การสร้างสรรค์การภาพยนตร์สั้นเรื่องปฎิธานนิรันดร
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วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความชิน้ นีเ้ พือ่ ต้องการอธิบายถึงการการเล่าเรือ่ งจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
สั้น เรื่องปฎิธานนิรันดร ในโครงการปลูกจิตสำา นึกรักคุณเเผ่นดิน ภาพยนตร์เรื่อง ปฎิธานนิรันดร โดยผู้สร้างสรรค์ได้ มีเเรงบัน
ใจในการเล่าเรื่อง ก่อนประเพณีไหลเรือไฟ ของชาวบ้านหมู่บ้านเต่างอย จังหวัดสกลนคร การเเสดง ความกตัญญูกตเวที และ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีราชและบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุก
พระองค์ ด้วยการตั้งปณิธานความดีทำาตามปฏิธานที่เริ่มจากตนเองและขยายไปสู่สังคม บทความนี้ อธิบายถึง โครงเรื่อง ความ
ขัดเเย้ง ตัวละคร เเก่นเรื่อง ฉาก สัญลักษณ์พิเศษ มุมมองการเล่าเรื่อง ของภาพยนตร์สั้น เรื่องปฎิธานนิรันดร โดยสรุปได้ว่า มี
กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สนั้ เรือ่ งปฎิธานนิรนั ดร มีกระบวนในการสร้างสรรค์ผลงานใน 3 ขัน้ ตอน คือกระบวนการก่อน
การผลิต กระบวนการผลิตและกระบวนการหลังการผลิต
คำาสำาคัญ: การเล่าเรื่อง / ภาพยนตร์สั้น
Abstract
The purpose of writing this article, to describe the storytelling. Until the creation of short films The
fighting Ethan eternal Focusing on projects and Mahasarakham I love you my lands. the film Ethan Eternal
Calendar The creators have With Labor’s record in the narrative. First, the traditional steamboat Tao Ngoi
village’s residents. Province to show the gratitude. And the realization of His Majesty the King. Her Majesty
The Queen and HRH King Rama dignitaries and supporters all his family. With the commitment made by the
anti Ethan started from their own and grow into socially article describes the storyline, characters polished
Yong Ee Ee condemns the scenes special. The narrative perspective Film of Short The fighting Ethan eternal
In conclusion, The creative process is a short film about fighting Ethan eternity. A process of creative work
in three phases: pre-production process. Production and post-production process.
Keywords: Narrative- / short films.
แนวคิดการสร้างสรรค์
โครงการปลุกจิตสำานึกรู้คุณแผ่นดินได้นำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2555จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จดั กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เป็นการกระตุน้ จิตสำานึก ด้านความมัน่ คงของประชาชนชาวไทย
ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหา กษัตริย์
ผู้สร้างสรรค์ได้เข้าร่วมส่งภาพยนตร์สั้นประกวด ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” โดยผู้
เขียนมีเเนวคิดเล่าเรื่อง จากความรู้สึกของผู้เขียนเองเนื่องจาก ในปี 2558 ได้ส่งงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเเละได้รับรางวัลชนะ
เลิศ ภาพยนตร์ชอื่ เรือ่ งนาวาสามัคคี ในหัวข้อร่วมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เเนวคิดในตอนนัน้ คือ การเสียสละเวลาส่วน
ตัวเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ เป็นเรื่องราวของคนในหมู่บ้านเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้มีประเพณีการไหลเรือไฟ
โดยชาวบ้านจะร่วมมีร่วมใจกันทำาเรือไฟเเละเรือบก โดยเรือจะตกเเต่งเเละประดับ เป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทุกหมู่บ้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจึงเกิดพลังเเห่งความสามัคคี โดยมี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเเรงบาลใจในการสร้างสรรค์เรือไฟ ในปีต่อมา เป็นปีที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรคต ผู้เขียนมีความโศกเศร้ากับการสูญเสียครั้งนี้ เป็นอย่างมาก
* นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

|

306 The Proceedings of the 7th Research and Creative Communication Conference
306

โครงการปลุกจิตสำานึกรู้คุณแผ่นดิน ได้จัดการประกวดครั้งที่
6 ขึน้ ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์
ราชัน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประสกนิกรชาวไทยทุกคนทุกหมู่
เหล่าได้แสดงออกถึง ความจงรักภัคดี ความกตัญญูกตเวที
และสำ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินรี าชและบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการตั้งปณิธานความดีทำาตาม
ปฏิธานทีเ่ ริม่ จากตนเองและขยายไปสูส่ งั คมและประเทศชาติ
ต่อไปผู้เขียนจึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นชื่อเรื่องปณิธาน
นิรันดร แรงบันดานใจในการเล่าเรื่องจากเรื่องต่อจากเรื่องที่
แล้ว ซึ่งภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องคนในชุมชนเต่างอย
จังหวัดสกลนคร ถีงการออกแบบเรือไฟและเรือบกในปีนี้ ทีม่ ี
ความรูส้ กึ ต่างจากปีทแี่ ล้ว ตัวละครจะมีแรงบันดานใจในการ
คิดภาพเพื่อประเพณีไหลเรือไฟอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดในการเล่าเรื่อง
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สั้น ใน
โครงการประกวด ให้กับนักศึกษาเเละประชาชน
2. เพื่ อ นำ า ผลของการศึ ก ษา มาใช้ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะดิจิทัล และวิชา
โครงงานสื่อดิจิทัล
แนวความคิดของการสร้างสรรค์
1. เเนวคิดการผลิตภาพยนตร์สั้น
(Short Narrative)
2. เเนวคิดการตัดต่อลำาดับภาพ (Editing)
3. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (narrative theory)
กระบวนการสร้างสรรค์
การผลิตภาพยนตร์สั้น ในโครงการปลูกจิตสำา นึก
รักคุณเเผ่นดิน มีกระบวนการสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1. เตรียมการก่อนการผลิต คิดเรื่องราวหาแรงบัน
ดานใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งแรงบันดานใจเกิดจากตัวผู้เขียน
ที่มีความรู้สึกถึงความสูญเสีย จึงได้คิดบทต่อเนื่องจากเรื่อง
ราวจากภาพยนตร์ เรื่ อ งนาวาสามั ค คี โครงเรื่ อ งแบบ
Classical Design

ภาพที่ 1 ภาพแนวคิดจากภาพยนตร์เรื่องนาวาสามัคคี
• การเปิดเรือ่ ง - ผูใ้ หญ่บา้ นประกาศเรือ่ งการจัดประเพณีไหล
เรือไฟในปีนเี้ ป็นการเปิดเรือ่ งให้เห็นภาพรวมของหมูบ่ า้ นและ
ของชุมชนเต่างอยที่ได้ยินประกาศของผู้ใหญ่บ้าน
• พัฒนาเรื่อง - นัดคนออกแบบการไหลเรือคิดไม่ออกว่าจะ
ออกแบบเรือไฟแบบไหนเพราะว่ามันไม่เหมือนทุกปีจึงมา
ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนจึงออกไปหาแรงบันดาน
ใจในการคิดแบบเรือ พัฒนาเรื่องให้เห็นว่าตัวละครเกิดความ
ขัดแย้งกับตัวเอง
• จุดสูงสุดทางอารมณ์ - ตัวละครเอกค้นหาแรงบันดานใจใน
การออกแบบไหลเรือไฟและจึงได้ค้นพบอะไรบางอย่าง
• คลี่คลายและยุติเรื่องราว - ตัวละครได้ค้นพบแรงบันดานใจ
จึงได้ออกแบบภาพเรือได้สำาเร็จ
• ความขัดแย้ง - ตัวละครเกิดความขัดแย้งกับความอ่อนแอ
และความเสียใจกับตัวเอง
• ตัวละคร - ตัวละครเป็นชาวบ้านในชุมชน มีหัวศิลปะ
• แก่นเรื่อง - แรงบันดานใจจากแผ่นดิน
• ฉาก - แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ของชุมชนทางภาคอีสาน แม่นำ้า
ที่พูดถึงประเพณี วัดที่เก็บเรือบก บ้านของชาวอีสาน
• สัญลักษณ์พิเศษ - เป็นภาพเรือปีที่แล้วที่ดูแห้งเหี่ยวเปรียบ
เสมือนจิตใจคนที่หมองเศร้าขาดซึั่งแรงบันดานใจความอุดม
สมบูรณ์ของหมูบ่ า้ นเกิดจากในหลวงทรงเสด็จส่งเสริมทัง้ ด้าน
เกษตรกรรม เช่น ฝายกั้นนำ้า มะเขือเทศ
• มุมมองการเล่าเรือ่ ง - เล่าเรือ่ งจากบุคคลที1่ เป็นตัวเล่าเรือ่ ง
ราวทั้งหมด
• ทีมงานในการผลิต - ธนัช นนท์ขุนทด (เขียนบท-ผู้กำากับกำากับภาพ-ตัดต่อ) ณัฐศักดิ์ พลศรี (นักแสดง-ผู้ช่วยผู้กำากับประสานงาน)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7
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ต้องการได้ภาพให้เยอะทีส่ ดุ เพือ่ เป็นตัวเลือกทีด่ ใี นการตัดต่อ
มีการใช้ภาพทุกขนาดภาพเพือ่ การสือ่ ความหมาย สือ่ อารมณ์

ภาพที่ 2 เขียนบท-ผู้กำากับ-กำากับภาพ-ตัดต่อ

ภาพที่ 3 นักแสดง-ผู้ช่วยผู้กำากับ-ประสานงาน
คัดเลือกนักแสดง
นักแสดงตัวเอก ต้องรู้เรื่องการแสดงเนื่องจากตัว
ละครอืน่ เราใช้ตวั ละครจากในชุมชนจริงๆจึงต้องคัดเลือกนัก
แสดงที่มีความเข้าใจในภาษาอีสานและสามารถพูดอีสานได้

ภาพที่ 4 นักแสดงหลัก
2. การผลิต
ถ่ายทำาตามสถานที่จริง ทีมงานได้ประสานงานกับ
โรงงานหลวง ซึงขอความร่วมมือจากชุมชนเต่างอยได้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อนที่จะถ่ายทำาได้ไปพูดคุกับผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านถึงเรื่องราวที่เราอยากนำาเสนอ และถ่ายทำาตาม
องค์ประกอบของเรื่องราวที่ต้องการจะเล่าโดยฉากเป็นการ
ถ่ายจากสถานทีจ่ ริงมีการเซ็ต มีการเซ็ตอุปกรณ์ประกอบฉาก
พื่อเพิ่มความสมบูรณ์ขององค์ประกอบภาพ สิ่งที่สำาคัญคือ
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ภาพที่ 5 ถ่ายทำา
3. หลังการผลิต
นำาภาพทัง้ หมดทีถ่ า่ ยทำามาตัดต่อให้เหลือ90วินาที ซึง่ ขัน้ ตอน
แรกในการตัดต่อเป็นการตัดตามบททีเ่ ขียนไว้เป็นลักษณะการ
ตัดต่อแบบต่อเนือ่ งซึง่ ตัดต่อครัง้ แรกเกินเวลาไป1นาทีตอ้ งตัด
ใหม่เพื่อลดเวลาให้เหลือ90วินาทีจึงใช้การตัดต่อแบบมอ
นทาจไม่ต่อเนื่องแต่ได้ใจความจึงได้เวลา เริ่มใส่เสียงดนตรี
เพื่อเพิ่มอารมณ์ของภาพยนตร์ และใส่เสียงพากย์ ตรวจเช็ค
การตั ด ต่ อ ว่ า สมบู ร ณ์ ห รื อ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะประมวณผล
Exportเพื่อนำาไฟล์ส่งกองประกวด
ขั้นตอนการตัดต่อ
รูปแบบการตัดต่อมีผลต่อการเล่าเรื่องจังหวะของ
การใช้ภาพต้องสื่อสารกับเรื่องราวที่เราต้องการนำาเสนอ
การนำาการตัดต่อแบบมอนทาจมาใช้เหมาะสมกับการทำา
ภาพยนตร์สนั้ เพราะจำากัดเวลาไม่จาำ เป็นต้องต่อเนือ่ งแต่ภาพ
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ที่ใช้สื่อสารกับเรื่องราวได้และการตัดต่อแบบมอนทาจเป๋็
นการรวบยอดแนวความคิดเพือ่ เทียบกับเวลาจริงนำามาใช้ได้
เสมอเมื่อต้องการจะเล่าด้วยอารมณ์และจังหวะที่มีความขัด
แย้งจากขนาดภาพ จากอารมณ์ กระตุ้นการรับรู้ได้เป็นอย่าง
ดี เมือ่ เราได้ผลิตภาพยนตร์จากแรงบันดานใจด้วยความมุง่ มัน่
และได้นาำ เสนอสิง่ ทีต่ อ้ งการจะเล่าโดยสือ่ สารอย่างเข้าถึงผูช้ ม
และใช้ทฤษฎีทางภาพยนตร์ส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพจะ
ส่งผลให้งานได้รับรางวัลเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพ
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องค์ความรู้ที่ได้รับ
การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล และหาแรงบั น ดานใจได้
วิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีการเล่าเล่าเรื่องในการที่จะเล่า
ต้องมาจากความรู้สึกข้างในมาเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรเรา
ต้องทำาองค์ประกอบนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดแก่นเรื่องเป็นสิ่งที่
สำาคัญในการคิดเรื่องราวทั้งหมด เมื่อได้แก่นเรื่องจึงนำามา
ขยายสร้างเรื่องราวที่สมบูรณ์ สิ่งที่เราต้องการจะเล่าต้อง
สื่อสารกับคนดูว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเพราะฉนั้นเวลา
กำากับหรือคิดบทต้องให้ความหมายกับการขยายความกับสิง่
ที่เราต้องการจะสื่อสารอย่างละเอียด
การถ่ายทำา ภาพที่ถ่ายต้องสื่อสารกับอารมณ์ของ
เรือ่ งราวทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ตอ้ งกรนำาเสนอไปในทางทิศไหนการที่
เป็นผูก้ าำ กับและเป็นผูก้ าำ กับภาพด้วยเป็นงานทีต่ อ้ งคิดทัง้ สอง
ด้ า นทั้ ง ภาพและเรื่ อ งราวหนั ก ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรมี ที ม เพื่ อ
สนับสนุน
ข้อเสนอแนะ
1.การผลิตงานภาพยนตร์สนั้ ถือเป็นงานสร้างสรรค์
ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความรูใ้ นหลายด้านมาผสมผสานให้เกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยกระบวนการค้นคว้าวิจัยในการหา
ข้อมูลมาสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
2. วิธีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีโจทย์หรือ
หัวข้อให้ตอ้ งศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างละเอียด
เพือ่ ให้ได้ผลิตภาพยนตร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
มากที่สุดจึงจะมีโอกาสได้รางวัล
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