บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั RAYONGCHANNEL จากัด ผูศ้ ึกษาได้รับหมอบหมายงานให้เป็ น
เหมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ได้นาความรู ้ ประสบการณ์ที่มานั้นนามาสรุ ปเรี ยบเรี ยงเป็ น
รายงานเป็ นรายงาน เรื่ อง ขั้นตอนผลิตวีดีโอรายการ RAYONG GUIDE เพื่อให้เกิดความรู ้และการเข้าใจที่
ถูกต้อง ที่จาเป็ นต้องศึกษากระบวนการผลิตโทรทัศน์ ซึ่ งตัวผูศ้ ึกษานั้นได้ทาการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจยั บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องนามาเสนอมีดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อรายการโทรทัศน์
1. แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
พจนา สะใบนาง. (2546).25). กล่าวไว้วา่ การผลิตรายการหลายๆประเภทจะถ่ายทากันในห้องจัด
รายการหรื อนอกสถานที่ โดยต้องมีการวางแผนและเตรี ยมงานให้เป็ นอย่างดีเรี ยบร้อยเพื่อสะดวกใน
การถ่ายทา ทัว่ ไปการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน
1.ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)
ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) เป็ นขั้นตอนการวางแผน ประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่ ายเพื่อมาเตรี ยมงานพร้อมก่อนจะเริ่ มลงมือถ่ายทากันขั้นตอนที่มีความสาคัญมากของ
ขั้นตอนการผลิตมีดงั นี้
1.1วางแผนทางการผลิต โดย ผูผ้ ลิตรายการ (producer) เป็ นผูน้ าในการประชุมทีมงานทุกฝ่ าย
เพื่อให้ทาไปในวัตถุประสงค์เป้ าหมายเดียวกันของแต่ล่ะฝ่ ายและหน้าที่
1.2การเขียนบท(Script Writer) ผูท้ ี่ได้รับหมอบหมายจากผูผ้ ลิตรายการต้องเข้าใจแนวทาของ
รายการให้ชดั เจนของข้อมูลในการเขียนบท ว่าเขียนให้ใครช่วงใดอายุเท่าไหร่
1.3เตรี ยมหาวัสดุรายการ ในส่ วนนี้จะเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายทีมฉากต่างๆเสื้ อผ้าแต่งหน้ากราฟิ กต่
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2. ขั้นการผลิตรายการ (Production)
การผลิตรายการคือขั้นตอนของการบันทึกเทปรายการหรื อถ่ายทอดสดหลังจากที่ทีมงานทุก
ผ่ายนั้นเตรี ยมขั้นตอนต่างๆพร้อมเป็ นอย่างดี ในเวลาที่ถ่ายทาจริ งนั้นจะเป็ นการรวมทีมงานมาประจาสตูดิโอ
หรื อพื้นนอกสถานที่ที่มีกาหนดการถ่ายทา เพื่อมาช่วยเหลือกัน
2.1 การบันทึกเทป(On videotape) เป็ นการบันทึกรายการลงเทปจากนั้นนาเทปไปตัดต่อลง
เสี ยงเพื่อเป็ นรายการที่สมบรู ณ์พร้อมออกอากาศต่อไป
2.2 การถ่ายทอดสด (Live) สามารถรายงานและนาเสนอเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นจริ งไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายแต่ทีมงานต้องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างมากในการกาลังผลิตรายการสดนั้น พอเมื่อเกิด
ปั ญหาขึ้นมาจริ งๆไม่สามารถแก้ไขตัดต่อได้เลย
3. ขั้นหลังการผลิตรายการ (Postproduction)
3.1 การตัดต่อ ใช้กบั รายการที่บนั ทึกเทปเก็บไว้ออกอากาศ การตัดต่อเพื่อเรี ยบเรี ยงรายการให้มี
ความต่อเนื่ อง จัดลาดับประเด็ดให้เข้าใจง่ายเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มอารมณ์ของแต่ล่ะเรื่ องราวในรายการด้วย
เสี ยงเพลงให้ได้อารมณ์ความรู ้สึกตามของผูเ้ ขียนบท
3.2 ประเมินผล ภายหลังงานการผลิตรายการออกอากาศเสร็ จทุกครั้งทีมงานจะมีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการทางานของแต่ล่ะฝ่ าย ข้อบกพร่ องควรแก้ไข เพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุ งการทางานในการ
ผลิตรายการในครั้งต่อๆไปให้ดียงิ่ ขึ้น
2. แนวคิดเกีย่ วข้ องกับการตัดต่ อรายการโทรทัศน์
กระบวนการที่นาเอาวัสดุรายการที่ผา่ นการบันทึกแล้วนามาเรี ยบเรี ยงผสมผสานเข้าด้วยกัน
เพื่อบอกเรื่ องราวของรายการทั้งหมดอย่างเป็ นขั้นตอน เรื่ องการใช่เทคนิคการตัดต่ออย่างไรให้ตรงกับ
ข้อกาหนด การตัดต่อที่ไม่ได้ดีพอนั้นอาจทาให้ผทู ้ ี่รับชมรายการนั้นเกิดความสับสนหรื อทาให้รายการเล่า
นั้นดูน่าเบื่อไปเลย ต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ งทาความคุน้ เคยและมีความสาคัญในการตัดต่อ
Linear and Nonlinear Editing
การตัดต่อแบบลิเนียร์ เป็ นกระบวนการชนิ ดอัดทับหรื อทาสาเนาลงบนเส้นเทปอีกม้วนหนึ่งให้
ตรงตามข้อกาหนดที่ตอ้ งการ การทางานแบบนี้ได้ผลดีตามสมควรจนกระทัง่ ผูก้ ากับหรื อทีมงานต้องการให้
มีการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนของบริ เวณช่วงกลางของเส้นเทปนัน่ ย่อมหมายความว่างานทั้งหมดต้องนาเอาม
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เรี ยงลาดับกันใหม่ท้ งั หมดทาให้เสี ยเวลาและเป็ นเรื่ องยุง่ ยากนอกจากนี้การตัดต่อแบบลิเนียร์ ที่จาเป็ นต้องทา
สาเนาหลายครั้งยังทาให้คุณภาพของสัญญาณภาพแย่ลงไปอีก
ในทุกวันนี้รายการโทรทัศน์และการผลิตวิดีโอส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การตัดต่อด้วยระบบนอนลิเนียร์ ระบบการตัด
ต่อแบบนี้เป็ นกระบวนการที่สัญญาณวิดีโอถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยบันทึกข้อมูลความจาของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงสามารถนาเอาข้อมูลของภาพและเสี ยงเหล่านั้นมาจัดวางหรื อนามาเรี ยบเรี ยงได้ตาม
ต้องการ นอกจากนี้ยงั สามารถทาเทคนิคภาพพิเศษหรื อใส่ เสี ยงประกอบรายการและใส่ ภาพกราฟิ กได้
ด้วย ทั้งหมดนี้ เป็ นการทางานด้วยการใช้โปรแกรมตัดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ การตัดต่อด้วยระบบเช่นนี้
ย่อมมีความง่ายในการเปลี่ยนหรื อเคลื่อนย้ายคลิปวิดีโอใดๆก็ตามจนกว่าผูก้ ากับและทีมงานจะพึงพอใจ
เทคนิคการตัดต่ อทีด่ ี
การตัดต่อมีความคล้ายกับงานศิลปหัตถกรรมอื่นๆในกรณี ที่วา่ ถ้าผูผ้ ลิตมีทกั ษะที่ดีแล้วจะ
ไม่ทาให้ผชู ้ มดูเกิดความราคาญในการตัดต่อก็เช่นกันถ้าทาออกมาดีผชู ้ มก็จะไม่ประท้วงแต่จะซึ มซับเอาผลที่
เกิดขึ้นจากงานนั้นเข้าไปตัวอย่างเช่นในฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจที่ประกอบไปด้วยช่วงสั้นๆเพื่อก่อให้เกิดความตึง
เครี ยดผูช้ มย่อมตระหนักได้เพียงถึงการเพิ่มขึ้นของการปลุกเร้าให้มีความรู ้สึกเป็ นกังวลและมองเห็นภาพ
ของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วเท่านั้น
อุปกรณ์ เครื่ องมือการตัดต่ อวีดีโอ
อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการตัดต่อประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมตัด
ต่อ จอภาพ ลาโพง เครื่ องผสมสัญญาณเสี ยงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระบบและระดับ
ความซับซ้อนของงานที่ทาเป็ นสาคัญ สัญญาณวิดีโอสามารถนาเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จากเครื่ องบันทึก
เทปวิดีโอ กล้องถ่ายวิดีโอ หรื อเป็ นอุปกรณ์ประเภทบันทึกด้วยสื่ อชนิดหน่วยความจา วิธีการง่ายที่สุดและ
นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือการใช้การเชื่ อมต่อด้วยสายไฟล์วายที่สามารถควบคุมและทาการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้สะดวกรวดเร็ ว

