บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ละครโทรทัศน์ได้รับความนิ ยมมากกว่าสื่ อมวลชนอื่นๆ ทั้งนี้เพราะโทรทัศน์เปรี ยบเสมือน
วิทยุ ภาพยนตร์ และหนังสื อพิมพ์รวมกัน ผูช้ มได้เห็นทั้งภาพได้ยนิ ทั้งเสี ยง โดยเฉพาะภาคบันเทิง
ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์ ผูช้ มจะติดตามชมอยูต่ ลอดเวลา เพราะเป็ นการหาความ
บันเทิงที่มีความสุ กอยูภ่ ายในเคหสถาน ไม่ตอ้ งไปเบียดกับประชาชนไปซื้ อบัตรเข้าชมในโรง
ภาพยนตร์ หรื อโรงละคร หลีกเลี่ยงสิ่ งกวนใจต่างๆได้ ปลอดภัย มีโอกาสหาความบันเทิงได้พร้อมๆ
กันในครอบครัว
การแสดง ละครโทรทัศน์มีลกั ษณะการแสดงแตกต่างจากละครวิทยุมาก เพราะละคร
โทรทัศน์คล้ายละครเวที แต่แสดงยากกว่าละครเวที ซึ่ งผูช้ มดูภาพบนเวทีเพียงด้านเดียว แต่
โทรทัศน์ขณะแสดงผูแ้ สดงต้องระวังตัวทุกอริ ยาบถ เพราะไม่ทราบว่าเมื่อไรกล้องจะจับภาพ เช่น ผู ้
แสดงเป็ นตัวประกอบต่างๆทั้งที่เป็ นตัวประกอบสาคัญและตังเสริ มลักษณะเรื่ อง อันได้แก่ พวกที่
แสดงเป็ นประชาชน ทหาร ตารวจ พวกโจร ถ้าไม่ระมัดระวังตัวมัวยืนคุยหรื อเล่นกันอยู่ กล้อง
อาจจะจับภาพออกมาให้ผชู ้ มทางบ้านเห็นบ้าง แต่ถา้ เป็ นละครเวที ผูช้ มอาจมองไม่เห็นตัวประกอบ
ที่ยนื คุยอยูบ่ นเวที ละครโทรทัศน์ผแู ้ สดงต้องใช้รูปร่ างลักษณะท่าทางประกอบการแสดง ถ้าเป็ น
ละครรา ผูแ้ สดงต้องมีความสามารถใช้ลีลาท่าทางได้อย่างถูกต้อง จึงจะแสดงละครราทางโทรทัศน์
ได้
บทละครโทรทัศน์มีความละเอียดทุกขั้นตอน เพราะบทโทรทัศน์เป็ นตัวกาหนดมุมกล้อง
กาหนดฉาก การแต่งกายของผูแ้ สดง ดนตรี เสี ยงประกอบ บางเรื่ องต้องมีภาพประกอบซ้อนขึ้นมา
เพื่อให้ละครดูสมจริ ง บทละครราของไทยที่มีอยูแ่ ล้ว ถ้าจะนามาแสดงละครโทรทัศน์ ต้องนาบท
ละครเรื่ องนั้นมาทาเป็ นบทโทรทัศน์ใหม่จึงแสดงได้ เพราะจะต้องกาหนดมุมของกล้องจับภาพให้
ถูกต้อง เพื่อให้ผชู้ มทางบ้านเข้าใจเรื่ อง เมื่อเริ่ มแสดง บทละครจะต้องเขียนไว้วา่ จับภาพอะไร ที่
ไหน อย่างไร โดยเฉพาะละครรา กล้องจะต้องจับภาพผูร้ าทั้งตัว นับตั้งแตะศรี ษะจรดเท้าเพราะ
ศิลปะร่ ายราของไทยกิริยาการเยื้องกรายต่างๆเช่น การยกเท้า กระดกเท้า มือตั้งวงบน วงล่าง
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ตัวละคร ผูก้ ากับจะต้องเลือกผูแ้ สดงให้เหมาะสมตามลักษณะของท้องเรื่ อง จานวนของผู้
แสดงจะต้องกาหนดตามเรื่ องที่นามาแสดงเหมือนละครเวที คือ ตัวพระเอก นางเอก ตัวสาคัญ ตัว
ประกอบ เพราะภาพที่แพร่ ออกไปต้องดูสมจริ ง ตามลักษณะเรื่ อง ถ้ามีการยกทัพรบกัน ต้องมีผู ้
แสดงจานวนมากเพื่อให้ดูสมเป็ นกองทัพจริ งๆ
การแสดงละครโทรทัศน์ ผูก้ ากับมีความสาคัญ คือ ต้องเข้าใจว่าตัวแสดงแสดงสี หน้า
ท่าทางอย่างไร และจะต้องเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดของมุมห้อง ตัวละครต้องมีความสามารถเป็ น
พิเศษในการใส่ อารมณ์ มีศิลปะในการแสดงอย่างยอดเยีย่ ม ทั้งนี้เพราะผูช้ มละครใกล้ชิดกับตัวละคร
มากสามารถมองข้อบกพร่ องของการแสดงได้ทุกขณะ การแต่งกาย แต่งตามบัญญัติของละครแต่
ละประเภท เช่นละครใน ตัวละครแต่งยืนเครื่ อง ละครพันทางแต่งตังตามลักษณะเชื้อชาติ เป็ นต้น
ซึ่งข้อดีของละคร มีดงั นี้
1. มีท้ งั แสง สี เสี ยง และภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ทาให้ประทับใจและจดจา
2. สามารถเร่ งเร้าความสนใจของผูช้ มได้ตลอดเวลาที่ภาพยนต์ฉายอยู่
3. สามารถสอดแทรกความคิดเห็น และเป็ นสื่ อในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติได้ง่าย
4. สามารถเสนอภาพในอดีตที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก
5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายทาได้อย่างสมจริ งสมจังที่สุด
ข้อเสี ยของละคร
1.ปรากฏการณ์ ก ระจกเงา คื อ การเรี ยนรู ้ ของสมองจะจาลองภาพขึ้ นมา เพื่อการจดจาที่
แม่นยาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากภาพที่สร้างขึ้นมานั้น สมจริ งและถูกปลูกฝังบ่อย ๆ ก็จะแยกแยะ
ออกจากโลกแห่งความเป็ นจริ งได้ยาก โดยเฉพาะในเด็ก
2.ปรากฏการณ์จิตวิทยาหมู่ คือ เมื่อใดที่มนุ ษย์อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ โดยมีผนู ้ าหรื อผูช้ กั
นากลุ่ม จะทาให้คนในกลุ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบผูน้ า โดยผูน้ าจะมีอานาจชักจูงในบุคคลในกลุ่ม
ปฏิบตั ิตาม ดังนั้น ในการดูละครหรื อโฆษณาจาเป็ นต้องมีภาพที่ดีออกมาบ้าง เพื่อเป็ นการนากระแส
สังคม เพราะข้อดีของจิตวิทยาหมู่ คือ ถ้ามีผนู ้ าที่ดีก็จะสร้างให้เป็ นพลังช่วยเหลือสังคมที่สาคัญได้
3.สนใจแต่วตั ถุภายนอก บางครอบครัวตอบสนองความต้องการของลูก ด้วยการหาวัตถุมา
ให้ และบางครอบครัวก็ส่งลูกไปเรี ยนพิเศษ จนมีเวลาอยูท่ ี่บา้ นน้อยมาก ในกรณี น้ ี จะส่ งผลให้เด็กมี
ไอคิ วสู ง แต่ มี อีคิ วต่ า ก้า วร้ า ว อารมณ์ รุนแรง และพวกเขาจะมองเงิ นทองเป็ นสิ่ ง ของไร้ ค่ า ไร้
ความหมาย เพราะเขาได้สิ่งต่าง ๆ ที่เขาอยากได้มาโดยง่าย

3
ซึ่ งบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ (Assistsnt Director) นั้นก็คือดูแลทุกอย่างที่ผู ้
กากับต้องการ ทั้งเรื่ องการแสดง เรื่ องนักแสง การต่อบท ความต่อเนื่ องของการถ่ายทาและ
ทุกๆอย่างที่จะทาให้การถ่ายทาสาเร็ จลุล่วง
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ไปสหกิ จศึกษานั้นก็ได้มีส่วนร่ วมในการผลิ ตละครเรื่ องเสน่ หามายา
เพื่อออกอากาศทางช่อง 7 เพื่อตอบสนองความต้องการและสะท้อนชีวติ จริ งในสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางานของตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับการผลิตละคร
เรื่ อง เสน่หามายา
1.2.2 เพื่อศึ ก ษาเกี่ ยวกับ เทคนิ คการทางานของตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูก้ ากับการผลิ ต
ละคร เรื่ อง เสน่หามายา
1.3 ขอบเขตรำยงำน
ขอบเขตของรายงานที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาการผลิตละครเรื่ อง เสน่หามายาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มคน และได้มีการสะท้อนชี วิตและแง่คิดมาจากชี วิตจริ งของคนในสังคม ซึ่ งผูจ้ ดั ทา
นั้นมีความสนใจและได้ศึกษาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับในการผลิ ตละครในครั้งนี้ โดยมีผนู้ ิ เทศงาน
คือนายเข้าเฝ้ า กาวิโล จากบริ ษทั 914 Entertainment นั้นคอยดูแลและควบคุมอยูด่ ว้ ย โดยหน้าที่ของ
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับนั้นจะเป็ นผูด้ ูแลและดาเนิ นงานหน้าเซ็ตถ่ายทาเพื่อให้การถ่ายทาเป็ นไปอย่างดี ที่สุด
คอยดูนกั แสดง เตรี ยมความพร้อมทั้งก่อนถ่ายและขณะถ่ายทา และต้องคอยช่วยพัฒนาและปรับบท
อยูต่ ลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาขณะที่กาลังถ่ายทาจริ ง
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบเกี่ ยวกับกระบวนการทางานของตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับการผลิตละคร เรื่ อง
เสน่หามายา
1.4.2 ได้ทราบเกี่ยวกับเทคนิ คการทางานของตาแหน่ งผูผ้ ชู ้ ่ วยผูก้ ากับการผลิ ตละคร เรื่ อง
เสน่หามายา
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1.5 นิยำมศัพท์
1.บทบำทหน้ ำที่ (Role) หมายถึง พฤติกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเป็ น
การแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลดารงตาแหน่งใด ก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบนั้น
2.ละคร (Drama) หมายถึ ง ละครเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่มนุ ษย์ใช้ในการสื่ อสารให้ผอู้ ื่น
รับรู ้เรื่ องราวความเป็ นไปต่างๆของประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม โดยธรรมชาติเอื้ออานวย
ให้มนุษย์ใช้ร่างกายประกอบการเล่าเรื่ อง เช่นต่อสู ้ผจญภัย การดาเนินชีวิตของคนในสังคมสามารถ
ถ่ายทอดการเล่ าเรื่ องนั้นๆ ผ่านการแสดงได้อย่างสนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น ละครได้รับการพัฒนา
ต่อมาโดยการที่ มนุ ษย์เลื อกสรรและสร้ างสรรค์รูปแบบการถ่ ายทอดจิ นตนาการต่ างๆ ผ่านทาง
กระบวนการสื่ อสาร โดยสื่ อให้มีความหมายเฉพาะ ทาให้เกิดการเข้าใจกันได้ในกลุ่มชนนั้นๆ และ
ยังเป็ นรู ปแบบของความบันเทิงที่สะท้อนความโลดโผน ความสนุกสนาน ความประณี ตของศิลปะ
และวัฒนธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามดังกล่าวสมควรสื บทอดเป็ นสมบัติอยู่คู่วิถีชีวิตของประชาชนทัว่ ไป
อีกด้วย
3. ผู้ช่วยผู้กำกับ (Assistsnt Director) หมายถึง ผูช้ ่วยผูก้ ากับการแสดงจะมีหน้าที่จดั การ
และดูแลความเรี ยบร้อยทัว่ ไปของฉากที่กาลังจะถ่ายทา นอกจากนั้น ผูช้ ่วยผูก้ ากับยังมีหน้าที่คอย
ช่วยเหลือหรื อทาในสิ่ งที่ผกู ้ ากับสัง่ และต้องทางานสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองถ่ายด้วยผูช้ ่วยผูก้ ากับ
จะต้องรู้แผนทางานถ่ายทาประจาวันอย่างละเอียดและตรวจตราว่าทุกอย่างเป็ นไปตามแผน ดาราที่
จะเข้าฉากจะต้องพร้อม ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องดูวา่ ตัวแสดงคนใดจะเข้าฉากเมื่อไหร่ ตัวแสดงคนไหน
ไปพักผ่อนได้ ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องคอยเตือนว่าฉากต่อไปจะเป็ นฉากอะไรและตัวแสดงใดจะต้อง
เข้ากล้อง พร้อมทั้งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้ อผ้า และทรงผมที่ใช้ในฉากนั้นๆด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ตวั
แสดงเหล่านั้นเตรี ยมตัวให้พร้อมในด้านการแสดงและทัว่ ๆไปนอกจากนั้น ผูช้ ่วยผูก้ บั กาจะเริ่ มงาน
สองถึงสี่ สัปดาห์ก่อนที่จะเปิ ดกล้อง ก่อนอื่นก็ตอ้ งศึกษาบทภาพยนตร์ โดยเน้นที่ตวั แสดงประกอบ
ที่ไม่มีความสาคัญมาก หรื อตัวประกอบที่เดินผ่านฉากเฉยๆโดยไม่มีบทพูดเลย ตัวแสดงพวกนี้อยู่
ในความรับผิดชอบโดยตรงของผูช้ ่วยผูก้ ากับต่อจากนั้น เขาจะต้องทาความคุน้ เคยกับฉากและสถาน
ที่ถ่ายทาทั้งหมดผูช้ ่วยผูก้ ากับจะเป็ นผูต้ ิดต่อหาตัวประกอบฉากจากหน่วยงานที่เรี ยกว่าเซ็นทรัลคาส
ติ้ง (Central Casting) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานกลางที่มีตวั ประกอบอยูใ่ นสังกัดมากมาย และโรงถ่ายทุก
โรงสามารถจะว่าจ้างไปเข้าฉากได้ ในบ้านเรา ก็มีโรงเรี ยนสอนศิลปะการแสดง ซึ่งในปัจจุบนั ทา
หน้าที่คล้ายเซ็นทรัล คาสติ้ง คือมีตวั ประกอบทุกประเภทให้กองถ่ายภาพยนตร์ และโทรทัศน์วา่ จ้าง
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ในฉากใหญ่ๆที่มีตวั ละครหลายตัว ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะเป็ นคนคอยช่วยบอกว่าตัวประกอบแต่
ละตัวต้องทาอย่างไร ถ้าฉากที่ถ่ายทามีตวั ประกอบมากๆ ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องมีคนช่วยคอยช่วย
กากับตัวประกอบนี้ ดว้ ย เช่นในฉากห้างสรรพสิ นค้า มีตวั แสดงตัวประกอบฉากมากมาย ผูช้ ่วยผู ้
กากับก็จะบอกว่าคนนั้นต้องทาท่าลองลิปสติก คนขายต้องคอบแนะนา อีกคนเดินไปทางซ้าย อีก
คนเดินไปทางตูใ้ ส่ ของเด็ก อีกห้าคนยืนมุงดูของลดราคา เช่นนี้เป็ นต้น ในกรณี ที่เป็ นฉาก
ภายนอก ผูช้ ่วยผูก้ ากับก็จะต้องควบคุมตัวประกอบและรถให้เคลื่อนไหวไปตามความเหมาะสม
ของบทภาพยนตร์ ยิง่ ฉากใหญ่มากและมีผปู ้ ระกอบฉากมากงานของผูช้ ่วยผูก้ ากับก็ยงิ่ หนักและ
ต้องการผูช้ ่วยมากขึ้น

