บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ละครโทรทัศน์ไทย คือ รู ปแบบรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงของไทย ละครโทรทัศน์
ไทยเรื่ องแรกคือ สุ ริยานี ไม่ยอมแต่งงาน ออกอากาศทางช่ อง 4 บางขุนพรหม หลังจากที่ประเทศ
ไทยเปิ ดสถานี ช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่ งเป็ นสถานี โทรทัศน์แห่ งแรก หลังจากนั้น 2 เดือนจึงมีละคร
โทรทัศน์เรื่ องแรก คือ เรื่ อง สุ ริยานี ไม่ยอมแต่งงาน ของนายราคาญ (ประหยัด ศ.นาคะนาท) นา
แสดงโดย หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ และ โชติรส สโมสร ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2499 ละครโทรทัศน์ในยุคนี้ เป็ นการแสดงสด ส่ วนละครพูดที่แต่งขึ้นใหม่สาหรับแสดงทาง
โทรทัศน์โดยเฉพาะ เป็ นละครสั้นจบในตอน เนื่ องจากห้องส่ ง (สตูดิโอ) มีขนาดเล็ก จึงจาเป็ นต้อง
ใช้ฉากจากัด นอกจากนี้ นักแสดงยังจาบทละครไม่ได้ จึ งต้องมีการบอกบทขณะแสดงด้วย ในปี
แรก ๆ มีละครโทรทัศน์เพียง 6 เรื่ อง อีก 5 เรื่ องได้แก่ กระสุ นอาฆาต (ออกอากาศเมื่อวันที่ 25
มี น าคม พ.ศ.2499)

ดึ ก เสี ย แล้ว (ออกอากาศเมื่ อ วัน ที่ 24

พฤษภาคม พ.ศ.2499) น้ า

สาบาน (ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2499) ศัตรู ลบั ของสลยา (ออกอากาศเมื่อวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2499) และ ง่ายนิดเดียว (ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2499)
ละครโทรทัศน์เริ่ มเฟื่ องฟูราวปี พ.ศ. 2501 นักแสดงละครเวทีเริ่ มหันมาเล่นละครโทรทัศน์
มากขึ้น ช่อง 4 มีผนู ้ ิ ยมชมกันมาก ส่ วนสถานี โทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ช่อง 7 ก็เริ่ มบุกเบิกด้าน
ละครโทรทัศน์ม ากขึ้ น ส่ วนใหญ่จะนาเรื่ องละครเวที มาทาใหม่ แต่ ก็มีเรื่ องที่ แต่งส าหรั บละคร
โทรทัศน์มากขึ้น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2505-2510 ทั้ง 2 สถานีแข่งขันผลิตละครดี ๆ มาออกอากาศ
จานวนมาก แต่กิจการละครโทรทัศน์ก็เริ่ มเสื่ อมไปช่ วงหนึ่ ง เนื่ องจากภาพยนตร์ เรื่ องยาวกลับมา
ได้รับความนิ ยม ละครโทรทัศน์กลับมาได้รับความนิ ยมอีกครั้ ง เมื่อมี การใช้เทปบันทึ กภาพแทน
ไทยทีวีสีช่อง 9 หรื อช่ อง 4 เดิ ม มีการจัดละครโทรทัศน์มากกว่าช่ องอื่น ๆ ออกอากาศตั้งแต่วนั
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ในลักษณะละครน้ าเน่ าของสหรัฐอเมริ กา โดยละครเรื่ อง ทัดดาวบุษยา เมื่อ พ.ศ.
2519 ได้รับความนิยมอย่างมาก หลังจากนั้นก็มีการผลิตละครแนวนี้มากขึ้น ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2522
ช่อง 5 ได้ผลิตละครเรื่ อง 38 ซอย 2 ซึ่ งถือว่าเป็ นละครสาหรับครอบครัวครั้งแรก มีคติธรรมในการ
ดาเนินชีวติ ครอบครัว
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ในปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ได้มี
คาสั่งให้งดออกอากาศในช่ วงเวลา 18.30-20.00 น. เพื่อให้ประหยัดพลังงาน จึงทาให้ละครได้รับ
ความนิ ยมลดลง พร้อมกันนั้นภาพยนตร์ จีนก็เข้ามามีอิทธิ พลมากขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 กบว.ได้ขอ
ความร่ วมมือกับสถานี โทรทัศน์ให้เสนอรายการของไทยแทนรายการต่างประเทศ ในช่วงเวลาหลัง
ข่าว 20.00 น. จึงทาให้ละครไทยกลับมาได้รับความนิ ยมอีกครั้ง จึงมีละครโทรทัศน์ในช่วงหลังข่าว
20.00 น. กันทุกช่อง ได้ดาเนินยุทธวิธีน้ ีมาจนปี พ.ศ. 2530 แต่บางช่องมีการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีการ
จัดรายการในช่วงหลังข่าวอยูบ่ า้ ง
เมื่อช่อง 3 เปิ ดสถานี มีละครเรื่ องแรก ๆ ได้แก่ เขมริ นทร์ – อินทิรา, แม่หญิง, สะใภ้จา้ ว แต่
ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ ช่อง 3 ได้เปิ ดละครสมัยใหม่อย่างจริ งจังในปี พ.ศ. 2519 โดยมีภทั ราวดี ศรี
ไตรรัตน์ (มีชูธน) เป็ นผูบ้ ุกเบิก จากละครแบบเก่าที่มีคนบอกบท เป็ นนักแสดงท่องบทเอง ลักษณะ
ละครใกล้เคียงกับละครสมัยใหม่อย่างต่างประเทศ ภัทราวดี นาบทประพันธ์ นาเรื่ อง ไฟพ่าย ของ
กฤษณา อโศกสิ น มาประเดิมเป็ นเรื่ องแรก แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงเปลี่ยนมาเป็ นละครที่คิดบท
เอง เช่น ขบวนการคนใช้, ตุ๊กตาเสี ยกบาล, สงครามปราสาท,นานาจิตตัง, ประชาชนชาวแฟลต, ศรี
ธนนชัย, ละครชุด ความรัก, ปะการังสี ดา
เมื่อปี พ.ศ. 2524 สุ รางค์ เปรมปรี ด์ ิ เข้ามาดูแลด้านการตลาด, ฝ่ ายรายการและฝ่ ายบุคคล
ทางช่อง 7 และชวนหม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล มาร่ วมหุ ้นเปิ ดบริ ษทั พร้อมมิตรภาพยนตร์ เพื่อผลิ ต
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ละครในยุคแรกที่สุรางค์ เปรมปรี ด์ ิ หมายตาไว้ ไม่ใช่สูตรน้ าเน่าอย่าง
ทุกวันนี้ มี ผลงานเช่ น หญิ งก็มีหัวใจ, ห้องสี ชมพู, เงื อกน้อย, จดหมายจากเมืองไทย, ห้วงรักเหว
ลึก และ ข้าวนอกนา ละครชุดที่โด่งดังมากคือ หมอผี ต่อมาช่อง 7 ได้ดึงวาณิ ช จรุ งกิจอนันต์ มาช่วย
เขียนบทโทรทัศน์ในยุคแรก คณะละครช่ อง 7 ยุคแรก ๆ ได้แก่ไพรัช สังวริ บุตร, กันตนา นับแต่ปี
พ.ศ. 2530 เป็ นต้นมา ถือเป็ นยุคธุ รกิจละครเต็มรู ปแบบ มีการวัดความสาเร็ จด้วยระบบเรตติ้ง ละคร
โทรทัศน์ช่อง 7 สี ในยุคธุ รกิ จเต็ม ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2545 เช่ นเรื่ องนางทาส, เคหาสน์สีแดง
, ปราสาทมื ด , กิ่ ง ไผ่, ริ ษ ยา, กนกลายโบตั๋น, สายโลหิ ต , ญาติ ก า, รั ต นโกสิ นทร์ , สองฝั่ ง คลอง
, นิรมิต, เบญจรงค์หา้ สี , น้ าใสใจจริ ง
ละครโทรทัศน์ไทยในยุคปั จจุบนั ออกอากาศในหลายช่ วงเวลาตลอดวัน รวมถึ งในช่วงไพรม์ไทม์
(ช่วงเวลาที่ทางสถานีโทรทัศน์ให้ความสาคัญ) ในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่าประมาณ 20.30 น.-22.30
น. ผูบ้ ริ หารสถานีโทรทัศน์และผูอ้ านวยการผลิตจะพิจารณานาโครงเรื่ องหรื อบทประพันธ์ที่มีความ
น่ าสนใจเป็ นพิเศษและเหมาะสมกับการผลิ ตรายการละครโทรทัศน์ รวมถึ งคัดเลื อกนักแสดงที่
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ดึงดูดความสนใจของผูช้ ม ในปี พ.ศ. 2557 หลังจากมีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิ จิทลั ใน
ประเทศไทย ช่อง 3 และช่อง 7 ซึ่ งครองตลาดละคร เริ่ มมีช่องอื่นหันมาทาละครโทรทัศน์ แนวละคร
ของช่ อง 8 ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์คนดูในระดับฐานราก โดยเป็ นแนวละครบ้าน ๆ สาหรับ ช่องวัน ที่
มุ่งเน้นผลิตละคร เจาะกลุ่มคนดูทวั่ ไป ในขณะที่จีเอ็มเอ็ม แชนแนล มุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่ น
ละครโทรทัศ น์ ไ ทยมี เ อกลัก ษณ์ อ ัน โดดเด่ น เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ งชนชั้น สู ง ใน
สังคมไทย ตัวละครมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายดี ฝ่ ายเลว สามารถเดาตอนจบของเรื่ องได้ง่าย มักจะจบลงแบบ
สุ ขนาฏกรรม (Happy Ending) มีการนามาทาซ้ ากันบ่อยครั้ง สื บทอดเนื้ อหาอุดมการณ์ซ้ าแล้วซ้ าเล่า
เนื่องจากมักมีบทและเนื้ อหาแสดงเกินจริ ง ผูค้ น/เนื้ อหาในเรื่ องจึงมีมิติเดียว ซึ่ งเหตุผลน่าจะมาจาก
ต้องการให้คนดูมาก หรื อเรื่ องผูส้ นับสนุนและการโฆษณา
สาหรับงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาในการฝึ กสหกิจคือ กระบวนการการ
ทางานของฝ่ ายศิลป์ ละครและการจัดองค์ประกอบฉากละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ขั้นตอนแรกใน
การทาคือ การนัดประชุ มกองกับทุกฝ่ าย ส่ วนฝ่ ายศิลป์ ก็ได้รับเบรคดาวน์และพร็ อพลิ สหลังจาก
ประชุ มก็จะต้องมีการไปดูโลเคชัน่ ก่อนที่ จะเตรี ยมงาน จากนั้นก็เตรี ยมงานก่ อนออกกองว่าพร็ อ
พไหนใช้ฉ ากไหน เมื่ อพร้ อมส าหรั บวันออกกอง เราก็ต้องมาถึ ง ก่ อนเพื่ อไปเซ็ ท ฉากให้พ ร้ อม
สาหรั บการถ่ ายไว้ และเมื่ อถึ งเวลาถ่ ายก็ต้องคอยเตรี ยมพร้ อมอยู่หน้าเซ็ ท เสมอเพื่อการโยกย้า ย
อุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ ตามมุมกล้อง เมื่อเสร็ จสิ้ นการถ่ายทาต้องเก็บของและอุปกรณ์ทุกอย่าง
ที่เตรี ยมมา และอุปกรณ์ บา้ งอย่างที่ ยา้ ยมาประกอบฉากก็ตอ้ งเก็บคืนที่ เดิ มทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิ ด
ปัญหาตามมา
โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่ ง บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายผูช้ ่ วยจัดหาอุปกรณ์ ประกอบฉาก
งานส่ วนใหญ่คือการจัดหาอุปกรณ์ ประกอบฉากและการจัด องค์ประกอบฉากให้ตรงตามคาแลค
เตอร์ ข องตัวละคร ซึ่ งในแต่ล่ะ ฉากจะมี ความแตกต่างกันไม่ว่า จะเป็ นสถานที่ หรื อลักษณะของ
สถานที่น้ นั จึงจาเป็ นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดองค์ประกอบฉาก
ที่ออกมาสวยงามและดูมีเอกลักษณ์ของแต่ล่ะคน และในบางทีอุปกรณ์ที่ไม่อาจหาได้ในยุคสมัยนี้
แล้ว ผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ประกอบฉากก็ตอ้ งสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับต้นฉบับ เรี ยกอีกอย่างว่าเป็ นการ
ม็อคอัพ ทาสิ่ งของที่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกับของจริ ง แต่ไม่สามารถใช้ได้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ของ
บริ ษทั Props Con Art Department (2559)
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1.2.2 เพื่ อศึ กษาเกี่ ยวกับเทคนิ คท างานของฝ่ ายศิล ป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิ สุทธิ์ ” ของ
บริ ษทั Props Con Art Department (2559)
1.3 ขอบเขตโครงงำน
ศึกษากระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ โดยฝึ กทาหน้าที่ ผูช้ ่วยจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก
ในฝ่ ายศิลป์ ระยะเวลาการศึกษาวันที่ 30 พฤษภาคม2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงกระบวนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ของบริ ษทั
Props Con Art Department (2559)
1.4.2ได้ท ราบถึ ง เทคนิ ค ท างานของฝ่ ายศิ ล ป์ ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิ สุ ท ธิ์ ” ของบริ ษ ทั
Props Con Art Department (2559)

