บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน
จากการปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การตัดต่อ วีดีโอแฟชั่นเพื่อโฆษณานิ ตยสาร MiX MAGAZINE
ผ่านสื่อออนไลน์” ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ในการตัดต่อวีดีโอแฟชัน่ ของตัวอย่างวีดีโองานที่เคยมีการจัดทํา
ไว้ เพือ่ ศึกษาขั้นตอนต่างๆของการตัดต่อวีดีโอ จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานจริ งนั้น พบว่าการทํางานใน
เรื่ องดังกล่าวมีความสอดคล้องในเรื่ องที่ได้ศึกษาจากการเรี ยนมา โดยผลการปฏิบตั ิงานทําให้ทราบ
ถึงขั้นตอนการทํางานต่างๆ ดังนี้
การทํางานของฝ่ ายตัดต่ อ
4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมงาน (Pre-Production)
4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.3 ขั้นตอนหลังการตัดต่อ (Post-production)
การทํางานของฝ่ ายตัดต่ อ
การทํางานของฝ่ ายตัดต่อ มีหน้าที่ในการลําดับภาพและวีดีโอที่ถ่ายทําไว้ โดยนําแต่ละฉาก
มาเรี ยงกันตามโครงเรื่ อง จากนั้นใช้เทคนิคการตัดต่อให้ภาพและเสี ยงมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่ อ งกัน
เพือ่ ให้ได้ภาพยนตร์ที่เต็มรู ปแบบ การตัดต่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการหลังการผลิตสื่อ (Postproduction) ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสอบวีดีโอต้นฉบับ (ตรวจสอบ Footage) การตัดต่อ
การแก้ ไ ขระบบสี และการผสมเสี ย ง ฯลฯ โดยการตัด ต่ อ วี ดี โ อแฟชั่ น ของนิ ต ยสาร MiX
MAGAZINE จะไม่เน้นความวาบหวิว แต่เน้นในเรื่ องของแฟชัน่ และธีมในการถ่าย โดยจะแตกต่าง
จากแบรนด์อื่นๆ ที่เน้นโชว์ความวาบหวิว โชว์สัดส่ วนที่เด่นชัดของนางแบบ นายแบบ เพื่อดึงดูด
คนเข้ามาชม
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4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
เริ่ มวางแผนงานการตัดต่อ โดยในแต่ละชิ้นงานจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ องเนื้ อ หาที่
ต้อ งการจะสื่ อ การวางโครงเรื่ อ ง (Storyboard) และ Script การตัดต่อ วีดีโอนั้น ขึ้นอยู่กับความ
ต้อ งการว่าจะให้วีดีโอนั้นๆ ออกมาอย่างไร แบบไหน โดยก่ อ นที่จะเริ่ มกระบวนการตัดต่อนั้น
จะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอน
4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
หลังจากที่ได้มีการเตรี ยมงานวางแผนงานกับพนักงานที่ปรึ กษา และพนักงานในฝ่ ายอื่นๆ
แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตชิ้นงานการตัดต่อวีดีโอ โดยมีข้นั ตอนการตัดต่อวีดีโอดังนี้
4.2.1 การคัด Footage ที่ไม่ได้ใช้ท้งิ ไป
เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดของกระบวนการตัดต่อ โดยในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการคัด Footage ส่ วนที่ไ ม่
ต้องการ หรื อส่ วนไม่สามารถใช้งานได้ออกไป โดยเหลือเพียงส่ วนที่สาํ คัญเอาไว้เพื่อนําไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.2.1 การคัด Footage ที่ไม่ได้ใช้ท้งิ ไป
4.2.2 เลือก Footage ที่ดีที่สุด หากวีดีโอที่คดั แยกจากขั้นตอนแรกมีหลาย Take หรื อมีการ
ถ่ายไว้หลายครั้ง ให้เลือกเฉพาะ Take ที่ดีที่สุดทั้งองค์ประกอบภาพ ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
4.2.3 สร้างความต่อเนื่อง (Flow) และลําดับเรื่ องราวให้ถูกต้อง
หลังจากที่ได้ Footage ที่ดีที่สุดแล้ว ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนํา Footage ทั้งหมดที่คดั เลือกแล้วมา
เรี ย บเรี ย งลํา ดับ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง โดยอาศัย โครงเรื่ อ ง
(Storyboard) และ Script ในขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) เป็ นแนวทางในการลําดับภาพ
และเสียงให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
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4.2.4 เพิม่ Effects กราฟิ ก ดนตรี ประกอบ
เพือ่ สร้างความรู ้สึกและอารมณ์ร่วมให้กบั ผูช้ ม หลังจากการเรี ยงลําดับเหตุการณ์และความต่อ เนื่ อง
แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่สร้างสีสนั และความน่าสนใจให้กบั วีดีโอที่เราตัดต่อ โดยในขั้นตอนนี้ จะเป็ น
การเพิ่ม ส่ วนประกอบพิเศษ (Extra) ทั้งในส่ วนของภาพและเสี ยง การใส่ Effects เทคนิ คกราฟิ ก
คอมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆ เพลงประกอบ (Background Music หรื อ BGM) เสี ย งบรรยากาศรอบข้า ง
(Ambient Noises) เสียงบรรยาย (Narration) การเพิม่ /ลด ความเร็วภาพและ/หรื อเสียง เป็ นต้น
นํามาผสมผสานกัน เพื่อ สร้างควาชัดเจนและจุดสนใจ ความรู ้สึก และ อารมณ์ ร่วมแก่ผูช้ ม โดย
จะต้องมีการควบคุมส่วนประกอบให้มีความพอดี ไม่มากจนเกินไป และไม่ทาํ ให้ผชู ้ ม สับสนกับสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั ๆ

ภาพประกอบที่ 4.2.4 เพิม่ Effects กราฟิ ก ดนตรี ประกอบ
4.2.5 เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั มุมมองต่างๆในวีดีโอ
การทําให้วดี ีโอมีความน่าสนใจขึ้นนั้น การปรับแต่งมุมมองของภาพในรู ปแบบต่างๆ ก็สามารถทํา
ให้เป็ นไปได้เช่นกัน มุมมองต่างๆ เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการส่ งสารบางอย่างให้กบั ผูช้ ม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเลือกที่จะใช้เฉพาะมุมมองจากคนที่อยูข่ า้ งหลังแทนที่จะให้ผชู ้ ม
มองเห็นเหตุการณ์ท้ งั หมด การทําให้ภาพเป็ นปริ ศนาให้ผูช้ มตั้งคําถามและให้ความสนใจกับภาพ
ส่ วนนั้นๆ การใช้อวัจนภาษาในการสื่ อความหมาย โดยไม่ตอ้ งมีบทพูด แต่ให้จินตนาการคาดเดา
และตีความหมายกับสิ่งนั้น หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า สัญญะ เป็ นต้น
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ภาพประกอบที่ 4.2.5 เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั มุมมองต่างๆในวีดีโอ
4.3 ขั้นตอนหลังการตัดต่ อ (Post-production)
ขั้นตอนสุ ดท้ายสําหรับการตัดต่อคือ การให้พนักงานที่ปรึ กษาช่วยตรวจความถูกต้องของ
ชิ้ นงานทั้งหมด หลังจากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็นําไฟล์วีดีโอไปอัพโหลดลงใน
Youtube และนําไปโปรโมทเพือ่ เผยแพร่ ต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.3 ขั้นตอนหลังการตัดต่อ

