บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนาออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว
ภาพที่ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทาแล้วเป็ นเพียงภาพนิ่งจานวนมาก ที่
มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่ องกันเป็ นช่วงๆ ตามเรื่ องราว
ที่ได้รับการถ่ายทาและตัดต่อมา ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดง
ให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้ างภาพจากจินตนาการของผูส้ ร้ างก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ น
ชนิดฟิ ล์มเนกาทีฟ (negative) หรื อฟิ ล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่ งได้ถูกถ่าย อัด หรื อกระทาด้วยวิธีใด ๆ
ให้ปรากฏรู ปหรื อเสี ยงหรื อทั้งรู ปและเสี ยง เป็ นเรื่ องหรื อเหตุการณ์ หรื อข้อความอันจักถ่ายทอดรู ป
หรื อเสี ยง หรื อทั้งรู ปและเสี ยงได้ดว้ ยเครื่ องฉายภาพยนตร์ หรื อเครื่ องอย่างอื่นทานองเดียวกัน และ
หมายความตลอดถึงฟิ ล์มซึ่ งได้ถูกถ่าย อัด หรื อทาด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟิ ลม์ชนิ ด
ดังกล่าว เป็ นสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรู ปของภาพเคลื่ อนไหว และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมบันเทิง
สาหรับการไปสหกิจในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสฝึ กประสบการณ์การทางานในกองถ่ายทา
ภาพยนตร์ เรื่ อง “The Cupids” ของบริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม จากัด วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2
กันยายน 2559 ตาแหน่งงานผูก้ ากับศิลป์ ในละครซี รี่ย ์ The Cupids บริ ษทั รักอุตลุด โดยผูจ้ ดั ทาได้
ไปทาการสหกิ จในตอน กามเทพจาแลง ซึ่ งนาแสดงโดย อาเล็ก ธี รเดช เล่นเป็ นกวิน และ มะปราง
กัญญ์ณรัน เล่นเป็ นพริ มา ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรศัทน์ไทยทีวสี ี ช่อง3
“The Cupids” เป็ นละครซี รี่ย ์ รั ก คอมเมดี้ ประสบการณ์รักฉบับนางทาสทาให้ พริ มา
กามเทพสาวแห่ งคิวปิ ดฮัตเข็ดขยายต่อการมีแฟนและตั้งมัน่ ว่าจะอุทิศตนให้พุทธศาสนาไปตลอด
ชีวติ จนเพื่อนสาวอีกเจ็ดนางพร้อมใจกันตั้งฉายาเจ้าหล่อนว่า แม่ชี แต่เดี๋ยวก่อน ! เส้นทางธรรมของ
เธอไม่งายดายเช่ นนั้นเพราะดูเหมือนว่าพระพรหมจะลิ ขิตเส้นทางรั กไว้ให้เธอแล้วเช่ นกันจึงดล
บันดาลให้เธอได้พบกับกวิน เพลย์บอยตัวพ่อลูกครึ่ งไทยอเมริ กนั ซึ่ งออกเดินทางตามหาแม่โดยมี
ล็อกเกตทองเหลื องเป็ นเบาะแสเพียงหนึ่ งเดี ยวหญิงสาวต้องรับหน้าที่ดูแลหนุ่ มหล่อผูน้ ้ ี ตามคาสั่ง
เจ้านายจอมโหด โดยที่ไม่รู้ว่าเขานี่ ล่ะ คือ เคลิ น เบลค เจ้าของบริ ษทั จัดหาคู่นาระดับโลกที่เจ้านาย
ของเธอต้องการร่ วมธุ รกิ จด้วย ภารกิ จตามหาแม่ของชายหนุ่ มจึงเริ่ มขึ้ นพร้ อมกับภารกิ จทดสอบ
หัวใจครั้งใหญ่แบบชวนใจหายใจคว่า
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สาหรับงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึ กสหกิจในครั้งนี้ ของผูก้ ากับศิลป์ ในการผลิตละครซี
รี่ ย ์ โดยอยูใ่ นทีมงานฝ่ ายศิลป์ ของบริ ษทั สปาร์ตา้ ฟิ ล์ม จากัด บทบาทหน้าที่ที่ได้ปฏิบตั ิในละครซี รี่ย ์
และเซทงานวันถ่ายจริ งเป็ นการจัดวางพร็ อบประกอบฉากทั้งหมดให้อยู่ในแบบที่ผกู ้ ากับต้องการ
เป็ นไปตามความเหมาะสมของเรื่ องราว สถานที่ สถานการณ์ และช่วงเวลา ทีมฝ่ ายศิลป์ หลังจาก
เสร็ จสิ้ นการจัดฉากใดๆแล้วก็ตอ้ งค่อยอยูห่ น้าเซทตลอดเวลา เพราะฉากหรื อพร็ อบอาจเสี ยหายหรื อ
ผูก้ ากับ,ทีมกล้องอาจต้องการพร็ อบเพิ่มเติมหรื อต้องการปรับเปลี่ยนใดๆนัน่ เอง ทีมฝ่ ายศิลป์ แต่ละ
คนจะมีอุปกรณ์ ติดตัว เช่ น กรรไกร คัดเตอร์ กระดาษกาว สก๊อตเทป กาวสองหน้า กาวสองหน้า
โฟม เพื่อใช้ติดและแก้ไขฉาก,พร็ อบอยูต่ ลอดเวลา โดยฉากจะมีการออกแบบและวางแผนมาแล้ว
ล่วงหน้าแต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ หน้างานอีกด้วย แทบทุกครั้งต้องมีการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรื อแก้ไขได้ตลอดเวลา เช่น ในการถ่ายคัทที่รับตัว
ละครบางครั้งทีมกล้องมองว่า แบ็คกราวด์โล่งเกินหรื อต้องการโฟร์กราวด์เพื่อให้ภาพดูมีมิติ ทีมฝ่ าย
ศิลป์ ก็จะต้องรี บหาพร็ อบที่เข้ากับฉากนั้นๆมาและจัดวางให้ตรงใจผูก้ ากับและทีมกล้อง และเมื่ อ
เสร็ จสิ้ นการถ่ายทาก็ตอ้ งเคลียร์ สถานที่ให้เข้าที่ตามเดิม เก็บพร็ อบอุปกรณ์ใดๆของเราที่นามาใส่ ใน
ฉากออกให้หมด ทาความสะอาดพื้นที่ให้เรี ยบร้ อยตามเดิ ม เก็บอุปกรณ์ หรื อพร็ อบต่างๆลงกล่อง
แยกประเภทให้เรี ยบร้อยเพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป
ในการสร้างภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องให้สมบูรณ์น้ นั นอกเหนือจากการมีผแู ้ สดงที่เล่นบทบาทดี
การถ่ายบันทึกภาพดี การกากับดี การตัดต่อลาดับภาพและเสี ยงดี แล้ว ยังต้องทาให้ฉากที่ ปรากฏ
ออกเป็ นภาพไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งประดับฉากสถานที่ อุปกรณ์การแสดง เครื่ องแต่งกาย และการแต่งหน้า
ดีและเหมาะสมด้วยเพื่อให้ภาพเกิ ดความสวยงามและสมบูรณ์ ในด้านศิลปะ ดังจะเห็ นได้จากการ
ประกวดภาพยนตร์ แต่ละครั้งจะมีการมอบรางวัลในด้านการกากับฝ่ ายศิลป์ ทั้งนี้ เนื่ องจากฝ่ ายศิลป์ มี
หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งฉากภาพยนตร์ รวมตลอดจน
การทาหุ่นจาลองหรื อโมเดลประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ ซ่ ึ งผูม้ ีหน้าที่ทาหน้าที่บริ หารงานด้านนี้ ก็
คือผูก้ ากับศิลป์ ผูก้ ากับศิลป์ ซึ่ งทาหน้าที่รับผิดชอบฝ่ ายศิลป์ นั้นบางครั้งกองถ่ายทาภาพยนตร์ ไทย
เรี ยกสั้นๆว่าฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายศิลปกรรม หรื อฝ่ ายฉาก หมายถึ งผูท้ ี่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ด้านศิลปะในภาพยนตร์ เรื่ องที่ตนได้รับมอบหมาย ได้แก่ การออกแบบฉาก การกาหนดสี สัน และ
สิ่ งประกอบภายในฉาก การควบคุ มการสร้ างฉาก การกาหนดสัดส่ วนและการควบคุ มการสร้ าง
โมเดล ซึ่ งบางครั้ ง อาจมี หน้า ที่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การจัดหาเสื้ อผ้า เครื่ องแต่ งกาย การท าผม การ
แต่งหน้า และการตกแต่งพิเศษ ในการกากับฝ่ ายศิลป์ นี้ ภาพยนตร์ บางเรื่ องอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายร่ วมทางานกับผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เพื่อให้การออกแบบและการตกแต่งฉากภาพยนตร์
รวมทั้งเครื่ องแต่งกายเป็ นไปในลักษณะสร้างสรรค์โดยมีรูปแบบ (style) ของภาพยนตร์ เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดเรื่ อง เพื่อช่วยเหลือผูก้ ากับภาพยนตร์ ในการสร้างบรรยากาศของฉาก รวมทั้งการ
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คัดเลื อกสถานที่ ถ่ ายท า อันดู เสมื อนว่า บุ ค คลผูม้ ี ข อบเขตการทางานกว้า งขวางกว่า จึ งได้ชื่ อว่า
ผูอ้ อกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (production designer)
สื่ อบันเทิงทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นละคร ภาพยนตร์ โฆษณา รายการโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
มีการสร้างฉากทั้งสิ้ น เวลาที่เราดูละคร รายการ ภาพยนตร์ แล้วเราไม่รู้สึกขัดตาเรามองว่าทุกอย่าง
มันดูกลมกลื่ นดูเนี ยนเป็ นเนื้ อเดี ยวกันจนบางครั้งเราเชื่ อว่าสถานที่น้ นั ๆมันเป็ นของมันอย่างนั้นมา
ตั้งแต่ตน้ ไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติม จนได้มีโอกาสเข้ามาฝึ กประสบการณ์ในทีมฝ่ ายศิลป์ จึงได้รู้ว่า
ทุกสิ่ งที่ผา่ นตาของผูช้ มล้วนแต่มีการตกแต่งใหม่แทบทั้งหมดสิ่ งเล็กๆน้อยๆที่ผา่ นตาแค่ไม่กี่วินาทีก็
ต้องผ่านการตกแต่งฉากมาแล้วทั้งนั้น นอกจากจะการตกแต่งฉากแล้ว พร็ อบที่ใช้ประกอบในแต่ละ
ฉากก็ตอ้ งมีความกลมกลืนกับสถานที่กลมกลื นกับช่วงเวลาด้วย ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ เมื่ออ่านบทแล้วก็
ต้องมองภาพรวมของงานออกมาให้ได้ว่า งานฉากจะเป็ นไปในทิ ศ ทางไหนให้เหมาะสมกับตัว
พื้นฐานตัวละคร อาชี พ นิ สัย ฐานะ ความเป็ นอยู่ ช่วงเวลา สภาพอากาศ ควรจะตกแต่งฉากแบบใด
ให้ เ ข้า กับ อารมณ์ ข องตัว ภาพยนตร์ ผู ้จ ัด ท าจึ ง มองว่ า งานฝ่ ายศิ ล ป์ เป็ นงานที่ น อกจากต้อ งมี
ความรู ้เรื่ องศิลปะ มีความสามารถจินตนาการสร้างสรรค์แล้วยังต้องเป็ นคนที่มีความละเอียดอ่อนอีก
ด้วย ดังนั้น ผูก้ ากับศิลป์ จึงเป็ นการทางานที่ผูจ้ ดั ทามองว่ายากและท้าทาย เพราะบางอย่างต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว เช่น การต่อวงจรไฟเพิ่มหลอดไฟขึ้นมาในเซตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นงาน
ที่น่าสนใจและสนุกมากเช่นเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในละครทีวซี ีรี่ย ์ เรื่ อง “The Cupids” ของ
บริ ษทั สปาร์ตา้ ฟิ ล์ม จากัด
1.3 ขอบเขตโครงงาน
ศึกษาขั้นตอนการทางานของฝ่ ายศิลป์ ในกองถ่ายทาละครซี รี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids” บทบาท
หน้าที่ของผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ ในละครทีวีซีรี่ย ์ “The Cupids” มีกรอบระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ 30
พฤษภาคม – 2 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ ละครซี รี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids” ของบริ ษทั
สปาร์ตา้ ฟิ ล์ม จากัด

