บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานปฏิบตั ิสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาเรื่ องขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ (VTR)เพื่อ
โปรโมทรายการบันเทิง เล่นใหญ่จดั ใหญ่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ ( Adobe Premiere Pro)(Adobe
Photoshop)(Adobe Illustrator) ของบริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด ปี (2561)
มุ่งศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการผลิตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบ(
VTR)โปรโมทและ
โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่รายงานปฏิบตั ิเล่มนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศึกษาขั้นตอนการผลิต
สื่ อและตัดต่อ(VTR)โปรโมทและโปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่เพื่อให้ผตู ้ ิดตามได้เข้าใจในสิ่ ง
ที่จาํ นําออกอากาศโดยจะใช้โปรแกรม
(Adobe Premier Pro)ในการตัดต่อและใช้(Adobe Photoshop)(Adobe Illustrator)ในการทําโปสเตอร์
รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่
ในการทบทวนเอกสารและวรรณฯกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้ศึกษาในเรื่องต่ อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ
2.3 บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณา
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับรายการสาระบันเทิง
ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์( 2541,หนา38-43)“เอดูเทนเมนต์ ”คือกลยุทธ์ในการผสมผสาน
ข้อมูลข่าวสารและความรู ้ในด้านต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนาอาทิการวางแผนครอบครัวการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมฯลฯเข้ากับความบันเทิงโดยเจตนามีเป้ าหมายชัดเจนและนําเสนอผ่านทางสื่ อบันเทิง
รู ปแบบต่างๆโดยมีวตั ถุประสงค์ให้บุคคลไดรับความรู มีทศั นคติ และพฤติกรรมไปในทางที่พ่ งึ
ประสงค์ ซิงฮาล แอนด์ โรเจอร์ (Singhal & Rogers, 1989)และในขณะเดียวกันก็ไมรู สึกเบื่อหน่าย
กับการบริ โภคข่าวสารดังกล่าว เอดูเทนเมนต์ (Edutainment) เป็ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษรวมสมัย โดย
เกิดจากการสนธิคาํ ศัพท์ 2 คํา คือ “เอดูเคชัน ” (Education)ซึ่งหมายถึงสาระความรู ้กบั “เอนเตอร์
เทนเมนต์” (Entertainment) ซึ่งหมายถึงความบันเทิงเป็ นคําศัพท์ใหม่วา่ “เอดูเทนเมนต์”โดยอาจแปล
เป็ นภาษาไทยว่า “สาระบันเทิง ” โดยรวมคําว้า “ข่าวสาร” กับ “ความบันเทิง ” การผสมผสาน
ข้อมูลข่าวสารความรู ้และความบันเทิงเข้าด้วยกันโดยเจตนาจึงเป็ นการเปลี่ยนมุมมองของ
บุคคล จากเดิมที่มกั แบ่งแยกความคิดเรื่ องความรู ้และความบันเทิง ออกจากกัน มาสู่ความคิดที่วา่ เรา
สามารถบริ โภคข่าวสาร ความรู ้ และความบันเทิงได้อย่างสนุกสนามในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้
แนวคิดดังกล่าวยังเป็ นการนําจุดเด่นของการศึกษา และความบันเทิงมาประสานประโยชน์รวมกัน
และนําเสนอเนื้อหาสาระในรู ปแบบที่ผบู ้ ริ โภคต้องการกระตุ่นให้ผบู ้ ริ โภคสนใจติดตาม

แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวของในหมู่ผบู ้ ริ โภคด้วยกัน และนําเนื้อหาสาระที่ได้รับไปสู่ การ
ปฏิบตั ิและนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีข้ ึนการใช่สื่อบันเทิงถ่ายทอดความรู ้และ
ข้อมูลข่าวสารที่พึงประสงค์สู่ ประชาชน ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็ นแนวคิดที่เราสามารถย้อนหลังไป
ดูพฒั นาการดังกล่าวได้เป็ นพันๆปี
โรเจอร์ และ เชฟเนอร์ (Rogers & Shefner, 1994, pp. 10-12)โดยแนวคิดดังกล่าวมักปรากฏใน
รู ปแบบของนิทานพื้นบาน นิยายปรัมปรานิทานอีสป ฯลฯ ในประเทศตางๆทัว่ โลก รวมทั้ง ประเทศ
ไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ ศีลธรรม ประเพณี สู่ บุคคลในสังคม ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็ นสวนหนึ่งของระบบการเรี ยนรู ้ในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ จากคนรุ่ นหนึ่ง
ไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่งถึงแม้วา่ แนวคิดพื้นฐานของ
เอดูเทนเมนต์ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่การริ เริ่ ม
ผสมผสาน ความรู ้กบั ความรู ้กบั ความบันเทิงผ่านทางสื่ อมวลชนสมัยใหม่ เกิดขึ้นในช่วงไมกี่
ทศวรรษที่ผา่ นมา ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารมวลชน อาทิ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อภาพยนตร์
สื่ อวิดีทศั น์ ฯลฯ เริ่ ม เข้ามามีบทบาทในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากสื่ อบันเทิงมีลกั ษณะเด่นในด้านต่างๆ
อาทิ การเป็ นสื่ อที่ ได้รับความนิยมสูง( Popular)สร้างความรู ้สึกสวนตัวให้กบั ผูบ้ ริ โภค ( Personal)
โดยผูช้ มมักเกิด ความรู ้สึกร่ วม รู ้สึกสนุกสนาน โศกเศร้า ตื่นเต้น ฯลฯ ไปกับตัวละคร นอกจากนั้น
สื่ อบันเทิงยังเป็ น สื่ อที่แพร่ หลายทัว่ ไป (Pervasive) สามารถโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงความ
รู สึกนึกคิดหรื อ พฤติกรรมได้ (Persuasive) ตลอดจนสามารถทําผลกําไร่ (Profitable) ให้กบั ผูผ้ ลิต
ได้เป็ นอย่างดีโดย เฉพาะผ่านทางผูส้ นับสนุนรายการต่างๆ ในกรณี ที่รายการดังกล่าวอยูใ่ นกระแส
ความสนใจของ ประชาชน (Church & Geller, 1989, pp. 1-31) จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ส่ งผลให้
สื่ อบันเทิงมี ศักยภาพสู งในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความรู เกี่ยวกับการพัฒนาในมุมมองต่างๆสู่
ประชาชน
จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ ดั ทําได้ นํา แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิงมาใช้กบั รายงานการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเนื่องจากรายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิง มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
ค่านิยม ความเชื่อถือ ศีลธรรม ประเพณี สู่ กลุ่มเป้ าหมายที่รับชมรายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ เพื่อ
ผสมผสานความรู ้กบั ความบันเทิงผ่านทาง สื่ อมวลชนสมัยใหม่
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการตัดต่ อ
อักษรในภาษาอังกฤษ คําว่า (EDIT) ทั้งสี่ ตวั คือ E,D,I และ T นั้น ล้วนมีความหมายเกี่ยวกับ
การตัดตอรายการทั้งสิ้ นความหมายแต่ละตัวอักษร E=Elect แปลว่า เลือก หรื อคัดเลือก หมายถึงการ
คัดเลือก (Shot) ที่ดีทีสุดจากมวนที่ถ่ายทํามา ซึ่งการออกไปถ่ายทํานั้นจะถ่ายภาพเผือ่ เลือกไว้แล้วจึง
ต้องนํามาคัดเลือกเฉพาะShot ที่มีความ ถูกต้อง และมีคุณภาพที่ดีสุด

D = (Decision) แปลว่าการตัดสิ นใจหมายถึงเมื่อคัดเลือกแล้วต้องตัดสิ นใจอย่ามัวเสี ยดาย Shot
นั้นก็สวย (Shot) นี้กน็ าใช้ถา้ มัวแต่ลงั เลงานอาจไม่เสร็ จทันตามกําหนดและบางครั้งจึงต้องใส่ ภาพ
ตามความอยากมากกว่าตามความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ
I= (Integrate) แปลว่า การนํามารวมกันหรื อบูรณาการ เป็ นการนํา Shotต่างๆที่คดั เลือกไว้มาร้อย
เรี ยงลําดับขั้นตอนให้เชื่อมโยงผสมผสานทั้งดานเทคนิคด้านความถูกต้องของเนื้อหาเข้าไว้ ด้วยกัน
อย่างมีศิลปะ
T= (Terminate) แปลว่า การทําให้สิ้นสุ ดหรื อจุดหมายปลายทางหมายถึงต้องจบลงด้วยดีมี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์
ลักษณะการตัดต่ อ 3 รู ปแบบ ดังนี้
1.การตัดชนภาพ (The Cut) คือการตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งตอตรงเขากับอีกช็อตหนึ่ง
วิธีน้ ีคนดูจะไม่ทนั สังเกตเห็น
2.การผสมภาพ (The Mix) หรื อ (The Dissolve) เป็ นการค่อยๆเปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่งไป
ยังอีกช็อตหนึ่งโดยภาพจะเหลื่อมกันและคนดูสามารถมองเห็นได้
3.การเลือนภาพ (The Fade) เป็ นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้มี 2 แบบ คือ การเลือนภาพ
เข้า (fade in) คือการเริ่ มภาพจากดําแล้วค่อยๆปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้ นมักใช้สาํ หรับการเปิ ดเรื่ อง
การเลือนภาพออก (fade out) คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อยๆมืดดําสนิทมักใช้สาํ หรับการปิ ดเรื่ อง
ตอนจบ ในการตัดต่อ ควรคํานึงถึงความรู ้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้
1.แรงจูงใจ (Motivation) ในการตัดตอไม่วา่ จะการ(cut), (mix) หรื อ (fade) ควรมี เหตุผลที่ดีหรื อ
มีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็ นภาพ เสี ยง หรื อทั้งสองอยางผสมกันก็ได ใน ส่ วนของภาพ
อาจเป็ นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นกั แสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับ ร่ างกายหรื อ
ขยับส่ วนของหน้าตาสําหรับเสี ยงอาจเป็ นเสี ยงใดเสี ยงหนึ่งเช่นเสี ยงเคาะประตู หรื อ เสี ยงโทรศัพท์
ดัง หรื ออาจเป็ นเสี ยงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene)
2.ข้อมูล (Information) ข้อมูลในที่น้ ีคือข้อมูลที่เป็ นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือถ้าไม่มี
ข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไมจําเป็ นต้องนํามาตัดต่อ ไม่วา่ ภาพจะมีความ งดงามเพียงไร ก็ควร
ที่จะเป็ นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิง่ มีขอมูลภาพที่คนดูเห็นและ เข้าใจมากขึ้น ผูช้ มก็ยง่ิ
ไดรับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นเป็ นหนาที่ของคนตัดที่จะนําข้อมูลภาพ มารอยให้มากที่สุด
โดยไม่เป็ นการยัดเยียดให้คนดู
3.องค์ประกอบภาพในช็อต ( Shot Composition) ผูต้ ดั ไม่สามารถกําหนด องค์ประกอบภาพ
ในช็อตได้ แต่งานของผูต้ ดั คือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผล และเป็ นที่ยอมรับ
ปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายทําที่แย่ ซึ่งทําให้การตัดต่อทําได้ลาํ บาก
มากขึ้น

4.เสี ยง (Sound) เสี ยงคือสวนสําคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ง เสี ยงรวดเร็ วและลึกมากกว่า
ภาพ เสี ยงสามารถใส่ มาก่อนภาพหรื อมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุ นแรง
และอีกหลากหลายอารมณ์ เสี ยงเป็ นการเตรี ยมให้ผชู ้ มเตรี ยมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่
หรื อแม้แต่ประวัติศาสตร์ความคลาดเคลื่อนของเสี ยงที่เหมาะสมเป็ นการลดคุณค่าของ การตัดต่อ
เช่น (LS) ของสํานักงานได้ยนิ เสี ยงจากพวกเครื่ องพิมพ์ดีดตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ของ พนักงาน
พิมพ์ดีด เสี ยงไม่เหมือนกับที่เพิ่งได้ยนิ ในช็อตปูพ้นื คือเครื่ องอื่นๆหยุดพิมพ์ทนั ทีเมื่อตัดมาเป็ นช็อต
ใกล้ความสนใจของผูช้ มสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยเสี ยงที่มาล่วงหน้า ( lapping) ตัวอย่างเช่นการ
ตัดเสี ยง 4 เฟรมลวงหน้าก่อนภาพ เมื่อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร
5.มุมกล้อง (Camera Angle) เมื่อผูก้ าํ กับฯ ถ่ายทําฉากจะทําโดยเริ่ มจากตําแหน่งต่างๆ(มุมกล้อง)
และจากตําแหน่งต่างๆเหล่านี้ผกู ้ าํ กับฯจะให้ถ่ายช็อตหลายๆช็อตคําว่า “มุม” ถูกใช้เพื่ออธิบาย
ตําแหน่งของกล้องเหล่านี้ซ่ ึงสัมพันกับวัตถุหรื อบุคคลหัวใจสําคัญคือแต่ละครั้งที่ ( cut) หรื อ (mix)
จาก (shot) หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่งกล้องควรมีมุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้านี้สาํ หรับคนตัดความ
แตกต่างระหว่างแกนไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศาเมื่อถ่ายบุคคลเดียวกัน
ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลงได้อีกมาก
6.ความต่อเนื่อง (Continuity) ทุกครั้งที่ถ่ายทําในมุมกล้องใหม่นกั แสดงหรื อคนนําเสนอจะต้อง
แสดงการเคลื่อนไหวหรื อทําท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ววิธีการนี้ยงั ปรับใช้กบั ( take)ที่
แปลกออกไปด้วย
ความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continuity of content) ควรมีความต่อเนื่องของเนื้อหาเช่นนักแสดงยก
หูโทรศัพท์ดว้ ยมือขวาในช็อตแรกดังนั้นก็คาดเดาได้วา่ หูโทรศัพท์ยงั คงอยูใ่ นมือขวาในช็อตต่อมา
งานของคนตัดคือทําให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยูท่ ุกครั้งที่ทาํ การตัดต่อในซีเควนส์
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว( Continuity of movement) ความต่อเนื่องยังเกี่ยวของกับทิศ
ทางการเคลื่อนไหวหากนักแสดงหรื อบุคคลเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายในช็อตแรกช็อตต่อมาก็คาดเดา
ว่านักแสดงหรื อบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่ในช็อตจะให้เห็นการเปลี่ยน
ทิศทางจริ ง ๆ
ความต่อเนื่องของตําแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเนื่องยังคง ความสําคัญในเรื่ องของ
ตําแหน่งนักแสดงหรื อบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยูท่ างขวามือของฉากในช็อตแรกดังนั้นเขา
จะต้องอยูข่ วามือในช็อตต่อมาด้วยเว้นแต่มีการเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมีการเปลี่ยนไป
ความต่อเนื่องของเสี ยง (Continuity of sound) ความต่อเนื่องของเสี ยงและสัดสวนของเสี ยงเป็ น
สวนที่สาํ คัญมากถ้ าการกระทํากําลังเกิดขึ้ นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกันเสี ยงจะต้องต่อเนื่อง
จากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไปเช่นในช็อตแรกถ้ามีเครื่ องบินในท้องฟ้ าแล้วได้ยนิ เสี ยงดังนั้นต่อมาก็
ต้องได้ยนิ จนกว่าเครื่ องบินนั้นจะเคลื่อนห่ างออกไป แม้วา่ บางครั้งอาจไม่มี ภาพเครื่ องบินให้เห็น
ในช็อตที่สอง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีเสี ยงต่อเนื่องในช็อตต่อ

ไปนอกจากนี้ช็อตที่อยูใ่ นฉากเดียวกันและเวลาเดียวกันจะมีเสี ยงพื้น( background sound)ที่
เหมือนกันเรี ยก ว่า background ambience, atmosphere หรื อเรี ยกยอๆว่า atmosซึ่งต้องมีความ
ต่อเนื่อง
การตัด (The Cut)
การตัดเป็ นวิธีการเชื่อมต้อภาพที่ธรรมดาที่สุดที่ใช้กนั เป็ นการเปลี่ยนในพริ บตาเดียวจากช็อต
หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่งถ้าหากทําอย่างถูกต้องมันจะไม่เป็ นที่สงั เกตเห็นในบรรดาวิธีการเชื่อมภาพ 3
แบบการตัดเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มยอมรับว่าเป็ นรู ปแบบของภาพที่เป็ นจริ งการตัดใช้ในกรณี ที่เป็ นการ
กระทําที่ต่อเนื่อง ต้องการเปลี่ยนจุดสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรื อสถานที่เกิดเหตุการ ณ์
ผสมภาพ (The Mix)
การผสมรู จกั กันในชื่อของการเลือนภาพ ( The Dissolve) การเลือนทับ (The Lap Dissolve) หรื อ
การเกยทับ (The Lap) นี่เป็ นวิธีการเชื่อมจากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งที่ใช้กนั ทัว่ ไปมากเป็ น
ลําดับที่ 2 ทําได้โดยการนําช็อตมาเลือนทับกัน ดังนั้นตอนใกล้จบของช็อตหนึ่งจะเริ่ มมีชีวิตต่อไป
ค่อยๆเห็นเด่นขึ้นมาเมื่อช็อตเก่าจางหายไปช็อตใหม่กจ็ ะเข้มขึ้นการเชื่อมแบบนี้เห็น ได้ชดั มากจุด
กึ่งกลางของการผสมคือเมื่อภาพแต่ละภาพเข้มเท่า ๆ กัน เป็ นการสร้างภาพใหม่ การผสมต้องใช้
ด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก การผสมควรใช้อย่างถูกต้อง
การเลือนภาพ (The Fade)
การเลือนภาพ เป็ นการเชื่อมภาพที่ค่อยเป็ นค่อยไปจากภาพใดภาพหนึ่งไปยังฉากดําสนิทหรื อ
ขาวทั้งหมดหรื อจากจอดําหรื อขาวไปยังภาพใดภาพหนึ่งการเลือน มี 2 ลักษณะการเลือนภาพออก
(fade out) เป็ นการเชื่อมของภาพไปจอดํา การเลือนภาพออก(fade out)ใช้เมื่อ จบเรื่ อง จบตอน ฉาก
การตัดต่อการกระทํา (The action edit) บางครั้งเรี ยกการตัดตอความเคลื่อนไหวหรื อตัดต่อความ
ต่อเนื่อง เกือบจะใกล้เคียงการตัด ชนภาพ มันสามารถเป็ นการให้สญ
ั ญาณหรื อเคลื่อนไหวที่ง่าย
ที่สุด การตัดต่อตําแหน่งภาพ (The screen position edit)
การตัดต่อชนิดนี้บางครั้งเรี ยกว่าการตัดต่อทิศทาง a (directional edit) หรื อการตัดต่อสถานที่ (a)
(placement edit) อาจเป็ นการตัดชนภาพ (Cut) หรื อการผสม (Mix) แต่มกั จะเป็ นการตัด ชน หากว่า
ไม่มีการเปลี่ยนของเวลา การตัดแบบนี้ มักจะมีการวางแผนไว้ต้ งั แต่ช่วงก่อนถ่ายทําหรื อช่วง
ระหว่างการถ่ายทําขึ้นอยูก่ บั การกระทําของช็อตแรกที่บงั คับหรื อกํากับให้สายตาของคนดูไปยัง
ตําแหน่งใหม่บนจอ เสี ยงน่าจะเสนอให้ยงิ่ เป็ นไปได้มากขึ้น การตัดชนทั้งเสี ยงปรบมือหรื อตอน พูด
ว่า “ขอต้อนรับ” หรื อหลังจากคําพูด ถ้าคุณอยากยืดเวลาเข้าของปอมพิสโตผูย้ งิ่ ใหญ่ มีแรงจูงใจ ใน
การตัดชนภาพ ดังนั้น สังเกตได้วา่ ผูช้ มได้รับการบอกกล่าวว่าพวกเขากําลังจได้พบกับปอมพิสโต
ดังนั้นก็พบเขากันเลย องค์ประกอบของช็อตก็ได้ผล

การตัดต่อรู ปแบบ (The Form Edit)
เป็ นการอธิบายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจากช็อตหนึ่งซึ่งมีการแสดงรู ป สี่ มิติหรื อเสี ยงไปยัง
อีกช็อตหนึ่ง ซึ่งมีการแสดงรู ปทรง สี่ มิติ หรื อเสี ยงนี้สมั พันธ์กนั หากมีเสี ยงเป็ นแรงจูงใจ การตัดต่อ
รู ปแบบสามารถเป็ นการตัดชนได้ แต่สวนใหญ่แล้วจะเป็ นการผสมหลักการนี้เป็ นจริ งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่และ/หรื อบางครั้ง เวลาเปลี่ยน
การตัดต่อที่มีเรื่ องราว (The Concept Edit)
บางครั้งเรี ยกการตัดต่อที่เคลื่อนไหว หรื อการตัดต่อความคิด เป็ นการเสนอความคิดที่บริ สุทธิ์
ล้วนๆ เพราะว่า 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทาํ การตัดต่อ การตัดต่อเรื่ องราวนี้เป็ นการปูเรื่ องในหัวเรา
การตัดต่อที่มีเรื่ องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสถานที่เวลาผูค้ นและบางครั้งก็เป็ นตัวเรื่ อง
มันสามารถทําได้โดยไม่มีการสะดุดของภาพถ้าเป็ นการตัดต่อที่มีเรื่ องราวที่ดีมนั สามารถบอก
อารมณ์เป็ นอารมณ์ ดราม่าและสร้างความลึกซึ้ ง แต่ทาํ ยากถ้าไม่ได้วางแผนเป็ นอย่างดีแล้วความ
ไหลลื่นของข้อมูลภาพ อาจชะงักงันไปเลย
การตัดต่อแบบผนวก (The combined edit)
เป็ นการตัดต่อที่ยากที่สุดแต่มีพลังมากที่สุดการตัดแบบผนวกนี้เป็ นการรวมการตัดต่อแบบหรื อ
มากกว่านั้นจากการตัดต่อทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาเพื่อให้การตัดแบบผนวกได้ผลดีผตู ้ ดั จําเป็ นต้องจําทั้ง
เสี ยงและภาพที่ใช้ได้ในแต่ละช็อต ดังนั้นการตัดแบบนี้ควรไดรับการวางแผนเป็ นอย่างดีท้ งั ก่อน
การถ่ายทําและขณะถ่ายทํา
การตัดแบบต่อเนื่อง(Continuity Cutting)ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway)
1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตัดต่อที่การแสดง (Action) จะต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปสู่ อีกช็อต
หนึ่งเช่น ภาพชนิดต่างๆในระดับใกล้ กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกันขอสําคัญแต่
ละช็อตต้องแสดงถึงการแสดงที่ต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของตัวแสดงตําแหน่งสายตาภาพที่ไม่
ต่อเนื่องมักเกิดจากการเปลี่ยนตําแหน่งหรื อสายตาของตัวแสดงไม่อยูท่ ี่เดิมซึ่งจะมีผลมุมกล้องจะ
เกิดการกระตุก (Jump cut) ได้ง่าย เพราะการเปลี่ยนมุมกล้องไปซ้าย ขวา หรื อยกให้สูงขึ้นหรื อตํ่าลง
จากมุมเดิมบ้างจะช่วยอําพรางไม่ให้คนดูมองเห็นความไม่ต่อเนื่องได้
1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที่ไม่ใช้สวนหนึ่งของเหตุการณ์หลักของเรื่ อง ( Main Event)
ช็อตประเภทนี้ไม่จาํ เป็ นต้องต่อเนื่องหรื อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่ องแต่เป็ นการเสริ ม
เหตุการณ์หลักเช่นขณะถ่ายทําฟุตบอลกําลังแข่งขันในสนามกล้องอาจตัดภาพมาเป็ นคนที่ชม
ฟุตบอลหรื อโค้ชฟุตบอลกําลังนัง่ เชียรเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างช้าๆน่าเบื่อหน่ายอาจจะใช้ ( cut- away)
มาแทรกเพื่อให้ดูเร็ วขึ้นและเพื่อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลักที่ไมน่าสนใจ นอกจากนี้ยงั ใช้( cutway) แทรกความไม่ต่อเนื่อง (jump-cut) ได้

2. การตัดต่ อแบบรวบรวม (Compilation Cutting)
การตัดต่อแบบรวบรวมเป็ นการตัดต่อโดยรวบรวมเอาภาพถ่ายได้มาต่อกันข่าวและสารคดี
จะเป็ นการถ่ายแบบสแนพช็อต (Snap shot) ซึ่งใช้วิธีแบบนี้ คือมีลกั ษณะคล้ายภาพถ่ายมากกว่าใช้
ภาพเล่าเรื่ องเหตุการณ์จริ งจะเป็ นการบันทึกการแสดงต่อเนื่องและภาพเหลานี้จะถูกรอยเข้าด้วยกัน
ด้วยคําบรรยายที่กลมกลืนกันดังนั้นถ้าไม่มีเสี ยบรรยายแล้วจะเข้าใจยาก
หลักเกณฑ์ของการตัดต่อแบบนี้ คือ เริ่ มจากเหตุการณทัว่ ๆไปก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้เหตุการณ์
และการแสดงจนถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงระยะภาพ ( LS), (MS), (CU) จะแทรกไว้ตรงไหนก็
ได้ ถ้ามีคาํ บรรยายให้โอกาสคําบรรยายจะทําให้ภาพเหล่านั้นปะติดปะต่อเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลมี
ความหมายในเรื่ องคุณสมบัติของภาพ ( GRAPHIC), ความสัมพันธ์ของการดําเนินเรื่ อง ( SPACE),
ความสัมพันธ์ของความถี่ในการเลนภาพ (TEMPO), ความสัมพันธ์ในเรื่ องลีลา (RHYTHM)
1.ความสั มพันธ์ ของกราฟฟิ ค (GRAPHIC)
การฟฟิ ค คือ คุณสมบัติของภาพที่เป็ นเรื่ องของความมืด ความสว่าง เส้นลี รู ปทรงความลึก
ความเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งของภาพและการแสดงซึ่งเกิดจากการจัดแสงจัดฉากจัดองค์ประกอบ
ภาพการวางมุมกล้องกราฟฟิ คแต่ละอย่างจะให้ภาพที่มีคุณสมบัติตางกันไปการจัดวางกราฟฟิ คมี 2
แบบคือ การจัดกราฟฟิ คแบบต่อเนื่องและการจัดกราฟฟิ คแบบไม่ต่อเนื่อง
1.1 เรี ยกว่า การฟฟิ คแมช์ (Graphic Match) มีการตัดต่อแบบนี้ในบางกรณี เช่ นการจัดว่างตําแหน่ง
การว่างในลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อทําให้ง่ายต่อการติดตามชมของผูด้ ูหรื อการใช้การเคลื่อนกล้อง
ในทิศทางเดียวกันของแต่ละช็อตเพื่อแสดงเหตุการณ์เดียวกันบางอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาที่เห็น
ภาพนักกีฬาวิ่งเข้าสู่ เส้นชัยที่ละคนหลายๆคนอาจจใช้ภาพคนแต่ละช็อตวิ่งจากซ้ายไปขวาของกรอบ
ภาพตลอดจนหมด
1.2 การจัดกราฟฟิ คแบบไม่ต่อเนื่องการเสนอภาพทัว่ ไปในละครมักจัดกราฟฟิ คแบบไม่ต่อเนื่องอยู่
บ่อยครั้งเช่นขนาดภาพจะเปลี่ยนตามเนื้อหาของเรื่ องที่ตอ้ งการขนาดภาพที่เปลี่ยนไปเช่นภาพไกล
เห็นตัวแสดงขึ้นที่ประตูบา้ นตัดภาพเป็ นขนาดกลางให้เห็นว่าเป็ นพระเอกแล้วตัดเป็ นภาพใกล้เห็น
หน้าผูแ้ สดงดีใจจะเห็นรายละเอียดและอารมณ์มากขึ้นการตัดต่อเป็ นงานขั้นสุ ดทายที่สาํ คัญมากแม้
การถ่ายทํามาจะดีเพียงใดแต่ถาหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์ไม่น่าสนใจขั้นตอนนี้
จึงต้องพิถีพิถนั ทั้งด้านเทคนิคและศิลปะ
จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อมาใช้กบั รายงานการ ปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษาเนื่องจากเทคนิคการตัดต่อรายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิงโดยได้นาํ เทคนิค
มาใช้ในการตัดต่อรายการโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
(Match-Cuts) และ (Cut-Away)

2.3 บทบาทและหน้ าทีข่ องการโฆษณา
บทบาทหน้ าทีข่ องการโฆษณา
กลัป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ( 2551: 56-59) ได้อธิบายบทบาทและ
ความสัมพนัธ์ของโฆษณาในทางการตลาดทาให้เห็นถึงจุดเด่นของ การโฆษณาที่แตกต่างไปจาก
เครื่ องมืออื่นๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนักและรู ้จกั สิ นค้ารวมถึงการวางตาแหน่งตรา
สิ นค้า ให้เข้า ไปสู่ ในใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึงและได้สรุ ปบทบาทของการโฆษณา
ใน ตลาดไว้ดงั นี้
1.โฆษณากับความต้องการของลูกค้าและอรรถประโยชน์สินค้า(customer need and product ulity)
บทบาทของการโฆษณาคือการสื่ อสารถึงความสามารถของสิ นค้าในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในความต้องการเชิงหน้าที่และความต้องการเชิงจิตวิทยาอรรถประโยชน์ของ
สิ นค้าเช่นการกล่าวถึงสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพมาก หรื อสิ นค้าบางชนิดแสดงสถานภาพที่หรู หราของ
ผูใ้ ช้สินค้าเป็ นต้นดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการโฆษณาอยูท่ ี่การทําวิจยั ถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.การแลกเปลี่ยน การรับรู ้ และความพึงพอใจ (exchange, perception and satisfaction)
2.1 การแลกเปลี่ยน เป็ นบทบาทของการโฆษณาคือการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าไปยัง
ผูซ้ ้ือ เพื่อทําให้ผซู ้ ้ือเกิดความมัน่ ใจ การโฆษณาสามารทําให้ในขณะที่ผซู ้ ้ือมีแนวโน้มในการซื้อ
สิ นค้าและตัดสิ นใจ ซื้อสิ นค้าเมื่อได้รับข่าวสารจากผูซ้ ้ือ
2.2 การรับรู ้ บทบาทโฆษณาคือการให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลสิ นค้า และรายละเอียดของ
สิ นค้าในทิศทางที่นกั โฆษณาต้องการ การโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีจะสามารถสร้างปรับหรื อ
เปลี่ยนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกี่ยวกับสิ นค้าได้ดีทาํ ให้เกิดความเชื่อในความสามารถของ
สิ นค้าว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ดว้ ยอรรถประโยชน์ท้ งั สิ นค้ามี
2.3 ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคือการตอกยํ้าความพึงพอใจ โดยการยํ้าเตือน
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายถึงเหตุผลในการซื้อสิ นค้า การตอกยํ้าการตัดสิ นใจที่ฉลาดและ ถูกต้องของ
ผูบ้ ริ โภคเพราะความพึงพอใจในการซื้อและใช้สินค้านํามาซึ่งการใช้ในครั้งต่อไป
3. โฆษณากับการแบ่งส่ วนตลาดและการสร้างความแตกต่างให้สินค้า การเนอข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่เป็ นสนใจและสอดคล้องกับความต้อง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ ผา่ น
ช่องทางการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้เพราะแต่ละส่ วนตลาดจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
4. การโฆษณากับการทําผลกําไร การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือหรื อเป็ นปัจจัยที่มีผล โดยตรง
ต่อการเกิดรายได้ของ บริ ษทั โดยการโน้มน้าวและยํ้าเตือนเกี่ยวกับคุณค่าของตราสิ นค้าอยูเ่ สมอๆ
จนเกิดเป็ น ความภัคดีต่อตราสิ นค้าขึ้น

5. โฆษณากับการสร้างตราสิ นค้า โฆษณาบอกถึงคุณภาพตราสิ นค้าที่เกิดขึ้นจาก
คุณลักษณะสิ นค้าที่รับรู ้ได้ และก่อให้เกิดการรับรู ้ในบุคลิกภาพตราสิ นค้า ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
อย่างยิง่ ในการสร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ ตราสิ นค้า
6. โฆษณากับการตลาดที่ไม่หวังผลกําไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกับวงการธุรกิจนั้น
แต่ยงั เป็ นบทบาทสําคัญกับองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรอื่นๆด้วยที่สามารถใช้โฆษณาเป็ นเครื่ องมือ
เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจทัว่ ไป
การโฆษณาแบ่ งตามกลุ่มเป้าหมาย
การโฆษณาประเภทนี้จะเน้นกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดที่จะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ของผู ้
โฆษณาที่เป็ นองค์กรธุรกิจทั้งหลายทั้งนี้เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้ลูกค้าเป้ าหมายเกิดความสนใจที่
จะดูและซื้อ สิ นค้า โดยผ่านสื่ อโฆษณาต่างๆ แบ่งเป็ น 4ประเภทได้แก่
1) การโฆษณามุ่งสู ผ้ บู ้ ริ โภค (consumer advertising) เป็ นการโฆษณาผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ
การนําข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ได้แก่ สื่ อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
และสื่ อ
โฆษณาอื่นๆการโฆษณาประเภทนี้ จะทําการโดยบริ ษทั ที่ทาํ การผลิตสิ นค้าตัวแทนทางการตลาด
ไปสู่ กลุ่มลูกค้าที่ซ้ือและใช้สินค้าที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากในตลาด ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันเช่นสบู่ ยาสี ฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก เป็ นต้น
2) การโฆษณามุ่งอุตสาหกรรม ( industrial advertising) การโฆษณาประเภทนี้ มี
จุดประสงค์ให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื่อเป็ น ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าและบริ การทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น วัตถุดิบ
เครื่ องจักรกลบริ การซ้อมแซมบํารุ งรักษา ชิ้นส่ วนประกอบเป็ นต้น
3) การโฆษณามุ่งการค้า (trade advertising) การโฆษณาประเภทนี้จะถูกนํามาใช้ในเรื่ อง
ของการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และบริ การของบริ ษทั ที่ทาํ การโฆษณา ทั้งนี้เพื่อให้มีการเพิ่ม
การขายมากขึ้น โดยส่ วนใหญ่นิยมนําบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับสิ นค้าชนิดนั้นๆ มานําเสนอ เพื่อ
สร้าง
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
4) การโฆษณามุ่งงานอาชีพ (professional advertising) เป็ นการโฆษณาที่ผผู ้ ลิตหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายโฆษณาให้แก่บุคคลผูม้ ีอาชีพต่างๆ ได้ซ้ือ สิ นค้าไว้ในการประกอบอาชีพการ
งานรวมทั้งแนะนําให้ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้ซ้ือสิ นค้าไว้ใช้ เช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
วิศวกร เกษตร บัญชี ทนายความ นักร้อง นักแสดง เป็ นต้น

สรุ ป จากที่ผศู ้ ึกษา ได้ทาํ การศึกษาและรู ้การทําโฆษณาทําให้ทราบว่าการทําโฆษณา
เป็ นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตสื่ อ ในแต่ละขั้นตอนการทําโฆษณาตั้งแต่
เข้าพบลูกค้า จนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของการทําโฆษณา ทุกขั้นตอนต้องไตร่ ตร
องให้ครบถ้วน
เพื่อที่จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบอื่นๆทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างตรงตามวั ตถุประสงค์ ที่ลูกค้า
ต้องการเพื่อให้ทาํ งานได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน โฆษณาที่เราเห็นทาง โทรทัศน์ หรื อ ขั้นเบรค
รายการนั้นคือหนึ่งในรายได้หลักในการทําเงินของช่องโทรทัศน์ และรายการต่างๆ และยังได้รู้ถึงถ้า
รายการนั้นมี (Rating) สู งผูค้ นรับชมเยอะ ก็จะทําให้ มีผตู ้ อ้ งการทําการโฆษณามาลงทุน ทําโฆษณา
ในช่วงเวลาๆนั้นที่รายการออกอากาศ

