตึ่งโปะ (ปราณี กี่บุตร) สํานัก
กลองเทวดา ท่ีพยายามฝกวิชากลองเทวดาใหถึงข้ันที่ 10 แตระหวางนั้น เขากลับพบวา ตัวเอง       
ตกเปนผูตองสงสัยในคดีฆาคนตาย จนตองหลบหนีการไลลาของนักสืบมือปราบ 'ไอหูดํา' (นิพนธ 
ชัยศิริกุล) ท่ีมี ซ่ือบ้ือ (ริชารด ออฟ ไลออน ฮารท) สุนัขดมกล่ินเปนผูช้ีเบาะแส เบพยายามพิสูจน
ความบริสุทธ์ิของตัวเองใหทุกคนรู โดยมี ตน (ฝน - นันทกา วรวณิชชานันท) ศิษยพี่รวมสํานัก
กลองเทวดา คอยใหกําลังใจและชวยเหลือ จนตนกับเบเกิดความสัมพนัธกันอยางลึกซ้ึง และระหวาง
หนีเอาตัวรอด เบไดพบเจอผูคน และเร่ืองราวพลิกผันมากมาย หลายคนท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากเบ 
จนกลายเปนผูมีช่ือเสียงในยคุนี้ 

 ภาพยนตร เรื่อง “ทวารยังหวานอยู” เปนภาพยนตรตลกขายมุข ผลงานของบริษัท         
ถายสะดวก จาํกัด และ บริษทั อาร. เอส ฟลม จํากดั ซ่ึงทางบริษทัไดเปดโอกาสใหผูผลิตส่ือหนาหนงั
ไดใชความคิดกับผลงานไดอยางเต็มท่ี เพราะภาพยนตรเร่ืองนี้เปนภาพยนตรท่ีดาํเนินเร่ืองดวยมุข
ตลกเปนหลัก จึงทําใหมีเนือ้หาท่ีแปลกประหลาดอยางมาก ดังนัน้ส่ือหนาหนังของเร่ืองนี้ผูผลิตส่ือ
หนาหนังเห็นวาควรจะใชจุดเดนของเร่ืองราวท่ีมีอยูแลวก็คือมุขตาง ๆ มาใชในสื่อหนาหนัง เชน
สโลแกนท่ีวา “หนังมุขกระบือ บรรลือโลก” และจะทําใหกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนี้ทราบ
ทันทีวาภาพยนตรเร่ืองนี้ตองการจะบอกอะไรบาง จึงทําใหส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนี้แตละ
ช้ินที่ออกมามีท้ังความสวย แปลก และสะดุดตา (สกกบงกช ขันทอง, 9  กุมภาพนัธ  2548) 
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ภาพท่ี  14    หวัเร่ือง  ภาพยนตร  เร่ือง  ซี-อุย 
 

 
 

 ปพุทธศักราช 2489 ล่ีฮุย (ซีอุย รับบทโดย ตวนหลง) ดั้นดนขามน้ําขามทะเลมา
แผนดินไทย เพื่อแสวงหาชวีิตท่ีดีกวา พรอมกับมีดเลมเดียวท่ีมารดามอบใหเปนสมบัติติดตัว แตเม่ือ
มาถึง ทุกอยางกลับไมเปนอยางท่ีคิด เขาโดนรังแก ถูกเหยียดหยามจากคนรอบขาง เขาพยายาม         
ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อความอยูรอด จนเขาเร่ิมลมปวย เขาคิดถึงแม เวลาเดียวกัน สัญชาติญาณความ 
อยูรอดก็เร่ิมบีบรัดเขามากยิ่งข้ึน เขาเร่ิมฆาเด็ก ควักหัวใจและตับออกมา เพราะความเช่ือวาตับและ
หัวใจเดก็ จะทําใหเขารูสึกแข็งแรงข้ึน และเม่ือใดท่ีเขารูสึกออนแอ เขาจะฆา และฆาอีก เพื่อให
ตนเองพนจากความออนแออีกคร้ัง เม่ือเหตุการณดาํเนนิมาถึงทางตัน เขาถูกจับไดและยอมรับสารภาพ
ในการกระทําท่ีเขาทํา เขาถูกตัดสินประหารชีวิต สังคมเร่ิมกลับสูความปลอดภัยอีกคร้ัง แตยังคง         
มีเด็กหายและถูกฆาอีก เพราะการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนัน้ไมไดเกิดจากฝมือของซีอุยเพียงแค
คนเดียว 

 “ซี-อุย” เปนภาพยนตรแนวสยองขวัญกึ่งอัตชีวประวัติ โดยเปนผลงานเร่ืองแรกของ 
บริษัท แม็ทช่ิง โมช่ัน พิคเจอรส จํากัด บริษัทเอเยนซ่ีโฆษณาช้ันแนวหนาของเมืองไทย ซ่ึงภาพยนตร
เร่ืองนี้ผูผลิตส่ือหนาหนังใหความเหน็วาเปนภาพยนตรท่ีถึงวาระหนึ่ง ก็ตองมีคนกลับเอามาสรางอีก 
เหมือนดาวพระศุกรหรือบานทรายทอง ซ่ึงขอเสียของภาพยนตรเร่ืองนี้ก็คือเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับฆาตกร
ตอเนื่องท่ีปญหาทางจิตซ่ึงในปจจุบันถือวาเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเปนขาวแทบทุกวัน สวนการ
นํานักแสดงจากประเทศจีนมารับบทซีอุยในฐานะคนสรางภาพยนตรอาจจะมองวา มีความเหมาะสม
ในดานการเลือกนกัแสดงใหเหมาะกับบทของภาพยนตร แตส่ิงนีไ้มสามารถใชเปนส่ือหนาหนังท่ีดไีด
เพราะถือวาเปนนักแสดงที่ไมเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป แตในสวนของเนื้อเร่ืองเวอรช่ันนี้ ผูสราง       
ทําการวิเคราะหพฤติกรรมของซีอุยในระดบัปจเจกบุคคล โดยการปูเร่ืองราวต้ังแตสมัยที่ซีอุยอยูจนี
แลวตองเจอเหตุการณตาง ๆ จนกลายเปนฆาตกรกนิตับเด็ก ผูผลิตส่ือหนาหนังจงึนําแนวคิดดงักลาว
มาเปนจุดขาย โดยการต้ังคําถามกับคนดูวาส่ิงท่ีเขาทํานั้นเปนส่ิงท่ีโหดรายหรือการหลงผิดกันแน 
โดยใชคําถามเปนสโลแกนส้ัน ๆ วาซีอุยเปน “คนหรือผี” เพื่อความชัดเจนของการส่ือสาร พรอมกับ

DPU



 69

การใชฉากตาง ๆ ของภาพยนตรในการนาํเสนอตามส่ือหนาหนังตาง ๆ เพราะถือวางานโปรดักช่ัน
ตาง ๆ เปนจุดแข็งอีกอยางหนึ่งของภาพยนตรเร่ืองนี้  (สกกบงกช  ขันทอง, 9  กุมภาพันธ  2548) 

 
 กลยุทธการสรางสื่อหนาหนงัประเภทใบปดภาพยนตร 
 ใบปดภาพยนตรคงจะไมตางจากโปสเตอรโฆษณาสินคาท่ัว ๆ ไป หากแตภาพยนตร

เปนสินคาท่ีมีเร่ืองราวเฉพาะของตัวมันเอง ซ่ึงใบปดภาพยนตรท่ีดนีอกจากจะสามารถเลาเร่ืองของ
ของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ออกมาใหผูคนเขาใจภายใตขอจํากัดของกระดาษใบเดียวแลว ส่ิงท่ีสําคัญ
ไมแพกนัสําหรับการสรางส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตร ก็คือสามารถเรียกรองความสนใจ
ของผูชมท่ัวไปและโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 

 บริษัท ดอกเตอร เฮด จํากัด เปนบริษทัท่ีผลิตส่ือหนาหนังออกมาทุกประเภท แตส่ือ
หนาหนังท่ีสรางช่ือเสียงใหกบับริษัทมากท่ีสุดก็คือใบปดภาพยนตร ซ่ึงวัชรพล จันทิมา หัวหนาฝาย
ผลิตใบปดภาพยนตร ไดใหความเหน็เกีย่วกับแนวทางในการสรางสรรคใบปดภาพยนตรของบริษัท 
ดอกเตอร เฮด เอาไววา 

 “...โปสเตอรมันเปนส่ือท่ีอยูกับท่ี แตสามารถตอบโจทยไดดีสําหรับการเผยแพรส่ือ 
หนาหนัง ซ่ึงตัวโปสเตอรเองก็ถือไดวาเปนส่ือหนาหนังท่ีทําช่ือเสียงใหกับ บริษทั ด็อกเตอร เฮด
มาแลวหลายเร่ืองเหมือนกนั เชน นางนาก มือปน/โลก/พระจันทร หรือจนัดารา มันจึงทําใหการผลิต
โปสเตอรสําหรับหนังในแตละเร่ืองทุกวันนี้เราคอนขางจะซีเรียส ทํายังไงก็ไดใหมันดูเตะตาคนดู
ท่ีสุด อยางในแตละสัปดาหท่ีมีหนงัเขาฉายในโรงอยู 5 เร่ือง ทํายังไงกไ็ดใหหนงัของเราโดดเดนท่ีสุด 
จนคนไมสนใจ 4 เร่ืองท่ีเหลือเลยประมาณน้ี...”  

 “...ตอนนี้วงการโปสเตอรหนังไทยกําลังต่ืนตัว เราเองกไ็มใชเจาเดียวท่ีทําตรงนี้อีกแลว 
ประกอบกับทุกวันนี้ เจาของหนังแตละคายมักจะทําหนังออกมาเพ่ือตอบโจทยทางธุรกิจเปนหลัก 
ซ่ึงก็ถูกของเคา แตอยางไรเสียศิลปะกับการคามันจะตองไปดวยกัน ในฐานะส่ือเราตองนําเสนอ
ความแปลกใหมตลอด เราเคยตอนโจทยไดอยางดีกับโปสเตอรของหนังเร่ือง “ทวารยังหวานอยู”       
ท่ีไดรับเสียงช่ืนชมจากหลาย ๆ ฝาย ไดรางวัลโปสเตอรหนังยอดเยี่ยมอันดับ 2 จากนิตยสาร
แฮมเบอรเกอร ซ่ึงทําใหเราภมิูใจที่วาเราสามารถสรางเทรนดใหม ๆ สําหรับการโปสเตอรหนังท่ีดู
แปลกตา  และเรียกรองความสนใจจากผูคนท่ัวไปไดเปนอยางดี...”  (วัชรพล  จันทิมา, 9  กุมภาพนัธ 
2548) 

 นอกจากนั้นแลว ส่ิงที่สําคัญมากของใบปดภาพยนตรท่ีเปนตัวทีเซอรก็การใชสําหรับ
การบอกวนัท่ีภาพยนตรจะทําการฉาย  ซ่ึงปจจุบันเร่ิมมีการใชคําพูดท่ีส่ือถึงภาพยนตรมาใชสําหรับ
การบอกวนัฉายในใบปดมากข้ึน เชน 9 เดือน 9 วิญญาณจะติดตา 7 ตุลา หวานท่ัวพืน้ปฐพี 
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 กลยุทธในการทําใบปดของภาพยนตร  เร่ือง  “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” 
 
ภาพท่ี  16  ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 1  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ชัตเตอร  กดติดวิญญาณ” 
 

 
 
 ใบปดภาพยนตรแผนแรกของภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” เร่ิมเปดตัวดวย

ทีเซอรท่ีเปนรูปถายที่มีส่ิงท่ีเช่ือกันวาเปนภาพวิญญาณปรากฏอยู ซ่ึงภาพดังกลาวทางทีมงานของ
ผูผลิตส่ือหนาหนังเปนผูรวบรวมข้ึนมาเอง ดวยแนวความคิดท่ีตองการพยายามทําใหผูชมเช่ือถึงการ
มีอยูของวิญญาณ ซ่ึงการใชภาพดังกลาวเพื่อเช่ือมโยงกบัตัวภาพยนตรเองโดยท่ียังไมใชภาพจากใน
ภาพยนตรเลยเพ่ือเนนความสมจริงของการส่ือสาร 

 ในสวนของการจัดองคประกอบในภาพน้ัน จะทําใหเหมือนกับมีภาพมาติดบนฝาผนัง
แบบงาย ๆ เพื่อใหนึกถึงภาพถายท่ัวไปท่ีมีคนมาติดเอาไวเพราะจะทําใหดูเปนธรรมชาติมากกวา  
ซ่ึงในภาพจะเนนท่ีหวัช่ือเร่ืองและวนัท่ีฉายเทานั้น (วัชรพล จันทิมา,  9 กุมภาพนัธ  2548) 
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ภาพท่ี  17   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 2  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” 
 

 
 

 ทีเซอรช้ินที่สอง และช้ินท่ีสาม ผูผลิตส่ือหนาหนังเช่ือวาภาพยนตรเร่ืองชัตเตอรมีองคประกอบ 
ของหนาหนังในสวนของดารานักแสดงทีด่พีอจะใชเปนจดุแข็งของส่ือหนาหนัง จึงนําภาพของพระเอก
และนางเอกของเร่ืองมาไวบนใบปดคนละใบไปเลย  (สกกบงกช  ขันทอง,  9 กุมภาพันธ 2548) 
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ภาพท่ี 18   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 3  ของภาพยนตร  เร่ือง   “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” 
 

 
 

 ในใบปดทีเซอรช้ินท่ีสองและช้ินท่ีสามนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังพยามยามจะใสภาพของ
วิญญาณสอดแทรกลงไปในใบปดเพื่อเช่ือมโยงกับทีเซอรช้ินแรกท่ีนําเสนอออกไปกอนหนานี้ โดยใช
เทคนคิการนาํสายตาโดยการนําสวนโคงของเลนกลองมาเปนกรอบรูป ขณะท่ีตวัอักษรจะเนนใหเปน 
สีขาวท่ีปรากฏขึ้นมาราง ๆ เพื่อส่ือถึงวิญญาณท่ีพรอมจะปรากฏออกมาไดทุกเม่ือ (วัชรพล จันทิมา, 
9   กุมภาพนัธ  2548) 

 
 
 
 
 

DPU



 73

ภาพท่ี  19   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 4 ของภาพยนตร  เร่ือง  “ชัตเตอร  กดติดวิญญาณ” 
 

 
 

 ใบปดท่ีใชเปนตัวหลัก ผูผลิตส่ือหนาหนงัตองการใหมีภาพของพระเอกและนางเอกอยู
ในภาพเดียวกันโดยท่ีใหเห็นวิญญาณอยูดวย จึงจัดภาพใหเปนการถายภาพของพระเอกโดยมีรูป
นางเอกออกมาจากกลองโพราลอยดและมีภาพวิญญาณปรากฏอยูดวย โดยใหสีหนาของพระเอกจะ
แสดงถึงความระแวงสงสัย ซ่ึงเปนใบปดท่ีสามารถเลาเร่ืองราวเกีย่วกับตัวภาพยนตรไดเปนอยางดี 
ซ่ึงในสวนของสีจะมีแคขาวกับดํา เพื่อตองการเนนภาพวิญญาณท่ีปรากฏออกมาจากความมืดได
อยางชัดเจนท่ีสุด   (วัชรพล   จันทิมา,  9  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2548) 
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 กลยุทธในการทําใบปดของภาพยนตร  เร่ือง  “ซาไก  ยูไนเต็ด” 
 

ภาพท่ี  20  ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 1  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ซาไก ยูไนเต็ด” 
 

 
 
 การสรางใบปดภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” นั้น เร่ิมแรกผูผลิตส่ือหนาหนังตองการ

จะสรางใหภาพยนตรเร่ืองนีมี้หนาหนังเปนกฬีาตามเนือ้เร่ืองของภาพยนตร โดยมีการออกแบบใบปด
ท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันกฬีาไวเปนจํานวนมาก แตพอนําไปเสนอกบัลูกคา ผูสรางภาพยนตรกลับ
เห็นวาไมนาสนใจเพียงพอ ผูผลิตสื่อหนาหนังจึงเปลี่ยนหนาหนังใหมใหมีความเปนตลกมากขึ้น 
โดยใสบรรดาลูกฟุตบอลเขาไปเพื่อแฝงถึงความเปนภาพยนตรท่ีเกีย่วกบักีฬาเอาไวเทานั้น  
 ในสวนของนักแสดงท่ีเลือกใชเปนหนาหนังนั้น นอกจากจะใชภาพของ พงษพัฒน          
วชิรบรรจง ซ่ึงเปนดาราท่ีมีช่ือเสียงแลว ผูผลิตส่ือหนาหนังไดเลือกใชผูแสดงท่ีเลนเปนกระซูมาเปน
หนาหนังแทนท่ีจะใชผูแสดงท่ีเลนเปนพระเอกของเร่ือง เพราะการท่ีนักแสดงผูนี้เปนชาวซาไกจริง ๆ 
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จะมีความสะดวกในการโปรโมทหนาหนังไดมีประสิทธิภาพมากกวา (วัชรพล จันทิมา, 9 กุมภาพันธ 
2548) 
 
ภาพท่ี  21  ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 2  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ซาไก ยูไนเต็ด” 
 
 

 
 

 การสรางใบปดตัวท่ีสองของภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยไูนเต็ด” ผูผลิตส่ือหนาหนังตองการ
จะเนนท่ีความซ่ือบริสุทธ์ิของชาวซาไก เพื่อเนนถึงความสนุกสนานของตัวภาพยนตร ซ่ึงจะเนนท่ี       
สีขาวและสีแดงเปนหลัก เพือ่ความสอดคลองกับภาพประกอบในใบปดท่ีมีสีแดงของเคร่ืองแตงกาย
ของชาวซาไก และสีขาวของลูกฟุตบอล โดยทีมงานไดเติมน้ําตาไวบนใบหนาของ พงษพัฒน          
วชิรบรรจง เพ่ือจะเนนใหเห็นถึงความขัดแยงในอารมณของตัวละครตัวนี้ท่ีเปนคนเมือง แตตอง 
คอยดูแลนกัฟตุบอลท่ีเปนคนปา   ซ่ึงจะทําใหผูชมคอยลุนวาเร่ืองราวจะจบลงเชนไร 
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 ในสวนของหัวช่ือนั้นนับวามีความโดดเดนท่ีสุดของใบปดช้ินนี้ เพราะเปนหัวช่ือท่ีรูปแบบ
คลายกับตราของสโมสรทีมฟุตบอล ซ่ึงสามารถส่ือถึงความเปนกีฬาฟตุบอลไดเปนอยางดี (วัชรพล 
จันทิมา,  9  กมุภาพันธ  2548) 
 
 กลยุทธในการทําใบปดของภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 

 
ภาพท่ี  22   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 1  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 

 
 

 
 
 การสรางใบปดภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” นั้น ทางบริษัทผูสรางภาพยนตร 
เร่ืองนี้ไดใหอิสระแกผูผลิตส่ือหนาหนังเปนอยางมาก  เพราะตัวภาพยนตรเองมีเนื้อหาท่ีแปลก
จึงตองการความแปลกอยางมากในการผลิตส่ือหนาหนัง อยางเชน ตรงคําโปรยผูผลิตส่ือหนาหนัง       
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ไดใชลูกเลนในการใชสัญลักษณรูปภาพแทนตัวอักษร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแปลกของภาพยนตร
แกผูชม โดยตัวภาพยนตรเองตองการท่ีจะเนนสีสันของยุคสมัย และการเช่ือมโยงของยุคสมัยที่
หลากหลายเขาไวดวยกัน ผูผลิตส่ือหนาหนงัจึงใชสีสันกบัใบปดภาพยนตรเร่ืองนี้อยางเต็มท่ี โดยหัว
ช่ือเร่ืองจึงตองใชสีขาวเพื่อจะไมกลืนไปกบัพื้นท่ีในสวนตาง ๆ ของใบปด  

 สําหรับใบปดท่ีเปนทีเซอรตัวแรกนี้ ผูผลิตส่ือหนาหนังเลือกท่ีจะเสนอเร่ืองของดนตรี
ในภาพยนตร จึงใชรูปของการดวลกลองเปนจุดเดน โดยจะแฝงอารมณของภาพยนตรแนวอาชญากรรม
เล็กนอยตรงรอยเลือดท่ีอยูตรงกระเด่ืองของกลอง (วัชรพล จันทิมา, 9  กุมภาพนัธ  2548) 

 
ภาพท่ี  23   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 2  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 

 

 
 
 ใบปดท่ีเปนตวัทีเซอรอันท่ีสอง ผูผลิตส่ือหนาหนังตัดสินใจนําคูพระนางมาเปนจดุขาย 

โดยใสองคประกอบทางดานตัวละครอื่น ๆ ลงไปในใบปดดวยเพื่อเพิ่มน้ําหนักทางดานเนื้อหาใหกับ
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ตัวภาพยนตร ในสวนคําโปรยคร้ังนี้ผูผลิตส่ือหนาหนังเลือกใชคําผวนเพ่ือย้ําความแปลกของหนาหนงั 
(วัชรพล จันทิมา,  9  กุมภาพันธ 2548) 

 
ภาพท่ี  24   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 3  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 

 

 
 

 จากการสรางใบปดทีเซอรท้ังสองตวั นํามาสูการผลิตใบปดท่ีเปนทีมของภาพยนตรเร่ืองนี้ 
ผูผลิตสื่อหนาหนังพยามยามท่ีจะใสหนาหนังเขาไปในใบปดใหมาท่ีสุด ท้ังในสวนของเรื่องราว
เกี่ยวกับดนตร ี การแขงขันตีกลอง การไลลาของตํารวจ การฆาตกรรม รวมท้ังการการใชหนาหนัง
ของดาราและใสมุขตลกเขาไวดวย โดยมีคําโปรยดานบนท่ีบอกวา “ภาพยนตรมุขกระบือ บันลือโลก” 
ซ่ึงเปนคําพูดท่ีบงบอกถึงลักษณะของภาพยนตรท่ีตรงและแปลก ในขณะท่ีมีความยอนยุคเขากับ    
หัวช่ือของตัวภาพยนตรเอง 
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 โดยการนาํท้ังหมดนีม้าไวบนใบปดใบเดียวไดนัน้ ผูผลิตส่ือหนาหนังไดใชองคประกอบ
ศิลปทางดานความสมดุลยคือการใหน้ําหนกัของพืน้ท่ีท้ังสองขางเทา ๆ กันเพ่ือความงายตอการจดัวาง
รูปภาพ และมีการใชพื้นทีใ่นใบปดอยางชาญฉลาด เชน การใชกระเดื่องสองขางของตัวกลองมา 
วางทับใหเปนแวนตาบนใบหนาของนักแสดง ซ่ึงในพ้ืนท่ีของแวดตานั้นยังสามารถใสเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับการฆาตกรรมของภาพยนตรเอาไวไดอีกดวย  (วัชรพล จันทิมา,  9  กุมภาพนัธ  2548) 
 
ภาพท่ี  25   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 4  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 
 
 

            
 

แนวทางการสรางใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” นั้นผูผลิตส่ือหนาหนังคิดวา
ควรจะสําเร็จสบบูรณไปต้ังใบปดช้ินท่ีแลว แตปรากฏวามีใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ฟอรมาลีนแมน 
รักเธอเทาฟา” ออกมา ซ่ึงนอกจากจะเปนภาพยนตรแนวตลกเหมือนกนัแลว เนื้อหาและองคประกอบ
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ตาง ๆ ของใบปดยังมีความคลายคลึงกันอยางไมไดตั้งใจดวย  ดังนั้นผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตองหา
แนวทางในการสรางใบปดของภาพยนตรเร่ืองนี้ใหมเพื่อจะไดไมซํ้ากับภาพยนตรเร่ืองนั้น ประกอบ
กับการท่ีมุข “ฮา...บัติซบ” ท่ีทางผูผลิตส่ือหนาหนังไดใชในส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตวัอยาง
และโฆษณาทางโทรทัศนเร่ิมเปนท่ีสนใจและจดจําของผูชม ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงสรางใบปดข้ึนมา
ใหเพื่อรองรับกับมุขดังกลาว โดยมาเนนท่ีตัวนักแสดงแทน ซ่ึงประสบความสําเร็จในการเนนเร่ือง
การขายมุขของภาพยนตรไดเปนอยางดี   (วัชรพล จันทิมา, 9  กุมภาพนัธ  2548) 
 
 กลยุทธในการทําใบปดของภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 

 
ภาพท่ี  26   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 1  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 
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 ความคิดแรกเร่ิมในการสรางใบปดภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” นั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังมี
แนวคิดท่ีจะสรางทีเซอรท่ีเปนเร่ืองราวของชวงชีวิตของซีอุย 4 ชวงดวยกัน คือ เร่ิมต้ังแตเดก็จนโต 
และชวงเกณฑทหารแลวอพยพมาเมืองไทย เพื่อเปนการวางลักษณะของตัวละครที่มีความนาเช่ือถือ
ใหกับตัวละครและเปนการเนนย้ําถึงการมีตัวตนอยูจริงของซีอุย แตหลังจากท่ีผูผลิตส่ือหนาหนัง 
ไดผลิตช้ินงานออกมาแลว ผูสรางภาพยนตรกลับประสบปญหาดานเวลาท่ีตองเรงวันฉายใหเร็วข้ึน 
จึงทําใหแผนงานดังกลาวดังกลาวตองเปล่ียนแปลงไป  
 ดังนั้น ใบปดภาพยนตรเร่ืองนี้จึงเร่ิมท่ีทีเซอรท่ีนําเสนอความดิบของตัวซีอุยในความมืด
ผานสีหนาท่ีแสดงอาการจองจะทํารายเพ่ือเนนความเปนฆาตกรโรคจิตรของซีอุย โดยมีสีแดงคาดหนา
เพื่อเช่ือมโยงใหผูชมนึกถึงเลือดของเหยื่อแตละคนท่ีตกเปนเหยื่อของซีอุย สวนหัวช่ือผูผลิตส่ือหนา
หนังใชตวัอักษรเปนตัวพิมพดีดยุคเกา เพื่อเนนย้ําวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองราวท่ีเกดิข้ึนจริงมาแลวในอดตี 
(วัชรพล  จันทิมา,  9  กุมภาพันธ  2548) 

ภาพท่ี  27   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 2  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 
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 ใบปดตอมาซ่ึงเปนใบปดทีมของภาพยนตร ผูผลิตส่ือหนาหนังไดใสภาพเหตกุารณตาง ๆ 
เขาไปในใบปดดวย เพื่อเพ่ิมน้ําหนกัของเนื้อหาและเปนการเลาเร่ืองราวไปในตัว นอกจากนัน้แลว
จุดเดนอยางหนึ่งของภาพยนตรเร่ืองนี้คืองานโปรดักช่ันท่ีอยูในระดบัสูง  ดังน้ันการเลือกฉากตาง ๆ 
ของเร่ืองมาเปนหนาหนังก็เปนการใชจุดแข็งอยางหนึ่งของตัวภาพยนตรในการโปรโมท (วัชรพล 
จันทิมา,   9  กมุภาพันธ  2548) 
 
ภาพท่ี  28   ใบปดภาพยนตรช้ินที่ 3  ของภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 
 

 
 
 สําหรับใบปดทีมช้ินตอมา ผูผลิตส่ือหนาหนังไดใชตัวโปรยอยูเหนือหวัเร่ืองวา “ผี หรือ 
คน” เพื่อทําใหเกิดความสนใจแกคนด ูโดยต้ังใจใหผูชมนําไปวิเคราะหถึงพฤติกรรมของซีอุยวาเหตุ
ท่ีหันมาเปนฆาตกรนั้น เพราะความไมดีในตัวหรือสภาพสังคมท่ีกดดนัตัวเคากันแน โดยผูผลิตส่ือ
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หนาหนังไดใชภาพของซีอุยท่ีมีคาดสีแดงท่ีหนาและภาพซีอุยในสภาพปกติวางวางเปรียบเทียบกนั
อีกดวย   (วัชรพล   จันทิมา,  9  กุมภาพนัธ  2548) 
 

 กลยุทธการสรางสื่อหนาหนงัประเภทภาพยนตรตัวอยาง 
 ภาพยนตรตัวอยาง เปนส่ือหนาหนังท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนส่ือท่ีมีพรอมท้ังภาพ

และเสียง  โดยรูปแบบในการลําดับภาพมีอยู 3 วิธีดวยกนัคือ  (กิตติกร  สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) 

 1. การลําดับภาพแบบ Linear 
การลําดับภาพแบบ Linear เปนการลําดับภาพในลักษณะเรียงตามลําดับ โดยท่ีตนฉบับ

เปนเทปเบตา โดยวิธีการตดัตอจะตองใชมวนเทป 2 มวนใหมวนหนึ่งใชสําหรับเลน มวนหนึ่งใช
สําหรับบันทึก ซ่ึงคอนขางเสียเวลามาก และจากขอจํากัดท่ีไมสามารถลําดับภาพขามไปขามมาได 
ปจจุบันจึงนิยมหันมาใชการลําดับภาพแบบ Non-linear กันหมดแลว   

 2. การลําดับภาพแบบ Non-linear 
เปนการลําดับภาพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ในการตัดตอจึงสามารถลําดับภาพได

หลากหลาย โดยสามารถแทรกภาพจากสวนใดเอาไวกอนหลังก็ได จึงเปนท่ีนิยมในการตัดตอ 
เพราะมีความสะดวกในการใชงาน มักจะใชตัดตองานประเภทภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา มิวสิค 
วิดีโอ หรือภาพยนตรตวัอยาง  เปนตน 

 3. การลําดับภาพแบบผสม 
เปนการลําดับภาพดวยวิธี Linear และ Non-linear รวมกัน โดยจะใชในการตัดตอ

งานถายทอดสด 
 

 วิธีการท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงทาง บริษัท ด็อกเตอร เฮด ใชในการลําดับภาพในภาพยนตร
ตัวอยางจะมีลักษณะดังนี้   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพันธ  2548) 

 1. ชวงเปดเร่ือง 
จะเปนชวงท่ีนาํเสนอภาพหรือเหตุการณท่ัวไปของภาพยนตร มักจะเปนภาพธรรมดา 

อาจจะมีบทสนทนาหรือการใส Super บาง แตสวนใหญจะเนนท่ีดนตรีประกอบเปนหลัก ยังไมมี
การเลาเร่ืองท่ีชัดเจน   การลําดับภาพอาจจะชาหรือเร็วนัน้ข้ึนอยูกับประเภทของภาพยนตร 
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 2. ชวงดําเนินเร่ืองและแนะนาํตัวละคร 
จะเร่ิมแนะนําตัวละครของเรื่อง พรอมกับเร่ิมเนนการเลาเร่ืองโดยการใส super และ

บทสนทนาเปนหลัก  โดยจะสลับกับดนตรีประกอบ การลําดับภาพจะมีความเร็วอยูในข้ันปานกลาง 

 3. ชวง quick-cut  และบทสรุป 
จะเปนชวงท่ีนําภาพท่ีนาสนใจแตไมไดใชในการเลาเร่ืองหลักมาตัดตอรวมกัน ซ่ึงในชวงนี้

จะไมเนนท่ีการเลาเร่ือง แตจะเนนท่ีอารมณความต่ืนเตน สนุกสนาน หรือความนาสนใจของตัว
ภาพยนตร มักจะไมมีการใส Super หรือบทสนทนา ดนตรีประกอบจะมีความเราใจและการลําดบั
ภาพจะรวดเร็วมาก กอนท่ีจะปดดวยหวัช่ือภาพยนตร 

 4. ชวงท้ิงทาย 
ตัวอยางภาพยนตรบางเร่ือง อาจจะตองการเรียกรองความสนใจของผูชมอีกคร้ังดวย

การเลือกฉากหรือเหตุการณท่ีเนนย้ําความทรงจําของผูชมไดดีท่ีสุด เชน การใสฉากขําขันในภาพยนตร
แนวตลก ซ่ึงชวงนี้จะมากอนหรือหลังจากปดดวยหวัช่ือภาพยนตรแลวก็ได 
  
 สําหรับเทคนิคในการสําหรับงานดานการตัดตอภาพยนตรตัวอยาง กติติกร สุนทรเกตุ 
หัวหนาฝายตัดตอของ  บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดใหทัศนะวา 
 “...โดยหลักแลวงานดานการตัดตอหนังตัวอยาง แรกเร่ิมเลยคือเราตองทําหนาท่ีเลาเร่ือง
ใหผูชมเขาใจกอน  แตในความเขาใจเราตองสรางความนาสนใจของหนังไปพรอม ๆ กันดวย          
ซ่ึงเปนหนาท่ีของเราท่ีจะเลือกแตภาพท่ีนาสนใจการนําเสนอเทานั้น โดยสวนใหญแลววิธีการท่ีเรา
ใชจะเนนการสรางอารมณคนดู โดยการนําเสนอภาพทีค่อนขางชาเนบิ ๆ กอนแลวคอยเรงจังหวะ 
ใหเร็วข้ึนเร่ือย  ๆ จนมาจบท่ีหัวเร่ือง ซ่ึงตรงนี้จังหวะมันตองเขากับกับดนตรีท่ีจะเอามาประกอบดวย...” 
(กิตติกร  สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพันธ  2548) 

 องคประกอบหน่ึงของภาพยนตรตัวอยาง ที่มีความสําคัญในการเลาเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
นอกจากจะเปนภาพแลว การใสคําพูดลงไปในภาพยนตรตัวอยางก็เปนการเลาเร่ืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นการใสคําพูดท่ีใหมาผสมลงไปก็จะชวยสงเสริมภาพท่ีมีอยูนั้นใหชัดเจน
สําหรับการส่ือสารข้ึนได 

 ในการคิดคําพูดสําหรับใชในภาพยนตรตัวอยางนั้น จะเปนฝายครีเอทีฟท่ีรับผิดชอบ  
แตสําหรับการใชงานแลว จะตองใหฝายคอมพวิเตอร กราฟฟกชวยออกแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม 
วนันทร วงศขจร หนึ่งในทีมงานคอมพิวเตอร กราฟฟก ของ บริษัท ดอ็กเตอร เฮด ไดใหความเหน็
เกี่ยวกับงานดานนี้วา 
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 “...ในการทํางาน CG เราจะรับผิดชอบในงานดาน Movement ท้ังหมด ซ่ึงเราตองลิงค
กับทีมงานหลาย ๆ ฝาย อยางเม่ือเราไดหัวชื่อเร่ืองจากฝาย Art แลว เราจึงคอยมาคิดกันวาจะทํา 
Movement แบบไหนดใีหมันเหมาะกับตัวหนังและหนาของหนังท่ีฝายครีเอทีฟเคาตองการจะนาํเสนอ
ดวย เชน ถามีหนังผีแตตองการจะขายตลกเปนหลัก รูปในการทํา CG ก็ตองเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว
ของคําพูดตาง ๆ เร่ืองสี เร่ืองขนาดตัวอักษร งานดาน CG เปนงานดาน Movement ท่ีตองอาศัย      
เร่ืองอารมณและจังหวะในการนําเสนอเปนสําคัญ...” (วนันทร  วงศขจร,  21  ธันวาคม  2548) 
 หลังจากท่ีกระบวนการในการทํา CG ของหัวเร่ืองและกอปปตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว 
ฝาย CG ก็จะนาํช้ินงานท้ังหมดมาใหฝายตัดตอดําเนนิการทํางานตอไป 
 
 กลยุทธในการสรางภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง “ชัตเตอร  กดตดิวิญญาณ” 

 ในการสรางภาพยนตรตวัอยางภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” ซ่ึงเปนภาพยนตร
แนวสยองขวญันั้น  มีข้ันตอนดังนี้  (กิตติกร  สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548)  

 1. ชวงเปดเร่ือง 
ผูผลิตส่ือหนาหนังไดเปดตัวภาพยนตรตัวอยางเร่ืองนี้คร้ังแรกดวยทีเซอร ซ่ึงเปนการ

นํารูปจากเหตุการณจริงท่ีภาพถายมีรูปวิญญาณปรากฏอยู ซ่ึงสามารถสรางกระแสในหมูผูชมไดเปน
อยางมาก พอมาถึงตัวทรีลเลอรผูผลิตส่ือหนาหนังไดสรางความตอเน่ืองดวยการเร่ิมตนดวยฉากการ
ถายภาพในวนัรับปริญญาของพระเอกซ่ึงเปนฉากท่ีมีอารมณแหงความสุข แลวหักมุมดวยภาพมีรูป
วิญญาณของผูหญิงอยูในรูปถายดวย 

 2. ชวงดําเนินเร่ืองและแนะนาํตัวละคร 
ในชวงดาํเนินเร่ืองของเร่ืองนี้จะเปนเลาเหตุการณตาง ๆ ของภาพยนตรโดยจะแฝง

ความนากลัวมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยจะมีการนํารูปจากเหตุการณจริงท่ีภาพถายมีรูปวิญญาณปรากฏอยูมา
ใชอีกคร้ังเพื่อเนนย้ําน้ําหนกัของเน้ือเร่ือง 

 3. ชวง Quick-cut และบทสรุป 
ชวงนี้จะเนนการตัดตอท่ีชาสลับกับเร็วเพื่อทําใหอารมณคนดูลุนมากข้ึน แลวจะจบ

ชวงนี้ดวยการเลาเร่ือง 

 4. ชวงท้ิงทาย 
 ชวงทิ้งทายจะเปนการใหตัวละครไปถายรูปแลวมีวิญญาณปรากฏอยู เพื่อเปนการเนนย้ํา
น้ําหนกัของเร่ืองราว 
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ภาพท่ี  29   แผนภาพภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง  “ชัตเตอร  กดติดวิญญาณ” 
 

 

 

 

 

 

   “...ตัวอยางเร่ืองนี้มันมีการพูดถึงต้ังแตตวั       
ทีเซอรแลว ท่ีเราเอารูปจากเหตุการณณจริง  
ลวน ๆ ของภาพถายท่ีมีรูปของวิญญาณปรากฏ
อยู ซ่ึงเปนอะไรที่เกรียวกราวมาก พอมาถึงตัว 
ทรีลเลอรเราเลยอยากจะสรางความตอเนือ่งทาง
อารมณนั้นเอาไว    อยางฉากแรกน่ีเรากใ็ช
เหตุการณของการถายภาพในวันรับปริญญาของ
พระเอก...” (กติติกร สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) DPU
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     “...แตปรากฏวามีภาพของวิญญาณแทรกมา
ใหเห็นตอนเอาภาพถายไปลางในหองมืด...”
(กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กมุภาพันธ  2548) 
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    “...จากนั้นกเ็ปนการเช่ือมโยงระหวางฉากใน
ภายนตรเขากบัภาพเหตุการณจริงท่ีมีภาพคลาย
วิญญาณปรากฏอยูในรูปถายท่ีเราไปหามา          
ซ่ึงเปนการสรางน้ําหนกัและความนาเช่ือถือ
ใหกับเร่ืองราวของภาพยนตรไดอยางสูง...” 
(กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กมุภาพันธ  2548) 
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   “...จากนั้นกจ็ะเลาถึงเหตุการณของหนังตอน 
ท่ีนางเอกขับรถไปชนคน    แตกลับลุกข้ึนมา 
เดินได...”  (กติติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) 
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  “....จากนั้นวญิญาณซ่ึงจริง ๆ แลวก็คือแฟนเกา
ของพระเอกท่ีถูกพระเอกหลอกไปใหเพื่อน 
ขมขืนแลวฆา ก็เร่ิมตามมารังควานในทุก ๆ ท่ี...” 
(กิตติกร   สุนทรเกตุ, 12  กมุภาพันธ  2548) 
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   “...จากนั้นเราก็นําเสนอเหตุการณท่ีเพื่อน        
แตละคนท่ีฆาแฟนเกาของพระเอก ตางกต็องมา
ตายไปที่ละคน  ซ่ึงจะเห็นไดจากรูปภาพที่เหลือ
แตตัวพระเอกคนเดียว...” (กติติกร   สุนทรเกตุ, 
12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...ภาพท่ีขาดไมไดเลยของหนังผีก็คือเลือด
และความนากลัว พอในฉากนี้เร่ิมก็เร่ิมโชว
ความนากลัวของหนังกนัเลย โดยตัววิญญาณ 
เร่ิมใชตัวนางเอกในการส่ือสารกับพระเอก
โดยตรงแลว...”    (กิตติกร   สุนทรเกตุ,           
12   กุมภาพนัธ   2548) 
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    “...หลังจากก็อปปท่ีวา “ระวังภาพถายจะเปน
ภาพสุดทายของชีวิต” ท่ีเปนการเลนอารมณกับ
คนดูแลว ก็มาถึงชวง Quick Cut ส้ัน ๆ ท่ีแสดง
ถึงความนากลัวตื่นเตนของหนัง...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...นี่ก็เปนฉากท่ีพระเอกกาํลังพิสูจนเร่ือง
วิญญาณบนภาพถายดวยตัวเอง...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...และฉากปดทาย เราก็ท้ิงทวนดวยฉากที่
นางเอกไปพิสูจนเร่ืองวิญญาณดวยตัวเอง            
ซ่ึงฉากนี้กับฉากท่ีแลวมันเปนสรางน้ําหนกั
เกี่ยวกับการยอมรับเร่ืองการมีอยูของวิญญาณ
ใหกับตัวหนัง และเปนการเสริมความนากลัว
ของหนาหนังใหมากข้ึนไปอีก...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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 กลยุทธในการสรางภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง  “ซาไก ยูไนเตด็” 
 ในการสรางภาพยนตรตัวอยางภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” ซ่ึงเปนภาพยนตร    

แนวตลกน้ัน  มีข้ันตอนดังนี ้  (กิตติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพนัธ  2548)  

 1. ชวงเปดเร่ือง 
ชวงเปดเร่ืองจะเปนการปูพื้นเร่ืองราวเกีย่วกับเปาตุ ถึงท่ีมาของการตองมาตามหาทีม

ฟุตบอลตามปาเขา โดยเร่ิมจากการเปนนักฟุตบอลทีมชาติ แลวหักมุมมาท่ีการกลายเปนหนี้พนัน
ฟุตบอล 

 2. ชวงดําเนินเร่ืองและแนะนาํตัวละคร 
ในชวงดําเนินเร่ืองของเร่ืองนี้จะเปนเลาเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการคนพบชนเผา 

ซาไกท่ีมีความสามารถในการเลนฟุตบอล การเดินทางมายังเมืองหลวง และการฝาฟนอุปสรรค     
จนสําเร็จ  ซ่ึงเปนการเนนท่ีการเลาเร่ืองราวของภาพยนตรแกผูชมเปนหลัก 

 3. ชวง Quick-cut และบทสรุป 
ชวงนี้จะเนนการตัดตอที่กระชับ โดยจะใชเพลง “ซาไกจ้ําบะ” เปนเพลงหลัก เพื่อเนน

อารมณสนุกสนาน 

 4. ชวงท้ิงทาย 
 ชวงท้ิงทายจะเปนการเลนมุขตลกปดทายของภาพยนตรตวัอยาง เพื่อทําใหผูชมจดจํา
มุขของภาพยนตรเร่ืองนี้ได 
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ภาพท่ี  30   แผนภาพภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร   เร่ือง  “ซา  ยูไนเต็ด” 
 

 

 

 

 

 

       “...ฉากแรกเราเปดตัวดวยรูปของพี่ออป 
(พงษพัฒน  วชิระบรรจง) ในชุดนักฟุตบอลกับ
ลูกฟุตบอล   เพื่อใหคนดูรูวานี่เปนเร่ืองเกีย่วกับ
กีฬาฟุตบอล  ซ่ึงจากภาพและ super จะพยายาม
ทําใหผูชมเขาใจวา  เคาคือนกัฟุตบอลท่ีเกงกาจ
เปนความหวังของชาติ...” (กติติกร   สุนทรเกตุ, 
12  กุมภาพนัธ  2548) DPU
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       “...ซ่ึงในฉากตอมาเรากต็ัดมาใหเห็นวา        
เคาเปนเพยีงแคคนไมเอาไหน และเปนนักกีฬา 
ท่ีไปยุงเกีย่วกบัการพนัน   จนถูกสงใหไปอยู  
ในปา  เพื่อไปคนหาทีมฟุตบอลเกง ๆ มาใหได   
และฉากกต็ัดมาท่ีปาและกพ็บกับชาวซาไกโดย
บังเอิญ...”  (กติติกร   สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพันธ  
2548) 
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       “...มาถึงฉากนี้จะเปนฉากแนะนําตัวละคร 
ซ่ึงฉายาตาง ๆ   ทางด็อกเตอรเฮดเปนคนต้ังข้ึน
มาเอง   เพื่อการจดจําท่ีงายข้ึนของผูชม...”         
(กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กมุภาพันธ  2548) 
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       “...อันนี้จะเปนฉากท่ีชาวซาไกตกลงเลน
ฟุตบอลกันอยางจริง ๆ จัง ๆ เพื่อจะควาถวย
พระราชทานโดยจะแสดงความเงอะงะออกมา
กอนในตอนแรก...”   (กิตติกร    สุนทรเกตุ,  
กุมภาพนัธ   2548) 
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       “...หลังจากนั้น  กจ็ะแสดงใหเห็นความ 
สามารถของซาไกในการเลนฟุตบอล   จนใน
ท่ีสุดก็ไดไปแขงท่ีกรุงเทพฯ...”   (กิตติกร  
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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       “...หลังจากท่ีไดเขาเมือง  ซาไกก็เร่ิมเปน        
ท่ีรูจัก   แตการแขงขันฟุตบอลท่ีแทจริงกลับ     
ถูกแกลงจนเลนไมออก ซ่ึงตัวหนาหนังเร่ิมจะ
เปนดรามาแลว...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,        
12   กุมภาพนัธ  2548) 
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       “...พอถูกคนดูโหจนทอใจ ทีมซาไกเลย
รวบรวมพลังใจกันใหม  เพื่อความหวังสูงสุด       
คือถวยพระราชทาน ซาไกจงึถอดรองเทาเพื่อ
กลับมาเลนฟุตบอลในแบบของเคาเอง ซ่ึงฉากนี้
เปนการเรียกอารมณจากคนดูไดเปนอยางดี...” 
(กิตติกร  สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพันธ  2548) 
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       “...เม่ือเรียกอารมณไดพอสมควรแลว           
พอมาถึงชวง Quick Cut เราก็ตัดภาพไปพรอม
กับเพลงจ้ําบะ เพื่อเรียกความสนุกสนานของ
หนาหนังกลับมา...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,          
12   กุมภาพนัธ   2548) 
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       “...จะสังเกตวาเร่ืองนีเ้ราจะเลาเร่ืองในหนัง
ตัวอยางมากเปนพิเศษ เพราะการท่ีเปนหนัง
เกี่ยวกับกีฬามันมีสูตรของมันท่ีคนดูสวนใหญ
มักจะรูตอนจบอยูแลว   เราเลยไมกังวลตรงนี้ 
แลวก็ขายหนาหนังใหเปนตลกไป...”  (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ   2548) 
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       “...ตรงนี้จะเปนมุขปดทาย ซ่ึงตองใชมุขท่ี
ขําท่ีสุดของเร่ือง เราเลือกใชมุขเตะบอลกับบอล 
ภราดรมาใช  สวนใน super ปดทายท่ีเราใชคําวา 
“สูโวย”   เพราะกระแสของนักกีฬายกนํ้าหนัก
เหรียญทองโอลิมปก   ซ่ึงเขากันไดดีกับหนงั       
เร่ืองนี้เปนเปนเร่ืองเกี่ยวกับกฬีา...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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 กลยุทธในการสรางภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร   เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 
 ในการสรางภาพยนตรตวัอยางภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” ซ่ึงเปนภาพยนตร

แนวตลกน้ันมข้ัีนตอนดังนี้  (กิตติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ  2548)  

 1. ชวงเปดเร่ือง 
ชวงเปดเร่ืองจะเปนการนําเสนอภาพการดวลตีกลองท่ีจริงจัง แลวหักมุมดวยมุขตลก 

 2. ชวงดําเนินเร่ืองและแนะนาํตัวละคร 
ในชวงดําเนนิเร่ืองของเร่ืองนี้จะเปนเลาเหตุการณตาง ๆ สลับกับการใสมุขตลกของ

ภาพยนตรไปเรื่อย ๆ  

 3. ชวง Quick-cut และบทสรุป 
ชวงนี้จะเนนการตัดตอท่ีรวดเร็ว โดยเนนท่ีการฉากการตีกลองท่ีอลังการของภาพยนตร 

โดยมีเพลง  “วันวานยังหวานอยู”  เปนเพลงหลัก 

 4. ชวงท้ิงทาย 
 ชวงท้ิงทายจะเปนการเลนมุขตลกปดทายของภาพยนตรตวัอยาง เพื่อทําใหผูชมจดจํา
มุขของภาพยนตรเร่ืองนี้ได 
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ภาพท่ี  31   แผนภาพภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 
 

 

 

 

 

 

    “...หนังเร่ืองนี้มันเปนหนงัพิเศษ  เปนหนังมุข
กระบือ   การตัดตัวอยางก็เลยตองพิเศษตาม      
ไปดวย  อยางฉากแรกเนี้ย   เราใชฉากการดวล
กลองท่ีดูยิ่งใหญ   ดูจริงจังเปนตัวเปดเร่ือง...” 
(กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12   กมุภาพันธ  2548) 
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    “....ซ่ึงจริง ๆ แลวมันกน็ํามาสูมุข “อาจารย” 
ซ่ึงเปนมุขท่ีเลนท่ีไรก็ขําทุกที   มันเลยเปนการ
บอกกับคนดวูาหนังเร่ืองนี้มันกะจะขายมุขกัน
อยางเดยีวเลย...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,            
12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...พอถึงชวงดําเนินเร่ือง จะวาไปหนังเร่ืองนี้
มันก็มีโครงเร่ืองท่ีชัดเจนของตัวมันเอง           
แตเร่ืองราวท้ังหมดกับฉาบเอาไวดวยมุขอัน
มากมายมหาศาล ในการทําตัวอยางเลยเล่ียง 
เร่ืองมุขไปไมไดเลย อยางฉากเร่ิมตนแนะนํา      
ตัวพระเอก จะแสดงใหเห็นวาพระเอกกําลัง      
ตีกลองอยางเมามัน แตสลับภาพมาอีกท่ีกลาย 
เปนวาเคากําลังสับศพคนอยู  ซ่ึงเปนการแสดง 
ใหเห็นวาหนังเร่ืองนี้มันมีเร่ืองราวของการ
ฆาตกรรมอยูดวยเหมือนกัน...”   (กิตติกร  
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...แตพอพระเอกมาหานางเอก ก็กลายเปนวา
ฉากน้ีคือการเลนมุข  “ตั้งสติ”  นั้นเอง...”            
(กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กมุภาพันธ  2548) 
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   “...พอเปดตัวละครสารวัตหิูดํา ท่ีจะคอยตาม
ไลลาพระเอก มันก็คือมุขถีบประตู   ซ่ึงเรียก
เสียงฮาไดพอสมควร”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,        
12  กุมภาพนัธ  2548) 
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    “...พอมาถึงฉากแนะนําตัวละคร ก็จะเปน        
การโชวมุขท่ีสําคัญท่ีสุดของหนัง   ก็คือมุข  
“บัติสบ”  ซ่ึงเรียกเสียงฮาไดทุกคร้ังท่ีดู...”         
(กิตติกร  สุนทรเกตุ,   12  กุมภาพันธ   2548) 
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   “...จากนั้นก็เปนฉากการไลลา โดยการใชสุนัข
ซ่ึงเปนไมตายของหนังตลกฝร่ังหลาย ๆ เร่ือง  
ซ่ึงเราก็ใชเพลงในการสรางอารมณ สุดทายก็มา
จบท่ีมุขถีบประตูอีกคร้ัง เพื่อเนนย้ําความฮาของ
ตัวสารวัตรหดูาํ...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,          
12  กุมภาพนัธ  2548) 
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   “...มุขของนางเอกก็มีเหมือนกัน เพื่อแสดงให
เห็นถึงระดับความเพีย้นของหนัง...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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     “...แลวก็มาถึงชวง Quick Cut ซ่ึงจะแสดงให
เห็นถึงฉากการไลลาและฉากการประลองกลอง
ท่ีอลังการ โดยใชตีมเพลงวนัวานยังหวานอยูใน
การสรางอารมณ...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,          
12   กุมภาพนัธ  2548) 
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    “...ในฉากท้ิงทาย   ในเม่ือหนังมันจะขายมุข
แลว   ก็ตองเลนใหสุด  เราเลยใสมุข  “บัติสบ”      
ตบทายอีกคร้ัง เพื่อเปนการย้าํเตือนใหผูชมระลึก
เสมอวาหนังเร่ืองนี้เหมาะสําหรับคนท่ีชอบมุข
จริง ๆ ...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) 
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 กลยุทธในการสรางภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 
 ในการสรางภาพยนตรตวัอยางภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” ซ่ึงเปนภาพยนตรแนวอาชญากรรม

กึ่งอัตชีวประวตัินั้น  มีข้ันตอนดังนี้   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพันธ  2548)  

 1. ชวงเปดเร่ือง 
ชวงเปดเร่ืองจะเปนการนําเสนอภาพของยุคสมัยท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร ซ่ึงจะเปนภาพ

แหงความหวัง แตจะหักมุมดวยภาพการฆาตกรรมเด็ก ๆ ของซีอุย 
 2. ชวงดําเนินเร่ืองและแนะนาํตัวละคร 

ในชวงดําเนนิเร่ืองของเร่ืองนีจ้ะเปนเลาเหตกุารณตาง ๆ ในการตามรองรอยฆาตกรรม
ของซีอุย สลับกับฉากการแสดงใหเห็นถึงภาวะกดดันของตัวซีอุย 

 3. ชวง Quick-cut และบทสรุป 
ชวงนี้จะเนนการตัดตอท่ีรวดเร็วโดยเนนท่ีฉากความรุนแรงตาง ๆ ในภาพยนตรเพื่อ

กระตุนอารมณของผูชม โดยจะมีการแทรกภาพเหตุการณสมัยท่ีซีอุยยังอยูท่ีเมืองจนีไวดวย โดยจะ
เปนการแสดงใหเห็นถึงฉากตาง ๆ ท่ีนาสนใจของภาพยนตร 

 4. ชวงท้ิงทาย 
 ชวงท้ิงทายจะเปนการเนนท่ีความบาคล่ังของซีอุย เปนใหอยูในความทรงจําของผูชม 
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ภาพท่ี  32   แผนภาพภาพยนตรตัวอยางภาพยนตร  เร่ือง  “ซี-อุย” 
 

 

 

 

 

 

    “...ตัวน้ีมันเปนตัวท่ีใชเปดสําหรับตางประเทศ 
เราเลยตองใชเวลากับการปูพืน้ยาวหนอย เพราะ
ฝร่ังเคาไมรูวาซีอุยคือใคร   โดยฉากแรกจะ
นําเสนอภาพการอพยพของชาวจีนมาสูเมืองไทย
ทางเรือ   เพื่อเปนการบงบอกถึงยุคสมัยของ      
ตัวหนัง...”  (กติติกร   สุนทรเกตุ, 12 กุมภาพันธ 
2548) DPU
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    “...จากนั้นกต็ัดมาเปนภาพของเหตุการณการ
ฆาตกรรมท่ีเกดิข้ึน   โดยท่ีเหยื่อท้ังหมดจะ     
เปนเดก็...”  (กติติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) 
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      “...จากนั้นก็เปนการตัดสลับของภาพซีอุยท่ี
กําลังทําลับ ๆ ลอ ๆ และภาพศพของเด็ก เพือ่ให
ผูชมเขาใจวาเปนฝมือของซีอุย...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 
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     “...แลวก็จะเขาสูชวงของการเลาเร่ือง  จะเร่ิม
มีการบอกเลาถึงการพยายามคนหาเหตุตนตอ
ของคดีฆาตกรรม...”   (กิตติกร   สุนทรเกตุ,          
12   กุมภาพนัธ  2548) 
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     “...จากนั้นก็จะใชภาพของการตมตับในชวง
ตนของหนังมาสลับกับเหตุการณในปจจบัุน 
เพื่อใหคนดูเขาใจวา  เหตจุูงใจของซีอุยคืออะไร
...” (กิตติกร  สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพนัธ 2548) 
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       “...จนทําใหเกิดความโกลาหลไปท่ัว        
ท้ังเมือง...”  (กติติกร   สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ  
2548) 

 
 

DPU



 125

 

 

 

 

 

     “...พอมาถึงชวง  Quick  Cut   ก็จะเอาภาพ        
ตาง ๆ   ของหนังมาประติดประตอกัน...”          
(กิตติกร  สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ  2548) 
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    “...ซ่ึงฉากท่ีใชในชวงนี้ของหนังหาไดงาย
มาก เพราะตัวหนังเองท่ีมีความพิถีพิถันในการ
ถายทําจึงมีฉากท่ีสามารถใสในชวง Quick Cut 
อยูมากมาย...”  (กิตติกร สุนทรเกตุ, 12  กุมภาพันธ 
2548) 
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     “...โดยจะเนนถึงความกดดันท่ีตวัซีอุยไดรับ 
จากการที่ตองคอยหลบ ๆ  ซอน ๆ  จากการหนี
การไลลาของตํารวจ...”   (กติติกร   สุนทรเกตุ, 
12  กุมภาพนัธ  2548) 
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     “...ในชวงท้ิงทายนี้   ตองเขาใจกอนวาถึง       
แมซีอุยเองจะไมเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติ       
แตคาแรกเตอรอยางนี้ก็มีใหเห็นอยูในหนัง      
ฮอลลีวูดอยูหลายเร่ือง   เชน   ฮัลนีบาล หรือ        
นอแมน เบทในเร่ืองไซโค  ท่ีมีฆาตกรกึ่ง ๆ        
เปนคนบาดวย   ฉากน้ีเราเลยตองเนนน้ําหนัก      
ลงไปท่ีความกดดันทางอารมณท่ีตัวซีอุยมีตอ
การฆาคน    เพ่ือทําใหผูชมตางชาติเขาใจถึง       
คาแรกเตอรของซีอุยไดดยีิ่งข้ึน...”   (กิตติกร 
สุนทรเกตุ,  12  กุมภาพนัธ  2548) 

 
 

DPU



 129

4.   สวนท่ี 4  นโยบายการใชส่ือของผูผลิตหนาหนังภาพยนตรไทย 
 
 ส่ือหนาหนังเมื่อผลิตออกมาแลว ส่ิงสําคัญข้ันตอมาคือการนําไปเผยแพรสูสารธารณชน 
ซ่ึงการจะทําใหเกิดผลประโยชนสูงสุดนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังจะตองมีความเขาใจธรรมชาติของ       
ส่ือในแตละชนิด วาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมานอยเพียงไรและคุมคาตอการลงทุนหรือไม 
ซ่ึง  คุณกอบเกยีรติ  พรภาคาเดช ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร ของบริษัท ด็อกเตอร เฮด ไดเหน็ความเห็นวา  
 “...การเผยแพรส่ือหนาหนัง เปนกระบวนการท่ีตองใชเงินลงทุนมากกวาการผลิตส่ือ
หนาหนังเสียอีก ดังนั้นทางเรากับเจาของหนังจะชวยกนัคิดวาควรจะใชส่ือไหนดีท่ีจะเหมาะสมกบั
หนังของเคาในแตละเร่ือง แนนอนวาส่ือท่ีดีก็จะตองมีคาใชจายท่ีสูงมาก แตเรายอมท่ีจะจายตรงน้ี
เพราะวาหนังเปนสินคาท่ีมาเร็วไปเร็ว เราตองการสื่อท่ีสรางการรับรูแกกลุมเปาหมายของเราได
ครอบคลุมและรวดเร็วท่ีสุด...”   (กอบเกยีรติ  พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน  2547) 

 -   โรงภาพยนตร 
ส่ือหนาหนังท่ีเผยแพรในโรงภาพยนตรก็คือภาพยนตรตัวอยาง โดยเปนส่ือที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการเลาเร่ือง โดยในการทําโปรโมทหนาหนังดวยส่ือภาพยนตรตัวอยางจะใชเวลา 
6 สัปดาหในการลงโรงกอนท่ีภาพยนตรจริงจะออกฉาย โดยในแตละสัปดาหจะมีภาพยนตรเขามา
ฉายในโรงภาพยนตรประมาณ 5 - 7 เร่ือง  ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวจะทําใหภาพยนตรตัวอยางท่ีผูผลิต
ส่ือหนาหนังนาํไปปะหวัภาพยนตรแตละเร่ืองเปนท่ีรับรูของผูชมไดในวงกวาง โดยในชวง 2 สัปดาห
กอนภาพยนตรฉาย ภาพยนตรตัวอยางของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ  ก็จะลงฉายถ่ีมากข้ึน  

ขอจํากัดของการทําส่ือภาพยนตรตัวอยางก็คือ ภาพยนตรตัวอยางเปนส่ือท่ีทางโรงภาพยนตร 
ไดใหพืน้ท่ีในการใชไดฟรี แตทางโรงจะเปนผูพิจารณาเองวาภาพยนตรตัวอยางเร่ืองไหนจะเอาไปปะ
ภาพยนตรเร่ืองอะไร ใหฉายไดนานและมีความถ่ีเทาไหร ซ่ึงถาผูผลิตส่ือหนาหนังตัดตอภาพยนตร
ตัวอยางท่ีมีความยาว เพราะจะทําใหเกดิประสิทธิภาพในการเลาเร่ืองท่ีสูงมาก แตจะใชเวลาในการ
นําเสนอมากตามไปดวย ทางโรงภาพยนตรจะไมฉายให แตถาตัดภาพยนตรตัวอยางใหมีเวลาท่ีส้ัน 
ก็จะไดรับการฉายท่ีถ่ีแตการเลาเร่ืองก็จะไมไดผลตามท่ีตองการ ขอจํากัดตรงนี้จึงทําใหเกิดตําแหนง
หนึ่งท่ีช่ือวาเช็คเกอรเกิดข้ึน ซ่ึงเปนคนที่ทางคายหนังแตงตั้งเพื่อเขาไปในโรงภาพยนตรเพื่อดูวา
ภาพยนตรตัวอยางของทางคายไดรับการฉายตามที่ตกลงกันไวหรือไม (กอบเกียรติ พรภาคาเดช,         
22  พฤศจิกายน  2547) 
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 -   โทรทัศน 
 สปอตท่ีฉายทางโทรทัศนถือเปนส่ือท่ีไดรับการเผยแพรสูง และมีราคาในการใชจาย
ท่ีสูงมาก ดังนัน้จึงตองใหความสําคัญตอการเลือกชวงเวลาท่ีจะลงโฆษณาเปนอยางมาก โดยชวงเวลา
สามสัปดาหกอนท่ีภาพยนตรฉายจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการฉายสปอตทางโทรทัศน และ         
จะเพิ่มความถ่ีข้ึนในชวงหนึ่งสัปดาหกอนหนังฉาย ซ่ึงชวงเวลาท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังจะลงส่ือประเภทนี้
ก็คือชวงไพรมไทมของแตละชอง เชน ชวงขาวประจําวนั ขาวบันเทิง รายการวาไรต้ีอยาง ทไวไลท 
โชว ตีสิบ ชิงรอยชิงลาน สมาคมชมดาว หรือรายการตาง ๆ ของสรยุทธ สุทัศนจินดา รวมท้ัง
รายการท่ีเกีย่วกับภาพยนตรดวย  (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช,  22 พฤศจิกายน 2547) 

 -   วิทย ุ
 วิทยกุระจายเสียง ถือเปนส่ือโฆษณาท่ีเปนท่ีมีความสําคัญ แตในการทําส่ือหนาหนัง
กลับไมเปนท่ีนิยม เพราะผูผลิตส่ือหนาหนังกลับมองวากลุมเปาหมายสวนใหญสําหรับการทําหนาหนัง
จะเปนกลุมเปาหมายคนละกลุมกับผูฟงวิทยุซ่ึงนาจะเปน คนขับแท็กซ่ี แมบาน หรือเด็กนกัศึกษาท่ี
ไมมีอะไรทําแลวเปดวทิยแุกเหงา ในกรณท่ีีมีลูกคามาขอใหทําสปอตวทิยุผูผลิตส่ือหนาหนังก็แนะนํา
ใหนําเงินทุนไปใชกับส่ือโฆษณาทางโทรทัศนจะดีกวา เพราะส่ือโฆษณาทางวิทยุไมใชส่ือหลักใน
การทําโปรโมทภาพยนตรอีกตอไปแลว (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช, 22  พฤศจิกายน  2547) 

 -   ส่ือกลางแจงและส่ือเคล่ือนท่ี 
 ใบปดภาพยนตรถือเปนส่ือกลางแจงอันดบัหนึ่งสําหรับการทําส่ือหนาหนัง นอกจากนี้
ยังมีส่ือส่ิงพิมพประเภทอ่ืน ๆ ท่ีพัฒนามาจากใบปด เพือ่ความหลากหลายในการโปรโมทส่ือหนาหนัง
อยางแบนเนอร  สแตนดี้  แฮนดบิล  และบิลบอรดตาง ๆ ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในปจจุบัน  

  
 ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันใบปดภาพยนตรหรือโปสเตอร ถือไดวาเปนส่ือท่ีสงเสริมหนาหนัง

ไดดีท่ีสุด ภาพยนตรจะดดูหีรือไมผูชมสวนใหญจะตัดสินกันท่ีโปสเตอร แตถึงแมวาโปสเตอรจะ
เปนตัวกําหนดคียในการสรางส่ือส่ิงพิมพของหนาหนังทุกอยาง ๆ แตเพราะพ้ืนท่ีในการตดิโปสเตอร
ในโรงภาพยนตรนั้นมีจํากัดเพราะตองมีขนาดท่ีเปนมาตรฐาน ในขณะท่ีแบนเนอรท่ีมีขนาดที่หลากหลาย
และเคล่ือนยายไดสะดวก จะไดเปรียบมากกวาในการสรางคนสนใจของผูคนท่ีเดินผานไปผานมา 
โดยในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของสารก็ทําไดงายกวา เพราะการท่ีโปสเตอรจะตองเปล่ียนแตละ
คร้ังก็ตองเปล่ียนบล็อกใหม ทําเพรทใหม แตแบนเนอรสามารถส่ังปร้ินตไดเลยและสามารถเลือก 
ไดหลายแบบ ซ่ึงความสะดวกตรงนี้จึงทําใหแบนเนอรมีความเหมาะสมในการทําส่ือโฆษณามากกวา
ใบปดภาพยนตรแลวในปจจบัุน  (กอบเกียรติ  พรภาคาเดช,  22  พฤศจิกายน  2547) 
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 -   ส่ือส่ิงพิมพ 
 การโฆษณาลงในหนังส่ือพิมพรายวนั นับวามีความสําคัญตอการทําส่ือหนาหนังมาก 
เพราะมีความตอเนื่องในการทําโปรโมทหนังวันตอวนั ซ่ึงทีมงานผูผลิตส่ือหนาหนังสามารถเปล่ียนแปลง
เนื้อหาของสารไปไดตลอดเวลา   ตามสถานการณ  ณ  เวลานั้น ๆ  ของภาพยนตรในแตละเร่ือง  
 
 การทําส่ือหนาหนังลงโฆษณาในหนังสือพิมพจะเรียกวา เพลสแอด ผูผลิตส่ือหนาหนงั
จะแยกหนังสือพิมพออกเปนสองประเภท คือเพลสแอดท่ีเอาไวลงในหนังสือพิมพท่ัวไป กับเพลสแอด
ท่ีเอาไวลงในหนังสือพิมพไทยรัฐ เพราะหนังสือพิมพท่ัวไปจะมีพื้นท่ีในการโฆษณาของภาพยนตร
แตละเร่ืองจะเทากันหมด ซึ่งจะข้ึนอยูกับการจองพื้นท่ีและการจายคาโฆษณา ในกรณีท่ีพื้นท่ีของ
หนังสือพิมพเลมหนึ่ง ๆ วางผูผลิตส่ือหนาหนังก็สามารถจองพื้นท่ีเอาไวลวงหนากอนในชวงเวลา
หนึ่งเดือนหรือสองเดือน  
 ในขณะท่ีการลงเพลสแอดของหนังสือพิมพไทยรัฐจะมีความแตกตางออกไป เพราะวา
พื้นท่ีในการโฆษณาของภาพยนตรในแตละสัปดาหจะไมซํ้ากันเลย และมีการแขงขันในการจอง
พื้นท่ีท่ีมากกวา โดยท่ัวไปผูผลิตส่ือหนาหนังจะตองจองพ้ืนท่ีของหนังสือพิมพไทยรัฐใหไดกอน
ภาพยนตรจะลงโรงฉายเปนเวลาหนึ่งสัปดาห เชน ในกรณีท่ีภาพยนตรเร่ืองหนึ่ง ๆ จะฉาย 
วันพฤหัสบดนีี้ โฆษณาเพลสแอดของหนังสือพิมพไทยรัฐก็จะลงวันจันทร ซ่ึงส่ิงท่ีพิเศษของการ 
ลงเพลสแอดในหนังสือพิมพไทยรัฐ ก็คือการท่ีไทยรัฐเอ้ือเฟอพื้นท่ีดานบนสุดของหนาใหกับ
ภาพยนตรไทย และจะใหพื้นท่ีท่ีใหญท่ีสุดกับภาพยนตรไทยท่ีเขาใหมในแตละสัปดาห ดังนั้น        
แมจะมีราคาท่ีแพงและการจองส่ือท่ียาก แตการลงส่ือหนาหนังในหนงัสือพิมพไทยรัฐคือการทําส่ือ
หนาหนังท่ีหวงัผลสําเร็จไดเปนอยางด ี
 ในสวนของชวงเวลาในการทําส่ือหนาหนงัลงหนังสือพิมพนั้น ในชวงสัปดาหแรกกอน
ภาพยนตรฉายลักษณะของขอความในเพลสแอดก็จะเปนการเชิญชวนใหผูชมสนใจในตัวภาพยนตร 
มีการเนนย้ําวันฉายใหคนรู ในขณะท่ีสัปดาหท่ีสองท่ีมีผูชมไดไปดูมาบางแลวก็จะใชการเลาเร่ือง
และมุขตาง ๆ ของภาพยนตร สวนสัปดาหท่ีสามถาภาพยนตรยงัไดรับการฉายอยู ผูผลิตส่ือหนาหนงั  
ก็จะเนนท่ีการสรางกระแสของภาพยนตร เชน การสัมภาษณผูชมทีไ่ปดูมาแลวหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง
วาชอบอะไรในตัวภาพยนตรเพื่อเปนการสรางกระแส ซ่ึงภาพท่ีใชลงไปในการทําเพลสแอดใน
หนังสือพิมพกคื็อภาพของตัวใบปดภาพยนตรนั้นเอง และจะใชภาพดังกลาวไปตลอดเพ่ือเนนย้ําการ
จดจําของคนด ู แตจะมีบางกรณีท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังเปล่ียนภาพท่ีใชในการทําเพลสแอด เชน การ 
ทําเพลสแอดของหนังตลกบางคร้ังจะใชภาพอ่ืน ๆ เขามาเสริมดวยเพื่อทําใหบรรยากาศของภาพยนตร
มีสีสันมากข้ึน 
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 ในสวนของการลงส่ือหนาหนังในนติยสาร ผูผลิตส่ือหนาหนังจะไมใหความสําคัญมาก
นักเพราะภาพยนตรเปนสินคาท่ีมีอายุส้ัน ในขณะท่ีนิตยสารสวนใหญจะออกวางจําหนายเปนรายเดือน
ซ่ึงจะไมทันในการโปรโมทหนาหนัง โดยผูผลิตส่ือหนาหนังจะลงส่ือหนาหนังกับนติยสารที่เกี่ยวกับ
ภาพยนตรโดยจะเนนไปท่ีขอมูลของวนัท่ีจะลงฉายเปนหลัก (กอบเกยีรต ิพรภาคาเดช, 22 พฤศจิกายน 
2547) 
 
5.  สวนท่ี  5  ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 
 บทบาทของส่ือหนาหนังในปจจุบัน ไมไดมีความสําคัญแตเฉพาะกับวงการภาพยนตร
เทานั้น หลายคร้ังท่ีส่ือหนาหนังไดสงผลกระทบตอสวนตาง ๆ ของสังคมท้ังดานบวกและดานลบ 
ดังนั้นการไดฟงมุมมองท่ีแตกตางจากบุคคลในแวดวงตาง ๆ ท่ีเฝามองการเติบโตของวงการส่ือหนา
หนังภาพยนตรไทย จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการวิเคราะหบทบาทของส่ือหนาหนังท่ีบงบอกถึง
ภาพลักษณของวงการภาพยนตรไทยอีกดวย 

 โดยผูท่ีไดใหทัศนะเกีย่วกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยจะแบงออกเปน 
4 กลุม  ไดแก 

 1.  ผูสรางภาพยนตร 
 2.  นักวิชาการดานภาพยนตร 
 3.  นักวจิารณภาพยนตร 
 4.  นักโฆษณา 
 5.  ส่ือมวลชน 

 
 1. ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของผูสรางภาพยนตร 

ผูสรางภาพยนตร นับเปนกลุมบุคคลท่ีมีความใกลชิดตอวงการส่ือหนามากท่ีสุด 
เพราะนอกจากจะเปนผูปอนงานใหกับบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังแลว ในการทํางานดานการโปรโมท
ภาพยนตรผูสรางภาพยนตรยังจะตองทํางานรวมกับผูผลิตส่ือหนาหนัง เพือ่ใหไดการสรางส่ือหนาหนัง
ท่ีสมบูรณ 

คุณอังเคิล หรือ คุณอดิเรก วัฏลีลา เปนผูท่ีอยูในวงการภาพยนตรไทยมายาวนาน 
นอกจากจะเปนผูกํากับท่ีมีชื่อเสียงแลว ยังเปนรวมกอต้ังฟลมบางกอกบริษัทท่ีผลิตภาพยนตรท่ีมี
คุณภาพออกมามากมาย เชน ฟาทะลายโจร บางระจัน องคุลิมาล และ ทวภิพ โดยปจจุบันดํารง
ตําแหนงผูบริหารคายเฉลิมไทย สตูดิโอ คายหนังท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงคุณอังเคิล
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ไดความเห็นเกีย่วกับส่ือหนาหนังของประเทศไทยวามีความคลายคลึงกับตางประเทศ แตในตางประเทศ
จะเปนอุตสาหกรรมท่ีใหญกวา โดยในแตละสวนของการทําส่ือหนาหนังจะมีผูรับผิดชอบเปนอยาง  ๆไป 
เชน บริษทัรับตัดตอตัวอยางภาพยนตร บริษัทสรางหวัเร่ืองภาพยนตร บริษัทรับผลิตใบปดภาพยนตร 
ฯลฯ ซ่ึงในแตละสวนของการสรางส่ือหนาหนังจะมีบริษัทแตละแหงคอยรับผิดชอบในการทํางาน
อยูท้ังหมด นอกจากนีย้ังมีบริษัทท่ีรับผิดชอบในการผลิตส่ือหนาหนังแบบครบวงจรใหผูผลิตไดเลือก
อีกหลายรอยแหง  

 เนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตรในตางประเทศ โดยเฉพาะท่ีสหรัฐอเมริกาจะมีขนาดท่ี
ใหญมาก เพราะสามารถผลิตภาพยนตรเร่ืองหนึ่งแลวนาํไปฉายทํากําไรในท่ีอ่ืน ๆ ของโลกไดอีก 
ดังนั้น ผูสรางภาพยนตรจึงพรอมท่ีจะทุมเทเงินทุนในการสรางส่ือหนาหนังของตนใหดีท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปได เชน ภาพยนตรเร่ืองหนึ่งผูสรางอาจจะจางใหมีการตัดตอภาพยนตรออกมาใหมีถึง              
3 - 4 แบบ  แลวจึงมาเลือกตอนท่ีตัวเองพอใจท่ีสุดพอรวมกัน  ดังนั้นกับการทําส่ือหนาหนังท่ีตอง
เผยแพรออกไปทั่วโลก ผูสรางภาพยนตรในตางประเทศท่ีหวังผลกําไรจาภาพยนตรของตนเปนหม่ืน
เปนแสนลาน จึงพรอมท่ีจะยอมจายเงินใหกับตนทุนในการผลิตและเผยแพรส่ือหนาหนังเพื่อการ
ประชาสัมพนัธภาพยนตรของตนไดเปนจํานวนเงินรอยลานถึงพนัลานบาท ซ่ึงกบัเมืองไทยแลวนบัวา
ยังแตกตางกันอยูมาก เพราะตลาดภาพยนตรไทยในตางประเทศอยูในข้ันของการเร่ิมตนอยู ตลาด
สวนใหญของภาพยนตรไทยจึงอยูแคภายในประเทศเทานั้น ดังนั้นการท่ีจะลงทุนในการทําส่ือหนาหนัง
จึงมีขนาดเล็กตามผลกําไรของตัวภาพยนตรไปดวย 
 ในสวนของทศันคติของคุณอังเคิลท่ีมีตอวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ถาในฐานะ
ของผูกํากับภาพยนตรแลวในขั้นตอนของการผลิต คุณอังเคิลจะไมสนใจตอหนาหนังในตัวภาพยนตร
เลย เพราะเหน็วาภาพยนตรคือศิลปะอยางหน่ึงไมตางจากการวาดภาพ แตงเพลงหรือเขียนหนังสือ 
ท่ีผูผลิตจะตองไมคิดถึงเร่ืองธุรกิจเปนท่ีตั้งเพราะถือเปนการไมส่ือสัตยตอการทํางานศิลปะ  

 อยางไรก็ตาม ถามองในฐานะผูบริหารบริษัทผูผลิตภาพยนตรแลว คุณอังเคิลยอมรับวา
แทบจะเปนไปไมไดแลวท่ีผูผลิตภาพยนตรไทยในทุกวนันีจ้ะไมมีหนาหนังในภาพยนตรของตนเองเลย 
ถึงแมวาภาพยนตรจะเปนศิลปะอยางหนึ่งเชนเดียวกับการวาดภาพ แตงเพลงหรือเขียนหนังสือ 
แตภาพยนตรเปนงานท่ีตองเกี่ยวของกับผูคนจํานวนมาก และตองใชเงินทุนในการสรางท่ีมหาศาล 
โดยแมวาภาพยนตรเร่ืองนั้นจะใชทุนสรางมากนอยแคไหนใน การใชเงินสําหรับขบวนการ
โพสโปรดักช่ันตลอดจนการทําส่ือหนาหนัง เพื่อเผยแพรภาพยนตรก็ตองใชเงินเทากัน โดยตนทุน
ของภาพยนตรท่ัวไปจะอยูท่ีประมาณ 5 ลานบาทสําหรับภาพยนตรท่ีใชสเปเชียล เอฟเฟคจะใชตนทุน
ประมาณ 10 ลานบาททุกเร่ือง  และนับวันจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
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 การซ้ือขายภาพยนตรไทยทุกวันนีย้ังใชระบบเครดิตกันอยู ซ่ึงส่ิงท่ีเจาของโรงภาพยนตร
หรือสายหนังใชเปนเกณฑวดัในการซ้ือภาพยนตรเร่ืองหนึง่ ๆ นั้นก็คือหนาหนังนัน่เอง การทีเ่จาของ
โรงภาพยนตรจะเสนอใหภาพยนตรเร่ืองไหนฉายไดกี่โรง ในจํานวนกีร่อบ ในระยะเวลากี่สัปดาห 
หรือสายหนังในแตละภาคจะสนใจท่ีจะซ้ือลิขสิทธ์ิของภาพยนตรเร่ืองนั้น  ๆไปฉายหรือไม จะตัดสินกัน
ท่ีหนาหนงัของภาพยนตรเร่ืองนั้น เชน ถาภาพยนตรเร่ืองนั้นมีทุนสรางมหาศาล มีเนื้อเร่ืองท่ีสนุก  
มีทีมงานรูสรางท่ีเกง หรือมีนักแสดงท่ีเปนท่ีนิยม ฝายเจาของโรงภาพยนตรหรือสายหนังก็จะให
ความเช่ือถือในภาพยนตรเร่ืองนั้นวาสามารถสรางผลกําไรไดเปนอยางดี  

 ขณะท่ีการแขงขันในวงการภาพยนตรท่ีมีสูงขึ้น ทุกวันนี้มีท้ังภาพยนตรไทยและตางประเทศ
ท่ีพรอมฉายในโรงภาพยนตรเดือนละไมต่าํกวา 30 เร่ือง ดังนั้น การจดัสรรจํานวนรอบและจํานวน
โรงฉายจึงอาจจะมีปญหาในกรณท่ีีภาพยนตรไทยอาจจะไดโควตาในจํานวนรอบและจาํนวนโรงฉายที่
นอยกวาภาพยนตรตางประเทศ และอาจจะถูกลดรอบและจํานวนโรงฉายอยางรวดเร็ว ซ่ึงปจจุบัน
ทางสมาพันธภาพยนตรแหงชาติไดทําขอตกลงกับเจาของโรงภาพยนตรวา เจาของโรงภาพยนตรจะ
ลดจํานวนรอบและจาํนวนโรงฉายในสัปดาหตอมาของภาพยนตรไทยได ก็ตอเม่ือภาพยนตรไทย
เร่ืองนั้นทํารายไดนอยกวา 8 ลานบาท ในสัปดาหแรกของการฉาย โดยจะนับต้ังแตวันพฤหัสบดี        
ซ่ึงเปนวันแรกของการฉายภาพยนตรเปนตนไป (สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ, สัมภาษณนิตยสาร
เอนเตอรเทน เอ็กตรา, 2538 : 121)         

 การแขงขันดังกลาวจึงทําใหภาพยนตรไมสามารถประสบความสําเร็จในการฉายในโรง
ภาพยนตรไดทุกเรื่อง ซ่ึงสวนการเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนวีซีดหีรือดีวดีีนั้นจะเปนการขายขาด
ตั้งแตกอนท่ีภาพยนตรจะฉายแลว ดังนั้นจํานวนยอดขายของวีซีดีหรือดีวีดีจึงไมใชตัวบงบอก
ความสําเร็จทางรายไดของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงตัวผูสรางภาพยนตรเองก็ตองการที่จะขายลิขสิทธ์ิ
กอนท่ีภาพยนตรจะฉาย เพราะถาภาพยนตรไมประสบความสําเร็จก็อาจจะไมมีลูกคาสนใจท่ีจะซ้ือ
ลิขสิทธ์ิในการผลิตเปนวีซีดีหรือดีวดีีตอไป 

 ดังนัน้ ผูอํานวยการสรางซ่ึงเปนผูออกเงินในการสรางภาพยนตรจึงตองม่ันใจวาภาพยนตร
ของตนแตละเร่ืองท่ีทุมทุนสรางลงไปจะไดผลกําไรตอบแทนกลับมาไดอยางดีท่ีสุด จากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหเปนเหมือนการพบกันคร่ึงทางระหวางผูอํานวยการสราง หรือเจาของภาพยนตรกบั
ผูกํากับภาพยนตรในมุมมองในการสรางภาพยนตรใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีหนาหนังท่ีดีพอท่ีจะทําให
ภาพยนตรเร่ืองนั้นเปนท่ีสนใจของผูชมต้ังแตแรกเห็น 

 ในขณะเดยีวกนั การจําเปนท่ีตองสรางภาพยนตรท่ีหนาหนังท่ีดกี็เปนการกดดนัผูสราง
ภาพยนตรบางกลุมท่ีมีความคิดสรางสรรค ท่ีตองการท่ีจะสรางภาพยนตรนอกกระแสเพื่อเปนการ
ตอบโจทยในเชิงศิลปะไดอยางแทจริง เพราะภาพยนตรท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวอาจจะไมสามารถ
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ตอบโจทยทางธุรกิจไดในสายตาของนายทุน ท้ังบริษัทผูผลิตภาพยนตร เจาของโรงภาพยนตร สายหนงั 
และผูดําเนนิธุรกิจวีซีดแีละดวีีดี จงึเปนเหตุใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรท่ีตองการจะนําเสนอภาพยนตร
ท่ีมีคุณคาของเนื้อหนังมากกวาหนา อยางบริษัทฟลมบางกอกของคุณอังเคิลตองปดตัวลง กอนท่ี       
คุณอังเคิลจะมาเปดบริษัทเฉลิมไทย สตูดิโอ ซ่ึงเปนบริษัทท่ีตองการท่ีจะผลิตภาพยนตรท่ีเนนหนาหนัง
ของภาพยนตรเปนพิเศษ 

 จากปญหาดังกลาวสวนหนึง่คุณอังเคิลมองวา อาจจะเปนผลมาจากการขาดการดูแลจาก
รัฐบาลท่ีเพยีงพอ สําหรับในตางประเทศน้ันการนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศจะมีการจํากดัจาํนวน
เพ่ือไมใหไปแยงโควตาของภาพยนตรภายในประเทศมากเกินไป และยังจะมีการเก็บภาษีสําหรับ
ภาพยนตรตางประเทศที่เขามาฉายภายในประเทศอีกดวย ซ่ึงในประเทศไทยนอกจากจะไมมีการ
จํากัดจาํนวนภาพยนตรตางประเทศแลว ยังไมมีการเก็บภาษีสําหรับภาพยนตรตางประเทศอีกดวย 
ซ่ึงทําใหแตละปมีภาพยนตรตางประเทศท่ีเขามาแขงขันกับภาพยนตรไทยกวาปละสองรอยเร่ือง   ซ่ึงทําให
ผูผลิตภาพยนตรในประเทศตองทํางานภายใตสภาวะของการแขงขันที่สูงขึ้น ในสวนของการจัด
เทศกาลภาพยนตร Bangkok Film Festival นั้น คุณอังเคิลมองวา จะมีผลดีสําหรับการทองเท่ียว
ภายในประเทศ แตสําหรับวงการภาพยนตรไทยแลวกลับจะย่ิงเปนการทํารายผูผลิตภาพยนตรไทย
เขาไปอีก เพราะเม่ือมีผูผลิตภาพยนตรตางชาติเขามาถายทําภาพยนตรท่ีประเทศไทย ราคาตาง ๆ         
ท่ีเกี่ยวกับตนทุนในการผลิตภาพยนตรไมวาจะเปนคาเชาสถานที่หรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการ 
ถายทําจะสูงมากข้ึนตามไปดวย ซ่ึงผูผลิตภาพยนตรในประเทศไมสามารถท่ีจะไปแขงกับผูผลิต
ภาพยนตรตางประเทศท่ีมีตนทุนในการผลิตภาพยนตรท่ีไมจํากัดได 

 แมในความเปนจริงแลว การจํากัดการฉายของภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยนั้น
จะเปนเร่ืองยากท่ีจะทําใหเปนรูปธรรมได แตคุณอังเคิลมองวายังมีวิธีอ่ืนที่รัฐบาลสามารถเขามาชวยได 
การรณรงคใหเกิดจิตสํานกึในการชมภาพยนตรไทย หรือการสงเสริมในการชวยเร่ืองตนทุนในการ
สรางภาพยนตร ซ่ึงหลักการดังกลาวไดมีหลายประเทศนําไปใชในการชวยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร
ในแตละประเทศมาแลว ซ่ึงจะทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยสามารถอยูรอดไดดวยตนเองและ 
ผูสรางสรรคภาพยนตรไทยก็จะสามารถผลิตภาพยนตรท่ีมีคุณภาพ โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงหนาหนัง
อีกตอไป 
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 2. ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของนกัวิชาการดาน
ภาพยนตร 

นักวิชาการดานภาพยนตร คือผูท่ีทําการศึกษาและเฝามองการเปล่ียนแปลงของวงการ
ภาพยนตรอยูเสมอ ดังนั้นมุมมองที่ไดจากนักวิชาการดานภาพยนตรยอมจะมีความเท่ียงตรงทาง
หลักวิชาการมากท่ีสุด 

ผ.ศ. ดร. กฤษดา เกดิด ี นับเปนนกัวชิาการดานภาพยนตรท่ีมีโอกาสไดสัมผัสกับวงการ
ภาพยนตรอยางมากท่ีสุด ปจจุบันอาจารยกฤษดา เกิดดดีาํรงตําแหนงหวัหนาวิชาการภาพยนตรและ
วีดีทัศนคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงนอกจากจะมีงานวิจารณภาพยนตรในนิตยสาร
สตารพิคสและหนังสือพิมพขาวสดแลว อาจารยกฤษดายังมีผลงานรวมเลมทางดานภาพยนตร คือ 
"ประวัติศาสตรภาพยนตร การศึกษาวาดวย 10 ตระกูลสําคัญ"   อีกดวย 

นอกจากนี้ อาจารยกฤษดายังเคยไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตัดสินงานประกวด
ภาพยนตรแหงชาติ และอนุกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถายทําภาพยนตรตางประเทศในไทยอีกดวย 
ซ่ึงจากประสบการดังกลาวอาจารยกฤษดาไดใหความเหน็เกี่ยวกับวงการส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย
วาการสรางส่ือหนาหนังเพื่อการประชาสัมพันธ เกิดข้ึนในประเทศไทยมาต้ังแตคร้ังท่ีการสราง
ภาพยนตรถูกมองวาเปนสินคาสําหรับทางดานธุรกิจ ซ่ึงหัวใจสําหรับการสรางส่ือหนาหนังของ
ภาพยนตรไทยในปจจุบันและในอดีตนั้นไมมีความแตกตางกัน เพราะผูสรางภาพยนตรในอดีตและ
ปจจุบันตางหวังท่ีจะทําใหภาพยนตรของตนถูกเผยแพรไปสูสาธารณะชนใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
การสรางการรับรูตอกลุมเปาหมายหลักของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ  

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปสําหรับส่ือหนาหนังในปจจุบันก็คือ ผูผลิตส่ือหนาหนัง
ท่ีทางเลือกในการเผยแพรส่ือหนาหนังของตัวเองมากข้ึน ประการแรกก็คือตลาดท่ีเกี่ยวกับวงการ
ภาพยนตร ซ่ึงปจจุบันไดมีกลุมคนรุนใหมเขามาสูวงการผลิตภาพยนตรมากข้ึน ซ่ึงทําใหเนื้อหาของ
ภาพยนตรมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ขณะเดียวกันก็เกิดส่ือตาง ๆ ท่ีมารองรับสําหรับการ
เผยแพรของภาพยนตรใหเหมาะกับกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ มากข้ึน เชน ในกรณี
ของภาพยนตรท่ีเปนผลงานของ คุณเปนเอก รัตนเรือง ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุนท่ีชอบชมภาพยนตร 
ท่ีอยูนอกกระแสนิยม ซึ่งในอดีตจะไมคอยมีส่ือมารองรับการเผยแพรส่ือหนาหนังของภาพยนตร
แนวนี้ แตปจจุบันไดมีการผลิตนิตยสารที่สามารถรอบรับกับการเผยแพรส่ือหนาหนังของภาพยนตร
แนวนี้โดยตรง เชน นิตยสารอะเดย แฮมเบอรเกอร หรือไบโอสโคป เปนตน จากเหตุผลดังกลาว          
จึงทําใหผูผลิตส่ือหนาหนัง สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายของภาพยนตรในแตละแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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ประการท่ีสอง อาจารยกฤษดามองวาการพฒันาทางดานเทคโนโลยีนัน้มีสวนอยางมาก
ท่ีทําใหรูปแบบของการเผยแพรส่ือหนาหนังมีความเปล่ียนแปลงไป เพราะปจจุบันส่ืออยางอินเตอรเน็ท
ไดเขามามีสวนอยางมากในการเผยแพรส่ือหนาหนัง ซ่ึงทําใหการเผยแพรส่ือหนาหนงัมีความกวางไกล
และเขาถึงกลุมเปาหมายไดลึกข้ึน ซึ่งอาจารยกฤษดาส่ือหนาหนังยังจะคงมีความสําคัญตอวงการ
ภาพยนตรตอไปในอนาคต เพียงแตวาชวงเวลาท่ีเปล่ียนไปจะทําใหวิธีการผลิตและนําเสนอส่ือหนาหนัง
เปล่ียนแปลงไปดวย 

ในสวนของจริยธรรมและความเหมาะสม ของส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยในปจจุบันนัน้ 
อาจารยกฤษดาคิดวาจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเคยเกดิข้ึนเกีย่วกับความเหมาะสมวงการส่ือหนาหนังนั้น 
บางคร้ังตองข้ึนอยูกับวิจารณญาณของผูชมแตละคนดวย เชน กรณกีารใชความรุนแรงในภาพยนตร
เร่ือง “เดอะ เมีย” หรือการใชคําโปรยวา “ศาสดาแหงฆาตกร” ของภาพยนตรเร่ือง “องคุลีมาล”
เพราะการท่ีจะไมเสนอเร่ืองราวของเพศหรือความรุนแรงในภาพยนตรเลยนั้น คงจะเปนไปไมได 
แตบางคร้ังการท่ีส่ือหนาหนงัสรางผลกระทบโดยตรงแกประชาชนท่ัวไป อยางการทําส่ือหนาหนงั
ของภาพยนตรเร่ือง “อารมณ อาถรรพ อาฆาต” ท่ีนําหุนตุกตาผีไปวางบนปายรถเมลจนทําใหผูคนที่
เดินผานไปมาเกิดความหวาดกลัว หรือภาพยนตรเร่ือง “คืนบาปท่ีพรมพิราม” และ “ขังแปด”  
ท่ีพยายามใชส่ือหนาหนังไปในทางยัว่ยวนท้ัง ๆ ท่ีเร่ืองราวของภาพยนตรไมไดมีเนื้อหาเชนนั้นอยูเลย 
ก็เปนส่ิงท่ีไมสมควร ดังนั้นผูผลิตส่ือหนาหนังจะตองดูถึงความเหมาะสมในการสรางและเผยแพร
ส่ือหนาหนังของตน เพื่อไมใหผลงานท่ีผลิตออกมาตองสงผลเสียตอผูผลิตภาพยนตรเสียเอง  

สําหรับประเดน็ของการแบงเรทภาพยนตรไทยน้ัน อาจารยกฤษดามองวาควรจะมีมา
ตั้งนานแลว แตติดตรงความขัดแยงทางความคิดของฝายรัฐบาลและกลุมผูผลิตภาพยนตร โดยทาง
รัฐบาลมองวาการจะมกีารกาํหนดเรทภาพยนตรไทยน้ัน จะตองมีกฎหมายออกมารองรับเปนพระราช 
บัญญัติเกี่ยวกับการแบงเรทภาพยนตร แตกลุมผูผลิตภาพยนตรมองวาการแบงเรทภาพยนตรโดย
รัฐบาลนั้นเปนส่ิงท่ีผิด เพราะควรจะเปนกฎท่ีกําหนดโดยผูท่ีประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ มากกวา โดยจะ
เปนการดแูลกนัเองของคนในวงการภาพยนตรจะเหมาะสมกวา ในขณะท่ีผูผลิตภาพยนตรบางกลุม
กลับเห็นวาการกําหนดเรทภาพยนตรไทยจะเปนการจํากดักลุมของผูชมลง ซ่ึงจะสงผลกระทบเก่ียวกบั
รายไดท่ีจะตามมา จากปจจัยดังกลาวจึงทําใหยังไมเกิดระบบจัดเรทของภาพยนตรท่ีเปนมาตรฐาน
ในประเทศไทย 

สวนการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรตางประเทศและภาพยนตรไทยน้ัน อาจารย
กฤษดากลาววา ส่ิงท่ีนาพิจารณาก็คือการผลิตส่ือหนาหนงัของภาพยนตรไทยน้ันมีความยากกวาการ
ผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรในตางประเทศมาก เพราะประเทศไทยยังไมมีระบบของดาราท่ีดีพอ 
เพราะไมสามารถรับประกันไดวา ดาราคนไหนท่ีมารับแสดงภาพยนตรเร่ืองไหนแลวจะสามารถ
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รับประกันความสําเร็จของภาพยนตรเร่ืองนัน้ได แตในตางประเทศมีระบบเกีย่วกับดาราท่ีดกีวา เชน 
นักแสดงอยาง ทอม ครูซ หรือทอง แฮงค ถือไดวาเปนดาราท่ีรับประกันความสําเร็จของภาพยนตร
เร่ืองนั้น ๆ ไดเปนอยางดี  นอกจากน้ีในตางประเทศในสวนของนิยายที่นํามาสรางเปนภาพยนตร        
ก็ถือไดวามีสวนสําคัญเชนกบั เพราะการนาํนิยายท่ีติดอันดับเปนเบสเซลเลอร เชน นิยายของไมเคิล 
ไฮรซตัน หรือ จอรน กริซแฮม มาสรางเปนภาพยนตรนัน้จะสามารถรับประกันเกี่ยวกับความสําเร็จ
ทางดานรายไดของภาพยนตรไดเสมอ แตในสวนของภาพยนตรไทยนั้นยังไมปรากฏวามีสถิติท่ี
นาเช่ือถืออันใดจะสามารถบงบอกไดวามีปจจยัอะไรท่ีจะทําใหการผลิตภาพยนตรเร่ืองหนึ่งจะประสบ 
ความสําเร็จหรือลมเหลวแคไหน ซ่ึงในตางประเทศนัน้โอกาสท่ีภาพยนตรท่ีมีหนาหนงัท่ีดีจะประสบ 
ความลมเหลวนั้นนอยมาก สวนในประเทศไทยน้ันจะมีตัวอยางใหเห็นหลายคร้ังท่ีภาพยนตรท่ีมี
หนาหนังท่ีไมคอยดีแตประสบความสําเร็จทางรายได ในขณะท่ีภาพยนตรบางเร่ืองที่มีหนาหนังท่ีดี
แตประสบความลมเหลว ดังนั้นการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยจึงมีความยากลําบากและตองใช
ความพยายามแสวงหาหนทางในการผลิตท่ีสูง เพราะยงัไมมีปจจยัอะไรท่ีจะบงบอกถึงความสําเร็จ
ของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ไดอยางแนชัด 

 
 3. ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการสื่อหนาหนงัภาพยนตรไทยของนกัวิจารณภาพยนตร 
 นักวิจารณภาพยนตร คืออีกกลุมบุคคลท่ีตดิความเปล่ียนแปลงภายในวงการภาพยนตร
อยางตอเนื่อง ซ่ึงนอกจากจะรับรูความเปนไปของวงการภาพยนตรไทยแลว ยังสามารถเปรียบเทียบ
กับวงการภาพยนตรในตางประเทศไดอีกดวย เพราะนักวิจารณภาพยนตรคือผูท่ีมีความรูเกี่ยว
ภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศเปนอยางด ี
 คุณศิริวรรณ กุลวงษวาณิชย หัวหนากองบรรณาธิการของนิตยสารเอนเตอรเทน 
นิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตรรายสัปดาหท่ีกอต้ังมากวา 17 ป ใหความเห็นวาการผลิตส่ือหนาหนังมี
ความสําคัญตอวงการภาพยนตรมากกวาแตกอนมาก เพราะปจจุบันการชมภาพยนตรกลายเปนวิถี
ชีวิตของผูคนในสังคมทุกเพศทุกวยัไปแลวไมเหมือนกบัสมัยกอนท่ีกลุมเปาหมายในการทําส่ือหนา
หนังจะกระจุกตัวอยูแคกลุมวยัรุนและวันทํางานตอนตน แตปจจุบันผูชมท่ีเขาไปในโรงภาพยนตรมี
ตั้งแตเดก็จนผูใหญเลยวัยเกษียณ เนื่องมาจากการชมภาพยนตรกลายเปนเร่ืองงายเพราะจํานวนโรง
ภาพยนตรท่ีมากข้ึน และมีระบบการจองต๋ัวท่ีสะดวกสบายกวาแตกอน ในเม่ือปริมาณของผูชม
ภาพยนตรมีมากและหลากหลายข้ึน จึงทําใหเกิดการผลิตภาพยนตรท่ีมีจํานวนมากและมีเนื้อหาท่ี
หลากหลายตามไปดวย ดังนั้นการทําส่ือหนาหนังใหเหมาะกับผูชมภาพยนตรในแตละประเภทจึงมี
ความจําเปนพอ ๆ กับการขยายฐานของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเม่ือดูจากรายไดของภาพยนตรท่ี
ทํารายไดสูงสุดของปแตละเร่ืองนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับยุคสมัยกอนนั้นมีความแตกตางกันมาก 
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เพราะปจจุบันภาพยนตรไทยสามารถทํารายไดเกินรอยลานปละหลายเร่ือง ซ่ึงเม่ือกอนนั้นไมเคยมี 
แสดงใหเห็นวาการผลิตส่ือหนาหนัง ไมไดเจาะจงท่ีจะสรางการรับรูแคกลุมเปาหมายหลักเพียงกลุมเดียว
อีกแลว 
 สําหรับในเร่ืองของจริยธรรมและความเหมาะสมของส่ือหนาหนังนั้น คุณศิริวรรณ
เห็นวาการสรางภาพยนตรนัน้ เปนเร่ืองของธุรกิจเปนหลัก ผูสรางก็ยอมตองการใหภาพยนตรของ
ตนเองมีหนาหนังหลาย ๆ หนาเพื่อท่ีจะดึงดูดผูชมไดหลาย ๆ กลุม ซ่ึงบางคร้ังอาจจะทําใหมีหนาหนัง        
ท่ีมีความรุนแรงหรือเร่ืองเพศอยูดวย ท้ัง ๆ ท่ีเนื้อหาหลักของตัวภาพยนตรไมไดเนนท่ีเร่ืองราว
เหลานั้น แตบอยคร้ังท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังมักจะยกประเดน็ดังกลาวมานาํเสนอเปนหนาหนัง ซ่ึงอาจจะ
ทําใหผูชมมองประเด็นของภาพยนตรผิดไปก็ได ซ่ึงผูสรางภาพยนตรและผูผลิตส่ือหนาหนังเองก็คง
ตองคอยระวังในการนําเสนอส่ือหนาหนังของตน โดยเฉพาะประเด็นท่ีอาจจะทําใหเกิดความขัดแยง
ในสังคม  เชน  เร่ืองความเช่ือและศาสนา  เปนตน 
 จากความคิดเหน็ดังกลาว เม่ือพูดถึงการกําหนดเรทของผูชมสําหรับภาพยนตรไทยนัน้ 
คุณศิริวรรณใหความเห็นวาไมใชทางออกที่ดี เพราะจะทําใหเกิดปญหาสําหรับผูสรางภาพยนตร      
ซ่ึงตองลงทุนไปกับภาพยนตรเปนเงินนับสิบลานบาท ซ่ึงการกําหนดเรทสําหรับอายขุองผูชมจะทําให
รายไดของผูผลิตภาพยนตรตองลดลงไปดวย ซ่ึงผลเสียก็จะตกอยูกับผูชมเองเพราะจะเสียโอกาส
ในการชมภาพยนตรเปนจํานวนมาก สําหรับการกําหนดเรตน้ันควรจะมีไวสําหรับภาพยนตรท่ีมี
เนื้อหาท่ีไมเหมาะสมกับเยาวชนแคบางเร่ืองเทานั้น แตไมควรจะใชเปนกฎระเบียบบังคับกับภาพยนตร
ท้ังหมด 
 โดยในสวนของความแตกตางระหวางส่ือหนาหนังของภาพยนตรในตางประเทศ กบั
ส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยน้ัน  คุณศิริวรรณใหความเห็นวาส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยตาง ๆ           
ในปจจุบันมีความกาวหนาเทียบเทาระดับสากลแลว เพราะเทคโนโลยีทุกวนันี้ทุกอยางจะเขาถึงกันหมด 
จะตางกนัตรงท่ีสิทธิเสรีภาพบางอยางในสังคมไทย ท่ีอาจจะมีขอจํากัดอยูบางในการทําส่ือหนาหนงั
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีความกาวหนาในประเดน็ดังกลาวอยางสูง แตถาเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปหรือเอเชีย  ประเทศไทยนับวามีความอิสระในการเผยแพรส่ือหนาหนัง
อยูพอสมควร 
  
 4. ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของนกัโฆษณา 

 อาชีพนักโฆษณา นับเปนอาชีพท่ีมีความคลายคลึงกับผูผลิตส่ือหนาหนังเปนอยางมาก 
เพราะการทํางานของนักโฆษณาจะตองทํางานเพื่อสรางการรับรู และเพ่ือเพิ่มยอดขายใหกับสินคา
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ของบริษัทซ่ึงเปนลูกคาของตน เชนเดียวกับผูผลิตส่ือหนาหนังท่ีตองสรางการรับรูและเพื่อรายได
ใหกับภาพยนตรท่ีบริษัทไดรับมอบหมายใหผลิตส่ือหนาหนังเชนกัน 

 คุณธวัชชัย ฤดีอมรเกียรติ ซีเนียร กอปปไรทเตอร ของบริษัท เดนซึ (ประเทศไทย) 
จํากัด บริษัท Advertising Agency ของประเทศญ่ีปุนท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกและในประเทศไทย         
ซ่ึงในสวนของคุณธวชัชัยวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยมีการพฒันามากข้ึนในทุก  ๆ ดาน เนือ่งจาก
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนจึงทําใหส่ือหนาหนังแตละสวนไมวาจะเปนใบปด หรือภาพยนตรตัวอยาง
พัฒนามากข้ึนไปดวย นอกจากนี้แนวทางในการรณรงคส่ือยังมีการเปล่ียนแปลงอีกดวย เชน การสัมภาษณ
ผูชมท่ีเขาไปชมภาพยนตรเพือ่นํามาลงส่ือโฆษณานั้น เปนวิธีท่ีใชสําหรับเพิ่มรายไดสําหรับภาพยนตร
ท่ียังทํารายไดไมดีนัก 

 ในฐานะกอ็ปปไรทเตอรท่ีรับผิดชอบในการใชคําในการโฆษณาสินคา คุณธวชัชัยมองวา
การทํางานของก็อปปไรทเตอรในบริษัทโฆษณา กับผูผลิตส่ือหนาหนงัท่ีคิดคําสําหรับการโปรโมท
ภาพยนตรนั้น มีความแตกตางกัน เพราะคําท่ีใชในงานโฆษณานั้นจะมีแคประโยคเดียวแลวใชไป
ตลอด ตางกับคําท่ีใชเปนส่ือหนาหนังของภาพยนตรโดยเฉพาะท่ีใชในหนังสือพิมพท่ีตองเปล่ียน
ตลอดเวลา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสถานการณของภาพยนตรเร่ืองนั้นวาเปนอยางไร ซ่ึงปจจุบันคุณภาพ 
ของคําท่ีใชในการโปรโมทส่ือหนาหนังเร่ิมพัฒนาใกลเคียงกับวงการส่ือโฆษณาท่ัวไปแลว  

 
 5. ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของส่ือมวลชน 

 ส่ือมวลชนนับมีบทบาทสําคัญในการทํางานของผูผลิตส่ือหนาหนัง เพราะนอกจะเปน  
ผูครอบครองส่ือซึ่งเปนชองทางที่ผูผลิตส่ือหนาหนังใชในการเผยแพรผลงานของตนแลว ผูท่ีทํา
หนาท่ีในฐานะส่ือมวลชนยังมีสิทธิ และหนาท่ีในการวพิากษวจิารณการทํางานของผูผลิตส่ือหนาหนัง
ในฐานะเปนผูท่ีผลิตส่ือออกมาสูสาธารณชนเหมือนกันอีกดวย 

 คุณปานใจ ปนจินดา ผูส่ือขาวฝายการตลาด ของหนังสือพมิพกรุงเทพธุรกิจ Biz Week 
ไดใหความเห็นเกี่ยวกับวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยวา ปจจุบันไดหันมาใชกลยุทธในการใช
ส่ือในแบบ Below the Line มากข้ึน ซ่ึงท่ีมาของแนวคิดการใชส่ือในแบบ Below the Line นั้นเกดิ
จากลักษณะของใบแจงหนี้ของบริษัทโฆษณา ท่ีเสนองบประมาณคาใชจายในการส่ือสารการตลาด
ใหกับบริษัทลูกคาท่ีในสวนแรก จะแจงหนีค้าซ้ือส่ือโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนหนงัสือพิมพ นิตยสาร 
และส่ือมวลชนอ่ืน ๆ จากนั้นจะรวมยอดคาส่ือท้ังหมดเปนยอดรวมกอน ซ่ึงบริษัทโฆษณาจะคิดวา
คอมมิชช่ันในการใหบริการซ้ือส่ือกับลูกคา โดยจะมีอัตรามาตรฐานสากลอยูท่ี 17.65% ของมูลคาส่ือ 
ซ่ึงในประเทศไทยอาจมีการจายตามอัตราน้ีหรือตํ่ากวานี้ก็ได โดยรายจายในสวนนี้จะเรียกวา  
Above the Line 

DPU



 141

 พอจบรายการนี้ในใบแจงหนี้ก็จะขีดเสนใตแลวข้ึนรายการหมวดใหม คือกลุมคาใชจาย
ในการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีไมเกี่ยวกบัการใชส่ือโฆษณา เชน การจัดรายการสงเสริมการขาย 
การจัดกจิกรรมพิเศษทางการตลาด การจางพร้ิตต้ี เปนตน ซ่ึงจะเรียกรายจายในสวนนี้วา Below the 
Line เพราะเปนสวนท่ีบริษัทโฆษณาจะไมไดรับคาคอมมิชช่ัน แตจะรับเปนคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการ (Fee) จากลูกคา  
  จากท่ีกลาวมา แนวคิดการส่ือสารทางการตลาดแบบ Above the Line นั้นจะหมายถึง
การใชส่ือมวลชนซ่ึงหมายถึงหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนในการนําเสนอสินคา ซ่ึงตองใชเงินทุน 
ในการซ้ือส่ือท่ีสูงและสรางการรับรูไดในวงกวาง สวนแนวคิดการส่ือสารทางการตลาดแบบ Below 
the Line ก็คือกลุมของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาผานสื่อมวลชน 
โดยจะหมายถึงการจัดกจิกรรมตาง ๆ เชน การสงเสริมการขาย, Telemarketing, Event Marketing, 
Sponsorship, Electronic Media, Direct Mail ซ่ึงใชเงินทุนในการซ้ือส่ือท่ีไมสูงนัก และสรางการ
รับรูไดเจาะกลุมเปาหมายมากกวา 
  ท้ังนี้  การส่ือสารทางการตลาดท้ังแบบ  Above the Line และ Below the Line            
ตางก็เปนแนวทางในการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีความสําคัญพอ ๆ กัน แตการที่การส่ือสาร
การตลาดแบบ Below the Line ไดรับความนิยมมากข้ึนทุก ๆ วันนัน้มีเหตุผลดวยกัน 4 ประการคือ 
 1.  ปจจุบันผูบริโภคหันมารับชมรายการเคเบิลทีวีกันมากข้ึน ซ่ึงการโฆษณาทาง
โทรทัศนไมสามารถเขาถึงได และสําหรับการส่ือสารผานส่ืออ่ืน ๆ นั้นก็ไมสามารถวัดการเขาถึง
ของส่ือไดชัดเจน ในขณะท่ีการส่ือสารการตลาดแบบ Below the Line นั้นสามารถวัดไดเลย ณ จดุจัดงาน 
 2. ราคาในการจองส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศนนับวนัจะมีราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงงบประมาณ
ท่ีนําไปใชกับการใชส่ือดังกลาวสามารถเปล่ียนมาใชการส่ือสารการตลาดแบบ Below the Line ท่ีมี
ประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ีนอยกวา 
 3. ขอจํากัดทางการโฆษณาทางสินคาบางประเภท เชน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือ
เคร่ืองดื่มชูกําลัง ซ่ึงเจาของผลิตภัณฑดังกลาวไดหนัมาใชการส่ือสารการตลาดแบบ Below the Line 
มากข้ึน   เพราะมีขอจํากดัในการใชส่ือท่ีนอยกวา 
 4. ปจจุบันไดมีบริษัทรับจัดงานประเภท Event Organization ท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนในประเทศไทย จึงทําใหเจาของผลิตภัณฑเลือกใชการส่ือสารการตลาดแบบ Below the Line 
มากข้ึน เพราะบริษัทประเภท Event Organization ดังกลาวตางก็มีความสามารถและประสบการณ
ในการวางแผนรณรงคสินคาไดดีไมแพบริษัท Advertising Agency เชนกัน 

สําหรับวงการส่ือหนาหนัง การใชการส่ือสารการตลาดแบบ Below the Line ปจจุบัน       
ก็ไดรับความนิยมมากข้ึนเชนกัน เพราะธรรมชาติของตัวภาพยนตรเองนั้นเปนสินคาที่มีอายุส้ัน         
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ซ่ึงการใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศนหรือการส่ือสารทางการตลาดท้ังแบบ Above the Line แบบอ่ืน ๆ 
นั้นเหมาะสําหรับการสรางความภักดหีรือการปรับเปล่ียนทัศนคติตอตัวสินคา แตการส่ือสารการตลาด
แบบ Below the Line สามารถวัดการตอบรับจากกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและชัดเจนกวามาก       
ซ่ึงปจจุบันโรงภาพยนตรเอง ก็เปนสถานท่ีท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังใชสําหรับการส่ือสารการตลาดแบบ 
Below the Line อยูเสมอ ๆ เชนการเปดตัวภาพยนตร การนําผูท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตรมาเสวนา       
ในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวภาพยนตร หรือการเลนเกมชิงรางวัล นอกจากนัน้การสรางกิจกรรม
นอกโรงภาพยนตรก็เร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึนเชนกัน เชน ภาพยนตรเร่ือง “หมานคร” ท่ีนําขวด
ไปวางสุมกันจนเปนภูเขาบนถนนราชดําริ   เปนตน DPU



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง “การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย” ผูวิจัยไดตั้งจดุประสงคของการ

วิจัยไวดังนี ้
1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
2.  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยมีข้ันตอนอยางไรบาง 
3.  เพื่อศึกษาวาบริษัทผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยมีกลยุทธในการผลิตอยางไร 
4.  เพื่อศึกษาวาบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังมีนโยบายในการใชส่ืออยางไร 

 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
ซ่ึงแบงระดับการวิเคราะหเปน  2  สวน   คือ 
1.1 ปจจัยภายในองคกร คือปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร เปนปจจัยท่ีตวัองคกร

เองสามารถควบคุมได แบงได 3 สวน  คือ 
1.1.1 ระบบการบริหารจัดการ 
ระบบการทํางานของ บริษทั ด็อกเตอร เฮด จํากัด จะแบงสายงานบริหารได               

2 สวน คือฝายท่ีบริหารโดย คุณกอบเกยีรติ พรภาคาเดช และสายท่ีบริหารงาน คุณบดินทร บุญมี  
โดยสายของ คุณกอบเกยีรติ พรภาคาเดช จะจะรับผิดชอบในสวนของการทําส่ือหนาหนังภาพยนตร
ไทย และสายของ คุณบดนิทร บุญมี จะรับผิดชอบในการทําส่ือหนาหนังของภาพยนตรตางประเทศ
เปนสวนใหญ โดยท้ังสองทีมจะมีฝาย Creative เปนของตัวเอง (ดจูากแผนผังท่ี 5) โดยจะแบงหนาท่ี
ได 5 สวนคือ 

1. ฝายประสานงาน (Producer) 
มีหนาท่ีในการรับงานกับลูกคา ตลอดจนกําหนดการนัดหมายตาง ๆ ในการ

เสนองานกับลูกคาท่ีเปนบริษัทผูผลิตภาพยนตรตาง ๆ  
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2.  ฝายสรางสรรค (Creative) 
มีหนาท่ีสรางสรรคแนวทางในการสรางส่ือหนาหนังประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปน

ใบปด ตวัอยางภาพยนตร ฯลฯ 
3.  ฝายศิลป (Art) 
รับผิดชอบดานการออกแบบใบปดหนัง ตลอดจนส่ือประเภทส่ิงพิมพตาง ๆ 

เกี่ยวเกีย่วกับส่ือหนาหนัง 
4.  ฝายตัดตอ (Edit) 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการทําภาพยนตรตวัอยาง ตลอดจนการตัดตอโฆษณาเก่ียวกับ

ส่ือหนาหนังท่ีผานทางส่ือวิทยุและโทรทัศน 
5.  ฝายคอมพิวเตอร กราฟก (CG) 
รับผิดชอบในการทําสเปเชียล เอฟเฟคตาง ๆ ไมวาภาพหรือเสียงสําหรับภาพยนตร

ตัวอยางและโฆษณาท่ีเกี่ยวกับส่ือหนาหนงัท่ีผานทางส่ือวิทยแุละโทรทัศน 
 

1.1.2 บุคลากร 
ผูท่ีเขามาทํางานใน บริษัท ด็อกเตอร เฮด นั้น สวนใหญจะมีความรูเกี่ยวกับ

ทางดานส่ือหนาหนังและภาพยนตรระดับหนึ่ง แตท่ีตองใหความสําคัญท่ีสุดก็คือจิตใจท่ีรักและ
รับผิดชอบในการทํางาน  

 
1.1.3 เทคโนโลยี  
ปจจุบันการทําส่ือหนาหนังในข้ันตอนตาง ๆ เกือบท้ังหมดตองใชคอมพิวเตอร

เขาชวยแทบท้ังส้ิน   ซ่ึงโปรแกรมพื้นฐานท่ี  บริษัท ด็อกเตอร เฮด  ใชงานอยู   ไดแก   
1. Photoshop, Illustrator, Freehand สําหรับฝายศิลปในการทําใบปดภาพยนตร 
2. Final Cut Pro HD, AVID Express Pro, Photoshop สําหรับฝายตัดตอในการ

ทําภาพยนตรตัวอยาง 
3. After Effect, Maya, 3D Max สําหรับฝายคอมพิวเตอร กราฟฟกในการทํา

ภาพยนตรตัวอยาง 
 

1.2 ปจจัยภายนอกองคกร คือปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองคกร เปนปจจยัท่ีตัว
องคกรเองไมสามารถควบคุมได แบงได 6 สวนคือ 
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1.2.1 ดานการเมืองและกฎหมาย 
ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมายท่ีเกีย่วของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือการ

แบงเรตของภาพยนตรและตัวอยางภาพยนตร โดยการท่ีประเทศไทยยังไมมีการแบงเรตสําหรับ 
ผูชม จึงมีผลตอใหการทํางานดานส่ือหนาหนังตองประสบปญหา เชน การลงภาพยนตรตัวอยาง
ท่ีไมเหมาะสมกับภาพยนตรอีกเร่ือง 

 
1.2.2 ดานสังคม  
ปจจัยทางดานสังคมท่ีเกี่ยวของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา 

สถาบันและความเช่ือของผูชมภาพยนตรท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนัง จนบางคร้ังทําใหเกดิความ
เคล่ือนไหวทางสังคมเกิดข้ึน ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตองทําการเปล่ียนแปลงหนาหนังเพื่อเล่ียงปญหา
ดังกลาว 

 
1.2.3 ดานเศรษฐกิจ  
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจท่ีเกีย่วของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือความเติบโตของ

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยน่ันเอง ซ่ึงปจจุบันมีภาพยนตรไทยเขาฉายกวาปละ 40 เร่ือง ซ่ึงทําให
วงการส่ือหนาหนังเติบโตไปดวย 

 
1.2.4 ดานนายทุน 
ปจจัยทางดานนายทุนท่ีเกี่ยวของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือบริษัทผูผลิตภาพยนตร

นั่นเอง โดยการทํางานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง นอกจากจะเสนอแนวความคิดในการวางแผน
รณรงคส่ือหนาหนังแลว ยังตองรับฟงขอเสนอแนะและแกไข เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา       
ที่เปนผูผลิตภาพยนตรอีกดวย  

 
1.2.5 ดานคูแขง 
ปจจยัทางดานคูแขงท่ีเกีย่วของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง

ดวยกันเองซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปของบริษัทอินเฮาสของคายหนังคายใดคายหนึ่ง จากการท่ีภาพยนตร
เปนตัวสินคาท่ีมีอายุส้ันแตมีปริมาณในการผลิตสูงข้ึนทุกวัน การแขงขันของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง
จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีภาพยนตรท่ีมีหนาหนงัคลายกันมากเกินไป เพราะจะทําใหเกดิการเปรียบเทียบ 

 
 

DPU



 146

1.2.6 ดานผูบริโภค  
ปจจัยทางดานผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับวงการส่ือหนาหนัง ก็คือคาดหวงัจากผูชม

นั่นเอง ซ่ึงผูผลิตส่ือหนาหนงัใหความสําคัญกับการสรางความสนใจจากผูชมมากอนการสรางความ
พึงพอใจ ในกรณีท่ีผูชมคิดวาส่ือหนาหนังพยายามเลาเร่ืองท่ีเกินกวาตัวภาพยนตรเอง ซ่ึงในสวน
ของความพึงพอใจผูผลิตส่ือหนาหนังจะใหความสําคัญตอลูกคา ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนัง
มากกวา 
 

1.3 ปจจัยทางการตลาดในการดําเนินงานของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 
1.3.1 ดานสินคา (product) 
ปจจัยทางดานสินคาในอุตสาหกรรมส่ือหนาหนังก็คือภาพยนตรนั่นเอง ซ่ึงความ

แตกตางของภาพยนตรท่ีเหน็ไดชัดที่สุดกคื็อแนวของภาพยนตร ซ่ึงในแตละแนวจะวิธีในการสราง
ส่ือหนาหนังดงันี้ 

- ภาพยนตรแนวแอคชั่น 
หนาหนังภาพยนตรแนวแอ็คช่ันจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีนักแสดงที่มี

ช่ือเสียงพรอมกับฉากท่ีสมจริง ขณะเดยีวกันส่ิงท่ีสําคัญสําหรับภาพยนตรแนวแอ็คช่ันยุคใหมกคื็อ
การมีเนื้อเร่ืองท่ีนาสนใจและโดดเดน 

- ภาพยนตรแนวสยองขวัญ 
หนาหนังภาพยนตรแนวสยองขวัญจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีความนากลัว

พรอมกับการทําใหผูชมเกดิความสงสัยในตัวภาพยนตร 
- ภาพยนตรแนวสงคราม 
หนาหนังภาพยนตรแนวสงครามจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีการสอดใส

เนื้อหาของความเปนภาพยนตรแนวชีวิตเขาไปดวย เพื่อสรางน้ําหนกัความนาสนใจใหกบัตัวภาพยนตร
เพราะประเทศไทยยังมีภาพยนตรแนวน้ีอยางสมบูรณแบบไมมากนกั 

- ภาพยนตรแนวอาชญากรรม 
หนาหนังภาพยนตรแนวอาชญากรรมจะไมคอยประสบความสําเร็จ เพราะเม่ือดู

จากรายไดของภาพยนตรแนวอาชญากรรมแลวผูชมในประเทศไทยไมนิยมภาพยนตรแนวนี้ ผูผลิต
ส่ือหนาหนังจงึเล่ียงท่ีจะนําเสนอภาพยนตรดวยหนาหนงัแนวอาชญากรรม 

 
 

DPU



 147

- ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร 
หนาหนังภาพยนตรแนววิทยาศาสตรจะไมคอยประสบความสําเร็จ เพราะประเทศไทย

ยังขาดความกาวหนาในการสรางภาพยนตรแนวนี้   
- ภาพยนตรแนวแฟนตาซี 
หนาหนังภาพยนตรแนวแฟนตาซีนั้น อาจจะประสบความสําเร็จคอนขางยาก 

เพราะเทคนิกในการสรางของประเทศไทยยังไมพรอม แตเนื่องมาจากความสําเร็จของภาพยนตร
เร่ือง The Lord of the Rings และ Harry Potter จึงทําใหตลาดของภาพยนตรแนวนี้เปดกวางมากข้ึน
ในประเทศไทย 

- ภาพยนตรแนวตลก 
หนาหนังภาพยนตรแนวตลก เปนหนาหนังของภาพยนตรท่ีจะประสบความสําเร็จ

ไดงายท่ีสุด เพราะเหมาะกบัวิถีชีวติของคนไทย ซ่ึงการจะทําใหภาพยนตรแนวนี้ประสบความสําเร็จ
มากข้ึนนั้น จะตองมีการสรางความโดดเดนใหกับเนื้อเร่ืองและตัวละครดวย 

- ภาพยนตรแนวชีวิต 
หนาหนังภาพยนตรแนวชีวติจะไมคอยประสบความสําเร็จ เพราะเปนหนาหนัง

ของภาพยนตรท่ีขัดกับพฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนไทย แมจะใชหนาหนังท่ีเปนนักแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงก็ยากท่ีจะประสบความสําเร็จ 

- ภาพยนตรแนวรักโรแมนตกิ  
หนาหนังภาพยนตรแนวโรแมนตกิจะประสบความสําเร็จไดนัน้ จะตองสอดแทรก

เนื้อหาท่ีมีความสนุกสนานเขาไวดวย  
- ภาพยนตรเพลง 
ภาพยนตรเพลงนั้นปจจุบันแทบจะไมมีการผลิตออกมาแลว ซ่ึงภาพยนตรท่ีมีเพลง

เปนสวนประกอบคอนขางมากจะเปนภาพยนตรแนวตลก ซ่ึงผูผลิตส่ือหนาหนังจะใชความตลกเปน
หนาหนังในการนําเสนอ 

- ภาพยนตรประเภทอ่ืน ๆ  หรือภาพยนตรท่ีมีหลาย ๆ แนวผสมกัน 
ภาพยนตรท่ีมีหลาย ๆ แนวนั้น การเลือกใชหนาหนังจะตองเลือกหนาใดหนาหนึ่ง

ในการเจาะกลุมเปาหมาย   แตก็จะใชหนาหนังแนวท่ีเหลือในการขยายฐานของกลุมเปาหมาย 
 

1.3.2  ดานราคา (Price) 
ปจจัยทางดานราคาในอุตสาหกรรมส่ือหนาหนัง ก็คือตนทุนในการผลิตส่ือหนาหนัง

นั่นเอง ซ่ึงจะอยูท่ีประมาณ 10 ลานบาทสําหรับภาพยนตรหนึ่งเร่ือง อยางไรก็ดฟีอรมของภาพยนตร

DPU



 148

ก็เปนตวักําหนดถึงตนทุนในการใชในส่ือหนาหนังเชนกนั เชน ถาเปนภาพยนตรท่ีฟอรมใหญก็จาํเปน
ท่ีจะตองเพิ่มตนทุนในการผลิตสื่อหนาหนัง เพื่อเปนการเผยส่ือหนาหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในทางตรงกนัขาม สําหรับภาพยนตรท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังเห็นวาจะไมสามารถประสบความสําเร็จ
ทางรายได ก็จะไมเสนอแนวทางการผลิตส่ือหนาหนังตอผูสรางภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ใหมากเกิน
ความจําเปน 
 

1.3.3 ดานสถานท่ี (Place) 
ปจจัยทางดานสถานท่ีในการเผยแพรส่ือหนาหนังแบงออกได 2 ประเภท คือ       

ในโรงภาพยนตร ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดลึกกวา กับนอกโรงภาพยนตรหรือนอกสถานท่ี
ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางกวา 

ในสวนของการเผยแพรส่ือหนาหนังในโรงภาพยนตร เจาของโรงภาพยนตรจะ
เปนผูกําหนดเองวาส่ือหนาหนังประเภทไหนเหมาะท่ีจะถูกจัดวางในบริเวณใด ผูผลิตส่ือหนาหนงั 
มีหนาท่ีในการผลิตเพื่อเปนไปตามความตองการของลูกคาหรือผูสรางภาพยนตรเทานั้น 

ในสวนของการเผยแพรสื่อหนาหนังนอกสถานท่ี ลูกคาหรือผูสรางภาพยนตร 
จะเปนผูตดัสินใจเองวาจะใชส่ือหนาหนังที่ตนเองมีอยูอยางไร สวนผูผลิตส่ือหนาหนังก็จะมีหนาท่ี
ใหคําแนะเพื่อความเหมาะสมในการเผยแพรส่ือหนาหนงั 

 
1.3.4  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของส่ือหนาหนังแบงไดเปน 2 ชวงก็คือ

กอนท่ีภาพยนตรจะฉาย และหลังจากท่ีภาพยนตรฉายไปแลว โดยกอนท่ีภาพยนตรจะฉายผูผลิต       
ส่ือหนาหนังจะผลิตของท่ีระลึกเพื่อเปนการโปรโมทภาพยนตรอีกทางหนึ่ง ซ่ึงประเภทของของท่ีระลึก
แตละอยางจะบงบอกถึงบุคลิกของภาพยนตรแตละเร่ืองไดเปนอยางดี และยังเปนการเนนย้ําความ
ทรงจําของผูชมไดอีกดวย  

สวนการสงเสริมการตลาดหลังจากท่ีภาพยนตรฉายไปแลว ผูผลิตส่ือหนาหนัง
จะพยายามทําใหภาพยนตรยืนระยะในการฉายในโรงภาพยนตรเอาไวใหนานท่ีสุด ดวยวิธีการลง
เพลสแอดโฆษณาในหนังสือพิมพ โดยขอความจะเนนถึงคุณคาของตัวภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ เชน 
การสรางกระแสของภาพยนตรดวยการสัมภาษณคนท่ีไปดมูาแลว หรือการสัมภาษณบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ถึงความรูสึกที่มีตอตัวภาพยนตร   เปนตน 
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2. กระบวนการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 

2.1  การประชมุสําหรับการดภูาพยนตรเพือ่การวิเคราะหหนาหนัง 
ในการประชุมสําหรับการดูภาพยนตรเพ่ือการวิเคราะหหนาหนัง  โดยผูท่ีเขารวม

ในการดูภาพยนตรเพ่ือการวิเคราะหหนาหนังคือฝายครีเอทีฟ โดยแตละคนจะไดรับแบบสอบถาม
เพื่อการวิเคราะหหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 

 
2.2  การประชมุเพื่อกําหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนัง 

หลังจากท่ีทีมครีเอทีฟทุกคนทําการตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะหหนาหนัง
เรียบรอยแลว ก็จะมีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนังรวมกับครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร 
โดยจะเอาบทสรุปของแบบสอบถามทุก ๆ อันมารวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนัง
โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะมีการวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็น  ดังนี ้

1. การจัดประเภทของภาพยนตร 
2. การเลาเร่ืองยอเพ่ือสรางความเขาใจในตัวภาพยนตร 
3. การจัดลําดบัความนาสนใจของตัวภาพยนตรจากมากไปนอย  
4. การเลือกฉากในภาพยนตรท่ีนาสนใจ เพื่อใชสําหรับการทําภาพยนตรตัวอยาง

และส่ือหนาหนังตาง ๆ  
5. การเลือกประโยคในภาพยนตรท่ีนาสนใจ เพื่อใชสําหรับการทําภาพยนตรตัวอยาง

และส่ือหนาหนังตาง ๆ  
6. การหาจุดแข็งของภาพยนตร เพื่อการนําไปใช 
7. การหาจุดดอยของภาพยนตร เพื่อการหลีกเล่ียงท่ีจะนําไปใช 
8. การสรางสโลแกนใหกับภาพยนตร เพือ่ความงายในการเขาใจของผูชม 
9. การคิดแทนคนดูวาจะสนใจภาพยนตรเร่ืองนี้เพราะอะไร 
10. การวัดความสนใจของตัวเองท่ีมีตอภาพยนตรเร่ืองนี้ เพือ่นําไปสูการดาํเนินงาน

ตอไป 
11. การนาํภาพยนตรตางประเทศมาเปนตวัอางอิงในการทําส่ือหนาหนัง  และเปนการ

เล่ียงท่ีจะเรียนแบบ 
12. การนําภาพยนตรไทยมาเปนตัวอางอิงในการทําส่ือหนาหนัง และเปนการเล่ียง

ท่ีจะเลียนแบบ 
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13. การหากลุมเปาหมายสําหรับการทําส่ือหนาหนัง  และเปนการหาเพ่ือทําการ
ขยายกลุมเปาหมายในอนาคตดวย 

14. การสรุปความนาสนใจของภาพยนตร 
15. การคํานวณรายไดลวงหนาจากฟอรมของภาพยนตร 
16. การสรุปหนาหนังของภาพยนตร 

 
2.3  กระบวนการผลิตส่ือหนาหนัง 

 
ในข้ันตอนเร่ิมแรกของการผลิตส่ือหนาหนงัจะมีดวยกันอยู 2 ลักษณะ  คือ 
1. กรณีท่ีภาพยนตรกําลังอยูในข้ันตอนการผลิต 
กรณีนี้จะเปนการพูดคุยกันระหวางบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังกับลูกคา ซ่ึงเปน

ผูผลิตภาพยนตร เกี่ยวกับบทของภาพยนตร ดารา และหนาหนัง เพื่อนัดวนัรับภาพและเทปของ      
ตัวภาพยนตรและหาแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนังตอไป 

2. กรณีท่ีภาพยนตรถายทําเสร็จเรียบรอยแลว 
กรณนีี้บริษทัผูผลิตส่ือหนาหนัง จะไดรับตัวภาพยนตรท่ีถายทาํเสร็จเรียบรอยแลว 

โดยจะไดรับในรูปแบบของเทปเบตาสําหรับภาพยนตรท่ีตัดตอเรียบรอยแลว หรือไดรับเปนฟุตเตท
สําหรับภาพยนตรท่ียังไมไดตัดตอ  

เม่ือผูผลิตส่ือหนาหนังไดรับช้ินงานซ่ึงประกอบไปดวยเทปเบตาของตัวภาพยนตร
และภาพนิ่งของภาพยนตรแลว ก็จะดําเนนิการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงผูวจิัย
จะเนนท่ีการวิเคราะหการบวนการผลิตใบปดภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยาง  โดยมีกระบวนการ
ผลิตดังนี้ 

 
2.3.1 กระบวนการผลิตใบปดภาพยนตร 
เม่ือบริษทัไดรับบริฟและรูปภาพจากลูกคาแลว จะมีการเอาตวัภาพยนตรวิเคราะห

หาจุดขายและแบงหนาท่ีในการทํางานในแตละฝาย (ดูจากภาพท่ี 10) เม่ือวิเคราะหตวัภาพยนตรแลว 
ฝายครีเอทีฟกจ็ะมีงานอยู 3 สวนคือ  

1.  คิดคําพูดท่ีจะใชในการโปรโมทภาพยนตร   
2. ตามภาพท่ีเหมาะสม เชน จากภาพยนตรตางประเทศ ภาพจากนิตยสาร หรือ

ภาพจากโฆษณา  เพื่อใชสําหรับการอางอิงในการทําใบปดจริง   

DPU



 151

3. คือการสเก็ตทภาพแนวคิดเกีย่วกับการทําใบปดคราว ๆ เพื่อใหฝายศิลปนําเอา
ความคิดนั้นไปพัฒนาเปนรูปธรรมตอไป 

หลังจากนัน้ฝายศิลปกจ็ะนาํแนวคิดตาง ๆ มารวมกับภาพนิง่ท่ีลูกคาสงมาเพ่ือสราง
เปนใบปดสําหรับการโปรโมทหนาหนังตอไป (ดูจากภาพท่ี 11) หลังจากท่ีทําใบปดภาพยนตรเสร็จ
เรียบรอยแลว ก็จะมีการนดัลูกคาเพื่อทําการนําเสนอ จากนั้นกจ็ะมีการสรุปความคิดเห็นของลูกคา
เพื่อทําการแกไข (ดูจากภาพท่ี 12) กอนจะเขาสูกระบวนการ post-production โดยการจองสตูดโิอ
สําหรับการถายทําจริง โดยจะมีทีมงานของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด ไปคอยการดแูลกระบวนการผลิต
ท้ังหมด เพื่อใหเปนไปตามความตองการของลูกคาผูผลิตภาพยนตร โดยฝายลูกคาจะเปนผูติดตอกบั
ฝายนักแสดงเพื่อการถายทําภาพนิ่งสําหรับการทําใบปดเอง 
 

2.3.2  กระบวนการผลิตภาพยนตรตัวอยาง 
เม่ือบริษัทไดรับบริฟจากลูกคาแลว จะมีการเอาตัวภาพยนตรวิเคราะหหาจุดขาย

และแบงหนาท่ีในการทํางานในแตละฝาย โดยฝายครีเอทีฟจะทําการวาดสตอร่ีบอรดสําหรับฉากท่ี
จะใชในการตัดตัวอยางภาพยนตร และเม่ือไดความคิดรวมยอดสําหรับงานตัดตอภาพยนตรตวัอยาง
แลวก็จะทําการจองหองตัดกบัฝายโกไลแอทตอไป (ดจูากภาพท่ี 13) โดยข้ันตอนตอมาจะเปนการ
หาการอางอิงสําหรับการออกแบบหวัเร่ืองและตัวอักษร (super) ของภาพยนตรและเพลงสําหรับการ
ทําดนตรีประกอบ เม่ือไดหัวเร่ืองอางอิงมาแลวก็จะสงใหกับฝายอารตเพื่อทําการออกแบบสําหรับ
ใชกับภาพยนตรตัวอยางตอไป สําหรับเพลงอางอิงจะนํามาใชใสในแตละชวงของภายนตรตัวอยาง
เพื่อดวูาเหมาะสมกับชวงนั้น ๆ หรือไม ถาไดแลวกจ็ะสงตัวอยางไปใหบริษัทท่ีรับทําดนตรีประกอบ
เพื่อทําการแตงเพลงใหมเพือ่ใสในภาพยนตรตัวอยางเร่ืองนั้น ๆ ตอไป  

ในข้ันตอนการตัดตอ จะมีการใสฟุตเตจของหนังลงในคอมพิวเตอร โดยจะแยก
แตละฉากออกจากกัน เม่ือตัดตอไปไดคราว ๆ แลว ก็จะนําหัวเร่ืองท่ีไดทําการออกแบบ เช็คสีและ
ตัวอักษรจากฝายศิลป แลวมาใหฝายกราฟกเพื่อทําการสรางความเคล่ือนไหวสําหรับใชในตวัอยาง
ภาพยนตรตัวอยาง จากนั้นกจ็ะใหคอมพิวเตอรทําการประมวลผลของภาพและการเคล่ือนไหว (render) 
เสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนาํตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว เพลง และเสียงเอฟเฟคท่ีจะใชเขาสูกระบวนการ
ตัดตอข้ันเสร็จสมบูรณตอไป (ดูจากภาพท่ี 14) 

ในข้ันตอนสุดทาย (ดูจากภาพท่ี 15) จะเปนการเช็คงานกอนสงใหลูกคาดู           
หากลูกคาไมพอใจ กจ็ะมีการนํากลับมาทําใหม และเม่ือแกไขจนเปนท่ีพอใจของลูกคาแลว ก็จะนํา
ตนฉบับของภาพยนตรตวัอยางเร่ืองดังกลาวเขาไปสูกระบวนการ Post-production โดยทาง บริษัท  
ด็อกเตอร เฮด  จะสงทีมงานไปคอยการดแูลกระบวนการผลิตท้ังหมด  
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3. กลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 

3.1  กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนัง 

3.1.1 กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติด
วิญญาณ”  

ภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” เปนภาพยนตรแนวสยองขวัญท่ีมี
ความโดดเดนของเร่ืองราวท่ีชัดเจนในการนําเสนอถึงวิญญาณท่ีปรากฏอยูในรูปถาย ซ่ึงเร่ืองเลนลับ
เหลานี้เปนส่ิงท่ีคนไทยสนใจอยูเสมอ ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงเช่ือมโยงเหตุการณในภาพยนตรกับ
เหตุการณท่ีเคยเกดิข้ึนจริงผานส่ือหนาหนงั  

 
3.1.2 กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” 
ภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” เปนภาพยนตรแนวกีฬา แตผูผลิตส่ือหนาหนัง

คิดวาการนําเสนอหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนีเ้ปนแนวกฬีาอยางเดยีว อาจจะไมประสบความสําเร็จ 
จึงทําการบิดหนาหนังใหกลายเปนภาพยนตรแนวตลกแทน 

 
3.1.3 กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง  “ทวารยังหวานอยู” 
ภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” เปนภาพยนตรท่ีมีเนือ้หาท่ีแปลก จะเนนขาย

มุขตลกในขณะท่ีเนื้อหาก็มีความแหวกแนว ในขณะท่ีผูสรางภาพยนตรก็ใหอิสระแกผูผลิตส่ือหนา
หนังอยางเต็มท่ี หนาหนังท่ีออกมาของภาพยนตรเร่ืองนีจ้ึงเนนท่ีความแปลก ซ่ึงเปนการบงบอกถึง
แนวของภาพยนตรเร่ืองนี้แกคนดู  โดยใชคําโปรยเพื่อเนนวา  “ภาพยนตรมุขกระบือ  บันลือโลก” 

 
3.1.4 กลยุทธการสรางสรรคส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” 
ภาพยนตรเร่ือง “ซีอุย” เปนภาพยนตรแนวอาชญากรรม เกี่ยวกับฆาตกรตอเนื่อง

ซ่ึงเปนเร่ืองราวท่ีเกดิข้ึนจริงในอดีต ผูผลิตส่ือหนาหนังจึงตองการสรางความแตกตางโดยการใชคํา
โปรยเกี่ยวกับตัวซีอุยวา  “คนหรือผี”  เพื่อสรางความสนใจใหเกดิแกตวัภาพยนตรมากข้ึน 

 
3.2  กลยุทธการสรางสื่อหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตร 

3.2.1 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตร เร่ือง “ชัตเตอร          
กดติดวิญญาณ”  
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ใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” จะเนนท่ีการเช่ือมโยง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงกับเหตุการณในภาพยนตร โดยทีเซอรตัวแรกจะใชภาพถายท่ีมีรูปวิญญาณ
ปรากฏอยูมานําเสนอเปนหนาหนัง สวนทีเซอรตัวท่ีสองและสามจะเปนการใชดาราเปนหนาหนัง 
สวนใบปดตัวท่ีส่ีจะเปนการใชท้ังดาราและเลาเร่ืองของภาพยนตรผานใบปดไปดวย 

 
3.2.2 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเตด็” 
ใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” ตอนแรกผูผลิตส่ือหนาหนังไดใช

หนาหนังท่ีเปนกีฬาฟุตบอลในการนําเสนอ แตพูดคุยกับทางผูผลิตภาพยนตรแลวจึงไดเปล่ียนหนาหนัง
ใหเปนภาพยนตรตลก โดยจะเนนหนาหนังท่ีดาราท่ีมีช่ือเสียงอยาง พงษพัฒน วชิรบรรจง และ
นักแสดงทีเ่ปนชาวซาไกจริง ๆ แทนนักแสดงท่ีเปนพระเอก 

 
3.2.3 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” 
ใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” จะเนนท่ีสีสันของยุคสมัยท่ี

หลากหลาย และความแปลกมาเปนจุดขาย เชน การใชสัญลักษณแทนตัวอักษร การใชคําผวน        
โดยในสวนของใบปดท่ีเปนตัวทีมนัน้ถือไดวาใชพื้นทีไ่ดอยางชาญฉลาดมาก จึงทําใหใสหนาหนงั
ไดหลายสวนท้ังมุขตลก ดารา เนื้อหาการไล การฆาตกรรม และการเลนดนตรี สวนใบปดอันตอมานัน้
ใชในกรณีท่ีใบปดเกิดไปซํ้ากับภาพยนตรเร่ืองอ่ืน ๆ ผูผลิตส่ือหนาหนงัจึงตัดสินใจสรางใบปดใหม 
และหันมาเนนท่ีตัวดาราและมุขเปนหลัก โดยเปล่ียนคําโปรยจาก “ภาพยนตรมุขกระบือ บันลือโลก”  
มาเปน  “ภาพยนตรฮาบัติซบ”  เพื่อท่ีจะขายมุขดังกลาวท่ีกําลังเปนท่ีจดจําของคนในขณะน้ัน 

 
3.2.4 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” 
ใบปดของภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” ตอนแรกผูผลิตส่ือหนาหนังตองการท่ีจะวาง

คาแร็กเตอรของตัวละครซีอุยใหมีความนาเช่ือถือ โดยการทําทีเซอรของใบปดใหมีเร่ืองราวของซีอุย
ตั้งแตเด็กจนกระท้ังเติบโตแลวเดินทางมายังประเทศไทย แตพอไดพูดคุยกับทางผูสรางภาพยนตร
แลวปรากฏวาเวลาในการวางส่ือหนาหนังมีจํากดั จงึตองทําใบปดท่ีเปนตัวทีมเลย โดยตวัแรกจะเนน  
ท่ีความนากลัวและลึกลับของซีอุย ขณะท่ีตัวท่ีสองจะใสฉากตาง ๆ ซ่ึงเปนงานโปรดกัช่ันท่ีโดดเดน
ของภาพยนตรเร่ืองนี้ลงไปดวย ในขณะท่ีตัวสุดทายผูผลิตส่ือหนาหนงัไดเสริมความโดดเดนใหกบั
ส่ือหนาหนังของภาพยนตรดวยการใชคําโปรยท่ีวา “คนหรือผี” ใหกับตัวละครซีอุย 
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3.3  กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยาง 
3.3.1 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางเรื่อง “ชัตเตอร 

กดติดวิญญาณ”  
 ภาพยนตรตัวอยางของภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” ผูผลิตส่ือ      

หนาหนังตัดสินใจท่ีจะใหเกดิความตอเนื่องของเร่ืองราว หลังจากท่ีตวัทีเซอรท่ีเปนการนําเสนอรูป
จากเหตุการณจริงท่ีภาพถายมีรูปวิญญาณปรากฏอยู ในภาพยนตรตัวอยางท่ีเปนทรีลเลอรคร้ังนี้จึง
เร่ิมตนดวยฉากการถายภาพในวันรับปริญญาของพระเอก ซ่ึงเปนฉากท่ีมีอารมณแหงความสุข 
แลวหักมุมดวยภาพมีรูปวิญญาณของผูหญิงอยูในรูปถายดวย โดยในชวงดําเนินเร่ืองจะเปนเลาเหตุการณ
ตาง ๆ ของภาพยนตรโดยจะแฝงความนากลัวมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยจะมีการนํารูปจากเหตุการณจริง        
ท่ีภาพถายมีรูปวิญญาณปรากฏอยูมาใชอีกคร้ังเพื่อเนนย้ําน้ําหนกัของเนือ้เร่ือง พอถึงชวง Quick-cut 
จะเนนการตัดตอท่ีชาสลับกับเร็วเพื่อทําใหอารมณคนดูลุนมากข้ึน ซ่ึงในชวงท้ิงทายจะเปนการให
ตัวละครไปถายรูปแลวมีวิญญาณปรากฏอยู เพื่อเปนการเนนย้ําน้ําหนกัของเน้ือเร่ือง 
 

3.3.2 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางเรื่อง “ซาไก ยูไนเตด็” 
ภาพยนตรตัวอยางภาพยนตรเร่ือง“ซาไก ยูไนเต็ด” ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวชนเผาซาไก 

ท่ีหันมาเลนฟตุบอล ซ่ึงจะเนนท่ีเร่ืองราวที่สนุกสนานและตลกขบขัน โดยในชวงเปดเร่ืองจะเปน
การปูพื้นเร่ืองราวเกีย่วกับเปาตุถึงท่ีมาของการตองมาตามหาทีมฟุตบอลตามปาเขา โดยเร่ิมจากการ
เปนนักฟุตบอลทีมชาติ แลวหักมุมมาท่ีการกลายเปนหนี้พนันฟุตบอล จากนัน้จะเปนเลาเหตุการณ
ตาง ๆ เกีย่วกบัการคนพบชนเผาซาไกท่ีมีความสามารถในการเลนฟตุบอล การเดนิทางมายงัเมืองหลวง 
และการฝาฟนอุปสรรคในการแขงขันฟุตบอลระดับอาชีพ จนกระทั่งประสบความสําเร็จสําเร็จ  
โดยจะเปนการเนนท่ีการเลาเร่ืองราวของภาพยนตรแกผูชมเปนหลัก พอถึงชวง Quick-cut ท่ีมีการ
ตัดตอท่ีกระชับก็จะใชเพลง “ซาไกจ้ําบะ” เพื่อเนนอารมณสนุกสนานของภาพยนตร ซ่ึงในชวงท้ิง
ทายจะเปนการเลนมุขตลกปดทายของภาพยนตรตัวอยาง เพ่ือทําใหผูชมจดจํามุขและระลึกถึงภาพยนตร
เร่ืองนี้ไดดยีิ่งข้ึน 

 
3.3.3 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางเรื่อง “ทวารยัง

หวานอยู” 
ภาพยนตรตัวอยางภาพยนตรเร่ือง“ทวารยงัหวานอยู” ซ่ึงเปนภาพยนตรแนวตลก

ท่ีเนนการขายมุขเปนหลัก จึงเปดเร่ืองภาพยนตรตัวอยางดวยภาพการดวลตีกลองท่ีจริงจัง แลวหกัมุม
ดวยมุขตลกของภาพยนตร โดยในชวงดําเนินเร่ืองของเร่ืองนี้จะเปนเลาเหตุการณตาง ๆ สลับกับการ
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ใสมุขตลกของภาพยนตรท่ีมีอยูมากมายอยูตลอดเวลา กอนท่ีจะถึงชวง Quick-cut ท่ีจะเนนฉากการ
ตีกลองท่ีอลังการของภาพยนตร โดยมีเพลง “วันวานยังหวานอยู” เปนเพลงหลัก ชวงท้ิงทายจะเปน
การเลนมุขตลกปดทายของภาพยนตรตัวอยาง เพื่อทําใหผูชมจดจํามุขและระลึกภาพยนตรเร่ืองนีไ้ด 

 
3.3.4 กลยุทธการสรางส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางเรื่อง  “ซี-อุย” 
ภาพยนตรตัวอยางภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” ซ่ึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติ

ของฆาตกรโรคจิตท่ีมีตัวตนอยูจริงในอดีต ในชวงเปดเร่ืองจะเปนการนําเสนอภาพของยุคสมัยท่ี
เกิดข้ึนในภาพยนตร  ซ่ึงจะเปนภาพแหงความหวังของผูคนท่ีอพยพมายังประเทศไทย  จากนั้นจึงหกัมุม
ดวยภาพการฆาตกรรมเด็ก ๆ ของซีอุย และเลาเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการติดตามรองรอย
ฆาตกรรมของซีอุย สลับกับฉากการแสดงใหเห็นถึงภาวะกดดันของตัวซีอุย ซ่ึงในชวง Quick-cut  
จะเนนท่ีฉากความรุนแรงตาง ๆ ในภาพยนตรเพื่อกระตุนอารมณของผูชม โดยจะมีการแทรกภาพ
เหตุการณสมัยท่ีซีอุยยังอยูท่ีเมืองจีนไวดวย เพื่อเปนการใหผูชมไดรับรูถึงเร่ืองราวของท่ีมาแหง
ความผิดปกติของซีอุย โดยในชวงท้ิงทายจะเปนการเนนถึงความบาคล่ังของซีอุย เปนใหอยูในความ
ทรงจําของผูชม 
 

4. นโยบายการใชส่ือของผูผลิตส่ือหนาหนงัภาพยนตรไทย 
 

- โรงภาพยนตร 
ส่ือหนาหนังท่ีเผยแพรในโรงภาพยนตรก็คือภาพยนตรตัวอยางนั่นเอง ซ่ึงเปนส่ือท่ี

ไมเสียคาใชจายในการซ้ือส่ือ โดยโรงภาพยนตรจะใหเวลา 6 สัปดาหแกภาพยนตรในการฉาย
ภาพยนตรตัวอยางเร่ืองนั้น ๆ โดยความถ่ีของการฉายจะสูงข้ึนเม่ือถึงเวลา 2 สัปดาหกอนภาพยนตร
จะฉาย ซ่ึงขอจํากัดก็คือดวยการเปนส่ือท่ีฟรีจึงทําใหผูสรางภาพยนตรไมสามารถกาํหนดไดเองวา
จะฉายภาพยนตรตัวอยางของตนไดนานหรือถ่ีแคไหน ทางผูสรางจึงตองแตงต้ังพนักงานตําแหนง
เช็คเกอรข้ึน  เพื่อไปดูในโรงภาพยนตรวา ภาพยนตรตัวอยางของตนไดถูกฉายตามขอตกลงหรือไม 
  

- โทรทัศน 
ส่ือโทรทัศนนบัเปนส่ือที่มีราคาแพงมาก แตก็ถือไดวาเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพในการ

ใชงานไดสูงเชนกัน ดังนั้นผูผลิตส่ือหนาหนังจะใชความสําคัญตอส่ือโทรทัศนเปนอยางมาก โดยจะ
เร่ิมฉายสปอตโฆษณาเกีย่วกบัภาพยนตรตัง้แตสามสัปดาหกอนภาพยนตรจะฉาย โดยจะเพ่ิมความถี่
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มากข้ึนในชวงหนึ่งสัปดาหกานท่ีภาพยนตรจะฉาย ซ่ึงจะมีการเลือกฉายสปอตโฆษณาในชวงไพรม
ไทมและในรายการที่คาดวาจะมีผูชมท่ีมาก เพื่อเปนการโฆษณาส่ือหนาหนังไดในวงกวาง 
 

- วิทยุ 
ปจจุบันการใชส่ือวิทยุในการโปรโมทส่ือหนาหนังไมเปนท่ีนิยมของผูผลิตส่ือหนาหนงั

อีกตอไปแลว เพราะผูฟงวทิยุสวนใหญผูผลิตส่ือหนาหนังถือวาไมใชกลุมเปาหมายหลักของตนใน
การเผยแพรส่ือหนาหนัง ในกรณีท่ีลูกคาหรือผูสรางภาพยนตรตองการที่จะเผยแพรส่ือหนาหนัง
ผานส่ือส่ือวิทยุนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังจะแนะนําใหลูกคาของตนใชงบประมาณไปกับส่ือโทรทัศน
ใหมากข้ึนดีกวา   เพราะสามารถหวังผลในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดสูงกวา 
 

- ส่ือกลางแจงและส่ือเคล่ือนท่ี 
ใบปดภาพยนตร นับเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพรส่ือหนาหนังมาเปนเวลานาน 

นอกจากนี้ยังมีส่ือส่ิงพิมพประเภทอ่ืน ๆ ท่ีพัฒนามาจากใบปด เพื่อความหลากหลายในการโปรโมท
ส่ือหนาหนังอยางแบนเนอร สแตนดี้ แฮนดบิล และบิลบอรดตาง ๆ ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในปจจบัุน 
โดยเฉพาะการใชพื้นท่ีในการเผยแพรส่ือหนาหนังในโรงภาพยนตรนั้น แบนเนอรไดเขามามีบทบาท
แทนท่ีใบปดภาพยนตรแลวในปจจุบัน เพราะมีขนาดท่ีหลากหลายและเคล่ือนยายไดสะดวก และ        
มีข้ันตอนท่ียุงยากนอยกวาในการเปล่ียนแปลงแตละคร้ัง 
 

- ส่ือส่ิงพิมพ 
ส่ือส่ิงพิมพท่ีไดรับความนยิมในการเผยแพรส่ือหนาหนงัไดแกหนังสือพิมพ ในขณะ

ท่ีส่ือส่ิงพิมพประเภทนิตยสารจะไมคอยใหความสําคัญเทาไหรเพราะมีชวงเวลาในการจัดจําหนายท่ี
เวนชวงนานเกินไปสําหรับการโปรโมทภาพยนตร ซ่ึงการแบงประเภทของหนังส่ือพิมพเพื่อการ
โฆษณาภาพยนตรจะออกเปนสองประเภท ไดแก หนังสือพิมพท่ัวไป และไทยรัฐ โดยการโฆษณา
ภาพยนตรในหนังสือพิมพท่ัวไป จะมีพื้นที่ในการโฆษณาของภาพยนตรแตละเรื่องจะเทากนัหมด 
โดยจะมีการจองลวงหนากอนในชวงเวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือน ขณะท่ีการโฆษณาภาพยนตรใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ จะมีการจองท่ีใชเวลาและมีราคาท่ีแพงกวา ท่ีเปนเชนนัน้เพราะเปนหนังสือพมิพ
ท่ีมีผูอานมากที่สุด และหวงัผลในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุดนั่นเอง โดยจะใชเวลาในการ
โปรโมทหนึ่งสัปดาหกอนภาพยนตรฉายเปนตนไป ซ่ึงเนื้อหาของขอความท่ีใชในโฆษณาก็จะ
เปล่ียนแปลงในแตละวนัเพื่อความเหมาะของภาพยนตรในสถานการณนัน้ ๆ เชน ชวงกอนภาพยนตร
จะฉาย  ชวงสัปดาหแรก  ชวงสัปดาหท่ีสองหรือท่ีสาม  เปนตน 
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5. ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 
1.  ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการสื่อหนาหนังภาพยนตรไทยของผูสรางภาพยนตร 

คุณอังเคิล หรือ คุณอดิเรก วฏัลีลา ผูกํากับท่ีมีช่ือเสียงและเปนผูบริหารคายเฉลิม
ไทย สตูดิโอ ไดใหความเห็นตอวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยวา มีความจําเปนสําหรับวงการ
ภาพยนตรไทยมาก เพราะวงการภาพยนตรไทยจะอยูรอดทามกลางการแขงขันท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน
ทุกวันไดหรือไมก็ตองข้ึนอยูกับยอดรายไดของภาพยนตรแตละเร่ืองท่ีจะทําได ผูสรางภาพยนตร    
จึงไมสามารถสรางภาพยนตรเพื่อคํานึงถึงคุณคาทางศิลปะแตอยางเดยีวไดอีกตอไป แตตองคํานึงถึง
ผลทางธุรกิจดวย นอกจากนีรั้ฐบาลควรจะเขามาชวยเหลือวงการภาพยนตรไทยอยางจริงใจและเปน
รูปธรรมเหมือนกับนานาชาติเสียที มิเชนนั้นวงการภาพยนตรไทยคงจะตองพึ่งการสรางส่ือหนาหนัง
เปนหลักในการดํารงชีพ  แทนท่ีจะสรางสรรคงานเพ่ือเปนศิลปะของชาติตอไป 
 

2.  ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ของนกัวิชาการดาน
ภาพยนตร 

ผ.ศ. ดร. กฤษดา เกิดดี หวัหนาวิชาการภาพยนตรและวดีีทัศนคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ไดใหความเห็นวาการสรางส่ือหนาหนงัในอดีตและปจจุบันยังคงอุดมการณรวมกัน
คือทําใหภาพยนตรแตละเร่ืองนั้น เปนท่ีพบเห็นและสนใจของกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนัน้
มากท่ีสุด แตส่ิงท่ีเปล่ียนไปในปจจุบันก็คือชองทางในการเผยแพรส่ือหนาหนังไดมีความหลากหลาย
มากข้ึน ประกอบกับการท่ีเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงทําใหการสราง
ส่ือหนาหนังในปจจุบันสามารถส่ือสารไปถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

ประเด็นจริยธรรมของส่ือหนาหนังของภาพยนตรบางเร่ือง ท่ีกลายเปนขาววามี
เนื้อหาท่ีไมเหมาะสมน้ัน อาจารยกฤษดาคิดวายังอยูในเกณฑท่ียอมรับได เพราะภาพยนตรควรจะ       
มีความหลากหลายทางดานเน้ือหา สวนการโปรโมทส่ือหนาหนังนั้นผูผลิตส่ือหนาหนังตองมีความ
ระมัดระวังในการเผยแพรไมใหเกิดความขัดแยงข้ึนภายในสังคม ซ่ึงจะสงผลตอภาพยนตรโดยตรง 

ประเด็นในการเปรียบเทียบระหวางส่ือหนาหนังของประเทศไทยและตางประเทศนั้น 
อาจารยกฤษดาใหความเห็นวา การผลิตส่ือหนาหนังในประเทศไทยนั้นมีความยากกวาการผลิตส่ือ
หนาหนังในตางประเทศมาก โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาท่ีมีระบบดาราท่ีสามารถรับรองความสําเร็จ
ทางดานรายไดของภาพยนตร หรือแมแตการนํานยิายที่ประสบความสําเร็จมาสรางเปนภาพยนตรก็
สามารถรับรองความสําเร็จทางดานรายไดไดเชนกัน ซ่ึงกับประเทศไทยแลวยังไมมีส่ิงใดรับรอง
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ความสําเร็จทางรายไดของภาพยนตรท่ีแนนอนเทียบเทากับตางประเทศ ผูผลิตส่ือหนาหนงัในประเทศไทย
จึงมีความเส่ียงในการสรางส่ือหนาหนังมากกวา 
 

3.  ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการสือ่หนาหนังภาพยนตรไทยของนักวิจารณภาพยนตร 
คุณศิริวรรณ กุลวงษวาณิชย หัวหนากองบรรณาธิการของนิตยสารเอนเตอรเทน 

ใหความเห็นวาส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยในปจจุบันมีการพัฒนาไปมาก เพราะมีการขยายฐานของ
กลุมเปาหมายอยูตลอดเวลา จงึทําใหภาพยนตรไทยทํารายไดเกินรอยลานเกือบทุกปในยุคปจจุบัน 

การท่ีมีหนาหนังท่ีหลากหลายในภาพยนตรเร่ืองเดียวนั้น บางคร้ังก็เปนเหตุผลท่ี
ทําใหหนาหนงัท่ีมีความรุนแรงหรือไมเหมาะสมตอเยาวชนรวมอยูดวย ซ่ึงคุณศิริวรรณมองวาผูผลิต
ส่ือหนาหนังตองระมัดระวังในการนําเสนอส่ือหนาหนังของตนอยางเหมาะสม ซ่ึงการกําหนดเรท
สําหรับภาพยนตรในประเทศไทยน้ัน คุณศิริวรรณเหน็วาไมใชทางออกท่ีดี เพราะจะทําใหเกิดการ
สูญเสียโอกาสในการชมภาพยนตรของผูชม และขอจํากัดในการสรางภาพยนตรรวมท้ังการสูญเสีย
รายไดของผูสรางภาพยนตรดวย แตเห็นวาควรจะมีการกําหนดเรทสําหรับภาพยนตรบางเร่ืองเทานั้น
ท่ีมีเนื้อหาท่ีลอแหลมจริง ๆ  แตไมใชออกกฎเพื่อใชบังคับกับภาพยนตรท้ังหมด 

ในประเด็นดานความแตกตางระหวางส่ือหนาหนังของประเทศไทย และตางประเทศนั้น 
แมคุณศิริวรรณจะมองวาในประเทศไทยยังขาดอิสรภาพบางอยางในการการโฆษณา แตส่ือหนาหนัง
ของภาพยนตรไทยนับไดวามีความสวยงามสะดุดตาเทียบเทากับตางประเทศแลวในปจจุบัน 
 

4.   ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของนักโฆษณา 
คุณธวัชชัย ฤดอีมรเกียรติ ซีเนียร กอปปไรทเตอร ของบริษัท เดนซึ (ประเทศไทย) 

จํากัดใหความเห็นวาวงการส่ือหนาหนังและวงการโฆษณามีความเหมือนและแตกตางกัน คือเปน
บริษัทท่ีรับผิดชอบการโฆษณาสงเสริมรายไดในการขายสินคาของบริษัทลูกคาเหมือนกัน หากแตตางกนั
ตรงท่ีภาพยนตรซ่ึงเปนสินคาของผูผลิตส่ือหนาหนังนัน้ ตองมีการปรับเปล่ียนกลยทุธในการโปรโมท
ภาพยนตรอยางตอเนื่องมากกวาสินคาท่ัวไป ซ่ึงคุณธวัชชัยเห็นวาปจจบัุนส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย
มีการใชวิธีการในการโปรโมทภาพยนตรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

 
5.   ทัศนะเก่ียวกับบทบาทของวงการส่ือหนาหนังภาพยนตรไทยของส่ือมวลชน 

คุณปานใจ ปนจินดา ผูส่ือขาวฝายการตลาด ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
Biz Week ใหความเห็นวาผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรในปจจุบันไดเร่ิมมองการโปรโมทภาพยนตร
นอกเหนือไปจากส่ือเดิม ๆ แลว ซ่ึงหมายถึงส่ือวิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงพิมพท่ีมีราคาแพงและ 
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ไมสามารถวดัความสนใจของกลุมเปาหมายได โดยผูผลิตส่ือหนาหนังเร่ิมท่ีจะใชส่ือทีมี่ราคาท่ีถูกกวา
แตเขาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจนกวา เชน การจัดงานเปดรอบภาพยนตร หรือการใชส่ือนอกสถานท่ี
เพื่อเรียกรองความสนใจการผูคนท่ัวไปเพือ่เปนการสรางกระแส 
 
2.  การอภิปรายผลการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 การบริหารองคกรส่ือหนาหนังนั้น จะตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอมท้ังปจจยัภายในและ
ภายนอกองคกร ซ่ึง บริษัท ด็อกเตอร เฮด  ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังแหงหนึง่ก็จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยดังกลาวดวยเชนกัน ซ่ึงตามทฤษฎีองคกรของ Denis McQuail (อางถึง  กาญจนา          
แกวเทพ, 2541 : 114) กลาววา องคกรส่ือมวลชนตกอยูทามกลางแรงผลักดันท้ังภายในและภายนอก
องคกร ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจและการนําเสนอเนื้อหาขององคกร กลาวคือ ปจจัยภายในองคกร
เปนปจจยัท่ีเกดิข้ึนภายในองคกรผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยท่ีองคกรจะควบคุมใหเปนไปในทิศทางใด
ก็ได ข้ึนอยูกับนโยบายขององคกรเปนสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการภายในองคกร บุคลากร
ภายในองคกร และเทคโนโลยีภายในองคกร 

ขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอองคกรผูผลิตส่ือหนาหนังจะมีอิทธิพลโดยตรง หรือโดย
ออม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอยูตลอดเวลาและยากตอการควบคุม ซ่ึงประกอบไปดวย 
การควบคุมจากดานการเมืองและกฎหมาย การควบคุมจากนายทุน สถาบันตาง ๆ ในสังคม สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ  คูแขงขันทางธุรกิจ ตลอดจนความตองการของผูรับสาร 

จากปจจัยตาง  ๆ เหลานี้ไดสงผลตอการบริหารองคกรผูผลิตส่ือหนาหนัง โดยการวิเคราะห
ถึงปจจัยดังกลาวของ  บริษัท  ด็อกเตอร  เฮด  พบวา 

การบริหารจัดการภายใน บริษัท ด็อกเตอร เฮด จะแบงออกเปนสองสวนไดแตการ
บริหารภายใตการดูแลของ คุณคุณบดนิทร บุญมี และการบริหารภายใตการดูแล คุณกอบเกยีรติ        
พรภาคาเดช โดยส่ือหนาหนงัท่ีอยูในการดแูลของ คุณบดินทร บุญมี จะเนนท่ีภาพยนตรตางประเทศ
เปนหลัก สวนส่ือหนาหนังท่ีอยูในการดูแลของ คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช นั้น จะเนนท่ีภาพยนตร
ไทยเปนหลัก โดยท้ังสองฝายจะมีทีมงานฝายสรางสรรคเปนของตนเอง ซ่ึงมีความสะดวกในสภาวะ
ท่ีมีการทํางานท่ีเรงรีบ โดยท้ังสองฝายจะมีฝายศิลป ฝายตัดตอ และฝายคอมพิวเตอร กราฟกรวมกนั 
 สําหรับบุคลากรภายในองคส่ือหนาหนังนั้น จะเนนท่ีความรักและความรับผิดชอบใน
การทํางานเปนหลัก โดยเรื่องของความรูและความสามารถในการทํางานนั้นสามารถมาฝกกันได
ภายในองคกร  
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  ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชิวิตประจําวันของทุกคน ซ่ึงสงผลถึงปจจัยทางดาน
เทคโนโลยีขององคกรผูผลิตส่ือหนาหนังดวยเชนกัน โดยคอมพิวเตอรท่ีใชในองคกรจะใชระบบปฏิบัติการ
ของวินโดวสําหรับงานท่ัวไป และระบบปฏิบัติการของแม็คอินทอชสําหรับงานท่ีตองใชความ
ละเอียดในทางศิลปะท่ีสูง โดยจะใชโปรแกรมพ้ืนฐานสําหรับงานที่เกี่ยวของ เชน Photoshop, 
Illustrator, Freehand สําหรับงานออกแบบใบปดภาพยนตร Final Cut Pro HD, AVID Xpress Pro, 
Photoshop สําหรับงานตัดตอภาพยนตรตวัอยาง และ After Effect, Maya, 3D Max สําหรับงาน  
สเปเชียล เอฟเฟค  
 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับองคผูผลิตส่ือหนาหนังโดยตรง ไดแก 
การท่ีประเทศไทยยังไมกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดเรทของภาพยนตรออกมา จึงสงผลตอการจัด
เรทของส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางดวย ผูวิจัยเห็นวาปจจัยดงักลาวสงผลตอผูชมโดยตรง 
เพราการที่ยังไมมีกฎหมายดงักลาวออกมาอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหเปนหนาท่ีของผูชมเองท่ีตอง
คัดเลือกภาพยนตรท่ีเหมาะสมสําหรับสมาชิกทุกในครอบครัว ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีงายกวามากสําหรับการ
คัดเลือกภาพยนตรท่ีกําลังจะไปชม เพราะผูชมสวนใหญพอจะมีความรูเกี่ยวกับภาพยนตรท่ีกําลังจะ
เขาไปชมในโรงภาพยนตรอยูแลว แตกับส่ือหนาหนังประเภทภาพยนตรตัวอยางท่ีฉายอยูในโรงนัน้ 
ผูชมจะไมมีทางทราบไดเลยวากําลังจะไดชมภาพยนตรตัวอยางประเภทใด จนบางคร้ังตองทําให
ผูชมบางรายโดยเฉพาะเยาวชนตองไดเห็นภาพยนตรตัวอยางท่ีไมเหมาะสมกับวัย เชน การเปด
ภาพยนตรตัวอยางเร่ือง “จันดารา” ในรอบฉายของภาพยนตรเร่ือง “สุริโยไท” (กอบเกียรติ พรภาคาเดช, 
22 พฤศจิกายน 2547) ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีประเทศไทยจําเปนตองมีการแบงเรทสําหรับ
ภาพยนตรและภาพยนตรตัวอยางท่ีจะฉายในโรงภาพยนตร โดยแนวคิดนี้สอดคลองกับงานวิจัย 
“การจัดแบงประเภทผูชมภาพยนตรในประเทศไทย” ของ แสงดาว เสนาจักร ท่ีเสนอวาพระราช 
บัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473 ท่ีนํามาบังคับใชในปจจบัุนควรจะมีการแกไข โดยควรจะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการจดัแบงประเภทของผูชมภาพยนตรแทนการเซนเซอร ซ่ึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน แตผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการจัดแบงประเภทของผูชมภาพยนตรควบคูไปกับการ
เซนเซอรภาพยนตรบางประเภทดวย เพื่อเปนการลดโอกาสของการรับชมภาพยนตรท่ีไมเหมาะสม
ของเยาวชน 

ปจจัยดานสังคม พบวามีผลกระทบตอการผลิตส่ือหนาหนงัอยูเสมอ โดยเฉพาะผลกระทบ
ท่ีเกี่ยวของทางดานจิตใจบุคคลบางกลุม เชน ส่ือหนาหนงัเร่ือง “องคุรีมาล” ท่ีใชคําโปรยวา “ศาสดา
แหงฆาตกร” ซ่ึงเปนการตีความหมายท่ีผิดหลักทางพุทธศาสนา ซึ่งไดรับการตอตานจากองคกร
พุทธศาสนาเปนอยางมาก  
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ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวาความเติบโตขององคกรผูผลิตส่ือหนาหนังจะสารมารถอางอิงได
จากวงการภาพยนตรไทย เนือ่งจากผูผลิตภาพยนตรคือลูกคาหลักของผูผลิตส่ือหนาหนงัยิ่งมีภาพยนตร
ถูกผลิตออกมามากเทาไหร วงการผูผลิตส่ือหนาหนังก็จะเติบโตข้ึนมากเทานั้น โดยในป พ.ศ. 2546 
มีภาพยนตรไทยออกฉาย 49 เร่ือง และป พ.ศ. 2547 มีภาพยนตรไทยออกฉาย 44 เร่ือง (นิตยสาร        
เอนเตอรเทน เอ็กซตรา, 2548 : 107) จึงทําใหมีผูสรางภาพยนตรมาติดตอ บริษัท ด็อกเตอร เฮด      
ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังถึงเดือนละ 2 - 3 รายทีเดียว ท้ังนี้สอดคลองกับงานวจิัย  “พัฒนาการ
และแนวโนมของอุตสาหกรรมส่ือมวลชน : การวิเคราะหเดอะเนช่ันกรุป” ของศศิยา วิจติรจามรี         
ท่ีสรุปวาปจจัยดานเศรษฐกิจภายในประเทศมีการเจริญเติบโต สงผลใหการเติบโตของธุรกิจการโฆษณา
ตามไปดวย 
 ปจจัยดานนายทุน  พบวาอิทธิพลของบริษัทผูสรางภาพยนตรท่ีมีตอผูผลิตส่ือหนาหนงันั้น
ยังมีสูงอยูมาก ในกรณีของ บริษัท ด็อกเตอร เฮด ซ่ึงถือเปนองคกรผูผลิตส่ือหนาหนังท่ีมีอิสระ        
ในการทํางานท่ีสูงกวาผูผลิตส่ือหนาหนังท่ีมีบริษัทท่ีอยูในรูปของอินเฮาสของบริษทัผูผลิตภาพยนตร
เองอยางปน คอมพานี หรือ สตาดีโอ แตในการพรีเซนตงานใหแกลูกคาที่เปนผูสรางภาพยนตร         
ถาไมเปนท่ีพอใจชองลูกคาผูผลิตส่ือหนาหนัง ก็ตองนําผลงานกลับมาแกไขใหมจนกวาจะเปนที่
พอใจของลูกคา 
 ปจจัยดานคูแขง พบวาองคกรผูผลิตสื่อหนาหนังในประเทศไทยน้ันยังมีอยูนอยมาก 
เม่ือเทียบกับตางประเทศ (อดิเรก วัฏลีลา, 24 กุมภาพันธ 2548) ประกอบกับการท่ีภาพยนตรเปน
สินคาท่ีมีอายุส้ัน การแขงขันขององคผูผลิตส่ือหนาหนังจึงไมปรากฏชัดเจน ยกเวนในกรณีท่ีการ
วางส่ือหนาหนังของภาพยนตรสองเร่ืองปรากฏวามีความคลายคลึงกันมากเกนิไป ทางบริษัทผูผลิต
ส่ือหนาหนังกจ็ะทําการปรับเปล่ียนกลยุทธในการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้นเสียใหม 
 ปจจัยดานผูบริโภคหรือผูชมภาพยนตรนั้น พบวาผูผลิตส่ือหนาหนังใหความสําคัญตอ
ปจจัยนี้นอยกวาปจจัยทางดานนายทุน โดยเฉพาะกรณีเร่ืองการบิดหนาหนังท่ีผูผลิตส่ือหนาหนัง
มักจะอางถึงการปรับเปล่ียนไปตามความตองการของลูกคา หรือผูสรางภาพยนตร ซ่ึงมีความเส่ียง
ทางธุรกิจในการสรางภาพยนตรแตละเร่ือง โดยการบิดหนาหนังคือการจงใจของผูผลิตส่ือหนาหนัง
ท่ีตองการสรางหนาหนังใหเนื้อหามีความแตกตางไปจากตัวภาพยนตรเอง เพือ่วตัถุประสงคทางธุรกิจ 
ซ่ึงบอยคร้ังไดสงผลกระทบตอความรูสึกผูชมในแงลบ ท่ีมีตอการชมภาพยนตรท่ีมีการบิดหนา 
โดยผูผลิตส่ือหนาหนังจะอางถึงความแตกตางทางรสนิยมและวิจารณญาณของผูชมวา ไมสามารถ
นํามาตัดสินคุณคาของส่ือหนาหนังไดอยางเท่ียงตรง ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวจิัยเร่ือง “ภาพยนตร
ตัวอยาง” ของพิพัฒน เช่ียววัฒนากุล ท่ีกลาววาลักษณะของภาพยนตรตัวอยางท่ีดีตองไมเบ่ียงเบน
ขอเท็จจริงของเร่ืองเดิมจนแนวทางเสีย  
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 นอกจากนี้ปจจัยท่ีสามารถควบคุมไดคือปจจัยดานการตลาด โดยการนําแนวคิดดาน
สวนผสมทางการตลาดมาวิเคราะหองคกรผูผลิตส่ือหนาหนัง จากผลการวิจัยพบวา 
 ปจจัยดานสินคาสําหรับองคกรผูผลิตสื่อหนาหนังก็คือภาพยนตร ซ่ึงภาพยนตรแตละ
เร่ืองนั้นจะมีปจจัยในการสรางส่ือหนาหนังท่ีตางกันไป ภาพยนตรประเภทตลก, สยองขวัญ 
และแอ็คช่ัน ถือวาเปนภาพยนตรแนวท่ีประสบความสําเร็จ เหมาะสมที่จะทําเปนหนาหนังมากท่ีสุด 
เพราะเปนภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยจะมีเนื้อหาท่ีเขาใจงายเหมาะสําหรับ
ผูชมทุกเพศทุกวยั ขณะเดยีวกันภาพยนตรประเภทชีวิต, อาชญากรรม, วิทยาศาสตรนั้นไมเหมาะสม
ในการสรางใหเปนหนาหนังเพราะผูชมภาพยนตรในประเทศไทยไมตองการชมภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาท่ี
ตึงเครียด สวนภาพยนตรแนวสงครามและแนวเพลงนัน้ ไดกลายเปนหนาหนังรองใหกับภาพยนตร
แนวแอ็คช่ันและภาพยนตรตลกตามลําดับ ในขณะท่ีภาพยนตรแนวรักโรแมนติก จะประสบความสําเร็จ
ไดก็ตอเม่ือมีหนาหนังท่ีเปนตลกคอยเสริม ท้ังนี้สอดคลองกับงานวจิัย “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของไกรสร วงศอนันตศักดิ์   
ท่ีสรุปวากลุมผูชมภาพยนตรท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักของผูสรางภาพยนตรไทย อยูในชวงอายุ 15 -
25 ป  และตองการความบันเทิงจากการชมภาพยนตรเปนหลัก 
 ปจจัยดานราคาสําหรับองคกรผูผลิตส่ือหนาหนัง ก็คือตนทุนในการสรางส่ือหนาหนังที่
บริษัทผูสรางภาพยนตรจะใชวาจางบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังในการผลิต โดยปจจุบันจะอยูท่ี 10 
ลานบาทตอเร่ือง รวมทั้งขึ้นอยูกับขนาดของทุนสรางของภาพยนตรดวยวามีขนาดท่ีใหญแคไหน 
เพื่อการสรางส่ือหนาหนังใหเหมาะสมกับตัวภาพยนตรเอง โดยการทําสัญญานัน้ทาง บริษัท ด็อกเตอร 
เฮด  จะมีสองแบบคือ การรับผลิตส่ือหนาหนังใหกับภาพยนตรทุกเร่ืองของบริษัทผูสรางภาพยนตร 
หรือการทําสัญญาการผลิตส่ือหนาหนังเปนเร่ือง ๆ  
 ปจจัยดานสถานท่ีสําหรับองคกรผูผลิตส่ือหนาหนังก็คือ สถานท่ีท่ีส่ือหนามีโอกาสได
เปนท่ีพบเหน็ของผูชมกลุมเปาหมาย โดยจะมีสองลักษณะคือเผยแพรในโรงภาพยนตรซ่ึงเปนเผยแพร
ส่ือหนาหนังแกกลุมเปาหมายโดยตรง ซ่ึงทางโรงภาพยนตรจะเปนผูกําหนดเองวาส่ือหนาของภาพยนตร
เร่ืองไหนควรจะจดัวางไดท่ีไหนอยางไร ท้ังนี้สอดคลองกับงานวจิัย “การวางแผนประชาสัมพันธ
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรณีศึกษา งานเปดตัวภาพยนตรรอบปฐมทัศน” ของสุวริน 
รัตนโยธา ท่ีกลาววาการวางแผนประชาสัมพันธงานเปดตัวภาพยนตรรอบปฐมทัศนจะถูกกําหนด
โดยเปาหมายและวัตถุประสงค ในกรณีการจดังานเปดตัวภาพยนตรท่ีบริษัทจัดจําหนายภาพยนตร
รวมดาํเนินงานกับโรงภาพยนตร บริษทัจดัจําหนายภาพยนตรจะเปนผูกําหนดวัตถุประสงค ในกรณี
โรงภาพยนตรเปนผูดําเนนิการจัดงานเปดตัวภาพยนตร  โรงภาพยนตรจะเปนผูกําหนดวัตถุประสงค 
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 โดยการเผยแพรส่ือหนาหนังอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใชส่ือนอกสถานที่ ซึ่งเปนการ
ส่ือสารกับกลุมเปาหมายโดยกวาง ซ่ึงบริษัทผูผลิตภาพยนตรจะเปนผูกําหนดเองวาจะใชส่ือหนาหนัง
ของตนอยางไร โดยบริษัทผูผลิตสื่อหนาหนังจะคอยแนะนําถึงความเหมาะสมในการเผยแพรส่ือ
หนาหนังตาง ๆ  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสําหรับองคกรผูผลิตส่ือหนาหนัง ก็คือการผลิตส่ือหนาหนัง
ออกมาเสริมส่ือหนาหนังหลัก โดยจะแบงออกเปนสองชวงคือชวงกอนภาพยนตรฉายกับชวงท่ี
ภาพยนตรกําลังฉาย โดยชวงกอนภาพยนตรฉายจะมีการผลิตของท่ีระลึก ของชํารวย เส้ือยืด หรือ
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ท่ีสามารถทําใหผูชมสามารถระลึกถึงภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ได โดย ผลิตภัณฑ
จะมีรูปแบบอยางไรนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมของตัวภาพยนตรเร่ืองนั้น 
 ขณะท่ีชวงท่ีภาพยนตรกําลังฉาย ผูผลิตส่ือหนาหนังจะใชวิธีการการสงเสริมการตลาด
ดวยการลงเพลสแอดโฆษณาลงในหนังส่ือพิมพตาง ๆ หรือการลงโฆษณาทางโทรทัศนเกี่ยวกับ
ภาพยนตร โดยเนื้อหาสวนใหญจะเปนการกระตุนผูชมใหสนใจภาพยนตรเร่ืองดังกลาว เชน การ
แสดงใหเห็นถึงกระแสของภาพยนตรซ่ึงเปนท่ีสนใจของสังคม การโคดคําพูดของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
หรือนักวิจารณภาพยนตรเกีย่วกับความเหน็ท่ีมีตอภาพยนตร โดยจะดาํเนินการอยางตอเนื่องจนกวา
ภาพยนตรจะออกจากโรงฉาย ซ่ึงวิธีการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Roy Blackwood (1993) 
(อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววาการเสนอสารซํ้า ๆ (Repetition) คือการนําเสนอ
เร่ืองที่จะโนมนาวใจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจะสามารถเสริมจุดเดน (Intensification) ในการ
โนมนาวใจผูรับสารได 
 

กระบวนการและกลยุทธการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวาการสรางสื่อหนาของภาพยนตรแตละเรื่องนั้น ผูผลิตส่ือ
หนาหนังจะตองทําการรวบรวมความคิดเกี่ยวภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ โดยเร่ิมแรกจะมีการพูดคุยกัน
ระหวางผูสรางภาพยนตรกบัผูผลิตส่ือหนาหนัง ถึงทิศทางของหนาหนังสําหรับภาพยนตรท่ีจะเขาสู
กระบวนการ  เม่ือตกลงกันไดเรียบรอย  ทางผูสรางจะสงผลงานท่ีเกี่ยวกับภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ 
ท้ังภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่งมาใหผูผลิตส่ือหนาหนังเพื่อทําการวิเคราะหหนาหนงัตอไป 
 เม่ือไดรับผลงานท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร ท่ีจะเขาสูขบวนการผลิตหนาหนังเรียบรอยแลว 
ทางฝายครีเอทีฟจะรวมประชุมกัน เพื่อชมภาพยนตร เพื่อวิเคราะหหนาหนัง และหาจดุขายของ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น โดยฝายครีเอทีฟแตละคนจะไดรับแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ โดยจะนําผลท่ีไดมารวบรวมเพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตส่ือหนาหนัง 
ซ่ึงเนื้อหาในแตละขอสรุปไดดังนี ้
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 ภาพยนตรโดยธรรมชาติจะมีหลายแนวในหนึ่งเร่ือง โดยผูผลิตส่ือหนาหนังจะตองเลือก
แนวทางใดแนวทางหน่ึงเทานั้นในการวางแผนผลิตส่ือหนาหนัง โดยท่ีทีมงานทุกคนตองมีความ
เขาใจถึงแนวทางของการสรางสรรคส่ือหนาหนังของภาพยนตรแตละเร่ืองรวมกัน วาจะใชองคประกอบ
สวนไหนของภาพยนตรเปนหนาหนัง ซ่ึงสอดคลองกับกับงานวจิัยเร่ือง “ภาพยนตรตัวอยาง” ของ
พิพัฒน เช่ียววัฒนากุล ท่ีกลาววาลักษณะของภาพยนตรตัวอยางท่ีดีตองพยายามมุงสูแนวคิดหลัก
แนวคิดเดยีว  

ตอมาจะมีการเลือกฉากและคําพูดท่ีนาสนใจท่ีสุดของภาพยนตรเอาไว สําหรับการผลิต
ส่ือหนาหนัง ซ่ึงสอดคลองกับกับงานวิจยัเร่ือง “ภาพยนตรตัวอยาง” ของพิพัฒน เช่ียววัฒนากลุ            
ท่ีกลาววาลักษณะของภาพยนตรตัวอยางท่ีดีตองเลือกใชแนวคิดท่ีดีท่ีสุด สําคัญท่ีสุด โนมนาวท่ีสุด 
รวมท้ังการหาจุดแข็งและจดุออนของภาพยนตร เพื่อท่ีจะหาสวนดภีาพยนตรสําหรับนํามาเปนหนาหนงั
และหาสวนดอยเพื่อพยายามท่ีจะไมนํามาพูดถึง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Roy Blackwood 
(1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววาวิธีการละเวนไมพูดถึง (Omission) คือการ
นําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการปดบังจุดออนของตนและเปนการหันเหความสนใจ (Diversion) 
คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจ โดยการเนนแตจุดท่ีตองการจะนําเสนอเทานั้นจะสามารถ
กลบเกล่ือน  (Downplaying)  และมีประสิทธิภาพในการโนมนาวใจผูรับสารได 

หลังจากนัน้จะตองมีการเลือกคําพูดหนึ่งคําหรือประโยค เพื่อเปนการจํากัดความใหกับ
ภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ เพื่อการส่ือสารท่ีรวดเร็วตอผูชม ซ่ึงสอดคลองกับกับงานวิจยัเร่ือง“ภาพยนตร
ตัวอยาง” ของพิพัฒน เช่ียววัฒนากุล ท่ีกลาววาลักษณะของภาพยนตรตัวอยางท่ีดีตองทําใหผูชม
สามารถจําช่ือเร่ืองได หรือจดจําแนวทางของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ได โดยทีมงานฝายครีเอทีฟจะมี
การตรวจสอบความรูสึกของตัวเองท่ีมีตอภาพยนตรเร่ืองดังกลาว โดยจะใชท้ังมุมมองของนักครีเอทีฟและ
มุมมองของผูชมท่ัวไป เพราะการใชมุมมองของนักครีเอทีฟอาจจะนําความรูสึกหรือรสนิยมสวนตัว
มาใชกับการทํางานได  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ แบกดิเคียน (Bagdikian, 1983) ท่ีกลาวถึง
แนวทางท่ีนักขาวและบรรณาธิการขาวจะตัดสินเลือกขาว โดยการมองโลกของความเปนจริงและ
นิสัยของตน นั่นคือมองผูอานวาผูอานตองการอะไร และมีความปรารถนาอยางไร ซ่ึงการใชมุมมอง
ของผูชมท่ัวไปในการตัดสินจะไดภาพของกลุมเปาหมายท่ีจะเผยแพรส่ือหนาหนังไปถึงไดชัดเจนกวา 
โดยเฉพาะการไมควรตัดสินวาภาพยนตรคุณภาพท่ีมีรางวัลการันตีนั้น จะประสบความสําเร็จทาง
รายไดเชนกัน (สกกบงกช ขันทอง, 28 มกราคม 2548) ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย“ปจจัยท่ีมีผลตอ 
การตดัสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของไกรสร 
วงศอนันตศักดิ์ ท่ีสรุปวาการท่ีภาพยนตรไทยไดรับรางวัลจากการประกวดภาพยนตรภายในประเทศ
และตางประเทศน้ัน แทบไมมีผลตอการเลือกตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคเลย 

DPU



 165

 จากน้ันกจ็ะเปนหาการอางอิงในการสรางส่ือหนาหนัง โดยคนหาวาภาพยนตรท่ีกาํลังผลิต
เปนส่ือหนาหนังนั้น มีความคลายคลึงกับภาพยนตรเร่ืองใดมากอน เพื่อนําแนวทางน้ันมาปรับใช 
และจะวิเคราะหวาภาพยนตรเร่ืองดังกลาวมีฐานของกลุมเปาหมายเปนเชนไร ภาพยนตรมีศักยภาพ
พอท่ีจะขยายฐานของกลุมเปาหมายไดหรือไม โดยในข้ันสุดทายจะมีการคาดเดารายไดของภาพยนตร
เอาไวลวงหนา เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ืองนั้นตอไป 

การส่ือหนาหนังนั้นพบวามีการใชแนวคิดท่ีสอดคลองกับกลยุทธการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ 
โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี ้

การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” ไดมีการนํารูปจาก
เหตุการณจริงท่ีภาพถายมีรูปวิญญาณปรากฏอยูมาใชกับส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตร และ
ภาพยนตรตัวอยาง เพื่อเปนการสรางความนาเช่ือถือใหแกเนื้อเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิญญาณ ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ Roy Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววา             
การเช่ือมโยง (Association) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการเช่ือมโยงกับคานิยมเร่ืองคุณคา 
จะสามารถสรางความโดดเดน (Intensification) ในการโนมนาวใจผูรับสารได 

การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยูไนเต็ด” ไดมีการเลือกที่จะใชภาพลักษณ
ของชาวซาไกใหเปนชาวปาแทนการเปนนักฟุตบอลใบปดภาพยนตร เพื่อตองการจะส่ือถึงการเปน
ภาพยนตรแนวตลกมากกวาจะเปนภาพยนตรแนวกีฬา ซ่ึงเปนภาพยนตรแนวท่ียากตอการโปรโมท 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Roy Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206)                
ท่ีกลาววาวิธีการหันเหความสนใจ (Diversion) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการเนนแต
จุดท่ีตองการจะนาํเสนอเทานั้นจะสามารถกลบเกล่ือน (Downplaying) และมีประสิทธิภาพในการ
โนมนาวใจผูรับสารได 
 การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” ไดมีการเลือกท่ีจะใชสัญลักษณ
หลายอยางแทนการใชคําพดู หรือการใชสัญลักษณอยางหน่ึงเพื่อส่ือถึงสัญลักษณอีกอยางหนึ่ง เชน 
การใชภาพแวนตาแทนกระเด่ืองของกลองชุด (ตามภาพท่ี 24) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Roy 
Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววา การแตงรูปโฉมของสาร 
(Composition) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบ เพื่อกระตุนความ
สนใจของผูรับสาร จะสามารถสรางความโดดเดน (Intensification) ในการโนมนาวใจผูรับสารได 

การสรางส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ซี-อุย” ไดมีการเลือกท่ีตั้งคําถามตอผูชมวา ซีอุย
เปน “ผี” หรือ คน” เพื่อใหเกิดความสงสัยแกผูชมวา “ซี-อุย” เปนภาพยนตรแนวอะไรกันแน                
ซ่ึงความเปนจริงแลวซีอุยคือบุคคลท่ีมีตัวตนอยูจริงในประวัติศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Roy Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววาวิธีการสรางความสับสน 
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(Confusion) คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการสรางความคาดหวังและ/หรือความเขาใจท่ี
ผิด ๆ จะสามารถกลบเกล่ือน (Downplaying) และมีประสิทธิภาพในการโนมนาวใจผูรับสารได 
 นอกจากนี้กลยุทธการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจยังถูกใชในการสรางส่ือหนาหนังท่ัว ๆ ไป 
เชน การบอกกําหนดวันฉายของภาพยนตรในส่ือหนาหนังประเภทใบปดภาพยนตรและภาพยนตร
ตัวอยางท่ีเปนทีเซอร ปจจุบันไดมีการใชลูกเลนในการใชคํา คือแทนท่ีจะบอกไปตรง ๆ วาจะฉาย
วันท่ีเทาไหร แตกลับมีการใชคําท่ีเม่ือผูชมไดยนิหรือไดฟงแลวสามารถระลึกถึงภาพยนตรเร่ืองนั้น
ไดทันที เชน 9 เดือน 9 วิญญาณจะติดตา 7 ตุลา หวานท่ัวพื้นปฐพี  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Roy Blackwood (1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววา การเช่ือมโยง (Association) 
คือการนําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจโดยการเช่ือมโยงกับคานิยมเร่ืองคุณคา จะสามารถสรางความ
โดดเดน  (Intensification)  ในการโนมนาวใจผูรับสารได 

ขณะเดียวกนั การเลือกใชส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือพิมพในการโปรโมทส่ือหนาหนัง
ท่ีสามารถสรางการรับรูแกกลุมเปาหมายไดทุกวนันั้น ยงัสอดคลองกับแนวคิดของ Roy Blackwood 
(1993) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542 : 206) ท่ีกลาววาการเสนอสารซํ้า ๆ (Repetition) คือการ
นําเสนอเร่ืองท่ีจะโนมนาวใจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ จะสามารถสรางความโดดเดน (Intensification) 
ในการโนมนาวใจผูรับสารได 

แนวคิดเกี่ยวกบัผูเฝาประตู มีความสําคัญตอการวิเคราะหการสรางส่ือหนาหนังอยางมาก 
โดยผูวิจยัไดนาํมาทําการวิเคราะหส่ือหนาหนังโดยเปรียบเทียบกับแบบจําลองผูเฝาประตูของ ดี เอ็ม 
ไวท (White, D. M., 1950) และแบบจําลองความคิดรวมยอดเพ่ือการวิจัยการส่ือสารของ เวสลีย
และ แม็คลีน (Westley and Mclean, 1957) ถึงบทบาทดานการลดทอนเสริมแตง ตลอดจนโอกาส
และอุปสรรคของผลิตส่ือหนาหนังในการสรางส่ือหนาหนัง  โดยมีผลสรุปดังนี้ 
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ภาพท่ี  33   แบบจําลองแนวคิดผูเฝาประตูของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติด 
                   วิญญาณ” 

 
 จากแบบจําลองพบวาภาพยนตรเร่ือง “ชัตเตอร กดติดวญิญาณ” ไมมีการบิดหนาหนัง 
เนื่องจากส่ือหนาหนังท่ีใชในการโปรโมทภาพยนตรมีเนือ้หาตรงกับเนือ้หนงัของภาพยนตรโดยตรง 
 
ภาพท่ี  34   แบบจําลองความคิดรวมยอดการส่ือการของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง  

“ชัตเตอร  กดติดวิญญาณ”  

 
 
จากแบบจําลองพบวา ผูผลิตสื่อหนาหนังไดทําการเสริมความนาสนใจของหนาหนัง

ดวยการใชภาพถายท่ีมีวิญญาณปรากฏอยูสําหรับการโปรโมทในส่ือหนาหนังทุก ๆ ส่ือของภาพยนตร
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เร่ืองนี้ ซ่ึงสามารถสรางกระแสตอบรับจากผูชมไดเปนอยางดี และสงผลถึงรายไดท่ีประสบความสําเร็จ
เปนอยางสูง 

 
ภาพท่ี  35    แบบจําลองแนวคิดผูเฝาประตูของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง  

 “ซาไก  ยูไนเต็ด” 
 

 
 
 

จากแบบจําลองพบวาภาพยนตรเร่ือง “ซาไก ยไูนเตด็” มีการบิดหนาหนัง เล็กนอย 
เนื่องจากส่ือหนาหนังท่ีใชในการโปรโมทภาพยนตรมีเนือ้หาแตกตางจากภาพยนตร โดยส่ือหนาหนัง
จะเนนท่ีเนื้อหาความตลกของภาพยนตรเปนหลัก 
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ภาพท่ี  36   แบบจําลองความคิดรวมยอดการส่ือการของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง  
“ซาไก ยูไนเต็ด” 

 
 

จากแบบจําลองพบวา ผูผลิตส่ือหนาหนังไมไดทําการเสริมความนาสนใจของหนาหนัง
เพิ่มข้ึน เนื่องจากแนวคิดแรกเร่ิมในการวางแผนการผลิตส่ือหนาหนังถูกยับยัง้ดวยปจจัยดานนายทุน
ท่ีมีความคิดเหน็ในการผลิตส่ือหนาหนังท่ีขัดแยงกัน ดวยเวลาท่ีจํากัดจงึทําใหส่ือหนาหนังท่ีออกมา
ไมโดดเดนเทาท่ีควร   ในขณะท่ีภาพยนตรทํารายไดระดบัปานกลาง 

 
ภาพท่ี  37    แบบจําลองแนวคิดผูเฝาประตูของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง  

“ทวารยังหวานอยู” 
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จากแบบจําลองพบวาภาพยนตรเร่ือง “ทวารยังหวานอยู” ไมมีการบิดหนาหนัง เนื่องจาก 
ส่ือหนาหนังท่ีใชในการโปรโมทภาพยนตรมีเนื้อหาตรงกับเนื้อหนังของภาพยนตรโดยตรง 
 
ภาพท่ี  38   แบบจําลองความคิดรวมยอดการส่ือการของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง  

“ทวารยังหวานอยู” 
 

 
 

จากแบบจําลองพบวา ผูผลิตส่ือหนาหนังไดทําการเสริมความนาสนใจของหนาหนังให
มีความโดดเดนข้ึนทุก ๆ ทาง เนื่องจากการใหอิสระทางความคิดของนายทุนจึงทําใหส่ือหนาหนัง
แตละช้ินของภาพยนตรเร่ืองนี้มีความโดดเดนและไดรับการพูดถึงเปนอยางมาก แตรายไดของภาพยนตร
เร่ืองนี้กลับประสบความลมเหลว 
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ภาพท่ี  39   แบบจําลองแนวคิดผูเฝาประตูของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ซีอุย” 
 

 
 

จากแบบจําลองพบวาภาพยนตรเร่ือง “ซีอุย” มีการบิดหนาหนัง เล็กนอย เนื่องจาก     
ส่ือหนาหนังท่ีใชในการโปรโมทภาพยนตรมีเนื้อหาแตกตางจากภาพยนตร โดยส่ือหนาหนังจะเนน
ท่ีเนื้อหาความนากลัวของภาพยนตรเปนหลัก 
 
ภาพท่ี  40  แบบจําลองความคิดรวมยอดการส่ือการของการผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเร่ือง “ซีอุย” 
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จากแบบจําลองพบวา แรกเร่ิมผูผลิตสื่อหนาหนังตองการที่จะวางโครงสรางเกี่ยวกับ
เร่ืองราวในชีวิตต้ังแตเด็กจนโตของซีอุยลงในสื่อหนาหนัง แตขอจํากัดทางดานเวลาของนายทุน
จึงทําใหแผนการดังกลาวตองเปล่ียนไป โดยการหันมาเนนท่ีการต้ังคําถามกับคนดูวาซีอุยเปน 
“ผีหรือคน”  ซ่ึงทําใหส่ือหนาหนังท่ีมีอยูดอยลงไป (อางถึง ภาพยนตรไทย ป พ.ศ. 2547-2548, 145) 
เพราะเหมือนเปนความพยายามใหคนเช่ือวาตัวละครซีอุยไมใชบุคคลท่ีมีอยูจริง ท้ัง ๆ ท่ีคนสวนใหญ
ตางเขาใจตรงกันวาซีอุยคือบุคคลที่มีตัวตนอยูจริงในประวัติศาสตร ซ่ึงถือเปนการบิดหนาหนังท่ี
คอนขางรุนแรง และทําใหประสบความลมเหลวทางรายไดตามมา 

จากการวิเคราะหดังกลาว สามารถแบงลักษณะของการสรางส่ือหนาหนงัไดสองประเภท
คือ หนาหนังท่ีผูสรางภาพยนตรเปนผูกําหนดความคิดแกผูผลิตส่ือหนาหนัง ไดแก “ซาไก ยูไนเต็ด” 
“ซีอุย” และหนาหนังท่ีผูสรางภาพยนตรใหอิสระแกผูผลิตส่ือหนาหนงั “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ” 
“ทวารยังหวานอยู” ซ่ึงภาพยนตรแตละเรื่องตางก็มีรายไดท่ีแตกตางกันไป สอดคลองกับแนวคิด
ของ ผ.ศ. ดร. กฤษดา เกิดดี  ท่ีกลาววาการผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรไทยมีความยากมาก 
เพราะยังไมมีปจจัยอะไรที่จะบงบอกถึงความสําเร็จของภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ไดอยางแนชัด 
(ผ.ศ. ดร. กฤษดา เกิดดี, 19 เมษายน 2548) แตจากการสังเกตส่ือหนาหนังท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังไดรับ
อิสระทางความคิดในการวางแผนงานท่ีดจีะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยั “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” ของไกรสร วงศอนนัตศักดิ์ ท่ีสรุปวาปจจัยท่ีมีผลอยางชัดเจนตอการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตรไทยคือหนาหนังและเนื้อหาสาระของภาพยนตรเปนอันดับหนึ่ง และสอดคลองกับทัศนะ
เกี่ยวกับบทบาทของส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสัมภาษณมาท่ีสรุปวาส่ือหนาหนัง
มีความสําคัญตอวงการภาพยนตรไทย 
 

นโยบายในการใชส่ือของบริษัทผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรไทย  
สําหรับนโยบายการใชส่ือขององคกรผูผลิตส่ือหนาหนังนัน้ โรงภาพยนตรนับไดวาไดรับ

ความนิยมสูงสุด เพราะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีมากจากการเผยแพรดวยภาพยนตรตวัอยาง 
และเปนส่ือทางโรงภาพยนตรไมคิดคาบริการ ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของส่ือและ
การเลือกใชส่ือของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท ท่ีกลาววาส่ือโรงภาพยนตรสามารถเจาะกลุมเปาหมาย
ไดเฉพาะ เชน กลุมวยัรุน ท้ังยังเลือกสถานที่ได ผูชมกห็ลีกเล่ียงการชมขอความไดนอย และมีราคาถูก 

ขณะเดียวกนัโทรทัศนเองก็เปนส่ือท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังนยิมใชเปนอยางมากเพราะสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวาง ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของส่ือและการเลือกใช
ส่ือของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท ท่ีกลาววาส่ือโทรทัศนสามารถใหภาพท่ีเคล่ือนไหวไดพรอมเสียง 
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ทําใหผูชมเกดิความเพลิดเพลิน มีอารมณคลอยตามทําใหเราทราบเนื้อหา เกิดความเขาใจไดโดยงาย 
เปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะได 

ตรงกันขามกบัวิทยุท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังมองวาไมใชส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับการเผยแพร
ส่ือหนาหนังอกีตอไป เพราะมีกลุมเปาหมายคนละกลุมนั่นเอง ท้ังนีส้อดคลองกับแนวคิดเกีย่วกบั
ชนิดของส่ือและการเลือกใชส่ือของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท ท่ีกลาววาส่ือวิทยุมีจาํนวนสถานวีทิยุ
มีมากเกินไป การจะประชาสัมพันธใหครบทุกสถานีจะเสียคาใชจายสูงมาก และผูฟงเองไมสามารถ
จดจําขอความไดหมด จะจําไดเพยีงบางสวนเทานั้น 

ส่ือกลางแจงและส่ือเคล่ือนท่ีปจจุบันผูผลิตส่ือหนาหนังกลับมาใหความสําคัญตอแบนเนอร
มากกวาใบปดเสียแลว   เนื่องจากการที่สามารถใหอิสระในการออกแบบไดดีกวา  

ส่ือสิ่งพิมพสําหรับการเผยแพรส่ือหนาหนังนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังใหความสําคัญตอ
หนังสือพิมพมากกวานิตยสารเนื่องจากมีการจําหนายท่ีมีความถ่ีทุกวนั และสามารถใชในการแกไข
สถานการณของภาพยนตรไดอยางทันทวงที ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ คุณธวัชชัย ฤดีอมรเกียรติ 
ซีเนียร กอปปไรทเตอร ของบริษัท เดนซึ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีกลาววาคําท่ีใชเปนส่ือหนาหนัง
ของภาพยนตรโดยเฉพาะท่ีใชในหนังสือพิมพท่ีตองเปล่ียนตลอดเวลา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสถานการณ
ของภาพยนตรเร่ืองนั้นวาเปนอยางไร 

อยางไรก็ดี การใชส่ือของผูผลิตส่ือหนาหนงันั้นจุดประสงคสําคัญก็เพื่อความสําเร็จของ
ภาพยนตรท่ีทําการโปรโมท แตบางคร้ังความสําเร็จของส่ือหนาหนังท่ีใชอาจจะไมใชตัวบงช้ีความสําเร็จ
ของภาพยนตรไดเสมอไป  อยางในกรณีของการใชแนวคิดเร่ือง  Below the line  ซ่ึงเปนการใชส่ือ
เพื่อสรางความเขาถึงตอตัวกลุมเปาหมาย ซ่ึงผูผลิตส่ือหนาหนังของภาพยนตรเร่ือง “หมานคร”         
ใชโดยการนําขวดเปลาไปวางสุมไวเปนภูเขากลางถนน ซ่ึงกลายเปนขาวข้ึนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
หลายฉบับ นบัเปนการใชส่ือสําหรับการเผยแพรส่ือหนาหนังไดมีประสิทธิภาพ แตถึงแมจะสามารถ
สรางการรับรูใหเกิดแกผูคนไดในวงกวาง  รายไดของภาพยนตรเร่ืองนีก้ลับไมประสบความสําเร็จ 

ขณะท่ีเทคโนโลยีทางดานส่ือมีความกาวหนาไปอยางมาก แตถาผูผลิตส่ือหนาหนังขาด
จิตสํานึกในการใชส่ือเพ่ือการโปรโมทภาพยนตร ผลลัพธท่ีออกมาอาจจะสงผลเสียตอภาพยนตรเอง
เชน กรณีท่ีผูผลิตส่ือหนาหนังภาพยนตรเรื่องหนึ่งใชกระทูเว็บบอรดของ www.pantip.com ในการ
โปรโมทภาพยนตรของตน โดยการแอบอางวาตัวเองเปนคนดูท่ัวไปท่ีช่ืนชอบภาพยนตรเร่ืองนี้เปน
อยางมาก ซ่ึงการแอบอางดังกลาวเม่ือมีการถูกเปดโปงจึงใหภาพลักษณของภาพยนตรเร่ืองนั้นสูญเสียไป 
และสงผลถึงความลมเหลวทางรายไดของภาพยนตรท่ีตามมาในท่ีสุด 
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ดังนั้น การใชส่ือหนาหนังท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผูผลิตส่ือหนาหนังจะตองมีการวิเคราะห
ถึงความเหมาะสมถึงส่ือท่ีตนเองจะตองใช  เพราะความโดดเดนของส่ือไมอาจจะรับประกันความสําเร็จ
ของภาพยนตรไดเสมอไป  ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักในการสรางส่ือหนาหนงัแกภาพยนตรนั่นเอง 
  
3.  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

การสรางส่ือหนาหนังในยุคท่ีการแขงขันของภาพยนตรท่ีฉายในประเทศไทย ท้ังภาพยนตร 
ไทยและตางประเทศนับวามีความสําคัญมาก หลังจากเหตุการณเม่ือป พ.ศ. 2547 ท่ีภาพยนตรเร่ือง 
“โหมโรง” ซ่ึงเปนภาพยนตรท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่งของเมืองไทย แตกลับไมมีผูชมเขาไปดู
ในโรงภาพยนตรและกําลังจะถูกถอนตารางการฉายออกจากโรงภาพยนตรอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
เปนภาพยนตรท่ีไมมีหนาหนงัท่ีจะทําใหตวัภาพยนตรประสบความสําเร็จได ซ่ึงทําใหผูวิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวาการสรางหนาหนังสําหรับการทําใหภาพยนตรประสบความสําเร็จนั้น มีข้ันตอน
อยางไร ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยไดพบวาหนาหนังเกิดจากการแขงขันท่ีรุนแรงของการดิ้นรนเพื่อความ
อยูรอดของผูสรางภาพยนตรไทย ท่ีตองแขงขันกับผูสรางภาพยนตรตางชาติและภาพยนตรไทยดวย
กันเองท่ีนับวนัจะรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ  ดังนั้น การสรางภาพยนตรท่ีมีหนาหนังท่ีผูชมสนใจจึงเปน
หนทางเดียวท่ีจะทําใหภาพยนตรของตนประสบความสําเร็จ ซ่ึงทางเลือกดังกลาวขัดตออุดมการณ
ของผูสรางภาพยนตรซ่ึงถือเปนงานศิลปะท่ีตองการความแปลกใหมทางความคิดในการนําเสนอ 
 ความขัดแยงดังกลาว จึงทําใหเกดิเสียงเรียกรองไปยังรัฐบาลใหเขามาชวยเหลืออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย ท่ีนับวันจะมีทางเลือกในการสรางผลงานทางศิลปะภายใตความกดดันทางธุรกิจ
นอยลงทุกวัน การปดตัวของบริษัทฟลมบางกอกเม่ือป พ.ศ. 2547 นับเปนตัวอยางท่ีเดนชัดอันหนึ่ง
ท่ีผลกระทบดังกลาวนับวันจะรุนแรงข้ึนทุกวัน ภาพยนตรซ่ึงถือไดวาเปนศิลปะท่ีสามารถบงบอก
เอกลักษณของแตละชาติ ควรจะไดรับการดูแลท่ีเหมาะสมมากกวาจะปลอยใหไปตามกลไกทางการ
ตลาด ซ่ึงวันหนึ่งผูสรางภาพยนตรไทยจะไดผลิตภาพยนตรท่ีมีคุณภาพโดยไมตองคํานึงถึงหนาหนัง
เปนหลักอีกตอไป แตตราบเทาท่ีภาพยนตรยังคงเปนสินคาท่ีหวังผลสําเร็จทางธุรกิจเปนหลัก 
ส่ือหนาหนังกจ็ะยังคงมีความจําเปนตอวงการภาพยนตรเสมอ 
 
4.  ขอแนะนําในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1. ในการวจิัยคร้ังตอไป  ควรจะมีการวิเคราะหเกีย่วกับภาพยนตรตางประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จในการฉายในประเทศไทย  วามีหนาหนังและการสรางส่ือหนาหนังอยางไร 
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 2. ปจจุบันภาพยนตรไทย ไดกลายเปนสินคาสงออกอยางหนึ่งท่ีสามารถไปสรางช่ือเสียง
และทํารายไดในตลาดตางประเทศอยูหลายเร่ืองดวยกัน จึงควรจะมีการศึกษาวาส่ือหนาหนังท่ี
ภาพยนตรไทยเหลานัน้ใชในตางประเทศ   ซ่ึงมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางควรจะเปนเชนไร 
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ประวัติผูเขียน 
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