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การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน 

กรณีศึกษา Black Full Moon (คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ)

Horror Film Creation and Control Budget Production: 
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บทคัดย่อ

 การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full Moon 

คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา 2 ประการคือ 1. เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญที่มีเรื่องเล่า

มาจากเหตุการณ์จริงและเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับการยอมรับจากคนต้นเรื่องด้านการเล่าเรื่องผี  โดยพัฒนาจากเรื่องเล่าไปสู่

ภาพยนตร์สยองขวัญ  2. เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญที่มีการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่รอด

ในอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นปจัจบุนั  โดยอาศยักรอบแนวคดิและทฤษฎตีา่ง ๆ  มาประกอบเป็นแนวทางการศกึษา  ไดแ้ก ่ 

กระบวนการผลิตภาพยนตร์  แนวคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์  และแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ

 การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full Moon 

คนืหอนทีค่า่ยลกูเสอืใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเชงิคณุภาพโดยการสงัเกตแบบมสีว่นรว่มโดยผูว้จิยัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ำานวยการสรา้ง

ฝ่ายบริหาร (Executive Producer)  ของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ ใช้วิธี

การสมัภาษณ์เจาะลึกผูก้ำากับภาพยนตร์และคนตน้เรือ่งท่ีเลา่เร่ืองค่ายลกูเสอืรา้ง   รวมไปถึงการรวบรวมเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง

กับการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ บทภาพยนตร์  แผนงานการถ่ายทำา   ภาพโปสเตอร์และข้อมูลกระแสภาพยนตร์เฟซบุ๊ก 

โลโก้ โมชันพิคเจอร์ส 

 จากการศึกษาพบวา่  กระบวนการในการผลติภาพยนตรข์องบาสเตยีน  คลฟี (2006)  และข้ันตอนการสรา้งสรรค์

ตามวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเทียบเคียงได้  โดยข้ันพัฒนาสามารถเทียบเคียงได้กับข้ันกำาหนดแนวคิดในงานวิจัย

สร้างสรรค์  ขั้นที่สองคือขั้นเตรียมการถ่ายทำา (Preproduction) สามารถเทียบได้กับขั้นออกแบบร่างและพัฒนาแบบ  

ขัน้ทีส่ามของกระบวนการผลติภาพยนตรค์อืขัน้การถา่ยทำา (Production) สามารถเทยีบได้กบัขัน้ของการประกอบสรา้ง  

และขั้นที่สี่ของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือข้ันหลังการถ่ายทำา (Postproduction)  เทียบเคียงได้กับการเก็บราย

ละเอียด การนำาเสนอผลงานและการประเมินผลในกระบวนการวิธีการสร้างสรรค์ 

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 control-

ling 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.

* ดร. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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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.

บทนำา

 ภาพยนตร์ ไทย เป็นสินค้ าอุ ตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้มีการ

เจรจาในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

เทศกาลภาพยนตร์คานส์ โดยอยู่ในส่วนของ Marche 

du’ Film  เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์จากทั่วโลก  งาน 

American Film Market (AFM) เป็นตลาดซ้ือขาย

ภาพยนตร์อิสระของสหรัฐอเมริกา ทำาให้ผู้ประกอบการ

ภาพยนตร์ไทยมีโอกาสที่จะนำาภาพยนตร์ไทยออกไปสู่

ตลาดโลกมากขึ้น

 แนวคิดที่รัฐบาลจะผลักดันให้ “สื่อบันเทิง” 

อย่าง “หนังไทย-ภาพยนตร์ไทย” เป็น “สินค้าส่งออก” 

เพือ่เจาะตลาดอาเซยีน-ตลาดตา่งประเทศ หวงั “กระตุน้

เศรษฐกิจ” และเพิ่มมูลค่าภาคการส่งออกให้ขยับสูงขึ้น 

ได้รับการตอบรับจาก “ผู้ประกอบการสื่อบันเทิง” โดย

มองเป็นเรื่องดี ที่รัฐบาลจะหันมาสนใจและให้การส่ง

เสริม-สนับสนุน “หนังไทย” มาก 

 ขณะที่อภิรดี  เอี่ยมพึ่งพร  ผู้บริหารจากบริษัท 

ไฟว์สตาร์โปรดักชัน จำากัด กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า  “นับ

เปน็เรือ่งดทีีร่ฐัใหค้วามสนใจอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

แตก่ย็งัมอีกีหลาย ๆ  เรือ่งทีต่อ้งทำาควบคูไ่ปพรอ้มกันดว้ย 

เพราะต้องยอมรับว่า...ตลาดหนังโลกยุคนี้ แตกต่างจาก

ในอดตีมาก ตอนนีช้อ่งทางของผูผ้ลติหนงั บรษิทัทำาหนงั

นัน้ มหีนา้ตา่งนอ้ยลง มชีอ่งทางลดลงไปจากแตก่อ่นมาก 

ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนจะสร้างหนังสักเรื่อง อาจต้อง

ใช้งบในการสร้างประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งพอหนังสร้าง

เสร็จก็ออกฉายเก็บค่าตั๋ว ค่าเข้าชมจากโรงภาพยนตร์ 

และพอหนังออกจากโรงก็จะมีรายได้อีกก้อนมาจากการ

ทำาวิดีโอขาย ก็จะมีรายได้อีกประมาณ 8-10 ล้านบาท 

พอให้หายใจหายคอได้บ้าง แต่ตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน รายได้ตรงนี้ก็หายไปด้วย ตอนนี้จึง

ตอ้งวดักนัท่ีโรงหนงัอยา่งเดยีว” (สบืคน้วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2560 https://www.dailynews.co.th/art i-

cle/374312)

 ในขณะทีป่จัจบุนัรายไดจ้ากภาพยนตรไ์ทยสว่น

หลักรายได้มาจากการฉายในโรงภาพยนตร์และรายได้

จากการขายให้กับตลาดต่างประเทศ  ต้นทุนในการผลิต

ภาพยนตรแ์ตล่ะเรือ่งกม็งีบประมาณคอ่นขา้งสงู การผลติ

ภาพยนตรใ์ช้ทุนสรา้งไม่รวมคา่ประชาสมัพนัธ ์3,000,000 

– 12,000,0000 บาท ถือวา่เป็นงบประมาณทีต่ำา่มาก  ซึง่

เชาวลิต โกกิจ (2555: 162-163) กล่าวถึงการลงทุนใน

การผลติภาพยนตรเ์รือ่งหนึง่นัน้ตอ้งใช้งบประมาณในการ

ลงทุนท่ีสูงมากในส่วนประกอบและข้ันตอนการผลิตต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องนักแสดง ทีมงาน สถานที่

ถ่ายทำา อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องมือภาพและบันทึก

เสียง การตัดต่อเรียบเรียงภาพยนตร์ บทภาพยนตร์ ทุก

สิ่งล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทภาพยนตร์ต้องจ่ายแทบ

ทั้งสิ้น

 หากพจิารณาจากตน้ทนุในการสรา้งภาพยนตร์

ควบคูก่บัการสรา้งรายไดจ้ากภาพยนตรไ์ทยตอ้งเนน้ราย

ไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตรซ์ึง่ถอืเปน็รายไดห้ลกัของ

ภาพยนตร์ไทย ทั้งนี้รายได้เสริมคือการขายภาพยนตร์

ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศเอเชียเป็นหลัก

 ปรัชญา ปิ่นแก้ว มองว่า อุตสาหกรรมสื่อ

ภาพยนตรต์อ้งเตรียมรบัมือทางด้านธุรกจิมากขึน้ เพราะ

ทุกวันนี้ไทยมีการซื้อขายภาพยนตร์กับต่างชาติ เช่น 

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นตลาดหลักอยู่แล้ว ยิ่ง

ต้องคิดว่า จะทำาอย่างไรให้คนดูอยากดูมากกว่าเดิม “สิ่ง

ที่ต่างออกมาคือวัฒนธรรมที่จะต้องปรับเข้าหากัน 

กลยุทธ์และจุดเด่นที่จะต้องงัดมาสู้กับต่างชาติได้ ก็คือ 

ครีเอทีฟและโปรดักชัน ที่ต่างชาติให้การยอมรับและพูด

ถึงเรามาก ถือเป็นจุดสำาคัญและชี้ ให้เห็นถึงความ

แข็งแกร่งจนสามารถขายและส่งออกภาพยนตร์ไทยได้” 

(สืบค้นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 htttp://www.kom-

chadluek.net/news/ent)

 อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเร่ิมขยายการเตบิโต

ในกลุ่มประเทศเอเชียด้วยกัน ภาพยนตร์สยองขวัญเป็น

ตัวอย่างของผลผลิตวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในมาเลเซีย  

ภาพยนตร์ไทย 6 ใน 7 เรื่องที่ทำารายได้มากท่ีสุด 200 

อันดับแรกในมาเลเซียในปี 2013 (มนฤดี ธาดาอำานวย

ชัย, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ภาคภูมิ วงศ์จินดา 

กล่าวถึงความที่เราเป็นคนเอเชีย เราเลยมีเรื่องความเชื่อ

เป็นจำานวนมาก เพราะเราหวาดกลัวธรรมชาติ เคารพ

ธรรมชาติ เลยรู้สึกถึงวิญญาณและมีจินตนาการด้านนี้

เยอะ คนเอเชยีเลยมกันิยมเสพหนังสยองขวญั จนิตนาการ

ด้านน้ีของพวกเราก็จะค่อนข้างบรรเจิด (สืบค้นวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2560 http://themomentum.co/mo-

mentum-hotpop-immortal-a-horror-film)

 จากข้อมูลเรื่อง “5 เหตุผลที่ทำาให้หนังผีไม่มีวัน

ตาย” ซึ่งสรุปโดย The Momentum  สามารถสรุปได้

ดังนี้ 

 (1) ‘ผี’ อยู่ ในเรื่องเล่าไม่รู้จบ ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และเป็นดีเอ็นเอของชาวเอเชีย เราจึงชอบดู

หนังผี 

 (2) “ผี” สิงในวัฒนธรรมไทย แม้โลกจะลำ้าแค่

ไหน แต่ ‘ผี’ ไม่มีวันตาย เพราะความกลัวคือสิ่งท่ีอยู่คู่

มนุษย์ 

 (3) เพราะเรากลัว “ผี” ความเชื่อเรื่องผีก็ถูก

เปล่ียนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ในอดีตผีไทยมักถูก

ตคีวามตามสภาพแวดลอ้มบา้นเมอืง หรอืเอกลกัษณท์อ้ง

ถิ่น เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง ผีพราย หรือแม้แต่ผี

แม่นากแขนยาวก้มเก็บมะนาว ซึ่งนอกจากเราจะกลัวผี

แล้ว มนุษย์ก็ยังมีความเช่ือเรื่องผีท่ีหลากหลาย ผันตาม

ยุคตามสมัย ที่เราเองก็พร้อมจะเชื่อตามอีกด้วย 

 (4) “ผี” ไม่ย่ำาอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ

หลอก การปรากฏตวัของผ ีหรอืชนดิของผ ีหากหนงัผีถกู

ผลติซำา้จนกลายเปน็ภาพชนิตา คนดกูจ็ะไมรู่ส้กึกลวั หรือ

ตระหนกตกใจเราจึงได้เห็นวิวัฒนาการใหม่ๆ ของมันอยู่

เสมอ เพื่อไม่ให้ความกลัวกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่ว่าจะ

ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม และประการสุดท้าย 

 (5) “ผี” เหมือนความรักที่ไม่มีวันตาย ไม่มีวัน

หมดมุก โดยรูปแบบของผีก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ

แวดลอ้ม และความหลากหลายทางวฒันธรรม ผจีงึกลาย

เป็นเครื่องหมายของความกลัว คล้ายกับอารมณ์ใคร่ของ

ความรัก 

 จากการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้วิจัยมอง

เห็นถึงศักยภาพของภาพยนตร์ผีไทย หรือภาพยนตร์

สยองขวัญของไทย โดยใช้กรณีศึกษาจากภาพยนตร์ไทย

เรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือเป็น

กรณีศึกษาของการผลิตภาพยนตร์ไทยด้วยการควบคุม

ต้นทุน เน่ืองจากจากท่ีกล่าวมาข้างต้นภาพยนตร์สยอง

ขวญัยงัสามารถทำาตลาดในประเทศไดไ้มว่่าจะผา่นไปกียุ่ค

สมัยและรวมถึงการทำาตลาดในต่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีนและกลุม่ประเทศเอเชยีอืน่ ๆ  ดว้ย โดยนำา

แนวคิดเรื่องเล่าที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเอเชียที่มีเรื่อง

เล่าเกี่ยวกับผีมาเป็นแนวคิดหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์

 (1) เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่

มีเรื่องเล่ามาจากเหตุการณ์จริง และเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับ

การยอมรบัจากคนตน้เรือ่งดา้นการเลา่เรือ่งสยองขวญัวา่ 

ควรพัฒนาเรื่องเล่าไปสู่การเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ

 (2) เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่

มีการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่รอด

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องงานวิจัย

เชิงสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้าน

การสร้างสรรคง์านศลิปะ  กรอบแนวคดิด้านกระบวนการ

ผลิตภาพยนตร์และกรอบแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยอง

ขวัญโดยกรอบแนวคิดสามารถนำาเสนอเป็นแผนภาพดัง

ต่อไปนี้ 
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• ขั้นพัฒนา (Development)     •

• ขั้นถ่ายทำา (Production)     •

• ขั้นหลังการถ่ายทำา  (Postproduction  • 

• ขั้นหลังการถ่ายทำา  (Postproduction) •  

  

กำาหนดแนวคิด

• ออกแบบร่าง

• พัฒนาแบบ

การประกอบสร้าง

• การเก็บรายละเอียด

การนำาเสนอผลงาน

• การประเมินผล

กระบวนการผลิตภาพยนตร์

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 (1) แนวคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์

 การวจัิยเชงิสร้างสรรค์เป็นการวจัิยทีม่ต้ีนกำาเนดิ

จากสาขาศลิปะ ซ่ึงแนวทางทีส่าขาศิลปะใชใ้นการพฒันา

องค์ความรู้มี 2 รูปแบบหลัก คือ การสร้างสรรค์ศิลปะ

วิชาการ สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัยและการวิจัยศิลปะ การ

สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย เป็นการทำางานสร้างสรรค์โดย

ใหก้ารปฏิบติัเปน็เครือ่งมอืนำาไปสูค่วามรูใ้หม่ๆ  ของสาขา

นั้น ๆ ผลสรุปของการสร้างสรรค์คืองานสร้างสรรค์ ผล

สรปุเปน็งานวจิยักค็อืงานวจัิย สว่นการวจัิยศิลปะเปน็การ

ศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูคำาตอบหรอืขอ้สรปุรวมทีจ่ะนำาไปสู่

ความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืเอือ้ตอ่การนำาวชิาการนัน้

ไปประยุกต์ (ปรีชา เถาทอง, 2557)

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 

อธิบายถึงกรอบคำาอธิบายทางวิชาการในการประกอบ

สร้างงานศิลปกรรม (ศิลปวัตถุ-ศิลปะการแสดง) เพื่อ

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย 7 ขั้นตอนดังต่อ

ไปนี้

 1.1. การกำาหนดแนวคิด (Design Conception)

(1) ความคิดที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เกิดจากสิ่งใดบ้าง 

(2) การนำาความคิดจากสิ่งเหล่านั้นมาประมวลกันเป็น

แนวคิดของท่านมีวิธีการอย่างไร (3) แนวคิดที่เกิดข้ึนมี

หลายแนว ท่านเลือกแนวใดมาพัฒนาเพราะเหตุใดและ

มีวิธีการอย่างไร และ (4) แนวคิดของท่านมักมีกรอบ

ความคิดกำากับ ท่านจำากัดขอบเขตของงานศิลปกรรม

อย่างไร

 

 1.2 การออกแบบร่าง (Design Visualization) 

 (1) การออกแบบร่าง เป็นการแปรความคิดใน

ข้อที่ 1 ให้เป็นรูปร่างชัดเจนแทนคำาอธิบาย ท่านแปร

อย่างไร และ (2) การออกแบบร่างอาจมีหลายช้ินเพื่อ

พิจารณาความเป็นไปได้ จากนั้นท่านเลือกแบบใดแบบ

หนึ่งมาพัฒนาต่อ ท่านมีเหตุผลทางวิชาการในการเลือก

อย่างไร เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

 1.3 การพฒันาแบบ (Design Development)  

(1) การพัฒนาแบบร่างที่เลือกแล้วในข้อที่ 2 ให้เป็นแบบ

จรงิทีม่รีายละเอียดครบถ้วนมข้ัีนตอนอยา่งไร (2) การทำา

แบบจริงต้องคำานึงถึงปัจจัยในการประกอบสร้างหลาย

อยา่ง อาท ิวัสด ุ วธิกีาร ข้ันตอนการทำางาน เทคนคิพเิศษ 

รายละเอียดที่สำาคัญ การปรับแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ท่านใช้วิชาการในแต่ละขั้นตอนอย่างไร อธิบายการปรับ

ทัง้ทีส่ำาเรจ็และไมส่ำาเรจ็ หรอืสำาเรจ็นอ้ยกวา่ทีท่า่นมุง่หวงั 

และ (3) การทำาแบบจรงิมกีารเขยีนแบบรายละเอยีดเทา่

จรงิในบางรายการเพือ่ใหน้ำาไปใชใ้นการประกอบสรา้งได้

แม่นยำา ท่านมีวิธีเขียนแบบรายละเอียดที่ว่านี้อย่างไร

 1.4 การประกอบสร้าง (Design Construction)  

 (1) การประกอบสร้างเป็นการผลิตผลงานจริง 

ท่านต้องจัดเตรียมปัจจัยต่าง ๆ ในการประกอบสร้าง

อยา่งไร (2) การประกอบสร้างมขีัน้ตอนโดยละเอยีดอยา่งไร

บา้ง แตล่ะขัน้ตอนมคีวามสำาคญัอยา่งไร (3) ในระหวา่งการ

ประกอบสร้างมักมีปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ที่ท่าน

คน้พบเหตแุห่งปญัหาและใช้หลกัวชิาใดแกไ้ขใหส้ำาเรจ็ลุลว่ง 

(4) การประกอบสร้างอาจทำาให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ท่านถอดประสบการณ์เหล่านั้นมาได้หรือไม่ อย่างไร
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กำาหนดแนวคิด

• ออกแบบร่าง

• พัฒนาแบบ

การประกอบสร้าง

• การเก็บรายละเอียด

การนำาเสนอผลงาน

• การประเมินผล

 1.5 การเก็บรายละเอียด

 (1) การเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนท่ีสำาคัญท่ี

ทำาให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์ ท่านได้ทำางานตามขั้นตอนนี้

อย่างไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมีวิธีการเก็บรายละเอียด

อย่างไร (2) ผลของการเก็บรายละเอียดทำาให้งานศิลปะ

ดีขึ้นกว่าก่อนเก็บรายละเอียดอย่างไร และ (3)  การเก็บ

รายละเอียดมีความรู้ใหม่ที่ท่านพบหรือไม่ อย่างไร

 1.6 การนำาเสนอผลงาน (Design Presentation) 

(1) ผลงานศิลปกรรมย่อมมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตาม

สาขาวชิาและเฉพาะชิน้งาน ซึง่ตอ้งนำาผลงานมาเสนอให้

สาธารณชนได้ดูได้ฟัง ดังนั้นการนำาเสนอผลงานจึงต้องมี

วิธีการทีเ่หมาะสม ทา่นมีวธิกีารนำาเสนออยา่งไรบา้ง และ

วิธีที่ท่านตัดสินใจเลือกทำานั้นดีอย่างไร(2) การตัดสินใจ

เลือกบุคคล วันเวลา สถานที่ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องใน

การนำาเสนอผลงาน และ (3) การประมาณการผลลัพธ์

และผลที่ได้รับจริง (จำานวนวัน เวลา รอบที่แสดง คนดู 

ฯลฯ)

 1.7 การประเมินผล (Design Evaluation)

 (1) การประเมนิผลควรวดัจากอยา่งนอ้ย 3 กลุม่

คือ ผู้ร่วมระดับบริหาร ผู้ร่วมงานระดับปฏิบัติการ ผู้ชม

ผลงาน (2) การประเมินผลผู้ชมควรวัดจากนิทรรศการ

ทางทัศนศิลป์หรือศิลปะการแสดงควรมีการนับจำานวน

และการประเมินความรับรู้ ความคิดเห็น วิธีการควรเป็น

อยา่งไร เหตผุลในการเลอืกวธินีัน้ (3) ข้อมลูของผูช้มควร

อภปิรายใหเ้หน็วา่มผีลอยา่งไรต่องานศลิปกรรมทีจั่ดแสง

และ (4) ความคดิเหน็ของผูช้มทีก่รอกแบบสอบถามหรอื

เขยีนลงในสมดุเยีย่มชมเปน็อยา่งไรและสะทอ้นแนวทาง

อะไรต่องานศิลปกรรมที่แสดง

 

 (2) แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตภาพยนตร์

  กระบวนการในการผลติภาพยนตร์เปน็กระบวน

การสำาคัญในธุรกิจของการผลิตภาพยนตร์ มีบุคลากร

เพียงไมก่ีต่ำาแหนง่ ได้แก ่ผูอ้ำานวยการสรา้ง ผูค้วบคมุการ

ผลติและผู้จดัการกองถา่ย ท่ีจะอยูท่ำางานในกระบวนการ

ผลิตภาพยนตร์ครบทั้งกระบวนการต้ังแต่เริ่มต้นจนถึง

สุดท้าย แบสเตียน คลีฟ (2006: 91-92) กล่าวถึง

กระบวนการผลิตประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่

 2.1 ข้ันพัฒนา (Development) ในข้ันนี้ผู้

อำานวยการสรา้งตอ้งคน้ควา้เพือ่หาวตัถุดบิเพือ่พฒันาไป

เปน็ภาพยนตรท์ีป่ระสบความสำาเร็จ แรงบนัดาลใจมาจาก

บทประพันธ์ดั้งเดิม นิยาย บทละครเวที เรื่องเล่า  นิยาย 

หนังสือ วารสาร เรื่องจริงในชีวิต เพลงป๊อปที่นิยม หรือ

มาจากภาพยนตรเ์รือ่งอืน่ เมือ่คดัเลอืกแรงบนัดาลใจเพ่ือ

นำามาพฒันาเป็นแนวคดิของภาพยนตร์ไดแ้ลว้ ในสว่นตอ่

ไปคือการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถในการ

ทำางาน ได้แก่ นักแสดง ผู้กำากับ ผู้จัดการกองถ่าย ซึ่งเป็น

บุคลากรหลักในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ภาพยนตร์คือ

ผลติภัณฑ ์ความบันเทงิคอืธรุกจิ ดงันัน้การคัดเลอืกดารา

นำาแสดงมคีวามสำาคญัเชน่กนั ยกตวัอยา่งเชน่ นกัแสดงที่

ยงัไมม่ชีือ่เสยีงมากนกักพ็ฒันาไปสูน่กัแสดงทีเ่ปน็ดาวเจดิ

จรสัไดห้ากภาพยนตรเ์ร่ืองนัน้เกดิประสบความสำาเรจ็ เช่น

เดียวกันในกรณีผู้กำากับที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก หรือสตู

ดิโอภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก ก็สามารถเป็นท่ี

รู้จักได้เพิ่มขึ้นหากภาพยนตร์เรื่องนั้นเกิดประสบความ

สำาเร็จในตลาดภาพยนตร์ กล่าวโดยสรุปในขั้นพัฒนานี้ 

หลงัจากทีผู่อ้ำานวยการสรา้งมแีนวคดิภาพยนตรท์ีชั่ดเจน

แล้ว ความชัดเจนในเรื่องบทภาพยนตร์ รวมถึงข้อตกลง

ของนักแสดงและผู้กำากับ หลังจากนั้นผู้อำานวยการสร้าง

จงึสามารถกำาหนดงบประมาณหรอืทนุสรา้งภาพยนตร์ได้

 2.2 ข้ันเตรียมการถ่ายทำา (Preproduction) ใน

ส่วนข้ันตอนนี้บุคลากรผู้มีบทบาทหลักคือผู้จัดการกอง  

โดยทำาหน้าที่การแตกรายละเอียดต่าง ๆ ของบท

ภาพยนตร์ (Screenplay Breakdown)  การจัดตาราง

ถ่ายทำาภาพยนตร์ (Shooting Schedule) การสำารวจ

สถานท่ีถ่ายทำา (Location Scouting) การจัดทำางาน

ประมาณในการถ่ายทำา (Budget) การคัดเลือกนักแสดง 

(Casting) การขออนุญาตต่าง ๆ  (Permits)   การจัดจ้าง

ทมีงาน (Hiring Staff and Crew) การควบคมุดแูลหนว่ย

การผลติ (Unit Supervision) การดำาเนนิการดา้นพธิกีาร

ขออนุญาต (Permit Clearance) การเช่าอุปกรณ์ 

(Equipment Rental) การประกันภัย (Insurance) 

การเตรียมการหลังการถ่ายทำา (Postproduction 

preparation) ฯลฯ  

 2.3 ขั้นการถ่ายทำา (Production) เป็นขั้นตอน

ของการเริ่มถ่ายทำาภาพยนตร์ การลงมือถ่ายทำาเริ่ม

เคลื่อนย้ายจากสำานักงานชั่วคราวที่เตรียมการถ่ายทำาไป

สู่สถานที่ถ่ายทำาหรือที่เรียกว่า “หน้าเซ็ต” ผู้ช่วยผู้กำากับ

มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไหลของข้อมูลข่าวสารและ

ความต่อเนื่องของการถ่ายทำาหน้าเซ็ต  ผู้จัดการกองถ่าย

ต้องมีหน้าท่ีประสานงานและควบคุมงานให้เป็นไปตาม
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งาน 4 ขั้นตอนได้แก่ การบล็อกกิ้ง (Blocking) การจัด

แสง (Lighting) การซอ้มรอบสดุทา้ย (Final Rehearsals) 

และการถ่ายทำา (Shooting) โดยในขั้นตอนนี้ทีมงานจะ

มี “แผนงานการถ่ายทำา” (Call Sheet) เป็นกำาหนดว่า

ในแตล่ะวนัจะมกีารถา่ยทำาทัง้หมดกีฉ่าก มฉีากอะไรบา้ง 

นักแสดงคนไหนที่ต้องปรากฏในฉากที่ถ่ายทำาและต้อง

ปรากฏตวัเมือ่ไร อปุกรณป์ระกอบฉากแตล่ะฉาก รวมถงึ

ในกรณีที่มีฉากที่ต้องมีฝ่ายเทคนิคภาพพิเศษเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย จะได้ให้ฝ่ายเทคนิคภาพพิเศษเข้ามาช่วย

กำาหนดภาพในการถ่ายทำา ทำาให้การถ่ายทำาในแต่ละวัน

เป็นไปตามแผนถ่ายทำาที่กำาหนดไว้ ช่วยควบคุมงบ

ประมาณถา่ยทำาไปตามแผนทีว่างไว ้หลงัจากทีถ่า่ยทำาใน

แตล่ะวันจบลง ทมีงานซึง่ประกอบด้วยผูอ้ำานวยการสรา้ง 

ผู้กำากับ ผู้กำากับภาพ ผู้จัดการกองและผู้ช่วยผู้กำากับ มี

การประชุมกันเพื่อเตรียมงานในการถ่ายทำาวันต่อไป ซึ่ง

ในขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำาคัญเพื่อสรุปปัญหาที่เกิดข้ึน

ในวันถ่ายทำา เป็นการคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

และปอ้งกนัปญัหาตา่ง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งรัดกมุมากทีส่ดุ 

 2.4 ขั้นหลังถ่ายทำา (Postproduction) หลัง

จากที่ภาพยนตร์ ถ่ายทำาเสร็จเรียบร้อย งานผลิต

ภาพยนตร์จะเขา้สูก่ระบวนการขัน้ตอนสดุทา้ยคือการตัด

ต่อภาพยนตร์ (Editing) การทำาดนตรีประกอบ  (Sound 

Effects) การผลิตด้านเสียง (Music Production) การ

ทำาเทคนิคพิเศษด้านภาพ (CG) 

 (3) แนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ

 “หนังผี” หรือที่คนไทยมักจะใช้เรียกในภาษา

อังกฤษว่า Horror ในความหมายของคนไทยเปน็การกลบั

สู่โลกมนุษย์ของผู้ที่ตายไปแล้ว นั่นก็คือผี หรือวิญญาณ 

ขณะที ่“Horror” หมายถงึภาพยนตรท์ีน่ำาเสนอหรอืถา่ย

ทำาให้เกิดอารมณ์สะพรึงกลัว อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยว

กับคนที่ตายไปแล้ว หรือภาพยนตร์ที่สร้างบรรยากาศให้

เกิดความรู้สึกเช่นนั้น เช่น เคานท์ดาวน์ ของนัฐวุฒิ พูน

พิริยะ จัดอยู่ในกลุ่ม Horror

 เรื่ องผีนั้น เป็นวัฒนธรรมของเอเชียและ

วัฒนธรรมของตะวนัออก ผคีอืการกลบัมาลา้งแคน้ของผู้

ที่ถูกกระทำาและยังไม่หลุดพ้น จึงยังคงวนเวียนอยู่ในโลก

ของมนุษย์ หนังผีเอเชียมักได้รับการถ่ายทอดในมิติของ

สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ ไม่สามารถอธิบายทาง

วิทยาศาสตรไ์ด ้หนงัผทีีเ่ปน็ตำานานของโลกมักจะมาจาก

เอเชีย  ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ จนเป็นที่รู้จักกัน

ในนามวา่ J-K horror (Japanese and Korean horror)  

ก่อนท่ีจะถูกหนังผีไทยช่วงชิงตลาดไปหลังจากความ

สำาเร็จของ ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (อัญชลี ชัยวรพร, 

2559: 36-37)

 การศึกษาถึงสยองขวัญของเอเชียทั้งหมด

เป็นการศกึษาถึงเร่ืองศาสนาแบบรว่มสมยัและความเป็น

โลกาภิวัตน์ ซ่ึงศึกษาในขอบเขตของเนื้อหาภายใน 

ระหวา่งและระดบัพเิศษ (Knee, 2009: 69) แนวทางการ

ศึกษาเร่ืองประเภทภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ศึกษาการเช่ือม

โยงของภาพยนตรส์ยองขวญัเอเชยี และไมไ่ดศ้กึษาลงลกึ

ถึงภาพยนตร์สยองขวัญของแต่ละประเทศ  

 ขณะท่ีภาพยนตร์เอเชียสยองขวัญแนวใหม่มัก

จะสร้างเนื้อหาและรูปแบบของภาพท่ีนำาเสนอโดยมีการ

พัฒนามากกว่าทศวรรษที่ผา่นมา และพบว่ามีการใช้การ

อา้งองิจากผูช้มมากข้ึน จงึเรยีกวา่ ภาพยนตรเ์อเชยีสยอง

ขวัญแนวใหม่ อย่างไรก็ตามศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องและ

การสื่อสารด้วยภาพยังคงมีบทบาทสำาคัญในฐานะองค์

ประกอบพืน้ฐานของภาพยนตร ์ซ่ึงเป็นธรรมเนยีมปฏบัิติ

ตราบเท่าที่ยังคงอยู่ในความสนใจอย่างมาก นอกจากนั้น

ภาพยนตร์เอเชียสยองขวัญแนวใหม่เป็นการนิยาม

ประเภทภาพยนตรท์ีม่คีวามเชือ่มโยงชองทศวรรษกอ่นที่

ภาพยนตร์ประเภทนี้จะได้รับความสนใจจากนานา

ประเทศมากขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาถึงการสร้างสรรค์และการผลิต

ภาพยนตร์ควบคุมตน้ทุน กรณีศกึษา Black Full moon 

ดำาเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 7 

ขั้นตอนได้แก่

 (1) การกำาหนดแนวคดิคอืการศกึษาถึงท่ีมาของ

แนวคิดในการสร้างสรรค์

 (2) การออกแบบรา่งคือการแปรความคดิในขัน้

ตอนที่ 1  ให้เห็นเป็นรูปธรรม

 (3) การพฒันาแบบคอืการพฒันาแบบร่างทีเ่ลอืก

แล้วในข้อที่ 2  ให้เป็นแบบจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วน

 (4) การประกอบสร้างคือกระบวนการสร้างสรรค์ 

ผลงานจริง

 (5) การเก็บรายละเอียดคือกระบวนการในการ

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
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 (6) การนำาเสนอผลงานคือกระบวนการในการ

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

 (7) การประเมินผลคือการศึกษาความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงานและผู้ชมผลงาน  

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาถึงการ

สรา้งสรรคภ์าพยนตร์สยองขวญัและการผลติแบบควบคมุ

ต้นทุน  กรณีศึกษา Black Full moon (คืนหอนที่ค่าย

ลูกเสือ) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 (1)  การสงัเกตการณแ์บบมสีว่นรว่ม  โดยผูว้จิยั

ทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการสร้างฝ่ายบริหาร (Executive 

Producer)  ของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Black Full 

moon (คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ)

 (2) การสมัภาษณ์เจาะลกึผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั ได้แก ่ 

ผู้กำากับภาพยนตร์  คนต้นเรื่องที่เล่าเรื่องค่ายลูกเสือร้าง  

 (3) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ภาพยนตร์เรื่อง Black Full Moon วันหมาหอนที่ค่าย

ลูกเสือ ได้แก่ บทภาพยนตร์ แผนงานการถ่ายทำา (Call 

Sheet) ภาพโปสเตอร์ ข้อมูลของกระแสภาพยนตร์ใน         

เฟซบุ๊กของ Logo Motion Pictures 

ผลการวิจัย

 การนำาเสนอผลการวจัิยโดยใชก้รอบแนวคดิตาม

แนวทางการวิ จัยเชิงสร้างสรรค์ 7 ขั้นตอนของ

กระบวนการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ยองขวญัเรือ่ง Black 

Full Moon วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ โดยมีขั้นตอนการ

ดำาเนินงานดังต่อไปนี ้

 (1) การกำาหนดแนวคิด 

 การกำาหนดแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์ไทย

ของค่ายโลโก้ โมชันพิคเจอร์ส มาจากประสบการณ์จาก

การเปิดบูธขายภาพยนตร์ไทยของบริษัทฯ ในตลาดขาย

ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด Marche du’ 

Film ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 

ครั้งที่ 70 ช่วงวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2560 และจากการ

เจรจาธุรกิจกับผู้ซ้ือภาพยนตร์ไทยจากหลายๆ ประเทศ  

เช่น  มาเลเซีย (Lee, J., กรรมการผู้บริหาร บริษัท อังกอ

ฟิล์ม จำากัด, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2560) สิงคโปร์  

(Wee, S.B., ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่ายและการตลาด 

บริษัท เอ็มเอ็มทู  เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด, สัมภาษณ์, 

18 พฤษภาคม 2560) อินโดนีเซีย ไต้หวัน (Lee, J., เจ้า

หนา้ทีฝ่า่ยจัดจำาหนา่ย บรษิทั ดพีจอย เอนเตอรเ์ทนเมนท ์

จำากัด, สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2560)  พบว่า บริษัทผู้

ซ้ือดังกล่าวมีความสนใจซ้ือคือภาพยนตร์แนวสยองขวัญ  

และภาพยนตร์แนวบู๊แอ็คชัน และในจำานวนหลาย ๆ 

บริษัทได้ซื้อภาพยนตร์ไทยสยองขวัญไปจัดจำาหน่ายใน

ประเทศตนเองจนประสบความสำาเร็จมาแล้ว 

 ทั้งนี้ผู้อำานวยการสร้าง ผู้อำานวยการสร้างฝ่าย

บริหารและทีมพัฒนาแนวคิดเรื่องประชุมทีมโดยกำาหนด

แนวคิดในการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ว่า  จะนำาเรื่องเล่า

สยองขวัญที่มีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาเป็น

ภาพยนตร์เรื่องยาวได้ เมื่อพูดถึงเรื่องเล่าน้ีสามารถสร้าง

กระแสการติดตามอยากชมภาพยนตร์อย่างแน่นอน หลัง

จากประชุมทีมได้ข้อสรุปว่า เรื่องเล่าของค่ายลูกเสือร้าง 

จงัหวดัระยองมีความโดดเด่นมากท่ีสุด  คนต้นเรือ่งคอืคณุ

หมี (ชัยรัตน์ ขันทอง) เป็นคนเล่าเรื่องค่ายลูกเสือร้าง 

จังหวัดระยองโดยให้เล่าผ่านรายการวิทยุโกสต์เรดิโอ เมื่อ

ประมาณพฤศจิกายน 2559  และเรื่องราวน้ีมีการลงใน

เวบ็ไซต์พนัทิปดอทคอม “เรือ่งคา่ยลูกเสือ-คณุหมี ทัง้ภาค 

1-2  (แบบอ่านสำาหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังครับ) (สืบค้นวันที่  

15 มนีาคม 2560 http://pantip.com/topic/35928867) 

 (2) การออกแบบร่าง  

 ข้ันตอนของการออกแบบร่ า งนี้ ผู้ กำ ากับ

ภาพยนตร์ทำาหน้าที่ในการเขียนบทภาพยนตร์  หลังจาก

ท่ีได้พูดคุยถึงแนวคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญโดยมี

แนวคิดจากค่ายลูกเสือร้าง จังหวัดระยอง ผนวกกับ

แนวคิดให้มีลักษณะ “เรียลิตี” โดยมีโครงสร้างเรื่อง 

(Treatment) ในขั้นตอนการเขียนบท  โดยผู้อำานวยการ

สรา้งในการออกแบบเนือ้เรือ่งกบัเขียนบท โครงสรา้งเรือ่ง 

(Treatment) มทีัง้หมด 2 รา่งดว้ยกนั คือการพฒันาเรือ่ง

เค้าเรื่องเดิม  เรื่องเล่าของพี่ขาว ผนวกกับแนวคิดเร่ือง 

“เรียลิตี” 

 “จากเรื่องที่มีอยู่แล้ว มีความน่ากลัวอยู่ แต่

สถานที่พอไปดูจริงๆ ก็ยังไม่พบอะไรมากนัก อาจจะ

เพราะเราไปสำารวจสถานท่ีถ่ายทำาในเวลากลางวัน หาก

มองในแงค่วามเปน็หนงั ไมส่ามารถทำาใหค้นรูส้กึอะไรได้

เลย จึงมาคิดโจทย์ใหม่ว่า แทนที่จะไปทำาหนังแบบกลัวผี 

ในที่ ๆ รู้ว่าต้องเจอผี ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องตลกร้ายท้าทาย 

ไม่รู้จักกาลเทศะ จนเหตุการณ์บานปลายแทน  แรกเริ่ม

ได้ค้นคว้าข้อมูล ก็พบว่า สถานท่ีนี้ไม่ใช่ของใหม่ และมี

คนไปมาก่อนหน้าแล้วโดนผีเล่นงาน แต่ต่อมาก็มี “กลุ่ม

บฟัีคโกสต”์ เข้ามาหกัลา้งความเชือ่จนหมดแลว้ พวกเขา
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ไปท้าพิสูจน์กันจนมาหมดแล้วไม่เห็นเจอ” (พิรุณ อนุ

สุริยา, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560)

 หลังจากที่ผู้กำากับได้โครงสร้างเร่ืองหลังว่าจะ

เป็นกลุ่มวัยรุ่นออกแนวท้าทายสถานที่ค่ายลูกเสือ ผู้

อำานวยการสร้างคัดเลือกนักแสดงวัยรุ่น 7 คนโดยส่วน

หน่ึงของนักแสดงวัยรุน่ชายมาจากผูจ้ดัการดาราของชอ่ง 

3 ซึ่งกำาลังอยากจะปั้นนักแสดงกลุ่มนี้อยู่   อีกส่วนหนึ่งก็

สืบคน้จากอนิสตาแกรมทีเ่ปน็นกัแสดงหนา้ใหมแ่ละยอด

คนติดตามพอสมควร การใช้นักแสดงหน้าใหม่เป็นการ

ประหยดังบประมาณการผลติเนือ่งจากคา่ตวันกัแสดงยงั

ไม่สูงมากนัก แต่สิ่งที่ต้องทำาคือการฝึกฝนการแสดง 

(Workshop)  ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลา แต่เพื่อความสมจริง

ของการแสดงและความเข้าใจบทบาทตัวละครที่ได้รับ

 (3) การพัฒนาแบบ

 หลังจากที่มีการเขียนบทภาพยนตร์โดยวาง

โครงสร้างเรื่องแบบคร่าว ๆ ไว้ก่อนเนื่องจากแนวคิดใน

การพัฒนาเรื่องจะเป็นแนว “เรียลิตี” จำาเป็นต้องมีการ

ปรับบทภาพยนตร์ไปตามสถานที่ถ่ายทำาในภาพยนตร์

เรื่องนี้  เนื่องจากสถานที่มีข้อจำากัดในลักษณะที่มีความ

คล้ายคลึงกันคือ ป่ารกทึบ  โครงสร้างเรื่องจึงมีลักษณะ

เปดิเพ่ือให้มกีารปรบัเปลีย่นบทเพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานทีถ่า่ย

ทำาจริง  ในขั้นตอนของการพัฒนาแบบก็เริ่มคัดเลือกทีม

งานมาทำางานในด้านต่าง ๆ  และเปดิโอกาสให้กบัทีมงาน

หนา้ใหม ่เนือ่งจากต้องการควบคุมต้นทนุในการผลติ รวม

ถึงวิธีการถ่ายทำาสำาหรับภาพยนตร์เร่ืองน้ี การวางเป็น

โครงสร้างเร่ืองจะมีลกัษณะยดืหยุน่สูง จึงต้องการทมีงาน

ทีม่คีวามใหมเ่พือ่ใหไ้มติ่ดกบัลกัษณะการทำางานแบบกอง

ภาพยนตร์อื่น ๆ ที่บุคลากรในทีมงานจะมีลักษณะ

ต้องการบทภาพยนตร์ที่มีลักษณะชัดเจนแล้ว

 นอกจากนี้การวางตัวนักแสดงเน่ืองจากใน

ภาพยนตรเ์รือ่งนีน้กัแสดงหลกัจะเป็นกลุ่มวยัรุน่ ผูอ้ำานวย

การสร้างจึงมองถึงนักแสดงหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการ

แสดงค่อนข้างสูงเนื่องจากวางเป็นโครงสร้างเรื่อง  

ต้องการความยืดหยุ่นของนักแสดงอย่างมาก นักแสดง

หน้าใหม่ยงัไมต่ดิกรอบการแสดงมากนกั ทำาใหม้ลีกัษณะ

ปรับตัวเข้ากับบทได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการฝึกให้นัก

แสดงมีการฝึกซ้อมบทต่าง ๆ  (Workshop) ทั้งบทที่ไม่ใช่

บทภาพยนตร์เร่ืองนีโ้ดยตรงเพือ่ฝกึการแสดงและละลาย

พฤติกรรมร่วมกันของนักแสดงทั้งกลุ่ม ทั้งนี้การฝึกการ

แสดงนี้จะทำาให้นักแสดงท้ังกลุ่มเข้าใจระบบการทำางาน

ของผู้กำากับ เข้าใจวิธีการสื่อสารของผู้กำากับและสิ่งท่ีผู้

กำากับต้องการจากนักแสดงทั้งกลุ่ม ซึ่งนักแสดงในเรื่องนี้

เป็นนักแสดงวัยรุ่นมีทั้งหมด 7 คนด้วยกัน 

ทั้งนี้การผลิตภาพยนตร์เร่ืองนี้จะมีลักษณะแบบควบคุม

ต้นทุนสร้าง  แต่สิ่งสำาคัญคือการแสดงและการถ่ายทอด

อารมณ์ของนักแสดงกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 7  คนซึ่งการฝึกการ

แสดง (Workshop) จะชว่ยทำาใหก้ลุม่นกัแสดงเขา้ใจการ

แสดงภาพยนตร์มากขึ้น เนื่องจากนักแสดงบางคนเคย

แสดงละครมากอ่น ขณะท่ีนกัแสดงบางคนยงัไมเ่คยแสดง

ทั้งละครและภาพยนตร์มาก่อน ทำาให้การฝึกการแสดงนี้

จะช่วยใหน้กัแสดงท้ัง 7 คนเข้าใจจงัหวะและลกัษณะการ

ถ่ายทอดอารมณ์ท่ีใช้กับการแสดงภาพยนตร์มากข้ึน  

กล่าวคือการ แสดงต้องไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป 

แม้ว่านักแสดงวัยรุ่นทั้ง 7 คนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แต่

จากการฝึกการแสดง ทำาให้นักแสดงวัยรุ่นท้ัง 7 คน

สามารถแสดงศักยภาพในการแสดงออกมาได้อย่าง

เหมาะสมและมลีกัษณะเขา้กนัของบทบาททีแ่ตล่ะคนได้

รับจนเกิดความประหลาดใจว่า นักแสดงวัยรุ่นทั้ง 7 คน

สามารถแสดงความเขา้กนัของบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสม

 (4) การประกอบสร้าง   

 หลังจากที่งานในขั้นตอนต่าง ๆ เตรียมพร้อม

เรียบร้อย  ผูค้วบคุมการผลติ (Producer) ทำาการวางแผน

การถ่ายทำาโดยจัดส่งงบประมาณรายวันให้กับผู้อำานวย

การสร้างและกำาหนดวันถ่ายทำา โดยมีการกำาหนดวันถ่าย

ทำากบันกัแสดงทกุคนในภาพยนตร์เร่ืองนี ้หลงัจากกำาหนด

วันถ่ายทำาได้เรียบร้อย ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) 

ทำาการแตกรายละเอยีดบทภาพยนตรต์ามวันทีถ่า่ยทำา ใน

ระหวา่งการประสานงานเพือ่ตดิตอ่ขอสถานทีค่า่ยลกูเสอื

ทีม่กีารจดักจิกรรมค่ายลกูเสอือยู ่ซึง่ไมใ่ชส่ถานทีจ่รงิของ

เรือ่งเลา่นี ้แตก่เ็กดิปญัหาวา่หลงัจากทีท่างเจา้ของคา่ยลกู

เสือแห่งนี้อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำาได้ แต่พอวันต่อมา

ปรากฏว่าติดต่อมาและปฏิเสธว่าไม่ยินดีให้เข้าไปถ่ายทำา 

แม้ว่าทางผู้จัดการกองจะติดต่อประสานเรื่องค่าใช้จ่าย

สถานที่ตามงบประมาณที่เจ้าของค่ายลูกเสือต้องการ 

ทำาให้ต้องเลือกสถานที่จริงของเร่ืองเล่าในการถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ในช่วงระหว่างการถ่ายทำาภาพยนตร์

เรือ่งนีท้มีงานและนกัแสดงกพ็บเรือ่งลีล้บัเหนอืธรรมชาติ

ที่ไม่สามารถมีหลักฐานประกอบและอธิบายความเป็น

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากปัญหาสถานที่ ก็ยัง

พบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการผลิต 
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 “ส่วนเรื่องงบประมาณ มีปัญหาเรื่องสถานที่ที่

หาไม่ได้ ก็ใช้วิธีหามุมกับตากล้องในการถ่ายวนอยู่ในป่า

ที่เดิมตลอดเรื่องแทน เรื่องงบพร็อพ ก็ใช้พร็อพท่ีหาได้

ง่าย แต่สามารถเล่าเรื่องได้ เช่น หัวกะโหลกปลอม ก็เป็น

ตัวช่วยในการเล่าเรื่อง เพราะถ้าคิดแบบหนังปกติ จะคิด

ในหลกัการท่ีวา่ พร็อพจะชว่ยเสริมความสมบรูณข์องภาพ 

หรือองค์ประกอบยังไง พองบน้อย ก็คิดให้แคบลงมาแค่

ว่า พร็อพช่วยเล่าเรื่องยังไงก็พอ อันไหนไม่เล่าเรื่องก็ตัด

ออก” (พิรุณ  อนุสุริยา, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560)

นอกจากปญัหาเรือ่งสถานที ่ยงัพบปญัหาในสว่นของการ

ควบคุมต้นทุนการผลิต 

 “การควบคุมต้นทนุการผลติ ปจัจัยหลกัคอืเร่ือง

เวลา เปน็เวลาทีค่อ่นขา้งนอ้ย โชคดทีีค่นทีท่ำางานทีส่ง่ผล

ต่อปัจจัยหลักในเรื่องเวลา คือ ตากล้อง อย่างพี่ส่น (พีร

พันธ์ เหล่ายนตร์) เข้าใจในข้อจำากัดนี้ดี จึงทำาหนังโดยจัด

ไฟน้อย ทำาให้ประหยัดเวลา และส่วนที่จะทำาให้เสียเวลา 

คือ การถ่ายแบบหนังปกติ ที่จะต้องมีการรับกว้าง รับ

แคบ รับหน้าตัวแสดงอีกคน ก็ปรับเป็นการถ่ายแบบดิบ 

ๆ เรียลิตีไปเลย” (พิรุณ  อนุสุริยา, สัมภาษณ์ 10 

กรกฎาคม 2560)

 ในขั้นตอนการประกอบสร้าง มีการใช้กล้อง 

RED ที่เป็นกล้องดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ใช้สำาหรับการถ่าย

ภาพยนตร์ ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 

เน่ืองจากกล้อง RED ถ่ายภาพยนตร์ออกมาเป็นข้อมูล

ภาพทางดจิิทลั โดยมกีารถา่ยขอ้มลูลงเคร่ืองคอมพวิเตอร ์

ซ่ึงทำาให้สามารถตรวจสอบเนื้อภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาได้  

ทั้งนี้ มีในส่วนของการตัดต่อหน้ากอง เป็นส่วนสำาคัญที่

จะทำาใหท้ราบถงึเน้ือภาพยนตรท์ีม่กีารถา่ยทำาวา่ ปรมิาณ

เน้ือหาที่ถ่ายทำาตามฉากที่มีการกำาหนดถ่ายมีปริมาณ

ความยาวกี่นาที รวมทุกฉากในทั้งวันที่ถ่ายมีความยาวกี่

ชัว่โมง ซ่ึงจะทำาใหท้มีถา่ยทำาทราบถงึเนือ้ภาพยนตรท่ี์พอ

เพียง หรือที่ต้องถ่ายเพิ่ม หรือที่ต้องถ่ายเติมได้ในแต่ละ

วนั และสามารถวางแผนถ่ายทำาเพิม่เตมิเนือ้ภาพยนตรท์ี่

ยังไม่พอในวันถ่ายวันต่อ ๆ  ไปได้  วิธีการนี้จะเป็นวิธีการ

สำาคญัทีท่ำาใหค้วบคมุตน้ทนุการผลติได ้โดยไมต่อ้งนดัควิ

เพิม่เตมิเพือ่ถา่ยทำา ลกัษณะเชน่น้ีทำาใหง้บต้นทนุการผลติ

ภาพยนตร์บานปลาย

 นอกเหนอืจากการตัดต่อหนา้กองแลว้ ยงัมสีว่น

ของการถ่ายโปสเตอร์ภาพยนตร์ในวันที่มีการถ่ายทำา

ภาพยนตร์ด้วย เนื่องจากผู้อำานวยการสร้างต้องการ

อารมณ์สมจริงของนักแสดงทั้งหลาย และการถ่ายทำา

โปสเตอร์ในวันที่มีการถ่ายภาพยนตร์ ทำาให้นักแสดง

แสดงถึงอารมณ์ไดเ้ตม็ท่ีเพราะเป็นการถ่ายโปสเตอรท์นัที 

ณ หน้าเซ็ต จะช่วยควบคุมงบต้นทุนการผลิตภาพยนตร์

ได้ เพราะถ้าต้องไปถ่ายโปสเตอร์ในสตูดิโอถ่ายภาพก็จะ

ทำาใหง้บตน้ทุนการผลติตอ้งเพิม่ข้ึนจากเดมิ เนือ่งจากการ

เช่าสตูดิโอในการถ่ายโปสเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง 

 (5) การเก็บรายละเอียด  

 หลังจากท่ีภาพยนตร์ถ่ายทำาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ขั้ นตอนต่อมาก็คื อการ เก็บรายละเอี ยดซึ่ งตาม

กระบวนการคือ การดำาเนินการหลังการถ่ายทำา (Post-

production) ซึง่ประกอบดว้ยการตัดต่อภาพยนตร ์ การ

สร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์และเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ ท้ังนี้ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์คัดเลือกผู้

ตัดต่อที่เคยร่วมงานกันมาก่อน เนื่องจากสามารถเข้าใจ

วธิกีารทำางานและแนวทางการตดัตอ่ภาพยนตรข์องผูต้ดั

ต่อท่านน้ีท่ีเคยร่วมงานกันมา และเป็นผู้มีประสบการณ์

ในการตัดต่อภาพยนตร์ไทยของค่ายอื่นๆ เป็นท่ียอมรับ

ในวงการภาพยนตรไ์ทยว่ามฝีมีอืในการตดัตอ่ภาพยนตร์

ให้ออกมาน่าสนใจและแปลกใหม่  ในส่วนของการ

สร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ได้อดีตผู้ทำาดนตรี

ประกอบซาวด์ต่างประเทศที่เคยร่วมงานกันมาก่อนใน

ภาพยนตร์เรื่องก่อนๆ ของบริษัท ทำาให้เคยเห็นผลงาน

และเชื่อมั่นในการทำางานอย่างสูง  ขณะที่การสร้างสรรค์

เพลงประกอบภาพยนตร์คัดเลือกนักร้องที่มีความ

สามารถในการแตง่เพลงทีม่แีนวสรา้งสรรค์แปลกใหม่ ซึง่

เป็นการสร้างสรรค์เพลงใหม่สำาหรับประกอบภาพยนตร์ 

และนักร้องท่านนี้มีช่ือเสียงเก่ียวกับการสร้างสรรค์เพลง

ไทยในรูปแบบท่ีต่างประเทศให้การยอมรับและมีงานไป

แสดงตัวในต่างประเทศบ่อยคร้ังคือ ธชย ประทุมวรรณ 

(เก่ง ธชย)   

 (6) การนำาเสนอผลงาน  

 การผลิตภาพยนตร์เรื่อง “Black Full Moon 

คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ” มีเป้าหมายหลักคือตลาดใน

ประเทศไทยเนื่องจากโครงสร้าง เรื่องพัฒนามาจากเรื่อง

เล่า มีกลุ่มคนติดตามเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นจำานวนมาก โดย

ดจูากการตัง้กระทูเ้รือ่งเลา่เรือ่งนีใ้นเวบ็ไซตพ์นัทปิ พบวา่

มีข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้เป็น

จำานวนมาก การนำาเสนอผลงานในเบือ้งตน้  ทางโลโก ้โม

ชันพิคเจอร์ส ได้นำาโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้โพสต์
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ลงในเฟซบุ๊กของค่ายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560                   

(เฟซบุ๊ค  Logo Motion Pictures) ทำาให้เห็นจำานวนผู้

สนใจเข้าชมโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ พบว่า มี

จำานวนคนเข้าดูจำานวนมาก เมื่อเทียบกับการโพสต์ของ

ค่ายเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ 

 เป้าหมายรองคือตลาดต่างประเทศ  ผู้วิจัยใน

ฐานะผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ มีโอกาสเป็นตัวแทน

ของบริษัทเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวในฐานะผู้

จัดการฝ่ายตลาดต่างประเทศ  ทำาให้มีรายชื่อของลูกค้า

ต่างประเทศ ไดแ้ก ่ มาเลเซยี อินโดนเีซยี สงิคโปร ์ฮอ่งกง 

เมียนมาร์ ไต้หวัน จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา  ทั้งนี้ผู้

วิจัยได้เสนอเรื่องย่อและภาพโปสเตอร์ไปยังลูกค้าต่าง

ประเทศแล้ว ลูกค้าบางรายโดยเฉพาะมาเลเซียและ

อินโดนีเซียตอบกลับว่ามีความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

และขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่  ตัวอย่างภาพยนตร์

และขอชมภาพยนตร์เต็มเรื่องก่อนที่จะตัดสินใจ  

ภาพที่ 1  ภาพประชาสัมพันธ์โปสเตอร์

ผ่าน  เฟซบุ๊ค “โลโก้ โมชัน พิคเจอร์ส”

ภาพที่ 2  แสดงจำานวนยอดไลก์

และยอดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์

ภาพที่ 3 แสดงจำานวนยอดเข้าชม
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 (7) การประเมินผล  

 ในสว่นการประเมนิผลยงัไมส่ามารถประเมนิผล

ได้เนื่องจากภาพยนตร์อยู่ในข้ันตอนของการดำาเนินการ

หลังการถ่ายทำา (Postproduction)  หากพิจารณาจาก

กระแสในโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก โลโก้ โมชันพิคเจ

อรส์ ของโปสเตอรภ์าพยนตรเ์รือ่งน้ีทีม่กีารโพสตต์ัง้แตว่นั

ที่ 17 กรกฎาคม  2560 สามารถประเมินได้เบื้องต้นว่า 

มีกระแสความสนใจอยู่พอสมควร  ทั้งนี้ในส่วนของการ

ประชุมกับฝ่ายโปรแกรมมิ่งของเครือโรงภาพยนตร์

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และเครือโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีนีม่า 

เม่ือกลางเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อวางแผนโปรแกรม

การเข้าฉายภาพยนตร์เรื่อง Black Full Moon คืนหอน

ที่ค่ายลูกเสือ พบว่า เครือโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 เครือต่าง

ให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องน้ีมาก และกำาหนดวัน

เข้าฉายภาพยนตร์เรื่องนี้คือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย

มีจำานวนโรงภาพยนตร์ท่ีฉาย ไม่ตำ่ากว่า 40 สาขาใน

กรงุเทพฯ  ทัง้นีใ้นสว่นของการประเมนิผลตอ้งรอในเรือ่ง

ของรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์เพ่ือศึกษาถึงผล

สำาเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้

อภิปรายผล

 หนงัผไีทยจากอดตีถงึยคุปจัจบุนัมองได ้2 แบบ 

อย่างแรกเป็น “หนังผียุคคลาสสิก” อารมณ์เป็นผีที่ตั้งใจ

ออกมาหลอกคนใหก้ลวั ผสมมกุความฮาเบาสมอง เอาใจ

ตลาดคนไทยหมูม่ากก ฉายภาพวถิชีีวติคนชนบทท่ีผกูพนั

อยู่กับตำานานผีโบราณและพระสงฆ์เป็นทุนเดิม จะเป็น

หนังขายดีในไทยมานาน) ตำานาน เฮี้ยนข้ามกาลเวลาหนี

ไม่พ้นความรักสุดคลาสสิกระหว่าง “พ่อมาก” กับ “แม่

นาค” จากฝั่งพระโขนงจนท่ีเป็นร่ำาลือความหลอนจึงยก

ให้ “แม่นาคพระโขนง” 

 อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนของ “หนังผียุค

ใหม”่ ของจทีเีอช ทีเ่ลอืกปัน้คาแรคเตอร์เปน็ “ผีมเีหตแุละ

ผล” มีความลุ่มลึกทางอารมณ์ ไม่ใช่แค่ต้ังใจโผล่ออกมา

แลบลิน้ปลิน้ตาหลอกคนแต่อย่างเดียว และมีการสรา้งเรือ่ง

ราวให้โยงเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน สร้าง

ความสำาเรจ็จากการปลกุความเฮีย้นในรปูแบบใหม ่ๆ  สรา้ง

ผไีทยให้มติทิางอารมณม์ากขึน้ เปน็ “หนงัผ”ี ทีค่รองใจคน

ไทยและสง่ออกไปขายดใีนตลาดต่างประเทศไดอ้กีตอ่ดว้ย 

(สืบค้นวันที่  1 กรกฎาคม 2560 https://www.pracha-

chat.net/ news_detail.php?newsid =1383193896)

 ท้ังนี้ในกระบวนการในการผลิตภาพยนตร์ขอ

งบาสเตยีน คลฟี (2006) และขัน้ตอนการสรา้งสรรค์ตาม

วธิวีจิยัเชิงสรา้งสรรคม์ลีกัษณะใกลเ้คียงกัน หากพจิารณา

ถงึขัน้ตอนแรกคอื ขัน้พฒันาสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัข้ัน

กำาหนดแนวคิดในงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  โดยขั้นตอนนี้

คอืการกำาหนดแนวคดิหลกัของภาพยนตรว์า่ผูอ้ำานวยการ

สร้างภาพยนตร์จะมอบโจทย์หลักให้กับผู้กำากับว่าโดย

เน้นที่เรื่องเล่าสยองขวัญของคุณหมี ชัยรัตน์ ขันทอง นัก

เล่าเรื่องสยองขวัญที่มีจำานวนแฟนติดตามฟังเรื่องเล่า

สยองขวัญจำานวนมาก ท้ังนี้ในส่วนนี้นอกจากผู้อำานวย

การสร้างจะกำาหนดเรื่องผู้กำากับที่ต้องการร่วมงานด้วย

แล้ว ผู้อำานวยการสร้างวางตัวนักแสดงหลักของ

ภาพยนตรเ์รือ่งนี ้โดยตดิตอ่ไปคยุกบันกัแสดงหลกัทัง้ชาย

และหญิงก่อน  เพื่อให้ผู้กำากับสามารถพัฒนาตัวละครใน

ภาพยนตร์จากนักแสดงหลักตามท่ีผู้อำานวยการสร้างได้

คัดเลือกนักแสดงนำาไว้ก่อนแล้ว  

 ขัน้ทีส่องของกระบวนการผลติภาพยนตรค์อื ขัน้

เตรียมการถ่ายทำา (Preproduction) ซึง่สามารถเทยีบได้

กับขั้นออกแบบร่างและพัฒนาแบบในวิธีวิจัยเชิง

สรา้งสรรค ์ในข้ันตอนนีผู้ก้ำากบัมหีนา้ท่ีในการพฒันาโครง

เรือ่งหลกั (Treatment) ผูก้ำากบัเริม่พฒันาโครงเรือ่งหลัก 

โดยมีการพูดคุยและหาแนวทางร่วมกับนักเล่าเรื่องผี ชัย

รัตน์ ขันทอง (คุณหมี)  เพื่อค้นหาประเด็นที่จะนำามาเป็น

จุดสำาคัญที่จะปรากฏในฉากภาพยนตร์ โดยต้องฉาก

สำาคญั (Key Scene) ทีต่อ้งปรากฏในภาพยนตรเ์พ่ือเช่ือม

โยงให้ผู้ชมท่ีมีฐานมาจากกลุ่มคนท่ีชอบฟังเรื่องผีของชัย

รัตน์ ขันทอง ได้เข้ามาสู่ฐานของการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ในสว่นของการพฒันาแบบในวธิวิีจยัเชงิสรา้งสรรคเ์ทยีบ

เคยีงไดก้บัขัน้เตรยีมการถา่ยทำาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

วางแผนด้านงบประมาณ การคัดเลือกทีมงานและนัก

แสดงเพ่ิมเตมิโดยในส่วนของบทสนบัสนนุ เพราะในสว่น

ของนกัแสดงหลกั ผูอ้ำานวยการสรา้งจะไดเ้ตรยีมวางแผน

ไวพ้รอ้มกบัการสรรหาผูก้ำากบัในช่วงของข้ันพฒันากบัขัน้

กำาหนดแนวคิดหลัก

 ข้ันท่ีสามของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือ 

ขัน้การถา่ยทำา (Production) สามารถเทยีบไดก้บัขัน้ของ

การประกอบสรา้ง ข้ันน้ีมกีารกำาหนดวนัถ่ายทำาชดัเจนวา่ 

มีกำาหนดคิวถ่ายว่าใช้ทัง้หมดกี่คิวถ่าย ทั้งนี้หากทีมงานมี

การวางแผนเตรียมการถ่ายทำาอย่างชัดเจน ละเอียดและ

รอบคอบ ก็จะทำาให้การถ่ายทำามีปัญหาในการถ่ายทำา
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นอ้ยทีส่ดุ หากจะพดูวา่ปราศจากปญัหาในกองถา่ย คอ่น

ข้างจะเป็นเร่ืองยาก เนื่องจากการทำางานและประสาน

งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคน มักจะเกิดปัญหาได้ง่ายในแง่

ของการสื่อสาร โดยเฉพาะการประสานงานกับบุคคล

ภายนอก เชน่ เจา้ของสถานทีถ่า่ยทำา ทีม่กัจะพบวา่มกีาร

เปลีย่นแปลงไดเ้ชน่กนัแมจ้ะมกีารตกลงกนัเป็นอยา่งด ีดงั

นัน้ผูอ้ำานวยการสร้างเปน็บคุคลหนึง่ทีส่ำาคญัเพือ่สามารถ

ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากองได้ โดยเฉพาะประเด็น

ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณคา่ใช้จา่ย เนือ่งจากการ

ออกกองถ่าย อาจจะมีงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบ

ประมาณกำาหนดไว ้10-20 เปอรเ์ซน็ต์ ดังนัน้ผูอ้ำานวยการ

สร้างที่อยู่ ณ กองถ่ายทำาด้วยจะช่วยทำาให้งบประมาณที่

เพิม่เตมิมนีอ้ยลง การตัดสนิแกป้ญัหาระหวา่งผู้กำากบัและ

ผู้กำากบัภาพ ทีใ่นบางครัง้อาจมมีมุมองทีไ่มต่รงกนั ดงันัน้

ผู้อำานวยการสร้างจะทำาหน้าที่ในการประสานความขัด

แย้งและสามารถตัดสินใจได้ทันทีเพ่ือสรุปปัญหาการที่

มองเห็นไม่ตรงกันในด้านภาพ

 ขั้นที่สี่ของกระบวนการผลิตภาพยนตร์คือ  ขั้น

หลงัการถา่ย (Postproduction) ซึง่เทยีบเคยีงได้กบัการ

เกบ็รายละเอยีด การนำาเสนอผลงานและการประเมนิผล

จากกระบวนการวิธีการสร้างสรรค์  หลังจากท่ีถ่ายทำา

ภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ในขั้นตอนของการ

เก็บรายละเอียด ซึ่งเข้าสู่กระบวนการตัดต่อภาพยนตร์  

การใชเ้ทคนคิพเิศษดา้นภาพเพือ่เพิม่เตมิในสว่นทีต่อ้งใช้

ทมีงานออกแบบภาพพเิศษ (Computer Graphic – CG) 

ที่จำาเป็นสำาหรับภาพยนตร์สยองขวัญ  ทำาให้ฉากต่าง ๆ 

มีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นตามที่ผู้กำากับต้องการ  รวมถึง

การทำาดนตรีประกอบและเพลงประกอบภาพยนตร์ตาม

ท่ีตัง้โจทยไ์ว ้ ในสว่นของการถ่ายทำาภาพยนตรเ์รือ่งนีถ่้าย

ทำาด้วยระบบดิจิทัล  ทั้งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการของหลัง

การถ่ายทำาด้วยการทำาโปรแกรมไฟล์เอชดีและดีซีพีเพื่อ

มอบให้กับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และ

เครือเอสเอฟซีนีม่าเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ตามกำาหนด

วันฉายที่วางโปรแกรมฉายไว้    

 ในสว่นของการนำาเสนอผลงานและการประเมนิ

ผลนั้นทางโลโก้ โมชันพิคเจอร์สมีการประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กโลโก้ โมชันพิคเจ

อร์ส เมื่อประมาณ 17 กรกฎาคม 2560 เพื่อประเมิน

ความสนใจของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในเบ้ืองต้น พบว่ามี

จำานวนคนเข้าดูประมาณ 3 ล้านกว่าคนดังท่ีปรากฏใน

ภาพท่ี 3 รวมถึงความสนใจจากโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์

ซีนีเพล็กซ์และเครือเอสเอฟซีนีม่าท่ีมีการวางโปรแกรม

เข้าฉายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และคาดว่าจะมีโรง

ภาพยนตรท์ีฉ่ายภาพยนตรเ์รือ่งนีโ้ดยเฉพาะในกรงุเทพฯ 
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