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รวมกัน สรรสรางสื่อดี

โครงการงานสรางภาพยนตร
เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อเรื่อง

ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

ประเภทเนื้อหาสาระ

ประเภท สงเสริมการเรียนรู และควรสงเสริมใหมีการดู และ
ประเภท ที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป

ประเภทสื่อที่ผลิต

ภาพยนตรดิจิตัล ซีดี

ความยาวเรื่อง

ประมาณ 45–60 นาที

ชื่อผูสราง

กลุมนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ รุน 37, 38, 39
และ สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุน 23

ระยะเวลาโครงการ

3 เดือน (ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557)

วงเงินงบประมาณ

000,000 บาท (แสนหาหมื่นบาท)

กลุมเปาหมาย

ประชาชนทั่วไป

ชองทางเผยแพร

(1) อินเทอรเน็ต
(2) ทีวีสาธารณะ (โอกาสพิเศษ) และ ทีวีผานดาวเทียม / เคเบิลทีวี
(3) บานพักอาศัย

1. เหตุผล และความสําคัญของการสรางภาพยนตร
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร นอกจากจะเรียนภาคความรู
แลว ยั ง ต องมี ก ารฝก ปฏิบัติภ าคสนามดา นงานสรา ง เพื่อเสริมสรา งประสบการณค รบองค ค วามรู ดา น
ภาพยตร กลุมนักศึกษาที่เรียนวิชา นท.21209 ภาพยนตรและวีดิทัศนเบื้องตน จํานวนประมาณ 30 คน มี
ศักยภาพเพียงพอสําหรับ การฝกปฏิบัติภาคสนาม หากมีการเตรียมการและวางแผนที่ดี รวมกันระหวาง
อาจารยผูสอนที่ดูแลวิชาเรียน และนักศึกษาในกลุมเรียน

2. วัตถุประสงคการผลิต
2.1 เพื่อศึกษาเรียนรู กระบวนการผลิตภาพยนตรระบบดิจิตัล ตั้งแตขั้นเตรียมการ ระหวางสราง
และหลังการผลิต
(1)
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2.2 เพื่อผลิตสื่อตัวอยาง ประกอบการศึกษาวิชาภาพยนตรการศึกษา การโฆษณา ประชาสัมพันธ
และการรณรงคดานตางๆ

3. แนวคิดในการดําเนินเรื่อง
แนวคิดของเรื่อง (theme) : พระเจา กับ มนุษย ตางก็มีจิตใจ มีอารมณ มีความรูสึก แตตางกันตรงที่
พระเจาไมตองรับผิดชอบใน วิบากกรรมที่มนุษยกอขึ้น
แนวภาพยนตร (genre) : แอคชั่น–แฟนตาซี (action–fantasy)
ประโยคหลัก (premise): อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพระเจา กับ มนุษยผูเปนขารับใช มีความเห็นไม
ตรงกัน ในการตัดสินพฤติกรรม ของคนสามคน ที่ขัดแยงกัน
เรื่องยอ (synopsis): นักโทษชายสองคน หลังพนโทษ กับ ตองมาผิดใจกันในทางชูสาว จนเปนเหตุ
เกิดการไลลากันในสุสานรถเกาๆ ทั้งสองตอสูกัน ฝายเสียเปรียบหนีมาถึงหนทางตัน ไมรูจะใหใครชวย
นอกจากออนวอนพระเจาใหชวยคุมครอง เมื่อพระเจา กับ มนุษยผูหนึ่งซึ่งจะไดเลื่อนชั้นเปนเทพ เห็น
เหตุการณนั้น ตางก็มีความเห็นขัดแยงกัน วาจะชวยดีหรือไม เพราะอะไร แตไมวาพระเจา หรือ มนุษย ก็ไม
อาจลิขิตชีวิต และกรรม ของคนอื่นได.

4. แผนดําเนินงานสราง
4.1 จัดตั้งคณะทํางาน
คณะทํางาน (Stuffing) ประกอบดวย ฝายบริหารการผลิต ทีมงานผลิต ฝายปฏิบัติงานกองถาย
นักแสดง และ ฝายสนับสนุนงานสราง
ฝายบริหารการผลิต รับผิดชอบการผลิต ในวงเงินงบประมาณ ใหไดภาพยนตร ที่ไดคุณภาพ และ
คุณสมบัติ ตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ของโครงการ ตลอดจน การทําโฆษณา ประชาสัมพันธการสราง
การจัดงานเปดตัวภาพยนตรที่เสร็จแลว และการประเมินโครงการผลิต ประกอบดวยคณะบุคคล ตอไปนี้ (1)
ประธานบริหารการผลิต (Executive producer) (2) ผูอํานวยการสราง (Producer) (3) ผูเขียนบท
ภาพยนตร (4) ผูออกแบบงานสราง (Production designer) และ (5) ผูกํากับภาพยนตร (Director)
ทีมงานผลิต ทําหนาที่ ออกแบบ วางแผน บทภาพยนตร ลําดับการถายทํา ถายทําในและนอกสถานที่
ลําดับภาพ ตัดตอ จนเปนภาพยนตรแผน พรอมนําออกฉาย เผยแพร
ประกอบดวย (1) ผูเขียนบท
ภาพยนตร (2) ผูออกแบบงานสราง (Production designer) หรือผูกํากับศิลป (Art director) (3) ผู
กํากับภาพยนตร (Director)
ทั้งฝายบริหารการผลิต และทีมงานผลิต ประกอบดวย บุคลากรปฏิบัติงานประจํา ดังนี้
(1) ผูจัดการโครงการผลิต ทําหนา ที่บ ริหารโครงการ วางแผน สนั บสนุน และอํานวยการ ดา น
กฎหมาย การเงิน และการตลาด
(2) เลขานุการกิจ ทําหนาที่ติดตอ ประชาสัมพันธ การเงิน พัสดุ บัญชี อํานวยการ และ สวัสดิการ
(3) พนัก งานขอมู ล ทํ า หนา ที่ เก็ บ ขอ มู ล สัม ภาษณ ถ า ยภาพเหตุ ก ารณ เพื่อ นํา มาประเมิ น ผล
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โครงการ และจัดทําเอกสารรายงาน
ฝายปฏิบัติงานกองถาย ทําหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่ง และความตองการของ ทีมงานผลิต ในระหวางถาย
ทํา ประกอบดวย (1) ผูจัดการกองถาย (2) ผูกํากับภาพยนตร และ (3) ผูชวยผูกํากับ
ผูกํากับภาพยนตร แบงสายงาน ใหผูชวยผูกํากับปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 1) กํากับการแสดง (Acting) 2)
กํากับภาพ (Monitoring) 3) กํากับคิวแสดง คิวถายทํา (Continuity) 4) กํากับฉาก (Art director) 5)
กํากับเสียง และ 6) กํากับแสง (Lighting)
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานกองถาย ประกอบดวย
(1) ชางฉาก ทําหนาที่ ชวยงาน ผูออกแบบงานสราง และ ผูกํากับศิลป (Art director) ออกแบบ
ฉาก ทําอุปกรณประกอบฉาก (Property man) และกํากับฉาก ตามคําสั่งของผูกํากับศิลป ตลอดจน
ชวยงานขยายบทเพื่อถายทํา (Storyboard)
(2) ชางเสียง (Sound engineer) ทําหนาที่ ชวยงาน ผูกํากับเสียง ในการบันทึกเสียง (Sound
record) จัดองคประกอบของเสียง ระหวางถายทํา จัดทํา จัดหา เสียงประกอบตางๆ (Sound effect) ถือ
ไมคบูม (Boom mic.)
(3) ชางแสง (Gaffer) ทําหนาที่ ชวยงาน ผูกํากับแสง ในการจัดแสงไฟ ตลอดจน ควบคุมไฟ แหลง
ไฟ ระหวางถายทํา
(4) ชางถายภาพ (Photography)
ทําหนาที่ บันทึกภาพ การจัดองคประกอบภาพ ขนาดภาพ
ตามที่ผูกํากับภาพ (Monitoring) ตองการ ประกอบดวย ชางภาพกลองหลัก (Camera man) ชางภาพ
กลองวิดิโอ (กลองรอง) และ ชางภาพนิ่ง และ ชางควบคุมอุปกรณ อุปกรณประกอบกลอง CRANE
DOLLY และอื่นๆ ที่จําเปน
(5) ชางแตงหนา ทําผม และแตงกายนักแสดง (Cosmetics–hair & Wardrobe) ทําหนาที่
ชวยงาน ผูกํากับการแสดง ในการออกแบบ ตกแตง ใบหนา ทรงผม และ จัดการเครื่องแตงกาย ของ
นักแสดง ตลอดจนทําเทคนิคพิเศษ เกี่ยวกับใบหนา ทรงผม
(6) ชางเทคนิคพิเศษ (Special effect) จัดทําเทคนิคพิเศษ ประกอบการแสดง ประกอบฉาก
ประกอบเสียง (เสียงปน รอยกระสุน ฝนเทียม กระจก–แกวแตก ฯลฯ)
(7) เจาหนาที่คิวแสดง คิวถายทํา (Continuity) ทําหนาที่ ชวยงาน ผูกํากับภาพยนตร และ ผูจัดการ
กองถาย ตลอดจน แจงกําหนดนัดหมาย และ ประสานงานตางๆ ในการจัดคิวแสดง คิวถายทํา
(8) พนักงานเรียงคัท ลําดับฉาก ทําหนาที่ ตัดตอ และ เรียงไฟลงานที่ถายทําแลว ใหเปนหมวดหมู
และตามลําดับในบทถายทํา ตลอดจนจัดหา จัดเตรียม ไฟลประกอบภาพยนตร เชน Music, Dialogue,
Sound effect เตรียมรอไวสําหรับงานตัดตอ
นักแสดง ประกอบดวย (1) นักแสดงหลัก (Mainr)
นักแสดงประกอบฉาก

(2) นักแสดงประกอบ (Extra)

และ (3)

ฝายสนับสนุนงานสราง ทําหนาที่ อํานวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมในกองถาย ใหงานถายทํา
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ในแตละคิว ผานไปดวยดี ประกอบดวย (1) แมบานประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (2) พนักงานขับรถประจํา
กองถาย (3) พนักงานสวัสดิการ ตอนรับ และบริการทั่วไป และ (4) พนักงานรักษาความสงบ และการ
สัญจร (ตํารวจจราจร และ หรือ รปภ.)
4.2 แผนกิจกรรมงานสราง
ที่

กิจกรรม

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ขั้นเตรียมการสราง

ผูรับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสร้ าง /ผ้ ูจัดการโครงการ

1.1 ประชุม และ มอบหมายงาน

*

ผูอํานวยการสราง เลขานุการกิจ

1.2 สํารวจสถานที่ถายทํา

*

ผูออกแบบงานสราง

1.3 จัดทําบทแสดง (Screenplay)

*

ผูเขียนบทภาพยนตร

1.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting)

*

ผูอํานวยการสราง

1.5 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ฉาก

*

ผูกํากับฉาก และทีมงาน

1.6 จัดทําบทถายทํา (Shooting script)

*

ํ ั
ผูก้ ากบภาพยนตร์

1.7 จัดทําตารางนัดหมาย (Breakdown)

*

ผูชวยผูกํากับ คิวแสดง

1.8 ประเมิน และสรุปงาน ชวงที่ 1

*

เสนอ ประธานบริหารการผลิต

2. ขั้นปฏิบัติการสราง

ผู้กํากับภาพยนตร์ และ ผจก.กองถ่าย

*

ผูกํากับ และ ผูจัดการกองถาย

2.2 ถายทํา

*

ผูกํากับ ทีมงานสราง นักแสดง

2.3 ทําดนตรี และ เพลงประกอบภาพยนตร

*

ผูออกแบบงานสราง

2.4 เรียงคัท / เรียงซีน

*

ผูกํากับภาพยนตร /พนักงานเรียงคัท

2.5 ประเมิน และสรุปงาน ชวงที่ 2

*

เสนอ ประธานบริหารการผลิต

2.1 ประชุม กองถายทํา และนัดหมาย

*

ผูกํากับภาพยนตร

3. ขั้นหลังการสราง
3.1 ตัดตอ ภาพและเสียง
3.2 ทดสอบ ปรับปรุง แกไข ทํา master

*

* หัวหนาผูตัดตอ
* ผูกํากับภาพยนตร

3.4 ประเมิน และสรุปงาน ชวงที่ 3

ํ ั
* ผูก้ ากบภาพยนตร์
* เสนอ ประธานบริหารการผลิต

3.5 แสดงบัญชีงบดุล คาใชจายโครงการ

* ผูจัดการโครงการ

3.3 ทําสําเนาแผนซีดี ปก และโปสเตอร
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4.3 แผนการเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธ
ที่

กิจกรรม

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. โฆษณา ประชาสัมพันธ
1.1 ชวงที่ 1 ประชาสัมพันธ
โครงการผลิต ตอสื่อมวลชน

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสราง*

*

1.2 ชวงที่ 2 ใหสัมภาษณ / ขาว
ประชาสัมพันธ ตอสื่อมวลชน

ผูจัดการโครงการ
*

ผูอํานวยการสราง

2. เผยแพร

ผูอํานวยการสราง*
11 ประธานบริหารการผลิต
และทีมงานผลิตทั้งหมด

2.1 เปดตัวภาพยนตร
รอบเทศกาลหนังสั้น (ยังไมกําหนด)
เผยแพรผานทีวี (โอกาสเหมาะสม)*
2.2 เผยแพร ตัวอยางภาพยนตร
ผานอินเทอรเน็ต

15-30

131
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4.4 แผนงบประมาณ (ไมมีรายได)
4.4.1 งบประมาณการลงทุน
(1) งบบริจาค (ซึ่งเปนตัวเงิน แรงงาน สติปญญา ลิขสิทธิ์ วัสดุ อุปกรณ) จากนักศึกษา โครงการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก) และ องคกรเอกชน
(2) งบประมาณสนับสนุน จากหนวยงานอื่น
4.4.2 คาใชจายในการผลิต
คาใชจาย ตลอดโครงการ แบงออกเปน คาใชจายคงที่ (คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก ของทีมงาน
จํานวน 6 คิวงาน หรือ 3 วัน) และ คาใชจายผันแปร (คาใชจายเตรียมงานสราง คาใชจายระหวางถายทํา
คาใชจายหลังถายทํา และ คาใชจายในการดําเนินการของโครงการ)
4.5 แผนการประเมิน
การประเมินโครงการ แบงออกเปน 4 ระยะ คือ (1) เตรียมงานสราง (2) ระหวางถายทํา (3) หลังถาย
ทํา และ (4) ประเมินผลการตอบรับจากประชาชน (Rating)
ขอบเขตการประเมิน 4 ดาน คือ
(1) ดานคุณภาพผลผลิต ที่สามารถผลิตภาพยนตรใ หมีเนื้อหาสาระ และโนมนาวใจ ไดตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
(2) ด า นคุ ณ ภาพการผลิ ต ของทีม งาน ที่สามารถผลิ ตภาพยนตร เรื่ องนี้ไดเสร็ จทั น ภายในกรอบ
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ระยะเวลาของโครงการ โดยใชงบประมาณ คุมคา ภายในกรอบวงเงินงบที่กําหนด
(3) ดานจิตภาพของทีมงานผลิต ที่บงบอกถึงความมุงมั่น ความเสียสละ ความภาคภูมิใจ
(4) ผลการตอบรับ จากผูชม (นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน จากกลุมตัวอยาง 500 ราย)
ดานความพึงพอใจในศิลปะภาพยนตร ดานความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ และด านจิตสํานึก รับผิดชอบ
ตลอดจน การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก หลังการรับชม
สรุปเปนรายงานผลการประเมิน เสนอตอ (1) ประธานบริหารการผลิต (2) องคกรผูสนับสนุนทุน
สราง (3) สื่อมวลชน หลังสิ้นสุดโครงการ

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ และผลกระทบ (Impact)
(1) ทีมงานสราง ไดรับประสบการณรวมกัน ในการผลิตภาพยนตร ที่ไดรับการวางแผนมาเปนอยางดี
ตามลําดับขั้นตอน
(2) นักศึกษาที่เรียนวิชา นท.21209 ภาพยนตรและวีดิทัศนเบื้องตน เกิดความเขาใจในการ
ประยุกตใชหลักทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา
เฉพาะ ในกระบวนการผลิต
(3) เปนผลงานรวมของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาเกริก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ สาขาการโฆษณา ประชาสัมพันธ รุนที่ 37, 38, 39 และ สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุน
ที่ 23 ประจําปการศึกษา 2556
(4) เปนสื่อประกอบการเผยแพร ประชาสัมพันธ และการประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกริก
ตลอดจน หนวยงาน องคกรที่สนับสนุนงบประมาณการสราง
(5) ภาพยนตร จะไดรับการเผยแพรในชองทางตางๆ ไดแก อินเทอรเน็ต รับชมที่บาน/สํานักงาน
โทรทัศนสาธารณะ โทรทัศนผานเดาวเทียม เคเบิลทีวี
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รายการประมาณการใชจาย
ที่
1.

รายการ
คาใชจายเตรียมงานสราง (ลําดับที่ 1 ขั้นเตรียมการสราง)

รวม (บาท) ตาม ขอ 4.2
– ขอ 1.1 – 1.8

1.1

คาจัดทําบทภาพยนตร: บทประพันธ บทแสดง บทถายทํา

–

1.2

คาใชจายประสานงาน เตรียมการ ออกแบบฉาก สถานที่
ถายทํา ประชุมทีมงาน

–

2.

คาใชจายงานสราง (ลําดับที่ 2 ขั้นปฏิบัติการสราง)

00,000 ขอ 2.1 – 2.5

2.1

คาเชา ไฟฟา วัสดุ อุปกรณถายทํา (ที่จําเปน)

00,000

2.2

คาอุปกรณประกอบฉาก คาจัดทําฉาก และเทคนิคพิเศษ

00,000

2.5

คาอุปกรณคอมพิวเตอรกราฟก (ที่จําเปน)

0,000

2.6

คาเชาสถานที่ถายทํา

0,000

2.7

คาใชจาย เสื้อผา ตกแตงใบหนา ทรงผม (wardroob)

0,000

2.8

คาเชารถประจํากองถาย

0,000

2.9

คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก ของทีมงาน (นักศึกษา 30 คน)

2.10

คาจางนักแสดงหลัก (main actor) จํานวน 5 คน

–

2.12

คาตอบแทนนักแสดงประกอบฉาก

–

2.14

คาดําเนินการจัดการกองถายทํา สวัดิการ พยาบาล
รักษาความปลอดภัย และอื่นๆ

2.15

คาแรงทีมงาน (6 คิว โดยประมาณ)

2.16

คาอาหารและเครื่องดื่ม ประจํากองถาย

00,000

0,000
–
0,000

3.

คาใชจายหลังถายทํา (ลําดับที่ 3 ขั้นหลังการสราง)

– ขอ 3.1 – 3.5

3.1

คาเชาหองแล็บตัดตอ ทําเทคนิคภาพ–เสียง พากย ก็อปป

–

3.2

คาดําเนินการ เผยแพร ประชาสัมพันธ โฆษณา ผานสื่อ

3.3

คาจัดทําซีดีภาพยนตร คาอัปโหลด เพื่อประชาสัมพันธ

4.

คาดําเนินการโครงการ

1,000
–

7

โครงการสรางภาพยนตร เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

4.1

คาตอบแทนผูจัดการโครงการ และ เจาหนาที่ รวม 3 ตําแหนง

–

4.2

คาติดตอ ประสานงาน และอื่นๆ: โทรศัพท ไปรษณีย พาหนะ
เลี้ยงรับรอง ของที่ระลึก

–

4.3

คาอุปกรณ คาเชา สํานักงานโครงการ

–

4.4

คาประเมินโครงการ: สํารวจวิจัย รายงาน

–

4.5

ทุนสํารองการผลิต และคาใชจายเบ็ดเตล็ด
(คิดที่ รอยละ 10 ของยอดรวม)
รวม (0แสน–0หมื่น–บาท)

000,000

หมายเหตุ
–ถายทําไมเกิน 3 วัน คิดคาใชจายคาเดินทาง คาอาหาร และคาที่พัก เปนหองพักคืนละ 350 บาท ตอวัน
หรืออาจพักฟรี (แตตองเตรียมเต็นทที่นอนใสรถมาเอง) ที่บานของอาจารยสูดิน
–อุปกรณบางอยาง อาจารยสูดิน มีใหยืมฟรี และอาจเชาในกรณีจําเปนจริงๆ
–แล็บตัดตอ กลอง ไฟ เครน ใชบริการฟรีจากสตูดิโอ อาจารยสูดิน
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