บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลโครงการ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ งั ไว้
จากการที่ได้ไปสหกิจ จึงทาให้ทราบถึงกระบวนการการทางานของฝ่ ายศิลป์ บทบาทหน้าที่ผู ้
กากับศิลป์ ผูอ้ อกแบบองค์ประกอบฉากและการหาอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้ทราบถึงทฤษฎีและแนวคิด
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” รวมทั้งรู ้วิธีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีการทางาน
เป็ นทีม การไปสหกิจครั้งนี้ทาให้ได้ประโยชน์ดงั วัตถุประสงค์ดงั นี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ได้ทราบถึงกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ”
ของบริ ษทั Props con art department ว่ามีการทางานอย่างและเรายังสามารถนาประสบการณ์และทักษะ
ที่ได้จากการไปสหกิจมาประยุกต์ใช้ในอนาคตเพื่อนาไปต่อยอดในวิชาชี พ โดยการนากรอบความคิดนี้
คือ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ซึ่ งทาหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้น บางครั้งกองถ่ายภาพยนตร์ ไทย เรี ยกสั้นๆว่า
ฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายศิลปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก มาจากภาษาอังกฤษว่า artdepartment, setdesigner, setdecorator
นั้น หมายถึงผูท้ ี่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ เรื่ องที่ตนไดรับมอบหมาย ได้แก่
การออกแบบฉาก การกาหนดสี สัน และสิ่ งประกอบภายในฉาก การควบคุมการสร้างฉาก การกาหนด
สัดส่ วนและการควมคุมการสร้างโมเดล ซึ่ งบางครั้งอาจมีหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกาย การทาผม การแต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ าศิลป์ นี้ ภาพยนตร์ บางเรื่ อง อาจจะ
มีอีกบุคคลหนึ่ งที่ได้รับมอบหมายร่ วมทางานกับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้การออกแบบและการตกแต่งฉากภา
ยนตร์ รวมทั้งเครื่ องแต่งการเป้ นไปในลักษณะสร้ างสรรค์โดยมีรูปแบบ (style) ของภาพยนตร์ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเรื่ อง เพื่อช่วยเหลือผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการสร้าบบรรยากาศของฉาก และการ
ตีความทางภาพรวมทั้งการคัดเลื อกสถานที่การถ่ ายทา อันดูเสมือนว่าบุคคลผูน้ ้ ี มีขอบเขตการทางาน
กว้างขวางกว่า จึงได้ชื่อว่าผูอ้ อกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Production Designer) การปฏิบตั ิงานของผู้
กากับฝ่ ายศิลป์ นอกจากต้องดูแลและควบคุมการบริ หารงานในฝ่ ายศิลป์ ทั้งหมด อันได้แก่ สถานที่ ฉาก
ภาพยนตร์ (ทั้งที่เป็ นฉากในและนอกโรงถ่าย) สี ประกอบหรื อประดับฉาก (เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ หรื อ
รู ปภาพ โคมไฟ ราวตากผ้า) อุปกรณ์การแสดง (เช่น ปื น มีด รถ สัวต์ที่เข้าฉาก) เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า
การแต่งผม การแต่งหน้าและกาตกแต่งพิเศษแล้ว ยังต้องทางานประสานกับผูอ้ านวยการสร้าง และผู้
กากับภาพยนตร์ อีกด้วย ดั้งนั้นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้ จึงต้องศึกษาบทภาพยนตร์ อย่างละเอียด เพื่อให้
เกิ ดแนวคิดในกาออกแบบตกแต่งว่า ภาพยนตร์ ดงั กล่าวควรมีรูปแบบอย่างไร หลังจากนั้นจึงศึกษา
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ค้นคว้าหาหลักฐานจากหนังสื อ รู ปภาพ ภาพวาด เพื่อกาหนดการออกแบบว่า สิ่ งที่จะปรากฏออกเป็ น
ภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป้ นสถานที่ ฉาก สิ่ งประดับฉาก อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่งกาย และการแต่งตัว
ควรจะทาอ่างไรจึงจะเหมือนจริ งมากที่สุด เมื่อออกแบบโดยภาพวาดฉากทุกฉากที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับ
ภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่ องแล้ว จะทาให้ทราบค่าใช้จ่ายคร่ าวๆว่าควรเป็ นเท่าไหร่ และจะได้เตรี ยมจัดหา
สิ่ งต่างๆให้พร้อม เมื่อถึงเวลาสร้างและตกแต่งฉาก ทั้งที่เป็ นฉากในการถ่ายทาในโรงถ่ายและที่ถ่ายทา
ในโลเคชัน่ การกากับฝ่ ายศิลป์ ในการสร้างภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทอย่างสาคัญต่อ
การผลิตผลงานภาพยนตร์ เพราะเป็ นบุคคลที่จะเสริ มคุณค่าของภาพยนตร์ ให้มีความเป็ นศิลปะในการ
สื่ อความหมายต่อผูด้ ู และทาให้การสร้างภาพยนตร์ เป็ นไปด้วยความประหยัด จึงมีผสู ้ นใจที่จะก้าวเข้าสู่
ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่น้ ีอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึ่ งผูส้ นใจสารมารถฝึ กฝนตนเองได้ดงั นี้
(1).เลื อกใช้สี และรู ป แบบศิ ล ปะตามความเหมาะสม โดยไม่ ลาเอี ย งด้วยอคติ ส่ วนตัวว่า ตน
เลือกใช้บางสี และบางรู ปแบบ เพียงเพื่อให้ตรงกับรสนิยมของตนเท่านั้น
(2).สังเกตและเก็บอารมณ์ของบรรยากาศทุกๆสถานที่ที่พบเห็น เมื่อพบเห็นสถานที่แปลกใหม่
ผิดไปจากที่ที่เคยพบเห็นเป็ นประจา ก็ควรจะเป็ นคนช่างสังเกตและเก็บ ‘‘ความรู้สึก’’ ของบรรยากาศ
สถานที่น้ นั ๆ
(3).ฝึ กหาสาเหตุว่าทาไมสถานที่ น้ นั จึงเป็ นเช่ นนั้น เพื่อที่จะให้ออกแบบสร้างฉากได้สมจริ ง
อย่างมีเหตุผล
(4).สนใจศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ และมัณฑนศิลป์ เพราะการออกแบบและการ
สร้างฉากจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ทางด้านศิลปะทุกแขนงออกมา เป็ นฉาก จึงควรสนใจ
ศึกษาและซึ มซับสิ ง่สวยงานในสิ่ งที่มองเห็น
วัตถุประสงที่ 2 ได้ทราบถึงเทคนิ คทางานของฝ่ ายศิลป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ของ
บริ ษทั Props con art department ว่าแต่ล่ะเทคนิคที่ได้ศึกษามีกระบวนการนาไปใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและ
เกิ ดประโยชน์อย่างไรให้มากที่สุดเพื่อนาเทคนิ คที่ได้ศึกษานามาประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยนาเทคนิ ค
จากกรอบความคิ ดนี้ คื อ ผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ จะต้องให้ความเอาใจใส่ ต่อการวางแผนงาน เพือให้การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างรัดกุม เพราะการทางานของฝ่ ายศิลป์ นั้นต้องทาล่วงหน้าก่อนการถ่ายทา ซึ่ งถ้า
หากการทางานไม่รู้จกั ยุติความคิดฝันสรุ ปลงให้ได้แล้ว เพื่อสร้างฉากให้เสร็ จก่อนการถ่ายทาแล้ว ย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบเสี ยหายอย่างมาก ดั้งนั้นการทางานของฝ่ ายศิลป์ จึงต้องทางานด้วยความคล่องแคล่ว
โดยต้องทาอย่างพิถีพิถนั และให้ทนั เวลา นอกจากนั้นเมื่อถึงเวลาถ่ายทาภาพยนตร์ แล้ว ผุก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องอยูร่ ่ วมกับผุก้ ากับภาพยนตร์ และผูก้ ากับภาพ เพื่อตัดสิ นใจร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ซึ่ งการ
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แก้ไขนี้ อาจทาได้ท้ งั การรื้ อถอนหรื อการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นในทันทีทนั ใด (improvisation) ซึ่ งในที่น้ ี ใคร่
กล่าวถึงสิ่ งที่พึงคานึงของผูก้ ากับฝ่ ายศิป์ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
(1).ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีประโยชน์เพราะโดยปกติแล้ว ภาพยนตร์ จดั เป็ นงานศิลปะที่
เสี ยค่าใช้จ่ายสู งกว่างานศิลปะแขนงอื่น และจะต้องระดมผนึ กกาลังจากหลายๆ ฝ่ ายเข้าร่ วมทางาน
ด้วยกัน โดยเฉพาะงานฝ่ ายศิลป์ ในภาพยนตร์ ที่ตอ้ งอาศัยทั้งผูจ้ ดั ฉาก (setdecorator) ผูอ้ อกแบบเครื่ อง
แต่งกาย (costume designer) ผูจ้ ดั เสื้ อผ้า (wardrobe) ผูต้ กแต่งทรงผม (hair stylist or hairdresser) และผู้
ตกแต่งผูแ้ สดง (make-up artist) และช่างโยธาฝ่ ายต่างๆ เป็ นต้น จึงควรคานึงงบประมาณการเลือก
สถานที่และทาฉากให้อยูใ่ นวงจากัด ที่เรี ยกว่าประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อภาพยนตร์ มากที่สุด โดยใช่
จ่ายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตามแผนการเงิ น เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม สมจริ งตลอดเรื่ อง เช่ น มี
ความสามารถในการดัดแปลงแก้ไขฉากภาพยนตร์ ให้ใช้ได้ใหม่ หรื อทาการเช่ายืมแทนที่จะลงทุนทาขึ้น
ใหม่ เป็ นต้น
(2).ทางานให้สอดคล้องกับฝ่ ายอื่น โดยการเตรี ยมและดาเนิ นการตามแผนงานที่วางไว้ ไม่
ปล่อยให้ล่วงเลยเวลาจนส่ งผลกระทบกับการดาเนินงานของฝ่ ายอื่น
(3).มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ถึงแม้จะ
มีการวางแผนและเตรี ยมการมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่กระนั้นก็ยงั มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การ
เปลี่ ยนแปลงนั้นอาจเป็ นเพราะ ผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งการให้เปลี่ยน หรื ออาจเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์
บังคับ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของการไปสหกิจ
ปั ญหาของการไปสหกิจในครั้งนี้ เนื่ องจากการผลิตละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” เป็ นการทางาน
รวมกันในหลายฝ่ ายและมีการประชุมนัดหมาย ให้เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่ งในการประชุมผูก้ ากับ
และผูก้ ากับศิลป์ จะต้องคุยกันถึงฉากไหนมีอะไรประกอบฉากบ้างตามที่ผกู ้ ากับบอก แต่ในบ้างครั้งก็มี
อุปกรณ์ ประกอบฉากที่ ผกู ้ ากับไม่ได้บอกไว้ในตอนประชุ ม ทาให้ฝ่ายศิลป์ ต้องหาสิ่ งนั้นมาประกอบ
ฉากตามที่ผกู ้ ากับต้องการ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะในการไปสหกิจ
กระบวนการท างานของฝ่ ายศิ ล ป์ ใน เรื่ อง “ดวงใจพิ สุ ท ธิ์ ” จะต้องรวดเร็ วและตื่ นตัวอยู่
ตลอดเวลา เพราะในการท างานเป็ นฝ่ ายศิ ลป์ จะต้องคอยเคลื่ อนอุ ปกรณ์ ประกอบฉากอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้การถ่ายทาดาเนิ นต่อไปโดยไม่สะดุด และต้องตามให้ทนั ว่าบทในแต่ล่ะฉากมีอะไรที่ตอ้ งเตรี ยม
เพือ่ เข้าฉากอีกหรื อไม่
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
ทาให้รู้และเข้าใจกระบวนการผลิ ตภาพยนตร์ มากขึ้น และได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้า ได้ฝึกความอดทน ฝึ กแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ และรู้ระบบการทางานของ
ฝ่ ายศิลป์ และรับรู้ถึงกลไกการทางาน แนวคิดของฝ่ ายศิลป์
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจ
ในการไปสหกิจครั้งนี้เป็ นการออกทางานภาคสนามจริ ง เวลาจริ งมีความจาเป็ นมากต่องานและ
เรื่ องการตรงต่อเวลาทาให้มีผลต่องานทั้งทีม ปั ญหาก็คือการไม่ตรงเวลาในการไปทางาน ทาให้ในบางที
รถพร็ อบต้องรอเพียงแค่คนเดียว ทาให้ไปช้ากว่าปกติ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) จากการไปสหกิจเป็ นฝ่ ายศิลป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ที่ได้รับรู้ถึงกระบวนการผลิต
ละคร มีหลากหลายขั้นตอนที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากการไปสหกิจ
1.1) ได้ประสบการณ์ในการทางานในกองถ่าย
1.2) ได้รู้ถึงเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1.3) ได้รู้ถึงกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์
2) จากการไปสหกิจในครั้งนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นที่ตามมามากมายในการถ่ายทา
2.1) ถ่ายตามบทไม่ได้จนต้องแก้บทหน้ากอง
2.2) เรื่ องของเวลาที่กระชั้นชิด จนทาให้การถ่ายเป็ นไปอย่างฉุ กละหุ ก

