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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การทําสารคดีชิ้นนี้เกิดจาการที่ผผู ้ ลิตรายการอยากให้ผรู ้ ับสารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคน
ใกล้ชิดถ่ายทอดเรื่ องราวของบุญคุณของคนสิ่ งที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ไม่วา่ ใครจะมีบุญคุณกับเราเพียงใด เรา
ย่อมต้องการตอบแทนเสมอ และนี่ก็เป็ นสิ่ งดีที่คนในสังคมทุกคนควรระลึกไว้เสมอ
การผลิตสารคดีเรื่ องนี้ เป็ นงานที่ตอ้ งให้ความเข้าใจ และใส่ ใจเป็ นอย่างมากในการผลิต เพราะทุก
ข้อมูลหรื อเนื้อหาที่ถูกนําเสนอออกมานั้นผูผ้ ลิตอยากที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวของการทดแทนบุญคุณว่าเรา
สามารถที่จะทําได้ ถ้าเราสํานึ กในบุญคุณจากภายในจิตใจเราจริ งๆ ทุกการกระทําทุกความรู ้สึกของเรานั้น
ย่อมเป็ นสิ่ งดีๆที่เรามอบให้กบั ผูม้ ีพระคุณ อะไรที่ทาํ ด้วยใจไม่วา่ จะเล็กหรื อใหญ่มนั ก็ดีท้ งั นั้น การที่เราจะ
ทําสิ่ งที่ดีให้กบั ใครนั้นเราต้องเริ่ มที่ตวั เราก่อนเริ่ มต้นจากจิตใจเราก่อนเมื่อจิตใจเราดี ทําแต่สิ่งที่ดี คนรอบ
ข้างไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตามย่อมมองเห็นและรับรู ้ความปรารถนาดีของเรา
กระบวนการการทํางานของ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ เริ่ มโดยการคิดหัวข้อการทําสารคดีโดย
คํานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อจะให้ตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง ในการทําสารคดีครั้งนี้เป็ นการ
เน้นให้ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับชมได้ขอ้ คิดและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ทุกเพศทุกวัย ต่อด้วย
การวางแผนการทํางาน ในแต่ละฝ่ ายในการผลิตรายการหนึ่งขึ้นมา
การทําสารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” นั้นเพื่อต้องการนําเสนอเรื่ องราวพิธีการและขั้นตอน
การบวชให้ผูท้ ี่ ส นใจอยากที่ จะบวชครั้ งหนึ่ ง ในชี วิตได้เ ตรี ย มตัว ว่า ต้องปฎิ บ ตั ิ อ ย่า งไรบ้า ง ต้อ งเตรี ย ม
อะไรบ้างในการบวชพระ และยังต้องการถ่ายทอดเรื่ องราวให้ชาวพุทธได้เข้าใจ ว่าการบวชเป็ นพระภิกษุ นั้น
ถ้ากล่าวกันตามประเพณี ที่มีมา เรามักจะได้ยินกันว่า บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ แต่ถา้ มองในมุมมอง
ของพระพุทธศาสนาแล้ว นัน่ ยังไม่ใช่เหตุผลหลักในการบวช เพราะถ้าเรายังไม่ฝึกฝนอบรมตนให้ดีข้ ึน ก็จะ
ไม่มีความดีอะไรไปทดแทนพระคุณพ่อแม่ ดังนั้นการจัดทําสารคดีครั้งนี้ น้ นั ทําขึ้นเพื่อให้ผทู้ ี่รับชมได้รู้ถึง
วัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องเป็ นอันดับแรกของการบวช คือ บวชเพื่อแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเองนัน่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์สารคดีข้นั ตอนการบวชพระ
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1.3 ขอบเขตของรายงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เพื่อผลิตสื่ อสารคดี
ขั้นตอนการบวชพระ ของ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี
1.4.2 ได้ถ่ายทอดให้ผบู ้ ริ โภคได้ความรู ้ และทราบถึงขั้นตอนการบวชพระ
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการทํางานจริ งและนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
มาประยุคใช้กบั การทํางานในอนาคต
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” เพื่อเผยแพร่ ในทางสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย
ของ TigerNoy Studio ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์สารดคี ดังต่อไปนี้
1 แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR
3. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อ
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ าย โดยต้องทํางานร่ วมกันเป็ น
ทีม โดยอาศัยความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านของบุคลากรในแต่ละหน้าที่ โดยทีมงานจะต้องรู ้
หน้าที่ของตัวเอง เพื่อสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การผลิตรายการโทรทัศน์ มี
ขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมการก่ อนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Pre-Production)
การเตรี ยมการก่อนการผลิ ตรายการโทรทัศน์เป็ นสิ่ งที่สําคัญ เพื่อให้การผลิ ตรายการเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ ดังที่ อรนุ ช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) กล่าวถึง
การเตรี ยมการก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.การวางแนวคิด
หลังจากได้รับมอบหมายการผลิตรายการมาแล้ว จึงเริ่ มวางแนวความคิดในการผลิ ตรายการ โดย
สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 เริ่ มจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จากนั้นก็แปลความคิดให้เป็ นจริ งเป็ นจัง โดยจัดงบประมาณ
และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เข้ากับความคิด
1.2 พัฒนาแนวคิดในการผลิตโดยใช้วิธีมองข้อจากัดต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่ องมือ บุคลากร สถานที่
ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ จากนั้นจึงคิดว่าจะทํารายการอะไรและทําอย่างไร
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2. วิเคราะห์ เนือ้ หาและกลุ่มเป้าหมาย
2.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั (Research)
2.2 วิเคราะห์เนื้อหา เอกสาร รายงานการวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมนํามาวิเคราะห์และคัดเลือกเอา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นจะต้องใช้ในการเขียนบท
2.3 กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
3. กําหนดจุดเน้ น / จุดประสงค์
การกําหนดจุดเน้นและจุดประสงค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ต้องกําหนดว่ามีจุดประสงค์ในการ
ผลิตรายการอย่างไรและควรมีการประชุมร่ วมกันของทีมงาน เพื่อทําความเข้าใจร่ วมกันว่ารายการต้องการ
เน้นสิ่ งใด มีจุดประสงค์อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการผลิตรายการและให้สอดคล้องกับ
ความรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย
4. กําหนดรู ปแบบและสร้ างสรรค์ รายการ
กําหนดรู ปแบบรายการโทรทัศน์วา่ เป็ นรู ปแบบใดเช่น รู ปแบบสารคดี การสัมภาษณ์ บรรยาย
ละครฯลฯ เพื่อให้การนําเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหารายการ
5. เขียนบทโทรทัศน์ และตรวจสอบความถูกต้ อง
บทโทรทัศน์นบั เป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่ งของรายการ เมื่อได้นกั เขียนบทผูซ้ ่ ึ งสามารถสร้างสรรค์
รายการออกมาจากแนวคิ ดเบื้ องต้น และวัตถุ ประสงค์ของรายการได้อย่างมีศิลปะในการเขียนและการ
นําเสนอ (Presentation) ที่ดี ช่วยให้รายการน่าสนใจไปครึ่ งหนึ่งแล้ว บางครั้งถ้าเรื่ องที่จะผลิตเป็ นเรื่ องเฉพาะ
ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อศาสตร์ ใดศาสตร์ หนึ่ งซึ่ งต้องอาศัย
ข้อมูลพิเศษ ผูผ้ ลิ ตรายการอาจจะต้องจ้างผูม้ ีความชํานาญในเรื่ องนั้นๆ มาเป็ นที่ปรึ กษาให้นกั เขียนบท
เพือ่ ให้บทโทรทัศน์มีความถูกต้องของข้อมูล
6. กําหนดสถานทีถ่ ่ ายทา / ศิลปกรรม / จัดเตรียมอุปกรณ์
เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมตารางเวลา (Schedule) ว่าต้องใช้เวลาในการถ่ายทําเท่าไร ถ่ายทําในสถานที่
ไหน ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หากมีการถ่ายทํานอกสถานที่ ควรออกไปสํารวจสถานที่
ก่อนการถ่ายทําจริ ง
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การปฏิบัติงานระหว่ างการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production)
การปฏิบตั ิงานระหว่างการถ่ายทํา เป็ นอีกขั้นตอนที่ผผู ้ ลิตรายการโทรทัศน์ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้รายการ
ที่ผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531)
ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานระหว่างการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้ อมก่ อนถ่ ายทํา
การเตรี ยมความพร้อมเป็ นงานสําคัญอีกงานหนึ่งในการผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการจะต้องตรวจสอบ
ความพร้อมทุกด้าน นอกจากนี้ผผู ้ ลิตรายการต้องตรวจสอบตารางปฏิบตั ิงาน ซึ่ งประกอบด้วยตารางเวลาที่
กําหนดในการปฏิบตั ิงานเรี ยงตามลาดับและกําหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ จะเข้าประจาหน้าที่ท้ งั หมด
เป็ นกําหนดการที่จะต้องปฏิบตั ิในห้องส่ งตามเวลาช่วงต่าง ๆ
2. การกํากับและถ่ ายทํารายการ
2.1 การฝึ กซ้อม ผูผ้ ลิตรายการจะกําหนดตารางฝึ กซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวนั เวลา สถานที่ ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม
2.2 การถ่ายทํารายการ คือ การบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลา
ที่บนั ทึกภาพผูก้ าํ กับรายการควรจะตรวจสอบสิ่ งต่างๆว่าเรี ยบร้ อย และพร้อมที่จะถ่ายทาหรื อไม่ในขณะที่
ถ่ายทํารายการนั้นผูก้ าํ กับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้องของภาพตามบทจาก TV Monitor
เมื่อบันทึกภาพเสร็ จแล้วควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพที่บนั ทึกไปนั้นคมชัดและถูกต้องหรื อไม่ และมี
อะไรบกพร่ องหรื อไม่ หากพบสิ่ งบกพร่ องก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่
2. แนวคิดการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR
การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)
ณัฐวุฒิ สิ งห์หนองสวง (2560) กล่าวไว้วา่ การใช้กล้องถ่ายภาพ DSLR สําหรับถ่ายวิดีโอกําลังได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั กับงานด้านสื่ อสารมวลชนในทุกๆ แขนง อาทิเช่น งานโฆษณา รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรื อแม้แต่งานข่าว ซึ่ งด้วยความสามารถของกล้อง DSLR ที่ทาํ ให้การสร้างสรรค์
ผลงานได้เสมือนจริ ง มีน้ าํ หนักเบา มีฟังก์ชนั่ ที่ไม่ซบั ซ้อนใช้งานง่าย จึงทําให้ได้รับความนิยมในการใช้งาน
สําหรับถ่ายวิดีโอ โดยทัว่ ไปการใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายวิดีโอมีจุดเด่น จุดด้อย ดังนี้
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จุดเด่ น
1.การควบคุมระยะชัดได้อย่างดีเยีย่ ม กล้องวิดีโอโดยทัว่ ไปเมื่อเราถ่ายภาพสิ่ งที่เราจะได้คือทุกๆ
ส่ วนในภาพที่เราโฟกัสมีความชัดเหมือนกันหมด แต่สาํ หรับกล้อง DSLR สามารถถ่ายภาพที่มีความคมชัด
ในตัวแบบหรื อวัตถุที่เราต้องการส่ วนฉากหลังก็จะเบลอ มีระยะชัดของภาพชัดลึก - ชัดตื้น (Depth of field)
ตามที่เราต้องการ
2. เลนส์ กล้อง DSLR สามารถเปลี่ยนเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหรื อความคมชัดต่างกันได้ ราคาของ
เลนส์ก็ถูกกว่าเลนส์กล้องวิดีโอ อีกทั้งกล้องแต่ละรุ่ นสามารถใช้เลนส์ของค่ายอื่นได้เพียงแค่มีตวั แปลงเลนส์
(Adapter) และเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้เข้ากับสถานการณ์หรื อผลงานที่เราต้องการสร้างสรรค์ เช่นเลนส์
ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพกว้าง (Wide Angle Lens) หรื อเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens)
3. การถ่ายในสภาพที่แสงน้อยได้ดี ในกรณี เราสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์แสงน้อยกล้อง
DSLR สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่ากล้องวิดีโอทัว่ ไป เราเลือกใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงที่กว้าง อีกทั้งช่วย
ประหยัดงบประมาณที่ตอ้ งจ้างบุคลากรในการจัดแสง ซึ่ งกล้องวิดีโอทัว่ ไปไม่สามารถทํางานได้
4. นํ้าหนักเบา พกพาในการทํางานได้สะดวกหยิบจับได้ง่ายสามารถสร้างสรรค์ผลงานคนเดียวได้
โดยไม่ตอ้ งมีผชู ้ ่วย
จุดด้ อย
1. การบันทึกเสี ยง การทํางานกับเสี ยงของกล้อง DSLR การบันทึกเสี ยงจากตัวกล้องจะได้คุณภาพที่
ไม่ดีเนื่องจากไมโครโฟนในตัวกล้องจะรับเสี ยงรอบด้านและอาจมีเสี ยงอื่นๆ ที่เราไม่ตอ้ งการเข้ามาในกล้อง
ดังนั้นเราอาจแก้ปัญหาโดยการบันทึกเสี ยงแยก หรื อติดไมโคโฟนเพิม่ เติม
2. นํ้าหนักเบา เป็ นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของกล้อง DSLR การที่กล้องมีน้ าํ หนักเบาในการแพน
กล้อง การซูมกล้อง ทําให้ภาพวิดีโอที่บนั ทึกเกิดการสั่นไหว และการจับกล้องไม่ถนัดอาจทําให้ได้ภาพที่ไม่
สมบูรณ์หรื อภาพกระตุก ช่างภาพอาจแก้ปัญหาโดยการใช้ตวั ช่วยคือขาตั้งกล้อง
3. เมมโมรี่ การ์ ด (Memory Card) ในการบันทึกภาพวิดีโอที่ถ่ายลงในเมมโมรี่ การ์ ดโดยทุกๆ 3 นาที
ข้อมูลจะกินพื้นที่ 1GB อาจมากหรื อน้อยกว่าตามขนาดของไฟล์งานที่เราตั้งก่อนบันทึก บางครั้งกําลังถ่ายอยู่
กล้องอาจหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเนื่ องจากบันทึกไม่ทนั หรื อการ์ดเต็มเร็ ว
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4. การโฟกัส ในการบันทึกภาพโดยใช้กล้อง DSLR ช่างภาพต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการโฟกัส
ซึ่ งถ้าตั้งระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติกล้องอาจไปหาความชัดในสิ่ งที่เราไม่ตอ้ งการหรื อโฟกัสเคลื่อน ซึ่ ง
ช่างภาพควรฝึ กการโฟกัสแบบต้องหมุนเลนส์ (Manual Focus)
ขั้นตอนการถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR
1. การตั้งค่ากล้อง
ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าของกล้อง ซึ่ งมี
สามส่ วนที่เราจะต้องทําความเข้าใจ ประกอบด้วย ความเร็ วซัตเตอร์ รู รับแรง และ iso ซึ่ งการทํางานที่
สมบูรณ์ที่สุดทั้งสามอย่างที่กล่าวมาต้องมีความสัมพันธ์กนั
1.1 การตั้งระบบการถ่าย

ขั้นตอนในการทํางานดังนี้ 1.เปิ ดกล้อง 2.ปรับระบบกล้องเป็ นการถ่ายวิดีโอ 3.เข้าไปที่เมนู เลือกตั้งค่า
ระบบถ่ายวิดีโอเป็ นระบบ PAL ตามภาพ เนื่องจากโทรทัศน์ในประเทศไทยใช้ระบบ PAL
1.2 การตั้งค่าบันทึกภาพวิดีโอ
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เข้าไปที่เมนู เลือกขนาดบรรทุกภาพเคลื่อนไหว โดยการเลือกตั้งค่าของกล้องแต่ละตัวจะแตกต่างกัน
ออกไป สําหรับไฟล์บนั ทึกภาพโดยทัว่ ไปที่เราใช้คือขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels) และเลือกค่าเฟรม
เรท ไปที่ 25 เฟรมเรท (ในกรณี ที่เราถ่ายวิดีโอเพื่อนําไปใช้สาํ หรับการ Slow Motion สโลโมชัน่ ก็เลือกใช้
50 เฟรมเรท หรื อมากกว่าตามคุณสมบัติของกล้องที่สามารถทําได้เพื่อผลงานภาพวิดีโอไปสโลโมชัน่ ภาพ
วิดีโอจะได้ไม่กระตุก)
สําหรับ Frame Per Second หรื อเราคุน้ เคยกับคําว่า เฟรมเรท ซึ่ งเฟรมเรทนี้ก็คือจํานวนเฟรม (จํานวน
ภาพนิ่ง) โดยมีหน่วยเป็ น per second (กี่ภาพต่อวินาที) เช่น 30 FPS คือ ใน 1 วินาทีจะมีภาพนิ่งต่อเนื่ องกัน
30 ภาพ
อัตราเฟรมเรตของเทคโนโลยีแต่ละประเภท
ภาพยนต์ มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 24 เฟรม/วินาที
โทรทัศน์ระบบ PAL มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 25 เฟรม/วินาที (ประเทศไทย และประเทศแถบยุโรบใช้
ระบบนี้)
โทรทัศน์ระบบ NTSC มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 30 เฟรม/วินาที (อเมริ กา ญี่ปุ่น แคนาดา)
1.3 การตั้งค่า Speed Shutter

การตั้งค่า Speed Shutter สําหรับการถ่ายวิดีโอ ให้เราเลือกจากการตั้งค่าเฟรมเรท จากการตั้งค่า
บันทึกภาพวิดีโอ ในกรณี ที่เราตั้งค่าเฟรมเรทที่ 25 เฟรมเรท ให้เราใช้ Speed Shutter ที่ 1/50 ถ้าเราตั้งค่าเฟรม
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เรทที่ 50 เฟรมเรท ให้เราใช้ Speed Shutter ที่ 1/100 (ตั้งค่า Speed Shutter เป็ น 2 เท่าของเฟรมเรทที่เราตั้ง)
1.4 การตั้งค่าความไวแสง ISO

ความไวแสง ISO ทําหน้าที่ควบคุมระดับความไวต่อแสงที่มากระทบของเซนเซอร์ ภาพ การตั้งค่า ISO
สู งๆ ทําให้เซนเซอร์ กล้องของคุณไวต่อแสงมากขึ้น คุณจึงถ่ายภาพในที่มืดได้ ทั้งนี้ ISO ยังมีผลต่อภาพถ่าย
ของคุณในด้านอื่นๆ อีก (Ryosuke Takahashi) ในการเลือกใช้ค่า ISO ไม่ควรใช้ค่า ISO ที่สูงเกินไปเพราะจะ
ทําให้ผลงานวิดีโอที่เราถ่ายไม่คมชัดภาพแตก
1.5 การตั้งค่าไวท์บาลานซ์

การตั้งค่าไวท์บาลานซ์ เป็ นการตั้งค่าที่เราจะเลือกโทนสี ของภาพ ซึ่ งในกล้องถ่ายภาพก็จะมีค่าไวบา
ลานซ์แบบต่างๆ ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั กล้อง ในการเลือกใช้งานอยูท่ ี่เราต้องการถ่ายวิดีโอในสภาพแสง
แบบไหน ซึ่ งแนะนําให้ใช้แบบการตั้งค่าไวบาลานซ์ดว้ ยตัวเอง K สภาพแสงต่างๆ ค่าอุณหภูมิสี
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ที่มา http://pigusso.com/blog/ตั้งค่าไวท์บาลานท์-2
2. เลนส์
การเลือกใช้เลนส์ เลนส์มีความสําคัญในการเปิ ดรับแสงถ้าเลนส์ที่มีรูรับแสงที่กว้างจะทําให้เราถ่ายภาพ
วิดีโอในสภาพที่แสงน้อยได้ดี และเลนส์ส่งผลต่อความคมชัดของภาพที่เราถ่าย ข้อควรระวังในการใช้เลนส์
ในกรณี ใช้เลนส์ในการถ่ายภาพมุมกว้าง (Wide Angle Lens) วัตถุที่เราถ่ายจะทําให้ภาพขยายด้านข้างซึ่ งอย่า
ใช้กว้างที่ต่าํ กว่า 24 มม.
3. การถ่ายวิดีโอ
เมื่อตั้งค่ากล้องทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้วเริ่ มถ่ายวิดีโอจากกล้อง DSLR
3.1 จัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพวิดีโอ เลือกวัตถุท่ีเราต้องการสื่ อความหมาย
3.2 เลือกโฟกัส เราปรับระบบโฟกัสเป็ นหมุนเลนส์ (Manual Focus)
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ปรับโฟกัสใช้ชดั โดยการดกปุ๋ มซูมเข้าไปในวัตถุที่เราต้องการโฟกัส หลังจากนั้นหมุนเลนส์โฟกัสให้ภาพ
ชัด ถ้าเป็ นบุคคลให้โฟกัสที่ดวงตา หลังจากนั้นให้ล็อคโฟกัสและขยายภาพในจอ LCD มาเป็ นปกติ และกด
บันทึกภาพ
ข้อควรระวัง ในการบันทึกภาพเราควรเผื่อช่วงหัวช่วงท้ายไว้ประมาณ 3-5 วินาที เพราะการทํางานของ
กล้องกับที่เราสั่งการทํางานไม่ตรงกัน100% เช่นกล้องที่จะแพนกล้องหรื อให้ตวั แบบเคลื่อนไหวให้เรากด
บันทึกภาพไว้ก่อนสัก 5 วินาทีค่อยเริ่ มแพน ช่วงท้ายก็เหมือนกันบันทึกวิดีโอเรี ยบร้อยแล้วอย่าพึ่งหยุดให้
ปล่อยไว้สักพัก
3. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อ
เจตน์จนั ทร์ เกิดสุ ข. (2558) ได้กล่าวไว้วา่ ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อจากหนังสื อ “Film Editing:
Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know” เรี ยบเรี ยงโดย เกลแชนด์เลอร์(Gael Chandler)
ที่กล่าวถึงวิธีการตัดต่อในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาพเชื่อมกับอีกภาพโดยให้มีความต่อเนื่ องของภาพสองภาพ
โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. การตัดต่อโดยคํานึงถึงความเร็ วในการดําเนินเรื่ อง (Pace) จังหวะการตัดต่อ (Rhythm) และเวลา
(Time) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Compressing Time เป็ นการตัดต่อแบบบีบอัดเวลาให้เร็ วกว่าเวลาจริ งใน
ภาพยนตร์ เพื่อให้เรื่ องราวดําเนินเร็ วขึ้นโดยย่นเวลาในภาพที่ใช้เวลานานกับกริ ยา (Action) เดียวของตัวละคร
2) Smash Cut เป็ นการตัดต่อสลับภาพหลายภาพด้วยความเร็ วเพื่อสร้างอารมณ์ความตื่นเต้น 3)
Expanding Time เป็ นการตัดต่อแบบยืดเวลาให้นานกว่าเวลาจริ งในภาพยนตร์ โดยการตัดในกริ ยา (Action)
เดียวกันแต่ให้เห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็ นการตัดต่อในสภาพหยุดเวลาจากเวลาจริ งใน
ภาพยนตร์ โดยตัดสลับกริ ยา (Action) ที่หยุดนิ่งของแต่ละตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อเป็ นการสร้างอารมณ์ขนั
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(Comedy) 5) Subjective Time เป็ นการตัดต่อโดยใช้ความรู ้สึกของตัวละครในภาพยนตร์ นาํ
ความเร็ วในการตัดต่อเช่น รู ้สึกตื่นเต้น การตัดต่อจะเร็ วขึ้น หรื อรู ้สึกเศร้า การตัดต่อจะช้าผสมกับการใช้
เทคนิคพิเศษละลายภาพ และ 6) Universal Time เป็ นการตัดต่อโดยดําเนินเรื่ องตามเวลาจริ งในภาพยนตร์
3. การตัดต่อโดยใช้เอฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Freeze Frame เป็ น
การทําให้ภาพที่กาํ ลังเคลื่อนไหวอยูน่ ้ นั หยุดนิ่ง 2) Slow Motion เป็ นการทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยู่
นั้นช้าลง 3) Speed Up เป็ นการทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั เร็ วขึ้น และ 4) Reverse Motion เป็ น
การทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั ถอยหลังได้
4. การตัดต่อโดยคํานึงถึงองค์รวมของฉากนั้นๆ (Cutting Scene) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1)
Exposition เป็ นการตัดต่อเพื่อเปิ ดเรื่ องหรื อเกริ่ นนําเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ของตัวละคร และกาลเวลาที่
ภาพยนตร์ ใช้ในการเล่าเรื่ อง 2) Flashback เป็ นการตัดต่อเพื่อให้เห็นภาพในอดีตของตัวละคร หรื อเรื่ องราว
ในภาพยนตร์ ที่กาํ ลังกล่าวถึง 3) Flashforward เป็ นการตัดต่อเพื่อให้รู้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจากเวลา
จริ งของภาพยนตร์ ที่กาํ ลังดําเนินเรื่ องอยู่ 4) Parallel Action เป็ นการตัดต่อสลับระหว่างสองเหตุการณ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกันของกริ ยา (Action) ตัวละคร และ 5) Cross Cutting เป็ นการตัดต่อสลับระหว่างสอง
เหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกันในสถานที่
เดียวกัน
แต่การตัดต่อแบบสมัยใหม่ Gael ได้อธิ บายไว้วา่ ตัดต่อแบบให้คนดูรู้วา่ มีการตัดต่อ มีการตัดต่อโดย
ดําเนินเรื่ องอย่างเร่ งรี บไม่ทิ้งให้นาน ตัดต่อแบบสลับเรื่ องกันไปมาไม่ดาํ เนินไปตามเส้นเรื่ อง มีหลายเส้น
เรื่ องในเรื่ องเดียวกัน เพลงประกอบใช้ในการดําเนินเรื่ องไม่เพียงแค่สนับสนุนเนื้ อเรื่ องเท่านั้น การตัดต่อไม่
จําเป็ นต้องมีความต่อเนื่ อง การตัดต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็ นปั ญหาอีกต่อไป มีการใช้เทคนิคพิเศษอย่าง
บ้าคลัง่ มีการแบ่งหน้าจอหลายต่อหลายครั้ง ไม่มีรูปแบบในการตัดต่อสามารถสลับระหว่างมุมแคบหลายๆ
ครั้งแล้วตัดไปที่มุมกว้างได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงความต่อเนื่ อง การตัดต่อไม่เป็ นไปตามกฎ180 องศา การตัด
ต่อรวมภาพ(Montage) เห็นได้ในส่ วนใหญ่บางครั้งใช้เป็ นการตัดรวมทั้งหมด ใช้อุปกรณ์ที่ไม่จาํ เป็ นต้อง
ราคาแพง และไม่มีการจัดการแบบการตัดต่อแบบดั้งเดิม
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะของอัตราความเร็ วในการตัดต่อของภาพในรายการโทรทัศน์ ผูว้ จิ ยั ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเร็ ว (The Culture of Speed) เป็ นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John
Tomlinson) ได้พดู ถึงการใช้ชีวติ ที่อยูก่ บั ความเร็ วซึ่ งมีเทคโนโลยีที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการเร่ งความเร็ วของ
ชีวติ ทําให้คนเรามีการสื่ อสารที่เร็ วขึ้น ซึ่ งวัฒนธรรมความเร็ วเริ่ มในยุคสมัยใหม่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภค
ต้องการความรวดเร็ วและมีการดํารงชีวติ อย่างรวดเร็ วตามที่ Tomlinson ได้กล่าวไว้ เพราะฉะนั้นวัฒนธรรม
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ความเร็ วนี้ส่งผลให้การนําเสนอในรายการโทรทัศน์น้ นั รวดเร็ วตามไปด้วย เพราะคนดูตอ้ งการ
ความรวดเร็ วยืนยันได้จากคําสัมภาษณ์ของ วอลเตอร์ เมิค (Walter Murch) นักตัดต่อภาพยนตร์ ชาวอเมริ กา
จากผลงานเรื่ อง Apocalypse Now (1979) ในหนังสื อ “Editing” เรี ยบเรี ยงโดย จัสตินชังก์ (Justin Chung) ที่
วอลเตอร์ เมิคสัมภาษณ์ไว้วา่ อัตราของความเร็ วในการตัดต่อ (Pace of Editing) มีความเร็ วขึ้นในทศวรรษที่
ผ่านมา เมื่อก่อนเฉลี่ยการตัดไม่กี่ภาพ (Shot) ต่อหนึ่งนาที แต่ปัจจุบนั หนึ่งภาพตัดเหลือเพียง 5 ถึง 5 วินาที
ครึ่ งต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการตัดผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการวางจังหวะของการ
สื่ อสารของภาพที่ตอ้ งการสื่ อสารไปยังผูช้ ม บางภาพการตัดต่อต้องมีความเร็ วในการนําเสนอเพื่อดึงดูดความ
สนใจ และบางครั้งต้องมีการเน้นยํ้าภาพที่ตอ้ งการสื่ อสาร
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการณ์

TigerNoy Studio(ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ)

3.1.2ที่ต้ งั สถานประกอบการณ์

565ซอย สวัสดิการ 2 แยก 13ถนนสวัสดิการ 2แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4724-8795

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1ผลิตรายการโทรทัศน์
รายการ Animation Club Zรายการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้สาหรับ เด็กช่างฝัน Gen Z ที่กาลังค้นหา
อาชีพในอนาคตของตนเอง และพื้นที่แสดงแอนิเมชันสุ ดสร้างสรรค์จาก Animator รุ่ นใหม่ รายการที่จะแนะ
นาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จกั อาชีพหลากหลายเพื่อค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง รวมทั้งได้เรี ยนรู ้
ทุกแง่มุมของอาชีพ ผ่านภารกิจที่ครบรสทั้ง สนุก ตื่นเต้น ซึ้ ง กลัว ปิ ดท้ายด้วยแอนิเมชันจากผลงานนักศึกษา
ทัว่ ประเทศ เพื่อสานฝันให้เขาเหล่านั้น มีพ้ืนที่แสดงความสามารถในการเป็ น Animator รุ่ นใหม่ในอนาคต
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รู ปที่ 3.2 รายการ Animation Club Z
3.2.2 ถ่ ายภาพและผลิตวิดีโองานอีเวนท์

รู ปที่ 3.3 ถ่ายภาพงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส
3.2.3 ผลิตสื่ อโมชั นกราฟิ ก

รู ปที่ 3.4 โมชันกราฟิ กออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 13
3.2.4 ผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ กในรู ปแบบภาพนิ่งและแอนิ เมชัน
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รู ปที่ 3.5 สื่ ออินโฟกราฟิ ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3.2.5 จัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการ

รู ปที่ 3.6บูธกิจกรรมและนิทรรศการ สานักเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม งานรวมพลังสื่ อ
สร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

รู ปที่ 3.7 นิทรรศการแสดงผลงานสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานรวมพลังสื่ อสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์
ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 14
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3.3รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้างการบริ หาร TigerNoy Studio
Executive Producer

Producer

Production Design

นายสรรพสิริ สิทธินันทวัตน์

นางสาวหทัยภัทร รั ตนมงคลพร
Junicr Grophic

นายเกรี ยงไกร พรฤษีไตรรัตน์

นางสาวณิชมน เกิดศรี เล็ก
Junicr Grophic

นางสาวดวงพร แซ่ ซมิ ้
นายธนาธิป มาตรวงษ์
Junicr Grophic
แผนผังที่ 3.1 โครงสร้างการบริ หารของไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio)
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายสรรพศิริ สิ ทธิ นนั ทวัตน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์สื่อสารคดีเรื่ อง “ ขั้นตอนการ
บวชพระ”
3.5ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ สิ งห์หนองสวง
ตําแหน่งงาน โปรดิวเซอร์ (Producer)
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.6.2 วันและเวลาปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.30 น.

3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการทํางาน

พฤษภาคม

ระยะเวลา (สั ปดาห์ )

3

4 5

มิถุนายน
1

2

3

กรกฎาคม
4

1

2

สิ งหาคม

3 4 1 2

1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
2. คิดรู ปแบบสารคดี
3 .เขียนบทสารคดี/ ลงพื้นที่การ
ถ่ายทําจริ ง
4. ถ่ายทําสารคดี
5. บันทึกเสี ยงประกอบสารคดี
6. ตัดต่อสารคดี

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการผลิตสารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ”

3
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3.8อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Mid 2011) Intel Core i5 2.5 GHz. quad-core Memory 16
GB Storage 500GB Graphics AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5
memory
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Late 2015) Intel Core i5 2.8GHz quad-core Memory 16
GB Storage 1TB (5400-rpm) hard drive Graphics Intel Iris Pro Graphics 6200
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Asus GL552VW Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz Graphic Card NVIDIA
GeForce GTX 960M (4GB GDDR5) Memory 16 GB DDR4 Hard Disk 1 TB 5400 RPM
4. Avid Mbox
5. ไมโครโฟน คอนเดนเซอร์
6. Canon 80D with 18-135 mm USM

ซอฟต์แวร์
1. Adobe PhotoshopCC 2017
2. Adobe IllustratorCC 201716
3. Adobe AuditionCC 2017
4. Adobe Premiere Pro CC 2017
5. Adobe After Effect CC 2017
6. Avid Pro Tools 12
7. Microsoft Office Word 2016
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การที่ผจู ้ ดั ทําได้สร้างสรรค์สารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” ขึ้นมานั้นก็มีกระบวนการ
สร้างสรรค์ต้งั แต่ ขั้นตอนเตรี ยมการสร้างสรรค์สารคดี ขั้นตอนการถ่ายทําสารคดี และ ขั้นตอนหลังการ
สร้างสรรค์สารคดี โดยมีการทํางาน ดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนเตรี ยมการสร้ างสรรค์ สารคดี (PRE-PRODUCTION)
4.1.1 ขั้นตอนก่ อนการถ่ ายทําสารคดี
ในส่ วนของกระบวนการถ่ ายทํานี้ จะประกอบไปด้วย การกํา หนดเรื่ อง การค้นคว้า หาข้อมู ล ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนบทสารคดี การสํารวจสถานที่ เป็ นการวางแผนก่อนการถ่ายทําเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
หรื อเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากสารคดีส่วนใหญ่มกั ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
การค้นหาข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้จะต้องอยูใ่ นพื้นฐานของการศึกษาค้นคว้าจากข้อเท็จจริ งในการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง ผูจ้ ดั ได้มีการลงพื้นที่สถานการณ์จริ งและได้หาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู ้ในเรื่ อง
การบวชพระเป็ นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ได้มีการประสานงานกันกับทีมงานด้วยเพราะจะต้องดําเนิ นเรื่ อง
การติดต่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่กบั บุคคลที่จะถ่ายทําด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นขั้นตอนที่จะละเลยไปไม่ได
เพราะเป็ นงานที่จะส่ งผลต่อไปถึงการทํางานในขั้นตอนต่อไปด้วยความเรี ยบร้อย เพื่อความพร้อมในการถ่าย
ทํานอกจากขั้นตอนการเตรี ยมงานในการถ่ายทําแล้วฝ่ ายประสานงานยังต้องติดต่อเรื่ องคิวกล้อง การจอดรถ
และสถานที่พกั ในกรณี ที่ตอ้ งมีการพักค้างแรมให้เรี ยบร้อยก่อนออกเดินทางโดยสรุ ปงานในส่ วนชองการ
ติดต่อนัดหมายดังนี้
รู ปการประชุมงาน 2 รู ปการหาข้อมูล
รู ปสถานที่
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ตารางการนัดหมาย กองถ่ ายสารคดี เรื่อง ขั้นตอนการบวช
ว/ด/ป

สถานทีถ่ ่ ายทํา

หมายเหตุ

18 /05/61 (9.00น.)
19 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย
สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ศึกษารู ปแบบที่จะถ่ายทอดเรื่ องราว)

หาเรื่ องราวที่จะทํา
ทั้งทีม
ทั้งทีม
ประชุมงาน
(ทีมตากล้อง)
จําเป็ นในการถ่ายทํา
คุยงานกับเจ้าอาวาส

20 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ศึกษารู ปแบบที่จะถ่ายทอดเรื่ องราว)
22 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ทีมงานทั้งหมด)
23 /05/61 (13.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย เตรี ยมอุปกรณ์ก่อนการลงสํารวจ
สถานที่ถ่ายทําจริ ง
25 /05/61 (9.00น.) วัดมะพร้าวเตี้ย (จรัญ 13)
26 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย วางแผนก่อนลงถ่ายทําสารคดีจริ ง

27 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย

28/05/61 (4.00น.)

วัดมะพร้าวเตี้ย (จรัญ 13 )

ประชุมงาน
เตรี ยมซื ้อของใช้ ที่
วันถ่ายทําจริ ง

ตารางที่ 4.1 ตาราง การนัดหมายสถานปฎิบตั ิงาน
4.2 ขั้นตอนการถ่ ายทํา (PRO-DUCTION)
ในการถ่ายทําสารคดี ส่ วนมากจะเป็ นการถ่ายทํานอกสถานที่ ซึ่ งเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายทํา ผู ้
ควบคุ มการผลิ ต (Producer) จะเป็ นผูท้ ี่เข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเหตุการณ์ ในการบวชครั้งนี้ที่จะนํามา
ถ่ายทํา เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่ มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจในเรื่ องนี้ อีกบ้าง ที่คิด
ว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผูช้ มมากที่สุด และช่วยให้พอถ่ายทอดออกมาแล้วนั้นผูช้ มสามารถเข้าใจเรื่ องราวใน
การบวชได้ง่ายขึ้นและอีกทั้งยังช่วยให้บุคคลที่เข้าใจถึงลักษณะรู ปแบบสารคดีและรู ปแบบการถ่ายทําอย่าง
คร่ าวๆเพื่อให้เกิดความเป็ นกันเองในระหว่างการถ่ายทํา
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จากนั้นผูค้ วบคุมการผลิต จะทําการสํารวจสถานที่ ตรวจดูสถานที่สภาพแวดล้อมเพื่อหามุมทิศทาง
ของแสงอาทิตย์ตลอดจนความกว้างของพื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายทํา เมื่อเรี ยบร้ อยแล้วทีมงานก็แยกย้ายกันตาม
หน้าที่ของตน โดยการถ่ายทําสารคดีน้ ี จะเป็ นการแอบถ่ายไม่ให้บุคคลในเหตุการณ์รู้ตวั เท่าไหร่ เพื่อให้เป็ น
ธรรมชาติและเพื่อให้ได้ความสมจริ ง แต่ในบางกรณี ก็จาํ เป็ นต้องกํากับ ในเรื่ องของการแสดงบ้างเล็กน้อย
แต่จอ้ งจัดแสงเพือ่ ให้ได้ภาพที่เป็ นธรรมชาติที่สุด จะเป็ นการใช้ภาพเล่าเรื่ องราวมากกว่าการบรรยาย

รู ปที่ 4.2.1 หาข้อมูลขั้นตอนการบวชพระและขั้นตอนการเขียนสารคดี
ในส่ วนของกระบวนการนี้ ผจู ้ ดั ต้องมีความอดทนเป็ นอย่างมากเพราะกระบวนการถ่ายทํา ช่างภาพ
เป็ นตัวหลักของการถ่ายทอดเรื่ องราวให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดต้องมีความรู ้ ทางด้านภาพและยังต้องมี
ความรู ้ ในเรื่ องการกํากับด้วยไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่ อนกล้อง การจัดแสง และ ต้องคิดภาพต่างๆไว้สําหรั บ
ขั้นตอนการตัดต่อด้วย
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รู ปที่ 4.2.2 การประชุมงานของทีมช่างภาพ และผูป้ ระสานงาน

รู ปที่ 4.2.3 ลงสํารวจและประสานงานกับสถานที่ถ่ายทําจริ ง วัดมะพร้าวเตี้ย
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รู ปที่ 4.2.4 กําหนดการในการอุปสมบท

รู ปที่ 4.2.5 นํ้าอบนํ้าหอมขอขมาบิดา-มารดา(ญาติ) ก่อนลาบวชพระ
ในขั้นตอนการถ่ายทําสารคดีช่วงการขอขมากรรมนั้น เป็ นอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญเพราะเป็ นการบอก
เล่าเรื่ องราวของผูท้ ี่จะบวชดีมาก ความกตัญ�ูของผูบ้ วชพระและสะท้อนให้เห็นว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถทํา
สิ่ งดีดีน้ ีได้กบั ผูท้ ี่มีพระคุณกับเรา เพราะร่ างกายคนเราเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาบางคนอาจจะเป็ นคนที่นง่ั ขอ
ขมาในวันนี้ แต่อาจจะเป็ นผูท้ ่ีลูกหลานมาขอขมาในวันข้างหน้า
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รู ปที่ 4.2.6 ขั้นตอนการปรงผมนาค

รู ปที่ 4.2.7 การโกรนผมพระ
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รู ปที่ 4.2.8 การนุ่งผ้าของนาค

รู ปที่ 4.2.9 การขอขมาผูม้ ีพระคุณ
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รู ปที่ 4.2.10 ขั้นตอนการเตรี ยมเหรี ยญโปรยทาน

รู ปที่ 4.2.11 ภาพชุดผ้าไตร

รู ปที่ 4.2.12 ภาพนาคโปรยทานก่อนเข้าทําพิธีในอุโบสถ
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การถ่ายทอดเรื่ องราวของ การโปรยทาน ที่เป็ นคติทางพุทธศาสนา โดยยึดตามพุทธประวัติวา่ เมื่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งยังเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ทรงสละเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วออกผนวช โดย
ไม่ปรารถนาที่จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดินดังนั้นการโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์ของนาคจึงเป็ นการแสดงว่าต่อจากนี้
ไปนาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้ว เพือ่ ดําเนินชี วติ ตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รู ปที่ 4.2.13 เข้าสู่ พิธีบวชทางศาสนาพุทธ

รู ปที่ 4.2.13 ขั้นตอนสุ ดท้ายของพิธีทางศาสนา สู่ การเป็ นพระอย่างสมบูรณ์
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4.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (POST-PRODUCTION)
ในขั้นตอนนี้ ต้องมีการเขียนบทใหม่หรื อปรับปรุ งแก้บทให้เรี ยบร้อย ในกรณี ที่วนั ไปถ่ายทําจริ งนั้น
ต่างออกไปจากแผนที่วางไว้ เช่น ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการถ่ายทํา เมื่อถ่ายเสร็ จก็อาจทําบันทึกไว้บน
เทปด้วยว่า ในเทปม้วนนี้ถ่ายที่ใดบ้าง
การตัดต่อ เป็ นขั้นตอนที่นาํ เอาสิ่ งที่ถ่ายมาเรี ยบเรี ยง ลําดับตามที่บทที่วางไว้ เพื่อให้ออกมาเป็ น
เรื่ องราวตามที่ตอ้ งการ ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย การเลือก Shot การเรี ยง Timing รวมไปถึงการลง
เสี ยงในสารคดี ทั้งเสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี ตามบทที่ได้เขียนไว้โดยอยูใ่ นการดูแลของทั้งผูก้ าํ กับและผู ้
กํากับภาพ

รู ปที่ 4.3.1ภาพหน้าจอโปรแกรม Adobe Audition CC2017 ซึ่งเป็ นโปรแกรมบันทึกเสี ยง

รู ปที่ 4.3.2 การอัดเสี ยงเพื่อบรรยายในสารคดี
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ในการตัดต่อ จะเรี ยงShot ต่างๆใน Sequence ตามบทที่วางไว้ ในการเลือกภาพ มุมกล้องให้
เหมาะสมกับเรื่ อง อารมณ์ที่ตอ้ งการนําเสนอในช่วงนั้นๆ ซึ่งจะเป็ นการประสานกับระหว่างภาพและเสี ยงใน
การสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้น ในส่ วนของการตัดต่อ มีอยู่ 2 ขั้นตอนด้วยกันโดยขั้นตอนแรกเรี ยกว่า Rough
Edit เป็ นการนําภาพเอามาเรี ยงต่อกันตามบท ซึ่งในขั้นตอนนี้จะช่วยบอกว่าแต่ละฉากยาวเท่าไหร่

รู ปที่ 4.3.3 ขั้นตอนการตัดต่องาน

การตัดต่อ ก็คือการเชื่ อมระหว่างช็อตสองช็อต โดยแบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ การตัดต่อแบบ
ชนภาพ (The cut) ก็คือการตัดภาพชนกัน จากช็อตหนึ่งเข้ากับอีกช็อตหนึ่ง ซึ่ งคนดูจะไม่ทนั ได้สังเกตเห็นว่า
มีการตัดต่อการตัดต่อแบบผสมภาพ (The mix หรื อ The dissolve) เป็ นการเปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่ ง
ไปยังอีกช็อตหนึ่ ง โดยค่อย ๆ เปลี่ยนภาพให้เหลื่อมกัน ซึ่ งคนดูจะสามารถมองเห็ นได้และการตัดต่อแบบ
เลือนภาพ (The fade) แบ่งออกได้เป็ นสองแบบคือ fade in จะเป็ นการเชื่อมภาพโดยการเลือนภาพเข้า
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รู ปที่ 4.3.4 แถบของการตัดต่อ
จะเริ่ มจากภาพสี ดาํ และค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนขึ้นมา นิยมใช้เพื่อการเปิ ดเรื่ อง และ fade out คือ
การทําให้ภาพในท้ายช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็ นสี ดาํ มืดสนิท มักใช้ในการปิ ดเรื่ องตอนจบ ซึ่งเป็ นเหมือน
ร่ างในการทํางาน (Working Draft) ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะไม่มีการทํากราฟฟิ ก ใส่ ดนตรี หรื อเอฟเฟคต่างๆ แต่
จะเป็ นงานของส่ วนถัดไป คือ Finol

รู ปที่ 4.3.5 การทําให้ภาพในท้ายช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็ นสี ดาํ มืดสนิท
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การตัดต่อในการตัดต่อสารคดี ขั้นตอนการบวชในครั้งนี้น้ นั เรามีการแบ่งประเภทของการตัด
ออกเป็ น 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่
1.การตัดต่อการกระทํา หรื อ Action edit เรี ยกอีกอย่างว่าการตัดต่อความเคลื่อนไหว หรื อความ
ต่อเนื่อง
2.การตัดต่อตําแหน่งจอ /ตําแหน่งภาพ หรื อ Screen position edit เรี ยกอีกอย่างว่าการตัดต่อทิศทาง
หรื อการตัดต่อสถานที่
3.การตัดต่อรู ปแบบ หรื อ Form edit เป็ นการตัดต่อที่สามารถอธิ บายถึงการเชื่อมต่อจากช็อตหนึ่งไป
ยังอีกช็อตหนึ่งได้ดีท่ีสุด ซึ่ งมีการแสดงทั้งรู ปทรง สี สัน มิติ หรื อเสี ยง ที่มีความสัมพันธ์กนั อาจตัดต่อแบบ
ชนก็ได้ แต่โดยมากแล้วจะตัดต่อแบบผสม
4.การตัดต่อที่มีเรื่ องราว หรื อ Concept edit บางครั้งอาจเรี ยกว่าการตัดต่อความคิด หรื อการตัดต่อที่
เคลื่อนไหว จะต้องมีการวางแผนการตัดต่อที่ดี เพื่อความไหลลื่นของภาพและอารมณ์ของผูช้ ม
5.การตัดต่อแบบผนวก หรื อ Combined edit การตัดต่อในแบบนี้จะมีความยากมากที่สุด เพราะเป็ นการตัด
ต่อทุกรู ปแบบเอาไว้ดว้ ยกัน แต่ก็มีความทรงพลังมากที่สุดเช่นกัน
เมื่อตัดต่อเรี ยบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้ง เพื่อดูวา่ มีขอ้ บกพร่ องหรื อต้อง
แก้ไขตรงจุดใดบ้าง ก่อนที่จะบันทึก
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้ความรู ้และประสบการณ์นอกเหนื อจากตําราใน
ห้องเรี ยนที่เป็ นภาคทฤษฎี สู่ ภาคปฏิบตั ิที่เป็ นการทํางานจริ ง ซึ่ งในการปฎิบตั ิงานนี้ เป็ นระยะเวลา 4 เดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ณ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ ในกระบวนการสร้างสรรค์
สารคดี เรื่ อง ขั้นตอนการบวชพระ ในการจัดทําสารคดีในครั้งนี้ที่บอกเล่าขั้นตอนในการบวชพระ การเตรี ยม
ตัวและยังสะท้อนเรื่ องราวของศาสนาพุทธ การทําความดี ความกตัญ�ู ที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้เพราะทุก
อย่างขึ้นอยูท่ ี่เราลงมือทํา นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสรรค์
สารคดีในครั้งนี้ยงั แล้วยังทําให้ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู้ ถึงการทํางานเป็ นทีม ที่ปรึ กษาที่คอยให้คาํ แนะนํา
ทําให้สามรถแก้ไขปั ญหาข้อบกพร่ องต่างๆเพราะการทําสารคดี นั้นสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นเราไม่อาจรับรู ้
มาก่ อ นเลย ไม่ ส ามารถที่ จ ะเซตฉากให้ เ ป็ นไปอย่ า งที่ เ ราต้อ งการร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ด้ การได้เ รี ย นรู ้
กระบวนการสร้างสรรค์สารคดีในครั้งนี้จึงเป็ นการทํางานที่สามารถเรานําข้อบกพร่ องต่างๆไปพัฒนาตนเอง
และปรับปรุ งในการทํางานครั้งต่อไปได้
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน(Pre-Production)
การศึกษาค้นคว้าจากข้อเท็จจริ งใน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง ผูโ้ ดยมีการลงพื้นที่สถานการณ์
จริ งและได้หาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู ้ในเรื่ องการบวชพระ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องทั้งทฤษฎีท้ งั หลักการ
ปฎิ บตั ิ จริ ง อี ก ทั้งเพื่ อให้การถ่ า ยทํา สารคดี มี ข ้อผิดพลาดที่ น้อยที่ สุด เพราะอย่า งไรก็ตามการทํา สารคดี
สถานการณ์จริ งนั้นเราไม่สามรถควบคุมได้และไม่สามารถที่จะจัดฉากให้ตรงตามใจผูจ้ ดั ได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์
2. ขั้นตอนการถ่ ายทํา
ในการถ่ายทําสารคดี จะเป็ นการถ่ายทํานอกสถานที่ ซึ่ งเมื่อเดินทางถึงสถานที่ถ่ายทํา ผูค้ วบคุมการ
ผลิ ต (Producer) จะเป็ นผูท้ ี่เข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเหตุการณ์ ในการบวชครั้งนี้ ที่จะนํามาถ่ายทํา เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อสะท้อนมุมมองของผูท้ ี่บวช ความรู ้สึกที่ตนเองรู ้สึกในระหว่างการทําพิธี การ
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ปฎิ บตั ิตนอยูใ่ ต้ฉายคาผ้าเหลื อง และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่ มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจในเรื่ องนี้อีกบ้างการ
ถ่ายทํานี้ส่วนใหญ่แล้วจะบอกเล่าเรื่ องราวผ่านภาพที่เห็น ความรู้สึกจากภาพเป็ นส่ วนใหญ่
3. ขั้นตอนหลังการผลิต
หลังจากผ่านขั้นตอนการถ่ายทําสารคดีจากสถานที่จริ งมาแล้วขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนของการตัด
ต่อ การทํากราฟฟิ ก และอัดเสี ยง เป็ นการเติมเต็มเรื่ องราวให้สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้น เพราะสารคดีน้ นั การ
บอกเล่าเรื่ องราวผ่านการบรรยายด้วยเสี ยงเป็ นอีกขั้นตอนที่จะสร้างความเข้าใจให้กบั ผูช้ มได้มากขึ้น และ
สุ ดท้ายคือความเช็คความเรี ยบร้อยของสารคดีวา่ เรื่ องราวในชิ้นงานที่เราจัดทําขึ้นนั้นครบถ้วนไมหรื อมี
ข้อบกพร่ องในส่ วนไหนบ้างก่อนการบันทึกงานก่อนนําไปเผยแพร่
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปั ญหาของโครงงาน
จากการปฎิบตั ิงาน การสร้างสรรค์สื่อสารคดี เรื่ อง ขั้นตอนการบวชพระ ของบริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย
สตูดิโอ พบปั ญหาที่เป็ นข้อจํากัดของโครงการดังนี้
- การประสานงานในการถ่ายทํานอกสถานที่
- การทําสารคดีน้ นั การหาข้อมูลหรื อการเขียนบทสารคดีที่จะทําก่อนการถ่ายทําเป็ นสิ่ งที่หาข้อมูล
ค่อนข้างละเอียด และในสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น บทที่เขียนหรื อความต้องการที่อยากถ่ายทอดเรื่ องราวต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีผชู ้ ่วยในการประสานงาน ถ้าสถานที่น้ นั มีผคู ้ นเป้ นจํานวนมาก
- ควรศึกษาเทคนิคการทําสารคดีเพิ่มเติม และควรนําข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อคาดว่าจะ
เกิดขึ้นมาปรับปรุ งในการทํางานต่อไป
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5.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์
- ได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการแก้ไขปั ญหาที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตและการทางาน ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- บุคลากรในฝ่ ายโปรดักชันไม่เพียงพอต่อการทํางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ขั้นตอนเอกสารของสํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยามในบางขั้นตอน มีกระบวนการที่ซ้ าํ ซ้อน
รวมถึ งการอนุ มตั ิ ต่างๆ ของสํานักสหกิ จศึ กษามีความล่าช้าอี กทั้งยังมี การจัดเก็บเอกสารประกอบการ
ปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาที่ไปสหกิ จศึ กษาในแต่ละภาคเรี ยนที่ ยงั ไม่เป็ นระบบ ยากต่อการนําข้อมูลและ
เอกสารมาใช้ในอนาคต
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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การทําสารคดีชิ้นนี้เกิดจาการที่ผผู ้ ลิตรายการอยากให้ผรู ้ ับสารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคน
ใกล้ชิดถ่ายทอดเรื่ องราวของบุญคุณของคนสิ่ งที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ไม่วา่ ใครจะมีบุญคุณกับเราเพียงใด เรา
ย่อมต้องการตอบแทนเสมอ และนี่ก็เป็ นสิ่ งดีที่คนในสังคมทุกคนควรระลึกไว้เสมอ
การผลิตสารคดีเรื่ องนี้ เป็ นงานที่ตอ้ งให้ความเข้าใจ และใส่ ใจเป็ นอย่างมากในการผลิต เพราะทุก
ข้อมูลหรื อเนื้อหาที่ถูกนําเสนอออกมานั้นผูผ้ ลิตอยากที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวของการทดแทนบุญคุณว่าเรา
สามารถที่จะทําได้ ถ้าเราสํานึ กในบุญคุณจากภายในจิตใจเราจริ งๆ ทุกการกระทําทุกความรู ้สึกของเรานั้น
ย่อมเป็ นสิ่ งดีๆที่เรามอบให้กบั ผูม้ ีพระคุณ อะไรที่ทาํ ด้วยใจไม่วา่ จะเล็กหรื อใหญ่มนั ก็ดีท้ งั นั้น การที่เราจะ
ทําสิ่ งที่ดีให้กบั ใครนั้นเราต้องเริ่ มที่ตวั เราก่อนเริ่ มต้นจากจิตใจเราก่อนเมื่อจิตใจเราดี ทําแต่สิ่งที่ดี คนรอบ
ข้างไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตามย่อมมองเห็นและรับรู ้ความปรารถนาดีของเรา
กระบวนการการทํางานของ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ เริ่ มโดยการคิดหัวข้อการทําสารคดีโดย
คํานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อจะให้ตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง ในการทําสารคดีครั้งนี้เป็ นการ
เน้นให้ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับชมได้ขอ้ คิดและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ทุกเพศทุกวัย ต่อด้วย
การวางแผนการทํางาน ในแต่ละฝ่ ายในการผลิตรายการหนึ่งขึ้นมา
การทําสารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” นั้นเพื่อต้องการนําเสนอเรื่ องราวพิธีการและขั้นตอน
การบวชให้ผูท้ ี่ ส นใจอยากที่ จะบวชครั้ งหนึ่ ง ในชี วิตได้เ ตรี ย มตัว ว่า ต้องปฎิ บ ตั ิ อ ย่า งไรบ้า ง ต้อ งเตรี ย ม
อะไรบ้างในการบวชพระ และยังต้องการถ่ายทอดเรื่ องราวให้ชาวพุทธได้เข้าใจ ว่าการบวชเป็ นพระภิกษุ นั้น
ถ้ากล่าวกันตามประเพณี ที่มีมา เรามักจะได้ยินกันว่า บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ แต่ถา้ มองในมุมมอง
ของพระพุทธศาสนาแล้ว นัน่ ยังไม่ใช่เหตุผลหลักในการบวช เพราะถ้าเรายังไม่ฝึกฝนอบรมตนให้ดีข้ ึน ก็จะ
ไม่มีความดีอะไรไปทดแทนพระคุณพ่อแม่ ดังนั้นการจัดทําสารคดีครั้งนี้ น้ นั ทําขึ้นเพื่อให้ผทู้ ี่รับชมได้รู้ถึง
วัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องเป็ นอันดับแรกของการบวช คือ บวชเพื่อแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเองนัน่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์สารคดีข้นั ตอนการบวชพระ
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1.3 ขอบเขตของรายงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เพื่อผลิตสื่ อสารคดี
ขั้นตอนการบวชพระ ของ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี
1.4.2 ได้ถ่ายทอดให้ผบู ้ ริ โภคได้ความรู ้ และทราบถึงขั้นตอนการบวชพระ
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการทํางานจริ งและนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
มาประยุคใช้กบั การทํางานในอนาคต
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” เพื่อเผยแพร่ ในทางสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย
ของ TigerNoy Studio ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์สารดคี ดังต่อไปนี้
1 แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR
3. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อ
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ าย โดยต้องทํางานร่ วมกันเป็ น
ทีม โดยอาศัยความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านของบุคลากรในแต่ละหน้าที่ โดยทีมงานจะต้องรู ้
หน้าที่ของตัวเอง เพื่อสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การผลิตรายการโทรทัศน์ มี
ขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมการก่ อนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Pre-Production)
การเตรี ยมการก่อนการผลิ ตรายการโทรทัศน์เป็ นสิ่ งที่สําคัญ เพื่อให้การผลิ ตรายการเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ ดังที่ อรนุ ช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) กล่าวถึง
การเตรี ยมการก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.การวางแนวคิด
หลังจากได้รับมอบหมายการผลิตรายการมาแล้ว จึงเริ่ มวางแนวความคิดในการผลิ ตรายการ โดย
สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 เริ่ มจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จากนั้นก็แปลความคิดให้เป็ นจริ งเป็ นจัง โดยจัดงบประมาณ
และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เข้ากับความคิด
1.2 พัฒนาแนวคิดในการผลิตโดยใช้วิธีมองข้อจากัดต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่ องมือ บุคลากร สถานที่
ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ จากนั้นจึงคิดว่าจะทํารายการอะไรและทําอย่างไร
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2. วิเคราะห์ เนือ้ หาและกลุ่มเป้าหมาย
2.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั (Research)
2.2 วิเคราะห์เนื้อหา เอกสาร รายงานการวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมนํามาวิเคราะห์และคัดเลือกเอา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นจะต้องใช้ในการเขียนบท
2.3 กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
3. กําหนดจุดเน้ น / จุดประสงค์
การกําหนดจุดเน้นและจุดประสงค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ต้องกําหนดว่ามีจุดประสงค์ในการ
ผลิตรายการอย่างไรและควรมีการประชุมร่ วมกันของทีมงาน เพื่อทําความเข้าใจร่ วมกันว่ารายการต้องการ
เน้นสิ่ งใด มีจุดประสงค์อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการผลิตรายการและให้สอดคล้องกับ
ความรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย
4. กําหนดรู ปแบบและสร้ างสรรค์ รายการ
กําหนดรู ปแบบรายการโทรทัศน์วา่ เป็ นรู ปแบบใดเช่น รู ปแบบสารคดี การสัมภาษณ์ บรรยาย
ละครฯลฯ เพื่อให้การนําเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหารายการ
5. เขียนบทโทรทัศน์ และตรวจสอบความถูกต้ อง
บทโทรทัศน์นบั เป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่ งของรายการ เมื่อได้นกั เขียนบทผูซ้ ่ ึ งสามารถสร้างสรรค์
รายการออกมาจากแนวคิ ดเบื้ องต้น และวัตถุ ประสงค์ของรายการได้อย่างมีศิลปะในการเขียนและการ
นําเสนอ (Presentation) ที่ดี ช่วยให้รายการน่าสนใจไปครึ่ งหนึ่งแล้ว บางครั้งถ้าเรื่ องที่จะผลิตเป็ นเรื่ องเฉพาะ
ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อศาสตร์ ใดศาสตร์ หนึ่ งซึ่ งต้องอาศัย
ข้อมูลพิเศษ ผูผ้ ลิ ตรายการอาจจะต้องจ้างผูม้ ีความชํานาญในเรื่ องนั้นๆ มาเป็ นที่ปรึ กษาให้นกั เขียนบท
เพือ่ ให้บทโทรทัศน์มีความถูกต้องของข้อมูล
6. กําหนดสถานทีถ่ ่ ายทา / ศิลปกรรม / จัดเตรียมอุปกรณ์
เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมตารางเวลา (Schedule) ว่าต้องใช้เวลาในการถ่ายทําเท่าไร ถ่ายทําในสถานที่
ไหน ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หากมีการถ่ายทํานอกสถานที่ ควรออกไปสํารวจสถานที่
ก่อนการถ่ายทําจริ ง
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การปฏิบัติงานระหว่ างการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production)
การปฏิบตั ิงานระหว่างการถ่ายทํา เป็ นอีกขั้นตอนที่ผผู ้ ลิตรายการโทรทัศน์ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้รายการ
ที่ผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531)
ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานระหว่างการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้ อมก่ อนถ่ ายทํา
การเตรี ยมความพร้อมเป็ นงานสําคัญอีกงานหนึ่งในการผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการจะต้องตรวจสอบ
ความพร้อมทุกด้าน นอกจากนี้ผผู ้ ลิตรายการต้องตรวจสอบตารางปฏิบตั ิงาน ซึ่ งประกอบด้วยตารางเวลาที่
กําหนดในการปฏิบตั ิงานเรี ยงตามลาดับและกําหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ จะเข้าประจาหน้าที่ท้ งั หมด
เป็ นกําหนดการที่จะต้องปฏิบตั ิในห้องส่ งตามเวลาช่วงต่าง ๆ
2. การกํากับและถ่ ายทํารายการ
2.1 การฝึ กซ้อม ผูผ้ ลิตรายการจะกําหนดตารางฝึ กซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวนั เวลา สถานที่ ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม
2.2 การถ่ายทํารายการ คือ การบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลา
ที่บนั ทึกภาพผูก้ าํ กับรายการควรจะตรวจสอบสิ่ งต่างๆว่าเรี ยบร้ อย และพร้อมที่จะถ่ายทาหรื อไม่ในขณะที่
ถ่ายทํารายการนั้นผูก้ าํ กับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้องของภาพตามบทจาก TV Monitor
เมื่อบันทึกภาพเสร็ จแล้วควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพที่บนั ทึกไปนั้นคมชัดและถูกต้องหรื อไม่ และมี
อะไรบกพร่ องหรื อไม่ หากพบสิ่ งบกพร่ องก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่
2. แนวคิดการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR
การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)
ณัฐวุฒิ สิ งห์หนองสวง (2560) กล่าวไว้วา่ การใช้กล้องถ่ายภาพ DSLR สําหรับถ่ายวิดีโอกําลังได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั กับงานด้านสื่ อสารมวลชนในทุกๆ แขนง อาทิเช่น งานโฆษณา รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรื อแม้แต่งานข่าว ซึ่ งด้วยความสามารถของกล้อง DSLR ที่ทาํ ให้การสร้างสรรค์
ผลงานได้เสมือนจริ ง มีน้ าํ หนักเบา มีฟังก์ชนั่ ที่ไม่ซบั ซ้อนใช้งานง่าย จึงทําให้ได้รับความนิยมในการใช้งาน
สําหรับถ่ายวิดีโอ โดยทัว่ ไปการใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายวิดีโอมีจุดเด่น จุดด้อย ดังนี้
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จุดเด่ น
1.การควบคุมระยะชัดได้อย่างดีเยีย่ ม กล้องวิดีโอโดยทัว่ ไปเมื่อเราถ่ายภาพสิ่ งที่เราจะได้คือทุกๆ
ส่ วนในภาพที่เราโฟกัสมีความชัดเหมือนกันหมด แต่สาํ หรับกล้อง DSLR สามารถถ่ายภาพที่มีความคมชัด
ในตัวแบบหรื อวัตถุที่เราต้องการส่ วนฉากหลังก็จะเบลอ มีระยะชัดของภาพชัดลึก - ชัดตื้น (Depth of field)
ตามที่เราต้องการ
2. เลนส์ กล้อง DSLR สามารถเปลี่ยนเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหรื อความคมชัดต่างกันได้ ราคาของ
เลนส์ก็ถูกกว่าเลนส์กล้องวิดีโอ อีกทั้งกล้องแต่ละรุ่ นสามารถใช้เลนส์ของค่ายอื่นได้เพียงแค่มีตวั แปลงเลนส์
(Adapter) และเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้เข้ากับสถานการณ์หรื อผลงานที่เราต้องการสร้างสรรค์ เช่นเลนส์
ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพกว้าง (Wide Angle Lens) หรื อเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens)
3. การถ่ายในสภาพที่แสงน้อยได้ดี ในกรณี เราสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์แสงน้อยกล้อง
DSLR สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่ากล้องวิดีโอทัว่ ไป เราเลือกใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงที่กว้าง อีกทั้งช่วย
ประหยัดงบประมาณที่ตอ้ งจ้างบุคลากรในการจัดแสง ซึ่ งกล้องวิดีโอทัว่ ไปไม่สามารถทํางานได้
4. นํ้าหนักเบา พกพาในการทํางานได้สะดวกหยิบจับได้ง่ายสามารถสร้างสรรค์ผลงานคนเดียวได้
โดยไม่ตอ้ งมีผชู ้ ่วย
จุดด้ อย
1. การบันทึกเสี ยง การทํางานกับเสี ยงของกล้อง DSLR การบันทึกเสี ยงจากตัวกล้องจะได้คุณภาพที่
ไม่ดีเนื่องจากไมโครโฟนในตัวกล้องจะรับเสี ยงรอบด้านและอาจมีเสี ยงอื่นๆ ที่เราไม่ตอ้ งการเข้ามาในกล้อง
ดังนั้นเราอาจแก้ปัญหาโดยการบันทึกเสี ยงแยก หรื อติดไมโคโฟนเพิม่ เติม
2. นํ้าหนักเบา เป็ นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของกล้อง DSLR การที่กล้องมีน้ าํ หนักเบาในการแพน
กล้อง การซูมกล้อง ทําให้ภาพวิดีโอที่บนั ทึกเกิดการสั่นไหว และการจับกล้องไม่ถนัดอาจทําให้ได้ภาพที่ไม่
สมบูรณ์หรื อภาพกระตุก ช่างภาพอาจแก้ปัญหาโดยการใช้ตวั ช่วยคือขาตั้งกล้อง
3. เมมโมรี่ การ์ ด (Memory Card) ในการบันทึกภาพวิดีโอที่ถ่ายลงในเมมโมรี่ การ์ ดโดยทุกๆ 3 นาที
ข้อมูลจะกินพื้นที่ 1GB อาจมากหรื อน้อยกว่าตามขนาดของไฟล์งานที่เราตั้งก่อนบันทึก บางครั้งกําลังถ่ายอยู่
กล้องอาจหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเนื่ องจากบันทึกไม่ทนั หรื อการ์ดเต็มเร็ ว
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4. การโฟกัส ในการบันทึกภาพโดยใช้กล้อง DSLR ช่างภาพต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการโฟกัส
ซึ่ งถ้าตั้งระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติกล้องอาจไปหาความชัดในสิ่ งที่เราไม่ตอ้ งการหรื อโฟกัสเคลื่อน ซึ่ ง
ช่างภาพควรฝึ กการโฟกัสแบบต้องหมุนเลนส์ (Manual Focus)
ขั้นตอนการถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR
1. การตั้งค่ากล้อง
ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอโดยใช้กล้อง DSLR เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าของกล้อง ซึ่ งมี
สามส่ วนที่เราจะต้องทําความเข้าใจ ประกอบด้วย ความเร็ วซัตเตอร์ รู รับแรง และ iso ซึ่ งการทํางานที่
สมบูรณ์ที่สุดทั้งสามอย่างที่กล่าวมาต้องมีความสัมพันธ์กนั
1.1 การตั้งระบบการถ่าย

ขั้นตอนในการทํางานดังนี้ 1.เปิ ดกล้อง 2.ปรับระบบกล้องเป็ นการถ่ายวิดีโอ 3.เข้าไปที่เมนู เลือกตั้งค่า
ระบบถ่ายวิดีโอเป็ นระบบ PAL ตามภาพ เนื่องจากโทรทัศน์ในประเทศไทยใช้ระบบ PAL
1.2 การตั้งค่าบันทึกภาพวิดีโอ
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เข้าไปที่เมนู เลือกขนาดบรรทุกภาพเคลื่อนไหว โดยการเลือกตั้งค่าของกล้องแต่ละตัวจะแตกต่างกัน
ออกไป สําหรับไฟล์บนั ทึกภาพโดยทัว่ ไปที่เราใช้คือขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels) และเลือกค่าเฟรม
เรท ไปที่ 25 เฟรมเรท (ในกรณี ที่เราถ่ายวิดีโอเพื่อนําไปใช้สาํ หรับการ Slow Motion สโลโมชัน่ ก็เลือกใช้
50 เฟรมเรท หรื อมากกว่าตามคุณสมบัติของกล้องที่สามารถทําได้เพื่อผลงานภาพวิดีโอไปสโลโมชัน่ ภาพ
วิดีโอจะได้ไม่กระตุก)
สําหรับ Frame Per Second หรื อเราคุน้ เคยกับคําว่า เฟรมเรท ซึ่ งเฟรมเรทนี้ก็คือจํานวนเฟรม (จํานวน
ภาพนิ่ง) โดยมีหน่วยเป็ น per second (กี่ภาพต่อวินาที) เช่น 30 FPS คือ ใน 1 วินาทีจะมีภาพนิ่งต่อเนื่ องกัน
30 ภาพ
อัตราเฟรมเรตของเทคโนโลยีแต่ละประเภท
ภาพยนต์ มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 24 เฟรม/วินาที
โทรทัศน์ระบบ PAL มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 25 เฟรม/วินาที (ประเทศไทย และประเทศแถบยุโรบใช้
ระบบนี้)
โทรทัศน์ระบบ NTSC มีอตั ราเฟรมเรตอยูท่ ี่ 30 เฟรม/วินาที (อเมริ กา ญี่ปุ่น แคนาดา)
1.3 การตั้งค่า Speed Shutter

การตั้งค่า Speed Shutter สําหรับการถ่ายวิดีโอ ให้เราเลือกจากการตั้งค่าเฟรมเรท จากการตั้งค่า
บันทึกภาพวิดีโอ ในกรณี ที่เราตั้งค่าเฟรมเรทที่ 25 เฟรมเรท ให้เราใช้ Speed Shutter ที่ 1/50 ถ้าเราตั้งค่าเฟรม
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เรทที่ 50 เฟรมเรท ให้เราใช้ Speed Shutter ที่ 1/100 (ตั้งค่า Speed Shutter เป็ น 2 เท่าของเฟรมเรทที่เราตั้ง)
1.4 การตั้งค่าความไวแสง ISO

ความไวแสง ISO ทําหน้าที่ควบคุมระดับความไวต่อแสงที่มากระทบของเซนเซอร์ ภาพ การตั้งค่า ISO
สู งๆ ทําให้เซนเซอร์ กล้องของคุณไวต่อแสงมากขึ้น คุณจึงถ่ายภาพในที่มืดได้ ทั้งนี้ ISO ยังมีผลต่อภาพถ่าย
ของคุณในด้านอื่นๆ อีก (Ryosuke Takahashi) ในการเลือกใช้ค่า ISO ไม่ควรใช้ค่า ISO ที่สูงเกินไปเพราะจะ
ทําให้ผลงานวิดีโอที่เราถ่ายไม่คมชัดภาพแตก
1.5 การตั้งค่าไวท์บาลานซ์

การตั้งค่าไวท์บาลานซ์ เป็ นการตั้งค่าที่เราจะเลือกโทนสี ของภาพ ซึ่ งในกล้องถ่ายภาพก็จะมีค่าไวบา
ลานซ์แบบต่างๆ ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั กล้อง ในการเลือกใช้งานอยูท่ ี่เราต้องการถ่ายวิดีโอในสภาพแสง
แบบไหน ซึ่ งแนะนําให้ใช้แบบการตั้งค่าไวบาลานซ์ดว้ ยตัวเอง K สภาพแสงต่างๆ ค่าอุณหภูมิสี
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ที่มา http://pigusso.com/blog/ตั้งค่าไวท์บาลานท์-2
2. เลนส์
การเลือกใช้เลนส์ เลนส์มีความสําคัญในการเปิ ดรับแสงถ้าเลนส์ที่มีรูรับแสงที่กว้างจะทําให้เราถ่ายภาพ
วิดีโอในสภาพที่แสงน้อยได้ดี และเลนส์ส่งผลต่อความคมชัดของภาพที่เราถ่าย ข้อควรระวังในการใช้เลนส์
ในกรณี ใช้เลนส์ในการถ่ายภาพมุมกว้าง (Wide Angle Lens) วัตถุที่เราถ่ายจะทําให้ภาพขยายด้านข้างซึ่ งอย่า
ใช้กว้างที่ต่าํ กว่า 24 มม.
3. การถ่ายวิดีโอ
เมื่อตั้งค่ากล้องทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้วเริ่ มถ่ายวิดีโอจากกล้อง DSLR
3.1 จัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพวิดีโอ เลือกวัตถุท่ีเราต้องการสื่ อความหมาย
3.2 เลือกโฟกัส เราปรับระบบโฟกัสเป็ นหมุนเลนส์ (Manual Focus)
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ปรับโฟกัสใช้ชดั โดยการดกปุ๋ มซูมเข้าไปในวัตถุที่เราต้องการโฟกัส หลังจากนั้นหมุนเลนส์โฟกัสให้ภาพ
ชัด ถ้าเป็ นบุคคลให้โฟกัสที่ดวงตา หลังจากนั้นให้ล็อคโฟกัสและขยายภาพในจอ LCD มาเป็ นปกติ และกด
บันทึกภาพ
ข้อควรระวัง ในการบันทึกภาพเราควรเผื่อช่วงหัวช่วงท้ายไว้ประมาณ 3-5 วินาที เพราะการทํางานของ
กล้องกับที่เราสั่งการทํางานไม่ตรงกัน100% เช่นกล้องที่จะแพนกล้องหรื อให้ตวั แบบเคลื่อนไหวให้เรากด
บันทึกภาพไว้ก่อนสัก 5 วินาทีค่อยเริ่ มแพน ช่วงท้ายก็เหมือนกันบันทึกวิดีโอเรี ยบร้อยแล้วอย่าพึ่งหยุดให้
ปล่อยไว้สักพัก
3. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อ
เจตน์จนั ทร์ เกิดสุ ข. (2558) ได้กล่าวไว้วา่ ทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อจากหนังสื อ “Film Editing:
Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know” เรี ยบเรี ยงโดย เกลแชนด์เลอร์(Gael Chandler)
ที่กล่าวถึงวิธีการตัดต่อในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาพเชื่อมกับอีกภาพโดยให้มีความต่อเนื่ องของภาพสองภาพ
โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. การตัดต่อโดยคํานึงถึงความเร็ วในการดําเนินเรื่ อง (Pace) จังหวะการตัดต่อ (Rhythm) และเวลา
(Time) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Compressing Time เป็ นการตัดต่อแบบบีบอัดเวลาให้เร็ วกว่าเวลาจริ งใน
ภาพยนตร์ เพื่อให้เรื่ องราวดําเนินเร็ วขึ้นโดยย่นเวลาในภาพที่ใช้เวลานานกับกริ ยา (Action) เดียวของตัวละคร
2) Smash Cut เป็ นการตัดต่อสลับภาพหลายภาพด้วยความเร็ วเพื่อสร้างอารมณ์ความตื่นเต้น 3)
Expanding Time เป็ นการตัดต่อแบบยืดเวลาให้นานกว่าเวลาจริ งในภาพยนตร์ โดยการตัดในกริ ยา (Action)
เดียวกันแต่ให้เห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็ นการตัดต่อในสภาพหยุดเวลาจากเวลาจริ งใน
ภาพยนตร์ โดยตัดสลับกริ ยา (Action) ที่หยุดนิ่งของแต่ละตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อเป็ นการสร้างอารมณ์ขนั
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(Comedy) 5) Subjective Time เป็ นการตัดต่อโดยใช้ความรู ้สึกของตัวละครในภาพยนตร์ นาํ
ความเร็ วในการตัดต่อเช่น รู ้สึกตื่นเต้น การตัดต่อจะเร็ วขึ้น หรื อรู ้สึกเศร้า การตัดต่อจะช้าผสมกับการใช้
เทคนิคพิเศษละลายภาพ และ 6) Universal Time เป็ นการตัดต่อโดยดําเนินเรื่ องตามเวลาจริ งในภาพยนตร์
3. การตัดต่อโดยใช้เอฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) Freeze Frame เป็ น
การทําให้ภาพที่กาํ ลังเคลื่อนไหวอยูน่ ้ นั หยุดนิ่ง 2) Slow Motion เป็ นการทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยู่
นั้นช้าลง 3) Speed Up เป็ นการทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั เร็ วขึ้น และ 4) Reverse Motion เป็ น
การทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวอย่างปกติอยูน่ ้ นั ถอยหลังได้
4. การตัดต่อโดยคํานึงถึงองค์รวมของฉากนั้นๆ (Cutting Scene) โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1)
Exposition เป็ นการตัดต่อเพื่อเปิ ดเรื่ องหรื อเกริ่ นนําเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ของตัวละคร และกาลเวลาที่
ภาพยนตร์ ใช้ในการเล่าเรื่ อง 2) Flashback เป็ นการตัดต่อเพื่อให้เห็นภาพในอดีตของตัวละคร หรื อเรื่ องราว
ในภาพยนตร์ ที่กาํ ลังกล่าวถึง 3) Flashforward เป็ นการตัดต่อเพื่อให้รู้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจากเวลา
จริ งของภาพยนตร์ ที่กาํ ลังดําเนินเรื่ องอยู่ 4) Parallel Action เป็ นการตัดต่อสลับระหว่างสองเหตุการณ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกันของกริ ยา (Action) ตัวละคร และ 5) Cross Cutting เป็ นการตัดต่อสลับระหว่างสอง
เหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกันในสถานที่
เดียวกัน
แต่การตัดต่อแบบสมัยใหม่ Gael ได้อธิ บายไว้วา่ ตัดต่อแบบให้คนดูรู้วา่ มีการตัดต่อ มีการตัดต่อโดย
ดําเนินเรื่ องอย่างเร่ งรี บไม่ทิ้งให้นาน ตัดต่อแบบสลับเรื่ องกันไปมาไม่ดาํ เนินไปตามเส้นเรื่ อง มีหลายเส้น
เรื่ องในเรื่ องเดียวกัน เพลงประกอบใช้ในการดําเนินเรื่ องไม่เพียงแค่สนับสนุนเนื้ อเรื่ องเท่านั้น การตัดต่อไม่
จําเป็ นต้องมีความต่อเนื่ อง การตัดต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็ นปั ญหาอีกต่อไป มีการใช้เทคนิคพิเศษอย่าง
บ้าคลัง่ มีการแบ่งหน้าจอหลายต่อหลายครั้ง ไม่มีรูปแบบในการตัดต่อสามารถสลับระหว่างมุมแคบหลายๆ
ครั้งแล้วตัดไปที่มุมกว้างได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงความต่อเนื่ อง การตัดต่อไม่เป็ นไปตามกฎ180 องศา การตัด
ต่อรวมภาพ(Montage) เห็นได้ในส่ วนใหญ่บางครั้งใช้เป็ นการตัดรวมทั้งหมด ใช้อุปกรณ์ที่ไม่จาํ เป็ นต้อง
ราคาแพง และไม่มีการจัดการแบบการตัดต่อแบบดั้งเดิม
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะของอัตราความเร็ วในการตัดต่อของภาพในรายการโทรทัศน์ ผูว้ จิ ยั ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเร็ ว (The Culture of Speed) เป็ นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John
Tomlinson) ได้พดู ถึงการใช้ชีวติ ที่อยูก่ บั ความเร็ วซึ่ งมีเทคโนโลยีที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการเร่ งความเร็ วของ
ชีวติ ทําให้คนเรามีการสื่ อสารที่เร็ วขึ้น ซึ่ งวัฒนธรรมความเร็ วเริ่ มในยุคสมัยใหม่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภค
ต้องการความรวดเร็ วและมีการดํารงชีวติ อย่างรวดเร็ วตามที่ Tomlinson ได้กล่าวไว้ เพราะฉะนั้นวัฒนธรรม
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ความเร็ วนี้ส่งผลให้การนําเสนอในรายการโทรทัศน์น้ นั รวดเร็ วตามไปด้วย เพราะคนดูตอ้ งการ
ความรวดเร็ วยืนยันได้จากคําสัมภาษณ์ของ วอลเตอร์ เมิค (Walter Murch) นักตัดต่อภาพยนตร์ ชาวอเมริ กา
จากผลงานเรื่ อง Apocalypse Now (1979) ในหนังสื อ “Editing” เรี ยบเรี ยงโดย จัสตินชังก์ (Justin Chung) ที่
วอลเตอร์ เมิคสัมภาษณ์ไว้วา่ อัตราของความเร็ วในการตัดต่อ (Pace of Editing) มีความเร็ วขึ้นในทศวรรษที่
ผ่านมา เมื่อก่อนเฉลี่ยการตัดไม่กี่ภาพ (Shot) ต่อหนึ่งนาที แต่ปัจจุบนั หนึ่งภาพตัดเหลือเพียง 5 ถึง 5 วินาที
ครึ่ งต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการตัดผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการวางจังหวะของการ
สื่ อสารของภาพที่ตอ้ งการสื่ อสารไปยังผูช้ ม บางภาพการตัดต่อต้องมีความเร็ วในการนําเสนอเพื่อดึงดูดความ
สนใจ และบางครั้งต้องมีการเน้นยํ้าภาพที่ตอ้ งการสื่ อสาร
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการณ์

TigerNoy Studio(ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ)

3.1.2ที่ต้ งั สถานประกอบการณ์

565ซอย สวัสดิการ 2 แยก 13ถนนสวัสดิการ 2แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4724-8795

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1ผลิตรายการโทรทัศน์
รายการ Animation Club Zรายการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้สาหรับ เด็กช่างฝัน Gen Z ที่กาลังค้นหา
อาชีพในอนาคตของตนเอง และพื้นที่แสดงแอนิเมชันสุ ดสร้างสรรค์จาก Animator รุ่ นใหม่ รายการที่จะแนะ
นาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จกั อาชีพหลากหลายเพื่อค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง รวมทั้งได้เรี ยนรู ้
ทุกแง่มุมของอาชีพ ผ่านภารกิจที่ครบรสทั้ง สนุก ตื่นเต้น ซึ้ ง กลัว ปิ ดท้ายด้วยแอนิเมชันจากผลงานนักศึกษา
ทัว่ ประเทศ เพื่อสานฝันให้เขาเหล่านั้น มีพ้ืนที่แสดงความสามารถในการเป็ น Animator รุ่ นใหม่ในอนาคต
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รู ปที่ 3.2 รายการ Animation Club Z
3.2.2 ถ่ ายภาพและผลิตวิดีโองานอีเวนท์

รู ปที่ 3.3 ถ่ายภาพงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส
3.2.3 ผลิตสื่ อโมชั นกราฟิ ก

รู ปที่ 3.4 โมชันกราฟิ กออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 13
3.2.4 ผลิตสื่ ออินโฟกราฟิ กในรู ปแบบภาพนิ่งและแอนิ เมชัน
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รู ปที่ 3.5 สื่ ออินโฟกราฟิ ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3.2.5 จัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการ

รู ปที่ 3.6บูธกิจกรรมและนิทรรศการ สานักเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม งานรวมพลังสื่ อ
สร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

รู ปที่ 3.7 นิทรรศการแสดงผลงานสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานรวมพลังสื่ อสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ศูนย์
ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 14
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3.3รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้างการบริ หาร TigerNoy Studio
Executive Producer

Producer

Production Design

นายสรรพสิริ สิทธินันทวัตน์

นางสาวหทัยภัทร รั ตนมงคลพร
Junicr Grophic

นายเกรี ยงไกร พรฤษีไตรรัตน์

นางสาวณิชมน เกิดศรี เล็ก
Junicr Grophic

นางสาวดวงพร แซ่ ซมิ ้
นายธนาธิป มาตรวงษ์
Junicr Grophic
แผนผังที่ 3.1 โครงสร้างการบริ หารของไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio)
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายสรรพศิริ สิ ทธิ นนั ทวัตน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์สื่อสารคดีเรื่ อง “ ขั้นตอนการ
บวชพระ”
3.5ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ สิ งห์หนองสวง
ตําแหน่งงาน โปรดิวเซอร์ (Producer)
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.6.2 วันและเวลาปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.30 น.

3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการทํางาน

พฤษภาคม

ระยะเวลา (สั ปดาห์ )

3

4 5

มิถุนายน
1

2

3

กรกฎาคม
4

1

2

สิ งหาคม

3 4 1 2

1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
2. คิดรู ปแบบสารคดี
3 .เขียนบทสารคดี/ ลงพื้นที่การ
ถ่ายทําจริ ง
4. ถ่ายทําสารคดี
5. บันทึกเสี ยงประกอบสารคดี
6. ตัดต่อสารคดี

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการผลิตสารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ”

3
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3.8อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Mid 2011) Intel Core i5 2.5 GHz. quad-core Memory 16
GB Storage 500GB Graphics AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5
memory
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ iMac (21.5-inch, Late 2015) Intel Core i5 2.8GHz quad-core Memory 16
GB Storage 1TB (5400-rpm) hard drive Graphics Intel Iris Pro Graphics 6200
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Asus GL552VW Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz Graphic Card NVIDIA
GeForce GTX 960M (4GB GDDR5) Memory 16 GB DDR4 Hard Disk 1 TB 5400 RPM
4. Avid Mbox
5. ไมโครโฟน คอนเดนเซอร์
6. Canon 80D with 18-135 mm USM

ซอฟต์แวร์
1. Adobe PhotoshopCC 2017
2. Adobe IllustratorCC 201716
3. Adobe AuditionCC 2017
4. Adobe Premiere Pro CC 2017
5. Adobe After Effect CC 2017
6. Avid Pro Tools 12
7. Microsoft Office Word 2016
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การที่ผจู ้ ดั ทําได้สร้างสรรค์สารคดี เรื่ อง “ขั้นตอนการบวชพระ” ขึ้นมานั้นก็มีกระบวนการ
สร้างสรรค์ต้งั แต่ ขั้นตอนเตรี ยมการสร้างสรรค์สารคดี ขั้นตอนการถ่ายทําสารคดี และ ขั้นตอนหลังการ
สร้างสรรค์สารคดี โดยมีการทํางาน ดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนเตรี ยมการสร้ างสรรค์ สารคดี (PRE-PRODUCTION)
4.1.1 ขั้นตอนก่ อนการถ่ ายทําสารคดี
ในส่ วนของกระบวนการถ่ ายทํานี้ จะประกอบไปด้วย การกํา หนดเรื่ อง การค้นคว้า หาข้อมู ล ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนบทสารคดี การสํารวจสถานที่ เป็ นการวางแผนก่อนการถ่ายทําเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
หรื อเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากสารคดีส่วนใหญ่มกั ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
การค้นหาข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้จะต้องอยูใ่ นพื้นฐานของการศึกษาค้นคว้าจากข้อเท็จจริ งในการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง ผูจ้ ดั ได้มีการลงพื้นที่สถานการณ์จริ งและได้หาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู ้ในเรื่ อง
การบวชพระเป็ นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ได้มีการประสานงานกันกับทีมงานด้วยเพราะจะต้องดําเนิ นเรื่ อง
การติดต่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่กบั บุคคลที่จะถ่ายทําด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นขั้นตอนที่จะละเลยไปไม่ได
เพราะเป็ นงานที่จะส่ งผลต่อไปถึงการทํางานในขั้นตอนต่อไปด้วยความเรี ยบร้อย เพื่อความพร้อมในการถ่าย
ทํานอกจากขั้นตอนการเตรี ยมงานในการถ่ายทําแล้วฝ่ ายประสานงานยังต้องติดต่อเรื่ องคิวกล้อง การจอดรถ
และสถานที่พกั ในกรณี ที่ตอ้ งมีการพักค้างแรมให้เรี ยบร้อยก่อนออกเดินทางโดยสรุ ปงานในส่ วนชองการ
ติดต่อนัดหมายดังนี้
รู ปการประชุมงาน 2 รู ปการหาข้อมูล
รู ปสถานที่
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ตารางการนัดหมาย กองถ่ ายสารคดี เรื่อง ขั้นตอนการบวช
ว/ด/ป

สถานทีถ่ ่ ายทํา

หมายเหตุ

18 /05/61 (9.00น.)
19 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย
สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ศึกษารู ปแบบที่จะถ่ายทอดเรื่ องราว)

หาเรื่ องราวที่จะทํา
ทั้งทีม
ทั้งทีม
ประชุมงาน
(ทีมตากล้อง)
จําเป็ นในการถ่ายทํา
คุยงานกับเจ้าอาวาส

20 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ศึกษารู ปแบบที่จะถ่ายทอดเรื่ องราว)
22 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย (ทีมงานทั้งหมด)
23 /05/61 (13.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย เตรี ยมอุปกรณ์ก่อนการลงสํารวจ
สถานที่ถ่ายทําจริ ง
25 /05/61 (9.00น.) วัดมะพร้าวเตี้ย (จรัญ 13)
26 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย วางแผนก่อนลงถ่ายทําสารคดีจริ ง

27 /05/61 (9.00น.)

สตูดิโอ ไทเกอร์ นอ้ ย

28/05/61 (4.00น.)

วัดมะพร้าวเตี้ย (จรัญ 13 )

ประชุมงาน
เตรี ยมซื ้อของใช้ ที่
วันถ่ายทําจริ ง

ตารางที่ 4.1 ตาราง การนัดหมายสถานปฎิบตั ิงาน
4.2 ขั้นตอนการถ่ ายทํา (PRO-DUCTION)
ในการถ่ายทําสารคดี ส่ วนมากจะเป็ นการถ่ายทํานอกสถานที่ ซึ่ งเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายทํา ผู ้
ควบคุ มการผลิ ต (Producer) จะเป็ นผูท้ ี่เข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเหตุการณ์ ในการบวชครั้งนี้ที่จะนํามา
ถ่ายทํา เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่ มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจในเรื่ องนี้ อีกบ้าง ที่คิด
ว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผูช้ มมากที่สุด และช่วยให้พอถ่ายทอดออกมาแล้วนั้นผูช้ มสามารถเข้าใจเรื่ องราวใน
การบวชได้ง่ายขึ้นและอีกทั้งยังช่วยให้บุคคลที่เข้าใจถึงลักษณะรู ปแบบสารคดีและรู ปแบบการถ่ายทําอย่าง
คร่ าวๆเพื่อให้เกิดความเป็ นกันเองในระหว่างการถ่ายทํา
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จากนั้นผูค้ วบคุมการผลิต จะทําการสํารวจสถานที่ ตรวจดูสถานที่สภาพแวดล้อมเพื่อหามุมทิศทาง
ของแสงอาทิตย์ตลอดจนความกว้างของพื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายทํา เมื่อเรี ยบร้ อยแล้วทีมงานก็แยกย้ายกันตาม
หน้าที่ของตน โดยการถ่ายทําสารคดีน้ ี จะเป็ นการแอบถ่ายไม่ให้บุคคลในเหตุการณ์รู้ตวั เท่าไหร่ เพื่อให้เป็ น
ธรรมชาติและเพื่อให้ได้ความสมจริ ง แต่ในบางกรณี ก็จาํ เป็ นต้องกํากับ ในเรื่ องของการแสดงบ้างเล็กน้อย
แต่จอ้ งจัดแสงเพือ่ ให้ได้ภาพที่เป็ นธรรมชาติที่สุด จะเป็ นการใช้ภาพเล่าเรื่ องราวมากกว่าการบรรยาย

รู ปที่ 4.2.1 หาข้อมูลขั้นตอนการบวชพระและขั้นตอนการเขียนสารคดี
ในส่ วนของกระบวนการนี้ ผจู ้ ดั ต้องมีความอดทนเป็ นอย่างมากเพราะกระบวนการถ่ายทํา ช่างภาพ
เป็ นตัวหลักของการถ่ายทอดเรื่ องราวให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดต้องมีความรู ้ ทางด้านภาพและยังต้องมี
ความรู ้ ในเรื่ องการกํากับด้วยไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่ อนกล้อง การจัดแสง และ ต้องคิดภาพต่างๆไว้สําหรั บ
ขั้นตอนการตัดต่อด้วย
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รู ปที่ 4.2.2 การประชุมงานของทีมช่างภาพ และผูป้ ระสานงาน

รู ปที่ 4.2.3 ลงสํารวจและประสานงานกับสถานที่ถ่ายทําจริ ง วัดมะพร้าวเตี้ย
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รู ปที่ 4.2.4 กําหนดการในการอุปสมบท

รู ปที่ 4.2.5 นํ้าอบนํ้าหอมขอขมาบิดา-มารดา(ญาติ) ก่อนลาบวชพระ
ในขั้นตอนการถ่ายทําสารคดีช่วงการขอขมากรรมนั้น เป็ นอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญเพราะเป็ นการบอก
เล่าเรื่ องราวของผูท้ ี่จะบวชดีมาก ความกตัญ�ูของผูบ้ วชพระและสะท้อนให้เห็นว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถทํา
สิ่ งดีดีน้ ีได้กบั ผูท้ ี่มีพระคุณกับเรา เพราะร่ างกายคนเราเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาบางคนอาจจะเป็ นคนที่นง่ั ขอ
ขมาในวันนี้ แต่อาจจะเป็ นผูท้ ่ีลูกหลานมาขอขมาในวันข้างหน้า
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รู ปที่ 4.2.6 ขั้นตอนการปรงผมนาค

รู ปที่ 4.2.7 การโกรนผมพระ
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รู ปที่ 4.2.8 การนุ่งผ้าของนาค

รู ปที่ 4.2.9 การขอขมาผูม้ ีพระคุณ
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รู ปที่ 4.2.10 ขั้นตอนการเตรี ยมเหรี ยญโปรยทาน

รู ปที่ 4.2.11 ภาพชุดผ้าไตร

รู ปที่ 4.2.12 ภาพนาคโปรยทานก่อนเข้าทําพิธีในอุโบสถ
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การถ่ายทอดเรื่ องราวของ การโปรยทาน ที่เป็ นคติทางพุทธศาสนา โดยยึดตามพุทธประวัติวา่ เมื่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งยังเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ทรงสละเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วออกผนวช โดย
ไม่ปรารถนาที่จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดินดังนั้นการโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์ของนาคจึงเป็ นการแสดงว่าต่อจากนี้
ไปนาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้ว เพือ่ ดําเนินชี วติ ตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รู ปที่ 4.2.13 เข้าสู่ พิธีบวชทางศาสนาพุทธ

รู ปที่ 4.2.13 ขั้นตอนสุ ดท้ายของพิธีทางศาสนา สู่ การเป็ นพระอย่างสมบูรณ์
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4.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (POST-PRODUCTION)
ในขั้นตอนนี้ ต้องมีการเขียนบทใหม่หรื อปรับปรุ งแก้บทให้เรี ยบร้อย ในกรณี ที่วนั ไปถ่ายทําจริ งนั้น
ต่างออกไปจากแผนที่วางไว้ เช่น ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการถ่ายทํา เมื่อถ่ายเสร็ จก็อาจทําบันทึกไว้บน
เทปด้วยว่า ในเทปม้วนนี้ถ่ายที่ใดบ้าง
การตัดต่อ เป็ นขั้นตอนที่นาํ เอาสิ่ งที่ถ่ายมาเรี ยบเรี ยง ลําดับตามที่บทที่วางไว้ เพื่อให้ออกมาเป็ น
เรื่ องราวตามที่ตอ้ งการ ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย การเลือก Shot การเรี ยง Timing รวมไปถึงการลง
เสี ยงในสารคดี ทั้งเสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี ตามบทที่ได้เขียนไว้โดยอยูใ่ นการดูแลของทั้งผูก้ าํ กับและผู ้
กํากับภาพ

รู ปที่ 4.3.1ภาพหน้าจอโปรแกรม Adobe Audition CC2017 ซึ่งเป็ นโปรแกรมบันทึกเสี ยง

รู ปที่ 4.3.2 การอัดเสี ยงเพื่อบรรยายในสารคดี
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ในการตัดต่อ จะเรี ยงShot ต่างๆใน Sequence ตามบทที่วางไว้ ในการเลือกภาพ มุมกล้องให้
เหมาะสมกับเรื่ อง อารมณ์ที่ตอ้ งการนําเสนอในช่วงนั้นๆ ซึ่งจะเป็ นการประสานกับระหว่างภาพและเสี ยงใน
การสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้น ในส่ วนของการตัดต่อ มีอยู่ 2 ขั้นตอนด้วยกันโดยขั้นตอนแรกเรี ยกว่า Rough
Edit เป็ นการนําภาพเอามาเรี ยงต่อกันตามบท ซึ่งในขั้นตอนนี้จะช่วยบอกว่าแต่ละฉากยาวเท่าไหร่

รู ปที่ 4.3.3 ขั้นตอนการตัดต่องาน

การตัดต่อ ก็คือการเชื่ อมระหว่างช็อตสองช็อต โดยแบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ การตัดต่อแบบ
ชนภาพ (The cut) ก็คือการตัดภาพชนกัน จากช็อตหนึ่งเข้ากับอีกช็อตหนึ่ง ซึ่ งคนดูจะไม่ทนั ได้สังเกตเห็นว่า
มีการตัดต่อการตัดต่อแบบผสมภาพ (The mix หรื อ The dissolve) เป็ นการเปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่ ง
ไปยังอีกช็อตหนึ่ ง โดยค่อย ๆ เปลี่ยนภาพให้เหลื่อมกัน ซึ่ งคนดูจะสามารถมองเห็ นได้และการตัดต่อแบบ
เลือนภาพ (The fade) แบ่งออกได้เป็ นสองแบบคือ fade in จะเป็ นการเชื่อมภาพโดยการเลือนภาพเข้า
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รู ปที่ 4.3.4 แถบของการตัดต่อ
จะเริ่ มจากภาพสี ดาํ และค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนขึ้นมา นิยมใช้เพื่อการเปิ ดเรื่ อง และ fade out คือ
การทําให้ภาพในท้ายช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็ นสี ดาํ มืดสนิท มักใช้ในการปิ ดเรื่ องตอนจบ ซึ่งเป็ นเหมือน
ร่ างในการทํางาน (Working Draft) ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะไม่มีการทํากราฟฟิ ก ใส่ ดนตรี หรื อเอฟเฟคต่างๆ แต่
จะเป็ นงานของส่ วนถัดไป คือ Finol

รู ปที่ 4.3.5 การทําให้ภาพในท้ายช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็ นสี ดาํ มืดสนิท
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การตัดต่อในการตัดต่อสารคดี ขั้นตอนการบวชในครั้งนี้น้ นั เรามีการแบ่งประเภทของการตัด
ออกเป็ น 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่
1.การตัดต่อการกระทํา หรื อ Action edit เรี ยกอีกอย่างว่าการตัดต่อความเคลื่อนไหว หรื อความ
ต่อเนื่อง
2.การตัดต่อตําแหน่งจอ /ตําแหน่งภาพ หรื อ Screen position edit เรี ยกอีกอย่างว่าการตัดต่อทิศทาง
หรื อการตัดต่อสถานที่
3.การตัดต่อรู ปแบบ หรื อ Form edit เป็ นการตัดต่อที่สามารถอธิ บายถึงการเชื่อมต่อจากช็อตหนึ่งไป
ยังอีกช็อตหนึ่งได้ดีท่ีสุด ซึ่ งมีการแสดงทั้งรู ปทรง สี สัน มิติ หรื อเสี ยง ที่มีความสัมพันธ์กนั อาจตัดต่อแบบ
ชนก็ได้ แต่โดยมากแล้วจะตัดต่อแบบผสม
4.การตัดต่อที่มีเรื่ องราว หรื อ Concept edit บางครั้งอาจเรี ยกว่าการตัดต่อความคิด หรื อการตัดต่อที่
เคลื่อนไหว จะต้องมีการวางแผนการตัดต่อที่ดี เพื่อความไหลลื่นของภาพและอารมณ์ของผูช้ ม
5.การตัดต่อแบบผนวก หรื อ Combined edit การตัดต่อในแบบนี้จะมีความยากมากที่สุด เพราะเป็ นการตัด
ต่อทุกรู ปแบบเอาไว้ดว้ ยกัน แต่ก็มีความทรงพลังมากที่สุดเช่นกัน
เมื่อตัดต่อเรี ยบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้ง เพื่อดูวา่ มีขอ้ บกพร่ องหรื อต้อง
แก้ไขตรงจุดใดบ้าง ก่อนที่จะบันทึก
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้ความรู ้และประสบการณ์นอกเหนื อจากตําราใน
ห้องเรี ยนที่เป็ นภาคทฤษฎี สู่ ภาคปฏิบตั ิที่เป็ นการทํางานจริ ง ซึ่ งในการปฎิบตั ิงานนี้ เป็ นระยะเวลา 4 เดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ณ บริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย สตูดิโอ ในกระบวนการสร้างสรรค์
สารคดี เรื่ อง ขั้นตอนการบวชพระ ในการจัดทําสารคดีในครั้งนี้ที่บอกเล่าขั้นตอนในการบวชพระ การเตรี ยม
ตัวและยังสะท้อนเรื่ องราวของศาสนาพุทธ การทําความดี ความกตัญ�ู ที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้เพราะทุก
อย่างขึ้นอยูท่ ี่เราลงมือทํา นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสรรค์
สารคดีในครั้งนี้ยงั แล้วยังทําให้ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู้ ถึงการทํางานเป็ นทีม ที่ปรึ กษาที่คอยให้คาํ แนะนํา
ทําให้สามรถแก้ไขปั ญหาข้อบกพร่ องต่างๆเพราะการทําสารคดี นั้นสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นเราไม่อาจรับรู ้
มาก่ อ นเลย ไม่ ส ามารถที่ จ ะเซตฉากให้ เ ป็ นไปอย่ า งที่ เ ราต้อ งการร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ด้ การได้เ รี ย นรู ้
กระบวนการสร้างสรรค์สารคดีในครั้งนี้จึงเป็ นการทํางานที่สามารถเรานําข้อบกพร่ องต่างๆไปพัฒนาตนเอง
และปรับปรุ งในการทํางานครั้งต่อไปได้
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน(Pre-Production)
การศึกษาค้นคว้าจากข้อเท็จจริ งใน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง ผูโ้ ดยมีการลงพื้นที่สถานการณ์
จริ งและได้หาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู ้ในเรื่ องการบวชพระ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องทั้งทฤษฎีท้ งั หลักการ
ปฎิ บตั ิ จริ ง อี ก ทั้งเพื่ อให้การถ่ า ยทํา สารคดี มี ข ้อผิดพลาดที่ น้อยที่ สุด เพราะอย่า งไรก็ตามการทํา สารคดี
สถานการณ์จริ งนั้นเราไม่สามรถควบคุมได้และไม่สามารถที่จะจัดฉากให้ตรงตามใจผูจ้ ดั ได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์
2. ขั้นตอนการถ่ ายทํา
ในการถ่ายทําสารคดี จะเป็ นการถ่ายทํานอกสถานที่ ซึ่ งเมื่อเดินทางถึงสถานที่ถ่ายทํา ผูค้ วบคุมการ
ผลิ ต (Producer) จะเป็ นผูท้ ี่เข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเหตุการณ์ ในการบวชครั้งนี้ ที่จะนํามาถ่ายทํา เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อสะท้อนมุมมองของผูท้ ี่บวช ความรู ้สึกที่ตนเองรู ้สึกในระหว่างการทําพิธี การ
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ปฎิ บตั ิตนอยูใ่ ต้ฉายคาผ้าเหลื อง และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่ มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจในเรื่ องนี้อีกบ้างการ
ถ่ายทํานี้ส่วนใหญ่แล้วจะบอกเล่าเรื่ องราวผ่านภาพที่เห็น ความรู้สึกจากภาพเป็ นส่ วนใหญ่
3. ขั้นตอนหลังการผลิต
หลังจากผ่านขั้นตอนการถ่ายทําสารคดีจากสถานที่จริ งมาแล้วขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนของการตัด
ต่อ การทํากราฟฟิ ก และอัดเสี ยง เป็ นการเติมเต็มเรื่ องราวให้สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้น เพราะสารคดีน้ นั การ
บอกเล่าเรื่ องราวผ่านการบรรยายด้วยเสี ยงเป็ นอีกขั้นตอนที่จะสร้างความเข้าใจให้กบั ผูช้ มได้มากขึ้น และ
สุ ดท้ายคือความเช็คความเรี ยบร้อยของสารคดีวา่ เรื่ องราวในชิ้นงานที่เราจัดทําขึ้นนั้นครบถ้วนไมหรื อมี
ข้อบกพร่ องในส่ วนไหนบ้างก่อนการบันทึกงานก่อนนําไปเผยแพร่
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปั ญหาของโครงงาน
จากการปฎิบตั ิงาน การสร้างสรรค์สื่อสารคดี เรื่ อง ขั้นตอนการบวชพระ ของบริ ษทั ไทเกอร์ นอ้ ย
สตูดิโอ พบปั ญหาที่เป็ นข้อจํากัดของโครงการดังนี้
- การประสานงานในการถ่ายทํานอกสถานที่
- การทําสารคดีน้ นั การหาข้อมูลหรื อการเขียนบทสารคดีที่จะทําก่อนการถ่ายทําเป็ นสิ่ งที่หาข้อมูล
ค่อนข้างละเอียด และในสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น บทที่เขียนหรื อความต้องการที่อยากถ่ายทอดเรื่ องราวต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีผชู ้ ่วยในการประสานงาน ถ้าสถานที่น้ นั มีผคู ้ นเป้ นจํานวนมาก
- ควรศึกษาเทคนิคการทําสารคดีเพิ่มเติม และควรนําข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อคาดว่าจะ
เกิดขึ้นมาปรับปรุ งในการทํางานต่อไป
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5.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์
- ได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการแก้ไขปั ญหาที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตและการทางาน ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- บุคลากรในฝ่ ายโปรดักชันไม่เพียงพอต่อการทํางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ขั้นตอนเอกสารของสํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยามในบางขั้นตอน มีกระบวนการที่ซ้ าํ ซ้อน
รวมถึ งการอนุ มตั ิ ต่างๆ ของสํานักสหกิ จศึ กษามีความล่าช้าอี กทั้งยังมี การจัดเก็บเอกสารประกอบการ
ปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาที่ไปสหกิ จศึ กษาในแต่ละภาคเรี ยนที่ ยงั ไม่เป็ นระบบ ยากต่อการนําข้อมูลและ
เอกสารมาใช้ในอนาคต
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