บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการทาหน้ าที่ผ้ ูบันทึกเสี ยงภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ “Hand&Heart”โดย
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ งั ไว้
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ทาหน้าที่ผบู้ นั ทึกเสี ยงภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ “Hand&Heart” นั้น
จึงทาให้ทราบถึ งบทบาทหน้าที่และกระบวนการทางานของผูบ้ นั ทึกเสี ยงในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา และได้ทราบถึงทฤษฎีที่ใช้ในการทางานผูบ้ นั ทึกเสี ยงในครั้งนี้ รวมทั้งรู ้ถึงขั้นตอนวิธีการ
ท างานในหน้า ที่ ผู้บ ัน ทึ ก เสี ย งซึ่ งส่ ง ผลให้ มี ก ารท างานที่ ดี ข้ ึ น ภาพยนตร์ โ ฆษณาร้ า นกาแฟ
“Hand&Heart” ที่ผจู ้ ดั ทาได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นผูบ้ นั ทึกเสี ยงนั้นนับเป็ นผลงานที่ผจู ้ ดั ทามีความ
ภาคภู มิ ใ จเป็ นอย่ า งยิ่ ง จากการผลิ ต ภาพยนตร์ โ ฆษณาในครั้ งนี้ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูบ้ นั ทึกเสี ยงในการผลิต
ภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟของบริ ษทั โอเวอร์ ซีออนไลน์ จากัดกรณี ศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาร้าน
กาแฟ “Hand&Heart”การท าหน้ า ที่ ผู้บ ัน ทึ ก เสี ย งในภาพยนตร์ น้ ัน เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะท าให้
ภาพยนตร์ น้ นั เป็ นเรื่ องเป็ นราวขึ้นมาเพราะว่าเสี ยงเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผชู ้ มเข้าใจในภาพยนตร์ มากขึ้น
เพราะว่าจะรู ้ในข้อความที่ตวั ละครต้องการสื่ อและเสี ยงยังช่วยในการสร้างอารมณ์ให้คล้อยตามและ
ปลุกใจ ฯลฯ ซึ่งการทาหน้าที่ผูบ้ นั ทึกเสี ยงนั้นต้องคอยดูแลเรื่ องเสี ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์
โฆษณาร้านกาแฟ “Hand&Heart”การดูเรื่ องเสี ยงนั้นต้องดูและพูดคุ ยตั้งแต่การทา Pre-Prodection
ว่าเราจะมีแผนการการควบคุมเสี ยงการวางแผนเก็บเสี ยงหลักอย่างไดอาล็อคและการเก็บเสี ยงแยก
อย่างเสี ยงเดิ นของตัวละครเสี ยงวิ่งรวมถึ งเสี ยงเสื้ อผ้าของตัวละครรวมถึงเสี ยงแอมเบี้ยนก็คือเสี ยง
บรรยากาศต่างๆในแต่ละฉาก
แนวคิดธรรมชาติของเสี ยง ในการทาหน้าที่ของผูบ้ นั ทึกเสี ยงนั้นผูจ้ ดั ทาต้องทาการศึกษา
และเรี ยนรู ้ที่มาของเสี ยงก่อนโดยที่ธรรมชาติของเสี ยงนั้นจะมีคลื่นเป็ นตัวกลางโดยที่คลื่นจะมีการ
ทะลุผา่ น การสะท้อน การหักเห การสอดแทรก และการเบี่ยงเบนได้อย่างสมบูรณ์และคลื่นเสี ยงกับ
อากาศมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากเพราะว่าอากาศจะเป็ นตัวกลางนาเสี ยงให้เราได้ยินหรื อเข้าไมค์ที่
ใช้ในการบันทึกเสี ยง

21

แนวคิดองค์ประกอบของเสี ยงในภาพยนตร์ หลังจากที่ผจู้ ดั ทาได้ลงมือปฏิบตั ิงานมาทาให้
รู ้ ว่าองค์ประกอบเสี ยงสาคัญมี Dialog ที่เป็ นบทพูดบทสนทนาของตัวละครซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้ไปทา
หน้าที่ในการเก็บ Dialog มาแล้วจึงได้รู้วิธีและขั้นตอนในการเก็บของส่ วนนี้ อย่างถูกต้องมาแล้ว
ต่อมาเป็ นการเก็บ Sound Effect ที่ไม่สามารถเก็บมาได้ในตอนถ่ายหลักจึงต้องมาเก็บแยกอย่างเสี ยง
Foley จากสิ่ งที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปเก็บในส่ วนนี้มาก็คือเสี ยงเครื่ องชงกาแฟเสี ยงบดเมล็ดกาแฟและเสี ยงกา
ต้มน้ าร้อนไฟฟ้ า เป็ นต้นส่ วนต่อมาก็คือการเก็บเสี ยงแอมเบี้ยน แอมเบี้ยนนัน่ ก็คือเสี ยงบรรยากาศ
ในสถานที่น้ นั ๆ ซึ่ งสามารถเอามาตัดใช้ในซี น ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้ได้ทามาแล้วแล้วรู ้วา่ มันเป็ นสิ่ งสาคัญ
มาก ๆ ที่ผชู ้ มไม่ค่อยได้ใส่ ใจแต่มนั มีผลต่อชิ้นงานของเราอย่างมากต่อมาเป็ นเสี ยง Music ซึ่ งผูจ้ ดั ทา
ได้ทาขั้นตอนนี้ ในขั้นตอน Pre-Production พนักงานที่ปรึ กษาได้ให้ทาการหาเพลงประกอบให้เข้า
กันในแต่ละฉากแล้วนาไปเสนอต่อพนักงานที่ปรึ กษา
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ไมค์บนั ทึกเสี ยงหลังจากที่ผจู้ ดั ทาได้ไปลงมือปฏิบตั ิงานทาให้รู้
ว่าการเลือกชนิ ดของไมค์เกี่ยวข้องกับงานเป็ นอย่างมากซึ่ งบางงานที่แตกต่างกันเราก็ตอ้ งเลือกไมค์
คนละชนิดในการอัดเสี ยงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าและสะดวกกว่า
5.2ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการสหกิจศึกษาตาแหน่ งหน้ าที่ของผู้บันทึกเสี ยง ภาพยนตร์ โฆษณาร้ าน
กาแฟ“Hand&Heart”
ทาให้รู้และเข้าใจในความหมาย หลักการ แนวคิด และหลักกระบวนการทางานในการเป็ น
ผูบ้ นั ทึกเสี ยงมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ไขปั ญหา ได้ฝึกความอดทน ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ และรู้
ระบบการทางานที่แท้จริ ง ทาให้เราต้องปรับตัวและต้องมีความกระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา และจาก
การผลิ ต ภาพยนตร์ โ ฆษณาร้ า นกาแฟ“Hand&Heart”นั้น ผู ้จ ัด ท าได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ท าให้ไ ด้
ประสบการณ์ และได้รู้ถึงการในทางานที่เป็ นของจริ ง
5.2.2ปัญหาที่พบของการสหกิจศึกษาตาแหน่ งหน้ าที่ของผู้บันทึกเสี ยง ภาพยนตร์ โฆษณา
ร้ านกาแฟ“Hand&Heart”
ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาร้านกาแฟ “Hand&Heart”ครั้งนี้ ปั ญหาที่พบคือตัวผูจ้ ดั ทาไม่
เคยทางานเกี่ยวกับด้านนี้มาก่อน ที่ผา่ นมาก็จะมีแต่การทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับเพื่อนๆทาให้การออก
กองในครั้งแรกๆยังไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไรส่ วนไหนบ้างไม่กล้าเข้าไปยุ่งในส่ วนที่เกี่ ยวกับผูก้ ากับ
เลย จนต้องมีการพูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษาบ่อยขึ้นจนเกิดเป็ นความคุน้ เคยจึงทาให้กล้าที่จะเข้าไป
เริ่ มพูดคุ ยให้สอนเทคนิ คและลงมือปฏิ บตั ิงานและหลังจากที่ได้ลงมือทาก็พบว่ามีปัญหาเกี่ ยวกับ
เสี ยงอยูม่ ากมายเช่น เสี ยงแทรก เสี ยงที่เข้ามาโดยไม่สามารถควบคุมได้ต่าง ๆ
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5.2.3ข้ อ เสนอแนะในการท าหน้ า ที่ ข องผู้ บั น ทึ ก เสี ย ง ภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ
“Hand&Heart”
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานสหกิจทาหน้าที่ผบู้ นั ทึกเสี ยงของภาพยนตร์ โฆษณาร้าน
กาแฟ “Hand&Heart”นั้น ผูจ้ ดั ทาอยากให้มี อุปกรณ์ มากขึ้ นกว่านี้ อย่างไมค์Wirelessอยากให้เพิ่ ม
จานวนขึ้นมากกว่านี้และอยากให้มีคนเข้าช่วยมากกว่านี้

