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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของมิวสิ กวีดีโอ “ขอวอน2”
บริ ษทั สมอลล์รูม จากัดโดยผลปฏิ บตั ิ งานทาให้ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ในกระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศน์ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – Production)
4.1.1 ทาความเข้าใจกับทีมงานถึงแนวคิด ดูแลและกากับรายละเอียดก่อนวันถ่ายภาพ
(เสื้ อผ้า / แบบ /อุปกรณ์ประกอบฉาก / สถานที่ / อุปกรณ์กล้องและไฟ / ฯลฯ) มีความเข้าใจถึง
จิตวิทยาการบริ หารจัดการผูร้ ่ วมงาน ทั้งทางด้านคุณภาพงานและจิตใจ ความเข้าใจขอบเขตของงาน
/ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและเทคนิคของงานแต่ละขั้นตอน รู ้จกั วิธีที่เหมาะสมสาหรับการ
ประสานงานกับทีมงานส่ วนต่างๆ
4.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง
ในขั้นตอนการคัดเลื อ กนัก แสดง ผูจ้ ัดท าได้เป็ นผูจ้ ดั ท าบอร์ ด นัก แสดง เพื่ อใช้ใ นการ
นาเสนอแก่ผกู ้ ากับละครในขั้นตอนของการคัดเลื อกนักแสดง คือ ทางบริ ษทั ผูจ้ ดั ได้มีการคัดเลือก
นักแสดงจากผลงานเก่า และได้มีการแคสติ้งนักแสดง ดูวา่ คาเรคเตอร์ ตวั ละครมีความเหมาะสมกับ
นักแสดงหรื อไม่ นักแสดงที่ตอ้ งเล่นคู่กนั ก็จะให้มาแคสติ้งร่ วมกัน ในขั้นตอนนี้ ผจู ้ ดั ทาดาเนิ นการ
โดยใช้แนวคิ ดการบริ หารงาน โดยใช้การประสานงานในส่ วนต่ า งๆของการทางานให้มี ค วาม
ต่ อ เนื่ องกัน คื อ ประสานงานหาเวลาของนัก แสดง ผูก้ ากับ ละคร และผูจ้ ัด ละครให้ ไ ด้ตรงกัน
เพื่อที่จะให้ผกู ้ ากับละครและผูจ้ ดั ละครได้มาดูความเหมาะสมของตัวละครอีกหนึ่ งครั้งก่อนที่จะมี
การฟิ ตติ้งนักแสดง
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4.1.5 ขั้นตอนการเตรี ยมงาน

กระบวนการในขั้นตอนการเตรี ยมงาน คือ แต่ละฝ่ ายก็จดั เตรี ยมอุปกรณ์ ความพร้อมในการ
ผลิ ต แต่ละฝ่ ายก็จะทาหน้าที่ต่างกันไป ในส่ วนของขั้นตอนการเตรี ยมงาน ฝ่ ายArt directorได้เป็ นผู้
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉากนาไปวางในตาแหน่งที่เหมาะสมให้แก่นกั แสดงหลักทุกคน ฝ่ ายศิลป์
เป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารขอใช้สถานที่ในการถ่ายทา การขอสถานที่ถ่ายทา เมื่อทางทีมงานคือ ผูจ้ ดั ละคร
ผูจ้ ดั การกองถ่ าย ผูก้ ากับ ผูช้ ่ วยกากับ และ ฝ่ ายฉาก ได้เข้าไปดู สถานที่ แล้ว เมื่ อสถานที่ น้ นั ตรง
ตามที่ตอ้ งการ ผูจ้ ดั ทาก็จะเป็ นผูพ้ ิมพ์ใบเอกสารขอใช้สถานที่ ในใบเอกสารจะประกอบไปด้วย
ข้อความที่ระบุ ถึงวันเวลาและความต้องการในการขอใช้สถานที่ในบริ เวณต่างๆ หากทางเจ้าของ
สถานที่ ต้องการเอกสารเพิ่ม เติ ม เช่ น ฉากที่ จะใช้เป็ นฉากไหน หรื อมี อุป กรณ์ ใ ดบ้า ง ก็จะแนบ
เอกสารตามที่เจ้าของสถานที่ตอ้ งการไปด้วย
ในขั้น ตอนนี้ ฝ่ ายศิ ล ป์ ใช้ แ นวคิ ด การหาโลเคชั่ น หรื อชุ ด นั ก แสดงโดยการใช้ ก าร
ประสานงานหรื อหาจากทางโซเชี่ยวมีเดีย เพื่อให้การทางานมีความต่อเนื่ องกัน และง่ายต่อการถ่าย
ทาในการเดินทาง
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4.2 ขั้นตอนการถ่ ายทา (Production)
4.2.1 ขั้นตอนการเตรี ยมการถ่ายทา

ทาความเข้าใจกับผูแ้ สดงแบบถึงแนวคิดที่จะนาเสนอดูแลและกากับแนวคิดตามที่ได้ตกลง
กันไว้ในส่ วนของขั้นตอนการประชุ ม ผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมการประชุ มการเตรี ยมงานในการออกกอง
ของแต่ละคิวการถ่ายทา ในขั้นตอนการประชุ มนั้น จะประชุ มเนื้ อหาเกี่ยวกับ บทเอ็มวีในแต่ละคิว
ถ่ายทาที่ ทางธุ รกิ จกองได้จดั ทาเบรกดาวน์มา ฝ่ ายศิลป์ เสื้ อผ้าก็ตอ้ งจัดทาในส่ วนของเสื่ อผ้า การ
แต่งตัวของนักแสดงที่จะมาในคิวนั้นๆ ทุกฝ่ ายจะปรึ กษากันว่าการดาเนินงานจะเป็ นไปอย่างไร
ในขั้นตอนนี้ ฝ่ายศิลป์ จะต้องดูความเรี ยบร้อยภายในฉาก เพื่อให้การถ่ายทาเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม
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4.2.2 ขั้นตอนการถ่ายทา (ออกกอง)

ในส่ วนของขั้นตอนการถ่ ายทา ฝ่ ายศิลป์ ซึ่ งช่ วยดู แลในส่ วนของการดู แลความเรี ยบร้ อย
ของหน้าเซ็ ต ดูแลนักแสดง และงานอื่นๆที่เป็ นประโยชน์ต่อทีมงาน ในการดูแลหน้าเซ็ตทาควบคู่
ไปกับการดูแลนักแสดงด้วย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้นกั แสดง ให้การถ่ายทาเป็ นไปอย่าง
เรี ยบร้อย ในความยากง่ายในการดูแลนั้นมีต่างกัน สถานที่คือสวนรถไฟ ฟิ ตเนสในคอนโด
ในขั้นตอนการถ่ ายทานั้น งานของฝ่ ายศิล ป์ จะเป็ นงานในลักษณะของการดูแลอุ ปกรณ์
เสื้ อผ้าในฉาก
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4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา (Post-Production)
4.3.1 ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
ตกแต่ งภาพให้มีค วามชัดเจนตามแนวคิ ดที่ จะนาเสนอ ดู และการ crop ภาพ หรื อการ
นาไปใช้อย่างเหมาะสมและใกล้ชิด
การสร้ างสรรค์ งานให้ มีเอกลักษณ์ของตนเอง
1. กาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนในการทางานและบทบาทของตัวเองในสาขาอาชีพ
2. ศึกษาและเรี ยนรู ้งานในยุคสมัยต่างๆและวิธีคิดต่างๆของช่างภาพ
3. หัดวิเคราะห์ ‘สู ตร’ ทางความคิดและการปฎิบตั ิงานแต่ละชิ้น
4. หาข้อมูลและเปิ ดรับแนวคิดใหม่ๆ ในสาขาและแง่มุมที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์
5. ทดลองคิดและผลิตงานในรู ปแบบที่แตกต่างจากความคิดเดิมๆ และการสร้างงานตาม
กระแสนิยม
6. สามารถให้คาอธิ บายถึงเหตุผลและที่มาของแนวคิดได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ visual และ
concept

