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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ละครหรื อละครโทรทัศน์คือรู ปแบบของรายการโทรทัศน์ประเภทให้ความบันเทิง แต่เดิ ม
นั้นละครโทรทัศน์เป็ นการแสดงสดส่ วนละครพูดนั้นแต่งขึ้นมาสาหรับการเป็ นการแสดงโทรทัศน์
โดยเฉพาะละครสั้นจบในตอนเนื่ องจากห้องส่ งหรื อสตูดิโอมีขนาดเล็ก จึงจาเป็ นต้องให้ฉากจากัด
ต่อมาละครโทรทัศน์เริ่ มมาเฟื่ องฟูในปี พ.ศ.2501 ก็เริ่ มบุกเบิกทางด้านละครมากขึ้นส่ วนใหญ่จะนา
ละครเวที ม าสร้ า งใหม่ ท าเป็ นละครโทรทัศ น์ แต่ ใ นช่ วงปี พ.ศ.2510 ก็ เริ่ ม ตกต่ า ลง เนื่ องจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องยาวกลับมาได้รับความนิ ยมมมากขึ้น และต่อมาละครโทรทัศน์กลับมาได้รับความ
นิ ยมอี กครั้ ง เมื่ อมี การใช้เทปบันทึ กภาพแทนการแสดงสด และมี การออกอากาศในลักษณะของ
ละครน้ าเน่ าของสหรั ฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ (กบว.) ได้มีคาสั่งให้งดออกอากาศในช่วงเวลา 18.30-20.00 น. เพื่อให้ประหยัดพลังงาน
จึงทาให้ละครได้รับความนิ ยมลดลง พร้อมกันนั้นภาพยนตร์ จีนก็เข้ามามีอิทธิ พลมากขึ้น ในปี พ.ศ.
2524 คณะกรรมการบริ หารวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศ น์ (กบว.) ได้ข อความร่ วมมื อกับ
สถานีโทรทัศน์ให้เสนอรายการของไทยแทนรายการต่างประเทศ ในช่วงเวลาหลังข่าว 20.00 น. จึง
ทาให้ละครไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
รู ปแบบของละครโทรทัศน์แบ่งได้หลายรู ปแบบดังนี้
1.1.1 รู ปแบบละครประเภทพิเศษ Drama special เป็ นละครที่เล่นในวาระโอกาสวันพิเศษ
ต่าง ๆ ละครวันแม่ ละครวันพ่อ ละครวันครบรอบของหน่วยงานต่างๆ ละครการกุศล จะมีลกั ษณะ
ตอนเดียวจบ มักจะใช้เวลาในการออกอากาศ 1-2 ชัว่ โมง
1.1.2 รู ปแบบละครสั้น TV series เป็ นละครที่มีความยาวในการออกอากาศ30-60 นาที และ
ออกอากาศเป็ นประจา เนื้ อหาในแต่ ล ะตอนจะเป็ นแนวเดี ยวกัน และใช้ผูแ้ สดงชุ ดเดี ย วกัน แต่
เรื่ องราวแตกต่างกันไป
1.1.3 รู ปแบบละครเรื่ องยาว TV. Serials เป็ นละครเรื่ องยาวที่เล่นหลานตอนจบ จะเล่น
ประมาณ 20-30 ตอน เนื้อเรื่ องจะต่อกัน และออกอากาศเป็ นประจา ใช้ผแู ้ สดงเป็ นชุ ดเดียวกัน เป็ นที่
รู้จกั ในชื่อ Soap operas
1.1.4 รู ปแบบละครสั้น จบใน 2-3 ตอน Mini series เป็ นละครที่ผแู ้ สดงไม่ใช่ชุดเดียวกัน
และเนื้อเรื่ องแต่ละเรื่ องจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย ตัวอย่างเช่น ละครชุด รักสับหลีก เพชรในเรื อน รักคือ
อะไร เป็ นต้น
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1.1.5 รู ปแบบละครจบในตอน Anthology series/anthology drama เป็ นละครที่ผแู้ สดง
ไม่ใช่ ชุดเดี ยวกัน และเรื่ องราวในแต่ละตอนก็ไม่เกี่ ยวข้องกันเลย ตัวอย่างเช่น ปากกาทอง ฟ้ ามีตา
เขย่าขวัญวันพุธ เป็ นต้น
1.1.6 รู ป แบบละครซิ ท คอม sit-com เป็ นละครแนวสนุ ก สนานมี ล ัก ษณะล้อ เลี ย น
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น จบในตอน และใช้นกั แสดงชุดเดียวกันและเล่นบทบาทเดิม
ผูช้ ่วยผูก้ ากับศิลป์ ในละครโทรทัศน์ประเภทซิ ทคอมมีบทบาทหน้าที่อนั สาคัญในด้านจัดหา
และจัดทาสถานที่ ที่ใช้ในการถ่ายทา และอุปกรณ์ ประกอบฉากในการถ่ายทาละครซิ ทคอม ทาให้
ตาแหน่ งงานนี้ เป็ นตาแหน่ งที่สาคัญ จะเห็ นได้จากผลงานที่ปรากฏออกสู่ สายตาของประชาชนใน
แต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็ น ละครโทรทัศน์ รายการเกมโชว์ รายการข่าว รายการถ่ า ยทอดสดทุ ก
ประเภท ซึ่ งงานเหล่านี้ลว้ นผ่านการสร้างสรรค์จากผูก้ ากับศิลป์ ที่อยูเ่ บื้องหลังของความสาเร็ จทั้งสิ้ น
และการที่จะเป็ นผูก้ ากับศิลป์ นั้น จะต้องผูท้ ี่มีความคิดสร้ างสรรค์ จะต้องหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ อยู่
ตลอดเวลา จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแลการผลิตละครโทรทัศน์
ให้ออกมามี คุ ณภาพ ทั้ง หมดนี้ จึง เป็ นสาเหตุ ว่า ท าไมตาแหน่ ง ผูก้ ากับ ศิ ล ป์ จาเป็ นตาแหน่ ง ที่ มี
ความสาคัญในการผลิตละครโทรทัศน์หรื อรายการอื่นๆ
เนื่องด้วยในปั จจุบนั ประเทศไทย มีละครโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้นอยูเ่ รื่ อยๆ ทาให้อาชี พผูช้ ่วย
ผูก้ ากับ ศิ ล ป์ ซึ่ ง เป็ นหน้า ที่ ที ส าคัญในตาแหน่ ง หนึ่ ง ในการผลิ ตละครโทรทัศน์ และก าลัง เป็ นที่
ต้องการตัวในแต่บริ ษทั พี่เลี้ยงจึงได้รับมอบหมายงานในการฝึ กสหกิจคือ การตีบทความบทละคร
และการจัดพร๊ อพประกอบฉากละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” ขั้นตอนแรกในการทาคือ เมื่อเราได้รับ
โจทย์ ผูก้ ากับมาแล้วนามาตีความหมายว่าต้องทาอย่างไรกับโจทย์ที่ได้รับมา แล้วคุยงานกับทีมงาน
เพื่อสรุ ปสิ่ งที่ได้รับมอบหมาย ต่อไปดูโลเคชัน่ ที่จะใช้ในการทางานในครั้งนั้น เพื่อนามาออกแบบ
งานออกแบบงานและเสนองานให้กบั ผูก้ ากับ แจกแจงงานที่ออกแบบให้กบั ทีมงานเพื่อเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทางาน จากนั้นแยกย้ายกับทางานในส่ วนที่ตวั เองได้รับมอบหมาย และ
ตรวจเช็คงานของทีมว่าตรงตามกับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อไม่ เซ็ทงานในวันถ่ายทาจริ ง นาของทุกอย่างที่
เราเตรี ยมมาใช้ อาจปรับเปลี่ ยนบางอย่างหน้างาน และเป็ นการทางานที่ตอ้ งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ตลอดเวลา เมื่อเสร็ จสิ้ นการถ่ายทาต้องเก็บของและอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ฉาก และ พร๊ อพใน
การถ่ายทานอกสถานที่แล้วก็ทาการเก็บของและอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรี ยบร้ อย ถ้าถ่ายทารายการใน
สตูดิโอก็จะมีหน้าที่ในการทางานไม่ต่างจากการไปนอกสถานที่เท่าไหร่
โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่ ง บทบาทหน้าที่ ของฝ่ ายผูช้ ่ วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ มีบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญต่อการผลิตละคร งานส่ วนใหญ่คือการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมดให้ได้ภาพ
ออกมาตรงตามความต้องการของผูก้ ากับ ละคร ต้อ งช่ วยในการสร้ า งฉากและอุ ป กรณ์ ใ นการ
ประกอบฉากทั้งหมด จะต้องมีการจัดวางและออกแบบตกแต่งฉาก หรื อ การสร้างพร๊ อบประกอบ
ฉาก ในบางครั้งอาจจะเป็ นผูท้ ี่แก้ปัญหาของพื้นที่น้ นั ๆหรื อช่วยเพิ่มเติมให้ฉากมีความสมบูรณ์มาก
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ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นในแต่ละงานอาจจะมีวิธีการทางาน หรื อ สถานที่ทางานที่แตกต่างกัน ถ้าเป็ น
การทางานปกติ จะมีช่วงเวลาในการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบ และจัดทาชิ้นงาน ซึ่ งในขั้นตอน
การเตรี ย มอุ ป กรณ์ น้ ัน สถานที่ ท างานอาจจะเป็ นตลาด หรื อ แหล่ ง ขายของต่ า งๆที่ มี สิ่ ง ของที่
ต้องการ และ การจัดท าชิ้ นงานอาจจะเป็ นที่ ออฟฟิ ศ ซึ่ งรู ปแบบของออฟฟิ ศก็ไม่มี ความตายตัว
แน่ นอน แล้วแต่ ก ารจัดตกแต่ ง เพราะผูท้ ี่ ท างานผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ จะมี ค วามช านาญทางด้า น
ศิลปะ ออฟฟิ ศจึงอาจมีความสร้ างสรรค์แปลกใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางานและเมื่อ
ผลิ ตชิ้ นงานเสร็ จสมบูรณ์ แล้วก็ จะนาชิ้ นงานนั้นๆไปยัง สถานที่ ถ่า ยทาหรื อกองถ่ าย เรี ยกได้ว่า
สถานที่ทางานของ Artdirector จะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆตามรู ปแบบของงานทีมงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตีบทความบทละครเพื่อออกแบบงานสร้างละคร เรื่ อง “ไฟ
พยาบาท” หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การตี บ ทความกรณี ศึ ก ษาละครเรื่ อ ง “ไฟพยาบาท”
หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
1.3 ขอบเขตโครงงาน
ศึกษาขั้นตอนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในกองถ่ายทาละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” โดยจะเน้น
ไปในเรื่ องกระบวรการผลิ ตในขั้นตอนของก่อนการผลิ ต บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
ในละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” มีกรอบระยะเวลาในการศึกษา 30 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2559 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึ ง กระบวนการตี บทความละครเพื่ อออกแบบงานสร้ างละครเรื่ อง “ไฟ
พยาบาท” หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
1.4.2 ได้ทราบถึ งเทคนิ คเกี่ ยวกับการตีบทความละคร เรื่ อง “ไฟพยาบาท” หจก.พร็ อปส์
คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์

