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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ผชู ้ ่ วยผูก้ ากับการผลิ ตละคร เรื่ อง เสน่ หา
มายา” ทางที ม งานได้มีการประชุ มแบ่ งหน้าที่ ของสมาชิ กแต่ล ะบุ คคลในกองถ่ ายและออกแบบ
องค์กรการบริ หารงานภายในกองถ่าย และขั้นตอนการถ่ายทารวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 บริ ษทั 914 Entertainment จากัด

บริษัท 914 Entertainment
- 21/37 ชั้น ที่ 1 ลอย บล็อคซี ซ.ศูนย์วจิ ยั ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั 914 Entertainment
ทีจ่ ดทะเบียนบริษัท 914 Entertainment
- 21/37 ชั้น ที่ 1 ลอย บล็อคซี ซ.ศูนย์วจิ ยั ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310

3.2 ลักษณะการประกอบการหลักขององค์ กร
บริ ษทั 914 Entertainment Co.,Ltd. เป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นโดย นายนุษาร ทรรศนะพายัค เป็ น
เจ้าของบริ ษทั นี้ ร่วมกับ นางสาว สิ เรี ยม ภักดี ดารงค์ฤทธิ์ ซึ่ งทางานกันแบบเป็ นระบบแบ่งหน้าที่
ชัดเจนนาบทมาพัฒนาให้สมบูรณ์แล้วนาไปเสนอช่องเพื่อนางบมาผลิตละคร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

Producer
นาย ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์
Director

Assistant Director 1

Assistant Director 2

Assistant Director 3

นางสาว ภัทราวดี โปร่ งหนองเมือง
Production Manager

นาย พัชรพล บุญเลิศ

นาย ชาญฤทธิ์ เศรษฐสิ ริสกุล

Assistant Director

Production Manager

รู ปที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายพัชรพล บุญเลิศ ตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงานผูช้ ่วยผูก้ ากับการผลิตละครเรื่ อง เสน่หามายา
การท างานจะเริ่ ม จากการที่ ต้อ งอ่ า นศึ ก ษาบทเพื่ อเตรี ย มตัวกับ การถ่ า ยท าคิ วต่ อคิ ว การวางตัว
นักแสดงว่าต้องใช้นกั แสดงคนไหนบ้างและนักแสดงสมทบต้องการแบบไหน เอากี่คน เมื่อถึงเวลา
ถ่ายทาต้องอยูห่ น้าเซ็ตคอยควบคุมนักแสดง คอยวางตัววางตาแหน่งนักแสดงและปล่อยคิวนักแสดง
ในแต่ละฉาก จะคอยฟังคาสั่งหรื อการปรับเปลี่ยนการถ่ายจากผูก้ ากับและผูช้ ่วย1 อยูต่ ลอดเวลา และ
ต้องควบคุมดูแลการถ่ายทาให้เป็ นไปอย่างราบลื่นและสมบูรณ์ที่สุด

19

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 นายเข้าเฝ้ า กาวิโล
3.5.2 ตาแหน่ง Project Manager

รู ปที่ 3.4 นายเข้าเฝ้ า กาวิโล
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษานี้ ผูศ้ ึกษามีระยะเวลาในการฝึ กสหกิจบริ ษทั 914 ตั้งแต่วนั ที่
26 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่ งในการเข้าออกงานนั้นจะมีการกาหนดให้เข้า
ออฟฟิ ตวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 และจะมีการออกกองไม่ตรงกันแต่ละสัปดาห์แล้วแต่ทาง
บริ ษทั จะกาหนดมาในและละสัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ดูแลและพัฒนาการเขียนบทให้สมบูรณ์
3.7.2 เลือกตัวนักแสดงวางตัวละครในเรื่ อง
3.7.3 สารวจสถานที่การถ่ายทา
3.7.4 วางแผนทา Breakdown
3.7.5 ติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่ตอ้ งการไปถ่าย
3.7.6 จัดเตรี ยมอุปกรณ์การถ่ายทา
3.7.7 ประชุมทีมงาน
3.7.8 ออกกองถ่ายทาละครเรื่ อง เสน่หามายา
3.7.9 ลาดับภาพตัดต่อและผสมเสี ยง

20

ซึ่ งขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนั้นจะแสดงวิธีการดาเนินงานในการผลิตละครเพื่อนาไปออก
อาอาศให้ผชู้ มได้รับชม และบอกระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม มิถุนายน
Pre-Production
- ดูแลและพัฒนาการเขียนบท
ให้สมบูรณ์
- เลื อ กตั ว นั ก แสดงวางตั ว
ละครในเรื่ อง
- สารวจสถานที่การถ่ายทา
- วางแผนทา Breakdown
- ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
สถานที่ที่ตอ้ งการไปถ่าย
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์การถ่ายทา
Production
- ประชุมทีมงาน
- ออกกองถ่ า ยท าละครเรื่ อ ง
เสน่หามายา
Post-Production
- ล าดับ ภาพตัด ต่ อ และผสม
เสี ยง
ตารางที่ 3.7 ขั้นตอนการดาเนินงาน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

ซึ่ งจากการวางแผนขั้นตอนการดาเนิ นงานและวิธีการปฏิบตั ิงานผลิ ตละคร เรื่ อง เสน่ หา
มายาแล้วนั้น ก็ได้มีการกาหนดอุปกรณ์ท้ งั หมดที่จะต้องใช้ในการผลิตละคร ดังนี้
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
1. สมุดจดบันทึก

รู ปที่ 3.5 สมุดจดบันทึกงาน
2. ปากกา / ดินสอ

รู ปที่ 3.6 ปากกา/ดินสอ สาหรับจดบันทึกงาน
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3.บทละคร

รู ปที่ 3.7 บทละคร สาหรับต่อบทและดูบทให้ตรงกับการแสดง

4.BreaDown

รู ปที่ 3.8 BreakDown สาหรับเช็คคิวถ่ายและวางคิวถ่ายฉากต่อไป
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5.วิทยุสื่อสาร

รู ปที่ 3.9 วิทยุสื่อสารใช้สาหรับสื่ อสารประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ

3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word

รู ปที่ 3.10 โปรแกรม Microsoft Word สาหรับพิมพ์เอกสาร
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2. โปรแกรม Microsoft Excel

รู ปที่ 3.11 โปรแกรม Microsoft Excel สาหรับจัดตารางเวลา

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

รู ปที่ 3.12 โปรแกรม Microsoft PowerPoint สาหรับนาเสนองาน

