บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนาออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็ น
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพที่ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทาแล้ว
เป็ นเพี ย งภาพนิ่ ง จ านวนมาก ที่ มี อิ ริ ย าบถหรื อ แสดงอาการเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงไปที ล ะน้อ ย
ต่อเนื่องกันเป็ นช่วงๆ ตามเรื่ องราวที่ได้รับการถ่ายทาและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของ
ผูส้ ร้ างก็ได้ ด้วยคุ ณลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ ที่สามารถแสดงให้เห็ นภาพและเสี ยงอันน่ าสนใจ
ภาพยนตร์ จึงเป็ นสื่ อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิ พลในด้านต่างๆ เป็ นอย่างสู งมาตลอดเวลานับร้อยปี
จนปั จจุบนั แม้จ ะมีสื่อประเภทอื่นเกิ ดขึ้นมากแล้ว แต่ภาพยนตร์ ก็ยงั อยู่ในความนิ ยม และได้รับการ
พัฒนาให้มีบทบาทสาคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกิจการด้านธุ รกิจการบันเทิง และยังมีคุณค่าอย่างสู ง
สาหรับการศึกษา เนื่องจากภาพยนตร์เป็ นสื่ อที่มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้อย่าง
ลึกซึ้ง
ภาพยนตร์ไทย มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน ภาพยนตร์ไทยเรื่ องแรกถ่ายทาในเมืองไทย คือ
เรื่ อง นางสาวสุ วรรณ ผูส้ ร้าง คือ บริ ษทั ภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ ซลั ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ใช้ผแู ้ สดงทั้งหมดเป็ น
คนไทย พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์ เรื่ อง โชคสองชั้น เป็ นภาพยนตร์ ขนาด 35 มิลลิเมตร ขาว-ดา ไม่มีเสี ยง
ได้รับการยอมรับให้เป็ นภาพยนตร์ ประเภทเรื่ องแสดงเพื่อการค้าเรื่ องแรกที่สร้างโดยคนไทย ในช่วง
หลัง พ.ศ. 2490 ถือเป็ นช่วงยุคเฟื่ องฟูของภาพยนตร์ไทย สตูดิโอถ่ายทาและภาพยนตร์มีจานวนเพิม่ มาก
ขึ้น หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็ นช่วงซบเซาของภาพยนตร์ ไทย เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กิจการภาพยนตร์ ในประเทศไทยค่อย ๆ ฟื้ นคืนกลับมา ได้เปลี่ยนไปสร้าง
เป็ นภาพยนตร์ขนาด 16 มิลลิเมตรแทน และเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ ภาวะคับขัน ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่ องได้
แสดงบทบาทของตนในฐานะกระจกสะท้อนปั ญหาการเมือง และสังคม ในช่ วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.
2516-2529 ต่ อ มาภาพยนตร์ ไ ทยในช่ ว งปี พ.ศ. 2530-2539 โดยในตอนต้น ทศวรรษวัย รุ่ นเป็ น
กลุ่มเป้าหมายใหม่ นอกจากภาพยนตร์ประเภทวัยรุ่ นแล้ว หนังผี และหนังบู๊ ก็มีการผลิตมามากขึ้น
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สื่ อภาพยนตร์น้ นั แตกต่างไปจากสื่ ออื่นๆโดยสิ้ นเชิง มีการถ่ายทาที่ตอ้ งมีความต่อเนื่อง ไม่วา่ จะ
รู ปแบบฉาก เสื้ อผ้า หน้า ผม ของนักแสดง เพราะ การถ่ายทาในแต่ล่ะวันนั้นมีความแตกต่างของสถานที่
ต่างๆ จึงต้องมีความละเอียดเป็ นอย่างมาก ทุกอย่างต้องดูสมจริ ง และเป็ นความท้าทายที่ว่า จะกากับ
อย่างไรให้คนดูเชื่อและคล้อยตามไปในสิ่ งที่ภาพยนตร์นาเสนอ ปั จจุบนั ภาพยนตร์ไทยนั้นก็มีการสร้าง
กันอย่างต่อเนื่ อง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักนั้นคือ กลุ่มวัยรุ่ นจึงอยากจะเข้าไปศึกษาตาแหน่ งของผูก้ ากับ
ศิลป์ จึงได้จดั ทาโครงงานในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales
เรื่ องผีมีอยูว่ ่า” เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ วิธีการผลิตภาพยนตร์ แนวทางใน
การคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง นาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ผลิตและจัดจาหน่าย
ภาพยนตร์ ไทยที่ มีชื่อเสี ยง และเก่ าแก่ ที่สุดในประเทศไทย 4 ทศวรรษที่ สร้ างสรรค์ภาพยนตร์ ไทย
คุณภาพกว่า 260 เรื่ อง มีผูก้ ากับภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงนับ 100 ดาราที่มีคุณภาพนับ 1000 ได้เคยพักพิง
อาศัยในบ้านหลังนี้โดยภาพยนตร์ เรื่ องล่าสุ ดของบริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด คือภาพยนตร์เรื่ อง
“School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า” เป็ นภาพยนตร์ แนว สยองขวัญ (Horror) ผลงานการกากับการแสดงโดยผู ้
กากับรุ่ นใหม่แต่มากฝี มืออย่าง ภาส พัฒนกาจร ที่เคยฝากผลงานมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ เรื่ อง “รักจัด
หนัก” , ซี รีส์วยั รุ่ นเรื่ อง “ฝั นเปลี่ยนโลก” (Change Company) ทางช่ อง Thai PBS, คลิปงาน Unfriend
Thailand และภาพยนตร์ ส้ ันอีกนับสิ บเรื่ อง นาแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่ นชื่ อดัง ตั้ว เสฏฐวุฒิ อนุ สิทธิ์ ,
พรี ม รณิ ดา เตชสิ ทธิ์ ซึ่ งลงมาชิมลางงานภาพยนตร์ เรื่ องแรก, ข้าวปั้ น ธี ธชั รัตนศรี ทยั , โทรุ ทากิซาว่า,
จิ๊บ วริ ษฐา วชิรวงศ์, ยูโร ธนเศรษฐ์ สุ ริยะพรชัยกุล และ พิม ลัทธ์กมล ปิ่ นโรจน์กีรติ โดยมีโปรแกรม
ฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่ องย่อ “เด็กวัยรุ่ นชั้นมัธยมปลายสมาชิกวงโยธ
วาทิตของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่งที่ตอ้ งเก็บตัวเข้าค่ายค้างคืนที่โรงเรี ยน แต่แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาซ้อม พวก
เขากลับมานัง่ เล่าเรื่ องผีและตัดสิ นใจออกไปลองของกับตานานเรื่ องเล่าผีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรี ยน
เพราะอยากรู ้ว่าเรื่ องที่เล่าขานต่อๆกันมานั้นมันมีจริ งหรื อเปล่าและพวกเขาก็ค่อยๆได้รับรู ้ความลับที่
เป็ นเรื่ องราวที่แท้จริ งของเรื่ องเล่าเหล่านั้นพร้อมกับความสยดสยองและความน่ากลัวในคืนลองของ”
เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงาน สหกิจ ณ บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด วันที่
30 พฤษภาคม 2559– วันที่ 2 กันยายน 2559 ตาแหน่งงานฝ่ ายศิลป์ ( Art Department )ในภาพยนตร์เรื่ อง
“School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า” มีกาหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็ น
ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ กากับโดย ภาส พัฒนกาจร โดยในส่ วนของผูจ้ ดั ทานั้นจะเป็ นการทางาน
ตั้งแต่ ใ นขั้น Pre-Production ไปจนถึ งขั้น Production ฝ่ ายศิ ลป์ มี บทบาทหน้าที่ ที่สาคัญต่ อการผลิ ต
ภาพยนตร์ เพราะต้องช่ วยในการสร้ าง ฉากในภาพยนตร์ และอุปกรณ์ ในการประกอบฉากทั้งหมด
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เพราะว่าภาพยนตร์เรื่ องหนึ่งนั้นไม่สามาทางานได้ดว้ ยคนเดียวทุกๆฝ่ าย ทุกๆตาแหน่ง จึงมีความสาคัญ
แตกต่างกันออกไป ตาแหน่งของฝ่ าย ART ก็เช่นกัน หาอุปกรณ์ที่ฉากนั้นต้องการอะไรบ้าง เช่น กรอบ
รู ป ที่นอน คอยเซตห้อง ว่าห้องเปล่าจะเซตห้องนอนขึ้นมาต้องทายังไง มีอุปกรณ์ไรบ้าง แล้วต้องคอย
ควบคุมความต่อเนื่องอุปกรณ์ในฉากนั้น ในการทางานของ ART นั้นควรถ่ายรู ปฉากที่เซตไว้ตลอด เผือ่
ถ้ากลับมาถ่ายฉากนี้ใหม่จะได้เซตฉากให้เหมือนกัยฉากเดิมได้ ซึ่งตาแหน่ง ART Direction เป็ นอีกหนึ่ง
หน้าที่สาคัญมากในการสร้างภาพยนตร์ให้เกิดความสวยงาม มีคุณค่า และสมจริ ง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทหน้า ที่ ข องผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ของบริ ษ ัท ไฟว์ส ตาร์ โ ปรดัก ชั่น จ ากัด
กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” (2559)
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคในการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในภาพยนตร์ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่
จากัดกรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” (2559)
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
โครงงานเรื่ องบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ ในกรณี ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales เรื่ อง
ผีมีอยู่ว่า” ของบริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จากัด โดยขอบเขตระยะเวลาในการศึ กษาอยู่ วันที่ 30
พฤษภาคม 2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการทางานบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ เรื่ อง “School Tales เรื่ อง
ผีมีอยูว่ า่ ” บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด
1.4.2 เพื่อทราบถึงเทคนิคการทางานของฝ่ ายศิลป์ ภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า”
บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด

