Digital Movie Production

บทที่ 3
การออกแบบ และการเตรียมงานสราง
หลั ง จากเลื อ กบทภาพยนตร ไ ด แ ล ว ภาพยนตร เ รื่ อ งนั้ น จะได รั บ การออกแบบงานสร า ง และ
เตรียมการสรางตอไป ซึ่งอยูในกระบวนการขั้นกอนงานสราง (preproduction) ผูสรางหรือ ผูจัดการงาน
สรางและผูกํากับภาพยนตร จะตองนําบท screenplay มาศึกษาตีความหมายตางๆ เกี่ยวกับฉาก ตัวละคร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทางงานสราง และการเตรียมงานตางๆ กอน
จะลงมือถายทํากันจริงๆ เชน การประเมินงบประมาณที่จะตองใช การคัดเลือกทีมงาน นักแสดง การ
เตรียมงานสรางของฝายศิลป การจัดหาสถานที่ถายทํา การจัดทําบทสราง การจัดคิว และ ตารางการถาย
ทํา ขอบเขตงานที่จะตองทํา
(1) งานเอกสาร ไดแก การแยกบทภาพยนตร (screenplay script) การจัดทําตารางการถายทํา
ทีมงานสรางจะนําบทภาพยนตรมาตีความ ใหเปนภาษาภาพยนตร ตีความหมายของฉาก ออกแบบงาน
สราง แยกบทใหเปน ตอน (sequence) ฉาก (scene) ช็อท (shot) หรือ คัท (cut) กําหนดคุณสมบัติและ
เลือกนักแสดง ออกแบบและเลือก ฉาก อุปกรณประกอบฉาก เสื้อผ า ใบหนา ทรงผม ของนักแสดง
กําหนดสถานที่ถายทํา เวลาถายทํา จํานวนคิวแสดง จัดหา เตรียมการ เครื่องมือการถายทํา จัดทําเอกสาร
รายละเอียดตางๆ สําหรับทีมงานทั้งกองถาย และแจกจายใหทั่วถึง
ตารางการถายทําภาพยนตร มาจากบทถายทํา (shooting script) ที่ผูกํากับ และทีมงาน รวมกัน
เขียนขึ้น โดยการตีความจากบทแสดง (screenplay) ใหเปนภาษาภาพยนตร มีรายละเอียดสําคัญ คือ
เลือกถายทํา นักแสดง ทีมงาน ฉาก อุปกรณเครื่องมือ กําหนดเวลาไปกลับ มาตรการความปลอดภัยตางๆ
(2) งบประมาณ ประเมินจากระยะเวลาถายทํา สถานที่ถายทํา นักแสดง ทีมงาน คาใชจายหอง
แล็บคอมพิวเตอร คาแรง และสวัสดิการตางๆ ประมาณการคาใชจาย ควรใหพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว
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(3) บุคลากร (นักแสดง และทีมงาน) ปจจัยพื้นฐานการเลือกนักแสดง คือ บุคลิก รูปราง หนาตา
อุ ป นิ สั ย ความน า เชื่ อ ถื อ ซื่ อ สั ต ย จริ ง ใจ ส ว นที ม งาน ก็ เ ลื อ กจากคนที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ และ
ประสบการณ มีวิสัยทัศน มีความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดดานภาพยนตร อุปนิสัย อัธยาศัย นาเชื่อถือ
คาตอบแทนเหมาะสม
(4) วัสดุอุปกรณ และสถานที่ เลือกสถานที่ถายทําใหเหมาะสมกับเรื่อง และอํานวยสะดวกใน
การถายทํา อุปกรณพื้นฐานอื่นๆ ตองจัดเตรียมไว ที่สําคัญคือ กลอง (กลองดิจิตัล) ไฟสําหรับถายทํา และ
อุปกรณประกอบ
3.1

วิเคราะหบท ตีโจทยใหแตก (break

down screenplay)

3.1.1 การตีความหมายบท screenplay
บทภาพยนตร ที่จะนํามาสราง จะผานการคัดเลือกจาก ผูเชี่ยวชาญ (processor | reader) ฝาย
บริ ห ารของที ม งานสร า งชุ ด แรก (ชุ ด ก อ นงานสร า ง) ซึ่ ง ประกอบด ว ย ผู จั ด การงานสร า ง หรื อ PM.
(Producer manager) กับผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับฝายศิลป หรือ AD. (Arts director) จะตองนํา
มันมาพิจารณาตีความหมาย เจตนาของเรื่องราว ฉาก แอ็คชั่น การแสดง ตลอดจนสัญตางๆ ที่นําเสนอใน
ภาพยนตร การจับประเด็นบทภาพยนตร ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนทัศน ประสบการงานสราง
และความเชี่ยวชาญ ในการตีความหมายเชิงสัญญะ และ คุณคา ที่ถูกหอหุมดวยเนื้อหา เรื่องราว ฉาก
แอคชั่นของตัวละคร ใหคนดู “สัมผัส” ได จะสงผลใหงานสรางภาพยนตร มีคุณภาพทั้งในดานศิลปะ สาระ
บันเทิง และเทคโนโลยี
การตีความหมายบท มีวัตถุประสงค เพื่อใหการออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง ทําได
งายและสะดวกขึ้น ปจจัยสําคัญ ที่คณะทํางานเตรียมงานสราง จะตองนํามาใชประกอบในการตีความ คือ
(1) การจับประเด็นของเรื่องราว เหตุการณ และแอคชั่น
ประเด็นที่ตองการ คือ ความรูสึกประทับใจตอตัวละคร แอ็คชั่น ฉาก เหตุการณ หวงเวลา แรงจูงใจ
ความรูสึกประทับใจ มีสองมุม คือ มุมสวางและมุมมืด มุมสวาง ไดแก ความรูสึกสนุกสนาน ดีใจ ซาบซึ้ง
เคลิบเคลิ้ม มุมมืด ไดแก ความนาสะพรึงกลัว หดหู เศรา รันทด สมเพท เวทนา การจับประเด็นที่ประทับ
ตองอานบทหลายๆ รอบและบันทึกสิ่งนั้นไว บทภาพยตร ก็เหมือนชีวิตประจําวันของมนุษย มักมีสิ่งที่ดี สิ่ง
ที่ น า ประทั บ ใจและน า ประหลาดใจ ซุ ก ซ อ นอยู ภ ายในซึ่ ง เรี ย กว า “subtext” การค น หาซั บ เท็ ก ซ เป น
ความสามารถอยางหนึ่ง ของผูตีความบทภาพยนตร
(2) การคนหาตัวละคร
ผูกํากับภาพยนตร จะตองคนหาตัวตนที่แทจริงของตัวละครใหได ซึ่งอาจจะเปน คน มนุษย เทพ
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ปกรณัม สัตวโลก หรือสัตวในเทพนิยาย หรือเปนสิ่งของไรชีวิต หุนยนต หรืออาจเปนจิต วิญญาณ ที่ไร
ตัวตน แตมีความรูสึก บทภาพยนตรบางเรื่อง อาจมีตัวละครที่ไมใชมนุษย ผูกํากับจะตอง “สราง” มัน
ขึ้นมา ใหคนดู “สัมผัส” มันไดผานจอภาพยนตร
หากมีตัวละครหลายตัว จะตองคนหาภูมิหลัง ความตองการของตัวละคร ความสัมพันธและความ
ขัดยงระหวางตัวละคร เรื่องที่ดําเนินไปนั้น เปนเรื่องราวของตัวละครตัวใด หรือเปนมุมมองของใคร รวมทั้ง
จัดลําดับศักดิ์ของตัวละคร (ลําดับความสําคัญป วาใครเปนตัวหลัก ใครเปนตัวรอง หรือเปนตัวประกอบ สิ่ง
เหลานี้ ผูกํากับภาพยนตรจะตองขยายมันออกมา เพราะจะไดกําหนดบทบาท “แอคชั่น” ใหแกตัวละคร
เหลานั้นไดอยางเหมาะสม
ภาพยนตร เ รื่ อ ง Clover field (2008) เขี ย นบทโดย ดริ ว ก็ อ ดดาร ด (Drew Goddard) เป น
เรื่องราวของ กลุมเด็กวัยรุนในแถบอเมริกาเหนือ ที่ตองเผชิญหนากับสัตวประหลาด (monster) ที่มาจาก
ตางดาว มันทําลายทุกสิ่ง ภาพเหตุการณที่เด็กวัยรุนกลุมนั้น บันทึกไวในกลองวิดีโอ ความยาว 120 นาที
ติดตอกัน โดยไมกดปุมหยุดเลย คือการเลาเรื่องการผจญภัยของพวกเด็กๆ ผานกลองวิดีโอ หากพิจารณา
ใหดีแลว ผูเลาเรื่องก็คือ กลองวิดีโอนั่นเอง เลาเอง เลนเอง ตัวละครที่แทจริงในบทภาพยนตรเรื่องนี้ มิใช
กลุมเด็ก และไมใชสัตวประหลาด แตเปนกลองวิดีโอ และสิ่งที่บันทึกไวในตลับเทป เปนแควัตถุประกอบการ
เลาเรื่องเทานั้น
(3) สถานการณของเรื่อง
สถานการณของเรื่อง มักมีตัวละครเขาไปมีสวนรวม แตการถายทอดเรื่องราวไปสูผูชม อาจเปน
มุมมองของตัวละครเอง หรือ มุมมองของผูสรางเรื่อง หรืออาจใหเปนมุมมองของผูชมก็ได ซึ่งจะสงผลตอ
การกําหนดบทบาทของกลองถายภาพ วาจะใหถายภาพแบบใด (มุมแทนสายตา หรือ มุมสังเกตการณ) ใน
ภาพยนตรบันเทิงสวนใหญ สถานการณของตัวละครหลัก จะมีหลายเหตุการณ บางเหตุการณตัวละคร
อาจพาผู ช มเข า ไปมีส ว นร ว มก็ ไ ด มั ก เป น ภาพยนตร แนวสยองขวั ญ เป นส ว นใหญ เช น Paranormal
Activity (2007)
(4) ความสัมพันธระหวางตัวละคร
เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว ละคร กั บ ตั ว ละคร อาจสั ม พั น ธ แ บบขั ด แย ง หรื อ เป น มิ ต ร
ความสัมพันธเหลานี้ จะถูกเปดเผยในตอนเปดเรื่อง สิ่งที่ผูกํากับจะตองคนหาตอ คือ ความสัมพันธที่ไมเคย
เปลี่ยนแปลงเลย คืออะไร จะคนหาความสัมพันธนี้ไดที่สวนใดของบท
(5) ความตองการ และบุคลิกของตัวละคร (need)
ความตองการของตัวละคร (need) คือ เปาหมายสําคัญที่จะพาตัวละคร ไปสูจุดหมายของเรื่อง
เหตุการณบางฉาก ตองการใหจบในเวลาอันสั้น บางฉากตองการหนวงเวลาเหตุการณ เรียกวา สิ่งที่ฉาก
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ตองการจะใหเปน (scene wants) แตความตองการของตัวละคร จะมีความสําคัญมากกวาฉาก (เรียกวา
ตัวละคร มีศักดิ์สูงกวาฉาก) ถาผูกํากับภาพยนตร ตองการเนนน้ําหนักแอ็คชั่นของตัวละครใหมากกวาฉาก
ก็ตองเพิ่มความรุนแรงของแอ็คชั่น ความตองการฉากและตัวละคร จะสอดคลองกันเสมอ และเปนพลังใน
การผลักเรื่องใหดําเนินตอไป
ตัวละครมีบุคลิกภาพหลายแบบ แบบตรงไปตรงมา เชน พระเอก หลอ ใจดี กลาหาญ นางเอก สวย
รวย ออนหวาน พูดเพราะ ผูราย ขี้เหร กักขฬะ นากลัว ตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบซอนเรน เชน พระเอก
ขี้เหร แตใจดี หรือดูภายนอก ดี แข็งแร็ง แตภายใน รายลึก หรือ เปนบา ออนแอ นางเอก ไมสวย จน
กาวราว แตใจดี สวนผูราย ภายนอกเปนพระ แตใจเปนมาร เปนตน ซึ่งบุคลิกภาพของตัวละคร จะมีผลตอ
การกําหนด “แอคชั่น” ใหแกตัวละคร โดยให “ฉาก” เปนตัวหนุนสงใหแอคชั่น โดดเดนขึ้นมา
ผูกํากับภาพยนตร จะตองคนหาความรูสึกขัดแยงของตัวละครใหพบ วาเปนความขัดแยงในตัวเอง
หรือขัดแยงกับตัวละครตัวอื่น หรือขัดแยงกับสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือขัดแยงกับสิ่งลี้ลับ ธรรมชาติ
หรือขัดแยงกับอํานาจ การเมือง ความขัดแยงเหลานี้ จะดึงดูดความรูสึกใหผูชมรูสึกมีอารมณรวม อยากจะ
ไปใหพนๆ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู เชน ตัวละครฝายหนึ่งถาม แตอีกฝายไมตอบ หรือ ตอบแลว สราง
ปญหาเพิ่มขึ้น (ไมใชคําตอบ เพื่อใหเรื่องจบ แตเปนคําตอบ ที่ทําใหเรื่องยาวออกไป)
(6)

สไตลของภาพยนตร (film style)

สไตลภาพยนตร แบงออกเปน 3 แนว คือ แนวคลาสสิก (classical) แนวรูปแบบนิยม (formalism)
และ แนวสัจนิยม (realism) แนวคลาสสิก เนนศิลปะและการแสดง มีโครงสรางการเลาเรื่อง แบบองก 3
องคประกอบภาพ มุมภาพ การจัดแสง เงา สี องคประกอบของเสียง ลีลาจังหวะของตัวละคร และการตัด
ตอลําดับภาพ ภายใตแบบแผนที่เต็มไปดวยศิลปะ ความงาม ผูสรางภาพยนตรบันเทิงสวนใหญทั่วโลก นิยม
สรางสไตลภาพยนตรแนวคลาสสิก เปนธุรกิจออกฉายทั่วโลก
ภาพยนตรสไตลเหมือนจริง (realistic) จะมีลักษณะตรงขามกับ แนวคลาสสิก คือ ไมเนนศิลปะการ
ถายภาพ และการแสดง มักสรางจากจินตนาการอิสระ ภาพที่ไดเหมือนคลิปภาพวิดีโอ ที่ถายกันเลนใน
ชีวิตประจําวัน เชน ภาพยนตรกลุมอินดี้ (inde) สยองขวัญ ภาพยนตรสั้นหลายเรื่อง มักมีลักษณะแนว
เหมือนจริง ภาพยนตรสไตลรูปแบบนิยม (formalist) เนนรูปแบบการสราง ที่มีกฏเกณฑทั้งศิลปะภาพ
ศิลปะการแสดง ใหเกิดความสมจริงทั้งภาพและเสียง มีการใชเทคนิคพิเศษ คอมพิวเตอรกราฟก เปนตัว
ชวย ภาพยนตรสามมิติสวนใหญ ภาพยนตรการตูน มักจะจัดอยูในแนวนี้
สไตล เปนสิ่งที่ซอนเรน คลุมเครือ ขึ้นอยูกับวิสัยทัศน กระบวนทัศนของผูตีความ สไตลกับเนื้อหา
ตองสอดคลองกัน การตีความหมายบทภาพยนตร ตองทํากอนถายทํา เพื่อใหกิจกรรมตอไปนี้ เกิดความ
ราบรื่น คือ การกํากับภาพยนตร การออกแบบฉาก และเครื่องแตงกายแกนักแสดง การกํากับการแสดง
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การกํากับฉาก และการกํากับแสง ซึ่งจะกลาวโดยละเอียด ในบทที่ 5
3.2

ฉาก และองคประกอบฉาก (mise-en-scene

& blocking)

ภาพยนตร คือการนําเสนอเรื่องราวดวยภาพ แตสิ่งที่ปรากฏในจอภาพ อาจจะเคลื่อนไหวหรือไมก็ได
ฉากในภาพยนตร จึงเปนสิ่งที่ตองพิถีพิถัน ตองสํารวจ เสาะหา จัดสราง การติดตั้งอุปกรณประกอบฉาก
ควรยึ ด หลั ก ความเหมาะสม สอดคล อ งกั บ เรื่ อ ง มี ค วามสมจริ ง และสื่ อ ความหมายได ชั ด เจน การ
ตีความหมายในบทภาพยนตร จะชวยใหผูกํากับภาพยนตร ทราบวาควรใชสถานที่ใดบางเปนฉากถายทํา
หรือควรสรางขึ้นใหม ควรจัดเตรียมจัดหาอุปกรณอะไรบาง
ฉากในภาพยนตร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ฉากที่ใชสถานที่จริง 2) ฉากที่สรางขึ้นใหมใน
สถานที่จริง และ 3) ฉากที่สรางขึ้นในโรงถาย ฉากจะตองทําใหดูสมจริง และใหความหมายที่หนักแนน
จําเปนตองใสองคประกอบ ทั้งเปนวัตถุ วัสดุ อุปกรณ หรือการจัดแสง เงา เพิ่มเติม เสริมลงไป
อุปกรณประกอบฉาก
แบงออกเปน 4
ประเภท คือ 1) ประเภทสอดคลองกับเรื่องราว
(instrumental props) 2) ประเภทสื่อความหมาย (metaphorical props) 3) ประเภทสื่อสะทอน
วัฒนธรรม (cultural props) และ 4) ประเภทเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในภาพยนตร (contextualized
props)
3.2.1 ลําดับงานออกแบบสถานที่ และฉากในภาพยนตร
(1) ศึกษาและทําความเขาใจ บทภาพยนตรทั้งเรื่อง จะไดมองเห็นภาพรวมของฉาก อาจตองใช
จินตนาการและประสบการณ วาฉากที่ตองการมีลักษณะใด มีฉากอะไรบาง แตละฉาก ควรใหบรรยากาศ
และอารมณอยางไร ฉากที่จะตองสรางกี่ฉาก ถายทําภายใน หรือ ภายนอก หรือ ในโรงถาย
(2) ทีมงานสราง ประกอบดวย ผูอํานวยการสราง (producer) ผูกํากับภาพยนตร (director)
และผู กํ า กั บ ศิ ล ป (art director) ประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ ค น หาและออกแบบฉากต า งๆ ที่ ป รากฏในบท
screenplay ฉากใดเปนฉากหลัก ที่ตองออกแบบกอสรา ง และฉากใดต องถ ายภายนอก ทุกฉาก ตอง
สอดคลองกับจินตนาการ ของผูกํากับภาพยนตร และผูกํากับศิลป
(3) คนหาขอมูลเกี่ยวกับฉาก และเลือกอุปกรณประกอบฉาก ใหเหมาะสมกับแนวภาพยนตร ยุค
สมัยของเรื่องราว งบประมาณ และระยะเวลาสรางฉาก เชน ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร ตองดูวา เปน
ประวัติศาสตรของชนชาติใด ยุคใด คนในยุคนั้น มีวิถีชีวิตเปนอยูอยางไร บานเรือน เครื่องใช อาวุธ การ
แตงกาย ขอมูลตางๆ สืบจากเอกสาร จากผูรู จากภาพถาย ภาพวาด ของจริง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
มากที่สุด จากนั้น ก็ออกแบบรางเพื่อทําการกอสรางตอไป
(4) ออกแบบราง พอใหเห็นภาพวิว โดยใชจินตนาการ ใหมองเห็นภาพ และแอ็คชั่นของตัวละคร
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ตลอดจนการวางแสงสีเงา และองคประกอบอื่นๆ แลววางเคาโครงคราวๆ อาจตองทําเผื่อไวสักสองหรือ
สามแบบ แลวเสนอแบบราง ใหผูกํากับภาพยนตรเลือก จากนั้น ผูกํากับภาพยนตร ก็จะเลือกแบบที่ถูกใจ
และสั่งใหดําเนินการสราง หรือปรับปรุงแบบเพิ่มเติม ใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
(5) การเขียนแบบ และการกําหนดรายละเอียด ลงไปในฉาก ใหเห็นรายละเอียดรูปตัด รูปตั้ง และ
อาจสรางรูปจําลอง (model) เพื่อใหชางฝมือสามารถนําไปกอสรางได
(6) กําหนดงบประมาณการสราง จัดทํารายการตางๆ แสดงคาวัสดุอุปกรณ และคาแรง
(7) ทําการกอสราง ตกแตง จัดวางเครื่องประกอบฉาก ลงสี ผิว ใหแกวัสดุตางๆ ในฉาก ควร
คัดเลือกสีและวัสดุตกแตงใหเหมาะสม และราคาไมสูงเกินไป
(8) การดูแลจัดฉากให ได ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแสดง ในวันถ ายทํา ผูกํ ากับ ฉาก จะมา
สํารวจความพรอมอีกทีหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหนา ก็จะรีบแกไขทันที ตลอดจน การดูแลเก็บ
รักษาสิ่งประกอบฉากไวถายทําตอเนื่อง จนกวาจะเสร็จสิ้นของการถายทําในฉากนั้น
3.2.2 เสื้อผา ใบหนา ทรงผม ของนักแสดง
การแตงกายแตงหนาใหแกนักแสดง ก็เพื่อใหตัวละครดูโดดเดน สมจริง นาเชื่อถือ การเลือกเสื้อผา
การแตง หนา และทรงผม ใหแ กนัก แสดง มีหลักการพื้นฐาน 3 ขอ คือ 1) ตอ งใหส อดคลอ งกับ
เรื่องราวในภาพยนตร (support scene realism) 2) สอดคลองกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร
(character highlights) และ 3) สอดคลองกับหลักการเลาเรื่องดวยภาพ (narrative marker) เชน
เรื่องราวของ บุญชู ผูชายเหนอๆ ใหแตงกายสุภาพแบบดูเชย เปนตน เครื่องแตงกายนักแสดง ที่ออกแบบ
เฉพาะแนวเนื้อหาภาพยนตร หรือ เรียกวา คอสตูม (costume) ถาเสื้อผานักแสดงทั่วไป ที่สวมใสใหดู
สมจริง ไมเนนการออกแบบ คลายตูเสื้อผาเคลื่อนที่ได (wardrobe)
การแตงหนานักแสดง (make up) เปนองคประกอบหนึ่งของฉาก ผูกํากับฉาก และทีมงานที่มี
หนาที่ดูแล เสื้อผา หนาผม นักแสดง จะตองจัดดูแลความเรียบรอย ทั้งกอนและระหวางเขาฉากการแสดง ถา
เห็นวามีขอบกพรอง ก็อาจสั่งคัทแทนผูกํากับได ระหวางการแสดง
3.3

นักแสดง และการแสดง

ศิลปะการแสดง (performing arts) คือ การเลาเรื่องผานดนตรี นาฏศิลป การแสดงออกทาง
อารมณ ความรูสึก อริสโตเติล (Aristotle : 385 – 322 BC) นักปราชญชาวกรีก ใหความหมาย ของการ
แสดง ไววา “ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ” และ ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy : 1828 –
1910) ปราชญดานประพันธ ชาวรัสเซีย ใหความหมายไววา “ศิลปะการแสดง เปนการสื่อสารอยางหนึ่ง
ระหวางมนุษย ดวยการใชคําพูดถายทอดความคิด และ ศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก”
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การแสดง เปนทั้งศาสตรและศิลป ที่มีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน แมวาการแสดง จะเปนแคการ
สถานการณจําลองทางความรูสึกนึกคิด อารมณของมนุษย ผานตัวละครก็ตาม แตมันก็มีพลังมากพอ ที่จะ
โนมนาวชี้นําใหคนดูเชื่อ จนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแสดงที่สมจริง ผูแสดงตองสวมใสบุคลิกของตัวละคร
นั้น เหมือนเปนตัวตนของตน หากการแสดงเปนเพียงการเสแสรางแกลงทํา เพื่อใหดูเหมือนจริง ผูชมก็จะ
สังเกตเห็นขอบกพรองเหลานั้นได
ผูแสดงมีหนาที่ควบคุมรางกาย จิตใจ น้ําเสียง อารมณ ความรูสึก ตอสิ่งที่ตนเองกระทํา ตองจําบท
คําพูด ตองศึกษาบุคลิกตัวละครนั้นอยางถองแท ทิ้งบุคลิกความเปนตนเองตลอดเวลาที่สวมบท เพื่อใหผสม
กลมกลืนกันไปกับการแสดงของตัวละครอื่นๆ
ในชีวิตปกติของมนุษย ก็เหมือนละครเรื่องหนึ่ง ที่ไมมีการเสแสรง หรือสมมุติขึ้น คนดูกับตัวละคร คือ
บุคคลคนเดียวกัน แตการแสดง เปนสิ่งที่มนุษย “สมมุติ” ขึ้น คลายกับการเลนบทบาทสมมติ ของเด็กๆ แม
จะเปนการเสแสรง แตก็สรางความเพลิดเพลินใหไมนอย การเสแสรงหรือการเลนสมมุติเหลานี้ นํามาเปน
แนวทางประเมินความเปนนักแสดงได เพราะศิลปะการแสดง เปนผลิตผลที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของ
ศิลปนนักแสดงเหลานั้น สิ่งที่พวกเขาคิด มอง เห็น รูสึก รับรู และกระทํา มาจากจินตนาการของพวกเขา
เอง กอเกิดเปนแอคชั่นที่สื่อความหมายทางอารมณใหคนดูรับรูได ความรูสึกถูกกดดันอยางรุนแรง ความ
เจ็บแคน ความทุกขยาก ความอยุติธรรม ความสุข ความสมหวัง ความเอื้ออาทร เปนพลังของศิลปะที่
สงผลกระทบทางจิตใจ ทั้งดานบวกและดานลบ งานศิลปะเหลานี้ มีอิทธิพลอยางนาอัศจรรย สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูชม หรือผูเสพงานศิลปะได สังคมมนุษยสงบสุขได เพราะมีศีลธรรม ความดี
งามค้ําจุนอยู ศิลปะก็เชนกัน หากโนมนาวจิตใจของผูชม ไปในทิศทางสรางความรุนแรง ความขัดแยง และ
สงเสริมกระทําผิดกฎหมาย ก็ตองถูกกําจัดออกไป
คุณสมบัติของนักแสดง [1]
ผูแสดง เปนผูถายทอดอารมณ ความรูสึก เรื่องเรื่องราว ไปสูผูชม บทบาท นักแสดงจึงเปนผูใกลชิด
กับผูชมมากที่สุด การสรางภาพยนตรในแตละเรื่อง จะตองคัดเลือกผูแสดงอยางพิถีพิถัน ใหเหมาะกับบุคลิก
ของตัวละครมากที่สุด คุณสมบัติที่ดีของนักแสดง ควรประกอบดวย
(1) มีรางกายสมบูรณแข็งแรง
นักแสดง ตองใชรางกายและเสียง เปนสื่อนําเสนองานศิลปะตอผูชม พูดออกเสียงไดชัดเจนถูกตอง
สื่อสารทาทางอยางมีความหมาย ในฐานะศิลปนผูแสดง จึงควรหมั่นฝกฝนตนเอง ใหมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการใชรางกายทุกสวน ให
1

บรรจง โกศัลวัฒน. (2550). ปฐมบทแหงศิลปะการแสดง. กรุงเทพฯ: ไทยโพสต
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ทํางานไดตามความตองการ สามารถปรับสภาพตนเอง ใหเขา กับบุคลิก ลักษณะของตัว ละครที่ตนสวม
บท และสามารถถายทอดบทนั้น ออกมาสูสายตาของผูชมไดตามที่ตองการ ตลอดจน รูจักผอนคลาย ไมให
เกิดความเครียด อันเปนเหตุนําไปสูการแสดงที่ขัดเขิน
(2) มีพรสวรรคการแสดง
พรสวรรค (gift) คือ มรดกทางธรรมชาติของนักแสดงแตละคน ที่ไดรับมาแตกําเนิด จะเปนปจจัย
สนับสนุนใหการแสดงดูโดดเดน ผูแสดงตองสํานึกถึงคุณคา และรูจักใชมัน พรสวรรค เปรีย บเหมือ น
อัญมณีที่งดงามภายในตัวเอง ผูที่รูคุณคา ก็จะรูจักเจียระไน ตกแตง (ลีลา อารมณ ความรูสึก) ใหเขากับ
เรือนแหวน หรือเครื่องประดับ (บทที่รับมาแสดง) ซึ่งจะเพิ่มรัศมีของอัญมณีใหเปลงปลั่ง งดงาม คุณคา
แหงความงามที่แท ประกอบดวย “พรสวรรค” (แสดงเปน แสดงได) รวมกับ “พรแสวง” (ability)
พรสวรรคจะเกิดขึ้น ตองรูจักใชจินตนาการ ผูแสดงจะตองมีไหวพริบปฏิภาณ รับรูความรูสึกไดอยาง
ฉับไว มีความละเอียดออน และมีเหตุมีผลในการทํางาน มีความคิด และสามารถทํางานไดอยางสรางสรรค
รูหลักสุนทรียศาสตร รูจักการควบคุมจังหวะ ลีลา การเคลื่อนไหว อยางเหมาะสม ตองรูจักสรางจุดเดน
เปนแมเหล็กดึงดูดผูชม มีความสามารถที่จะเขาถึงอารมณความรูสึก ไดล้ําลึกมากกวาผูอื่น นักแสดงที่ดี
ตองรูจักดึงเอาพรสวรรคมาใชไดตลอดเวลา
(3) การมีระเบียบวินัย และ พลังในการทํางาน
ผูแสดง ควรเปนผูมี “พลัง” ในการทํางาน มีความพรอมทั้งพลังกาย พลังใจ เขมแข็ง เด็ดเดี่ยว ทุมเท
ใหกับงานศิลปะการแสดง อยางจริงจัง ตองรูจักพัฒนาและฝกฝนตนเอง ทั้งทางกายและจิตวิญญาณ พลัง
ในการทํางาน สามารถสรางขึ้นไดจาก การมีระเบียบวินัย หนาที่ ความรับผิดชอบตอตนเอง หมูคณะและ
สังคม ความขยันพากเพียร ฝกซอมอยางสม่ําเสมอ และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แมจะเปนผูมี
ความสามารถ มีพรสวรรคที่ดี แตขาดระเบียบวินัย ก็จะทํางานกับผูอื่นลําบาก เพราะการแสดง เปนงานที่
จะตองสัมพันธ กับผูรวมงานในหมูคณะอยูตลอดเวลา
(4) มีความเขาใจในงานศิลปะ
นักแสดงที่ดี ควรมีพื้นฐานความรูดานศิลปะมาเปนอยางดี มีรสนิยมที่ดี มีความรูรอบตัว มีความเขาใจ
ในศิลปะการแสดง มีความรูเรื่องงานประพันธ ดนตรี นาฏกรรมและอื่นๆ สามารถตีความหมายของบท
ภาพยนตรได อานบุคลิกของตัวละครไดถูกตอง เขาใจเรื่องราว อารมณ การกระทํานั้นๆ อยางลึกซึ้ง และ
ไดสอดคลองสัมพันธกับบทภาพยนตร
(5) มีความศรัทธา เชื่อมั่นในการแสดง
นักแสดงที่ดี ตอ งรัก และศรัท ธาในวิช าชีพ การแสดง เห็น คุณ คา ในงานสรา งสรรค มีจิตสํานึก
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รับผิดชอบตอหนาที่และเวลาที่ตนไดรับมอบมา มีความพรอมที่จะทํางาน พรอมที่จะทดลองคนหาสิ่งใหมๆ
เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศในงานแสดง การเสแสรงแกลงทํา มักจะเกิดกับนักแสดงที่ไมมีศรัทธาตองาน
แสดง
นักแสดงที่ดี ตองมีความพรอมในดานตางๆ[2] คือ จิตใจที่งดงาม ความงดงามของเรือนราง ความ
พรอมของรางกายและเสียง ความพรอมของอารมณและความรูสึก ความพรอมของประสาทสัมผัส ตองมี
สมาธิและความจําที่ดี ความสามารถในการสังเกต มีความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตมนุษย มีความเชื่อใน
บทบาทที่ตนแสดง มีวินัย ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียร มีรสนิยมที่ดีและคานิยมของสังคม ที่คน
ยอมรับมาเปนแมแบบ
ปจจัยในการ คัดเลือกนักแสดง
แหลงที่มาของนักแสดง มาจาก 3 แหลง คือ
(1)

นักแสดงที่มีคายสังกัด ตองขออนุญาตจากเจาของสังกัด กรณีที่ยังมีสัญญาจางอยู

(2) นักแสดงที่ผูกํากับภาพยนตร เปนผูคัดเลือก จากเวทีการแขงขันดานการแสดง หรือ เลือก
จากคนที่ มีชื่ อเสี ย งทางสื่ อ สารมวลชน (ดารา) และไดรั บ ความนิ ย มจากผู ช ม หรื อเป น นั ก แสดงอิ ส ระ
นักแสดงรับจาง นักแสดงแทน (stun) ที่รับงานแสดงในฉากเสี่ยงอันตราย
(3) นักแสดงที่อยูนอกรายการ อาจมีการจายคาตอบแทนพิเศษ เชน คาชดเชยในการจัดเตรียม
เชน คนแคระ (ซึ่งเปน
เสื้อผาแสดงมาเอง คาใชจายอื่นๆ นักแสดงที่รับบทเฉพาะ (personality)
ลักษณะเฉพาะ) อาจจะมีการตกลงคาตอบแทน เปนรายกรณีไป
แนวทางการคัดเลือกนักแสดง
(1) จัดลําดับชั้นความสําคัญของตัวละคร เชน นักแสดงหลัก นักแสดงประกอบ นักแสดงแทน
นักแสดงหลัก (main cast) เปนนักแสดงที่ระบุชื่อในรายการของนักแสดง ผูชมรูจักดี เพราะเปนผูมีชื่อเสียง
นักแสดงประกอบ (extras) อาจมีหรือไมมีบทพูด หรือบทแอ็คชั่น อาจถูกจัดวางเปนสวนประกอบของฉาก
เช น ร ว มเป น แขกในงานงาน ร ว มเป น ขบวนแห แ หนบนถนน เป น ต น นั ก แสดงประกอบ ที่ ไ ม ต อ งใช
ความสามารถในทางการแสดง เปนแคนักแสดงฝกหัด ที่ถูกวางตัวในตําแหนงการแสดง ตามที่กําหนดไวใน
บทภาพยนตร เปนผูที่อยูในควบคุมของ ผูกํากับฉาก หรือพี่เลี้ยง ถูกจัดวางใหรองรับแอ็คชั่น ของนักแสดง
หลัก ซึ่งจะปรากฏอยูในเฟรมภาพ ไมจําเปนตองระบุชื่อลงไป ในรายการนักแสดง
2

เทคนิคการแสดง / คุณสมบัติของนักแสดงที่ดี. (ออนไลน). แหลงขอมูล: ThaiActing
http://www.thaiacting.com/modules.php?name=article&file=article&asid=5 (14 พฤศจิกายน 2551).
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การผลิตภาพยนตรดิจิตัล

(2)

เลือกใหเหมาะกับบุคลิกภาพของตัวละคร

(3)

รูปราง หนาตา น้ําเสียง ตามจินตนาการของผูกํากับ

(4)
ผูวาจาง

สามารถแตงหนา แตงกายไดเอง (อาจมีทีมงานสวนตัว) โดยไมเปนภาระของกองถาย หรือ

(5) สามารถ หานักแสดงอื่นมาสวมแทนได กรณีเกิดปญหาที่จําเปนตองเปลี่ยนนักแสดง โดย
ปจจุบนั ทันดวน หรือกรณีหานักแสดงเขาฉากตัวละครคูแฝด
3.4

บทถายทํา (shooting

script)

เมื่อผูกํากับภาพยนตร ไดรับหรือเลือกบท screenplay มาแลว ก็จะใสตัวเลขลําดับฉากที่หัวของ
ฉาก (scene heading) จนครบทุกฉาก จากนั้นก็จะทําการจัดกลุมของฉาก วาจะตองถายทําในสถานที่
เดียวกันหรือไม สถานที่แหงเดียว อาจถายทําหลายฉาก ผูกํากับก็จะวางแผนถายทํา (ในสถานที่แหงนั้น
จนครบ ซึ่งจะไมเปนไปตามลําดับหมายเลขที่กํากับอยูบนหัวของฉาก) จึงจะยายกองถายไปยังสถานที่อื่น
บทถายทํา จะเขียนแยกเรียงกันไป หรือจะรวมกลุมกันกอน แลวเขียนก็ได แตบทถายทํา 1 บท เทากับ 1
ฉาก
โดยทั่วไป บทถายทําของแตละฉาก จะแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) สวนหัว และ (2) สวนการ
ถายภาพ สวนหัว จะระบุรายการวัสดุอุปกรณประกอบในฉาก เครื่องแตงกายของนักแสดง อุปกรณ
ประกอบนักแสดง สัตว ยานพาหนะ การทําเอฟเฟคตางๆ เชน ระเบิด น้ําทวม ฝนตก พายุ อุปกรณพิเศษ
การถายภาพ เชน เครน ดอลลี่ โดรน และอื่นๆ ที่ผูกํากับเห็นวาจําเปน รายการที่สวนหัวของบทถายทํา
อาจแยกไปใสไวใน ตารางงานถายทํา (Script breakdown sheet) ของแตละฉาก ก็ได
กอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น ผูกํากับภาพยนตร จะขยายคําอธิบายฉาก อธิบายแอ็คชั่น และบท
สนทนา ตลอดจนคําบรรยายอื่นๆ ที่มีในฉากนั้น ออกมาเปนช็อทภาพ (shot หรือ cut) และกําหนดมุม
ภาพ (angle view) ขนาดภาพ (video size) การเคลื่อนกลองตามมุมมองของผูเขียนบท (objective
motion) หรือการเคลื่อนกลองแบบมุมมองของตัวละคร (subjective motion) การเคลื่อนไหวของ
นักแสดง (in frame – out frame) และการทํา blocking
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเขียน และ การจัดทํา storyboard ช็อทหนึ่งๆ จะบอกรายละเอียด 3
เรื่อง คือ (1) ภาพ (2) การเคลื่อนไหว และ (3) บทสนทนา รายละเอียดของภาพ ที่จะไปปรากฏบนจอ
ภาพยนตร (screen) จะบอกขนาดภาพ และมุมภาพ รายละเอียดของการเคลื่อนไหว ก็จะบอกแอ็คชั่นของ
นักแสดง วาเขามาในเฟรมอยางไร จากทิศไหน อยูในเฟรมดวยกิริยาอยางไร เคลื่อนไหวอยางไร และการ
จบช็อทภาพ จะใหจบอยางไร ใหนักแสดงเคลื่อนออกจากเฟรม หรือ ตัดไป (cut to) หรือเลือนจางหายไป
(fade to) รายละเอียดของเสียง การสนทนา ก็คือบทพูดของตัวละคร ก็จะใสไปดวย วาจะใหพูดยาวแคไหน
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ในช็อทนั้น การเขียนบทถายทํา ไมมีรูปแบบชัดเจน ขึ้นอยูกับความประสงคของผูกํากับ แตจะมีรายละเอียด
และรายการตางๆ ดังที่กลาวไปแลว
ในสวนการถายภาพนี้ ผูกํากับจะแบงพื้นที่ของบท screenplay ในหนึ่งหนากระดาษ ขนาด Letter
(8 x 11 นิ้ว) ออกเปน 8 สวน แลวคํานวณดูวา ฉากที่กําลังเขียนอยูนั้น กินพื้นที่ของหนากระดาษ ไป
เทาไร เพราะจะมีผลตอการกําหนดเวลาถายทํา ซึ่งอาจคิดเปน จํานวนชั่วโมง หรือเปนคิวเวลา หรือเปนวัน
เชน ในหนึ่งหนา มีจํานวน 3 ฉาก ฉากที่ 1 มีบทแอ็คชั่นพื้นๆ อยูแค 2 บรรทัด นอกนั้นเปนบทพูด รวม
แลวคอนหนา (6/8 หนา) สวนฉากที่ 2 – 3 ไมมีบทพูด มีแตบทแอ็คชั่น รวมกัน 2/8 หนา ในการถายทํา
จริง ฉากที่หนึ่งจะทําไดงายกวา และใชเวลาไมมาก เชน 1–2 ชั่วโมง แตการถายทําฉากที่ 1 – 2 จะทําได
ยากกวา เพราะเปนบทแอ็คชั่น ดังนั้น การกําหนดเวลาถายทําของฉากที่ 2 หรือ 3 อาจใชเวลาเปนวันก็ได
ตัวอยางบทถายทํา ภาพยนตรเรื่อง แคน คลั่ง หลอน
SCENE 10
SCENE กอน: 09
LOCATION:
SEQUENCE/EVENTS:
CHARACTER:
WARDROBE/MAKE UP:

SCENE NO. 10

(3.30 นาที.วินาที)

ภายใน / รถแท็กซี่–จุดที่เกิดอุบัติเหตุ. / กลางวัน.
เดินทางดวยรถแท็กซี่ / เกิดอุบัติ กอนเขาพักในรีสอรท
นาตาลี, มารก, คนขับรถแท็กซี่
นาตาลี–W-07 ชุดเดินทางไปชนบท สีสดใส ใสสายสรอย แหวน ตางหู
มารก–W-07 มารก สวมแวน ที่คอคลองกลองถายรูป
มารก–M-01 หนาผากแตก เพราะถูกแวนตากระแทก
แท็กซี่–W-01 ชุดคนขับรถแท็กซี่ (ฟอรม)

PROP–SET:

โทรศัพท ของคนขับรถแท็กซี่ P-05

SOUND:

ผอนคลาย–สงบ / ตื่นเตน–ตกใจ

SPECIAL EFFECT:
LIGHT & COLOR:

SCENE ตอไป: 11

ชน กระแทก เสียงโทรเขามือถือ
high key

คําอธิบายฉากอยางยอ:
คนขับรถแท็กซี่ ชําเลืองดู ผูโดยสาร ผานกระจกหลัง โดยที่ นาตาลี กับ มารก ไมทันสังเกต เพราะกําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง สักครู มีเสียงโทรศัพท โทรเขา
คนขับรถแท็กซี่จึงยกหูรับ คนขับรถแท็กซี่ ครุนคิดบางอยาง ขณะมองไปที่ เครื่องประดับ ที่นาตาลี สวมใสอยู อยางมีพิรุธ โดยที่ เธอ กับสามี ไมทนั สังเกต
พลัน ! รถก็ไปชนอะไรสักอยาง ทําใหรถเสียหลัก วิ่งไปชนเสาหลักกิโลเมตรขางทาง มารก ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย หนาผากมีเลือดไหลซิบๆ ทุกคนในรถตกใจ นาตาลีไม
พอใจคนขับรถแท็กซี่ แตเขาก็ขอโทษ ขณะที่ นาตาลี กับ มารก กําลัง สํารวจรางกาย คนขับรถแท็กซี่ ก็เปดประตูลงไปดูความเสียหายของรถ พบวา บริเวณหนารถ
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เสียหาย เหมือนชนกับของแข็ง แตไมรูวาเปนอะไร รถแท็กซี่ จึงพาผูโดยสาร ขับเดินตอไปดวยความเร็วไมมากนัก มาถึงหนาปายรีสอรทแหงหนึ่ง รถจอด สักครู รถก็เลี้ยว
เขาไป

Shot No.: 01
ภาพ:

ECU/ กระจกมองหลังรถ มองเห็น นัยนตาคนขับรถแท็กซี่

เคลื่อนไหว: คนขับรถแท็กซี่ ชําเลืองดู ผูโดยสาร
เสียง–พูด: เสียงโทรศัพท โทรเขา (ตัดไป SHOT 03)
Shot No.: 02
ภาพ:

BMS/ นาตาลี มารก

เคลื่อนไหว: กําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง
เสียง–พูด: เสียงพูดหยอกลอ (จาก BOOM MIC.)
Shot No.: 03A, 03B, 03C
ภาพ:

–MS/ ดานขาง คนขับรถแท็กซี่ (SHOT 03A)
–BMS/ ดานหลัง คนขับรถแท็กซี่ (SHOT 03B)
–MS/ นาตาลี กับ มารก (SHOT 03C)

เคลื่อนไหว: SHOT 03A/ คนขับรถแท็กซี่ ยกหูรับโทรเขา ฟงเสียง
SHOT 03B/ ดานหลังคนขับรถแท็กซี่ แทนสายตา ผูโดยสาร
SHOT 03C/ นาตาลี กับ มารก ยิ้มใหกันมีความสุข
เสียง–พูด: SHOT 03A/ เสียงโทรเขา: (ผูหญิง) “เมื่อตอนสาย เฮียแกว ใหคนมาทวงหนี้ที่ฉัน พี่ก็
รีบๆ หาเงินไปใชหนี้เฮียเขาซะ ฉันเตือนแลว ก็ไมเชื่อ REACT SHOT 03C/ เห็นรึยังละ
คราวนี้มันเดือดรอนถึงลูกเมีย แลวพี่จะจัดการยังไง REACT SHOT 03B/ เฮียแกวนะ
ไมเทาไหรหรอก แตไอปอง ลูกนองมัน โหดแคไหน พี่กูรู
SHOT 03A/ คนขับรถแท็กซี่ (พล): “เออ ๆ ก็กําลังหาทางอยู เงินสามหมื่นมันก็ไมนอย
นะ ใครจะหาใหทัน บอกขอผลัดเขาไปกอนละกัน พี่กําลังหาทางอยู”
Shot No.: 04
ภาพ:

MS/ ดานหนา คนขับรถแท็กซี่ ดานหลังมองเห็นผูโดยสาร

เคลื่อนไหว: วางหู ครุนคิดบางอยาง มองไปที่ เครื่องประดับที่คอนาตาลี สายตามีพิรุธ
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เสียง–พูด: –
Shot No.: 05
ภาพ:

MS/ ผานดานหลังคนขับรถแท็กซี่ มองขางหนา เห็นดานหนารถบรรทุกของชาวบาน

เคลื่อนไหว: รถบรรทุกของชาวบาน วิ่งสวนมา มีของสิ่งหนึ่งหลุดจากระบะทาย หลนชนบริเวณหนา
หมอน้ํารถแท็กซี่
เสียง–พูด: เสียงชนกระแทก กับ เสียงเบรกรถ (ตัดไป SHOT 06)
Shot No.: 06
ภาพ:

LS/ HV/ รถแท็กซี่

เคลื่อนไหว: วิ่งสาย เซเขาชนกับหลักปูนซีเมนต ขางถนน จอดแนนิ่ง มีควันขึ้นที่บริเวณหนารถ
เสียง–พูด: เสียงเอะอะ หวีดรอง ของนาตาลี ผสมเสียงเบรครถ
Shot No.: 07A, 07B, 07C
พื้นที่–เวลา: มารก ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย ทุกคนในรถตกใจ แตเขาก็ขอโทษ
ภาพ:

–TWO SHOT/ BMS/ มารก ผาน นาตาลี (SHOT 07A)
–CU/ นาตาลี – มารก (SHOT 07B)
–MS/ คนขับรถแท็กซี่ เห็นหนา นาตาลี ขางหลัง (SHOT 07C)

เคลื่อนไหว: SHOT 07A/ มารก กมหนาซบขอบกระจกรถ เงยขึ้น หนาผากของ มารก มีเลือดไหล
SHOT 07B/ รับหนา นาตาลี ตกใจ (พูดประโยคหนึ่ง) แลว ZOOM OUT ใหเห็น นาตา
ลี ผาน มารก และ ไมพอใจคนขับรถแท็กซี่ (พูดประโยคสอง)
SHOT 07C/ คนขับรถแท็กซี่ พูดขอโทษเสร็จ ก็เปดประตูออกไป
เสียง–พูด: –SHOT 07B/ นาตาลี “มารก ยูเปนไรมากมั๊ย …”
–SHOT 07C/ นาตาลี “นี่คุณขับรถยังไง ทําไมไมดูใหดี…” คนขับรถแท็กซี่ “ผม ผม ขอ
โทษครับ ผมมองไมเห็นจริงๆ ขอโทษ ขอโทษ” นาตาลี “ที่รัก เจ็บมากไหม”
–SHOT 07A/ มารก “ไม ไมเปนอะไรมากนักหรอก” นาตาลี “ไมมากอะไร นี่ถึงกับเลือด
ซิบอยางนี้ ตองไปหาหมอแลวละ” มารก “ไมเปนอะไรจริงๆ”

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

142

การผลิตภาพยนตรดิจิตัล

Shot No.: 08A, 08B
ภาพ:

–LS/ HV/ คนขับรถแท็กซี่ ยืนบริเวณดานหนารถ (SHOT 08A)
–MS/ LV/ คนขับรถแท็กซี่ ผานกระจกหนารถ (ถายจากดานในรถ) (SHOT 08B)

เคลื่อนไหว: กมดูความเสียหายรถ เดินวนไปเวียนมา รอบหนารถ แลวเปดประตูรถเขาไป
เสียง–พูด: –
Shot No.: 09
พื้นที่–เวลา:
ภาพ:

MS/ คนขับรถแท็กซี่ นาตาลี

เคลื่อนไหว: คนขับรถแท็กซี่ พูดปรึกษากับ นาตาลี
เสียง–พูด: คนขับรถแท็กซี่ “รถคงขับตอไปไกลๆ ไมไดแลวละครับ ตองหาที่ซอมกันกอน ไมนาซวย
อยางงี้เลย … พวกคุณจะเอาไงดี”
นาตาลี (หันไปพูดกับ มารก) “ไหวแนนะที่รัก … เอางี้ คุณชวยพาไปที่พักใกลๆ กอนก็
แลวกัน ฉันไมแนใจเหมือนกันวา ขางหนาพอจะมีไหม”
Shot No.: 10
ภาพ:

LS/ LV/ ดานหนารถแท็กซี่ เห็นสภาพโทรมของรถ และเห็นลอรถ

เคลื่อนไหว: วิ่งผานกลองชาๆ แลวแพนตามรถ
เสียง–พูด: –
Shot No.: 11
ภาพ:

VLS/ HV/ ปายทางเขารีสอรท หรือ ปายชื่อรถสอรท

เคลื่อนไหว: รถแท็กซี่วิ่งเขามา แลวจอดตรงปายชื่อ รอครูหนึ่ง แลวแวะเขาไป
เสียง–พูด: –
CUT
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การจัดทําตารางงานถายทํา (Breakdown

script)

บท screenplay จะชวยใหผูอํานวยการสราง ทราบขอบเขตและขนาดของงานสรางไดทันทีวา
ภาพยนตรเรื่องนั้น ตองใชระยะเวลายาวนานเทาใด มีใครมาเกี่ยวของบาง คาใชจาย การจัดหา เชา ซื้อ
วัสดุอุปกรณ การเลือกสถานที่ถายทํา และการวางแผนเดินทางไปกลับ
(1) ตารางงานถายทํา ของแตละฉาก (Script breakdown sheet)
Breakdown sheet มีความสําคัญตองานสราง ผูอํานวยการสราง ผูกํากับภาพยนตร จะชวยกัน
เขียนมันขึ้นมา เปนตารางหลัก เพื่อบอกรายระเอียดของทุกฉาก (scene) ในบทภาพยนตร ใชเปนเปน
แหลงอางอิง ในแผนงานและการออกคําสั่งตางๆ เมื่อตองลงมือถายทําจริงๆ ดูตารางที่ 3.1 ตารางงาน
ถายทํา (Script breakdown sheet) มีคําอธิบายรายละเอียดดังนี้
[1] วัน เดือน ป Date. อาจระบุวัน เดือน ป ของบท screenplay ควบกับ วัน เดือน ป ของ
ตาราง เพื่อใหทีมงานและผูเกี่ยวของทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แกไขบท หรือกิจกรรมในตาราง โดยให
ถือเอาตาราง ที่ระบุ วัน เดือน ป ลาสุด เปนคําสั่งที่ตองปฏิบัติ
[2] ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบงานสราง Production company.
[3] ชื่อภาพยนตร Production title / Episode number. ถาเปนเรื่องที่มีหลายภาค หรือเปน
ภาพยนตรชุด ใหระบุชื่อภาค และ ตอนดวย
[4] หนาตารางที่ / หมายเลขประจําตาราง Breakdown sheet page number. มักจะใชตัวเลข
เดียวกันกับหมายเลขประจําฉาก หรือเลขประบุหัวซีน เมื่อผูอํานวยการสรางเลือกบทภาพยนตรไดแลว ก็
จะใสเลขระบุหัวซีนลงไป เรียงตามลําดับ เพื่อไมใหเลขซ้ํากัน ตัวเลขนี้ จะตรงกับหมายเลขประจําตาราง
สมมุติวา ภาพยนตรเรื่องหนึ่ง มีจํานวน 45 ฉาก ตาราง Breakdown sheet ก็จะมี 45 แผน
[5] ฉากที่ / หมายเลขประจําฉาก Scene number. หรือเลขระบุหัวซีน ซึ่งผูเขียนบทไมตองใส
ในขณะเขียนบท เปนหนาที่ของฝายทีมงานสราง ตัวเลขนี้จะเปนขอมูลบอกขนาดของงานสราง วาใหญโต
แคไหน ฉากใดที่ใสเลขระบุหัวซีนแลว เลขนั้นก็จะยังคงอยูตลอดไป แมวาฉากนั้น จะไดรับการแกไขใหม
และใสตัวเลขใหใหม ทีมงานก็จะยึดฉากที่มีตัวเลขใหม สวนฉากที่มีตัวเลขเกาแมจะถูกยกเลิก ก็จะไมนํา
ตัวเลขนั้นกลับมาใชอีก เชน ฉากที่ 12 ถูกยกเลิก ฉากถัดไปก็เรียงลําดับเลขถัดไป เปนฉากที่ 13 อีกวิธี
หนึ่ง เชน ฉากที่ 12 ถูกแทนที่ดวย ฉากที่ 12a (เกิดจากการแกไข) ตัวเลข 12a ก็จะถูกนําไปใช แทน 12
[6] ชื่อฉาก Scene location name. หมายถึงชื่อฉากในเรื่อง มิใชชื่อสถานที่ถายทํา เชน ชื่อ
ฉากในเรื่อง คือ บานของแบงค อาจจะเลือกบานของใครก็ไดเปนสถานที่ถายทํา
[7] ภายนอก – ภายใน Interior | Exterior ระบุ ว าฉากนั้ น ถ ายทํ าภายนอกอาคารหรือใน
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อาคาร ซึ่งจะมีผลตอการติดตั้งกลอง ไฟสอง และอุปกรณอื่นๆ ตลอดจนการควบคุม สั่งการ เมื่อตองยาย
จุดถายจากภายใน ไปภายนอก ทําใหเสียเวลารื้อถอนและติดตั้ง เรื่องนี้ผูอํานวยการสราง จะตองวางแผน
ใหดี กรณีแอ็คชั่นของตัวละครในฉากนี้ ตองเคลื่อนที่จากภายใน ตอเนื่องไปภายนอก หรือในทางกลับกัน
จําเปนตองมีอุปกรณสํารองไวเพียงพอ ไมเชนนั้น จะเสียเวลาในการรื้อถอนและติดตั้งใหม และอาจมี
คาใชจายเพิ่ม
[8] คําอธิบายเพิ่มเติม Scene description. บางฉาก ผูอํานวยการสราง หรือผูกํากับ ตองการ
เนนกิจกรรมบางอยางในฉากนั้น หรืออาจใหความสําคัญกับนักแสดง แอ็คชั่นของนักแสดง หรืออุปกรณ
บางอยาง ก็จะระบุลงไป ซึ่งทีมงานจะมองเห็นแนวปฏิบัติรวมกัน
[9] กลางวั น – กลางคื น Day | Night. วางไว ถั ด จากคํ าว า ภายใน – ภายนอก การระบุ
กลางวัน กลางคืน ไมไดหมายความวา ฉากกลางคืน จะตองถายทําในเวลากลางคืนเสมอไป ถาสถานที่
ถายทํามีผนังปดมิดชิด ก็ถายทําในเวลากลางวันก็ได หรือถาจําเปน ก็อาจใชแผนกรองแสงปดหนาเลนส
เมื่อถายทําฉากกลางคืนในบริเวณกลางแจง ควรทําเทาที่จําเปน
[10] สั ดส ว นของหน า บท Page count. ปกติ บทภาพยนตร แ ต ล ะหน า จะแทนห ว งเวลาของ
ภาพยนตรจริง 1 หนา ตอ 1 นาที โดยเฉลี่ย แตเวลาถายทําในภาคสนาม จะใชเวลาจริงมากกวานั้นหลาย
เทา สัดสวนของหนาในบทภาพยนตร มักจะแบงพื้นที่ออกเปน 8 สวน ตอ 1 หนา ผูอํานวยการสราง จะดู
วา ฉากที่ตองการถาย กินพื้นที่ของบทไปเทาใดของหนา (โดยประมาณ) ซึ่งมีผลตองานถายทํามาก เชน
ฉากที่ 1 เปนฉากที่มีบทบรรยายฉากหรือแอ็คชั่น กินพื้นที่แค 1/8 หนา กับ ฉากที่ 2 มีบทสนทนา กิน
พื้นที่ไป 5/8 หนา ขอบเขตและความยุงยากของงานสราง อาจจะไมแตกตางกันมากก็ได แมจะดูเหมือนวา
ในหนานั้นสวนใหญจะเปนของฉากที่ 2 ก็ตาม (ฉากบรรยายแอ็คชั่นแมจะไมกี่บรรทัด แตจะมีความยุงยาก
มากกวา ฉากสนทนา)
[11] นักแสดง Cast. สวนนี้หมายถึง นักแสดงนํา นักแสดงรอง และนักแสดงประกอบ (ดาวสี
แดง) ทั้งหมดมีบทพูด ซึ่งระบุจํานวน (หรือชื่อ) ของนักแสดงแตละประเภทไวชัดเจน โดยใสตัวเลขไวทายชื่อ
เพื่อบอกลําดับความสําคัญ เชน แบงค (1) แบงค เปนนักแสดงนํา ลําดับความสําคัญที่ 1 หวาน (3)
หมายความวา หวาน เปนนักแสดงที่มีลําดับความสําคัญ ชั้น 3 สวนนักแสดงประเภทอื่น ใหระบุอายุดวย
แลวตอทายดวย (ด) หมายถึงเด็ก (คละ) หมายถึงคละหญิงชาย
[12] นักแสดงแทน Stunts. (ดาวสีสม) ถามี บางฉากอาจตองหานักแสดงแทนระดับมืออาชีพ แต
บางฉากอาจแคเปนตัวประกอบ เชน กรณีนักแสดงคูแฝด ที่ถายดานหลังประกบกับนักแสดงจริงดานหนา
อาจตองหานักแสดงแทน ฉากตอสู อาจตองหานักแสดงมืออาชีพ
[13] นักแสดงประกอบฉาก Extra/Atmosphere. เปนกลุมนักแสดงอยูในลําดับความสําคัญ ถัด
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จากนักแสดงนํา (ดาวสีเขียว) หรือนักแสดงหลัก ในขอ [11] อาจมีบทพูดดวยก็ได นักแสดงสวนนี้ จะถูก
ระบุ เชื้อชาติ อายุ เพศ และจํานวน ไวในตารางนี้ดวย นักแสดงในสวนนี้ จะถูกขึ้นชื่อในรายการ CAST
ตอนทายของภาพยนตรดวย
[14] นักแสดงประกอบฉากไมมีบทพูด Extra/Silent bits. (ดาวสีเหลือง) อาจใหมีเทาที่จําเปน
หรือเทาที่ผูกํากับภาพยนตรเห็นวาจําเปน เพื่อใหฉากดูสมจริง นักแสดงประเภทนี้ ควรกําหนดจํานวนและ
ประเภทไวลวงหนากอนถายทํา ไมใชไปหาเอาที่กองถาย
นักแสดงทุกประเภท ตั้งแต [11] – [14] จะอยูในตารางบัญชีรายชื่อของนักแสดงทั้งหมด ซึ่งจะแยก
จัดทําไวตางหาก (ดูตารางที่ 3.2a A-1 ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง Cast List) สัญลักษณดาวแดง–
นักแสดงนํา ดาวสม–นักแสดงแทน ดาวเขียว–นักแสดงประกอบ ดาวเหลือง–นักแสดงประกอบฉาก
[15] เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และผูสอน–ควบคุม Security and Teacher. แมจะ
ไมใชนักแสดง แตมีสวนพัวพันอยูกับนักแสดงหนากลองเสมอ เปนบุคคลสําคัญ ที่จะทําใหการกํากับการ
แสดงเปนไปอยางราบรื่น เพราะจะเปนเสมือนผูชวยผูกํากับ รปภ. จะทําหนาที่รักษาความปลอดภัยใหแก
นักแสดง ทีมงาน ตลอดจนประชาชนที่อยูขางเคียง โดยเฉพาะฉากระเบิด ตอสู รถชน ไฟไหม สวนผูสอน
จะคอยสั่งใหนักแสดง (มักเปนเด็ก ผูพิการ หรือผูไมคุนเคยกับงานแสดง หรือ สัตว) ทํา หรือ ไมทําอะไร
[16] เทคนิคพิเศษ Special Effect. (SFX) เทคนิคพิเศษที่จะใหมีในฉาก เชน เลือด เมือก โคลน
ฝน ไฟไหม หมอกควัน ฟาแลบ ฟาผา ก็ใหระบุลงไปดวย แมวาจะมีการตกแตงเสริมขึ้น ในขั้นตอนกราฟก
คอมพิวเตอรก็ตาม ถามีคําอธิบายเทคนิคพิเศษ อาจเขียนแยกเปนตารางไวตางหาก (A-4 ตารางเทคนิค
พิเศษ)
[17] วัสดุอุปกรณประกอบฉาก Props–Sets–Dressing–Greenery. อุปกรณในสวนนี้ รวมถึง
เสื้อผาแตงกายที่ออกแบบมาพิเศษ (costumes) มักใชในฉาก sci-fi หรือ fantasy ถาในสถานที่ถายทํา มี
สีเขียวของตนไม ใบไม หญา ไมเพียงพอ ผูกํากับฝายศิลป ก็จะตองมาคอยดูแล จัดหาวัสดุประเภทนี้ให
เพียงพอ กอนจะเขียนรายละเอียดลงในสวนนี้ ผูอํานวยการสราง ผูกํากับภาพยนตร และผูเกี่ยวของจะตอง
ไปดูสถานที่ถายทํามากอน เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของฉาก
[18] รถยนตและสัตว Vehicle and animals. ในสวนนี้ หมายถึง รถและสัตว ที่มีอยูในรายการ
วัสดุอุปกรณ มักจะถูกกํากับใหมีแอ็คชั่นในฉากดวยเสมอ เชน ใหวิ่ง ชน หรือ บิน มิใชรถหรือสัตว ที่หยิบ
ฉวยเอาในบริเวณกองถาย หรือหยิบฉวยเอามา เพื่อประกอบเปนบรรยากาศของฉาก
รายการในขอ [17] และ ขอ [18] จะอยูในตารางบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณประกอบฉาก ซึ่งจะเขียน
แยกไวตางหาก (ดูตารางที่ 3.2b A–2 ตารางบัญชีวัสดุอุปกรณประกอบฉาก Props–sets and Others)
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A
Script
Breakdown Sheet

วัน เดือน ป Date.

ผูสราง

ชื่อเรื่อง

หนาตารางที่

ฉากที่

ชื่อฉาก

ภายใน – ภายนอก

...[2]
Production company.

...[5]
Scene No.

...[3]
Production Title / No.
...[6]
Scene name.

...[1]

...[4]
Breakdown page No.
...[7]

Int.-Ext.

กลางวัน – กลางคืน

...[9]

Day - Night

คําอธิบายเพิ่มเติม

สัดสวนหนาบท

...[8]
Scene Description.

นักแสดง

...[10]
Page count.

นักแสดงแทน ...[12]
Stunts. (Orange star) :
A-1

นักแสดงประกอบ

นักแสดงประกอบฉาก

รปภ./ผูสอน

เทคนิคพิเศษ

วัสดุอุปกรณ

รถ/สัตว

เสื้อผา–หนา–ทรงผม

จํานวนจุดติดตั้งอุปกรณ ...[20]

จํานวนเวลาถายทํา ...[21]

อุปกรณเสริมพิเศษ ...[22]

หมายเหตุ ผ.อ.สราง ...[23]

...[11]
Cast. (Red star) : A-1

...[14]
Extras/Silent bits.
(Yellow star) : A-1

...[16]
Special effects. : A-4

...[19]
Wardrobe. : A-3

Special Equipment.

ตารางที่ 3.1

...[17]
Props-sets. : A-2

Est. No. of setups.

...[13]
Extras/Atmosphere. (Green
star) : A-1

...[15]
Security/Teacher.

...[18]
Vehicles/animals. : A-2

Est. No. of Production.

Production notes.

แบบตารางงานถายทํา ของแตละฉาก (Script
Lone Eagle Productions., Inc.

breakdown sheet)

เรียบเรียง จาก
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[19] เสื้อผานักแสดง Wardrobe จะตองระบุจํานวนชุด และประเภทไวดวย และตองเผื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือสํารองไว เชน เปยกน้ํา ฉีกขาด หรือถูกไฟไหม หรือจําเปนตองทําใหฉีกขาด หรือกรณีนัแสดง
แทน หรือนักแสดงคูแฝด ถาในฉากหรือในเรื่อง มีการแตงกายของนักแสดงหลากหลาย ก็อาจแยกไวใน
ตารางบั ญ ชี เ สื้ อ ผ า นั ก แสดงก็ ไ ด (ดู ต ารางที่ 3.3 A–3 ตารางบั ญ ชี เ สื้ อ ผ า นั ก แสดง Wardrobe and
Costume)
[20] จํานวนจุดติดตั้งกลองและไฟ Estimated number of setups. มีความจําเปนตองระบุลงไป
ในแตละฉาก เพราะมีผลตอจํานวนอุปกรณ คนงาน และระยะเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน โดยเฉพาะเมื่อมี
คําสั่งใหยายกองถายไปอีกจุดที่สอง ในขณะที่จุดที่หนึ่ง ยังถายไมเสร็จ กลอง โคมไฟ และอุปกรณเสริม
อื่นๆ จะตองมีสํารองไวเพียงพอ ที่จะนําไปติดตั้งไวลวงหนา
[21] จํานวนเวลาในการถายทํา Estimated production time. คํานวณจากระยะทางการ
เดินทาง จํานวนและความยุงยากในการติดตั้ง เก็บรื้อถอน อุปกรณ จํานวนนักแสดง จํานวนคนงาน และ
อื่นๆ ประกอบกัน จํานวนเวลา อาจนับเปนหนวยชั่วโมง หรือวันก็ได แตนิยมใชหนวยคิวเวลาเปนหนวยวัด
(คิวที่หนึ่ง 06:00 – 15:00 น. คิวที่สอง 15:00 – 24:00 น. คิวที่สาม 00:00 – 06:00 น.) จํานวนวันเวลา
ในการถายทํา มีผลตอการคิดคาแรงของนักแสดงและทีมงาน
[22] อุปกรณเสริมพิเศษ Special equipment. บางฉากจําเปนตองใช เชน เครนขนาดยาว
รถดอลลี่ อุปกรณปองกันการสั่นไหวของกลอง (steady cam.) ค็อปเตอร (Helicopter | Drone) ก็ให
ระบุลงไป (แตจะมีผลตองบประมาณในการเชา หรือซื้อ)
[23] บันทึกหมายเหตุของผูอํานวยการสราง Production notes. ผูอํานวยการสราง หรือ ผู
กํากับภาพยนตร อาจจําเปนตองระบุคําสั่ง หรือขอความพิเศษ เพื่อเนนบางจุดในแผนงานสราง หรือบาง
ฉาก เชน ฉากยอนยุค ฉากสงครามโบราณ ฉากโลกอนาคต ซึ่งมีผลตอการออกแบบเสื้อผา และฉาก
ประกอบในภาพยนตรดวย
[5] หมายเลขประจําฉาก [6] ชื่อฉาก [7] ภายนอก–ภายใน [9] กลางวัน–กลางคืน และ [10]
สัดสวนของหนาบท ขอมูลสวนนี้จะถูกนําไปอางอิง ในตารางรวมงานสราง (production board) อีกครั้ง
ดูหัวขอ (4) ตารางรวมงานสราง (production board) ในบทที่ 5
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A–1 ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง ภาพยนตร เรื่อง ฟาใหม หัวใจพอเพียง
ตัวละคร

ประเภท

ความสัมพันธ / สถานภาพ

อายุ เพศ รหัส

นักแสดง

ใหญ

หลัก

นักธุรกิจผูไมรูจักพอ

24, 35, 55

วิภา

หลัก

ภรรยา ของ ใหญ

24, 35, 55

ทรงวิทย

หลัก

เพื่อนรุนพี่ ที่ใหญนับถือมาก

24, 35, 55

กลวย เชิญยิ้ม

สุณี

หลัก

ภรรยา ของดํารง

35, 40, 60

อภิรดี ภวภูตานนท

ดํารง

หลัก

ผัวขี้เมา ของสุณี

35, 40, 60

โอภาส ทศพร

เสี่ยบุญชัย

หลัก

นายหนาเงินกู ของหมูบาน

45

ดามพ ดัสกร

ริน

รอง

ภรรยาของ ทรงวิทย

40

จอย

รอง

ลูกสาวคนโต ของ ดํารง–สุณี

17, 22

โจ

รอง

ลูกชายคนเล็ก ของ ดํารง

5–7

โชกุน

รอง

ลูกนอง ของเสี่ยบุญชัย โหด

35

สมพงษ สิงหเรือง

ปด

รอง

ลูกนอง ของเสี่ยบุญชัย ตลก

35

จอ นินจา

แววมยุรา (แวว) รอง

พี่เลี้ยง อาย กับ อ้ํา ลูกครูวิภา

25

นักรอง

รับเชิญ

รองนําเพลง ขาวนาบุญ

น้ําตาล น้ําเพชร

ผอ. ร.ร.

รับเชิญ

ผอ. ร.ร. ชุมชนบานแสงสุข

นิภาพร นงนุช

ครูเพลงแหล
ขวัญขาว

รับเชิญ

ฉากงานบุญขวัญขาว

ชินกร ไกรลาศ

พิธีกรเวทีบุญ
ขวัญขาว

รับเชิญ

ปลัดอําเภอ

ประกอบ

E026

วิศวกร

ประกอบ

E017

ตารางที่ 3.2a ตัวอยาง

วทัญู มุงหมาย

A-1

ตารางบัญชีรายชื่อนักแสดง

(Cast List)
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A–2 บัญชีรายการ วัสดุอุปกรณประกอบฉาก ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire)
รหัส

รายการ (จํานวน)

SCENE NO.

ลักษณะ / คุณสมบัติ

P-35

เสื้อกันฝน 3 ตัว

ให หนุย นายชิด คมกริช ใช ทุกตัวตองเหมือนกัน

37, 40, 42, 49, 65,

P-36

รมกันฝน

อันใหญ แข็งแรง ใหนาตาลี ใชปองกันตัว

41, 64

P-37

เหล็กกวาดขยะ ปลายแหลม เปนของเกา มีปลายแหลม หรืออาจใชฉมวกแทน
ปกตรงคอ คมกริช มีรอยเจาะ เหมือนมือผีนาตาลี
ตะปบ เขาที่ลําคอ

43

P-38

มีดพก ของ คมกริช

มีดพกแบบพับได

67, 69

P-39

แฟมคดี

ตั้งวางที่โตะสอบสวน ตลอดเวลา

48, 50, 51, 56, 60,
63, 67

P-40

เครื่องรับโทรศัพทภายใน

ประจําอยูในหองพักทุกหอง
หามเคลื่อนยายตําแหนง ทุกซีนที่ถาย

E-01

สาวเสริฟในรานอาหาร
2 คน

สวย เซ็กซี่ บริการอาหาร–เครื่องดื่ม
หมวดคมกริช

05

E-02

แขกในรานอาหาร
3 โตะ 10 คน

นั่ง 2 ขาง ลอม โตะหมวดคมกริช
(หามซ้ํา E-05)

05

E-03

พนักงานตอนรับโรงแรม 1–
2 คน

บริการ ขนกระเปา นาตาลี ขึ้นแท็กซี่

08

E-04

กลุมชาวบาน
มุงดูนายชิด

กลุมชาวบาน ที่มุงดู นายชิด ถูกตํารวจจับ
(หามซ้ํา E-08)

26

E-05

แขกที่มาพักที่รีสอรท
3 โตะ 10 คน

จัดใหนั่ง เปนองคประกอบฉาก
(หามซ้ํา E-02)

28

ตารางที่ 3.2b ตัวอยาง

A-2

ตารางบัญชีวัสดุอุปกรณประกอบฉาก
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A–3 บัญชีรายการ เสื้อผา หนาผม นักแสดง ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire)
รหัส นักแสดง

SCENE NO.

ลักษณะใบหนา ทรงผม ผิว

นาตาลี–W-05
มารก–W-05

ชุดทองเที่ยว (4) ทิวทัศนสองฝงแมน้ําเจาพระยา วันที่สี่
นาตาลี เสื้อผา โทนสีชมพู สวาง
มารก เสื้อผา ลวดลายไทย

04D

คมกริช–W-01

ชุดเที่ยว ทันสมัย แสดงใหเห็น นักดื่ม นักเที่ยว

05

ธนา–W-01

ชุดเที่ยว สุภาพ (เขาฉากเดียว)

05

นาตาลี–W-06
มารก–W-06

ผาเช็ดตัวกระโจมอก ออกจากหองน้ํา
ผาเช็ดตัว ผาหมคลุม

06, 24

แท็กซี่–W-01

ชุดคนขับรถแท็กซี่ (ฟอรม) คนขับรถแท็กซี่ ขางในสวมเสื้อ
กลามสีแดงเลือดหมู ไมมีลวดลาย โลโก (ไมมีสปอนเซอร)
ใสชุดขับรถสีฟาทับดานนอก และถือเสื้อคลุมไปดวย
(ชุดเดียวทั้งเรื่อง)

07, 08, 09, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 28, 30, 37, 44, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60

เมียแท็กซี่–W01

ชุดชาวบาน (เหมาะสม)

07, 57

นาตาลี–W-07
มารก–W-07

ชุดเดินทางไปชนบท สีสดใส ใสสายสรอย แหวน ตางหู
มารก สวมแวน คอคลองกลองถายรูป ระหวางเดินทาง

08, 09, 10, 12, 13, 14, 15,

มารก–M-01

หนาผากแตก มีแผลเล็กนอย เกิดจากแวนตากระแทกเบาะ
รถกระแทกที่หนาผาก ตอนรถเกิดอุบัติเหตุ

10, 11, 12, 13, 14, 15,

มารก–M-02

หัวแตกยับ เลือดอาบทั่วตัว

ตารางที่ 3.3 ตัวอยาง

A-3

ตารางบัญชีเสื้อผานักแสดง

(Wardrobe & Costume)

บทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
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(2) ตารางงานถายทํา ของนักแสดง (Cast – Scene number Breakdown)
ตารางนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกํากับ คิวแสดงของนักแสดง วาจะตองเลนในฉากใด เวลาใด
B
Cast / Scene number
Breakdown
ผูสราง

Production company.

วัน เดือน ป

/

of

ชื่อเรื่อง

Production Title / No.

บทภาพยนตร ฉบับ วัน เดือน ป

Date.

Screenplay Version Dated.

นักแสดง / รหัส

ฉากที่

Cast Member.

หนา

Page

Scene No.

นักแสดงประกอบ

Extra / Silent bits.

นักแสดงประกอบฉาก

Extra / Atmosphere.

ตารางที่ 3.4 แบบตารางงานถายทํา ของนักแสดง
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รหัส

Prod. code.

B-1
Casting sheet

วัน เดือน ป
Date.

ชื่อ

Name.

ที่อยู

Home address.

โทรศัพท

ประกันสังคม

สังกัด

องคกร

อายุ

น้ําหนัก

สีผม

สีผิว

สวนสูง

ภาษาพูด

Phone.

Social Sec. No.

Agent.

Org.

Height.

Age.

Skin.

Hair.

Weight.

สัดสวน

Language.

Measurement.

สูท

เสื้อ ญ.

Suit.

เอว

Waist.

หมายเหตุ

เสื้อ ช.

Dress.

Shirt.

หมวก

รองเทา

Hat.

Shoes.

Remarks.

ตารางที่ 3.5 แบบตารางขอมูล นักแสดง (Casting

sheet)

บทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
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ตารางที่ 3.6a ตัวอยาง ตารางงานถายทํา (Breakdown
เรื่อง มนตรักประชาธิปไตย

sheet) Music video

(3) ตารางงานถายทํา ระบุสถานที่ถายทํา (Location – Scene number Breakdown)
C
Location / Scene number
Breakdown
ผูสราง

Production company.

วัน เดือน ป

/

of

ชื่อเรื่อง

Production Title / No.

บทภาพยนตร ฉบับ วัน เดือน ป

Date.

Screenplay Version Dated.

สถานที่ถายทํา (นอก. — ใน.)

ฉากที่

Ext. – Int.

หนา

Page

Scene No.

ตารางที่ 3.6b แบบตารางงานถายทํา ระบุสถานที่ถายทํา (Location
Breakdown)
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LOCATION – SCENE – CUT : SHOOTING

Scene
Shot

Location

ภาพยนตร เรื่อง แคน คลั่ง หลอน (umpire) / หนา 4

Sequence / Cast.

10.
SHOOTING:
INT./ EXT./ DAY
รถแท็กซี่–ถนนไปสระบุรี

10–D

10– เดินทางดวยรถแท็กซี่ / เกิดอุบัติ กอนเขาพักใน
รีสอรท
นาตาลี, มารก, คนขับรถแท็กซี่

SCENE:
INT./ EXT./ DAY
รถแท็กซี่–
จุดที่เกิดอุบัติเหตุ
11.
SHOOTING:
EXT./ DAY
บริเวณ ถนน ทางเดิน ที่
จอดรถ ในรีสอรท
SCENE:
EXT./ DAY-SUNLIGHT
ถนน–ทางเดิน–ที่จอดรถ–
บริเวณในรีสอรท
ในรถแท็กซี่ ที่จอดรถ

11–D
12–D
13–D
17–D
18–DN
52–EX/N
54–EX/N
59–EX/N

11– หาที่พัก หลังอุบัติเหตุ / เขาพักที่ รีสอรท
12– หาที่พัก หลังอุบัติเหตุ / นาตาลี ตัดสินใจจะพักที่นี่
13– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / ลงจากรถแท็กซี่ เขา
ไปติดตอหองพัก
17– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / หมวดคมกริช มาพัก
ที่รีสอรท
18– สัมผัสแรก ของแขกในรีสอรท / หมอน้ํารถแท็กซี่ รั่ว
52– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซี่ ใหการ (2)
(เลาเหตุการณ)
54– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซี่ ใหการ (4)
(เลาเหตุการณ)
59– ตํารวจสอบปากคํา / คนขับรถแท็กซี่ ใหการ (8)
(เลาเหตุการณ)
นาตาลี, มารก, คนขับรถแท็กซี่, นายชิด,
หมวดคมกริช, หนุย

ตารางที่ 3.6c ตัวอยาง ตารางงานสถานที่ระบุสถานที่ถายทํา (Location
sheet)

/ scene Breakdown

บทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
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(4) การจัดทําบทภาพ หรือ storyboard
สตอรีบอรด เปนขั้นตอนที่ผูกํากับภาพยนตร และผูชวยผูกํากับ และอาจรวมถึงผูกํากับฝายศิลป
รวมกันพิจารณาจัดทํา เพื่อเปนแนวทางที่เขาใจรวมกันของทีมงาน ในการกําหนดมุมกลอง การเคลื่อน
กลอง แอ็คชั่นของนักแสดง ตลอดจน การวางตําแหนงไฟ และอุปกรณอื่นๆ ในระหวางการถายทํา
storyboard อาจเขียนเทาที่จําเปนก็ได สําหรับฉากที่มีความยุงยาก อาจตองทําเปนแผนภาพขนาดใหญ
คลายกับการจัดทําบล็อคกิ้ง (blocking)

ตารางที่ 3.7 แบบการเขียน

storyboard

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,
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ภาพที่ 3.1a

ตัวอยาง storyboard

ภาพที่ 3.1b

ตัวอยางผังบล็อคกิ้ง (blocking)

บทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
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(5) การสํารวจสถานที่ถายทํา
เมื่อผูจัดการงานสรางและผูกํากับภาพยนตร สามารถ “ตีบทแตก” คือ มองความหมายตางๆ ในบท
ภาพยนตรไดทุกแงมุม ทั้งดานเรื่องราว ตัวละคร ฉาก และแอ็คชั่น ก็สามารถจัดทําบทถายทํา (shooting
script) ไดแลว จากนั้น ก็ออกไปสํารวจสถานที่ถายทํา เพื่อนํามาจัดทําตารางงานถายทํา (breakdown
sheet) และผังงานตางๆ ตอไป
การสํารวจสถานที่ถายทํา ของผูจัดการงานสรางกับผูกํากับภาพยนตร อาจเกิดขึ้นหลายรอบ ขอมูล
สถานที่ถายทํา เชน ชื่อ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมทั่วไป ชุมชนที่อยูรอบขาง นอกจากจะไมเปนอุปสรรค
ขัดขวาง ตอการเขาไปในพื้นที่ของทีมงานสราง ในการตระเตรียมสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ จัดฉาก การเขา
ออกของนักแสดง ยังจะเปนขอมูลใหผูจัดการงานสราง เขาไปขอความชวยเหลือ ขอความรวมมือจาก
ชุมชน ในการจางวาน แรงงาน หากมีความจําเปนตองใช ซึ่งตองมีการประสานงานกับหัวหนาชุมชนไวดวย
และเพื่อปองกันการรองเรียนจากกองถาย อาจตองมีการประสานงานกับประชาชนรอบขางไวดวย และ
ชี้แจงใหพวกเขาเขาใจ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหวางถายทํา เชน เสียง และแสงไฟ อาจรบกวนความสงบบาง
หรืออาจสรางความแออัดใหแกการจราจรของชุมชน
การเลือกโรงถายทํา ควรใหมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม เดินทางไปกลับไดสะดวก ไมมีเสียงรบกวน หรือ
เก็บเสียงได ประตูเขาออกกวางขวาง ขนยายอุปกรณเขาออกไดสะดวก รวมทั้งอุปกรณใชงานอื่นๆ มี
ใหบริการพรอม ถาเปนสถานที่ถายทํา ก็เลือกวาสถานที่แหงนั้น สอดรับกับเรื่องราวในบทมากนอย หรือไม
เพียงไร ตองจัดแตงเพิ่มเติมอะไรบาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในชีวิตประจําวัน สําหรับทีมงาน มี
เสียงรบกวนนอย หรือไมมีเลย เจาหนาและประชาชนในทองที่ ใหความรวมมือเปนอยางดี อยูในชวงที่
สภาพดินฟาอากาศ เอื้ออํานวย คาเชาไมแพงจนเกินไป และ เดินทางไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย
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คําถามทายบท
(1) บทภาพยนตรที่จะนํามาสราง จะตองผานกระบวนการตีความหมาย การตีความบทภาพยนตร เปน
หนาที่ของใคร และ มีปจจัยองคประกอบอะไรบาง ที่จะนํามาใชพิจารณาในการตีความ
(2) การถายทอดความหมายสูการแสดง กับ การถายทอดความหมายสูจอภาพ และการถายทอด
ความหมายสูเสียง ในภาพยนตรนั้น หมายถึงอะไร มีปจจัยอะไร ที่จะตองนํามาพิจารณา
(3) ตัวละคร กับ การแสดง แตกตางกันอยางไร
(4) มิส-ออง-แซง (mise-en-scene) คืออะไร มีองคประกอบอยางไร และมีความสําคัญอยางไรกับ
ถายทอดความหมาย และการออกแบบงานสรางภาพยนตร
(5) มิส-ออง-แซง มีความสําคัญอยางไร กับ ตัวละคร จงยกตัวอยาง mise-en-scene ที่ทําใหตัวละครดู
ยิ่งใหญอลังการ
(6) ทีมงานอํานวยการสราง ประกอบดวยตําแหนงใดบาง แตละตําแหนง มีภาระกิจบทบาทอยางไร จง
แสดงผังทีมงานสราง จากระดับบนสูระดับลาง พรอมบอกความสัมพันธระหวางระดับชั้น
(7) นักแสดงที่ดี และผูกํากับภาพยนตรที่ดี จะตองมีคุณสมบัติอยางไร
(8) จงนําบท screenplay จากขอ (10) ในแบบฝกหัดของบทที่ 2 มาจัดทําเปนถายทํา (shooting
script) และ จัดทํา storyboard
(9) จงเขียนโครงการสรางภาพยนตร เรื่องในขอ (8) และเขียนแผนการเลือกสถานที่ถายทํา เลือก
นักแสดง
(10) จงนําโครงการสราง และแผนงานจากขอ (9) มาจัดทํา ตารางงานถายทํา (breakdown script)

บทที่ 3 การออกแบบงานสราง และการเตรียมงานสราง
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