บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการท าโครงงาน สหกิ จ ศึ ก ษาในหัว ข้อ บทบาทหน้า ที่ ข องฝ่ ายศิ ล ป ภาพยนตร์ เรื่ อ ง
“School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า” (2559) บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ มุ่งเน้นในการศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของการเป็ นฝ่ ายศิลป และ เรี ยนรู ้เทคนิ คการผลิตภาพยนตร์ เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมี
อยูว่ ่า” (2559) ควบคู่กนั ไปกับการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูจ้ ดั ทาได้สรุ ปแนวคิดที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการทางานของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
2.1.1 แนวคิดของผู้กากับฝ่ ายศิลป์ และผลของภาพ
2.1.2 แนวคิดการทางานทีอ่ ยู่ภายใต้ การดูแลและควบคุมของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
2.2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์
2.2.1 แนวคิดพืน้ ฐานทางสุ ทรียภาพสาหรับงานออกแบบสถานทีแ่ ละฉากภาพยนตร์
2.2.2 แนวคิดการออกแบบสถานทีแ่ ละฉากในภาพยนตร์
2.2.3 แนวคิดการเลือกโรงถ่ ายและสถานทีท่ ใ่ี ช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการทางานของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
ในการสร้างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนื อจากการมีผูแ้ สดงที่เล่นบทบาทดี
การถ่ายบันทึกภาพดี การกากับดี การตัดต่อลาดับภาพและเสี ยงดีแล้วยังต้องทาให้ฉากที่ปรากฏออกเป็ น
ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งประดับฉาก สถานที่ อุปกรณ์ การแสดง เครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้าดี และ
เหมาะสมด้วย เพื่อให้ภาพเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ในด้านศิลปะ ดังจะเห็นได้จารการประกวด
ภาพยนตร์ แต่ละครั้ งจะมี การมอบรางวัลในด้านการกากับฝ่ ายศิ ลป์ ทั้งนี้ เนื่ องจากฝ่ ายศิ ลป์ มี หน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบ จัดสร้างและตกแต่ง ฉากภาพยนตร์ รวมตลอดจนการทา
หุ่ นจาลองหรื อโมเดล (Model) ประกอบการถ่ายภาพยนตร์ ซึ่ งผู่ที่ทาหน้าที่บริ หารงานด้านนี้ คือ ผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ (Art director)
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ซึ้ งทาหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้นบางครั้งกองถ่ายภาพยนตร์ ไทย เรี ยกสั้นๆ
ว่ า ฝ่ ายศิ ล ป์ ฝ่ ายศิ ล ปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก มาจากภาษาอัง กฤษว่ า art department, set designer, set
decorator นั้น หมายถึ ง ผู ท้ ี่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บ ัติ ง านด้า นศิ ล ปะในภาพยนตร์ เ รื่ อ งตนได้รั บ
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มอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกาหนดสี สัน และสิ่ งประกอบในฉาก การควบคุมการสร้างฉาก
การกาหนดสัดส่ วนและการควบคุมการสร้างโมเดล ซึ่ งบางครั้งอาจมีหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการจัดหา
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย การทาผม การแต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ ายศิลป์ นี้ ภาพยนตร์
บางเรื่ องอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายร่ วมงานกับผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้การออกแบบและ
การตกแต่งฉากภาพยนตร์ การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายศิลป์ นอกจากดูแลและควบคุมการบริ หารงานในฝ่ าย
ศิลป์ ทั้งหมด อันได้แก่ สถานที่ ฉากภาพยนตร์ (ทั้งที่เป็ นฉากและนอกโรงถ่าย) สิ่ งที่ประกอบหรื อ
ประดับฉาก (เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ หรื อรู ปภาพ โคมไฟ เกวียน ราวตากผ้า) อุปกรณ์การแสดง (เช่น ปื น
มีด รถม้า สัตว์เข้าฉาก ) เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า การแต่งผม การแต่งหน้าและการตกแต่งพิเศษแล้ว ยัง
ต้องการทางานประสานสัมพันธ์กบั ผูอ้ านวยการสร้าง และผูก้ ากับภาพยนตร์อีกด้วย ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบ
งานด้านนี้ จึงต้องศึ กษาบทภาพยนตร์ อย่างละเอี ยด เพื่อให้เกิ ดแนวคิดในการออกแบบและตกแต่ ง
ภาพยนตร์ ดงั กล่าวควรมีรูปแบบอย่างไร หลังจากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานจากหนังสื อ รู ปภาพ
ภาพวาด เพื่อกาหนดการออกแบบว่าสิ่ งที่จะปรากฏออกเป็ นภาพในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ฉาก
สิ่ งที่ประดับฉาก อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่งกายและการแต่งตัวควรจะทาอย่างไรจึงจะเหมือนจริ ง
มากที่สุด เมื่อออกแบบโดยวาดภาพฉากทุกฉากที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่ องแล้ว จะทา
ให้ทราบค่าใช้จ่ายคร่ าวๆว่าควรเป็ นเท่าไหร่ และจะได้เตรี ยมจัดหาสิ่ งต่างๆ ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาสร้าง
และตกแต่งฉาก ทั้งที่เป็ นฉากในการถ่ายทาภายในโรงถ่ายและที่ถ่ายทาในโลเกชัน
การกากับฝ่ ายศิลป์ ในการสร้างภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นผูม้ ีบทบาทอย่างสาคัญต่อการ
ผลิ ตงานภาพยนตร์ เพราะเป็ นบุคคลที่ จะเสริ มคุ ณค่าของภาพยนตร์ ให้มีความเป็ นศิ ลปะในการสื่ อ
ความหมายต่อผูด้ ู และทาให้การสร้างภาพยนตร์ เป็ นไปด้วยความประหยัด จึงมีผูส้ นใจที่จะก้าวเข้าสู่
ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่น้ ีอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึ่งผูส้ นใจสามารถฝึ กฝนตนเองได้ดงั นี้
1. เลือกใช้สีและรู ปแบบศิลปะตามความหมายเหมาะสม โดยไม่ลาเอียงด้วยอติส่วนตัวว่าตน
เลือกใช้บางสี และบางรู ปแบบ เพียงเพื่อให้ตรงกับรสนิยมของตนเท่านั้น เช่น ถ้าเป็ นคนชอบสี น้ าเงินก็
มักจะออกแบบโดยใช้เป็ นสี น้ าเงินตามจิตสานึกของตนเสี ยเป็ นประจา หรื อถ้าเกลียดสี เหลืองก็จะงดไม่
ยอมใช้สีเหลืองเลย เป็ นต้น ทาให้การใช้สีอาจไม่สอดคล้องกับนิสัยของตัวแสดงในภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
หรื อขาดบรรยากาศตามเรื่ องราวของภาพยนตร์ ซึ่ งจะส่ งผลให้ภาพยนตร์ ขาดคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
หรื อการเลือกใช้รูปแบบที่ขาดดุลยพินิจว่า ควรใช้แบบโรมัน แบบโบราณ หรื อแบบกรี กจึงจะเหมาะสม
ทาให้เป็ นการปิ ดโอกาสความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อความสมบูรณ์ในทางศิลปะ
2. สังเกตและเก็บอารมณ์ของบรรยากาศทุกๆสถานที่ที่พบเห็น เมื่อพบเห็นสถานที่แปลกใหม่
ผิดไปจากที่ที่เคยพบเห็นเป็ นประจา ก็ควรจะเป็ นคนช่างสังเกตและเก็บ “ความรู ้สึก” ของบรรยากาศ
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สถานที่น้ นั ๆ เช่น สถานที่เต้นราของวัยรุ่ น สลัม ศูนย์สินค้า หรื อป่ าช้า ว่าให้อารมณ์ความรู ้สึกอย่างไร มี
สภาพแวดล้อม สี สัน องค์ประกอบอะไรบ้าง และอย่างไร เพื่อเป็ นการสะสมประสบการณ์เมื่อต้องการ
สร้างสรรค์งานออกแบบฉาก โดยสามารถนาความคิดฝันนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป
3. ฝึ กหาเหตุผลว่าทาไมสถานที่อย่างนั้นจึงเป็ นเช่นนั้น เพื่อที่จะให้ออกแบบและสร้างฉากได้
สมจริ งอย่างมีเหตุผล เช่ น ทาไมสลัมที่ไร้ระเบียบมีขยะมากมายกลับมีเสาโทรทัศน์ทุกหลังคา หรื อ
บุคคลลักษณะใดที่มีรสนิ ยมเลือกใช้ของหรื อเลือกสี แบบไหน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้ผกู ้ ากับฝ่ าย
ศิลป์ มีความลุ่มลึกในการตีความหมายบทบาทภาพยนตร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะ
4. สนใจศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ และมัณฑนศิลป์ เพราะการออกแบบและการ
สร้างฉากจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานความรู ้ทางด้านศิลปะทุกแขนงออกมาเป็ นฉาก จึงควรสนใจ
ศึกษาและซึ มซับสิ่ งสวยงามในสิ่ งที่มองเห็น เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ โขดหิ น งานประติมากรรม จิตรกรรม
จุลศิลป์ ภาพถ่าย แฟชัน่ ลายผ้า เพราะสิ่ งเหล่านี้จะช่วยในด้านรสนิยมและการสร้างสรรค์
ข้ อควรคานึงของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ต้องให้ความเอาใจใส่ ต่อการวางแผนงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่าง
รัดกุม เพราะการทางานของฝ่ ายศิลป์ นั้นต้องทาล่วงหน้าก่อนการถ่ายทาซึ่งถ้าหากการทางานไม่รู้จกั ยุติ
ความคิดฝันสรุ ปลงให้ได้แล้วเพื่อสร้างฉากให้เสร็ จ ก่อนการถ่ายทาแล้ว ย่อมก่อให้ได้แล้วเพื่อสร้างฉาก
ให้เสร็ จก่อนการถ่ายทาแล้ว ดังนั้นการทางานของฝ่ ายศิลป์ จึงต้องทางานด้วยความคล่องแคล่ว โดยต้อง
ทาอย่างพิถีพิถนั และให้ทนั เวลา นอกจากนั้นเมื่อถึงเวลาถ่ายทาภาพยนตร์ แล้ว ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้อง
อยูร่ ่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์และผูก้ ากับภาพ เพื่อตัดสิ นใจร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เช่น ถ้าแจกัน
ดอกไม้สูงเกิ นไป โดยไปบดบังหรื อลดความสาคัญของผูแ้ สดงที่ เข้าฉากเมื่ อทาการถ่ายภาพใกล้ ก็
จาเป็ นต้องเปลี่ยนเป็ นวัสดุอื่น ซึ่ งอาจจะนาชามอาหารในกองถ่ายมาใช้แทนเป็ นต้น นอกจากนี้ผกู ้ ากับ
ฝ่ ายศิลป์ จะต้องไม่ยดึ “อัตตา” โดยถือความคิดของตนเป็ นใหญ่ ด้วยว่าตนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญต่องาน
ฝ่ ายศิลปกรรม เพราะอานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดในช่วงการถ่ายทาภาพยนตร์ ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงให้
ภาพสื่ อ อารมณ์ ต ามจิ น ตนาการที่ ต ้อ งการถ่ า ยทอดออกมาลัก ษณะใด ผู ก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ก็ ค วรจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ ถึงแม้ว่าทุกอย่างที่เตรี ยมมานั้นพร้อมแล้วก็ตาม เช่น อาจจะต้องเปลี่ยนผ้าม่านสี
ใหม่เพราะข่มนักแสดง โดยทาให้ไม่ได้อารมณ์ตามบรรยากาศของเนื้ อเรื่ อง ทั้งๆ ที่การดาเนิ นการนี้
เป็ นไปตามที่เคยมีการประชุมกันมาก่อน แต่เมื่อผุแ้ สดงเข้าฉากแล้วกลับให้ภาพที่ขดั แย้งกับความรู ้สึก
จึงควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนเพื่อให้เอื้อต่อจินตนาการของผูก้ ากับภาพยนตร์ซ้ ึงการแก้ไขนี้อาจทาได้ท้ งั การ
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ถอดรื้ อถอนหรื อการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นในทันทีทนั ใด (improvisation) ซึ่ งในที่น้ ี ใคร่ กล่าวถึงสิ่ งที่พึง
คานึงของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีประโยชน์ เพราะโดยปกติแล้ว ภาพยนตร์ จดั เป็ นศิลปะที่เสี ย
ค่าใช้จ่ายสู งกว่างานแผนกอื่น และจะต้องระดมผนึ กกาลังจากหลายๆ ฝ่ ายเข้าร่ วมทางานด้วยกันโดย
เฉพาะงานฝ่ ายศิ ล ป์ ในภาพยนตร์ ที่ ต ้อ งอาศัย ผูจ้ ัด ฉาก (set decorator ) ผูอ้ อกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย
(costume designer) ผูจ้ ดั เสื้ อผ้า (wardrobe) ผูต้ กแต่งผูแ้ สดง (make-up artist) ผูต้ กแต่งทรงผม (hair
stylist or hairdresser) เป็ นต้น จึงควรคานึงถึงงบประมาณการเลือกสถานที่และทาฉากให้อยูใ่ นวงจากัด
ที่เรี ยกว่าประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อภาพยนตร์มากที่สุด
2. ทางานให้สอดคล้องกับฝ่ ายอื่น โดยการตระเตรี ยมและดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ไม่
ปล่ อยให้ล่ว งเลยเวลาจนส่ งผลกระทบกับการด าเนิ น งานของฝ่ ายอื่ น เช่ น มัว แต่ คิด ประดิ ษ ฐ์ประ
ประดอยจัดตกแต่งฉากไปเรื่ อยๆจนกองถ่ายยกมาถึง ยังไม่สามารถให้ดาราเข้าฉาก เพราะฉากยังไม่
เรี ยบร้อย อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉากยังไม่ครบ ไม่อาจวางในตาแหน่งที่กาหนดได้ เป็ นต้น การทางาน
ไม่คานึงถึงผูอ้ ื่นเช่นนี้ ซึ่งอาจเสี ยเวลาและอาจเสี ยอารมณ์ดว้ ย
3. มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะหน้าในการถ่ายทาภาพยนตร์ ถึงแม้จะมีการ
วางแผนและเตรี ยมการมาอย่างดี แล้วก็ตาม แต่กระนั้นก็ยงั มีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นได้ทุกเมื่อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็ นเพราะ ผูก้ ากับภาพยนตร์ตอ้ งการให้เปลี่ยน หรื อ อาจจะเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์
บังคับ เช่น เมื่อวานนี้ ถ่ายทาในโลเกชัน่ ที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสแต่ไม่จบตอน ในคืนนั้นฝนตกถนนเปี ยกชื้น
วันรุ่ งขึ้นต้องถ่ายทาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจต้องแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มฉากให้เห็นว่ามีรถมาฉีดน้ าจนถนน
เปี ยกชื้น เป็ นต้น
2.1.1 แนวคิดผู้กากับฝ่ ายศิลป์ กับผลของภาพ
ในการจัดฉากภาพยนตร์ไม่วา่ จะเป็ นการจัดอุปกรณ์และวัสดุประกอบฉาก อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่ง
กายและการแต่งหน้าเพื่อให้เกิดความสวยงามและสมบูรณ์น้ นั ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จาเป็ นต้องมีความเข้าใจ
ในพื้นฐานผลของภาพที่จะปรากฏออกเป็ นภาพยนตร์ ซึ่ งการออกแบบฉากในภาพยนตร์ น้ ี จะแตกต่าง
กับฉากละคร หรื อการออกแบบบ้านโดยปกติ เพราะการออกแบบภาพยนตร์ น้ ี ตอ้ งการผลของภาพที่
ปรากฏให้เห็นเป็ นภาพยนตร์ (visual perception) ดังนั้นผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จึงควรคานึ งถึงน้ าหนัก (tone)
ความตัดกัน (contrast) ความลึกของภาพ (perspective) ความคมชัด (focus) การเคลื่อนไหวภายในกรอบ
ภาพ (movement within the frame) สี และพื้นผิว (colour and texture) การวางจุดสนใจของภาพ (point of
interest) ระยะหรื อพื้นที่ในภาพ (space) โดยการวางทุกสิ่ งดังกล่าวต้องการให้ได้จงั หวะและมีความ
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สมดุล (rhythm and balance) เพื่อให้สัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวกล้องและผูแ้ สดง เป็ นต้น ผูก้ ากับจัก
ต้องคานึ งถึงผลของภาพที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์ ที่สัมพันธ์กนั ภาพนี้ คือการทาฉาก
ให้เกิดภาพน้ าหนักเข้มจากเงา น้ าหนักขาวของสุ นขั ผิวขรุ ขระของกาแพงและเส้นเฉียงที่เกิดจากกาแพง
เป็ นฉากเปิ ดตัว Bill Sike ที่กาลังจะฆ่า Nancy ในภาพยนตร์ เรื่ องหนูนอ้ ยพเนจร (oliver twist) ซึ่ งได้รับ
รางวัลตุก๊ ตาทองออสการ์การกากับศิลป์ ยอดเยีย่ ม
การเคลื่ อนไหวของภาพในภาพยนตร์ น้ ัน เกิ ด ขึ้ น ทั้งการเคลื่ อนไหวของสิ่ งที่ ถ่ายและการ
เคลื่อนไหวของกล้องภาพยนตร์ ซึ้งจะต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยต้องได้จงั หวะระหว่างผูแ้ สดงกับ
ฉากในภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจและความสมดุล เช่นมีการซูมเพื่อให้มีภาพขนาดวัตถุใหญ่
ขึ้น และ มีการเคลื่อนไหวติดตามของผูแ้ สดงเพื่อให้เกิดจังหวะและความสมดุล ดังนั้น ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ ยวกับผลของภาพที่ปรากฏออกมา เพื่อจะได้ออกแบบฉากของภาพยนตร์ ได้
สัมพันธ์กบั การถ่ายภาพยนตร์ โดยจะได้รับภาพที่มีความสวยงามน้ าหนักของภาพความตัดกันของภาพ
ความลึกของภาพ ความคมชัด การเคลื่อนไหวภายในกรอบภาพ สี และพื้นผิวการวางจุดสนใจของภาพ
การวางระยะพื้นที่ในภาพ จังหวะและความสมดุลของภาพที่เกิดจากากรเคลื่อนไหวของกล้อง ตัวแสดง
ที่สมั พันธ์กบั ฉาก
2.1.2 แนวคิดการทางานทีอ่ ยู่ภายใต้ การดูแลและควบคุมของผู้กากับศิลป์
ฝ่ ายศิลป์ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ ายซึ้ งก็คือ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (assistant art
director) และผูท้ ี่มีความรู ้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ให้ปรากฏฉากที่ให้ภาพสวยงามและ
สมจริ งซึ้ งฝ่ ายศิลป์ จะมีบุคคลจานวนมากน้อยเพียงใดก็ข้ ึนกับปริ มาณงานของการสร้างภาพยนตร์ เรื่ อง
นั้นๆ ในบางหน้าที่ อาจใช้บุคคลากรคนเดี ยวกันปฏิ บตั ิก็ได้เพื่อความประหยัด ฉะนั้นในที่น้ ี จึงใคร
กล่ า วถึ ง งานที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารดู แ ลและควบคุ ม ของผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ตามหลัก การอย่า งกว้า งๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. งานผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ งานนี้จะต้องอาศัยบุคคลที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ ไว้วางใจโดย
มอบหมายให้ปฏิบตั ิและอาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในยามจาเป็ น
2. งานออกแบบ (set design) เป็ นการลงมือออกแบบฉากให้เป็ นไปตามความเห็นและ
ความต้องการของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (ซึ่งอาจรวมถึงผูก้ ากับภาพยนตร์และผูก้ ากับภาพด้วย) ทั้งที่เป็ นฉาก
ในโรงถ่ายและนอกโรงถ่าย พร้อมกับการให้ขอ้ เสนอแนะสิ่ งประกอบฉาก (setdressing)
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3. งานสร้างและประกอบฉาก (setting) เป็ นงานที่จดั ตามแบบร่ าง โดยสร้างขึ้นในรู ป
ของโครงสร้าง แล้วทาการลงสี ติ ดตั้งอุปกรณ์ และวัสดุประกอยฉากต่างๆเพื่อให้ได้บรรยากาศและ
จินตนาการตามที่กาหนด
4. งานเขียนภาพ (illustrate) เป็ นงานเกี่ยวกับการเขียนภาพประกอบในฉากภาพยนตร์
เพื่อใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ให้ดูแล้วสมจริ ง
5. งานออกแบบอุปกรณ์การแสดงและหุ่ น เป็ นการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์การแสดง
ทั้งหมดในภาพยนตร์รวมถึงการออกแบบหุ่น เช่น สัตว์ประหลาด หุ่นยนต์ ยานอวกาศ เป็ นต้น
6. งานทาหุ่ นจาลอง (model/miniature) เป็ นการสร้างหุ่นจาลองของฉากที่จะสร้างเพื่อ
การถ่ายทาภาพยนตร์โดยใช้อตั ราส่ วนที่ได้สดั ส่ วนกับฉากที่จะสร้างจริ ง
7. งานการเขี ย นแบบฉาก (lead) เป็ นงานการเขี ย นแบบเพื่ อ ให้แ ผนกช่ า งใช้เ ป็ น
แนวทางในการคานวณวัสดุที่จะใช้และดูเป็ นแบบแปลนเพื่อการจัดสร้างฉาก
8. งานศึกษาค้นคว้า (research) ภาพยนตร์ บางเรื่ องจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อนา
ข้อมูลมาออกแบบและจัดสร้างฉากจึงจะได้ฉากสมจริ งตามเหตุการณ์ เช่ น ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์
ดังนั้นจึงต้องมีงานศึกษาค้นคว้า
9. งานขนย้า ยและจัด เก็ บ ดู แ ลรั ก ษา (trucking and clerical) เป็ นการอ านวยความ
สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และวัสดุประกอบฉากและสิ่ งต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การติดตั้ง และเมื่อรื้ อถอน
แล้วนากลับไปจักเก็บดูแลรักษาต่อไป
10. งานควบคุมและจัดซื้ อ เป็ นงานที่อานวยความสะดวกในเรื่ องการจัดหาสิ่ งจาเป็ น
ต่างๆ และควบคุมป้องกันมิให้สูญหายหรื ออาจทาการแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้สามารถนากลับมาใช้งาน
ได้อีก
11. งานเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย เป็ นงานที่จดั หาและเก็บรักษาเสื่ อผ้าและเครื่ องแต่ง
กายต่างๆ ให้แกผูแ้ สดงตามเรื่ องราวใน ภาพยนตร์
12. งานตกแต่งใบหน้าและตกแต่งผลพิเศษ เป็ นงานที่ตกแต่งผูแ้ สดงให้สวยงามหรื อ
ให้ดูแล้วเกิดความรู ้สึกสมจริ งสมจัง
13. งานออกแบบซึ่งเป็ นงานเน้นหนักการออกแบบเพื่อให้ได้บรรยากาศตามเนื้อเรื่ อง
14. งานช่างศิลป์ เป็ นช่างฝี มือที่เป็ นผูจ้ ดั สร้างฉากโดยจะต้องทางานร่ วมกัน เช่น งาน
ช่างเขียนแบบ งานช่างปั้น งานช่างเขียน เป็ นต้น
15. งานช่างฝี มือก่อสร้างเป็ นงานที่อาศัยทักษะการจัดสร้างฉากเพื่อให้ได้เค้าโครงของ
ฉากที่ตามต้องการ เช่น งานไม้ งานช่างปูน งานช่างสี งานช่างไฟฟ้า

10
16. งานธุรการ เป็ นที่ให้บริ การในการปฏิบตั ิงานด้านการกากับฝ่ ายศิลป์ ให้ดาเนิ นการ
ไปด้วยดี
2.2 แนวคิดที่เกีย่ วกับการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์
ในการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับหรื อขั้นตอนที่พึงต้องปฏิบตั ิอยู่ 10 ขั้น
ด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผูก้ ากับภาพยนตร์ การหาข้อมูล
เกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่างหยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์
เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การกาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี และวัสดุ การ
ควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้ภาพงดงามกลมกลืน
กับผูแ้ สดง ซึ่งในที่น้ ีจะกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ล่ะขั้นตอน ดังนี้
1.การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจบท
ภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของฉากตามจินตนาการของตนว่ามีลกั ษณะใด มีฉากอะไรบ้าง
แต่ละฉากควรให้บรรยากาศและอารมณ์อย่าง จากนั้นจึงแยกว่ามีฉากที่จะต้องสร้างกี่ฉาก เป็ นการถ่าย
ทาในโลเคชันหรื อในโรงถ่าย มีการดัดแปรง แก้ไข หรื อเสริ มแต่งอยูม่ ากน้อยเพียงไรในฉากที่กาหนด
ไว้น้ นั เป็ นต้น
2.การปรึ กษาหารื อกับผูก้ ากับภาพยนตร์ หลังจากแยกฉากที่ตอ้ งออกแบบก่อสร้างที่ถือเป็ นฉาก
หลักและฉากที่ตอ้ งถ่ายโลเคชันอย่างคร่ าว ๆ โดยรับรู ้ถึงสัดส่ วนของงานในเรื่ องเกี่ยวกับฉากแล้ว ผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องพิจารนาสิ่ งที่ตนได้สร้างจินตนาการว่ามีฉากอะไรบ้างและมีลกั ษณะอย่างไร โดย
คิดฝันร่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ เช่น ถ้าต้องการฉากบ้านเป็ นฉากหลัก บ้านนี้ จะเป็ นบ้านลักษณะแบบ
ใด สี อะไร หน้าต่าง ประตู พื้นบ้านเป็ นแบบใด สาหลับคนฐานะใด โดยผูอ้ ยู่น้ ันมีรสนิ ยมอย่างไรมี
อุปกรณ์เครื่ องใช้อะไร เหมาะสมกับบทภาพยนตร์ หรื อไม่อย่างไร มีทางเข้าออกแบบไหน ซึ่ งผูก้ ากับ
ฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับภาพยนตร์ ต่างจะต้องให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นที่พอใจแก่ ท้ งั สองฝ่ าย จึ งจะดาเนิ นการ
ต่อไป
3.การหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เมื่อได้แนวทางของฉากแล้ว ผูอ้ อกแบบ
ฉากจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากโดยละเอียด เช่น ถ้าเป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ควรค้นคว้าหาข้อมูลว่า
เป็ นช่วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไรโดยอาจหาข้อมูลได้จาก
เอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบโดยข้อมูลดังกล่าวควรมีการ
พิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
4.การร่ างแบบอย่างหยาบ นาข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบโดยการร่ างแบบอย่างหยาบหลาย ๆ
แบบ หลาย ๆ มุม เพื่อให้เห็ นว่ามีลกั ษณะอย่างไร การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ ไม่ตอ้ งใหญ่นัก ขนาด
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ประมาณภาพโปสการ์ ดโดยร่ างแบบและลงสี หยาบ ๆ พอให้เป็ นเค้าโครง ถ้าเป็ นฉากในบ้านอาจ
ออกแบบฉากโดยตัดด้านข้างของบ้านออกเพื่อให้เห็นพื้นที่ต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละห้อง ซึ่งจะทาให้ผู ้
ดูรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวโดยมองดูแล้วเกิดความลึก การร่ างแบบอย่างหยาบนี้จึงจัดทาเป็ นผัง
5.การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์เลือก เมื่อร่ างแบบหยาบเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อผูก้ ากับ
ภาพยนตร์พิจารณาเพราะแบบร่ างอย่างหยาบนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนกว่าการจินตนาการ รวมทังได้เห็น
โครงสี สิ่งประกอบฉาก ทาให้ผูก้ ากับภาพยนตร์ สามารถเลือกฉากใดจึงบจะเหมาะสมที่จะดาเนิ นการ
จัดสร้าง หรื ออาจเสนอว่าควรแก้ไขปรับปรุ งแบบร่ างในส่ วนใด
6.การเขียนแบบและการกาหนดรายละเอียด นาแบบร่ างอย่างหยาบที่ได้การคัดเลือกและรับ
ความเห็นชอบจากผูก้ ากับภาพยนตร์แล้ว มาเขียนแบบโดยเขียนรายละเอียด รู ปตัด รู ปตั้ง รู ปทรวดทรง
และอาจสร้างรู ปจาลองโดยเข้าสเกล (scale) เพื่อให้ช่างฝี มือเสามารถนาไปก่อสร้างได้
7.การกาหนดงบประมาณสร้างฉาก ให้แยกเป็ นรายการต่างๆ ของการก่อสร้างในแต่ละฉากว่า
ค่าเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงมากน้อยเพียงไร ค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุประกอบฉากจะเช่า ซื้อ หรื อยืม ค่าพาหนะ
ขนส่ ง เป็ นต้น เพื่อให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การสร้างและผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์พิจารณาวงเงิน
8.การวางโครงสี และวัสดุ การวางโครงสี ของฉากที่สร้างขึ้นมา ทาได้โดยการทดลองระบายดูวา่
ฉากควรเป็ นสี อะไร และเข้ากับอุปกรณ์หรื อวัสดุประกอบฉากหรื อไม่ รวมทั้งลวดลายของสิ่ งที่ปรากฏ
ในฉาก ถ้าเห็นเหมาะสมจึงซื้อสี และวัสดุดงั กล่าวเพื่อนามาจัดสร้างฉากต่อไป
9.การควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการจัดการสิ่ งประกอบฉาก มอบหมายงานให้ช่างฝี มือ
ก่อสร้างและผูจ้ ดั การสร้างภาพยนตร์ ไปดาเนิ นการจัดทาตามแบบที่กาหนด โดยต้องหมัน่ ตรวจตรา
ควบคุมให้เป็ นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้านความประณี ตและระยะเวลาดาเนินการ เมื่อเสร็ จสิ้ นการถ่าย
ทาพยนต์ก็จาเป็ นต้องรื้ อถอนและจัดเก็บฉาก พร้อมกับส่ งคืนสิ่ งของที่ยืมหรื อเช่ามา การรื้ อถอนและ
จัดเก็บนั้นควรทาด้วยความระมัดระวัง
10.การดู แลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแ้ สดง ในวันถ่ายทาผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องดู แลการถ่ายทาโดยช่ วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้ อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น 34
เพื่อจะได้นาฉากมาใช้หือดัดแปลงใช้ในโอกาสต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก โดย
ต้องเริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
2.2.1 แนวคิดพืน้ ฐานทางสุ ทรียภาพสาหรับงานออกแบบสถานทีแ่ ละฉากภาพยนตร์

12
การเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ การออกแบบกากับฝ่ ายศิลป์ นั้น ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรมีความ
เข้าในพื้นฐานทางสุ นทรี ยภาพ ที่มีส่วนสาคัญในการออกแบบ เพราะสิ่ งเหล่านี้จะทาให้สถานที่และฉาก
ภาพยนตร์มีความงามและคุณค่าทางด้านศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย เส้น รู ปทรง รู ปร่ าง พื้นผิว น้ าหนัก
อ่อนแก่ พื้นที่ว่าง ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความสมดุล การซ้ ากัน ความเชื่อกัน ความเป็ นกลุ่มเป็ น
ก้อน และความเลื่อมพราย
1.เส้น (line) ทาให้เกิดความรู ้สึกแก่คนดูแตกต่างกัน เช่น เส้นนอนจะทาให้เกิดความ
เบื่อหน่ าย สงบนิ่ ง เส้นตรงทาให้เกิดความนิ่ ง เส้นโค้งทาให้เกิ ดความอ่อนหวาน เส้นเฉี ยงทาให้เกิด
ความรู ้สึกคึกคัก เช่นฉาก ในงานฉลองคบรอบ 15 ปี ของค่ายเพลง จะมีแสงไฟสาดส่ องในสถานที่เต้นรา
เป็ นต้น
2.รู ปทรง (form) เป็ นสิ่ งที่มองได้เป็ น 3 มิติ ทาให้เกิดความรู ้สึกต่างกัน เช่น ทรงกลม
ทาให้เกิดความลื่นไหล ทรงพีระมิดทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง รู ปทรงเหลี่ยมทาให้เกิดความรู ้สึกหนัก
แน่น เป็ นต้น
3.รู ปร่ าง (shape) เป็ นเส้นรอบนอกของสิ่ งต่างๆ ที่ตาเห็นเป็ น 2 มิติ รู ปร่ างใหญ่ รู ปร่ าง
เล็ก รู ปร่ างบิดเบี้ยว เป็ นต้นจะให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน
4.พื้นผิว (texture) เป็ นการบอกให้ผูด้ ู เกิ ดความรู ้ สึกต่อสิ่ งที่ปรากฏออกมา เช่ น ผิว
ขรุ ขระ ผิวเรี ยบมันของพื้นผนังที่เป็ นอิฐหรื อกระจก ในฉากทะเลจะมีผิว 3 ผิว ได้แก่ ผิวของพื้นหาด
ทราย คลื่นทะเล และท้องฟ้า
5.น้ าหนักอ่อนแก่ (volume) ความรู ้สึกที่มีต่อความอ่อนแก่ในน้ าหนักที่เป็ นความเข้ม
นับตั้งแต่น้ าหนักที่เข้มที่สุด คือดาไปจนถึงน้ าหนักเบาที่สุดคือสี ขาว จะทาให้ความรู ้สึกแก่ผดู ้ ูแตกต่าง
กัน เช่น ท้องฟ้าก่อนฝนตกจะให้อารมณ์ต่างกับท้องฟ้าที่แจ่มใส เป็ นต้น
6.พื้น ที่ ว่าง (space) เป็ นบริ เ วณอากาศรอบห้องรวมถึ งบริ เ วณอากาศที่ ต่อเนื่ องกับ
ภายนอก เช่น ฉากในความฝันนาเปี ยโนมาวางในสนามหญ้า และถ่ายเป็ นวงกลมจะมีพ้ืนที่ว่างรอบข้าง
สิ่ งเหล่านี้จะประสานสัมพันธ์กบั ผูแ้ สดงในฉาก
7.ความกลมกลื น (harmony) เป็ นความรู ้ สึกที่ เกิ ด จากสิ่ งต่างๆ ที่ มาอยู่ร่วมกันแล้ว
กลมกลืนเข้ากัน เช่ นทรงควยของผลส้มวางอยู่กบั ผลท้องมนรี ของละมุด สี แดงอยู่กบั ชมพู่ ตะกัว่ อยุ่
กับอะลูมีเนียม เป็ นต้น
8.ความขัดแย้งกัน (contrast) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดความแตกต่างกัน เช่นสี่ เหลี่ยมกับ
ทรงกลม แสดงกับสี เขียว หนากับบาง เป็ นต้น
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9.ความสมดุล (balance) เกิดจากการวางตาแหน่ งที่ทาให้แต่ละข้างไม่หนักไปทางใด
ทางหนึ่ ง แบ่งออกเป็ นสมดุลแท้หมายถึงสองข้างเท่ากันและเหมือนกัน เช่น ยักษ์เฝ้าประตูวดั พระแก้ว
หัวเตียงที่มีโต๊ะและโคมไฟ 2 ข้างส่ วนสมดุลไม่แท้หมายถึง เมื่อมองภาพแล้วเกิดรู ้สึกว่าเท่ากัน เช่น คน
เดินมามือหนึ่งถือกระเป๋ าหนังสื อ อีกมือถือหอบหนังสื อ เป็ นต้น
10.การซ้ ากัน (repettition) เป็ นการรวมเอาสิ่ งเดียวกันมาอยูร่ วมกัน เช่นรั้ว เสาไฟฟ้า
กระจาดส้ม ซึ่งทาให้เกิดความรู ้สึกไม่สิ้นสุ ด
11.ความเชื่อมกัน (transition) เป็ นการเชื่อมสิ่ ง 2 สิ่ งเข้าด้วยกัน เช่น สี แดงอยูก่ บั สี ขาว
แต่มีสีชมพูคนั่ กลาง ดอกไม้สีแดงปักแจกัน มีใบเล็กๆ เชื่อมความรู ้สึกเป็ นก้อนเข้าด้วยกัน
12.ความเป็ นกลุ่มก้อน (intensity) เป็ นความรู ้สึกที่รวมกลุ่มกันอย่างเป็ นปึ กแผ่น เช่น
หมู่บา้ นชาวนากับลอบฟางหรื อความรู ้สึกเป็ นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ เช่น โรงสี ดกดัง ต้นไม้ใหญ่ และตึก เป็ น
ต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง หนักแน่น
13.ความเลื่อมพราย เป็ นการใช้สีจดั ๆ ในเนื้ อที่เล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางสี เข้มที่หม่นลง
แล้ว เช่น แสงไฟสี ต่างๆ เวลาค่าคืน เพชรนิลจินดาบนผ้ากามะหยีส่ ี เข้ม ผ้าทอลายน้ าไหลเป็ นต้น
2.2.2 แนวคิดการออกแบบสถานทีแ่ ละฉากในภาพยนตร์
ในการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับหรื อขั้นตอนที่พึงต้องปฏิบตั ิอยู่ 10 ขั้น
ด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผูก้ ากับภาพยนตร์ การหาข้อมูล
เกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่างหยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์
เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การกาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี และวัสดุ การ
ควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้ภาพงดงามกลมกลืน
กับผูแ้ สดง ซึ่งในที่น้ ีจะกล่าวรายละเอียดเพิม่ เติมในแต่ล่ะขั้นตอน ดังนี้
1.การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจบทภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของฉากตามจินตนาการของตนว่ามีลกั ษณะใด มีฉาก
อะไรบ้าง แต่ละฉากควรให้บรรยากาศและอารมณ์อย่าง จากนั้นจึงแยกว่ามีฉากที่จะต้องสร้างกี่ฉาก เป็ น
การถ่ายทาในโลเคชันหรื อในโรงถ่าย มีการดัดแปลง แก้ไข หรื อเสริ มแต่งอยูม่ ากน้อยเพียงไรในฉากที่
กาหนดไว้น้ นั เป็ นต้น
2.การปรึ กษาหารื อกับผูก้ ากับภาพยนตร์ หลังจากแยกฉากที่ตอ้ งออกแบบก่อสร้างที่ถือ
เป็ นฉากหลักและฉากที่ตอ้ งถ่ายโลเคชันอย่างคร่ าว ๆ โดยรับรู ้ถึงสัดส่ วนของงานในเรื่ องเกี่ยวกับฉาก
แล้ว ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องพิจารนาสิ่ งที่ตนได้สร้างจินตนาการว่ามีฉากอะไรบ้างและมีลกั ษณะอย่างไร
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โดยคิดฝันร่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ เช่น ถ้าต้องการฉากบ้านเป็ นฉากหลัก บ้านนี้ จะเป็ นบ้านลักษณะ
แบบใด สี อะไร หน้าต่าง ประตู พื้นบ้านเป็ นแบบใด สาหลับคนฐานะใด โดยผูอ้ ยูน่ ้ นั มีรสนิยมอย่างไรมี
อุปกรณ์เครื่ องใช้อะไร เหมาะสมกับบทภาพยนตร์ หรื อไม่อย่างไร มีทางเข้าออกแบบไหน ซึ่ งผูก้ ากับ
ฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับภาพยนตร์ ต่างจะต้องให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นที่พอใจแก่ ท้ งั สองฝ่ าย จึ งจะดาเนิ นการ
ต่อไป
3.การหาข้อมูลเกี่ ยวกับฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เมื่อได้แนวทางของฉากแล้ว
ผูอ้ อกแบบฉากจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากโดยละเอียด เช่น ถ้าเป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ควรค้นคว้าหา
ข้อมูลว่าเป็ นช่ วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไรโดยอาจหา
ข้อมูลได้จากเอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบโดยข้อมูล
ดังกล่าวควรมีการพิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
4.การร่ างแบบอย่างหยาบ นาข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบโดยการร่ างแบบอย่างหยาบ
หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ มุม เพื่อให้เห็นว่ามีลกั ษณะอย่างไร การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ ไม่ตอ้ งใหญ่นัก
ขนาดประมาณภาพโปสการ์ดโดยร่ างแบบและลงสี หยาบ ๆ พอให้เป็ นเค้าโครง ถ้าเป็ นฉากในบ้านอาจ
ออกแบบฉากโดยตัดด้านข้างของบ้านออกเพื่อให้เห็นพื้นที่ต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละห้อง ซึ่งจะทาให้ผู ้
ดูรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวโดยมองดูแล้วเกิดความลึก การร่ างแบบอย่างหยาบนี้จึงจัดทาเป็ นผัง
5.การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ เลือก เมื่อร่ างแบบหยาบเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอ
ต่อผูก้ ากับภาพยนตร์ พิจารณาเพราะแบบร่ างอย่างหยาบนี้ ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนกว่าการจินตนาการ
รวมทังได้เห็นโครงสี สิ่งประกอบฉาก ทาให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์สามารถเลือกฉากใดจึงบจะเหมาะสมที่จะ
ดาเนินการจัดสร้าง หรื ออาจเสนอว่าควรแก้ไขปรับปรุ งแบบร่ างในส่ วนใด
6.การเขียนแบบและการกาหนดรายละเอียด นาแบบร่ างอย่างหยาบที่ได้การคัดเลือก
และรับความเห็นชอบจากผูก้ ากับภาพยนตร์ แล้ว มาเขียนแบบโดยเขียนรายละเอียด รู ปตัด รู ปตั้ง รู ป
ทรวดทรง และอาจสร้างรู ปจาลองโดยเข้าสเกล (scale) เพื่อให้ช่างฝี มือเสามารถนาไปก่อสร้างได้
7.การกาหนดงบประมาณสร้างฉาก ให้แยกเป็ นรายการต่างๆ ของการก่อสร้างในแต่ละ
ฉากว่าค่าเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงมากน้อยเพียงไร ค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุประกอบฉากจะเช่า ซื้ อ หรื อยืม ค่า
พาหนะขนส่ ง เป็ นต้น เพื่อให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การสร้างและผูอ้ านวยการสร้างภาพยนตร์พิจารณา
วงเงิน
8.การวางโครงสี และวัสดุ การวางโครงสี ของฉากที่สร้างขึ้นมา ทาได้โดยการทดลอง
ระบายดูว่าฉากควรเป็ นสี อะไร และเข้ากับอุปกรณ์หรื อวัสดุประกอบฉากหรื อไม่ รวมทั้งลวดลายของ
สิ่ งที่ปรากฏในฉาก ถ้าเห็นเหมาะสมจึงซื้อสี และวัสดุดงั กล่าวเพื่อนามาจัดสร้างฉากต่อไป
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9.การควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการจัดการสิ่ งประกอบฉาก มอบหมายงานให้
ช่างฝี มือก่อสร้างและผูจ้ ดั การสร้างภาพยนตร์ไปดาเนินการจัดทาตามแบบที่กาหนด โดยต้องหมัน่ ตรวจ
ตราควบคุมให้เป็ นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้านความประณี ตและระยะเวลาดาเนิ นการ เมื่อเสร็ จสิ้ นการ
ถ่ายทาพยนต์ก็จาเป็ นต้องรื้ อถอนและจัดเก็บฉาก พร้อมกับส่ งคืนสิ่ งของที่ยืมหรื อเช่ามา การรื้ อถอน
และจัดเก็บนั้นควรทาด้วยความระมัดระวัง
10.การดูแลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแ้ สดง ในวันถ่ายทาผูก้ ากับฝ่ าย
ศิลป์ จะต้องดูแลการถ่ายทาโดยช่วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น เพื่อ
จะได้นาฉากมาใช้หือดัดแปลงใช้ในโอกาสต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก โดยต้อง
เริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
2.2.3 แนวคิดการเลือกโรงถ่ ายและสถานทีท่ ใ่ี ช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์
การเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับภาพยนตร์ ทุกเรื่ อง และมีความสาคัญ
ไม่ต่างไปจากการสร้างฉากในโรงถ่าย ซึ่งการเลือกโลเคชันมาใช้ถ่ายทาภาพยนตร์จะต้องคานึงถึงความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง และมีคุณค่าทางศิลปะ
สถานที่การถ่ายภาพยนตร์ น้ นั ผูท้ ี่จะเสาะหาขั้นต้นหลังจากที่ได้แยกบท (break down script)
แล้ว ได้แก่ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ โดยผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะเป็ นผูเ้ สาะหาโลเคชันให้ตรงกับบท
แล้วถ่ายภาพทุกมุมพร้อมกับจดรายละเอียดสถานที่ที่คิดว่าน่าจะใช้เป็ นบริ เวณที่ถ่ายทาภาพยนตร์ โดย
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น ระยะทาง เวลาเปิ ดให้ใช้สถานที่ ความเป็ นไปได้ในการขอ
อนุ ญาตใช้สถานที่ ภาพทุ กภาพจะถูกนามาเลือกดูโดยทีมงานสร้างภาพยนตร์ ซ่ ึ งประกอบด้วยผูช้ ่วยผู ้
กากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การกองถ่าย ผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับภาพยนตร์ เมื่อเลือกได้ที่ใดที่
หนึ่ งแล้วทีมงาน (ยกเว้นผูก้ ากับภาพยนตร์ ) จะพากันไปดูอีกครั้ง และผูจ้ ดั การกองถ่ายจะดูแลด้านการ
ติดต่อการขออนุ ญาต ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะดูปัญหาการยกกองถ่าย ส่ วนผูก้ ากับภาพจะดูทิศทาง
ของแสง มุมภาพ องค์ประกอบของภาพที่เป็ นอยู่ จุดตั้งกล้องและการเลื่อนไหวของกล้อง ส่ วนผูก้ ากับ
ฝ่ ายศิลป์ จะดูความสวยงามเหมาะสมของฉากที่เข้ากับภาพยนตร์ ความเป็ นไปได้ในการดัดแปลงเพิ่มเติม
ฉากการเพิ่มสิ่ งประกอบและตกแต่งฉาก ความเป็ นไปได้ในการหาซื้อหรื อเช่าสิ่ งดังกล่าวแถว ๆ นั้น เพื่อ
ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ดังนั้นการเลือกสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ควรคานึงถึงสิ่ ง
ต่อไปนี้
1.อารมณ์ และความรู ้ สึกของสถานที่ น้ ัน ๆ เช่ น ถ้าหากจะเลื อกสถานที่ ที่เป็ นทะเล
ทะเลจะมีหลายแบบหลายอารมณ์ แบบเรี ยบ ๆ ที่มีหาดกว้าง ท้องทะเลที่มีคลื่นน้อย ๆ ก็จะให้ความรู ้สึก
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สงบ เหมาะสาหรับฉากเดินเล่นชายหาด หรื อฉากที่มีอารมณ์หว้าเหว่ ส่ วนทะเลที่มีโขดหิ น ท้องทะเลมี
คลื่นมาก ลมแรง หาดลาดต่าอย่างนี้จะเหมาะสาหรับฉากที่มีการแสดงเร่ าร้อน มีความผันผวนในอารมณ์
เป็ นต้น
2.ความสมจริ งของฉาก การเลือกสถานที่เช่นนี้ ยึดข้อเท็จจริ งของเรื่ องเป็ นเกณฑ์ เช่น
ถ้าเป็ นบทภาพยนตร์ ที่สร้างจากบทประพันธ์ ซึ่ งเนื้ อเรื่ องเกิดจากที่พกั ผ่อนชายทะเลราว 40 ปี มาแล้ว ก็
ควรเลือกโลเคชันที่หวั หิ น ซึ่งเคยมีชื่อเสี ยงทางด้านนี้และมีสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณอยูบ่ า้ ง โดยห้องนอน
ต้องจัดให้เป็ นห้องนอนที่ดูแล้วเข้ากับยุคสมัยนั้น การเลือกหมู่บา้ นชาวประมง ตลาดน้ า (ก็ควรจะเป็ น
ตลาดน้ าที่มีเรื อพายค้าขาย มากกว่าที่จะมีเรื อท่องเที่ยวเต็มคลอง) ก็เช่ นกัน ถ้าหากเลือกสถานที่ไม่
สมจริ งจนผูด้ ูรู้สึกถึงความ “เป็ นไปไม่ได้” เสี ยแล้ว ภาพยนตร์เรื่ องนั้นก็จะดูขดั กับความรู ้สึก ผูด้ ูไม่เชื่อ
ว่าเรื่ องที่เกิดขั้นนั้นเป็ นจริ ง ซึ่งจะทาให้ภาพยนตร์เรื่ องนั้นประสบความล้มเหลวได้
3.สี ในแต่ละสถานที่จะมีสีส่วนรวม (tonality) ของสถานที่น้ นั ๆ แตกต่างกันไป เช่น
ฉากตึกบางแห่ งสี ส่วนรวมอาจจะเป็ นสี เทา (ตึกเก่ า ๆ อาจจะทาสี เทา มีโกดังที่ใช้สังกะสี ทาผนัง มี
แท็งก์น้ าสี เทา) บางแห่ งสี ส่วนรวมอาจจะเป็ นสี เหลือง ฉากทุ่งดอกไม้ ควรเป็ นสี อะไร ถ้าทุ่งดอกไม้สี
ขาว ก็จะทาให้ความรู ้สึกต่างจากทุ่งดอกไม้สีเหลือง เพราะสี ขาวจะให้ความรู ้สึกสะอาดสว่าง ในขณะที่
สี เหลืองให้ความรู ้สึกเบิกบาน เป็ นต้น
4.ความเป็ นไปได้ในการตั้งกล้อง การหาสถานที่ซ่ ึงสวยงามตรงตามบทภาพยนตร์ โดย
บางทีสถานที่น้ ันถ้าตั้งกล้องและเครื่ องมื อต่าง ๆ แล้ว อาจจะไม่ได้ภาพอย่างที่ตาเราเห็ น เนื่ องจาก
สถานที่น้ นั มีเนื้ อที่คบั แคบจนเกินไป ก็ไม่อาจนามาใช้เป็ นฉากภาพยนตร์ ดังนั้นการหาสถานที่ถ่ายทา
ถ้าเป็ นฉากภายในแล้วควรจะเป็ นห้องที่มีเพดานสู ง มีเนื้อที่กว้าง เพื่อให้สามารถใช้สาหรับตั้งกล้อง ตั้ง
ไฟ ดอลลี่ และมีพ้ืนที่เข้าไปทางานได้ ในการเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ควรเลือกใช้ห้องโถงหรื อ
ห้องที่มีช้ นั ลอย เพราะสามารถใช้ช้ นั ลอยเป็ นที่ตอดตั้งไฟและวางกล้องได้ การเลือกสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ นอกจากต้องคานึ งถึงความสะดวกในการตั้งกล้องแล้ว ยังควรคานึ งถึงภาพที่ถ่ายออกมา
เพื่อให้ได้สวยงามอีกด้วย โดยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องทางานและปรึ กษากับผูก้ ากับภาพ เพื่อให้รู้ถึง
ทิ ศทางของแสง แนวดวงอาทิ ตย์ข้ ึ น และตก ฉากหน้าสิ่ งที่ อยู่ตรงกลาง และฉากหลัง (foreground,
middleground, background) คิด สุ วรรณศร ผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องไอ้ค่อม เลือกฉากป่ าลึกที่อาเภอทอง
ผ่าภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นฉากในการถ่ายทา แม้ว่าจะต้องบุกป่ าไกลและการเดินทางลาบาท แต่พ้นื ที่
ดังกล่าวสามารถหมุนกล้องถ่ายได้ทุกมุมตามที่เห็นเหมาะสม ซึ่งสะดวกในการถ่ายทาภาพยนตร์ เช่น ถ้า
ต้องการให้แสงเข้าด้านหน้าผูแ้ สดงก็สามารถเปลี่ยนตาแหน่งผูแ้ สดง โดยให้แสงส่ องด้านหน้า เป็ นต้น

17
5.งบประมาณ การพิจารณาเลือกสถานที่นอกจากต้องคานึงถึงสิ่ งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ยังต้องระมัดระวังเรื่ องค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยจะต้องจ่ายอย่างประหยัดไม่เลือกสถานที่ไกล ๆ โดยไม่มี
ความจาเป็ น เพราะจะทาให้ท้ งั เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ค่าเดิ นทาง ค่าขนส่ ง
เป็ นต้น ถ้าหากเห็นว่าสามารถดัดแปลงสถานที่ใกล้เคียงได้จะเป็ นการประหยัดไม่นอ้ ย การเลือกสถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ ควรเลือกไว้หลาย ๆ แห่ ง ในแต่ล่ะฉาก เช่ น ถ้าเป็ นฉากคลองก็อาจจะหาคลองไว้
หลาย ๆ สาย เพราะเมื่อถึงเวลาติดต่อขอใช้สถานที่แล้ว แต่ละแห่ งอาจมีปัญหา โดยบางเวลาอาจมีเรื อ
พลุกพล่านหรื อเจ้าของท่าคิดค่าเช่าสถานที่ในราคาสู งเกินควร ทาให้ไม่อาจใช้คลองสายนั้น ๆ แม้ว่า
บางครั้งสถานที่แต่ละแห่ งจะมีปัญหา เราสามารถเลือกใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ โดยเลือกถ่ายมุม
ต่างๆที่ดีที่สุดของแต่ละแห่ ง เมื่อนามาตัดต่อเข้าด้วยกันแล้วทาให้ผดู ้ ูคิดว่าเป็ นคลองสายเดียวที่มีความ
สวยงาม การเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ต้องเลือกให้ได้ความรู ้สึกตรงตามเนื้อเรื่ องในแต่ละลักษณะ
เด่นของฉากเช่น ฉากครอง ที่แสดงความสมบรู ณ์ผาสุ ก ก็ควรจะมีน้ าเต็มเปี่ ยมฝัง สองข้างคลองเขียวขจี
หรื อถ้าเป็ นท้องถนนที่มีสภาพพลุกพล่าน เมื่อต้องเน้นอารมณ์ของผูแ้ สดง สาหรับฉากที่ตวั แสดงว้าเหว่
แล้วเดินเดี่ยวอยูค่ นเดียว ท่ามกลางความคึกคักของผูค้ นและการจราจรหนาแน่น จะทาให้ผดู ้ ูเกิดอารมณ์
กลับกันเป็ นต้น สถานที่ถ่ายทาแต่ละแห่ งจะมีขอ้ ดีและข้อจากัดในตัวของมันเอง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควร
พิจารณาว่าจะเลือกสถานที่แบบไหน จะเลือกเอาระหว่างคุณค่าทางความงาม ความสะดวกสบายในการ
ถ่ายทาหรื อสถานที่ที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกแล้วกาหนดลงไป

