
ภาพยนตร (Movie)



• ภาพยนตร คือ เปนกระบวนการบันทกึภาพดวยฟลม แลวนําออกฉายในลักษณะที่แสดงใหเห็น

ภาพเคล่ือนไหว (motion pictures) ภาพที่ปรากฏบนฟลมภาพยนตรหลังจากผานกระบวนการถายทําแลว

เปนเพยีงภาพนิ่งจํานวนมาก ที่มอีริยิาบทหรือแสดงอาการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงไปทลีะนอยตอเนื่องกัน

เปนชวงๆ ตามเรื่องราวที่ไดรับการถายทําและตัดตอมา ซึ่งอาจเปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกดิขึ้นจรงิ 

หรือเปนการแสดงใหเหมือนจรงิ หรืออาจเปนการแสดงและสรางภาพจากจนิตนาการของผูสรางก็ไดไมวา

จะเปนชนิดฟลมเนกาทฟี (negative) หรือฟลมโพซทิฟี (positive) ซึ่งไดถูกถาย อัด หรือกระทําดวยวธิใีด ๆ 

ใหปรากฏรูปหรือเสียงหรือทัง้รูปและเสียง เปนเรื่องหรือเหตุการณ หรือขอความอันจักถายทอดรูปหรือ

เสยีง หรือทัง้รูปและเสยีงไดดวยเครื่องฉายภาพยนตรหรือเครื่องอยางอ่ืนทํานองเดยีวกัน และหมายความ

ตลอดถงึฟลมซึ่งไดถูกถาย อัด หรือทําดวยวธิใีด ๆ ใหปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟลมชนดิดังกลาว เปนสาขาที่

สรางสรรคผลงานทางศลิปะในรูปของภาพเคล่ือนไหว และเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทงิ

• ภาพยนตร คือ ภาพนิ่ง หลาย ๆ ภาพเรยีงตดิตอกันอยางตอเนื่อง ใชหลักการที่เรยีกวา การเห็นภาพตดิตา 

(persistence of vision)และเมื่อนําเอาภาพนิ่งเหลานัน้มาฉายดูทลีะภาพดวยอัตราความเร็วในการฉายตอ

ภาพเทา ๆ กัน สายตามนุษยจะยังคงรักษาภาพไวที่เรตนิาเปนชวงระยะเวลาสัน้ๆ ประมาณ 1 สวน 3 วนิาท ี

ถาหากภายในระยะเวลาดังกลาวมอีกีภาพแทรกเขามาแทนที่ สมองของคนจะทําการเช่ือมโยงสองภาพเขา

ดวยกัน และจะทําหนาที่ดังกลาวตอไปเรื่อยๆ หากมภีาพตอไปปรากฏในเวลาใกลเคยีงกัน ในกรณีที่ภาพแต

ละภาพที่มองเห็น เปนภาพที่แสดงใหเห็นถงึความสอดคลองในลักษณะของการเคล่ือนไหว เมื่อนํามาเรยีง

ตอกันในระยะเวลากระช้ันชดิ ภาพนิ่งเหลานัน้จะกลายเปนภาพเคล่ือนไหวที่ตอเนื่องกันเปนธรรมชาต ิ

ปจจุบัน ความเร็วที่ใชในการถายทําคือ 24 เฟรม ตอ 1 วนิาที



ประเภทภาพยนตร (Movie Genres)

• 1. Action movie (ภาพยนตรแอคชั่น)

• 2. Adventure (ภาพยนตรผจญภัย)

• 3. Animation (ภาพยนตรการตูน)

• 4. Comedy (ภาพยนตรตลก)

• 5. Documentaries (ภาพยนตรสารคดี)

• 6. Drama Movies (ภาพยนตรดรามา)

• 7. Erotic (ภาพยนตรผูใหญ)

• 8. Family (ภาพยนตรครอบครัว)

• 9. Fantasy (ภาพยนตรผสมจนิตนาการ)

• 10. Musicals Movies (ภาพยนตรเพลง)

• 11. Romance (ภาพยนตรโรแมนติก)

• 12. Sci-Fi Movies (ภาพยนตรวิทยาศาสตร)

• 13. Thriller Movies (ภาพยนตรระทึกขวัญ)

• 14. War (ภาพยนตรสงคราม)

• 15. Western (ภาพยนตรตะวันตก)



Action movie (ภาพยนตรแอคชั่น)

• Action หมายถึง ภาพยนตรแบบบู แอ็กชั่น ยิง ตอสู ระทึกใจ 
เหมาะสําหรับคนชอบความแข็งแรงและศิลปะการตอสู ใน
ภาพยนตรแนวน้ีจะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งตางๆ ที่เราอาจจะหา
ดูไดยาก ฉะน้ันคนที่ชอบหนังประเภทน้ีไมใชเพราะชอบความ
รุนแรง แตจะหมายถึงคนที่ชอบที่จะสัมผัสกับสิ่งที่หาดูไมไดใน
ชีวิตประจําวันและชอบความตื่นเตนอยูดวย ปจจุบันภาพยนตร
ประเภทน้ี มีออกมาฉายกันมากไมเคยขาดและไดรับการตอบ
กลับอยางดี แตก็ตองมีเน้ือหาสาระและมุมมองของการ
ออกแบบฉากไดอยางลงตัวและสมจริงดวย อยางองคบากทั้ง
สองภาคก็ขายความแอคชั่นเปนจุดสําคัญ และอ่ืนๆ อีกมากมาย



Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

Year: 1981

Director: Steven Spielberg



Iron Man

Year: 2008

Director: Jon Favreau



The Avengers

Year: 2012

Director: Joss Whedon



Adventure (ภาพยนตรผจญภัย)

• Adventure หมายถึงภาพยนตร แนวผจญภัย เขาปาฝาดง เจอ

ปญหาอุปสรรคมากมาย และตองมีการแกไข ปญหา

สถานการณ หนังแบบน้ีก็เหมาะสมหรับผูชมที่ชื่นชอบการผจญ

ภัย เชน เขาไปในปาที่ยังไมรูจักวามีอะไรบางที่รอการเขาไป

คนหาจากเรา



Guardians of the Galaxy (2014) 



Interstellar (2014)       

Director: Christopher Nolan



Animation (ภาพยนตรการตูน)

• Animation หมายถึง ภาพยนตรการตูน ซึ่งปจจุบันกําลังมาแรง 

เชน finding nemo เปนตน ปจจุบันมีการผลิตออกมาไดนาดู

และแนบเนียนขึ้น ประเทศไทยเองก็มีออกมาหลายเรื่องและ

ไดรับการตอนรับมากโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดกันไมได



Finding Nemo (2003) 



Despicable Me (2010) 



Up (2009) 



Comedy (ภาพยนตรตลก)

• Comedy ภาพยนตรตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ตองการดู

เพื่อการพักผอน ไมตองคิดอะไรมาก



Scary Movie (2000) 



Dumb and Dumber TO (2014)



Meet the Parents     Year: 2000

Director: Jay Roach
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Crime (ภาพยนตรอาชญากรรม)

• Crime ภาพยนตรอาชญากรรม แนวการแกไข ตอสูกับคดีตางๆ 

ของตํารวจ



The Godfather (1972)

Director: Francis Ford Coppola



Se7en (1995)

Director: David Fincher



The Dark Knight Rises (2012)

Director: Christopher Nolan



Fast Five (2011)



Documentaries (ภาพยนตรสารคดี)

• Documentary ภาพยนตรแนวสารคดีที่ดูไปดวย ไดสาระไปดวย



Planet Earth (2006 Mini-Series)



An Inconvenient Truth (2006)



Wish us luck ขอใหเราโชคดี
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Drama Movies (ภาพยนตรดรามา)

• Drama ภาพยนตรชีวิต ทีจ่ะไดความรูสึกซึ้งเศรา เคลานํ้าตา ทาํ

ใหนึกถึงชีวิตคนจริงๆ บางเรื่องดูแลวเครียด บางเรือ่งก็เศรา

มากๆ แตพอหนังจบก็โลงหัว



The Shawshank Redemption



Good Will Hunting



Forrest Gump



Erotic (ภาพยนตรผูใหญ)

• Erotic เปนภาพยนตรที่ไมเหมาะกับผูที่มีอายุไมถึง 18 ป เพราะ

เปนเรื่องเกี่ยวกับเพศ ในประเทศไทยไมมีเพราะทําออกมาก็ไม

ผานการเซ็นเซอร



Sex and Zen





Family (ภาพยนตรครอบครัว)

• Family เปนภาพยนตรที่คนทุกคนในครอบครัวดูได สวนใหญ

เปนภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความผูกพัน ของคนใน

ครอบครัว สวนใหญก็จะแฝงแงคิดเอาไวและเดินเรื่องแบบเรียบ

งาย เนนความรักกันของคนในครอบครัว





Fantasy (ภาพยนตรผสมจินตนาการ)

• Fantasy ภาพยนตรที่มีการผสมจินตนาการแบบที่เราๆ ไมคอย

เห็นในชีวิต จะเรียกวา เหนือจริงก็ได เด็กๆ หลายคนชอบจนถึง

ขั้นติดเลย



The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring 

(2001)



Avatar (2009)



The Mummy (1999)



Musicals Movies (ภาพยนตรเพลง)

• Musical ภาพยนตรเพลง เชน ชิคาโก ประเทศไทยยังไมมีใหเห็น

เปนเรื่องเปนราวสักเรื่อง แตก็ยากทีจ่ะทําใหมีรายไดเพราะ

ความนิยมของคนแนวน้ีไมมาก



The Sound of Music 
(1965)



Grease (1978)



Romance (ภาพยนตรโรแมนติก)

• Romance ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก เหมาะกับคูหนุมสาวและ

ผูที่กําลังมีความรักทั้งหลายหรือคนที่กําลังอยากจะรักใคร ชมไว

เปนแนวทางในการทําตนเม่ือมีคนรัก จะไดความรูสึกมากขึ้น

หากเราเคยมีประสบการณและความรูสึกเหมือนในภาพยนตร 

จึงไมแปลกใจที่หลายคนรองไหกับหนัง แตอีกหลายคนอาจจะ

มองวามันซึ้งตรงไหน ไมผิด



Titanic (1997)



Sci-Fi Movies (ภาพยนตรวิทยาศาสตร)

• Sci-Fi ภาพยนตรที่มีเน้ือหาอางอิงวิทยาศาสตร แตทําออกมา

ใหนาสนใจอาจจะผสมจินตนาการเขาไปดวย แตหลายคนบอก

วาไมชอบเพราะดูไมรูเรื่อง ซึ่งก็เปนความจริงเพราะบางเรื่องก็

ตองอาศัยความรูพื้นฐานเปนเดิมพันบาง แตถาหากชมบอยๆ ก็

จะเริ่มรูเรื่องและกลายเปนคนชอบหนังประเภทน้ีก็ได หนังแนว

น้ีสามารถตอจินตนาการใหเราได เผลอๆ คนที่ดูอาจจะคิดอะไร

ดีๆ ออกมาสรางประโยชนใหกับคนรอบขางได และแนวคิดของ

หนังแนวน้ีก็เปนแรงกระตุนใหนักวิทยาศาสตรพยายามทําใหได

แบบในหนัง







Thriller Movies (ภาพยนตรระทึกขวัญ)

• Thriller ภาพยนตรแนวสืบสวนสอบสวน ที่มีการผูกเรื่องเพื่อให

ผูชมลุนไปดวยวาผลสุดทายจะออกมาในแนวใด เหมาะกับผูที่

ชอบการสืบ นักสืบนอยทั้งหลาย มันมีเสนหตรงทําใหผูชมตอง

ติดตามตลอดทั้งเรื่อง ดังน้ันหากเรื่องไหนทําใหเกิดปมชา ก็ทํา

ใหหนังนาเบ่ือ และตอนจบและแนวเรื่องตองมีความแปลกใหม



Memento (2000)



The Silence of the Lambs (1991)



War (ภาพยนตรสงคราม)

• War หนังสงคราม ที่มีการอางอิงเหตุการณสงครามที่เคยเกิดขึ้น

ในอดีต เนนจุดๆ หน่ึงในสงครามน้ันๆ ก็อาจจะนําไปใชสอนเด็ก

นักเรียนได แตก็อาจจะไมเหมาะในบางเรื่อง เชน ความรุนแรง

หรือความปาเถ่ือนอะไรประมาณน้ี ผมสังเกตวาถาคนที่ไมใชคอ

หนังสงครามจริงๆ เขาอาจจะไมอยากดูเลยดวยซ้ํา แตคนที่ชอบ

ดูก็จัดไดวาคลั่งหนังสงครามไปเลย สวนที่เหลือก็เปนการชอบดู

เปนชวงๆ ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง



Saving Private Ryan (1998)



The Pianist (2002)



Chi bi (2008)



Braveheart (1995)



Western (ภาพยนตรตะวันตก)

• Western หนังคาวบอยตะวันตก ปจจุบันอาจจะดูไมคอยไดรบั

ความนิยมเทาไรเพราะความแปลกใหมในการนําเสนอหายาก

ขึ้นและเสี่ยงมากที่จะทําออกมา



Unforgiven (1992)



Cowboys & Aliens (2011) 



Dances with Wolves (1990)



พัฒนาการของภาพยนตร

- พ.ศ. 2438 ภาพยนตรเร่ืองแรกของโลก "Arrival of a Train at La Ciotat" ออกฉายที่กรุงปารสี มคีวามยาว 50 วนิาที

- พ.ศ. 2439 ภาพยนตรสยองขวัญเร่ืองแรกของโลก "The Devil's Castle" ออกฉาย

- พ.ศ. 2439 ฉาก Love Scene ฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตรเร่ือง "The Kiss" มฉีากจูบกันอยางดูดด่ืมตอเนื่อง

เปนเวลา 15 วนิาท ีจากความยาวของภาพยนตร 47 วนิาที

- พ.ศ. 2440 ภาพยนตรที่เกี่ยวของกับชาตสิยามครัง้แรกถูกถายทําขึ้น คือภาพยนตรส้ันของการเสด็จประพาสยุโรป

ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

- พ.ศ. 2444 ภาพยนตรภัยพบิัตเิร่ืองแรกของโลก "Fire!" ออกฉาย

- พ.ศ. 2445 ภาพยนตรแนวไซไฟ (นยิายวทิยาศาสตร Science Fiction) เร่ืองแรกของโลก "A Trip to the Moon" ออกฉาย

กอนการไปเยือนดวงจันทรจรงิ 67 ป

- พ.ศ. 2448 ภาพยนตรเร่ืองแรกที่มสัีตวเปนสุนัขรวมแสดง "Rescued by Rover" ออกฉาย ใชทุนเพยีง 37.40 ดอลลาร

สหรัฐ ถือเปนภาพยนตรที่ใชทุนต่ําที่สุด และ Guiness Book บันทกึไว

- พ.ศ. 2449 ภาพยนตรเร่ืองยาวเร่ืองแรกของโลก "The Story of the Kelly Gang" ออกฉายดวยความยาว 70 นาที

- พ.ศ. 2449 การตูนเร่ืองแรกของโลก "Humorous Phases of Funny Faces" ออกฉายที่อเมรกิาความยาว 3 นาที

- พ.ศ. 2457 ภาพยนตรตลกเร่ืองแรกของโลก "Tillie's Punctured Romance" ออกฉาย รับบทโดย ชารลี แชปลิน

- พ.ศ. 2458 ภาพยนตรเร่ืองแรกที่ยาวกวา 100 นาท ีเร่ืองแรกของโลก "The Birth of a Nation" ออกฉาย และเปนเร่ือง

แรกที่ไดฉายในทําเนยีบขาว



- พ.ศ. 2459 ฉากเปลือยฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง A Daughter of the Gods   
ถายทําที่น้ําตก โดย Annette Kellerman ที่เปลือยเต็มตัว

- พ.ศ. 2460 การตูนยาวเรื่องแรกของโลก "El Apostol" ออกฉาย

- พ.ศ. 2466 ภาพยนตรไทยเรื่องแรก "นางสาวสุวรรณ" ออกฉาย

- พ.ศ. 2468 เริ่มมกีารฉายภาพยนตรบนเครื่องบนิขึ้นเปนครัง้แรก คือเรื่อง "The Lost World"

- พ.ศ. 2470 ภาพยนตรเสียงเรื่องแรกของโลก "The Jazz Singer" และภาพยนตรไทย ทําโดย
คนไทยเรื่องแรก "โชคสองชัน้" ออกฉาย

- พ.ศ. 2471 ภาพยนตรการตูนมีเสยีงเรื่องแรกออกฉาย คือ มกิกี้ เมาส Steamboat Willie

- พ.ศ. 2475 ภาพยนตรเสียงของไทยเรื่องแรก "หลงทาง" ออกฉาย

- พ.ศ. 2476 ภาพยนตรสเีรื่องแรกของไทย "ปูโสมเฝาทรัพย"

- พ.ศ. 2480 การตูนสีเรื่องแรกของโลก "สโนวไวทกับคนแคระทัง้เจ็ด" ออกฉาย

- พ.ศ. 2488 ภาพยนตรที่มคีนแสดงรวมกับตัวการตูนเรื่องแรก "Anchors Aweigh" ออกฉาย

- พ.ศ. 2498 การตูนไทยเรื่องแรก "เหตุมหัศจรรย" ออกฉาย

- พ.ศ. 2499 ภาพยนตรเรื่องแรกที่ถายภาพใตทองทะเล "The Silent World" ออกฉาย

- พ.ศ. 2538 การตูนที่สรางดวยคอมพวิเตอรลวนเรื่องแรก "ทอย สตอรี่" ออกฉาย
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