บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานโครงงาน
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการกองถ่ายภาพยนตร์ ในกรณีศึกษา : ภาพยนตร์เรื่อง
“ลับ ลวง หลอก” เป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ ผู้จัดทาได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการกอง
ถ่า ยและเทคนิคต่า งๆของภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” โดยมีผลปฏิบัติงานทาให้ทราบถึง
กระบวนการ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production)
4.1.1 ขั้นตอนการบริหารจัดการองค์กรของกองถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก”
งานของผู้จดั การกองถ่ายภาพยนตร์เป็นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน้ หลายฝ่ายทั้งระดับ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้คนจากหน่วยงานนอกองค์กรที่ต้ องมาประสานการ
ทางานร่วมกันดังนัน้ ผู้จดั การกองถ่ายภาพยนตร์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเรียนรู้การบริหารจัดการ
กับสถานการณ์ต่างๆให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการบริหารคนงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือและการแก
ไข้ปัญหาการตัดสินใจเพื่อให้ภารกิจเหล่านั้ นบรรลุตามเป้าหมายให้ จงได้โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกั บ
กระบวนการบริหารแบบ POSDCORB ทั้ง 7 ประการ ได้แก่
4.1.1.1 Planning การวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการ
ทางานน้อยที่สุด โดยการทา Breakdown ก่อนการออกกองในแต่ละวันเพื่อกาหนดเวลาในการมาถึง
สถานที่ถ่ายทาของทีมงานและนักแสดง

รูปที่ 4.1 BREAKDOWN ในการออกกองภาพยนตร์เรื่อง ลับ ลวง หลอก
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ใบ BREAKDOWN คือใบที่กาหนดซีนที่จะถ่ายทา สถานที่ถ่ายทาและเวลาต่าง ๆ ในการออก
กองถ่ายทาในคิวนัน้ ๆ ได้แก่
- เวลาเริ่มกองและเวลาเลิกกอง
- เวลาในการมาถึงสถานที่ถ่ายทาของทีมงานฝ่ายต่าง ๆ
- เวลาในการมาถึงสถานที่ถ่ายทาของนักแสดง
-เวลาในการเตรียมอุปกร์เข้าฉากต่างๆ
- เวลาในการแต่งหน้าทา ผม ของนักแสดง
4.1.1.2 Organizing การจัดการแบ่งหน้าที่การทางานของแต่ละฝ่ายโดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
เปลว ศิริสุวรรณ

รักศักดิ์ จันทร์พิสุ

(ผู้บริหาร)

(ผู้บริหาร)
รักศักดิ์ จันทร์พิสุ
(Producer)
เปลว ศิริสุวรรณ
(ผู้กากับ)
วัชราพร งามสมมิตร
(นักศึกษาฝึกงาน)

พงศธร ร้อยแก้ว

สุพรพิมพ์ กลั่นกลิ่นหอม

ธวัฒไชย พลรวมเงิน

(Camera / Editor Studio)

(ประสานงาน Production)

(การตลาด / ดูแลลูกค้า)

รูปที่ 4.2 แผนผังองค์กรกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก”
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และเนื่องจากในการผลิตงานภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ได้มีเงินทุนให้
ในการถ่ายทา แต่ได้ความอนุเคราะห์จากบริษัท ทรีสตูดิโอ ที่ให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่าย
ทา และขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับทางกองถ่ายเป็นอย่างดี
เยี่ยม
4.1.1.3 Staffing การจัดการบุคคลที่จะมาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการจัดแบ่งงานที่กาหนดไว้โดยการจัดการบุคคลที่มีความพร้อมในด้านที่สนใจและเรียนรู้มา มา
ไว้ด้วยกัน เพราะเป็นเพียงโปรเจคของนักศึกษาเท่านั้น แต่เนื่องด้วยบุคคลที่ให้การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ได้มีผลงานการทางานที่มีประสิทธิภาพต่างๆกมาย จึงเป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้

รูปที่ 4.3 คุณเปลว ศิริสุวรรณ
ผลงานที่ผ่านมา คือ 1. เขียนบทและกากับภาพยนตร์ เรื่อง ไพรรีพินาศ (2547-2549)2.
Animatic Director Serie “4 Angle Season2” (2550) 3. เขียนบทแลกากับภาพยนตร์ซีรี่ย์ “Angels :
นางฟ้าล่าผี” (2556-2557)

รูปที่ 4.4 คุณรักศักดิ์ จันทร์พิสุ
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ผลงานที่ ผ่ า นมา คื อ 1. ก ากั บ ภาพยนตร์ โ ฆษณาAISชุ ด “บั ต รแรบบิ ท AIS”

(2556)

2. ครีเอทิฟและควบคุมการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “กีฬาฟันดาบกับท่อน้าไทย” (2558) 3. ควบคุม
การผลิตมิวสิควีดีโอ อาร์สยาม กุ้ง สุธิราช เพลง “ทาสมนต์คนดี” (2558) 4. ควบคุมการผลิตซีรี่ย์
เรื่องสยองผองเพื่อน ตอน”เพื่อนหนึ่งเพื่อนนาง” ออกอากาศทาง ททบ.5 (2558)
4.1.1.4 Directing การอานวยการเป็นการใช้ศิลปะหรือจิตวิทยาในการจัดการกอง โดยใช้
การสร้างแรงจูงใจให้กั บบุคลากรภายในกอง เช่น ในการหาบุคคลเข้ ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง
ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” จะต้องมีแรงจูงใจให้กับบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียงหรือ
เงินทอง
4.1.1.5 Coordinating การประสานงาน โดยแต่ละฝ่ายภายในกองจะต้องมีสื่อกลางในการ
ประสานงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการกองถ่าย เช่น การเดินทางไปถ่ายยังสถานที่ต่างๆ ภายใน 1
วัน ถึง 3 สถานที่ จาเป็นต้องมีฝ่ายจัดการกองถ่ายไปด้วยเสมอเพื่อติดต่อประสานงานระหว่างหน้า
กองไปยังจัดจุดประสานงานด้านอื่นๆ เป็นต้น
4.1.1.6 Reporting การรายงานเป็นการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เช่น ฝ่ายจัดการกองถ่ายรายงานถึงทางบริษั ท ทรีสตูดิโอ จากัด (บริษัทนายทุน) ได้ทราบถึง ปัญหา
ในการถ่ายทา ว่าวันนีเ้ กิดเหตุขัดข้องในการถ่ายทาเพราะเมื่อไปยังสถานที่ถ่ายทาแล้วนักแสดงเกิด มี
ปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจาเป็นต้องยกเลิกกองในวันนั้น และเลื่อนถ่ายไปเป็นวันอื่น
แทน ทาให้เสียทั้งเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
4.1.1.7 Budgeting การงบประมาณเป็นภารกิจที่ เกี่ยวกับการวางแผนการทาบัญชีการ
ควบคุมเกี่ยวกั บการเงินภายในกอง โดยการจั ดแบ่งงบประมาณจากทางบริษั ท ทรีสตูดิโอ จากัด
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ตามเนื้องาน และบริหารงบประมาณในเพียงพอในการถ่ายทา จนกระทั่ง เสร็จสิ้น
การถ่ายทา เช่น เกิดปัญหางบประมาณในการถ่ายทา บานปลาย จึงจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดย ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ เรื่อง เช่น กระดาษA4ต้องใช้ทั้ง 2 เป็นต้น
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4.1.2 ขัน้ ตอนการประชุมเกี่ยวกับปัญหาในการถ่ายทาและการแก้ไขปัญหา (Pre-Production)
4.1.2.1 การประชุมเกี่ยวกับปัญหาในการถ่ายทาภาพยนตร์
ในการออกกองถ่ายทา นั้นจะต้องมีปัญหาและอุปสรรค์ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องใช้
สถานที่ในการถ่ายทา ก็คือ หอที่ใช้ในการถ่ายทา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ ห้องแคบเกินไปไม่มี
อากาศถ่ายเท และไม่สามารถที่จะถ่ายทาได้ ทาให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทามาก และเกิดความ
ล่าช้า จึงเรียกประชุมหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4.1.1.2 การแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ในการถ่ายทา
จากการประชุมทีมงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปว่าจาเป็นต้องเปลี่ยน
สถานที่ถ่ายทา จึงทาให้เสียเวลาในการถ่ายทาเป็นอย่างมาก

รูปที่ 4.4 ห้องที่ใช้ถ่ายทาครั้งแรก ทั้งแคบและไม่มีอากาศถ่ายเท

รูปที่ 4.5 ห้องที่ใหม่ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์
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4.1.3 สารวจสถานที่ถ่ายทา (Pre-Production)
เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” มีสถานที่ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
หมด จึงไม่เสียเวลามากในการย้ า ยสถานที่ใ นการถ่ายทา และยังสะดวกสบายต่อทีมงานอีก ทั้ง
นักแสดงด้วย

รูปที่ 4.6ไปสารวจสถานที่ถ่ายทา (มหาวิทยาลัยสยาม สวนGarden )

รูปที่ 4.7ไปสารวจสถานที่ถ่ายทา (หอพัก ทวีสุข เพชรเกษม 28 )

รูปที่ 4.8ไปสารวจสถานที่ถ่ายทา(บ้านเดี่ยว เพชรเกษม 58)
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ในการเลือกใช้สถานที่ถ่ายทา ต่าง ๆ ในภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” มีวิธีการเลือก
โดยวิเคราะห์จากบทภาพยนตร์แล้วนามาประชุมกับทีมงาน เพราะมีเงื่อนไขว่าแต่ละสถานที่ถ่ายทา
จะต้ องอยู่ ใ กล้ กั นหรือมี ระยะทางไม่ใ กล้กั นมากเพื่ อให้ส ะดวกในการย้ ายสถานที่ถ่ายทา และ
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ซึ่ ง ในภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้ ส ถานที่ถ่ า ยท า ทั้ ง หมดอยู่ ที่ จัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
4.2 ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ (Production)
4.2.1 ดูแลและอานวยความสะดวกให้กับทีมงานและนักแสดง
4.2.1.1 เครื่องดื่ม
การถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” ได้มีการจัดเตรียมเครื่องดื่มสาหรับทีม
งานและนักแสดงให้พร้อม จะได้ไม่เกิดการเสียเวลา
4.2.1.2 ฝน
ในการถ่ายทา ภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก” ปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถ
ป้องกันได้นั้น ก็คือฝนตก ซึ่งปัญหานี้มีผลทา การเดินทางไปยังสถานที่ถ่ายทาเกิดความล่าช้า และ
อุปกรณ์อาจเปียกเสียหายได้ แก้ปัญหาโดยการต้องเลื่อนวันถ่าย หรือถ้ามีเหตุจาเป็นจริงๆก็ต้องรอ
ให้ฝนหยุดตกก่อน
4.2.1.3 อาหารทีมงานและนักแสดง
ในช่วงเวลาพั กกองจะเป็นเวลาพักทานอาหารของนักแสดงและทีมงาน ซึ่ งทาง
ผู้จัดทา จะต้องเตรียมอาหารให้กับทีมงานและนักแสดง ซึ่งพอถึงเวลาพักจะมี อาหารมาให้ตามเวลา
พักเบรกของแต่ละวันนั้น ๆ ซึ่งพอถึงเวลาพักกองทีมงานก็จะมาจากทานอาหารพร้อมกัน
4.2.1.4 จัดการเก็บรวบรวมเรื่องเอกสารการรับเงินของฝ่ายต่าง ๆ
เนื่องจากเป็นโปรเจคของสถานประกอบการสหกิจศึกษาการรับเงินจะจึงเป็นการเก็บเงิน
กันเอง โดยการตั้งเป้าหมายไว้ และเมื่อต้องการใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ภายในกองถ่าย ก็จะมีเอกสาร
ยืนยัน และจดรายละเอียดไว้ทุกครั้งในการใช้จ่าย เพื่อยืนยันหลัก ฐานในการจ่ายเงินออกไป ซึ่ ง
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เชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารแบบ POSDCORB ในเรื่องของ Reporting การ
รายงาน และ Budgetingการงบประมาณ
4.2.1.5 พิมพ์รายชื่อนักแสดงและทีมงานทุกคนเพื่อ เอาไว้ใส่เครดิตในภาพยนตร์
ในการผลิตภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ตอนจบของภาพยนตร์จะต้องมีชื่อทีมงานและนักแสดง
ทุกคน เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงรายชื่อของทีมงานและนักแสดงเบื้ องหลังทุกคนรวมทั้งเป็นเกียรติ
ประวัติของทีมงานทุกคนอีกด้วย โดยผู้จัดทาได้รับหมอบหมายให้พิมพ์รายชื่อของนักแสดงและ
ทีมงานทุกคนลงในโปรแกรม Microsoft Excel รวมไปถึงรายชื่อของนักศึกษาฝึกงานทุกคนด้วย

รูปที่ 4.9 พิมพ์ชื่อเพื่อใส่ End Credit
4.2.1.6 เช็คจานวนสิ่งของต่าง ๆ ภายในกอง
ในการออกกองควรจะต้องตรวจสอบสิ่งของต่างๆ อย่ างสม่าเสมอเพื่อเช็คจานวนแล้วเมื่อ
เห็นว่าสิ่งของอะไรใกล้จะหมดหรือมีสิ่งของที่ฝ่ายต่างๆ ในกองถ่ายต้ องการก็จดรายการสิ่งของ
เอาไว้แล้วไปแจ้งกับผู้จัดการกองถ่ายเพื่อเบิกเงินค่าสิ่งของและออกไปซื้ อของมาเติมเพื่อไม่ให้ของ
ขาดและทาให้การถ่ายทาเกิดความล่าช้า โดยของที่แต่ละฝ่ายต้องการได้แก่
1.ฝ่ายสวัสดิการ: น้าดื่ม, M150
2.ฝ่ายแต่งหน้า: ครีมทาผิวหน้าของนักแสดง
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4.2.1.7 หารถให้นักแสดงและทีมงาน
ในการออกกองหรือการย้ายสถานที่ถ่ายทาทุกครั้ง จะต้องมีการจัดหารถเพื่อความสะดวก
ของทีมงาน หรือบางครั้งเวลาออกกองทีมงานจะมาขึ้นรถพร้อมกันที่บริษัท หรือ บางคนขับรถไป
เอง และจาเป็นต้องไปรับ -ส่งนักแสดงทุกครั้ง เพื่อให้การเดินทางมีความราบลื่น โดยกองถ่าย
ภาพยนตร์เรื่อง “ลับ ลวง หลอก”
4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ายทา (Post-Production)
4.3.1 การถ่ายใบปิดภาพยนตร์
การถ่ายใบปิดภาพยนตร์ หรือ ถ่ายโปสเตอร์ของภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่ขั้นตอน PostProduction หรือหลังจากถ่ายทาภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว ใบปิดภาพยนตร์นั้น เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะ
สามารถทาให้ผู้ชมนั้นเข้าใจได้ว่าเรื่องราวของภาพยนตร์นั้นแบบประเภทใด ใบปิดภาพยนตร์
เปรียญเสมือนประตู ว่าจะทาให้ดึงดูดผู้ชมนั้นอยากจะเปิดเข้าไปดูหรือไม่ โดยในการถ่ายทาใบปิด
ภาพยนตร์ครั้งนี้ผู้จัดทามีหน้าที่คอยโทรตามนักแสดงและดูแลความเรียบร้อยของนักแสดงและ
ทีมงานขณะถ่ายทา

