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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานผลิตภาพยนตร์
ในส่ วนของขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานการผลิ ตละครเพื่อออกแบบงานสร้างละครเรื่ อง “ไฟ
พยาบาท” สื บเนื่ องจากการค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาเรื่ อง “การตีความบทละครเพื่อออกแบบงานสร้างของหจก. Prop corn art department
กรณี ศึกษาละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” เรี ยบเรี ยงตามขั้นตอนการผลิตได้ดงั นี้
4.1 ขั้นตอน Pre-Production
4.1.1ได้ รับโจทย์ จากผู้กากับมาแล้ วนามาตีความหมาย
เนื่ องจากบทละครเปรี ย บเสมื อนพิม พ์เขี ยวของแบบบ้า น ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิ ล ป์ จะ
ศึกษาทาความเข้าใจตีความหมายบทละครเพื่อทาการออกแบบฉาก โดยทาให้แต่ล ะฉากนั้นได้
บรรยากาศและอารมณ์ ไม่ ว่า จะเป็ นการเลื อ กสถานที่ การออกแบบและสร้ า งฉาก การหาสิ่ ง
ประกอบฉาก อุปกรณ์การแสดง การแต่งกาย การแต่งผม การตกแต่งหน้าหรื อการตกแต่งพิเศษ เป็ น
ต้น เพื่อเสริ มให้งานภาพยนตร์ เมื่อถ่ายออกเป็ นภาพแล้วมีความสวยงามสมจริ ง ซึ่ งการตีความหมาย
ของบทภาพยนตร์ น้ นั นอกจากจะใช้ความรู ้ และประสบการณ์ของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เองแล้ว ยังอาจ
ต้องอาศัยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูก้ ากับภาพ และผูจ้ ดั การกองถ่าย เพื่อให้ได้
ข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์มากที่สุดในการถ่ายทาละคร
การตีความหมายในแต่ละฉากนั้น ผูก้ ากับละครจะบอกความคิดรวม ให้ผกู ้ ากับฝ่ าย
ศิ ล ป์ น าไปขบคิ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ภาพตามความนึ ก ฝั น ของผู ้ก ากับ ละคร โดยอาศัย ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ตนมี สิ่ งเหล่านี้ จะแสดงออกมาว่ามีความเหมาะสมดี หรื อไม่ โดยดูจากผลรวมของ
งานที่ปรากฏออกมา ข้อสาคัญที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องคานึ งก็คือ อย่าตีความหมายของฉาก “มาก
เกินไป” จนข่มงานละคร โดยมีความโดดเด่นเฉพาะงานฝ่ ายศิลป์ อย่างเดียว
เมื่อเราได้รับบทละครจากผูก้ ากับแล้วนั้น ก็นามาอ่านแล้วตีความหมายของบทละครแล้ว
นั้น ก็ดูว่าตัวละครมีคาแรคเตอร์ แบบนี้ จะต้องจัดบ้าน จัดห้องนอนอย่างไร ของใช้ส่วนตัวต้องใช้
แบบใด และหา Reference เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ ในการจัดตกแต่งบ้านหรื อของใช้ส่วนตัว ส่ วนใหญ่
ตัวละครภายในเรื่ องจะเป็ นนักดนตรี จึงได้คน้ หาเกี่ยวกับนักดนตรี
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รู ปที่ 4.1 บทละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท”
เมื่อผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ อ่านบทภาพยนตร์ เรี ยบร้อยแล้ว จะต้องหาแนวคิดเพื่อให้ได้ภาพรวม
ของภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง ว่าบรรยากาศของท้องเรื่ องและบุคลิกการแสดงออกของตัวละครเป็ นอย่างไร
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องพิจรณาในการตีความหมายจากบทภาพยนตร์ มากเป็ นพิเศษ
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รู ปที่ 4.2 บทละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท”
เราจะต้องดูวา่ แต่ละซี นว่าควรจะมีฉากอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่ อง
โดยเฉพาะในเรื่ องของความสมจริ ง ทั้งในเรื่ องเนื้ อหาและอารมณ์ของฉากจากนั้นจึงเลือกใช้สี สิ่ ง
ประกอบฉาก เพื่อให้ดูแล้วน่าเชื่อว่าเป็ นจริ ง และมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการกาหนด
โครงสี ในภาพยนตร์
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รู ปที่ 4.3 Referenceห้องนอนของอัคคี
เนื่ องจากอัค คี ตัวละครภายในเรื่ องเป็ นนัก ธุ รกิ จและเจ้า ของเกาะ จึ งต้องหา Reference
ห้องนอนของอัคคีให้ดูเรี ยบหรู และโมเดิล ตามลักษณะนิ สัยของตัวละครนั้นๆ โดยการใช้สีน้ าหนัก
อ่อนแก่ โดยสี ดานั้นทาให้รู้สึกถึ งความแข็งแกร่ ง สุ ขุม นุ่ มลึ ก และสี ขาวให้ความรู้สึก สดใส เบา
บาง อ่อนโยน

รู ปที่ 4.4 Referenceห้องนอนชบา
เนื่องจากชบา ตัวละครภายในละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ตวั ละครเพศชาย
แต่ยงั มีตวั ละครเพศหญิง จึงจะต้องหา Referenceห้องนอนของนักธุ รกิจในแบบของผูห้ ญิง
ซึ่งจากการที่ได้คน้ คว้าข้อมูลเกี่ยวกับการตีความหมายของบทละครเพื่อออกแบบงานสร้าง
เรื่ อง “ไฟพยาบาท”แล้วนั้นก็ได้พฒั นาขั้นตอนขึ้นมาเป็ นขั้นตอนการคุยงานกับทีมและ list props ที่
จาเป็ นต้องใช้ภายในฉากแล้วนั้นก็จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการออกแบบเพื่อนาเสนอให้กบั ผูก้ ากับ
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ฉัตร

ชบา

ฉัตร

สถานที่

แยก

1

23/1

D 38

บ้านฉัตรชนก

ห้องนัง่ เล่น

2

23/2

D 38

รพ.จิตเวช

ห้องดู
อาการ

3

23/3

D/N
38

คอนโดจิดาภา

ห้องรับแขก จิปลอบใจฉัตรเรื่ องเกษ ฉัตรสัญญาจะดูแลจิให้ดี

4

23/4

D 39

ห้างสรรพสิ นค้า

ร้านกาแฟ

5

23/5

D 39

ห้างสรรพสิ นค้า

หน้าร้าน
กาแฟ

6

23/6

D 39

ห้างสรรพสิ นค้า

ทางเดิน

7

23/7

D 39

บ้านฉัตรชนก

ห้องนัง่ เล่น

D 39

ฟิ ตเนส

ภายใน

ศรุ ตรับสายอาภาชวนกินข้าว ศรุ ตไม่สนใจสาว
อื่น

D 39

บ้านฉัตรชนก

โถงบ้าน

อาภาโทรชวนศรุ ตกินข้าว ชบาเดินปึ งปังเข้าบ้าน

ชบา

D 39

บ้านฉัตรชนก

ห้องนอน
ชบา

ชบาบอกอยากอยูค่ นเดียว ฉกาจขอคุยด้วย ชบา
ยอม

ชบา

9
10

23/8
A
23/8
B
23/9

อัคคี

D/N

ทุกคนตกใจที่เกสรฆ่าตัวตาย ฉัตรถามเกษอยูท่ ี่
ไหน
ชบากับฉัตรมาเยีย่ มเห็นเกษเวทนาที่ตอ้ งชดใช้
กรรม

ชบาเล่าเรื่ องอัคคีให้ปราณฟัง ปราณเตือนระวัง
เจ็บ
ชบาลาปราณ บังเอิญเจออัคคี ชบาเดินหนี อัคคี
ตาม
อัคคีตามมารู้ วา่ ชบาหึ งที่มากับจิ ชบาบอกไม่ได้
หึ ง
อาภาให้ชบาแต่งกับศรุ ต อาภาให้เหตุผลที่ดี ฉกาจ
อึ้ง

โอ
ฉัตรชนก

ชบา

NO. ต/ฉ

8

STORY

ฉัตรชบา เอมี่

ฟิ ล์ ม

4.2 ขั้นตอน Production
4.2.1 ออกแบบงานและเสนองานให้ กบั ลูกค้ า
ผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ และผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ท างด้า นศิ ล ปะ ตลอดจนผูท้ ี่ มี
ความสามารถทางงานช่างร่ วมมือกันในการทางานทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ให้ปรากฏ
ฉากที่ ให้ภาพสวยงามและสมจริ ง ซึ่ ง ฝ่ ายศิ ลป์ จะมี บุค ลากรจานวนมากน้อยเพี ยงไรก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ
ปริ มาณงานของการสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ ในบางหน้าที่อาจใช้บุคลากรคนเดี ยวกันปฏิบตั ิได้
เพื่อความประหยัด งานที่อยูภ่ ายใต้ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์

ฉัตร
ชบา
อัคคี

ชบา

อัคคี

ชบา

PROPS

เครื่ องดื่ม
เครื่ องดื่ม

มือถือศรุ ต ,
ผ้าขนหนู
มือถืออาภา

ตารางที่ 4.1 ตารางรายการ props list
การหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก เมื่ อ ได้ แ นวทางของฉากแล้ ว
ผูอ้ อกแบบฉากจะต้องหาข้อมูลเกี่ ยวกับฉากโดยละเอียด ควรค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็ นช่ วงเวลาใดมี
สภาพแวดล้อมอย่า งไร การตกแต่ ง ประดับประดาเป็ นอย่างไรโดยอาจหาข้อมูล ได้จากเอกสาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบโดยข้อมูลดังกล่าวควรมี
การพิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
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รู ปที่ 4.5 จัดกะท่อมกลางป่ าก่อนถึงวันถ่ายทาจริ ง
เนื่ อ งจากผูก้ ากับ ต้อ งการกระท่ อ มที่ อ ยู่บ นเกาะที่ ใ ช้ง านได้จ ริ ง และสภาพแวดล้อ ม
โดยรอบเหมื อนตั้ง อยู่บ นเกาะร้ า ง และมี ก ารน าอุ ป กรณ์ ป ระมง ถัง น้ า มัน ตาข่ า ย และ เสื้ อ ผ้า
ผ้าขาวม้า ไปจัดกระท่อมให้สมจริ งมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 4.6 ทาการสร้างกระท่อมคนงานใช้ในฉากไฟไหม้
เนื่องจากเป็ นฉากกระท่อมบนเกาะของอัคคี จึ่งมีการสร้างกระท่อมขึ้นมาใหม่เพื่อเตรี ยมใช้
ถ่ายทามีทีมช่างเข้าไปดาเนินการสร้างก่อนวันถ่าย ซึ่ งกระท่อมหลังนี้ ในฉากจะเป็ นฉากไฟไฟม้ ซึ่ ง
ทางทีมงานได้เตรี ยมการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในวันถ่ายทา
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4.2.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทางานตามตารางแจกแจงรายละเอียดในวันถ่ ายทา
การหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก เมื่ อ ได้ แ นวทางของฉากแล้ ว
ผูอ้ อกแบบฉากจะต้องหาข้อมู ลเกี่ ย วกับฉากโดยละเอี ย ด เช่ น ถ้า เป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ค วร
ค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็ นช่วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไร
โดยอาจหาข้อมูลได้จากเอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบ
โดยข้อมูลดังกล่ าวควรมี การพิจารณาร่ วมกันว่าที่ จาเป็ นมี อะไรบ้าง และเนื่ องจากมี วนั และเวลา
ค่อนข้างหลากหลาย รวมไปถึงเวลาของนักแสดง การเตรี ยมงานต่างๆ ทาให้การทาตารางการถ่ายทา
มีความจาเป็ นอย่างมาก เพื่อที่จะทาให้การถ่ายทาเป็ นไปอย่างราบรื่ น

รู ปที่ 4.7 เตรี ยมงานก่อนวันถ่ายทา
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ mock up ขึ้นมาซึ่ งนาไปใช้ฉากที่กล่องกระดาษจะต้องตกหล่นมาทับ
นักแสดง ซึ่ งมี การนาการะดาษสี น้ าตาลมาห่ อทาให้ดูเหมือนลังใส่ ของและเป็ นการปิ ดตราสิ นค้า
ที่มากับกล่องเก่า
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รู ปที่ 4.8 เป็ นการเตรี ยมพร๊ อพที่จะนาไปใช้ในฉาก
ซึ่ งทีมงานจะมีการพร๊ อพลิ สมาก่อนแล้วมาเตรี ยมหาของที่อยู่ในชั้นเก็บของเพื่อ
นาไปใช้ในวันถ่ายทาจริ ง เช่นแก้ว หรื อแจกันดอกไม้ ซึ่ งถ้าเป้ นของจาพวกแก้วก็นามาห่ อ
และจัดเก็บก่อนนาลงลังใส่ ของเพื่อไม่ให้ชารุ ดหรื อเสี ยหาย

รู ปที่ 4.9 นากระจกที่สั่งตัดมาทากรอบเองเพื่อให้ได้ตามที่ผกู ้ ากับต้องการ
มีการนาไม้คิ้วมาติดเพิ่มยิงกาวเพื่อทาให้ชิ้นไม้ติดกับกระจกทาให้ได้ถึงความเก่า
มากขึ้น และซ้อนไม้ทาให้ดูนูนเกิดมิติของขอบกระจก และตกแต่งทาสี ให้ดูเก่า ทาให้เมื่อ
อยูใ่ นภาพ ทาให้เกิดอารมณ์ถึงความเก่าและขลังของกระจกมากขึ้น
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รู ปที่ 4.10 ตารางแจกแจงลายระเอียดในวันถ่ายทา
ตารางแจกแจงลายระเอี ย ดในวันถ่ า ยท า จะมี ล ายละเอี ย ดในการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ นการ
ประกอบฉากที่บา้ นกรมชลประธาน คือ อาหาร โทรศัพท์อคั คี ปื น เงินจานวน 50,000 บาท ซอง
เอกสาร

4.2.3เซ็ทงานในวันถ่ ายจริง
การดูแลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลื นกับผูแ้ สดง ในวันถ่ ายทาผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์
จะต้องดูแลการถ่ายทาโดยช่วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้ อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
เปลี่ ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น
เพื่อจะได้นาฉากมาใช้หือดัดแปลงใช้ในโอกาศต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก
โดยต้องเริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
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รู ปที่ 4.11 นาของพร๊ อพที่พร๊ อพลิสไว้แล้วมาจัดขึ้นชั้น ตามที่ผกู ้ ากับต้องการ
เนื่ องจากเป็ นฉากออฟฟิ ตซี่ งในโลดคชัน่ ดังกล่าว ไม่มีเฟอนิ เจอร์ หรื อของตกแต่งเลย ทาง
ทีมงานจึงได้เตรี ยมของ ตกแต่งไปเติมในชั้นที่ยงั ว่างอยูใ่ ห้ดูมีความสวยงามขึ้นและให้ดูมีชีวิตจริ ง
ในบรรยากาศห้องทางานจริ งๆ

รู ปที่ 4.12 ชั้นในห้องทางานมีการset ขึ้นมาใหม่
มี ก ารนาของตกแต่ ง เช่ นเชิ ง เที ย นหนัง สื อ mock up 9ตะกร้ า ใส่ ข องกล่ องเก็ บ ของ
เอนกประสงค์ เข้าไปเติมในชั้นวาง และเฟรมรู ปภาพที่เป็ นตึก เฟรมรู ปที่นาเข้าไปใส่ จะเชื่ อมโยงกับ
ตัวพระเอกซึ่ งจะบ่งบอกได้ถึงว่าห้องทางานอยูใ่ นที่ทางานของพระเอกเพราะพระเอกในเรื่ องทาธรุ
กิจเกี่ยวอสังหาริ มทรัพย์
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รู ปที่ 4.13 จัดวางพร๊ อพในสถานนีอนามัย
มีการนาอุปกรณ์พยาบาลเข้าไปเติมและจัดวางให้เหมาะสมไม่วา่ จะเป็ นรถเข็นที่มีอุปกรณ์
ล้างแผลและยาที่อยูบ่ นรถเข็น เป็ นการจัดขึ้นมาใหม่ โดยมีการติดต่อกับโลเคชัน่ ว่าขอยืมอุปกรณ์
อาทิ เช่น รถเข็นหรื อตูใ้ ส่ ของมาไว้ในห้องที่ถ่ายทา

รู ปที่ 4.14 รถเข็นยาที่ใช้ในการถ่ายทา
มีการนายามาเซ็ตขึ้นใหม่ โดยมีน้ าเกลือ แอลกอฮอล สาลี ผ้าก๊อต กรรไกร ถุงมือ และน้ ายา
ล้างแผล ซึ่ งน้ ามาใช้ในการถ่ ายทาเป็ นฉากที่นางเอกโดนงู กดั ซึ่ งรถเข็นคันนี้ จะอยู่ภายในสถานนี
อนามัย
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รู ปที่ 4.15 ทาอุปกรณ์ข้ ึนเพื่อใช้ในการถ่ายทา
ทาโดยการนาท่อ PVC มาพ่นให้เป็ นสี ดา มาเป็ นไม้เขี่ยไพ่และโต๊ะภายในบ่อนสั่งปริ้ นมา
ใหม่ทามาจากโฟมบอร์ ด ส่ วนชิ พที่ อยู่บนโต๊ะก็ ได้สั่งซื้ อมาใหม่เพราะโลเคชัน่ จริ งๆเป็ นแค่ผ บั
ไม่ใช่บ่อน

รู ปที่ 4.16 เช็ตฉากสถานนีอนามัย
โดยการนาเครื่ องตรวจวัดน้ าหนักมาวาง และโฟมบอร์ ดป้ ายเกี่ยวสถานพยาบาลเช่น ที่วดั
สายตา วิธีดูแลสขุภาพ มาติดเพิ่ม นาโต๊ะเค้าเตอร์ มาวางไว้ ให้เหมือนกับที่ติดต่อของคนไข้ เพื่อให้
บรรยากาสสมจริ งในการถ่ายทา
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รู ปที่ 4.17 เช็ตฉากวินรถสองแถว
มีโต๊ะขายตัว๋ ที่เซ็ตขึ้นมาใหม่ มีการนาวิทยุ กระติกน้ า กระป่ องใส่ เงิน สมุดจดเวลารถเข้ารถ
ออก ตัว๋ โดยสารและป้ ายวินสองแถว ป้ ายที่แปะข้างรถสองแถวว่าสามร้อยยอด กุยบุรี เป็ นการจัดทา
ขึ้นใหม่ท้ งั หมด เนื่องจากสถานที่ถ่ายทานั้นเป็ นจังหวัดชลบุรี จึงทาเป็ นของกุยบุรีข้ ึน
4.3 ขั้นตอน Post-Production
4.3.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานค่ าใช้ จ่ายส่ งผู้จัดการกองถ่ ายทา เพือ่ ปิ ดงาน
หลังจากที่เสร็ จสิ้ นขั้นตอนการผลิ ตการตีความหมายของบทละครเพื่อออกแบบงานสร้าง
เรื่ อง “ไฟพยาบาท” นั้นตลอดจนการรวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายส่ งผูจ้ ดั การกองถ่ายทา เพื่อ
ปิ ดงาน ผูศ้ ึกษาและทีมงานได้ทาการสรุ ปประโยชน์จากการผลิตครั้งนี้ไว้ในบทต่อไป
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ตารางที่ 4.18 งบประมาณการผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท”
บิ ล ค่ า ใช้จ่า ยของฝ่ ายอาตร์ ในการของเบิ ก ในคิ วๆต่ า งๆเพื่ อนนาไปใช้ซ้ื อของ
ประกอบฉากในแต่ละซี นหรื อแต่ละคิวในการถ่ายทาละครเรื่ อง ไฟพยาบาท

รู ปที่ 4.19 งบประมาณการผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท”
เป็ นการสรุ ปยอดของบิลในแต่ละคิว เพื่อเก็บรวบรวมบิลทั้งหมดและนาไปขอเบิกกับ
ผูจ้ ดั การกองถ่าย

