บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิ ล์ม แล้วนาออกฉายในลัก ษณะที่แสดงให้เห็ น
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพที่ปรากฏบนฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทา
แล้วเป็ นเพียงภาพนิ่งจานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย
ต่ อเนื่ อ งกัน เป็ นช่ วงๆ ตามเรื่ อ งราวที่ ไ ด้รับ การถ่ า ยท าและตัด ต่ อ มา ซึ่ ง อาจเป็ นเรื่ อ งราว หรื อ
เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผูส้ ร้ างก็ได้ ด้วยคุ ณลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ ที่สามารถแสดงให้เห็ นภาพและ
เสี ยงอันน่าสนใจ ภาพยนตร์ จึงเป็ นสื่ อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิ พลในด้านต่างๆ เป็ นอย่างสู งมา
ตลอดเวลานับร้อยปี จนปัจจุบนั แม้จะมีสื่อประเภทอื่นเกิดขึ้นมากแล้ว แต่ภาพยนตร์ ก็ยงั อยูใ่ นความ
นิ ยม และได้รับการพัฒนาให้มีบทบาทสาคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกิ จการด้านธุ รกิ จการบันเทิ ง
และยังมีคุณค่าอย่างสู งสาหรับการศึกษา เนื่ องจากภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถ
ทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้อย่างลึกซึ้ ง
ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ ง หลาย ๆ ภาพเรี ยงติดต่อกันอย่างต่อเนื่ อง ใช้หลักการที่เรี ยกว่าการเห็น
ภาพติดตา และเมื่อนาเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็ วในการฉายต่อภาพเท่า
ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็ นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 1 ส่ วน 3 วินาที
ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทาการเชื่อมโยงสอง
ภาพเข้าด้วยกันและจะทาหน้าที่ดงั กล่าวต่อไปเรื่ อยๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียงกัน
ในกรณี ที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็ นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในลักษณะของการ
เคลื่ อ นไหว เมื่ อ น ามาเรี ยงต่ อ กัน ในระยะเวลากระชั้น ชิ ด

ภาพนิ่ ง เหล่ า นั้น จะกลายเป็ น

ภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่ องกันเป็ นธรรมชาติ ปั จจุบนั ความเร็ วที่ใช้ในการถ่ายทาคือ 25 เฟรม ต่อ 1
วินาที
การตัดต่อหรื อว่าการลาดับภาพเป็ นขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการโปรดักชัน่ คือโพสต์โปรดักชัน่
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ขาดมิได้ ผูต้ ดั ต่อจะต้องมีความรู้เรื่ องการสร้างภาพยนตร์
เป็ นพื้นฐานแรกที่ตอ้ งทาความเข้าใจ เนื่ องจากคาศัพท์และคุณสมบัติ รวมทั้งกระบวนการบางอย่าง
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จะเป็ นจุดสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอหรื อภาพยนตร์ ผูต้ ดั ต่อจะเป็ น
ผูค้ ดั เลือกช็อตและรวบรวมเรี ยงร้อยภาพให้เกิดภาพเรื่ องราวขึ้นตามจินตนาการของผูก้ ากับ ซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่ทางานร่ วมกับผูก้ ากับอย่างใกล้ชิด การตัดต่อลาดับภาพมีความสาคัญต่อคุณภาพและความสาเร็ จ
เพราะผูต้ ดั ต่ อเป็ นผูน้ าเอาฟุ ต เทจที่ ถ่ า ยเสร็ จเรี ย บร้ อย แต่ ย งั ไม่ เ ป็ นเรื่ อ งเป็ นราวตามบทมาจัด
เรี ยงลาดับให้เกิดความต่อเนื่ องทั้งเนื้ อหาและอารมณ์ จนทาให้สามารถสื่ อความหมายได้สมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์ การตัดต่อให้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นทั้งด้านเรื่ องราวและอารมณ์จนสามารถทาให้
คนดูเกิดความสนใจติดตามเรื่ องราวอย่างไม่เบื่อหน่าย โดยจะต้องอาศัยศิลปะในการตัดต่อ ซึ่ งต้อง
คานึ งถึ งความต่อเนื่ อง การประกอบภาพ การเคลื่อนไหวกล้องและตาแหน่งที่จะต้องตัดต่อภาพให้
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่คนดู
โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่ ง บทบาทหน้าที่ตดั ต่อในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา
เพื่อการโฆษณาให้ร้านกาแฟ “ Hands and Heart หน้าที่เริ่ มต้นที่ตอ้ งประชุ มกับทางบริ ษทั Oversea
Online โดยเรื่ องข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทาภาพยนตร์ โฆษณาให้ร้าน Hands and Heart ชิ้นงานที่
ร้าน Hands and Heart ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 คุยกับคนเขียนบทว่าภาพยนตร์ โฆษณาจะออกมาเป็ น
อย่างไร ขั้นตอนที่สาม ดูวีดีโอ reference รู ปแบบวีดีโอที่ร้าน Hands and Heart ต้องการ ขั้นตอน
ที่สี่ เริ่ มเสนอบทกับบริ ษทั Oversea Online เพื่อที่จะให้ทางบริ ษทั อนุ มตั ิในการถ่ายทา ขั้นตอนที่ห้า
เริ่ มการถ่ายตาม Breakdown ที่ได้วางแผนกับทีมงานไว้ข้ นั ตอนที่หก ตัดต่อเพื่อที่จะให้เป็ นไปตาม
บทที่ได้มีการวางแผนอย่างที่ตอ้ งการ ขั้นตอนสุ ดท้ายนาเสนอบริ ษทั Oversea Online และ ร้ าน
Hands and Heart
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งตัดต่อภาพยนตร์ ในการสร้างภาพยนตร์
เพื่อการโฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การท างานของต าแหน่ ง ตัด ต่ อ ภาพยนตร์ ใ นการสร้ า ง
ภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาร้านกาแฟ Hands and Heart
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการตัดต่อลาดับภาพยนตร์ โฆษณาร้าน Hands and Heart ของ
บริ ษทั Oversea Online เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการตัดต่อลาดับภาพยนตร์ รวมไปถึ ง
อุปกรณ์การตัดต่อลาดับภาพยนตร์
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โดยขอบเขตการศึกษาอยู่ระหว่างระยะเวลาในการศึกษา 30 พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน 2559
รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดื อน ได้มาทาการฝึ กสหกิ จศึกษาที่ บริ ษทั Oversea Online เพื่อที่จะได้
เรี ยนรู ้ถึงตาแหน่งหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อลาดับภาพยนตร์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ท ราบถึ งบทบาทหน้า ที่ ในการตัดต่ อล าดับ ภาพยนตร์ ข องบริ ษ ทั Oversea Online
กรณี ศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาร้าน Hands and Heart
1.4.2 ได้ทราบถึ งเทคนิ คในการตัดต่อลาดับภาพยนตร์ ของบริ ษทั Oversea Online กรณี ศึกษา
ภาพยนตร์ โฆษณาร้าน Hands and Heart

