บทที2่
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ได้ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ อง บทบาทและหน้าที่ผดู ้ ูแลของประกอบฉาก โดยผูจ้ ดั ทาได้ใช้
แนวคิดและทฤษฎีประกอบการอธิ บายผลสรุ ปจากได้การปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา มี 2 แนวคิดดังนี้
เอกสาร ทฤษฎี หรือแนวคิด ที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีการผลิตละครโทรทัศน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์
2.1 แนวคิดทฤษฎีการผลิตละครโทรทัศน์
ในการผลิตละครโทรทัศน์น้ นั ในฐานะผูผ้ ลิตละครมีความจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งมีความรู ้เรื่ องข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ นั้นประกอบไปด้วย ข้อมูลเบื้องต้น 6
ส่ วนด้วยกัน คือ
2.1.1 ขั้นตอนก่อนผลิต
2.1.2 ขั้นตอนการผลิต
2.1.3 ขั้นตอนหลังการ ผลิต
กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์กเ็ หมือนกับการผลิตรายการอื่นๆ หรื อภาพยนตร์ ผลงานละครโทรทัศน์
ที่ดีจะออกมาจากการทางานการผลิตที่ดีในการทางานที่ดีครบถ้วนทุกขั้นตอนจะส่ งผลให้ได้ละครโทรทัศน์ที่ดีมี
คุณภาพโดยการทางานผลิตละครโทรทัศน์ออกเป็ น 4ขั้นตอนหลัก ได้แก่ข้ นั ตอนการเตรี ยมงานเป็ นขั้นตอนการ
เตรี ยมงาน(PreProduction)การประชุมก่อนถ่ายทั้งหลายขั้นตอนการทา( Production)เป็ นส่ วนของการถ่ายทา
ขั้นตอนหลังการถ่ายทา( Post Production)เกี่ยวกับการตัดต่อทาเสี ยงต่างๆจนเสร็ จและขั้นตอนสุดท้าย คือ
ขั้นตอนการประเมินผล(Evaluation)โดยทีรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

2.1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต(Pre-Production)
ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดเพราะการเริ่ มต้นในการทาละคร โทรทัศน์เรื่ องอะไรและ
อยากให้ละครออกมาเป็ นอย่างไรต่อไปก็ตอ้ งคิดว่าใครคือผูช้ ม กลุ่มเป้ าหมาย จะทาอย่างไรให้ละครเป็ นที่สนใจ
ระยะเตรี ยมการถ่ายทาถือเป็ นระยะการวางแผน ผูก้ ากับการแสดงที่มีความสามารถในการท างานจะถูกคัดเลือก
มาท างานเพื่อกาหนดทิศทางของงานการผลิตทั้งหมดการเตรี ยมบทละครโทรทัศน์ซ่ ึงถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ทุกด้าน ผูก้ ากับการแสดงต้องใช้บทละครในการศึกษาทาความเข้าใจงานทั้งหมด ทีมงานฝ่ ายศิลป์ ต้องใช้บท
ละครเพื่อเตรี มอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ทีมฝ่ ายเครื่ องแต่งกายก็จะรู ้ถึงยุคสมัย บุคลิกตัวละครเพื่อเตรี ยมเสื้ อผ้า
ที่เหมาะสมกับนักแสดง นักแสดงใช้บทละคร ในการศึกษาตัวละครเพื่อการแสดง มีการฝึ กซ้อมการแสดง มีการ
ประชุมละครเพื่อความเข้าใจและข้อตกลงในการก่อนถ่ายทาละคร
การคัดเลือกนักแสดงนั้นจะต้องเป็ นนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับจริ งๆเริ่ มจากการขั้นตอน
แรก คัดเลือกนักแสดงว่านักแสดงมีรูปร่ างหน้าตาว่าตรงกับบทบาทหรื อเปล่าและมีความสามารถทางการแสดง
มากน้อยเพียงใด นักแสดงจะต้องเข้าไปทดสอบทางด้านการแสดงเพื่อแสดงศักยภาพว่าผูท้ ี่เข้ามาทดสอบการ
คัดเลือกนักแสดงมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเข้าถึงบทบาทนั้นหรื อไม่ รอผลยืนยันว่าผูท้ ี่มาเข้าทดสอบการคัดเลือก
นักแสดงนั้นเป็ นที่ตอ้ งการของกองละครหรื อไม่ ทางทีมงานกองละครก็จะเรี ยกนักแสดงที่มาเข้าทดสอบให้มาท
าการฝึ กฝนการเป็ นนักแสดงด้วยการสอนเกี่ยวกับการปรับบุคลิกภายนอก ฝึ กการพูดและการใช้ภาษา หลังจาก
ผ่านการฝึ กฝนมาแล้วนักแสดงก็จะมีความพร้อมทางด้านการแสดงมากขึ้น นักแสดงก็จะมีการวัดขนาดตัวเพื่อ
ลองเสื้ อผ้าและตัดเย็บเสื้ อผ้าให้กบั นักแสดง นักแสดงจะมีความพร้อมในบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่ ทางทีมงาน
ก็จะนัดหมายวันเวลาเพือ่ ที่จะ เปิ ดกล้องบวงสรวงละครโทรทัศน์ เรื่ อง “หมอเทวดา” หลังจากเปิ ดกล้อง
บวงสรวงแล้วทางทีมงานกองละครก็จะมอบหมายตารางการถ่ายทาเพื่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่การถ่ายทา
เพื่อเตรี ยมตัวให้กบั นักแสดงให้พร้อมมากยิง่ ขึ้นเพราะให้ตารางเวลาการถ่ายทาจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ถ่ายว่าวันที่นดั หมายนั้นมีการถ่ายทาในฉากไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้าง นักแสดงก็จะได้เริ่ มฝึ กฝนในฉากนั้นก่อน
วันถ่ายจริ งจะได้ไม่มีปัญหาตามมา
2.1.2 ขั้นตอนการถ่ ายทา(Production)
การทางานขั้นตอนการถ่ายทาคือ การทางานไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ในตารางการถ่ายทากล่าวคือ
เมื่อได้ประชุมเสร็ จแล้วทุกฝ่ ายได้ไปทางานตามที่ประชุมกัน ต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในการถ่ายทา
ละครโทรทัศน์ ในการทางานถ่ายทาทุกคนในทีมจะใช้บทละครโทรทัศน์กบั ใบตารางการถ่ายทาเป็ นหลักยึดใน

การทางานได้ เช่น นักแสดงอาจมาไม่ตรงเวลาจึงต้องเอาฉากอื่นมาทางานก่อนได้เพราะตารางการถ่ายสามารถ
ยืดหยุน่ ตามความเหมาะสม การทางานดาเนินการผลิตที่ดีน้ นั ควรจะสามารถทางานถ่ายทาได้อย่างน้อยร้อยละ
90 ขอตารางการถ่ายทาที่กาหนดไว้ในการประชุม โดยช่วงของการทางานทุกฝ่ ายของทีมผลิตละครจะใช้บท
ละครโทรทัศน์ในการทางานโดยเฉพาะผูก้ ากับการแสดงที่ตอ้ งใช้บทละครในการทางานกากับงานและนักแสดง
ที่ตอ้ งถ่ายทอดจากบทละครไปการสูก้ ารแสดงเป็ นช่วงการถ่ายทาที่ผกู ้ ากับการแสดง นัดแสดงและบทละคร
โทรทัศน์ตอ้ งทางานประสานกันเป็ นอย่างดี
การปฎิบตั ิงานจริ งหลังจากได้ผา่ นการคัดเลือกนักแสดงการฝึ กฝนการเป็ นนักแสดงแล้ว มีความพร้อม
ในการเป็ นนักแสดงมืออาชีพแล้วก็จะเริ่ มการถ่ายทาจริ ง การถ่ายทาจริ งนักแสดงจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมกับ
การทางานอยูต่ ลอดเวลา ตารางนัดหมายการทางานเริ่ มตั้งแต่ 8.00น.-21.00น. นักแสดงจะต้องมาเตรี ยมตัวตั้งแต่
เช้า เปลี่ยนเสื้ อผ้าแต่งหน้าทาผม หลังจากนั้นนักแสดงจะต้องใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการซ้อมบทละคร
ในฉากที่จะต้องถ่ายทา ศึกษาการถ่ายทา ดูจอมอนิเตอร์ ดูการวางตาแหน่งนักแสดง การขยับท่าทางการ
เคลื่อนไหว ในสถานที่ถา่ ยทาจริ ง เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการถ่ายทาของตัวนักแสดงเอง ทางทีมงานจะเรี ยก
ตัวนักแสดงต่อเมื่อตารางการทางานนั้นถึงเวลานั้นหมายแล้ว นักแสดงก็จะเริ่ มลงมือลงพื้นที่การถ่ายทาจริ งเพื่อ
มาซ้อมบทละครหน้ากล้องก่อนการถ่ายทาจริ งทางผูช้ ่วยผูก้ ากับก็จะมาวางตาแหน่งการแสดงและเน้นบทละคร
ให้กบั ตัวนักแสดงว่านักแสดงนั้นจาบทได้หรื อยังท่าทางการแสดงและการเคลื่อนไหวดูเป็ นธรรมชาติแล้วหรื อ
ยังหลังจากพร้อมที่จะแสดงแล้วก็เริ่ มการถ่ายทาจริ ง หากเกิดข้อผิดพลาด เช่น นักแสดงลืมบท ก็จะเกิดขั้นตอนที่
เรี ยกว่า การถ่ายใหม่(Take) เพื่อให้ บทละครและการแสดงของตัวนักแสดงนั้นออกมาให้สมจริ งมากที่สุด
2.1.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา (Post Production)
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย2ส่ วนหลักคือ การตัดต่อภาพ และเสี ยงและดนตรี การตัดต่อภาพเป็ นการเล่า
เรื่ องของละครโทรทัศน์ให้มีความน่าติดตาม มีการใช้เทคนิคตัดต่อมาช่วยให้ละครน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น โดยการ
ทางานจะเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตดั ต่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยมีผกู ้ ากับการแสดงเป็ นคนให้ความเห็นและ
ตรวจสอบงาน การตัดต่อช่วยเล่าเรื่ องบทละครให้ดียงิ่ ขึ้น ให้เข้าใจเรื่ องมากขึ้น บางครั้งเป็ นบทละครอาจยังมอง
ไม่ออกว่าบทตรงไหนดี หรื อไม่ดี การตัดต่อจะช่วยให้งานบทละครดูดีข้ ึนเกิดความกระชับต่อเนื่องของเนื้อเรื่ อง
ให้ดาเนินไปอย่างราบรื่ นเสี ยงและดนตรี ขั้นตอนนี้เสมือนการตกแต่งงานลรายละเอียดขั้นสุ ดท้ายก่อนส่ งงาน
เตรี ยมแพร่ ภาพออกอากาศ ดนตรี และเสี ยงประกอบต่างๆนั้นช่วยเสริ มอารมณ์ให้แต่ละฉากให้สามารถถ่ายทอด
ความรู ้สึกออกมาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ผูช้ มจะได้รับละครที่เต็มอรรถรส เสี ยงในละครโทรทัศน์มี 5ประเภทคือ เสี ยง
บรรยาย เสี ยงสนทนา เสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบ และเสี ยงเงียบ ทั้งนี้ การลงเสี ยงดนตรี ประกอบจะต้องคานึงถึง

ความสมดุลย์ของเสี ยง ความใกล้ไกลของเสี ยงและความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงกับภาพก่อนจะใส่ เสี ยงประกอบ
หรื อดนตรี ในละครโทรทัศน์น้ นั เจ้าหน้าที่ผทู ้ างานจะลงเสี ยงดนตรี จะต้องศึกษาธรรมความเข้าใจบทละคร
เสี ยก่อนเพื่อจะได้รู้ ว่าควรใส่ ดนตรี และเสี ยงประกอบอย่างไรในช่วงจังหวะใดจึงเหมาะสมมากที่สุดดังนั้นใน
การควบคุมคุณภาพของเสี ยงคือความยากที่สุดในกระบวนการทางเสี ยงไม่เพียงแต่ตอ้ งการความเหมือนใน
รู ปแบบต่างๆ ของสัญญาณของกระบวนการจากเครื่ องมือต่างๆแต่ยงั ต้องการฝึ กการฟังเหมือนกับการควบคุม
ความดังของเสี ยงในการผสมเสี ยงที่ตอ้ งระวังเกี่ยวกับการใช้การควบคุมคุณภาพเสี ยงถ้ามีเสี ยงแทรกเข้าต้องขจัด
ออกไป (องอาจ สิ งห์ลาพอง. (2557)
2.2แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาทหน้ าที่ของผู้กากับศิลป์
2.2.1แนวความคิดและทฤษฎีทางการสื่ อสาร
งานส่ วนใหญ่คือการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมดให้ได้ภาพออกมาตรงตามโจทย์ที่ได้รับจะต้อง
มีการจัดวางและออกแบบตกแต่งฉาก หรื อการสร้างพร๊ อบประกอบฉาก ในบางครั้งอาจจะเป็ นคนที่แก้ปัญหา
ของพื้นที่น้ นั หรื อช่วยเพิม่ เติมให้ฉากมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นเพราะฉะนั้นในแต่ละงานอาจจะมีวิธีการทางาน
หรื อ สถานที่ทางานที่แตกต่างกัน ถ้าเป็ นการทางานปกติจะมีช่วงเวลาในการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ออกแบบ และ
จัดทา ชิ้นงาน ซึ่งในขั้น ตอนการเตรี ยมอุปกรณ์น้ นั สถานที่ทางานอาจจะเป็ นตลาด หรื อ แหล่งขายของต่างๆที่มี
สิ่ งของที่ตอ้ งการและ การจัดทา ชิ้นงานอาจจะเป็ นที่ออฟฟิ ศ ซึ่ งรู ปแบบของออฟฟิ ศก็ไม่มีความตายตัวแน่นอน
แล้วแต่การจัด ตกแต่งเพราะผูท้ ี่ทางาน Art director จะมีความชานาญทางด้านศิลปะ ออฟฟิ ศจึงอาจมีความ
สร้างสรรค์แปลกใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางานและเมื่อผลิตชิ้นงานเสร็ จสมบูรณ์แล้วก็จะนาชิ้นงาน
นั้นๆไปยัง สถานที่ถ่ายทา หรื อกองถ่ายเรี ยกได้วา่ สถานที่ทางานของ Art director จะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆตาม
รู ปแบบของงาน

2.2.2แนวความคิดบทบาทหน้ าที่ของArt director
จากแนวความคิดที่หยิบยกขึ้นมาใน บทบาทหน้าที่Art director สายอาชีพในวงการละครเวที ละคร
โทรทัศน์ มิวสิ กวีดีโอและภาพยนตร์ มีหน้าที่ท้ งั จัดหา และออกแบบเสื้ อผ้า โลเคชัน่ อุปกรณ์ประกอบฉาก ให้กบั
นักแสดงและต้องศึกษาลึกซึ้งทั้งในด้านสังคม และประวัติศาสตร์ ทุกยุค ทุกสมัย เข้าถึงบุคลิกและความสัมพันธ์
ของตัวละครต่างๆ ในรู ปแบบของแฟชัน่ โดยสื่ อสารผ่านสไตล์เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ และสี สนั โดยรวม เพราะถ้า

ผูด้ ูแลเครื่ องแต่งกาย ไม่มีความสามารถทางด้านการออกแบบตัด เย็บเสื้ อผ้าหรื อดีไซน์กจ็ ะไม่เข้าใจทางในด้าน
ความสมจริ งและความเหมาะสมของของการออกแบบงานผ้าและการตัดเย็บ งานผ้านั้น ๆ ดังนั้นการเป็ น ผูด้ ูแล
เครื่ องแต่งกาย จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับแฟชัน่ ในการออกแบบงานผ้าเป็ นอย่างดีการหาโลเคชัน่
เช่นกัน เราต้องมีทกั ษะในการเจรจาที่จะต้องขอสถานที่ใช้งานในการถ่ายทา ต้องหัวไวมีความอดทนรับผิดชอบ
ในหน้าที่สูง
ลักษณะบทบาทหน้ าที่ในการทางานของ Art directorในการทางานดังต่ อไปนี้
1. ต้องทา ความเข้าใจและอ่านสคริ ปหรื อบทที่จะผลิต เพื่อให้เกิดความคิดที่จะออกแบบของประกอบ
ฉากและหาสถานที่อุปกรณ์ในการเข้าฉาก
2. วิเคราะห์และศึกษาวัสดุเครื่ องแต่งกายและสถานที่อุปกรณ์ประกอบฉากที่ตอ้ งใช้เข้าฉาก
3.
ต้องศึกษารู ปแบบงานเพื่อสร้างและนามาดัดแปลงและสามารถเอาใช้ใหม่ได้เพื่อลดระยะเวลาในการคิด
ออกแบบและต้นทุนในการผลิตแนวคิด (concept) แนวทางหรื อรู ปแบบในการนาเสนอว่าเราต้องการให้
ละคร ที่เราจะทานั้น สื่ ออะไรออกไปแก่ผชู ้ ม
ความหมายของตาแหน่ งArt director
เป้ าหมายของงานคือการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องมีความแปลก
ใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ และเสร็ จตรงตามเวลาที่ได้วางไว้ การทางาน Art director จะต้องเจอกับการแก้ปัญหา
และงานแปลกใหม่ที่ทา้ ทายความสามารถอยูเ่ สมอ หากใครชอบงานที่ทา้ ทายอยูต่ ลอดเวลาจึงเหมาะมากกับการ
ที่จะเป็ น Art director อย่างมาก (ศศิธรพงษาเทศ (2559) บทบาทหน้าที่พร็ อบในกองถ่าย : หน้าที่ 5 )

