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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ในส่ วนของขั้นตอนการศึ กษาหัวข้อบทบาทหน้าที่ ของผูก้ ากับศิลป์ ไปฏิ บตั ิงานการผลิ ต
ละครซี รี่ย ์ “The Cupids” นั้นเป็ นละครซี รี่ยแ์ นว รัก คอมเมดี้ กากับการแสดงโดย ภวัต พนังคศิริ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาแผนการปฎิบตั ิงานละครซี รี่ยแ์ ละสามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
4.1 ขั้นตอนการทางานก่อนการผลิตละครซีรี่ย์ Pre-Production
4.1.1 ขั้นตอนการประชุ มจากทีมงานฝ่ าย Art
บทละครซี รี่ย ์ เรื่ อง “TheCupids” ศึกษาอ่านบทละครซี รี่ยใ์ นแต่ละซี นว่าต้องใช้อุปกรณ์
อะไรบ้างในการทางาน ในแต่ละฉากอุปกรณ์น้ นั ก็จะใช้ไม่เหมือนกัน ก่อนที่เราจะหาอุปกรณ์มาทา
นั้น เราต้องดูบท หรื อคอย รับคาสั่งจากผูก้ ากับว่าต้องใช้อะไรบ้างเพื่อความง่ายต่อการทางาน

รู ปที่ 4.1 บทละครซีรี่ย์เรื่อง “The Cupids”
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4.1.2 วางแผนและตรวจสอบอุปกรณ์
เมื่ อได้รับ บทละครซี รี่ ย เ์ รื่ อง “TheCupids” มาแล้ว ที มงานฝ่ ายศิ ล ป์ ได้ท าการเตรี ย มหา
อุปกรณ์ หรื อวัสดุ ที่จะต้องใช้ในการสร้ างงานทั้งหมด เพื่อความพร้ อม และตรวจสอบดู ว่าขาดสิ่ ง
ใดบ้างแล้วหาให้ค รบยกตัวอย่า งเช่ น ในการท าห้องน้ า จาลองให้เกิ ดความสวยงามและสมจริ ง
ทางด้านอารมณ์ ในเนื้ อเรื่ อง ฉากห้องวาดภาพในอดี ต มีเหตุการณ์ นึกย้อนอดีตนักแสดงหลักคือ
แม่พริ พากาลังวาดภาพผ้าปาติ กอยู่ภายในห้อง ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาและฝ่ ายศิ ลป์ ได้มีการประชุ ม
เตรี ยมงานในการจัดฉากห้องวาดภาพในอดี ต จาลองในส่ วนของฉากต้องเตรี ย มอุ ปกรณ์ ในการ
เปลี่ยนให้รูปลักษณ์โครงสร้างเดิ มให้ดูเก่าและจากนั้น จึงนาอุปกรณ์ฉากที่ตอ้ งเตรี ยมเข้ามาจัดฉาก
(Set Dressing)จากนั้นก็ทาการตรวจสอบผลงานกับผูก้ ากับศิลป์ ก่อนที่จะรายงานความพร้อมให้กบั
ผูค้ วบคุมการสร้างต่อไป

รู ปที่ 4.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ก่อนการถ่ ายทา
นาผ้าปาติกที่อยูด่ า้ นขวามือมาวางบนโต๊ะที่วาดรู ป แล้วจัดอุปกรณ์วาดภาพพวกสี
ผูกกันจานใส่ สีมาวางไว้บนโต๊ะข้างเพื่อที่แม่พริ พาหยิบใช้ในการวาดภาพในการถ่ายทาในให้การ
เห็นภาพเปรี ยบเสมือนนึกย้อนอดีตของแม่พริ พา
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รู ปที่ 4.3 ห้ องจาลองวาดภาพในอดีต
เนื่องจากห้องนี้จะมีขนาดใหญ่ทางทีมงานจะต้องเตรี ยมของไว้ให้เยอะ
พอสมควรจาลองห้องวาดภาพในอดีตของแม่พริ พาต้องทาให้รับรู ้นึกย้อนในอดีตสมจริ ง
และความรู้สึกจริ ง ๆ ภายในห้องจาลองวาพภาพในอดีต

รู ปที4่ .4 การเตรี ยมอุปกรณ์ ภายในห้ องวาดภาพในอดีต
ให้มีความรู้สึกอารมณ์วินเทจ เพราะห้องวาดภาพกว้างเกินไป เพราะมันอาจจะไม่เสมือน
จริ ง สิ่ ง ของที่ ตอ้ งใช้ก็ มี ภาพวาดสี น้ า มัน หุ่ นปั่ น แจกันปั่ นดิ นเป็ นต้น สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ถูก นามาใช้
ภายในห้องวาดภาพเพื่อจาลองห้องวาดภาพขึ้นมาใหม่
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รู ปที4่ .5 การเตรี ยมอุปกรณ์ ในห้ องรับประทานอาหาร
ให้มีความพร้ อมต่อการถ่ายในฉากต่อไปอุปกรณ์ ในห้องรับประทานอาหารส่ วน
ใหญ่แล้วที่บา้ นที่ถ่ายทาก็จะมี อยู่แล้วแต่บางสิ่ งบางอย่างก็ไม่มี ทางที มงานจึ งต้องจัดหา
อุปกรณ์มาเพิ่มใหม่ เช่น จาน ช้อนซ้อน แก้ว แจกัน ผ้ารองโต๊ะเป็ นต้น แล้วพวกเครื่ องครัว
ที่ใช้ประกอบอาหารสิ่ งของพวกนี้ ได้ถูกนามาจาลองภายในห้องรับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วน
4.2 ขั้นตอนในการถ่ ายทาละครซีรี่ย์ Production
4.2.1 ออกแบบงานและเสนองานให้ กบั ลูกค้ า
ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์ และผูท้ ี่มีความรู ้ ทางด้านศิลปะ ตลอดจนผูท้ ี่มีความสามารถทางงานช่ าง
ร่ วมมือกันในการทางานทางด้านศิลปะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ให้ปรากฏฉากที่ให้ภาพสวยงามและ
สมจริ ง ซึ่ งฝ่ ายศิลป์ จะมีบุคลากรจานวนมากน้อยเพียงไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณงานของการสร้างละคร
ซีรี่เรื่ องนั้นๆ ในบางหน้าที่อาจใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบตั ิได้เพื่อความประหยัด งานที่อยูภ่ ายใต้ผู ้
กากับฝ่ ายศิลป์
4.2.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทางานตามตารางแจกรายละเอียดในวันถ่ ายทา
การหาข้อมูลเกี่ ยวกับฉากและอุ ปกรณ์ ประกอบฉากเมื่อได้แนวทางของฉากแล้ว ผูอ้ อกแบบฉาก
จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากโดยละเอียด เช่น ถ้าเป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ก็ควรค้นคว้าหาข้อมูลว่า
เป็ นช่วงเวลาใดมีสภาพแวดล้อมอย่างไร การตกแต่งประดับประดาเป็ นอย่างไรโดยอาจหาข้อมูลได้
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จากเอกสาร ผูร้ ู ้ ภาพถ่าย ภาพวาด ของจริ ง จานชามถ้วย ช้อนซ้อน แจกัน ขวดเป็ นต้น เพื่อไม่ให้
ละเลยเมื่อลงมือออกแบบโดยข้อมูลดังกล่าวควรมีการพิจารณาร่ วมกันว่าที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง และ
เนื่องจากมีวนั และเวลาค่อนข้างหลากหลาย รวมไปถึงเวลาของนักแสดง การเตรี ยมงานต่างๆ ทาให้
การทาตารางการถ่ายทามีความจาเป็ นอย่างมาก เพื่อที่จะทาให้การถ่ายทาเป็ นไปอย่างราบรื่ น

รู ปที่ 4.6 เตรียมอุปกรณ์ ขนึ้ เพือ่ ใช้ ในการถ่ ายทา
เนื่องจากจะได้ทางานและเซ็ตฉากถ่ายทาในฉากต่อไปถ่ายทาแบบต่อเนื่องโดยการเตรี ยม
อุปกรณ์ที่เข้าฉากไว้ให้ทางานอย่างเร็ วและราบรื่ น
4.2.3เซ็ตงานในวันถ่ ายจริง
การดูแลจัดการฉากให้ได้ภาพงดงาม กลมกลืนกับผูแ้ สดง ในวันถ่ายทาผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
จะต้องดูแลการถ่ายทาโดยช่วยจัดฉากให้ได้ภาพงดงาม พร้อมกับหาสิ่ งตกแต่งสารองถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า และต้องเก็บดูแลรักษาสิ่ งประกอบฉากไว้ถ่ายทาต่อเนื่ องจนเสร็ จฉากนั้น
เพื่อจะได้นาฉากมาใช้หือดัดแปลงใช้ในโอกาศต่อไป การทางานของฝ่ ายฉากจึงเป็ นงานหนักมาก
โดยต้องเริ่ มงานก่อนผูอ้ ื่นและเลิกหลังผูอ้ ื่น
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รู ปที่ 4.7 เซ็ตฉากห้ องนอนเด็ก
โดยการนาของเล่นเด็กตุ๊กตามาวางไว้ในจุดที่ได้ bockingไว้เนื่องจากห้องนอนเด็กมีขนาด
ใหญ่ จึงสามารถนาของเล่นตุก๊ ตาทั้งหมดมาวางไว้ได้ จึงได้มีการถ่ายทาห้องนอนเด็กหลายมุม

รู ปที่ 4.8 เซ็ตฉากห้ องโรงบาลทีต่ ่ างประเทศ
เพื่ อ ท าภาพเกิ ด ความสมจริ ง นั้น จึ ง ได้มี ก ารน ากรอบรู ป แจกกัน ใหญ่ เตี ย ง
โรงพยาบาล เครื่ องมือและอุปกรณ์ถงั ออกซิเจน มาวางประกอบฉาก
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4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทาละครซีรี่ย์ Post-Production
4.3.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานค่ าใช้ จ่ายส่ งผู้จัดการกองถ่ ายทา เพือ่ ปิ ดงาน
หลัง จากที่ เ สร็ จ สิ้ น ขั้น ตอนของบทบาทหน้า ที่ ข องผูก้ ากับ ศิ ล ป์ ของบทละครซี รี่ ย ์เ พื่ อ
ออกแบบงานสร้ าง เรื่ อง “TheCupids”นั้นตลอดจนการรวบรวมเอกสารหลัก ฐานค่าใช้จ่า ยส่ ง
ผูจ้ ดั การกองถ่ายทา เพื่อปิ ดงาน ผูศ้ ึกษาและทีมงานได้ทาการสรุ ปประโยชน์จากการผลิตครั้งนี้ ไว้
ในบทต่อไป

