บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลงานสหกิจการผลิตภาพยนตร์ เรื่ อง School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า 2559
สรุปผลงานสหกิจการผลิตภาพยนตร์ เรื่ อง School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า 2559 ที่ต้งั ไว้
หลังจากที่ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 30พฤษภาคม 2559ถึง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด ตาแหน่ง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ภาพยนตร์
เรื่ อ ง School Tales เรื่ อ งผีมี อ ยู่ว่ า 2559ในหัว ข้อ รายงาน บทบาทหน้า ที่ ข องผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ :
กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ เรื่ อง School Tales เรื่ องผีมีอยู่ว่า 2559 ปรากฏว่า การทางานของผูก้ ากับฝ่ าย
ศิลป์ นั้นเป็ นบทบาทหน้าที่ที่น่าสนใจ และได้รับความรู ้จากเทคนิคต่างๆ ของการกากับศิลป์ ได้เป็ น
อย่ า งดี ท าให้ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ใ นการท างานเพิ่ ม ขึ้ น สามารถสรุ ปผลรายงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
5.1 สรุปตามวัตถุประสงค์ ที่ 1
ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทางานของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ภาพยนตร์ เรื่ อง
School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า 2559 บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด บทบาทหน้าที่ของผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ ในการทางานภายในการผลิตภาพยนตร์ น้ นั เป็ นการทางานที่จะต้องทางาน
รวมกับคนหมู่มาก การทางานในกองถ่ายนั้นเราจะต้องพบปะกับผูค้ นตลอดเวลาเพราะว่า
กระบวนการทางานของฝ่ านศิลป์ นั้นต้องทางานควบคู่ไปกับผูก้ ากับว่าอยากให้ฉากแต่ละ
ฉากออกมาเป็ นอย่างไรและยังต้องทางานกันเป็ นทีมทั้งทีมงานฝ่ ายศิลป์ ทีมไฟ ทีมตากล้อง
และคอนทีนิวเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ โดยทีมฝ่ ายศิลป์ แต่ละคนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กระบวนการคิดที่รวดเร็ ว และต้องเป็ นคนที่ขยันมีใจใส่ ในทางด้านงานศิลป์ เพราะฝ่ ายศิลป์
จะต้องเป็ นคนรังสรรทุกรายละเอียดในฉากแต่ละฉากและยังเป็ นฝ่ ายจักหาโลเคชัน่ ด้วย
งานของฝ่ ายศิลป์ จึงถือได้ว่าเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความอดทนสู งเพราะงานค่อนข้างหนัก ไม่
มีเวลาเลิกงานที่แน่ นอน โดยที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ นั้นจะเป็ นคนที่มีไอเดียที่แปลกใหม่คิดเร็ ว
และสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดของผูก้ ากับ
ฝ่ ายศิ ลป์ นั้นมาประยุกต์ใช้ในการผลิ ตภาพยนตร์ ผูศ้ ึ กษาได้มีความสนใจและได้ศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่ของ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นคนที่จะคอยดูแลเกี่ยวกับ การ
สร้างฉาก การทาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์ออกมาให้มีความสมบูรณ์ และการ
ทาหน้าที่แบบนี้ ก็ตอ้ งมีทีมงานที่มีคุณภาพ
แนวคิดทฤษฎี ของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผลของภาพซึ่ งสอดคล้องกับการ ในการทาฉาก
ขึ้นมานั้นมีผลต่อหนังเป็ นอย่างมาก เพราะหนังทุกเรื่ องต้องจัดฉากให้มีความเหมาะสมกับหนัง เรา
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จะจัดคิดมาเองโดยไม่ศึกษาบทมาก็ไม่ได้ เพราะการออกแบบภาพยนตร์ น้ ี ตอ้ งการผลของภาพที่
ปรากฏให้เห็ นเป็ นภาพยนตร์ (visual perception) ดังนั้นผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จึ งควรคานึ งถึ งน้ าหนัก
(tone) ความตัดกัน (contrast) ความลึกของภาพ (perspective) ความคมชัด (focus) การเคลื่อนไหว
ภายในกรอบภาพ (movement within the frame) สี และพื้นผิว (colour and texture) การวางจุดสนใจ
ของภาพ (point of interest) ระยะหรื อพื้นที่ในภาพ (space) โดยการวางทุกสิ่ งดังกล่าวต้องการให้ได้
จังหวะและมีความสมดุล (rhythm and balance) เพื่อให้สมั พันธ์กบั การเคลื่อนไหวกล้องและผูแ้ สดง
เพราะฉะนั้น การทางานของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผมของภาพนั้นจะต้องออกมาให้มีคสามสอดคล้อง
กัน
แนวคิ ด ทฤษฎี การทางานที่ อยู่ภายใต้การดู แลและควบคุ มของผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ ในการ
ทางานของฝ่ ายศิลป์ นั้นต้องทาแบบแบบของศิลป์ มันมีอานาจในการควบคุมการทางานทั้งหมดผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ ผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (assistant art director) และผูท้ ี่มีความรู ้ทางด้านศิลปะเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ให้ปรากฏฉากที่ให้ภาพสวยงามและสมจริ งซึ้ งฝ่ ายศิลป์ จะมีบุคคลจานวนมากน้อย
เพียงไรก็ข้ ึนกับปริ มาณงานของการสร้างภาพยนตร์เรื่ องนั้นๆ และต้องถูกต้องตามหลักการเช่น
1. งานผูช้ ่ ว ยผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ งานนี้ จะต้องอาศัย บุ คคลที่ ผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ ไว้วางใจโดย
มอบหมายให้ปฏิบตั ิและอาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในยามจาเป็ น
2. งานออกแบบ (set design) เป็ นการลงมือออกแบบฉากให้เป็ นไปตามความเห็นและความ
ต้องการของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (ซึ่งอาจรวมถึงผูก้ ากับภาพยนตร์และผูก้ ากับภาพด้วย) ทั้งที่เป็ นฉากใน
โรงถ่ายและนอกโรงถ่าย พร้อมกับการให้ขอ้ เสนอแนะสิ่ งประกอบฉาก (set dressing)
3. งานสร้างและประกอบฉาก (setting) เป็ นงานที่จดั ตามแบบร่ าง โดยสร้างขึ้นในรู ปของ
โครงสร้าง แล้วทาการลงสี ติดตั้งอุปกรณ์ และวัสดุประกอยฉากต่างๆเพื่อให้ได้บรรยากาศและ
จินตนาการตามที่กาหนด
4. งานเขียนภาพ (illustrate) เป็ นงานเกี่ยวกับการเขียนภาพประกอบในฉากภาพยนตร์ เพื่อ
ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ให้ดูแล้วสมจริ ง
5. งานออกแบบอุ ปกรณ์ ก ารแสดงและหุ่ น เป็ นการออกแบบ จัดหาอุ ปกรณ์ การแสดง
ทั้งหมดในภาพยนตร์รวมถึงการออกแบบหุ่น เช่น สัตว์ประหลาด หุ่นยนต์ ยานอวกาศ เป็ นต้น
6. งานทาหุ่ นจาลอง (model/miniature) เป็ นการสร้างหุ่ นจาลองของฉากที่จะสร้างเพื่อการ
ถ่ายทาภาพยนตร์โดยใช้อตั ราส่ วนที่ได้สดั ส่ วนกับฉากที่จะสร้างจริ ง
7. งานการเขียนแบบฉาก (lead) เป็ นงานการเขียนแบบเพื่อให้แผนกช่างใช้เป็ นแนวทางใน
การคานวณวัสดุที่จะใช้และดูเป็ นแบบแปลนเพื่อการจัดสร้างฉาก
8. งานศึกษาค้นคว้า (research) ภาพยนตร์บางเรื่ องจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อนาข้อมูลมา
ออกแบบและจัดสร้างฉากจึงจะได้ฉากสมจริ งตามเหตุการณ์ เช่น ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึง
ต้องมีงานศึกษาค้นคว้า
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9. งานขนย้ายและจัดเก็บดูแลรักษา (trucking and clerical) เป็ นการอานวยความ
สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และวัสดุประกอบฉากและสิ่ งต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การติดตั้ง
และเมื่อรื้ อถอนแล้วนากลับไปจักเก็บดูแลรักษาต่อไป
10. งานควบคุมและจัดซื้ อ เป็ นงานที่อานวยความสะดวกในเรื่ องการจัดหาสิ่ งจาเป็ นต่างๆ
และควบคุมป้องกันมิให้สูญหายหรื ออาจทาการแก้ไขซ่อมแซมเพือ่ ให้สามารถนากลับมาใช้งานได้
11. งานเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย เป็ นงานที่จดั หาและเก็บรักษาเสื่ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ต่างๆ ให้แกผูแ้ สดงตามเรื่ องราวใน ภาพยนตร์
12. งานตกแต่งใบหน้าและตกแต่งผลพิเศษ เป็ นงานที่ตกแต่งผูแ้ สดงให้สวยงามหรื อให้ดู
แล้วเกิดความรู ้สึกสมจริ งสมจัง
5.2 สรุปตามวัตถุประสงค์ ที่ 2
เทคนิคที่ใช้คือ การตั้งใจในการอ่านบท และใส่ ใจในลายอะเอียดของบทภาพยนตร์
ซึ่งในการสร้างภาพยนตร์ได้แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนื อจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นสม
บทบาท ตากล้องถ่ายภาพดี การกากับดีการตัดต่อลาดับภาพและเสี ยงดีแล้วนั้นยังต้องใช้
องค์ป ระกอบศิ ล ป์ ของฉากที่ ป รากฏออกมาเป็ นภาพ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการประดับ ฉาก
สถานที่ อุปกรณ์การแสดง เพื่อให้ภาพเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษานั้นได้นาเอา
แนวคิดการออกแบบสถานที่และฉากในภาพยนตร์ มาใช้ในการผลิตภาพยนต์เรื่ องSchool
Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า ซึ่งฝ่ ายศิลป์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบฉากให้
ตรงตามบท ตกแต่งฉากประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ ตามแนวคิดการออกแบบสถานที่
และฉาก ซึ่งสอดคล้องกับภาพยนตร์
ในการออกแบบสถานที่ แ ละฉากภาพยนตร์ น้ ัน มี ลาดับหรื อขั้น ตอนที่ พึงต้อ ง
ปฏิบตั ิอยู่ 10 ขั้นด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผู ้
กากับภาพยนตร์ การหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่าง
หยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การ
กาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี และวัสดุ การควบคุมการสร้าง การตกแต่งและการ
จัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้ภาพงดงามกลมกลืนกับผูแ้ สดง ซึ่ งในที่น้ ีจะ
กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ล่ะขั้นตอน ดังนี้
การออกแบบฉากและ การหาโลเคชั่นตอ้งคานึ งถึ งบทภาพยนตร์ ก่อน เราต้อง
ตีความหมายของบทก่อนเราถึงจะหา สถานที่การถ่ายทา การสร้างฉากภาพยนตร์มนั จึงสอง
คล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี พ้ื น ฐานทางสุ ท รี ย ภาพส าหรั บ งานออกแบบสถานที่ แ ละฉาก
ภาพยนตร์ การออกแบบสถานที่ ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึงสถานที่ที่ได้ทาออกมานั้นจะ
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ทาคานึงถึงส่ วนต่างๆ ออกมาให้แบบถูกต้อง ไม่ใช่คิดจะทาไรก็ทา คิดจะสร้างแบบไหนก็สร้างทุกๆ
สิ่ งล้วนต้องคานึ งถึงองค์ประกอบผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรมีความเข้าในพื้นฐานทางสุ นทรี ยภาพ ที่มี
ส่ วนสาคัญในการออกแบบ
แนวคิด เกี่ ยวกับการเลื อกโรงถ่ ายและสถานที่ ที่ใ ช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ ซึ่ งหลังจากที่
ทีมงานได้บทมาแล้ว ทีมงานก็ตอ้ งจัดหาโลเคชัน่ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาของบทภาพยนตร์ และหา
โลเคชัน่ ที่เดิ นทางสะดวก สามารถรองรับคนได้เยอะ เพื่อที่จะมีพ้ืนที่ให้กบั ทีมงานฝ่ ายอื่นๆ ให้
ทางานกันอย่างสะดวก ไม่คบั แคบนัน่ เอง
5.3 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.3.1 เนื่องจากภาพยนตร์เรื่ อง School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า 2559 เรื่ องราวของภาพยนตร์น้ นั
ส่ วนมากจะถ่ายทากันในโรงเรี ยนจึงสามารถทาการถ่ายทากันได้เพียงแค่วนั เสาร์ วนั อาทิตย์เท่านั้น
จึงทาให้การถ่ายทาเต้องยืนระยะเวลาในการถ่ายทาออกไปเป็ นเวลานาน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 การวางแผนและการเตรี ยมอุปกรณ์ในแต่ละฉากมีปัญหาบ่อยในเรื่ องการตีความและ
การเตรี ยมงานที่ไม่เป็ นไปตามที่ผกู ้ ากับต้องการ
5.5 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการปฏิ บตั ิ งาน สหกิ จศึ กษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึ งวันที่ 2
กันยายน2559 บริ ษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จากัด ตาแหน่ง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ภาพยนตร์เรื่ อง School
Tales เรื่ องผีมีอยูว่ ่า เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน สามารถสรุ ปข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ได้ ดังนี้
5.5.1ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานเป็ นทีม รู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และเป็ นการฝึ กให้มี
ความรั บผิด ชอบต่ อหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บมอบหมายได้ดี ม ากขึ้ น ได้ความตรงต่ อเวลา และได้ พัฒนา
ศักยภาพตนเอง
5.5.2 ได้เข้าไปทางานร่ วมกับองค์กรใหญ่ ซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ดีต่อการทางานในอนาคต
สามารถนาสิ่ งที่ตนเองได้ศึกษาเรี ยนรู ้มาใช้ในการทางานจริ ง ซึ่งทาให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
5.6 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.6.1 ปั ญหาที่เจอในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาคือการเดินทางที่อยูห่ ่ างจากที่พกั และทาให้
เสี ยเงินไปกับค่ารถเป็ นจานวนเยอะ
5.6.2 ในการไปปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษารุ่ นพี่ไม่ค่อยปล่อยงานให้ทาเท่าที่ควร
5.7 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.7.1 อยากให้มีการมอบหมายงานกันในแต่ละหน้าที่ในทีมให้ชดั เจน

