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บทที่ 1
บทนำ
1.

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การฝึ กปฎิ บตั ิงานสหกิจศึกษาผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาในด้านการผลิตมิว

สิ ควิดีโอโดยผูจ้ ดั ทามีหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับที่ทาหน้าที่ดูแลควบคุมความต่อเนื่ องของการ
แสดงและนาเสนอเผยแพร่ ผา่ นสื่ อตามช่องทางต่างๆมิวสิ ควิดีโอที่ทานั้นจะผลิตเป็ นShotFilm
มีความยาวประมาณ10นาทีตามความยาวของบทแต่ละเพลงที่ได้ทา
ซึ่ งการทางานนั้นจะต้องอาศัยการทางานเป็ นทีมที่มีความรู ้ และประสบการณ์ ความ
เป็ นมืออาชีพของทุกฝ่ ายให้ได้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดของการทามิวสิ ควิดีโอนั้นก็เริ่ มจากการ
คิดบทหนังให้เข้ากับเพลงการหาReferenceต่างๆเพื่อนาไปขายกับค่ายและเริ่ มการเตรี ยมงาน
ประชุ มกับทุกทีมทุกหน้าที่มีความสาคัญแต่ต่างกันไปไม่วา่ จะเป็ นผูก้ ากับผูช้ ่ วยผูก้ ากับโปร
ดิวเซอร์ ช่างภาพและอีกหลายหน้าที่ที่ไม่ได้กล่าวไว้
โดยมิวสิ ควิดีโอที่ผจู ้ ดั ทานั้นคือเพลงขอบใจที่พูดแรง , เพลงตราบที่ยงั หายใจ, เพลง
ไม่เกี่ยวกับเธอ, เพลงเงาของเมื่อวาน, เพลง พาวเวอร์ แบงค์ และ เพลงรักไม่พอผูจ้ ดั ทาได้ร่วม
เป็ นส่ วนหนึ่งในทีมงานการผลิตมิวสิ ควิดีโอมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับซึ่ งผูจ้ ดั ทามี3คนได้แบ่ง
กันทาหน้าที่ คือช่ วยดู แลในกองถ่ ายทา,ช่ วยดู แลหน้าเซ็ ตและExtraทั้งหมดช่ วยดู แล ความ
Continue ของมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด
กองถ่ายมิวสิ ควิดีโอทาให้ผจู ้ ดั ได้เจอสิ่ งที่แปลกใหม่อยูเ่ รื่ อยๆเพราะบทและ สถานที่
จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเพลงที่ได้ทาได้พบเจอนักแสดง และยังพบลูกค้ามากมายการทางานก็
จะเริ่ มตั้งแต่นดั กอง06:00 น.เลิกกอง 00:00 น. หรื อบางเพลงก็เลิกกองเช้าของอีกวัน
อุปสรรคของการทางานจะพบเจอสิ่ งใหม่อยู่เสมอเช่นเรื่ องเวลากับค่าสถานที่รถติด
ขณะย้ายLocationอุบตั ิเหตุจากเอฟเฟคในฉากเสี ยงรบกวนของคนงานก่อสร้ างบริ เวณนั้นทา
ให้ทุกคนต้องพร้อมรับมือและมีไหวพริ บแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ วแต่ทุกอย่างก็ราบ
รื่ นด้วยความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เป็ นมืออาชีพจริ งๆ
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ด้วยเหตุ น้ ี ผูจ้ ดั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาหน้า ที่ ผูช้ ่ วยผูก้ ับ ผลิ ตมิ วสิ ค วิดีโอเพลง
เพื่อให้ทราบถึ งกระบวนการทางานทุกขั้นตอนอย่างเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
เบื้องหลังจริ งๆและพัฒนาไปเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับได้อย่างมืออาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงพาวเวอร์แบงค์-บอย พีชเมกเกอร์และ เพลงรัก
ไม่พอ – เดอะไดฟ์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษาการผลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงพาวเวอร์ แบงค์-บอย พีชเมกเกอร์ และ เพลงรักไม่พอ –
เดอะไดฟ์ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิตมิวสิ ควิดีโอ ในระหว่าง
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้ทราบถึงกระบวนการผลิตมิวสิ ควิดีโอ
2. ได้รับประสบการณ์จริ งและได้แก้ปัญหา
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การผลิต มิวสิ ควีดีโอ จากการปฏิบตั ิงานผูศ้ ึกษาได้รับหน้าที่ เสมือนผูท้ างานจริ งคนหนึ่ง
และได้นาประสบการณ์ความรู ้ แนวคิดในการสร้างสรรค์ที่ได้รับมานาเสนอ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตมิวสิ ควีดีโอ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
3. ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อ
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตมิวสิ ควีดีโอ
รู ปแบบของมิวสิ ควิดีโอ
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2544) ก็ได้กล่าวถึ งรู ปแบบของ มิวสิ ควิดีโอไว้ว่า รู ปแบบของมิวสิ ค
วิดีโอจะประกอบด้วยองค์ ประกอบหลักทางประสบการณ์ของผูฟ้ ั ง คือ ทาง กายภาพ (Physical)
ทางอารมณ์ (Emotional)และทางระดับ การจดจา (Cognitive Levels)โดยรู ปแบบมิวสิ ควิดีโอที่เห็น
ได้จากการที่บริ ษทั เทปเพลงผลิตออกมามี 3 รู ปแบบดังต่อไปนี้
1. มิวสิ ควิดีโอที่มีการแสดงเป็ นหลัก (Performance) เป็ นมิวสิ ควิดีโอที่มีโครงสร้างความ
สัมพันธ์ง่ายๆไม่ซบั ซ้อนมักเป็ นการนาเสนอภาพดนตรี แสดงดนตรี หรื อนักร้องร้องเพลงอยูบ่ นเวที
2. ตัวละคร แม้วา่ โดยทัว่ ไปแล้วตัวละครที่ปรากฏใน MV จะหมายรวมทั้งศิลปิ นหรื อตัว
ละครหลัก , นักดนตรี หรื อวงดนตรี , แด๊นเซอร์ หรื อคอรัส และผูช้ มคอนเสิ ร์ต ซึ่ งต่างก็มีบทบาท
การแสดงออก ตามแต่สถานการณ์ที่ถูกกาหนดขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม“ศิลปิ น”ในฐานะที่เป็ นตัวละคร
หลักนั้นมักได้รับการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ภายใต้การสื่ อหรื อเสริ มสร้างความหมายอย่างโดดเด่นที่สุด
ในที่น้ ี อาจสรุ ปได้วา่ เราอาจสื่ อความหมายของ “สถานภาพและบทบาทเฉพาะ” ของศิลปิ นออกมา
ได้ใน 2 รู ปแบบหลักๆ คือ สถานภาพและบทบาทเฉพาะของศิลปิ นในฐานะที่ เป็ นผูถ้ ูกกระทาจาก
ความ รัก (Passive) กับ สถานภาพและบทบาทเฉพาะของศิลปิ นในฐานะที่เป็ นผูค้ วบคุมชะตาชีวิต
ของตนเอง ไว้ได้ (Active) แต่ในมิวสิ ควิดีโอส่ วนใหญ่มกั จะถ่ายทอดภาพตัวแทนของสถานภาพ
และบทบาทของศิลปิ นออกมาในรู ปแบบของ “ ผูค้ วบคุ มชะตาชี วิตของตนเองไว้ได้”เป็ นหลัก
สะท้อนให้เห็นว่าผูผ้ ลิตมิวสิ ควิดีโอเจตนาที่จะสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ “ความเป็ นดารา ” ของศิลปิ น
ส่ วนใหญ่ให้เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพและความฉลาดเฉลียวทางสติปัญญาเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับสาร
ได้รู้สึกชื่นชมและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุด
3. การเล่าเรื่อง ในภาพรวมแล้ว MV ส่ วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามแบบแผนของวิธีการสร้าง
ความหมายร่ วมกันทั้งในด้าน “การลิปซิ งค์เล่า เรื่ อง ” และในด้าน “โครงเรื่ องที่สมบูรณ์ชดั เจน ”
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นั้นจะมีขอบเขตที่กว้างขวางในด้านวิธีการสื่ อหรื อเสริ มสร้างความ หมายให้กบั ตัวภาพตัวแทนของ
การเล่า เรื่ องไม่วา่ จะในส่ วนของ “แก่นเรื่ อง” “การเปิ ดเรื่ อง” , “ปมแห่งความขัดแย้ง” , “การ
คลี่คลาย” , “การจบเรื่ อง”หรื อ “ ลาดับก่อน-หลังของเหตุการณ์ ” ก็ตาม ต่างจาก MV ที่มีเพียง
คุณสมบัติตามแบบแผนของวิธีการสร้างความหมายร่ วมกันใน ด้านวิธีการสื่ อสารหรื อเสริ มสร้าง
ความหมาย ให้กบั ภาพตัวแทนของการเล่าเรื่ องในทุกๆส่ วนได้ไม่นอ้ ยกว่านัน่ เอง
ลักษณะสาคัญของมิวสิ ควีดีโอ
Roe & Lofgren อ้างถึงใน อินทิรา เฮ็งทับทิม กล่าวไว้วา่ มิวสิ ควิดีโอเป็ น “ วิทยุภาพ ”
(visual radio) เนื่ องจากเขาสังเกตุเห็น ว่าผูร้ ับสารส่ วนใหญ่ที่เปิ ดหาช่ องทีวีเพื่อดูมิวสิ ควิดีโอด้วย
เหตุผลเดียวกับการหมุนหาคลื่นวิทยุเพื่อฟั งเพลงและได้ภาพมาเป็ นของแถมส่ วนประกอบสาคัญที่
เห็นได้อย่างชัดเจนของมิวสิ ควิดีโอ คือ เพลงและภาพมิวสิ ควิดีโอพัฒนามาจากรายการเพลงซึ่ งเดิม
เป็ นการถ่ายทาการแสดงของนักร้อง หรื อ วงดนตรี ในห้องส่ งของสถานี โทรทัศน์ภาพที่ปรากฏจึง
เป็ นภาพการแสดงของนักร้ องและนักดนตรี แต่ปัจจุบนั มิวสิ ควิดีโอมีการเปลี่ ยนแปลงไปโดยสร้าง
เป็ นเรื่ องราวเนื้ อหาต่าง ๆ เพื่อใหผูช้ มเกิด ความสนใจมีการใช้เทคนิ คในการถ่ายทามีการลงทุนสู ง
ในส่ วนนี้ จึงเป็ นที่มาของเทคนิ คแรกสุ ด เฉพาะทางในการผลิตมิวสิ ควิดีโอที่เรี ยกว่า “Line-Sync”
ซึ่งจะมีการบรรยาย
มาโนช พุฒตาล (2542,109-110) กล่าวไว้ใน “ จินตกวีแห่ งยุคสมัยศิลปะ : การเล่าเรื่ อง
อารมณ์ความรู้สึก ในมิวสิ ควิดีโอ” ว่า มิวสิ ควิดีโอเป็ นเครื่ องมือ อย่างหนึ่ งที่มนุ ษย์ใช้เพื่อหาความ
สุ ขความสนุก ความตื่นเต้นให้กบั ชีวติ ลาพังการฟังเพลงอย่างเดียวเราก็ได้อารมณ์แบบใด แบบหนึ่ง
อาจจะเป็ นความซาบซึ่ ง เคลิบเคลิ้ม ตื่นเต้น หรื อเกิดการชา ระจิตใจ ถ้าเกิ ดว่าเพลงนั้นดีพอแต่เมื่อ
เริ่ มมีมิวสิ ควิดีโอมาประกอบภาพในมิวสิ ควิดีโอจะกระตุน้ ให้การเสพดนตรี ของเราตื่นเต้นมากขึ้น
เปิ ดมิติใหม่ให้กบั ความรู ้สึกของเรา
นิโลบล โควาพิทกั ษ์เทศ (2535) กล่าวว่า “ มิวสิ ควิดีโอเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญยิ่งในการ
ขายเพลง สาคัญมากกว่าเสี ยงร้องและตัวบทเพลงเอง มิวสิ ควิดีโอสามารถเสนอภาพพจน์ขอนักร้อง
และลี ลาการแสดงออกที่โดดเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหาเทปเพลงชุ ดนั้น
มาฟัง ”
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ การผลิตมิวสิ ควิดีโอจึงมีความสาคัญอย่างมากในการสื่ อ
สารระหว่างเจ้าของผลงานไปยังผูฟ้ ังที่เป็ นผูร้ ับสาร

2. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการ
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ในการผลิตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ ายและต้องทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมซึ่ งแต่ละฝ่ ายก็มีความชานาญเฉพาะด้านในหน้าที่ ที่ตนรั บผิดชอบอยู่ และต่างก็มี
ความสาคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์เท่าเทียมกันซึ่ งการทางานถ้าขาดฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไปจะทา
ให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อฝ่ าไดฝ่ ายหนึ่งขาดตกบกพร่ องในหน้าที่อาจเป็ นเหตุให้รายการ
โทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นไม่มีคุณภาพตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ดังนั้นสิ่ งสาคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์คือการทางานเป็ นทีมที่ตอ้ งใช้ความรู้ และ
ความสามารถทั้งในด้านการสร้ างสรรค์และการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ ในการผลิ ตให้ผสมผสานกัน
ออกมาเป็ นรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นการผลิ ตรายการโทรทัศน์จะประกอบด้วยขั้น
ตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1 การเตรียมการก่ อนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Pre-Production)
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็กและเยาวชน “ รายการแอนิ เมชัน่ คลับ ”
ผูจ้ ดั ทาได้ร่วมวางแผนการผลิตรายการกับทางสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยเริ่ มจากการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการซึ่งเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญรายการเด็กจากประเทศนอร์ เวย์ มาเป็ นวิทยากรผลจาก
การอบรมดังกล่าว จึงได้แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการคือ “คิด วิเคราะห์ เรี ยนรู้ ”เป็ นแก่นการดา
เนิ นรายการ มีการกาหนดโครงสร้ างของรายการ ต้องมีการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ความยาวประมาณ 3-5
นาที ในรายการ และให้ผดู้ าเนิ นรายการคื อพิธีกรดาเนิ นเรื่ องผ่านกิจกรรมโดยกาหนดว่าต้องมีพิธี
กร 4 คน และทั้งหมดต้องมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
2 การปฏิบัติงานระหว่ างการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Production)
การปฏิ บตั ิ งานระหว่า งการผลิ ตเป็ นอี ก ขั้นตอน หนึ่ งที่ผูผ้ ลิ ตรายการวิทยุโทรทัศน์ตอ้ ง
ปฏิบตั ิเพื่อให้รายการที่ผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539 ) และ ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานระหว่างการผลิต รายการวิทยุโทรทัศน์
สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
2.1 การเตรียมความพร้ อมก่อนถ่ ายทา
ในขั้นการปฏิ บตั ิงานระหว่างผลิตการเตรี ยมความพร้อมเป็ นงานสาคัญอีกงานหนึ่งในการ
ผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้านผูผ้ ลิตรายการจะจดรายละเอียดและ
ข้อความที่จาเป็ นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ บุคลากร ด้านเทคนิ ค ด้านการแสดง คนงาน และอื่นๆ
ที่ตอ้ งการไว้ ซึ่ งผูผ้ ลิตรายการจะตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
อย่างไรก็ตามงานอีกสิ่ งหนึ่งที่ผผู ้ ลิตรายการจะต้องตรวจสอบ คือ ตารางการถ่ายทาว่าใน
วันที่ถ่ายทาถ่ายทาในหรื อนอกห้องส่ ง สดหรื อบันทึกเทป และมีใครต้องมาเข้าฉากบ้างช่วงเช้าหรื อ
บ่าย เวลาเท่าใด ตารางถ่ายทา (Shooting Schedule) มีไว้เพื่อจะช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ
ประหยัดเวลาผูแ้ สดง
2.2 การกากับและถ่ ายทารายการ

6

2.2.1 การฝึ กซ้อม ผูผ้ ลิ ตรายการจะกาหนดตารางฝึ กซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวนั เวลา
สถานที่ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม ส่ วนใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยงั ไม่ตอ้ งมา
2.2.2 การถ่ายทารายการ ขั้นนี้ เป็ นขั้นที่บนั ทึกภาพเมื่อทุกอย่างได้เตรี ยมกันเรี ยบร้อยก็ถึง
เวลาที่รอคอยนัน่ ก็คือการบันทึ กภาพต่างๆ ตามเนื้ อหาในบทเทปโทรทัศน์แต่ก่อนที่จะถึ งเวลาที่
บันทึกภาพผูก้ ากับรายการควรจะตรวจสอบสิ่ งต่างๆ ว่าเรี ยบร้อย และพร้อมที่จะถ่ายทาหรื อไม่
เมื่อทุกสิ่ งทุกอย่างตระเตรี ยมเรี ยบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทาได้และในขณะที่ถ่ายทาราย
การนั้นผูก้ ากับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และ ความถูกต้องของภาพตามบทและควบคุมดูแล
การทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อบันทึกภาพเสร็ จแล้วควรจะมีการ Rewind เทป
เพื่อดูภาพที่บนั ทึกไปนั้นคมชัดและถูกต้องหรื อไม่ และมีอะไรบกพร่ องหรื อไม่หากพบสิ่ งบกพร่ อง
ก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่
3 การดาเนินงานหลังการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Post Production)
การดาเนิ นงานหลังการผลิตเป็ นขั้นตอนที่ดาเนินการหลังจากการผลิตเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขพร้อมทั้งการประเมินผล
3.1 การตัดต่ อลาดับภาพ
ภายหลังจากการปฏิบตั ิการผลิตและบันทึกเทปทั้งในห้องส่ ง และนอกห้องส่ งแล้วทีมตัด
ต่อก็จะนาภาพที่บนั ทึกมาลาดับเรี ยงตามที่ Continuity ได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าช่วงไหนตอน
ไหนจะตัดต่อด้วยตอนไหน บางรายการจะนาเทคนิคพิเศษ
3.2 การผสมเสี ยง
หมายรวมถึงการใส่ เสี ยงเพลง เสี ยงคนบรรยาย เสี ยงประกอบและเสี ยงจริ งลงไปในรายการ
เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสี ยงเป็ นส่ วนสาคัญเช่นกัน ถ้ารายการดี ภาพดี เรื่ องดีแต่การผสมเสี ยงลงใน
แถบเสี ยงไม่ดีผดิ พลาดหรื อผูบ้ รรยายเสี ยงไม่ดี จะทาให้รายการทั้งรายการเสี ยไปด้วย ดังนั้นผูผ้ ลิต
รายการในช่วงวางแผนจะต้องเลือกตัวผูบ้ รรยายซึ่ งถ้าเสี ยงดีเหมาะกับรายการและมีความชานาญจะ
ทาให้รายการทั้งรายการดี
3.3 ตรวจสอบความถูกต้ อง/แก้ ไข
เมื่อเทปโทรทัศน์ดงั กล่าวได้ถูกตัดต่อและบันทึกเสี ยงต่างๆ ตามบทที่ได้กาหนดไว้แล้วเรา
ก็นาเอาเทปโทรทัศน์ดงั กล่าวออกฉายให้ผรู ้ ่ วมงานฝ่ ายต่างๆได้ชมกันทั้งนี้เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
และวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรขาดตกบกพร่ องบ้างหากเรี ยบร้อยแล้วก็จะส่ งให้ทางสถานีตรวจ
พิจารณา
จากแนวคิดดังกล่าว คือกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ผจู้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดดัง
กล่าวเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิตรายการเป็ นขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
1.การเตรี ยมการผลิตรายการ (การทางานวางโครงเรื่ อง เขียนบท สารวจสถานทีในการถ่ายทากา
หนดวันถ่ายทา) 2.การผลิตรายการ (ซ้อมคิวพิธีกร ถ่ายทาจริ ง) 3.หลังการผลิตรากการ (การตัดต่อ
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ลงเสี ยง ใส่ กราฟิ ก ส่ งให้ทางสถานีตรวจความถูกต้อง ส่ งเทปออกอากาศและประเมินผลหลังจาก
ออกอากาศไปแล้ว)
3. ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีการตัดต่ อ
ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อจากหนังสื อ “Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and
Movie Lover Must Know” เรี ยบเรี ยงโดยเกลแชนด์เลอร์ (Gael Chandler) ที่กล่าวถึงวิธีการตัดต่อใน
รู ปแบบต่างๆเพื่อให้ภาพเชื่อมกับอีกภาพโดยให้มีความต่อเนื่องของภาพสองภาพโดยมีวธิ ี การดังนี้
1. การตัดต่อโดยคานึ งถึงความเร็ วในการดาเนิ นเรื่ อง (Pace) จังหวะการตัดต่อ (Rhythm)
และเวลา (Time) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Compressing Time การตัดต่อแบบบีบอัดเวลาให้เร็ ว
กว่าเวลาจริ งในภาพยนตร์ เพื่อให้เรื่ องราวดาเนิ นเร็ วขึ้นโดยย่นเวลาในภาพที่ใช้เวลานานกับกริ ยา
(Action) เดียวของตัวละคร 2) Smash Cut เป็ นการตัดต่อสลับภาพหลายภาพด้วยความเร็ วเพื่อสร้าง
อารมณ์ความตื่นเต้น 3) Expanding Time เป็ นการตัดต่อแบบยืดเวลาให้นานกว่าเวลาจริ งในภาพ
ยนตร์ โดยการตัดในกริ ยา (Action) เดียวกันแต่ให้เห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็ น
การตัดต่อในสภาพหยุดเวลาจากเวลาจริ งในภาพยนตร์ โดยตัดสลับกริ ยา (Action) ที่หยุดนิ่ งของแต่
ละตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อเป็ นการสร้างอารมณ์ขนั (Comedy) 5) Subjective Time เป็ นการตัดต่อ
โดยใช้ความรู ้สึกของตัวละครในภาพยนตร์ นาความเร็ วในการตัดต่อเช่น รู ้สึกตื่นเต้นการตัดต่อจะ
เร็ วขึ้นหรื อรู ้สึกเศร้าการตัดต่อจะช้าผสมกับการใช้เทคนิ คพิเศษละลายภาพ และ 6) Universal Time
เป็ นการตัดต่อโดยดาเนินเรื่ องตามเวลาจริ งในภาพยนตร์
2. การตัดต่อโดยใช้เอฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Freeze
Frame เป็ นการทาให้ภาพที่กาลังเคลื่ อนไหวอยูน่ ้ นั หยุดนิ่ ง 2) Slow Motion เป็ นการทาให้ภาพที่
เคลื่ อนไหวอย่างปกติอยู่น้ นั ช้าลง 3) Speed Up เป็ นการทาให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั
เร็ วขึ้น และ 4) Reverse Motion เป็ นการทาให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั ถอยหลังได้
3. การตัดต่อโดยคานึ งถึงองค์รวมของฉากนั้นๆ (Cutting Scene) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) Exposition เป็ นการตัดต่อเพื่อเปิ ดเรื่ องหรื อเกริ่ นนาเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ของตัวละครและ
กาลเวลาที่ภาพยนตร์ ใช้ในการเล่าเรื่ อง 2) Flashback เป็ นการตัดต่อเพื่อให้เห็นภาพในอดีตของตัว
ละคร หรื อเรื่ องราวในภาพยนตร์ ที่กาลังกล่าวถึ ง 3) Flashforward เป็ นการตัดต่อเพื่อให้รู้วา่ จะเกิ ด
อะไรขึ้นในอนาคตจากเวลาจริ งของภาพยนตร์ ที่กาลังดาเนิ นเรื่ องอยู่ 4) Parallel Action เป็ นการตัด
ต่อสลับระหว่างสองเหตุ การณ์ ที่มีความเกี่ ยวข้องกันของกริ ยา (Action) ตัวละคร และ 5) Cross
Cutting เป็ นการตัดต่อสลับระหว่างสองเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกันในสถานที่เดียวกัน
แต่การตัดต่อแบบสมัยใหม่ Gael ได้อธิ บายไว้วา่ ตัดต่อแบบให้คนดูรู้วา่ มีการตัดต่อ มีการ
ตัดต่อโดยดาเนิ นเรื่ องอย่า งเร่ ง รี บ ไม่ทิ้ งให้นานตัดต่อแบบสลับเรื่ องกันไปมาไม่ ดาเนิ นไปตาม
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เส้นเรื่ อง มีหลายเส้นเรื่ องในเรื่ องเดียวกันเพลงประกอบใช้ในการดาเนิ นเรื่ องไม่เพียงแค่สนับสนุ น
เนื้อเรื่ องเท่านั้น การตัดต่อไม่จาเป็ นต้องมีความต่อเนื่ องการตัดต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็ นปั ญหา
อีกต่อไป มีการใช้เทคนิคพิเศษอย่างบ้าคลัง่ มีการแบ่งหน้าจอหลายต่อหลายครั้งไม่มีรูปแบบในการ
ตัดต่อสามารถสลับระหว่างมุมแคบหลายๆครั้งแล้วตัดไปที่มุมกว้างได้โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงความต่อ
เนื่องจากการตัดต่อไม่เป็ นไปตามกฎ180 องศา การตัดต่อรวมภาพ (Montage) เห็นได้ในส่ วนใหญ่
บางครั้งใช้เป็ นการตัดรวมทั้งหมด ใช้อุปกรณ์ ที่ไม่จาเป็ นต้องราคาแพง และไม่มีการจัดการแบบ
การตัดต่อแบบดั้งเดิม
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะของอัตราความเร็ วในการตัดต่อของภาพในรายการโทรทัศน์ ผูว้ ิจยั ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเร็ ว (The Culture of Speed) เป็ นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John
Tomlinson)ได้พดู ถึงการใช้ชีวติ ที่อยูก่ บั ความเร็ วซึ่ งมีเทคโนโลยีที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการเร่ งความเร็ ว
ของชีวติ ทาให้คนเรามีการสื่ อสารที่เร็ วขึ้น ซึ่ งวัฒนธรรมความเร็ วเริ่ มในยุคสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าผู ้
บริ โภคต้องการความรวดเร็ วและมีการดารงชี วิตอย่างรวดเร็ วตามที่ Tomlinsonได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้น
วัฒนธรรมความเร็ วนี้ ส่งผลให้การนาเสนอในรายการโทรทัศน์น้ นั รวดเร็ วตามไปด้วยเพราะคนดูตอ้ ง
การความรวดเร็ วยืนยันได้จากคาสัมภาษณ์ของ วอลเตอร์ เมิค (Walter Murch) นักตัดต่อภาพยนตร์ ชาว
อเมริ กาจากผลงานเรื่ อง Apocalypse Now (1979) ในหนังสื อ “Editing” เรี ยบเรี ยงโดย จัสตินชังก์ ( Just
in Chung) ที่วอลเตอร์ เมิคสัมภาษณ์ไว้วา่ อัตราของความเร็ วในการตัดต่อ (Pace of Editing) มีความ
เร็ วขึ้นในทศวรรษที่ผา่ นมา เมื่อก่อนเฉลี่ยการตัดไม่กี่ภาพ (Shot) ต่อหนึ่งนาทีแต่ปัจจุบนั หนึ่ งภาพ
ตัดเหลือเพียง 5 ถึง 5 วินาทีครึ่ งต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14)
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
- นายกิตติกุณฑ์ วัฒนะนุพงษ์ (พี่ไปป์ )
3.2 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- ตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับและผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์
ลักษณะงาน : ตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับ คือ ทางานควบคู่กบั ผูก้ ากับตั้งแต่เริ่ มได้เพลงมา ก็ช่วยเสนอบท
กับผูก้ ากับ หา Reference ตัวอย่างงานทา Presents และไปขายงานกับค่ายเพลง ขั้นวันออกกอง ก็จะมี
หน้าที่ หน้าเซต ช่วยผูก้ ากับบีฟนักแสดง ดูความ Continueฯลฯ
ลักษณะงาน : ตาแหน่งผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ คือ วันออกกองสั่งอาหารตามจานวนที่สั่งและค่อยเช็ค
อาหารว่าทาหรื อยังมาส่ งหรื อยัง ดูแลนักแสดงที่มีชื่อเสี ยงหากเขาต้องการอะไรเป็ นพิเศษ ดูความ
เรี ยบร้อยภายในกอง
3.3 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
- นายกิตติกุณฑ์วฒั นะนุพงษ์ (พี่ไปป์ ) ตาแหน่งงาน Producer Free lance
3.4 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
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3.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอน
การทางาน

พฤษภาคม
-

- 3 4

มิถุนายน
1

2

3

กรกฎาคม
4

1

2

3

1.ศึกษางานจากกองถ่าย ดูกระบวน
การทางาน รู ้จกั ตาแหน่งต่างๆ
2.เริ่ มทาขั้น Pre-Production ได้เพลง
มาฟังและช่วยคิดบท MV
3.หา Reference Footage, Line Sync,
Mood&toneทา Presents
4.ขายงานกับทางบริ ษทั ค่ายเพลง
5.ดู Locations ที่ตอ้ งไปถ่ายต่างๆ
และ Block Shot
6.ออกกองถ่ายทาจัดการทัว่ ไป
7.เข้าห้องตัด
8.สรุ ปผลการทางาน
ตารางกระบวนการทางานระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิ งหาคม

สิ งหาคม
4

1

2

3

4
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3.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรมPowerpoint
3. โปรแกรม Keynote
4. โปรแกรม Adobe Premiere Pro

ฮาร์ ดแวร์

ภาพที่ 3.8.1 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
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ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word

2. โปรแกรมPowerpoint
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3. โปรแกรม Keynote

4. โปรแกรม Adobe Premiere Pro
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานฝึ กสหกิจครั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้การผลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงเพื่อ
เป็ นหนังสั้น(Short Film) และวิดีโอประกอบเพลง(Music Vedio) ของค่ายGMM Grammy และค่าย
Muzic Moveโดยดาเนินงานในตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเตรี ยมงาน(Per-production)
ขั้นตอนการผลิต (Production) และการเผยแพร่ ไปตามสื่ อต่างๆ (Post-production)
โดยมิวสิ ควิดีโอตัวแรกที่ผจู้ ดั ได้ทาจะเป็ นการออกกองเรี ยนรู้ระบบการทางานภายในกอง
พี่ที่ปรึ กษานายกิตติกุณฑ์ วัฒนะนุพงษ์ (พี่ไปป์ ) จะอธิ บายเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและให้ผจู้ ดั
ทาได้ลองปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่ งในช่วงแรกจะมีพี่ที่ปรึ กษาคอยดูแลให้คาแนะ
นาแต่ในมิวสิ ควิดีโอตัวต่อๆไป จะมอบหมายหน้าที่บางส่ วนให้ผจู้ ดั ทาเป็ นผูร้ ับผิดชอบเองเพื่อให้
ได้เรี ยนรู ้งานอย่างเต็มที่และเกิดพัฒนาการในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในการผลิตมิวสิ ควิดีโอแต่ละ
เพลงที่ผจู ้ ดั ทาได้รับผิดชอบก็คือผูช้ ่วยผูก้ ากับ
ผูจ้ ดั จะเริ่ มตั้งแต่การฟังเพลงตัวอย่างที่ยงั ไม่สมบรู ณ์ (Demo) ที่ทางค่ายส่ งเนื้อร้องและ
ทานอง ของศิลปิ นมาให้ฟังเพื่อนามาคิดเป็ นบทหนังใช้เป็ นบทการถ่ายทาตัวหนังสั้นและตัวมิวสิ ค
วิดีโอ เมื่อได้บทที่สมบรู ณ์ จึงนาไปเสนอขายลูกค้า พร้อมหาReferrence Mood&Tone , Linesync ,
Footage แนบไปPresentให้ลูกค้ามองเห็นภาพได้อย่างเข้าใจ เมื่อขายผ่านก็นดั จัดประชุมทีมงานใน
Productionให้เข้าใจตรงกัน พร้อมออกกองในส่ วนที่ผจู ้ ดั ทารับผิดชอบคือผูช้ ่วยผูก้ ากับซึ่ งเป็ นการ
ดูแลหน้าเซ็ตนักแสดง Extraทั้งหมด ดูความContinueของมิวสิ ควิดีโอและ ประสานงานกับทีมคอ
สตูม ทีมอาร์ ตไดเรคเทอร์ ตลอดเวลาเพื่อให้การถ่ายทาสะดวกและรวดเร็ วที่สุดทุกมิวสิ ควิดีโอเพลง
ก็ทา เช่นเดียวกัน ผูจ้ ดั ได้ร่วมทาใน Production ทั้งหมด 7 มิวสิ ควิดีโอเพลง
ยกตัวอย่างกระบวนการทางานของ 2 มิวสิ ควิดีโอ ดังนี้
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POWER BANK (แบตสารอง) – BOY PEACEMAKER

1.ขั้นตอนการเตรียมการผลิตมิวสิ คเพลง (Pre-Production)
1.1 ได้ รับโจทย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับงานทีจ่ ะทา (Brief)

ทางค่ายเพลงส่ งเพลง Power Bank ตัวอย่างที่ไม่สมบรู ณ์ (Demo)มาให้ผกู ้ ากับคือ
นายพัชระ ภัททากาวง(พี่พีท) เพื่อคิดบทที่จะสร้างเป็ นหนังสั้นประกอบเพลงหลังจากผูก้ า
กับได้ฟังเพลงนี้ ใช้เวลาคิดบท 2-3 วันโดยประมาณ ก็ได้เรื่ องราวที่จะเสนอขาย
1.2 เตรียมข้ อมูลและตัวอย่ างทีค่ ล้ ายงานทีจ่ ะทา (Reference)

เมื่อผูก้ ากับได้บทที่สมบรู ณ์ ผูก้ ากับมาแจงหน้าที่ให้ผจู ้ ดั ทาไปหาข้อมูลตามที่แจง
คือ หาตัวอย่างงานจากต่างประเทศที่ตรงหรื อคล้ายกับงานที่จะทา เช่น ภาพและวิดีโอตัว
อย่าง (Reference Footage), ภาพและวิดีโอนักร้องร้องเพลง (Line Sync),ภาพและวิดีโอที่
สื่ ออารมณ์ (Mood&tone)นามาทาข้อมูลที่จะเสนอ (Presents) เพื่อไป เสนอกับค่ายเพลง
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รู ปที่ 1.2 การเตรี ยมงานหา Reference Footage, Line Sync,Mood&tone ทา Presents PowerBank

รู ปที่ 1.2 ภาพตัวอย่าง ReferenceLocation ที่หาและทาเสนอ
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1.3 เสนอบทหนังสั้ นมิวสิ ควิดีโอกับค่ ายเพลง (การขายงาน)

คือ การนาข้อมูล บทเนื้ อเรื่ อง ภาพและวิดีโอตัวอย่าง (Reference Footage), ภาพและ
วิดีโอนักร้องร้องเพลง (Line Sync), ภาพและวิดีโอที่สื่ออารมณ์ (Mood&tone) ที่เตรี ยมมา
ทั้งหมด เสนอแก่ค่ายเพลง (การขายงาน)เมื่อคนจากทางค่ายเพลงมาครบก็เริ่ มเสนอขายโดย
ผูก้ ากับให้ผจู ้ ดั เปิ ดเพลงให้ในห้องประชุมฟังพร้อมกันก่อน หลังจากเพลงจบผูก้ ากับจึงเริ่ ม
เล่าบรรยายเนื้ อหาให้ฟังแบบหนังสั้น ทุกคนฟังแล้วเห็นภาพตามที่บรรยาย ทุกคนชอบและ
ลงความเห็นว่าดี และปรับแก้ตรงไหน ทุกคนตกลงเอาบทนี้ จึงขายผ่านตั้งแต่รอบแรก
1.4 ประชุ มทีม Production

หลังจากขายงานผ่านผูก้ ากับให้โปรดิวเซอร์ เริ่ มนัดจัดวันนัดประชุมกับทีมต่างๆ
ผ่านสื่ อสารLine Group ในแต่ละครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกจะมีเฉพาะหัวหน้าทีม ของ
ทีมอาต (Art), ทีมคอสตูม (Costume), สถานที่ (Location), ผูจ้ ดั การกอง (Producer), ผูก้ า
กับ (director), และ คณะผูจ้ ดั ทา (นักศึกษาฝึ กงาน) มีเพียงเท่านี้ยงั ไม่มี ทีมกล้อง (Camera)
และอื่นๆ

รู ปที่ 1.4 การนัดจัดประชุมทีมต่างๆผ่านสื่ อสารแอพ Line
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วันประชุม : นักแสดงและแต่ละทีมมาครบผูก้ ากับเปิ ดเพลงและเริ่ มบรรยายบท
ละครสั้น ให้ทุกคนฟังทาความเข้าใจกับบทและบรี ฟงานของทีมต่างๆว่าอยากได้อย่างไร
เช่น คอสตูมต้องใช้เสื้ อผ้าแบบยุคปั จจุบนั แต่ไม่เอาแฟชัน่ ,ทีมอาตต้องจาลองฉากคอน
เสิ ร์ตต้องเตรี ยมพร๊ อบ, ทีมสถานที่ตอ้ งหาสถานที่นาเสนอกับผูก้ ากับจนกว่าจะถูกต้อง
ตามต้องการ และ บอกบทนักแสดง

รู ปที่ 1.4การประชุมทีม Production กับทีมต่างๆ และนักแสดง
1.5 Block Short สถานที่

ผูจ้ ดั การกอง(Producer)จะจัดเรี ยงลาดับการเดินทางว่าไปที่ไหนก่อนและหลังและ
แจ้งทีมอาต (Art), ทีมคอสตูม (Costume), สถานที่ (Location), ช่างภาพ (Camera), ผูก้ ากับ
(director), และ คณะผูจ้ ดั ทา (นักศึกษาฝึ กงาน) ให้ไปเจอสถานที่ไหนที่แรก
วันBlock Shortพี่ที่ปรึ กษา นายกิตติกุณฑ์ วัฒนะนุพงษ์ (พี่ไปป์ ) สอนงานคณะ
ผูจ้ ดั ทาว่าการ Block Short เมื่อถึงสถานที่ให้ดูที่จอดรถ , ที่สวัสดิการ , ที่คอสตูม , ที่ช่าง
แต่งหน้าทาผม , ที่พกั นักแสดง , ห้องน้ า และปลัก๊ ไฟ สิ่ งที่ตอ้ งดูเพิม่ เติม เช่น ร้านกาแฟ
(เพื่อนักแสดงดื่มกาแฟสด) ส่ วนช่างภาพก็จะดูทิศทางแสงถ้าเป็ น Outdoor หากเป็ น Indoor
ก็จะวัดแสงดูวา่ พอแก่การถ่ายหรื อไม่ เป็ นต้น เมื่อสถานที่เมื่อทุกอย่างพร้อมผูช้ ่วยผูก้ ากับ
จะทาเบรคดาวน์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
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2. ขั้นตอนการผลิตมิวสิ คเพลง (Production)
กองถ่ายมิวสิ ควิดีโอใช้ระยะเวลาในการถ่ายทาทั้งหมด 2วัน
2.1 วันออกกองถ่ ายมิวสิ ควิดีโอ

ทั้ง 2 วัน เริ่ มนัดกอง6.00 น. แต่คณะผูจ้ ดั ต้องไป 05:00 น.ที่Locationแรก มิวสิ ควิดี
โอเพลงมีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะผูช้ ่วยผูก้ ากับแจกเบรคดาวน์ แต่ก็ไม่ได้ถ่ายตาม
เบรคดาวน์อาจมีเปลี่ยนถ่ายสลับกันบ้าง ผูช้ ่วยผูก้ ากับคอยดูความต่อเนื่ องเรื่ องเสื้ อผ้าให้ถูก
ต้องซีนไหนคือวันเดียวกันต้องใส่ เสื้ อผ้าให้ตรงกัน เช็คพร๊ อพที่ใช้ใฉากควบคุมExtraว่า
ซี นนี้ใช้กี่คนให้เขาทาอะไรบ้าง
ภาพประกอบกระบวนการทางานวันที่ 1

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 1
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รู ปที่ 2.1 Location ที่ 2 : BOX SHOT STUDIO
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ภาพประกอบกระบวนการถ่ายทาวันที่ 2

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 1 : Gloria Jean’s Coffees

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 2 : สวนสาธารณะลุมพินี
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3. ขั้นตอนหลังการผลิตมิวสิ คเพลง (Post-Production)
คือ การนาวิดีโอที่ถ่ายทาทั้งหมดเข้าห้องตัดต่อให้ฝ่ายตัดต่อ (Editor) หน้าที่น้ ีผกู ้ ากับ
และฝ่ ายตัดต่อจะปรึ กษากันขั้นตอนนี้ได้เข้าไปดูการทางานพร้อมกับผูก้ ากับเสนอความคิดแต่ไม่มี
สิ ทธิตดั สิ นใจเมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อก็ส่งชิ้นงานให้ค่ายเพลงเพื่อนาไปอัพขึ้นช่องของค่ายเพลง
ตัวอย่างผลงานทีส่ มบรู ณ์
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รักไม่ พอ - The Drive

1.ขั้นตอนการเตรียมการผลิตมิวสิ คเพลง (Pre-Production)
1.1 ได้ รับโจทย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับงานทีจ่ ะทา(Brief)
ทางค่ายเพลงส่ งเพลง รักไม่พอตัวอย่างที่ไม่สมบรู ณ์ (Demo)มาให้ผกู ้ ากับ คือ นาย
พัชระ ภัททากาวง(พี่พีท) เพื่อคิดบทที่จะสร้างเป็ นหนังสั้นประกอบเพลงหลังจาก ผูก้ ากับ
ได้ฟังเพลงนี้ได้ให้ทางคณะผูจ้ ดั ทาคิดบทมาคนละ 1 เรื่ อง ให้เวลาคิดบท 1 อาทิตย์โดยประ
มาณ และมาบรรยายให้ผกู ้ ากับฟัง ผูก้ ากับก็ติชมตามความจริ งผูก้ ากับจึงเอาบทของคณะผู้
จัดทามาผสมผสานกันกับความคิดผูก้ ากับก็ได้เรื่ องราวที่จะเสนอขาย
1.2 เตรียมข้ อมูลและตัวอย่ างทีค่ ล้ ายงานทีจ่ ะทา (Reference)
เมื่อผูก้ ากับได้บทสรุ ปที่สมบรู ณ์ผกู ้ ากับมาแจงหน้าที่ให้ผจู ้ ดั ทาไปหาข้อมูลตามที่
แจง คือ หาตัวอย่างงานจากต่างประเทศที่ตรงหรื อคล้ายกับงานที่จะทา เช่น ภาพและวิดีโอ
ตัวอย่าง (Reference Footage), ภาพและวิดีโอนักร้องร้องเพลง (Line Sync),ภาพและวิดีโอ
ที่สื่ออารมณ์ (Mood&tone)นามาทาข้อมูลที่จะเสนอ (Presents) เพื่อไป เสนอกับค่ายเพลง
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รู ปที่ 1.2 ช่วยกันReference Footage, Line Sync,Mood&tone ทา Presents
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รู ปที่ 1.2 ภาพตัวอย่าง ReferenceMood&Tone ที่หาและทาเสนอ
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1.3 เสนอบทหนังสั้ นมิวสิ ควิดีโอกับค่ ายเพลง (การขายงาน)
คือ การนาข้อมูล บทเนื้ อเรื่ อง ภาพและวิดีโอตัวอย่าง (Reference Footage), ภาพและ
วิดีโอนักร้องร้องเพลง (Line Sync), ภาพและวิดีโอที่สื่ออารมณ์ (Mood&tone) ที่เตรี ยมมา
ทั้งหมด เสนอแก่ค่ายเพลง (การขายงาน) เมื่อคนจากทางค่ายเพลงมาครบก็เริ่ มเสนอขาย
โดยผูก้ ากับให้ผจู ้ ดั เปิ ดเพลงให้ในห้องประชุมฟังพร้อมกันก่อน หลังจากเพลงจบผูก้ ากับจึง
เริ่ มเล่าบรรยายเนื้ อหาให้ฟังแบบหนังสั้น ทุกคนฟังแล้วเห็นภาพตามที่บรรยายทุกคนชอบ
ตัว Mood&Tone และอื่นๆแล้วแต่อยากได้บทที่เรี ยวกว่านี้ จึงขอให้เสนอขายอีกครั้ง และ
อยากปรับแก้ตรงไหน จึงขายยังผ่านในครั้งแรก ผูก้ ากับจึงกลับไปคิดบทใหม่ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งหา Reference เพิ่มปรับเปลี่ยนเพียงบท เมื่อบทเสร็ จสมบรู ร์อีกครั้ง
ขายงานครั้งที่ 2 กับทีมค่ายทีมเดิม เปิ ดเพลงรักไม่พอ ของ The Drive ให้ฟังก่อนและ
บรรยายตามเช่นเดิมเป็ นเทคนิคของผูก้ ากับทันนี้ครั้งนี้ทุกคนชอบมากไม่มีปรับเปลี่ยน
อะไรอีก จึงขายผ่านในครั้งที่ 2

รู ปที่ 1.3 ขายงานครั้งที่ 2 กับค่ายเพลง ที่ MUZIC MOVE
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1.4 ประชุ มทีม Production
หลังจากขายงานผ่านผูก้ ากับให้โปรดิวเซอร์ เริ่ มนัดจัดวันนัดประชุมกับทีมต่างๆ
ผ่านสื่ อสารแอพLine Group ในแต่ละครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกจะมีเฉพาะหัวหน้าทีม
ของ ทีมอาต (Art), ทีมคอสตูม (Costume), สถานที่ (Location), ผูจ้ ดั การกอง (Producer), ผู้
กากับ (director), และ คณะผูจ้ ดั ทา (นักศึกษาฝึ กงาน) มีเพียงเท่านี้ยงั ไม่มี ทีมกล้อง
(Camera) และอื่นๆ

รู ปที่ 1.4 การนัดประชุมผ่านสื่ อสารแอพ Line

วันประชุม : แต่ละทีมมาครบผูก้ ากับเปิ ดเพลงและเริ่ มบรรยายบท ละครสั้น ให้ทุก
คนฟังทาความเข้าใจกับบทและบรี ฟงานของทีมต่างๆว่าอยากได้อย่างไรเช่น คอสตูมต้อง
ใช้เสื้ อผ้าแบบคนจนแต่ไม่น่าเกลียด,ทีมอาตต้องจาลองฉากงานแต่งในร้านทองต้องเตรี ยม
พร๊ อบ, ทีมสถานที่ตอ้ งหาสถานที่นาเสนอกับผูก้ ากับจนกว่าจะถูกต้องตามต้องการ และ
บอกบทนักแสดง
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รู ปที่ 1.5 การประชุมทีม Production กับทีมต่างๆ
1.5 Block Short สถานที่
ผูจ้ ดั การกอง (Producer)จะจัดเรี ยงลาดับการเดินทางว่าไปที่ไหนก่อนและหลัง
และแจ้งทีมอาต (Art), ทีมคอสตูม (Costume), สถานที่ (Location), ช่างภาพ (Camera), ผู้
กากับ (director), และ คณะผูจ้ ดั ทา (นักศึกษาฝึ กงาน) ให้ไปเจอสถานที่ไหนที่แรก
วันBlock Shortคณะผูจ้ ดั ทาเมื่อมาถึงสถานที่ก็ดูที่จอดรถ , ที่สวัสดิการ , ที่คอสตูม
, ที่ช่างแต่งหน้าทาผม , ที่พกั นักแสดง , ห้องน้ า และปลัก๊ ไฟ และ ร้านกาแฟ (เพื่อนักแสดง
ดื่มกาแฟสด) ส่ วนช่างภาพก็จะดูทิศทางแสงถ้าเป็ น Outdoor หากเป็ น Indoor ก็จะวัดแสงดู
ว่าพอแก่การถ่ายหรื อไม่ เป็ นต้น เมื่อสถานที่เมื่อทุกอย่างพร้อมผูช้ ่วยผูก้ ากับจะทาเบรค
ดาวน์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันทาตามแผนเดิม

2. ขั้นตอนการผลิตมิวสิ คเพลง (Production)
กองถ่ายมิวสิ ควิดีโอใช้ระยะเวลาในการถ่ายทาทั้งหมด 1วัน
2.1 วันออกกองถ่ ายมิวสิ ควิดีโอ
เริ่ มนัดกอง6.00 น. แต่คณะผูจ้ ดั ต้องไป 05:30 น. ที่Location แรก มิวสิ ควิดีโอ
เพลงมีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะผูช้ ่วยผูก้ ากับแจกเบรคดาวน์ แต่ก็ไม่ได้ถ่ายตาม
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เบรคดาวน์อาจมีเปลี่ยนถ่ายสลับกันบ้างผูช้ ่วยผูก้ ากับคอยดูความต่อเนื่ องเรื่ องเสื้ อผ้าให้
ถูกต้องซี นไหนคือวันเดียวกันต้องใส่ เสื้ อผ้าให้ตรงกัน เช็คพร๊ อพที่ใช้ในฉาก ควบคุม Extra
ว่าซี นนี้ใช้กี่คนให้เขาทาอะไรบ้าง
ซึ่ งในขณะออกกองก็พบเจอปั ญหาในหลายๆอย่าง ดังเช่นรู ปที่ 2.1 Location ที่ 2 :
ข้างอพาร์ ทเม้นท์คลองจัน่ ถ้าเป็ นตามแผนแรกคือ ถ่ายร้านเหล้าแถวนั้น แต่เนื่ องด้วยวัน
ออกกองฝนตกทาให้ร้านปิ ด ทางทีมกล้อง ผูก้ ากับ โปรดิวเซอร์ โลเคชัน่ ทีมอาตและคณะ
ผูจ้ ดั ทา จึงเดินหามุมและสถานที่ถ่ายทดแทน

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 1: ร้านหมูแดดเดียว ตลาดมีนบุรี

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 1 : ถนนทางเดินในตลาดมีน

30

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 2 : อพาร์ ทเม้นท์คลองจัน่

รู ปที่ 2.1 Location ที่ 2 : ข้างอพาร์ ทเม้นท์คลองจัน่

3.ขั้นตอนหลังการผลิตมิวสิ คเพลง (Post-Production)
คือ การนาวิดีโอที่ถ่ายทาทั้งหมดเข้าห้องตัดต่อให้ฝ่ายตัดต่อ (Editor) หน้าที่น้ ีผกู ้ ากับและ
ฝ่ ายตัดต่อจะปรึ กษากัน ขั้นตอนนี้ได้เข้าไปดูการทางานพร้อมกับผูก้ ากับเสนอความคิดแต่ไม่มีสิทธิ
ตัดสิ นใจ เมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อก็ส่งชิ้นงานให้ค่ายเพลงเพื่อนาไปอัพขึ้นช่องของค่ายเพลง

31

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 30สิ งหาคม 2561 การ
ทางานที่ได้รับบมอบหมายโดย นายกิตติกุณฑ์ วัฒนะนุพงษ์ (พี่ไปป์ ) คือผูช้ ่วยผูก้ ากับ มิวสิ ควิดีโอ
เพลงเพื่อเป็ นหนังสั้น(Shot Film) และวิดีโอประกอบเพลง (Music video)มีกระบวนการในการผลิต
มิวสิ ควิดีโอ ดังนี้
5.1.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิตมิวสิ คเพลง (Pre-Production)
คือ ได้เพลงจากค่ายมาฟังแล้วคิดบทเสนอช่วยผูก้ ากับ เมื่อได้บท ต่อมาหา Reference
Footage, Line Sync,Mood&tone เพื่อทา Presents แล้วไป Presents ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด แก่
ค่ายเพลงหรื อที่เรี ยกกันว่า การขายงานหากขายงานไม่ผา่ นก็ทาเช่นเดิม คิดใหม่ เสนอใหม่ ขายใหม่
แต่ถา้ ขายงานผ่าน ResearchหาLocationเมื่อได้สถานที่ที่จะใช้ถ่ายทาจึง Block Shot
5.1.2 ขั้นตอนการผลิตมิวสิ คเพลง (Production)
คือ การออกกองถ่ายทามิวสิ คตามสถานที่ต่างๆที่ Block Shot และตามเบรกดาวน์
(Breakdown) ที่กาหนดไว้ ขั้นตอนนี้หน้าที่หลักคือ ดูแลการจัดการในกองถ่ายทั้งหน้าและหลังเซ็ต
นักแสดงหลัก รวมถึง Extra และ ค่อยดูความ Continue ของมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด
5.1.3 ขั้นตอนหลังการผลิตมิวสิ คเพลง (Post-Production)
คือ การนาวิดีโอที่ถ่ายทาทั้งหมดเข้าห้องตัดต่อให้ฝ่ายตัดต่อ (Editor) หน้าที่น้ ีผกู ้ ากับและฝ่ าย
ตัดต่อจะปรึ กษากันขั้นตอนนี้ ได้เข้าไปดูการทางานพร้อมกับผูก้ ากับเสนอความคิดแต่ไม่มีสิทธิ ตดั สิ น
ใจเมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อก็ส่งชิ้นงานให้ค่ายเพลงเพื่อนาไปอัพขึ้นช่องของค่ายเพลง
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5.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 จากการปฏิบัติงานภายใต้ Freelance Production ซึ่งมีปัญหาทีพ่ บเจอ ดังนี้
- ในด้านของสวัสดิการ อาหารไม่พอต่อความต้องการภายในกอง เช่น บางคนทานเยอะมาก
- ขณะถ่ายทามีปัญหาเรื่ องเสี ยง เช่น เสี ยงแทรกขณะถ่ายทา , เสี ยงอัดที่นกั แสดงไม่ติด
- รถติดมากขณะย้ายไปโลเคชัน่ ต่างๆ
- เวลาในบทไม่เพียงพอ เช่น ซี นเช้าถ่ายยังไม่ครบแต่เวลาจริ งฟ้ าเย็นฟ้ ามืดแล้ว
- สถานที่เกินกาหนดแต่ยงั ถ่ายไม่ครบซี น เช่น สถานที่จองไว้ถึงแค่ 5 โมงเกินเวลาแต่ยงั
ถ่ายไม่ครบซี นที่ตอ้ งการ
ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้เรี ยนรู ้วา่ ควรสร้างประสบการณ์การทางาน และเข้าใจถึงปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับใช้ในการดาเนินงานในอนาคตสื บต่อไป

5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
- ควรสรุ ปจานวนคนในกองให้แน่ชดั และจัดอาหารเผื่อเลย
- ควรเลือกโลเคชัน่ ที่สะดวกต่อการถ่ายและเดินทางมากกว่านี้
- ควรใช้เวลาใหเคุม้ คาใการถ่ายทา ไม่ควรปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยทิ้งไป

บรรณานุกรม
เจตน์ จ ันทร์ เกิ ดสุ ข . (2558). จัง หวะการสื่ อ สารในรายการโทรทัศ น์ป ระเภทเรี ย ลลิ ตี เกมส์ โ ชว์ที่ ค ัดสรร.
วารสารนิเทศสยามปริ ทัศน์ 16(14), 71-82
นิโลบล โควาพิทกั ษ์เทศ. (2535). การวิเคราะห์ เพลงไทยสมัยนิยม ตามทรรศนะของสุนทรี ยศาสตร์ ยุคหลัง
สมัยใหม่ . (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทิรา เฮ็งทับทิม. (2554). โครงการออกแบบมิวสิ ควิดีโอเพลง ลมเบาเบา ของวง Scrubb อับบั้ม Kid.
(ศิลปะนิพนธ์หลักสู ตรศิลปะบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
อรนุช เลิศจรรยารักษ์. (2539 ). กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ . เข้าถึงได้จาก
http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/television/untitled8.htm .

37

38

39

