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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผศู้ ึกษาได้ทาการผลิตผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผู ้
กากับฝ่ ายศิ ลป์ ได้ทราบถึงทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้เป็ นการในการผลิตละครในครั้งนี้ รวมทั้งรู ้ ถึง
วิธีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและมีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการทางาน จากการ
ผลิตผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” นี้น้ นั มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดงั นี้
5.1.1.สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษากระบวนการตีบทความบท
ละครเพื่อออกแบบงานสร้างละคร เรื่ อง “ไฟพยาบาท” หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์น้ นั
พบว่าในการออกแบบฉากละครนั้นมีความสาคัญ เนื่องจากบทละครเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของ
แบบบ้าน ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะศึกษาทาความเข้าใจตีความหมายบทละครเพื่อทาการออกแบบฉาก
โดยทาให้แต่ละฉากนั้นได้บรรยากาศและอารมณ์ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกสถานที่ การออกแบบและ
สร้างฉาก การหาสิ่ งประกอบฉาก อุปกรณ์การแสดง การแต่งกาย การแต่งผม การตกแต่งหน้าหรื อ
การตกแต่งพิเศษ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการตี ความหมายจากบทภาพยนตร์ ดงั
ข้อมูลต่อไปนี้
เนื่ องจากบทภาพยนตร์ เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของแบบบ้าน ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะศึกษา
ทาความเข้า ใจตี ค วามหมายบทภาพยนตร์ เพื่ อทาการออกแบบฉาก โดยท าให้แต่ ล 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 นประโยชน์มากที่สุดในการถ่ายทาภาพยนตร์
การตี ความหมายในแต่ละฉากนั้น ผูก้ ากับภาพยนตร์ จะบอกความคิ ดรวม ให้ผกู ้ ากับฝ่ าย
ศิลป์ นาไปขบคิ ดต่อเพื่อให้เกิ ดภาพตามความนึ กฝั นของผูก้ ากับภาพยนตร์ โดยอาศัยความรู ้ และ
ประสบการณ์ที่ตนมี สิ่ งเหล่านี้ จะแสดงออกมาว่ามีความเหมาะสมดี หรื อไม่ โดยดูจากผลรวมของ
งานที่ปรากฏออกมา ข้อสาคัญที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องคานึ งก็คือ อย่าตีความหมายของฉาก “มาก
เกินไป” จนข่มงานภาพยนตร์ โดยมีความโดดเด่นเฉพาะงานฝ่ ายศิลป์ อย่างเดียว
5.1.2.สรุ ป ตามวัต ถุ ประสงค์ที่ 2 ที่ ก ล่ า วไว้ว่า เพื่ อศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การตี
บทความละคร เรื่ อง “ไฟพยาบาท” หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์พบว่าเทคนิ คที่ใช้น้ นั คือ
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การตั้งใจในการอ่านบท และใส่ ใจในลายอะเอี ยดของบทละคร ในการสร้ างละครแต่ละเรื่ องให้
สมบูรณ์น้ นั นอกเหนื อจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นบทบาทดี การถ่ายบันทึกภาพดี การกากับดีการตัดต่อ
ลาดับภาพและเสี ยงดีแล้วยัง ต้องใช้ฉากที่ปรากฏออกเป็ นภาพ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งประดับฉาก สถานที่
อุ ป กรณ์ ก รแสดง เครื่ อ งแต่ ง กาย เพื่ อ ให้ภ าพเกิ ด ความสวยงามและสมบู ร ณ์ ใ นด้า นศิ ล ปะ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์ โดยผูศ้ ึกษานั้นได้นาเอาแนวคิด
การออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์ มาใช้ในการผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” เนื่ องจาก
ฝ่ ายศิลป์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบ จัดสร้างและตกแต่งฉากประกอบการ
ถ่ า ยท าละคร การออกแบบฉากและ การหาโลเคชั่น ตอ้ง ค านึ ง ถึ ง บทภาพยนตร์ ก่ อ น เราต้อ ง
ตีความหมายของบทก่อนเราถึ งจะหา สถานที่การถ่ายทา การสร้ างฉากภาพยนตร์ มนั จึงสองคล้อง
กับ แนวคิ ดทฤษฎี พ้ืนฐานทางสุ ท รี ยภาพส าหรั บ งานออกแบบสถานที่ และฉากภาพยนตร์ การ
ออกแบบสถานที่ ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึ งสถานที่ ที่ได้ทาออกมานั้นจะทาคานึ งถึ งส่ วนต่างๆ
ออกมาให้แบบถูกต้อง ไม่ใช่คิดจะทาไรก็ทา คิดจะสร้างแบบไหนก็สร้างทุกๆสิ่ งล้วนต้องคานึ งถึ ง
องค์ป ระกอบผูก้ ากับฝ่ ายศิ ล ป์ ควรมี ความเข้าในพื้ นฐานทางสุ นทรี ย ภาพ ที่ มี ส่วนส าคัญในการ
ออกแบบ เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้สถานที่และฉากภาพยนตร์ มีความงามและคุณค่าทางด้านศิลปะ
ซึ่ งประกอบไปด้วย เส้ น รู ปทรง รู ปร่ าง พื้นผิว น้ าหนักอ่อนแก่ พื้นที่ ว่าง ความกลมกลื น ความ
ขัดแย้ง ความสมดุ ล การซ้ า กัน ความเชื่ อกัน ความเป็ นกลุ่ ม เป็ นก้อน และความเลื่ อมพราย ดัง
แนวคิดการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์ ดงั ข้อมูลต่อไปนี้
ในการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับหรื อขั้นตอนที่พึงต้องปฏิบตั ิอยู่ 10
ขั้นด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผูก้ ากับภาพยนตร์ การหา
ข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่างหยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับ
ภาพยนตร์ เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การกาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี
และวัสดุ การควบคุมการสร้ าง การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้
ภาพงดงามกลมกลืนกับผูแ้ สดง
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาตาแหน่งหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในการผลิตละครเรื่ อง
“ไฟพยาบาท” ทาให้รู้และเข้าใจในความหมาย หลักการ แนวคิด และหลัก กระบวนการในการตีบท
ละครมากขึ้น และได้เรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ และรู้ระบบการ
ทางานที่แท้จริ ง ทาให้เราต้องปรับตัวและกระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา
5.2.2 ปั ญหาที่ พบของการสหกิ จศึ กษาตาแหน่ งหน้าที่ ผชู ้ ่ วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในการผลิ ต
ละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” ปั ญ หาของการจากการผลิ ต ละครเรื่ อ ง “ไฟพยาบาท”ครั้ งนี้ นั้ น
ประสบการณ์ในการทางานจริ ง เนื่ องจากเป็ นการลงมือในการปฏิบตั ิงานจริ ง ทาให้การทางานนั้น
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ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอ เนื่ องจากการตีบทความต้องอาศัยความรอบคอบ ความละเอียดอ่อน และ
ใส่ ใจในรายละเอียดของบทละคร จึงต้องมีการตรวจความเรี ยบร้อยจากพี่เลี้ยงอีกรอบ
5.2.3 เนื่ องจากในการผลิตละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท” ได้มีโอกาสได้ลงไปทางานกันจริ งๆ
ตั้งแต่กระบวนการเตรี ยมงานก่อนการถ่ายทาละคร และกระบวนการการถ่ายทาละคร จนกระทัง่
กระบวนการหลังการถ่ายทาละคร จึงอยากให้กองถ่ายนั้นมีการประชุ มในการเปลี่ ยนรู ปแบบของ
ฉากก่อนถึงวันถ่ายทาจริ ง เพื่อให้ฉากนั้นออกมาสมบูรณ์แบบ และสวยงาม

