บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิ บตั ิ งานของผูจ้ ดั ทาในหน้าที่ ผูต้ ดั ต่อรายการ ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ตอน “พระ
พิฆเนศทองคาครั้งที่ 8” นักศึกษาได้ทราบถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับการตัดต่ออย่างละเอียด โดยการ
ตัดต่อนัน่ จะอยูใ่ นขั้นตอน Post-Production และมีข้ นั ตอนปฎิบตั ิงานดังนี้
4.1 การวางแผนงานศึกษาข้ อมูล
4.1.1 ศึกษาการใช้ โปรแกรมตัดต่ อ EDIUS
การศึกษาและทดลองใช้โปรแกรม EDIUS ก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมทัว่ ไปอย่างเช่น Adobe
Final cut และ Sony vegas pro ซึ่ งได้เรี ยนรู ้เทคนิคและวิธีการตัดต่อของ EDIUS อยูพ่ อสมควรและ
ได้ทดลองตัดบ้างและฝึ กให้คล่องต่อการใช้งาน ปุ่ มคียข์ องโปรแกรม EDIUS ก็จะใช้คล้ายๆกับ
Adobe จึงทาให้การเรี ยนรู้ได้รวดเร็ ว

รู ปที่ 4.1 ทดลองใช้โปรแกรม EDIUS

4.2 ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
4.2.1 รับสคริปท์ เนือ้ หารายการ
สคริ ปท์รายการ ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ตอน “พระพิฆเนศทองคาครั้งที่ 8” ส่ วนใหญ่ฝ่ายครี เอ
ทีฟเขียนสคริ ปท์ข่าวของตัวเองที่รับผิดชอบการเชียนสคริ ปท์ตอ้ งเขียนตาม Rundown ที่กาหนดการ
ออกอากาศว่าช่ วงแรกออกข่าวอะไรช่ วงที่สองออกข่าวอะไรเว้นโฆษณากี่ นาทีข่าวออกได้กี่นาที
การเขียนสคริ ปท์ที่ได้ไปถ่ายมาจะพิมพ์ใส่ ใน Microsoft Word และกาหนดหัวข้อว่าข่าวนี้ จะออก
ในช่วงไหนของรายการ เช่น ช่วงฮ็อตไลน์บนั เทิง
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รู ปที่ 4.2 สคิปท์ข่าว พระพิฆเนศทองคา ครั้งที่ 8

รู ปที่ 4.3 Rundown
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4.2.2 ค้ นหา Footage ตามสคริปท์
การค้นคว้าหาข้อมูล หรื อ การหา Footage มาตัดต่อนั่นจะมี เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะลง
footage ทั้งหมดไว้ไฟล์ที่ไปถ่ายมาทั้งหมดหรื อไฟล์ที่ส่งมาจากช่องอื่นๆมาให้จะรวมอยูใ่ นคอมพิว
เอตร์เครื่ อง Footage ทั้งหมดและได้แยกข่าวในแต่ละช่วง เช่น สี สันกองทัพ ข่าว TOYOTA เป็ นต้น
จะได้ง่ายต่อการหา Footage ในการนามาตัดต่อและอาจมีบางข่าวต้องใช้ Footage ในจากอิเตอร์ เน็ต
เช่น ฟุตบอลโตโยต้า ลีกคัฟ ก็ตอ้ งนา Footage จากอินเตอร์ เน็ตนามาตัดต่อได้

รู ปที่ 4.4 Footage

4.2.3 จากอินเตอร์ เน็ต
หาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ได้ Footage ตามงานที่เราต้องการ เพื่อนามาใช้
ในการตัดต่อรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด การหา Footage จากอินเตอร์ เน็ตนั้นทาให้ผตู้ ดั
ต่อประหยัดระยะเวลาในการค้นหา แต่ ถ้าผูต้ ดั ต่อนามาไฟล์ของคนอื่ นใช้ใ นการตัดต่ อ
จะต้องให้เครดิตแก่เจ้าของคลิปนั้นด้วย เช่น ก็ใส่ คาว่า "ขอขอบคุณภาพจาก Youtube โดย .
สโมสร บุรีรัมย์ เอฟซี "ไว้ขา้ งล่างขวามือของคลิป อินเตอร์ เน็ตทาให้ผตู ้ ดั ต่อสะดวกในการ
หา Footage ได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น เช่นการค้นหาจาก Youtube ,Google เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.5 คลิปวิดีโอไฮไลท์ฟุตบอล Toyota ลีกคัฟ
4.2.4 ไฟล์ทไี่ ปถ่ ายมา
ไฟล์ที่ไปถ่ายมาของรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด จะเป็ นหน้าที่ของทางฝ่ ายตา
กล้องของรายการ ที่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอ รู ปภาพ ส่ วนมากจะเป็ นข้อมูลที่เกี่ ยวกับงานข่าว
ทั้งหมดเช่น กีฬา บันเทิง กองทัพ TOYOTA เป็ นต้น พอถ่ายเสร็ จก็จะนา Footage ที่ถ่ายมา
ลงในเครื่ อง Footage และต้องลงชื่ องานที่ไปถ่ายมาและเขียนชื่ อให้ตรงกับ Footage ที่อยู่
ในเครื่ องจะได้ง่ายต่อการหา Footage

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างไฟล์งานที่ไปถ่ายมา
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รู ปที่ 4.7 แฟ้ มเซ็นว่าลง Footage แล้ว
4.2.5 สต็อกไฟล์จากทางบริษัท
สต็อ กไฟล์จากทางบริ ษ ทั คื อไฟล์ที่ ท างบริ ษ ทั ไปถ่ า ยท ามาทั้ง หมดจะเก็ บ ใน
ฮาดดิ ส ในแต่ ล ะตัว ก็ จ ะแบ่ ง เป็ นช่ ว งๆของข่ า วเพื่ อ ส ารองการสู ญ หายในบางกรณี ที่
คอมพิวเตอร์ เกิดอาการแฮงค์ก็จะมีไฟล์สารองมาตัดต่อได้ให้ทนั เวลาส่ งเทป
4.3 การตัดต่ อรายการ
4.3.1 การตัดเสี ยง
การตัดต่อรายการของ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด จะใช้โปรแกรม EDIUS ในการตัดต่อ ในการ
ตัดต่อครั้งนี้ จะยกตัวอย่างมา 1 ตอนว่ามีข้ นั ตอนใดบ้างในการตัดข่าว 1 ข่าว ตัวอย่างคือ “ตอนพระ
พิฆเนศ ครั้งที่ 8” ขั้นตอนแรกจะต้องเริ่ มที่การตัดเสี ยงบรรยายก่อนที่จะตัดภาพตัดเสี ยงหายใจที่ดงั
เกินไป ปรับเสี ยงให้ดงั ไม่ให้พีคจนดังเกินไปและใส่ เอฟเฟก panpot&balance เพื่อให้เสี ยงออกทั้ง 2
CHANEL

33

รู ปที่ 4.8 การตัดเสี ยงหายใจที่ดงั เกินไปออก

รู ปที่ 4.9 การใช้ effect panpot&balanec
4.3.1 ตัดต่ อรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ ด ตอน พระพิฆเนศทองคา ครั้งที่ 8
การตัดต่อรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด ช่วง ฮ็อตไลน์บนั เทิง ผูต้ ดั ต่อรายการมีหน้าที่นาข้อมูลที่มีอยู่
ในสคริ ปท์ จากที่ฝ่ายครี เอทีฟรายการให้ มา รู ปที่หาได้ และไฟล์เสี ยงไฟล์ภาพ ทาการตัดต่อให้
เป็ นสกู๊ปสั้นๆ เวลา 3 นาที ช่วง ฮ็อตไลน์บนั เทิงเป็ นสกู๊ปเปิ ดรายการ ในการตัดก็ตอ้ งดูเวลาว่าครบ
เวลาที่ Rundown กาหนดมาหรื อเปล่าส่ วนในการส่ งข่าวก็จะมีวนั บอกว่าวันนี้ จะส่ งเทปของวันไหน
บ้าง
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รู ปที่ 4.10 ตารางกาหนดส่ งเทปออกอากาศ
ขั้นตอนนี้ คือการแอดไฟล์วีดีโอที่ไปถ่ายทามาและใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของผู้
ตัดต่อรายการ เทคนิ คของการเลื อกสรรและการลาดับภาพอย่างไรให้ตรงกับข้อกาหนด
และแนวคิดในการลาดับภาพ ด้วยการตัดชนภาพ ตามเสี ยงบรรยาย ว่าข่าวนี้ ควรต่อแบบ
ไหนตัดอย่างไรให้เข้ากับข่าวบันเทิง กองทัพ กีฬา เป็ นต้น

รู ปที่ 4.11 การแอดไฟล์
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รู ปที่ 4.12 ภาพการตัดต่อเสี ยงและภาพ

รู ปที่ 4.13 ภาพบรรยายกาศการรับรางวัลพระพิฆเนศทองคา ครั้งที่ 8
เพราะฉะนั้นการตัดต่อสกู๊ปข่าวรายการ ผูต้ ดั ต่อจึงใช้แนวคิดและเทคนิ คการตัดต่อลาดับ
ภาพ และแนวคิดบทบาทของเสี ยงในภาพยนตร์ ในการลาดับภาพสกู๊ปข่าวรายการ ฮ็อตไลน์ ไทย
แลน์ด นั้นส่ วนใหญ่จะใช้การ Cut to Cut และการใช้ Dissolve มากกว่าการใช้ Fade In ,Fade Out
สกู๊ปข่าวที่เคยตัดมานั้นมักจะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับข่าวซะส่ วนใหญ่เช่ น ข่าวทหาร ข่าวบันเทิ ง
ข่าวกี ฬา เป็ นต้น ถ้า มี แค่เสี ยงบรรยายอย่างเดี ยว 4-5 นาที จะทาให้ผูช้ มรู ้ สึกเบื่ อไม่อยากรั บชม
รายการ จึงต้องมีการใส่ เพลงที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อข่าว คลอไปกับเสี ยงบรรยาย แล้วมีการปล่อยภาพ
และเสี ยงที่ไม่มีเสี ยงบรรยายเป็ นระยะ ฉากที่สมควรปล่อยภาพมีฉาก ร้องเพลง การสัมภาษณ์ เป็ น
ต้น
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4.3.2 การเซฟไฟล์งาน หรือ Export
เมื่อทาการตัดต่อเสร็ จแล้ว จะมีพี่ฝ่ายตัดต่อที่คอยเป็ นคนมาตรวจงานว่างานที่ผตู ้ ดั
ต่อได้ทาการตัดต่อไปนั้นใช้ได้หรื อไม่ แก้ไขอย่างไรบ้างพี่ที่ปรึ กษาก็จะสอนว่าตรงนี้ ที่
แก้ไ ขเพราะอะไร พอตรวจเสร็ จก็ท าการ Export เป็ นภาพ 1920x1080 ส่ งไปเครื่ องพี่
ปรึ กษาเพื่อนาข่าวไปร้อยรายการเพื่อเป็ นรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด พอร้อยรายการการ
ทาการลงเทปเพื่อส่ งไปที่ฝ่ายเซ็นเซอร์ ตรวจว่าผ่านหรื อไม่และนาไปส่ งที่ สถานี โทรทัศน์
ช่อง 5 เพื่อออกอากาศต่อไป

รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างพี่ฝ่ายตัดต่อนัง่ ตรวจงานที่ทาไว้

รู ปที่ 4.15 การ Export ไฟล์
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4.4 สรุ ปผลการดาเนินงาน
ตัดต่อรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด บริ ษทั 2S2P Entertainment จากัด รายการ ฮ็อตไลน์
ไทยแลน์ด เป็ นรายการที่ให้สาระความบันเทิง ข่าวต่างๆ มี พิธีกรหลัก คือ คุณ ทวินนั ท์ คงคราญ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.40 – 9.55 น. การสหกิจศึกษาครั้ง
นี้ มีระยะเวลาทั้งหมด 3 เดื อน ซึ่ งการสหกิ จศึกษาครั้งนี้ อาจจะมีอุปสรรค์ปัญหาต่างๆมากมาย แต่
ผูจ้ ดั ทาก็แก้ไขปั ญหาเหล่าไปได้ในการร่ วมมือของทีมงานทุกท่านจึงทาให้ปัญหาต่างผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี
4.4.1 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
4.4.1.1 เทคนิ ค ของการตัดต่ อรายการกับ การตัดต่ อภาพยนตร์ ต่า งกันท าให้ช่ วงแรกกะ
จังหวะการปล่อยภาพไม่ค่อยถูก
4.4.1.2 เรื่ องการตั้งชื่ อไฟล์งานที่ต่างกัน ทาให้การหาไฟล์งานไม่เจอทาให้เสี ยเวลาในการ
ทางาน
4.4.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
4.4.1.2.1 ฝึ กฝนให้ชานาญกับการตัดต่อรายการ เลื อกกะจังหวะปล่อยภาพให้ดูง่ายตัดไม่
เร็ วจนเกินไปดูแล้วไม่เหนื่อย
4.4.1.2.2 จัดการฐานระบบข้อมูลให้ต้ งั ชื่ อไปในรู ปแบบเดี ยวกันและแยกไฟล์ว่างานไหน
อยูโ่ ฟลเดอร์ ไหนและตั้งชื่อให้ถูกต้อง

