บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
บทบาทหน้าที่พร็ อพมาสเตอร์ ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ : กรณี ศึกษา ภาพยนตร์เรื่ อง “
School Tale เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” (2559) ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้กระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในการ
จัดเตรี ยมหาอุปกรณ์ประกอบฉากในภาพยนตร์ เรื่ อง “ School Tale เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” (2559) ผูจ้ ดั ทา
สามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องพร็อพมาสเตอร์
2.1.1 แนวคิดการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์
2.1.2 แนวคิดพื้นฐานทางสุ นทรี ยภาพสาหรับงานออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์
2.1.3 แนวคิดการเลือกโรงถ่ายและสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของฝ่ ายศิลป์
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสี และโครงสี ในภาพยนตร์
2.2.2 แนวคิดการกาหนดโครงสี ในภาพยนตร์

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องพร็อพมาสเตอร์
มี หน้า ที่ หาของทุ ก อย่า งที่ ไม่ ใช่ คน หน้า ที่ น้ ี ต้องทาการบ้านเยอะ ซึ่ งสิ่ ง แรกที่ ทาหลังจาก
ได้รับหน้าที่ คือ "อ่านบท" เพื่อดูคาแรคเตอร์ ของตัวละคร เช่น พระเอกหยิบกระเป๋ าขึ้นมาหนึ่ งใบ
กระเป๋ าต้องเป็ นแบบไหน โดยเฉพาะบุคลิ กของพระเอก เราต้องเลื อกของให้เข้าบุคลิกของคนๆ
นั้น" ต้องใส่ ใจและต้องเข้าใจ มีความสามารถในการจินตนาการ เช่น คนแบบนี้ มีนิสัยอย่างนี้ ตอ้ งใช้
ของแบบไหน ประสบการณ์และเซนส์เป็ นเรื่ องสาคัญ หน้าที่น้ ีไม่ใช่สิ่งที่ยากมากแต่ตอ้ งอาศัยความ
ใส่ ใจและฝึ กฝน ตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ และยังต้องใช้ความอดทนสู ง เรื่ องมนุ ษย์สัมพันธ์ก็สาคัญต้องรู ้จกั
พูด มีวาทศิลป์ ที่ดี ถ้าเราอยากได้ของสิ่ งหนึ่งไปประกอบฉากจะพูดอย่างไรให้ได้มา นอกจากนี้ ควร
มีคอนเนคชัน่ และรู ้จกั สถานที่ เช่น ถ้าของที่ตอ้ งการไม่ผลิ ต เราต้องไปตามหาที่ไหนหรื อทาขึ้นมา
เอง และสิ่ งนั้นต้องถูกใจผูก้ ากับสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละฉากด้วย
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1. งานผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ งานนี้ จะต้องอาศัยบุคคลที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ ไว้วางใจ
โดยมอบหมายให้ปฏิบตั ิและอาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในยามจาเป็ น
2. งานออกแบบ (set design) เป็ นการลงมือออกแบบฉากให้เ ป็ นไปตามความเห็น
และความต้องการของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (ซึ่ งอาจรวมถึงผูก้ ากับภาพยนตร์ และผูก้ ากับภาพด้วย) ทั้งที่
เป็ นฉากในโรงถ่ายและนอกโรงถ่าย พร้อมกับการให้ขอ้ เสนอแนะสิ่ งประกอบฉาก (set dressing)
3. งานสร้างและประกอบฉาก (setting) เป็ นงานที่จดั ตามแบบร่ าง โดยสร้างขึ้น
ในรู ป ของโครงสร้ า ง แล้ว ท าการลงสี ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ และวัส ดุ ป ระกอยฉากต่ า งๆเพื่ อ ให้ ไ ด้
บรรยากาศและจินตนาการตามที่กาหนด
4. งานเขียนภาพ (illustrate) เป็ นงานเกี่ ยวกับการเขี ยนภาพประกอบในฉาก
ภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ให้ดูแล้วสมจริ ง
5. งานออกแบบอุปกรณ์ การแสดงและหุ่ น เป็ นการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ การ
แสดงทั้งหมดในภาพยนตร์ รวมถึงการออกแบบหุ่ น เช่ น สัตว์ประหลาด หุ่ นยนต์ ยานอวกาศ เป็ น
ต้น
6. งานทาหุ่นจาลอง (model/miniature) เป็ นการสร้างหุ่ นจาลองของฉากที่จะสร้าง
เพื่อการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยใช้อตั ราส่ วนที่ได้สัดส่ วนกับฉากที่จะสร้างจริ ง
7. งานการเขียนแบบฉาก (lead) เป็ นงานการเขียนแบบเพื่อให้แผนกช่ างใช้เป็ น
แนวทางในการคานวณวัสดุที่จะใช้และดูเป็ นแบบแปลนเพื่อการจัดสร้างฉาก
8. งานศึกษาค้นคว้า (research) ภาพยนตร์บางเรื่ องจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อนา
ข้อมูลมาออกแบบและจัดสร้างฉากจึงจะได้ฉากสมจริ งตามเหตุการณ์ เช่น ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์
ดังนั้นจึงต้องมีงานศึกษาค้นคว้า
9. งานขนย้ายและจัดเก็บดูแลรักษา (trucking and clerical) เป็ นการอานวยความ
สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และวัสดุประกอบฉากและสิ่ งต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การติดตั้ง และเมื่อรื้ อ
ถอนแล้วนากลับไปจักเก็บดูแลรักษาต่อไป
10. งานควบคุ ม และจัด ซื้ อ เป็ นงานที่ อ านวยความสะดวกในเรื่ อ งการจัด หา
สิ่ งจาเป็ นต่างๆ และควบคุ มป้ องกันมิให้สูญหายหรื ออาจทาการแก้ไขซ่ อมแซมเพื่อให้สามารถนา
กลับมาใช้งานได้อีก
11. งานเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย เป็ นงานที่จดั หาและเก็บรักษาเสื่ อผ้าและเครื่ อง
แต่งกายต่างๆ ให้แกผูแ้ สดงตามเรื่ องราวใน ภาพยนตร์
12. งานตกแต่งใบหน้าและตกแต่งผลพิเศษ เป็ นงานที่ตกแต่งผูแ้ สดงให้สวยงาม
หรื อให้ดูแล้วเกิดความรู ้สึกสมจริ งสมจัง
13. งานออกแบบซึ่ งเป็ นงานเน้นหนักการออกแบบเพื่อให้ได้บรรยากาศตามเนื้ อ
เรื่ อง
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14. งานช่ างศิลป์ เป็ นช่ างฝี มือที่เป็ นผูจ้ ดั สร้างฉากโดยจะต้องทางานร่ วมกัน เช่ น
งานช่างเขียนแบบ งานช่างปั้ น งานช่างเขียน เป็ นต้น
15. งานช่างฝี มือก่อสร้างเป็ นงานที่อาศัยทักษะการจัดสร้างฉากเพื่อให้ได้เค้าโครง
ของฉากที่ตามต้องการ เช่น งานไม้ งานช่างปูน งานช่างสี งานช่างไฟฟ้ า
16. งานธุ ร การ เป็ นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการก ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ให้
ดาเนินการไปด้วยดี
2.1.1 แนวคิดการออกแบบสถานทีแ่ ละฉากในภาพยนตร์
ในการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับหรื อขั้นตอนที่พึงต้องปฏิบตั ิอยู่ 10
ขั้นด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผูก้ ากับภาพยนตร์ การหา
ข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่างหยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับ
ภาพยนตร์ เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การกาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี
และวัสดุ การควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้
ภาพงดงามกลมกลืนกับผูแ้ สดง ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ล่ะขั้นตอน ดังนี้
1.การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
บทภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง เพื่อให้เห็ นภาพรวมของฉากตามจิ นตนาการของตนว่ามีลกั ษณะใด มี ฉาก
อะไรบ้าง แต่ละฉากควรให้บรรยากาศและอารมณ์อย่าง จากนั้นจึงแยกว่ามีฉากที่จะต้องสร้างกี่ฉาก
เป็ นการถ่ายทาในโลเคชัน่ หรื อในโรงถ่าย มีการดัดแปรง แก้ไข หรื อเสริ มแต่งอยู่มากน้อยเพียงไร
ในฉากที่กาหนดไว้น้ นั เป็ นต้น
2.การปรึ กษาหารื อกับผูก้ ากับภาพยนตร์ หลังจากแยกฉากที่ตอ้ งออกแบบก่อสร้างที่ถือเป็ น
ฉากหลักและฉากที่ตอ้ งถ่ายโลเคชันอย่างคร่ าว ๆ โดยรับรู ้ ถึงสัดส่ วนของงานในเรื่ องเกี่ยวกับฉาก
แล้ว ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องพิจารณาสิ่ งที่ตนได้สร้ างจินตนาการว่ามีฉากอะไรบ้างและมีลกั ษณะ
อย่างไร โดยคิดฝั นร่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ เช่ น ถ้าต้องการฉากบ้านเป็ นฉากหลัก บ้านนี้ จะเป็ น
บ้านลักษณะแบบใด สี อะไร หน้าต่าง ประตู พื้นบ้านเป็ นแบบใด สาหรับคนฐานะใด โดยผูอ้ ยูน่ ้ นั มี
รสนิ ย มอย่า งไรมี อุป กรณ์ เ ครื่ องใช้อะไร เหมาะสมกับ บทภาพยนตร์ ห รื อไม่ อย่า งไร มี ท างเข้า
ออกแบบไหน ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับภาพยนตร์ ต่างจะต้องให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นที่พอใจแก่ท้ งั
สองฝ่ าย จึงจะดาเนินการต่อไป
3.การหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก เมื่ อ ได้แ นวทางของฉากแล้ว
ผูอ้ อกแบบฉากจะต้องหาข้อมู ลเกี่ ย วกับฉากโดยละเอี ย ด เช่ น ถ้า เป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ค วร
ค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็ นช่วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไร
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โดยอาจหาข้อมูลได้จากเอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบ
โดยข้อมูลดังกล่าวควรมีการพิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
4.การร่ างแบบอย่างหยาบ นาข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบโดยการร่ างแบบอย่างหยาบหลาย
ๆ แบบ หลาย ๆ มุ ม เพื่อให้เห็ นว่ามี ลกั ษณะอย่างไร การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ ไม่ตอ้ งใหญ่นัก
ขนาดประมาณภาพโปสการ์ ดโดยร่ างแบบและลงสี หยาบ ๆ พอให้เป็ นเค้าโครง ถ้าเป็ นฉากในบ้าน
อาจออกแบบฉากโดยตัดด้านข้างของบ้านออกเพื่อให้เห็นพื้นที่ต่อเนื่ องกันระหว่างแต่ละห้อง ซึ่ งจะ
ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวโดยมองดูแล้วเกิดความลึก การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ จึงจัดทาเป็ น
ผัง
5.การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ เลือก เมื่อร่ างแบบหยาบเรี ยบร้ อยแล้ว ให้เสนอต่อผู ้
กากับภาพยนตร์ พิจารณาเพราะแบบร่ างอย่างหยาบนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนกว่าการจินตนาการ รวม
ทัง่ ได้เห็นโครงสี สิ่งประกอบฉาก ทาให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ สามารถเลือกฉากใดจึงจะเหมาะสมที่จะ
ดาเนินการจัดสร้าง หรื ออาจเสนอว่าควรแก้ไขปรับปรุ งแบบร่ างในส่ วนใด
6.การเขียนแบบและการกาหนดรายละเอียด นาแบบร่ างอย่างหยาบที่ได้การคัดเลือกและรับ
ความเห็ นชอบจากผูก้ ากับ ภาพยนตร์ แล้ว มาเขี ย นแบบโดยเขี ย นรายละเอี ย ด รู ป ตัด รู ป ตั้ง รู ป
ทรวดทรง และอาจสร้างรู ปจาลองโดยเข้าสเกล (scale) เพื่อให้ช่างฝี มือสามารถนาไปก่อสร้างได้
7.การกาหนดงบประมาณสร้างฉาก ให้แยกเป็ นรายการต่างๆ ของการก่อสร้างในแต่ละฉาก
ว่าค่าเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงมากน้อยเพียงไร ค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุประกอบฉากจะเช่า ซื้ อ หรื อยืม ค่า
พาหนะขนส่ ง เป็ นต้น เพื่อให้ผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การสร้ างและผูอ้ านวยการสร้ างภาพยนตร์
พิจารณาวงเงิน
8.การวางโครงสี และวัสดุ การวางโครงสี ของฉากที่สร้างขึ้นมา ทาได้โดยการทดลองระบาย
ดูวา่ ฉากควรเป็ นสี อะไร และเข้ากับอุปกรณ์หรื อวัสดุประกอบฉากหรื อไม่ รวมทั้งลวดลายของสิ่ งที่
ปรากฏในฉาก ถ้าเห็นเหมาะสมจึงซื้ อสี และวัสดุดงั กล่าวเพื่อนามาจัดสร้างฉากต่อไป
9.การควบคุ ม การสร้ า ง การตกแต่ง และการจัดการสิ่ งประกอบฉาก มอบหมายงานให้
ช่างฝี มือก่อสร้างและผูจ้ ดั การสร้างภาพยนตร์ ไปดาเนิ นการจัดทาตามแบบที่กาหนด โดยต้องหมัน่
ตรวจตราควบคุ มให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทั้งในด้านความประณี ตและระยะเวลาดาเนิ นการ เมื่อ
เสร็ จสิ้ นการถ่ายภาพยนตร์ ก็จาเป็ นต้องรื้ อถอนและจัดเก็บฉาก พร้อมกับส่ งคืนสิ่ งของที่ยืมหรื อเช่า
มา การรื้ อถอนและจัดเก็บนั้นควรทาด้วยความระมัดระวัง
10. การดูแลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแ้ สดง ในวันถ่ายทาผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้อง
ดูแลการถ่ายทาโดยช่วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
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เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น
เพื่อจะได้นาฉากมาใช้เพื่อดัดแปลงใช้ในโอกาสต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก
โดยต้องเริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
2.1.2 แนวคิดพืน้ ฐานทางสุ นทรียภาพสาหรับงานออกแบบสถานทีแ่ ละฉากภาพยนตร์
การเลื อกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ การออกแบบกากับฝ่ ายศิลป์ นั้น ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรมี
ความเข้า ในพื้ นฐานทางสุ นทรี ย ภาพ ที่ มี ส่ วนส าคัญในการออกแบบ เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ จะท าให้
สถานที่และฉากภาพยนตร์ มีความงามและคุ ณค่าทางด้านศิลปะ ซึ่ งประกอบไปด้วย เส้น รู ปทรง
รู ปร่ าง พื้นผิว น้ าหนักอ่อนแก่ พื้นที่วา่ ง ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความสมดุล การซ้ ากัน ความ
เชื่อกัน ความเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน และความเลื่อมพราย
1.เส้น (line) ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกแก่คนดูแตกต่างกัน เช่ น เส้นนอนจะทาให้เกิ ด
ความเบื่อหน่าย สงบนิ่ ง เส้นตรงทาให้เกิดความนิ่ ง เส้นโค้งทาให้เกิ ดความอ่อนหวาน เส้นเฉี ยงทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกคึกคัก เช่ นฉาก ในงานฉลองคบรอบ 15 ปี ของค่ายเพลง จะมีแสงไฟสาดส่ องใน
สถานที่เต้นรา เป็ นต้น
2.รู ปทรง (form) เป็ นสิ่ งที่มองได้เป็ น 3 มิติ ทาให้เกิดความรู ้สึกต่างกัน เช่น ทรง
กลมทาให้เกิดความลื่นไหล ทรงพีระมิดทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง รู ปทรงเหลี่ยมทาให้เกิด
ความรู ้สึกหนักแน่น เป็ นต้น
3.รู ปร่ าง (shape) เป็ นเส้นรอบนอกของสิ่ งต่างๆ ที่ตาเห็นเป็ น 2 มิติ รู ปร่ างใหญ่
รู ปร่ างเล็ก รู ปร่ างบิดเบี้ยว เป็ นต้นจะให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน
4.พื้นผิว (texture) เป็ นการบอกให้ผดู ้ ูเกิดความรู ้สึกต่อสิ่ งที่ปรากฏออกมา เช่น ผิว
ขรุ ขระ ผิวเรี ยบมันของพื้นผนังที่เป็ นอิฐหรื อกระจก ในฉากทะเลจะมีผวิ 3 ผิว ได้แก่ ผิวของพื้นหาด
ทราย คลื่นทะเล และท้องฟ้ า
5.น้ าหนักอ่อนแก่ (volume) ความรู ้สึกที่มีต่อความอ่อนแก่ในน้ าหนักที่เป็ นความ
เข้ม นับตั้งแต่น้ าหนักที่เข้มที่สุด คือดาไปจนถึงน้ าหนักเบาที่สุดคือสี ขาว จะทาให้ความรู ้สึกแก่ผดู ้ ู
แตกต่างกัน เช่น ท้องฟ้ าก่อนฝนตกจะให้อารมณ์ต่างกับท้องฟ้ าที่แจ่มใส เป็ นต้น
6.พื้นที่วา่ ง (space) เป็ นบริ เวณอากาศรอบห้องรวมถึงบริ เวณอากาศที่ต่อเนื่ องกับ
ภายนอก เช่น ฉากในความฝันนาเปี ยโนมาวางในสนามหญ้า และถ่ายเป็ นวงกลมจะมีพ้ืนที่วา่ งรอบ
ข้าง สิ่ งเหล่านี้จะประสานสัมพันธ์กบั ผูแ้ สดงในฉาก
7.ความกลมกลืน (harmony) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดจากสิ่ งต่างๆ ที่มาอยูร่ ่ วมกันแล้ว
กลมกลืนเข้ากัน เช่นทรงควยของผลส้มวางอยูก่ บั ผลท้องมนรี ของละมุด สี แดงอยูก่ บั ชมพู่ ตะกัว่ อยุ่
กับอะลูมีเนียม เป็ นต้น
8.ความขัดแย้งกัน (contrast) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดความแตกต่างกัน เช่นสี่ เหลี่ยม
กับทรงกลม แสดงกับสี เขียว หนากับบาง เป็ นต้น
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9.ความสมดุล (balance) เกิดจากการวางตาแหน่งที่ทาให้แต่ละข้างไม่หนักไปทาง
ใดทางหนึ่ง แบ่งออกเป็ นสมดุลแท้หมายถึงสองข้างเท่ากันและเหมือนกัน เช่น ยักษ์เฝ้ าประตูวดั พระ
แก้ว หัวเตียงที่มีโต๊ะและโคมไฟ 2 ข้างส่ วนสมดุลไม่แท้หมายถึง เมื่อมองภาพแล้วเกิดรู ้สึกว่าเท่ากัน
เช่น คนเดินมามือหนึ่งถือกระเป๋ าหนังสื อ อีกมือถือหอบหนังสื อ เป็ นต้น
10.การซ้ ากัน (repettition) เป็ นการรวมเอาสิ่ งเดี ยวกันมาอยู่รวมกัน เช่ นรั้ว เสา
ไฟฟ้ า กระจาดส้ม ซึ่ งทาให้เกิดความรู ้สึกไม่สิ้นสุ ด
11.ความเชื่อมกัน (transition) เป็ นการเชื่อมสิ่ ง 2 สิ่ งเข้าด้วยกัน เช่น สี แดงอยูก่ บั สี
ขาว แต่มีสีชมพูคนั่ กลาง ดอกไม้สีแดงปั กแจกัน มีใบเล็กๆ เชื่อมความรู ้สึกเป็ นก้อนเข้าด้วยกัน
12.ความเป็ นกลุ่มก้อน (intensity) เป็ นความรู ้ สึกที่รวมกลุ่มกันอย่างเป็ นปึ กแผ่น
เช่ น หมู่บา้ นชาวนากับลอบฟางหรื อความรู ้ สึกเป็ นกลุ่ มก้อนใหญ่ๆ เช่ น โรงสี ดกดัง ต้นไม้ใหญ่
และตึก เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง หนักแน่น
13.ความเลื่อมพราย เป็ นการใช้สีจดั ๆ ในเนื้ อที่เล็กๆ ที่อยูท่ ่ามกลางสี เข้มที่หม่น
ลงแล้ว เช่ น แสงไฟสี ต่างๆ เวลาค่าคืน เพชรนิ ลจินดาบนผ้ากามะหยี่สีเข้ม ผ้าทอลายน้ าไหลเป็ น
ต้น
2.1.3 แนวคิดการเลือกโรงถ่ ายและสถานทีท่ ใี่ ช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์
การเลื อ กสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ ภาพยนตร์ ทุ ก เรื่ อ ง และมี
ความสาคัญไม่ต่า งไปจากการสร้ างฉากในโรงถ่ าย ซึ่ งการเลื อกโลเคชันมาใช้ถ่ายท าภาพยนตร์
จะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง และมีคุณค่าทางศิลปะ
สถานที่ การถ่ ายภาพยนตร์ น้ นั ผูท้ ี่ จะเสาะหาขั้นต้นหลังจากที่ ได้แยกบท (break down
script) แล้ว ได้แก่ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ โดยผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะเป็ นผูเ้ สาะหาโลเคชันให้
ตรงกับบท แล้วถ่ายภาพทุกมุมพร้อมกับจดรายละเอียดสถานที่ที่คิดว่าน่าจะใช้เป็ นบริ เวณที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ โดยบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่ น ระยะทาง เวลาเปิ ดให้ใช้สถานที่ ความ
เป็ นไปได้ในการขออนุญาตใช้สถานที่ ภาพทุกภาพจะถูกนามาเลือกดูโดยทีมงานสร้างภาพยนตร์ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การกองถ่ าย ผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ เมื่อเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งแล้วทีมงาน (ยกเว้นผูก้ ากับภาพยนตร์ ) จะพากันไปดูอีกครั้ง และ
ผูจ้ ดั การกองถ่ายจะดูแลด้านการติดต่อการขออนุญาต ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะดูปัญหาการยกกอง
ถ่าย ส่ วนผูก้ ากับภาพจะดูทิศทางของแสง มุมภาพ องค์ประกอบของภาพที่เป็ นอยู่ จุดตั้งกล้องและ
การเลื่ อ นไหวของกล้อ ง ส่ ว นผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ จะดู ค วามสวยงามเหมาะสมของฉากที่ เ ข้า กับ
ภาพยนตร์ ความเป็ นไปได้ในการดัดแปลงเพิ่มเติมฉากการเพิ่มสิ่ งประกอบและตกแต่งฉาก ความ
เป็ นไปได้ในการหาซื้ อหรื อเช่ าสิ่ งดังกล่าวแถว ๆ นั้น เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนย้าย ดังนั้นการเลือกสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
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1.อารมณ์และความรู ้สึกของสถานที่น้ นั ๆ เช่น ถ้าหากจะเลือกสถานที่ที่เป็ นทะเล
ทะเลจะมี หลายแบบหลายอารมณ์ แบบเรี ย บ ๆ ที่ มีหาดกว้าง ท้องทะเลที่ มีค ลื่ นน้อย ๆ ก็จะให้
ความรู ้สึกสงบ เหมาะสาหรับฉากเดิ นเล่นชายหาด หรื อฉากที่มีอารมณ์ หว้าเหว่ ส่ วนทะเลที่มีโขด
หิ น ท้องทะเลมี คลื่ นมาก ลมแรง หาดลาดต่ าอย่างนี้ จะเหมาะสาหรั บฉากที่ มีการแสดงเร่ าร้ อน มี
ความผันผวนในอารมณ์ เป็ นต้น
2.ความสมจริ งของฉาก การเลื อกสถานที่เช่ นนี้ ยึดข้อเท็จจริ งของเรื่ องเป็ นเกณฑ์
เช่น ถ้าเป็ นบทภาพยนตร์ ที่สร้างจากบทประพันธ์ ซึ่ งเนื้ อเรื่ องเกิดจากที่พกั ผ่อนชายทะเลราว 40 ปี
มาแล้ว ก็ควรเลือกโลเคชันที่หวั หิ น ซึ่ งเคยมีชื่อเสี ยงทางด้านนี้ และมีสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณอยูบ่ า้ ง
โดยห้องนอนต้องจัดให้เป็ นห้องนอนที่ดูแล้วเข้ากับยุคสมัยนั้น การเลือกหมู่บา้ นชาวประมง ตลาด
น้ า (ก็ควรจะเป็ นตลาดน้ าที่มีเรื อพายค้าขาย มากกว่าที่จะมีเรื อท่องเที่ยวเต็มคลอง) ก็เช่นกัน ถ้าหาก
เลือกสถานที่ไม่สมจริ งจนผูด้ ูรู้สึกถึงความ “เป็ นไปไม่ได้” เสี ยแล้ว ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นก็จะดูขดั กับ
ความรู ้ สึ ก ผูด้ ู ไ ม่ เชื่ อ ว่า เรื่ องที่ เกิ ดขั้นนั้น เป็ นจริ ง ซึ่ งจะท าให้ ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นประสบความ
ล้มเหลวได้
3.สี ในแต่ละสถานที่จะมีสีส่วนรวม (tonality) ของสถานที่น้ นั ๆ แตกต่างกันไป
เช่น ฉากตึกบางแห่งสี ส่วนรวมอาจจะเป็ นสี เทา (ตึกเก่า ๆ อาจจะทาสี เทา มีโกดังที่ใช้สังกะสี ทาผนัง
มี แท็งก์น้ า สี เทา) บางแห่ งสี ส่ วนรวมอาจจะเป็ นสี เหลื อง ฉากทุ่ งดอกไม้ ควรเป็ นสี อะไร ถ้าทุ่ ง
ดอกไม้สีขาว ก็จะทาให้ความรู ้ สึกต่างจากทุ่งดอกไม้สีเหลือง เพราะสี ขาวจะให้ความรู ้สึกสะอาด
สว่าง ในขณะที่สีเหลืองให้ความรู ้สึกเบิกบาน เป็ นต้น
4.ความเป็ นไปได้ในการตั้งกล้อง การหาสถานที่ซ่ ึ งสวยงามตรงตามบทภาพยนตร์
โดยบางที ส ถานที่ น้ ันถ้า ตั้ง กล้องและเครื่ อ งมื อต่ า ง ๆ แล้ว อาจจะไม่ ไ ด้ภ าพอย่า งที่ ตาเราเห็ น
เนื่ องจากสถานที่น้ นั มีเนื้ อที่คบั แคบจนเกิ นไป ก็ไม่อาจนามาใช้เป็ นฉากภาพยนตร์ ดังนั้นการหา
สถานที่ถ่ายทา ถ้าเป็ นฉากภายในแล้วควรจะเป็ นห้องที่มีเพดานสู ง มีเนื้ อที่กว้าง เพื่อให้สามารถใช้
สาหรับตั้งกล้อง ตั้งไฟ ดอลลี่ และมีพ้นื ที่เข้าไปทางานได้ ในการเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ควร
เลื อกใช้ห้องโถงหรื อห้องที่มีช้ นั ลอย เพราะสามารถใช้ช้ นั ลอยเป็ นที่ ตอดตั้งไฟและวางกล้องได้
การเลื อกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ นอกจากต้องคานึ งถึ งความสะดวกในการตั้งกล้องแล้ว ยังควร
คานึ งถึ งภาพที่ถ่ายออกมาเพื่อให้ได้สวยงามอีกด้วย โดยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องทางานและปรึ กษา
กับผูก้ ากับภาพ เพื่อให้รู้ถึงทิศทางของแสง แนวดวงอาทิตย์ข้ ึนและตก ฉากหน้าสิ่ งที่อยู่ตรงกลาง
และฉากหลัง (foreground, middleground, background) คิด สุ วรรณศร ผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องไอ้
ค่อม เลือกฉากป่ าลึกที่อาเภอทองผ่าภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นฉากในการถ่ายทา แม้วา่ จะต้องบุกป่ า
ไกลและการเดินทางลาบาท แต่พ้ืนที่ดงั กล่าวสามารถหมุนกล้องถ่ายได้ทุกมุมตามที่เห็นเหมาะสม
ซึ่ งสะดวกในการถ่ ายทาภาพยนตร์ เช่ น ถ้าต้องการให้แสงเข้าด้านหน้าผูแ้ สดงก็สามารถเปลี่ ยน
ตาแหน่งผูแ้ สดง โดยให้แสงส่ องด้านหน้า เป็ นต้น
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5.งบประมาณ การพิจารณาเลือกสถานที่นอกจากต้องคานึ งถึงสิ่ งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยัง
ต้องระมัดระวังเรื่ องค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยจะต้องจ่ายอย่างประหยัดไม่เลือกสถานที่ไกล ๆ โดยไม่มี
ความจาเป็ น เพราะจะทาให้ท้ งั เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าที่ พกั ค่าเดิ นทาง ค่า
ขนส่ ง เป็ นต้น ถ้าหากเห็นว่าสามารถดัดแปลงสถานที่ใกล้เคียงได้จะเป็ นการประหยัดไม่นอ้ ย การ
เลื อกสถานที่ ถ่า ยทาภาพยนตร์ ควรเลื อกไว้หลาย ๆ แห่ ง ในแต่ล่ ะฉาก เช่ น ถ้า เป็ นฉากคลองก็
อาจจะหาคลองไว้หลาย ๆ สาย เพราะเมื่อถึ งเวลาติดต่อขอใช้สถานที่แล้ว แต่ละแห่ งอาจมีปัญหา
โดยบางเวลาอาจมีเรื อพลุกพล่านหรื อเจ้าของท่าคิดค่าเช่าสถานที่ในราคาสู งเกินควร ทาให้ไม่อาจใช้
คลองสายนั้น ๆ แม้ว่าบางครั้ งสถานที่ แต่ละแห่ งจะมี ปัญหา เราสามารถเลื อกใช้เป็ นฉากถ่ ายทา
ภาพยนตร์ โดยเลือกถ่ายมุมต่างๆที่ดีที่สุดของแต่ละแห่ ง เมื่อนามาตัดต่อเข้าด้วยกันแล้วทาให้ผดู ้ ูคิด
ว่าเป็ นคลองสายเดียวที่มีความสวยงาม การเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ต้องเลือกให้ได้ความรู ้สึก
ตรงตามเนื้อเรื่ องในแต่ละลักษณะเด่นของฉากเช่น ฉากครอง ที่แสดงความสมบรู ณ์ผาสุ ก ก็ควรจะมี
น้ าเต็มเปี่ ยมฝัง สองข้างคลองเขียวขจี หรื อถ้าเป็ นท้องถนนที่มีสภาพพลุกพล่าน เมื่อต้องเน้นอารมณ์
ของผูแ้ สดง สาหรับฉากที่ตวั แสดงว้าเหว่แล้วเดิ นเดี่ ยวอยู่คนเดี ยว ท่ามกลางความคึกคักของผูค้ น
และการจราจรหนาแน่น จะทาให้ผดู ้ ูเกิดอารมณ์กลับกันเป็ นต้น สถานที่ถ่ายทาแต่ละแห่ งจะมีขอ้ ดี
และข้อจากัดในตัวของมันเอง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรพิจารณาว่าจะเลือกสถานที่แบบไหน จะเลือกเอา
ระหว่างคุณค่าทางความงาม ความสะดวกสบายในการถ่ายทาหรื อสถานที่ที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายก็
ต้องตัดสิ นใจเลือกแล้วกาหนดลงไป
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของฝ่ ายศิลป์
ในการสร้างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนือจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นบทบาทดี
การถ่ายบันทึกภาพดี การกากับดี การตัดต่อลาดับภาพและเสี ยงดีแล้วยังต้องทาให้ฉากที่ปรากฏ
ออกเป็ นภาพ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งประดับฉาก สถานที่ อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่งกายและการ
แต่งหน้าดีและเหมาะสมด้วย เพื่อให้ภาพเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ในด้านศิลปะ ดังจะเห็นได้
จารการประกวดภาพยนตร์ แต่ละครั้งจะมีการมอบรางวัลในด้านการกากับฝ่ ายศิลป์ ทั้งนี้เนื่ องจาก
ฝ่ ายศิลป์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบ จัดสร้างและตกแต่ง ฉากภาพยนตร์
รวมตลอดจนการทาหุ่นจาลองหรื อโมเดล (Model) ประกอบการถ่ายภาพยนตร์ ซึ่ งผูท้ ี่ทาหน้าที่
บริ หารงานด้านนี้ คือ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (Art director)
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ซึ้ งทาหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้นบางครั้งกองถ่ายภาพยนตร์ ไทย เรี ยก
สั้นๆ ว่าฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายศิลปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก มาจากภาษาอังกฤษว่า art department, set designer,
set decorator นั้น หมายถึงผูท้ ี่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ เรื่ องตนได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกาหนดสี สัน และสิ่ งประกอบในฉาก การควบคุมการสร้าง
ฉาก การกาหนดสัดส่ วนและการควบคุมการสร้างโมเดล ซึ่ งบางครั้งอาจมีหน้าที่ครอบคลุมไปถึ ง
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การจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย การทาผม การแต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ ายศิลป์
นี้ ภาพยนตร์ บางเรื่ องอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่ งที่ได้รับมอบหมายร่ วมงานกับผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้
การออกแบบและการตกแต่งฉากภาพยนตร์ การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายศิลป์ นอกจากดูแลและควบคุม
การบริ หารงานในฝ่ ายศิลป์ ทั้งหมด อันได้แก่สถานที่ ฉากภาพยนตร์ (ทั้งที่เป็ นฉากและนอกโรง
ถ่าย) สิ่ งที่ประกอบหรื อประดับฉาก (เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ หรื อรู ปภาพ โคมไฟ เกวียน ราวตากผ้า)
อุปกรณ์การแสดง (เช่น ปื น มีด รถม้า สัตว์เข้าฉาก ) เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า การแต่งผม การแต่งหน้า
และการตกแต่งพิเศษแล้ว ยังต้องการทางานประสานสัมพันธ์ กบั ผูอ้ านวยการสร้ าง และผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ อีกด้วย ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้ จึงต้องศึกษาบทภาพยนตร์ อย่างละเอียด เพื่อให้เกิ ด
แนวคิดในการออกแบบและตกแต่ง ภาพยนตร์ ดงั กล่าวควรมีรูปแบบอย่างไร หลังจากนั้นจึงศึกษา
ค้น คว้า หาหลัก ฐานจากหนัง สื อ รู ป ภาพ ภาพวาด เพื่ อ ก าหนดการออกแบบว่า สิ่ ง ที่ จ ะปรากฏ
ออกเป็ นภาพในภาพยนตร์ ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ฉาก สิ่ งที่ประดับฉาก อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่ง
กายและการแต่งตัวควรจะทาอย่างไรจึงจะเหมือนจริ งมากที่สุด เมื่อออกแบบโดยวาดภาพฉากทุก
ฉากที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่ องแล้ว จะทาให้ทราบค่าใช้จ่ายคร่ าวๆว่าควรเป็ น
เท่าไหร่ และจะได้เตรี ยมจัดหาสิ่ งต่างๆ ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาสร้างและตกแต่งฉาก ทั้งที่เป็ นฉากใน
การถ่ายทาภายในโรงถ่ายและที่ถ่ายทาในโลเคชัน่
การกากับฝ่ ายศิลป์ ในการสร้ างภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นผูม้ ีบทบาทอย่างสาคัญต่อ
การผลิตงานภาพยนตร์ เพราะเป็ นบุคคลที่จะเสริ มคุณค่าของภาพยนตร์ ให้มีความเป็ นศิลปะในการ
สื่ อความหมายต่อผูด้ ู และทาให้การสร้างภาพยนตร์ เป็ นไปด้วยความประหยัด จึงมีผสู ้ นใจที่จะก้าว
เข้าสู่ ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่น้ ีอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึ่ งผูส้ นใจสามารถฝึ กฝนตนเองได้ดงั นี้
1. เลือกใช้สีและรู ปแบบศิลปะตามความหมายเหมาะสม โดยไม่ลาเอียงด้วยอติส่วนตัวว่า
ตนเลือกใช้บางสี และบางรู ปแบบ เพียงเพื่อให้ตรงกับรสนิ ยมของตนเท่านั้น เช่น ถ้าเป็ นคนชอบสี
น้ าเงิ นก็มกั จะออกแบบโดยใช้เป็ นสี น้ า เงิ นตามจิ ตสานึ กของตนเสี ยเป็ นประจา หรื อถ้าเกลี ยดสี
เหลื องก็จะงดไม่ยอมใช้สีเหลืองเลย เป็ นต้น ทาให้การใช้สีอาจไม่สอดคล้องกับนิ สัยของตัวแสดง
ในภาพยนตร์ เรื่ องนั้นหรื อขาดบรรยากาศตามเรื่ องราวของภาพยนตร์ ซึ่ งจะส่ งผลให้ภาพยนตร์ ขาด
คุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ หรื อการเลือกใช้รูปแบบที่ขาดดุ ลยพินิจว่า ควรใช้แบบโรมัน แบบโบราณ
หรื อแบบกรี กจึงจะเหมาะสม ทาให้เป็ นการปิ ดโอกาสความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อความ
สมบูรณ์ในทางศิลปะ
2. สังเกตและเก็บอารมณ์ ของบรรยากาศทุกๆสถานที่ที่พบเห็ น เมื่อพบเห็นสถานที่แปลก
ใหม่ผิดไปจากที่ ที่เคยพบเห็ นเป็ นประจา ก็ควรจะเป็ นคนช่ างสังเกตและเก็บ “ความรู้ สึก” ของ
บรรยากาศสถานที่ น้ นั ๆ เช่ น สถานที่ เต้นราของวัยรุ่ น สลัม ศูนย์สินค้า หรื อป่ าช้า ว่าให้อารมณ์
ความรู ้ สึกอย่างไร มีสภาพแวดล้อม สี สัน องค์ประกอบอะไรบ้าง และอย่างไร เพื่อเป็ นการสะสม
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ประสบการณ์ เมื่ อ ต้อ งการสร้ า งสรรค์ง านออกแบบฉาก โดยสามารถนาความคิ ดฝั น นั้น มาใช้
ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป
3. ฝึ กหาเหตุผลว่าทาไมสถานที่อย่างนั้นจึงเป็ นเช่นนั้น เพื่อที่จะให้ออกแบบและสร้างฉาก
ได้สมจริ งอย่างมีเหตุผล เช่ น ทาไมสลัมที่ไร้ ระเบียบมีขยะมากมายกลับมีเสาโทรทัศน์ทุกหลังคา
หรื อบุคคลลักษณะใดที่มีรสนิ ยมเลื อกใช้ของหรื อเลื อกสี แบบไหน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้ผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ มีความลุ่มลึกในการตีความหมายบทบาทภาพยนตร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะ
4. สนใจศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ และมัณฑนศิลป์ เพราะการออกแบบและการ
สร้ างฉากจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ ทางด้านศิลปะทุกแขนงออกมาเป็ นฉาก จึงควร
สนใจศึกษาและซึ มซับสิ่ งสวยงามในสิ่ งที่มองเห็น เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ โขดหิ น งานประติมากรรม
จิ ต รกรรม จุ ล ศิ ล ป์ ภาพถ่ า ย แฟชั่น ลายผ้า เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ จะช่ ว ยในด้า นรสนิ ย มและการ
สร้างสรรค์
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสี และโครงสี ในภาพยนตร์
สี มีอิทธิ พลในเรื่ องของอารมณ์การสื่ อความหมายที่เด่นชัด และกระตุน้ ต่อการรับรู ้ของ
คนเราได้เป็ นอย่างดี องค์ประกอบสี ในงานออกแบบนั้น มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
1.สี , เนื้อสี (Hue) 2. น้ าหนักสี (Value / Brightness)3. ความสดของสี (Intensity / Saturation)
 เนือ้ สี หรือ Hue คือความ แตกต่างของสี บริ สุทธิ์ แต่ ละสี ซึ่ งเราจะเรี ยกเป็ นชื่อสี เช่น สี
แดง สี น้ าตาล สี ม่วง เป็ นต้น โดยแบ่งเนื้อสี ออกเป็ น 2 ชนิด ด้วยกัน
1.สี ของแสง (Coloured Light) 2. สี ของสาร (Coloured Pigment)

14

รู ปที่ 2.1 เนื้ อสี
 การผสมสี จากการที่เรามองเห็นสี ของสารต่างๆ นี่ เอง จึงค้นพบว่ามี สี อยู่3 สี ที่เป็ นต้น
กาเนิ ดของสี อื่น ๆ ที่ไม่ สามารถสร้ างหรื อ ผสมให้เกิดจากสี อื่นได้ หรื อที่เราเรี ยกกันว่า
“แม่สี” ได้แก่ แดง, เหลือง, น้ าเงิน จริ งๆแล้วสี ที่เรามองเห็นเกิดจาการผสมสี ใน 2 รู ปแบบ

additive colours

Subtractive colours

รู ปที่ 2.2 ผสมสี
 วงจรสี (Colour Wheel) วงจรสี น้ นั ก็คือการวางเนื้อสี Hue ที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้ โดย
เรี ยงกันตามการผสมสี ของ สารที่เรามองเห็น โดยตัวอย่าง ของแบบจาลองวงจรสี ที่จะหยิบ
ยกมาศึกษากันนี้ เป็ นแบบ 12 สี มาตรฐานที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั

รู ปที่ 2.3 วงจรสี
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สี โทนร้อน – สี โทนเย็น เรื่ องของสี อีกเรื่ องหนึ่งซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญในการออกแบบคือ เรื่ อง ของ
เนื้อสี ที่แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามอุณหภูมิของสี คือ สี โทนร้อน และสี โทนเย็นโดยจะสังเกตได้ง่ายใน
วงจรสี 7
 สี โทนเย็น ให้ความรู้สึก เรี ยบ สงบ
เยือกเย็น ลึกลับ มีระดับ

รู ปที่ 2.4 สี โทนเย็นโทนร้อน

 สี โทนร้อน ให้ความรู้สึกมีพลัง อบอุ่นสนุกสนาน และดึงดูดความน่า สนใจได ดี
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รู ปที่ 2.5 สี ที่ทาให้รู้สึกอบอุ่น

รู ปที่ 2.6 สี ที่ทาให้รู้สึกเย็น
นา้ หนักสี Value
 น้ าหนักสี ก็คือ เรื่ องของความสว่างของสี หรื อการเพิ่มขาวเติมดาลงใน เนื้ อสี ที่เรามีอยู่ และ
การปรับเปลี่ยนน้ าหนักของสี นี่เองที่ทาให้ภาพดูมี มิติ ดูมีความลึก หรื อที่เราเรี ยกกันว่า
โทน Tone
 น้ าหนักสี ของสาร เราจะเรี ยกว่า น้ าหนักสี Value ส วนน้ าหนักสี ของ แสงนั้น เราจะ
เรี ยกว่าความสว่าง Brightness
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นา้ หนักของสี (Value) คือความสว่างของสี หรื อการเพิ่มขาว เติมดาลงไปในเนื้อ สี การปรับเปลี่ยน
น้ าหนักของสี จะทาให้ภาพดูมีมิติ มีความลึก

ค่าสี น้ าหนักสู ง ความสว่างต่า
ค่าสี น้ าหนักปานกลาง ความสว่างปานกลาง

ค่าสี น้ าหนักต่า ความสว่างสู ง

นา้ หนักสี Value
 การปรับเปลี่ยนน้ าหนักสี ทาให้ภาพ 2 มิติ มีความลึกเป็ น 3 มิติ
 ค่าความสว่างนี้เราจะเรี ยกกันว่า “โทน Tone” ซึ่ งกาหนดความมีมิติ หรื อ ความลึกให้ภาพ

ความสดของสี Intensity / Saturation
การลดความสดของสี ก็เพื่อไม่ให้ ภาพงานที่ออกมานั้นดูฉูดฉาด จนเกินไป เรี ยกอีกอย่างว่า เป็ น
การเบรกสี 1. ศิลปิ นมักจะใช้สีน้ าตาลเติมลงในสี ที่ตอ้ งการให้ความสด ของสี นอ้ ยลงนัน่ เอง
2. ปั จจุบนั เราใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบการลดความสด ของสี ลง เช่น Photoshop คลิกเมนู
Image>Adjust>Hue & Saturation หรื อกดคีย ์ <Ctrl+U>

ภาพก่อนทาการลดความสด Saturation ของสี
รู ปที่ 2.7
ภาพหลังทาการลดความสด Saturation ของสี
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การเลือกสี มาใช้ งาน Colour for Design
1. การเลือกเนื้อสี Choose Hue 2. การเลือกน้ าหนักสี Choose Value 3. การเลือกความสดของ
สี Choose Saturation
การเลือกเนื้อสี Choose Hue
ในการเลือกเนื้อสี มาใช้งานเราจะเลือกจาก 1. ความหมายของเนื้ อสี แต่ละสี เช่น สี เงิน จะนึกถึงสิ่ ง
ใหม่ๆ ความ ทันสมัย 2. เลือกเนื้อสี ที่อยูด่ ว้ ยกันแล้วดูดีดูเหมาะสม และ คานึงถึงผูใ้ ช้งาน (User
Target) เช่น ถ้าออกแบบงานที่ใช้กบั เด็ก ควรเลือกใช้แม่สี เพื่อให้เด็กสังเกตและ รับรู ้ได้ง่าย
ความหมายของสี
สี แดง อ้างอิงมาจากไฟ จึงให้อารมณ์ของความร้อน พลัง พลังงาน ความแรง และความเป็ นมงคล
ตามความเชื่อของชาวจีน
สี เหลือง ให้ความสดใส ปลอดโปร่ ง ดึงดูดสายตา
สี นา้ เงิน ให้ความสงบเรี ยบ สุ ขมุ มีราคา หรู หรามีระดับ บางครั้งสื่ อถึง ความสุ ภาพ หนักแน่น ผูช้ าย
สี ส้ม ให้ความรู้สึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง มีพลัง
สี ม่วง ให้อารมณ์หนักแน่น มีเสน่ห์ ความลับ สิ่ งที่ปกปิ ด
สี เขียว ให้ความรู้สึกสดชื่น ธรรมชาติ เย็นสบาย
สี ชมพู ให้ความอ่อนหวาน นุ่มนวล ความรัก วัยรุ่ น ผูห้ ญิง
สี นา้ ตาล ให้ความสงบ ความเรี ยบ ความเป็ นผูใ้ หญ่ ความเก่าแก่ โบราณ บางครั้งสื่ อถึงไม้
สี ฟ้า ให้ความรู ้สึกโปร่ งโล่งสบายตา นุ่มนวล สุ ขสบาย
สี เงิน ให้ความรู ้สึกถึงสิ่ งใหม่ ๆ ทันสมัย มีคุณค่า มีราคา
สี ทอง เป็ นตัวแทนของความมีคุณค่า ความหรู หรา ราคาแพง
สี ขาว สื่ อถึงความบริ สุทธิ์ สะอาด เรี ยบง่าย ความโล่ง ความว่างเปล่า
สี เทา ให้อารมณ์เศร้า หม่นหมอง ไร้ชีวิตชีวา บางครั้งสื่ อถึงความเป็ น กลาง
สี ดา ซ่อนความไม่รู้ ความน่ากลัว บางครั้ง จะใช้สีดาหรื อสี เข้ม เพื่อ เน้นขับสิ่ งที่อยูภ่ ายในให้เด่นชัด
จึงมักนิยมใช้เป็ นสี พ้นื
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2.2.2 แนวคิดการกาหนดโครงสี ในภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ ง ๆ จะมีโครงสร้างตั้งแต่ฉากแรกจนกระทัง่ ฉากจบเป็ นโครงสี (colour
scheme) ใดโครงสี หนึ่ง โดยผูก้ ากับภาพยนตร์ และผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ รวมทั้งผูก้ ากับภาพจะเป็ นผู ้
พิจารณาว่า ต้องการให้ผดู ้ ูซึมซับความรู ้สึกเกี่ยวกับอะไรในภาพยนตร์ เรื่ องนั้น เช่น โครงสี เขียวอม
ฟ้ าตลอดทั้งเรื่ องในกองพันอามหิ ต (ApocalypeNows) ของฟรานส์ ฟอร์ ด คอบโปล่า เป็ นการสร้าง
ความรู้สึกการเป็ นป่ าทึบที่ลึกลับ และเป็ นกลไกของความก้าวหน้าเรื่ องวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับอาวุธ
สงคราม โครงสี แดงในภาพยนตร์เรื่ องเทพธิดาบาร์ 21 ของยุทธนา มุกดาสนิทเป็ นการแสดงให้เห็น
ถึ งความเร่ าร้ อนอันเป็ นตัวแทนของชี วิตพาร์ ตเนอร์ ชื่อริ นดา วงศ์ซื่อ ดังนั้นการจัดโครงสี ให้ก บั
ภาพยนตร์ ในแต่ละฉากแต่ละตอนจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ โดยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จาเป็ นต้องจัดให้สีของ
แต่ละสิ่ งที่กล่าวข้างต้นเข้ากัน ดูแล้วเกิดความสวยงามและให้อารมณ์ตามที่ตอ้ งการจะให้เกิด เช่นผู ้
แสดงสวมชุ ดสี ด าอยู่ใ นห้อ งสี ข าว ทาริ ม ฝี ปากสี แดงสด ทาเปลื อกตาสี ม่ วงชมพู ที่ ผนัง แขวน
ภาพเขียนสี ฟ้า วางแจกันสี ดา มีดอกไม้สีขาว สี เหล่านี้จดั ว่าเข้ากันได้
การดาเนิ นงานในกองถ่ า ยโดยปกติ เป็ นไปด้วยความเร่ ง รี บ ถ้า ผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์มามากย่อมได้เปรี ยบ โดยสามารถระบุโครงสี จากจินตนาการของตน ด้วย
การส่ งบันทึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั หาสิ่ งต่าง ๆ ตามสี ที่ตนกาหนดได้อย่างรวดเร่ ง เช่น ระบุวา่ ผนังตึก
สี อิฐ นางเอกสวมชุดสี น้ าตาลอ่อน พระเอกแต่งชุดสี เขียวขี้มา้ ถือช่อดอกไม้สีส้ม รถเข็นที่วางไว้ขา้ ง
ๆ ก็เป็ นสี ฟ้า ร่ มสี ขาว ซึ่ งเป็ นการกาหนดได้ดว้ ยความง่ายดาย แต่หากจะให้ดีก็ควรเทียบสี ดูเพื่อให้
มัน่ ใจยิง่ ขึ้นในการกาหนดโครงสี ภาพยนตร์ เช่นนาสี ของร่ มเทียบกับสี ฉากที่เป็ นผนัง หรื อหาเศษผ้า
ที่มีสีเป็ นชุดแต่งกายมาเทียบดูกบั สี ฉากว่าเหมาะสมหรื อไม่ เป็ นต้น
การกาหนดโครงสี ในภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องมีความเข้าใจในเรื่ องของการจัดชุ ด
สี ท้ งั ในเรื่ องวรรณะสี ความเข้มของสี การใช้สีหลัก การใช้สีตรงข้ามและการรับกันของสี ซึ่ งในที่น้ ี
ขอขยายรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
การเลื อกใช้กลุ่ ม วรรณะสี ใ นภาพยนตร์ โดยปกติ จะถู ก แบ่งออกเป็ น 2 วรรณะ ได้แก่
วรรณะร้อนซึ่งประกอบไปด้วย สี เหลือง สี ส้มเหลือง สี ส้ม สี แดง สี ส้มแดง และสี ม่วง เป็ นต้น และ
วรรณะเย็น ซึ่ งประกอบไปด้วยสี ม่วงแดง สี น้ าเงิ น สี เขียวน้ าเงิ น สี เขียวและสี เขียวเหลื อง เป็ นต้น
เมื่อดูจากวงจรสี จะเห็นว่าสี แต่ล่ะวรรณะเรี ยงไล่กนั โดยแบ่งได้เป็ นวรรณะร้อนและวรรณะเย็นที่มี
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ผลต่ออารมณ์ คึกคัก ตื่นเต้น เร่ าร้ อน จะต้องเลื อกใช้สีที่อยู่ในวรรณะร้ อน ในทางตรงกันข้ามถ้า
ต้องการความรู ้สึกเย็นสงบ ร่ มเย็น เศร้าสร้อย ก็จะต้องเลือกใช้สีในวรรณะเย็น อย่างไรก็ดีสีต่าง ๆ ที่
มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้น้ ัน ก็ มิ ไ ด้เ ป็ นเนื้ อ สี แ ท้ ๆ ดัง ที่ เ ห็ น ในวงจรสี เพราะจะมี สี อื่ น ผสมอยู่จ นสี น้ ัน ๆ
ผิดเพี้ยนไป เช่น สี เขียวขี้มา้ สี น้ าเงินกรมท่า สี เขียวขี้เป็ ด ที่จดั อยูใ่ นวรรณะสี เย็น หรื อสี แดงบานเย็น
สี แดงเลือดนก สี ส้มอมชมพู สี เหลืองมะนาว สี เหลืองไข่ไก่ สี เหลืองน้ าตาล ก็จดั อยูใ่ นวรรณะสี ร้อน
เป็ นต้น
การเลื อกใช้ก ลุ่ มความเข้ม ของสี ใ นภาพยนตร์ เมื่ อเลื อกใช้สี ใ นวรรณะใดแล้ว เราต้อง
กาหนดว่าจะให้สีน้ นั มีความเข้มขนาดไหน เช่น เมื่อเลือกใช้สีแดงที่มีวรรณะร้อน ซึ่ งมีต้ งั แต่สีแดง
เข้ม จนถึ ง สี ช มพู อ่ อ นให้ เ ลื อ กใช้ ความเข้ม ของสี มี ผ ลต่ อ อารมณ์ ผูด้ ู แ ตกต่ า งกัน สี เ ข้ม จะให้
ความรู ้ สึกหนัก อึ ดอัด รุ นแรง ในขณะที่ สีอ่อนให้ความรู ้ สึกเบาบาง สบายและอ่อนไหว การจัด
โครงสี ในภาพยนตร์ น้ นั ต้องคานึ งถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึก ที่ จะส่ งผลต่อผูด้ ู เช่ น ถ้าต้องการให้เกิ ด
บรรยากาศที่อึดอัด ก็จะจัดฉากให้เป็ นสี ทึบ ๆ ทึม ๆ โดยจัดสี ที่อาจเป็ นสี เทาเข้ม สี กรมท่า สี น้ าตาล
ไหม้ สี เขียวน้ าทะเล สี เปลื อกมังคุ ด ในฉากสื บสวน ฉากทะเลาะกัน ฉากฆ่าตัวตาย เป็ นต้น แต่ถา้
ต้องการให้ดูแล้วรู ้ สึกโล่งเบาสบาย ก็จะจัดฉากด้วยสี เบา ๆ โดยอาจจัดสี ที่เป็ น สี ขาว สี เทาอ่อน สี
ครี ม สี เปลื อกไข่ไก่ สี งาช้าง ในฉากงานเลี้ ยง ฉากรัก ฉากสนุ กสนาน เป็ นต้น สี เหล่านี้ จะมีความ
กลมกลืนกัน โดยให้บรรยากาศของความรู ้สึกที่มาจากน้ าหนักของสี
การเลือกใช้สีหลักในภาพยนตร์ การจัดโครงสี ในภาพยนตร์ มกั นิยมจัดชุดสี โดยเลือกสี ใดสี
หนึ่ งเป็ นหลักในแต่ละฉากเพื่อให้ดูแล้วมีความกลมกลืนกัน เช่ น การจัดฉากที่เป็ นสี เขียวจะจัดสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่มีสีเขียววางไว้อยู่ในฉาก จะต่างกันบ้างก็เพียงแต่ว่าเป็ นสี เขียวในลักษณะใด เช่ น สี เขียว
อ่อน สี เขียวเข้ม สี เขียวอมน้ าตาล สี เขียวอมเทา สี เขียวอมน้ าเงิน หรื อสี เขียวเหลือง ที่เกิดจากการมีสี
เขียวเป็ นหลักแล้วมีสีอื่นเจือผสมลงไป ในส่ วนที่เป็ นฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์การแสดง
เครื่ องแต่งกาย หรื อการแต่งหน้า เพื่อให้บรรยากาศออกมาในลักษณะชุ่มฉ่ า สดชื่น เป็ นต้น

21

รู ปที่ 2.8 ฉากภาพยนตร์เรื่ องBlack Hawk Downคือประเทศโซมาเลียในเรื่ องในมุมมองของผูก้ ากับ Scott ดู
สกปรกหยาบคายและสื่ อโดยใช้สีน้ าตาลอมเขียวส้ม

รู ปที่ 2.9 แสงสี ฟ้าของรุ่ งอรุ ณทาให้ทุกอย่างดูปลอดภัย

4. การเลือกใช้สีตรงกันข้ามในภาพยนตร์ การกาหนดโครงสี ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือ
เป็ นการจัดชุดสี ที่เป็ นสี ใกล้เคียงกันเป็ นหลัก การจัดสี แบบนี้เป็ นการจัดสี ที่แลดูแล้วสบายตา ไม่
เสี่ ยงต่อความผิดพลาดที่ดูแล้วเกิดความรู ้สึกขัดแย้ง แต่ตอ้ งระมัดระวังในการเลือกใช้สีที่ไม่ก่อให้ผู ้
ดูเกิดความรู ้สึกเบื่อหน่ายหรื อจืดชื ด ในบางครั้งจึงมีการจัดนาสี ตรงกันข้ามเข้าใช้บา้ งในบางจุด แต่
ต้องอยูใ่ นสัดส่ วนเพียงเล็กน้อย ซึ่ งถ้าหากเป็ นสี สด ๆ ด้วยแล้ว ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกคึกคัก สว่าง
ไสวยิง่ ขึ้น เช่น ถ้าบรรยากาศของฉากโดยส่ วนรวมเป็ นสี เหลือง สี ส้ม หรื อสี แดง แทรกบ้างเล็กน้อย
จะทาให้เกิดความน่าดูยงิ่ ขึ้น ตัวอย่างฉากภาพยนตร์ ที่พ้นื ที่ของภาพส่ วนใหญ่ ได้แก่ ผนัง ผ้าปูโต๊ะ
เป็ นสี ทึบ ๆ อยู่ แต่มีดอกไม้ในแจกันเป็ นสี สด ๆ ก็ไม่ได้ทาให้ภาพนั้นสู ญเสี ยอารมณ์ไป เพราะสี
ส่ วนร่ วม (tonality) ยังคงเป็ นสี ทึบ ๆ อยู่ โดยสี สด ๆ จะช่วยให้ฉากทึบๆนั้นให้อารมณ์ที่มีชีวติ ชีวา
เพิม่ มากขึ้นอย่างมีพลังซึ่ งการเลือกใช้สีตรงกันข้ามมีหลักดังนี้
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4.1 การใช้สีจดั ๆ ที่ตรงกันข้าม ไม่ควรใช้ในปริ มาณของพื้นที่เท่ากัน เพราะนอกจากจะดู
ไม่กลมกลืนแล้ว ยังทาให้เกิดความรู ้สึกที่ขดั แย้งกันอีกด้วย เช่น การทาผนังสี แดงแต่ปูพรมสี เขียว
หรื อสวมเสื้ อสี เหลืองแต่กางเกงสี ม่วง เป็ นต้น ควรใช้ในสัดส่ วนไม่เกิน 1:4
4.2 การทาให้สีใดสี หนึ่ งหม่นลง แทนที่จะใช้สีแท้ ๆ ที่เป็ นสี ตรงกันข้ามมาข่มกันโดยตรง
ก็อาจใช้วธิ ี การทาให้สีใดสี หนึ่งหม่นลง เพื่อให้ฉากมีความน่าดูยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถทาได้โดยการนาสี
ตรงกันข้ามเพียงเล็กน้องผสมกันเข้าไป เช่น นาสี ส้มไปเจือเล็กน้อยในฉากสี น้ าเงินเพื่อให้สีหม่นลง
แล้วนาสี ส้มไว้ในฉากดังกล่าว หรื ออาจใช้สีส้มวางไว้ในฉากที่เป็ นสี ฟ้า สี คราม หรื อสี ม่วงน้ าเงินซึ่ ง
มิได้เป็ นสี ตรงกันข้ามโดยตรง ก็จะช่วยให้สีหม่นลงเช่ นกัน ซึ่ งการใช้สีตรงกันข้ามวิธีน้ ี อาจใช้ใน
ปริ มาณพื้นที่เท่ากันก็ได้
4.3 การทาให้สีตรงกันข้ามทั้งคู่หม่นลง เป็ นการนาเอาสี ตรงกันข้ามของทั้งสองสี ที่จะ
นามาใช้ในฉากโดยสี ท้ งั สองนั้นได้ถูกทาให้หม่นลงด้วยการผสมสี ตรงกันข้ามแล้ว เช่ น ผ้าม่านสี
เหลืองหม่นที่ผสมสี ม่วงเพื่อฆ่าสี หรื อสี บานเย็นคู่กบั สี เขียวขี้มา้ สี ม่วงเม็ดมะขามคู่กบั สี เยลโล่โอค
สี ชมพูคู่กบั สี เขียวน้ าทะเล เป็ นต้น ซึ่ งสี คู่ในลักษณะที่เยื้องกันนี้ เมื่อใช้คู่กนั แล้วจะให้ความสวยงาม
และอาจใช้ในปริ มาณพื้นที่เท่ากันก็ได้
4.4 การใช้สีสดใสที่ตรงกันข้ามในพื้นที่เล็ก ๆ นั้นอาจนามาใช้คู่กนั โดยตรงก็ได้ ถ้าหากทั้ง
สองสี มี ป ริ ม าณพื้ นที่ เพี ย งเล็ ก น้อย เช่ น ลายผ้า ของเสื้ อ ลายวงน้ า เงิ น และส้ ม สลับ กัน สามารถ
นามาใช้คู่กนั โดยจะช่ วยเปล่งประกายแพรวพราวมากยิ่งขึ้น ถ้าหากจาเป็ นต้องใช้สีจดั ๆ ในพื้นที่
เท่ากันให้ใช้สีหนักตัดคัน่ กลาง เช่น เสื้ อสี แดงกับกระโปรงสี เขียว ก็ควรใช้เข็มขัดสี ม่วงสี ดา หรื อสี
น้ าเงินกรมท่ามาตัดเส้นคัน่ กลาง ถ้าผนังสี แดง พรมสี เขียวก็ควรมีบวั เชิงผนังสี น้ าตาลเข้ม เป็ นต้น
5. การรับส่ งกันของสี ในภาพยนตร์ หรื อที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า matching เป็ นการใช้สีเพื่อภาพที่
ปรากฏสมดุล ประสานสัมพันธ์กนั เช่น พระเอกพานางเอกเดินในท้องนาที่เขียวชะอุ่ม โดยสวมเสื้ อ
สี ส้มแดง ในขณะที่นางเอกทัดดอกไม้ชบาแดงที่รับกันจะช่ วยให้สีแดงกระจายไปทัว่ ภาพ ไม่เห็ น
เสื้ อเป็ นจุดเด่นเพียงจุดเดียว จนผูแ้ สดงขาดความหมาย

