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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผูก้ ากับศิลป์ ของบริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม
จากัด กรณี ศึกษาละครซีรี่ยเ์ รื่ อง “The Cupids”(2559) ซึ่ งมีแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับละคร
เรื่ อง “TheCupids” นั้นทางทีมงานได้มีการประชุ มแบ่งหน้าที่ของสมาชิ กแต่ละบุคคลในกองถ่าย
และออกแบบองค์กรการบริ หารงานภายในกองถ่ายและขั้นตอนถ่ายทารวมไปถึ งอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การถ่ายทา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ

บริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม จากัด

3.1.2 ทีต่ ้งั สถานทีป่ ระกอบการ หมู่ที่615/61 ซอยชิ นเขต1/33 ถนนงามวงศ์วาน ทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

รู ปที่ 3.1โลโก้ของบริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม จากัด
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
ให้ได้ภาพออกมาตรงตามโจทย์ที่ได้รับ จะต้องมีการจัดวางและออกแบบตกแต่งฉาก หรื อ การ
สร้างพร๊ อบประกอบฉากขึ้นมา
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและบริหารขององค์ กร
เจ้าของบริ ษทั สปาร์ ตา้ ฟิ ล์ม จากัด
คุณพรเทพ ฉัว่ ยัง่ ยืน
ART Director
คุณพรเทพ ฉัว่ ยัง่ ยืน
นักศึกษาสหกิจศึกษา
นายสิ ริพงษ์ หมู่ม่วง
รู ปที่ 3.3 แผนภูมิบุคลากรในการดาเนินงานถ่ายทาละครซีรี่ยเ์ รื่ อง The Cupids บริ ษทั รักอุตลุด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายสิ ริพงษ์ หมู่ม่วง นักศึกษาสหกิจศึกษา ตาแหน่ง ผูก้ ากับศิลป์
3.5 ชื่อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณพรเทพ ฉัว่ ยัง่ ยืน ตาแหน่ง ART Director
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานี้ได้มีระยะเวลาในการฝึ กใน บริ ษทั สปาต้าฟิ ล์ม
กาจัด ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 2 กันยายน 2559 ในกาปฎิบตั ิงานมีเวลาเข้าออกงานขึ้นกับ
Production จะนัดกี่โมงและเวลาออกงานจะขึ้นอยูก่ บั งานว่าจะเสร็ จกี่โมง
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิ งหาคม

ขั้นตอน Pre – production
- ประชุมจากบริ ษทั
- อ่านบทละครซี รี่ย ์
- ดูเบรกดาวในแต่ละวันก่อน
ออกกองถ่ายเพื่อเตรี ยม
ความพร้อม
ขั้นตอน Production
- เตรี ยมของที่ตอ้ งใช้ท้ งั หมด
- เซตเข้าฉากในวันถ่ายจริ ง
- คอยดูความเรี ยบร้อยของ
ฉาก คอยรับคาสัง่ จากผู ้
กากับ หรื อทีมกล้อง
ขั้นตอน Post – production
- เสร็ จสิ้ นคิวถ่ายในแต่ละวัน
ก็ทาการเคลียร์ พ้นื ที่
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน ละครซีรี่ย ์ “The Cupids”

กันยายน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คัตเตอร์

รู ปที่ 3.4 คัตเตอร์

3.8.2 สก็อตเทปใส

รู ปที่ 3.5 สก็อตเทปใส
3.8.3 เทปกาวหนังไก่

รู ปที่ 3.6 เทปกาวหนังไก่
3.8.4 กาวสองหน้า

รู ปที่ 3.7 กางสองหน้า
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3.8.5 กาวสองหน้าโฟม

รู ปที่ 3.8 กาวสองหน้าโฟม
3.8.6 เทปผ้าแลคซีน

รู ปที่ 3.9 เทปผ้าแลคซีน
3.8.7 กรรไกร

รู ปที่ 3.10 กรรไกร
3.8.8 เชือกมัดอุปกรณ์ไว้ขา้ งตัว

รู ปที่ 3.11 เชือกมัดอุปกรณ์ไว้ขา้ งตัว

