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รูปแบบของรายการ
เป็ นรายการทีนําเสนอข่าว ให้ผรู้ ับได้ตามทันสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึน โดยแบ่งออกเป็ น
ช่วง
ช่วงที ข่าวช่วงเวลา . น. ข่าวเช้าจะนําเสนอข่าวทีเกิดขึนในช่วงเวลา . น.ของ
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ั
ข่าว
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ขันตอนที หาข่ าวจากแหล่งข่ าว
ก่ อ นที เราจะมี ข่ า วไปตัด ตัด ต่ อ เพื อออกอากาศนั น เราจะต้อ งหาข่ า วจากแหล่ ง ข่ า ว
จาก www.newsweb2.thaitv3.com โดยเลื อ กข่ า วที น่ า สนใจที สุ ด ในรอบหรื อเวลา
ออกอากาศนันๆ มาเขี ย น ข่ า วต่ อ รอบ ในแต่ ล ะวัน จะมี ท ังหมด รอบ ได้แ ก่
. / . / . / . น.

ภาพที . หน้าเวปแหล่งข่าวทีนํามาเขียนและตัดต่อ

หลังจากทีได้ข่าวทีน่าสนใจมาแล้ว ก็ทาํ การเขียนข่าวเพือนําสคิปให้ผทู ้ ีลงเสี ยงในการอ่าน
ข่าวเพือให้ข่าวนันมีความน่าสนใจ และสมบูรณ์ทีสุ ดก่อนทีจะนําไปออกอากาศ และ นําเสี ยงนันมา
ทําการตัดต่อ ในขึนตอนต่อไป

ภาพที . เนือหาข่าวจากแหล่งข่าวทีนํามาใช้เขียนและตัดต่อ
หลังจากทีได้เขียนข่าว ให้มีความกระชับและมีการใช้คาํ ที น่าสนใจมากขึนแล้ว
ก็จะออกมาเป็ นตามรู ป . นี ก่อนทีจะส่ งไปยังขันตอนการผลิตต่อไป

ภาพที . สคิปข่าวทีน่าสนใจ ข่าว ก่อนทีจะถูกส่ งไปลงเสียง

ขันตอนที นําฟุตเทจข่ าว ออกจากโฟลเดอร์ เพือนํามาตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere
หลังจากทีได้ Footage ข่าวมาแล้ว ก็นาํ มาตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere pro
เพือหาช็อตทีน่าสนใจทีสุด 1 Footage จะตัดออกมาในเวลาทีไม่เกิน . นาที เพือนําไปตัด
เพราะการตัดเสี ยงให้เข้ากับข่าวทีถูกติดมา จะถูกเขียนมาไม่ให้เกิน . นาที เพือจํากัดเวลาการ
ออกอากาศ ของแต่ละรอบข่าวต้นชัวโมง

ภาพที . ภาพทีโหลดมาจากแหล่งข่าว
ขันตอนที นําฟุตมาตัดต่ อในโปรแกม Adobe premiere โดยเลือกช็อตทีน่าสนใจ
หลังจากทีได้นาํ Footage มาทําการตัดต่อนําแต่ช็อตทีน่าสนใจทีจะนําไปออกอากาศเพือเพิม
ความน่าสนใจ และตัดต่อให้ตรงกับเสี ยงทีถูกเขียนลงในสคิป ก็จะเป็ นไปตามภาพที .

ภาพที . ตัดต่อภาพข่าว

ขันตอนที บันทึกไฟล์ฟุตเทจทีตัดเสร็จแล้ว เพือไปใช้ ในการตัดต่อรวมกับเสีย ง และ CG เพือนําไป
ออกอากาศ
เมือ Footage ทีถูกตัดต่อพร้อมทีจะนําไปออกอากาศแล้ว ต่อไปก็ได้ถึงขึนตอนการบันทึกไฟล์ภาพที
ตัดเสร็จแล้ว เพือนําไปตัดต่อรวมกับเสียง และ CG เพือนําไปออกอากาศ และไปสู่ขนตอนต่
ั
อไปดังภาพ .

ภาพที . บันทึกไฟล์ภาพโดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์สาํ หรับตัดต่อขันต่อไป
ขันตอนที เขีย น CG หัวข้ อข่ าว เพือนําไปใช้ ในการออกอากาศ
เมือได้ทาํ การบันทึก Footage ทีพร้อมในการตัดต่อ และก่อนทีจะถูกส่ งต่อไปสู่ขนตอนต่
ั
อไป
เราจะต้องเขียน CG หรื อหัวข้อข่าว โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects โดยสรุ ปจากเนือหาข่าว
มาเป็ นข้อความสันๆ เพือใช้เป็ นหัวข่าว และนําไปใช้ออกอากาศ ดังภาพ .

. การทําCG หรื อหัวข่าวที น่าสนใจ

ขันตอนที นําไฟล์ ทังหมดทีตัดต่อ มาตัดต่ อรวมกัน เพือใช้ ในการออกอากาศ
ก่อนทีจะไปสู่ ขนตอนการตั
ั
ดต่อ Master เราจะต้องนําไฟล์เสี ยง ทีผูป้ ระกาศข่าวได้ลงเสี ยงไว้
ตามสคิปทีถูกเขียนขึนมา นํา มาใส่ในโปรแกรม Adobe Premiere เพือทําการรอตัดต่อตัว Master
ดังภาพ .

ภาพที . การนําไฟล์เสี ยงทีผูป้ ระกาศข่าวอัดเอาไว้ เพือทําการรอตัดต่อตัว Master
และก่อนที เราจะได้ทาํ การตัดต่อ Master เราจะต้องเตรี ยมไฟล์ต่างๆให้พร้อม คือไฟล์เสี ยง
ไฟล์CG และ ไฟล์ Footage เพือทําให้การตัดต่อ Master ทําได้อย่างสะดวก และขันตอนนีคือการนํา
CG มาใส่ในโปรแกรม Adobe Premiere เพือเตรี ยมการไปสู่การตัดต่อในขันตอนต่อไป ดังภาพ .

ภาพที . นําไฟล์ CG มาใส่ ในโปรแกรม Adobe Premiere เพือทําการตัดต่อตัว Master

เมือเราได้นาํ ไฟล์เสี ยง และไฟล์ CG ทีได้ถูกทําไว้ มาลงใน Adobe Premiere เรี ยบร้อยแล้ว
สิ งทีจะขาดไปไม่ได้คือ ไฟล์ภาพหรื อ Footage นันเอง ก็จะถูกนํามาไว้ใน Adobe Premiere เช่นกัน
ดังภาพ .

ภาพที . นําไฟล์ Footage ทีเราได้เลือกจุดน่าสนใจไว้แล้ว
มาใส่ในโปรแกรม Adobe Premiere เพือทําการตัดต่อตัว Master
เมือไฟล์ต่างๆได้พร้อมแล้ว ก็มาถึงขันตอนสุ ดท้ายก่อนถูกนําไปออกอากาศ ก็คือการนําเอา
ไฟล์ทงสามอย่
ั
าง คือ Footage,เสียงผูป้ ระกาศ และ CG โยนเข้ามาในโปรแกรม Adobe Premiere
เพือมาจัดวาง ให้ตรงกับ แบบฟอร์มการตัดต่อ Master ของทางรายการทีมีมาให้อยู่แล้ว ดังภาพ .

ภาพที . เป็ นภาพแบบฟอร์มของตัว Master ทีมีให้อยูแ่ ล้ว โดยจะมี
Background Transition และเสี ยง Sound ไว้ให้

เมือนําไฟล์ต่างๆโยนลงมาในโปรแกรม Adobe Premiere เรี ยบร้อยแล้ว ก็นาํ ไฟล์เสี ยงและ
ไฟล์ภาพ มาวาง และเนือหาของภาพจะมีความยาวเพียงเนื อหาของข่าวทีถูกเขียนขึนในสคิปเท่านัน
เมือเนือหาของข่าวแรกจบลง ก็จะถูกขันกลางโดย ทรานซิ สชัน ของแบบฟอร์ม ของทางรายการ ถึง
จะไปสู่ข่าวทีสองหรื อสามได้ ดังภาพที .

ภาพที . นําไฟล์เสี ยงและภาพทีโยนเข้ามาในโปรแกรม ตัดเสียงและภาพออกให้เป็ น ข่าว
และจัดวางให้ตรงกับแบบฟอร์ม โดยความยาวของแต่ละข่าวนันจะขึนอยู่กบั ความยาวของเนือหา
ข่าว
เมือได้ทาํ การวาง ภาพและเสี ยงให้ตรงกันแล้ว ต่อไปก็คือการวาง CG ทีพิมพ์หวั ข่าวที
น่าสนใจไว้แล้ว นํามาใส่ให้ตรงกับแบบฟอร์ม เพือให้ผชู ้ มรายการเข้าใจได้ง่ายขึนหรื อผูท้ ีไม่ทนั
การอ่านข่าวของผูป้ ระกาศทีพูดหัวข่าวไปแล้ว ได้อ่าน CG หัวข่าวตัวนี โดยไม่ตอ้ งดูยอ้ นหลังก็จะรู ้
ได้ว่าข่าวเรื องนี คือข่าวอะไรนันเอง ดังภาพ .

ภาพที . นํา CG ทีพิมพ์หัวข่าวไว้มาใส่ ให้ตรงกับแบบฟอร์ม

หลังจากทีเราวางข่าวสามข่าวเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบฟอร์มแล้ว และก่อนทีจะนําไป
ออกอากาศ เราจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนทีจะนําไปออกอากาศ เพือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเมือ
เราตรวจดูเรี ยบร้อยแล้ว ก็ตอ้ งทําการ Export ไฟล์เพือทําการอัพโหลด แล้วส่ งไปยังช่องเคเบิ ล TV

. หลังจากทีจัดทุกอย่างตรงตามแบบฟอร์มแล้ว ทําการ Export ไฟล์
เพือทําการอัพโหลด แล้วส่งไปยังช่องเคเบิล TV
สรุป
ในกระบวนการการผลิต ประกอบด้วยการทํางานมีขนตอน
ั
ดังต่อไปนี การรวบรวมข้อมูล
ขันต้น หาข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ ที มีความน่าเชือถือ และ นํามาเขียนข่าว นําฟุตเทจข่าวต่างๆ มาตัด
ให้มีความน่าสนใจโดยจะมีกาํ หนดระยะเวลาของฟุตเทจ นาที

วิต่อ ฟุตเทจ เพือเล่าเรื องราว

ได้ง่ายและเข้าใจง่ายมากยิงขึน และรายการ Topnews จะแบ่ง เป็ น ช่วง ช่วงละ ข่าวและต้องนํา
ทัง ข่าวมาตัดรวมกัน ซึ งเรี ยกว่าการตัดมาสเตอร์ หลังจากทีตัดฟุตเทจทัง ข่าวเสร็จ (มาสเตอร์) ก็
จะทําการส่ งฟุตเทจผ่านทาง อีเมล์ ไปช่องต่างๆ เพือใช้ในการออกอากาศ

