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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาหัวข้อ “การตีความบทละครเพื่อออกแบบงานสร้างของบริ ษทั
Prop corn art department กรณี ศึกษาละครเรื่ อง “ไฟพยาบาท”(2559) ซึ่ งมีแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวของกับละครเรื่ อง “ ไฟพยาบาท ” นั้นทางทีมงานได้มีการประชุ มแบ่งหน้าที่ของสมาชิ กแต่ละ
บุคคลในกองถ่ายและออกแบบองค์กรการบริ หารงานภายในกองถ่าย และขั้นตอนการถ่ายทารวม
ไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ
บริ ษทั พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์

รู ปที่ 3.1 หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานทีป่ ระกอบการ
หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดี พาร์ ทเม้นท์ (สานักงานใหญ่) 207/73 หมู่ 9 ต.บางกระสอ อ.
เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.02589-4455 เลขผูเ้ สี ยภาษี 012355700094
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รู ปที่ 3.2 แผนที่หจก. พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์ เป็ นกิจการแบบ Production House ที่ก่อตั้งขึ้นมา
ได้ 2 ปี ด าเนิ นกิ จ การด้า นฝ่ ายศิ ล ป์ ทั้ง หมด จะเป็ นงานออกแบบจัด สถานที่ ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา หรื องาน Event งานส่ วนใหญ่คือการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมด
ให้ได้ภาพออกมาตรงตามโจทย์ตามที่ผกู ้ ากับต้องการ จะต้องมีการจัดวางและออกแบบตกแต่งฉาก
หรื อ การสร้างพร๊ อบประกอบฉากขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามบทหรื อตามที่ได้วางแผนงานไว้
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
นายรชฏ เครื อประยงค์
(Production Designer)
นายชุมพล แสงจันทร์
(Property Master)
(Production
Designer)
นายวีรศักดิ์ สุวรรณไหศรี

นายอัฐพล พลสิ ทธิ์
(Property Master)
(Assistant Art Director)
(Assistant Art Director)

นายทรงวุฒิ อนุวงศ์กาแหง
(Property Master)
(Property Master)

ธิชากรณ์ มีบุญมี

นายอัมริ ทร์ นิวาศานนทร์

(Property Master)

(Property Master)

รู ปที่ 3.3 ตาแหน่งพนักงานบริ ษทั พร็ อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายอัฐพล พลสิ ทธิ์ ตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ผูช้ ่วยผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อนายรชฏ เครื อประยงค์ ตาแหน่ง ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์

รู ปที่ 3.4 นายรัชฏ เครื อประยงค์
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฎิ บตั ิงานสหกิ จศึกษานี้ ได้มีระยะเวลาในการฝึ กใน หจก.พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดี
พาร์ ทเม้นท์ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน 2559 ในการปฏิบตั ิงานมีเวลาเข้าออกงานจะ
ขึ้นอยูก่ บั ฝ่ าย Production จะนัดกี่โมงและเวลาออกงานจะขึ้นอยูก่ บั งานว่าจะเสร็ จกี่โมง
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิ งหาคม กันยายน
1. ได้รับโจทย์จากผูก้ ากับมา แล้ว
นามาตีความหมายเพื่ออกแบบงาน
สร้าง
2. ออกแบบงานและเสนองานให้กบั
ลูกค้า
3. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการ
ทางานตามเบรคดาว
4. เซ็ตงานในวันถ่ายทาจริ ง
5. รวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย
ส่ งผูจ้ ดั การกองถ่ายทา เพื่อปิ ดงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 สมุดจดบันทึก

รู ปที่ 3.5 สมุดจดบันทึก
3.8.2 ปากกา
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รู ปที่ 3.6 ปากกา
3.8.3. หนังสื อ

รู ปที่ 3.7 หนังสื อ

3.8.4. วิทยุสื่อสาร

รู ปที่ 3.8 วิทยุสื่อสาร
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3.8.5. คอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3.8 คอมพิวเตอร์
3.8.6 โปรแกรม Microsoft Word

รู ปที่ 3.9 โปรแกรม Microsoft Word สาหรับพิมพ์เอกสาร

