บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในกรณี ศึกษา : ภาพยนตร์ เรื่ อ ง
“Secret Side” ลับ ลวง หลอก เป็ นภาพยนตร์ แนวจิต 20+ ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ผูช้ ่ วยผู ้
ก ากับ ภาพยนตร์ แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆของภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “Secret Side” ลับ ลวง หลอกโดยมี ผ ล
ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 ขั้ น ตอนการประชุ ม พัฒ นาบทภาพยนตร์ และประชุ มเกี่ย วกับ การแก้ ไ ขปั ญหาต่ างๆ (PreProduction)
4.1.1 การประชุ มพัฒนาบทภาพยนตร์ บทภาพยนตร์น้ นั มีการเปลี่ ยนแปลงอยูเ่ สมอ การ
เปลี่ยนแปลงของบทภาพยนตร์น้ นั ผูก้ ากับจะเป็ นผูท้ ี่คิดว่าควรจะเปลี่ยนแปลงบทในฉากไหนซีน
ไหน ตามความเหมาะสม การพัฒนาบทภาพยนตร์น้ นั ผูก้ ากับมีจุดมุ่งหมายพัฒนาเนื้อหาให้มีความ
น่าสนใจและเพิม่ แง่คิดเข้าไปในตัวบทภาพยนตร์
บทภาพยนตร์ เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก นั้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบทอยูบ่ า้ ง
เช่น ปั ญหาใหญ่ที่เจอเลยก็คือเรื่ องของนักแสดงที่เกิดผิดพลาดมาถ่ายให้ตามนัดไม่ได้จึงต้องเกิดการ
เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ใหม่และเปลี่ยนบทในหลายๆส่วน
ตัวอย่างที่ 1 เป็ นบทเดิม
เปิ ดเรื่ องเป็ นเอฟกำลังโพสรูปตัวเองลงFacebook (ชื่ นชมกับควำมสวยในรูป)
Sound เตือน Facebook รั วๆ
กลุ่มนักศึกษำในมหำลัยหยิบโทรสับขึน้ มำดู (ยิม้ ) คุยซุบซิ บกัน
เห้ ย !!! ดูนี่เร็วเอฟลงรูปโคตรน่ ำรั ก
-(ถ่ำยจำกข้ ำงหลัง) เอฟกำลังเดินเข้ ำมหำลัยผ่ ำนกลุ่มนักศึกษำที่กำลังนั่งดูรูป ไม่ มีใครจำเอฟได้ เก็บ
เสียงบรรยำกำศ/เสี ยง...
-เอฟเดินเข้ ำห้ องนำ้ (ถ่ ำยผ่ ำนกระจก) เห็นหน้ ำเอฟ
-นักศึกษำสำว 2 คนในห้ องนำ้ เก็บเสียงเดิน/เสียงบรรยำกำศ
น่ ำรั กดีเนอะขนำดกูเป็ นผู้หญิงด้ วยกันกูยงั ชอบเลย เออนั่นดิ
น่ ำรั กว่ ะ
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-เอฟเดินเข้ ำห้ องเรี ยนมำนั่งที่โต๊ ะ
-มั้นเดินเข้ ำมำนั่งข้ ำงหลังเอฟ สำยตำมั้นมองแต่ เอฟอย่ำงจดจ้ อง
-พอซักพัก มั้นก็ลกุ ไปทัก
-แต่ เอฟทำท่ ำทำงไม่ อยำกคุยด้ วย
-เอฟย้ำยที่นั่ง (สีหน้ ำท่ ำทำงรั งเกียจ)
-มั้นนั่งเก้ ำอีต้ วั เดิม (สีหน้ ำท่ ำทำง งง)
เธอชื่ อเอฟใช่ ป่ะ เรำมั้นนะ เรี ยนคณะไรหรอ เอ่ อคือเรำจำเธอได้ นะ
(ตัดบท) จำไรได้ นำยจำผิดคนละ
เอ้ ำ!!! ไปไหนล่ ะ
ลุกจำกเก้ ำอีเ้ ตรี ยมกลับ
-มั้นยืนขึน้
เอฟเดินผ่ ำนแบบไม่ สนใจ
มั้น (หน้ ำเสีย)

เสียงกริ่ งดัง/เสียงโต๊ ะเก้ ำอี ้
เอฟจะกลับแล้ วหรอ

วันต่ อมำ....
-มั้นเห็นเอฟเดินมำ ก็จะเข้ ำไปทัก
-เอฟเห็นมั้นเดินมำก็เดินหนีไปอีกทำง
-(มั้นมีสีหน้ ำ งง )

เก็บเสียงบรรยำกำศ/เสียง...

วันที่ 3... (บรรยำกำศภำยในมอ)
-เอฟนั่งเรี ยนอยู่ในห้ อง
-มั้นเดินเข้ ำมำนั่งข้ ำงเอฟ
-เอฟหันหน้ ำมองด้ ำนข้ำง (สีหน้ ำเรี ยบนิ่ง)
-มั้นหันไปหำเอฟ (สีหน้ ำ ยิม้ กว้ ำง)
-เอฟหันกลับมำที่เดิมและก้ มลงอ่ ำนหนังสื อเหมือนเดิม
-มั้นหันไปหำเอฟ (สีหน้ ำ ยิม้ ค้ ำงและค่ อยๆหุบยิม้ ) กลับมำหน้ ำตรงเหมือนเดิม
-เอฟก้ มหน้ ำอ่ ำนหนังสื อเหมือนเดิม
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สวัสดี... นั่งด้ วยคนนะ กินข้ ำวยัง หิ วไหม มั้นไปซื ้อมำให้ ป่ะ
โธ่ ....มั้นพูดกับเอฟอยู่นะ
เงียบได้ ไหม เรำจะอ่ ำนหนังสื อ
-เอฟลุกขึน้ เก็บหนังสื อและเดินออกจำกห้ องไป
-มั้นเงยหน้ ำมองไปทำงเอฟและรี บเก็บของตำมออกไป
-มั้นกับเอฟเดินด้ วยกัน (สีหน้ ำเอฟ รำคำญ) (สีหน้ ำมั้น ยิม้ )
-เอฟรี บเดินให้ เร็วเพื่อหนีมั้น
-มั้นกลับรี บเดินเร็วตำมเพื่อให้ ทันเอฟและก็เดินตีค่ ูกันมำ
เอฟ - จะเดินตำมมำทำไม ไม่ มีไรทำไง (สีหน้ ำ นิ่ง)
มั้น – ก็นีไ้ งเดินตำมเอฟอยู่ (สีหน้ ำ ยิม้ )
เอฟ – ประสำท (สีหน้ ำ รำคำญ)
-เอฟเปิ ดประตูเข้ ำห้ องนอน (ในร่ ำงสำวเรี ยบร้ อย)
-วำงหนังสื อเรี ยนทุกอย่ำงและเดินมำนั่งบนที่นอน
-หยิบโทรศัพท์ ขึน้ มำอัพรูปสักพักก็วำงและลุกเดินเข้ ำห้ องนำ้ ไป
-เอฟออกจำกห้ องนำ้ ในชุดเซ็กซี่เดินมำยังหน้ ำกระจกเพื่อแต่ งหน้ ำเตรี ยมตัวออกจำกห้ อง
บรรยำกำศภำยในร้ ำนเหล้ ำ
-เอฟนั่งในร้ ำนเหล้ ำแห่ งหนึ่ง กำลังนั่งฟั งเพลงแล้ วก็กระดกแก้ วเหล้ ำไปพลำงๆ
-มั้นเดินเข้ ำมำในร้ ำนเหล้ ำ มองซ้ ำยมองขวำ และเดินไปนั่งโต๊ ะที่ว่ำงอยู่
เสียงเพลงดัง
เสียงผู้คนคุยกัน
เหล้ ำแก้ ว...
-มั้นมองซ้ ำยทีขวำที แล้ วไปหันไปเห็นเอฟนั่งอยู่(สีหน้ ำ แปลกใจปนตกใจ)
-มั้นลุกเดินไปยังโต๊ ะที่เอฟนั่งอยู่เพื่อเข้ ำไปคุยแล้วด้ วย
-เอฟเงยหน้ ำจำกโทรศัพท์ (สีหน้ ำ ตกใจ แต่ เก็บอำกำร)เมื่อเห็นมั้นมำยืนอยู่ตรงหน้ ำ
-มั้นยืนมองหน้ ำเอฟสักพัก (สีหน้ ำ นิ่ง)
-เอฟยังคงมองหน้ ำมั้น (สีหน้ ำ นิ่ง) เสียงเพลง/เสี ยงบรรยำกำศ
มั้น - เอฟมำเที่ยวที่แบบนีด้ ้ วยเหรอ มั้นไม่ ร้ ูมำก่ อนเลยนะเนีย้ (สี
หน้ ำ ยิม้ อ่ อน)
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เอฟ – เรำรู้จักกันด้ วยเหรอ ไปไกลๆป่ ะ รำคำญ (สีหน้ ำ รำคำญ
สุดๆ)
-(สีหน้ ำมั้น โกรธ) มือทั้งสองข้ำงของมัน้ กำแน่ น
-มั้นก้ ำวขำไปกระชำกแขนเอฟ
-มั้นกับเอฟกระชำกแขนกันไปมำ
-มั้นพำเอฟออกมำจำกร้ ำนเหล้ ำได้ สำเร็จ

มั้น – เรำมีเรื่ องต้ องคุยกัน
เอฟ- ไม่ ปล่อยเดีย๋ วนี ้ เรำไม่ ร้ ูจักกัน คุณเป็ น
ใคร ปล่ อยนะ (สีหน้ ำ เจ็บ)
เสียงโวยวำยของเอฟตลอดทำง

-มั้นพำเอฟมำที่ห้อง
-เปิ ดประตูเข้ ำไป แล้ วมั้นก็กระชำกเอฟมำยืนตรงหน้ ำ
(สีหน้ ำ โกรธ)
-เอฟสะบัดแขนออกจำกมั้น (สีหน้ ำ โกรธ)
-มั้นยืนมองหน้ ำเอฟนิ่งและกระชำกเอฟ
-เอฟ พยำยำมสะบัดแขนออก
-(เอฟมีสีหน้ ำ ตกตะลึง)
-หน้ ำเอฟ (สีหน้ ำ กลัวและโกรธ)
-หน้ ำมั้น (สีหน้ ำ โกรธมำก)

เสียงประกอบ
เอฟ – ปล่ อย มันเจ็บนะ ฉันจะกลับ
มั้น – ไม่ มั้นไม่ ให้ เอฟไปไหน เรำต้ องคุยกันให้
รู้เรื่ อง
เอฟ – ไม่ คุย เรำไม่ ร้ ูจักกัน

มั้น – หึ ทำไมจะไม่ ร้ ูจัก รู้จักสิ เน็ตสำวไอดอลทีอ่ ยำกใช้ ชีวิตธรรมดำในรั้ วมหำลัยไงเอฟ(สีหน้ ำ ยิม้
มุมปำก)
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เอฟ – น..นำย เอำไรมำพูด
มั้น – เอำควำมจริ งมำพูดไงครั บ ทำไมมัน้ จะไม่
รู้ มั้นรั กใคร มั้นก็จะสนใจคนนั้นทุกอย่ำงของ
เขำ (สีหน้ ำ ยิม้ มุมปำก)
เอฟ – แต่ ฉันไม่ ได้ รักนำย และไม่ เคยคิดด้ วย
-มั้นผลักเอฟลงบนที่นอนและตำมขึน้ ไปคร่ อมหวังจะขมขื่น
-เอฟพยำยำมปั ดป้องจำกมั้นไม่ ให้ ทำอะไร
-มั้นโมโหจึงพยำยำมบีบคอเอฟให้ เอฟหยุดนิ่ง
-เอฟพยำยำมจะดึงมือมั้นออกแต่ มั้นไม่ ยอม (สีหน้ ำ ...)
-มั้น (สีหน้ ำ โมโห)และยิ่งบีบแรงขึน้
-เอฟ(สีหน้ ำ ค่ อยๆหลับตำ)เอฟค่ อยๆปล่ อยมือจำกมือมั้น และนิ่งไป
-มั้นค่ อยๆคลำยมือออกจำกคอเอฟ (สีหน้ ำ ยิม้ เหมือนคนโรคจิต)
เอฟ – อ๊ ะ!!!
เอฟ – จะทำอะไรอ่ ะ
มั้น - ถ้ ำกูไม่ ได้ มึงเป็ นคนอื่ นก็ไม่ มีสิทธิ์ ได้
เอฟ – ปล่ อยนะ อย่ำทำอะไรฉันเลย
มั้น - เรำจะอยู่ด้วยกันตลอดไป มัน้ รั กเอฟนะ
-FB มั้นเดินออกมำจำกห้ องนำ้ ต่ำงกำยในชุด นศ. เดินมำหน้ ำตู้เสื ้อผ้ ำ และเปิ ดออกมำ
-FB ภำพที่เห็น ตู้เสื ้อผ้ ำมั้นมีแต่ รูปเอฟทุกอริ ยบรรค
-FB มั้นก้ มเล่ นโทรศัพท์ ในโทรศัพท์ เป็ นภำพของเอฟ
-FB มั้นหนังอ่ ำนหนังสื อในห้ องเรี ยนข้ ำงเอฟแต่ ในหนังสื อมีแต่ รูปเอฟเต็มไปหมด
เสียงประกอบ
-มั้นนอนกอดเอฟบนที่นอนและค่ อยๆหลับตำลงเสียงดนตรี
ตัวอย่างที่ 2 เป็ นบทที่ถูกแก้ไข
ภำพ

เสียง

เปิ ดเรื่ องเป็ นเอฟกำลังโพสรูปตัวเองลงFacebook
(ชื่ นชมกับควำมสวยในรูป)

Sound เตือน Facebook รั วๆ
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กลุ่มนักศึกษำในมหำลัยหยิบโทรสับขึน้ มำดู (ยิม้ )
คุยซุบซิ บกัน

เห้ ย !!! ดูนี่เร็วเอฟลงรูปโคตรน่ ำรั ก

-(ถ่ำยจำกข้ ำงหลัง) เอฟกำลังเดินเข้ ำมหำลัยผ่ ำนกลุ่มนักศึกษำที่กำลังนั่งดูรูป ไม่ มีใครจำเอฟได้ เก็บ
เสียงบรรยำกำศ/เสี ยง...
-เอฟเดินเข้ ำห้ องนำ้ (ถ่ ำยผ่ ำนกระจก) เห็นหน้ ำเอฟ
-นักศึกษำสำว 2 คนในห้ องนำ้

เก็บเสียงเดิน/เสียงบรรยำกำศ

น่ ำรั กดีเนอะขนำดกูเป็ นผู้หญิงด้ วยกันกูยงั ชอบเลย เออนั่นดิน่ำรั กว่ ะ
พีม่ หำเห็นโพสของเอฟแล้ วรี บกดไลท์ และเข้ ำไปส่ องแล้ วกดไลท์ รูปของเธอเกือบทุกรูป(สีหน้ ำยิม้
ดูมีเลสในดูมีแผนกำร)

หื มน้ องคนนี.้ ..

-เอฟเดินเข้ ำห้ องเรี ยนมำนั่งที่โต๊ ะหยิบโทสับขึน้ มำดู(สีหน้ ำตกใจ)
เสียงเตือนFacebook โหวใครเนีย้ มำขุดไลค์ รูป
เรำขนำดนี ้
นี่เรำมีแฟนคลับรุ่นนีเ้ ลยหรอว่ ะ
พีม่ หำนั่งส่ องเฟสเอฟไม่ เลิก จนไปเจอประวัติร้ ูหมดว่ ำเรี ยนที่ไหน
พีม่ หำแอบมำดูเอฟที่มหำลัย(บรรยำกำศภำยในมอ) เสียงบรรยำกำศ
ไม่ ผิดหวังจริ งๆ (สี หน้ ำดูหื่นๆ)
วันต่ อมำ.... (บรรยำกำศภำยในมอ)
พีม่ หำแอบมำดูเอฟที่มหำลัย

เสียงบรรยำกำศ

วันที่3(บรรยำกำศภำยในมอ)
-พีม่ หำแอบมำดูแอฟที่มหำลัย
-เอฟรู้สึกเหมือนคนจ้ องหรื อเดินตำมตลอด(สีหน้ ำระแวง)แล้ วรี บเดิน เสียงบรรยำกำศ
พีม่ หำตำมเอฟมำถึงหน้ ำหอ

ในที่สุดพีก่ ร็ ้ ูว่ำน้ องอยู่ที่ไหน

บรรยำกำศภำยในร้ ำนเหล้ ำ
-เอฟนั่งในร้ ำนเหล้ ำแห่ งหนึ่ง กำลังนั่งฟั งเพลงแล้ วก็กระดกแก้ วเหล้ ำไปพลำงๆ
-เอฟเดินออกจำกร้ ำน

เสียงเพลงดัง

เสียงผู้คนคุยกัน
-เอฟกำลังเดินกลับบ้ ำนในซอยเปลีย่ ว ตำมถนนมีแสงไฟเพียงน้ อยนิด
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-พีม่ หำ แอบตำมมำข้ ำงหลัง และเข้ ำประชิ ดตัวกับเอฟ
-เอฟพยำยำมสะบัดพีม่ หำออกจำกตัว
-พีม่ หำรั ดเอฟแน่ นขึน้
-พีม่ หำกระชำกเอฟ

เอฟ –เห้ ย!!!ทำไรอะ ปล่ อยนะ ช่ วยด้ วย
พีม่ หำ – อยู่เฉยๆ ยอมไปกับพีด่ กี ว่ ำ
เอฟ – เห้ ยปล่ อยดิ ช่ วยด้ วย ใครก็ได้ ช่วยด้ วย
เสียงโวยวำยของเอฟตลอดทำง
-พีม่ หำพำเอฟมำที่ห้อง

-เปิ ดประตูเข้ ำไป แล้ วพีม่ หำก็กระชำกเอฟมำยืนตรงหน้ ำ (สีหน้ ำ หื่ น)
-เอฟสะบัดแขนออกจำกพีม่ หำ เตรี ยมตัวจะวิ่งไปทำงประตู (สีหน้ ำ กลัว)
-พีม่ หำกระชำกเอฟกลับมำและเหวีย่ งลงบนที่นอน (สีหน้ ำ โกรธ )
-เอฟลุกขึน้ ได้ กค็ ่ อยถอยไปติดกำแพง (สีหน้ ำ หวำดกลัว) ยกมือไหว้
-พีม่ หำ ค่ อยๆก้ ำวเดินไปหำเอฟ (สีหน้ ำ หื่ น โรคจิต)
-(เอฟมีสีหน้ ำ ตกตะลึง)
-พีม่ หำ(สีหน้ ำโกรธ)

เสียงประกอบ
พีม่ หำ – อยู่เฉยๆ ถ้ ำไม่ อยำกตำย
เอฟ – ปล่ อยหนูไปเถอะ อย่ำทำอะไรหนูเลย หนูไปทำอะไรให้
(เสียงร้ องไห้ )
พีม่ หำ – หึ เธอไม่ ได้ ทำอะไรฉันหรอก แต่ เธอสวย ฉันก็เลยอยำก
ได้ (สีหน้ ำ ยิม้ มุมปำก)
เอฟ – ปล่ อยหนูไปเถอะ (เสียงร้ องไห้ )
พีม่ หำ – หุบปำก

-พีม่ หำดึงแขนเอฟลงบนที่นอนและหวังจะตำมขึน้ ไปคร่ อม
-เอฟพยำยำมถอยตัวหนีจำกพีม่ หำไม่ ให้ ทำอะไร
-พีม่ หำพยำยำมมัดมือเอฟตำมด้ วยมัดเท้ ำเพื่อให้ เอฟไม่ สำมำรถหนีได้
-พีม่ หำค่ อยๆคลำนขึน้ ไปบนเตียงแล้ วคร่ อมเอฟ จำกนั้น พีม่ หำก็ค่อยๆบีบคอเอฟเบำๆแล้ วค่ อยแรง
ขึน้ (สีหน้ ำ ยิม้ โรคจิต)
-เอฟ(สีหน้ ำ ค่ อยๆหลับตำ)เอฟค่ อยๆปล่ อยมือจำกมือพีม่ หำ และนิ่งไป
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-พีม่ หำค่ อยๆคลำยมือออกจำกคอเอฟ (สีหน้ ำ ยิม้ เหมือนคนโรคจิต) เสียงบรรยำกำศ/เสี ยงดนตรี
เอฟ –เห้ ยพี!่ !!
เอฟ – อย่ำทำอะไรหนูเลย
พีม่ หำ – มำเป็ นของพีซ่ ะดีๆ (สีหน้ ำ ยิม้ หื่ น)
เอฟ – ปล่ อยนะ อย่ำทำอะไรหนูเลย (เสียงร้ องไห้ )
เอฟ-เสียงหำยใจเฮื อกสุดท้ ำย
เสียงหัวเรำะ ในที่สุดเธอก็ต้องอยู่กับฉันตลอดไป
-FB พีม่ หำเดินออกมำจำกห้ องนำ้ เดินมำหน้ ำตู้เสื ้อผ้ ำ และเปิ ดออกมำ
-FB ภำพที่เห็น ตู้เสื ้อผ้ ำพีม่ หำมีแต่ รูปเอฟทุกอริ ยบรรค
-FB พีม่ หำนั่งเล่ นคอมฯเปิ ดเป็ นภำพของเอฟ (สีหน้ ำ ยิม้ ) เสียงประกอบ
-พีม่ หำนอนกอดเอฟบนทีน่ อนและค่ อยๆหลับตำลง เสียงดนตรี

รู ปที่ 4.1 บทภาพยนตร์ (เป็ นหนังสือบทภาพยนตร์เล่มแรก)
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รู ปที่ 4.2 บทภาพยนตร์ (เป็ นบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงและแต่งเพิม่ )
การแก้ไขบทภาพยนตร์เรื่ อง ก็มีการแก้ไขแบบกะทันหันอยูบ่ า้ ง คือ เป็ นฉากที่เอฟนั่งใน
โรงอาหาร และต้องเปลี่ยนบทเพราะเกิดการผิดพลาดจากนักแสดงมาเล่นให้ไม่ได้ และในนี้บทเก่า
แต่การแก้ไขบทนั้น มีการเปลี่ยนแปลงโดยการให้พมี่ หาเข้ามาแสดงแทนมั้นและสิ่ งที่ยากคือคาแร็ ก
เตอร์ท้งั 2 นั้น ต่างกันอย่างมาก

รู ปที่ 4.3 แก้ไขบทภาพยนตร์
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4.1.2 การประชุมเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ ปั ญหาของการถ่ายทาภาพยนตร์น้ นั มีมาอยู่
เรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเฉพาะหน้า หรื อ ปั ญหาที่เตรี ยมการไว้รับมือแล้วก็ตาม เช่น ตารางเวลา
นักแสดงไม่สามารถมาถ่ายทาได้ หรื อ เรื่ องของสถานที่ ที่เกิดปั ญหาต่างๆ ไม่สามารถหาที่ได้ตาม
ต้องการ ฯลฯ ปั ญหาเหล่านี้จึงจะต้องมีการแก้ไข จึงต้องขึ้นมาเพือ่ รับความคิดเห็นจากฝ่ ายต่างๆ จะ
ได้นาบทสรุ ปนั้นไปแก้ไขตามที่ตกลงไว้
ระหว่างการถ่ายทา ภาพยนตร์เรื่ อง“Secret Side” ลับ ลวง หลอก นั้น เกิดเหตุระหว่างการ
ถ่ายทาก็ คือ นักแสดงที่รับบทเป็ น เอฟ ได้มีปัญหาททางบ้านอย่างรุ นแรงจึงไม่สามารถทาการถ่าย
ทาต่อไปได้ ดังนั้นจึงได้แจ้งให้รู้กนั ว่าต้องเลื่อนการถ่ายทาในวันนั้นออกไป

รู ปที่ 4.4 ตารางเดิมก่อนแก้ไข
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รู ปที่ 4.5 แก้ไขตารางการถ่ายทา
ปั ญหาของสถานที่ห้องพี่มหา ในวันที่ตอ้ งออกไปถ่ายทานั้นคือหอพี่มหาที่ติดต่อไว้น้ นั มี
ขนาดห้องที่แคบมากไม่มีหน้าต่างหรื อที่ระบายอากาศเลยดังนั้นจึงเกิ ดปั ญหาเรื่ องของการจัดไฟ
เพราะยิง่ เปิ ดไฟจัดแสงห้องยิง่ อบมากขึ้นจึงปรึ กษาและช่วยกันหาโลเกชัน่ ใหม่

รู ปที่ 4.6 หอเดิมที่มีขนาดแคบมากและไม่มีที่ระบายอากาศ
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รู ปที่ 4.7 หอใหม่ที่มีขนาดกว้างและมีพน้ื ที่พอสาหรับจัดไฟและจัดอุปกรณ์ต่างๆ ไม่อบอ้าว
4.2 ทาการประชุมคัดเลือกนักแสดง (Pre-Production)
ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก เป็ นภาพยนตร์ไทยแนวจิต 20+ จึงต้องมีการ
แคสนัก เพราะตัว พี่มหานั้น บทเป็ นคนที่ มีความเป็ นจิ ตแฝงอยู่ภายในจึ งต้อ งค้นหานักแสดงที่
สามารถเล่นได้อย่างสมบทบาท
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รู ปที่ 4.8 พีม่ หารับบทเป็ นผูช้ ายโรคจิต เล่นได้อย่างสมบทบาท

รู ปที่ 4.9 โปรไฟล์จริ งเอฟที่ได้จดั ทา
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4.3 การถ่ ายทา (Production)
4.3.1 เตรียมเอกสาร ตารางเวลาในการถ่ ายทา ไว้ แจกฝ่ ายต่ างๆ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน
งานของผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องติดต่อประสานการกับทีมต่างๆ โดยต้องทาความเข้าใจจากผู ้
กากับมาอีกที ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องถ่ายทอดความคิดของตัวบทอย่างถ่องแท้และต้องได้รับคาปรึ กษา
ของผูก้ ากับไปถึงทีมงานต่างๆให้ได้ งานของผูช้ ่วยผูก้ ากับนั้นจึงเป็ นงานที่อาศัยในการสื่ อสารเป็ น
อย่างมาก จึงต้องยึดหลักในการสื่อสารดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือ รับข่าวสารจะต้องมีความเชื่อมัน่ ในผู ้
ส่ งข่าวสาร 2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ความสาคัญของเรื่ องนี้ อยูท่ ี่ท่าทางคาพูดภาษาที่
เหมาะสม 3. เนื้ อหาสาระ มีการชี้แจง และแนะนาให้มีการตัดสิ นใจ 4. ความแจ่มแจ้ง ข่าวสารต้อง
ง่าย ใช้ภาษาที่ผรู ้ ับเข้าใจมีความมุ่งหมายเดียวอย่าคลุมเครื อ
4.3.2 ดูแลความเรียบร้ อยในส่ วนต่ างๆที่จะเข้ าไปปรากฏในภาพยนตร์ ท้งั หมด
ก่อนจะเริ่ มการถ่ายทาในแต่ละวันนั้น ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์จะต้องมีบทบาทหน้าที่ใน
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการถ่ายทา ดังนี้
4.3.2.1 ซ้ อ มบทนั กแสดง การซ้อ มบทให้กับ นักแสดงนั้นเป็ นการเตรี ย มความ
พร้อมทางด้านนักแสดงเอง เพื่อ ที่จะเวลาเข้าไปถ่ายทา นักแสดงจะได้แสดงโดยไม่มีติดขัด ถ้าผู ้
แสดงซ้อมมากเกินไปโอกาสที่การถ่ายทาในเทคแรกจะใช้ไม่ได้น้ นั มีอยูม่ าก ผูแ้ สดงอาจแสดงออก
ไม่มีชีวติ ชีวา และการเคลื่อนไหวก็จะไม่เป็ นธรรมชาติ แต่ถา้ ผูแ้ สดงซ้อมไม่เพียงพอ ความบกพร่ อง
ของจังหวะที่มีการเคลื่อนไหวของผูแ้ สดงก็อาจบกพร่ องได้
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รู ปที่ 4.10 กาลังซ้อมบทให้กบั นักแสดงดูซอ้ มก่อนถ่าย
ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก มีฉากอารมณ์อยูฉ่ ากหนึ่ งนั้นก็คือ ฉากที่พี่
มหาพยายามจะข่มขืนเอฟแล้วเอฟไม่ยอมพีม่ หาจึงเผลอมือฆ่าเอฟ

รู ปที่ 4.11 พีม่ หากาลังขืนใจเอฟแต่เอฟไม่ยอมพีม่ หาจึงเผลอมือไปฆ่า
เนื่องจากฉากนี้ตอ้ งทาการบิ้วอารมณ์นกั แสดงอยูน่ านพอตัวเพราะเป็ นฉากที่ท้งั 2 ต้องใส่
อารมณ์เข้าหากันอย่างรุ นแรง
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4.3.2.2 ประสานตามนั ก แสดง การประสานงานกับนักแสดงนั้น ไม่ ว่า จะเป็ น
นักแสดงหลัก หรื อนักแสดงประกอบก็ตาม ทุกคนล้วนมีความสาคัญต่อภาพยนตร์ เพราะฉะนั้น
การประสานงานควรที่จะทาด้วยความรอบคอบ ดังนั้นการสื่ อสารถือเป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นการสื่ อสาร
ระบบสองทาง เป็ นการติดต่อสื่อสารที่ผรู ้ ับสาร มีการตอบสนอง สามารถโต้ตอบ ปรึ กษาหารื อ และ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน การตามนักแสดงนั้นก็มีความสาคัญอีกเช่นเดียวกัน เพราะถ้าได้รับคาสั่งให้
ตามนักแสดงมาเข้าฉาก แล้วทางานเป็ นไปอย่างช้าหรื อสื่ อสารไม่เข้าใจ ก็จะทาให้ทุกส่วนนั้นต้อง
รอ และเกิดความล่าช้าในการถ่ายทาตามมา
4.3.2.3 การจัดตาแหน่ งสาหรั บการแสดง หรื อ บล็อกกิ้ง การกาหนดตาแหน่ งตัว
ละคร โดยจะกาหนดจุดที่ตวั ละครแต่ละตัวจะปรากฏในฉากไม่ว่าจะ นัง่ นอน เดิน ให้สัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกันเพื่อที่จะบอกนัยแห่ งความสัมพันธ์และอารมณ์ของตัวละครเหล่านั้นตามเนื้ อเรื่ อ งของ
ภาพยนตร์ เพราะการกาหนดตาแหน่งตัวละครนั้นมีผลต่อการวางตาแหน่งกล้องตามมา

รู ปที่ 4.12 บอกตาแหน่งนักแสดง
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4.3.3 บอกต าแหน่ ง นั ก แสดง ปล่ อ ยคิว นั ก แสดงหลั ก และนั ก แสดงประกอบ การบอก
ตาแหน่ งนักแสดงปล่อ ยคิวนักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ นั้นเป็ นบทบาทหน้าที่หลักของ
ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 3 หน้าที่คือ การที่ได้รับคาสัง่ มาจากผูก้ ากับอีกทีวา่ จะให้นกั แสดง วิง่ หรื อเดินออกมา
จากทางไหน และ การปล่อยคิวนั้นคือการบอกให้นักแสดงออกไปเวลาใด เพื่อการที่จะได้ตรงกับ
บทภาพยนตร์และรับตาแหน่งกับมุมกล้องได้อย่างพอดี การปล่อยคิวหรื อบอกตาแหน่งนั้นมีความ
สาคัญอย่างมาก ควรที่จะรอบคอบและไม่สมควรที่จะทาผิดโดยเด็ดขาด เพราะ นักแสดงเล่นดี การ
ถ่ ายทาดี แต่ตวั ผูจ้ ดั ทาไม่ มี ความรอบคอบปล่อ ยผิดพลาด ก็จะทาให้งานเกิ ดความผิดพลาดและ
เสียหายได้ทุกส่วน

รู ปที่ 4.13 วางมุมกล้องบอกตาแหน่งนักแสดง
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4.4 การทาใบปิ ดภาพยนตร์ (Post-Production)
4.4.1 การทาใบปิ ดภาพยนตร์ การทาใบปิ ดภาพยนตร์ หรื อ ถ่ายทาโปสเตอร์หรื อปกของ
ภาพยนตร์น้ นั เป็ นหลังจากถ่ายทาภาพยนตร์เสร็ จสิ้ นแล้ว ใบปิ ดภาพยนตร์น้ นั เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จะ
สามารถทาให้ผูช้ มนั้นเข้าใจได้ว่าเรื่ อ งราวของภาพยนตร์ น้ ันแบบประเภทใด ใบปิ ดภาพยนตร์
เปรี ยญเสมือนประตู ว่าจะทาให้ดึงดูดผูช้ มนั้นอยากจะเปิ ดเข้าไปดูหรื อไหม

รู ปที่ 4.14 ภาพเอฟที่จะเอามาแต่งปก (ยังไม่ถูกการตกแต่งใดๆ)

รู ปที่ 4.15 ภาพที่มหาที่จะเอามาแต่งปก (ยังไม่ถูกการตกแต่งใดๆ)

