บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษากระบวนการทางานของผูบ้ นั ทึกเสี ยงในการถ่ ายทาภาพยนตร์ โฆษณาร้าน
กาแฟ “Hand&Heart” นั้นทาให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการทางานใน
หน้าที่ผบู้ นั ทึกเสี ยงอย่างละเอียด โดยมีผลการปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอน Pre-Production
4.1.1 ประชุ มเรื่องบท
การประชุมบทในแต่ละครั้งจะมีทีมงานเข้ามาร่ วมประชุมโดยการประชุมจะมีความละเอียด
มาก เพราะต้องมาช่วยกันออกความคิดเห็นว่าในแต่ละซี นควรจะเป็ นแบบไหนผูก้ ากับต้องการให้
ภาพออกมาเป็ นอย่างไร อุปกรณ์ในซี นนั้นมีอะไรบ้าง และอาจจะมีการปรับแก้บทบ้างเล็กน้อย เมื่อ
ทาการพูดคุ ยกันเป็ นที่ เรี ยบร้ อยก็ยกหน้าที่ ในการหาอุปกรณ์ ต่างๆให้กบั ฝ่ ายศิลป์ ส่ วนหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั ทาผูก้ ากับจะส่ ง Refference ของเสี ยงที่ตอ้ งการให้ไปสื บค้นหามาให้ได้แนวทางที่เหมือนหรื อ
คล้าย ๆ กับ Ref เพื่อให้ได้อารมณ์

รู ปที่ 4.ประชุมเรื่ องบท
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4.1.2 Scout Location
คือการออกไปดูสถานที่จริ งในที่ที่วางแผนกันไว้วา่ จะถ่ายทาดูวา่ จะมีขอ้ ผิดพลาดตรงไหน
สามารถปรับแก้อะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็จะถ่ายรู ปต่าง ๆในโลเคชัน่ ที่เราไปดูเอาไว้เพื่อนากลับมา
เช็คและพูดคุ ยวางแผนกันและทางผูจ้ ดั ทาก็ได้เห็ นว่าในโลเคชัน่ นี้ พ้ืนที่อาจจะไม่กว้างนักผูจ้ ดั ทาก็
เตรี ยมอุปกรณ์ไปให้เหมาะสมคือจากตอนแรกคิดว่าจะต้องใช้กา้ นบูมด้วยหลังจากไปดูโลเคชัน่ มาก็
คิดว่าไม่ตอ้ งใช้

รู ปที่ 4.2 ออกไป Scout Location
จากที่ผจู้ ดั ทาและทีมงานไปตรวจดูโลเคชัน่ ในที่ที่เราวางแปลนกันไว้ตอนแรกก็กลับพบว่า
บางสถานที่น้ นั มีปัญหาไม่ตรงตามแบบแผนที่พวกเราคุยกันไว้ในตอนประชุมจึงต้องมีการไป
วางแผนถ่ายทาเชิงเทคนิคกันใหม่วา่ จะปรับแก้กนั อย่างไรให้ใช้งานได้ (บางสถานที่)

15

4.1.3 Workshop
การทางานในขั้นตอนนี้น้ นั จะต้องพูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษา และนาบทที่ได้มาอ่าน และ
ลองแยกรายละเอียดในแต่ละซี นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ตวั ละครต้องใช้ แล้วอุปกรณ์เข้าฉากของตัว
ละครว่าจะใช้ทาอะไรตอนไหนรวมถึงพูดคุยกันถึง Extra ที่จะต้องเข้ามาร่ วมแสดงอยูใ่ นร้านกาแฟ
ที่เราเลือกเป็ น Location แล้วด้วยและผูจ้ ดั ทาได้ส่งเสี ยงที่คน้ หามาให้กบั ผูก้ ากับแล้วปรากฏว่าโอเค
ใช้ได้แต่ สกอ อาจจะต้องไปเปลี่ยนใหม่เพราะผูก้ ากับบอกว่าสื่ ออารมณ์ไม่ค่อยดี

รู ปที่ 4.3 Workshop
หลังจากที่ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของทุก ๆ ด้านหมดแล้วไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์
ออกไปดูโลเคชัน่ หน้าที่ในวันนี้ก็คือคุยแก้ปรับจากสิ่ งที่ได้พบมาเป็ นครั้งสุ ดท้ายเพราะว่าจะได้วนั
ออกไปถ่ายทาจริ งแล้วสาหรับผูจ้ ดั ทาก็ได้ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับการอัดที่แคบการวางอุปกรณ์มาเป็ น
แนวทางการทางาน
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4.2 ขั้นตอน Production
4.2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ และทดสอบก่ อนเริ่มถ่ ายทา
ในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะเริ่ มถ่ายทาต้องนาอุปกรณ์ สาหรับบันทึกเสี ยงขึ้นมาติดตั้งให้พร้ อม
บันทึกและหลังจากจัดเตรี ยมอุปกรณ์ข้ ึนมาแล้วต้องทาการทดสอบอุปกรณ์วา่ มีเรี ยบร้อยหรื อมี
ปัญหาอาจจะมีเสี ยงแทรกเสี ยงรบกวนเข้าเป็ นต้น

รู ปที่ 4.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์เสี ยงต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในงานนี้

รู ปที่ 4.5 ต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่ มถ่ายทา
เมื่อตรวจเช็คอุปกรณ์เสร็ จแล้วก็เริ่ มทาการติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
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รู ปที่ 4.6 ทดสอบตัวบันทึกเสี ยงก่อนเริ่ มถ่ายทา
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนก่อนจะถึงการถ่ายทาจริ งเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดจาเป็ นที่จะต้องทดสอบอุปกรณ์ก่อนไม่วา่ จะเป็ นทั้งไมค์ต้ งั ตัวรับเสี ยงเพื่อให้ไม่เกิด
ปั ญหาในการถ่ายทาจริ งทีหลัง

รู ปที่ 4.7 ทดสอบเสี ยงโดยรวมก่อนเริ่ มถ่ายทา
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4.2.2 บันทึกเสี ยงพูด
หลังจากทดสอบอุปกรณ์ทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้วผูก้ ากับก็เริ่ มสั่งให้ถ่ายทาจริ งในขั้นตอนนี้
ผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มโดยการบันทึกเสี ยงพูดที่พูดตอบโต้กนั ระหว่าง 2 คนไปมาโดยใช้การนัง่ ที่พ้ืน
แล้วเก็บอย่างไม่ห่างมากนักซึ่ งตอนแรกผูจ้ ดั ทาจะทาการถื ออัดด้านบนแต่ทว่าข้างบนมีเสี ยง
อื่นเข้า

รู ปที่ 4.8 บันทึกเสี ยงพูด
ขั้นตอนนี้คือการเริ่ มอัดเสี ยงซี นแรกเลยจากตอนแรกที่จะต้องใช้กา้ นบูมแต่
สถานการณ์น้ นั ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีลูกค้าเข้าออกร้านเป็ นประจาทางเจ้าของร้านเลยขอว่าไม่
ต้องใช้เราก็แก้ปัญหาโดยการไม่ใช้กา้ นถือแต่ช็อตกันอัด
4.2.3 บันทึกเสี ยงแยก
การทางานในขั้นนี้ หลังจากที่ ถ่ายทาหลักไปแล้วผูจ้ ดั ทาก็ได้มาปฏิ บตั ิ งานเก็บเสี ยงแยก
(Foley) นั้นก็คือเครื่ องชงกาแฟและเสี ยงกาแฟที่รินใส่ แก้วเสี ยงกาน้ าไฟฟ้ าเดื อดและทุก ๆ
อย่างที่เป็ นเสี ยงประกอบในฉากนั้นเพราะว่าไอเสี ยงพวกเนี่ ยเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ชิ้นงานมี ความ
น่าสนใจ
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รู ปที่ 4.9 บันทึกเสี ยงแยก (Foley)
อัดเสี ยง Foley เสี ยง Foley ก็การทาเสี ยงเท้าเดินหรื อวิ่ง ส่ วนมากจะทาขึ้นมาใหม่
เพราะเป็ นการยากที่ จะอัดได้อย่างชัดเจนในขณะถ่ ายทา และรวมไปถึ งเสี ยงเสื้ อผ้าที่ เกิ ดจากการ
เคลื่อนที่แต่ในงานครั้งนี้ เราเก็บเสี ยง Foley ที่เครื่ องชงกาแฟ กาน้ าร้อน เสี ยงเมล็ดกาแฟ เป็ นต้นฟ
หกฟหก
2.2.4 บันทึกเสี ยงสั มภาษณ์
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเก็บเสี ยงสัมภาษณ์ เพื่อนาไปตัดตอนต้นให้คนเข้าใจและได้ความรู้
เกี่ ยวกับทางด้านกาแฟก่อนมาว่าตั้งแต่โบราณกาแฟของไทยเป็ นอย่างไรมีตน้ กาเนิ ดมายังไง
ทาไมถึงเลือกทาอาชีพนี้แต่วา่ เมื่อถึงหน้างานก่อนที่จะเริ่ มถ่ายทาผูจ้ ดั ทาได้ลองทาการทดสอบ
อุปกรณ์ บนั ทึกเสี ยงว่าพร้ อมที่จะทางานหรื อไม่ปรากฏว่าตัวรับเสี ยงมีคลื่ นแทรกเข้าและไม่
สามารถท าให้ ห ายๆได้ใ นตอนนั้น ผูจ้ ัด ท าเลยแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะในตอนนั้น ก็ คื อ การใช้
IPHONE ถึงแม้คุณภาพจะไม่ดีเท่าแต่ว่าจาเป็ นต้องใช้และสุ ดท้ายก็ออกมาโอเคถือเป็ นโชคดี
ของผูจ้ ดั ทาด้วยที่วา่ ช่วงนั้นไม่ค่อยมีรถยนต์สัญจรผ่านในช่วงถ่ายทาพอดี

รู ปที่ 4.10 บันทึกเสี ยงสัมภาษณ์

