บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์ คือ กระบวนการบันทึกภาพด้วยกล้องสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ แล้วนาออกฉาย
ในลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนกล้องสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ หลังจาก
ผ่านกระบวนการถ่ายทาแล้วเป็ นเพียงภาพนิ่ งจานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็ นช่วงๆ ตามเรื่ องราวที่ได้รับการถ่ายทาและตัดต่อมา ซึ่งอาจ
เป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดง
และสร้ างภาพจากจิ นตนาการของผูส้ ร้ างก็ไ ด้ เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานทางศิ ลปะในรู ปของ
ภาพเคลื่อนไหว และเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง
การสร้างภาพยนตร์ ข้ ึนมาในแต่ละเรื่ องต้องอาศัย 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ 1.ขั้นก่อนการผลิต
(Pre-Production) นับเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ก่อนเริ่ มทาการผลิตรายการ ได้แก่ การ
เตรี ยมข้อมูล การกาหนดหรื อวางเค้าโครงเรื่ อง การประสานงานกองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทา ประชุม
วางแผนการผลิต การเขียนสคริ ปต์ การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์การถ่ายทา อุปกรณ์การบันทึกเสี ยง
ห้องบันทึกเสี ยง ห้องตัดต่อ กล้องวีดีโอถ่ายทา อุปกรณ์ประกอบฉาก ทีมงานทุกฝ่ าย การเดินทาง
อาหาร ที่พกั ฯลฯ หากจัดเตรี ยมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่ งผลให้ข้ นั ตอนการผลิตงานทา
ได้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น 2.ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็ นขั้นตอนการดาเนินการถ่ายทาตามเส้น
เรื่ องหรื อบทตามสคริ ปต์ที่ทีมงานผูผ้ ลิต ได้แก่ ผูก้ ากับ ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิ คเสี ยง ช่างศิลป์
และทีมงานจะทาการถ่ายทาตามที่กาหนดไว้ในสคริ ปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทายังสถานที่ต่างๆ
ทั้งในร่ มและกลางแจ้ง มีการจัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรื อ ในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทา
แก้ไขหลายครั้งจนเป็ นที่พอใจ (take) นอกจากนี้อาจจาเป็ นต้องเก็บภาพ/เสี ยงบรรยากาศทัว่ ไป ภาพ
เฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ(insert) เพื่อให้ผูช้ มได้เห็ นและเข้าใจรายละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปจะมีการประชุมเตรี ยมงาน และมอบหมายงานให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านและ
นัน่ คือการทางานของทีม 3.ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) เป็ นขั้นตอนการตัดต่อเรี ยบเรี ยง
ภาพและเสี ยงเข้าไว้ดว้ ยกันตามสคริ ปต์หรื อเนื้อหาของเรื่ อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่ กราฟิ กทาเทคนิ ค
พิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การเชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสี ยงในห้องบันทึกเสี ยงใส่
เสี ย งพูด ซาวน์ บ รรยากาศต่ า งๆเพิ่ มเติ ม อื่ น ๆ อาจมี ก ารน าดนตรี ม าประกอบเรื่ อ งราวเพื่ อ เพิ่ ม
อรรถรสในการรับชมยิง่ ขึ้น
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เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานสหกิ จ ณ บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 2 กันยายน 2559 ในตาแหน่งงานผูค้ วบคุมความต่อเนื่องของ
ภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า” ในส่ วนของผูจ้ ดั ทานั้นจะเป็ นการทางานในขั้นตอน
การผลิต (Production) ซึ่งถือเป็ นขั้นตอนที่ 2 ที่จะทาการสรรค์สร้าง และนาภาพที่ดีที่สุดไปสู่ สายตา
ผูช้ ม ซึ่งการทาหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่องนั้นจะต้องคอยดูแลความต่อเนื่องทั้งหมดในภาพยนตร์
ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลความต่อเนื่องในเรื่ องของเสื้ อผ้า การแต่งหน้า การทาผม การกระทาในอิริยาบถ
ต่างๆเช่น การวิ่ง เดิน นอน กิน ล้ม หรื อการใช้มือซ้าย มือขวา ก้าวเท้าซ้ายหรื อก้าวเท้าขวา มีอุปกรณ์
อะไรบ้างที่ตวั ละครถือแล้วจะต้องต่อเนื่ องไปยังฉากต่อไป การดูคอลชีท หรื อตารางการถ่ายทาใน
แต่ ล ะวัน ว่ า มี ฉ ากอะไรบ้า ง ในแต่ ล ะฉากมี อุ ป กรณ์ อ ะไรบ้า ง ซึ่ ง ตัว ตารางการถ่ า ยท าถื อ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นมากสาหรับคนที่ทาหน้าที่ผูค้ วบคุมความต่อเนื่ อง เพราะจะทาให้รู้ว่าต้องถ่ายฉากไหน
และแต่ละฉากมีความต่อเนื่องมาจากฉากไหนบ้าง เพราะการถ่ายทาจะไม่ได้ถ่ายเรี ยงตามฉากที่วาง
ไว้ อย่างเช่น ฉากที่ 70 ภายในฉากนี้ ตวั ละครเสื้ อผ้าต้องเลอะ ถือโทรศัพท์ดว้ ยมือขวา ใบหน้าตัว
ละครมีเหงื่อ และกาลังวิ่งหนี อะไรบางอย่างมา แต่ในการถ่ายทาอาจจะไปถ่ายฉากที่ 71 ก่อน ซึ่ ง
องค์ประกอบของตัวละครต้องมีความต่อเนื่องมาจากฉากที่ 70 คือต้องมีเหงื่อ และถือโทรศัพท์ดว้ ย
มือขวาเช่นเดิม ในการทางานในหน้าที่ของผูค้ วบคุมความต่อเนื่ องนั้นต้องใช้สมาธิ ในการจดจ่ออยู่
กับหน้าจอมอนิเตอร์ และคอยเตือนผูก้ ากับถ้าเกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นภายในฉากที่กาลังถ่ายทา
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงอยากจะศึกษากระบวนการทางาน และเทคนิ คในการทาหน้าที่ผูค้ วบคุม
ความต่อเนื่อง เพราะการทางานในหน้าที่น้ ีถือเป็ นหน้าที่สาคัญที่ตอ้ งอาศัยการใช้สมาธิ และต้องใช้
ความรู ้ในเรื่ องของมุมภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งถือเป็ นการใช้ความรู ้ที่ได้เรี ยนมาอย่างคุม้ ค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยในภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า” เป็ นภาพยนตร์แนวสยอง
ขวัญ (Horror) ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องราวของนักเรี ยนมัธยมในวงโยธวาทิต ที่ตอ้ งเก็บตัวเข้าค่ายค้างคืนที่
โรงเรี ยน แต่แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาซ้อม พวกเขากลับตัดสิ นใจออกไปลองของ เพราะอยากรู ้ว่าเรื่ อง
ผีในโรงเรี ยนที่เล่าขานต่อ ๆ กันมานั้น มันมีจริ งหรื อเปล่า กากับภาพยนตร์ โดย ภาส พัฒนกาจร
แสดงนาโดย ตั้ว เสฏฐวุฒิ อนุ สิทธิ์ , พรี ม รณิ ดา เตชสิ ทธิ์ ข้าวปั้ น ธี ธชั รัตนศรี ทยั , โทรุ ทากิซาวา,
จิ๊บ วริ ษฐา วชิรวงศ์, ยูโร ธนเศรษฐ์ สุ ริยะพรชัยกุล และ พิม ลัทธ์กมล ปิ่ นโรจน์กีรติ ภาพยนตร์เรื่ อง
“School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” มีกาหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายน 2559
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่องในการผลิตภาพยนตร์ ของบริ ษทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ”
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิ คการทางานของผูค้ วบคุมความต่อเนื่ องในการผลิตภาพยนตร์ ของ
บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ”
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายงานเรื่ องบทบาทหน้าที่ ผูค้ วบคุมความต่อเนื่ องในการผลิตภาพยนตร์ ของบริ ษทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า” มีกรอบระยะเวลา
ในการศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 - 2 กันยายน 2559
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้ทราบบทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่ อง ในการผลิตภาพยนตร์ ของบริ ษทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ”
1.4.2 ได้ทราบเทคนิ คการทางานของผูค้ วบคุมความต่อเนื่ อง ในการผลิตภาพยนตร์ ของ
บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ”

