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บทที ่1 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การทาํสารคดีช้ินน้ีเกิดจาการท่ีผูผ้ลิตรายการอยากใหผู้รั้บสารไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของคน

ใกลชิ้ดถ่ายทอดเร่ืองราวของบุญคุณของคนส่ิงท่ีไม่อาจลืมเลือนได ้ไม่วา่ใครจะมีบุญคุณกบัเราเพียงใด เรา

ยอ่มตอ้งการตอบแทนเสมอ และน่ีก็เป็นส่ิงดีท่ีคนในสังคมทุกคนควรระลึกไวเ้สมอ  

  การผลิตสารคดีเร่ืองน้ี เป็นงานท่ีตอ้งใหค้วามเขา้ใจ และใส่ใจเป็นอยา่งมากในการผลิต เพราะทุก

ขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีถูกนาํเสนอออกมานั้นผูผ้ลิตอยากท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของการทดแทนบุญคุณวา่เรา

สามารถท่ีจะทาํได ้ถา้เราสาํนึกในบุญคุณจากภายในจิตใจเราจริงๆ ทุกการกระทาํทุกความรู้สึกของเรานั้น

ยอ่มเป็นส่ิงดีๆท่ีเรามอบใหก้บัผูมี้พระคุณ อะไรท่ีทาํดว้ยใจไม่วา่จะเล็กหรือใหญ่มนัก็ดีทั้งนั้น  การท่ีเราจะ

ทาํส่ิงท่ีดีใหก้บัใครนั้นเราตอ้งเร่ิมท่ีตวัเราก่อนเร่ิมตน้จากจิตใจเราก่อนเม่ือจิตใจเราดี ทาํแต่ส่ิงท่ีดี คนรอบ

ขา้งไม่วา่จะเป็นใครก็ตามยอ่มมองเห็นและรับรู้ความปรารถนาดีของเรา  

  กระบวนการการทาํงานของ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ  เร่ิมโดยการคิดหวัขอ้การทาํสารคดีโดย  

คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั เพื่อจะใหต้อบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ในการทาํสารคดีคร้ังน้ีเป็นการ

เนน้ใหผู้บ้ริโภคท่ีไดรั้บชมไดข้อ้คิดและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดทุ้กเพศทุกวยั ต่อดว้ย

การวางแผนการทาํงาน ในแต่ละฝ่ายในการผลิตรายการหน่ึงข้ึนมา 

การทาํสารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” นั้นเพื่อตอ้งการนาํเสนอเร่ืองราวพิธีการและขั้นตอน

การบวชให้ผูท่ี้สนใจอยากท่ีจะบวชคร้ังหน่ึงในชีวิตได้เตรียมตวัว่าตอ้งปฎิบติัอย่างไรบ้าง ต้องเตรียม

อะไรบา้งในการบวชพระ และยงัตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวใหช้าวพุทธไดเ้ขา้ใจ วา่การบวชเป็นพระภิกษุ นั้น

ถา้กล่าวกนัตามประเพณีท่ีมีมา เรามกัจะไดย้ินกนัว่า บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ แต่ถา้มองในมุมมอง

ของพระพุทธศาสนาแลว้ นัน่ยงัไม่ใช่เหตุผลหลกัในการบวช เพราะถา้เรายงัไม่ฝึกฝนอบรมตนให้ดีข้ึน ก็จะ

ไม่มีความดีอะไรไปทดแทนพระคุณพ่อแม่ ดงันั้นการจดัทาํสารคดีคร้ังน้ีนั้นทาํข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้รับชมไดรู้้ถึง

วตัถุประสงคท่ี์ถูกตอ้งเป็นอนัดบัแรกของการบวช คือ บวชเพื่อแกไ้ขนิสัยไม่ดีของตวัเองนัน่เอง 

  

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน  

            1.2.1 เพื่อสร้างสรรคส์ารคดีขั้นตอนการบวชพระ    
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1.3 ขอบเขตของรายงาน   

ระยะเวลาดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อผลิตส่ือสารคดี 

ขั้นตอนการบวชพระ ของ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ไดเ้รียนรู้กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดี 

1.4.2 ไดถ่้ายทอดใหผู้บ้ริโภคไดค้วามรู้ และทราบถึงขั้นตอนการบวชพระ 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการทาํงานจริงและนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

                        มาประยคุใชก้บัการทาํงานในอนาคต 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ”  เพื่อเผยแพร่ในทางส่ือโซเชียลมีเดีย

ของ TigerNoy Studio ใชแ้นวคิดในการสร้างสรรคส์ารดคี ดงัต่อไปน้ี 

1 แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทัศน์  

2. แนวคิดการถ่ายวดิีโอด้วยกล้อง DSLR  

3. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดต่อ  

 

 1. แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทศัน์  

การผลิตรายการโทรทศัน์มีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายๆฝ่าย โดยตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม โดยอาศยัความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรในแต่ละหนา้ท่ี โดยทีมงานจะตอ้งรู้

หนา้ท่ีของตวัเอง เพื่อสามารถผลิตรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้น การผลิตรายการโทรทศัน์ มี

ขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 

การเตรียมการก่อนการผลติรายการโทรทัศน์ (Pre-Production)  

การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีสําคญั เพื่อให้การผลิตรายการเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ ดงัท่ี อรนุช เลิศจรรยารักษ ์ (2539) และศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) กล่าวถึง 

การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

1.การวางแนวคิด  

หลงัจากไดรั้บมอบหมายการผลิตรายการมาแลว้ จึงเร่ิมวางแนวความคิดในการผลิตรายการ โดย

สามารถทาได ้2 วธีิ ดงัน้ี  

1.1 เร่ิมจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ จากนั้นก็แปลความคิดให้เป็นจริงเป็นจงั โดยจดังบประมาณ

และส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัความคิด  

1.2 พฒันาแนวคิดในการผลิตโดยใชว้ิธีมองขอ้จากดัต่างๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร สถานท่ี 

ภาวะเศรษฐกิจ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ จากนั้นจึงคิดวา่จะทาํรายการอะไรและทาํอยา่งไร  
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2. วเิคราะห์เนือ้หาและกลุ่มเป้าหมาย  

2.1 รวบรวมเอกสารและงานวจิยั (Research)  

2.2 วิเคราะห์เน้ือหา เอกสาร รายงานการวิจยัต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมนาํมาวิเคราะห์และคดัเลือกเอา

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งและจาเป็นจะตอ้งใชใ้นการเขียนบท  

2.3 กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

 

3. กาํหนดจุดเน้น / จุดประสงค์  

การกาํหนดจุดเนน้และจุดประสงคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ ตอ้งกาํหนดวา่มีจุดประสงคใ์นการ

ผลิตรายการอยา่งไรและควรมีการประชุมร่วมกนัของทีมงาน เพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัวา่รายการตอ้งการ

เนน้ส่ิงใด มีจุดประสงคอ์ยา่งไร เพื่อให้เกิดความชดัเจนในกระบวนการผลิตรายการและใหส้อดคลอ้งกบั

ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  

 

4. กาํหนดรูปแบบและสร้างสรรค์รายการ  

กาํหนดรูปแบบรายการโทรทศัน์วา่เป็นรูปแบบใดเช่น รูปแบบสารคดี การสมัภาษณ์ บรรยาย  

ละครฯลฯ เพื่อใหก้ารนาํเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกบัเน้ือหารายการ  

 

5. เขียนบทโทรทัศน์และตรวจสอบความถูกต้อง  

บทโทรทศัน์นบัเป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงของรายการ เม่ือไดน้กัเขียนบทผูซ่ึ้งสามารถสร้างสรรค์

รายการออกมาจากแนวคิดเบ้ืองตน้ และวตัถุประสงค์ของรายการไดอ้ย่างมีศิลปะในการเขียนและการ

นาํเสนอ (Presentation) ท่ีดี ช่วยใหร้ายการน่าสนใจไปคร่ึงหน่ึงแลว้ บางคร้ังถา้เร่ืองท่ีจะผลิตเป็นเร่ืองเฉพาะ

ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงซ่ึงตอ้งอาศยั

ขอ้มูลพิเศษ ผูผ้ลิตรายการอาจจะตอ้งจา้งผูมี้ความชาํนาญในเร่ืองนั้นๆ มาเป็นท่ีปรึกษาให้นกัเขียนบท 

เพือ่ใหบ้ทโทรทศัน์มีความถูกตอ้งของขอ้มูล  

6. กาํหนดสถานทีถ่่ายทา / ศิลปกรรม / จัดเตรียมอุปกรณ์  

เป็นขั้นตอนการเตรียมตารางเวลา (Schedule) วา่ตอ้งใชเ้วลาในการถ่ายทาํเท่าไร ถ่ายทาํในสถานท่ี

ไหน ใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ หากมีการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ควรออกไปสํารวจสถานท่ี

ก่อนการถ่ายทาํจริง 
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การปฏิบัติงานระหว่างการผลติรายการโทรทัศน์ (Production)  

การปฏิบติังานระหวา่งการถ่ายทาํ เป็นอีกขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัเพื่อใหร้ายการ

ท่ีผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึง อรนุช เลิศจรรยารักษ ์(2539) และศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา (2531) 

ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติังานระหวา่งการผลิตรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี  

1. การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทาํ 

การเตรียมความพร้อมเป็นงานสาํคญัอีกงานหน่ึงในการผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งตรวจสอบ

ความพร้อมทุกดา้น นอกจากน้ีผูผ้ลิตรายการตอ้งตรวจสอบตารางปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ยตารางเวลาท่ี

กาํหนดในการปฏิบติังานเรียงตามลาดบัและกาํหนดเวลาท่ีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จะเขา้ประจาหนา้ท่ีทั้งหมด

เป็นกาํหนดการท่ีจะตอ้งปฏิบติัในหอ้งส่งตามเวลาช่วงต่าง ๆ  

 

2. การกาํกบัและถ่ายทาํรายการ  

2.1 การฝึกซอ้ม ผูผ้ลิตรายการจะกาํหนดตารางฝึกซอ้มไวล่้วงหนา้ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี ให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมาซอ้ม 

2.2 การถ่ายทาํรายการ คือ การบนัทึกภาพต่าง ๆ ตามเน้ือหาในบทเทปโทรทศัน์ แต่ก่อนท่ีจะถึงเวลา

ท่ีบนัทึกภาพผูก้าํกบัรายการควรจะตรวจสอบส่ิงต่างๆว่าเรียบร้อย และพร้อมท่ีจะถ่ายทาหรือไม่ในขณะท่ี

ถ่ายทาํรายการนั้นผูก้าํกบัจะตอ้งตรวจสอบสี ความคมชดั และความถูกตอ้งของภาพตามบทจาก TV Monitor  

เม่ือบนัทึกภาพเสร็จแลว้ควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพท่ีบนัทึกไปนั้นคมชดัและถูกตอ้งหรือไม่ และมี

อะไรบกพร่องหรือไม่ หากพบส่ิงบกพร่องก็จะไดถ่้ายซ่อมใหม่  

 

2. แนวคิดการถ่ายวดิีโอด้วยกล้อง DSLR  

การถ่ายวดีิโอดว้ยกลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) 

ณฐัวฒิุ สิงห์หนองสวง (2560) กล่าวไวว้า่ การใชก้ลอ้งถ่ายภาพ DSLR สาํหรับถ่ายวดีิโอกาํลงัไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนักบังานดา้นส่ือสารมวลชนในทุกๆ แขนง อาทิเช่น งานโฆษณา รายการ

โทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือแมแ้ต่งานข่าว ซ่ึงดว้ยความสามารถของกลอ้ง DSLR ท่ีทาํใหก้ารสร้างสรรค์

ผลงานไดเ้สมือนจริง มีนํ้าหนกัเบา มีฟังกช์ัน่ท่ีไม่ซบัซอ้นใชง้านง่าย จึงทาํใหไ้ดรั้บความนิยมในการใชง้าน

สาํหรับถ่ายวดีิโอ โดยทัว่ไปการใชก้ลอ้ง DSLR ในการถ่ายวดีิโอมีจุดเด่น จุดดอ้ย ดงัน้ี 
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จุดเด่น 

1.การควบคุมระยะชดัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม กลอ้งวดีิโอโดยทัว่ไปเม่ือเราถ่ายภาพส่ิงท่ีเราจะไดคื้อทุกๆ

ส่วนในภาพท่ีเราโฟกสัมีความชดัเหมือนกนัหมด แต่สาํหรับกลอ้ง DSLR สามารถถ่ายภาพท่ีมีความคมชดั

ในตวัแบบหรือวตัถุท่ีเราตอ้งการส่วนฉากหลงัก็จะเบลอ มีระยะชดัของภาพชดัลึก - ชดัต้ืน (Depth of field) 

ตามท่ีเราตอ้งการ 

2. เลนส์ กลอ้ง DSLR สามารถเปล่ียนเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัหรือความคมชดัต่างกนัได ้ราคาของ

เลนส์ก็ถูกกวา่เลนส์กลอ้งวดีิโอ อีกทั้งกลอ้งแต่ละรุ่นสามารถใชเ้ลนส์ของค่ายอ่ืนไดเ้พียงแค่มีตวัแปลงเลนส์ 

(Adapter) และเราสามารถเปล่ียนเลนส์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรือผลงานท่ีเราตอ้งการสร้างสรรค ์เช่นเลนส์

ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพกวา้ง (Wide Angle Lens) หรือเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens) 

 3. การถ่ายในสภาพท่ีแสงนอ้ยไดดี้ ในกรณีเราสร้างสรรคผ์ลงานในสถานการณ์แสงนอ้ยกลอ้ง 

DSLR สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดดี้กวา่กลอ้งวดีิโอทัว่ไป เราเลือกใชเ้ลนส์ท่ีมีรูรับแสงท่ีกวา้ง อีกทั้งช่วย

ประหยดังบประมาณท่ีตอ้งจา้งบุคลากรในการจดัแสง ซ่ึงกลอ้งวดีิโอทัว่ไปไม่สามารถทาํงานได ้

      4. นํ้าหนกัเบา พกพาในการทาํงานไดส้ะดวกหยบิจบัไดง่้ายสามารถสร้างสรรคผ์ลงานคนเดียวได้

โดยไม่ตอ้งมีผูช่้วย 

จุดด้อย 

      1. การบนัทึกเสียง การทาํงานกบัเสียงของกลอ้ง DSLR การบนัทึกเสียงจากตวักลอ้งจะไดคุ้ณภาพท่ี

ไม่ดีเน่ืองจากไมโครโฟนในตวักลอ้งจะรับเสียงรอบดา้นและอาจมีเสียงอ่ืนๆ ท่ีเราไม่ตอ้งการเขา้มาในกลอ้ง 

ดงันั้นเราอาจแกปั้ญหาโดยการบนัทึกเสียงแยก หรือติดไมโคโฟนเพิ่มเติม 

      2. นํ้าหนกัเบา เป็นทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยของกลอ้ง DSLR การท่ีกลอ้งมีนํ้าหนกัเบาในการแพน

กลอ้ง การซูมกลอ้ง ทาํใหภ้าพวดีิโอท่ีบนัทึกเกิดการสั่นไหว และการจบักลอ้งไม่ถนดัอาจทาํใหไ้ดภ้าพท่ีไม่

สมบูรณ์หรือภาพกระตุก ช่างภาพอาจแกปั้ญหาโดยการใชต้วัช่วยคือขาตั้งกลอ้ง 

      3. เมมโมร่ีการ์ด (Memory Card) ในการบนัทึกภาพวดีิโอท่ีถ่ายลงในเมมโมร่ีการ์ดโดยทุกๆ 3 นาที 

ขอ้มูลจะกินพื้นท่ี 1GB อาจมากหรือนอ้ยกวา่ตามขนาดของไฟลง์านท่ีเราตั้งก่อนบนัทึก บางคร้ังกาํลงัถ่ายอยู่

กลอ้งอาจหยดุทาํงานโดยอตัโนมติัเน่ืองจากบนัทึกไม่ทนัหรือการ์ดเตม็เร็ว 
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  4. การโฟกสั ในการบนัทึกภาพโดยใชก้ลอ้ง DSLR ช่างภาพตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการโฟกสั 

ซ่ึงถา้ตั้งระบบโฟกสัแบบอตัโนมติักลอ้งอาจไปหาความชดัในส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการหรือโฟกสัเคล่ือน ซ่ึง

ช่างภาพควรฝึกการโฟกสัแบบตอ้งหมุนเลนส์ (Manual Focus)  

ขั้นตอนการถ่ายวดีิโอโดยใชก้ลอ้ง DSLR 

1. การตั้งค่ากลอ้ง 

     ก่อนสร้างสรรคผ์ลงานวิดีโอโดยใชก้ลอ้ง DSLR เราตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่าของกลอ้ง ซ่ึงมี

สามส่วนท่ีเราจะตอ้งทาํความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความเร็วซตัเตอร์ รูรับแรง และ iso ซ่ึงการทาํงานท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดทั้งสามอยา่งท่ีกล่าวมาตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 

     1.1 การตั้งระบบการถ่าย 

 

 

 

 

 

 

     ขั้นตอนในการทาํงานดงัน้ี 1.เปิดกลอ้ง 2.ปรับระบบกลอ้งเป็นการถ่ายวดีิโอ 3.เขา้ไปท่ีเมนู เลือกตั้งค่า

ระบบถ่ายวดีิโอเป็นระบบ PAL ตามภาพ เน่ืองจากโทรทศัน์ในประเทศไทยใชร้ะบบ PAL 

     1.2 การตั้งค่าบนัทึกภาพวิดีโอ 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-rm7Bztc85LU/WegcbUwUeuI/AAAAAAAAP7Y/KbVtZb_JEAs75UhQtdnI1BVhUKRMZgnxACLcBGAs/s1600/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Sc45w5W7sWo/Wegcbr_jmKI/AAAAAAAAP7g/mNiLednVXmcnCisxrXOEif8uf6iF3C-WACEwYBhgL/s1600/2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-rm7Bztc85LU/WegcbUwUeuI/AAAAAAAAP7Y/KbVtZb_JEAs75UhQtdnI1BVhUKRMZgnxACLcBGAs/s1600/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Sc45w5W7sWo/Wegcbr_jmKI/AAAAAAAAP7g/mNiLednVXmcnCisxrXOEif8uf6iF3C-WACEwYBhgL/s1600/2.jpg
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     เขา้ไปท่ีเมนู เลือกขนาดบรรทุกภาพเคล่ือนไหว โดยการเลือกตั้งค่าของกลอ้งแต่ละตวัจะแตกต่างกนั

ออกไป สาํหรับไฟลบ์นัทึกภาพโดยทัว่ไปท่ีเราใชคื้อขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels) และเลือกค่าเฟรม

เรท ไปท่ี 25 เฟรมเรท (ในกรณีท่ีเราถ่ายวดีิโอเพื่อนาํไปใชส้าํหรับการ Slow Motion สโลโมชัน่ ก็เลือกใช ้

50 เฟรมเรท หรือมากกวา่ตามคุณสมบติัของกลอ้งท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อผลงานภาพวดีิโอไปสโลโมชัน่ภาพ

วดีิโอจะไดไ้ม่กระตุก) 

     สาํหรับ Frame Per Second หรือเราคุน้เคยกบัคาํวา่ เฟรมเรท ซ่ึงเฟรมเรทน้ีก็คือจาํนวนเฟรม (จาํนวน

ภาพน่ิง) โดยมีหน่วยเป็น per second (ก่ีภาพต่อวนิาที) เช่น 30 FPS คือ ใน 1 วนิาทีจะมีภาพน่ิงต่อเน่ืองกนั 

30 ภาพ  

อตัราเฟรมเรตของเทคโนโลยแีต่ละประเภท 

ภาพยนต ์มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 24 เฟรม/วนิาที 

โทรทศัน์ระบบ PAL มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 25 เฟรม/วนิาที (ประเทศไทย และประเทศแถบยโุรบใช้

ระบบน้ี) 

โทรทศัน์ระบบ NTSC มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 30 เฟรม/วินาที (อเมริกา ญ่ีปุ่น แคนาดา) 

 

      1.3 การตั้งค่า Speed Shutter  

 

 

 

 

 

 

 

     การตั้งค่า Speed Shutter สาํหรับการถ่ายวดีิโอ ให้เราเลือกจากการตั้งค่าเฟรมเรท จากการตั้งค่า

บนัทึกภาพวดีิโอ ในกรณีท่ีเราตั้งค่าเฟรมเรทท่ี 25 เฟรมเรท ใหเ้ราใช ้Speed Shutter ท่ี 1/50 ถา้เราตั้งค่าเฟรม

https://3.bp.blogspot.com/-qeeSuOOOuoc/WegcbWDf9LI/AAAAAAAAP70/eOTqmr8LswgWYvRQOMKyCAmhWn_GkOEcgCEwYBhgL/s1600/3.jpg
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เรทท่ี 50 เฟรมเรท ใหเ้ราใช ้Speed Shutter ท่ี 1/100 (ตั้งค่า Speed Shutter เป็น 2 เท่าของเฟรมเรทท่ีเราตั้ง) 

 

     1.4 การตั้งค่าความไวแสง ISO 

 

 

 

 

 

 

 

     ความไวแสง ISO ทาํหนา้ท่ีควบคุมระดบัความไวต่อแสงท่ีมากระทบของเซนเซอร์ภาพ การตั้งค่า ISO 

สูงๆ ทาํใหเ้ซนเซอร์กลอ้งของคุณไวต่อแสงมากข้ึน คุณจึงถ่ายภาพในท่ีมืดได ้ทั้งน้ี ISO ยงัมีผลต่อภาพถ่าย

ของคุณในดา้นอ่ืนๆ อีก (Ryosuke Takahashi) ในการเลือกใชค้่า ISO ไม่ควรใชค้่า ISO ท่ีสูงเกินไปเพราะจะ

ทาํใหผ้ลงานวดีิโอท่ีเราถ่ายไม่คมชดัภาพแตก 

 

     1.5 การตั้งค่าไวทบ์าลานซ์ 

 

 

 

 

 

 

     การตั้งค่าไวทบ์าลานซ์ เป็นการตั้งค่าท่ีเราจะเลือกโทนสีของภาพ ซ่ึงในกลอ้งถ่ายภาพก็จะมีค่าไวบา

ลานซ์แบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บักลอ้ง ในการเลือกใชง้านอยูท่ี่เราตอ้งการถ่ายวดีิโอในสภาพแสง

แบบไหน ซ่ึงแนะนาํใหใ้ชแ้บบการตั้งค่าไวบาลานซ์ดว้ยตวัเอง K สภาพแสงต่างๆ ค่าอุณหภูมิสี 

https://2.bp.blogspot.com/-bCTu05qoPKA/WegccBK86oI/AAAAAAAAP70/52iGjn5ZUcUQeE4BcFjEMx41eNU8WaviACEwYBhgL/s1600/4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Kb3RjJUztR8/Wegcca2BPGI/AAAAAAAAP70/GNH_t1mmc0kwjhGkNrJ9idqHLwZJ3Xn3ACEwYBhgL/s1600/5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bCTu05qoPKA/WegccBK86oI/AAAAAAAAP70/52iGjn5ZUcUQeE4BcFjEMx41eNU8WaviACEwYBhgL/s1600/4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Kb3RjJUztR8/Wegcca2BPGI/AAAAAAAAP70/GNH_t1mmc0kwjhGkNrJ9idqHLwZJ3Xn3ACEwYBhgL/s1600/5.jpg
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ท่ีมา http://pigusso.com/blog/ตั้งค่าไวทบ์าลานท-์2 

2. เลนส์ 

     การเลือกใชเ้ลนส์ เลนส์มีความสาํคญัในการเปิดรับแสงถา้เลนส์ท่ีมีรูรับแสงท่ีกวา้งจะทาํใหเ้ราถ่ายภาพ

วดีิโอในสภาพท่ีแสงนอ้ยไดดี้ และเลนส์ส่งผลต่อความคมชดัของภาพท่ีเราถ่าย ขอ้ควรระวงัในการใชเ้ลนส์

ในกรณีใชเ้ลนส์ในการถ่ายภาพมุมกวา้ง (Wide Angle Lens) วตัถุท่ีเราถ่ายจะทาํใหภ้าพขยายดา้นขา้งซ่ึงอยา่

ใชก้วา้งท่ีตํ่ากวา่ 24 มม.  

3. การถ่ายวดีิโอ 

     เม่ือตั้งค่ากลอ้งทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้เร่ิมถ่ายวดีิโอจากกลอ้ง DSLR  

3.1 จดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพวดีิโอ เลือกวตัถุท่ีเราตอ้งการส่ือความหมาย 

3.2 เลือกโฟกสั เราปรับระบบโฟกสัเป็นหมุนเลนส์ (Manual Focus) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-aDDioX3QDlo/WegccpmLr9I/AAAAAAAAP70/icVL77ulMAIckniMnvNimhIdemuCJ8nIwCEwYBhgL/s1600/6.jpg
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     ปรับโฟกสัใชช้ดัโดยการดกปุ๋มซูมเขา้ไปในวตัถุท่ีเราตอ้งการโฟกสั หลงัจากนั้นหมุนเลนส์โฟกสัใหภ้าพ

ชดั ถา้เป็นบุคคลใหโ้ฟกสัท่ีดวงตา หลงัจากนั้นใหล้็อคโฟกสัและขยายภาพในจอ LCD มาเป็นปกติ และกด

บนัทึกภาพ 

     ขอ้ควรระวงั ในการบนัทึกภาพเราควรเผื่อช่วงหวัช่วงทา้ยไวป้ระมาณ 3-5 วนิาที เพราะการทาํงานของ

กลอ้งกบัท่ีเราสั่งการทาํงานไม่ตรงกนั100% เช่นกลอ้งท่ีจะแพนกลอ้งหรือใหต้วัแบบเคล่ือนไหวใหเ้รากด

บนัทึกภาพไวก่้อนสัก 5 วนิาทีค่อยเร่ิมแพน ช่วงทา้ยก็เหมือนกนับนัทึกวิดีโอเรียบร้อยแลว้อยา่พึ่งหยดุให้

ปล่อยไวส้ักพกั 

 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดต่อ 

เจตน์จนัทร์  เกิดสุข. (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฏีเก่ียวกบัวธีิการตดัต่อจากหนงัสือ “Film Editing: 

Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know” เรียบเรียงโดย เกลแชนดเ์ลอร์(Gael Chandler) 

ท่ีกล่าวถึงวธีิการตดัต่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหภ้าพเช่ือมกบัอีกภาพโดยใหมี้ความต่อเน่ืองของภาพสองภาพ

โดยมีวธีิการดงัน้ี 

1. การตดัต่อโดยคาํนึงถึงความเร็วในการดาํเนินเร่ือง (Pace) จงัหวะการตดัต่อ (Rhythm) และเวลา 

(Time) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Compressing Time เป็นการตดัต่อแบบบีบอดัเวลาใหเ้ร็วกวา่เวลาจริงใน

ภาพยนตร์เพื่อให้เร่ืองราวดาํเนินเร็วข้ึนโดยยน่เวลาในภาพท่ีใชเ้วลานานกบักริยา (Action) เดียวของตวัละคร  

2) Smash Cut เป็นการตดัต่อสลบัภาพหลายภาพดว้ยความเร็วเพื่อสร้างอารมณ์ความต่ืนเตน้ 3) 

Expanding Time เป็นการตดัต่อแบบยดืเวลาใหน้านกวา่เวลาจริงในภาพยนตร์โดยการตดัในกริยา (Action) 

เดียวกนัแต่ใหเ้ห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็นการตดัต่อในสภาพหยดุเวลาจากเวลาจริงใน

ภาพยนตร์ โดยตดัสลบักริยา (Action) ท่ีหยดุน่ิงของแต่ละตวัละครในภาพยนตร์เพื่อเป็นการสร้างอารมณ์ขนั  

https://3.bp.blogspot.com/-Szm2iX500P0/Wege4A7QOBI/AAAAAAAAP8A/N_G7myxtKpAq5mQG5440PX8rD_D6K5SlwCLcBGAs/s1600/7.jpg


12 
 

(Comedy) 5) Subjective Time เป็นการตดัต่อโดยใชค้วามรู้สึกของตวัละครในภาพยนตร์นาํ

ความเร็วในการตดัต่อเช่น รู้สึกต่ืนเตน้ การตดัต่อจะเร็วข้ึน หรือรู้สึกเศร้า การตดัต่อจะชา้ผสมกบัการใช้

เทคนิคพิเศษละลายภาพ และ 6) Universal Time เป็นการตดัต่อโดยดาํเนินเร่ืองตามเวลาจริงในภาพยนตร์ 

3. การตดัต่อโดยใชเ้อฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Freeze Frame เป็น

การทาํใหภ้าพท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวอยูน่ั้นหยดุน่ิง 2) Slow Motion เป็นการทาํให้ภาพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยู่

นั้นชา้ลง 3) Speed Up เป็นการทาํใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยูน่ั้นเร็วข้ึน และ 4) Reverse Motion เป็น

การทาํใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยูน่ั้นถอยหลงัได ้

4. การตดัต่อโดยคาํนึงถึงองคร์วมของฉากนั้นๆ (Cutting Scene) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) 

Exposition เป็นการตดัต่อเพื่อเปิดเร่ืองหรือเกร่ินนาํเก่ียวกบัตวัละคร สถานท่ีของตวัละคร และกาลเวลาท่ี

ภาพยนตร์ใชใ้นการเล่าเร่ือง 2) Flashback เป็นการตดัต่อเพื่อใหเ้ห็นภาพในอดีตของตวัละคร หรือเร่ืองราว

ในภาพยนตร์ท่ีกาํลงักล่าวถึง 3) Flashforward เป็นการตดัต่อเพื่อให้รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคตจากเวลา

จริงของภาพยนตร์ท่ีกาํลงัดาํเนินเร่ืองอยู ่4) Parallel Action เป็นการตดัต่อสลบัระหวา่งสองเหตุการณ์ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกนัของกริยา (Action) ตวัละคร และ 5) Cross Cutting เป็นการตดัต่อสลบัระหวา่งสอง

เหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกนัในสถานท่ี

เดียวกนั 

แต่การตดัต่อแบบสมยัใหม่ Gael ไดอ้ธิบายไวว้า่ ตดัต่อแบบใหค้นดูรู้วา่มีการตดัต่อ มีการตดัต่อโดย

ดาํเนินเร่ืองอยา่งเร่งรีบไม่ทิ้งใหน้าน ตดัต่อแบบสลบัเร่ืองกนัไปมาไม่ดาํเนินไปตามเส้นเร่ือง มีหลายเส้น

เร่ืองในเร่ืองเดียวกนั เพลงประกอบใชใ้นการดาํเนินเร่ืองไม่เพียงแค่สนบัสนุนเน้ือเร่ืองเท่านั้น การตดัต่อไม่

จาํเป็นตอ้งมีความต่อเน่ือง การตดัต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป มีการใชเ้ทคนิคพิเศษอยา่ง

บา้คลัง่ มีการแบ่งหนา้จอหลายต่อหลายคร้ัง ไม่มีรูปแบบในการตดัต่อสามารถสลบัระหวา่งมุมแคบหลายๆ 

คร้ังแลว้ตดัไปท่ีมุมกวา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความต่อเน่ือง การตดัต่อไม่เป็นไปตามกฎ180 องศา การตดั

ต่อรวมภาพ(Montage) เห็นไดใ้นส่วนใหญ่บางคร้ังใชเ้ป็นการตดัรวมทั้งหมด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้ง

ราคาแพง และไม่มีการจดัการแบบการตดัต่อแบบดั้งเดิม 

ในการวเิคราะห์ลกัษณะของอตัราความเร็วในการตดัต่อของภาพในรายการโทรทศัน์ ผูว้จิยัใช้

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมความเร็ว (The Culture of Speed) เป็นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John 

Tomlinson) ไดพ้ดูถึงการใชชี้วติท่ีอยูก่บัความเร็วซ่ึงมีเทคโนโลยท่ีีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการเร่งความเร็วของ

ชีวติ ทาํใหค้นเรามีการส่ือสารท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมความเร็วเร่ิมในยคุสมยัใหม่ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภค

ตอ้งการความรวดเร็วและมีการดาํรงชีวติอยา่งรวดเร็วตามท่ี Tomlinson ไดก้ล่าวไว ้เพราะฉะนั้นวฒันธรรม 
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ความเร็วน้ีส่งผลใหก้ารนาํเสนอในรายการโทรทศัน์นั้นรวดเร็วตามไปดว้ย เพราะคนดูตอ้งการ

ความรวดเร็วยนืยนัไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ของ วอลเตอร์เมิค (Walter Murch) นกัตดัต่อภาพยนตร์ชาวอเมริกา

จากผลงานเร่ือง Apocalypse Now (1979) ในหนงัสือ “Editing” เรียบเรียงโดย จสัตินชงัก ์(Justin Chung) ท่ี

วอลเตอร์เมิคสัมภาษณ์ไวว้า่ อตัราของความเร็วในการตดัต่อ (Pace of Editing) มีความเร็วข้ึนในทศวรรษท่ี

ผา่นมา เม่ือก่อนเฉล่ียการตดัไม่ก่ีภาพ (Shot) ต่อหน่ึงนาที แต่ปัจจุบนัหน่ึงภาพตดัเหลือเพียง 5 ถึง 5 วนิาที

คร่ึงต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการตดัผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาใชใ้นการวางจงัหวะของการ

ส่ือสารของภาพท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้ม บางภาพการตดัต่อตอ้งมีความเร็วในการนาํเสนอเพื่อดึงดูดความ

สนใจ และบางคร้ังตอ้งมีการเนน้ย ํ้าภาพท่ีตอ้งการส่ือสาร  
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการณ์  TigerNoy Studio(ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ)  

3.1.2ท่ีตั้งสถานประกอบการณ์  565ซอย สวสัดิการ 2 แยก 13ถนนสวสัดิการ 2แขวงหนองแขม 

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160

หมายเลขโทรศพัท ์08-4724-8795 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ  

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

   3.2.1ผลิตรายการโทรทศัน์  

รายการ Animation Club Zรายการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับ เด็กช่างฝัน Gen Z ท่ีกาลงัคน้หา

อาชีพในอนาคตของตนเอง และพื้นท่ีแสดงแอนิเมชนัสุดสร้างสรรคจ์าก Animator รุ่นใหม่ รายการท่ีจะแนะ

นาใหเ้ด็กและเยาวชนไดรู้้จกัอาชีพหลากหลายเพื่อคน้หาความชอบ ความถนดัของตนเอง รวมทั้งไดเ้รียนรู้

ทุกแง่มุมของอาชีพ ผา่นภารกิจท่ีครบรสทั้ง สนุก ต่ืนเตน้ ซ้ึง กลวั ปิดทา้ยดว้ยแอนิเมชนัจากผลงานนกัศึกษา

ทัว่ประเทศ เพื่อสานฝันให้เขาเหล่านั้น มีพื้นท่ีแสดงความสามารถในการเป็น Animator รุ่นใหม่ในอนาคต 
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รูปท่ี 3.2 รายการ Animation Club Z 

 

3.2.2 ถ่ายภาพและผลติวดิีโองานอเีวนท์  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ถ่ายภาพงานเล้ียงฉลองพิธีมงคลสมรส  

 

3.2.3 ผลติส่ือโมชันกราฟิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 3.4 โมชนักราฟิกออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 13  

 

3.2.4 ผลิตส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบภาพน่ิงและแอนิเมชนั  
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รูปท่ี 3.5 ส่ืออินโฟกราฟิก ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

3.2.5 จดับูธกิจกรรมและนิทรรศการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6บูธกิจกรรมและนิทรรศการ สานกัเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม งานรวมพลงัส่ือ

สร้างสรรคส์ังคมไทย ณ ศูนยป์ระชุมวายภุกัษ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 นิทรรศการแสดงผลงานส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์งานรวมพลงัส่ือสร้างสรรคส์ังคมไทย ณ ศูนย์

ประชุมวายภุกัษ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ 14  
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 

โครงสร้างการบริหาร TigerNoy Studio 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 3.1 โครงสร้างการบริหารของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio)  

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

นายสรรพศิริ  สิทธินนัทวตัน์ นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวทิย-ุโทรทศัน์-ภาพยนตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม ปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างสรรคส่ื์อสารคดีเร่ือง “ ขั้นตอนการ

บวชพระ” 

3.5ช่ือและตาแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

ช่ือ-นามสกุล นายณฐัวุฒิ  สิงห์หนองสวง 

ตาํแหน่งงาน โปรดิวเซอร์ (Producer) 

 

  

Executive Producer 

Producer 

นายสรรพสิริ สิทธินันทวัตน์ 

 

นายเกรียงไกร  พรฤษีไตรรัตน์ 

นางสาวดวงพร  แซ่ซิม้ 

 

Production  Design 

นายธนาธิป  มาตรวงษ์ 

Junicr Grophic 

นางสาวณิชมน เกิดศรีเล็ก 

Junicr Grophic 
 

นางสาวหทัยภัทร  รัตนมงคลพร 

Junicr Grophic 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

3.6.1 ระยะเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 

3.6.2 วนัและเวลาปฏิบติังาน วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 10.00 - 17.30 น. 

 

3.7ข้ันตอนและวธีิการดาเนินงาน 

 

ข้ันตอนการทาํงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ระยะเวลา (สัปดาห์) 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี               

2. คิดรูปแบบสารคดี               

3 .เขียนบทสารคดี/ ลงพื้นท่ีการ

ถ่ายทาํจริง 

              

4. ถ่ายทาํสารคดี               

5. บนัทึกเสียงประกอบสารคดี               

6. ตดัต่อสารคดี               

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการผลิตสารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” 
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3.8อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

ฮาร์ดแวร์  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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 

 

ซอฟตแ์วร์  

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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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

การท่ีผูจ้ดัทาํไดส้ร้างสรรคส์ารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” ข้ึนมานั้นก็มีกระบวนการ

สร้างสรรคต์ั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการสร้างสรรคส์ารคดี  ขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดี  และ ขั้นตอนหลงัการ

สร้างสรรคส์ารคดี โดยมีการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

 4.1 ข้ันตอนเตรียมการสร้างสรรค์สารคดี  (PRE-PRODUCTION) 

 

 4.1.1 ข้ันตอนก่อนการถ่ายทาํสารคด ี

 

ในส่วนของกระบวนการถ่ายทาํน้ี จะประกอบไปด้วย การกาํหนดเร่ือง การคน้ควา้หาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง การเขียนบทสารคดี การสํารวจสถานท่ี เป็นการวางแผนก่อนการถ่ายทาํเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด

หรือเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากสารคดีส่วนใหญ่มกัไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

 การคน้หาขอ้มูล 

 ขอ้มูลท่ีใชจ้ะตอ้งอยูใ่นพื้นฐานของการศึกษาคน้ควา้จากขอ้เท็จจริงในการคน้ควา้หาขอ้มูล เพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ผูจ้ดัไดมี้การลงพื้นท่ีสถานการณ์จริงและไดห้าขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ือง

การบวชพระเป็นอยา่งดีอีกดว้ย ทั้งน้ีผูจ้ดัไดมี้การประสานงานกนักบัทีมงานดว้ยเพราะจะตอ้งดาํเนินเร่ือง

การติดต่อนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีกบับุคคลท่ีจะถ่ายทาํดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีจะละเลยไปไม่ได 

เพราะเป็นงานท่ีจะส่งผลต่อไปถึงการทาํงานในขั้นตอนต่อไปดว้ยความเรียบร้อย เพื่อความพร้อมในการถ่าย

ทาํนอกจากขั้นตอนการเตรียมงานในการถ่ายทาํแลว้ฝ่ายประสานงานยงัตอ้งติดต่อเร่ืองคิวกลอ้ง การจอดรถ 

และสถานท่ีพกั ในกรณีท่ีตอ้งมีการพกัคา้งแรมให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางโดยสรุปงานในส่วนชองการ

ติดต่อนดัหมายดงัน้ี 

รูปการประชุมงาน 2 รูปการหาขอ้มูล 

รูปสถานท่ี 
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ตารางการนัดหมาย กองถ่ายสารคดี เร่ือง ข้ันตอนการบวช 

ว/ด/ป สถานทีถ่่ายทาํ หมายเหตุ 

18 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย หาเร่ืองราวท่ีจะทาํ 

19 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ศึกษารูปแบบท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว) ทั้งทีม 

20 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ศึกษารูปแบบท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว) ทั้งทีม 

22 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ทีมงานทั้งหมด) ประชุมงาน 

23 /05/61 (13.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย  เตรียมอุปกรณ์ก่อนการลงสาํรวจ

สถานท่ีถ่ายทาํจริง 

(ทีมตากลอ้ง) 

จาํเป็นในการถ่ายทาํ 

25 /05/61 (9.00น.) วดัมะพร้าวเต้ีย (จรัญ 13) คุยงานกบัเจา้อาวาส 

26 /05/61 (9.00น.) 

 

สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย วางแผนก่อนลงถ่ายทาํสารคดีจริง ประชุมงาน 

27 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย เตรียมซือ้ของใช้ท่ี 

28/05/61 (4.00น.) วดัมะพร้าวเต้ีย (จรัญ 13 )  วนัถ่ายทาํจริง 

 

        ตารางท่ี 4.1 ตาราง การนดัหมายสถานปฎิบติังาน 

 

4.2 ข้ันตอนการถ่ายทาํ  (PRO-DUCTION) 

ในการถ่ายทาํสารคดี ส่วนมากจะเป็นการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเดินทางมาถึงสถานท่ีถ่ายทาํ ผู ้

ควบคุมการผลิต (Producer) จะเป็นผูท่ี้เขา้ไปติดต่อพูดคุยกบัเจา้ของเหตุการณ์ในการบวชคร้ังน้ีท่ีจะนาํมา

ถ่ายทาํ เพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่มีมุมมองอะไรท่ีน่าสนใจในเร่ืองน้ีอีกบา้ง ท่ีคิด

วา่น่าจะมีประโยชน์ต่อผูช้มมากท่ีสุด และช่วยให้พอถ่ายทอดออกมาแลว้นั้นผูช้มสามารถเขา้ใจเร่ืองราวใน

การบวชไดง่้ายข้ึนและอีกทั้งยงัช่วยให้บุคคลท่ีเขา้ใจถึงลกัษณะรูปแบบสารคดีและรูปแบบการถ่ายทาํอยา่ง

คร่าวๆเพื่อใหเ้กิดความเป็นกนัเองในระหวา่งการถ่ายทาํ 
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 จากนั้นผูค้วบคุมการผลิต จะทาํการสํารวจสถานท่ี ตรวจดูสถานท่ีสภาพแวดลอ้มเพื่อหามุมทิศทาง

ของแสงอาทิตยต์ลอดจนความกวา้งของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการถ่ายทาํ เม่ือเรียบร้อยแลว้ทีมงานก็แยกยา้ยกนัตาม

หนา้ท่ีของตน โดยการถ่ายทาํสารคดีน้ี จะเป็นการแอบถ่ายไม่ให้บุคคลในเหตุการณ์รู้ตวัเท่าไหร่ เพื่อให้เป็น

ธรรมชาติและเพื่อให้ไดค้วามสมจริง แต่ในบางกรณีก็จาํเป็นตอ้งกาํกบั ในเร่ืองของการแสดงบา้งเล็กนอ้ย 

แต่จอ้งจดัแสงเพือ่ใหไ้ดภ้าพท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุด จะเป็นการใชภ้าพเล่าเร่ืองราวมากกวา่การบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 4.2.1 หาขอ้มูลขั้นตอนการบวชพระและขั้นตอนการเขียนสารคดี 

ในส่วนของกระบวนการน้ีผูจ้ดัตอ้งมีความอดทนเป็นอยา่งมากเพราะกระบวนการถ่ายทาํ ช่างภาพ

เป็นตวัหลกัของการถ่ายทอดเร่ืองราวให้ออกมาสมบูรณ์แบบท่ีสุดตอ้งมีความรู้ ทางดา้นภาพและยงัตอ้งมี

ความรู้ในเร่ืองการกาํกบัด้วยไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนกล้อง การจดัแสง และ ตอ้งคิดภาพต่างๆไวส้ําหรับ

ขั้นตอนการตดัต่อดว้ย 
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รูปท่ี 4.2.2 การประชุมงานของทีมช่างภาพ และผูป้ระสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.3 ลงสาํรวจและประสานงานกบัสถานท่ีถ่ายทาํจริง วดัมะพร้าวเต้ีย 
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รูปท่ี 4.2.4  กาํหนดการในการอุปสมบท 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.5 นํ้าอบนํ้าหอมขอขมาบิดา-มารดา(ญาติ) ก่อนลาบวชพระ 

ในขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดีช่วงการขอขมากรรมนั้น เป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีสําคญัเพราะเป็นการบอก

เล่าเร่ืองราวของผูท่ี้จะบวชดีมาก ความกตญั�ูของผูบ้วชพระและสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทุกเพศทุกวยัก็สามารถทาํ

ส่ิงดีดีน้ีไดก้บัผูท่ี้มีพระคุณกบัเรา เพราะร่างกายคนเราเปล่ียนแปลงทุกช่วงเวลาบางคนอาจจะเป็นคนท่ีนัง่ขอ

ขมาในวนัน้ี แต่อาจจะเป็นผูท่ี้ลูกหลานมาขอขมาในวนัขา้งหนา้ 
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รูปท่ี 4.2.6 ขั้นตอนการปรงผมนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.7 การโกรนผมพระ 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.8  การนุ่งผา้ของนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.9 การขอขมาผูมี้พระคุณ 
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รูปท่ี 4.2.10 ขั้นตอนการเตรียมเหรียญโปรยทาน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.11 ภาพชุดผา้ไตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.12 ภาพนาคโปรยทานก่อนเขา้ทาํพิธีในอุโบสถ 
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การถ่ายทอดเร่ืองราวของ การโปรยทาน ท่ีเป็นคติทางพุทธศาสนา โดยยดึตามพุทธประวติัวา่ เม่ือ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คร้ังยงัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ทรงสละเงินทองทรัพยส์มบติัแลว้ออกผนวช โดย

ไม่ปรารถนาท่ีจะเป็นพระเจา้แผน่ดินดงันั้นการโปรยทานก่อนเขา้โบสถข์องนาคจึงเป็นการแสดงวา่ต่อจากน้ี

ไปนาคไดส้ละสมบติัทุกอยา่งแลว้ เพือ่ดาํเนินชีวติตามแบบอยา่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.13 เขา้สู่พิธีบวชทางศาสนาพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.13 ขั้นตอนสุดทา้ยของพิธีทางศาสนา สู่การเป็นพระอยา่งสมบูรณ์ 
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4.3 ข้ันตอนหลงัการผลติ (POST-PRODUCTION) 

ในขั้นตอนน้ี ตอ้งมีการเขียนบทใหม่หรือปรับปรุงแกบ้ทใหเ้รียบร้อย ในกรณีท่ีวนัไปถ่ายทาํจริงนั้น

ต่างออกไปจากแผนท่ีวางไว ้เช่น ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการถ่ายทาํ เม่ือถ่ายเสร็จก็อาจทาํบนัทึกไวบ้น

เทปดว้ยวา่ ในเทปมว้นน้ีถ่ายท่ีใดบา้ง  

การตดัต่อ เป็นขั้นตอนท่ีนาํเอาส่ิงท่ีถ่ายมาเรียบเรียง ลาํดบัตามท่ีบทท่ีวางไว ้เพื่อใหอ้อกมาเป็น

เร่ืองราวตามท่ีตอ้งการ ในขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ย การเลือก Shot การเรียง Timing รวมไปถึงการลง

เสียงในสารคดี ทั้งเสียงบรรยาย เสียงดนตรี ตามบทท่ีไดเ้ขียนไวโ้ดยอยูใ่นการดูแลของทั้งผูก้าํกบัและผู ้

กาํกบัภาพ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.1ภาพหนา้จอโปรแกรม Adobe Audition CC2017 ซ่ึงเป็นโปรแกรมบนัทึกเสียง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.2 การอดัเสียงเพื่อบรรยายในสารคดี 
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ในการตดัต่อ จะเรียงShot ต่างๆใน Sequence ตามบทท่ีวางไว ้ในการเลือกภาพ มุมกลอ้งให้

เหมาะสมกบัเร่ือง อารมณ์ท่ีตอ้งการนาํเสนอในช่วงนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการประสานกบัระหวา่งภาพและเสียงใน

การสร้างอารมณ์ใหเ้กิดข้ึน ในส่วนของการตดัต่อ มีอยู ่2  ขั้นตอนดว้ยกนัโดยขั้นตอนแรกเรียกวา่ Rough 

Edit เป็นการนาํภาพเอามาเรียงต่อกนัตามบท ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะช่วยบอกวา่แต่ละฉากยาวเท่าไหร่  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.3 ขั้นตอนการตดัต่องาน 

 

การตดัต่อ ก็คือการเช่ือมระหวา่งช็อตสองช็อต โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การตดัต่อแบบ

ชนภาพ (The cut) ก็คือการตดัภาพชนกนั จากช็อตหน่ึงเขา้กบัอีกช็อตหน่ึง ซ่ึงคนดูจะไม่ทนัไดส้ังเกตเห็นวา่ 

มีการตดัต่อการตดัต่อแบบผสมภาพ (The mix หรือ The dissolve) เป็นการเปล่ียนภาพจากช็อตหน่ึง

ไปยงัอีกช็อตหน่ึง โดยค่อย ๆ เปล่ียนภาพให้เหล่ือมกนั ซ่ึงคนดูจะสามารถมองเห็นไดแ้ละการตดัต่อแบบ

เลือนภาพ (The fade) แบ่งออกไดเ้ป็นสองแบบคือ fade in จะเป็นการเช่ือมภาพโดยการเลือนภาพเขา้ 
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รูปท่ี 4.3.4 แถบของการตดัต่อ 

 จะเร่ิมจากภาพสีดาํและค่อย ๆ ปรากฏภาพซอ้นข้ึนมา นิยมใชเ้พื่อการเปิดเร่ือง และ fade out คือ

การทาํใหภ้าพในทา้ยช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็นสีดาํมืดสนิท มกัใชใ้นการปิดเร่ืองตอนจบ ซ่ึงเป็นเหมือน

ร่างในการทาํงาน (Working Draft) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการทาํกราฟฟิก ใส่ดนตรี หรือเอฟเฟคต่างๆ แต่

จะเป็นงานของส่วนถดัไป คือ Finol  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.5 การทาํใหภ้าพในทา้ยช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็นสีดาํมืดสนิท 
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การตดัต่อในการตดัต่อสารคดี ขั้นตอนการบวชในคร้ังน้ีนั้น เรามีการแบ่งประเภทของการตดั

ออกเป็น 5 ประเภท ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.การตดัต่อการกระทาํ หรือ Action edit เรียกอีกอยา่งวา่การตดัต่อความเคล่ือนไหว หรือความ

ต่อเน่ือง 

2.การตดัต่อตาํแหน่งจอ /ตาํแหน่งภาพ หรือ Screen position edit เรียกอีกอยา่งวา่การตดัต่อทิศทาง 

หรือการตดัต่อสถานท่ี 

3.การตดัต่อรูปแบบ หรือ Form edit เป็นการตดัต่อท่ีสามารถอธิบายถึงการเช่ือมต่อจากช็อตหน่ึงไป

ยงัอีกช็อตหน่ึงไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงมีการแสดงทั้งรูปทรง สีสัน มิติ หรือเสียง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อาจตดัต่อแบบ

ชนก็ได ้แต่โดยมากแลว้จะตดัต่อแบบผสม 

4.การตดัต่อท่ีมีเร่ืองราว หรือ Concept edit บางคร้ังอาจเรียกวา่การตดัต่อความคิด หรือการตดัต่อท่ี

เคล่ือนไหว จะตอ้งมีการวางแผนการตดัต่อท่ีดี เพื่อความไหลล่ืนของภาพและอารมณ์ของผูช้ม 

5.การตดัต่อแบบผนวก หรือ Combined edit  การตดัต่อในแบบน้ีจะมีความยากมากท่ีสุด เพราะเป็นการตดั

ต่อทุกรูปแบบเอาไวด้ว้ยกนั แต่ก็มีความทรงพลงัมากท่ีสุดเช่นกนั 

  เม่ือตดัต่อเรียบร้อยแลว้ก็จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง เพื่อดูวา่มีขอ้บกพร่องหรือตอ้ง

แกไ้ขตรงจุดใดบา้ง ก่อนท่ีจะบนัทึก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดค้วามรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากตาํราใน

ห้องเรียนท่ีเป็นภาคทฤษฎี สู่ภาคปฏิบติัท่ีเป็นการทาํงานจริง ซ่ึงในการปฎิบติังานน้ีเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561  ณ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ ในกระบวนการสร้างสรรค ์

สารคดี เร่ือง ขั้นตอนการบวชพระ ในการจดัทาํสารคดีในคร้ังน้ีท่ีบอกเล่าขั้นตอนในการบวชพระ การเตรียม

ตวัและยงัสะทอ้นเร่ืองราวของศาสนาพุทธ การทาํความดี ความกตญั�ู ท่ีทุกคนสามารถท่ีจะทาํไดเ้พราะทุก

อยา่งข้ึนอยูท่ี่เราลงมือทาํ นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสรรค ์ 

สารคดีในคร้ังน้ียงัแลว้ยงัทาํให้ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานเป็นทีม ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้คาํแนะนาํ 

ทาํให้สามรถแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆเพราะการทาํสารคดี นั้นสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเราไม่อาจรับรู้

มาก่อนเลย ไม่สามารถท่ีจะเซตฉากให้เป็นไปอย่างท่ีเราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ การได้เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดีในคร้ังน้ีจึงเป็นการทาํงานท่ีสามารถเรานาํขอ้บกพร่องต่างๆไปพฒันาตนเอง

และปรับปรุงในการทาํงานคร้ังต่อไปได ้

1. ข้ันตอนการเตรียมงาน(Pre-Production) 

 การศึกษาคน้ควา้จากขอ้เท็จจริงใน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ผูโ้ดยมีการลงพื้นท่ีสถานการณ์

จริงและไดห้าขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองการบวชพระ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทั้งทฤษฎีทั้งหลกัการ

ปฎิบติัจริง อีกทั้งเพื่อให้การถ่ายทาํสารคดีมีข้อผิดพลาดท่ีน้อยท่ีสุด เพราะอย่างไรก็ตามการทาํสารคดี

สถานการณ์จริงนั้นเราไม่สามรถควบคุมไดแ้ละไม่สามารถท่ีจะจดัฉากใหต้รงตามใจผูจ้ดัไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์

2. ข้ันตอนการถ่ายทาํ 

 ในการถ่ายทาํสารคดี จะเป็นการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเดินทางถึงสถานท่ีถ่ายทาํ ผูค้วบคุมการ

ผลิต (Producer) จะเป็นผูท่ี้เขา้ไปติดต่อพูดคุยกบัเจา้ของเหตุการณ์ในการบวชคร้ังน้ีท่ีจะนาํมาถ่ายทาํ เพื่อ

ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม  อีกทั้งเพื่อสะทอ้นมุมมองของผูท่ี้บวช ความรู้สึกท่ีตนเองรู้สึกในระหวา่งการทาํพิธี การ
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ปฎิบติัตนอยูใ่ตฉ้ายคาผา้เหลือง และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่มีมุมมองอะไรท่ีน่าสนใจในเร่ืองน้ีอีกบา้งการ

ถ่ายทาํน้ีส่วนใหญ่แลว้จะบอกเล่าเร่ืองราวผา่นภาพท่ีเห็น ความรู้สึกจากภาพเป็นส่วนใหญ่ 

3. ข้ันตอนหลังการผลติ 

 หลงัจากผา่นขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดีจากสถานท่ีจริงมาแลว้ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนของการตดั

ต่อ การทาํกราฟฟิก และอดัเสียง เป็นการเติมเตม็เร่ืองราวใหส้มบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน เพราะสารคดีนั้นการ

บอกเล่าเร่ืองราวผา่นการบรรยายดว้ยเสียงเป็นอีกขั้นตอนท่ีจะสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูช้มไดม้ากข้ึน และ

สุดทา้ยคือความเช็คความเรียบร้อยของสารคดีวา่เร่ืองราวในช้ินงานท่ีเราจดัทาํข้ึนนั้นครบถว้นไมหรือมี

ขอ้บกพร่องในส่วนไหนบา้งก่อนการบนัทึกงานก่อนนาํไปเผยแพร่ 

 5.1.2  ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการปฎิบติังาน การสร้างสรรคส่ื์อสารคดี เร่ือง ขั้นตอนการบวชพระ ของบริษทั  ไทเกอร์นอ้ย 

สตูดิโอ พบปัญหาท่ีเป็นขอ้จาํกดัของโครงการดงัน้ี 

 - การประสานงานในการถ่ายทาํนอกสถานท่ี  

 - การทาํสารคดีนั้นการหาขอ้มูลหรือการเขียนบทสารคดีท่ีจะทาํก่อนการถ่ายทาํเป็นส่ิงท่ีหาขอ้มูล

ค่อนขา้งละเอียด และในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน บทท่ีเขียนหรือความตอ้งการท่ีอยากถ่ายทอดเร่ืองราวตอ้ง

มีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติม เพื่อใหง้านออกมาสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงค ์

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีผูช่้วยในการประสานงาน ถา้สถานท่ีนั้นมีผูค้นเป้นจาํนวนมาก 

 - ควรศึกษาเทคนิคการทาํสารคดีเพิ่มเติม และควรนาํขอ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา่จะ

เกิดข้ึนมาปรับปรุงในการทาํงานต่อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

- ไดท้ราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์  

- ไดป้ฏิบติังานในสถานประกอบการจริง  

- ไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถนาไปใชใ้นชีวิตและการทางาน ในอนาคต  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

- บุคลากรในฝ่ายโปรดกัชนัไม่เพียงพอต่อการทาํงาน  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

ขั้นตอนเอกสารของสํานกัสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัสยามในบางขั้นตอน มีกระบวนการท่ีซํ้ าซ้อน 

รวมถึงการอนุมติัต่างๆ ของสํานักสหกิจศึกษามีความล่าช้าอีกทั้งยงัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังานของนักศึกษาท่ีไปสหกิจศึกษาในแต่ละภาคเรียนท่ียงัไม่เป็นระบบ ยากต่อการนาํขอ้มูลและ

เอกสารมาใชใ้นอนาคต 
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บทที ่1 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การทาํสารคดีช้ินน้ีเกิดจาการท่ีผูผ้ลิตรายการอยากใหผู้รั้บสารไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของคน

ใกลชิ้ดถ่ายทอดเร่ืองราวของบุญคุณของคนส่ิงท่ีไม่อาจลืมเลือนได ้ไม่วา่ใครจะมีบุญคุณกบัเราเพียงใด เรา

ยอ่มตอ้งการตอบแทนเสมอ และน่ีก็เป็นส่ิงดีท่ีคนในสังคมทุกคนควรระลึกไวเ้สมอ  

  การผลิตสารคดีเร่ืองน้ี เป็นงานท่ีตอ้งใหค้วามเขา้ใจ และใส่ใจเป็นอยา่งมากในการผลิต เพราะทุก

ขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีถูกนาํเสนอออกมานั้นผูผ้ลิตอยากท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของการทดแทนบุญคุณวา่เรา

สามารถท่ีจะทาํได ้ถา้เราสาํนึกในบุญคุณจากภายในจิตใจเราจริงๆ ทุกการกระทาํทุกความรู้สึกของเรานั้น

ยอ่มเป็นส่ิงดีๆท่ีเรามอบใหก้บัผูมี้พระคุณ อะไรท่ีทาํดว้ยใจไม่วา่จะเล็กหรือใหญ่มนัก็ดีทั้งนั้น  การท่ีเราจะ

ทาํส่ิงท่ีดีใหก้บัใครนั้นเราตอ้งเร่ิมท่ีตวัเราก่อนเร่ิมตน้จากจิตใจเราก่อนเม่ือจิตใจเราดี ทาํแต่ส่ิงท่ีดี คนรอบ

ขา้งไม่วา่จะเป็นใครก็ตามยอ่มมองเห็นและรับรู้ความปรารถนาดีของเรา  

  กระบวนการการทาํงานของ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ  เร่ิมโดยการคิดหวัขอ้การทาํสารคดีโดย  

คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั เพื่อจะใหต้อบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ในการทาํสารคดีคร้ังน้ีเป็นการ

เนน้ใหผู้บ้ริโภคท่ีไดรั้บชมไดข้อ้คิดและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดทุ้กเพศทุกวยั ต่อดว้ย

การวางแผนการทาํงาน ในแต่ละฝ่ายในการผลิตรายการหน่ึงข้ึนมา 

การทาํสารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” นั้นเพื่อตอ้งการนาํเสนอเร่ืองราวพิธีการและขั้นตอน

การบวชให้ผูท่ี้สนใจอยากท่ีจะบวชคร้ังหน่ึงในชีวิตได้เตรียมตวัว่าตอ้งปฎิบติัอย่างไรบ้าง ต้องเตรียม

อะไรบา้งในการบวชพระ และยงัตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวใหช้าวพุทธไดเ้ขา้ใจ วา่การบวชเป็นพระภิกษุ นั้น

ถา้กล่าวกนัตามประเพณีท่ีมีมา เรามกัจะไดย้ินกนัว่า บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ แต่ถา้มองในมุมมอง

ของพระพุทธศาสนาแลว้ นัน่ยงัไม่ใช่เหตุผลหลกัในการบวช เพราะถา้เรายงัไม่ฝึกฝนอบรมตนให้ดีข้ึน ก็จะ

ไม่มีความดีอะไรไปทดแทนพระคุณพ่อแม่ ดงันั้นการจดัทาํสารคดีคร้ังน้ีนั้นทาํข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้รับชมไดรู้้ถึง

วตัถุประสงคท่ี์ถูกตอ้งเป็นอนัดบัแรกของการบวช คือ บวชเพื่อแกไ้ขนิสัยไม่ดีของตวัเองนัน่เอง 

  

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน  

            1.2.1 เพื่อสร้างสรรคส์ารคดีขั้นตอนการบวชพระ    
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1.3 ขอบเขตของรายงาน   

ระยะเวลาดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อผลิตส่ือสารคดี 

ขั้นตอนการบวชพระ ของ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ไดเ้รียนรู้กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดี 

1.4.2 ไดถ่้ายทอดใหผู้บ้ริโภคไดค้วามรู้ และทราบถึงขั้นตอนการบวชพระ 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการทาํงานจริงและนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

                        มาประยคุใชก้บัการทาํงานในอนาคต 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ”  เพื่อเผยแพร่ในทางส่ือโซเชียลมีเดีย

ของ TigerNoy Studio ใชแ้นวคิดในการสร้างสรรคส์ารดคี ดงัต่อไปน้ี 

1 แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทัศน์  

2. แนวคิดการถ่ายวดิีโอด้วยกล้อง DSLR  

3. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดต่อ  

 

 1. แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทศัน์  

การผลิตรายการโทรทศัน์มีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายๆฝ่าย โดยตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม โดยอาศยัความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นของบุคลากรในแต่ละหนา้ท่ี โดยทีมงานจะตอ้งรู้

หนา้ท่ีของตวัเอง เพื่อสามารถผลิตรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้น การผลิตรายการโทรทศัน์ มี

ขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 

การเตรียมการก่อนการผลติรายการโทรทัศน์ (Pre-Production)  

การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีสําคญั เพื่อให้การผลิตรายการเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ ดงัท่ี อรนุช เลิศจรรยารักษ ์ (2539) และศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) กล่าวถึง 

การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

1.การวางแนวคิด  

หลงัจากไดรั้บมอบหมายการผลิตรายการมาแลว้ จึงเร่ิมวางแนวความคิดในการผลิตรายการ โดย

สามารถทาได ้2 วธีิ ดงัน้ี  

1.1 เร่ิมจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ จากนั้นก็แปลความคิดให้เป็นจริงเป็นจงั โดยจดังบประมาณ

และส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัความคิด  

1.2 พฒันาแนวคิดในการผลิตโดยใชว้ิธีมองขอ้จากดัต่างๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร สถานท่ี 

ภาวะเศรษฐกิจ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ จากนั้นจึงคิดวา่จะทาํรายการอะไรและทาํอยา่งไร  
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2. วเิคราะห์เนือ้หาและกลุ่มเป้าหมาย  

2.1 รวบรวมเอกสารและงานวจิยั (Research)  

2.2 วิเคราะห์เน้ือหา เอกสาร รายงานการวิจยัต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมนาํมาวิเคราะห์และคดัเลือกเอา

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งและจาเป็นจะตอ้งใชใ้นการเขียนบท  

2.3 กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

 

3. กาํหนดจุดเน้น / จุดประสงค์  

การกาํหนดจุดเนน้และจุดประสงคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ ตอ้งกาํหนดวา่มีจุดประสงคใ์นการ

ผลิตรายการอยา่งไรและควรมีการประชุมร่วมกนัของทีมงาน เพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัวา่รายการตอ้งการ

เนน้ส่ิงใด มีจุดประสงคอ์ยา่งไร เพื่อให้เกิดความชดัเจนในกระบวนการผลิตรายการและใหส้อดคลอ้งกบั

ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  

 

4. กาํหนดรูปแบบและสร้างสรรค์รายการ  

กาํหนดรูปแบบรายการโทรทศัน์วา่เป็นรูปแบบใดเช่น รูปแบบสารคดี การสมัภาษณ์ บรรยาย  

ละครฯลฯ เพื่อใหก้ารนาํเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกบัเน้ือหารายการ  

 

5. เขียนบทโทรทัศน์และตรวจสอบความถูกต้อง  

บทโทรทศัน์นบัเป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงของรายการ เม่ือไดน้กัเขียนบทผูซ่ึ้งสามารถสร้างสรรค์

รายการออกมาจากแนวคิดเบ้ืองตน้ และวตัถุประสงค์ของรายการไดอ้ย่างมีศิลปะในการเขียนและการ

นาํเสนอ (Presentation) ท่ีดี ช่วยใหร้ายการน่าสนใจไปคร่ึงหน่ึงแลว้ บางคร้ังถา้เร่ืองท่ีจะผลิตเป็นเร่ืองเฉพาะ

ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ วทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงซ่ึงตอ้งอาศยั

ขอ้มูลพิเศษ ผูผ้ลิตรายการอาจจะตอ้งจา้งผูมี้ความชาํนาญในเร่ืองนั้นๆ มาเป็นท่ีปรึกษาให้นกัเขียนบท 

เพือ่ใหบ้ทโทรทศัน์มีความถูกตอ้งของขอ้มูล  

6. กาํหนดสถานทีถ่่ายทา / ศิลปกรรม / จัดเตรียมอุปกรณ์  

เป็นขั้นตอนการเตรียมตารางเวลา (Schedule) วา่ตอ้งใชเ้วลาในการถ่ายทาํเท่าไร ถ่ายทาํในสถานท่ี

ไหน ใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ หากมีการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ควรออกไปสํารวจสถานท่ี

ก่อนการถ่ายทาํจริง 
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การปฏิบัติงานระหว่างการผลติรายการโทรทัศน์ (Production)  

การปฏิบติังานระหวา่งการถ่ายทาํ เป็นอีกขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัเพื่อใหร้ายการ

ท่ีผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึง อรนุช เลิศจรรยารักษ ์(2539) และศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา (2531) 

ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติังานระหวา่งการผลิตรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี  

1. การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทาํ 

การเตรียมความพร้อมเป็นงานสาํคญัอีกงานหน่ึงในการผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งตรวจสอบ

ความพร้อมทุกดา้น นอกจากน้ีผูผ้ลิตรายการตอ้งตรวจสอบตารางปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ยตารางเวลาท่ี

กาํหนดในการปฏิบติังานเรียงตามลาดบัและกาํหนดเวลาท่ีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จะเขา้ประจาหนา้ท่ีทั้งหมด

เป็นกาํหนดการท่ีจะตอ้งปฏิบติัในหอ้งส่งตามเวลาช่วงต่าง ๆ  

 

2. การกาํกบัและถ่ายทาํรายการ  

2.1 การฝึกซอ้ม ผูผ้ลิตรายการจะกาํหนดตารางฝึกซอ้มไวล่้วงหนา้ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี ให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมาซอ้ม 

2.2 การถ่ายทาํรายการ คือ การบนัทึกภาพต่าง ๆ ตามเน้ือหาในบทเทปโทรทศัน์ แต่ก่อนท่ีจะถึงเวลา

ท่ีบนัทึกภาพผูก้าํกบัรายการควรจะตรวจสอบส่ิงต่างๆว่าเรียบร้อย และพร้อมท่ีจะถ่ายทาหรือไม่ในขณะท่ี

ถ่ายทาํรายการนั้นผูก้าํกบัจะตอ้งตรวจสอบสี ความคมชดั และความถูกตอ้งของภาพตามบทจาก TV Monitor  

เม่ือบนัทึกภาพเสร็จแลว้ควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพท่ีบนัทึกไปนั้นคมชดัและถูกตอ้งหรือไม่ และมี

อะไรบกพร่องหรือไม่ หากพบส่ิงบกพร่องก็จะไดถ่้ายซ่อมใหม่  

 

2. แนวคิดการถ่ายวดิีโอด้วยกล้อง DSLR  

การถ่ายวดีิโอดว้ยกลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) 

ณฐัวฒิุ สิงห์หนองสวง (2560) กล่าวไวว้า่ การใชก้ลอ้งถ่ายภาพ DSLR สาํหรับถ่ายวดีิโอกาํลงัไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนักบังานดา้นส่ือสารมวลชนในทุกๆ แขนง อาทิเช่น งานโฆษณา รายการ

โทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือแมแ้ต่งานข่าว ซ่ึงดว้ยความสามารถของกลอ้ง DSLR ท่ีทาํใหก้ารสร้างสรรค์

ผลงานไดเ้สมือนจริง มีนํ้าหนกัเบา มีฟังกช์ัน่ท่ีไม่ซบัซอ้นใชง้านง่าย จึงทาํใหไ้ดรั้บความนิยมในการใชง้าน

สาํหรับถ่ายวดีิโอ โดยทัว่ไปการใชก้ลอ้ง DSLR ในการถ่ายวดีิโอมีจุดเด่น จุดดอ้ย ดงัน้ี 
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จุดเด่น 

1.การควบคุมระยะชดัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม กลอ้งวดีิโอโดยทัว่ไปเม่ือเราถ่ายภาพส่ิงท่ีเราจะไดคื้อทุกๆ

ส่วนในภาพท่ีเราโฟกสัมีความชดัเหมือนกนัหมด แต่สาํหรับกลอ้ง DSLR สามารถถ่ายภาพท่ีมีความคมชดั

ในตวัแบบหรือวตัถุท่ีเราตอ้งการส่วนฉากหลงัก็จะเบลอ มีระยะชดัของภาพชดัลึก - ชดัต้ืน (Depth of field) 

ตามท่ีเราตอ้งการ 

2. เลนส์ กลอ้ง DSLR สามารถเปล่ียนเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสัหรือความคมชดัต่างกนัได ้ราคาของ

เลนส์ก็ถูกกวา่เลนส์กลอ้งวดีิโอ อีกทั้งกลอ้งแต่ละรุ่นสามารถใชเ้ลนส์ของค่ายอ่ืนไดเ้พียงแค่มีตวัแปลงเลนส์ 

(Adapter) และเราสามารถเปล่ียนเลนส์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรือผลงานท่ีเราตอ้งการสร้างสรรค ์เช่นเลนส์

ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพกวา้ง (Wide Angle Lens) หรือเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens) 

 3. การถ่ายในสภาพท่ีแสงนอ้ยไดดี้ ในกรณีเราสร้างสรรคผ์ลงานในสถานการณ์แสงนอ้ยกลอ้ง 

DSLR สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดดี้กวา่กลอ้งวดีิโอทัว่ไป เราเลือกใชเ้ลนส์ท่ีมีรูรับแสงท่ีกวา้ง อีกทั้งช่วย

ประหยดังบประมาณท่ีตอ้งจา้งบุคลากรในการจดัแสง ซ่ึงกลอ้งวดีิโอทัว่ไปไม่สามารถทาํงานได ้

      4. นํ้าหนกัเบา พกพาในการทาํงานไดส้ะดวกหยบิจบัไดง่้ายสามารถสร้างสรรคผ์ลงานคนเดียวได้

โดยไม่ตอ้งมีผูช่้วย 

จุดด้อย 

      1. การบนัทึกเสียง การทาํงานกบัเสียงของกลอ้ง DSLR การบนัทึกเสียงจากตวักลอ้งจะไดคุ้ณภาพท่ี

ไม่ดีเน่ืองจากไมโครโฟนในตวักลอ้งจะรับเสียงรอบดา้นและอาจมีเสียงอ่ืนๆ ท่ีเราไม่ตอ้งการเขา้มาในกลอ้ง 

ดงันั้นเราอาจแกปั้ญหาโดยการบนัทึกเสียงแยก หรือติดไมโคโฟนเพิ่มเติม 

      2. นํ้าหนกัเบา เป็นทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยของกลอ้ง DSLR การท่ีกลอ้งมีนํ้าหนกัเบาในการแพน

กลอ้ง การซูมกลอ้ง ทาํใหภ้าพวดีิโอท่ีบนัทึกเกิดการสั่นไหว และการจบักลอ้งไม่ถนดัอาจทาํใหไ้ดภ้าพท่ีไม่

สมบูรณ์หรือภาพกระตุก ช่างภาพอาจแกปั้ญหาโดยการใชต้วัช่วยคือขาตั้งกลอ้ง 

      3. เมมโมร่ีการ์ด (Memory Card) ในการบนัทึกภาพวดีิโอท่ีถ่ายลงในเมมโมร่ีการ์ดโดยทุกๆ 3 นาที 

ขอ้มูลจะกินพื้นท่ี 1GB อาจมากหรือนอ้ยกวา่ตามขนาดของไฟลง์านท่ีเราตั้งก่อนบนัทึก บางคร้ังกาํลงัถ่ายอยู่

กลอ้งอาจหยดุทาํงานโดยอตัโนมติัเน่ืองจากบนัทึกไม่ทนัหรือการ์ดเตม็เร็ว 
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  4. การโฟกสั ในการบนัทึกภาพโดยใชก้ลอ้ง DSLR ช่างภาพตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการโฟกสั 

ซ่ึงถา้ตั้งระบบโฟกสัแบบอตัโนมติักลอ้งอาจไปหาความชดัในส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการหรือโฟกสัเคล่ือน ซ่ึง

ช่างภาพควรฝึกการโฟกสัแบบตอ้งหมุนเลนส์ (Manual Focus)  

ขั้นตอนการถ่ายวดีิโอโดยใชก้ลอ้ง DSLR 

1. การตั้งค่ากลอ้ง 

     ก่อนสร้างสรรคผ์ลงานวิดีโอโดยใชก้ลอ้ง DSLR เราตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่าของกลอ้ง ซ่ึงมี

สามส่วนท่ีเราจะตอ้งทาํความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความเร็วซตัเตอร์ รูรับแรง และ iso ซ่ึงการทาํงานท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดทั้งสามอยา่งท่ีกล่าวมาตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 

     1.1 การตั้งระบบการถ่าย 

 

 

 

 

 

 

     ขั้นตอนในการทาํงานดงัน้ี 1.เปิดกลอ้ง 2.ปรับระบบกลอ้งเป็นการถ่ายวดีิโอ 3.เขา้ไปท่ีเมนู เลือกตั้งค่า

ระบบถ่ายวดีิโอเป็นระบบ PAL ตามภาพ เน่ืองจากโทรทศัน์ในประเทศไทยใชร้ะบบ PAL 

     1.2 การตั้งค่าบนัทึกภาพวิดีโอ 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-rm7Bztc85LU/WegcbUwUeuI/AAAAAAAAP7Y/KbVtZb_JEAs75UhQtdnI1BVhUKRMZgnxACLcBGAs/s1600/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Sc45w5W7sWo/Wegcbr_jmKI/AAAAAAAAP7g/mNiLednVXmcnCisxrXOEif8uf6iF3C-WACEwYBhgL/s1600/2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-rm7Bztc85LU/WegcbUwUeuI/AAAAAAAAP7Y/KbVtZb_JEAs75UhQtdnI1BVhUKRMZgnxACLcBGAs/s1600/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Sc45w5W7sWo/Wegcbr_jmKI/AAAAAAAAP7g/mNiLednVXmcnCisxrXOEif8uf6iF3C-WACEwYBhgL/s1600/2.jpg
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     เขา้ไปท่ีเมนู เลือกขนาดบรรทุกภาพเคล่ือนไหว โดยการเลือกตั้งค่าของกลอ้งแต่ละตวัจะแตกต่างกนั

ออกไป สาํหรับไฟลบ์นัทึกภาพโดยทัว่ไปท่ีเราใชคื้อขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels) และเลือกค่าเฟรม

เรท ไปท่ี 25 เฟรมเรท (ในกรณีท่ีเราถ่ายวดีิโอเพื่อนาํไปใชส้าํหรับการ Slow Motion สโลโมชัน่ ก็เลือกใช ้

50 เฟรมเรท หรือมากกวา่ตามคุณสมบติัของกลอ้งท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อผลงานภาพวดีิโอไปสโลโมชัน่ภาพ

วดีิโอจะไดไ้ม่กระตุก) 

     สาํหรับ Frame Per Second หรือเราคุน้เคยกบัคาํวา่ เฟรมเรท ซ่ึงเฟรมเรทน้ีก็คือจาํนวนเฟรม (จาํนวน

ภาพน่ิง) โดยมีหน่วยเป็น per second (ก่ีภาพต่อวนิาที) เช่น 30 FPS คือ ใน 1 วนิาทีจะมีภาพน่ิงต่อเน่ืองกนั 

30 ภาพ  

อตัราเฟรมเรตของเทคโนโลยแีต่ละประเภท 

ภาพยนต ์มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 24 เฟรม/วนิาที 

โทรทศัน์ระบบ PAL มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 25 เฟรม/วนิาที (ประเทศไทย และประเทศแถบยโุรบใช้

ระบบน้ี) 

โทรทศัน์ระบบ NTSC มีอตัราเฟรมเรตอยูท่ี่ 30 เฟรม/วินาที (อเมริกา ญ่ีปุ่น แคนาดา) 

 

      1.3 การตั้งค่า Speed Shutter  

 

 

 

 

 

 

 

     การตั้งค่า Speed Shutter สาํหรับการถ่ายวดีิโอ ให้เราเลือกจากการตั้งค่าเฟรมเรท จากการตั้งค่า

บนัทึกภาพวดีิโอ ในกรณีท่ีเราตั้งค่าเฟรมเรทท่ี 25 เฟรมเรท ใหเ้ราใช ้Speed Shutter ท่ี 1/50 ถา้เราตั้งค่าเฟรม

https://3.bp.blogspot.com/-qeeSuOOOuoc/WegcbWDf9LI/AAAAAAAAP70/eOTqmr8LswgWYvRQOMKyCAmhWn_GkOEcgCEwYBhgL/s1600/3.jpg
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เรทท่ี 50 เฟรมเรท ใหเ้ราใช ้Speed Shutter ท่ี 1/100 (ตั้งค่า Speed Shutter เป็น 2 เท่าของเฟรมเรทท่ีเราตั้ง) 

 

     1.4 การตั้งค่าความไวแสง ISO 

 

 

 

 

 

 

 

     ความไวแสง ISO ทาํหนา้ท่ีควบคุมระดบัความไวต่อแสงท่ีมากระทบของเซนเซอร์ภาพ การตั้งค่า ISO 

สูงๆ ทาํใหเ้ซนเซอร์กลอ้งของคุณไวต่อแสงมากข้ึน คุณจึงถ่ายภาพในท่ีมืดได ้ทั้งน้ี ISO ยงัมีผลต่อภาพถ่าย

ของคุณในดา้นอ่ืนๆ อีก (Ryosuke Takahashi) ในการเลือกใชค้่า ISO ไม่ควรใชค้่า ISO ท่ีสูงเกินไปเพราะจะ

ทาํใหผ้ลงานวดีิโอท่ีเราถ่ายไม่คมชดัภาพแตก 

 

     1.5 การตั้งค่าไวทบ์าลานซ์ 

 

 

 

 

 

 

     การตั้งค่าไวทบ์าลานซ์ เป็นการตั้งค่าท่ีเราจะเลือกโทนสีของภาพ ซ่ึงในกลอ้งถ่ายภาพก็จะมีค่าไวบา

ลานซ์แบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บักลอ้ง ในการเลือกใชง้านอยูท่ี่เราตอ้งการถ่ายวดีิโอในสภาพแสง

แบบไหน ซ่ึงแนะนาํใหใ้ชแ้บบการตั้งค่าไวบาลานซ์ดว้ยตวัเอง K สภาพแสงต่างๆ ค่าอุณหภูมิสี 

https://2.bp.blogspot.com/-bCTu05qoPKA/WegccBK86oI/AAAAAAAAP70/52iGjn5ZUcUQeE4BcFjEMx41eNU8WaviACEwYBhgL/s1600/4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Kb3RjJUztR8/Wegcca2BPGI/AAAAAAAAP70/GNH_t1mmc0kwjhGkNrJ9idqHLwZJ3Xn3ACEwYBhgL/s1600/5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bCTu05qoPKA/WegccBK86oI/AAAAAAAAP70/52iGjn5ZUcUQeE4BcFjEMx41eNU8WaviACEwYBhgL/s1600/4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Kb3RjJUztR8/Wegcca2BPGI/AAAAAAAAP70/GNH_t1mmc0kwjhGkNrJ9idqHLwZJ3Xn3ACEwYBhgL/s1600/5.jpg
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ท่ีมา http://pigusso.com/blog/ตั้งค่าไวทบ์าลานท-์2 

2. เลนส์ 

     การเลือกใชเ้ลนส์ เลนส์มีความสาํคญัในการเปิดรับแสงถา้เลนส์ท่ีมีรูรับแสงท่ีกวา้งจะทาํใหเ้ราถ่ายภาพ

วดีิโอในสภาพท่ีแสงนอ้ยไดดี้ และเลนส์ส่งผลต่อความคมชดัของภาพท่ีเราถ่าย ขอ้ควรระวงัในการใชเ้ลนส์

ในกรณีใชเ้ลนส์ในการถ่ายภาพมุมกวา้ง (Wide Angle Lens) วตัถุท่ีเราถ่ายจะทาํใหภ้าพขยายดา้นขา้งซ่ึงอยา่

ใชก้วา้งท่ีตํ่ากวา่ 24 มม.  

3. การถ่ายวดีิโอ 

     เม่ือตั้งค่ากลอ้งทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้เร่ิมถ่ายวดีิโอจากกลอ้ง DSLR  

3.1 จดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพวดีิโอ เลือกวตัถุท่ีเราตอ้งการส่ือความหมาย 

3.2 เลือกโฟกสั เราปรับระบบโฟกสัเป็นหมุนเลนส์ (Manual Focus) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-aDDioX3QDlo/WegccpmLr9I/AAAAAAAAP70/icVL77ulMAIckniMnvNimhIdemuCJ8nIwCEwYBhgL/s1600/6.jpg
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     ปรับโฟกสัใชช้ดัโดยการดกปุ๋มซูมเขา้ไปในวตัถุท่ีเราตอ้งการโฟกสั หลงัจากนั้นหมุนเลนส์โฟกสัใหภ้าพ

ชดั ถา้เป็นบุคคลใหโ้ฟกสัท่ีดวงตา หลงัจากนั้นใหล้็อคโฟกสัและขยายภาพในจอ LCD มาเป็นปกติ และกด

บนัทึกภาพ 

     ขอ้ควรระวงั ในการบนัทึกภาพเราควรเผื่อช่วงหวัช่วงทา้ยไวป้ระมาณ 3-5 วนิาที เพราะการทาํงานของ

กลอ้งกบัท่ีเราสั่งการทาํงานไม่ตรงกนั100% เช่นกลอ้งท่ีจะแพนกลอ้งหรือใหต้วัแบบเคล่ือนไหวใหเ้รากด

บนัทึกภาพไวก่้อนสัก 5 วนิาทีค่อยเร่ิมแพน ช่วงทา้ยก็เหมือนกนับนัทึกวิดีโอเรียบร้อยแลว้อยา่พึ่งหยดุให้

ปล่อยไวส้ักพกั 

 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดต่อ 

เจตน์จนัทร์  เกิดสุข. (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฏีเก่ียวกบัวธีิการตดัต่อจากหนงัสือ “Film Editing: 

Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know” เรียบเรียงโดย เกลแชนดเ์ลอร์(Gael Chandler) 

ท่ีกล่าวถึงวธีิการตดัต่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหภ้าพเช่ือมกบัอีกภาพโดยใหมี้ความต่อเน่ืองของภาพสองภาพ

โดยมีวธีิการดงัน้ี 

1. การตดัต่อโดยคาํนึงถึงความเร็วในการดาํเนินเร่ือง (Pace) จงัหวะการตดัต่อ (Rhythm) และเวลา 

(Time) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Compressing Time เป็นการตดัต่อแบบบีบอดัเวลาใหเ้ร็วกวา่เวลาจริงใน

ภาพยนตร์เพื่อให้เร่ืองราวดาํเนินเร็วข้ึนโดยยน่เวลาในภาพท่ีใชเ้วลานานกบักริยา (Action) เดียวของตวัละคร  

2) Smash Cut เป็นการตดัต่อสลบัภาพหลายภาพดว้ยความเร็วเพื่อสร้างอารมณ์ความต่ืนเตน้ 3) 

Expanding Time เป็นการตดัต่อแบบยดืเวลาใหน้านกวา่เวลาจริงในภาพยนตร์โดยการตดัในกริยา (Action) 

เดียวกนัแต่ใหเ้ห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็นการตดัต่อในสภาพหยดุเวลาจากเวลาจริงใน

ภาพยนตร์ โดยตดัสลบักริยา (Action) ท่ีหยดุน่ิงของแต่ละตวัละครในภาพยนตร์เพื่อเป็นการสร้างอารมณ์ขนั  

https://3.bp.blogspot.com/-Szm2iX500P0/Wege4A7QOBI/AAAAAAAAP8A/N_G7myxtKpAq5mQG5440PX8rD_D6K5SlwCLcBGAs/s1600/7.jpg
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(Comedy) 5) Subjective Time เป็นการตดัต่อโดยใชค้วามรู้สึกของตวัละครในภาพยนตร์นาํ

ความเร็วในการตดัต่อเช่น รู้สึกต่ืนเตน้ การตดัต่อจะเร็วข้ึน หรือรู้สึกเศร้า การตดัต่อจะชา้ผสมกบัการใช้

เทคนิคพิเศษละลายภาพ และ 6) Universal Time เป็นการตดัต่อโดยดาํเนินเร่ืองตามเวลาจริงในภาพยนตร์ 

3. การตดัต่อโดยใชเ้อฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Freeze Frame เป็น

การทาํใหภ้าพท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวอยูน่ั้นหยดุน่ิง 2) Slow Motion เป็นการทาํให้ภาพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยู่

นั้นชา้ลง 3) Speed Up เป็นการทาํใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยูน่ั้นเร็วข้ึน และ 4) Reverse Motion เป็น

การทาํใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยูน่ั้นถอยหลงัได ้

4. การตดัต่อโดยคาํนึงถึงองคร์วมของฉากนั้นๆ (Cutting Scene) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) 

Exposition เป็นการตดัต่อเพื่อเปิดเร่ืองหรือเกร่ินนาํเก่ียวกบัตวัละคร สถานท่ีของตวัละคร และกาลเวลาท่ี

ภาพยนตร์ใชใ้นการเล่าเร่ือง 2) Flashback เป็นการตดัต่อเพื่อใหเ้ห็นภาพในอดีตของตวัละคร หรือเร่ืองราว

ในภาพยนตร์ท่ีกาํลงักล่าวถึง 3) Flashforward เป็นการตดัต่อเพื่อให้รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคตจากเวลา

จริงของภาพยนตร์ท่ีกาํลงัดาํเนินเร่ืองอยู ่4) Parallel Action เป็นการตดัต่อสลบัระหวา่งสองเหตุการณ์ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกนัของกริยา (Action) ตวัละคร และ 5) Cross Cutting เป็นการตดัต่อสลบัระหวา่งสอง

เหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกนัในสถานท่ี

เดียวกนั 

แต่การตดัต่อแบบสมยัใหม่ Gael ไดอ้ธิบายไวว้า่ ตดัต่อแบบใหค้นดูรู้วา่มีการตดัต่อ มีการตดัต่อโดย

ดาํเนินเร่ืองอยา่งเร่งรีบไม่ทิ้งใหน้าน ตดัต่อแบบสลบัเร่ืองกนัไปมาไม่ดาํเนินไปตามเส้นเร่ือง มีหลายเส้น

เร่ืองในเร่ืองเดียวกนั เพลงประกอบใชใ้นการดาํเนินเร่ืองไม่เพียงแค่สนบัสนุนเน้ือเร่ืองเท่านั้น การตดัต่อไม่

จาํเป็นตอ้งมีความต่อเน่ือง การตดัต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป มีการใชเ้ทคนิคพิเศษอยา่ง

บา้คลัง่ มีการแบ่งหนา้จอหลายต่อหลายคร้ัง ไม่มีรูปแบบในการตดัต่อสามารถสลบัระหวา่งมุมแคบหลายๆ 

คร้ังแลว้ตดัไปท่ีมุมกวา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความต่อเน่ือง การตดัต่อไม่เป็นไปตามกฎ180 องศา การตดั

ต่อรวมภาพ(Montage) เห็นไดใ้นส่วนใหญ่บางคร้ังใชเ้ป็นการตดัรวมทั้งหมด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้ง

ราคาแพง และไม่มีการจดัการแบบการตดัต่อแบบดั้งเดิม 

ในการวเิคราะห์ลกัษณะของอตัราความเร็วในการตดัต่อของภาพในรายการโทรทศัน์ ผูว้จิยัใช้

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมความเร็ว (The Culture of Speed) เป็นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John 

Tomlinson) ไดพ้ดูถึงการใชชี้วติท่ีอยูก่บัความเร็วซ่ึงมีเทคโนโลยท่ีีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการเร่งความเร็วของ

ชีวติ ทาํใหค้นเรามีการส่ือสารท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมความเร็วเร่ิมในยคุสมยัใหม่ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภค

ตอ้งการความรวดเร็วและมีการดาํรงชีวติอยา่งรวดเร็วตามท่ี Tomlinson ไดก้ล่าวไว ้เพราะฉะนั้นวฒันธรรม 
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ความเร็วน้ีส่งผลใหก้ารนาํเสนอในรายการโทรทศัน์นั้นรวดเร็วตามไปดว้ย เพราะคนดูตอ้งการ

ความรวดเร็วยนืยนัไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ของ วอลเตอร์เมิค (Walter Murch) นกัตดัต่อภาพยนตร์ชาวอเมริกา

จากผลงานเร่ือง Apocalypse Now (1979) ในหนงัสือ “Editing” เรียบเรียงโดย จสัตินชงัก ์(Justin Chung) ท่ี

วอลเตอร์เมิคสัมภาษณ์ไวว้า่ อตัราของความเร็วในการตดัต่อ (Pace of Editing) มีความเร็วข้ึนในทศวรรษท่ี

ผา่นมา เม่ือก่อนเฉล่ียการตดัไม่ก่ีภาพ (Shot) ต่อหน่ึงนาที แต่ปัจจุบนัหน่ึงภาพตดัเหลือเพียง 5 ถึง 5 วนิาที

คร่ึงต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการตดัผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาใชใ้นการวางจงัหวะของการ

ส่ือสารของภาพท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้ม บางภาพการตดัต่อตอ้งมีความเร็วในการนาํเสนอเพื่อดึงดูดความ

สนใจ และบางคร้ังตอ้งมีการเนน้ย ํ้าภาพท่ีตอ้งการส่ือสาร  
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการณ์  TigerNoy Studio(ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ)  

3.1.2ท่ีตั้งสถานประกอบการณ์  565ซอย สวสัดิการ 2 แยก 13ถนนสวสัดิการ 2แขวงหนองแขม 

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160

หมายเลขโทรศพัท ์08-4724-8795 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ  

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

   3.2.1ผลิตรายการโทรทศัน์  

รายการ Animation Club Zรายการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับ เด็กช่างฝัน Gen Z ท่ีกาลงัคน้หา

อาชีพในอนาคตของตนเอง และพื้นท่ีแสดงแอนิเมชนัสุดสร้างสรรคจ์าก Animator รุ่นใหม่ รายการท่ีจะแนะ

นาใหเ้ด็กและเยาวชนไดรู้้จกัอาชีพหลากหลายเพื่อคน้หาความชอบ ความถนดัของตนเอง รวมทั้งไดเ้รียนรู้

ทุกแง่มุมของอาชีพ ผา่นภารกิจท่ีครบรสทั้ง สนุก ต่ืนเตน้ ซ้ึง กลวั ปิดทา้ยดว้ยแอนิเมชนัจากผลงานนกัศึกษา

ทัว่ประเทศ เพื่อสานฝันให้เขาเหล่านั้น มีพื้นท่ีแสดงความสามารถในการเป็น Animator รุ่นใหม่ในอนาคต 
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รูปท่ี 3.2 รายการ Animation Club Z 

 

3.2.2 ถ่ายภาพและผลติวดิีโองานอเีวนท์  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ถ่ายภาพงานเล้ียงฉลองพิธีมงคลสมรส  

 

3.2.3 ผลติส่ือโมชันกราฟิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 3.4 โมชนักราฟิกออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 13  

 

3.2.4 ผลิตส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบภาพน่ิงและแอนิเมชนั  
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รูปท่ี 3.5 ส่ืออินโฟกราฟิก ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 

3.2.5 จดับูธกิจกรรมและนิทรรศการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6บูธกิจกรรมและนิทรรศการ สานกัเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม งานรวมพลงัส่ือ

สร้างสรรคส์ังคมไทย ณ ศูนยป์ระชุมวายภุกัษ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 นิทรรศการแสดงผลงานส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์งานรวมพลงัส่ือสร้างสรรคส์ังคมไทย ณ ศูนย์

ประชุมวายภุกัษ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ 14  
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 

โครงสร้างการบริหาร TigerNoy Studio 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 3.1 โครงสร้างการบริหารของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio)  

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

นายสรรพศิริ  สิทธินนัทวตัน์ นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวทิย-ุโทรทศัน์-ภาพยนตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม ปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างสรรคส่ื์อสารคดีเร่ือง “ ขั้นตอนการ

บวชพระ” 

3.5ช่ือและตาแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

ช่ือ-นามสกุล นายณฐัวุฒิ  สิงห์หนองสวง 

ตาํแหน่งงาน โปรดิวเซอร์ (Producer) 

 

  

Executive Producer 

Producer 

นายสรรพสิริ สิทธินันทวัตน์ 

 

นายเกรียงไกร  พรฤษีไตรรัตน์ 

นางสาวดวงพร  แซ่ซิม้ 

 

Production  Design 

นายธนาธิป  มาตรวงษ์ 

Junicr Grophic 

นางสาวณิชมน เกิดศรีเล็ก 

Junicr Grophic 
 

นางสาวหทัยภัทร  รัตนมงคลพร 

Junicr Grophic 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

3.6.1 ระยะเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 

3.6.2 วนัและเวลาปฏิบติังาน วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 10.00 - 17.30 น. 

 

3.7ข้ันตอนและวธีิการดาเนินงาน 

 

ข้ันตอนการทาํงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ระยะเวลา (สัปดาห์) 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี               

2. คิดรูปแบบสารคดี               

3 .เขียนบทสารคดี/ ลงพื้นท่ีการ

ถ่ายทาํจริง 

              

4. ถ่ายทาํสารคดี               

5. บนัทึกเสียงประกอบสารคดี               

6. ตดัต่อสารคดี               

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการผลิตสารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” 
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3.8อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

ฮาร์ดแวร์  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 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 

 

ซอฟตแ์วร์  

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 



20 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

การท่ีผูจ้ดัทาํไดส้ร้างสรรคส์ารคดี เร่ือง “ขั้นตอนการบวชพระ” ข้ึนมานั้นก็มีกระบวนการ

สร้างสรรคต์ั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการสร้างสรรคส์ารคดี  ขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดี  และ ขั้นตอนหลงัการ

สร้างสรรคส์ารคดี โดยมีการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

 4.1 ข้ันตอนเตรียมการสร้างสรรค์สารคดี  (PRE-PRODUCTION) 

 

 4.1.1 ข้ันตอนก่อนการถ่ายทาํสารคด ี

 

ในส่วนของกระบวนการถ่ายทาํน้ี จะประกอบไปด้วย การกาํหนดเร่ือง การคน้ควา้หาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง การเขียนบทสารคดี การสํารวจสถานท่ี เป็นการวางแผนก่อนการถ่ายทาํเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด

หรือเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากสารคดีส่วนใหญ่มกัไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

 การคน้หาขอ้มูล 

 ขอ้มูลท่ีใชจ้ะตอ้งอยูใ่นพื้นฐานของการศึกษาคน้ควา้จากขอ้เท็จจริงในการคน้ควา้หาขอ้มูล เพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ผูจ้ดัไดมี้การลงพื้นท่ีสถานการณ์จริงและไดห้าขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ือง

การบวชพระเป็นอยา่งดีอีกดว้ย ทั้งน้ีผูจ้ดัไดมี้การประสานงานกนักบัทีมงานดว้ยเพราะจะตอ้งดาํเนินเร่ือง

การติดต่อนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีกบับุคคลท่ีจะถ่ายทาํดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีจะละเลยไปไม่ได 

เพราะเป็นงานท่ีจะส่งผลต่อไปถึงการทาํงานในขั้นตอนต่อไปดว้ยความเรียบร้อย เพื่อความพร้อมในการถ่าย

ทาํนอกจากขั้นตอนการเตรียมงานในการถ่ายทาํแลว้ฝ่ายประสานงานยงัตอ้งติดต่อเร่ืองคิวกลอ้ง การจอดรถ 

และสถานท่ีพกั ในกรณีท่ีตอ้งมีการพกัคา้งแรมให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางโดยสรุปงานในส่วนชองการ

ติดต่อนดัหมายดงัน้ี 

รูปการประชุมงาน 2 รูปการหาขอ้มูล 

รูปสถานท่ี 
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ตารางการนัดหมาย กองถ่ายสารคดี เร่ือง ข้ันตอนการบวช 

ว/ด/ป สถานทีถ่่ายทาํ หมายเหตุ 

18 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย หาเร่ืองราวท่ีจะทาํ 

19 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ศึกษารูปแบบท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว) ทั้งทีม 

20 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ศึกษารูปแบบท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว) ทั้งทีม 

22 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย (ทีมงานทั้งหมด) ประชุมงาน 

23 /05/61 (13.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย  เตรียมอุปกรณ์ก่อนการลงสาํรวจ

สถานท่ีถ่ายทาํจริง 

(ทีมตากลอ้ง) 

จาํเป็นในการถ่ายทาํ 

25 /05/61 (9.00น.) วดัมะพร้าวเต้ีย (จรัญ 13) คุยงานกบัเจา้อาวาส 

26 /05/61 (9.00น.) 

 

สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย วางแผนก่อนลงถ่ายทาํสารคดีจริง ประชุมงาน 

27 /05/61 (9.00น.) สตูดิโอ ไทเกอร์นอ้ย เตรียมซือ้ของใช้ท่ี 

28/05/61 (4.00น.) วดัมะพร้าวเต้ีย (จรัญ 13 )  วนัถ่ายทาํจริง 

 

        ตารางท่ี 4.1 ตาราง การนดัหมายสถานปฎิบติังาน 

 

4.2 ข้ันตอนการถ่ายทาํ  (PRO-DUCTION) 

ในการถ่ายทาํสารคดี ส่วนมากจะเป็นการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเดินทางมาถึงสถานท่ีถ่ายทาํ ผู ้

ควบคุมการผลิต (Producer) จะเป็นผูท่ี้เขา้ไปติดต่อพูดคุยกบัเจา้ของเหตุการณ์ในการบวชคร้ังน้ีท่ีจะนาํมา

ถ่ายทาํ เพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่มีมุมมองอะไรท่ีน่าสนใจในเร่ืองน้ีอีกบา้ง ท่ีคิด

วา่น่าจะมีประโยชน์ต่อผูช้มมากท่ีสุด และช่วยให้พอถ่ายทอดออกมาแลว้นั้นผูช้มสามารถเขา้ใจเร่ืองราวใน

การบวชไดง่้ายข้ึนและอีกทั้งยงัช่วยให้บุคคลท่ีเขา้ใจถึงลกัษณะรูปแบบสารคดีและรูปแบบการถ่ายทาํอยา่ง

คร่าวๆเพื่อใหเ้กิดความเป็นกนัเองในระหวา่งการถ่ายทาํ 
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 จากนั้นผูค้วบคุมการผลิต จะทาํการสํารวจสถานท่ี ตรวจดูสถานท่ีสภาพแวดลอ้มเพื่อหามุมทิศทาง

ของแสงอาทิตยต์ลอดจนความกวา้งของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการถ่ายทาํ เม่ือเรียบร้อยแลว้ทีมงานก็แยกยา้ยกนัตาม

หนา้ท่ีของตน โดยการถ่ายทาํสารคดีน้ี จะเป็นการแอบถ่ายไม่ให้บุคคลในเหตุการณ์รู้ตวัเท่าไหร่ เพื่อให้เป็น

ธรรมชาติและเพื่อให้ไดค้วามสมจริง แต่ในบางกรณีก็จาํเป็นตอ้งกาํกบั ในเร่ืองของการแสดงบา้งเล็กนอ้ย 

แต่จอ้งจดัแสงเพือ่ใหไ้ดภ้าพท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุด จะเป็นการใชภ้าพเล่าเร่ืองราวมากกวา่การบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 4.2.1 หาขอ้มูลขั้นตอนการบวชพระและขั้นตอนการเขียนสารคดี 

ในส่วนของกระบวนการน้ีผูจ้ดัตอ้งมีความอดทนเป็นอยา่งมากเพราะกระบวนการถ่ายทาํ ช่างภาพ

เป็นตวัหลกัของการถ่ายทอดเร่ืองราวให้ออกมาสมบูรณ์แบบท่ีสุดตอ้งมีความรู้ ทางดา้นภาพและยงัตอ้งมี

ความรู้ในเร่ืองการกาํกบัด้วยไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนกล้อง การจดัแสง และ ตอ้งคิดภาพต่างๆไวส้ําหรับ

ขั้นตอนการตดัต่อดว้ย 
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รูปท่ี 4.2.2 การประชุมงานของทีมช่างภาพ และผูป้ระสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.3 ลงสาํรวจและประสานงานกบัสถานท่ีถ่ายทาํจริง วดัมะพร้าวเต้ีย 
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รูปท่ี 4.2.4  กาํหนดการในการอุปสมบท 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.5 นํ้าอบนํ้าหอมขอขมาบิดา-มารดา(ญาติ) ก่อนลาบวชพระ 

ในขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดีช่วงการขอขมากรรมนั้น เป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีสําคญัเพราะเป็นการบอก

เล่าเร่ืองราวของผูท่ี้จะบวชดีมาก ความกตญั�ูของผูบ้วชพระและสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทุกเพศทุกวยัก็สามารถทาํ

ส่ิงดีดีน้ีไดก้บัผูท่ี้มีพระคุณกบัเรา เพราะร่างกายคนเราเปล่ียนแปลงทุกช่วงเวลาบางคนอาจจะเป็นคนท่ีนัง่ขอ

ขมาในวนัน้ี แต่อาจจะเป็นผูท่ี้ลูกหลานมาขอขมาในวนัขา้งหนา้ 
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รูปท่ี 4.2.6 ขั้นตอนการปรงผมนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.7 การโกรนผมพระ 
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รูปท่ี 4.2.8  การนุ่งผา้ของนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.9 การขอขมาผูมี้พระคุณ 
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รูปท่ี 4.2.10 ขั้นตอนการเตรียมเหรียญโปรยทาน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.11 ภาพชุดผา้ไตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.12 ภาพนาคโปรยทานก่อนเขา้ทาํพิธีในอุโบสถ 
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การถ่ายทอดเร่ืองราวของ การโปรยทาน ท่ีเป็นคติทางพุทธศาสนา โดยยดึตามพุทธประวติัวา่ เม่ือ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คร้ังยงัเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ทรงสละเงินทองทรัพยส์มบติัแลว้ออกผนวช โดย

ไม่ปรารถนาท่ีจะเป็นพระเจา้แผน่ดินดงันั้นการโปรยทานก่อนเขา้โบสถข์องนาคจึงเป็นการแสดงวา่ต่อจากน้ี

ไปนาคไดส้ละสมบติัทุกอยา่งแลว้ เพือ่ดาํเนินชีวติตามแบบอยา่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.13 เขา้สู่พิธีบวชทางศาสนาพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.13 ขั้นตอนสุดทา้ยของพิธีทางศาสนา สู่การเป็นพระอยา่งสมบูรณ์ 
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4.3 ข้ันตอนหลงัการผลติ (POST-PRODUCTION) 

ในขั้นตอนน้ี ตอ้งมีการเขียนบทใหม่หรือปรับปรุงแกบ้ทใหเ้รียบร้อย ในกรณีท่ีวนัไปถ่ายทาํจริงนั้น

ต่างออกไปจากแผนท่ีวางไว ้เช่น ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการถ่ายทาํ เม่ือถ่ายเสร็จก็อาจทาํบนัทึกไวบ้น

เทปดว้ยวา่ ในเทปมว้นน้ีถ่ายท่ีใดบา้ง  

การตดัต่อ เป็นขั้นตอนท่ีนาํเอาส่ิงท่ีถ่ายมาเรียบเรียง ลาํดบัตามท่ีบทท่ีวางไว ้เพื่อใหอ้อกมาเป็น

เร่ืองราวตามท่ีตอ้งการ ในขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ย การเลือก Shot การเรียง Timing รวมไปถึงการลง

เสียงในสารคดี ทั้งเสียงบรรยาย เสียงดนตรี ตามบทท่ีไดเ้ขียนไวโ้ดยอยูใ่นการดูแลของทั้งผูก้าํกบัและผู ้

กาํกบัภาพ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.1ภาพหนา้จอโปรแกรม Adobe Audition CC2017 ซ่ึงเป็นโปรแกรมบนัทึกเสียง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.2 การอดัเสียงเพื่อบรรยายในสารคดี 
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ในการตดัต่อ จะเรียงShot ต่างๆใน Sequence ตามบทท่ีวางไว ้ในการเลือกภาพ มุมกลอ้งให้

เหมาะสมกบัเร่ือง อารมณ์ท่ีตอ้งการนาํเสนอในช่วงนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการประสานกบัระหวา่งภาพและเสียงใน

การสร้างอารมณ์ใหเ้กิดข้ึน ในส่วนของการตดัต่อ มีอยู ่2  ขั้นตอนดว้ยกนัโดยขั้นตอนแรกเรียกวา่ Rough 

Edit เป็นการนาํภาพเอามาเรียงต่อกนัตามบท ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะช่วยบอกวา่แต่ละฉากยาวเท่าไหร่  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.3 ขั้นตอนการตดัต่องาน 

 

การตดัต่อ ก็คือการเช่ือมระหวา่งช็อตสองช็อต โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การตดัต่อแบบ

ชนภาพ (The cut) ก็คือการตดัภาพชนกนั จากช็อตหน่ึงเขา้กบัอีกช็อตหน่ึง ซ่ึงคนดูจะไม่ทนัไดส้ังเกตเห็นวา่ 

มีการตดัต่อการตดัต่อแบบผสมภาพ (The mix หรือ The dissolve) เป็นการเปล่ียนภาพจากช็อตหน่ึง

ไปยงัอีกช็อตหน่ึง โดยค่อย ๆ เปล่ียนภาพให้เหล่ือมกนั ซ่ึงคนดูจะสามารถมองเห็นไดแ้ละการตดัต่อแบบ

เลือนภาพ (The fade) แบ่งออกไดเ้ป็นสองแบบคือ fade in จะเป็นการเช่ือมภาพโดยการเลือนภาพเขา้ 



31 
 

 

รูปท่ี 4.3.4 แถบของการตดัต่อ 

 จะเร่ิมจากภาพสีดาํและค่อย ๆ ปรากฏภาพซอ้นข้ึนมา นิยมใชเ้พื่อการเปิดเร่ือง และ fade out คือ

การทาํใหภ้าพในทา้ยช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็นสีดาํมืดสนิท มกัใชใ้นการปิดเร่ืองตอนจบ ซ่ึงเป็นเหมือน

ร่างในการทาํงาน (Working Draft) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการทาํกราฟฟิก ใส่ดนตรี หรือเอฟเฟคต่างๆ แต่

จะเป็นงานของส่วนถดัไป คือ Finol  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3.5 การทาํใหภ้าพในทา้ยช็อต ค่อย ๆ เลือนไปจนเป็นสีดาํมืดสนิท 
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การตดัต่อในการตดัต่อสารคดี ขั้นตอนการบวชในคร้ังน้ีนั้น เรามีการแบ่งประเภทของการตดั

ออกเป็น 5 ประเภท ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.การตดัต่อการกระทาํ หรือ Action edit เรียกอีกอยา่งวา่การตดัต่อความเคล่ือนไหว หรือความ

ต่อเน่ือง 

2.การตดัต่อตาํแหน่งจอ /ตาํแหน่งภาพ หรือ Screen position edit เรียกอีกอยา่งวา่การตดัต่อทิศทาง 

หรือการตดัต่อสถานท่ี 

3.การตดัต่อรูปแบบ หรือ Form edit เป็นการตดัต่อท่ีสามารถอธิบายถึงการเช่ือมต่อจากช็อตหน่ึงไป

ยงัอีกช็อตหน่ึงไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงมีการแสดงทั้งรูปทรง สีสัน มิติ หรือเสียง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อาจตดัต่อแบบ

ชนก็ได ้แต่โดยมากแลว้จะตดัต่อแบบผสม 

4.การตดัต่อท่ีมีเร่ืองราว หรือ Concept edit บางคร้ังอาจเรียกวา่การตดัต่อความคิด หรือการตดัต่อท่ี

เคล่ือนไหว จะตอ้งมีการวางแผนการตดัต่อท่ีดี เพื่อความไหลล่ืนของภาพและอารมณ์ของผูช้ม 

5.การตดัต่อแบบผนวก หรือ Combined edit  การตดัต่อในแบบน้ีจะมีความยากมากท่ีสุด เพราะเป็นการตดั

ต่อทุกรูปแบบเอาไวด้ว้ยกนั แต่ก็มีความทรงพลงัมากท่ีสุดเช่นกนั 

  เม่ือตดัต่อเรียบร้อยแลว้ก็จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง เพื่อดูวา่มีขอ้บกพร่องหรือตอ้ง

แกไ้ขตรงจุดใดบา้ง ก่อนท่ีจะบนัทึก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดค้วามรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากตาํราใน

ห้องเรียนท่ีเป็นภาคทฤษฎี สู่ภาคปฏิบติัท่ีเป็นการทาํงานจริง ซ่ึงในการปฎิบติังานน้ีเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561  ณ บริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ ในกระบวนการสร้างสรรค ์

สารคดี เร่ือง ขั้นตอนการบวชพระ ในการจดัทาํสารคดีในคร้ังน้ีท่ีบอกเล่าขั้นตอนในการบวชพระ การเตรียม

ตวัและยงัสะทอ้นเร่ืองราวของศาสนาพุทธ การทาํความดี ความกตญั�ู ท่ีทุกคนสามารถท่ีจะทาํไดเ้พราะทุก

อยา่งข้ึนอยูท่ี่เราลงมือทาํ นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสรรค ์ 

สารคดีในคร้ังน้ียงัแลว้ยงัทาํให้ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานเป็นทีม ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้คาํแนะนาํ 

ทาํให้สามรถแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆเพราะการทาํสารคดี นั้นสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเราไม่อาจรับรู้

มาก่อนเลย ไม่สามารถท่ีจะเซตฉากให้เป็นไปอย่างท่ีเราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ การได้เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรคส์ารคดีในคร้ังน้ีจึงเป็นการทาํงานท่ีสามารถเรานาํขอ้บกพร่องต่างๆไปพฒันาตนเอง

และปรับปรุงในการทาํงานคร้ังต่อไปได ้

1. ข้ันตอนการเตรียมงาน(Pre-Production) 

 การศึกษาคน้ควา้จากขอ้เท็จจริงใน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ผูโ้ดยมีการลงพื้นท่ีสถานการณ์

จริงและไดห้าขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองการบวชพระ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทั้งทฤษฎีทั้งหลกัการ

ปฎิบติัจริง อีกทั้งเพื่อให้การถ่ายทาํสารคดีมีข้อผิดพลาดท่ีน้อยท่ีสุด เพราะอย่างไรก็ตามการทาํสารคดี

สถานการณ์จริงนั้นเราไม่สามรถควบคุมไดแ้ละไม่สามารถท่ีจะจดัฉากใหต้รงตามใจผูจ้ดัไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์

2. ข้ันตอนการถ่ายทาํ 

 ในการถ่ายทาํสารคดี จะเป็นการถ่ายทาํนอกสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเดินทางถึงสถานท่ีถ่ายทาํ ผูค้วบคุมการ

ผลิต (Producer) จะเป็นผูท่ี้เขา้ไปติดต่อพูดคุยกบัเจา้ของเหตุการณ์ในการบวชคร้ังน้ีท่ีจะนาํมาถ่ายทาํ เพื่อ

ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม  อีกทั้งเพื่อสะทอ้นมุมมองของผูท่ี้บวช ความรู้สึกท่ีตนเองรู้สึกในระหวา่งการทาํพิธี การ
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ปฎิบติัตนอยูใ่ตฉ้ายคาผา้เหลือง และหาจุดเด่นตลอดจนดูวา่มีมุมมองอะไรท่ีน่าสนใจในเร่ืองน้ีอีกบา้งการ

ถ่ายทาํน้ีส่วนใหญ่แลว้จะบอกเล่าเร่ืองราวผา่นภาพท่ีเห็น ความรู้สึกจากภาพเป็นส่วนใหญ่ 

3. ข้ันตอนหลังการผลติ 

 หลงัจากผา่นขั้นตอนการถ่ายทาํสารคดีจากสถานท่ีจริงมาแลว้ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนของการตดั

ต่อ การทาํกราฟฟิก และอดัเสียง เป็นการเติมเตม็เร่ืองราวใหส้มบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน เพราะสารคดีนั้นการ

บอกเล่าเร่ืองราวผา่นการบรรยายดว้ยเสียงเป็นอีกขั้นตอนท่ีจะสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูช้มไดม้ากข้ึน และ

สุดทา้ยคือความเช็คความเรียบร้อยของสารคดีวา่เร่ืองราวในช้ินงานท่ีเราจดัทาํข้ึนนั้นครบถว้นไมหรือมี

ขอ้บกพร่องในส่วนไหนบา้งก่อนการบนัทึกงานก่อนนาํไปเผยแพร่ 

 5.1.2  ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการปฎิบติังาน การสร้างสรรคส่ื์อสารคดี เร่ือง ขั้นตอนการบวชพระ ของบริษทั  ไทเกอร์นอ้ย 

สตูดิโอ พบปัญหาท่ีเป็นขอ้จาํกดัของโครงการดงัน้ี 

 - การประสานงานในการถ่ายทาํนอกสถานท่ี  

 - การทาํสารคดีนั้นการหาขอ้มูลหรือการเขียนบทสารคดีท่ีจะทาํก่อนการถ่ายทาํเป็นส่ิงท่ีหาขอ้มูล

ค่อนขา้งละเอียด และในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน บทท่ีเขียนหรือความตอ้งการท่ีอยากถ่ายทอดเร่ืองราวตอ้ง

มีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติม เพื่อใหง้านออกมาสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงค ์

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีผูช่้วยในการประสานงาน ถา้สถานท่ีนั้นมีผูค้นเป้นจาํนวนมาก 

 - ควรศึกษาเทคนิคการทาํสารคดีเพิ่มเติม และควรนาํขอ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา่จะ

เกิดข้ึนมาปรับปรุงในการทาํงานต่อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

- ไดท้ราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์  

- ไดป้ฏิบติังานในสถานประกอบการจริง  

- ไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถนาไปใชใ้นชีวิตและการทางาน ในอนาคต  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

- บุคลากรในฝ่ายโปรดกัชนัไม่เพียงพอต่อการทาํงาน  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

ขั้นตอนเอกสารของสํานกัสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัสยามในบางขั้นตอน มีกระบวนการท่ีซํ้ าซ้อน 

รวมถึงการอนุมติัต่างๆ ของสํานักสหกิจศึกษามีความล่าช้าอีกทั้งยงัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังานของนักศึกษาท่ีไปสหกิจศึกษาในแต่ละภาคเรียนท่ียงัไม่เป็นระบบ ยากต่อการนาํขอ้มูลและ

เอกสารมาใชใ้นอนาคต 
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