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การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน
กรณีศึกษา Black Full Moon (คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ)
Horror Film Creation and Control Budget Production:
Case Study Black Full Moon
มนฑิรา ธาดาอำ�นวยชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full Moon
คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา 2 ประการคือ 1. เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญที่มีเรื่องเล่า
มาจากเหตุการณ์จริงและเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับการยอมรับจากคนต้นเรื่องด้านการเล่าเรื่องผี โดยพัฒนาจากเรื่องเล่าไปสู่
ภาพยนตร์สยองขวัญ 2. เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญที่มีการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่รอด
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบนั โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ มาประกอบเป็นแนวทางการศึกษา ได้แก่
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ แนวคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ
การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full Moon
คืนหอนทีค่ า่ ยลูกเสือใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมโดยผูว้ จิ ยั ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยการสร้าง
ฝ่ายบริหาร (Executive Producer) ของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ ใช้วิธี
การสัมภาษณ์เจาะลึกผูก้ �ำ กับภาพยนตร์และคนต้นเรือ่ งทีเ่ ล่าเรือ่ งค่ายลูกเสือร้าง รวมไปถึงการรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ บทภาพยนตร์ แผนงานการถ่ายทำ� ภาพโปสเตอร์และข้อมูลกระแสภาพยนตร์เฟซบุ๊ก
โลโก้ โมชันพิคเจอร์ส
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการในการผลิตภาพยนตร์ของบาสเตียน คลีฟ (2006) และขัน้ ตอนการสร้างสรรค์
ตามวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเทียบเคียงได้ โดยขั้นพัฒนาสามารถเทียบเคียงได้กับขั้นกำ�หนดแนวคิดในงานวิจัย
สร้างสรรค์ ขั้นที่สองคือขั้นเตรียมการถ่ายทำ� (Preproduction) สามารถเทียบได้กับขั้นออกแบบร่างและพัฒนาแบบ
ขัน้ ทีส่ ามของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คอื ขัน้ การถ่ายทำ� (Production) สามารถเทียบได้กบั ขัน้ ของการประกอบสร้าง
และขั้นที่สี่ของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือขั้นหลังการถ่ายทำ� (Postproduction) เทียบเคียงได้กับการเก็บราย
ละเอียด การนำ�เสนอผลงานและการประเมินผลในกระบวนการวิธีการสร้างสรรค์
Abstract
Horror Film Creation and Control Budget Production: Case Study Black Full Moon consists of
two objectives. First is to study of horror film creation which is based on true story and its storytelling
which is accepted by horror story audiences. Second is to study horror film creation which is controlling production budget in order to survive in film industry at the present. Framework theories of this
study consist of film production process, creative research concept and horror story-telling concept.
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Research methodology of Horror Film Creation
and Control Budget Production: Case Study Black
Full moon is qualitative research which is
participatory observation which the researcher
is executive producer of this film. Another
research methods are in-depth interview. The
interviewees are director of this film and
story-teller whom tell haunted scout camp.
More addition gather all film documents as film
script, call-sheet, film poster which is uploading
in facebook of Logo Motion Pictures and
facebook audiences opinion on poster which
post in facebook: Logo Motion Pictures.
The studied shows that film production
process of Bastian (2006) and creative research
concept both concepts seem similar. Development
in film production process is pair with design
concept in creative research concept. The
second is Preproduction which is pair with design
visualization and design development in creative
research concept. The third is Production which
is pair with design construction. And the fourth
of film production process is Postproduction
which are pair with design presentation and
design evaluation.
บทนำ�

ภาพยนตร์ ไ ทยเป็ น สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
สร้ า งสรรค์ ที่ ภ าครั ฐ โดยเฉพาะกรมส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้มีการ
เจรจาในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เทศกาลภาพยนตร์คานส์ โดยอยู่ในส่วนของ Marche
du’ Film เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์จากทั่วโลก งาน
American Film Market (AFM) เป็นตลาดซื้อขาย
ภาพยนตร์อิสระของสหรัฐอเมริกา ทำ�ให้ผู้ประกอบการ
ภาพยนตร์ไทยมีโอกาสที่จะนำ�ภาพยนตร์ไทยออกไปสู่
ตลาดโลกมากขึ้น
แนวคิดที่รัฐบาลจะผลักดันให้ “สื่อบันเทิง”
อย่าง “หนังไทย-ภาพยนตร์ไทย” เป็น “สินค้าส่งออก”
เพือ่ เจาะตลาดอาเซียน-ตลาดต่างประเทศ หวัง “กระตุน้
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เศรษฐกิจ” และเพิ่มมูลค่าภาคการส่งออกให้ขยับสูงขึ้น
ได้รับการตอบรับจาก “ผู้ประกอบการสื่อบันเทิง” โดย
มองเป็นเรื่องดี ที่รัฐบาลจะหันมาสนใจและให้การส่ง
เสริม-สนับสนุน “หนังไทย” มาก
ขณะที่อภิรดี เอี่ยมพึ่งพร ผู้บริหารจากบริษัท
ไฟว์สตาร์โปรดักชัน จำ�กัด กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า “นับ
เป็นเรือ่ งดีทรี่ ฐั ให้ความสนใจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
แต่กย็ งั มีอกี หลาย ๆ เรือ่ งทีต่ อ้ งทำ�ควบคูไ่ ปพร้อมกันด้วย
เพราะต้องยอมรับว่า...ตลาดหนังโลกยุคนี้ แตกต่างจาก
ในอดีตมาก ตอนนีช้ อ่ งทางของผูผ้ ลิตหนัง บริษทั ทำ�หนัง
นัน้ มีหน้าต่างน้อยลง มีชอ่ งทางลดลงไปจากแต่กอ่ นมาก
ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนจะสร้างหนังสักเรื่อง อาจต้อง
ใช้งบในการสร้างประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งพอหนังสร้าง
เสร็จก็ออกฉายเก็บค่าตั๋ว ค่าเข้าชมจากโรงภาพยนตร์
และพอหนังออกจากโรงก็จะมีรายได้อีกก้อนมาจากการ
ทำ�วิดีโอขาย ก็จะมีรายได้อีกประมาณ 8-10 ล้านบาท
พอให้หายใจหายคอได้บ้าง แต่ตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน รายได้ตรงนี้ก็หายไปด้วย ตอนนี้จึง
ต้องวัดกันทีโ่ รงหนังอย่างเดียว” (สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม
2560 https://www.dailynews.co.th/article/374312)
ในขณะทีป่ จั จุบนั รายได้จากภาพยนตร์ไทยส่วน
หลักรายได้มาจากการฉายในโรงภาพยนตร์และรายได้
จากการขายให้กับตลาดต่างประเทศ ต้นทุนในการผลิต
ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งก็มงี บประมาณค่อนข้างสูง การผลิต
ภาพยนตร์ใช้ทนุ สร้างไม่รวมค่าประชาสัมพันธ์ 3,000,000
– 12,000,0000 บาท ถือว่าเป็นงบประมาณทีต่ าํ่ มาก ซึง่
เชาวลิต โกกิจ (2555: 162-163) กล่าวถึงการลงทุนใน
การผลิตภาพยนตร์เรือ่ งหนึง่ นัน้ ต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนที่สูงมากในส่วนประกอบและขั้นตอนการผลิตต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องนักแสดง ทีมงาน สถานที่
ถ่ายทำ� อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องมือภาพและบันทึก
เสียง การตัดต่อเรียบเรียงภาพยนตร์ บทภาพยนตร์ ทุก
สิ่งล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทภาพยนตร์ต้องจ่ายแทบ
ทั้งสิ้น
หากพิจารณาจากต้นทุนในการสร้างภาพยนตร์
ควบคูก่ บั การสร้างรายได้จากภาพยนตร์ไทยต้องเน้นราย
ได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์ซงึ่ ถือเป็นรายได้หลักของ
ภาพยนตร์ไทย ทั้งนี้รายได้เสริมคือการขายภาพยนตร์
ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศเอเชียเป็นหลัก
ปรั ช ญา ปิ่ น แก้ ว มองว่ า อุ ต สาหกรรมสื่ อ
ภาพยนตร์ตอ้ งเตรียมรับมือทางด้านธุรกิจมากขึน้ เพราะ
ทุกวันนี้ไทยมีการซื้อขายภาพยนตร์กับต่างชาติ เช่น
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นตลาดหลักอยู่แล้ว ยิ่ง
ต้องคิดว่า จะทำ�อย่างไรให้คนดูอยากดูมากกว่าเดิม “สิ่ง
ที่ ต่ า งออกมาคื อ วั ฒ นธรรมที่ จ ะต้ อ งปรั บ เข้ า หากั น
กลยุทธ์และจุดเด่นที่จะต้องงัดมาสู้กับต่างชาติได้ ก็คือ
ครีเอทีฟและโปรดักชัน ที่ต่างชาติให้การยอมรับและพูด
ถึ ง เรามาก ถื อ เป็ น จุ ด สำ � คั ญ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความ
แข็งแกร่งจนสามารถขายและส่งออกภาพยนตร์ไทยได้”
(สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 htttp://www.komchadluek.net/news/ent)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเริม่ ขยายการเติบโต
ในกลุ่มประเทศเอเชียด้วยกัน ภาพยนตร์สยองขวัญเป็น
ตัวอย่างของผลผลิตวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในมาเลเซีย
ภาพยนตร์ไทย 6 ใน 7 เรื่องที่ทำ�รายได้มากที่สุด 200
อันดับแรกในมาเลเซียในปี 2013 (มนฤดี ธาดาอำ�นวย
ชัย, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ภาคภูมิ วงศ์จินดา
กล่าวถึงความที่เราเป็นคนเอเชีย เราเลยมีเรื่องความเชื่อ
เป็นจำ�นวนมาก เพราะเราหวาดกลัวธรรมชาติ เคารพ
ธรรมชาติ เลยรู้สึกถึงวิญญาณและมีจินตนาการด้านนี้
เยอะ คนเอเชียเลยมักนิยมเสพหนังสยองขวัญ จินตนาการ
ด้านนี้ของพวกเราก็จะค่อนข้างบรรเจิด (สืบค้นวันที่ 1
กรกฎาคม 2560 http://themomentum.co/momentum-hotpop-immortal-a-horror-film)
จากข้อมูลเรื่อง “5 เหตุผลที่ทำ�ให้หนังผีไม่มีวัน
ตาย” ซึ่งสรุปโดย The Momentum สามารถสรุปได้
ดังนี้
(1) ‘ผี ’ อยู่ ใ นเรื่ อ งเล่ า ไม่ รู้ จ บ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และเป็นดีเอ็นเอของชาวเอเชีย เราจึงชอบดู
หนังผี
(2) “ผี” สิงในวัฒนธรรมไทย แม้โลกจะลํ้าแค่
ไหน แต่ ‘ผี’ ไม่มีวันตาย เพราะความกลัวคือสิ่งที่อยู่คู่
มนุษย์
(3) เพราะเรากลัว “ผี” ความเชื่อเรื่องผีก็ถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ในอดีตผีไทยมักถูก
ตีความตามสภาพแวดล้อมบ้านเมือง หรือเอกลักษณ์ทอ้ ง
ถิ่น เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง ผีพราย หรือแม้แต่ผี
แม่นากแขนยาวก้มเก็บมะนาว ซึ่งนอกจากเราจะกลัวผี

แล้ว มนุษย์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีที่หลากหลาย ผันตาม
ยุคตามสมัย ที่เราเองก็พร้อมจะเชื่อตามอีกด้วย
(4) “ผี” ไม่ย่ำ�อยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ
หลอก การปรากฏตัวของผี หรือชนิดของผี หากหนังผีถกู
ผลิตซาํ้ จนกลายเป็นภาพชินตา คนดูกจ็ ะไม่รสู้ กึ กลัว หรือ
ตระหนกตกใจเราจึงได้เห็นวิวัฒนาการใหม่ๆ ของมันอยู่
เสมอ เพื่อไม่ให้ความกลัวกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่ว่าจะ
ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม และประการสุดท้าย
(5) “ผี” เหมือนความรักที่ไม่มีวันตาย ไม่มีวัน
หมดมุก โดยรูปแบบของผีก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
แวดล้อม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผีจงึ กลาย
เป็นเครื่องหมายของความกลัว คล้ายกับอารมณ์ใคร่ของ
ความรัก
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยมอง
เห็นถึงศักยภาพของภาพยนตร์ผีไทย หรือภาพยนตร์
สยองขวัญของไทย โดยใช้กรณีศึกษาจากภาพยนตร์ไทย
เรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือเป็น
กรณีศึกษาของการผลิตภาพยนตร์ไทยด้วยการควบคุม
ต้นทุน เนื่องจากจากที่กล่าวมาข้างต้นภาพยนตร์สยอง
ขวัญยังสามารถทำ�ตลาดในประเทศได้ไม่วา่ จะผ่านไปกีย่ คุ
สมั ย และรวมถึ ง การทำ � ตลาดในต่ า งประเทศในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนและกลุม่ ประเทศเอเชียอืน่ ๆ ด้วย โดยนำ�
แนวคิดเรื่องเล่าที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเอเชียที่มีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับผีมาเป็นแนวคิดหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่
มีเรื่องเล่ามาจากเหตุการณ์จริง และเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับ
การยอมรับจากคนต้นเรือ่ งด้านการเล่าเรือ่ งสยองขวัญว่า
ควรพัฒนาเรื่องเล่าไปสู่การเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ
(2) เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่
มีการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่รอด
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องงานวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้าน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ กรอบแนวคิดด้านกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์และกรอบแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยอง
ขวัญโดยกรอบแนวคิดสามารถนำ�เสนอเป็นแผนภาพดัง
ต่อไปนี้
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กระบวนการผลิตภาพยนตร์
• ขั้นพัฒนา (Development)

•

• ขั้นถ่ายทำ� (Production)		

•

• ขั้นหลังการถ่ายทำ� (Postproduction •
• ขั้นหลังการถ่ายทำ� (Postproduction) •		
		
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(1) แนวคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
การวิจยั เชิงสร้างสรรค์เป็นการวิจยั ทีม่ ตี น้ กำ�เนิด
จากสาขาศิลปะ ซึง่ แนวทางทีส่ าขาศิลปะใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้มี 2 รูปแบบหลัก คือ การสร้างสรรค์ศิลปะ
วิชาการ สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัยและการวิจัยศิลปะ การ
สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย เป็นการทำ�งานสร้างสรรค์โดย
ให้การปฏิบตั เิ ป็นเครือ่ งมือนำ�ไปสูค่ วามรูใ้ หม่ๆ ของสาขา
นั้น ๆ ผลสรุปของการสร้างสรรค์คืองานสร้างสรรค์ ผล
สรุปเป็นงานวิจยั ก็คอื งานวิจยั ส่วนการวิจยั ศิลปะเป็นการ
ศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลคำ�ตอบหรือข้อสรุปรวมทีจ่ ะนำ�ไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอือ้ ต่อการนำ�วิชาการนัน้
ไปประยุกต์ (ปรีชา เถาทอง, 2557)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
อธิบายถึงกรอบคำ�อธิบายทางวิชาการในการประกอบ
สร้างงานศิลปกรรม (ศิลปวัตถุ-ศิลปะการแสดง) เพื่อ
วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย 7 ขั้นตอนดังต่อ
ไปนี้
1.1. การกำ�หนดแนวคิด (Design Conception)
(1) ความคิดที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เกิดจากสิ่งใดบ้าง
(2) การนำ�ความคิดจากสิ่งเหล่านั้นมาประมวลกันเป็น
แนวคิดของท่านมีวิธีการอย่างไร (3) แนวคิดที่เกิดขึ้นมี
หลายแนว ท่านเลือกแนวใดมาพัฒนาเพราะเหตุใดและ
มีวิธีการอย่างไร และ (4) แนวคิดของท่านมักมีกรอบ
ความคิดกำ�กับ ท่านจำ�กัดขอบเขตของงานศิลปกรรม
อย่างไร
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กำ�หนดแนวคิด
• ออกแบบร่าง
• พัฒนาแบบ
การประกอบสร้าง
• การเก็บรายละเอียด
การนำ�เสนอผลงาน
• การประเมินผล
1.2 การออกแบบร่าง (Design Visualization)
(1) การออกแบบร่าง เป็นการแปรความคิดใน
ข้อที่ 1 ให้เป็นรูปร่างชัดเจนแทนคำ�อธิบาย ท่านแปร
อย่างไร และ (2) การออกแบบร่างอาจมีหลายชิ้นเพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้ จากนั้นท่านเลือกแบบใดแบบ
หนึ่งมาพัฒนาต่อ ท่านมีเหตุผลทางวิชาการในการเลือก
อย่างไร เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
1.3 การพัฒนาแบบ (Design Development)
(1) การพัฒนาแบบร่างที่เลือกแล้วในข้อที่ 2 ให้เป็นแบบ
จริงทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนมีขนั้ ตอนอย่างไร (2) การทำ�
แบบจริงต้องคำ�นึงถึงปัจจัยในการประกอบสร้างหลาย
อย่าง อาทิ วัสดุ วิธกี าร ขัน้ ตอนการทำ�งาน เทคนิคพิเศษ
รายละเอียดที่สำ�คัญ การปรับแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ท่านใช้วิชาการในแต่ละขั้นตอนอย่างไร อธิบายการปรับ
ทัง้ ทีส่ �ำ เร็จและไม่ส�ำ เร็จ หรือสำ�เร็จน้อยกว่าทีท่ า่ นมุง่ หวัง
และ (3) การทำ�แบบจริงมีการเขียนแบบรายละเอียดเท่า
จริงในบางรายการเพือ่ ให้น�ำ ไปใช้ในการประกอบสร้างได้
แม่นยำ� ท่านมีวิธีเขียนแบบรายละเอียดที่ว่านี้อย่างไร
1.4 การประกอบสร้าง (Design Construction)
(1) การประกอบสร้างเป็นการผลิตผลงานจริง
ท่านต้องจัดเตรียมปัจจัยต่าง ๆ ในการประกอบสร้าง
อย่างไร (2) การประกอบสร้างมีขนั้ ตอนโดยละเอียดอย่างไร
บ้าง แต่ละขัน้ ตอนมีความสำ�คัญอย่างไร (3) ในระหว่างการ
ประกอบสร้างมักมีปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ที่ท่าน
ค้นพบเหตุแห่งปัญหาและใช้หลักวิชาใดแก้ไขให้ส�ำ เร็จลุลว่ ง
(4) การประกอบสร้างอาจทำ�ให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
ท่านถอดประสบการณ์เหล่านั้นมาได้หรือไม่ อย่างไร
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1.5 การเก็บรายละเอียด
(1) การเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญที่
ทำ�ให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์ ท่านได้ทำ�งานตามขั้นตอนนี้
อย่ า งไรบ้ า ง แต่ ล ะขั้ น ตอนมี วิ ธี ก ารเก็ บ รายละเอี ย ด
อย่างไร (2) ผลของการเก็บรายละเอียดทำ�ให้งานศิลปะ
ดีขึ้นกว่าก่อนเก็บรายละเอียดอย่างไร และ (3) การเก็บ
รายละเอียดมีความรู้ใหม่ที่ท่านพบหรือไม่ อย่างไร
1.6 การนำ�เสนอผลงาน (Design Presentation)
(1) ผลงานศิลปกรรมย่อมมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตาม
สาขาวิชาและเฉพาะชิน้ งาน ซึง่ ต้องนำ�ผลงานมาเสนอให้
สาธารณชนได้ดูได้ฟัง ดังนั้นการนำ�เสนอผลงานจึงต้องมี
วิธกี ารทีเ่ หมาะสม ท่านมีวธิ กี ารนำ�เสนออย่างไรบ้าง และ
วิธีที่ท่านตัดสินใจเลือกทำ�นั้นดีอย่างไร(2) การตัดสินใจ
เลือกบุคคล วันเวลา สถานที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การนำ�เสนอผลงาน และ (3) การประมาณการผลลัพธ์
และผลที่ได้รับจริง (จำ�นวนวัน เวลา รอบที่แสดง คนดู
ฯลฯ)
1.7 การประเมินผล (Design Evaluation)
(1) การประเมินผลควรวัดจากอย่างน้อย 3 กลุม่
คือ ผู้ร่วมระดับบริหาร ผู้ร่วมงานระดับปฏิบัติการ ผู้ชม
ผลงาน (2) การประเมินผลผู้ชมควรวัดจากนิทรรศการ
ทางทัศนศิลป์หรือศิลปะการแสดงควรมีการนับจำ�นวน
และการประเมินความรับรู้ ความคิดเห็น วิธีการควรเป็น
อย่างไร เหตุผลในการเลือกวิธนี นั้ (3) ข้อมูลของผูช้ มควร
อภิปรายให้เห็นว่ามีผลอย่างไรต่องานศิลปกรรมทีจ่ ดั แสง
และ (4) ความคิดเห็นของผูช้ มทีก่ รอกแบบสอบถามหรือ
เขียนลงในสมุดเยีย่ มชมเป็นอย่างไรและสะท้อนแนวทาง
อะไรต่องานศิลปกรรมที่แสดง
(2) แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตภาพยนตร์
กระบวนการในการผลิตภาพยนตร์เป็นกระบวน
การสำ�คัญในธุรกิจของการผลิตภาพยนตร์ มีบุคลากร
เพียงไม่กตี่ �ำ แหน่ง ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการสร้าง ผูค้ วบคุมการ
ผลิตและผูจ้ ดั การกองถ่าย ทีจ่ ะอยูท่ �ำ งานในกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สุ ด ท้ า ย แบสเตียน คลีฟ (2006: 91-92) กล่าวถึง
กระบวนการผลิตประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่
2.1 ขั้นพัฒนา (Development) ในขั้นนี้ผู้
อำ�นวยการสร้างต้องค้นคว้าเพือ่ หาวัตถุดบิ เพือ่ พัฒนาไป
เป็นภาพยนตร์ทปี่ ระสบความสำ�เร็จ แรงบันดาลใจมาจาก

บทประพันธ์ดั้งเดิม นิยาย บทละครเวที เรื่องเล่า นิยาย
หนังสือ วารสาร เรื่องจริงในชีวิต เพลงป๊อปที่นิยม หรือ
มาจากภาพยนตร์เรือ่ งอืน่ เมือ่ คัดเลือกแรงบันดาลใจเพือ่
นำ�มาพัฒนาเป็นแนวคิดของภาพยนตร์ได้แล้ว ในส่วนต่อ
ไปคื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการ
ทำ�งาน ได้แก่ นักแสดง ผู้กำ�กับ ผู้จัดการกองถ่าย ซึ่งเป็น
บุคลากรหลักในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ภาพยนตร์คือ
ผลิตภัณฑ์ ความบันเทิงคือธุรกิจ ดังนัน้ การคัดเลือกดารา
นำ�แสดงมีความสำ�คัญเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น นักแสดงที่
ยังไม่มชี อื่ เสียงมากนักก็พฒ
ั นาไปสูน่ กั แสดงทีเ่ ป็นดาวเจิด
จรัสได้หากภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ เกิดประสบความสำ�เร็จ เช่น
เดียวกันในกรณีผู้กำ�กับที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก หรือสตู
ดิโอภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก ก็สามารถเป็นที่
รู้จักได้เพิ่มขึ้นหากภาพยนตร์เรื่องนั้นเกิดประสบความ
สำ�เร็จในตลาดภาพยนตร์ กล่าวโดยสรุปในขั้นพัฒนานี้
หลังจากทีผ่ อู้ �ำ นวยการสร้างมีแนวคิดภาพยนตร์ทชี่ ดั เจน
แล้ว ความชัดเจนในเรื่องบทภาพยนตร์ รวมถึงข้อตกลง
ของนักแสดงและผู้กำ�กับ หลังจากนั้นผู้อำ�นวยการสร้าง
จึงสามารถกำ�หนดงบประมาณหรือทุนสร้างภาพยนตร์ได้
2.2 ขัน้ เตรียมการถ่ายทำ� (Preproduction) ใน
ส่วนขั้นตอนนี้บุคลากรผู้มีบทบาทหลักคือผู้จัดการกอง
โดยทำ � หน้ า ที่ ก ารแตกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ของบท
ภาพยนตร์ (Screenplay Breakdown) การจัดตาราง
ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ (Shooting Schedule) การสำ�รวจ
สถานที่ถ่ายทำ� (Location Scouting) การจัดทำ�งาน
ประมาณในการถ่ายทำ� (Budget) การคัดเลือกนักแสดง
(Casting) การขออนุญาตต่าง ๆ (Permits) การจัดจ้าง
ทีมงาน (Hiring Staff and Crew) การควบคุมดูแลหน่วย
การผลิต (Unit Supervision) การดำ�เนินการด้านพิธกี าร
ขออนุ ญ าต (Permit Clearance) การเช่ า อุ ป กรณ์
(Equipment Rental) การประกันภัย (Insurance)
การเตรี ย มการหลั ง การถ่ า ยทำ � (Postproduction
preparation) ฯลฯ
2.3 ขั้นการถ่ายทำ� (Production) เป็นขั้นตอน
ของการเริ่ ม ถ่ า ยทำ � ภาพยนตร์ การลงมื อ ถ่ า ยทำ � เริ่ ม
เคลื่อนย้ายจากสำ�นักงานชั่วคราวที่เตรียมการถ่ายทำ�ไป
สู่สถานที่ถ่ายทำ�หรือที่เรียกว่า “หน้าเซ็ต” ผู้ช่วยผู้กำ�กับ
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไหลของข้อมูลข่าวสารและ
ความต่อเนื่องของการถ่ายทำ�หน้าเซ็ต ผู้จัดการกองถ่าย
ต้องมีหน้าที่ประสานงานและควบคุมงานให้เป็นไปตาม
33
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งาน 4 ขั้นตอนได้แก่ การบล็อกกิ้ง (Blocking) การจัด
แสง (Lighting) การซ้อมรอบสุดท้าย (Final Rehearsals)
และการถ่ายทำ� (Shooting) โดยในขั้นตอนนี้ทีมงานจะ
มี “แผนงานการถ่ายทำ�” (Call Sheet) เป็นกำ�หนดว่า
ในแต่ละวันจะมีการถ่ายทำ�ทัง้ หมดกีฉ่ าก มีฉากอะไรบ้าง
นักแสดงคนไหนที่ต้องปรากฏในฉากที่ถ่ายทำ�และต้อง
ปรากฏตัวเมือ่ ไร อุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละฉาก รวมถึง
ในกรณี ที่ มี ฉ ากที่ ต้ อ งมี ฝ่ า ยเทคนิ ค ภาพพิ เ ศษเข้ า มา
เกี่ยวข้องด้วย จะได้ให้ฝ่ายเทคนิคภาพพิเศษเข้ามาช่วย
กำ�หนดภาพในการถ่ายทำ� ทำ�ให้การถ่ายทำ�ในแต่ละวัน
เป็ น ไปตามแผนถ่ า ยทำ � ที่ กำ � หนดไว้ ช่ ว ยควบคุ ม งบ
ประมาณถ่ายทำ�ไปตามแผนทีว่ างไว้ หลังจากทีถ่ า่ ยทำ�ใน
แต่ละวันจบลง ทีมงานซึง่ ประกอบด้วยผูอ้ �ำ นวยการสร้าง
ผู้กำ�กับ ผู้กำ�กับภาพ ผู้จัดการกองและผู้ช่วยผู้กำ�กับ มี
การประชุมกันเพื่อเตรียมงานในการถ่ายทำ�วันต่อไป ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำ�คัญเพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
ในวันถ่ายทำ� เป็นการคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างรัดกุมมากทีส่ ดุ
2.4 ขั้นหลังถ่ายทำ� (Postproduction) หลัง
จากที่ ภ าพยนตร์ ถ่ า ยทำ � เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย งานผลิ ต
ภาพยนตร์จะเข้าสูก่ ระบวนการขัน้ ตอนสุดท้ายคือการตัด
ต่อภาพยนตร์ (Editing) การทำ�ดนตรีประกอบ (Sound
Effects) การผลิตด้านเสียง (Music Production) การ
ทำ�เทคนิคพิเศษด้านภาพ (CG)

เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ จนเป็นที่รู้จักกัน
ในนามว่า J-K horror (Japanese and Korean horror)
ก่อนที่จะถูกหนังผีไทยช่ว งชิงตลาดไปหลังจากความ
สำ�เร็จของ ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (อัญชลี ชัยวรพร,
2559: 36-37)
การศึ ก ษาถึ ง สยองขวั ญ ของเอเชี ย ทั้ ง หมด
เป็นการศึกษาถึงเรือ่ งศาสนาแบบร่วมสมัยและความเป็น
โลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ศึ ก ษาในขอบเขตของเนื้ อ หาภายใน
ระหว่างและระดับพิเศษ (Knee, 2009: 69) แนวทางการ
ศึกษาเรื่องประเภทภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ศึกษาการเชื่อม
โยงของภาพยนตร์สยองขวัญเอเชีย และไม่ได้ศกึ ษาลงลึก
ถึงภาพยนตร์สยองขวัญของแต่ละประเทศ
ขณะที่ภาพยนตร์เอเชียสยองขวัญแนวใหม่มัก
จะสร้างเนื้อหาและรูปแบบของภาพที่นำ�เสนอโดยมีการ
พัฒนามากกว่าทศวรรษที่ผา่ นมา และพบว่ามีการใช้การ
อ้างอิงจากผูช้ มมากขึน้ จึงเรียกว่า ภาพยนตร์เอเชียสยอง
ขวัญแนวใหม่ อย่างไรก็ตามศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องและ
การสื่อสารด้วยภาพยังคงมีบทบาทสำ�คัญในฐานะองค์
ประกอบพืน้ ฐานของภาพยนตร์ ซึง่ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ตราบเท่าที่ยังคงอยู่ในความสนใจอย่างมาก นอกจากนั้น
ภาพยนตร์ เ อเชี ย สยองขวั ญ แนวใหม่ เ ป็ น การนิ ย าม
ประเภทภาพยนตร์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงชองทศวรรษก่อนที่
ภาพยนตร์ ป ระเภทนี้ จ ะได้ รั บ ความสนใจจากนานา
ประเทศมากขึ้น

(3) แนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ
“หนังผี” หรือที่คนไทยมักจะใช้เรียกในภาษา
อังกฤษว่า Horror ในความหมายของคนไทยเป็นการกลับ
สู่โลกมนุษย์ของผู้ที่ตายไปแล้ว นั่นก็คือผี หรือวิญญาณ
ขณะที่ “Horror” หมายถึงภาพยนตร์ทนี่ �ำ เสนอหรือถ่าย
ทำ�ให้เกิดอารมณ์สะพรึงกลัว อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยว
กับคนที่ตายไปแล้ว หรือภาพยนตร์ที่สร้างบรรยากาศให้
เกิดความรู้สึกเช่นนั้น เช่น เคานท์ดาวน์ ของนัฐวุฒิ พูน
พิริยะ จัดอยู่ในกลุ่ม Horror
เรื่ อ งผี นั้ น เป็ น วั ฒ นธรรมของเอเชี ย และ
วัฒนธรรมของตะวันออก ผีคอื การกลับมาล้างแค้นของผู้
ที่ถูกกระทำ�และยังไม่หลุดพ้น จึงยังคงวนเวียนอยู่ในโลก
ของมนุษย์ หนังผีเอเชียมักได้รับการถ่ายทอดในมิติของ
สิ่ ง เร้ น ลั บ เหนื อ ธรรมชาติ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายทาง
วิทยาศาสตร์ได้ หนังผีทเี่ ป็นตำ�นานของโลกมักจะมาจาก

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาถึ ง การสร้ า งสรรค์ แ ละการผลิ ต
ภาพยนตร์ควบคุมต้นทุน กรณีศกึ ษา Black Full moon
ดำ�เนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 7
ขั้นตอนได้แก่
(1) การกำ�หนดแนวคิดคือการศึกษาถึงทีม่ าของ
แนวคิดในการสร้างสรรค์
(2) การออกแบบร่างคือการแปรความคิดในขัน้
ตอนที่ 1 ให้เห็นเป็นรูปธรรม
(3) การพัฒนาแบบคือการพัฒนาแบบร่างทีเ่ ลือก
แล้วในข้อที่ 2 ให้เป็นแบบจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วน
(4) การประกอบสร้างคือกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานจริง
(5) การเก็บรายละเอียดคือกระบวนการในการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
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(6) การนำ�เสนอผลงานคือกระบวนการในการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
(7) การประเมินผลคือการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงานและผู้ชมผลงาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาถึงการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุม
ต้นทุน กรณีศึกษา Black Full moon (คืนหอนที่ค่าย
ลูกเสือ) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม โดยผูว้ จิ ยั
ทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยการสร้างฝ่ายบริหาร (Executive
Producer) ของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Black Full
moon (คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ)
(2) การสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ ได้แก่
ผู้กำ�กับภาพยนตร์ คนต้นเรื่องที่เล่าเรื่องค่ายลูกเสือร้าง
(3) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภาพยนตร์เรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่าย
ลูกเสือ ได้แก่ บทภาพยนตร์ แผนงานการถ่ายทำ� (Call
Sheet) ภาพโปสเตอร์ ข้อมูลของกระแสภาพยนตร์ใน
เฟซบุ๊กของ Logo Motion Pictures
ผลการวิจัย
การนำ�เสนอผลการวิจยั โดยใช้กรอบแนวคิดตาม
แนวทางการวิ จั ย เชิ ง สร้ า งสรรค์ 7 ขั้ น ตอนของ
กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง Black
Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ โดยมีขั้นตอนการ
ดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
(1) การกำ�หนดแนวคิด
การกำ�หนดแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์ไทย
ของค่ายโลโก้ โมชันพิคเจอร์ส มาจากประสบการณ์จาก
การเปิดบูธขายภาพยนตร์ไทยของบริษัทฯ ในตลาดขาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด Marche du’
Film ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ครั้งที่ 70 ช่วงวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2560 และจากการ
เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อภาพยนตร์ไทยจากหลายๆ ประเทศ
เช่น มาเลเซีย (Lee, J., กรรมการผู้บริหาร บริษัท อังกอ
ฟิล์ม จำ�กัด, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2560) สิงคโปร์
(Wee, S.B., ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดจำ�หน่ายและการตลาด
บริษัท เอ็มเอ็มทู เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด, สัมภาษณ์,
18 พฤษภาคม 2560) อินโดนีเซีย ไต้หวัน (Lee, J., เจ้า
หน้าทีฝ่ า่ ยจัดจำ�หน่าย บริษทั ดีพจอย เอนเตอร์เทนเมนท์

จำ�กัด, สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2560) พบว่า บริษัทผู้
ซื้อดังกล่าวมีความสนใจซื้อคือภาพยนตร์แนวสยองขวัญ
และภาพยนตร์แนวบู๊แอ็คชัน และในจำ�นวนหลาย ๆ
บริษัทได้ซื้อภาพยนตร์ไทยสยองขวัญไปจัดจำ�หน่ายใน
ประเทศตนเองจนประสบความสำ�เร็จมาแล้ว
ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสร้าง ผู้อำ�นวยการสร้างฝ่าย
บริหารและทีมพัฒนาแนวคิดเรื่องประชุมทีมโดยกำ�หนด
แนวคิดในการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ว่า จะนำ�เรื่องเล่า
สยองขวั ญ ที่ มี ค วามน่ า สนใจและสามารถพั ฒ นาเป็ น
ภาพยนตร์เรื่องยาวได้ เมื่อพูดถึงเรื่องเล่านี้สามารถสร้าง
กระแสการติดตามอยากชมภาพยนตร์อย่างแน่นอน หลัง
จากประชุมทีมได้ข้อสรุปว่า เรื่องเล่าของค่ายลูกเสือร้าง
จังหวัดระยองมีความโดดเด่นมากทีส่ ดุ คนต้นเรือ่ งคือคุณ
หมี (ชัยรัตน์ ขันทอง) เป็นคนเล่าเรื่องค่ายลูกเสือร้าง
จังหวัดระยองโดยให้เล่าผ่านรายการวิทยุโกสต์เรดิโอ เมื่อ
ประมาณพฤศจิกายน 2559 และเรื่องราวนี้มีการลงใน
เว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม “เรือ่ งค่ายลูกเสือ-คุณหมี ทัง้ ภาค
1-2 (แบบอ่านสำ�หรับคนที่ยังไม่ได้ฟังครับ) (สืบค้นวันที่
15 มีนาคม 2560 http://pantip.com/topic/35928867)
(2) การออกแบบร่าง
ขั้ น ตอนของการออกแบบร่ า งนี้ ผู้ กำ � กั บ
ภาพยนตร์ทำ�หน้าที่ในการเขียนบทภาพยนตร์ หลังจาก
ที่ได้พูดคุยถึงแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญโดยมี
แนวคิดจากค่ายลูกเสือร้าง จังหวัดระยอง ผนวกกับ
แนวคิดให้มีลักษณะ “เรียลิตี” โดยมีโครงสร้างเรื่อง
(Treatment) ในขั้นตอนการเขียนบท โดยผู้อำ�นวยการ
สร้างในการออกแบบเนือ้ เรือ่ งกับเขียนบท โครงสร้างเรือ่ ง
(Treatment) มีทงั้ หมด 2 ร่างด้วยกัน คือการพัฒนาเรือ่ ง
เค้าเรื่องเดิม เรื่องเล่าของพี่ขาว ผนวกกับแนวคิดเรื่อง
“เรียลิตี”
“จากเรื่องที่มีอยู่แล้ว มีความน่ากลัวอยู่ แต่
สถานที่พอไปดูจริงๆ ก็ยังไม่พบอะไรมากนัก อาจจะ
เพราะเราไปสำ�รวจสถานที่ถ่ายทำ�ในเวลากลางวัน หาก
มองในแง่ความเป็นหนัง ไม่สามารถทำ�ให้คนรูส้ กึ อะไรได้
เลย จึงมาคิดโจทย์ใหม่ว่า แทนที่จะไปทำ�หนังแบบกลัวผี
ในที่ ๆ รู้ว่าต้องเจอผี ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องตลกร้ายท้าทาย
ไม่รู้จักกาลเทศะ จนเหตุการณ์บานปลายแทน แรกเริ่ม
ได้ค้นคว้าข้อมูล ก็พบว่า สถานที่นี้ไม่ใช่ของใหม่ และมี
คนไปมาก่อนหน้าแล้วโดนผีเล่นงาน แต่ต่อมาก็มี “กลุ่ม
บีฟคั โกสต์” เข้ามาหักล้างความเชือ่ จนหมดแล้ว พวกเขา
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ไปท้าพิสูจน์กันจนมาหมดแล้วไม่เห็นเจอ” (พิรุณ อนุ
สุริยา, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560)
หลังจากที่ผู้กำ�กับได้โครงสร้างเรื่องหลังว่าจะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นออกแนวท้าทายสถานที่ค่ายลูกเสือ ผู้
อำ�นวยการสร้างคัดเลือกนักแสดงวัยรุ่น 7 คนโดยส่วน
หนึง่ ของนักแสดงวัยรุน่ ชายมาจากผูจ้ ดั การดาราของช่อง
3 ซึ่งกำ�ลังอยากจะปั้นนักแสดงกลุ่มนี้อยู่ อีกส่วนหนึ่งก็
สืบค้นจากอินสตาแกรมทีเ่ ป็นนักแสดงหน้าใหม่และยอด
คนติดตามพอสมควร การใช้นักแสดงหน้าใหม่เป็นการ
ประหยัดงบประมาณการผลิตเนือ่ งจากค่าตัวนักแสดงยัง
ไม่ สู ง มากนั ก แต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ งทำ � คื อ การฝึ ก ฝนการแสดง
(Workshop) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลา แต่เพื่อความสมจริง
ของการแสดงและความเข้าใจบทบาทตัวละครที่ได้รับ
(3) การพัฒนาแบบ
หลั ง จากที่ มี ก ารเขี ย นบทภาพยนตร์ โ ดยวาง
โครงสร้างเรื่องแบบคร่าว ๆ ไว้ก่อนเนื่องจากแนวคิดใน
การพัฒนาเรื่องจะเป็นแนว “เรียลิตี” จำ�เป็นต้องมีการ
ปรับบทภาพยนตร์ไปตามสถานที่ถ่ายทำ�ในภาพยนตร์
เรื่องนี้ เนื่องจากสถานที่มีข้อจำ�กัดในลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันคือ ป่ารกทึบ โครงสร้างเรื่องจึงมีลักษณะ
เปิดเพือ่ ให้มกี ารปรับเปลีย่ นบทเพือ่ ให้เข้ากับสถานทีถ่ า่ ย
ทำ�จริง ในขั้นตอนของการพัฒนาแบบก็เริ่มคัดเลือกทีม
งานมาทำ�งานในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้กบั ทีมงาน
หน้าใหม่ เนือ่ งจากต้องการควบคุมต้นทุนในการผลิต รวม
ถึงวิธีการถ่ายทำ�สำ�หรับภาพยนตร์เรื่องนี้ การวางเป็น
โครงสร้างเรือ่ งจะมีลกั ษณะยืดหยุน่ สูง จึงต้องการทีมงาน
ทีม่ คี วามใหม่เพือ่ ให้ไม่ตดิ กับลักษณะการทำ�งานแบบกอง
ภาพยนตร์ อื่ น ๆ ที่ บุ ค ลากรในที ม งานจะมี ลั ก ษณะ
ต้องการบทภาพยนตร์ที่มีลักษณะชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้ ก ารวางตั ว นั ก แสดงเนื่ อ งจากใน
ภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ กั แสดงหลักจะเป็นกลุม่ วัยรุน่ ผูอ้ �ำ นวย
การสร้างจึงมองถึงนักแสดงหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการ
แสดงค่ อ นข้ า งสู ง เนื่ อ งจากวางเป็ น โครงสร้ า งเรื่ อ ง
ต้องการความยืดหยุ่นของนักแสดงอย่างมาก นักแสดง
หน้าใหม่ยงั ไม่ตดิ กรอบการแสดงมากนัก ทำ�ให้มลี กั ษณะ
ปรับตัวเข้ากับบทได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการฝึกให้นัก
แสดงมีการฝึกซ้อมบทต่าง ๆ (Workshop) ทั้งบทที่ไม่ใช่
บทภาพยนตร์เรือ่ งนีโ้ ดยตรงเพือ่ ฝึกการแสดงและละลาย
พฤติกรรมร่วมกันของนักแสดงทั้งกลุ่ม ทั้งนี้การฝึกการ
แสดงนี้จะทำ�ให้นักแสดงทั้งกลุ่มเข้าใจระบบการทำ�งาน
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ของผู้กำ�กับ เข้าใจวิธีการสื่อสารของผู้กำ�กับและสิ่งที่ผู้
กำ�กับต้องการจากนักแสดงทั้งกลุ่ม ซึ่งนักแสดงในเรื่องนี้
เป็นนักแสดงวัยรุ่นมีทั้งหมด 7 คนด้วยกัน
ทั้งนี้การผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีลักษณะแบบควบคุม
ต้นทุนสร้าง แต่สิ่งสำ�คัญคือการแสดงและการถ่ายทอด
อารมณ์ของนักแสดงกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 7 คนซึ่งการฝึกการ
แสดง (Workshop) จะช่วยทำ�ให้กลุม่ นักแสดงเข้าใจการ
แสดงภาพยนตร์มากขึ้น เนื่องจากนักแสดงบางคนเคย
แสดงละครมาก่อน ขณะทีน่ กั แสดงบางคนยังไม่เคยแสดง
ทั้งละครและภาพยนตร์มาก่อน ทำ�ให้การฝึกการแสดงนี้
จะช่วยให้นกั แสดงทัง้ 7 คนเข้าใจจังหวะและลักษณะการ
ถ่ายทอดอารมณ์ที่ใช้กับการแสดงภาพยนตร์มากขึ้น
กล่าวคือการ แสดงต้องไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป
แม้ว่านักแสดงวัยรุ่นทั้ง 7 คนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แต่
จากการฝึกการแสดง ทำ�ให้นักแสดงวัยรุ่นทั้ง 7 คน
สามารถแสดงศั ก ยภาพในการแสดงออกมาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีลกั ษณะเข้ากันของบทบาททีแ่ ต่ละคนได้
รับจนเกิดความประหลาดใจว่า นักแสดงวัยรุ่นทั้ง 7 คน
สามารถแสดงความเข้ากันของบทบาทได้อย่างเหมาะสม
(4) การประกอบสร้าง
หลังจากที่งานในขั้นตอนต่าง ๆ เตรียมพร้อม
เรียบร้อย ผูค้ วบคุมการผลิต (Producer) ทำ�การวางแผน
การถ่ายทำ�โดยจัดส่งงบประมาณรายวันให้กับผู้อำ�นวย
การสร้างและกำ�หนดวันถ่ายทำ� โดยมีการกำ�หนดวันถ่าย
ทำ�กับนักแสดงทุกคนในภาพยนตร์เรือ่ งนี้ หลังจากกำ�หนด
วันถ่ายทำ�ได้เรียบร้อย ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)
ทำ�การแตกรายละเอียดบทภาพยนตร์ตามวันทีถ่ า่ ยทำ� ใน
ระหว่างการประสานงานเพือ่ ติดต่อขอสถานทีค่ า่ ยลูกเสือ
ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออยู่ ซึง่ ไม่ใช่สถานทีจ่ ริงของ
เรือ่ งเล่านี้ แต่กเ็ กิดปัญหาว่าหลังจากทีท่ างเจ้าของค่ายลูก
เสือแห่งนี้อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำ�ได้ แต่พอวันต่อมา
ปรากฏว่าติดต่อมาและปฏิเสธว่าไม่ยินดีให้เข้าไปถ่ายทำ�
แม้ว่าทางผู้จัดการกองจะติดต่อประสานเรื่องค่าใช้จ่าย
สถานที่ตามงบประมาณที่เจ้าของค่ายลูกเสือต้องการ
ทำ�ให้ต้องเลือกสถานที่จริงของเรื่องเล่าในการถ่ายทำ�
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ในช่วงระหว่างการถ่ายทำ�ภาพยนตร์
เรือ่ งนีท้ มี งานและนักแสดงก็พบเรือ่ งลีล้ บั เหนือธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถมีหลักฐานประกอบและอธิบายความเป็น
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากปัญหาสถานที่ ก็ยัง
พบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการผลิต
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“ส่วนเรื่องงบประมาณ มีปัญหาเรื่องสถานที่ที่
หาไม่ได้ ก็ใช้วิธีหามุมกับตากล้องในการถ่ายวนอยู่ในป่า
ที่เดิมตลอดเรื่องแทน เรื่องงบพร็อพ ก็ใช้พร็อพที่หาได้
ง่าย แต่สามารถเล่าเรื่องได้ เช่น หัวกะโหลกปลอม ก็เป็น
ตัวช่วยในการเล่าเรื่อง เพราะถ้าคิดแบบหนังปกติ จะคิด
ในหลักการทีว่ า่ พร็อพจะช่วยเสริมความสมบูรณ์ของภาพ
หรือองค์ประกอบยังไง พองบน้อย ก็คิดให้แคบลงมาแค่
ว่า พร็อพช่วยเล่าเรื่องยังไงก็พอ อันไหนไม่เล่าเรื่องก็ตัด
ออก” (พิรุณ อนุสุริยา, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560)
นอกจากปัญหาเรือ่ งสถานที่ ยังพบปัญหาในส่วนของการ
ควบคุมต้นทุนการผลิต
“การควบคุมต้นทุนการผลิต ปัจจัยหลักคือเรือ่ ง
เวลา เป็นเวลาทีค่ อ่ นข้างน้อย โชคดีทคี่ นทีท่ �ำ งานทีส่ ง่ ผล
ต่อปัจจัยหลักในเรื่องเวลา คือ ตากล้อง อย่างพี่ส่น (พีร
พันธ์ เหล่ายนตร์) เข้าใจในข้อจำ�กัดนี้ดี จึงทำ�หนังโดยจัด
ไฟน้อย ทำ�ให้ประหยัดเวลา และส่วนที่จะทำ�ให้เสียเวลา
คือ การถ่ายแบบหนังปกติ ที่จะต้องมีการรับกว้าง รับ
แคบ รับหน้าตัวแสดงอีกคน ก็ปรับเป็นการถ่ายแบบดิบ
ๆ เรี ย ลิ ตี ไ ปเลย” (พิรุณ อนุสุริยา, สัมภาษณ์ 10
กรกฎาคม 2560)
ในขั้นตอนการประกอบสร้าง มีการใช้กล้อง
RED ที่เป็นกล้องดิจิทัลขนาดใหญ่ท่ีใช้สำ�หรับการถ่าย
ภาพยนตร์ ทำ � ให้ ส ามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้
เนื่องจากกล้อง RED ถ่ายภาพยนตร์ออกมาเป็นข้อมูล
ภาพทางดิจทิ ลั โดยมีการถ่ายข้อมูลลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ซึ่งทำ�ให้สามารถตรวจสอบเนื้อภาพยนตร์ที่ถ่ายทำ�ได้
ทั้งนี้ มีในส่วนของการตัดต่อหน้ากอง เป็นส่วนสำ�คัญที่
จะทำ�ให้ทราบถึงเนือ้ ภาพยนตร์ทมี่ กี ารถ่ายทำ�ว่า ปริมาณ
เนื้อหาที่ถ่ายทำ�ตามฉากที่มีการกำ�หนดถ่ายมีปริมาณ
ความยาวกี่นาที รวมทุกฉากในทั้งวันที่ถ่ายมีความยาวกี่
ชัว่ โมง ซึง่ จะทำ�ให้ทมี ถ่ายทำ�ทราบถึงเนือ้ ภาพยนตร์ทพี่ อ
เพียง หรือที่ต้องถ่ายเพิ่ม หรือที่ต้องถ่ายเติมได้ในแต่ละ
วัน และสามารถวางแผนถ่ายทำ�เพิม่ เติมเนือ้ ภาพยนตร์ที่
ยังไม่พอในวันถ่ายวันต่อ ๆ ไปได้ วิธีการนี้จะเป็นวิธีการ
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ โดยไม่ตอ้ งนัดคิว
เพิม่ เติมเพือ่ ถ่ายทำ� ลักษณะเช่นนีท้ �ำ ให้งบต้นทุนการผลิต
ภาพยนตร์บานปลาย
นอกเหนือจากการตัดต่อหน้ากองแล้ว ยังมีสว่ น
ของการถ่ายโปสเตอร์ภาพยนตร์ในวันที่มีการถ่ายทำ�
ภาพยนตร์ด้วย เนื่องจากผู้อำ�นวยการสร้างต้องการ

อารมณ์สมจริงของนักแสดงทั้งหลาย และการถ่ายทำ�
โปสเตอร์ในวันที่มีการถ่ายภาพยนตร์ ทำ�ให้นักแสดง
แสดงถึงอารมณ์ได้เต็มทีเ่ พราะเป็นการถ่ายโปสเตอร์ทนั ที
ณ หน้าเซ็ต จะช่วยควบคุมงบต้นทุนการผลิตภาพยนตร์
ได้ เพราะถ้าต้องไปถ่ายโปสเตอร์ในสตูดิโอถ่ายภาพก็จะ
ทำ�ให้งบต้นทุนการผลิตต้องเพิม่ ขึน้ จากเดิม เนือ่ งจากการ
เช่าสตูดิโอในการถ่ายโปสเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง
(5) การเก็บรายละเอียด
หลังจากที่ภาพยนตร์ถ่ายทำ�เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขั้ น ตอนต่ อ มาก็ คื อ การเก็ บ รายละเอี ย ดซึ่ ง ตาม
กระบวนการคือ การดำ�เนินการหลังการถ่ายทำ� (Postproduction) ซึง่ ประกอบด้วยการตัดต่อภาพยนตร์ การ
สร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์และเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสร้างภาพยนตร์คัดเลือกผู้
ตัดต่อที่เคยร่วมงานกันมาก่อน เนื่องจากสามารถเข้าใจ
วิธกี ารทำ�งานและแนวทางการตัดต่อภาพยนตร์ของผูต้ ดั
ต่อท่านนี้ที่เคยร่วมงานกันมา และเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการตัดต่อภาพยนตร์ไทยของค่ายอื่นๆ เป็นที่ยอมรับ
ในวงการภาพยนตร์ไทยว่ามีฝมี อื ในการตัดต่อภาพยนตร์
ให้ อ อกมาน่ า สนใจและแปลกใหม่ ในส่ ว นของการ
สร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ได้อดีตผู้ทำ�ดนตรี
ประกอบซาวด์ต่างประเทศที่เคยร่วมงานกันมาก่อนใน
ภาพยนตร์เรื่องก่อนๆ ของบริษัท ทำ�ให้เคยเห็นผลงาน
และเชื่อมั่นในการทำ�งานอย่างสูง ขณะที่การสร้างสรรค์
เพลงประกอบภาพยนตร์ คั ด เลื อ กนั ก ร้ อ งที่ มี ค วาม
สามารถในการแต่งเพลงทีม่ แี นวสร้างสรรค์แปลกใหม่ ซึง่
เป็นการสร้างสรรค์เพลงใหม่สำ�หรับประกอบภาพยนตร์
และนักร้องท่านนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เพลง
ไทยในรูปแบบที่ต่างประเทศให้การยอมรับและมีงานไป
แสดงตัวในต่างประเทศบ่อยครั้งคือ ธชย ประทุมวรรณ
(เก่ง ธชย)
(6) การนำ�เสนอผลงาน
การผลิตภาพยนตร์เรื่อง “Black Full Moon
คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ” มีเป้าหมายหลักคือตลาดใน
ประเทศไทยเนื่องจากโครงสร้าง เรื่องพัฒนามาจากเรื่อง
เล่า มีกลุ่มคนติดตามเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นจำ�นวนมาก โดย
ดูจากการตัง้ กระทูเ้ รือ่ งเล่าเรือ่ งนีใ้ นเว็บไซต์พนั ทิป พบว่า
มี ข้ อ ความแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเล่ า นี้ เ ป็ น
จำ�นวนมาก การนำ�เสนอผลงานในเบือ้ งต้น ทางโลโก้ โม
ชันพิคเจอร์ส ได้นำ�โปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้โพสต์
37

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ลงในเฟซบุ๊กของค่ายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
(เฟซบุ๊ค Logo Motion Pictures) ทำ�ให้เห็นจำ�นวนผู้
สนใจเข้าชมโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ พบว่า มี
จำ�นวนคนเข้าดูจำ�นวนมาก เมื่อเทียบกับการโพสต์ของ
ค่ายเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ก่อนหน้านี้
เป้าหมายรองคือตลาดต่างประเทศ ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้อำ�นวยการสร้างภาพยนตร์ มีโอกาสเป็นตัวแทน
ของบริษัทเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวในฐานะผู้
จัดการฝ่ายตลาดต่างประเทศ ทำ�ให้มีรายชื่อของลูกค้า
ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง
เมียนมาร์ ไต้หวัน จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา ทั้งนี้ผู้
วิจัยได้เสนอเรื่องย่อและภาพโปสเตอร์ไปยังลูกค้าต่าง
ประเทศแล้ว ลูกค้าบางรายโดยเฉพาะมาเลเซียและ
อินโดนีเซียตอบกลับว่ามีความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้
และขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ตัวอย่างภาพยนตร์
และขอชมภาพยนตร์เต็มเรื่องก่อนที่จะตัดสินใจ

ภาพที่ 2 แสดงจำ�นวนยอดไลก์
และยอดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์

ภาพที่ 1 ภาพประชาสัมพันธ์โปสเตอร์
ผ่าน เฟซบุ๊ค “โลโก้ โมชัน พิคเจอร์ส”
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ภาพที่ 3 แสดงจำ�นวนยอดเข้าชม

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

(7) การประเมินผล
ในส่วนการประเมินผลยังไม่สามารถประเมินผล
ได้เนื่องจากภาพยนตร์อยู่ในขั้นตอนของการดำ�เนินการ
หลังการถ่ายทำ� (Postproduction) หากพิจารณาจาก
กระแสในโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก โลโก้ โมชันพิคเจ
อร์ส ของโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ งนีท้ มี่ กี ารโพสต์ตงั้ แต่วนั
ที่ 17 กรกฎาคม 2560 สามารถประเมินได้เบื้องต้นว่า
มีกระแสความสนใจอยู่พอสมควร ทั้งนี้ในส่วนของการ
ประชุ ม กั บ ฝ่ า ยโปรแกรมมิ่ ง ของเครื อ โรงภาพยนตร์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และเครือโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีนีม่า
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อวางแผนโปรแกรม
การเข้าฉายภาพยนตร์เรื่อง Black Full Moon คืนหอน
ที่ค่ายลูกเสือ พบว่า เครือโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 เครือต่าง
ให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาก และกำ�หนดวัน
เข้าฉายภาพยนตร์เรื่องนี้คือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย
มีจำ�นวนโรงภาพยนตร์ที่ฉาย ไม่ตํ่ากว่า 40 สาขาใน
กรุงเทพฯ ทัง้ นีใ้ นส่วนของการประเมินผลต้องรอในเรือ่ ง
ของรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อศึกษาถึงผล
สำ�เร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้
อภิปรายผล
หนังผีไทยจากอดีตถึงยุคปัจจุบนั มองได้ 2 แบบ
อย่างแรกเป็น “หนังผียุคคลาสสิก” อารมณ์เป็นผีที่ตั้งใจ
ออกมาหลอกคนให้กลัว ผสมมุกความฮาเบาสมอง เอาใจ
ตลาดคนไทยหมูม่ ากก ฉายภาพวิถชี วี ติ คนชนบททีผ่ กู พัน
อยู่กับตำ�นานผีโบราณและพระสงฆ์เป็นทุนเดิม จะเป็น
หนังขายดีในไทยมานาน) ตำ�นาน เฮี้ยนข้ามกาลเวลาหนี
ไม่พ้นความรักสุดคลาสสิกระหว่าง “พ่อมาก” กับ “แม่
นาค” จากฝั่งพระโขนงจนที่เป็นร่ำ�ลือความหลอนจึงยก
ให้ “แม่นาคพระโขนง”
อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ “หนังผียุค
ใหม่” ของจีทเี อช ทีเ่ ลือกปัน้ คาแรคเตอร์เป็น “ผีมเี หตุและ
ผล” มีความลุ่มลึกทางอารมณ์ ไม่ใช่แค่ตั้งใจโผล่ออกมา
แลบลิน้ ปลิน้ ตาหลอกคนแต่อย่างเดียว และมีการสร้างเรือ่ ง
ราวให้โยงเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน สร้าง
ความสำ�เร็จจากการปลุกความเฮีย้ นในรูปแบบใหม่ ๆ สร้าง
ผีไทยให้มติ ทิ างอารมณ์มากขึน้ เป็น “หนังผี” ทีค่ รองใจคน
ไทยและส่งออกไปขายดีในตลาดต่างประเทศได้อกี ต่อด้วย
(สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 https://www.prachachat.net/ news_detail.php?newsid =1383193896)

ทั้งนี้ในกระบวนการในการผลิตภาพยนตร์ขอ
งบาสเตียน คลีฟ (2006) และขัน้ ตอนการสร้างสรรค์ตาม
วิธวี จิ ยั เชิงสร้างสรรค์มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หากพิจารณา
ถึงขัน้ ตอนแรกคือ ขัน้ พัฒนาสามารถเทียบเคียงได้กบั ขัน้
กำ�หนดแนวคิดในงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยขั้นตอนนี้
คือการกำ�หนดแนวคิดหลักของภาพยนตร์วา่ ผูอ้ �ำ นวยการ
สร้างภาพยนตร์จะมอบโจทย์หลักให้กับผู้กำ�กับว่าโดย
เน้นที่เรื่องเล่าสยองขวัญของคุณหมี ชัยรัตน์ ขันทอง นัก
เล่าเรื่องสยองขวัญที่มีจำ�นวนแฟนติดตามฟังเรื่องเล่า
สยองขวัญจำ�นวนมาก ทั้งนี้ในส่วนนี้นอกจากผู้อำ�นวย
การสร้างจะกำ�หนดเรื่องผู้กำ�กับที่ต้องการร่วมงานด้วย
แล้ ว ผู้ อำ � นวยการสร้ า งวางตั ว นั ก แสดงหลั ก ของ
ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ โดยติดต่อไปคุยกับนักแสดงหลักทัง้ ชาย
และหญิงก่อน เพื่อให้ผู้กำ�กับสามารถพัฒนาตัวละครใน
ภาพยนตร์จากนักแสดงหลักตามที่ผู้อำ�นวยการสร้างได้
คัดเลือกนักแสดงนำ�ไว้ก่อนแล้ว
ขัน้ ทีส่ องของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คอื ขัน้
เตรียมการถ่ายทำ� (Preproduction) ซึง่ สามารถเทียบได้
กั บ ขั้ น ออกแบบร่ า งและพั ฒ นาแบบในวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
สร้างสรรค์ ในขัน้ ตอนนีผ้ กู้ �ำ กับมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาโครง
เรือ่ งหลัก (Treatment) ผูก้ �ำ กับเริม่ พัฒนาโครงเรือ่ งหลัก
โดยมีการพูดคุยและหาแนวทางร่วมกับนักเล่าเรื่องผี ชัย
รัตน์ ขันทอง (คุณหมี) เพื่อค้นหาประเด็นที่จะนำ�มาเป็น
จุดสำ�คัญที่จะปรากฏในฉากภาพยนตร์ โดยต้องฉาก
สำ�คัญ (Key Scene) ทีต่ อ้ งปรากฏในภาพยนตร์เพือ่ เชือ่ ม
โยงให้ผู้ชมที่มีฐานมาจากกลุ่มคนที่ชอบฟังเรื่องผีของชัย
รัตน์ ขันทอง ได้เข้ามาสู่ฐานของการชมภาพยนตร์เรื่องนี้
ในส่วนของการพัฒนาแบบในวิธวี จิ ยั เชิงสร้างสรรค์เทียบ
เคียงได้กบั ขัน้ เตรียมการถ่ายทำ�ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วางแผนด้านงบประมาณ การคัดเลือกทีมงานและนัก
แสดงเพิม่ เติมโดยในส่วนของบทสนับสนุน เพราะในส่วน
ของนักแสดงหลัก ผูอ้ �ำ นวยการสร้างจะได้เตรียมวางแผน
ไว้พร้อมกับการสรรหาผูก้ �ำ กับในช่วงของขัน้ พัฒนากับขัน้
กำ�หนดแนวคิดหลัก
ขั้นที่สามของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือ
ขัน้ การถ่ายทำ� (Production) สามารถเทียบได้กบั ขัน้ ของ
การประกอบสร้าง ขัน้ นีม้ กี ารกำ�หนดวันถ่ายทำ�ชัดเจนว่า
มีกำ�หนดคิวถ่ายว่าใช้ทงั้ หมดกี่คิวถ่าย ทั้งนี้หากทีมงานมี
การวางแผนเตรียมการถ่ายทำ�อย่างชัดเจน ละเอียดและ
รอบคอบ ก็จะทำ�ให้การถ่ายทำ�มีปัญหาในการถ่ายทำ�
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น้อยทีส่ ดุ หากจะพูดว่าปราศจากปัญหาในกองถ่าย ค่อน
ข้างจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการทำ�งานและประสาน
งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคน มักจะเกิดปัญหาได้ง่ายในแง่
ของการสื่อสาร โดยเฉพาะการประสานงานกับบุคคล
ภายนอก เช่น เจ้าของสถานทีถ่ า่ ยทำ� ทีม่ กั จะพบว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงได้เช่นกันแม้จะมีการตกลงกันเป็นอย่างดี ดัง
นัน้ ผูอ้ �ำ นวยการสร้างเป็นบุคคลหนึง่ ทีส่ �ำ คัญเพือ่ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากองได้ โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับงบประมาณค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากการ
ออกกองถ่ า ย อาจจะมี ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม จากงบ
ประมาณกำ�หนดไว้ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ผูอ้ �ำ นวยการ
สร้างที่อยู่ ณ กองถ่ายทำ�ด้วยจะช่วยทำ�ให้งบประมาณที่
เพิม่ เติมมีนอ้ ยลง การตัดสินแก้ปญ
ั หาระหว่างผูก้ �ำ กับและ
ผูก้ �ำ กับภาพ ทีใ่ นบางครัง้ อาจมีมมุ มองทีไ่ ม่ตรงกัน ดังนัน้
ผู้อำ�นวยการสร้างจะทำ�หน้าที่ในการประสานความขัด
แย้งและสามารถตัดสินใจได้ทันทีเพื่อสรุปปัญหาการที่
มองเห็นไม่ตรงกันในด้านภาพ
ขั้นที่สี่ของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือ ขั้น
หลังการถ่าย (Postproduction) ซึง่ เทียบเคียงได้กบั การ
เก็บรายละเอียด การนำ�เสนอผลงานและการประเมินผล
จากกระบวนการวิธีการสร้างสรรค์ หลังจากที่ถ่ายทำ�
ภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ในขั้นตอนของการ
เก็บรายละเอียด ซึ่งเข้าสู่กระบวนการตัดต่อภาพยนตร์

การใช้เทคนิคพิเศษด้านภาพเพือ่ เพิม่ เติมในส่วนทีต่ อ้ งใช้
ทีมงานออกแบบภาพพิเศษ (Computer Graphic – CG)
ที่จำ�เป็นสำ�หรับภาพยนตร์สยองขวัญ ทำ�ให้ฉากต่าง ๆ
มีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นตามที่ผู้กำ�กับต้องการ รวมถึง
การทำ�ดนตรีประกอบและเพลงประกอบภาพยนตร์ตาม
ทีต่ งั้ โจทย์ไว้ ในส่วนของการถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรือ่ งนีถ้ า่ ย
ทำ�ด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการของหลัง
การถ่ายทำ�ด้วยการทำ�โปรแกรมไฟล์เอชดีและดีซีพีเพื่อ
มอบให้กับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และ
เครือเอสเอฟซีนีม่าเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ตามกำ�หนด
วันฉายที่วางโปรแกรมฉายไว้
ในส่วนของการนำ�เสนอผลงานและการประเมิน
ผลนั้นทางโลโก้ โมชันพิคเจอร์สมีการประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กโลโก้ โมชันพิคเจ
อร์ส เมื่อประมาณ 17 กรกฎาคม 2560 เพื่อประเมิน
ความสนใจของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในเบื้องต้น พบว่ามี
จำ�นวนคนเข้าดูประมาณ 3 ล้านกว่าคนดังที่ปรากฏใน
ภาพที่ 3 รวมถึงความสนใจจากโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์และเครือเอสเอฟซีนีม่าที่มีการวางโปรแกรม
เข้าฉายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และคาดว่าจะมีโรง
ภาพยนตร์ทฉี่ ายภาพยนตร์เรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 40 สาขา
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