บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อของบริ ษทั Oversea Online : กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ โฆษณาร้าน Hands
and Heartผูต้ ดั ต่อได้เรี ยนรู ้กระบวนการตัดต่อทั้งหมดในภาพยนตร์ โฆษณาร้าน Hands and Heart
ผูจ้ ดั ทาสามารถสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาทหน้ าทีข่ องผู้ตัดต่ อ
2.1.1 แนวคิดหน้าที่ในการตัดต่อ
2.1.2 แนวคิดกระบวนการตัดต่อ
2.2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคนิคในการตัดต่ อ
2.2.1 แนวคิดการเรี ยงลาดับภาพ (SEQUENCE OF SHOT)
2.2.2 แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างช็อต (TRANSITION)
2.2.3 แนวคิดลักษณะช็อตต่างๆ ที่นามาใช้ในการตัดต่อ
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาทหน้ าทีข่ องผู้ตัดต่ อ
2.1.1 แนวคิดหน้ าทีใ่ นการตัดต่ อ
การตัดต่อ คื อการเล่ าเรื่ อง สิ่ งที่ จาเป็ นที่ สุดสาหรั บการตัดต่อคื อ เราในฐานะคนตัดต้อง
เข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดในแต่ละซี น เพราะเราจะต้องเป็ นคนเล่าเรื่ องผ่านงานตัดว่าสิ่ งที่คนดูกาลังจะ
เห็ น เราจะบอกอะไร ในการตัด 1 คัท = 1 ข้ อ ความที่ เ ราจะบอก หรื อสองข้อ ความสาม
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ข้อความ แต่เป็ นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรจะบอก ถ้ามันไม่มีอะไรจะบอกก็เอามันออกไป เพราะไม่รู้
ว่าจะมีมนั ไปทาไม
การตัดต่อ คือการเล่าอารมณ์ นอกจากการเล่าเรื่ องแล้ว หน้าที่ที่สาคัญอีกอย่างของการตัด
ต่อ ก็คือการเล่าอารมณ์ คนตัดต่อต้องรู ้ก่อนว่าซี นที่จะตัดต่อไปนี้ มันต้องการอารมณ์แบบไหน
การตัด ต่ อ คื อ การควบคุ ม อารมณ์ ค นดู เป้ าหมายของหนังคื อ การท าให้ค นดู รู้ สึ ก เศร้ า
สะเทือนใจ ตลก ตื่นเต้น ระทึกขวัญ หลอน หรื อมีอารมณ์ร่วมนัน่ เอง ถ้าคนดูเข้ามาดูหนังรู ้เรื่ อง ทุก
อย่างแต่ไม่มีอารมณ์ร่วม หนังตลกก็แป๊ ก หนังแอคชัน่ ก็นงั่ หาว หนังเศร้าก็น่าราคาญ ถ้าเป็ นอย่างนี้
แล้วเวลาที่คนดูเดินออกมาคาตอบเดียวที่เราจะได้รับจากคนดูก็คือ หนังอะไรไม่เห็นสนุ กเลย คาว่า
ไม่สนุกนี่แหละคือจุดดับของสิ่ งที่เราทามาทั้งหมด มันบัน่ ทอนจิตใจอย่างมหาศาล
ปั ญหาของหนังโดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นก็คือ ฟุ ตเทจไม่พอที่จะใช้เล่ าเรื่ อง ถ่ายมาไม่พอ
ขาดคัทเชื่อม ตัดเร็ วไป เริ่ มแอคชัน่ เร็ วไป เส้นสายตาผิด วางกล้องผิดฝั่ง แสงโดดไม่เท่ากัน ถ่ายไม่
จบเรื่ องแต่ตอ้ งตัดแล้ว เหล่านี้ คือปั ญหาที่ไม่น่าจะเกิด แต่มนั ก็เกิด และปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น มัน
จะมาจบลงที่นี่ในห้องนี้ คนตัดต่อต้องใช้วิชามารร้ อยแปดเล่ มเกวียนในการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นจากการถ่ายทา
สิ่ งที่ควรระวังกับ Footage
1. หากพบว่า ขนาดภาพมี ปั ญหาไม่เท่ า กันกับ พื้ นที่ ท างาน ไม่ ค วรใช้วิธี ก ารย่อภาพ
(Squeeze) เพราะจะทาให้สัดส่ วนภาพผิดเพี้ยน นอกจากไม่สวยงามแล้ว ยังอาจเป็ นการบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกัน
2. ภาพเล็ก อย่าขยายให้ใหญ่จนเสี ยความละเอียด หากเป็ นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพ
ความละเอียดต่าในงานที่ความละเอียดสู ง เพราะความละเอียดต่างกันมากจะทาให้ได้ภาพที่ไม่
สวยงาม หากเป็ น Logo ควรใช้ภาพประกอบที่มีพ้ืนหลังแบบ Transparent (ใส) จะทาให้งาน
ออกมาสวยงาม
3. ก่อนเริ่ มทางาน ควรตรวจสอบว่า ในขั้นตอนการผลิตใช้ระบบภาพแบบไหน แล้วทา
ให้ถูกต้อง ในกรณี ที่มี ภาพต่างอัตราส่ วนในปริ มาณมาก ให้ใช้วิธีชงั่ น้ าหนักว่า มีภาพจาก
อัตราส่ วนไหนมากที่สุด หากพบแล้ว ให้ ยึดอัตราส่ วนนั้นเป็ นรู ปแบบพื้นที่ทางาน เพราะการข้าม
อัตราส่ วนไปมาให้ผดิ กับพื้นที่ทางานจะทาให้ผรู้ ับชมรู ้สึกถึงความไม่ละเอียดในการทางานได้ชดั
และรู้สึกว่างานไม่ลงทุน
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2.1.2 แนวคิดกระบวนการตัดต่ อ
หลังจากที่เราออกกองถ่ ายหนังมาแล้ว เมื่อมาห้องตัดเราจะเจอกับฟุ ตเทจ(ภาพที่ ถ่ายมา)
จานวนมหาศาล สิ่ งที่คนตัดต่อควรทาเลยคือ
1.ศึกษาบท อ่านบทให้เข้าใจ และในหนังสั้นที่ไม่มีคนจดบันทึกความต่อเนื่ อง ควรจะขอ
บทผูก้ ากับมาอ่าน หลายครั้งที่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงบทตอนถ่ ายทา และส่ วนมาก ผูก้ ากับก็มกั จะ
บันทึกไว้ในบทของตัวเอง ต้องอ่านให้เห็นอารมณ์ของหนังทั้งเรื่ องก่อน
2.ศึกษาฟุตเทจ เอาฟุตเทจทั้งหมดมานัง่ ดูวา่ เป็ นฟุตเทจที่สมบูรณ์หรื อไม่ เขาถ่ายมาอย่างไร
ควรดูให้ผา่ นตาให้หมด
3. ปรึ กษาหาแนวทางกับผูก้ ากับ ถึงเราจะเป็ นคนตัด แต่ก็แน่ นอนว่ามันไม่ใช่ หนังของเรา
ดังนั้นเมื่อเราเตรี ยมตัวในส่ วนของเราพร้ อมแล้ว ก็คุยกันกับผูก้ ากับว่าต้องการแบบไหน จะได้ไม่
ต้องตัดแก้หลังจากตัดไปแล้ว
ลงมือตัดต่อ แรกสุ ดเราจะเริ่ มจากการตัด
1. Rough cut คือการตัดหยาบตามบทหนัง วางลงไปทีละซี น ทีละซี น เราตัดขั้นตอนนี้
เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเล่าเรื่ องทั้งหมด เรื่ องจังหวะยังไม่ตอ้ งสนใจมากวางลงไปหลวมๆก่อน
สิ่ งที่ตอ้ งคานึงคือ แต่ละซี นเราต้องเล่าให้ได้วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทาอย่างไร โดยที่เวลา
เราตัด เอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ เช่น เปิ ดภาพที่นาฬิกา ภาพพระเอกนัง่ สู บบุหรี่ แคบๆ กว้างออกมาเห็น
เป็ นออฟฟิ ศปานกลางเขาดับบุหรี่ ท้ งั ที่ดูดไปได้ครึ่ งตัว ตอบคาถามตัวเองเสมอว่าเราใส่ ภาพนี้ เข้ามา
ทาไม ในการตัดการตัดหยาบเราจะตัดเพื่อเล่าเรื่ องก่อน
ทาไมต้องมีการตัดหยาบ การตัดต่อหนังคือการลดทอน สลับ ปรับเปลี่ยน เรี ยงใหม่ เพื่อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการเล่าเรื่ องมากที่สุดในแบบอย่างที่หนังเรื่ องนั้นควรจะเป็ น แต่เราจะรู ้ ได้
อย่างไร ว่าอะไรควรจะถูกสลับ ปรับเปลี่ ยน หรื อลดเพิ่มอย่างไร ถ้าเรายังไม่เห็นภาพรวม การตัด
หยาบ นี่แหละคือการสร้ างภาพรวม ใจเย็นๆ ตัดไปตามบทแบบสบายๆ ยังไม่ตอ้ งคิดมาก ตัดไป
เรื่ อยๆจนมันเสร็ จ เพราะงานจริ งๆกาลังจะเริ่ มหลังจากนั้น ถ้าเป็ นหนังใหญ่ผกู ้ ากับจะเข้ามาดูจริ งจัง
หลังจากการตัดหยาบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
แล้วถ้าไม่มีการตัดหยาบ หนังหลายเรื่ องที่ละเลยกระบวนการนี้ ตัดแล้วใช้เลย หรื อตัด
ละเอียดไปเรื่ อยๆ โดยส่ วนมากที่เห็นจังหวะมันจะแกว่ง พอเล่าเรื่ องไม่เนี ยน อารมณ์ไม่ได้ ก็จะหา
สาเหตุไม่เจอด้วยเพราะเราเอาตัวลงไปไว้ในรายละเอียดปลี กย่อยไปหมดแล้ว ไม่ได้ต้ งั ตัวเองอยู่ที่
การมองภาพรวม หรื อบางทีอาจจะหาสาเหตุเจอแล้ว แต่คลิปบนไทม์ไลน์กลับยุง่ เหยิง ซับซ้อน แล้ว
ก็ข้ ีเกียจแก้ซะอย่างนั้น ก็เลยกลายเป็ นปล่อยๆไป
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หลายครั้ งที่ คนตัดเหนื่ อย เพราะการตัดละเอี ยดเลยจะทาให้เราเสี ยเวลาในการตัดแต่ละ
ซี นยาวนานมาก บางซี นตัดเป็ นวัน ใช้เวลาเป็ นอาทิตย์กว่าจะเห็นหนัง แต่ถา้ เราตัดแบบราฟคัทก่อน
ราฟคัทนี้วนั เดียวน่าจะเสร็ จ แล้วเวลาที่เหลือเราก็ค่อยๆพิจารณาเป็ นซี นๆไปดีกว่า
บางครั้งก็เกิดอาการแก้ไขผิดจุด
แก้ไขผิดจุดเหมือนกับการเกาไม่ถูกที่คนั อย่างซี นนี้ เราตั้งใจจะให้คนดูร้องไห้ เป็ นซี นไคล
แมกซ์ แต่ตดั ออกมาแล้วไม่เศร้า ไม่เป็ นไร ตัดใหม่ เพิ่มนางเอกฟูมฟายเข้าไปอีกนิ ด เกือบจะได้แล้ว
แต่ยงั ไม่ใช่ ดึงจังหวะพระเอกอีกหน่อย ก็ยงั ไม่ใช่อีก แก้ไปเรื่ อยๆก็ไม่เจอเพราะว่าปั ญหามันเกิดที่
เรื่ องราวก่อนหน้า ไม่ได้เกิดที่ซีนนี้ เวลาแก้ตอ้ งไปแก้ดา้ นหน้า ดูการเล่าเรื่ องก่อนหน้านี้ ว่าจังหวะ
เหตุผลมันเป็ นมาอย่างไร เจอแล้วค่อยแก้ ถ้าไม่มีการตัดหยาบมันก็คือการรื้ อ รื้ อจังหวะที่เราตัดมา
สวยๆ ตัดแก้ใหม่ ตัดแก้ไปตัดแก้มา สุ ดท้ายเละทั้งหน้าทั้งหลังหมดเลยทีน้ ี
2.ตัดละเอียด หลังจากเราเห็นภาพรวมของหนังทั้งเรื่ องแล้ว เราจะมาตัดให้ละเอียดขึ้นนิ ด
หน่ อ ย โดยการจัด วางให้ ลื่ น ไหลขึ้ น หลั ง จากขั้น ตอนนี้ ผู ้ก ากับ จะเข้า มาดู จากนั้ น จะเกิ ด
กระบวนการแก้ไข สลับ ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างผูก้ ากับกับคนตัดต่อ
มากขึ้น
3.ตัดจริ ง ตอนนี้เราเริ่ มตัดจริ งแล้ว ขั้นตอนนี้ จะมีเรื่ องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนที่เราตัด
สองขั้นตอนแรกนี่ เพื่อให้เล่าเรื่ องได้ ลื่ นไหล ไม่งง การตัดขั้นตอนนี้ เราต้องเรี ยงใหม่ สลับ คลิ ป
บางอย่างออก เพื่อให้ได้อารมณ์ที่เราต้องการ ตอนนี้ ตอ้ งตั้งเป้ าไว้ในใจเลยว่าแต่ละซี นเราต้องการ
ให้คนดูรู้สึกอย่างไร จังหวะ (Tempo) ของหนังก็จะเป็ นไปอย่างนั้น
การตัดภาพหนึ่ งครั้งในหนัง ไม่ใช่ ว่านึ กจะตัดก็ตดั มันต้องมีจงั หวะ เหมือนดนตรี มนั ก็มี
จัง หวะของมัน เราใช้หลัก การเดี ย วกันเลย ลองเอาเพลงวางแล้วนับห้อง หนึ่ งห้องมี 4 จังหวะ
ระหว่างห้องนี่ คือจุ ดที่เราจะตัดภาพ ถ้าตัดลงจังหวะเป๊ ะพอดี ก็ตดั ตรง 4 ภาพจะไม่ควรตัดคร่ อม
จังหวะ ระหว่างตัดก็ปูเพลงที่อารมณ์ใกล้เคียงกัน แล้วตัด ถ้า งง อยูก่ ็ตดั ตามเสี ยงกลองเลย ตรงไหน
มีกลองลงคือตัดได้ แต่ละคัทจะยาวจะสั้นก็ได้ แต่ตอ้ งตัดที่จุดที่ลงจังหวะทั้งนี้ ก็ตอ้ งสอดคล้องกับ
การเคลื่อนกล้องและการแสดงด้วย เรี ยกได้วา่ ทุกอย่างจะถูกจัดวางให้ลงตัวที่สุดในขั้นตอนนี้ (แต่
อย่าวางจังหวะเท่ากันจนเกินไป คนดูอาจจะรู ้สึกเบื่อได้)
การตัดจริ งนี้ อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายดราฟท์ จนกว่าจะเจอจุดที่ลงตัวที่สุดสาหรับหนังของ
เราซึ่ งไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเราเอง
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2.2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคนิคในการตัดต่ อ
2.2.1 แนวคิดการเรียงลาดับภาพ (SEQUENCE OF SHOT)
คือการนาเอาช็ อตต่า งๆ มาเรี ย งล าดับต่ อกันเป็ นเรื่ องราว เพื่ อให้การสื่ อภาษาภาพทาง
ภาพยนตร์ สามารถถ่ายทอดความคิด เนื้ อหา เรื่ องราวต่างๆได้อย่างครบถ้วน มีลาดับขั้นตอนต่างๆ
ที่ทาให้ผูช้ มเข้าใจ ฉะนั้นเราจึงต้องศึ กษาทาความเข้าใจไวยากรณ์ ของภาษาเป็ นอย่างดี และต้อง
เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆเหล่านี้
1. SHOT (FUNCTION OF SHOT) ซึ่ งเหมือนกับการเรี ยนรู ้ภาษาเขียน หน้าที่ของช็อตที่
แตกต่างกัน มีดงั นี้
1.1 ESTABLISHING SHOT หมายถึง ช็อตที่ทาหน้าที่บอกสถานที่เกิดเหตุการณ์
หรื อบอกลักษณะของเหตุ ก ารณ์ ว่า เป็ นเหตุ ก ารณ์ อะไร โดยส่ วนใหญ่นิยมใช้เปิ ดเรื่ อง หรื อเปิ ด
เหตุการณ์ ให้กบั ผูช้ ม โดยขนาดภาพที่นิยมมักจะเป็ นภาพระยะไกล (LS) แต่มกั จะไม่เสมอไป
1.2 CUT-IN SHOT หมายถึง ช็อตที่ทาหน้าที่ขยายความ หรื อขยายรายละเอียดของ
วัตถุ บุ ค คล หรื อเหตุ ก ารณ์ สถานที่ ให้ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง จะต้องใช่ เป็ นช็ อตที่ ตามหลังภาพ
เหตุการณ์รวม ๆ
1.3 CUT AWAY SHOT หมายถึง ช็อตทาหน้าที่เสริ มบรรยากาศ หรื ออารมณ์
ความรู ้ สึกให้กบั ภาพเหตุการณ์ ที่เสนอไปแล้ว หรื อเบนความสนใจ จากช็อตก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยน
ฉาก หรื อเหตุการณ์ต่างๆ
1.4 ACTION SHOT หมายถึง ช็อตที่แสดงเหตุการณ์การกระทาของตัวละครต่อ
ตัวละครอีกตัวหนึ่ง
1.5 REACTION SHOT หมายถึง ช็อตที่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตัวละครที่ถูก
กระทาจากตัวละครตัวแรกว่ามีอาการแสดงออกมาอย่างไร
1.6 REVERSE SHOT คือ ช็อตที่แสดงภาพบุคคลที่เป็ นฝ่ ายตรงกันข้ามระหว่างตัว
ละคร 2 ตัว หรื อ 2 ฝ่ าย ที่กาลังเผชิ ญหน้ากัน อาจจะคุ ยกัน หรื อทะเลาะกันก็แล้วแต่ โดยส่ วนใหญ่
มักจะใช้ลกั ษณะภาพ OVERSHOULDER SHOT
2. รู ้จกั การวางตาแหน่งของช็อตหรื อการลาดับช็อต ว่าช็อตใดควรจะมาก่อน หรื อช็อตใด
ควรจะอยู่ตรงไหน ซึ่ งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ เราสามารถลาดับภาพ
หรื อช็อตได้หลายวิธี ดังนี้
2.1 NARRATIVE CUTTING คือเมื่อเราต้องการนาเสนอเหตุการณ์ที่ดาเนินไป
อย่างต่อเนื่ องตามลาดับเวลา เราก็จะจัดวางช็อตตามลาดับเวลา คือช็อตใดนาเสนอภาพเหตุการณ์
เกิดขึ้นก่อน ก็จะนาเสนอก่อน แล้วนาเสนอต่อๆ ไปตามลาดับเวลาไปเรื่ อยๆ
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2.2 CROSS CUTTING คือเมื่อเราต้องการนาเสนอเหตุการณ์ต้ งั แต่ 2 เหตุการณ์ที่
เกิ ดขึ้ นพร้ อมกัน เห็ นเหตุ การณ์ เดี ยวกัน เราต้องจัดวางช็อตหรื อลาดับช็อตแบบสลับเหตุการณ์ ที่
กาลังเกิดขึ้นไปมาระหว่าง 2 เหตุการณ์
2.3 PARALLEL CUTTING เป็ นวิธีการลาดับช็อตหรื อจัดวางช็อตที่ใช้เมื่อเรา
ต้องการนาเสนอเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรื อต่างเวลากัน สลับกันไปมา
เพื่ อเปรี ย บเที ย บ แต่ มิ ได้มี ค วามหมายเกี่ ย วข้องกันโดยตรง และเหตุ การณ์ 2 เหตุ ก ารณ์ น้ ี จะไม่
บรรจบกันเลย
2.4 DYNAMIC CUTTING เป็ นวิธีการลาดับช็อตเพื่อแสดงความต่อเนื่ องของ
เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อกัน ในด้านเหตุการณ์ หรื ออารมณ์อย่างรุ นแรง
2.5 MONTAGE CUTTING เป็ นวิธีการลาดับช็อตหรื อจัดวางช็อตเข้าด้วยกัน โดย
มีแนวความคิ ดรวมที่ ตอ้ งการจะถ่ ายทอดเป็ นแกนซึ่ งภาพต่างๆ ที่ นามาต่อเนื่ องกันไม่ได้มีความ
ต่อเนื่อง หรื อเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลย ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเวลาหรื อเหตุการณ์ วัตถุประสงค์เพื่อ
เล่าเหตุการณ์ หรื อสรุ ปเรื่ องราว โดยใช้เวลาเพียงสั้นๆ
3. รู ้จกั กาหนดช่วงเวลาความยาวของแต่ละช็อต (DURATION)
4. การกาหนดเวลาของการเชื่อมโยงระหว่างช็อต (TIMING) แบ่งได้ 3 ประเภท
4.1 การเชื่ อ มโยงระหว่า งช็ อ ตโดยรอให้เ หตุ ก ารณ์ หรื อ การกระท า หรื อ การ
เคลื่อนไหวจบสิ้ นไป แล้วจึงเปลี่ยนช็อตต่อไป การเชื่อมโยงจังหวะนี้จะทาให้ความรู ้สึกเชื่องช้า
4.2 เชื่ อมโยงกันโดยเหตุ การณ์ เคลื่ อนไหวในช็อตแรกยัง ไม่ปรากฏแล้วต่อโดย
ช็อต 2 จึงมีการเคลื่อนไหว ซึ่ งแบบนี้ทาให้อารมณ์รุนแรง รวดเร็ ว ฉับพลัน น่าตื่นเต้น
4.3 เป็ นการเชื่อมโยงช็อตระหว่างเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่
อย่างนี้ เรี ยกว่า CUT ON ACTION ใช้แสดงการเชื่อมโยง 2 ช็อต ที่มีความกลมกลื นต่อเนื่ อง อย่าง
ลื่นไหลไปเรื่ อยๆ
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2.2.2 แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างช็อต (TRANSITION)
ซึ่งมีวธิ ีการได้หลายวิธี แต่ละวิธีให้ผลทางการสื่ อความหมาย อารมณ์ แตกต่างกันไป
1. CUT หรื อ STRAIGHT CUT คือการเชื่ อมโยงระหว่าง SHOT แบบตัดไปตรง ๆ เหมือน
เอาภาพของ 2 SHOT มาต่อกันเฉย ๆ ซึ่ งดูเหมือนว่า จะสะดุดอารมณ์คนดู แต่จริ ง ๆ แล้ว หากเลือก
CUT ภาพ ในจังหวะที่เหมาะสมกับความต้องการทางความหมาย และอารมณ์ที่ตอ้ งการจะสื่ อให้
ผลดี ม าก เพราะที่ จ ริ ง แล้ว คนเราเวลารั บ รู ้ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ มิ ใ ช่ จ ะเปิ ดรั บ เหตุ ก ารณ์ แ บบยาว
ต่อเนื่ องกันตลอด แต่จะเป็ นการเลื อกมองเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการจะรับรู ้ เท่านั้น ส่ วนที่ ไม่น่าสนใจ
หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ จะถูกตัดออกไป ทาให้วิธีการเชื่ อมโยงระหว่าง SHOT แบบ CUT ทา
ให้เกิดความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติมากที่สุด และโดยทัว่ ไปแล้ว ในภาพยนตร์ และโทรทัศน์ เราจะพบ
ได้บ่อยที่สุดกว่าการใช้วธิ ี อื่น ๆ
2. FADE มี 2 อย่าง คือ FADE IN หมายถึงการเริ่ มต้นภาพจากเฟรมที่มืดสิ นท หรื อพื้นสี
(Color Background) แล้ว ค่อย ๆ ปรากฏภาพให้เห็ นชัดเจนขึ้นจนเป็ นหกติ ส่ วนใหญ่จะนามาใช้
บอกการเริ่ มต้นของเรื่ อง ของเหตุการณ์ หรื อของวันใหม่ เป็ นต้น ส่ วน FADE OUT หมายถึง การ
นาภาพที่กาลังมองเห็นอยูช่ ดั เจนให้ค่อย ๆ จางหายสู่ ความมืด หรื อพื้นสี ในที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อ
การบอกการจบสิ้ นเรื่ องของเหตุการณ์ หรื อสิ้ นสุ ดลง เป็ นต้น การใช้ FADE นี้ จะให้อารมณ์ แบบ
ค่อยเป็ นค่อยไปอย่างนุ่มนวลกว่า CUT จึงควรใช้ให้เหมาะสมกับเรื่ องราว และเหตุการณ์ บางครั้ง
FADE IN - FADE OUT ถูก ใช้เพื่อการเปลี่ยนฉาก เหตุการณ์ หรื ออารมณ์ อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้
เรื่ องราวดาเนินไปได้ โดยที่คนดูจะไม่รู้สึกว่ามีการสะดุด หรื อที่เรี ยกว่า ภาพกระโดด (Jumping cut)
3. DISSOLVE คือ การที่ภาพใน SHOT หนึ่ งที่กาลังจางหายไป ก็มีภาพในอีก SHOT มา
ซ้อนแล้วค่อย ๆ ชัดขึ้ น และมาแทนที่ ในที่ สุด การใช้ DISSOLVE นี้ ใช้เพื่อเชื่ อมโยงเหตุ การณ์
ระหว่าง SHOT แล้วมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างกลมกลืน หรื อเอาใช้เพื่อลัดเวลา ซึ่ งผลทาง
อารมณ์ที่จะได้แบบนุ่มนวล ชวนฝัน
4. WIPE คือ การกวาดภาพ นาเอาภาพใหม่แทนที่ภาพเก่า เหมือนกับการเปิ ดปิ ดม่านเวที
ละคร นามาใช้เพื่อเล่าเรื่ องราวแบบตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ งการความสมจริ ง สอดคล้องกับธรรมชาติ
การรับรู้ของมนุษย์เรา
WIPE สามารถทาได้หลายอย่าง แต่แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ 4 อย่าง คือ
1. การกวาดภาพทางแนวนอน จากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้าย
2. การกวาดภาพทางแนวตั้ง จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน
3. การกวาดภาพทางแนวเฉลียง จากมุมซ้าย หรื อจากมุมขวา
4. การกวาดภาพในรู ปทรงเรขาคณิ ต เช่น วงกลม สามเหลี่ยม
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การกวาดภาพต้อ งค านึ ง ถึ ง การเคลื่ อ นไหวของวัต ถุ และบุ ค คลภายในกรอบภาพให้
เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง ทิศทาง หรื ออัตราเร็ ว
นอกจากนี้ ยงั มี วิธีการเชื่ อมโยงที่ใช้ผลพิเศษทางการอื่น ๆ อีกนับไม่ถว้ นส่ วนใหญ่จะใช้
เครื่ อง DIGITAL VIDEO EFFECTS หรื อเครื่ อง COMPUTER เข้ามาช่วย
5. หลักในการตัดต่อให้ลื่นไหล มี 2 แบบ
ความลื่นไหลในซีน เรามักจะเรี ยงภาพตามขนาดภาพ คือถ้าเริ่ มจากกว้าง เวลาเปลี่ยนขนาด
ภาพ ก็ตอ้ งเปลี่ยนเป็ นปานกลาง และแคบลงตามลาดับ หรื อเริ่ มแคบ แล้วก็เป็ นปานกลาง แล้วค่อย
ไปกว้าง ถ้าเป็ นซี นปรกติธรรมดาก็ควรอยูใ่ นกฎเกณฑ์น้ ี แต่ถา้ จากกว้างมากกระโดดมาเป็ นแคบเลย
คนดูจะรู ้สึกว่าภาพมันโดด (อันนี้ถา้ ตั้งใจก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าทาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง)
ความลื่นไหลระหว่างซี น หรื อรอยต่อของแต่ละซี น โดยปกติเราจะดูจบซี นก่อนหน้านี้ กบั
เริ่ มซี นถัดไป สองคัทที่อยูต่ ิดกันนี้จะต้องมีขนาดภาพที่ต่าง เช่น ถ้าจบซี นที่ 1 ด้วยคัทกว้าง เริ่ มซี นที่
2 ควรจะขึ้นด้วยคัทแคบ เป็ นต้น (เหมือนกันบางทีเขาจะถ่ายมาเพื่อผลพิเศษบางอย่าง เช่น จบกว้าง
ซี นหนึ่ งเห็ นคนชนแก้วกัน เปิ ดซี นถัดมาเป็ นแก้วชนกันแต่เปลี่ ยนเป็ นอีกเหตุการณ์ ไปแล้ว นี่ ก็จะ
สร้างความลื่นไหลอีกแบบ)
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2.2.3 แนวคิดลักษณะช็อตต่ างๆ ทีน่ ามาใช้ ในการตัดต่ อ
ช็อตหลายๆแบบ ถูกถ่ายมาเพื่อใช้งานในแบบที่ต่างกัน ถ้าผูก้ ากับที่แม่นๆแล้วก็จะทาให้ผู ้
ตัดต่อเบาแรงลงอย่างเห็นได้ชดั เพราะว่า ช็อตต่างๆที่ถ่ายมานั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
1. Master shot คือช็อตที่ถ่ายคลุ มเหตุการณ์ ท้ งั หมดมาแล้ว มักจะเป็ นภาพกว้างที่เห็ น
ตาแหน่ ง และการเคลื่ อนย้า ยตาแหน่ ง ต่ า งอย่า งชัดเจน ช็ อ ตนี้ มัก มี ค วามส าคัญเพื่ อ ใช้อ้า งอิ ง
ตาแหน่งต่างๆ และเส้น180 และความสัมพันธ์ทางสายตาระหว่างตัวแสดง
2. Pick up / cut in shot จากมาสเตอร์ ผกู ้ ากับมักถ่ายภาพที่แคบเข้ามาเอาไว้เผื่อ เราเรี ยก
แบบไทยๆว่าถ่ายเจาะเจาะตัวละครตัวที่ 1 2 3 จนครบ (ในการเปลี่ยนขนาดภาพถ้าเป็ นผูก้ ากับที่มี
ความรู ้เรื่ องการตัดต่อด้วย มักจะย้ายมุมจากขนาดที่ต่างกันราวๆ 30 องศาเพื่อความลื่นไหลในการ
ตัดต่อ การถ่ายเจาะนี้ ถ้าไม่กลัวเปลื องแล้วถ่ายเจาะยาวทั้งซี น เราจะได้รูปแบบช็อตมาสองแบบ
คือ Active Shot และ Reaction shot
3. Active Shot คือเราจะได้ภาพของตัวละครที่พูดมาเป็ นองค์ประกอบ เรี ยกว่าเป็ นภาพ
ของคนที่พดู หรื อเป็ นภาพของตัวกระทา
4. Reaction shot คื อช็ อตที่ แสดงปฏิ กิริยาของฝ่ ายที่รับคาพูดจาก ช็อตแบบที่ 3 (ซึ่ ง
มือใหม่หลายคนกลัวเปลื อง ก็จะถ่ายแต่ฝั่งคนพูด พอเอามาตัดบางครั้ง สี หน้าและอารมณ์คนฟั ง
สาคัญกว่าแต่ดนั ไม่ได้ถ่ายมา
5. Insert shot คือช็อตเน้นการกระทาที่ตวั ละครกาลังกระทา เป็ นภาพขนาด ECU เสมอ
เช่น ตัวละครยกแก้วกาแฟ วางแก้วกาแฟ หยิบของที่มีความสาคัญ
6. Point of view Shot เป็ นภาพแทนสายตาของตัวละครขนาดภาพขึ้นอยูก่ บั ว่าตัวละครจะ
ดูอะไร หรื อมองอะไรอยู่ เช่ นมองเอกสารสาคัญที่อยู่ในมือ มองภาพในโทรทัศน์ ช็อตประเภทนี้
จะต้องอยูต่ ่อจากภาพตัวละครที่มองเสมอ ไม่อย่างนั้นจะงงได้วา่ เป็ นภาพมุมมองของใคร
7. Cut away shot ลักษณะการใช้งานคล้ายช็อตอินเสิ ร์ท แต่มกั ถ่ายสิ่ งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
แอคชั่นของฉากนั้นโดยตรง เช่ น ภาพพระอาทิ ตย์ตกดิ น วิวทิวทัศน์ต่างๆ ถ่ ายมาเพื่อใช้เปลี่ ยน
เวลา
8. Travelling Shot คือช็อตที่ขยับไปตามรู ปภาพ ขยับไปตามของต่างๆที่อนั ตรายก่อนเข้า
ภาพที่ตวั ละครจะเดินเข้ามา ช็อตท่องเที่ยว เราใช้ในการแนะนารายละเอียดบางอย่างของสถานที่
และเพื่อเสริ มอารมณ์ในฉาก
9. Establish Shot เป็ นช็อตภาพเปิ ดฉาก ตึก บ้าน สถานที่ มักเป็ นภาพกว้าง เพื่อใช้แนะนา
ว่าตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
10. Switch Shot เป็ นช็อตที่นามาใช้กบั การเปลี่ยนภาพ (Transition )โดยเฉพาะช็อตที่แพน
เร็ วๆ จนเห็นเป็ นเส้นๆ เวลาเปลี่ยนจากฉากนึงไปอีกฉากนึง

