บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการผลิตละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” เพื่อออกแบบงานสร้างมีผล
การปฏิบตั ิงาน และกระบวนการเตรี ยมงาน ดังนี้
4.1 ขั้นการเตรียมงาน (Pre-Production)
ในการทางานต่าง ๆ ไม่วา่ งานอะไรที่เกี่ยวกับสื่ อและสารนับเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ก่อนเริ่ มทาการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่การเตรี ยมข้อมูล การกาหนดหรื อเค้าโครงเรื่ อง การ
ประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทา ประชุ มวางแผนการผลิต การเขียนสคริ ปต์ การจัดเตรี ยม
วัสดุ อุ ปกรณ์ การถ่ ายทา อุปกรณ์ การบันทึกเสี ย ง ห้องบันทึ กเสี ยง ห้องตัดต่อ อุปกรณ์ ประกอบ
ฉาก อุ ปกรณ์ แสง การเตรี ยม ที มงาน ทุกฝ่ าย เรื่ องการเดิ นทาง อาหาร ที่พกั ฯลฯ หากจัดเตรี ย ม
รายละเอี ย ดในขั้นตอนนี้ ไ ด้ดี ก็ จะส่ ง ผลให้ข้ นั ตอนการผลิ ตทาได้ง่ า ยและรวดเร็ วยิ่ง ขึ้ นดัง นั้น
Pre-Production เป็ นขั้น ตอนที่ ผูอ้ านวยการสร้ า งหรื อ นายทุ น หนัง ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคัญ
เป็ น อันดับ หนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่ มี ส่ วนอย่า งมากที่ จะชี้ เป็ นชี้ ตายได้ว่า หนัง จะออกมาดี
หรื อไม่ช่วง Pre-Production จะเป็ นช่วงที่หนังเริ่ มก่อเค้าเป็ นรู ปเป็ นร่ างจากเรื่ องที่ได้รับการอนุ มตั ิ
สร้างจากนายทุน
4.1.1 นัดประชุ มกองละคร
ก่อนอื่นที่จะสร้ างภาพยนตร์ หรื อละครในแต่ล่ะเรื่ องนั้น จะต้องมีบทที่สมบูรณ์ ก่อนและ
หลัง จากนั้น ฝ่ ายผู ้จ ัด ละคร (Producer)จะต้อ งเป็ นคนหาบุ ค ลากรในแต่ ล่ ะ ฝ่ าย เมื่ อ เราได้บ ท
ภาพยนตร์ มาแล้ว คราวนี้ จะเป็ นการเตรี ยมงานเพื่อถ่ายทาภาพยนตร์ จะต้องมีการประชุมงาน เพื่อ
แบ่งหน้าที่ต่างๆเช่ นผูก้ ากับผูช้ ่วยผูก้ ากับ ผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับศิลป์ และฝ่ ายต่างๆอีกมากมายใน
ขั้นตอนนี้ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ เป็ นคนดาเนินงานซะส่ วนใหญ่ จะมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1.1.1 ประชุ มทีมงาน ก่อนที่จะถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” จะต้องมีการประชุมเพื่อ
คุยรายละเอียดต่างๆ ผูก้ ากับจะอธิ บายบทให้ทีมงานเข้าใจ และอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็
ควรจะเสนอแนะกันในตอนประชุ ม เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุ มทุกคนก็จะต้องทาหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
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4.1.1.2 หาสถานที่ถ่ายทา (Location) เมื่อบทละครพร้อมถ่าย ผูก้ ากับต้องการสถานที่แบบ
ไหน ทีมงานก็จะต้องหาสถานที่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูก้ ากับ เพื่อให้ดูสมจริ ง น่าเชื่ อถือ
และออกมาสวยงาม

รู ปที่ 4.1 โลเคชัน่ ที่บา้ นของ สวนหลวง ร.9 “ดวงใจพิสุทธิ์ ”
ตัวอย่างจากรู ปที่ 4.1 ที่ตอ้ งเป็ นโลเคชัน่ ที่กว้าง เพราะในเรื่ องดือจัดงานเลี้ยงเล็กๆภายใน
ครอบครัว
4.1.1.3 ออกแบบบุคลิกลักษณะตัวละคร (Character Design) การหานักแสดงต้อง ให้
บุคลิกของตัวละครออกมา ตามที่ผกู ้ ากับต้องการการ Workshop ทีมงาน นักแสดง หากการถ่ายทา
ต้องมีเทคนิคพิเศษ เช่น ฉากแอคชัน่ ต้องมีระเบิด ฉากนักแสดงถูกรถชน ต้องมีการมาเตรี ยมก่อนว่า
จะใช้เทคนิ คอย่างไร ที มงานจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่น้ ี เพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่ วน
นักแสดง
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รู ปที่ 4.2 ยุกต์ ส่ งไพศาล รับบท หัฏฐ์
ตัวละครนี้มีคาแรคเตอร์ เป็ นผูช้ ายที่มีเสน่ห์ มีความขี้เล่นและทะเล้นหน่อย ๆ และเนื่องจาก
ครอบครัวของรัตนบดินทร์ เจ้าของคฤหาสน์รัตนคาม มีทายาทเพียงคนเดียวคือ ภูมิ คาสโนว่าที่สาว
ๆ ต่างมอบใจให้เขา เพราะด้วยทั้งหน้าตาที่หล่อ และฐานะที่ดี จึงต้องออกแบบบุคลิกของตัวละคร
โดยการแต่งตัวให้เนียบ ๆ ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ ที่เป็ นทายาทของครอบครัวรัตนบดินทร์
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รู ปที่ 4.3 มทิรา ตันติประสุ ต รับบท ชินานาง หรื อ อาช้าง
ตัวละครนี้มีคาแรคเตอร์ คือ เป็ นสาวเปิ่ น จิตใจดี จริ งใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มองโลกในแง่ดี แต่
เป็ นคนหัวแข็งไม่ยอมใคร หนีออกจากบ้านเพราะไม่อยากถูกจับแต่งงานโดยไร้ความรัก ถูก ภูมิ จ้าง
ด้วยราคาที่สูงลิบหลิ่ว ให้มาแสดงหลอกว่า เป็ น เดือนฉาย ทาให้ตอ้ งมีการออกแบบตัวละครตัวนี้ มี
การแต่งตัวออกค่อนข้างเชย ๆ และส่ วมแว่นตาสายตาให้กบั นักแสดง เพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ สาว
เปิ่ น
4.1.1.4 ตารางเช็ คเอกสารจากผู้ช่วยผู้กากับเพื่อบอกทาง รายละเอียดในวันถ่ าย ผูช้ ่วยผู ้
กากับจะต้อง ดูวา่ ทุกฝ่ ายตรงควรลงเป็ นวันไหน วันที่ถ่ายเหมาะสมกับสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ หรื อไม่
เหมาะสมกับสถานที่ ที่จะไปถ่ายทาหรื อไม่ เช่น ถ่ายฉากในโรงเรี ยน หากต้องการความสงบก็ควร
จะถ่ายในวันเสาร์ -อาทิตย์ แต่ถา้ ต้องการให้เห็นบรรยากาศของนักเรี ยนก็ควรจะถ่ายวันจันทร์ -ศุกร์
และ เพื่อให้ฝ่ายศิลป์ ได้รู้วา่ ต้องการอุปกรณ์ประฉากอะไรบ้าง
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รู ปที่ 4.4 ตารางวัน/เวลาการถ่ายทา เบรกดาวน์ คิวที่ 53
ตัวอย่างรู ปที่ 4.4 สถานที่ถ่ายทา คือ ศาลปทุมธานีวนั ที่ 11 มิถุนายน 2559
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ฝ่ายศิลป์ ต้องเตรี ยม คือ เอกสารทางกฎหมาย/เสื้ อผ้าเก่าๆของปุ๊ กกี้ / ข้าวของ
ปุ๊ กกี้ตอนมา กทม.
อุปกรณ์ประกอบฉาก

การเช่า

การซื้ อ

สปอร์น
เซอร์

เอกสารทางกฎหมาย
เสื้ อผ้าเก่าๆของปุ๊ กกี้
ข้าวของปุ๊ กกี้ตอนมา กทม.
ตารางที่ 4.1 การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก คิวที่ 53

Mockup
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รู ปที่ 4.5 ตารางวัน/เวลาการถ่ายทา เบรกดาวน์ คิวที่ 54
ตัวอย่างรู ปที่ 4.5 สถานที่ถ่ายทา คือ ศาลปทุมธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2559
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ฝ่ายศิลป์ ต้องเตรี ยม คือ รถตูช้ ลีกร / กระเป๋ าทนาย / เอกสาร(สาเนา) /เอกสาร
ทางกฎหมาย /เซตอุปกรณ์ภายในศาล / เสื้ อผ้าเก่าๆของปุ๊ กกี้ / กระเป๋ าข้าวของปุ๊ กกี้ตอนมา กทม. /
อาหารกลางวันในห้องพัก
อุปกรณ์ประกอบฉาก
การเช่า
การซื้ อ สปอร์นเซอร์
รถตูช้ ลีกร

กระเป๋ าทนาย

เอกสาร(สาเนา)
เอกสารทางกฎหมาย
เซตอุปกรณ์ภายในศาล

เสื้ อผ้าเก่าๆของปุ๊ กกี้
กระเป๋ าข้าวของปุ๊ กกี้ตอนมา กทม.
อาหารกลางวันในห้องพัก

ตารางที่ 4.2 การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก คิวที่ 54

Mockup
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รู ปที่ 4.6 ตารางวัน/เวลาการถ่ายทา เบรกดาวน์ คิวที่ 57
ตัวอย่างรู ปที่ 4.6 สถานที่ถ่ายทาคือ สวนหลวง ร9 + กองขยะ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ฝ่ายศิลป์ ต้องเตรี ยม คือ โทรศัพท์หัฎฐ์ / ผ้าซับเหงื อออกาลังกาย /
จักรยาน / โต๊ะ / ม้านั้งในสวนสาธารณะ / กาแฟ / แพนเค้ก / หมวก / กระเป๋ าเดินทาง /หูฟัง /
แว่น / รถยนตร์
อุปกรณ์ประกอบฉาก
การเช่า
การซื้ อ สปอร์นเซอร์ Mockup
โทรศัพท์หฎั ฐ์

ผ้าซับเหงือออกาลังกาย

จักรยาน

ม้านั้งในสวนสาธารณะ

กาแฟ

แพนเค้ก

กระเป๋ าเดินทาง

โต๊ะ

หมวก

หูฟัง

แว่น

รถยนตร์

ตารางที่ 4.3 การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก คิวที่ 57
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รู ปที่ 4.7 ตารางวัน/เวลาการถ่ายทา เบรกดาวน์ คิวที่ 58
ตัวอย่างรู ปที่ 4.7 สถานที่ถ่ายทา สปา+บ้านเกศนีวลิ ล์ วันที่ 25 มิถุนายน 2559
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ฝ่ายศิลป์ ต้องเตรี ยม คือ อาหารเช้าเด็ก / ลูกแก้ว / ทอดมัน(อาหาร) / ตุ๊กตา
ดวงใจ / โต๊ะกินข้าว /อาหารบนโต๊ะ(อาหารเช้า) / ขนม/โดนัท/เอแคลร์ /นม
อุปกรณ์ประกอบฉาก
การเช่า
การซื้ อ สปอร์นเซอร์
Mockup
อาหารเช้าเด็ก

ลูกแก้ว

ทอดมัน(อาหาร)

ตุก๊ ตาดวงใจ

โต๊ะกินข้าว /อาหารบนโต๊ะ(อาหาร
เช้า)

ขนม/โดนัท/เอแคลร์ /นม

ตารางที่ 4.4 การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก คิวที่ 58
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รู ปที่ 4.8 ตารางวัน/เวลาการถ่ายทา เบรกดาวน์ คิวที่ 59
ตัวอย่างรู ปที่ 4.8 สถานที่ถ่ายศาลปทุมธานี วันที่ 26 มิถุนายน 2559
อุปกรณ์ประกอบฉากที่ฝ่ายศิลป์ ต้องเตรี ยม คือ รถ / อาหารกลางวันในห้องพัก / โทรศัพท์ / การดาษ
เขียนโน๊ต / ตุก๊ ตาดวงใจ / กระเป๋ าใส่ เอกสาร / กระเป๋ าทนาย / เอกสารทางกฎหมาย / ขนม / หนังสื อ
การ์ตูน
อุปกรณ์ประกอบฉาก
การเช่า
การซื้ อ
สปอร์นเซอร์ Mockup
รถ

อาหารกลางวันในห้องพัก

โทรศัพท์

การดาษเขียนโน๊ต

ตุก๊ ตาดวงใจ

กระเป๋ าใส่ เอกสาร

กระเป๋ าทนาย

เอกสารทางกฎหมาย

ขนม

หนังสื อการ์ตูน

ตารางที่ 4.4 การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก คิวที่ 58
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4.1.2 ประชุ มการออกแบบงานสร้ างภายในฝ่ ายศิลป์ หลังจากที่ได้ประชุ มกองเพิ่อให้เข้าใจงานที่ตรงกันทุกฝ่ ายแล้ว ภายในฝ่ ายศิลป์ เองก็ได้มี
การประชุมเกี่ยวกับการออกแบบสถานที่ถ่ายทา และวิเคราะห์บทที่ได้รับมาจากวันที่ไปประชุม ว่าผู ้
กากับต้องการฉากให้ออกมาเป็ นแบบไหน ผูก้ ากับศิลป์ ก็มาอธิ บายให้บุคลากรภายในทีมเข้าใจ
ตรงกัน
4.1.3 เตรียมอุปกรณ์ ประกอบฉาก
จากที่ ไ ด้ป ระชุ ม ออกแบบงานสร้ า งภายในฝ่ ายศิ ล ป์ แล้ว ฝ่ ายศิ ล ป์ ทุ ก คนก็ ต้อ งเตรี ย ม
อุปกรณ์ ประกอบฉากให้ตรงตามที่ผกู ้ ากับศิลป์ ได้บอกไว้ ก็มีของบางอย่างที่ตอ้ งซื้ อเพิ่ม หรื ออาจ
ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ บุคลากรในฝ่ ายที่ได้รับมอบหมายงาน ก็จะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ ส่ วนใน
ละครเรื่ อง “ ดวงใจพิสุทธิ์ ” เป็ นละครออกแนว romantic จึงไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งสร้างขึ้นใหม่
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาไปประกอบฉาก สามารถหาได้ทวั่ ไป

รู ปที่ 4.9 การประชุมแจกจ่ายงานสาหรับฝ่ ายศิลป์
ตัวอย่างรู ปที่ 4.9 จากภาพหลังจากการประชุมเสร็ จ การประชุมเพื่อออกแบบงานสร้าง จาก
ผูอ้ อกแบบงานสร้ าง ว่าฉากไหนควรออกแบบอย่างไร และควรมีอะไรในฉากบ้าง ในการทา
ภาพยนตร์ หรื อละครแต่ละเรื่ อง ผูอ้ อกแบบงานสร้างจะต้องคอยนัดประชุมงานเพื่อให้ทุกคนในฝ่ าย
ศิลป์ ได้รู้ตรงกันว่า ผูอ้ อกแบบงานสร้างต้องการอะไร ในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ก็เช่นกันที่ตอ้ ง
มีการประชุมออกแบบงานสร้างของฝ่ ายศิลป์
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รู ปที่ 4.10 การสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก
ตัวอย่างรู ปที่ 4.10 การทาเฟื อกเทียม คือเอาแร๊ ปมาพันรอบขา หลังจากนั้น ก็เอาปูนปา
สเตอร์มาทารอบขาที่พนั แร็ ปไว้ รอจนกว่าจะแห้ง แล้วก็ค่อยเติมปูนเพิมเข้าไปจนกว่าจะเป็ นที่พอใจ
และก็ตดั ออกจากขา โดยการตัดให้ใช้กรรไกสอดเข้าไปในเฟื อกเทียมด้านหลัง และค่อย ๆ ตัดเบา ๆ
ขาเทียมนี้ใช้ในฉากที่สราญเข้าโรงพยาบาล

4.2 ขั้นการออกกองถ่ ายทา (Production)
เป็ นขั้นตอนการดาเนินการถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” (ออกกอง)ทีมงานผูผ้ ลิตได้แก่
ผูก้ ากับละคร ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสี ยง ช่างศิลป์ ผูแ้ ต่งหน้าทาผม ผูฝ้ ึ กซ้อมนักแสดง รวมทั้ง
การบันทึ กเสี ยงตามที่ กาหนดไว้ในสคริ ปต์ ขั้นตอนนี้ อาจมี การถ่ ายทาแก้ไขหลายครั้ งจนเป็ นที่
พอใจ (take) นอกจากนี้อาจจาเป็ นต้องเก็บภาพ/เสี ยงบรรยากาศทัว่ ไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการขยายความ (insert) เพื่อให้ผชู ้ มได้เห็นและเข้าใจรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น
4.2.1 การจัดเตรียมสถานทีใ่ นการถ่ ายทา
ในการถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ถึงแม้วา่ เป็ นละครแนว romantic การเซ็ทฉากก็ยงั
เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมาก เพื่อให้ภาพที่ออกมาสวยงาม และได้องค์ประกอบ ดังนั้นฝ่ ายศิลป์ จึง
จาเป็ นที่จะต้องมาถึ งโลเคชัน่ ก่อนใคร เพื่อในการจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อการถ่ายในแต่ล่ะซี นตาม
เบรคดาวน์ที่ได้มา เพื่อให้ไม่เป็ นการเสี ยเวลาที่ ผูก้ ากับ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ช่างภาพ ช่างไฟ มามาร์ คจุด
ให้แก่นกั แสดง
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4.2.2 เตรียมพร้ อมในการเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์ ประกอบฉาก
หลังจากการจัดสถานที่ของแตล่ะจากในละคร เรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” เสร็ จแล้ว ฝ่ ายศิลป์ ก็จะ
มีการยืนหน้ากองเพื่อการเตรี ยมพร้อมในการเคลื่อนย้ายเซ็ท และในบางฉากที่มีการถ่ายหลายเทค ก็
จะต้องมีการรี เซ็ทให้ทุกอย่างเป็ นเหมือนเดิม ดังนั้นการเตรี ยมพร้อมหน้ากองของฝ่ ายศิลป์ เป็ นสิ่ งที่
สาคัญในการถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ”
4.2.3 จัดหาอุปกรณ์ ประกอบฉากในแต่ ล่ะฉาก
ในแต่ล่ะฉากในละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ส่ วนใหญ่จะต้องมีพร็ อปส์ ให้นกั แสดงถือหรื อ
ใช้อยูใ่ นฉาก ไม่วา่ จะเป็ นแก้วน้ า หนังสื อพิมพ์ รวมไปถึงอาหารต่าง ๆ ที่วา่ งบนโต๊ะ ทุกอย่างล้วน
แต่เป็ นการจัดฉากขึ้นมาจากอุปกรณ์ที่ได้จดั เตรี ยมมาจากในขั้นเตรี ยมงาน แต่ก็มีบางกรณี ที่ผกู ้ ากับ
ต้องการพร็ อปส์เพิ่ม อย่างเช่นน้ าแร่ โดยในตอนประชุมไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ าแร่ แต่ผกู ้ ากับต้องการ
หน้ากอง ฝ่ ายศิลป์ ก็จะต้องรับหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านามาเข้าฉากให้ได้

รู ปที่ 4.11 การจัดเตรี ยมสถานที่ศาล
ตัวอย่างรู ปที่ 4.11 เป็ นการจัดสถานที่เซตในศาลโดยการนาแฟ้ ม / กระเป๋ าทนายและ
เอกสารต่างๆมาประกอบตามที่ได้คุยกันมา
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รู ปที่ 4.12 การจัดเตรี ยมสถานที่ภายในห้องนอน
ตัวอย่างรู ปที่ 4.12 จากภาพเป็ นการเซตห้องนอนของสาวิตรให้ออกมาเรี ยบง่าย

รู ปที่ 4.13 การเซ็ทฉากห้องพิจารณาคดีความศาลปทุมธานี
ตัวอย่างรู ปที่ 4.13 จากภาพเคาท์เตอร์ ตอนแรกเป็ นเคาท์เตอร์ เปล่าโล่ง ๆ ทางฝ่ ายศิลป์ ก็ได้
ทาการเซ็ทโดยการนาแฟ้ มเอกสารเครื่ องปริ้ นมาวางไว้
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รู ปที่ 4.14 การเซ็ทมุมศิลปในสวนภายในบ้าน
ตัวอย่างรู ปที่ 4.14 เซ็ทมุมศิลปะในสวนภายในบ้านให้ออกมาแบบชิวว์ๆสบายๆ โดยมีโต๊ะ
ว่างอุปกรณ์เล็กน้อยวางอุปกรณ์ในการวาดเขียนมาเซ็ทไว้ตามโต๊ะและเก้าอี้

รู ปที่ 4.15 การเซ็ทห้องส่ วนตัว
ตัวอย่างรู ปที่ 4.15 เซ็ทเป็ นมุมที่ออกแนวหรู มีระดับเหมาะสมกับฐานะและองค์ประกอบ
ของบ้าน
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รู ปที่ 4.16 จัดอาหารเช้าใช้ในการเข้าฉาก
ตัวอย่างรู ปที่ 4.16 การจัดเตรี ยมอาหารเข้าฉากมีการเตรี ยมเพิ่มเพื่อมีการถ่ายแก้หรื ออาหาร
ที่เข้าเซ็ทตอนแรกใช้ถ่ายต่อไม่ได้ก็จะนาอาหารสารองที่ทาการเตรี ยมไว้เข้าไปแทนได้ทนั ทาให้การ
ถ่ายทาไม่เกิดการสดุด

รู ปที่ 4.22 เซ็ททางเดินที่ เอเชียทีค
ตัวอย่างรู ปที่ 4.22 เซ็ททางเดินเครี ยพ์ ้นื ที่ให้โล่งจัดเอาสิ่ งที่ไม่จาเป็ นออกจากเฟรมภาพ
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รู ปที่ 4.17 เซ็ทร้านอาหารชั้นลอย
ตัวอย่างรู ปที่ 4.17 ถ่ายที่ The street รัชดา เซ็ทร้านอาหารชั้นลอยหัฎฐ์กบั เสนี ยก์ าลังอวยพร
วันเกิดให้กบั ปุ๊ กกี้ใน Ipad

รู ปที่ 4.18 เซ็ทงานเลี้ยงต้อนรับปุ๊ กกี้
ตัวอย่างรู ปที่ 4.18 เซ็ทที่สวนหลวง ร.9 หัฎฐ์และช้างจัดงานเลี้ยงต้อนรับปุ๊ คกี้ เป็ นการเซ็ท
การทานอาหารแบบสบายๆให้เข้ากับบรรยากาศสถานที่มีการจัดโต๊ะอาหารสาหรับรับประทานกับ
โต๊ะอุปกรณ์และอาหารต่างๆในงานเลี้ยงตอนรับการกลับมาของปุ๊ คกี้
4.2.4 เคลียร์ เซ็ทสถานทีห่ ลังจากการถ่ ายทาเสร็จ
หลังจากการถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ในแต่ล่ะฉากเสร็ จแล้ว ก็จาเป็ นที่จะต้องเอา
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่นามาจัดฉากเคลี ยร์ คืนที่ จาอุปกรณ์ที่เป็ นของฝ่ ายศิลป์ กับอุปกรณ์ บางอย่างที่อยู่
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ภายในสถานที่ น้ นั ต้องช่ วยกันจาโดยห้ามลื มเด็ดขาดว่าอันไหนเอามาจากตรงไหน เพราะจะเกิ ด
ปัญหาตามมาในภายหลัง

รู ปที่ 4.19 การตรวจเช็คอุปกรณ์หลังจากการเคลียร์เซ็ทสถานที่
ตัวอย่างรู ปที่ 4.19 จากภาพเป็ นการตรวจเช็คความเรี ยบร้อยภายในสถานที่ถ่ายทาหลังจาก
การถ่ายสิ้ นสุ ดลงแล้ว เพื่อเป็ นการเช็คอุปกรณ์วา่ เก็บครบหรื อยัง หรื อมีอุปกรณ์ใดที่ยงั ไม่ได้คืนที่
4.2.5 เคลียร์ อุปกรณ์ ประกอบฉาก
หลังจากที่การถ่ายทาละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” ได้จบลงแล้ว อุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ
และของพร็ อปส์ ที่มีความต่อเนื่ องในละคร ก็สามารถเคลียร์ คืนที่ในบ้านพร็ อปส์ ได้ ในขั้นตอนนี้
เป็ นขั้นตอนของการเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าอยูค่ รบไหม เสี ยหายหรื อไม่อย่างไร แต่ในกรณี ที่มีการ
สู ญหายของอุ ป กรณ์ หรื ออุ ปกรณ์ บางอย่า งช ารุ ด ผูก้ ากับ ศิ ล ป์ และที ม ฝ่ ายศิ ล ป์ ของละครเรื่ อง
“ดวงใจพิสุทธิ์ ” จะต้องรับผิดชอบ
4.2.6 คืนอุปกรณ์ ของสปอนเซอร์
ขั้นตอนนี้เป็ นการนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ขอสปอนเซอร์ มาใช้ในการถ่ายละครเรื่ อง “ดวงใจ
พิสุทธิ์ ” ไปคืนที่บริ ษทั ของสปอนเซอร์ อุปกรณ์ ที่ได้ขอสปอนเซอร์ มาสาหรับละครเรื่ องนี้ คือ
โทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์ ของบริ ษทั SUMSUNG โดยการขอสปอนเซอร์ ทางผูจ้ ดั จะเป็ นคน
ติดต่อให้ แต่ฝ่ายศิลป์ จะรับหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์ดงั กล่าว เพราะว่าฝ่ ายศิลป์ ของละครเรื่ องนี้
จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ที่ไว้สาหรับใช้ในฉากต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสู ญหาย หรื อชารุ ด จึงต้องดูแล
อุปกรณ์ที่สปอนเซอร์ให้มาเป็ นพิเศษ
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4.2.7 สรุ ปผลการดาเนินงานของฝ่ ายศิลป์
ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการผลิตละครเรื่ อง “ดวงใจพิสุทธิ์ ” หลังจากได้เครี ยร์
อุปกรณ์ที่ใช้ท้ งั หมดภายในเรื่ องและคืนอุปกรณ์ที่ขอสปอร์ นเซอร์ มาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะมีการ
สรุ ปรายจ่ายทั้งหมดที่ ซ้ื ออุ ปกรณ์ ประกอบฉาก นาผลการสรุ ปรายจ่ายทั้งหมดที่ได้ไปให้แก่ ฝ่าย
บัญชีของ ห้างหุ น้ ส่ วน พร็ อปส์ คอน อาร์ ท ดีพาร์ ทเม้นท์ จากัด และทาการพูดคุยกันเกี่ยวกับปั ญหา
ที่เกิดขึ้นภายในการทางานของฝ่ ายศิลป์ ว่ามีจุดไหนที่บกพร่ องและควรปรับปรุ งในภาพยนตร์ หรื อ
ละครเรื่ องหน้าอย่างไร

