บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมู ลเกี่ ยวกับ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
โครงงานบทบาทหน้าที่ของ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ และเรี ยนรู ้ กระบวนการทางานในการถ่ายทา
ภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart ผูจ้ ดั ทาสามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์
2.1.1 แนวความคิดและทฤษฏีทางการสื่ อสาร (บทบาทในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงาน)
2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีการบริ หาร POSDCORB (บทบาทในฐานะนัก
บริ หารงาน)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์
2.2.1 ความหมายบทบาทหน้าที่ต่างๆของทีมผลิตภาพยนตร์
2.2.2 (3P) กับการผลิตภาพยนตร์
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ (Assistant Director) เป็ นบุ คคลที่ อยู่เบื้ องหลังการขับเคลื่ อนของ
กองถ่ายทั้งหมด ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ มีหน้าที่ในการช่ วยผูก้ ากับ ในส่ วนของการจัดการไม่ใช่
ส่ วนของความคิดสร้ างสรรค์ กองถ่ายดาเนิ นงานได้อย่างลื่ นไหล ถ่ายครบตามที่ต้ งั ไว้ทุกไว้ ไม่มี
ปัญหามาขัดขวางหรื อการทางานหยุดลง และที่สาคัญช่วยให้อยูใ่ นงบประมาณ
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 1 มีหน้าที่ในการจัดการในภาพรวมของงานสร้าง การคานวณคิว
ถ่ าย วางคิ ว ดาเนิ น การหน้ากอง อ านวยความสะดวกต่ างๆ โดยการเป็ นสื่ อกลางให้ ผูก้ ากับ กับ
ทีมงาน ผูช้ ่วยจะต้องรู ้การทางานของผูก้ ากับแต่ละคนว่าดาเนินช้าหรื อเร็ ว เพื่อจะได้เตือนและจากัด
การทางานให้ได้ครบถ้วนตามตารางการถ่ายทา และจะจัดการกองถ่ายให้เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
นั้น แจ้ง ที ม งานฝ่ ายต่ างๆให้ รับ รู ้ เพื่ อให้ เวลาที่ เขามาอยู่ห น้ากองงานหน้ากองของผู ช้ ่ วย 1 คื อ
Runcut ในการถ่ายทา นาเสนอนาเสนอแผนการถ่ายทาให้ผกู ้ ากับเพื่อการทางานที่เป็ นระเบียบและ
รวดเร็ วสะดวกกับทุกฝ่ าย และจัด Blockingให้นกั แสดง
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 2 มีหน้าที่ คอยซ้อมบทนักแสดง ดูความเรี ยบร้อยภายนอก ก่อนที่
จะเข้าไปถึงหน้าฉาก คอยประสานตามนักแสดง ตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบฉากก่อนถ่าย ถ้ามีอะไร
ผิดพลาดต้องรี บแจ้งผูช้ ่วย 1 ให้เขาสลับปรับเปลี่ยนเบรกดาวน์เพื่อไม่ให้กองถ่ายหยุดชะงัก ดูแลใน
เรื่ องนักแสดง เช่ นฉากนี้ นกั แสดงต้องตกน้ า ผูช้ ่ วย 1 อาจจะมองเรื่ องเสื้ อดับเบิ้ลไว้ แต่ผูช้ ่ วย 2 จะ
มองเรื่ องผ้าห่ ม คนที่ คิ ดว่านัก แสดงเมื่ อขึ้ นมาจากน้ าแล้วจะต้องหนาว ควรมี ผ า้ ห่ ม ให้ ระหว่าง
นักแสดงรอจัดไฟ ก็ผชู ้ ่วย 2 เข้ามาดูแล อีกหน้าที่ของผูช้ ่วย 2 คือจัดหานักแสดงประกอบครับ ต้องดู
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ที่บุคลิกเข้ากับเรื่ อง เตรี ยม Brief นักแสดงประกอบ สร้างอารมณ์ ให้เขาสนุ กกับงาน ก่อนจะไปถึ ง
หน้างาน
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ 3 ผูช้ ่ วย 3 จะอยู่หน้าฉาก ทาทุกอย่างที่หน้าฉากต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็ นดัมมี่ให้เขาจัดแสงวางกล้อง คอยบอกตาแหน่ งนักแสดง ปล่ อยคิ วตัวประกอบ ประสานฝ่ าย
จัดการให้คอยกันรถที่จะโผล่เข้ามาในเฟรม คอยประสานกับผูก้ ากับและผูช้ ่วย 1 ในการขยับกล้อง
บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ น้ นั ต้องปฏิบตั ิงานเป็ นศูนย์กลางของกองถ่าย ไม่
ว่าจะเป็ นการติ ดต่อประสานงานของกับ ฝ่ ายต่างๆ ดู แลความเรี ยบร้ อยให้กบั ทุ กฝ่ าย การบริ หาร
จัดการเวลาในการถ่ายทา เพื่อไม่ให้เกินเวลาที่กาหนดไว้ ต้องมีไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับกองถ่าย จะต้องอาศัยผูม้ ีความละเอียดรอบคอบในการทางาน เช่น ขณะกาลังถ่ายทามีเหตุฝน
ตกหนัก ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะต้องมีคิวถ่ายสารองไว้สารับหรับสถานการณ์ต่างๆ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ จะต้องรู ้ก่อนและแก้ไขได้ทนั ท่วงที และต้องทราบถึ งปั ญหาที่เกิดขึ้นของฝ่ ายต่างๆ และ
ดาเนิ นการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาขึ้นภายในกอง ต้องมีการรับแรงกดดันได้สูง เพราะต้องคอย
ประสานงานกับทุกๆฝ่ าย ต้องทางานกับคนหมู่มากซึ่ งจะต้องมีปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น จึง
เห็นได้วา่ บทบาทหน้าที่ของ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ น้ นั มีบทบาทอยู่ 2 สถานะภาพ ดังต่อไปนี้
1. (บทบาทในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงาน)
2. (บทบาทในฐานะนักบริ หารงาน)
แนวคิ ดและทฤษฏี ที่ จะยกมาอธิ บายเที ยบเคี ยงเพื่อเป็ นกรอบของการศึ กษาครั้งนี้ จึงต้อง
สัมพันธ์กบั บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ และแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการทางานใน
การถ่ายทาภาพยนตร์ ในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร
ทุกระดับ ทั้งเป็ นการสื่ อสารจากบนลงล่างจากล่างขึ้ นบนหรื อเป็ นการสื่ อสารในระนาบเดี ยวกัน
ล้วนต้องอาศัยศิลปะแห่ งการสื่ อสารทั้งสิ้ นจึงจะสามารถทาให้งานนั้นสาเร็ จลุ ล่วงตามเป้ าหมายได้
ผูช้ ่วยผูก้ ากับจึงต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจในแนวคิดนี้เป็ นอย่างดี
2.3 แนวความคิดและทฤษฏีทางการสื่ อสาร (บทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติงาน)
ในปั จจุบนั นี้ การบริ หารในองค์กรต่างๆ ได้เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปแล้วว่า ความสาเร็ จและ
คุ ณสมบัติขอ้ หนึ่ งที่ สาคัญที่ ตอ้ งมี อยู่ในตัวของผูน้ ายุคใหม่ก็คือ การเป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อสาร
สามารถถ่ายทอดความคิดอ่านของตนเองสู ้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างเข้าใจ วิลเลียม อาร์ แวนเดอซา
(William R. Van Dersal) ได้กล่าวไว้น่าสนใจว่า เพื่อให้องค์กรก้าวไปถึ งเป้ าหมายได้อย่างราบรื่ น
ได้น้ นั ผูน้ าต้องมีความเข้าใจดี วา่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์กรจะต้องได้รับ การชี้ แจงบอกกล่าวให้ทราบ
ถึงข่าวสารต่างๆที่จาเป็ นในเรื่ องสาคัญขององค์กรซึ่ งได้แก่
1. นโยบายทัว่ ไปขององค์กรรวมทั้งโครงสร้างและการดาเนิ นงานขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ หรื อ ความมุ่งหมายขององค์กร
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3. ผลงานต่างๆ ที่องค์กรได้กระทาไปแล้ว เช่น กิจกรรมด้านต่างๆ ความเจริ ญก้าวหน้าและ
ความสาเร็ จที่องค์กรได้รับ
4. แผนงานในอนาคตระยะยาว ซึ่ งหมายรวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว
จึงกล่าวได้วา่ การสื่ อสารในองค์กรที่ดียอ่ มเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
ผูส้ ่ ง สารและผู ร้ ั บ สารตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ ว ที่ สุ ด การถ่ ายทอดข่ า วสารอย่า งมี ระบบ
สามารถที่จะปรับแนวทางการปฏิบตั ิและนโยบายให้สอดคล้องไปตามสภาพแวดล้อมได้ ผูช้ ่ วยผู ้
ก ากับ ภาพยนตร์ จะต้อ งสื่ อ สารกับ เจ้า หน้ าที่ ในระดับ ต่ า งๆ ที่ รับ นโยบายและแผนงานเพื่ อไป
ปฏิ บตั ิ งานตามคาสั่ง ให้เข้าใจถึ งวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของงานผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ที่ ดี
จะต้องมี วิธีการสื่ อสารเพื่อที่ จะอธิ บายถึ งแผนงานและสิ่ งที่ ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ได้วาดฝั นไว้
ให้กบั บุคลากรเหล่านั้นได้ อย่างเข้าใจและมีกระบวนการ จึงสามารถทาให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ได้ซ่ ึ งวิธีการสื่ อสารที่ ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จะเลื อกใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั งานก็มีหลายหนทาง
หลายลักษณะ ดังนี้
1. การสื่ อสารทางเดียว
2. การสื่ อสารสองทาง
3. การสื่ อสารแบบเป็ นทางการ
4. การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
5. การสื่ อสารโดยใช้ถอ้ ยคาและการเขียน
6. การสื่ อสารโดยไม่ใช่ถอ้ ยคา
7. การสื่ อสารจากบนลงล่าง
8. การสื่ อสารจากล่างขึ้นบน
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอ่ มต้องใช้การสื่ อสาร
ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง หรื อหลายครั้ งที่ ตอ้ งใช้ท้ งั สองอย่างควบคู่กนั ไปหรื ออาจจะเกื อบทั้ง
กระบวนการของการสื่ อสารก็เป็ นได้ ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งเรี ยนรู ้และตระหนักเสมอว่างาน
ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ เป็ นงานที่ปฏิ บตั ิงานแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ได้ แต่เป็ นงานที่ตอ้ งสื่ อสารกับ
ผูค้ นต้องร้องขอ ต้องชักจูงโน้มน้าว กระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาดาเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้
อย่างเข้าใจและตรงตามแผน ซึ่ งการจะทาเช่นนั้นได้ก็ตอ้ งยึดหลักในการสื่ อสาร 7 ประการ เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ผล ดังนี้
1. ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility) ของข่าวสารและวิธีการส่ งข่าวสาร ผูร้ ับข่าวสารจะต้องมี
ความน่าเชื่อมัน่ ในผูส้ ่ งข่าวสาร
2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) ความสาคัญของเรื่ องนี้ อยู่ที่ท่าทางคาพูด
ภาษาที่เหมาะสมนอกเหนือไปจากสังคม วัฒนธรรมหรื อสภาพแวดล้อมอื่นๆ
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3. เนื้ อ หาสาระ (Content) ข่ า วสารที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วามหมายต่ อ ผู ้รั บ ข่ า วสาร มี ล ัก ษณะ
น่ าสนใจและเป็ นเรื่ องราวที่ อาจจะให้ท้ งั ความพึ งพอใจหรื อไม่ พ อใจ พร้ อมกับ มี ก ารชี้ แจงและ
แนะนาให้มีการตัดสิ นใจ
4. บ่อยสม่าเสมอต่อเนื่ องกัน (Continuity and Consistency) การสื่ อข่าวสารจะได้ผลต้องส่ ง
อย่างสม่าเสมอติดต่อกัน หรื อ มีการย้าเพื่อเตือนความทรงจาหรื อเปลี่ยนทัศนคติ
5. ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ ได้ดีตอ้ งส่ งให้ถูกช่องทางของการสื่ อสา
นั้นๆ โดยมองหาช่ องทางที่เปิ ดรับข่าวสารที่เราจะส่ ง และถู กส่ งสายงาน กรมกองหน่ วย หรื อโดย
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ส่ งถึงตัวบุคคลโดยตรงจะรวดเร็ วกว่า หรื อส่ งที่บา้ นได้รับเร็ วกว่าการ
ส่ งไปให้ที่ทางาน เราควรเลือกช่องทางที่ได้ผลเร็ วที่สุด
6. ความสามารถของผูร้ ับ (Capability of Audience) การสื่ อสารที่ถือได้วา่ ได้ผลนั้นต้องใช้
ความพยายามหรื อแรงงานน้อยที่สุด การสื่ อสารจะง่ายสะดวกก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการรับ
ของผูร้ ั บ ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย หลายอย่าง เช่ น สถานที่ โอกาสที่ อ านวย อุ ป นิ สั ย ความรู ้ เป็ นต้น
7. ความแจ่มแจ้ง (Clarity) ข่าวสารต้องง่าย ใช้ภาษาที่ ผูร้ ับเข้าใจมีความมุ่งหมายเดี ยวอย่า
คลุมเครื อ
นอกจากหลัก การต่ า งๆ ของการสื่ อสารในองค์ ก รแล้ว การสร้ า งความพึ ง พอใจใน
บรรยากาศการสื่ อสารในองค์กรให้เกิ ดขึ้นในหมู่สมาชิ กก็เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะจะช่วยให้ผรู ้ ับสารมี
ความพึงพอใจและพร้อมจะเปิ ดรับสารเหล่านั้นง่ายมากยิ่งขึ้น ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งคานึงถึง
ปัจจัย 7 ประการดังนี้ คือ
1.การให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานของตัวเอง ความพอใจในงานจะเกิดขึ้นด้วยการจ่าย
ค่ า จ้ า งอย่ า งยุ ติ ธ รรม การให้ ป ระโยชน์ ที่ เหมาะสม การเลื่ อ นขึ้ นเลื่ อ นต าแหน่ ง งานให้ มี
ความก้าวหน้าในงานและมอบหมายงานที่ตรงกับความชอบความถนัดของผูป้ ฏิบตั ิงาน เมื่อผูป้ ฎิบตั ิ
ติงานมีความพอใจในงานของตนเองก็จะเป็ นส่ วนที่ทาให้เกิดความพอใจในบรรยากาศการสื่ อสาร
ขององค์กรด้วย
2. การให้ขอ้ มู ลและข่าวสารที่ เพียงพอ ข้อมูล ที่เพียงพอ ข้อมู ลที่ เพี ยงพอนั้นจะต้องรวม
ข้อมูลต่างๆ 5 รายการ คือ การแจ้งให้รู้ถึงนโยบายขององค์กร เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการทางาน
การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารและพนักงาน แผนงานเกี่ ยวกับอนาคตขององค์กรและผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน การให้ขอ้ มูลข่าวสารดังกล่ าวแก่ บุคคลในองค์กรเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงแนวความคิดหลักของการสื่ อสาร
3. การเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร จัดทาโครงการพัฒนาพนัก งาน
โดยจัดให้ทุกคนเข้ารั บการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางานองค์กรจะต้องกาหนด
นโยบาย ในการฝึ กอบรมไว้อย่างแน่ นอนสนับสนุ นและจัดให้มีโครงการอบรมโดยมีหน่ วยงาน
ภายในหรื อภายนอกองค์กร
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4. การจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก้ การจัดให้มีระบบและวิธี
ในการแจ้งข้อมูล หรื อเผยแพร่ ข่าวสารภายในองค์กรให้พ นักงานรั บรู ้ โดยทัว่ กัน การจัดระบบ
ข่าวสารอาจกระทาได้ในหลายๆรู ปแบบ เช่น วารสาร หนังสื อเรี ยน บันทึกข้อความ ศูนย์เผยแพร่
ข่าวสาร บุคคลในองค์กรจะเกิดความพอใจถ้าหากเข้าสามารถหาข้อมูล หรื อส่ งข้อมูลไปยังบุคคล
ห รื อ ห น่ ว ย งาน ต่ างๆ ใน อ งค์ ก รไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ งแ ล ะ ต าม ที่ ค น ใน อ งค์ ก รต้ อ งก าร
5. การจัดให้มีการสื่ อในการติดต่อที่มีคุณภาพ ความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลในองค์กรมี
ความเชื่ อถือในข่าวสารหรื อสื่ อที่ใช้ในการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์กร แม้วา่ องค์กรจะจัดให้มี
การเผยแพร่ ข่าวสารอย่างทัว่ ถึงก็ตาม ข่าวสารนั้นจะต้องมีคุณภาพเชื่ อถือได้และกระทาได้รวดเร็ ว
ทันการ คุ ณภาพของสื่ อสารการติดต่อมีความหมายรวมถึ งวิธีที่อานวยความสะดวกให้บุคคลใน
องค์กรแจ้งข่าวสารไปยังบุ คคลในองค์กรได้ ข่าวสารตรงกับความเป็ นจริ งและเชื่ อถื อได้เนื้ อหา
ของข่าวสารมีคุณค่า ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
6. การอานวยความสะดวกให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถติดต่อกันได้ องค์กรจะต้องสร้างข่ายการ
สื่ อสารในแนวนอนและการสื่ อสารที่ เป็ นลักษณะส่ วนตัวระหว่างบุ คคลที่ อยู่ต่างหน่ วยงานกัน
เพื่ อ ให้ บุ ค คลเหล่ า นี้ สามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ ท้ ั ง ในเรื่ อ งการประสานงานกั น และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ส่ วนบุ คคลระหว่างกันการจัดให้บุ คคลภายในองค์กรเดี ยวกันพบปะแลกเปลี่ ยน
ความคิ ด เห็ น กัน จะท าให้ สั ม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลดี และสร้ า งความพอใจให้ เกิ ด ขึ้ น ได้
7. การสร้ างความพอใจในระบบการติ ดต่ อสื่ อสารโดยส่ วนรวมของทั้งองค์ก ร ปั จจัย นี้
รวมถึ งวิธีการต่ างๆ ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ที่ ดีภายในองค์กร การสนับ สนุ นกิ จกรรมทางการ
สื่ อสาร และการให้ขอ้ มู ลโดยไม่มีการปิ ดบังเพื่อสร้ างความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับสมาชิ ก
ขององค์กรกับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายปฏิบตั ิ
ในการท างานของผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ นอกจากการต้องเข้าใจเทคนิ คแนวคิดในการ
สื่ อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อน สร้าง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ บุ ค คลภายในกองถ่ าย ก่ อ ให้ เกิ ด พลัง สามัค คี ในอัน ที่ จะร่ ว มร่ วมใจและ
ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในเป้ าหมายของการทางาน อาจกล่าวได้ว่า ความสาเร็ จในงานของ
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ส่วนหนึ่ งก็คือความสามารถในการสื่ อสารเพื่อขับเคลื่อนทีมงานทั้งหมดให้
เดินหน้าไปในเป้ าหมายเดียวกัน อย่างมีความเข้าใจและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.4 กระบวนการบริหาร POSDCORB (บทบาทในฐานะนักบริหารงาน)
งานของผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ เป็ นงานที่ ต้องมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูค้ นหลายฝ่ ายทั้งระดับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนผูค้ นจากหน่ วยงานนอกองค์กรที่ตอ้ งมาประสานการ
ทางานร่ วมกัน ดังนั้นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆให้ลงตัว ไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารคน งบประมาณ อุปกรณ์เครื่ องมือ และการแก้ไข
ปั ญหาการตัดสิ นใจเพื่อให้ภารกิจเหล่านั้นบรรลุตามเป้ าหมายให้จงได้
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กูลิ ค และ เออร์ วิก ค์ ได้รวบรวมแนวคิ ดทางด้านการบริ หารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสื อชื่ อ
“Paper on the Science of Administration) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริ หาร ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดี
ชื่อว่า “POSDCORB” ภาระหน้าที่ที่สาคัญของนักบริ หาร 7 ประการ คือ
1. Planning การวางแผน เป็ นการวางเค้าโครงกิ จกรรมซึ่ งเป็ นการเตรี ยมการก่ อนลงมื อ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินการสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนการ
วางแผน 3ขั้นตอน คือ
1.1 ป ระเมิ น ห าโอก าส ที่ เป็ น ไป ได้ โ ดยพิ จารณ าจาก ท รั พ ยาก รที่ มี อยู่
1.2 ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บ ั ติ
1.3 กาหนดกลยุทธ์และหมัน่ ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. Organizing การจัด องค์ก าร เป็ นการก าหนดโครงสร้ างขององค์ก าร โดยพิ จารณาให้
เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็ นกรม กอง หรื อแผนก โดยอาศัยปริ มาณ
งาน คุณภาพงาน หรื อจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)
3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบตั ิงาน เป็ น เรื่ องที่เกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์การนัน่ เอง ทั้งนี้ เพื่ อให้บุคลากรมาปฏิ บ ตั ิ งานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับการจัด
แบ่งหน่วยงานที่กาหนดไว้
4. Directing การอานวยการ เป็ นภารกิ จในการใช้ศิลปะในการบริ หารงาน เช่ น ภาวะผูน้ า
(Leadership) มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (Human Relations) การจู ง ใจ (Motivation) และการตัด สิ นใจใจ
(Decision making) เป็ นต้น
5. Coordinating การประสานงาน เป็ นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทางาน
มี ค วาม ต่ อ เนื่ อ งกั น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน เป็ น ไป ด้ ว ย ค วาม เรี ยบ ร้ อ ย แ ล ะราบ รื่ น
6. Reporting การรายงาน เป็ นกระบวนการและเทคนิ คของการแจ้งให้ ผูบ้ งั คับบัญชาตาม
ชั้นได้ทราบถึงผลการ ปฏิบตั ิงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ใน
องค์การอยูด่ ว้ ย
7. Budgeting การงบประมาณ เป็ นภารกิ จที่ เกี่ ยวกับการวางแผนการท าบัญชี การควบคุ ม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง

รู ปที่ 2.1 กระบวนการบริ หาร POSDCORB
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นอกจากนี้ วิล เลี่ ย ม เอฟ กลุ๊ ค ได้ก ล่ า วว่ า นั ก บริ ก ารต้อ งรู ้ จ ัก น าข้อ มู ล ด้า นต่ า งๆ มา
ประกอบการวางแผนและบริ หารการปฏิ บตั ิงานของตน นักบริ หารต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่ วยสร้ าง
ความมัน่ ใจว่า การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นในเรื่ องการใช้ระบบ
ข้อมู ลเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นและกระบวนการตัดสิ นใจจึงเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญในการบริ หาร
เป็ นอย่างยิง่
กระบวนการแก้ปั ญ หา (Problem Solving Process) เป็ นเรื่ องที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาในการ
ดาเนิ นงาน เมื่อเกิ ดปั ญหาแล้วจะต้องมีการตัดสิ นใจตามมาเสมอ ในการเลื อกแนวทางแก้ปัญหาที่
เหมาะสม โดยกระบวนการแก้ปั ญ หาจะเริ่ ม จากการก าหนดล าดับ ความส าคัญ ของปั ญ หาเพื่ อ
สามารถเลือกแก้ไขปั ญหาที่จาเป็ นและเร่ งด่วนก่อน การที่นกั บริ หารจะค้นพบหนทางแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้น จะต้องค้นหาให้พบต้นเหตุของปั ญหาให้ได้เสี ยก่อนจึงจะสามารถหาแนวทางขั้นต่อๆไป
การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเรื่ องที่ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากกระบวนการแก้ปัญหา
ซึ่ งข้อที่ต่างกันคือ การแก้ปัญหาเป็ นความพยายามที่จะแสวงหาคาตอบอย่างใดอย่างหนึ่ งให้ได้ แต่
การตัดสิ นใจ คือการคัดเลือกเอาเฉพาะแนวทางใดแนวทางหนึ่ งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ ยุติปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้งหมดและเพื่ อให้ ได้ผ ลลัพ ธ์ ตามที่ ต้องการ การตัดสิ น ใจกระได้ม ากมายหลายครั้ งใน
ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาเช่น เริ่ มจากผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจเลื อกเป้ าหมายที่ตอ้ งการก่อนใน
ขั้นต้น ต่อมาก็ตดั สิ นใจเลือกใช้หรื อจะเชื่ อถือข้อมูลชนิ ดใดที่ได้มา ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ น
ต่อการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไป โดยกระบวนการตัดสิ นใจอาจกระทาโดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรื อกลุ่มบุคคล หรื อทั้งองค์กรที่จะต้องตัดสิ นใจร่ วมกันก็ได้
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ จึงจาเป็ นต้องเข้าใจหลักรัฐศาสตร์การบริ หารการปกครองสามารถ
บริ หารควบคุมบุคลากรได้อย่างเกิดผล มีความเป็ นผูน้ าและมีความสามารถในการทางานเป็ นทีม มี
จิตวิทยาในการทางานร่ วมกับผูค้ นมากมายได้อย่างเข้าอกเข้าใจ โดยใช้หลักการประนีประนอมโน้ม
น้าวหรื อการต่อรองผลักดันเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์โดยรวม อีกทั้งยังเป็ นผูจ้ ดั การกองถ่ายภาพยนตร์
ที่เล็งเห็นและเข้าใจถึงประโยชน์ของการสื่ อสาร เพื่อนามาถ่ายทอดความคิดวิธีการสู่ บุคคลต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตรงเป้ าหมายและเกิดประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้ผูจ้ ดั การกองถ่ายภาพยนตร์ ผนู ้ ้ นั
สามารถปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ได้อย่างมีคุณภาพสมตามเจตนารมณ์

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์
2.5.1 ความหมายและบทบาทหน้ าทีต่ ่ าง ๆ ของบุคลากรผลิตภาพยนตร์
บุคคลที่เกี่ยวของในขั้นตอนการเตรี ยมงานสร้างภาพยนตร์
1. ผูอ้ านวยการผลิต (Producer) ผูอ้ านวยการผลิตเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการควบคุ ม
การผลิ ต ภาพยนตร์ ท้ งั หมด นับ ตั้งแต่ ก ารวางแผน การถ่ ายท า หลัง การถ่ ายท า เพื่ อให้ก ารผลิ ต
ภาพยนตร์ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีความสมบูรณ์ที่สุด
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2. ฝ่ ายกฎหมาย (Legal Department) ฝ่ ายกฎหมายทาหน้าที่ในการทาสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ ซึ่ งได้แก่การทาสัญญาเช่าลิขสิ ทธ์ การเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์ ต่างๆ
การทาประกันภัย ฯลฯ
3. ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ (Script Writer) ผูเ้ ขี ยนบทภาพยนตร์ ท าหน้าที่ เขี ยนบท
ภาพยนตร์ ตามที่ ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็ จ เมื่ อเขี ยนบทเสร็ จแล้วภาระหน้าที่ ต่อไปก็คื อการ
แก้ไขบท เมื่อแก้ไขบทจนเป็ นที่พอใจของผูว้ า่ จ้างแล้วภาระหน้าที่ของผูเ้ ขียนบทก็หมดไป
4. ผูก้ ากับภาพยนตร์ (Film Director) ผูก้ ากับภาพยนตร์ มี หน้าที่ ในการท าความ
เข้าใจบทภาพยนตร์ เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ และเป็ นผูท้ ี่ควบคุมงาน
ผลิตภาพยนตร์ ท้ งั หมดภายใต้การดูแลของผูอ้ านวยการผลิตภาพยนตร์
5. ผู ้ ช่ ว ยก ากั บ ภาพยนตร์ (Assistant Film Director) ผู ้ ช่ ว ยก ากั บ ภาพยนตร์
โดยทัว่ ไปแล้วถ้าเป็ นกองถ่ายภาพยนตร์ ที มใหญ่ ๆ จะมี ผูช้ ่ วยกากับภาพยนตร์ 2-3 คน ขึ้ นอยู่กบั
Scale ภาพยนตร์
6. ผูก้ ากับภาพ (Director of Photography) ผูก้ ากับภาพจะประสานงานกับผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ ในการวางแผนการจัดแสงการออกแบบแสงและการวางมุมกล้องเพื่อการสื่ อความหมาย
ด้วยภาพต่างๆ กองถ่ายหนังใหญ่ผกู ้ ากับภาพนั้นส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นช่างกล้องด้วย
7. ช่ างกล้อง (Camera Operator) ช่ างกล้องจะประสานงานกับผูก้ ากับและผูก้ ากับ
ภาพในการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยการกาหนดการวางมุมกล้อง ขนาดภาพ การสื่ อความหมายด้วย
ภาพซึ่ งจะวางแผนล่วงหน้าในขั้นตอนเตรี ยมงานสร้างก่อนที่จะถ่ายจริ ง
8. ผูก้ ากับศิลป์ (Art Director) ผูก้ ากับศิลป์ ทาหน้าที่ในการไปหาสถานที่ ที่ถ่ายทา
ร่ วมกับผูท้ าหน้าที่จดั หาสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูช้ ่วยกากับ ธุ รกิจกองถ่าย ฯลฯ
การออกแบบสร้างฉากตามยุคสมัยบรรยากาศตามเรื่ องราวในบทภาพยนตร์
9. ผูช้ ่ วยก ากับ ศิ ลป์ (Asst. Art Director) ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ศิ ล ป์ ท าหน้าที่ ช่ วยเหลื อผู ้
กากับศิลป์ ในการออกแบบฉากที่ได้รับมอบหมายจากผูก้ ากับศิลป์
10. ฝ่ ายจัด หาอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก (Properties Master) ฝ่ ายจัด หาอุ ป กรณ์
ประกอบฉากทาหน้าที่จดั หาอุปกรณ์ ประกอบฉากต่างๆเช่น จัดหาตู ้ โต๊ะ นาฬิกา ผ้าม่าน ฯลฯ ตาม
การออกแบบของฝ่ ายศิลป์
11. ฝ่ ายสร้ างฉาก ฝ่ ายสร้ างฉากจะท าหน้าที่ ส ร้ างฉากตามที่ ฝ่ายศิ ล ป์ ออกแบบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดก่อนที่จะมีการถ่ายทาภาพยนตร์
12. ผูเ้ ขียนสตอรี่ บอร์ ด (Story Board Visualizer) ผูเ้ ขียนสตอรี่ บอร์ ด จะทาหน้าที่แปลงบท
ภาพยนตร์ ให้เป็ นภาพเขียน โดยกาหนด ขนาดภาพ มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ ฯลฯ เพื่อให้
ง่ายสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยทัว่ ไปแล้วการเขียนสตอรี่ บอร์ ดนั้นจะเขียนเฉพาะฉากที่ถ่าย
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ทายากๆเท่านั้น เช่น ฉาก ACTION ต่างๆซึ่ งทีมงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผูก้ ากับภาพยนตร์ ช่างกล้อง ผู ้
กากับศิลป์ พอเห็นภาพจากสตอรี่ บอร์ ดแล้วก็สามารถจะออกแบบทางานตามหน้าที่ของตนได้ทนั ที
13. ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย (COSTUME DESIGNER) ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้าเครื่ อง
แต่งกายทาหน้าที่ออกแบบเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับต่างๆ ของตัวละคร โดยคานึ งถึ งยุค
สมัย บุคลิ กของตัวละคร โดยก่ อนที่ จะออกแบบเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายนั้น ผูอ้ อกแบบนอกจะ
อ่านจากบทภาพยนตร์ อย่างละเอียดแล้ว จะต้องเข้าร่ วมประชุ มกับผูก้ ากับภาพยนตร์ ผูก้ ากับศิลป์
เพื่อทราบแนวคิดและกาหนดแนวทางของการออกแบบโทรและอารมณ์ ของภาพยนตร์ ให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน
14. ผูจ้ ดั คิ วเสื้ อผ้าเครื่ องแต่ ง (WARDROBE)ผูจ้ ดั เสื้ อ ผ้าเครื่ อ งแต่ ง กาย ท าหน้า ที่ จดั คิ ว
เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายของนักแสดงให้เป็ นไปตามตารางการถ่ายทาภาพยนตร์ ตลอดจนดู แลเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกายให้สามารถใช้งานได้ทนั ทีที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ ตอ้ งการ
15. ผูจ้ ดั การจัดหาสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ (LOCATION MANAGER) บุคลากรตาแหน่ ง
นี้ เพิ่งมีในกองถ่ายภาพยนตร์ ไทยในระยะเวลาที่ไม่นานมานี้ เพราะก่อนหน้านี้ ผกู ้ ากับ ผูช้ ่วยกากับ
และผูก้ ากับศิลป์ จะช่วยกันหาสถานที่ถ่ายทา แต่เพราะความไม่สะดวก เพื่อให้การจัดหาสถานที่ถ่าย
ทาภาพยนตร์ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น จึงกาหนดให้มีตาแหน่งนี้ข้ ึนมา
16. ผูค้ ดั เลื อกนักแสดง (CASTING) ผูค้ ดั เลื อกนักแสดง ทาหน้าที่ คดั เลื อกนักแสดงตาม
บุ คลิ กของตัวละครที่ กาหนดไว้ในบทภาพยนตร์ ซึ่ งการคัดเลื อกนัก แสดงนี้ ผูค้ ดั เลื อกนัก แสดง
จะต้องทางานร่ วมกับผูอ้ านวยการผลิต ผูก้ ากับภาพยนตร์ และผูช้ ่วยกากับภาพยนตร์ เป็ นต้น
17. ผูฝ้ ึ กซ้อมนัก แสดง (ACTING COACH) ผูฝ้ ึ กซ้อ มนัก แสดง จะท าหน้าที่ ห ลังจากที่
คัดเลื อกนัก แสดงแล้ว บางกองถ่ ายจะก าหนดให้ มี ก ารฝึ กซ้ อมนัก แสดงก่ อ นที่ จะมี ก ารถ่ า ยท า
ภาพยนตร์ 2-3 เดื อ น เพื่ อ ให้ นัก แสดงบางคนที่ ย งั ไม่ มี พ้ื น ฐานทางการแสดงได้พ ัฒ นาตนเอง
สามารถที่ จ ะแสดงภาพยนตร์ ใ นขั้น ตอนการถ่ า ยท าได้ อ ย่ า งราบรื่ น ส าหรั บ นั ก แสดงที่ มี
ประสบการณ์แล้วก็จะต้องมีการฝึ กซ้อมการแสดงตามบทภาพยนตร์ เช่นเดียวกัน
18. ธุ รกิ จกองถ่ายภาพยนตร์ ธุ รกิ จกองถ่ายภาพยนตร์ ทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน ขอใช้
ขอเช่าสถานที่ถ่ายทา ภาพยนตร์ การติดต่อนักแสดง การทางบประมาณค่าใช้จ่ายรายวัน การจ่ายเงิน
แก่นกั แสดงทีมงานตลอดจนทาบัญชีการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อนาเสนอบริ ษทั
2.6 (3P) กับการผลิตภาพยนตร์
ทุกขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์ มีปัจจัย มีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ ทั้ง
เรื่ องคน (Man) วัส ดุ อุป กรณ์ (Material) งบประมาณ (money) การจัดการ (Management) รวมทั้ง
เวลา (Time) เข้า มาเกี่ ย วข้อ ง (4 M + 1 T) การเตรี ย มความพร้ อ มที่ ดี จะท าให้ งานส าเร็ จ ไปแล้ว
ครึ่ งหนึ่ ง ปั ญ หาเป็ นเรื่ อ งปกติ ข องการท างาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะออกไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง จึงต้องช่วยกันคิดตั้ง สมมุติฐานว่าถ้าเกิดปั ญหาอย่างนี้ จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใดได้
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อย่างไร ตั้งคาถามและหาคาตอบไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรี ยมการ ทุกขั้นตอน
ไว้ดีแล้ว ก็จะสามารถจินตนาการถึงเรื่ องราวตอนจบได้เลย การถ่ายทา การตัดต่อก็จะไม่สะดุ ด ไม่
ต้องมาเสี ยเวลาถกเถี ยงกันภายหลัง ซึ่ งจะทาให้มีผลกระทบด้านอื่นๆตามมา เช่ นงบประมาณบาน
ปลาย งานล่ าช้าไม่ เสร็ จทันตามเวลาที่ ก าหนดไว้แล้ว อาจจะถู ก ปรั บ หรื อยกเลิ ก ไม่ มี โอกาสได้
นาเสนอ หรื อทีมงานอาจจะไม่ขอทางานร่ วมกันอีกเลย ล้วนแล้วแต่เป็ นผลเสี ยทั้งสิ้ น ดังนั้นก่อนที่
จะผลิตภาพยนตร์ จึงควรมีข้ นั ตอน 3P ดังนี้
P 1 = Pre- production คือขั้นตอนของการเตรี ยมงาน ก่อนที่จะถ่ายทาภาพยนตร์
P 2 = Production
คือขั้นตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์
P 3 = Post -production คือขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ นการตัดต่อก่อนที่จะนาไปเผยแพร่
2.6.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre- production)
นับเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งก่อนเริ่ มทาการผลิ ตภาพยนตร์ ได้แก่
การเตรี ยมข้อมูล การกาหนดหรื อเค้าโครงเรื่ อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทา ประชุ ม
วางแผนการผลิต การเขียนสคริ ปต์ การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การถ่ายทา อุปกรณ์ การบันทึกเสี ยง
ห้องบัน ทึ ก เสี ย ง ห้องตัดต่ อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก อุ ป กรณ์ แสง การเตรี ยมที มงานทุ ก ฝ่ าย การ
เดินทาง อาหาร ที่ พกั ฯลฯ หากจัดเตรี ยมรายละเอี ยดในขั้นตอนนี้ ได้ดี ก็จะส่ งผลให้ข้ นั ตอนการ
ผลิ ตทาได้ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้นดังนั้น ขั้นตอนของการเตรี ยมงานเป็ นขั้นตอนที่ผูอ้ านวยการสร้าง
หรื อนายทุนหนังส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญเป็ น อันดับหนึ่ง เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่มีส่วนอย่างมากที่
จะชี้ เป็ นชี้ ตายได้วา่ หนังจะออกมาดีหรื อไม่ และเป็ นช่วงที่หนังเริ่ มก่อเค้าเป็ นรู ปเป็ นร่ างจากเรื่ องที่
ได้รับการอนุมตั ิสร้างจากนายทุน
2.6.2 ขั้นตอนของการถ่ ายทาภาพยนตร์ (Production)
เป็ นขั้น ตอนการดาเนิ นการถ่ ายท าภาพยนตร์ (ออกกอง) ที ม งานผูผ้ ลิ ตได้แก่ ผู ้
กากับ ภาพยนตร์ ช่ างภาพ ช่ างไฟ ช่ างเทคนิ คเสี ยง ช่ างศิลป์ ผูแ้ ต่งหน้าท าผม ผูฝ้ ึ กซ้อมนักแสดง
รวมทั้งการบันทึกเสี ยงตามที่กาหนดไว้ในสคริ ปต์ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทาแก้ไขหลายครั้งจนเป็ น
ที่พอใจ (Take) นอกจากนี้ อาจจาเป็ นต้องเก็บภาพ/เสี ยงบรรยากาศทัว่ ไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้ในการขยายความ (Insert) เพื่อให้ผชู ้ มได้เห็นและเข้าใจรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น
2.6.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทาภาพยนตร์ (ตัดต่ อ) (Post- production)
เป็ นขั้นตอนการตัดต่อเรี ยบเรี ยงภาพและเสี ยงเข้าไว้ดว้ ยกันตามสคริ ปต์หรื อเนื้อหา
ของเรื่ อง ขั้น ตอนนี้ จะมี ก ารใส่ ก ราฟิ กและเทคนิ ค พิ เศษภาพ การเชื่ อ มต่ อ ภาพ/ฉาก อาจมี ก าร
บันทึ กเสี ยงในห้องบันทึ กเสี ยง เพิ่มเติ ม อีกก็ได้ อาจมี การนาดนตรี มาประกอบ เรื่ องราวเพื่อเพิ่ ม
อรรถรสในการรั บ ชมยิ่งขึ้ น ขั้นตอนนี้ ส่ วนใหญ่ จะดาเนิ นการอยู่ในห้องตัดต่ อ มี เฉพาะ คนตัด
ต่อ (Editor) ผูก้ ากับภาพยนตร์ และช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ข้ นั ตอนการเตรี ยมงาน (Pre- production)
ต้องคอยวางแผนการถ่ ายท า ประสานงาน เตรี ยมงานกับ ทุ ก ๆ ฝ่ า ไปจนถึ งขั้นตอนการถ่ ายท า
ภาพยนตร์ (Production) ต้องดู แลความเรี ยบร้ อยภายในกองถ่ าย ประสานงานกับทุ กฝ่ าย เมื่ อเกิ ด
ปั ญ หาจะต้องแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความล่ าช้าในการถ่ ายท า เรี ยกว่าหน้าที่
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ มีความสาคัญอย่างมาก แนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ตภาพยนตร์ ถือว่า
เป็ นแนวคิดที่สาคัญในการวิเคราะห์ และนามาเป็ นทฤษฎีในกรณี ศึกษา ครั้งนี้

