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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาการรายงานปฎิ บตั ิงานสหกิจศึกษา หัวข้อ การศึกษากระบวนการทางานของ
ฝ่ ายศิลป์ ของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์ กรณี ศึกษาละครเรื่ อง “ดวงใจ
พิสุท ธิ์ ” (2559)” ผูจ้ ดั ท าได้ศึก ษากระบวนการทางานของฝ่ ายศิ ลป์ และองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของฝ่ ายศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎีที่เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางานของ
ฝ่ ายศิลป์ ในภาพยนตร์ รวมไปถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทา มีดงั นี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการทางานของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
2.1.1 แนวคิดของผู้กากับฝ่ ายศิลป์ และผลของภาพ
2.1.2 แนวคิดการทางานทีอ่ ยู่ภายใต้ การดูแลและควบคุมของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
2.2 แนวคิดพืน้ ฐานทางสุ ทรียภาพสาหรับงานออกแบบสถานทีแ่ ละฉากภาพยนตร์
2.2.1 แนวคิดการออกแบบสถานทีแ่ ละฉากในภาพยนตร์
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกใช้ สถานทีท่ ใี่ ช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการทางานของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
ในการสร้างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนือจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นบทบาทดี
การถ่ า ยบันทึ ก ภาพดี การกากับดี การตัดต่อลาดับภาพและเสี ย งดี แล้วยัง ต้องใช้ฉากที่ปรากฏ
ออกเป็ นภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นสิ่ งประกอบฉาก สถานที่ อุ ป กรณ์ การแสดง เครื่ องแต่ง กาย และการ
แต่งหน้าดีเหมาะสมด้วย เพื่อให้ภาพเกิดความสวยงามและสมบูรณ์ในด้านศิลปะ ดังนั้นจะเห็นได้
จากการประกวดภาพยนตร์ แต่ละครั้ง จะมีการมอบรางวัลในด้านการกากับฝ่ ายศิลป์ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ฝ่ ายศิ ลป์ มี หน้าที่ รับผิดชอบการปฏิ บตั ิ งานด้านการออกแบบ จัดสร้ างและตกแต่งฉากภาพยนตร์
รวมตลอดจนการทาหุ่ นจาลองหรื อโมเดล (Model) ประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ ซึ่ งผูท้ ี่ทาหน้าที่
บริ หารงานด้านนี้ก็คือ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ (Art Director)
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ซึ่ งทาหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้น บางครั้งกองถ่ายภาพยนตร์ ไทย เรี ยก
สั้น ๆ ว่า ฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายศิลปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก มาจากภาษาอังกฤษว่า Artdepartment, Setdesigner,
Setdecorator นั้น หมายถึงผูท้ ี่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ เรื่ องที่ตนได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกาหนดสี สัน และสิ่ งประกอบภายในฉาก การควบคุ มการ
สร้างฉาก การกาหนดสัดส่ วนและการควบคุมการสร้างโมเดล ซึ่ งบางครั้งอาจมีหน้าที่ครอบคลุมไป
ถึงการจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย การทาผม การแต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ าย
ศิลป์ นี้ ภาพยนตร์ บางเรื่ อง อาจจะมีอีกบุคคลหนึ่ งที่ได้รับมอบหมายร่ วมทางานกับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้
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การออกแบบและการตกแต่งฉากภายนตร์ รวมทั้งเครื่ องแต่งการเป็ นไปในลักษณะสร้างสรรค์โดยมี
รู ปแบบ (style) ของภาพยนตร์ เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันตลอดเรื่ อง เพื่อช่วยเหลือผูก้ ากับภาพยนตร์
ในการสร้างบรรยากาศของฉาก และการตีความทางภาพรวมทั้งการคัดเลือกสถานที่การถ่ายทา อันดู
เสมือนว่าบุคคลผูน้ ้ ี มีขอบเขตการทางานกว้างขวางกว่า จึงได้ชื่อว่าผูอ้ อกแบบงานสร้ างภาพยนตร์
(Production Designer)การปฏิบตั ิงานของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
นอกจากต้องดูแลและควบคุ มการบริ หารงานในฝ่ ายศิลป์ ทั้งหมด อันได้แก่ สถานที่ ฉาก
ภาพยนตร์ (ทั้งที่เป็ นฉากในและนอกโรงถ่าย) สี ประกอบหรื อประดับฉาก (เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่
หรื อรู ปภาพ โคมไฟ ราวตากผ้า ) อุปกรณ์การแสดง (เช่นปื น มีด รถ สัตว์ที่เข้าฉาก) เครื่ องแต่งกาย
เสื้ อผ้า การแต่งผม การแต่งหน้าและการตกแต่งพิเศษแล้ว ยังต้องทางานประสานกับผูอ้ านวยการ
สร้ าง และผูก้ ากับภาพยนตร์ อีกด้วย ดั้งนั้นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้ จึงต้องศึกษาบทภาพยนตร์ อย่าง
ละเอี ยด เพื่ อให้เกิ ดแนวคิ ดในการออกแบบตกแต่ง ว่า ภาพยนตร์ ดงั กล่ า วควรมี รูปแบบอย่างไร
หลังจากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานจากหนังสื อ รู ปภาพ ภาพวาด เพื่อกาหนดการออกแบบว่า
สิ่ งที่ จะปรากฏออกเป็ นภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ ฉาก สิ่ ง ประดับ ฉาก อุ ปกรณ์ การแสดง
เครื่ องแต่ ง กาย และการแต่ ง ตัวควรจะท าอย่า งไรจึ ง จะเหมื อ นจริ ง มากที่ สุ ด เมื่ อออกแบบโดย
ภาพวาดฉากทุกฉากที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่ องแล้ว จะทาให้ทราบค่าใช้จ่ายคร่ าว
ๆ ว่าควรเป็ นเท่าไหร่ และจะได้เตรี ยมจัดหาสิ่ งต่าง ๆ ให้พร้อม เมื่อถึงเวลาสร้างและตกแต่งฉาก ทั้ง
ที่เป็ นฉากในการถ่ายทาในโรงถ่ายและที่ถ่ายทาในโลเคชัน

รู ปที่ 2.1 ฝ่ ายศิลป์ กาลังทาฉากศิลปะในภาพยนตร์ เรื่ อง “ตุ๊กแกรักแป้ งมาก”

6

รู ปที่ 2.2 ฝ่ ายศิลป์ กาลังสร้างใบหน้าปลอมขึ้นมาเพื่อประกอบฉาก

รู ปที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่าศิลป์ ดูแลความเรี ยบร้อยผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์
ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่ อง ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้ า (RaideroftheLostArks) สิ่ งที่ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องรับผิดชอบสร้างสรรค์คือ ป่ า ทะเลทราย ถ้ า เครื่ องบิน แซ่ หัวกะโหลกทองคา เสื้ อผ้าพระเอก
หี บ บัญญัติ 10 ประการ อาวุธ คนป่ า รถที่ใช้ขบั ทรงผมผูแ้ สดง การแต่งหน้า โดยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องจินตนาการสร้างภาพทั้งหมดออกมา แล้วแยกงานให้แต่ฝ่ายไปทา
อนึ่ ง การคัดเลือกสถานที่หรื อโรงถ่ายเพื่อใช้ถ่ายทาภาพยนตร์ น้ นั ควรมีจุดสารองหลายๆ
แห่ง ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาถ่ายทาภาพยนตร์ ขณะเดียวกันก็อาจมีการถ่ายทา
จากจุดสารองนั้น มาตัดต่อลากับภาพให้มีความงดงามสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นได้ดว้ ย
การกากับฝ่ ายศิลป์ ในการสร้างภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญอย่างมาก
ต่อการผลิ ตผลงานภาพยนตร์ เพราะเป็ นบุคคลที่จะเสริ มคุณค่าของภาพยนตร์ ให้มีความเป็ นศิลปะ
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ในการสื่ อความหมายต่อผูด้ ู และทาให้การสร้างภาพยนตร์ เป็ นไปด้วยความประหยัด จึงมีผสู ้ นใจที่
จะก้าวเข้าสู่ ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่น้ ีอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึ่ งผูส้ นใจสารมารถฝึ กฝนตนเองได้ดงั นี้
1.เลื อกใช้สีและรู ปแบบศิ ลปะตามความเหมาะสม โดยไม่ลาเอียงด้วยอคติส่วนตัวว่าตน
เลื อกใช้บางสี และบางรู ปแบบ เพียงเพื่อให้ตรงกับรสนิ ยมของตนเท่านั้น เช่น ถ้าเป็ นคนชอบสี น้ า
เงินก็มกั จะออกแบบโดยใช้สีน้ าเงินตามจิตสานึกของตนเองประจา หรื อถ้าเกลียดสี เหลืองก็จะงดไม่
ยอมใช้สีเหลืองเลย เป็ นต้น ทาให้การใช้สีไม่สอดคล้องกับนิ สัยของตัวแสดงในภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
หรื อขาดบรรยากาศตามเรื่ องราวของภาพยนตร์ ซึ่ งจะส่ งให้ภาพยนตร์ ขาดคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
หรื อการเลื อกใช้รูป แบบที่ ขาดดุ ล ยพิ นิจว่า ควรใช้แบบโรมัน แบบโบราณ หรื อแบบกรี ด จึงจะ
เหมาะสม ทาให้เป็ นการเปิ ดโอกาสความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อความสมบูรณ์ในทาง
ศิลปะ
2.สังเกตและเก็บอารมณ์ของบรรยากาศทุก ๆ สถานที่ที่พบเห็ น เมื่อพบเห็นสถานที่แปลก
ใหม่ผิดไปจากที่ ที่เคยพบเห็ นเป็ นประจา ก็ควรจะเป็ นคนช่ างสังเกตและเก็บ “ความรู้ สึก” ของ
บรรยากาศสถานที่ น้ นั ๆ เช่ น สถานที่ เต้นราของวัยรุ่ น สลัม ศูนย์การค้าหรื อป่ าช้า ว่าให้อารมณ์
ความรู ้ สึกอย่างไร มีสภาพแวดล้อม สี สัน องค์ประกอบอะไรบ้าง และอย่างไร เพื่อเป็ นการสะสม
ประสบการณ์เมื่อต้องการสร้ างสรรค์งานออกแบบฉาก โดยสามารถนาความคิดความฝันนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้ในโอกาศต่อไป
3.ฝึ กหาสาเหตุวา่ ทาไมสถานที่น้ นั จึงเป็ นเช่นนั้น เพื่อที่จะให้ออกแบบสร้างฉากได้สมจริ ง
อย่างมีเหตุผล เช่ น ทาไมสลัมที่ไร้ระเบียบมีขยะมากมายกลับมีเสาโทรทัศน์ทุกหลังคา หรื อบุคคล
ลักษณะใดที่มีรสนิ ยมเลื อกใช้ของหรื อสี แบบไหน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ มี
ความลุมลึกในการตีความหมายบทภาพยนตร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะ
4.สนใจศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ และมัณฑนศิลป์ เพราะการออกแบบและการสร้างฉาก
จาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ทางด้านศิลปะทุกแขนงออกมา เป็ นฉาก จึงควรสนใจศึกษา
และซึ มซับสิ่ งสวยงานในสิ่ งที่มองเห็น เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ โขดหิ น งานประติมากรรม จิตกรรม จุล
ศิลป์ ภาพถ่าย แฟชัน่ ลายผ้า เพราะสิ่ งเหล่านี้จะช่วยในด้านรสนิยมและการสร้างสรรค์
ข้ อควรคานึงของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องให้ความเอาใจใส่ ต่อการวางแผนงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไป
อย่างรัดกุม เพราะการทางานของฝ่ ายศิลป์ นั้นต้องทาล่วงหน้าก่อนการถ่ายทา ซึ่ งถ้าหากการทางาน
ไม่รู้จกั ยุติความคิดฝันสรุ ปลงให้ได้แล้ว เพื่อสร้ างฉากให้เสร็ จก่อนการถ่ายทาแล้ว ย่อมก่อให้เกิ ด
ผลกระทบและความเสี ย หายอย่า งมาก ดั้ง นั้นการท างานของฝ่ ายศิ ล ป์ จึ ง ต้องท างานด้วยความ
คล่องแคล่ว โดยต้องทาอย่างพิถีพิถนั และให้ทนั เวลา นอกจากนั้นเมื่อถึงเวลาถ่ายทาภาพยนตร์ แล้ว
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ผุก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ จะต้องอยู่ร่วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ และผูก้ ากับภาพ เพื่อตัดสิ นใจร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า เช่น ถ้าแจกันดอกไม้สูงเกินไป โดยไปบดบังหรื อลดความสาคัญของผูแ้ สดงที่เข้า
ฉากเมื่อทาการถ่ายภาพใกล้ ก็จาเป็ นต้องเปลี่ยนเป็ นวัสดุอื่น ซึ่ งอาจจะนาชามอาหารในกองถ่ายมา
ใช้แทนเป็ นต้น นอกจากนี้ ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องไม่ยึด “อัตตา” โดยถือความคิดของตนเป็ นใหญ่
ด้วยว่าตนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญต่องานฝ่ ายศิลปกรรม เพราะอานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดในช่วงการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ น้ นั ก็คือผูก้ ากับภาพยนตร์ ดั้งนั้น เมื่อผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงให้
ภาพสื่ อ อารมณ์ ต ามจิ น ตนาการที่ ต้อ งการถ่ า ยทอดออกมาลัก ษณะใด ผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ก็ ค วร
เปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขให้ ถึ งแม้ว่า ทุ ก อย่า งที่ เตรี ย มมานั้นพร้ อมแล้วก็ตาม เช่ น อาจจะต้องเปลี่ ย น
ผ้าม่านสี ใหม่เพราะข่มสี ของเสื้ อผ้านักแสดง โดยทาให้ไม่ได้อารมณ์ ตามบรรยากาศของเนื้ อเรื่ อง
ทั้ง ๆ ที่การดาเนิ นการนี้ เป้ นไปตามที่เคยมีการประชุ มมาก่อนแล้ว แต่เมื่อผูแ้ สดงเข้าฉากแล้วกลับ
ให้ ภ าพขัด แย้ง กับ ความรู ้ สึ ก จึ ง ควรแก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ จิ น ตนาการของผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ ซึ่ งการแก้ไ ขนี้ อาจท าได้ท้ ัง การรื้ อถอนหรื อ การติ ด ตั้ง เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ในทัน ที ท ัน ใด
(Improvisation) ซึ่ งในที่น้ ีใคร่ กล่าวถึงสิ่ งที่พึงคานึงของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1.ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีประโยชน์เพราะโดยปกติแล้ว ภาพยนตร์ จดั เป็ นงานศิลปะ
ที่ เสี ย ค่า ใช้จ่ายสู งกว่า งานศิ ล ปะแขนงอื่ น และจะต้องระดมผนึ กก าลัง จากหลาย ๆ ฝ่ ายเข้าร่ วม
ท างานด้วยกัน โดยเฉพาะงานฝ่ ายศิ ล ป์ ในภาพยนตร์ ที่ ต้อ งอาศัย ทั้งผูจ้ ดั ฉาก (Set decorator)
ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย (Costume Designer) ผูจ้ ดั เสื้ อผ้า (Wardrobe) ผูต้ กแต่งทรงผม (Hair
stylist or Hairdresser) และผูต้ กแต่งผูแ้ สดง (Make-up artist) และช่างโยธาฝ่ ายต่างๆ เป็ นต้น จึงควร
ค านึ ง งบประมาณการเลื อ กสถานที่ แ ละท าฉากให้ อ ยู่ ใ นวงจ ากัด ที่ เ รี ย กว่ า ประหยัด และเกิ ด
ประโยชน์ต่อภาพยนตร์ มากที่สุด โดยใช่จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามแผนการเงิน เพื่อให้ได้ภาพที่
สวยงาม สมจริ งตลอดเรื่ อง เช่น มีความสามารถในการดัดแปลงแก้ไขฉากภาพยนตร์ ให้ใช้ได้ใหม่
หรื อทาการเช่ายืมแทนที่จะลงทุนทาขึ้นใหม่ เป็ นต้น
2.ทางานให้สอดคล้องกับฝ่ ายอื่น โดยการเตรี ยมและดาเนิ นการตามแผนงานที่วางไว้ ไม่
ปล่อยให้ล่วงเลยเวลาจนส่ งผลกระทบกับการดาเนิ นงานของฝ่ ายอื่น เช่น มัวแต่คิดประดิดประดอย
จัดตาแต่งฉากไปเรื่ อยๆจนกองถ่ายยกมาถึง ยังไม่สามารถให้ดาราเข้าฉาก เพราะฉากยังไม่เรี ยบร้อย
สี ไม่แห้ง ม่านยังไม่ติดตั้ง ไฟและกล้องไม่อาจวางในตาแหน่งที่กาหนดได้ เป็ นต้น การทางานโดย
ไม่คานึ งถึงผูอ้ ื่นเช่นนี้ ซึ่ งนอกจากจะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากขึ้น แล้วยังเป็ นการสู ญเสี ยเวลาและทา
ให้ผรู ้ ่ วมงานเสี ยอารมณ์อีกด้วย
3.มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ถึงแม้
จะมีการวางแผนและเตรี ยมการมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่กระนั้นก็ยงั มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็ นเพราะ ผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งการให้เปลี่ยน หรื ออาจเปลี่ยนเพราะ
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เหตุการณ์บงั คับ เช่น เมื่อวานนี้ ถ่ายในโลเคชันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสแต่ไม่จบตอน ในคืนนั้นฝนตกถนน
เปี ยกชื้น วันรุ่ งขึ้นต้องถ่ายทาอย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งอาจแก้ไขปั ญหาโดยการเพิ่มฉาก ให้เห็นว่ามีรถมา
ฉี กน้ าจนถนนเปี ยก เป็ นต้น
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวคือในการสร้ างภาพยนตร์ หนึ่ งเรื่ องนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีผกู ้ ากับศิลป์
เพื่อออกแบบฉากและจัดองค์ประกอบศิลป์ ให้กบั ภาพยนตร์ และจะต้องมีประสบการณ์ ที่ค่อนข้าง
สู ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องและรวดเร็ วในการถ่ายทา ผูก้ ากับศิลป์ จะต้องค่อยดูเรื่ ององค์ประกอบ
ของฉาก ในแต่ล่ะฉากของภาพยนตร์
2.1.1 แนวคิดของผู้กากับฝ่ ายศิลป์ และผลของภาพ
ในการจัดฉากภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดอุปกรณ์ และวัสดุ ประกอบฉาก อุปกรณ์การ
แสดง เครื่ องแต่งกาย และการแต่งหน้าเพื่อให้เกิดความสวยงามและสมบูรณ์น้ นั ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จาเป็ นต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานผลของภาพที่จะปรากฏออกเป็ นภาพยนตร์ ซึ่ งการออกแบบฉาก
ในภาพยนตร์ น้ ี จะแตกต่างกับฉากละคร เพราะการออกแบบภาพยนตร์ น้ ี ตอ้ งการผลของภาพที่
ปรากฏให้เห็นเป็ นภาพยนตร์ (Visual Perception) ดั้งนั้นผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรคานึ งถึ งน้ าหนัก
(Tone) ความตัดกัน (Contrast) ความลึกของภาพ (Perspective) ความคมชัด (Focus) การเคลื่อนไหว
ภายในกรอบภาพ (Movement Wit hen The Frame) สี และพื้นผิว (Color And Texture) การวางจุด
สนใจของภาพ (Point of Interest) ระยะหรื อพื้นที่ในภาพ (Space) โดยการวางทุกสิ่ งดังกล่าวต้องให้
ได้จงั หวะและมีความสมดุล (Rhythm and Balance) เพื่อให้สัมพันธ์กากับเคลื่อนไหวกล้องและผู ้
แสดง เป็ นต้น
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ พึงต้องทาความเข้าใจและใช้ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้ผลของภาพใน
ภาพยนตร์ปรากฏออกมาให้ผดู้ ูเห็นเป็ นภาพที่มีความสวยงาม สมบูรณ์และสื่ อความหมาย โดย รู ปที่
2.4 (ก) จะแสดงให้เห็นน้ าหนักของภาพ และภาพถัดมา รู ปที่ 2.4 (ข) ที่มีผแู ้ สดงปรากฏนั้นจะทาให้
เกิดความตัดกันที่เห็นคนเคลื่อนไหว เมื่อผูแ้ สดงเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดความลึกดังปรากฏใน รู ปที่
2.4 (ค) ในการแสดงนั้นจะมีผแู ้ สดงปรากกฏให้เห็ นในตาแหน่ งผิดกันไป จึงอยู่ที่การปรับความ
คมชัดตาม รู ปที่ 2.4 (ง) และเมื่อมีการเคลื่อนไหวของผูแ้ สดงจากตาแหน่งหนึ่ งไปยังอีกตาแหนัง
หนึ่ง ในกรอบภาพจะทาให้ผดู้ ูตอ้ งสนใจติดตามดังใน รู ปที่ 2.4 (จ) และภาพในแต่ละกรอบภาพนั้น
จะมีสีและพื้นผิวแตกต่างกันไป ดังจะเห็นได้จาก

10

รู ปที่ 2.4 (ก) แสดงน้ าหนักของภาพ

รู ปที่ 2.4 (ข) แสดงความตัดกันของภาพ

รู ปที่ 2.4 (ค) แสดงความลึกของภาพ

รู ปที่ 2.4 (ง) แสดงการปรับความคมชัด
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รู ปที่ 2.4 (จ) แสดงตาแหน่งผูแ้ สดงการเคลื่อนไหวในภาพ

รู ปที่ 2.4 (ฉ) แสดงแสงสี และพื้นผิวในภาพ
ฉากในแต่ละฉากจะประกอบไปด้วยสิ่ งที่จะถ่าย ซึ่ งใน รู ปที่ 2.4 (ช) ได้แก่ คนนัง่ เขียน
หนังสื อ นี่คือจุดสนใจของภาพ รู ปที่ 2.4 (ซ) สาหรับส่ วนอื่นๆของภาพนั้นเป็ นส่ วนที่ก่อให้เกิ ด
ระยะ ได้แก่ ระยะ หน้าที่ปรากกฎใน รู ปที่ 2.4 (ฌ) ระยะกลางที่ปรากฏใน รู ปที่ 2.4 (ญ) และ
ระยะไกลที่ปรากฏใน รู ปที่ 2.4 (ฎ) การสร้างความรู ้สึกเรื่ องระยะในภาพนิ้ ผูส้ ร้างฉากจะต้องมี
ความเข้าใจในเรื่ องการใช้พ้นื ที่หรื อที่วา่ งภายในฉาก เพื่อให้ภาพสื่ อความรู้สึกที่สวยงามมีมิติเหมือน
ภาพจิตรกรรม จะผิดกันก็ตรงที่ภาพดังกล่าวสามารถเคลื่อนไหวได้

รู ปที่ 2.4 (ช) แสดงองค์ประกอบของภาพ
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รู ปที่ 2.4 (ซ) แสดงจุดสนใจของภาพ

รู ปที่ 2.4 (ฌ) แสดงส่ วนที่อยูร่ ะยะหน้า

รู ปที่ 2.4 (ญ) แสดงส่ วนที่อยูก่ ลาง

รู ปที่ 2.4 (ฎ) แสดงส่ วนที่อยูร่ ะยะหลัง
การเคลื่ อนไหวของภาพในภาพยนตร์ น้ นั เกิดขึ้นทั้งการเคลื่อนไหวของสิ่ งที่ถ่ายและการ
เคลื่อนไหวของกล้องภาพยนตร์ ซึ่ งจะต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยต้องได้จงั หวะระหว่างผูแ้ สดง
กับฉากในภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความสมดุล เช่น รู ปที่ 2.4 (ฏ) เป็ นภาพการซู
มอินเพื่อให้ได้ภาพที่มีขนาดวัตถุใหญ่ข้ ึน รู ปที่ 2.4 (ฐ) เป็ นการแพนติดตามการเคลื่อนไหวของผู้
แสดง หรื อ รู ปที่ 2.4 (ฑ) เป็ นภาพดอลลี่หรื อทิลท์เพื่อติดตามการกระโดดของแมวจะต้องมารับกับ
ต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เกิดจังหวะและความสมดุล ดั้งนั้นผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
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ผลของภาพที่ปรากฏออกมา เพื่อจะได้ออกแบบฉากภาพยนตร์ ได้สัมพันธ์กบั การถ่ายทาภาพยนตร์
โดยจะได้รับภาพที่มีความสวยงามและสมบูรณ์

รู ปที่ 2.4 (ฏ) แสดงการซูมเข้าจากภาพที่เห็นฉากกว้างเป็ นฉากแคบ

รู ปที่ 2.4 (ฐ) แสดงการแพนจากสิ่ งที่ถ่ายไปยังฉาก

รู ปที่ 2.4 (ฑ) แสดงการดอลลี่ตามสิ่ งที่ถ่ายแล้วทิลท์ข้ ึนตามสิ่ งที่ถ่ายเคลื่อนไหวในฉาก
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จาเป็ นที่จะต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับผลของ
ภาพอย่างชานาญ และใช้ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้ผลของภาพในภาพยนตร์ ปรากฏออกมาให้ผดู้ ู
รับรู ้วา่ ผูก้ ากับต้องการสื่ อความหมายอะไรให้กบั ผูด้ ู และให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพและสวยงาม
2.1.2 แนวคิดการทางานทีอ่ ยู่ภายใต้ การดูแลและควบคุมของผู้กากับฝ่ ายศิลป์
ฝ่ ายศิลป์ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ ายซึ่ งก็คือ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูท้ ี่มี
ความรู ้ ทางด้านศิ ลปะ ตลอดจนผูท้ ี่ มีความสามารถทางงานช่ างร่ วมมื อกันในการทางานทางด้าน
ศิลปะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ให้ปรากฏฉากที่ให้ภาพสวยงามและสมจริ ง ซึ่ งฝ่ ายศิลป์ จะมีบุคลากร
จานวนมากน้อยเพียงไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณงานของการสร้างภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ ในบางหน้าที่อาจ
ใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบตั ิก็ได้เพื่อความประหยัด งานที่อยูภ่ ายใต้ผกู ้ ากับฝ่ ายศิลป์ ประกอบด้วย
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1.งานผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ งานนี้ จะต้องอาศัย บุ ค คลที่ ผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ ไว้วางใจ โดย
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ และอาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในยามจาเป็ น
2.งานออกแบบฉาก เป็ นการออกแบบฉากให้กบั ผูก้ ากับภาพยนตร์ ว่าต้องการแบบไหน
และออกแบบเพื่อให้ผกู ากับภาพยนตร์ เลือกอีกที และสามารถลงมือทาได้จริ ง
3.งานสร้ า งและประกอบฉาก เป็ นงานที่ จ ัด ท าตามแบบร่ า ง โดยสร้ า งขึ้ น ในรู ป ของ
โครงสร้ าง แล้วทาการลงสี ติ ดตั้งอุ ปกรณ์ และวัสดุ ประกอบฉากต่างๆ ให้เพื่อให้ได้บรรยากาศ
ตามที่กาหนด
4.งานเขียนภาพ เขียนภาพประกอบฉากในภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ให้ดู
สมจริ ง
5.งานออกแบบอุ ป กรณ์ ก ารแสดงและหุ่ น จัด หาอุ ป กรณ์ ก ารแสดงทั้ง หมดภาพยนตร์
รวมถึงการออกแบบหุ่น เช่น สัตว์ประหลาด หุ่นยนตร์ ยานอวกาศ เป็ นต้น
6.งานทาหุ่ นจาลอง เป็ นการสร้ างหุ่ นจาลองของฉากที่จะสร้ างเพื่อการถ่ ายทาภาพยนตร์
โดยใช้อตั ราส่ วนที่ได้สัดส่ วนกับฉากที่จะสร้างจริ ง
7.งานการเขียนแบบฉาก เป็ นการเขียนให้แผนกช่าง ใช้เป็ นแนวทางการคานวณวัสดุที่จะใช้
และดูเป็ นแบบแปลนเพื่อนจัดสร้างฉาก
8.งานศึก ษาค้นคว้า ภาพยนตร์ บางเรื่ องจาเป็ นต้องศึก ษาค้นคว้า เพื่อนาข้อมูลออกแบบ
จัดสร้างฉากจึงจะได้สร้างฉากสมจริ งตามเหตุการณ์ เช่นภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงต้อง
มีงานศึกษาค้นคว้า
9.งานขนย้ายและจัดเก็บดูแลรักษา เป็ นการอานวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และ
วัสดุ ประกอบฉากต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การติดตั้ง และเมื่อรื้ อถอนแล้วก็นากลับไปจัดเก็บดูแลรักษา
ต่อไป
10.งานควบคุ มและจัดซื้ อ เป็ นการที่อานวยความสะดวกในเรื่ องการจัดหาสิ่ งจาเป็ นต่างๆ
และควบคุมป้ องกันมิให้สูญหายหรื ออาจทาการแก้ไขซ่ อมแซมเพื่อนให้สามารถนากับมาใช้งานได้
อีก
11.งานเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายเป็ นงานที่จดั หาและเก็บรักษาเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายๆ
ให้แก่ผแู ้ สดงตามเรื่ องราวในภาพยนตร์
12.งานตกแต่งใบหน้าและตกแต่งผลพิเศษ เป็ นงานที่ตกแต่งผูแ้ สดงให้สวยงามหรื อให้ดู
แล้วเกิดความรู ้สึกสมจริ งสมจัง
จากหน้าที่การดาเนินงานของฝ่ ายศิลป์ ดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
งานออกแบบซึ่ งเป็ นงานเน้นหนักการออกแบบเพื่อให้ได้บรรยากาศตามเนื้ อเรื่ อง
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งานช่างศิลป์ เป็ นช่างฝี มือที่เป็ นผูจ้ ดั สร้างฉากโดยจะต้องทางานร่ วมกัน เช่น งานช่างเขียน
แบบงานช่างปั้ น งานช่างเขียน เป็ นต้น
งานช่ างฝี มือก่อสร้ างเป็ นงานที่อาศัยทักษะการจัดสร้ างฉากเพื่อให้ได้เค้าโครงของฉากที่
ตามต้องการ เช่นงานไม้ งานช่างปูน งานช่างสี งานช่างไฟฟ้ า
งานธุรการ เป็ นที่ให้บริ การในการปฏิบตั ิงานด้านการกากับฝ่ ายศิลป์ ให้ดาเนินการไปด้วยดี
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวคือผูก้ ากับศิลป์ จะต้องเข้าใจการทางานของทุกหน้าที่ในฝ่ ายศิลป์ และ
จะต้องเป็ นคนคอยควบคุ มการทางานของในแต่ล่ะหน้าที่ และทุกหน้าในฝ่ ายศิลป์ ก็สามารถเสนอ
งานต่าง ๆ หรื อช่วยเตือนว่าอะไรใช้ฉากไหนให้กบั ผูก้ บั กาศิลป์ ทั้งหมดก็คือทุกตาแหน่งในฝ่ ายศิลป์
จาเป็ นต่องานทุกคน
2.2 แนวคิดทางสุ ทรียภาพสาหรับงานออกแบบสถานทีแ่ ละฉากภาพยนตร์
การเลื อกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ การออกแบบกากับฝ่ ายศิลป์ นั้น ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรมี
ความเข้า ในพื้ นฐานทางสุ นทรี ย ภาพ ที่ มี ส่ วนส าคัญในการออกแบบ เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ จะท าให้
สถานที่และฉากภาพยนตร์ มีความงามและคุ ณค่าทางด้านศิลปะ ซึ่ งประกอบไปด้วย เส้น รู ปทรง
รู ปร่ าง พื้นผิว น้ าหนักอ่อนแก่ พื้นที่วา่ ง ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความสมดุล การซ้ ากัน ความ
เชื่อมกัน ความเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน และความเลื่อมพราย
1.เส้น (Line) ทาให้เกิดความรู ้สึกแก่คนดูแตกต่างกัน เช่น เส้นนอนจะทาให้เกิดความเบื่อ
หน่ าย สงบนิ่ ง เส้ นตรงทาให้เกิ ดความนิ่ ง เส้ นโค้งทาให้เกิ ดความอ่อนหวาน เส้นเฉี ยงทาให้เกิ ด
ความรู้สึกคึกคัก เช่นฉากงานแต่งที่ชายทะเลหัวหิ นมีการจัดเสาดอกไม้วางเรี ยงเป็ นเส้นตรงไปหา
นักแสดง เป็ นต้น
2.รู ปทรง (Form) เป็ นสิ่ งที่มองได้เป็ น 3 มิติ ทาให้เกิดความรู ้สึกต่างกัน เช่น ทรงกลมทาให้
เกิ ดความลื่ นไหล ทรงพีระมิ ดทาให้เกิ ดความรู ้ สึกมัน่ คง รู ปทรงเหลี่ ยมทาให้เกิ ดความรู ้ สึ กหนัก
แน่น เป็ นต้น
3.รู ปร่ าง (Shape) เป็ นเส้นรอบนอกของสิ่ งต่างๆ ที่ตาเห็นเป็ น 2 มิติ รู ปร่ างใหญ่ รู ปร่ างเล็ก
รู ปร่ างบิดเบี้ยว เป็ นต้นจะให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน
4.พื้นผิว (Texture) เป็ นการบอกให้ผดู ้ ูเกิ ดควารู ้สึกต่อสิ่ งที่ปรากฏออกมา เช่ น ผิวขรุ ขระ
ผิวเรี ยบมันของพื้นผนังที่เป็ นอิฐหรื อกระจก ในฉากทะเลจะมีผิว 3 ผิว ได้แก่ ผิวของพื้นหาดทราย
คลื่นทะเล และท้องฟ้ า
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5.น้ าหนักอ่อนแก่ (Volume) ความรู ้ สึกที่ มีต่อความอ่อนแก่ ในน้ าหนักที่ เป็ นความเข้ม
นับ ตั้งแต่ น้ า หนัก ที่ เข้ม ที่ สุ ด คื อดาไปจนถึ ง น้ าหนักเบาที่ สุ ดคื อสี ข าว จะท าให้ค วามรู ้ สึ ก แก่ ผูด้ ู
แตกต่างกัน เช่น ท้องฟ้ าก่อนฝนตกจะให้อารมณ์ต่างกับท้องฟ้ าที่แจ่มใส เป็ นต้น
6.พื้นที่วา่ ง (Space) เป็ นบริ เวณอากาศรอบห้องรวมถึงบริ เวณอากาศที่ต่อเนื่ องกับภายนอก
เช่น ฉากในความฝันนาเปี ยโนมาวางในสนามหญ้า และถ่ายเป็ นวงกลมจะมีพ้ืนที่วา่ งรอบข้าง สิ่ ง
เหล่านี้จะประสานสัมพันธ์กบั ผูแ้ สดงในฉาก
7.ความกลมกลืน (Harmony) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดจากสิ่ งต่างๆ ที่มาอยูร่ ่ วมกันแล้วกลมกลืน
เข้ากัน เช่นทรงควยของผลส้มวางอยูก่ บั ผลท้องมนรี ของละมุด สี แดงอยูก่ บั ชมพู่ ตะกัว่ อยูก่ บั อะลูมี
เนียม เป็ นต้น
8.ความขัดแย้งกัน (Contrast) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดความแตกต่างกัน เช่นสี่ เหลี่ยมกับทรง
กลม สี แดงกับสี เขียว หนากับบาง เป็ นต้น
9.ความสมดุล (Balance) เกิดจากการวางตาแหน่งที่ทาให้แต่ละข้างไม่หนักไปทางใดทาง
หนึ่ งแบ่งออกเป็ นสมดุ ลแท้หมายถึ งสองข้างเท่ากันและเหมือนกัน เช่ น ห้องนอนที่มีโต๊ะข้างหัว
เตียงสองข้างเพื่อให้เกิดความสมดุล เป็ นต้น
10.การซ้ ากัน (Repettition) เป็ นการรวมเอาสิ่ งเดี ยวกันมาอยู่รวมกัน เช่ นรั้ ว เสาไฟฟ้ า
กระจาดส้ม ซึ่ งทาให้เกิดความรู ้สึกไม่สิ้นสุ ด
11.ความเชื่ อมกัน (Transition) เป็ นการเชื่ อมสิ่ ง 2 สิ่ งเข้าด้วยกัน เช่น สี แดงอยูก่ บั สี ขาว แต่
มีสีชมพูคนั่ กลาง ดอกไม้สีแดงปั กแจกัน มีใบเล็ก ๆ เชื่อมความรู ้สึกเป็ นก้อนเข้าด้วยกัน
12.ความเป็ นกลุ่ มก้อน (Intensity) เป็ นความรู ้ สึกที่ รวมกลุ่ มกันอย่างเป็ นปึ กแผ่น เช่ น
หมู่บา้ นชาวนากับลอบฟาหรื อความรู ้สึกเป็ นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ เช่น โรงสี ดกดัง ต้นไม้ใหญ่ และตึก
เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ทาให้เกิดควารู ้สึกมัน่ คง หนักแน่น
13.ความเลื่ อมพราย เป็ นการใช้สีจดั ๆ ในเนื้ อที่ เล็กๆ ที่ อยู่ท่ามกลางสี เข้มที่ หม่นลงแล้ว
เช่น แสงไฟสี ต่างๆ เวลาค่าคืน เพชรนิลจินดาบนผ้ากามะหยีส่ ี เข้ม ผ้าทอลายน้ าไหลเป็ นต้น
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รู ปที่ 2.5 ภาพการออกแบบน้ าหนัก 2 Shot ที่เกิดขึ้นในภาพให้นกั แสดงอีกคนใส่ เสื้ อสี ดา
อีกคนสวมเสื้ อขาวเมื่อเป็ นภาพ 2 Shot แล้วจะได้น้ าหนักที่แตกต่างกันแต่มีความสมดุล
ของภาพ

รู ปที่ 2.6 การวางความแตกต่างระหว่างน้ าหนักที่จะทาให้ภาพตัวละครที่สาคัญให้ดูเด่นและ
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวการทางานของฝ่ ายศิลป์ จาเป็ นที่จะต้องมีศิลปะในการทางาน เพราะว่า
การที่ จะเซ็ ทฉากก็ใช้องค์ประกอบศิลป์ รู ปทรง รู ปร่ างต่าง ๆ เพื่อให้ภาพยนตร์ เกิ ดสุ นทรี ยภาพ
ความงามและคุ ณค่าทางด้านศิลปะ ผูก้ ากับศิลป์ จาเป็ นต้องคานึ งถึงการจัดฉากโดยการใช้ศิลปะใส่
เข้าไปในภาพยนตร์
2.2.1 แนวคิดการออกแบบสถานทีแ่ ละฉากในภาพยนตร์
ในการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับหรื อขั้นตอนที่พึงต้องปฏิบตั ิอยู่ 10
ขั้นด้วยกันได้แก่ การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ การปรึ กษากับผูก้ ากับภาพยนตร์ การหา
ข้อมูลเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์การประกอบฉาก การร่ างแบบอย่างหยาบ การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับ
ภาพยนตร์ เลือก การเขียนแบบและกาหนดรายละเอียด การกาหนดงบประมาณฉาก การวางโครงสี
และวัสดุ การควบคุมการสร้ าง การตกแต่งและการจัดสิ่ งประกอบฉาก และการดูแลจัดฉากให้ได้
ภาพงดงามกลมกลืนกับผูแ้ สดง ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ล่ะขั้นตอน ดังนี้
1.การอ่านและทาความเข้าใจบทภาพยนตร์ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
บทภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ อง เพื่อให้เห็ นภาพรวมของฉากตามจิ นตนาการของตนว่ามีลกั ษณะใด มีฉาก
อะไรบ้าง แต่ละฉากควรให้บรรยากาศและอารมณ์อย่าง จากนั้นจึงแยกว่ามีฉากที่จะต้องสร้างกี่ฉาก
เป็ นการถ่ายทาในโลเคชัน่ หรื อในโรงถ่าย มีการดัดแปรง แก้ไข หรื อเสริ มแต่งอยู่มากน้อยเพียงไร
ในฉากที่กาหนดไว้น้ นั เป็ นต้น
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2.การปรึ กษาหารื อกับผูก้ ากับภาพยนตร์ หลังจากแยกฉากที่ตอ้ งออกแบบก่อสร้างที่ถือเป็ น
ฉากหลักและฉากที่ตอ้ งถ่ายโลเคชัน่ อย่างคร่ าว ๆ โดยรับรู ้ ถึงสัดส่ วนของงานในเรื่ องเกี่ยวกับฉาก
แล้ว ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ จะต้องพิจารนาสิ่ งที่ตนได้สร้ างจินตนาการว่ามีฉากอะไรบ้างและมีลกั ษณะ
อย่างไร โดยคิดฝั นร่ วมกับผูก้ ากับภาพยนตร์ เช่ น ถ้าต้องการฉากบ้านเป็ นฉากหลัก บ้านนี้ จะเป็ น
บ้านลักษณะแบบใด สี อะไร หน้าต่าง ประตู พื้นบ้านเป็ นแบบใด สาหลับคนฐานะใด โดยผูอ้ ยูน่ ้ นั มี
รสนิ ย มอย่า งไรมี อุป กรณ์ เ ครื่ องใช้อะไร เหมาะสมกับ บทภาพยนตร์ ห รื อไม่ อย่า งไร มี ท างเข้า
ออกแบบไหน ซึ่ งผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับภาพยนตร์ ต่างจะต้องให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นที่พอใจแก่ท้ งั
สองฝ่ าย จึงจะดาเนินการต่อไป
3.การหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก เมื่ อ ได้แ นวทางของฉากแล้ว
ผูอ้ อกแบบฉากจะต้องหาข้อมู ลเกี่ ย วกับฉากโดยละเอี ย ด เช่ น ถ้า เป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ค วร
ค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็ นช่วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไร
โดยอาจหาข้อมูลได้จากเอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง เพื่อไม่ให้ละเลยเมื่อลงมือออกแบบ
โดยข้อมูลดังกล่าวควรมีการพิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
4.การร่ างแบบอย่างหยาบ นาข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบโดยการร่ างแบบอย่างหยาบหลาย
ๆ แบบ หลาย ๆ มุ ม เพื่อให้เห็ นว่ามี ลกั ษณะอย่างไร การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ ไม่ตอ้ งใหญ่นัก
ขนาดประมาณภาพโปสการ์ ดโดยร่ างแบบและลงสี หยาบ ๆ พอให้เป็ นเค้าโครง ถ้าเป็ นฉากในบ้าน
อาจออกแบบฉากโดยตัดด้านข้างของบ้านออกเพื่อให้เห็นพื้นที่ต่อเนื่ องกันระหว่างแต่ละห้อง ซึ่ งจะ
ทาให้ผดู ้ ูรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวโดยมองดูแล้วเกิดความลึก การร่ างแบบอย่างหยาบนี้ จึงจัดทาเป็ น
ผัง
5.การเสนอแบบให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ เลื อก เมื่อร่ างแบบหยาบเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อผู ้
กากับภาพยนตร์ พิจารณาเพราะแบบร่ างอย่างหยาบนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนกว่าการจินตนาการ รวม
ทังได้เห็นโครงสี สิ่งประกอบฉาก ทาให้ผกู ้ ากับภาพยนตร์ สามารถเลือกฉากใดจึงจะเหมาะสมที่จะ
ดาเนินการจัดสร้าง หรื ออาจเสนอว่าควรแก้ไขปรับปรุ งแบบร่ างในส่ วนใด
6.การเขียนแบบและการกาหนดรายละเอียด นาแบบร่ างอย่างหยาบที่ได้การคัดเลือกและรับ
ความเห็ นชอบจากผูก้ ากับ ภาพยนตร์ แล้ว มาเขี ย นแบบโดยเขี ย นรายละเอี ย ด รู ป ตัด รู ป ตั้ง รู ป
ทรวดทรง และอาจสร้างรู ปจาลองโดยเข้าสเกล (scale) เพื่อให้ช่างฝี มือเสามารถนาไปก่อสร้างได้
7.การกาหนดงบประมาณสร้างฉาก ให้แยกเป็ นรายการต่างๆ ของการก่อสร้างในแต่ละฉาก
ว่าค่าเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงมากน้อยเพียงไร ค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุประกอบฉากจะเช่า ซื้ อ หรื อยืม ค่า
พาหนะขนส่ ง เป็ นต้น เพื่อให้ผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การสร้ างและผูอ้ านวยการสร้ างภาพยนตร์
พิจารณาวงเงิน
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8.การวางโครงสี และวัสดุ การวางโครงสี ของฉากที่สร้างขึ้นมา ทาได้โดยการทดลองระบาย
ดูวา่ ฉากควรเป็ นสี อะไร และเข้ากับอุปกรณ์หรื อวัสดุประกอบฉากหรื อไม่ รวมทั้งลวดลายของสิ่ งที่
ปรากฏในฉาก ถ้าเห็นเหมาะสมจึงซื้ อสี และวัสดุดงั กล่าวเพื่อนามาจัดสร้างฉากต่อไป
9.การควบคุ ม การสร้ า ง การตกแต่ ง และการจัดการสิ่ ง ประกอบฉาก มอบหมายงานให้
ช่างฝี มือก่อสร้างและผูจ้ ดั การสร้างภาพยนตร์ ไปดาเนิ นการจัดทาตามแบบที่กาหนด โดยต้องหมัน่
ตรวจตราควบคุ มให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทั้งในด้านความประณี ตและระยะเวลาดาเนิ นการ เมื่ อ
เสร็ จสิ้ นการถ่ายทาพยนต์ก็จาเป็ นต้องรื้ อถอนและจัดเก็บฉาก พร้อมกับส่ งคืนสิ่ งของที่ยมื หรื อเช่ามา
การรื้ อถอนและจัดเก็บนั้นควรทาด้วยความระมัดระวัง
10.การดูแลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแ้ สดง ในวันถ่ายทาผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องดูแลการถ่ายทาโดยช่วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้ อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
เปลี่ ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น
เพื่อจะได้นาฉากมาใช้หือดัดแปลงใช้ในโอกาศต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก
โดยต้องเริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวการออกแบบสถานที่และฉากภาพยนตร์ น้ นั มีลาดับขั้นตอนที่พึงต้อง
ปฏิบตั ิอยู่ 10 ขั้นตอน ดังนั้นการทางานของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ นั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด
ในการทางานและต้องเข้าใจบทภาพยนตร์ น้ นั ๆเพื่อที่จะสร้างพร็ อปส์ประกอบในฉาก
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกสถานทีถ่ ่ ายทาภาพยนตร์
การเลื อ กสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ ภาพยนตร์ ทุ ก เรื่ อ ง และมี
ความสาคัญไม่ต่า งไปจากการสร้ างฉากในโรงถ่ าย ซึ่ งการเลื อกโลเคชันมาใช้ถ่ายท าภาพยนตร์
จะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง และมีคุณค่าทางศิลปะ
สถานที่ การถ่ายภาพยนตร์ น้ นั ผูท้ ี่ จะเสาะหาขั้นต้นหลังจากที่ ได้แยกบท (Break Down
Script) แล้ว ได้แก่ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ โดยผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะเป็ นผูเ้ สาะหาโลเคชันให้
ตรงกับบท แล้วถ่ายภาพทุกมุมพร้อมกับจดรายละเอียดสถานที่ที่คิดว่าน่าจะใช้เป็ นบริ เวณที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ โดยบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่ น ระยะทาง เวลาเปิ ดให้ใช้สถานที่ ความ
เป็ นไปได้ในการขออนุญาตใช้สถานที่ ภาพทุกภาพจะถูกนามาเลือกดูโดยทีมงานสร้างภาพยนตร์ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูจ้ ดั การกองถ่ าย ผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ เมื่อเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งแล้วทีมงาน (ยกเว้นผูก้ ากับภาพยนตร์ ) จะพากันไปดูอีกครั้ง และ
ผูจ้ ดั การกองถ่ายจะดูแลด้านการติดต่อการขออนุญาติ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะดูปัญหาการยกกอง
ถ่าย ส่ วนผูก้ ากับภาพจะดูทิศทางของแสง มุมภาพ องค์ประกอบของภาพที่เป็ นอยู่ จุดตั้งกล้องและ
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การเลื่ อ นไหวของกล้อ ง ส่ ว นผูก้ ากับ ฝ่ ายศิ ล ป์ จะดู ค วามสวยงามเหมาะสมของฉากที่ เ ข้า กับ
ภาพยนตร์ ความเป็ นไปได้ในการดัดแปลงเพิ่มเติมฉากการเพิ่มสิ่ งประกอบและตกแต่งฉาก ความ
เป็ นไปได้ในการหาซื้ อหรื อเช่ าสิ่ งดังกล่าวแถว ๆ นั้น เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนย้าย ดังนั้นการเลือกสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1.อารมณ์และความรู ้สึกของสถานที่น้ นั ๆ เช่น ถ้าหากจะเลือกสถานที่ที่เป็ นทะเล ทะเลจะ
มีหลายแบบหลายอารมณ์ แบบเรี ยบ ๆ ที่มีหาดกว้าง ท้องทะเลที่ มีคลื่ นน้อย ๆ ก็จะให้ความรู ้ สึก
สงบ เหมาะสาหรับฉากเดิ นเล่นชายหาด หรื อฉากที่ มีอารมณ์ หว้าเหว่ ส่ วนทะเลที่มีโขดหิ น ท้อง
ทะเลมีคลื่ นมาก ลมแรง หาดลาดต่ าอย่างนี้ จะเหมาะสาหรั บฉากที่มีการแสดงเร่ าร้ อน มีความผัน
ผวนในอารมณ์ เป็ นต้น
2.ความสมจริ งของฉาก การเลื อกสถานที่ เช่ นนี้ ยึดข้อเท็จจริ งของเรื่ องเป็ นเกณฑ์ เช่ น ถ้า
เป็ นบทภาพยนตร์ ที่สร้างจากบทประพันธ์ ซึ่ งเนื้อเรื่ องเกิดจากที่พกั ผ่อนชายทะเลราว 40 ปี มาแล้ว ก็
ควรเลื อกโลเคชันที่ หัวหิ น ซึ่ งเคยมี ชื่อเสี ย งทางด้านนี้ และมี สิ่ง ก่ อสร้ างสมัยโบราณอยู่บา้ ง โดย
ห้องนอนต้องจัดให้เป็ นห้องนอนที่ดูแล้วเข้ากับยุคสมัยนั้น การเลือกหมู่บา้ นชาวประมง ตลาดน้ า (ก็
ควรจะเป็ นตลาดน้ าที่มีเรื อพายค้าขาย มากกว่าที่จะมีเรื อท่องเที่ยวเต็มคลอง) ก็เช่นกัน ถ้าหากเลือก
สถานที่ ไม่สมจริ งจนผูด้ ู รู้สึกถึ งความ “เป็ นไปไม่ได้” เสี ยแล้ว ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นก็จะดู ขดั กับ
ความรู ้สึก ผูด้ ูไม่เชื่อว่าเรื่ องที่เกิดขั้นนั้เป็ นจริ ง ซึ่ งจะทาให้ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นประสบความล้มเหลว
ได้

รู ปที่ 2.7 การเลือกสถานที่ที่ฉากมีพ้นื ผิวขรุ ขระ จะช่วยทาให้อารมณ์ของภาพในภาพยนตร์ เกิด
ความรู ้สึกว่าตัวละครยากลาบากมากขึ้น
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รู ปที่ 2.8 การเลือกสถานที่ที่มีผวิ ขรุ ขระ
3.สี ในแต่ละสถานที่จะมีสีส่วนรวม (tonality) ของสถานที่น้ นั ๆ แตกต่างกันไป เช่น ฉาก
ตึ ก บางแห่ ง สี ส่ วนรวมอาจจะเป็ นสี เทา (ตึ ก เก่ า ๆ อาจจะทาสี เทา มี โกดังที่ ใช้สัง กะสี ท าผนัง มี
แท็งก์น้ าสี เทา) บางแห่งสี ส่วนรวมอาจจะเป็ นสี เหลือง ฉากทุ่งดอกไม้ ควรเป็ นสี อะไร ถ้าทุ่งดอกไม้
สี ขาว ก็จะทาให้ความรู ้ สึกต่างจากทุ่งดอกไม้สีเหลื อง เพราะสี ขาวจะให้ความรู ้ สึกสะอาดสว่าง
ในขณะที่สีเหลืองให้ความรู้สึกเบิกบาน เป็ นต้น
4.ความเป็ นไปได้ในการตั้งกล้อง การหาสถานที่ซ่ ึ งสวยงามตรงตามบทภาพยนตร์ โดยบาง
ที ส ถานที่ น้ นั ถ้า ตั้ง กล้องและเครื่ องมื อต่า ง ๆ แล้ว อาจจะไม่ ได้ภาพอย่า งที่ ตาเราเห็ น เนื่ องจาก
สถานที่น้ นั มีเนื้อที่คบั แคบจนเกินไป ก็ไม่อาจนามาใช้เป็ นฉากภาพยนตร์ ดังนั้นการหาสถานที่ถ่าย
ทา ถ้าเป็ นฉากภายในแล้วควรจะเป็ นห้องที่มีเพดานสู ง มีเนื้ อที่กว้าง เพื่อให้สามารถใช้สาหรับตั้ง
กล้อง ตั้งไฟ ดอลลี่ และมีพ้ืนที่เข้าไปทางานได้ ในการเลือกสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ควรเลือกใช้
ห้องโถงหรื อห้องที่มีช้ นั ลอย เพราะสามารถใช้ช้ นั ลอยเป็ นที่ตอดตั้งไฟและวางกล้องได้ การเลือก
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ นอกจากต้องคานึงถึงความสะดวกในการตั้งกล้องแล้ว ยังควรคานึ งถึงภาพ
ที่ถ่ายออกมาเพื่อให้ได้สวยงามอีกด้วย โดยผูก้ ากับฝ่ ายศิ ลป์ จะต้องทางานและปรึ กษากับผูก้ ากับ
ภาพ เพื่อให้รู้ถึงทิศทางของแสง แนวดวงอาทิตย์ข้ ึนและตก ฉากหน้าสิ่ งที่อยูต่ รงกลาง และฉากหลัง
(Foreground, Middleground, Background) คิด สุ วรรณศร ผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องไอ้ค่อม เลือกฉาก
ป่ าลึกที่อาเภอทองผ่าภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นฉากในการถ่ายทา แม้วา่ จะต้องบุกป่ าไกลและการ
เดินทางลาบาท แต่พ้นื ที่ดงั กล่าวสามารถหมุนกล้องถ่ายได้ทุกมุมตามที่เห็นเหมาะสม ซึ่ งสะดวกใน
การถ่ายทาภาพยนตร์ เช่ น ถ้าต้องการให้แสงเข้าด้านหน้าผูแ้ สดงก็สามารถเปลี่ยนตาแหน่ งผูแ้ สดง
โดยให้แสงส่ องด้านหน้า เป็ นต้น
5.งบประมาณ การพิจารณาเลือกสถานที่นอกจากต้องคานึ งถึงสิ่ งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยัง
ต้องระมัดระวังเรื่ องค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยจะต้องจ่ายอย่างประหยัดไม่เลือกสถานที่ไกล ๆ โดยไม่มี
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ความจาเป็ น เพราะจะทาให้ท้ งั เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าที่ พกั ค่าเดิ นทาง ค่า
ขนส่ ง เป็ นต้น ถ้าหากเห็นว่าสามารถดัดแปลงสถานที่ใกล้เคียงได้จะเป็ นการประหยัดไม่นอ้ ย การ
เลื อกสถานที่ ถ่า ยทาภาพยนตร์ ควรเลื อกไว้หลาย ๆ แห่ ง ในแต่ล่ ะฉาก เช่ น ถ้า เป็ นฉากคลองก็
อาจจะหาคลองไว้หลาย ๆ สาย เพราะเมื่อถึ งเวลาติดต่อขอใช้สถานที่แล้ว แต่ละแห่ งอาจมีปัญหา
โดยบางเวลาอาจมีเรื อพลุกพล่านหรื อเจ้าของท่าคิดค่าเช่าสถานที่ในราคาสู งเกินควร ทาให้ไม่อาจใช้
คลองสายนั้น ๆ แม้ว่าบางครั้ งสถานที่ แต่ละแห่ งจะมี ปัญหา เราสามารถเลื อกใช้เป็ นฉากถ่ ายทา
ภาพยนตร์ โดยเลื อกถ่ายมุมต่ารงๆที่ดีที่สุดของแต่ละแห่ ง เมื่อนามาตัดต่อเข้าด้วยกันแล้วทาให้ผดู ้ ู
คิ ดว่า เป็ นคลองสายเดี ย วที่ มี ค วามสวยงาม การเลื อกสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ ต้องเลื อกให้ไ ด้
ความรู ้สึกตรงตามเนื้อเรื่ องในแต่ละลักษณะเด่นของฉากเช่น ฉากครอง ที่แสดงความสมบรู ณ์ผาสุ ก
ก็ควรจะมีน้ าเต็มเปี่ ยมฝัง สองข้างคลองเขียวขจี หรื อถ้าเป็ นท้องถนนที่มีสภาพพลุกพล่าน เมื่อต้อง
เน้นอารมณ์ของผูแ้ สดง สาหรับฉากที่ตวั แสดงว้าเหว่ แล้วเดินเดี่ยวอยูค่ เดียว ท่ามกลางความคึกคัก
ของผูค้ นและการจราจรหนาแน่น จะทาให้ผดู ้ ูเกิดอารมณ์กลับกันเป็ นต้น สถานที่ถ่ายทาแต่ละแห่ ง
จะมีขอ้ ดีและข้อจากัดในตัวของมันเอง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ควรพิจารณาว่าจะเลือกสถานที่แบบไหน จะ
เลือกเอาระหว่างคุ ณค่าทางความงาม ความสะดวกสบายในการถ่ายทาหรื อสถานที่ที่ไม่สิ้นเปลื อง
ค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกแล้วกาหนดลงไป
สรุ ปแนวคิดดังกล่าวการเลือกโลเคชัน มีองค์ประกอบหลายปั จจัยในการเลือก การเลือก
โลเคชันต้องดูความเป็ นไปได้ของสถานที่วา่ สามารถนามาใช้ได้หรื อไม่ และยังต้องคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ต้องคานึงถึงงบประมาณในการใช้จ่าย

