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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์ คือ กระบวนการบันทึกภาพด้วยกล้องสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ แล้วนาออกฉาย
ในลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนกล้องสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ หลังจาก
ผ่านกระบวนการถ่ายทาแล้วเป็ นเพียงภาพนิ่ งจานวนมาก ที่มีอิริยาบถหรื อแสดงอาการเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็ นช่วงๆ ตามเรื่ องราวที่ได้รับการถ่ายทาและตัดต่อมา ซึ่ งอาจ
เป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงให้เหมือนจริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดง
และสร้ า งภาพจากจิ นตนาการของผูส้ ร้ า งก็ ไ ด้เป็ นการสร้ างสรรค์ผ ลงานทางศิ ล ปะในรู ป ของ
ภาพเคลื่อนไหว และเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง
ในการสร้างภาพยนตร์ ”เสี ยง” คือองค์ประกอบอย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างมากเพราะ
เสี ย งเป็ นตัวกลางที่ จะท าให้ ผูช้ มมี ค วามคิ ดและมี แนวทางตามที่ ภ าพยนตร์ ต้องการจะเล่ า และ
สามารถให้อารมณ์กบั ผูช้ มคล้อยตามไปในทางเดียวกับภาพยนตร์ ได้ซ่ ึ งองค์ประกอบของเสี ยงนั้น
จะมีดงั นี้ 1.เสี ยงพูดของตัวละครตามบทบาท (Dialog) เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญที่สุดที่ใช้ในการ
บอกเล่าเรื่ องราวและเนื้ อหาของหนัง ส่ วนมากจะบันทึกสดในขณะถ่ายทาเพราะจะสื่ ออารมณ์ ได้
ดี กว่าการนามาพากย์ใหม่ แต่จะเสี ย ค่า ใช้จ่า ยสู ง ผูท้ ี่ มี หน้าที่ รับ ผิดชอบในการอัดและใช้เครื่ อง
บันทึกเสี ยงคือ Production Mixer โดยมี Boom Man เป็ นผูช้ ่วยในการถือและวางตาแหน่งของ
ไมโครโฟนที่ใช้อดั หากช่วงไหนเสี ยงที่บนั ทึกมาคุณภาพไม่ดีเช่น มีเสี ยงรบกวนเยอะ เสี ยงเบาไป
เสี ยงแตก หรื อ เราต้องการเปลี่ ยนบทสนทนา เราก็จะพากย์ใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่าการทา Looping หรื อ
ADR (Automated Dialog Replacement) คนที่ดูแลส่ วนนี้ ก็คือ ADR Recordist มักจะไปบันทึกกันที่
ห้องอัด ADR Editor ก็คือผูท้ ี่นาเสี ยงที่มาขยับให้ตรงกับปากของนักแสดงหรื อวางในตาแหน่ งที่
ต้องการ สิ่ งที่ สาคัญในการพากย์ใ หม่ก็คือน้ าเสี ยงและอารมณ์ ของนัก แสดงควรให้ใกล้เคี ยงกับ
ของเดิ มมากที่ สุดเพื่อไม่ให้ผชู ้ มเกิ ดความรู ้ สึกสะดุ ดในขณะชมภาพยนตร์ ได้ ซึ่ งอาจจะมี การใช้
effect ตกแต่งเสี ยงเช่นการ EQ หรื อการใส่ Reverb เข้าช่วยบ้าง 2. Sound Effect คือเสี ยงต่างๆที่
เกิ ดขึ้นรอบๆนักแสดงซึ่ งจะมีส่วนช่ วยเสริ มให้คนดูเชื่ อในสิ่ งที่เห็นบนจอ เราแบ่งเป็ น 3 กลุ่มได้
ดังนี้ 2.1 เสี ยง Foley คือการทาเสี ยงเท้าเดินหรื อวิ่ง ส่ วนมากจะทาขึ้นมาใหม่เพราะเป็ นการยากที่จะ
อัดได้อย่างชัดเจนในขณะถ่ายทา และรวมไปถึงเสี ยงเสื้ อผ้าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถเก็บให้ชดั เจนได้ในขณะถ่ายทาจริ ง 2.2 Sound Design คือเสี ยงบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ในชีวติ จริ งแต่ไปเสริ มความรู ้สึกให้กบั ภาพได้ เช่นเสี ยงฮัมต่า ๆ ก็อาจใช้แทนความรู ้สึกถึงอันตราย
ที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ น หรื ออาจจะเป็ นเสี ยงที่ ทาขึ้ นเองเช่ นเสี ยงไฟที่ กาลังลุ กไหม้ใ นภาพยนตร์ เรื่ อง
Backdraft หรื อเสี ยงดาบเลเซอร์ในภาพยนตร์ เรื่ อง Starwars เป็ นต้น
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2.3 Ambience คือเสี ยงบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ เช่ นในป่ าตอนกลางคืนก็จะต้องมีเสี ยงจิ้งหรี ด
เรไร หรื อเสี ยงความวุน่ วายของสภาพการจราจรในเมือง หรื อเสี ยงของกลุ่มคน ( Walla Group )ใน
งานเลี้ ยงงานแต่งงานภัตตาคารร้านอาหาร ก็จะมีเสี ยงต่างกัน หรื อเสี ยงสภาพบรรยากาศของห้อง
(Room Tone ) แต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกัน
3. Music หรื อดนตรี ประกอบ ก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่ใช้สร้างอารมณ์ของหนังให้สมบูรณ์ข้ ึน ดังที่เรา
เคยได้ยนิ จากภาพยนตร์ หลาย ๆ เรื่ อง ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรงนี้ก็คือ Music Composer
อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญที่สุดก็คือความพอดีในการเลือกใช้เสี ยงต่าง ๆ เช่นการไม่จงใจใช้ดนตรี หรื อ
effect ต่าง ๆที่ขบั เน้นอารมณ์มากเกิ นไป หรื อ มีเสี ยงน้อยหรื อโล่งและรกจนเกิ ดความรู ้ สึกอึดอัด
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก็อยูท่ ี่ดุลยพินิจของคนทาแต่ละคนเหล่านีข้ ึ้
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เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานสหกิ จ ณ บริ ษทั โอเวอร์ ซี ออนไลน์โปรดักชัน่
จากัดตั้ง แต่ วนั ที่ 30พฤษภาคม 2559– วันที่ 2 กันยายน 2559ในตาแหน่ ง งานผูบ้ นั ทึ ก เสี ย งของ
ภาพยนตร์ โฆษณาให้ร้านกาแฟ“Hand & Heart Coffee”ในส่ วนของผูจ้ ดั ทานั้นจะเป็ นการทางานใน
ขั้นตอนการผลิต (Production)ซึ่งถือเป็ นขั้นตอนที่ 2 ที่จะทาการสรรค์สร้าง และนาภาพและเสี ยงที่ดี
ที่สุดไปสู่ สายตาผูช้ ม ซึ่ งการทาหน้าที่ผูบ้ นั ทึกเสี ยงนั้นจะต้องคอยดูแลเสี ยงทั้งหมดในภาพยนตร์
หรื อโฆษณา ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลเสี ยงในขณะเรคคอร์ ดการเก็บเสี ยงหลักไดอาล็อค การเก็บเสี ยง
ประกอบ การเก็บเสี ยงบรรยากาศล้วนแต่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของภาพยนตร์ หรื อภาพยนตร์
โฆษณาและเสี ยงยังเป็ นสิ่ งหลัก ๆ ของการทาให้อารมณ์คล้อยตามได้มาก
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงอยากจะศึกษากระบวนการทางานในหน้าที่ ผบู้ นั ทึกเสี ยงเพราะการทางาน
ในหน้าที่น้ ีถือเป็ นหน้าที่สาคัญที่ตอ้ งอาศัยการใช้ความขยันอดทน และต้องใช้ความรู้ในเรื่ องทิศทาง
ต่าง ๆ ของตัวละครและเรื่ องของมุมภาพเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย ซึ่ งถือเป็ นการใช้ความรู ้ ที่ได้เรี ยนมา
อย่างคุ ม้ ค่า และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยในภาพยนตร์ โฆษณาของร้ านกาแฟ“Hand & Heart
Coffee”เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่จะแสดงให้เห็นถึงคนรุ่ นหลังว่าคนในสมัยก่อนร้านในสมัยก่อนมี
ความเป็ นเอกลักษณ์ยงั ไงทาไมในสมัยนี้ปัจจุบนั ยังมีคนดื่มอยู่
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และเทคนิคในการทางานของผูบ้ นั ทึกเสี ยงในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาของบริ ษทั โอเวอร์ ซี ออนไลน์ โปรดักชั่น จากัดกรณี ศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ
“Hand & Heart Coffee”
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายงานเรื่ อ ง บทบาทหน้า ที่ ผูบ้ ัน ทึ ก เสี ย งในการผลิ ต ภาพยนตร์ ข องบริ ษ ัท โอเวอร์ ซี
ออนไลน์โปรดักชัน่ จากัดกรณี ศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ“Hand & Heart Coffee” มีกรอบ
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 2 กันยายน 2559
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ได้ทราบบทบาทหน้าที่ และเทคนิ คของผูบ้ นั ทึกเสี ยงในการผลิ ตภาพยนตร์ โฆษณาของ
บริ ษทั โอเวอร์ ซียอ์ อนไลน์โปรดักชัน่ จากัดกรณี ศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาร้าน “Hand & Heart
Coffee”

