บทที่ 4
ผลการจัดทาตามโครงงาน
การศึกษาครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้รวบรวมเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การประชุมเพื่อรับงาน
จากพนักงานที่ปรึ กษาไปจนถึงทุกขั้นตอนเพื่อนเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจจากการศึกษาเรื่ อง การ
ผลิตวิดีโอนาเสนอบทสัมภาษณ์ของช่างภาพระดับอาชีพในวาระครบรอบ 100 ปี นิ คอน ผูศ้ ึกษาได้
เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื่ องของการตัดต่อคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ ผลการ
ปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
4.1.1 วางแผน (Plan)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการวางแผนการทางานและแบ่งหน้าที่ในการทางานภายในทีม ซึ่ งผูจ้ ดั ทาทา
หน้าที่ในการวางแผนการถ่ายทา เป็ นผูช้ ่ วยช่ างภาพและทาหน้าที่ในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อนาไป
เผยแพร่ ผ่ า นทางสื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งเช่ น ยู ทู บ (Youtube) พร้ อ มก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
กลุ่มเป้ าหมาย ในการสื่ อสารครั้ งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์คือ ต้องการบอกเล่าความรู ้สึกและความ
ประทับใจของคุณ ศุภชัย เด่นอาพร ที่มาถ่ายทอดเรื่ องราวความรู ้สึกลงในวิดีโอให้ผทู ้ ี่เป็ นช่างภาพ
ทั้งอาชีพและมือใหม่ได้เห็นว่าเหตุใดถึงเลือกใช้กล้องและอุปกรณ์ของ นิ คอน (Nikon) ในมุมมอง
ของช่างภาพอาชีพ และประชาสัมพันธ์วา่ นิคอน (Nikon) ได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี
4.1.2 หาข้ อมูล/เตรียมเนือ้ หา
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาหาข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลของ คุณ ศุภวัชร์ เด่นอัมพร และศึกษาหา
ข้อมูลของนิคอน (Nikon) เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาทาการเขียนสคริ ปท์และบท พร้อมทั้งวางแผนการ
ตั้งคาถาม การจัดแสง การจัดวางมุมกล้อง เพื่อทาให้การทางานในครั้งถัดไปทางานได้ง่ายยิง่ ขึ้น

20

ภาพที่ 4.1 การประชุมรับงาน 1

ภาพที่ 4.1 การประชุมรับงาน 2
หลังจากการประชุมรับงานแล้วได้ขอ้ สรุ ปตารางการออกกองถ่าย และแบ่งหน้าที่
การท างานกับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม หน้า ที่ แ ต่ ล ะอย่า งจะมี การออกกองถ่ า ยท า การหาตัว อย่า งการ
สัมภาษณ์สาหรับอ้างอิง การตัดต่อ และ เผยแพร่ คลิปวิดีโอ
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4.1.3 หาผลงานตัวอย่ างสาหรับอ้างอิง
ผูจ้ ดั ทายังทาการศึกษาข้อมูล โดยการดูตวั อย่างวีดีโอการสัมภาษณ์ต่างๆ จากเว็บไซต์ยทู ูบ
(Youtube) เพื่ อ น ามาเป็ นตัว อย่ า งแล้ว น ามาต่ อ ยอด โดยดู ต ัว อย่ า งจากคลิ ป วี ดี โ อ “Jeban x
FaceForward: นัท - ณัฐดาว ความฝัน "ช่างภาพแฟชัน่ ที่มีผลงานระดับสากล" จากช่อง Jeban.com
และ บทสัมภาษณ์คุณภาโรจน์ เด่นสกุล CEO และ Co-Founder Dreamio Co., Ltd. จากช่อง Startup
Thailand จากเว็บไซต์ ยูทูบ (Youtube)

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างที่คน้ หาการสัมภาษณ์ช่างภาพจากทางเว็บไซต์ยทู ูบ 1
สาเหตุที่ใช้คลิปวิดิโอตัวนี้เป็ นตัวอย่างเพราะเป็ นการสัมภาษณ์ช่างภาพเช่นเดียวกับชิ้นงาน
และการนามุมกล้องต่าง ๆ มาปรับใช้ในวิดีโอ
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างที่คน้ หาการสัมภาษณ์ช่างภาพจากทางเว็บไซต์ยทู ูบ 2

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างที่คน้ หาบทสัมภาษณ์จากทางเว็บไซต์ยทู ูบ 1
สาเหตุที่ใช้วิดีโอตัวนี้ เป็ นตัวอย่างเพราะ เป็ นแนวทางการตั้งคาถามต่าง ๆ เพื่อสัมภาษณ์
ช่างภาพในคลิปวิดีโอ
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รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างที่คน้ หาบทสัมภาษณ์จากทางเว็บไซต์ยทู ูบ 2
รู ปที่ 4.3 ถึ ง 4.6 เป็ นการค้นหาเพื่อ เป็ นข้อ มูล ในการเตรี ย มคาถามสาหรั บสั มภาษณ์
ช่างภาพที่จะมาให้สมั ภาษณ์ในคลิปวิดีโอที่จะผลิต
4.1.4 ประสานงานกับส่ วนต่ างๆ
หลังจากวางแผน ก็ทาการประสานงานกับส่ วนต่างๆ ทั้งภายใน คือ ประสานงานกับทีมใน
บริ ษทั และประสานงานกับภายนอก คือ ประสานงานกับสถานที่ที่จะเดินทางไปถ่ายทาหรื อทางนิ
คอน (Nikon)
4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.2.1 การเตรียมอุปกรณ์ การถ่ ายทา
เมื่อผูจ้ ดั ทาได้เดินทางไปถึงสถานที่ถ่ายทาจึงทาการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆสาหรับการถ่าย
ทา โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ ได้แก่ กล้อง D750 จานวน 2 ตัว โมโนพอท(Monopod)จานวน 1 ตัว
ขาตั้งกล้องวีดีโอจานวน 1 ตัว ไฟจานวน 2 ตัว ไฟตอปิ โดจานวน 2 ตัว ไมโครโฟนไร้สายจานวน 1
คู่ สาหรับติดตั้งให้การผูถ้ ูกสัมภาษณ์ พร้อมกับจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับการถ่ายทา
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รู ปที่ 4.7 จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการถ่ายทา

4.2.2 ดาเนินการถ่ ายทา
หลังจากทาการเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการถ่ายทาเสร็ จ ก็ดาเนิ นการถ่ายทา โดยการเริ่ มจาก
การจัดวางตาแหน่งในการถ่าย กาหนดจุดที่ให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์นงั่ ดูองค์ประกอบเรื่ องแสงให้มีความ
เหมาะสม ซึ่งคนที่เราจะสัมภาษณ์กค็ ือ คุณศุภวัชร์ เด่นอัมพร
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ภาพที่ 4.8 เป็ นภาพระยะปานกลาง(Medium Shot:MS) โดยแสดงให้เห็นท่าทางของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดออกมาระหว่างการให้สมั ภาษณ์

รู ปที่ 4.8 การจัดวางตาแหน่งสาหรับถ่ายทา 1
ภาพที่ 4.9 เป็ นภาพระยะใกล้ (Close up : CU) เป็ นการจัดฉากทั้งหมดออกไปเป็ นภาพที่ตอ้ งการเน้น
การนาเสนอ สี หน้า และ อารมณ์

รู ปที่ 4.9 การจัดวางตาแหน่งสาหรับถ่ายทา 2
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การจัด ต าแหน่ ง ส าหรั บ ถ่ า ยท าการให้สั ม ภาษณ์ เป็ นการถ่ า ย 2 ระยะ คื อ ระยะกลาง(Medium
Shot:MS) และ ระยะใกล้(Close up : CU) เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป

รู ปที่ 4.10 ดาเนินการถ่ายทาช่วงสัมภาษณ์ 1

รู ปที่ 4.11 ดาเนินการถ่ายทาช่วงสัมภาษณ์ 2
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รู ปที่ 4.8 ถึง 4.11 จะแสดงให้เห็นการจัดวางตาแหน่งสาหรับสัมภาษณ์ช่างภาพ โดยใช้พ้ืน
หลัง เป็ นสี ด าและฉายไฟไปที่ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ และสายตาจะไม่ ม องที่ ก ล้อ งจะเป็ นการมองที่ ผู ้
สัมภาษณ์

รู ปที่ 4.12 ดาเนินการถ่ายทาเบื้องหลัง 1
รู ปที่ 4.12 เป็ นการถ่ายเบื้องหลังสาหรับประกอบบทสัมภาษณ์

รู ปที่ 4.13 ดาเนินการถ่ายทาเบื้องหลัง 2
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รู ปที่ 4.12 ถึง 4.13 เป็ นการออกกองถ่ายเบื้องหลังการทางานของช่างภาพที่ให้สมั ภาษณ์เพื่อ
ประกอบกับการให้สมั ภาษณ์และเพื่อการนาไปตัดต่อให้เห็นการทางานจริ งของช่างภาพ

4.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
4.3.1 ก่อนทาการตัดต่ อวิดีโอ
นาฟุตเทจที่ได้จากการถ่ายทามาลงที่เครื่ องเก็บไฟล์ของบริ ษทั และนาไปลงเครื่ องที่ใช้ใน
การตัดต่อ
4.3.2 ทาการตัดต่ อวิดีโอ (Edit)
ในการตัด ต่ อนั้น ทาเพื่อให้เ นื้ อหาของการให้สัมภาษณ์ ช่างภาพออกมาในระยะเวลาที่
กาหนดในที่น้ ีไม่เกิน 1 นาที เพราะถ้ามากกว่านั้นคลิปวิกีโออาจจจะดูไม่น่าสนใจและต้องการทาให้
เนื้ อหาที่ตอ้ งการนาเสนอดูกระชับ เข้าใจง่าย ง่ายต่อการรับชมและรับฟั ง และมีการใส่ ภาพผลงาน
ของช่างภาพเพื่อให้ผทู ้ ี่ไม่รู้จกั ช่างภาพนั้นได้เห็นผลงานของช่างภาพบุคคลนี้ และเพื่อเผยแพร่ ทาง
สื่ อ ออนไลน์ ในการตัด ต่ อ นี้ น าทฤษฏี ก ารตัด ต่ อ 1.การตัด ต่ อ แบบชนภาพ 2.การตัด ต่ อ แบบ
ผสมผสาน 3.การตัดต่อการกระทา และ 4.การตัดต่อแบบมีเรื่ องราว มาใช้อา้ งอิง

รู ปที่ 4.14 เริ่ มดาเนินการตัดต่อ
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รู ปที่ 4.15 ดาเนินการตัดต่อตามบทสัมภาษณ์

รู ปที่ 4.16 ดาเนินการตัดต่อบทสัมภาษณ์และใส่ เบื้องหลังประกอบ
ในการตัดต่อนั้นใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วงนี้เพราะต้องมีการเรี ยงลาดับภาพต่าง ๆ ตามบท
สัมภาษณ์การนาภาพเบื้องหลังเสริ มกับบทสัมภาษณ์เพื่อให้ผชู ้ มเข้าใจได้ง่ายและทาให้เกิดความ
น่าสนใจกับผูช้ ม
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รู ปที่ 4.17 การนาออกวิดีโอไฟล์

ภาพที่ 4.14 ถึง 4.17 คือขั้นตอนการตัดต่อคลิปวิดีสมั ภาษณ์ ตั้งแต่การเริ่ มสร้างโปรเจกต์ไป
จนถึงการนาไฟล์ออกเป็ นคลิปวิดีโอ

4.3.2 พนักงานทีป่ รึกษาทาการตรวจสอบชิ้นงาน
หลังจากการถ่ายทาและการตัดต่อจนเสร็ จ พนักงานที่ปรึ กษาคือคุณปณิ ดา วณิ ชพฤทธิ์ ทา
การตรวจสอบชิ้นงานว่ามีผิดพลาดจุดใด หรื อการตัดต่อมีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่ โดยส่ วนใหญ่จะมี
ข้อผิดพลาดในการเรี ยงเนื้ อหาบทสัมภาษณ์ การเรี ยงลาดับภาพ การใส่ ภาพเบื้องหลัง การเลือก
ภาพถ่ายประกอบการถ่ายทา และการใช้เสี ยงเป็ นตัวส่ งภาพ จากนั้นจึงทาการแก้ไขให้เสร็ จก่อนทา
การเผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์อย่างยูทูบ (Youtube)
4.3.3 เผยแพร่ ผ่านสื่ อออนไลน์ ยูทูบ (Youtube)
หลังจากที่พนักงานที่ปรึ กษาตรวจเสร็ จ ก็ทาการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์อย่างยูทูบ
(Youtube) เพือ่ สื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยเผยแพร่ ผา่ นช่องทาง Nikon Thailand ในวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และมีการตอบรับเป็ นอย่างดีจากทางช่างภาพทั้งอาชีพและมือใหม่เข้าถึงได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=fLkh4nSBQEY
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รู ปที่ 4.18 เผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์ยทู ูบ (https://www.youtube.com/watch?v=fLkh4nSBQEY)

รู ปที่ 4.19 เผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์ยทู ูบ (https://www.youtube.com/watch?v=fLkh4nSBQEY)
สรุ ปงานทั้งหมดเป็ นคลิปวิดีโอ 1 นาที เป็ นคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ช่างภาพ จัดทาเพื่อเผยแพร่
ทางสื่ อออนไลน์ ยูทูบ โดยผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้เป็ นผูต้ ดั ต่อคลิปวิดีโอ การเผยแพร่ ชิ้นงาน
ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีท้ งั จากทางลูกค้าและผูท้ ี่ได้รับชมคลิปวิดีโอ และขอขอบคุณทีมงานทุก
ท่านที่ช่วยให้คาแนะนาและปรึ กษาเป็ นอย่างดีตลอดมา

