บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ภาพยนตร์ คื อ กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนําออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว
ภาพที่ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทําแล้วเป็ นเพียงภาพนิ่ งจํานวนมาก
ที่ มีอิริ ยาบถหรื อ แสดงอาการเคลื่ อนไหวเปลี่ย นแปลงไปที ละน้อยต่ อเนื่ องกัน เป็ นช่ ว งๆ ตาม
เรื่ องราวที่ได้รับการถ่ายทําและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นจริ ง หรื อเป็ น
การแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผูส้ ร้างก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็ นชนิดฟิ ล์มเนกาทีฟ (negative) หรื อฟิ ล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรื อกระทําด้วย
วิธีใด ๆ ให้ปรากฏรู ปหรื อเสี ยงหรื อทั้งรู ปและเสี ยง เป็ นเรื่ องหรื อเหตุการณ์ หรื อข้อความอันจัก
ถ่ายทอดรู ปหรื อเสี ยง หรื อทั้งรู ปและเสี ยงได้ดว้ ยเครื่ องฉายภาพยนตร์ หรื อเครื่ องอย่างอื่นทํานอง
เดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟิ ล์มซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรื อทําด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลง
ในฟิ ลม์ชนิ ดดังกล่าว เป็ นสาขาที่ สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรู ปของภาพเคลื่อนไหว และเป็ น
ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง
สําหรับการไปสหกิจในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทําได้มีโอกาสฝึ กประสบการณ์การทํางานในกองถ่ายทํา
ภาพยนตร์เรื่ อง “School tales” ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่ จํากัด ผลงานการกํากับการแสดง
โดยผูก้ าํ กับรุ่ นใหม่แต่มากฝี มืออย่าง ภาส พัฒนกําจร ที่เคยฝากผลงานมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ เรื่ อง
“รักจัดหนัก” , ซี รีส์วยั รุ่ นเรื่ อง “ฝันเปลี่ยนโลก” (Change Company) ทางช่ อง ThaiPBS, คลิปงาน
Unfriend Thailand และภาพยนตร์ ส้ นั อีกนับสิบเรื่ อง นําแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่ นชื่อดัง ตั้ว เสฏฐวุฒิ
อนุ สิทธิ์, พรี ม รณิ ดา เตชสิ ทธิ์ ซึ่งลงมาชิ มลางงานภาพยนตร์ เรื่ องแรก, ข้าวปั้ น ธีธชั รัตนศรี ทยั ,
โทรุ ทากิซาว่า, จิ๊บ วริ ษฐา วชิรวงศ์, ยูโร ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล และ พิม ลัทธ์กมล ปิ่ นโรจน์กีรติ
“School tales” เป็ นภาพยนตร์ แนวสยองขวัญ ที่พูดถึงเด็กวัยรุ่ นชั้นมัธยมปลายสมาชิกวง
โยธวาทิตของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ตอ้ งเก็บตัวเข้าค่ ายค้างคื นที่ โรงเรี ยน แต่ แทนที่ จะตั้งหน้าตั้งตา
ซ้อม พวกเขากลับมานั่งเล่าเรื่ องผีและตัด สิ น ใจออกไปลองของกับตํานานเรื่ องเล่าผีต่ างๆที่เคย
เกิดขึ้ นในโรงเรี ยน เพราะอยากรู ้ว่าเรื่ องที่ เล่าขานต่ อๆกันมานั้นมันมีจริ งหรื อเปล่าและพวกเขาก็
ค่อยๆได้รับรู ้ ความลับที่เป็ นเรื่ องราวที่แท้จริ งของเรื่ องเล่าเหล่านั้นพร้ อมกับความสยดสยองและ
ความน่ากลัวในคืนลองของนัน่ เอง
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สําหรับงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึ กสหกิจในครั้งนี้ คือ การตี ความของผูก้ าํ กับศิลป์ ใน
การผลิตภาพยนตร์ โดยอยูใ่ นทีมงานฝ่ ายศิลป์ ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่ จํากัด บทบาทหน้าที่
ที่ได้ปฏิบัติคื อ ตีค วามบทภาพยนตร์ และเซทงานวัน ถ่ายจริ งเป็ นการจัด วางพร็ อบประกอบฉาก
ทั้ง หมดให้ อ ยู่ ใ นแบบที่ ผู ้ก ํา กับ ต้อ งการ เป็ นไปตามความเหมาะสมของเรื่ องราว สถานที่
สถานการณ์ และช่วงเวลา ทีมฝ่ ายศิลป์ หลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดฉากใดๆแล้วก็ตอ้ งค่อยอยู่หน้าเซท
ตลอดเวลา เพราะฉากพรื อพร็ อบอาจเสียหายหรื อผูก้ าํ กับ,ที มกล้องอาจต้องการพร็ อบเพิ่มเติ มหรื อ
ต้องการปรั บเปลี่ยนใดๆนั่น เอง ทีมฝ่ ายศิลป์ แต่ ละคนจะมีอุปกรณ์ติ ดตัว เช่ น กรรไกร คัดเตอร์
กระดาษกาว สก๊ อ ตเทป กาวสองหน้ า กาวสองหน้าโฟม เพื่ อใช้ติ ด และแก้ไ ขฉาก,พร็ อบอยู่
ตลอดเวลา โดยฉากจะมี ก ารออกแบบและวางแผนมาแล้ว ล่ว งหน้า แต่ ท้ ังนี้ ทั้งนั้น ก็ข้ ึ น อยู่ก ับ
สถานการณ์ หน้า งานอี ก ด้ว ย แทบทุ ก ครั้ งต้องมี ก ารแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เพราะอาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรื อแก้ไขได้ตลอดเวลา เช่น ในการถ่ายคัทที่รับตัวละครบางครั้ งที มกล้องมอง
ว่า แบ็คกราวด์โล่งเกินหรื อต้องการโฟร์กราวด์เพื่อให้ภาพดูมีมิติ ทีมฝ่ ายศิลป์ ก็จะต้องรี บหาพร็ อบที่
เข้ากับฉากนั้น ๆมาและจัดวางให้ต รงใจผูก้ าํ กับและที มกล้อง และเมื่อเสร็ จสิ้ น การถ่ายทําก็ต ้อง
เคลียร์ สถานที่ให้เข้าที่ตามเดิม เก็บพร็ อบอุปกรณ์ใดๆของเราที่นาํ มาใส่ในฉากออกให้หมด ทําความ
สะอาดพื้นที่ให้เรี ยบร้อยตามเดิม เก็บอุปกรณ์หรื อพร็ อบต่างๆลงกล่องแยกประเภทให้เรี ยบร้อยเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป
ในการสร้างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนือจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นบทบาทดี
การถ่ายบันทึ กภาพดี การกํากับดี การตัดต่อลําดับภาพและเสี ยงดีแล้ว ยังต้องทําให้ฉากที่ปรากฏ
ออกเป็ นภาพไม่ว่าจะเป็ นสิ่งประดับฉากสถานที่ อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่งกาย และการแต่งหน้า
ดีและเหมาะสมด้วยเพื่อให้ภาพเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ในด้านศิลปะ ดังจะเห็ นได้จากการ
ประกวดภาพยนตร์ แต่ละครั้งจะมีการมอบรางวัลในด้านการกํากับฝ่ ายศิลป์ ทั้งนี้เนื่องจากฝ่ ายศิลป์ มี
หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งฉากภาพยนตร์ รวมตลอดจน
การทําหุ่ นจําลองหรื อโมเดลประกอบการถ่ายทําภาพยนตร์ซ่ึงผูม้ ีหน้าที่ทาํ หน้าที่บริ หารงานด้านนี้ ก็
คือผูก้ าํ กับศิลป์ ผูก้ าํ กับศิลป์ ซึ่งทําหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้นบางครั้งกองถ่ายทําภาพยนตร์ ไทย
เรี ยกสั้นๆว่าฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายศิลปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก หมายถึงผูท้ ี่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ด้านศิลปะในภาพยนตร์เรื่ องที่ตนได้รับมอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกําหนดสี สัน และ
สิ่ งประกอบภายในฉาก การควบคุ มการสร้ างฉาก การกําหนดสัดส่ ว นและการควบคุมการสร้าง
โมเดล ซึ่งบางครั้ งอาจมีหน้าที่ค รอบคลุมไปถึงการจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย การทําผม การ
แต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกํากับฝ่ ายศิลป์ นี้ภาพยนตร์ บางเรื่ องอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่ งที่
ได้รับมอบหมายร่ วมทํางานกับผูก้ าํ กับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้การออกแบบและการตกแต่ งฉากภาพยนตร์
รวมทั้งเครื่ องแต่งกายเป็ นไปในลักษณะสร้างสรรค์โดยมีรูปแบบ (style) ของภาพยนตร์เป็ นอันหนึ่ง
อันเดี ยวกันตลอดเรื่ อง เพื่อช่ วยเหลือผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ในการสร้ างบรรยากาศของฉาก และการ
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ตีความทางภาพ รวมทั้งการคัดเลือกสถานที่ ถ่ายทํา อัน ดูเสมือนว่าบุค คลผูม้ ีข อบเขตการทํางาน
กว้างขวางกว่า จึงได้ชื่อว่าผูอ้ อกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (production designer)
สื่ อบันเทิงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นละคร ภาพยนตร์ โฆษณา รายการโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
มีการสร้างฉากทั้งสิ้ น เวลาที่เราดูละคร รายการ ภาพยนตร์ แล้วเราไม่รู้สึกขัดตาเรามองว่าทุกอย่าง
มันดูกลมกลื่นดูเนียนเป็ นเนื้อเดียวกันจนบางครั้งเราเชื่ อว่าสถานที่ น้ ันๆมันเป็ นของมันอย่างนั้นมา
ตั้งแต่ตน้ ไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติม จนได้มีโอกาสเข้ามาฝึ กประสบการณ์ในที มฝ่ ายศิลป์ จึ งได้รู้ว่า
ทุกสิ่งที่ผา่ นตาของผูช้ มล้วนแต่มีการตกแต่งใหม่แทบทั้งหมดสิ่ งเล็กๆน้อยๆที่ผา่ นตาแค่ไม่กี่วินาทีก็
ต้องผ่านการตกแต่งฉากมาแล้วทั้งนั้น นอกจากจะการตกแต่งฉากแล้ว พร็ อบที่ใช้ประกอบในแต่ละ
ฉากก็ตอ้ งมีความกลมกลืนกับสถานที่กลมกลืนกับช่วงเวลาด้วย ผูก้ าํ กับฝ่ ายศิลป์ เมื่ออ่านบทแล้วก็
ต้องมองภาพรวมของงานออกมาให้ได้ว่างานฉากจะเป็ นไปในทิ ศทางไหนให้เหมาะสมกับตัว
พื้นฐานตัวละคร อาชีพ นิ สยั ฐานะ ความเป็ นอยู่ ช่วงเวลา สภาพอากาศ ควรจะตกแต่ งฉากแบบใด
ให้เ ข้า กับอารมณ์ ข องตัว ภาพยนตร์ ผูจ้ ัด ทํา จึ ง มองว่ า งานฝ่ ายศิ ล ป์ เป็ นงานที่ น อกจากต้อ งมี
ความรู ้เรื่ องศิลปะ มีความสามารถจินตนาการสร้างสรรค์แล้วยังต้องเป็ นคนที่มีความละเอียดอ่อนอีก
ด้วย ดังนั้น ผูก้ าํ กับศิลป์ จึ งเป็ นการทํางานที่ ผูจ้ ดั ทํามองว่ายากและท้าทาย เพราะบางอย่างต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว เช่น การต่อวงจรไฟเพิ่มหลอดไฟขึ้นมาในเซตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นงาน
ที่น่าสนใจและสนุกมากเช่นเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับเทคนิ คการตีบทความภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales” ของบริ ษทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชัน่ จํากัด
1.3 ขอบเขตโครงงาน
ศึก ษาขั้น ตอนการทํางานของฝ่ ายศิ ลป์ ในกองถ่า ยทํา ภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales”
บทบาทหน้าที่ ข องการตี ความของผูก้ าํ กับฝ่ ายศิลป์ ในภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales” มี ก รอบ
ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ได้ทราบถึ งเทคนิ ค เกี่ ยวกับการตี บทความภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales” ของบริ ษ ัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จํากัด

