บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
รายงานบทบาทหน้าที่ ของผูต้ ดั ต่ อรายการ เรี ยนรู้ กระบวนการและเทคนิ คการตัดต่ อทั้งหมดใน
รายการ True Insider ผูจ้ ดั ทาได้ทบทวนเอกสารและสามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดบทบาทหน้ าทีข่ องผู้ตัดต่ อรายการ
ยนต์ ชุ่ มจิต (2541: 23) ได้อธิ บายไว้ว่า บทบาท คือ ภาระหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ สถานภาพ
ของแต่ละบุ คคล หมายความว่า บุ คคลใดมีสถานภาพหรื อตาแหน่ งอย่างใดก็ตอ้ งรับผิดชอบตาม
ตาแหน่ งที่ไ ด้มา แนวคิ ดนี้ จะยกมาอธิ บายเพื่อเป็ นกรอบของการศึ กษาครั้ ง นี้ จึงต้องสัม พันธ์ ก ับ
บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ
เสมอ ประสงค์ดี (2556) กล่าวว่า การตัดต่อเป็ นกระบวนการที่นาเอาวัสดุรายการที่ผา่ นการ
บันทึกแล้วมาเรี ยบเรี ยงผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวทั้งหมดกับผูช้ มอย่างเป็ นขั้นเป็ น
ตอน แต่ทว่าอย่างไรก็ดีการตัดต่อยังเป็ นมากกว่าการนาเอาชิ้ นส่ วนแต่ละชิ้ นมาต่อเข้าด้วยกันและ
บอกเล่ า เนื้ อเรื่ องทั้งหมดแต่เพีย งฉาบฉวยเท่านั้นเอง มันยังเป็ นเรื่ องของการใช้เทคนิ คของการ
เลือกสรรและการลาดับภาพอย่างไรให้ตรงกับข้อกาหนด และช่วงของเวลาในวิธีการซึ่ งมันควรจะ
เชื่ อมต่อกันอย่างไรด้วย การตัดต่อยังเป็ นสถานที่จุดนัดพบกันของภาพ กราฟิ ก ดนตรี การใส่ เสี ยง
เอฟเฟค การใส่ เ ทคนิ ค ภาพพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ับ เนื้ อ รายการที่ ไ ด้ถ่ า ยท ามาก่ อ นล่ ว งหน้า แล้ว
ด้วย ทั้งหมดนี้ ยอ่ มเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาของผูช้ มที่ได้เห็ นและได้ฟังอะไรก็
ตามที่ ป รากฎบนจอรั บ ภาพ เจ้า หน้า ที่ ตดั ต่ อ ที่ มี ป ระสบการณ์ มี ส่ วนอย่า งมากในการประสบ
ผลสาเร็ จของการผลิตรายการใดๆก็ตาม การตัดต่อที่ไม่ดีพอสามารถทาให้ผชู ้ มสับสนหรื อถ้าหาก
ในกรณี ที่เลวร้ายก็ทาให้รายการน่าเบื่อไปเลย กลไกของการตัดต่อนั้นเป็ นเรื่ องง่ายๆแต่ผลกระทบที่
เกิ ด จากการตัด สิ น ใจของผูต้ ัด ต่ อ นั้น เป็ นเรื่ อ งที่ จ าเป็ นต้อ งใช้เ วลาและประสบการณ์ เ ป็ นอัน
มาก ต่อไปนี้เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องทาความรู ้จกั คุน้ เคยก่อนที่จะศึกษาเรื่ องการตัดต่อ ดังนี้
Clip เนื้อหาของวิดีโอที่ถ่ายทาต่อเนื่องกันในหนึ่งช่วง
Cover shot เนื้อหาของวิดีโอที่ผตู ้ ดั ต่อนามาใช้โดยที่ผชู ้ มไม่พบเห็นว่ามีการตัดต่อ
Coverage หมายถึงการนาเสนอภาพในฉากจากหลายมุมกล้องของตัวแสดงหลายครั้ง
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เพื่อให้ยงั คงความต่อเนื่องเอาไว้ได้
Continuity คือกระบวนการนาเสนอภาพและเสี ยงอย่างต่อเนื่ องในฉากชนิดที่สามารถ
รักษา
การแสดงไว้ไม่ให้ผชู ้ มพบสิ่ งผิดปกติในฉากนั้นๆที่แตกต่างไปจากตอนเริ่ มต้นของฉาก
Cut คาว่าคัทหรื อเทคจะพบเห็นได้มากที่สุดของการตัดต่อหมายถึงว่าเป็ นการเปลี่ยนไปยัง
ฉากอื่นถัดมา
Cutaway shot มักถูกใช้ในกรณี ที่การตัดต่อจาเป็ นต้องขาดความต่อเนื่ องเช่นด้วยวิธีการให้
ผูแ้ สดงเดินหลุดออกจากเฟรมไปเลย
Digitize เป็ นขั้นตอนของการเปลี่ยนสัญญานภาพและเสี ยงของวิดีโอให้เป็ นข้อมูลแบบ
ดิจิทลั
Dissolve เป็ นวิธีการเปลี่ยนภาพด้วยการทาให้ภาพเดิมค่อยๆเลือนหายไปและภาพใหม่เข้า
มาแทนDVE การทาเทคนิคภาพพิเศษแบบดิจิตลั
Fade เป็ นการทาให้ภาพเปลี่ยนอย่างช้าๆระหว่างภาพมืดลงและภาพสว่างขึ้น
Jump cut การตัดต่อผิดที่ผดิ หลักด้วยการนาภาพที่เหมือนกันทั้งขนาดและมุมกล้องมาต่อ
กัน
Running order เป็ นข้อกาหนดของภาพในฉากที่จะปรากฎบนจอในขั้นตอนสุ ดท้าย
Shooting order เป็ นข้อกาหนดของภาพหรื อฉากที่จะถ่ายทาที่อาจไม่ใช่เป็ นการต่อเนื่ อง
Timeline หมายถึงส่ วนของภาพกราฟิ กสาหรับสื่ อสารสั่งการกันระหว่างผูใ้ ช้งานกับเครื่ อง
ตัดต่อ
Trim การตัดวิดีโอที่ถ่ายทาแล้วบางส่ วนออกไปทาให้ส้ นั ลง
Voice over การบรรยายใส่ เสี ยงหรื อให้ความเห็นเพิ่มเติมในวิดีโอ
Wipe การกวาดภาพระหว่างฉากวิดีโอหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง
จุดมุ่งหมายของการตัดต่ อ
โดยพื้นฐานแล้ว การตัดต่ อหรื อการท างานภายหลังการถ่ ายท าคื อกระบวนการของการ
เชื่ อ มต่ อ ของวิ ดี โ อที่ ถ่ า ยท าเสร็ จ แต่ ล ะช่ ว งที่ มี ก ารก าหนดเอาไว้แ ล้ว เข้า ด้ว ยกัน โดยที่ ม ัน มี
วัตถุประสงค์ หลายประการด้ วยกันดังนี้
1. รวบรวมเอาส่ วนประกอบทั้งหมดให้เป็ นลาดับแบบที่นิยมกัน จงจาเอาไว้เสมอว่าลาดับขั้นของ
การถ่ายทามักแตกต่างจากลาดับขั้นตอนที่ตอ้ งการนาเสนอให้ปรากฎบนจอ
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2. เพื่อเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการตัดต่อภาพที่เกิดจากการถ่ายทาจากหลายมุมกล้องหรื ออาจ
เป็ นภาพจากแหล่งอื่นๆเข้าด้วยกัน
3. เพื่อเป็ นการสร้างสรรค์ ประดับตกแต่งและเพิ่มให้ภาพมีชีวติ ชีวามากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เครื่ องมือ
ที่ประกอบไปด้วย การทาเทคนิคภาพพิเศษ การใส่ เสี ยงประกอบรายการ การใส่ เสี ยงดนตรี ท้ งั หมด
นี้ ย่อมเป็ นการเพิ่มคุณภาพของการบอกเล่าเรื่ องราวอันก่อให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายแก่ผชู ้ ม
Shooting Order and Running Order
ในขั้นตอนของการถ่ายทาถ้าหากว่าเป็ นไปได้ควรจะถ่ายให้ต่อเนื่องไปตามลาดับที่ได้วางแผนเอาไว้
ก็จะทาให้ข้ นั ตอนของการตัดต่อนามาเชื่ อมโยงกันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะว่ามันจะปรากฎ
ให้เ ห็ นความต่ อ เนื่ อ งเป็ นล าดับ แม้ว่า ในขั้น ตอนสุ ดท้า ยแล้ว ภาพที่ จ ะถู ก นาเสนออาจมี ค วาม
แตกต่างไปจากขั้นตอนของการถ่ายทาไปเลยก็ตาม ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากหลายปั จจัยดังต่อไปนี้
1. ในบางครั้งการแสดงคือการถ่ายทาตั้งแต่เริ่ มต้นไปจนจบแต่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้
เช่นอาจมีการจุดไฟเผาขยะหรื อทุ่งหญ้าในบริ เวณใกล้เคียง
2. ในส่ วนของการแสดงที่มีท้ งั หมดอาจมีบางช่วงบางตอนที่ผดิ พลาดหรื อไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
3. การแสดงหรื อฉากอาจซ้ ากับของเดิมดังนั้นควรถ่ายทาด้วยมุมกล้องที่หลากหลาย
4. ทุกฉากที่ถ่ายทาในสถานที่บริ เวณเดียวกันควรจะถ่ายทาให้หมดก่อนจะย้ายไปยังสถานที่
ใหม่
5. วัตถุหรื อสิ่ งของที่ดูคล้ายกันควรจะถ่ายให้เห็นจากหลากหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การ
ถ่ า ยให้ เ ห็ น ลู ก ม้า ที่ เ กิ ด ใหม่ ใ นปี แรก การเจริ ญเติ บ โตเป็ นม้า วัย รุ่ น การเป็ นม้า ที่ โ ตเต็ ม วัย
แล้ว ภายหลังเมื่อนามาตัดต่อเข้าด้วยกันเพื่อบอกเป็ นนัยแก่ผชู ้ มถึงช่วงจังหวะชีวติ ของม้าที่ตอ้ งการ
นาเสนอ
Linear and Nonlinear Editing
การตัดต่อแบบลิเนียร์ เป็ นกระบวนการชนิดอัดทับหรื อทาสาเนาลงบนเส้นเทปอีกม้วนหนึ่ ง
ให้ตรงตามข้อก าหนดที่ ต้องการ การท างานแบบนี้ ไ ด้ผ ลดี ตามสมควรจนกระทัง่ ผูก้ ากับ หรื อ
ทีมงานต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนของบริ เวณช่วงกลางของเส้นเทป นัน่ ย่อมหมายความ
ว่างานทั้งหมดต้องนาเอามาเรี ยงลาดับกันใหม่ท้ งั หมดทาให้เสี ยเวลาและเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก นอกจากนี้
การตัดต่อแบบลิ เนี ยร์ ที่จาเป็ นต้องทาสาเนาหลายครั้ งยังทาให้คุณภาพของสัญญานภาพแย่ลงไป
อีก การตัดต่อแบบลิเนี ยร์ ทาได้ดว้ ยวิธีการใช้เครื่ องเล่นเทปวิดีโอหนึ่ งเครื่ องกับเครื่ องบันทึกวิดีโอ
อีกหนึ่งเครื่ อง โดยทั้งสองเครื่ องจะถูกควบคุมการทางานให้สัมพันธ์กนั ด้วยชุดควบคุม ยังคงมีงาน

11

บางหน่วยงานที่ใช้รูปแบบการทางานแบบนี้อยูเ่ ช่นใช้ในงานตัดต่อข่าวที่ตอ้ งการความสะดวกและ
รวดเร็ ว
ในทุกวันนี้ รายการโทรทัศน์และการผลิ ตวิดีโอส่ วนใหญ่ใช้วิธีการตัดต่อด้วยระบบนอน
ลิเนียร์ ระบบการตัดต่อแบบนี้ เป็ นกระบวนการที่สัญญานวิดีโอถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยบันทึกข้อมูล
ความจาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงสามารถนาเอาข้อมูลของภาพและเสี ยงเหล่านั้นมาจัดวาง
หรื อนามาเรี ยบเรี ยงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยงั สามารถทาเทคนิคภาพพิเศษหรื อใส่ เสี ยงประกอบ
รายการและใส่ ภาพกราฟิ กได้ดว้ ย ทั้งหมดนี้ เป็ นการทางานด้วยการใช้โปรแกรมตัดต่อกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ การตัดต่อด้วยระบบเช่นนี้ ยอ่ มมีความง่ายในการเปลี่ยนหรื อเคลื่อนย้ายคลิปวิดีโอใดๆ
ก็ ต ามจนกว่ า ผู ้ก ากับ และที ม งานจะพึ ง พอใจ กล้อ งวิ ดี โ อแบบดิ จิ ต ัล ที่ บ ัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงบน
หน่ วยความจายังช่ วยให้การเริ่ มต้นงานทาได้สะดวกและรวดเร็ วเพราะไม่จาเป็ นต้องแปลงไฟล์
อีก ระบบตัดต่อแบบนี้ ยงั มี ราคาอุ ป กรณ์ ถูก กว่า ระบบเดิ ม มาก ภายหลัง จากทาการตัดต่ อเสร็ จ
สมบูรณ์แล้วก็สามารถส่ งต่อไปยังสื่ อใดๆที่ตอ้ งการใช้บนั ทึกได้ทนั ที
อุปกรณ์เครื่ องมือตัดต่อวิดีโอ
อุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ นต้องใช้ใ นการตัดต่อประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ มีโปรแกรมตัด
ต่อ จอภาพ ลาโพง เครื่ องผสมสัญญาณเสี ยงและอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ระบบและ
ระดับความซับซ้อนของงานที่ทาเป็ นสาคัญ
สัญญาณวิดีโอสามารถนาเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จากเครื่ องบันทึกเทปวิดีโอ กล้องถ่าย
วิดีโอ หรื อเป็ นอุปกรณ์ ประเภทบันทึกด้วยสื่ อชนิ ดหน่ วยความจา วิธีการง่ายที่สุดและนิ ยมใช้กนั
อย่างแพร่ หลายคือการใช้การเชื่อมต่อด้วยสายไฟร์ วายที่สามารถควบคุมและทาการเคลื่อนย้ายข้อมูล
ขนาดใหญ่ได้สะดวกรวดเร็ ว
ขั้นตอนเริ่ มต้นของการตัดต่อ
การตัดต่อเป็ นหนทางที่ ทาให้เกิ ดการแก้ไขและปรั บปรุ งการผลิ ตรายการในขั้นตอนสุ ดท้ายด้วย
วิธีการต่างๆอันประกอบไปด้วยการจัดลาดับและนาเอาส่ วนที่ซ้ ากันไม่น่าสนใจออกไปหรื อทาให้
สั้นลง การแก้ไขส่ วนของการแสดงที่ผิดพลาดด้วยการนาส่ วนที่ถูกต้องเข้ามาแทรกแทนที่ และ
การปรับแต่งช่วงระยะเวลาของรายการทั้งหมด
การทางานมักเริ่ มต้นด้วยการเลือกหาดูวา่ มีวสั ดุรายการอะไรบ้างแล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เลือกเอาเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการ
2. การตัดสิ นใจเลือกตั้งอยูบ่ นเงื่อนไขและช่วงเวลาของแต่ส่วน
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3. การตัดสิ นใจเลือกนาเอาของแต่ละส่ วนมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
4. การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่ อมต่อเหล่านั้น
5. สร้างสรรค์ให้เกิดความราบรื่ นกลมกลืนของภาพและเสี ยงอย่างต่อเนื่อง
การเลื อกเอาเฉพาะส่ วนที่ จาเป็ น มันเป็ นเรื่ องปกติ ธ รรมดาที่ ก ารถ่ า ยท าจริ ง มัก จะมากเกิ นกว่า
ความสามารถใช้งานจริ ง นี้ คือความหมายของ”อัตราส่ วนการถ่ายทา”ที่อาจมีเพียงเศษหนึ่งส่ วนสิ บ
ของวัสดุ รายการที่ ถ่ายทามาอาจถู กใช้งานในขั้นตอนสุ ดท้า ยของการตัดต่อเท่านั้น ที่ เป็ นเช่ นนี้
เพราะว่า ในระหว่า งการถ่ า ยทาไม่มี เวลาเพี ยงพอที่ จะตรวจสอบผลงานที่ ไ ด้รับ ในขณะที่ ก าร
ตรวจสอบในขั้นตอนการตัดต่อทาได้ละเอียดถี่ถว้ นและทาให้มีทางเลื อกมากกว่า ทั้งนี้ โดยทัว่ ไป
แล้วจะพบว่า
1. ช่วงของการถ่ายทาที่ดีสามารถเลือกเอาไปใช้ได้โดยง่าย
2. ช่วงของการถ่ายทาที่ไม่สามารถนาไปใช้งานเพราะว่าถูกตรวจพบข้อผิดพลาดต่างๆนาๆ
3. ช่วงของถ่ายทาซ้ าๆเพื่อเลือกเอาช่วงที่ดีที่สุด
4. ช่วงของการถ่ายทาเอาไว้เผือ่ เลือกทดแทน
5. ช่วงที่เป็ นการถ่ายทาสารองเผื่อไว้ในกรณี ที่อาจเป็ นประโยชน์ถา้ หากว่าไม่อาจใช้วิธีการ
ตัดต่อตามปกติได้เช่น การให้ผแู้ สดงเดินหลุดออกจากเฟรมไปเลย เป็ นต้น
ดังนั้นในขั้นตอนแรกของการตัดต่อคื อการเลื อกดู ว่า อะไรคื อสิ่ งที่ ตอ้ งการนามาใช้และ
อะไรคือสิ่ งที่ไม่จาเป็ น ในขณะที่ทาการเลือกช่ วงเวลาของส่ วนที่ตอ้ งการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การตัดสิ นใจบนเงื่อนไขที่วา่ มันจะนาเสนออะไรกับผูช้ มด้วย
เงื่อนไขของแต่ละช่วง
เพื่อให้การตัดต่อประสบผลสาเร็ จ ผูท้ าการตัดต่อจาเป็ นต้องจินตนาการให้ตวั เองอยู่ในฐานะเป็ น
ผู้ช ม คนดู ส่ วนใหญ่ ย่ อ มมองหาบทสรุ ปของแต่ ล ะฉากและตามด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ด
ตามมา สาหรับในครั้งแรกของภาพแต่ละช่ วงที่ปรากฎขึ้นผูช้ มจาเป็ นต้องแปลความหมายของมัน
และนาไปอ้างอิ งกับภาพช่ วงที่ ปรากฎมี ข้ ึนก่อนหน้านี้ แล้วก็สร้ างความคิ ดล่ วงหน้าเกี่ ยวกับสิ่ งที่
กาลังดูอยู่ ถ้าเป็ นการตัดต่อด้วยช่วงสั้นๆเรี ยงติดต่อเข้าด้วยกันแล้วรายการจะปรากฎแก่สายตาผูช้ ม
ในลักษณะตื่นเต้น เร่ งรี บหรื ออาจดูเป็ นความสับสน ในทางกลับกันถ้าเป็ นการตัดต่อด้วยจังหวะ
ช้าๆและใช้ช่วงเวลาให้ยาวขึ้นแล้วภาพที่ ปรากฎจะดูอ่อนโยน พักผ่อนครุ่ นคิดคานึ ง เศร้าหมอง
ตรงไหนคือจุดตัดต่อที่ดี
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ช่วงเวลาสาคัญที่เลือกให้ภาพนั้นเป็ นจุดตัดต่อสามารถส่ งผลกระทบถึงความราบรื่ นกับภาพ
ฉากอื่นถัดไปด้วย เช่ นถ้าในตอนแรกแสดงให้เห็ นคนกาลังเดิ นไปเพื่อเปิ ดประตู และช่ วงต่อมา
เป็ นภาพถ่ายใกล้ให้เห็นมือจับลูกบิดประตู ผูต้ ดั ต่อต้องคานึ งถึงเรื่ องต่อไปนี้ คือ ต้องไม่เป็ นการตัด
ซ้ า ให้ เ ห็ น มื อ จับ ลู ก บิ ด สองครั้ งและต้อ งไม่ ท าให้ เ ป็ นการยื ด เยื้ อ ออกไปด้ว ยการเสี ย เวลารอ
จนกระทัง่ เห็นการหมุนลูกบิดในฉากต่อมา
ทั้งนี้ ผูต้ ดั ต่อส่ วนใหญ่มีความเชื่ อว่าการตัดต่อควรปรากฎขึ้นในภาพของทุกขณะที่ มีการ
เคลื่อนไหว ความราบรื่ นของการต่อเนื่ องสามารถแปรเปลี่ ยนไปตามสถานะการณ์ ถึ งแม้ว่าจะมี
การเคลื่อนไหวก็ตามแต่ไม่จาเป็ นต้องให้มีการเสี ยเวลาไปกับทุกส่ วนของความเคลื่อนไหว เพราะ
ก่อให้เกิ ดความเบื่อหน่ ายต่อการติดตามเรื่ องผูช้ มโดยไม่จาเป็ น เนื่ องจากผูช้ มทราบดีว่าอะไรเป็ น
สิ่ งที่คาดหวังและทาความเข้าใจได้เองว่าอะไรกาลังเกิดขึ้น เหล่านี้เป็ นวิธีการเล่าเรื่ องแบบปราศจาก
การเสี ยเวลาโดยใช่เหตุ
ในท านองกลับ กัน มัน มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะยื ด เวลาออกไปด้ว ยวิ ธี ก ารสร้ า งให้ เ กิ ด
ผลกระทบแบบละคร เช่นถ้ามีภาพคนกาลังตั้งเวลาให้กบั ระเบิด แล้วภาพตัดไปให้เห็นคนในห้อง
ถัด ไป ต่ อ มาเป็ นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของตัว โกงที่ ก าลัง ตั้ง เวลา ต่ อ มาตัด ให้ เ ห็ น เป็ นภาพถนน
ภายนอก ตัดกลับมายังตัวเลขบนระเบิดที่กาลังนับถอยหลัง ทั้งหมดนี้ เป็ นการสร้ างอารมณ์ ให้ตึง
เครี ยดด้วยเวลาที่มากเกินไปจากความจริ งที่เป็ นเวลาของระเบิด
การทาเทคนิคภาพพิเศษและรู ปแบบของการเปลี่ยนผ่าน
ระบบการตัดต่อแบบนอนลิเนี ยร์ มกั มีเทคนิ คภาพพิเศษให้ใช้มากมายเพื่อเป็ นการยกระดับ
ให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ทว่าผูท้ ี่ตดั ต่อและผูก้ ากับจาเป็ นต้องระมัดระวังในการใช้ให้
เหมาะสม ทั้งนี้ การใช้มนั บ่อยเกิ นความจาเป็ นย่อมหมายถึ งการผลิ ตแบบ มือสมัครเล่น ตัวอย่าง
เทคนิคเหล่านี้เช่น
1. การแช่ภาพหยุดการเคลื่อนไหว
2. การทาให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็ นช่วงๆ
3. การทาให้ภาพเคลื่อนไหวเร็ วกว่าความเป็ นจริ ง
4. การทาภาพเคลื่อนไหวถอยหลังในทิศทางตรงข้าม
5. การทาให้เป็ นภาพซ้อนลงบนอีกภาพหนึ่ง
6. การลดรายละเอียดของภาพให้เป็ นภาพหยาบๆ
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สาหรับวิธีการเปลี่ ยนภาพในแต่ละช่ วงด้วยวิธีธรรมดาทัว่ ไปมีสี่ชนิ ดคือ การตัดภาพแบบ
ทัน ที ท ัน ใด(cut)จากฉากหนึ่ งไปยัง ภาพอี ก ฉากหนึ่ ง การเปลี่ ย นภาพอย่ า งช้ า ๆ(dissolve or
superimpose)ด้วยการทาให้ภาพเดิ มค่อยๆเปลี่ ยนเป็ นอี กภาพหนึ่ งมันจะให้ความรู ้ สึกที่ อ่อนโยน
มากกว่าการตัดภาพมักใช้แสดงถึ งการเปลี่ ยนช่ วงเวลาหรื อสถานที่และที่นิยมใช้กนั มากคือใช้กบั
การแสดงดนตรี การกวาดภาพ (wipe) เป็ นอี ก รู ป แบบหนึ่ งของการเปลี่ ย นภาพที่ มี รู ป ทรง
หลากหลายแต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั โอกาสใช้งานด้วยถ้าหากว่าใช้บ่อยเกินย่อมเป็ นเครื่ องหมายของ มือ
สมัครเล่น การเปลี่ยนภาพชนิ ดสุ ดท้ายคือการทาให้ภาพค่อยๆมืดลงหรื อในทางกลับกันทาให้จาก
มืดเป็ นสว่างอยูใ่ นระดับปกติ (fade) ส่ วนมากมักใช้ในช่วงเริ่ มต้นหรื อจบรายการแต่ละช่วง
เทคนิคการตัดต่อที่ดี
การตัดต่อมีความคล้ายกับงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆในกรณี ที่ว่าถ้าผูผ้ ลิตมีทกั ษะที่ดีแล้วจะ
ไม่ทาให้ผชู ้ มดูเกิดความราคาญ ในการตัดต่อก็เช่นกันถ้าทาออกมาดีผชู ้ มก็จะไม่ประท้วงแต่จะซึ ม
ซับเอาผลที่เกิดขึ้นจากงานนั้นเข้าไป ตัวอย่างเช่นในฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจที่ประกอบไปด้วยช่วงสั้นๆ
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตึ ง เครี ย ด ผูช้ มย่อ มตระหนัก ได้เ พี ย งถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของการปลุ ก เร้ า ให้ มี
ความรู ้สึกเป็ นกังวลและมองเห็นภาพของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วเท่านั้น
มันมีกฎเกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นมาสาหรับวิธีการตัดต่อ และย่อมเป็ นเช่นกฎทัว่ ไปที่วา่ ในบางโอกาส
แล้วก็สามารถละเลยได้เช่นกันทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของการทางานเป็ นสาคัญ ดังต่อไปนี้คือ
1. หลี กเลี่ยงการตัดภาพที่มีขนาดแตกต่างกันมากๆของวัตถุ ชิ้นเดียวกันเพราะว่าทาให้ผชู ้ ม
รู้สึกกระตุกตกใจหรื อประหลาดใจ
2. อย่าตัดภาพระหว่างคนสองคนที่มีขนาดเท่ากันหรื อคล้ายกันเพราะจะดูเหมือนว่าผูน้ ้ นั
กลายร่ าง
3. อย่าตัดภาพวัตถุเดียวกันด้วยขนาดภาพเท่ากันเพราะทาให้ภาพโดด
4. ถ้าวัตถุสองสิ่ งกาลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ควรปล่อยให้ท้ งั คู่เคลื่อนที่ผา่ นจอไป
ในทิศทางเดียวกัน แต่ถา้ เป็ นการเคลื่อนที่สวนทางกันย่อมหมายถึงการพบกันหรื อจากกันไป
5. ถ้ามีวตั ถุกาลังเดินทางผ่านจอในทิศทางใดๆ ในฉากถัดมาก็ควรเป็ นทิศทางเดียวกันเว้นไว้
แต่วา่ ได้ปรากฎภาพให้เห็นก่อนแล้วว่าวัตถุน้ นั ได้หมุนตัวกลับทิศทาง
6. หลีกเลี่ยงการตัดภาพระหว่างภาพที่กล้องอยูน่ ิ่งกับภาพที่เกิดจากกล้องเคลื่อนไหวด้วยการ
แพน ทิ้ลท์ ซูม ยกเว้นมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
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7. หลีกเลี่ยงการตัดภาพระหว่างวัตถุที่อยูน่ ิ่ งกับภาพวัตถุที่กาลังเคลื่ อนไหว เพราะเป็ นเหตุ
ให้สกัดกั้นความต่อเนื่อง ผูช้ มมีความจาเป็ นต้องเห็นวัตถุหยุดการเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงฉากถัดมา
8. ถ้าหากว่าเป็ นการสกัดกั้นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควรใช้วธิ ี การทาให้หลุดจากเฟรม
ไปเลย แต่ ต้ อ งพยายามให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า ยัง คงรั ก ษาความหมายของการเคลื่ อ นไหวนั้ นไว้
ได้ ตัวอย่างเช่ นการตัดภาพไปยังใบหน้าคนดูที่กาลังตื่ นเต้นในฉากการแข่งขันชกมวยย่อมสร้ าง
ความเร้าใจ แต่ถา้ ตัดภาพไปยังคนดูที่แสดงความรู ้สึกเบื่อหน่ายย่อมปราศจากความหมาย
9. หลีกเลี่ยงการตัดภาพที่เป็ นบุคคลหรื อวัตถุกระโดดข้ามจากด้านหนึ่ งของจอภาพไปอยูอ่ ีก
ด้าน
2.2 แนวคิดและเทคนิคการตัดต่ อลาดับภาพ
จากนามปากกานักเดิ นทางระยะใกล้ (2550) ได้ให้คาอธิ บายไว้ว่า การตัดต่อล าดับภาพ
หมายถึง การเปลี่ยนภาพและเสี ยงจากหนึ่งช็อตไปยังช็อตต่อไป โดยมีความต่อเนื่ อง เรี ยงลาดับของ
เรื่ องราว ไม่มีการกระโดดหรื ออิริยาบถซ้ าซ้อน รักษาคุณภาพของภาพและเสี ยงให้กลมกลืนกันโดย
ตลอด เพื่อพร้อมที่จะใช้ออกอากาศ
การตัด ต่ อ หรื อ ว่ า การล าดับ ภาพเป็ นขั้น ตอนที่ 3 ในกระบวนการการผลิ ต คื อ PostProduction โพสต์โปรดักชัน่ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายสาหรับการปรุ งแต่งงานให้กลมกล่อม ชวนลิ้ม
รสต่อคนดู แต่อย่าเข้าใจผิดว่าห้องตัดต่อเป็ นที่สร้างเรื่ อง เรื่ องหรื อ สตอรี่ คือการคิดมาก่อนการเข้า
ห้องตัด
ที น้ ี การเป็ นหน้าที่ข องผูต้ ดั ต่อ ว่าจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน 2 ส่ วน คื อในส่ วนของ
เครื่ องตัด และในส่ วนของความเข้าใจในเรื่ องการตัด ซึ่ งคิ ดสั ดส่ วนความสาคัญนั้น อยู่ระหว่า ง
70/30 เปอร์เซ็น ส่ วนของเครื่ องตัดนั้น(หมายรวมถึงอุปกรณ์ท้ งั หลายทั้ง ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ) ให้
ความสาคัญแค่ 30 เปอร์ เซ็นเท่านั้น เพราะเครื่ องมือเหล่านี้ มนั ก็เป็ นเพียงเครื่ องสนองความคิดของ
เราเท่านั้น การเรี ยนรู ้วา่ ปุ่ มไหนกดอย่างไร กดเพื่ออะไร แค่น้ นั ไม่สามารถเรี ยกว่าเป็ นผูต้ ดั ต่อได้
เครื่ อ งตัด แพงๆราคาหลายแสนหรื อ หลายล้า น มัน ก็ ไ ม่ ไ ด้ท าให้ คุ ณ ภาพงานนั้น ดี ข้ ึ น
คุ ณภาพที่ไม่ได้หมายถึ งความคมชัดของภาพ แต่ตอ้ งพูดถึ งคุ ณภาพของเรื่ องราวที่ถูกเล่าผ่านสาย
ผูช้ มต่างหาก ทาให้ส่วนที่สาคัญที่สุดสาหรับการตัดต่อ ที่สาคัญถึง 70 เปอร์ เซ็น ก็คือความเข้าใจใน
หลักการตัดต่อนั่นเอง ซึ่ งความเข้าใจนั้นมันอาจฟั งดูนามธรรมไปหน่ อย แต่หากว่าผ่านการทา ดู
แล้วทา แล้วก็ดู ยิง่ มากเท่าใหร่ ประสบการณ์ก็จะสอนว่าแบบไหนดีหรื อไม่ดี
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การตัดต่อ คือ การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รู ปแบบ ดังนี้
1.การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่ งต่อตรงเข้ากับอีกช็อตหนึ่ ง วิธี
นี้คนดูจะไม่ทนั สังเกตเห็น
2.การผสมภาพ The Mix หรื อ The Dissolve เป็ นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อตหนึ่งไปยัง
อีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได้
3.การเลือนภาพ The Fade เป็ นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ คือ การเลือน
ภาพเข้า fade in คือการเริ่ มภาพจากดาแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้สาหรับการเปิ ด
เรื่ อง การเลือนภาพออก fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อย ๆ มืดดาสนิ ท มักใช้สาหรับการปิ ด
เรื่ องตอนจบ
ในการตัดต่อ ควรคานึงถึงความรู ้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้
1.แรงจูงใจ Motivation ในการตัดต่อ ไม่วา่ จะการ cut, mix หรื อ fade ควรมีเหตุผลที่ดีหรื อ
มีแรงจูงใจเสมอ ซึ่ งแรงจูงใจนี้ อาจเป็ นภาพ เสี ยง หรื อทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่ วนของภาพ
อาจเป็ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง แม้นกั แสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่ างกายหรื อ
ขยับส่ วนของหน้าตา สาหรับเสี ยงอาจเป็ นเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง เช่น เสี ยงเคาะประตู หรื อเสี ยงโทรศัพท์
ดัง หรื ออาจเป็ นเสี ยงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene)
2.ข้อมูล Information ข้อมูลในที่น้ ี คือข้อมูลที่เป็ นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึ งข้อมูลใหม่ คือถ้า
ไม่มีขอ้ มูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไม่จาเป็ นต้องนามาตัดต่อ ไม่วา่ ภาพจะมีความงดงามเพียงไร ก็
ควรที่จะเป็ นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิง่ มีขอ้ มูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผูช้ มก็
ยิง่ ได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น เป็ นหน้าที่ของคนตัดที่จะนาข้อมูลภาพมาร้อยให้มากที่สุด
โดยไม่เป็ นการยัดเยียดให้คนดู
3.องค์ประกอบภาพในช็อต Shot Composition ผูต้ ดั ไม่สามารถกาหนดองค์ประกอบภาพ
ในช็อตได้ แต่งานของผูต้ ดั คือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับ
ปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายทาที่แย่ ซึ่ งทาให้การตัดต่อทาได้ลาบาก
มากขึ้น
4.เสี ยง Sound เสี ยงคือส่ วนสาคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ ง เสี ยงรวดเร็ วและลึกล้ ากว่า
ภาพ เสี ยงสามารถใส่ มาก่อนภาพหรื อมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุ นแรง
และอีกหลากหลายอารมณ์ เสี ยงเป็ นการเตรี ยมให้ผชู้ มเตรี ยมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนฉาก สถานที่
หรื อแม้แต่ประวัติศาสตร์
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ความคลาดเคลื่ อ นของเสี ย งที่ เหมาะสมเป็ นการลดคุ ณค่ า ของการตัด ต่ อ เช่ น LS ของ
สานักงาน ได้ยินเสี ยงจากพวกเครื่ องพิมพ์ดีด ตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ของพนักงานพิมพ์ดีด เสี ยงไม่
เหมือนกับที่ เพิ่งได้ยินในช็ อตปูพ้ืน คือ เครื่ องอื่น ๆ หยุดพิมพ์ทนั ที เมื่ อตัดมาเป็ นช็อตใกล้ ความ
สนใจของผูช้ มสามารถทาให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยเสี ยงที่มาล่วงหน้า (lapping) ตัวอย่างเช่น การตัดเสี ยง 4
เฟรมล่วงหน้าก่อนภาพ เมื่อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร
5.มุม กล้อง Camera Angle เมื่ อผูก้ ากับ ถ่ า ยทาฉาก จะทาโดยเริ่ ม จากตาแหน่ ง ต่า งๆ(มุ ม
กล้อง)และจากตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผูก้ ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต คาว่า “มุม” ถูกใช้เพื่อ
อธิ บายตาแหน่งของกล้องเหล่านี้ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั วัตถุหรื อบุคคลจากภาพล้อครึ่ งซี ก บุคคลอยูท่ ี่ดุมล้อ
แต่ละซี่ ล้อแทน แกนกลางของกล้องและตาแหน่ งของกล้องก็อยู่ตรงปลายของซี่ ล้อ ตาแหน่ งจะ
แตกต่างกันไป จากแกนถึงแกน โดยระยะห่ างที่แน่นอนเรี ยกว่า “มุมกล้อง” ซึ่ งเป็ นหนึ่งส่ วนสาคัญ
ของการตัดต่อ หัวใจสาคัญคือแต่ละครั้งที่ cut หรื อ mix จาก shot หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง กล้องควรมี
มุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้านี้ สาหรับคนตัด ความแตกต่างระหว่างแกน ไม่ควรมากกว่า 180
องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศา เมื่อถ่ายบุคคลเดียวกัน ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลง
ได้อีกมาก
6.ความต่ อ เนื่ อ ง Continuity ทุ ก ครั้ งที่ ถ่ า ยท าในมุ ม กล้อ งใหม่ (ในซี เ ควนส์ เ ดี ย วกัน )
นักแสดงหรื อคนนาเสนอจะต้องแสดงการเคลื่ อนไหวหรื อทาท่าเหมือนเดิ มทุกประการกับช็อตที่
แล้ววิธีการนี้ ยังปรับใช้กบั take ที่แปลกออกไปด้วย
ความต่ อ เนื่ อ งของเนื้ อ หา Continuity of content ควรมี ค วามต่ อ เนื่ อ งของเนื้ อ หา เช่ น
นักแสดงยกหู โทรศัพท์ดว้ ยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้วา่ หู โทรศัพท์ยงั คงอยู่ในมือขวา
ในช็อตต่อมา งานของคนตัดคือ ทาให้แน่ใจว่าความต่อเนื่ องยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ทาการตัดต่อในซี
เควนส์ของช็อต
ความต่อเนื่ องของการเคลื่อนไหว Continuity of movementความต่อเนื่องยังเกี่ยวข้องกับทิศ
ทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรื อบุคคลเคลื่อนที่ จากขวาไปซ้ายในช็อตแรก ช็อตต่อมาก็คาด
เดาว่านักแสดงหรื อบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เว้นแต่ในช็อตจะให้เห็นการเปลี่ยน
ทิศทางจริ ง ๆ
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ความต่อเนื่ องของตาแหน่ ง Continuity of position ความต่อเนื่ องยังคงความสาคัญในเรื่ อง
ของตาแหน่งนักแสดงหรื อบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยูท่ างขวามือของฉากในช็อตแรก ดังนั้นเขา
จะต้อ งอยู่ ข วามื อ ในช็ อ ตต่ อ มาด้ว ย เว้น แต่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวไปมาให้ เ ห็ น ในฉากถึ ง จะมี ก าร
เปลี่ยนไป
ความต่อเนื่ องของเสี ยง Continuity of sound ความต่อเนื่ องของเสี ยงและสัดส่ วนของเสี ยง
เป็ นส่ วนที่สาคัญมาก ถ้าการกระทากาลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสี ยงจะต้องต่อเนื่ อง
จากช็อตหนึ่ งไปยังช็อตต่อไป เช่ น ในช็อตแรกถ้ามีเครื่ องบินในท้องฟ้ าแล้วได้ยินเสี ยง ดังนั้นใน
ช็ อ ตต่ อ มาก็ ต้อ งได้ยิ น จนกว่า เครื่ อ งบิ น นั้น จะเคลื่ อ นห่ า งออกไป แม้ว่า บางครั้ งอาจไม่ มี ภ าพ
เครื่ องบินให้เห็นในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จาเป็ นต้องมีเสี ยงต่อเนื่องในช็อตต่อไป
นอกจากนี้ ช็อตที่อยูใ่ นฉากเดี ยวกันและเวลาเดี ยวกัน จะมีเสี ยงพื้น(background sound) ที่
เหมื อ นกัน เรี ย กว่า background ambience, atmosphere หรื อ เรี ย กย่อ ๆ ว่า atmos ซึ่ งต้อ งมี ค วาม
ต่อเนื่อง
การตัดชนภาพ (The Cut)
การตัดเป็ นวิธี การเชื่ อมต่ อภาพที่ ธ รรมดาที่ สุ ดที่ ใ ช้ก ัน เป็ นการเปลี่ ย นในพริ บตาเดี ย ว
จากช็อตหนึ่ งไปอีกช็อตหนึ่ ง ถ้าหากทาอย่างถู กต้องมันจะไม่เป็ นที่สังเกตเห็ นในบรรดาวิธีการ
เชื่อมภาพ 3 แบบ การตัดเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มยอมรับว่าเป็ นรู ปแบบของภาพที่เป็ นจริ ง การตัดใช้ในกรณี ที่
เป็ นการกระทาที่ต่อเนื่ อง ต้องการเปลี่ยนจุดสนใจ มี การเปลี่ ยนแปลงของข้อมูลหรื อสถานที่ เกิ ด
เหตุ
ข้อพิจารณาทัว่ ไป
เมื่อการตัดกลายเป็ นสิ่ งที่สังเกตได้หรื อสะดุด มันเรี ยกว่า การตัดกระโดด (Jump Cut) การ
ตัดแบบกระโดดมี บทบาทเป็ นเหมือนการพักในการเชื่ อมจากช็อตหนึ่ งไปยังช็อตต่อไป หากเป็ น
มือใหม่ คุณควรพยายามทาแบบตัดแบบต่อเนื่ อง (clear cut) เสมอ และถือว่าตัดกระโดดเป็ นการตัด
ที่ ไ ม่ น่ า พึ ง พอใจ จนกว่ า คุ ณ จะรู ้ ว่ า จะใช้ ม ัน อย่ า งไร ที่ ดี ที่ สุ ด แล้ว การตัด แต่ ล ะครั้ งควรจะ
ประกอบด้วยความรู ้เบื้องต้นทั้ง 6 ส่ วน แต่ไม่ตอ้ งทุกครั้งที่ตดั ข้อแนะนาคือพยายามให้มีมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของการตัดต่อ
ผูต้ ดั ควรรู ้ จกั ความรู ้ เบื้ องต้นนี้ อย่างลึ กซึ้ ง ดังนั้นเวลาดู ฟุตเทจ ก็ควรจะตรวจสอบด้วย
ความรู ้เบื้องต้น 6 ประการเท่าที่จะทาได้ทุกครั้ง
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การผสมภาพ (The Mix)
การผสมภาพ การผสมรู ้ จกั กันในชื่ อของการซ้อนภาพ (The Dissolve) การซ้อนทับ (The
Lap Dissolve) หรื อการเกยทับ (The Lap) นี่ เป็ นวิธีการเชื่ อมจากช็อตหนึ่ งไปยังอีกช็อตหนึ่ งที่ใช้กนั
ทัว่ ไปมากเป็ นลาดับที่ 2 ทาได้โดยการนาช็อตมาเลื อนทับกัน ดังนั้นตอนใกล้จบของช็อตหนึ่ งจะ
เริ่ มมีชีวิตต่อไปค่อย ๆ เห็ นเด่นขึ้นมาเมื่อช็อตเก่าจางหายไปช็อตใหม่ก็จะเข้มขึ้นการเชื่ อมแบบนี้
เห็นได้ชดั มาก จุดกึ่งกลางของการผสมคือเมื่อภาพแต่ละภาพเข้มเท่า ๆ กัน เป็ นการสร้างภาพใหม่
การผสมต้อ งใช้ด้ว ยความระมัด ระวัง เป็ นอย่ า งมากการผสมควรใช้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงทันเวลา ต้องการให้เวลายืดออกไป มีการเปลี่ยนสถานที่ มีความสัมพันธ์ของภาพที่
ชัดเจน ระหว่างภาพที่กาลังจะออกและภาพที่กาลังจะเข้า
ด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัย ทาให้การผสมภาพแบบเร็ วมากและแบบช้ามาก หรื อการผสม
ภาพ 4 เฟรม สามารถทาได้โดยง่ายหรื อสามารถผสมภาพได้นานเท่าความยาวของช็อตเลยทีเดี ยว
หาก mix หรื อ dissolve นานไปหรื อสั้นไป (20 เฟรมหรื อน้อยกว่า) ก็ไม่ดี เพื่อให้การผสมภาพได้ผล
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 วินาที หากการผสมภาพยืดออกไป จะยิง่ ทาให้คนดูสับสนมากขึ้น
การเลือนภาพ (The Fade)
การเลือนภาพ เป็ นการเชื่ อมภาพที่ค่อยเป็ นค่อยไปจากภาพใดภาพหนึ่ งไปยังฉากดาสนิ ท
หรื อขาวทั้งหมด หรื อจากจอดาหรื อขาวไปยังภาพใดภาพหนึ่ง การเลือนมี 2ลักษณะ
การเลือนภาพออก (fade out) เป็ นการเชื่ อมของภาพไปจอดา fade out ใช้เมื่อ จบเรื่ อง จบ
ตอน ฉาก หรื อองก์ มีการเปลี่ยนเวลา มีการเปลี่ยนสถานที่
การเลือนภาพเข้า (fade in) หรื อ เลือนขึ้น (fade up) เป็ นการเชื่ อมภาพจากจอดาไปยังภาพ
fade inใช้เมื่อ เริ่ มต้นเรื่ อง เริ่ มต้นตอนบท หรื อฉาก มีการเปลี่ยนเวลา มีการเปลี่ยนสถานที่
การเลือนภาพออกและเลื อนภาพเข้ามักจะตัดไปด้วยกันที่สีดา 100% หายากที่จะใช้สีขาว
อาจจะใช้สีขาวตอนตัดเข้าสู่ ความฝันได้ ความรู ้เบื้องต้น 3 ประการของการเลือนภาพ การเลือนภาพ
ต้องการ 3 องค์ความรู ้จากความรู ้เบื้องต้น 6 ประการ
ประเภทของการตัดต่อ การตัดต่อมี 5 ประเภท
ตัดต่อการกระทา action edit
ตัดต่อตาแหน่งจอ screen position edit
ตัดต่อรู ปแบบ form edit
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ตัดต่อที่มีเรื่ องราว concept edit
ตัดต่อแบบผนวก combined edit
มันสาคัญสาหรับผูต้ ดั ที่จะต้องจาชนิดทั้งหมดของการตัดต่อและรู ้วา่ ทาอย่างไร คนตัดต้อง
สามารถแยกแยะแต่ละความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ในการตัดต่อ
การตัดต่อการกระทา The action edit
บางครั้ งเรี ยกการตัดต่อความเคลื่ อนไหวหรื อตัดต่อความต่อเนื่ อง เกื อบจะใกล้เคี ยงการ
ตัดชนภาพ มันสามารถเป็ นการให้สัญญาณหรื อเคลื่ อนไหวที่ ง่ายที่ สุด เช่ น การยกหู โทรศัพท์
การตัดต่อการกระทา ต้องมีความรู ้ เบื้ องต้น 6 ประการ หรื อเกื อบครบ 6 ประการแรงจูงใจ ข้อมูล
องค์ประกอบของช็อต เสี ยง มุมกล้องใหม่ และความต่อเนื่อง
การตัดต่อตาแหน่งภาพ The screen position edit
การตัดต่อชนิดนี้ บางครั้งเรี ยกว่า การตัดต่อทิศทาง a directional edit หรื อการตัดต่อสถานที่
a placement edit อาจเป็ น การตัดชนภาพ (Cut) หรื อการผสม (Mix) แต่มกั จะเป็ นการตัดชน หากว่า
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นของเวลา การตัดแบบนี้ มัก จะมี ก ารวางแผนไว้ต้ งั แต่ ช่วงก่ อนถ่ า ยท า หรื อช่ วง
ระหว่างการถ่ายทา ขึ้นอยู่กบั การกระทาของช็ อตแรกที่ บงั คับหรื อกากับให้สายตาของคนดูไปยัง
ตาแหน่งใหม่บนจอ
การตัดต่อรู ปแบบ The Form Edit
เป็ นการอธิ บายที่ดีที่สุดของการเชื่ อมจากช็อตหนึ่ง ซึ่ งมีการแสดงรู ป, สี , มิติหรื อเสี ยงไป
ยังอีกช็อตหนึ่ง ซึ่งมีการแสดงรู ปทรง สี มิติ หรื อเสี ยงนี้สัมพันธ์กนั หากมีเสี ยงเป็ นแรงจูงใจ การ
ตัดต่อรู ปแบบ สามารถเป็ นการตัดชนได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการผสม หลักการนี้ เป็ นจริ งเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรื อบางครั้ง เวลาเปลี่ยน
การตัดต่อที่มีเรื่ องราว The Concept Edit
บางครั้ ง เรี ยกการตัดต่ อที่ เคลื่ อนไหว หรื อการตัดต่ อความคิ ด เป็ นการเสนอความคิ ดที่
บริ สุทธิ์ ล้วน ๆ เพราะว่า 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทาการตัดต่อ การตัดต่อเรื่ องราวนี้ เป็ นการปูเรื่ อง
ในหัวเรา การตัดต่อที่มีเรื่ องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสถานที่ เวลา ผูค้ น และบางครั้ง
ก็เป็ นตัวเรื่ อง มันสามารถทาได้โดยไม่มีการสะดุ ดของภาพ ถ้าเป็ นการตัดต่อที่มีเรื่ องราวที่ดี มัน
สามารถบอกอารมณ์เป็ นอารมณ์ดราม่าและสร้างความลึกซึ้ ง แต่ทายาก ถ้าไม่ได้วางแผนเป็ นอย่าง
ดีแล้ว ความไหลลื่นของข้อมูลภาพ อาจชะงักงันไปเลย
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การตัดต่อแบบผนวก The combined edit
เป็ นการตัดต่อที่ยากที่สุดแต่มีพลังมากที่สุด การตัดแบบผนวกนี้ เป็ นการรวมการตัดต่อ 2
แบบหรื อมากกว่านั้นจากการตัดต่อทั้ง 4 แบบที่ กล่ าวมา เพื่อให้ก ารตัดแบบผนวกได้ผ ลดี ผูต้ ดั
จาเป็ นต้องจาทั้งเสี ยงและภาพที่ใช้ได้ในแต่ละช็อต ดังนั้นการตัดแบบนี้ ควรได้รับการวางแผนเป็ น
อย่างดีท้ งั ก่อนการถ่ายทาและขณะถ่ายทา
2.3 แนวคิดและบทบาทของเสี ยงในภาพยนตร์
เยาวนันท์ เชฏฐรั ตน์ (2529 : 6-20) ในยุคภาพยนตร์ เงี ยบของประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ดู
เหมือนว่าจะไม่ค่อยกล่าวกันถึงบทบาทของเสี ยงมากนัก แต่หากจะคิดกันให้ดีแล้ว เราก็คงอยากจะ
เชื่ อ ว่ า เสี ย งจะต้อ งมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ ภาพยนตร์ ม ากที เ ดี ย ว เพราะมิ ฉ ะนั้น แล้ว คงไม่ พ ฒ
ั นา
ภาพยนตร์ เงี ยบให้กลายมาเป็ นภาพยนตร์ เสี ยงอย่างเช่ นในปั จจุบนั นี้ ให้ยากลาบากกันไปเปล่ า ๆ
อย่างแน่นอน
กิตติศกั ดิ์ สุ วรรณโภคิน (2541) จากยุคบุกเบิกของภาพยนตร์ ในปี ค.ศ.1889 ที่วิลเลียม ดิก
สัน (William Dickson) ผูช้ ่วยของโธมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ได้เริ่ มฉายภาพยนตร์ พูดได้ ผ่าน
เครื่ อง คีเนโตโฟน (Kinetophone) มาถึ งช่ วงกลางปี ค.ศ. 1890 ถึ งต้นปี ค.ศ.1930 ในช่ วงของยุค
ภาพยนตร์ เงียบ ที่การฉายภาพยนตร์ จะเป็ นไปในลักษณะของการแสดงมหรสพมากกว่าการที่จะ
ฉายภาพยนตร์ ไปเงียบ ๆ ธรรมดา ๆ คือ มีการเล่นดนตรี เช่น เปี ยโน หรื อออร์ แกน ประกอบไปกับ
การฉายภาพยนตร์ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศของเรื่ อง หรื อเร่ งเร้าอารมณ์ของผูด้ ู ในบางครั้งเป็ นการ
เน้นจุ ดสาคัญของเรื่ อง หรื อเชื่ อมโยงเนื้ อเรื่ องบ้าง แทบจะกล่ าวได้ว่า ไม่เคยมีครั้ งใดที่ การฉษย
ภาพยนตร์ จะขาดเครื่ องเสี ยงดนตรี ประกอบไปได้เลย และในบางครั้งถึงกับมีการนาวงออเคสตร้ามา
บรรเลงประกอบการฉายภาพยนตร์ เ ป็ นเรื่ องเป็ นราวกัน ที เ ดี ย ว อย่ า งเช่ น เรื่ อ ง เธอะเบิ ร์ ธ
ออฟอะเนชัน่ (The Birth of a Nation) ของดี.ดับบลิว. กริ ฟฟิ ธ (D.W. Driffifth) และเรื่ อง โพเท็มกิน
(Potemkin) ของเซอร์ จ้ ี อายเซ็ นไสตร์ (Sergei Eisenstein) ซึ่ งเอ็ดมัน มีเซิ ล (Edmund Meisel) ได้
ประพันธ์เพลงสาหรับบรรเลงด้วยวงออเคสตร้าวงใหญ่ เพื่อประกอบการฉายภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ข้ ึน
โดยเฉพาะ ครั้นในเวลาต่อมาได้เริ่ มการทาเสี ยงประกอบ (sound effect) สอดแทรกบ้างบางโอกาส
มีการให้ผแู ้ สดงมายืนพากษ์อยูท่ างด้านหลังจอบ้าง เพื่อช่วยให้เนื้ อเรื่ องกระชับ ได้รายละเอียด และ
ได้อารมณ์ ของเรื่ องมากขึ้น ทาให้ในที่สุดก็มีผคู ้ ิดค้นการทาภาพยนตร์ เสี ยงขึ้นในระบบออปติคคัล
(optical sound track) ภาพยนตร์จึงได้พฒั นาจนมีเสี ยงในตัวเองและไม่เป็ นภาพยนตร์ เงียบอีกต่อไป
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ตามที่ กล่ าวมาแล้วจะเห็ นได้ว่า แม้วิวฒั นาการของภาพยนตร์ ในช่ วงแรกจะยังไม่ถึงขั้น
ประกาศตัวเป็ นภาพยนตร์ เสี ยง แต่เสี ยงก็เข้ามามี บทบาทต่อภาพยนตร์ อย่างมาก จนทาให้คนเรา
พยายามแสดงหาหนทางต่ า ง ๆ ที่ จ ะท าให้ เ สี ย งสามารถออกมาจากภาพยนตร์ ที่ ฉ ายโดยตรง
ภาพยนตร์ เสี ยงจึงเกิดขึ้น เสี ยงที่มีบทบาทต่อภาพยนตร์ น้ นั มีเสี ยงที่สัมพันธ์กบั การแสดง (actual or
synchonous sound) และเสี ยงที่ ใช้ประกอบ (commentative or asynchronous sound) ซึ่ งมีเสี ยงพูด
ทั้งเสี ยงสนทนา (dialogue) และเสี ยงบรรยาย (commentary and narration) เสี ยงดนตรี ทั้งดนตรี ที่
สั ม พัน ธ์ ก ับ การแสดง (actual music) และดนตรี ป ระกอบ (background music) ตลอดจนเสี ย ง
ประกอบ ซึ่ งมีท้ งั เสี ยงประกอบที่สัมพันธ์กบั การแสดง (foley) และเสี ยงประกอบทัว่ ๆ ไป (sound
effect) เสี ยงเหล่านี้ มีคุณลักษณะและความสาคัญเฉพาะตัวของมันเองตามที่ได้รับทราบกันมาแล้ว
และเมื่อนามาประกอบกันเป็ นเสี ยงในภาพยนตร์ ก็จะทาให้เกิดบทบาทต่าง ๆ ขึ้นได้ดงั นี้
1. ใช้ในการอธิ บายเรื่ องราว เสี ยงช่ วยอธิ บายเรื่ องราวได้ไม่ว่าจะเป็ นบทสนทนาหรื อคา
บรรยาก็สามารถใช้อธิ บายเรื่ องราว ตลอดจนแสดงความคิดเห็ นต่าง ๆ ได้ เนื้ อเพลงหลักของเรื่ อง
เช่น เพลง “กว่าจะรู ้เดียงสา” ในภาพยนตร์ เรื่ อง “กว่าจะรู ้เดียงสา” ก็ใช้เล่าเรื่ องได้ หรื อแม้แต่การใช้
เพลงประเภทฮาร์ ดร็ อคกับภาพของเด็กวัยรุ่ นในชุ ดยีนส์ ซึ่ งนอนอยู่ในห้องนอนที่ติดรู ปมอเตอร์
ไซด์คนั ใหญ่ตรงผนังห้อง ก็แสดงถึงอุปนิสัยใจคอของวัยรุ่ นคนนั้นได้โดยไม่ตอ้ งใช้คาพูดใด ๆ
2.สอดแทรกข้อมูล เราสามารถใช้เสี ยงสอดแทรกข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั ผูช้ มโดยไม่รู้ตวั ซึ่ งถ้า
ดูกนั เผิน ๆ คงจะไม่คิดว่าเสี ยงรถที่แล่นผ่านไป หรื อเสี ยงฝี เท้าที่กระทบพื้นตามจังหวะก้าวเดิ นจะ
บอกอะไรเราได้มากไปกว่าภาพที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้า แต่ถา้ พิจารณากันให้ดีจะพบว่า เสี ยงที่ดงั ค่อย ต่างกัน จะให้ความรู ้สึกในเรื่ องระยะทาง ใกล้ - ไกล เสี ยงที่ดงั จากด้านซ้ายย้ายมาด้านขวาจะทา
ให้ทราบถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ และเสี ยงที่ดงั แล้วหายไป บอกให้ทราบถึงความมิดชิดของห้อง
หับต่าง ๆ เสี ยงดนตรี ประกอบที่ นามาใช้เพียงเพื่อไม่ให้การเดิ นเรื่ องเงี ยบเหงาเกิ นไปนัก ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการแสดงของผูแ้ สดงเลย ก็อาจทาให้ทราบถึงบรรยากาศและอารมณ์ของเรื่ อง ตลอดจน
สิ่ งที่เป็ นนามธรรมอื่น ๆ ที่มีความหมาย หรื อเป็ นสัญลักษณ์ได้ เช่น เสี ยงดนตรี ที่หวีดหวิว แผ่วเบา
แสดงถึ งความอ้างว้าง เดี ยวดาย เสี ยงดนตรี ที่ต่ าและเป็ นจังหวะกระแทกกระทั้น แสดงถึ งความ
ลึกลับ น่าสะพรึ งกลัว และเสี ยงเพลงพญาโศกที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของความเศร้าและความตาย เป็ น
ต้น
3.เพิ่มรายละเอียด เสี ยงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มรายละเอียดให้กบั ภาพในภาพยนตร์ การให้
เสี ยงที่สัมพันธ์กบั ฉากหรื อการแสดงในเรื่ องจะช่วยเพิ่มรายละเอียดให้กบั ภาพบนจอได้ เช่น ขณะที่

23

บนจอปรากฎภาพของกัปตันเรื อที่กาลังยืนอยูห่ ลังพวงมาลัยด้วยใบหน้าที่สงบนิ่ง สายตามองจับไป
ทางเบื้ อ งหน้า เสี ย งเครื่ อ งยนต์เ รื อ ที่ เ ดิ นสม่ า เสมอเคล้า กับ เสี ย งคลื่ น ลมที่ ดัง แผ่ว ๆ ช่ ว ยบอก
รายละเอียดให้รู้วา่ ขณะนั้นเรื อกาลังเดินหน้าไปเรื่ อย ๆ ในท้องทะเลยามคลื่นลบสงบ บางครั้งอาจมี
เสี ยงสรวลเสเฮฮาของลูกเรื อดังแว่วเข้ามาบอกให้รู้วา่ ขณะนั้นเป็ นเวลาที่ลูกเรื อกาลังพักผ่อนอย่าง
รื่ นรมย์ ทุกคนกาลังสนุ กกันอย่างเต็มที่ จนกัปตันผูน้ ้ นั อดไม่ได้ที่จะเผลอยิม้ ไปด้วยกับความสุ ขของ
ลูกเรื อที่สัมผัสได้จากเสี ยงที่ดงั แว่วเข้ามานั้นด้วย
4.เชื่อมโยงภาพให้ต่อเนื่ องกัน เสี ยงสามารถเชื่ อมภาพแต่ละภาพให้มีความต่อเนื่องกัน เช่น
เมื่อตัดภาพจากเกวียนบรรทุกถังเบียร์ ที่กาลังห้อเหยียดไปตามถนนลูกรังในชนบท มาสู่ ใบหน้าอัน
ตื่ น ตระหนกของชายหนุ่ ม ที่ ข ับ เกวี ย นอย่า งเอาเป็ นเอาตาย แล้ว ตัดไปที่ ถึ ง เบี ย ร์ ที่ สั่ น ด้วยแรง
สะเทือนจนเบียร์ กระฉอกออกมานอกรถัง เสี ยงที่ดาเนิ นอยู่ตลอดเวลาคือ เสี ยงของล้อเกวียนและ
ฝี เท้าม้าที่ ห้อเหยียดไปตามพื้นถนน สอดแทรกด้วยเสี ยงดนตรี ในท่วงทานองที่ เร่ ง เร้ าและดู ตื่น
ตระหนก เมื่อตัดภาพมาที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มอาจแทรกเสี ยงหอบด้วยความตื่นกลัวและเมื่อตัดภาพ
ไปที่ถงั เบียร์ ก็ให้เสี ยงน้ าเบียร์ กระฉอกออกจากถังแทรกเข้าไป เสี ยงเกวียนที่แล่นอยูต่ ลอดเวลานี้ จะ
ช่วยเชื่ อมโยงให้ผชู ้ มทราบว่าภาพบยจอทั้งหมดนั้นอยูใ่ นฉากเดียวกัน คือ ฉากที่เด็กหนุ่มกาลังควบ
เกวียนบรรทุกถังเบียร์ หนีผรู ้ ้ายอยู่
5.ช่ วยเน้นอารมณ์ และความรู ้ สึกของผูแ้ สดง โดยการเลื อกใช้ถ้อยคาตลอดจนการใช้สุ้ม
เสี ยงต่าง ๆ ในบทสนทนา จะช่ วยเน้นอารมณ์และความรู ้สึกของผูแ้ สดงที่ทาให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึก
คล้อยตาม เสี ยงจังหวะการเต้นของหัวใจที่ควบคู่ไปกับภาพกราฟชีพจรในจอเครื่ องตรวจหัวใจ ที่อยู่
เบื้องหน้าของหมอผ่าตัดที่มีสีหน้าวิตกกังวลกับคนไข้ที่นอนอยูบ่ นเตียงผ่าตัด เขากาลังเล่นเกมส์ ย้อื
ยุดฉุ ดชี วิตคนไข้ผนู ้ ้ นั อยูก่ บั พญามัจจุราช เสี ยงลมหายใจของคนไข้ที่แผ่วเบาลงทุกที ๆ ช่วยเน้นถึง
เวลาในการต่อสู ้ที่เหลื อเพียงน้อยนิ ดเท่านั้น ใบหน้าของหมอผ่าตัดส่ อความกังวลมากขึ้นเรื่ อย ๆ
และแล้วทุกอย่างก็สงบเงี ยบไป เสี ยงถอนหายใจยาวอย่างระท้อและสิ้ นหวังที่ดงั แหวกความเงี ยบ
ขึ้นมานั้น ดังจะบอกให้ผชู ้ มทราบถึงความปราชัยทั้งหมดทั้งมวลของหมอผ่าตัด ที่ตอ้ งสู ญเสี ยชี วิต
ของคนไข้ของเขาให้กบั พญามัจจัราชไปในที่สุด
6.ช่ วยเน้นอารมณ์ และความรู ้ สึกต่าง ๆ ของผูด้ ู การใช้เสี ยงที่ ขดั แย้งกับภาพจะช่ วยเน้น
อารมณ์และความรู ้ สึกของผูด้ ูให้รุนแรงขึ้น เช่น เมื่อบนจอเป็ นภาพถ่ายช้าของฝูงชนที่กาลังยื้อแย่ง
กันตรงประตูทางออกของสนามฟุตบอล ภาพนั้นจะดูรุนแรงและกดดันมาก ถ้าใช้ดนตรี ประกอบใน
จังหวะรวดเร็ วและรุ นแรง ภาพของคนที่ค่อย ๆ อ้าปากตะโกนกว้างขึ้นและกว้างขึ้น เสี ยงตะโกนที่
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ดังออกจากปากก็ดงั มากขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ปากที่อา้ ตะโกนนั้นกว้างสุ ดขีดจนกล้ามเนื้อใบหน้าตึง
เขม็ง แต่ทว่าเสี ยงต่าง ๆ กลับเงียบสนิ ท ผูช้ มจะพบว่าเสี ยงตะโกนที่เงี ยบหายไปนั้นกลับเข้าไปดัง
กึกกเองอยูใ่ นหัวใจของทุก ๆ คนมากกว่าเสี ยงตะโกนที่ได้ยนิ มาก่อนหน้านั้นเสี ยอีก
7.ตกแต่งภาพในภาพยนตร์ ให้ดูมีสีสันมากขึ้น ปกติแล้ว เสี ยงในภาพยนตร์ ทุกเสี ยงจะทา
หน้าที่น้ ี อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ หากรู ้จกั เลื อกเสี ยงให้เหมาะสมมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยประดับประดาให้
ภาพยนตร์ มีความน่ าดูมากยิ่งขึ้นเท่านั้น อย่างเช่ นในภาพยนตร์ สารคดี เรื่ องการฟั กไข่ ถ้าใช้ดนตรี
ประกอบในท่วงทานองสดใสมีชีวิตชีวาธรรมดาก็อาจจะให้ความน่าดูและมีลีลาของการเจาะเปลือก
ไข่ ออกมาชมโลกกว้า งของลู ก เจี๊ ย บได้ไ ม่ เท่ า กับ การใช้เพลงบรรเลงชื่ อเอ๊ก มองต์ โอเวอเชอร์
(Eqmont Overture) ของ เบโธเฟน (Beethoven) ซึ่ งมีท่วงทานองดนตรี ที่เล่าถึงการฟั กตัวเปิ ดเปลือก
ไข่ออกมาชมโลกภายนอกของลูกเจี๊ ยบน้อย ๆ เสี ยงโครมครามกอปรกับดนตรี ที่เร่ งเร้ ารุ นแรงจะ
ช่วยให้ภาพการต่อสู ้ของคาวบอย 2 คนในร้านเหล้าดุเดือดและรุ นแรง
8.ชักจูงผูช้ มให้เกิดจินตนาการร่ วมกับภาพตามวัตุประสงค์ของภาพยนตร์ ดังเช่น เมื่อภาพที่
ปรากฎบนจอเป็ นภาพของนักประดาน้ าที่กาลังดาน้ าไปอย่างช้า ๆ เหนื อแนวปะการังใต้ทอ้ งทะเล
ถ้าใส่ เสี ยงดนตรี ที่มีลีลาอ่อนหวาน สดชื่ น ควบคู่ไปกับภาพนั้น ก็จะช่วยให้ผชู ้ มเกิดจนตนาการไป
ถึงนักปราดาน้ าสาว ที่กาลังชื่ นชนกับความงามของสรรพสิ่ งตามแนวปะการังอยู่อย่างเพลิดเพลิ น
แต่ถา้ หากใส่ เสี ยงดนตรี ที่ฟังดูคุกคามและลึ กลับ ก็จะกลายเป็ นนักประดาน้ าผูน้ ้ นั กาลังดาน้ าเพื่อ
ปฎิบตั ิงานอะไรสักอย่างหนึ่ ง โดยที่เขาเองก็ยงั ไม่มนั่ ใจว่าจะต้องพบพานกับอันตรายอะไรบ้างใน
อีกไม่กี่นาทีขา้ งหน้านี้ นอกจากนี้ เสี ยงพายที่กระทบน้ าเป็ นจังหวะแน่นหนักและเฉี ยบขาดที่ควบคู่
ไปกับภาพของชายหนุ่มที่กาลังจ้วงพายลงไปในน้ าย่อมจะถ่ายทอดความรู ้ สึกอันรุ นแรงที่อยู่ในใจ
ของชายหนุ่มผูน้ ้ นั มาสู่ ใจของผูช้ มได้
9.ใช้เป็ นตัวอุปมา อย่างในภาพยนตร์ เรื่ อง “สู้เขาสิ เจี๊ยบ” ที่ใช้ภาพและเสี ยงจากการบรรเลง
เพลงของวงออเคสตร้าวงใหญ่ ภาพของนักดนตรี ที่ต่างบรรเลงเพลงกันอย่างดุเดือด กับเสี ยงของตัว
โน้ตที่ ดงั ประกวดประขันกันเมื่ อตัดภาพไปที่ เกมฟุ ตบอลที่ กาลังแข่งขันกันอย่างเอาเป็ นเอาตาย
พร้ อม ๆ กันกับเสี ยงเพลงจากวงออเคสตร้านั้นทาให้ผชู ้ มสามารถอุปมาการเล่นฟุตบอลได้วา่ ทุก
คนในทีมจะต้องเล่นกันอย่างสุ ดฝี มือ เพื่อประสานกันในทีมอันที่จะเอาชนะคู่ต่อสู ้ได้ เช่ นเดี ยวกับ
นักดนตรี ในวงออเคสตร้ าที่ ตอ้ งบรรเลงเพลงที่ ไพเราะน่ าฟั งที่ สุด หรื อเพลง อิ มพอสซิ เบิ ล ดรี ม
(Impossible Dream) ที่อุปมาดังความฝันของดอน กีโธเต (Don Quizote) ที่ทอดท้อและอ่อนแอ ผูซ้ ่ ึ ง
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ฝันที่จะเป็ นอัศวินผูแ้ ข็งแกร่ งและเชื่อมัน่ ขณะที่เพลงกาลังบรรเลงอยู่ ภาพก็จะตัดจากภาพของอัศวิน
ผูย้ งิ่ ยงมาสู่ ชายแก่ผมหร็ อมแหร็ มที่พยายามสู ดลมหายใจ และยืดไหล่ที่คุม้ อยูเ่ ป็ นนิจให้ต้ งั ตรงเต็มที่
10.ช่วยเรี ยกความทรงจาของผูช้ ม เช่นในบางครั้งอาจใช้เสี ยงเพื่อเรี ยกความทรงจาของผูช้ ม
ให้ระลึกถึงเรื่ องราวตอนใดตอนหนึ่งที่ผา่ นมาแล้ว ซึ่ งมักเป็ นสิ่ งที่มีบทบาทสาคัญต่อภาพยนตร์ เรื่ อง
นั้น ๆ เพื่อให้สามารถรั บรู ้ ภาพที่ มาถึ งได้อย่างรวดเร็ ว ตลอดจนสร้ างอารมณ์ ให้ก ับผูช้ มเพื่อรั บ
สถานการณ์ ไป เช่น ในภาพยนตร์ เรื่ องจอว์ส ซึ่ งมักจะให้เสี ยงฮัมของเบสในจังหวะกระชั้นนาขึ้น
ก่อนทุกครั้งที่เจ้าฉลามร้ ายจะมาปรากฎตัว ดังนั้น ผูช้ มจะเริ่ มรู ้ สึกตื่นเต้นและคาดหวังที่จะได้เห็ น
เจ้าฉลามร้ายมาก่อเหตุสยองขวัญขึ้นทุกครั้งที่ได้ยนิ เสี ยงฮัมของเบสนั้น

