บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามานั้น ได้ใช้ทฤษฏีการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 การใช้ โปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้ น
2.2 ทฤษฎีการตัดต่ อ
2.1 การใช้ โปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้ น
Adobe Premiere Pro เป็ นซอฟแวร์โปรแกรมที่ใช้ในงานตัดต่อวิดีโอและตัดต่อเสี ยงที่
แพร่ หลายที่สุด สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนาไปออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System) แม้กระทัง่ การทางานเกี่ยวกับเสี ยง ข้อความ หรื อหากมี
ข้อมูลรู ปภาพ ก็สามารถนาภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพื่อสร้างเป็ นวิดีโอได้ และยังสามารถในการ
ปรับและตรวจสอบค่าสี โทนสี ความสว่างและแสงเงา ของไฟล์วีดิโอได้อีกด้วย โดยมีข้นั ตอนการ
ทางานดังนี้
1. การสร้างชิ้นงานและการตั้งค่าชิ้นงานโปรแกรม Premiere Pro
1.1 คลิกที่ Start Program เลือกที่ All Program Adobe Premiere Pro
1.2 จากนั้นเราจะพบกับหน้าต่าง Welcome to Adobe Premiere Pro
- New Project เป็ นการเริ่ มสร้างชิ้นงานใหม่ โดยเมื่อเราเริ่ มทางานเริ่ มแรก เรายัง
ไม่มีชิ้นงานที่เคยทา ให้เราเลือกข้อนี้
- Open Project คือการเปิ ดชิ้นงานที่เราเคยเซฟไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
- Recent Project คือ ชิ้นงานที่เราเคยเปิ ดมาแล้ว เคยทาผ่านมาแล้ว รายชื่อชิ้นงาน
เราจะปรากฏที่นี่ เราสามารถคลิกเพื่อเข้าอย่างรวดเร็วได้
ถ้ายังไม่มีชิ้นงานให้เราเลือกที่ New Project เพื่อทาการสร้าง Project ใหม่
1.3 คลิกที่ Browse เพื่อทาการเลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการสร้างชิ้นงาน
1.4 เมื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการแล้ว ให้เราตั้งชื่อชิ้นงานที่เราต้องการสร้าง
1.5 เมื่อเราสร้างชื่อเราเสร็ จแล้วให้เราตั้งค่าความชัดของวีดีโอ
1.6 หลังจากที่ได้ทาการตั้งชื่อไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ หน้าจอการทางานต่อไป

2. การนาวีดีโอเข้ามาเพื่อการใช้งาน
สามารถทาได้โดยการ Import File เข้ามา โดยที่เราสามารถนาคลิปวีดีโอ , คลิป
เสี ยง , คลิปรู ปภาพก็ได้มาไว้ในโปรแกรม เมื่อเราได้เตรี ยมคลิปวีดีโอไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึง
นาคลิปเหล่านั้นมาทาการตัดต่อเรี ยบเรี ยงให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ โดยการนาคลิปมา
ใช้ตดั ต่อนั้น เราจาเป็ นต้องทาการตัดต่อบน Time Line การนาคลิปวีดีโอเข้ามาใช้งานเรา
สามารถทาได้โดย ไปที่พาเนล Project ให้คลิกเมาส์ที่คลิปค้างไว้ แล้วลากคลิปไปปล่อย
ยังพาเนล Time Line
3. การ Export เพือ่ เผยแพร่ ไฟล์วีดีโอ
เมื่อเราตัดต่อใน project เรี ยบร้อยแล้วนั้น เราจะยังไม่ได้ไฟล์วดี ีโอที่สมบูรณ์ คือ ยัง
ไม่สามารถนาออกไปเผยแพร่ หรื อใช้แสดงด้วยโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ต่างๆได้ ดังนั้น
เราจึงต้องทาการ Export งานของเราก่อน เพื่อให้โปรแกรม Premiere Pro แปลงไฟล์
project เป็ นไฟล์วีดีโอที่สามารถนาไปเผยแพร่ ได้จริ ง โดยปกติแล้วโปรแกรม Premiere
Pro จะตั้งค่าไฟล์มาตรฐานของการ Export วีดีโอไว้ให้เป็ น Microsoft DV AVI ไว้
เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจะสามารถทาการ Export ไฟล์วีดีโอได้เลย
(สิ ทธิชยั นามอาษา,2557)
2.2 ทฤษฎีการตัดต่ อ
การตัดต่ อ เป็ นการนาไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่จดั เก็บอยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์มาเรี ยงต่อกัน โดย
ทาการเลือกภาพและเสี ยงที่ตอ้ งการ จากนั้นจึงทาการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เช่น
สี สนั ความสวยงาม ข้อความ เพิ่มความเร็วหรื อลดความเร็ วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลดเหลี่ยม
ของภาพ หรื อจะทาการปรับเปลี่ยนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe
Premiere ปัจจุบนั การตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจาก
สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผทู ้ ี่ตอ้ งการตัดต่ออย่าง
มืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรี ยมอุปกรณ์ตดั ต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาการตัดต่อ
เพื่อเพิ่มความรู ้กค็ วรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกับงานที่จะทา เพื่อป้องกันความสิ้ นเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์
จุดมุ่งหมายของการตัดต่ อ
โดยพื้นฐานแล้ว การตัดต่อหรื อการทางานภายหลังการถ่ายทาคือกระบวนการของการ
เชื่อมต่อของวิดีโอที่ถ่ายทาเสร็ จแต่ละช่วงที่มีการกาหนดเอาไว้แล้วเข้าด้วยกัน โดยที่มนั มี

วัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันดังนี้
1)รวบรวมเอาส่ วนประกอบทั้งหมดให้เป็ นลาดับแบบที่นิยมกัน จงจาเอาไว้เสมอว่าลาดับ
ขั้นของการถ่ายทามักแตกต่างจากลาดับขั้นตอนที่ตอ้ งการนาเสนอให้ปรากฎบนจอ
2)เพื่อเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการตัดต่อภาพที่เกิดจากการถ่ายทาจากหลายมุมกล้อง
หรื ออาจเป็ นภาพจากแหล่งอื่นๆเข้าด้วยกัน
3)เพื่อเป็ นการสร้างสรรค์ ประดับตกแต่งและเพิม่ ให้ภาพมีชีวิตชีวามากยิง่ ขึ้น ด้วยการใช้
เครื่ องมือที่ประกอบไปด้วย การทาเทคนิคภาพพิเศษ การใส่ เสี ยงประกอบรายการ การใส่
เสี ยงดนตรี ทั้งหมดนี้ยอ่ มเป็ นการเพิ่มคุณภาพของการบอกเล่าเรื่ องราวอันก่อให้เกิดผลกระทบที่
หลากหลายแก่ผชู ้ ม
อุปกรณ์ เครื่ องมือตัดต่ อวิดีโอ
อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการตัดต่อประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัด
ต่อ จอภาพ ลาโพง เครื่ องผสมสัญญาณเสี ยงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระบบและ
ระดับความซับซ้อนของงานที่ทาเป็ นสาคัญ
สัญญาณวิดีโอสามารถนาเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์จากเครื่ องบันทึกเทปวิดีโอ กล้องถ่าย
วิดีโอ หรื อเป็ นอุปกรณ์ประเภทบันทึกด้วยสื่ อชนิดหน่วยความจา
ขั้นตอนเริ่มต้ นของการตัดต่ อ
การตัดต่อเป็ นหนทางที่ทาให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุ งการผลิตรายการในขั้นตอนสุ ดท้าย
ด้วยวิธีการต่างๆอันประกอบไปด้วยการจัดลาดับและนาเอาส่ วนที่ซ้ ากันไม่น่าสนใจออกไปหรื อทา
ให้ส้ นั ลง การแก้ไขส่ วนของการแสดงที่ผดิ พลาดด้วยการนาส่ วนที่ถูกต้องเข้ามาแทรกแทนที่ และ
การปรับแต่งช่วงระยะเวลาของรายการทั้งหมด
การทางานมักเริ่ มต้นด้วยการเลือกหาดูวา่ มีวสั ดุรายการอะไรบ้างแล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
1)เลือกเอาเฉพาะส่วนที่ตอ้ งการ
2)การตัดสิ นใจเลือกตั้งอยูบ่ นเงื่อนไขและช่วงเวลาของแต่ส่วน
3)การตัดสิ นใจเลือกนาเอาของแต่ละส่ วนมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
4)การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อเหล่านั้น
5)สร้างสรรค์ให้เกิดความราบรื่ นกลมกลืนของภาพและเสี ยงอย่างต่อเนื่อง
เทคนิคการตัดต่ อที่ดี
1. หลีกเลี่ยงการตัดภาพที่มีขนาดแตกต่างกันมากๆของวัตถุชิ้นเดียวกันเพราะว่าทาให้ผชู ้ ม
รู ้สึกกระตุกตกใจหรื อประหลาดใจ อย่าตัดภาพระหว่างคนสองคนที่มีขนาดเท่ากันหรื อ
คล้ายกันเพราะจะดูเหมือนว่าผูน้ ้ นั กลายร่ าง

2. อย่าตัดภาพวัตถุเดียวกันด้วยขนาดภาพเท่ากันเพราะทาให้ภาพโดด
3. ถ้าวัตถุสองสิ่ งกาลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ควรปล่อยให้ท้ งั คู่เคลื่อนที่ผา่ นจอไป
ในทิศทางเดียวกัน แต่ถา้ เป็ นการเคลื่อนที่สวนทางกันย่อมหมายถึงการพบกันหรื อจาก
กันไป
4. ถ้ามีวตั ถุกาลังเดินทางผ่านจอในทิศทางใดๆ ในฉากถัดมาก็ควรเป็ นทิศทางเดียวกันเว้น
ไว้แต่วา่ ได้ปรากฎภาพให้เห็นก่อนแล้วว่าวัตถุน้ นั ได้หมุนตัวกลับทิศทาง
5. หลีกเลี่ยงการตัดภาพระหว่างภาพที่กล้องอยูน่ ิ่งกับภาพที่เกิดจากกล้องเคลื่อนไหวด้วย
การแพน ทิ้ลท์ ซูม ยกเว้นมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
6. หลีกเลี่ยงการตัดภาพระหว่างวัตถุที่อยูน่ ิ่งกับภาพวัตถุที่กาลังเคลื่อนไหว เพราะเป็ นเหตุ
ให้สกัดกั้นความต่อเนื่อง ผูช้ มมีความจาเป็ นต้องเห็นวัตถุหยุดการเคลื่อนไหวก่อนที่จะ
ถึงฉากถัดมา
7. ถ้าหากว่าเป็ นการสกัดกั้นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควรใช้วิธีการทาให้หลุดจาก
เฟรมไปเลย แต่ตอ้ งพยายามให้แน่ใจได้วา่ ยังคงรักษาความหมายของการเคลื่อนไหวนั้น
ไว้ได้ ตัวอย่างเช่นการตัดภาพไปยังใบหน้าคนดูที่กาลังตื่นเต้นในฉากการแข่งขันชกมวย
ย่อมสร้างความเร้าใจ แต่ถา้ ตัดภาพไปยังคนดูที่แสดงความรู ้สึกเบื่อหน่ายย่อมปราศจาก
ความหมาย
8. หลีกเลี่ยงการตัดภาพที่เป็ นบุคคลหรื อวัตถุกระโดดข้ามจากด้านหนึ่งของจอภาพไปอยูอ่ ีก
ด้าน (เสมอ ประสงค์ดี,2556)

