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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
ผูจ้ ดั ทำได้ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ บริ ษทั บำงกอกเอ็นเตอร์ เท็นเม้น จำกัด มีรูปแบบกำร
ดำเนินงำนขั้นตอนกำรตัดต่อช่วง วอท อะ เวิลร์ ดังต่อไปนี้
1. รับสคลิปต์ข่ำวช่วงวอท อะ เวิลร์ โดยในสคลิปจะมีคำสั่งและระยะเวลำของผลงำนที่ใช้
ออกอำกำศในวันนั้นๆ
2. ฝ่ ำยตัดต่อทำกำรตัดต่อตำมสคลิปที่ได้รับจำกข้อ 1
3. ส่ งโปรดิวเซอร์ ตรวจสอบตรงตำมสคลิปที่กำหนดไว้ หำกมีกำรแก้ไขทำงโปรดิวเซอร์
ต้องกำรแก้ไขตรงไหนควรปรับแก้ให้ตรงตำมโปรดิวเซอร์ ที่ได้บอกให้เสร็ จสิ้ น
4. ส่ งเข้ำสู่ แผนกเพื่อรอออกอำกำศช่วงของ วอท อะ เวิลร์ (What a world)
ในบทนี้ผจู ้ ดั ทำจะอธิ บำยถึงกระบวนกำรตัดต่อของ ช่วง วอท อะ เวิลร์ โดยขอยกตัวอย่ำงผลงำน
ดังต่อไปนี้

4.1 ขั้นตอนการตัดต่ อรายการ วอท อะ เวิลร์
4.1.1 ผูจ้ ดั ทำในฐำนะช่ำงตัดต่อจะได้รับสคลิปต์ข่ำวจำกทำงโปรดิวเซอร์ โดยในสคลิปต์จะ
มีรำยละเอียด อำทิ เวลำเป็ นตัวกำหนดเนื้อหำของข่ำวแต่ละข่ำวจะมีควำมยำวไม่เท่ำกัน เพรำะ
ในแต่ ล ะวัน ของกำรตัด ต่ อ สกู๊ ป ข่ ำ วทำงโปรดิ ว เซอร์ จ ะเป็ นคนก ำหนดเนื้ อ หำและให้
ระยะเวลำข่ำวไม่เท่ำกันบำงข่ำวเนื้ อหำน้อยบำงข่ำวเนื้ อหำมำก และในเนื้ อหำข่ำวจะมี กำร
กำหนดเสี ยงและภำพที่ทำงโปรดิวเซอร์ ตอ้ งกำรให้ผูจ้ ดั ทำใส่ ลงไปในคลิปในช่ วงของสกู๊ป
ข่ำว
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4.1.2 กำรอิมพอส(Import)วีดิโอจะอิมพอสมำจำกระบบของทำงช่ อง 3 โดยที่มีชื่อว่ำ แมม
(mam) ระบบแมมเป็ นระบบที่ รวบรวมวีดิโอจำกทำงช่ องที่ จำกช่ ำ งภำพจะนำเข้ำ สู่ ระบบ
เพื่อให้ฝ่ำยตัดต่อได้นำไปตัดต่อตำมข่ำวนั้นๆ หลังจำกกำรอิมพอส วิดิโอเข้ำมำสู่ โปรแกรมก็
จะอิมพอสเสี ยงผูบ้ รรยำยและเสี ยงซำวนด์จำก โฟรเดอร์ (folder) ที่มีชื่อว่ำ ไดร์ ฟ ยู (Drive u)
ไดร์ ฟยูจะเป็ นกำรลิ้ง(link)กับคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมดของฝ่ ำยตัดต่อเพื่อที่จะไม่ตอ้ งมีปัญหำกับ
กำรหำไฟล์ หลังจำกอิมพอสเสร็ จทุกอย่ำงก็จะเข้ำสู่ กระบวนกำรตัดต่อ

ภำพที่ 4.1 ไฟล์วดี ิโอและไฟล์เสี ยงทั้งหมดนำเข้ำสู่ โปรแกรมพรี เมียร์ โปร (Premiere pro)
4.1.3 เข้ำสู่ กระบวนกำรตัดต่อสกู๊ปข่ำวหลังจำกที่ได้นำวีดิโอและเสี ยงทั้งหมด
เข้ำสู่ โปรแกรมก็จะเริ่ มกำรตัดต่อดังนี้
- วำงวีดิโอโลโก้ของรำยกำรวอท อะ เวิลร์ เปิ ดหัวเรื่ องของวีดิโอ
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ภำพที่ 4.2 โลโก้ของช่วง วอท อะ เวิลร์
- ตัดต่อสกู๊ปตำมสคลิปต์หรื อตำมเสี ยงผูบ้ รรยำยและเลือกภำพที่คิดว่ำดีที่สุดเข้ำมำเรี ยงใน
ซีแควนต์(Seqence)ให้ตรงตำมสคลิปต์จนเสร็ จสิ้ นเสี ยงผูบ้ รรยำยแล้วก็นำโลโก้ของวอท
อะ เวิลร์ปิดท้ำยวีดิโอ

ภำพที่ 4.3 ตัดต่อเรี ยบเรี ยงภำพให้ตรงตำมสคลิปต์ที่ทำงโปรดิวเซอร์ ได้กำหนด
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-

หลังจำกตัดต่อเสร็ จลงแล้วทำงโปรดิวเซอร์จะมำตรวจคลิปว่ำต้องปรับ
แก้ไขหรื อไม่ ถ้ำมีกำรแก้ไขในเรื่ องจะเพิม่ หรื อลดเสี ยงซำวต์ ช็อตภำพและกำรใส่ เอ็ฟ
เฟ็ กปรับแก้ไขตำมคำสั่งหรื อในเมื่อทำงโปรดิวเซอร์ มำตรวจคลิปแล้วไม่มีกำรแก้ไขก็
ส่ งเอ็กพอส

- ขั้นตอนกำรเอ็กพอส(Export) คือขั้นตอนนำวีดิโอที่ทำงฝ่ ำยตัดต่อได้ตดั ต่อเสร็ จก็จะเอ็ก
พอสเข้ำสู่ ระบบ แมม (Mam) วีดิโอจะเข้ำสู่ ระบบและทำงรำยกำรก็จะตรวจสอบควำม
เรี ยบร้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนที่นำไปออกอำกำศในช่วง วอท อะ เวิลร์ เวลำ 12.40 น.
ขั้นตอนกระบวนกำรทั้งหมดเมื่อเอ็กพอส(Export) เสร็ จสิ้ นจะหมดหน้ำที่ของฝ่ ำย
ตัดต่อ กำรปฏิบตั ิรำยงำนกำรตัดต่อสกู๊ปข่ำวช่วงวอท อะ เวิลร์ผจู ้ ดั ทำได้รวบรวมผลงำน
ที่ได้จำกกำรปฏิบตั ิงำนให้กบั ทำงบริ ษทั ให้ได้รับชม
ในกำรปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษำกำรตัด ต่ อ สกู๊ ป ข่ ำ วช่ ว ง วอท อะ เวิ ล ร์ ไ ด้มี ก ำร
ออกอำกำศทุกวันและนี่คือตัวอย่ำงบำงส่ วนที่ผจู ้ ดั ทำนำผลงำนทีได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
ดังนี้
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4.2 ตัวอย่างผลงานจากปฏิบัติสหกิจ
ตัวอย่ำงสกู๊ปข่ำว โลกโซเชี่ ยลฮือฮำช่ำงภำพหนุ่ มวัย 50 ปี หน้ำเหมือนหนุ่ม 30 ปี
มีระยะเวลำออกอำกำศ 1.50 น.และได้มีกำรทำพื้นหลังซ้อนภำพเพื่อควำมสวยงำม

ภำพที่ 4.4 ตัวอย่ำงภำพในช่วง วอท อะ เวิลร์ (What a world)
โลกโซเชี่ยลฮือฮำช่ำงภำพสิ งค์โปร์ อำยุ 50 ปี ดูเหมือนหนุ่ม 30 ปี
(ออกอำกำศวันที่ 26 กรกฎำคม 2560)
ตัวอย่ำงสกู๊ปข่ำว หนุ่ มอังกฤษกิ นกล้วย 150 ใบ เพื่อรั กษำสุ ขภำพ มี ระยะเวลำ
ออกอำกำศ 2.05 น. ได้มีกำรใส่ ซำวต์เอ็ฟเฟ็ กเสี ยงของทำงช่วง วอท อะ เวิลร์

ภำพที่ 4.5 ตัวอย่ำงภำพในช่วง วอท อะ เวิลร์ (What a world)
หนุ่มอังกฤษกินกล้วย 150 ใบ เพื่อรักษำสุ ขภำพ
( ออกอำกำศวันที่ 17 สิ งหำคม 2560 )
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ตัว อย่ ำ งสกู๊ ป ข่ ำ ว ดิ น แดนมหั ศ จรรย์แ ห่ ง ไฟนี อ อนในกรุ ง ลอนดอน มี ร ะยะเวลำ
ออกอำกำศ 2.50 น. และทำงโปรดิ วเซอร์ ได้กำหนดช็อตภำพแต่ละภำพว่ำต้องกำรให้ใส่
ตรงตำมคำบรรยำยเสี ยงตรงไหน

ภำพที่ 4.6 ตัวอย่ำงภำพในช่วง วอท อะ เวิลร์ (What a world)
ดินเเดนมหัศจรรย์เเห่งไฟนีออนในกรุ งลอนดอน
( ออกอำกำศวันที่ 13 กรกฏำคม 2560 )
ตัวอย่ำงสกู๊ปข่ำว นักวิจยั ญี่ปุ่นพบวิธีกำรทำให้ไอศกรี มไม่มีวนั ละลำยมีระยะเวลำ
ออกอำกำศ 1.55 น. มีกำรซ้อนภำพพื้นหลังหลำยรู ปเพื่อให้เกิดควำมสวยงำม

ภำพที่ 4.7 ตัวอย่ำงภำพในช่วง วอท อะ เวิลร์ (What a world)
นักวิจยั ญี่ปุ่นพบวิธีทำให้ไอศกรี มไม่มีวนั ละลำย
( ออกอำกำศวันที่ 18 สิ งหำคม 2560 )
สรุ ปตัวอย่ำงผลงำนฏิบตั ิสหกิจศึกที่ทำงผูจ้ ดั ทำได้นำมำเสนอในบำงส่ วนให้เห็นกำรพัฒนำ
ของผลงำนที่ทำงบริ ษทั ได้ไว้วำงใจให้ผจู ้ ดั ทำได้ปฏิบตั ิและสำมำรถนำไปต่อยอดกำรทำงำน
จริ งในอนำคตได้

