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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผศู้ ึกษาได้ทาการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาละครซี รี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids” ช่วงวันที่
30 พฤษภาคม ถึง 2กันยายน พ.ศ.2559 ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ เพื่อให้ได้ทราบถึง
ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้เป็ นการในการผลิตละครซีรี่ยใ์ นครั้งนี้ รวมทั้งรู ้ถึงวิธีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
และมีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการทางาน แต่ในบางเหตุการณ์ก็เกิดอุปสรรค
ที่ไม่เคยพบเจอเกิดขึ้นบ้าง จึงทาการเข้าถึงกับทีมงานนั้นอยากมากขึ้นในช่วงแรก และที่สาคัญคือได้
เรี ยนรู ้การทางานจริ งกับทีมงานมืออาชีพ จึงสามารถสรุ ปผลรายงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
5.1.1.สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทางานบทบาหน้าของผู้
กากับศิลป์ เรื่ อง “The Cupids” บริ ษทั สปาร์ตา้ ฟิ ล์มนั้น ผูก้ ากับศิลป์ หมายถึงผูท้ ี่ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานด้านศิลปะในละครซี รี่ ยเ์ รื่ องตนได้รับมอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกาหนด
สี สัน และสิ่ งประกอบในฉาก การควบคุ มการสร้ างฉาก การกาหนดสัดส่ วนและการควบคุ มการ
สร้างโมเดล ซึ่ งบางครั้งอาจมีหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย การทาผม การ
แต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ ายศิลป์ นี้ ละครซี รี่ยบ์ างเรื่ องอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายร่ วมงานกับผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้การออกแบบและการตกแต่งฉากละครซี รี่ย ์ การ
ปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายศิ ลป์ นอกจากดู แลและควบคุ มการบริ หารงานในฝ่ ายศิ ลป์ ทั้ง หมด อันได้แก่
สถานที่ ฉากละครซี รี่ย ์ สิ่ งที่ประกอบหรื อประดับฉาก (เช่น แจกัน รู ปภาพ โคมไฟ เกวียน ราวตาก
ผ้า) อุปกรณ์ ก ารแสดง (เช่ น ปื น มี ด ) เครื่ องแต่ งกาย เสื้ อผ้า การแต่ งผม การแต่ งหน้าและการ
ตกแต่งพิเศษแล้ว ยังต้องการทางานประสานสัมพันธ์กบั ผูอ้ านวยการสร้าง และผูก้ ากับละครซี รี่ยอ์ ีก
ด้วย ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้จึงต้องศึกษาบทละครซี รี่ยอ์ ย่างละเอียด เพื่อให้เกิดแนวคิดในการ
ออกแบบและตกแต่ง ละครซีรี่ยด์ งั กล่าวควรมีรูปแบบอย่างไร
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นผูม้ ีบทบาทอย่างสาคัญต่อการผลิตงานละครซี รี่ยเ์ พราะเป็ นบุคคลที่จะ
เสริ มคุณค่าของละครซี รี่ให้มีความเป็ นศิลปะในการสื่ อความหมายต่อผูด้ ู และทาให้การสร้างละคร
ซีรี่ยเ์ ป็ นไปด้วยความประหยัด จึงมีผสู ้ นใจที่จะก้าวเข้าสู่ ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่น้ ี อยูไ่ ม่นอ้ ย
ซึ่ งผูส้ นใจสามารถฝึ กฝนตนเองได้ดงั นี้
1. เลือกใช้สีและรู ปแบบศิลปะตามความหมายเหมาะสม โดยไม่ลาเอียงด้วยอติส่วนตัวว่า
ตนเลือกใช้บางสี และบางรู ปแบบ เพียงเพื่อให้ตรงกับรสนิยมของตนเท่านั้น
2. สังเกตและเก็บอารมณ์ ของบรรยากาศทุกๆสถานที่ที่พบเห็ น เมื่อพบเห็ นสถานที่แปลก
ใหม่ผิดไปจากที่ ที่เคยพบเห็ นเป็ นประจา ก็ควรจะเป็ นคนช่ างสังเกตและเก็บ “ความรู้ สึก” ของ
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บรรยากาศสถานที่ น้ นั ๆ เช่ น สถานที่ เต้นราของวัยรุ่ น สลัม ศูนย์สินค้า หรื อป่ าช้า ว่าให้อารมณ์
ความรู ้สึกอย่างไร
3. ฝึ กหาเหตุผลว่าทาไมสถานที่อย่างนั้นจึงเป็ นเช่นนั้น เพื่อที่จะให้ออกแบบและสร้างฉาก
ได้สมจริ งอย่างมีเหตุผล เช่ น ทาไมสลัมที่ไร้ระเบียบมีขยะมากมายกลับมีเสาโทรทัศน์ทุกหลังคา
หรื อบุคคลลักษณะใดที่มีรสนิ ยมเลื อกใช้ของหรื อเลื อกสี แบบไหน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้ผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์ มีความลุ่มลึกในการตีความหมายบทบาทละครซีรี่ย ์ เพื่อสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะ
4. สนใจศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ และมัณฑนศิลป์ เพราะการออกแบบและการ
สร้ างฉากจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ ทางด้านศิลปะทุกแขนงออกมาเป็ นฉาก จึงควร
สนใจศึกษาและซึ มซับสิ่ งสวยงามในสิ่ งที่มองเห็น เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ โขดหิ น งานประติมากรรม
จิ ต รกรรม จุ ล ศิ ล ป์ ภาพถ่ า ย แฟชั่น ลายผ้า เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ จะช่ ว ยในด้า นรสนิ ย มและการ
สร้างสรรค์
5.1.1.สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ที่ได้กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเทคนิคการทางานของผูก้ ากับฝ่ าย
ศิ ลป์ จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ไปปฎิ บตั ิ งานสหกิ จได้พบว่าการออกแบบหรื อการสร้ างฉากขึ้ นมานั้น
ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ง่ายหรื อคิดจะทาฉากแบบไหนก็ทาขึ้นมาได้ เพราะถ้าเราอยูด่ ี ๆจะทาฉากแบบนี้ จะ
เอาอุ ปกรณ์ น้ ี มาวางตรงนี้ ก็ไม่ได้ เพราะมันจะไม่ได้มุมกล้องหรื องานวางตัวของนักแสดงนั้นไม่
เหมาะสมและการทาสี พ้นื หลังของฉากให้เหมาะสมกับงานนั้นก็อยูด่ ีๆ จะทาขึ้นมาก็ไม่ได้ควรต้อง
คานึงถึง องค์ประกอบหลัก ให้มีความสอดคล้องกับทฤษฏีการออกแบบสถานที่และฉากในละครซี
รี่ ย ์ ในการออกแบบฉากละครซี รี่ ย น์ ้ นั เป็ นอี ก หนึ่ ง สิ่ งที่ ต้องคานวณถึ งเป็ นอย่างมาก เพราะการ
ออกแบบสถานที่ ต้องให้มีความสอดคล้องกับบทละครซี รี่ยเ์ ป็ นอย่างมากเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และความสมดุลการออกแบบสถานที่ก็จะมีลาดับอยู่ 10 ขั้นตอนคือ
1. การอ่านและทาความเข้าในบทละครซี รี่ย ์
2. การปรึ กษากับผูก้ ากับละครซี รี่ย ์
3.การหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก
4.การร่ างแบบอย่างหยาบ
5.การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับละครซี รี่ยเ์ ลือก
6.การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด
7.การกาหนดงบประมาณ
8.การวางโครงสี และวัสดุ
9.การควบคุมการสร้าง
10การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก การดูแลจัดฉากให้ได้ภาพงดงามกลมกลืนกับผูแ้ สดง
แนวคิดเกี่ ยวกับการเลื อกสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากในละครซี รี่ ย ์ ซึ่ งหลังจากที่ทีมงานได้บท
มาแล้ว ที ม งานก็ ต้องจัดหาโลเคชั่นที่ เหมาะสมกับ เนื้ อหาของบทละครซี รี่ย ์ และหาโลเคชั่น ที่
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เดิ นทางสะดวก สามารถรองรั บ คนได้เยอะ เพื่ อที่ จะมี พ้ืนที่ ใ ห้ก ับ ที ม งานฝ่ ายอื่ นๆ ให้
ทางานกันอย่างสะดวก ไม่คบั แคบนัน่ เอง
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาตาแหน่งหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ ในการผลิตละครซี รี่ยเ์ รื่ อง
“The Cupids” ทาให้รู้และเข้าใจใน หลักการ แนวคิด และหลักกระบวนการในการตีบทละครมาก
ขึ้น และได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ และรู้ระบบการทางานที่
แท้จริ ง ทาให้เราต้องปรับตัวและกระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการทาสหกิจศึกษาตาแหน่งหน้าที่ของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในการผลิต
ละครซี รี่ย เ์ รื่ อง “The Cupids” ปั ญหาของการจากการผลิ ตละครเรื่ อง “The Cupids”ครั้ งนี้ นั้น
ประสบการณ์ในการทางานจริ ง เนื่ องจากเป็ นการลงมือในการปฏิบตั ิงานจริ ง ทาให้การทางานนั้น
ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอ เนื่ องจากการต้องอาศัยความรอบคอบ ความละเอี ยดอ่อน และใส่ ใจใน
รายละเอียดของบทละคร จึงต้องมีการตรวจความเรี ยบร้อยจากพี่เลี้ยงอีกรอบ
5.2.3 เนื่องจากในการผลิตละครซี รี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids” ได้มีโอกาสได้ลงไปทางานกัน
จริ ง ๆ ตั้ง แต่ ก ระบวนการเตรี ย มงานก่ อ นการถ่ า ยท าละครซี รี่ ย ์ และกระบวนการการถ่ า ยท า
จนกระทัง่ กระบวนการหลังการถ่ายทา จึงอยากให้กองถ่ายนั้นมีการประชุ มในการเปลี่ ยนรู ปแบบ
ของฉากก่อนถึงวันถ่ายทาจริ ง เพื่อให้ฉากนั้นออกมาสมบูรณ์แบบ และสวยงาม
5.3 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.3 เนื่องจากละครซี รี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids” เรื่ องราวทุกอย่างของละครซี รี่ยน์ ้ นั
แทบจะถ่ ายทาที่ ต่างจังหวัดทั้งสิ้ น จึ งมี ขอ้ จากัดในการเดิ นทาง เพราะบางสถานที่มีการเดิ นทาง
ค่อนข้างลาบาก อย่างเช่ นที่เขาใหญ่ กว่าจะเข้าถึ งสถานที่ถ่ายทาได้น้ นั ก็มีหลงทางกันบ้าง เพราะ
ทางเข้าค่อนข้างลึ ก และมึด ทีมงานต้องขนอุปกรณ์ การถ่ายเยอะ รวมถึ งของตกแต่งฉาก จึงทาให้
การถ่ายทาบ้างครั้งนั้นล่าช้าไปอยูบ่ า้ ง

