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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ได้ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ องบทบาท และหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อบทละครโดยผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แนวคิด และทฤษฎีประกอบการอธิ บายผลสรุ ปจากได้การปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษามี 2 แนวคิด
ดังนี้ เอกสาร ทฤษฎี หรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีการผลิตละครโทรทัศน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ Editor
2.3 ขั้นตอนของการตัดต่อรายการโทรทัศน์
2.1 แนวคิดทฤษฎีการผลิตละครโทรทัศน์
ในการผลิ ตละครโทรทัศน์น้ นั ในฐานะผูผ้ ลิ ตละครมีความจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งมีความรู ้
เรื่ องข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับละครโทรทัศน์ โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับขั้นตอนหลังการผลิ ตละคร
โทรทัศน์
2.1.1 ขั้นตอนหลังการถ่ายทา (Post Production)
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือการตัดต่อภาพ, เสี ยง และดนตรี การตัด
ต่อภาพเป็ นการเล่ าเรื่ องของละครโทรทัศน์ให้มีความน่ าติ ดตามมี การใช้เทคนิ คตัดต่อมาช่ วยให้
ละครน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการทางานจะเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตดั ต่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยมีผู ้
กากับการแสดงเป็ นคนให้ความเห็น และตรวจสอบงาน การตัดต่อช่วยเล่าเรื่ องบทละครให้ดียิ่งขึ้น
ให้เข้าใจเรื่ องมากขึ้น บางครั้งเป็ นบทละครอาจยังมองไม่ออกว่าบทตรงไหนดี หรื อไม่ดีการตัดต่อ
จะช่วยให้งานบทละครดูดีข้ ึนเกิดความกระชับต่อเนื่ องของเนื้ อเรื่ องให้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นเสี ยง
และดนตรี ขั้นตอนนี้เสมือนการตกแต่งงานลงรายละเอียดอีกขั้นสุ ดท้ายก่อนส่ งงานเตรี ยมแพร่ ภาพ
ออกอากาศดนตรี และเสี ยงประกอบต่าง ๆ นั้นช่ วยเสริ มอารมณ์ให้แต่ละฉากให้สามารถถ่ายทอด
ความรู ้ สึ ก ออกมาให้ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น ผูช้ มจะได้รับละครที่ เต็มอรรถรส เสี ย ง ในละครโทรทัศน์มี
5 ประเภท คื อเสี ยงบรรยาย เสี ยงสนทนา เสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบ และเสี ยงเงี ยบ ทั้งนี้ การลง
เสี ยงดนตรี ประกอบจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ย์ข องเสี ย งความใกล้ ไ กลของเสี ยง และ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเสี ย งกับ ภาพก่ อ นจะใส่ เ สี ย งประกอบหรื อ ดนตรี ใ นละครโทรทัศ น์ น้ ัน
เจ้าหน้าที่ผทู ้ างานจะลงเสี ยงดนตรี จะต้องศึกษาธรรมความเข้าใจบทละครเสี ยก่อนเพื่อจะได้รู้วา่ ควร
ใส่ ดนตรี และเสี ยงประกอบอย่างไรในช่ วงจังหวะใดจึงเหมาะสมมากที่ สุดดังนั้นในการควบคุ ม
คุ ณภาพของเสี ยงคื อความยากที่ สุดในกระบวนการทางเสี ยงไม่เพียงแต่ตอ้ งการความเหมื อนใน
รู ปแบบต่าง ๆ ของสัญญาณของกระบวนการจากเครื่ องมือต่าง ๆ แต่ยงั ต้องการฝึ กการฟั งเหมือนกับ
การควบคุ มความดังของเสี ยงในการผสมเสี ยงที่ตอ้ งระวังเกี่ ยวกับการใช้การควบคุ มคุ ณภาพเสี ยง
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ถ้ามีเสี ยงแทรกเข้าต้องขจัดออกไป การผลิตละครโทรทัศน์น้ นั ทีมงานผลิตละครโทรทัศน์ตอ้ งมีการ
ทางานตามกระบวนการผลิ ตงานละครโทรทัศ น์ ตามขั้นตอนต่า ง ๆ อย่า งครบถ้วน เพื่อให้ก าร
ดาเนิ นการผลิตละครเป็ นไปอย่างถูกต้องซึ่ งในทุกขั้นตอนการผลิ ตงานละครล้วนสอดคล้อง และ
เกี่ยวเนื่องต่อกันไปเป็ นลาดับโดยมีบทละครโทรทัศน์เป็ นหัวใจในการทางานตามกระบวนการผลิต
ทั้งหมดที่ทีมงานผลิตทุกคนต้องใช้ร่วมกับการทางาน
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อละครโทรทัศน์
ผูต้ ดั ต่ อมี หน้า ที่ แ ก้ไ ข และตัดต่ อ ภาพที่ ถ่ า ยเสร็ จ แล้วให้ส มบู รณ์ ม ากขึ้ นตัด ส่ วนที่ ไ ม่
จาเป็ นออก เช่นช่วงตีสเรท หรื อช่วงความไม่ต่อเนื่ องของละครทาให้งานน่าดูมากยิ่งขึ้นทาให้ภาพ
สมจริ งมากยิง่ ขึ้น การเป็ นผูต้ ดั ต่อนั้นต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
2.2.1 ต้องมีความแม่นยาเกี่ยวกับเรื่ องภาพ รู ้มุมภาพความต่อเนื่องของไดอารอค
2.2.2 ต้องมีสมาธิในการทางาน
2.2.3 ต้องคอยตรวจทานงานอยูเ่ สมอ เพราะงานการตัดต่อพลาดได้อยูเ่ สมอ
2.3 ขั้นตอนการตัดต่ อรายการโทรทัศน์
โดยปกติการทางานทางโทรทัศน์ จะมีวิธการทางานที่มีลกั ษณะที่คล้ายกันหรื อแตกต่าง
กันออกไปขึ้นอยูค่ วามชานาญของแต่ละคนเทคนิคหลัก ๆ มีดงั นี้
2.3.1 เลือกภาพจากฟุตโดยการ import
2.3.2 ตัด sequence ที่ตอ้ งการ
2.3.3 ใส่ transition
2.3.4 ใส่ effects
2.3.5 ตัดเสี ยงประกอบรวมไปถึงเสี ยงประกอบพิเศษ
2.3.6 เช็คงานก่อนส่ งออกอากาศ

