บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษากระบวนการทางานของผูค้ วบคุมความต่อเนื่ อง ในการถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง
“School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” นั้นทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทางาน
ในหน้าที่ผคู ้ วบคุมความต่อเนื่ องอย่างละเอียด โดยมีผลการปฏิบตั ิงานที่ทาให้ทราบถึงกระบวนการ
ทางาน ดังนี้
4.1 ขั้นก่อนการผลิต
4.1.1 ได้ รับบทภาพยนตร์ กน็ ามาอ่านทาความเข้ าใจ
การทางานในขั้นตอนนี้ ถื อเป็ นขั้นตอนแรกในการเริ่ มปฏิ บตั ิงานสหกิ จ คือเมื่อได้รับบท
มาแล้วก็ตอ้ งมานั่งอ่าน นั่งศึ กษา และทาความเข้าใจในตัวบท เพราะถ้าเราไม่อ่าน เมื่ อถึ งเวลาไป
ทางานจริ งๆก็จะไม่สามารถเข้าใจในสิ่ งที่ทุกคนอธิ บายได้เลย

รู ปที่ 4.1 บทภาพยนตร์เรื่ อง “School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ”
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4.1.2 ศึกษาและทาความเข้ าใจในนิสัยของตัวละครหลัก
การทางานในขั้นตอนนี้ จะต้องมานั่งแยกแยะตัวละครหลักว่ามี ใครบ้าง และแต่ละคนมี
นิ สัยอย่างไร มีพ้ืนฐานทางครอบครัว และมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ เป็ นอย่างไร ซึ่ งในภาพยนตร์ เรื่ อง
“School Tales เรื่ องผีมีอยูว่ า่ ” จะมีตวั ละครหลักทั้งหมด 8 คน เป็ นผูห้ ญิง 3 คน และเป็ นผูช้ าย 5 คน
โดยตัวละครแต่ละตัวจะเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นเด็กชมรมวง
โยธวาทิต ที่นึกอยากลองดีเลยเล่าเรื่ องผีที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน และเรื่ องราวเหล่านั้นก็กลายเป็ นเรื่ อง
จริ งที่เกิดกับพวกเขา จนต้องออกตามหาเพื่อคลี่คลายทุกอย่าง ตัวละครหลักในเรื่ องประกอบไปด้วย

รู ปที่ 4.2 ตัวละครปัน
ปัน เด็ก ม.6 เป็ นคนเก็บตัว ไม่สุงสิ งกับใคร มีเพียงโอมที่เธอยอมพูดคุยด้วย ทาให้เธอดู
ลึกลับในสายตาคนอื่น ปั นมีความเชื่อเรื่ องผีในโรงเรี ยนมากแต่ไม่ยอมพูดออกมา

รู ปที่ 4.3 ตัวละครโอม
ปัน เด็ก ม.6 หัวหน้าวงโยธวาทิต มีนิสัยขี้อาย ขี้เกรงใจ จนทาให้รุ่นน้องในวงไม่ได้ให้
ความยาเกรง เชื่อฟัง
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รู ปที่ 4.4 ตัวละครสอง
สอง เด็ก ม.4 ผูท้ ี่มกั จะต่อต้านและท้าทายสิ่ งที่งมงาย สองเป็ นคนตลก มักจะพูดอะไรกวน
ตีน เอาฮาตลอด เป็ นคนเข้ากับคนง่าย ไหลไปได้กบั ทุกกลุ่ม

รู ปที่ 4.5 ตัวละครท็อป
ท็อป เด็ก ม.4 พูดน้อยเก็บกด เป็ นเพื่อนกับเน็ต แต่ลึกๆท็อปเกลียดเน็ต ที่ทาให้เขาดูเป็ นตัว
ตลกอยูเ่ สมอ แต่อีกด้านหนึ่งเน็ตก็เป็ นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขา

รู ปที่ 4.6 ตัวละครเน็ต
เน็ต เด็ก ม.4 เป็ นหัวโจก เกรี ยน ซ่าส์ เข้าวงโยธวาทิตเพราะพ่อแม่บงั คับ ชอบข่ม และ
แกล้งคนอื่น เพื่อให้ตวั เองดูเด่น
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รู ปที่ 4.7 ตัวละครพีท
พีท เด็ก ม.5 สุ ดหล่อประจาวงโยธวาทิต เจ้าสาอาง ขี้อวด ขี้โม้ ปากหมา ไม่ค่อยรู ้กาลเทศะ
ด้วยบุคลิกที่น่ารังเกียจนี้ ทาให้ไม่ค่อยมีใครสนใจคบสนิทด้วย มีแต่สองเท่านั้นที่ยอมอยูก่ บั พีท

รู ปที่ 4.8 ตัวละครครี ม
ครี ม เด็ก ม.5 เป็ นกันเอง มีเสน่ห์ เป็ นเพื่อนสนิทของเมย์ ภายหลังคบกับพี่จอม รุ่ นพี่ที่เมย์
แอบชอบ แต่ยงั หาโอกาสบอกเรื่ องนี้กบั เมย์ไม่ได้

รู ปที่ 4.9 ตัวละครเมย์
เมย์ เด็กสาว ม.5 ที่มีปัญหาเรื่ องการเรี ยกร้องความสนใจ พยายามที่จะสวยอยูต่ ลอดเวลา
เนื่องจากเมย์เป็ นผูห้ ญิงที่ดูเยอะ ทาให้ผชู ้ ายไม่ค่อยสนใจเธอ มีเพื่อนสนิทคือครี มที่เข้าวงมาด้วยกัน
ตั้งแต่ ม.1
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4.1.3 คุยเรื่ องหน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมายกับพนักงานทีป่ รึกษา
การทางานในขั้นตอนนี้น้ นั จะต้องพูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษา และนาบทที่ได้มาอ่าน และ
ลองแยกรายละเอียดในแต่ละฉากว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ตวั ละครต้องใช้ แล้วอุปกรณ์ชิ้นนั้นมีความ
ต่อเนื่ องไปยังฉากต่อไปไหม ตัวละครในฉากนั้นมีใครบ้าง มี Extra ที่ตอ้ งเข้าฉากกี่ คน เป็ นผูช้ ายกี่
คน ผูห้ ญิงกี่คน

รู ปที่ 4.10 การคุยงานกับพนักงานที่ปรึ กษา
4.1.4 แยกอุปกรณ์ทตี่ ัวละครต้ องใช้ ในแต่ ละฉาก
การทางานในขั้นตอนนี้จะต้องมานัง่ อ่านบท แล้วก็แยกแยะว่าในแต่ฉากตัวละครมีอุปกรณ์
อะไรบ้างที่ตอ้ งถื อติดตัว เช่ น นางเอกคือปั น จะต้องมีสมุดที่ใช้จดบันทึกถื ออยูเ่ กื อบจะตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นสมุดเล่มนี้ จะถือเป็ นพร็ อพหลักที่ห้ามเปลี่ ยน หรื อโทรศัพท์ที่ตวั ละครแต่ละตัวใช้ใน
เรื่ องก็ตอ้ งเป็ นโทรศัพท์เครื่ องเดิม สี เดิม รุ่ นเดิม ถ้าใส่ เคสก็ตอ้ งเป็ นเคสอันเดิม
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4.1.5 ประชุ มเพื่อทาความเข้ าใจบท
การประชุ มบทในแต่ละครั้ง จะมีทีมงานทุกฝ่ ายเข้าร่ วมประชุ ม โดยการประชุ มจะมีความ
ละเอียดมาก เพราะต้องมาช่ วยกันออกความคิ ดเห็ นว่าในแต่ละฉากควรจะเป็ นแบบไหน ผูก้ ากับ
ต้องการให้ภาพออกมาเป็ นอย่างไร อุปกรณ์ในฉากนั้นมีอะไรบ้าง และอาจจะมีการปรับแก้บทบ้าง
เล็กน้อย เพราะบางอย่างถ้าให้นกั แสดงเล่นอาจจะเกิ ดความผิดพลาดขึ้นมาได้ เมื่อทาการพูดคุยกัน
เป็ นที่เรี ยบร้อยก็ยกหน้าที่ในการหาอุปกรณ์ต่างๆให้กบั ฝ่ ายศิลป์

รู ปที่ 4.3 ประชุมเรื่ อบท

รู ปที่ 4.11 ประชุมเรื่ องบท
4.2 ขั้นตอนระหว่างการผลิต
4.2.1 ดูตารางการถ่ายทา
ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีตวั คอลชีท หรื อตารางการถ่ายทาในวันนั้น เพื่อใช้ดูวา่ มีฉากอะไรบ้าง
ตัวละครมีใครบ้าง ตัวละครต้องใส่ เสื้ อผ้าอะไร มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ตวั ละครใช้ และฉากนั้นมีความ
ต่อเนื่ องกับฉากอื่นๆหรื อเปล่ า ถ้าฉากที่ จะถ่ายวันนี้ มีความต่อเนื่ องมาจากฉากที่ถ่ายเมื่ ออาทิ ตย์ที่
แล้วก็ตอ้ งดูรูป หรื อดูขอ้ มูลจากที่จดไว้ใน report ว่าทุกอย่างในตัวละครเป็ นอย่างไร มีเหงื่อ มีความ
เลอะของใบหน้า หรื อเสื้ อผ้าไหม
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รู ปที่ 4.12 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 2

รู ปที่ 4.13 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 3

27

รู ปที่ 4.14 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 4

รู ปที่ 4.15 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 5
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รู ปที่ 4.16 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 6

รู ปที่ 4.17 ตารางการถ่ายทาคิวที่ 7
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4.2.2 จับเวลาในแต่ ละฉาก
การทางานในขั้นตอนนี้ จะต้องคอยดูเวลาที่ใช้ในการถ่ายทาในแต่ละฉาก ต้องดูจานวนเทค
จานวนคัทว่าใช้ไปเท่าไหร่ เสี ยไปเท่าไหร่ คัทที่จะใช้จริ งๆคือคัทไหน การจับเวลาก็เพื่อจะนาไปให้
ฝ่ ายตัดต่อทางานในขั้นต่อไป เพราะหนังมีเวลาในการฉายแค่หนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง ฉะนั้นจึงต้องมีการทา
เวลาในแต่ละฉากไม่ให้ยดื เยื้อ หรื อนานเกินไป

รู ปที่ 4.18 จับเวลาในแต่ละฉาก

รู ปที่ 4.19 จับเวลาในแต่ละฉาก
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4.2.3 จดบันทึกฉากทีใ่ ช้
การท างานในขั้น นี้ จะต้องคอยดู ที่ จอมอนิ เตอร์ และคอยฟั ง บทที่ ต ัวละครพู ดว่ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและก็ตอ้ งจดบันทึกลงไปในตัวรี พอร์ ท การจดในขั้นนี้ตอ้ งจดรายละเอียดใน
ทุกเทค ทุกคัทที่ถ่าย รวมไปถึงคาพูดทุกคา การใช้มือซ้าย มือขวา การติดกระดุมเสื้ อ การที่ผมปัดไป
ข้างไหน ตัวละครในฉากนี้มีเหงื่อ มีการแสดงออกแบบไหน

รู ปที่ 4.20 จดบันทึกซีนที่ใช้

รู ปที่ 4.21 จดบันทึกซีนที่ใช้
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4.2.4 ประสานงานกับฝ่ ายศิลป์ และฝ่ ายเสื้ อผ้า
การทางานในขั้นตอนนี้ จะต้องคอยถ่ายรู ปนักแสดงเก็บไว้ เพื่อใช้ดูในการถ่ายทาครั้งต่อไป
ที่ตอ้ งมีการใช้ความต่อเนื่ อง และการถ่ายรู ปนักแสดงเก็บไว้ถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เพราะในการถ่ายทา
แต่ละครั้งจะไม่ได้ถ่ายเรี ยงตามฉาก อาจจะมีการถ่ายข้ามไปข้ามมา อีกความสาคัญหนึ่ งของการ
ถ่ ายรู ป คื อใช้เพื่ อยืนยันกับ ทางฝ่ ายศิ ลป์ และฝ่ ายเสื้ อผ้า ถึ งการแต่งตัวและอุปกรณ์ ที่ตวั ละครใช้
เพราะบางที่ สิ่ ง ที่ ฝ่ ายศิ ล ป์ ถ่ ายไว้จะเป็ นการถ่ ายก่ อนเข้าฉาก รวมไปถึ งฝ่ ายเสื้ อผ้าที่ จะถ่ ายเมื่ อ
นักแสดงใส่ เสื้ อผ้าเสร็ จ แต่ทางผูค้ วบคุมความต่อเนื่ องจะเป็ นฝ่ ายยืนยันว่าการแต่งตัวที่ถูกต้องของ
นักแสดงจริ งๆเป็ นอย่างไร เพราะทางผูค้ วบคุ มความต่อเนื่ องจะถ่ายรู ปหลังจากที่ นักแสดงได้เข้า
ฉากแสดงไปแล้ว

รู ปที่ 4.22 ถ่ายรู ปนักแสดง

รู ปที่ 4.23 ถ่ายรู ปนักแสดง

