(06)
Production team

ทีมงานสราง ภาพยนตร เรื่อง need (2015)
รหัส
000
100

ชื่อ นามสกุล
คุณยุย

ตําแหนงงาน

2.

ภาระหนาที่ รับผิดชอบ

ผูอํานวยการสราง

ประธานบริหารการผลิต

ผูจัดการงานสราง (PM)

บริหารกองถายทํา / กํากับงานสราง
(Production design)

200

ผูกํากับภาพยนตร
(Director)

เลือก สถานที่ถายทํา นักแสดง
กํากับงานสราง การถายทํา

300

ผูกํากับฝายศิลป (AD)

เลือก ออกแบบ ตกแตง ฉาก อุปกรณ
ประกอบฉาก การแตงกายนักแสดง

400

ผูกํากับภาพ (DP)

ถายภาพ จัดแสง กํากับภาพ

101

เลขานุการกิจ

จัดการเอกสาร รับ–สง แกไข

102

สวัสดิภาพความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย สวัสดิภาพในกอง
ถาย ทีมงาน และนักแสดง (รปภ.)

103

เจาหนาที่พยาบาล

ปฐมพยาบาล

104

ถายภาพนิ่ง

ถายภาพเหตุการณ ภาพโปสเตอร

105

พนักงานขับรถ

ขับรถ

106

บัญชี – พัสดุ

ทําบัญชี รับ–จาย เก็บหลักฐานการเงิน

107

แมบาน อาหาร เครื่องดื่ม

ดูแล ประกอบ อาหาร เครื่องดื่ม

108

พนักงานตอนรับ
ประชาสัมพันธ

ตอนรับ นักแสดง** ติดตอ สื่อสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ งานสราง

201

ผูชวยผูกํากับ คนที่ 1

ประสานงานกับ ผูอํานวยการสราง ชวย
ผูกํากับภาพยนตร (งานทั่วไป)

202

ผูชวยผูกํากับ คนที่ 2

จัดทํา Shooting
ซอมการแสดง

210

ผูกํากับการแสดง

ควบคุมการแสดง, ขาน action

211

ผูชวยผูกํากับการแสดง

ควบคุม คิวแสดง และ blocking

212

สเลท

เขียนเสลท ตีเสลท

310

ผูกํากับฉาก

ติดตั้ง ควบคุม ดูแล จัดเก็บ อุปกรณ
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ชวย
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รหัส

ชื่อ นามสกุล

ตําแหนงงาน

3.

ภาระหนาที่ รับผิดชอบ
เครื่องประกอบฉาก
ดูแล การแตงกาย เสื้อผา หนา ผม
นักแสดง

311

Wardrobe &
Costume –
Makeup & Hair

320

Prop master.

321

Green & SFX.

ติดตั้ง จัดเก็บ ฉากเขียว เอฟเฟคตางๆ

330

นายชาง

ติดตั้ง อุปกรณเครื่องประกอบฉาก (ชาง
ไม, ชางเหล็ก, ชางเชื่อม, ชางปูน)

331

ผูชวยชาง คนที่

1

ชวย นายชาง

332

ผูชวยชาง คนที่

2

ชวย นายชาง

340

ครูฝก–ควบคุม

ควบคุมดูแล Extra
animal, รถ

Teacher

At.,

350

ผูกํากับแสง

จัดแสง

351

Gaffer

คนที่

1

ติดตั้ง ควบคุม โคมไฟ

352

Gaffer

คนที่

2

ติดตั้ง ควบคุม โคมไฟ

353

Gaffer

คนที่

3

ติดตั้ง ควบคุม โคมไฟ

360

ผูกํากับเสียง

บันทึกเสียง ควบคุมเสียงรบกวน

361

ไมคบูม

ถือไมคบูม

410

ผูกํากับภาพ คนที่ 1

ควบคุม Monitor

420

ผูกํากับภาพ คนที่ 2

ควบคุม กลอง 1, กลอง

421

Key Grip &
Steady Camera

โยธา ติดตั้ง ควบคุม ดูแล จัดเก็บ

422

Crane & Dolly.

โยธา ติดตั้ง ควบคุม ดูแล จัดเก็บ

430

ผูถายภาพ

ถายภาพ กลอง 1

Camera Operator
431

ผูชวยกลอง คนที่ 1

ชวยถายภาพ กลอง 1

432

ผูชวยกลอง คนที่ 2

ถายภาพ กลอง 2
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รหัส

ชื่อ นามสกุล

ตําแหนงงาน

4.

ภาระหนาที่ รับผิดชอบ

433

ผูชวยกลอง คนที่ 3

ชวยถายภาพ กลอง 2

010

Master Editor

Fine cut, render, Final

011

ผูชวยตัดตอลําดับภาพ

จัดเรียง

footage, rough

cut,
001

–
–
–

Main actor

–ไม
–สไบทิพย
–อิ่ม

002

211
340

–.

Extra main

–กํานันตง

–.

–วุน

–.

–เฒาแกใหญ

–.

–เจเนียน

อยูใน
ความดูแล ของ ผูชวยผู
กํากับการแสนดง และ
Extra At.

Teacher
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