1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
Presentation หมายถึง “การถ่ายทอดความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์
แน่ชดั ให้ผฟู ้ ังเข้าใจภายในเวลาจากัด” โดยทัว่ ไปมักใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที รู ปแบบการ
นาเสนอในที่ประชุม แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1.1.1. นาเสนอเพือ่ แจ้งให้ทราบ เป็ นการชี้แจงให้ขอ้ มูลในที่ประชุมได้ทราบหรื อรายงาน
ความก้าวหน้าคืบหน้า เรื่ องนโยบาย แผนงาน ผลการศึกษา และวิธีการดาเนินงาน
1.1.2. นาเสนอเพือ่ ขอความเห็นชอบ เป็ นการนา เสนอเรื่ องที่ดา เนินการไปแล้วและเสนอ
ต่อคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือ่ ขอความเห็นชอบ
1.1.3. นาเสนอเพือ่ พิจารณา เป็ นการนาเสนอโดยให้ขอ้ มูลไว้เป็ นส่วนหนึ่งของทางเลือก
ซึ่งอาจเป็ นแผนงานธุรกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร หรื อแผนงานที่จะทาในอนาคต เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หาร
ได้พจิ ารณาและใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจ ซึ่งวิธีการนาเสนอจะต้องโน้มน้าวให้เห็น
จุดเด่นและคุณประโยชน์ของสิ่งที่นาเสนอ
1.1.4. นาเสนอเพือ่ ตัดสินใจหรื ออนุมตั ิ เป็ นการนาเสนอที่ตอ้ งเตรี ยมข้อมูลอย่างรอบด้าน
อาจต้องวิเคราะห์ SWOT ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส และปั ญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแผน
ทางเลือกหรื อกลยุทธ์ให้ที่ประชุมเพือ่ สามารถตัดสินใจได้ทนั ที
ในปั จ จุบ ัน นี้ การน าเสนอเข้ามามี บทบาทส าคัญ ในองค์กรทางธุ รกิ จทางการเมื อ ง ทาง
การศึกษา หรื อแม้แต่หน่ วยงานของรัฐทุกแห่ งก็ตอ้ งอาศัยวิธีการนาเสนอเพื่อสื่ อสารข้อ มูลเสนอ
ความเห็น เสนอขออนุ มตั ิ หรื อเสนอข้อสรุ ปผลการดาเนิ นงานต่าง ๆ กล่าวโดยสรุ ปการนาเสนอมี
ความสาคัญ ต่อการปฏิบตั ิงานทุกประเภท เพราะช่วยในการตัดสิ นใจในการดาเนิ นงาน ตลอดจน
เผยแพร่ ความก้าวหน้าของงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและบุคคลผูท้ ี่สนใจ
“Training Presentation ของบริ ษ ัทเสริ ม สุ ข ” เป็ น Presentation ที่ ใช้ส าหรับให้ค วามรู ้แ ก้
พนักงานที่เข้ามาใหม่ของ บริ ษทั
การตัดต่อหรื อว่าการลาดับภาพเป็ นขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการโปรดักชัน่ คือโพสต์โปร
ดักชัน่ เป็ นขั้น ตอนสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญ ที่ข าดมิ ไ ด้ ผูต้ ัดต่อ จะต้อ งมี ความรู ้เรื่ อ งการสร้าง
ภาพยนตร์เป็ นพื้นฐานแรกที่ตอ้ งทาความเข้าใจ เนื่ องจากคาศัพท์และคุณสมบัติ รวมทั้งกระบวนการ
บางอย่างจะเป็ นจุดสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอหรื อภาพยนตร์ ผูต้ ดั
ต่อเป็ นผูน้ าเอาฟุตเทจที่ถ่ายเสร็ จเรี ยบร้อย แต่ยงั ไม่เป็ นเรื่ องเป็ นราวตามบทมาจัดเรี ยงลาดับให้เกิด
ความต่อเนื่ องทั้งเนื้ อหาและอารมณ์ จนทาให้สามารถสื่ อความหมายได้สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์
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การตัดต่อให้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น จนสามารถทาให้คนดูเกิดความสนใจติดตามเรื่ องราวอย่างไม่
เบื่อหน่ าย โดยจะต้องอาศัยศิลปะในการตัดต่อ ซึ่งต้องคานึงถึงความต่อเนื่ อง การประกอบภาพ การ
เคลื่อนไหวกล้องและตาแหน่ งที่จะต้องตัดต่อภาพให้เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่คน
ดู ถือ ได้ว่าการตัดต่อ ภาพยนตร์เป็ นขั้นตอนสาคัญอีกอย่างหนึ่ งของการสร้างภาพยนตร์ก่อนการ
นาไปเผยแพร่ ซึ่งในปั จจุบนั ได้นาการผลิตภาพยนตร์มาใช้ในการผลิตละครด้วย
ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานสหกิจ ณ บริ ษทั ThreeStudio ในตาแหน่งงานผูช้ ่วยลาดับ
ภาพ ชื่อผลงาน “Training Presentation” เพือ่ เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อ โดยผูจ้ ดั ทาคิดว่าการ
เรี ยนรู ้ว่าปุ่ มไหนกดอย่างไร กดเพื่อ อะไร แค่น้ ันไม่ ส ามารถเรี ยกว่าเป็ นนักตัด ต่อ ได้ ผูจ้ ดั ทาจึง
อยากจะเข้าใจในส่ วนของหลัก การตัดต่อ เพื่อ ให้ได้คุณภาพที่ดี คุณภาพของเรื่ องราวที่ถูกเล่าไปสู่
สายผูช้ มนัน่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อของบริ ษทั ThreeStudio จากัด: กรณี ศึกษา “Training
Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุข”(2559)
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเทคนิ ค การตัด ต่ อ ของบริ ษ ัท ThreeStudio จ ากัด : กรณี ศึ ก ษา “Training
Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุข”(2559)
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายงานบทบาทหน้ า ที่ ผู ้ต ัด ต่ อ ของบริ ษ ัท ThreeStudio จ ากั ด : กรณี ศึ ก ษา “Training
Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข ”(2559) มี ก รอบระยะเวลาในการศึก ษา 30 พฤษภาคม 2559 ถึ ง
วันที่ 2 กันยายน 2559
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้ท ราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ผู ้ต ัด ต่ อ ของบริ ษ ัท ThreeStudio จ ากัด : กรณี ศึ ก ษา
“Training Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุข”(2559)
1.4.2 ได้ ท ราบ ถึ ง เท คนิ คก ารตั ด ต่ อ ขอ งบ ริ ษั ท ThreeStudio จ ากั ด : กรณี ศึ ก ษ า
“Training Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุข”(2559)
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นิยำมศัพท์
การตัดต่อ คือ การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึ่งช็อต (Shot) ไปยังช็อตต่อไปโดยให้มีความ
ต่อเนื่ องและเรี ยงลาดับเรื่ องราว ไม่มีการกระโดดหรื อ อิริยาบถซ้ าซ้อ นกัน โดยรักษาคุ ณภาพของ
ภาพ และเสียงให้กลมกลืนกันโดยตลอด
เทคนิ ค การตัด ต่ อ คื อ การท าให้แ ต่ล ะฉากดู น่ าสนใจโดยการตัด ต่อ ภาพและเสี ยงให้ มี
ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่ องกันด้วยเทคนิคพิเศษหรื อวิธีการใดๆ เช่น การตัดต่อแบบContinue, Montage
การเชื่อมภาพ เป็ นต้น เพือ่ ให้ได้ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์เต็มรู ปแบบ
บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อ คือ การที่ผตู ้ ดั ต่อนาไฟล์วิดีโอทั้งหมดหลังจากการถ่ายทาเข้ามา
ลาดับเรื่ องราวแล้วนามาตัดต่อให้ภาพยนตร์เรื่ องนั้นเสร็ จสมบูรณ์ เพือ่ จะนาไปเผยแพร่ ได้

