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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ าภาพยนตร์ กบั ในการผลิต
ภาพยนตร์ โ ฆษณา ร้ า นHands and Heart ของบริ ษ ัท Oversea Online มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
บทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับภาพยนตร์ และกระบวนการทางานของผูก้ ากับในการผลิ ตภาพยนตร์
โฆษณา ร้าน Hands and Heart ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ และได้มี
ส่ วนร่ วมในการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ร้าน Hands and Heart โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทาประชุมวางแผนการทางาน 2.ดูโลเคชัน 3.blockshot 4.Shooting
ซึ่ งผลจากการดาเนิ นงานทาให้เข้าใจถึงกระบวนการทางานของผูช้ ่ วยผูก้ ากับและบทบาท
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อการผลิ ตภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์ น้ นั ถ้าหากขาดการ
วางแผนและการประสานงานที่ดีจะทาให้ กระบวรการผลิตภาพยนตร์ ติดขัด การทางานไม่ราบรื่ น
โดยที่ ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ นั้นมี ก ระบวนการท างาน 3 ขั้นตอนตามแนวคิ ดเกี่ ย วกับ กระบวนการผลิ ต
ภาพยนตร์ คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา ขั้นตอนการถ่ายทา และขั้นตอนหลังการถ่ายทา ถ้าหากเกิ ด
ความผิดพลาดในกระบวนการก่อนการถ่ายทาและขั้นตอนการถ่ายทาจะส่ งผลให้ข้ นั ตอนหลังการ
ถ่ายทาเกิดความผิดพลาดไปด้วย เพราะการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยผูก้ ากับ
คาสาคัญ : กระบวนการผลิตภาพยนตร์ /ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ /ภาพยนตร์โฆษณาร้าน Hands and
Heart
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Abstract
The cooperative study of the role of the assistant directors, the film with the production of
advertising films shop Hands and Heart of Oversea Online aims to study the role of the film director
and the process of directing the production of advertising films. Store Hands and Heart organizers
can work as an assistant director and has been involved in the production of a film Hands and Heart
the process works as follows. 1. The first step to making the plan work.
2. Locations 3.blockshot 4.Shooting
The result of the process to understand the role of assistant director and assistant directors
that are very important to the film's production. The film, if the lack of planning and coordination
to make. Artful film production jams the work is not smooth the assistant director is a three-step
process based on the process of film production is the stage before the shooting. The process of
filming and a step behind the curtain. If an error occurs in the early stages of filming, and filming
will result in a step backwards filming a crash. Because the job of assistant director.
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