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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 

การตัดต่อล าดับภาพวีดิทัศน์ (Video Editing) 
 

3.1   รูปแบบของการตัดต่อล าดับภาพ 
รูปแบบในการตัดต่อล าดับภาพ มีเทคนิคหลายรูปแบบดังนี้  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 777 – 780) 
๑) การตัดภาพ (Cut) 
๒) การเฟดภาพ (Fade) 
๓) ภาพจางซ้อน (Dissolve) 
๔) การกวาดภาพ (Wipe) 
๕) การซ้อนภาพ (Superimpose) 
๖) ภาพมอนทาจ (Montage) 

3.1.1   การตัดภาพ (Cut) 
การตัดภาพ เป็นการเปล่ียนภาพจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งอย่างทันทีทันใด 

เป็นการแสดงเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกัน เป็นรูปแบบการตัดต่อภาพท่ีง่ายท่ีสุดและใช้กันมากท่ีสุด 
การตัดภาพท่ีดี ต้องท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าภาพไม่ได้ถูกตัดไป โดยให้ภาพท่ี

ตัดนั้นราบรื่น และเข้ากันดี  

จุดประสงค์ของการตัดภาพ  (วสันต์  อติศัพท์. 2533) 

[01 Cut : shot size 1] 
1)  การตัดภาพเพื่อเน้นความต่อเนือ่งของเหตุการณ์  

ตัวอย่างที่ 1 ภาพแรกเป็นภาพมุมกว้างชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง 
และเดินไปท่ีเก้าอี้ ขณะท่ีเขาก าลังหย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้โซฟา ก็ตัดเป็นภาพระยะปานกลางท่ี
เห็นเขานั่งลงพอดี 

 
   

ภาพท่ี 1.7  การตัดภาพเพื่อเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ 
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[02 Cut : shot size 2]  

ตัวอย่างที่ 2 ภาพแรกเป็นภาพระยะปานกลางของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่
ใกล้ ๆ โทรศัพท์ พอมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เธอก็เอื้อมมือจะไปหยิบโทรศัพท์ ก็ตัดภาพไปภาพ
ระยะไกลท่ีเป็นภาพเธอพูดโทรศัพท์  

การตัดภาพในลักษณะนี้จะท าให้เห็นเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่อง โดยท่ีผู้ชมไม่
รู้สึกว่าภาพก าลังถูกตัดต่ออยู่ 

 
   

ภาพท่ี 1.8  การตัดภาพเพื่อเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ (2) 

2)  การตัดภาพตามเสียงดนตรี 
เป็นการตัดภาพท่ีภาพเปล่ียนไปอย่างมีจังหวะ สัมพันธ์กับเสียง-ดนตรี 

เช่น การท ามิวสิกวิดีโอ (Music Video) 
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[03 Cut : dialog]  
3)  การตัดภาพตามบทสนทนา  

เป็นการตัดเพื่อให้เห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง ขณะท่ีอีกคนหนึ่งก าลัง
พูดอยู่ ตัวอย่างเช่น  

 

ทนาย : เอาละ ผมจะถามค าถามสุดท้าย แล้วก็ระวัง
ในส่ิงท่ีคุณตอบด้วย 

 

ผมอยากทราบว่า  “คุณเห็นภรรยาของคุณเป็นครั้ง
สุดท้ายเมื่อไหร่” 

 

พยาน : เมื่อคืนนี้ครับ 

ภาพท่ี 1.9  การตัดภาพตามบทสนทนา 

จากภาพแรก แทนท่ีจะตัดภาพหลังจากท่ีทนายพูดจบแล้วท้ัง 2 ประโยค 
ก็เปล่ียนไปตัด (Cut) ภาพไปเป็นภาพท่ี 2 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นปฏิกิริยาของพยานเมื่อได้ยินค าถาม
นี้ของทนาย 
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[04 Cut : Time]  
4)  ตัดภาพเพื่อรวบรัดเวลา 

ตัวอย่างเช่น  ผู้จัดการพูดว่า “ผมจะไปประชุมท่ีต่างจังหวัด”  
ภาพต่อไปก็ตัดไปท่ีผู้จัดการนั่งอยู่ในห้องประชุมท่ีต่างจังหวัดแล้ว 

 
  

ภาพท่ี 1.10  การตัดภาพเพื่อรวบรัดเวลา 
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[05 Cut : various]  
5)  ตัดภาพเพื่อแสดงความหลากหลาย 

เป็นการน าภาพเหตุการณ์ส้ัน ๆ มาตัดต่อเข้าด้วยกัน  เช่น  เมื่อกล่าวถึง
มลภาวะในเมือง ก็เริ่มต้นด้วยภาพน้ าเน่าในล าคลอง แล้วตัดไปภาพกองขยะ ตัดไปภาพท่อไอเสีย
รถยนต์  ตัดไปภาพปล่องควันจากโรงงาน  ฯลฯ 

 
   

ภาพท่ี 1.11  การตัดภาพเพื่อแสดงความหลากหลาย 

เทคนิคการตัดภาพ 
จรูญศักดิ์  สุขวัฒโน (2539) ได้แนะน าเทคนิคการตัดภาพวีดิทัศน์ไว้ดังนี้ 

[06 Cut : cut away 1]  
1)  ตัดไปยัง (Cut away) 

Cut away เป็นการตัดภาพของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียังไม่เคยปรากฏในฉากนั้น
มาก่อน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีก าลังกล่าวถึงกับผู้ชม 

ตัวอย่างที่ 1  ภาพแรกนักฟุตบอลก าลังเตะฟุตบอลในสนาม แล้ว ตัด
ภาพไปเป็นคนก าลังนั่งเชียร์อยู่บนอัฒจรรย์ แล้วตัดมาภาพท่ีสนามฟุตบอลอีกครั้ง 

 

 
   

ภาพท่ี 1.12  การตัดภาพแบบ Cut away (1) 
  

Cut away 
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[07 Cut : cut away 2]  
ตัวอย่างที่ 2  ภาพแรกเป็นเหตุการณ์ท่ีครูก าลังสอนอยู่หน้าช้ัน และตัด

ภาพไปเป็นนักเรียนก าลังนั่งฟังอย่างสนใจ แล้วตัดกลับไปยังภาพครูอีกครั้ง 
 

 

 
   

ภาพท่ี 1.13  การตัดภาพแบบ Cut away (2) 

Cut away มักใช้ในรายการสนทนา และรายการท่ีต้องมีการพูดเกริ่นน า เช่น 
หัวข้อข่าว  และตามมาด้วยภาพประกอบเหตุการณ์  เมื่อใดก็ตามท่ีเราตัดต่อบทสนทนา เราจะพบว่า
จะเกิดภาพกระโดด (Jump Cut) เนื่องจากเป็นภาพและมุมกล้องเดียวกันตลอด  ซึ่งจุดนี้เองท่ีเรา
สามารถแก้ไขด้วยการน า Cut away มาใช้ เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ก าลังตอบค าถามว่า ตนเองชอบอาหาร
ประเภทใด  และร้านอาหารท่ีชอบไปรับประทานอาหาร ผู้ตัดต่อรายการอาจต้องขมวดค าตอบให้ส้ัน
ลง ดังนั้นจึงท าให้เกิดอาการกระโดด ๆ เป็นช่วง ๆ จึงต้องน า Cut away ภาพของอาหารท่ีเขาพูดถึง
และร้านอาหารท่ีเขาชอบไปรับประทานอาหารเพื่อกลบเกล่ือนอาการของภาพกระโดด 

การใช้ Cut away ท่ีดี ควรจะถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความชัดเจนในการ ส่ือ
ความหมายมากกว่าใช้เพียงเพื่อแก้อาการภาพกระโดด การพิจารณาลักษณะของ Cut away ท่ีดีควร
ตระหนักถึงผู้ชมว่าได้เนื้อหาสาระท่ีเป็นการเพิ่มเติมได้ดีเพียงใดหรือไม่ 

การใช้ Cut away ท่ีไม่เป็นการจูงจุดสนใจหรือไม่มีความสัมพันธ์  อาจท าให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ชมได้  
  

Cut away 
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2)  ตัดเข้าไป (Cut Insert) 
Cut Insert   เป็นการเปล่ียนไปเป็นภาพระยะใกล้ของวัตถุท่ีอยู่ช็อตก่อน

หน้านั้น โดย Cut Insert สามารถใช้ขยายเนื้อหาสาระ (Information) ท่ียังไม่ชัดเจนในช็อตก่อนให้ดู
ชัดเจนโดยการขยายขนาดให้เห็นอย่างเต็มตาในช็อตใหม่ Cut Insert จึงเป็นการแทรกภาพส่วนของ
รายละเอียดท่ีเห็นในเหตุการณ์หลักนั้นอยู่แล้ว 

Cut Insert ช่วยขยายภาพวัตถุ ในระยะใกล้ขึ้น  หรือ เน้นให้ เห็น
รายละเอียดของบางส่ิงบางอย่างในช็อตก่อนหน้านี้  หรือการเคล่ือนไหวซึ่งจะต้องเน้นความส าคัญใน
การอธิบายให้เข้าใจองค์ประกอบหรือล าดับขั้นตอน เช่น  การสาธิตภาพการวางต าแหน่งเท้าในการ
เต้นร า หรือขั้นตอนการปลูกต้นไม้ 

[08 Cut : cut insert 1]  
ตัวอย่าง  ภาพแรกเป็นภาพระยะปานกลาง ชาวสวนก าลังขุดดินเพื่อเอาต้นไม้ใน

กระถางลงปลูก ตัดภาพเป็นภาพระยะใกล้ให้เห็นต้นไม้ในกระถางอย่างชัดเจน แล้วตัดไปเป็นภาพ
ระยะปานกลางท่ีชาวสวนก าลังวางต้นไม้ลงในหลุม 

 
 

 
   

ภาพท่ี 1.14  การตัดภาพแบบ Cut Insert 

Cut Insert ท่ีดี จะต้องจูงใจผู้ชม  และตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการจะรู้สึกลงไป เช่น 
ช็อตท่ีต้ังค าถามว่า “สวิตซ์บนเครื่องจักรนี้ใช้ท าอะไร”  ถ้าในขณะนั้นเป็นภาพคนยืนอยู่หน้า
เครื่องจักรขนาดใหญ่เท่าตู้เย็นในโรงงาน   โดยยังคงแสดงเป็นภาพระยะไกล (Long shot) ผู้ชมจะ
รู้สึกอึดอัด  ถ้าไม่ Cut Insert เพื่อน าเสนอภาพสวิตซ์ที่พูดถึงในระยะใกล้ (Close up) 

Cut Insert มีประโยชน์อย่างยิ่งในการท ารายการสาธิต  และน าเสนอกระบวนการ  
ท้ังนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดของวัตถุว่ามี ช้ินส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการเคล่ือนไหวแบบใด    
นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในรายการละคร ท้ังในแง่ของการแสดงและบุคลิกภาพ เช่น ปุ่มเล็ก ๆ ซึ่ง
ซ่อนเอาไว้ใต้ล้ินชักโต๊ะเป็นสวิตซ์เปิดไปสู่ประตูลับเมื่อกดปุ่มนี้ 

  

Cut insert 
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[09 Cut : Reaction shot 1]  
3)   ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ (Reaction shot) 

ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ  เป็นช็อตท่ีแสดงให้เห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีปฏิกิริยา
สัมพันธ์โต้ตอบกับอีกส่ิงหนึ่งในช็อตท่ีผ่านมา 

ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ มักถูกน ามาใช้ในการน าเสนอส่ิงท่ีถ่าย (Subject) ท่ี
มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เช่น การถ่ายทอดรายการชกมวย ท่ีมีการแทรกภาพผู้ชมส่งเสียงเชียร์มวยอยู่รอบ
เวทีหรือ ภาพเหตุการณ์ท่ีมีสุนัขสองตัวกัดกัน แต่มีแมวอีกหลาย ๆ ตัวตกใจวิ่งหนี เป็นต้น 

 
 
 
 

 
   

ภาพท่ี 1.15  ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ (Reaction shot) 
(Leonard  Shyles. 1997 : 298) 

  

Reaction 
shot 
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[10 Cut : Reaction shot 2] 

ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ  ยังถูกน ามาใช้ในการก าหนดคิว (Cue) ระหว่างผู้สัมภาษณ์
และผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า จะต้องแสดงอาการตอบสนองกับกล้องอย่างไรในทิศทางใด 

นอกจากนี้แล้ว ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบยังเป็นการบอกใบ้ให้กับผู้ชมได้รู้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในตอนต่อไป ท้ังนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมน้ าหนักให้ผู้ชมคล้อยตามไปด้วย หรือใช้อธิบายความ
สอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผลได้ เช่น การจะแสดงให้เห็นผลของการกดปุ่มสตาร์ท (Start) หรือ
การบิดกุญแจสตาร์ทรถยนต์ เราก็ต้องตัดภาพไปเป็นภาพท่อไอเสียท่ีมีควันพุ่งออกมาหรือให้เห็นการ
ท างานของเครื่องยนต์ท่ีถูกสตาร์ทติดแล้ว 

 

 

ภาพท่ี 1.16  ช็อตปฏิกริยาโต้ตอบ (2) 
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[11 Cut : Cut on action] 

4)   การตัดภาพระหว่างแอคช่ัน (Cut on action) 
การตัดภาพระหว่างท่ีเกิดมีการแอคช่ัน (action) จะให้ความรู้สึกราบรื่น

ในการเปล่ียนภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่ง ได้ดีกว่าการตัดภาพหนึ่งไปสู่ภาพอีกภาพหนึ่งตามปกติ 
กฎของการตัดต่อท่ีดีประการหนึ่ง ก็คือ จะตัดภาพระหว่างท่ีเหตุการณ์

ก าลังด าเนินไปอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการซ่อนผู้ชมว่านี่คือการตัดต่อแล้ว ยังเป็นการ
สร้างจุดสนใจในแง่ของการเปล่ียนแปลงมุมกล้องอีกด้วย เช่น  การตัดภาพจากมุมกว้าง (Long Shot) 
ไปสู่ภาพระยะใกล้ (Close up) จะดูเป็นธรรมชาติและราบรื่น  

ถ้าเราตัดภาพนั้น ณ จุดท่ีวัตถุก าลังเคล่ือนไหว  บางครั้งแอคช่ันท่ีดู
เหมือนจะเล็กน้อยและไม่ส าคัญ เช่น การยกมือ การกระดิกนิ้ว การหันหน้าไป หรือเท้าท่ีกระดิกตาม
จังหวะดนตรี ก็สามารถใช้เป็นจุดตัดภาพท่ีดีในแง่ของการตัดระหว่างแอคช่ัน 

 
  

ภาพท่ี 1.17  การตัดภาพระหว่างแอคช่ัน 

เป้าหมายของนักตัดต่อก็คือ การต่อภาพ ๆ หนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งให้ดู
ราบรื่นเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  การตัดต่อแบบ Cut on action ต้องพยายามสร้างความเปล่ียนแปลง
ให้เห็นชัดเจนของอาการเคล่ือนไหวจากเฟรมปัจจุบันไปยังเฟรมใหม่ และพยายามหลีกเล่ียงการตัด
ภาพท่ีย้อนไปยังทิศทางเดิมหรือภาพเดิมซ้ าไปซ้ ามา เว้นแต่ถ้าเราต้องการเน้นให้เห็นความแตกต่าง
จริง ๆ  
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[12 Cut : Clean entrance & exit] 
5)   เข้าสะอาดและออกสะอาด (Clean entrance & exit) 

ความหมายในท่ีนี้ก็คือ ในขั้นตอนของการถ่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เรา
จะต้องบันทึกภาพต้ังแต่วัตถุหรือตัวแสดงเริ่มต้นเข้ามาในเฟรมและจนกระท่ังตัวแสดงหลุดออกจาก
เฟรมไปแล้วสักระยะหนึ่ง 

เมื่อเริ่มต้นบันทึกภาพ เราควรปล่อยเฟรม (Frame) ว่างไว้สักช่ัวระยะอึด
ใจหนึ่ง ก่อนท่ีจะมีวัตถุหรือตัวแสดงผ่านเข้ามาในเฟรม จะช่วยให้เราสามารถตัดภาพจากฉากหนึ่งมา
สัมพันธ์กับภาพถัดไปได้  ตัวอย่าง เช่น ฉากของเมืองปารีส ตัดไปยังฉากท่ีกรุงเทพฯ  ดังนี้ 

ภาพท่ีชายคนหนึ่งเดินออกจากร้านกาแฟ โดยท่ีเรายังคงท้ิงภาพร้าน
กาแฟนั้นไว้ให้ผู้ชมเห็นอีกช่ัวหนึ่งอึดใจหลังจากท่ีเขาเดินพ้นเฟรมไปแล้ว ช็อตถัดมาตัดไปยังภาพ
สนามบิน เพียงช่ัวหนึ่งอึดใจผู้ชมจะเห็นชายคนเดิมนี้เดินเข้ามาในเฟรมเพื่อก าลังจะไปขึ้นเครื่องบิน นี่
คือการท่ีท าให้เราสามารถจะย่นระยะเวลาและหลีกเล่ียงความจ าเป็นท่ีจะต้อง Match action 

 

ผู้ชายเดินออกจากร้านกาแฟไปทางขวามือ 

(กล้องไม่แพนตามตัวแสดง ปล่อยให้ตัวแสดงเดินออกจาก
เฟรมไปเอง) 

 

กล้องจับภาพร้านกาแฟท้ิงไว้ชั่วครู่ 

 

ตัดไปท่ีภาพสถานท่ีใหม่ (สนามบิน) ครู่หนึ่ง 

 

ภาพผู้ชายเดินเข้ามาทางซ้ายมือของสนามบิน 

ภาพท่ี 1.18  การตัดภาพแบบเข้าสะอาดและออกสะอาด 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตัดต่อล าดับภาพวีดิทัศน์ (Video Editing) ห น้ า  | 12 

Pipit Sitthisak | Poh-Chang  Academy of Arts | RMUTR Last Update : 17 พฤศจิกายน  2560 

ข้อควรระมัดระวังในการตัดภาพ (Cut) 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 777 - 778) เพิ่มช่ือผู้แต่ง ได้อธิบาย

ถึงข้อควรระมัดระวงัในการตัดภาพ (Cut) ดังนี้ 
1.  ไม่ควรตัดภาพบุคคลเดียวกันหรือวัตถุสิ่งเดียวกัน  ในลักษณะต่อไปนี้  

1)  ตัดภาพท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น เป็นภาพคนนั่งให้สัมภาษณ์
ในระยะปานกลางเหมือนกัน  

2)  ตัดภาพบุคคลเดียวกัน แต่มุมกล้องหรือต าแหน่งของกล้อง
เปล่ียนไปน้อยกว่า 20 องศา หรือเกินกว่า 60 องศา  

3)   ตัดภาพบุคคลเดียวกัน  แต่ขนาดของภาพต่างกันมาก เช่น จาก
ภาพระยะใกล้ (Close up) ไปเป็นภาพระยะไกล (Long shot) 

การตัดภาพในลักษณะดังกล่าวจะท าให้เกิดอาการท่ีเรียกว่า ภาพกระโดด 
(Jump cuts) ซึ่งภาพกระโดดจะพบเสมอ ๆ ในรายการสัมภาษณ์ หรือรายการข่าว เมื่อเราตัดค าพูด
หรือบทสนทนาของบุคคลในรายการให้ส้ันลง จะพบว่ามีอาการกระโดดระหว่างภาพเดิมและภาพใหม่ 
ภาพผู้พูดมีอาการกระตุก เสียงกระตุก 

วิธีการแก้ไขภาพกระโดด ก็คือ การใช้ช็อตปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reaction 
shot) ของคู่สนทนา หรืออาจใช้วิธีตัดไปยัง (Cut away)  โดยตัดภาพไปยังภาพอื่นท่ีมีความสัมพันธ์
กับประเด็นท่ีก าลังสนทนา เช่น ถ้าก าลังพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหารถติด ก็ตัดไปเป็นภาพรถยนต์บนท้อง
ถนน  หรือถ้าพูดปัญหาเรื่องการเงินการธนาคารก็ตัดไปยังภาพบรรยากาศภายในธนาคาร เป็นต้น 

2.   ไม่ควรตัดภาพในขณะท่ีการเคลื่อนไหวยังไม่สิ้นสุด 
ควรตัดภาพตรงจุดท่ีเริ่มอิริยาบถหรือส้ินสุดอิริยาบถ เช่น การยกแขนสุด

ของนางร า  ถ้าตัดตรงจุดท่ีก าลังแสดงอิริยาบถจะท าให้ผู้ชมรู้สึกสะดุดหรือชะงัก ในท านองเดียวกัน 
ถ้ า เ ป็ น ก า ร ตั ด ต า ม เ สี ย ง  ก็ ต้ อ ง ใ ห้ ค า พู ด จ บ ป ร ะ โ ย ค  ห รื อ ส้ิ น สุ ด จั ง ห ว ะ ด น ต รี  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537) เพิ่มช่ือแต่ง 

 

ภาพท่ี 1.19  การตัดภาพตรงจุดท่ีเริ่มอิริยาบถหรือส้ินสุดอิริยาบถ 

3.   อย่าตัดภาพเหลือ่มเวลา  
ภาพเหล่ือมเวลา หมายถึง มีอิริยาบถบางตอนซ้ ากัน เช่น 

ภาพแรก ชายคนหนึ่งเดินไปท่ีประตู แล้วเปิดประตูออก 
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ภาพที่สอง ประตูเปิดออกแล้ว  ชายคนนั้นเดินออกมา 
การตัดภาพเช่นนี้ จะท าให้เห็นว่าประตูนั้นเปิด 2 ครั้ง  ท้ังจากช็อตแรก 

และช็อตหลัง วิธีการแก้ไข ก็คือ ภาพแรกเป็นเพียงชายคนนั้นเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูแล้วหมุน
ลูกบิด 

 
  

ภาพท่ี 1.20  การตัดภาพไม่ให้เหล่ือมเวลา 

4)   อย่าตัดภาพข้ามอิริยาบถ 
การตัดภาพไม่ควรให้อิริยาบถบางตอนหายไป เช่น  

ภาพแรก ชายคนหนึ่งเดินไปท่ีประตูในห้อง พอจะถึงประตู 
ภาพที่สอง ชายคนเดิมเดินออกมานอกห้อง 

การตัดภาพในแบบนี้ จะท าให้ภาพการเปิดปิดประตูหายไป จนท าให้
ผู้ชมคิดว่าเป็นมนุษย์ล่องหน สามารถเดินผ่านประตูได้ 

 
ภายในห้อง  ภายนอกห้อง  

ภาพท่ี 1.21  การตัดภาพข้ามอิริยาบถ 
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[13 Fade : Fade in] 

3.1.2   การเฟดภาพ (Fade) 
หมายถึง การเลือนภาพเข้าหาหรือออกจากความมืด มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะ

แรกเป็นการท าให้ภาพค่อย ๆ ปรากฏขึ้นมาจากความมืด  จนกระท่ังเห็นเป็นภาพชัดเจน เรียกว่า 
“เฟด อิน” (Fade in) มักใช้เพื่อบ่งบอกการเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ หรือสถานท่ีใหม่ หรือเวลาใหม่ 

 
   

ภาพท่ี 1.22  การเฟด อิน (Fade in) 
(Panasonic. ม.ป.ป. : 36) 

[14 Fade : Fade out] 

อีกลักษณะหนึ่งก็คือ  เริ่มต้นจากภาพท่ีปรากฏอยู่ในขณะนั้นค่อย ๆ เลือนหายไป
ในความมืด เรียกว่า “เฟด เอ๊าท์” (Fade out) มักใช้เพื่อบ่งบอกการส้ินสุดของเหตุการณ์ในตอนนั้น 

 
   

ภาพท่ี 1.23  การเฟด เอ๊าท์ (Fade out) 
(Panasonic. ม.ป.ป. : 36) 

บางกรณีใช้การเฟด อิน (Fade in) และการเฟด เอ๊าท์ (Fade out) ต่อเนื่องกัน 
เพื่อบ่งบอกว่ามีการย่นย่อเวลาและสถานท่ีท่ีไม่จ าเป็นออกไป เช่น ภาพแรกเป็นการแข่งรถยนต์ท่ี
ก าลังวิ่งอย่างรวดเร็ว แล้วเฟด เอ๊าท์ (Fade out) จากนั้นเฟด อิน (Fade in) และเป็นรถยนต์คันแรก
ท่ีวิ่งแล่นเข้าเส้นชัย  ซึ่งผู้ชมก็สามารถทราบได้ว่า จริง ๆ แล้วมีการแข่งขันกันอยู่นาน แต่ท่ีไม่แสดง
ภาพให้ดูเพราะไม่จ าเป็น 
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[15 Dissolve ] 

3.1.3   ภาพจางซ้อน (Dissolve) 
เป็นการเปล่ียนจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่ง  โดยภาพแรกค่อย ๆ จางหายไป

และภาพต่อมาค่อย ๆ ปรากฏชัดขึ้นมาแทนท่ี  ซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีมีภาพสองภาพซ้อนกันอยู่ แล้ว
ต่อมาจะเหลือภาพใหม่เพียงภาพเดียวในท่ีสุด 

 

 
   

ภาพท่ี 1.24  ภาพจางซ้อน (Dissolve) 
(Panasonic. ม.ป.ป. : 16) 

การเปล่ียนภาพในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกท่ีนิ่มนวลกว่าการตัดภาพ (Cut) มักใช้
เมื่อต้องการเช่ือมโยงเหตุการณ์  ส่ิงของหรืออารมณ์   
  

Dissolve 
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รูปแบบของการท าภาพจางซ้อน (Dissolve) 
การท าภาพจางซ้อน (Dissolve) มีหลายรูปแบบ (วสันต์  อติศัพท์. 2533 : 242 

– 243) เช่น 

[16 Dissolve : Matched Dissolve] 
1)  การจางซ้อนในสิ่งเดียวกัน (Matched Dissolve) 

เป็นการบันทึกภาพสองภาพด้วยกล้องตัวเดียวกัน และมุมกล้องเดียวกัน 
เพื่อแสดงระยะเวลาหรือสถานท่ีท่ีผ่านให้เห็นอย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่น กล้องจับท่ีเรือนนาฬิกา  
เวลา 23.20 น.  แล้วค่อย ๆ จางซ้อนเห็นนาฬิกาเรือนเดิมอีกครั้งเป็นเวลา 00.35 น. หรือการท า
ภาพจางซ้อน อาจใช้แสดงความก้าวหน้าของเหตุการณ์ เช่น ภาพแสดงการงอกของเมล็ดถั่วเขียว ท่ี
ค่อย ๆ งอกจนกลายเป็นถั่วเขียว 

 
  

ภาพท่ี 1.25  การจางซ้อนในส่ิงเดียวกัน 
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[17 Dissolve : Pan Dissolve] 

2)  การจางซ้อนขณะเคลื่อนไหวกล้องวีดิทัศน์ (Pan Dissolve) 
เป็นการจางซ้อนภาพ ขณะท่ีภาพจากกล้องวีดิทัศนส์องกล้องก าลังเคล่ือนไหว 

เช่น แพน (Panning) ทิลท์ (Tilting) ดอลล่ี (Dollying) เป็นต้น  เพื่อแสดงความต่อเนื่องของ
เหตุการณ์ได้ดี การเปล่ียนภาพในลักษณะนี้ต้องมีการฝึกฝนให้ช านาญเพื่อให้การเคล่ือนไหวกล้องท้ัง
สองกล้องใกล้เคียงกัน และความเร็วในการท าภาพจางซ้อนต้องเหมาะสมกันด้วย 

[18 Dissolve : Focus/ Defocus Dissolve] 
3)  การจางซ้อนแบบปรับระยะชัด (Focus/ Defocus Dissolve) 

วิธีการคือ กล้องตัวแรกปรับจากภาพท่ีคมชัดให้เป็นภาพเบลอ (Defocus) 
ขณะท่ีอีกกล้องหนึ่งปรับจากภาพเบลอ (Defocus) เข้ามาเป็นภาพคมชัด (Focus) มักใช้แสดงการ
เปล่ียนแปลงของเวลาหรือสถานท่ี 

3.1.4   การกวาดภาพ (Wipe) 
เป็นการน าภาพใหม่มาแทนท่ีภาพเดิม เพื่อแสดงการเปล่ียนจากเหตุการณ์หนึ่ง

ไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง  โดยใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ  เช่น  
1)  การกวาดภาพ  
2)  การพลิกภาพ (Flips) 
3)  การลดขนาดภาพ (Push off) 
4)  การแบ่งหน้าจอ (Split Screen) 

เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีมากน้อยต่างกันไป ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องตัด
ต่อหรือโปรแกรมตัดต่อวีดิโอท่ีใช้   เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ มักนิยมใช้ในรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
ยกเว้น การแสดงละคร 

 
    

ภาพท่ี 1.26  การกวาดภาพ (Wipe) 
(Panasonic. ม.ป.ป. : 17) 
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[19 Superimpose : 1]  

3.1.5   การซ้อนภาพ (Superimpose) 
การซ้อนภาพ เป็นการน าเอาภาพสองภาพมารวมกัน มี 2 ลักษณะ คือ  
1)   ซ้อนโดยให้ภาพหนึ่งวางทับอีกภาพหนึ่ง  เช่น  บันทึกภาพคนยืนอยู่หน้าฉาก

สีเขียวหรือสีน้ าเงินกับภาพชายทะเล ผลจะปรากฏเป็นคน ๆ นั้น เดินอยู่ท่ีชายทะเล หรือ ภาพคน
เหาะอยู่บนท้องฟ้า เป็นต้น 

[20 Superimpose : 2]  
2)   ซ้อนโดยให้เห็นภาพท้ังสองภาพพร้อมกัน  มักใช้ในการนึกถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

หรือความฝัน เช่น ภาพคนก าลังหลับซ้อนกับภาพเรื่องราวท่ีฝัน หรือภาพสาธิตการตีกอล์ฟท่ีมีการ
ซ้อนภาพระหว่างภาพสนามกอล์ฟ กับภาพคนในฉากสีเขียวหรือสีน้ าเงินเข้าด้วยกัน กลายเป็นภาพคน
ปรากฏอยู่ในสนามกอล์ฟ 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.27  การซ้อนภาพ (Superimpose) 
(Panasonic. ม.ป.ป. : 40) 
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[21 Montage ]  
3.1.6   ภาพมอนทาจ (Montage) 

เป็นการน าเอาภาพหลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกันอย่างรวดเร็ว โดยให้เห็นภาพแต่ละ
ภาพในช่วงเวลาส้ันมาก เช่น เมื่อพูดถึงกีฬาต่าง ๆ ท่ีแข่งขั้นในกีฬาโอลิมปิก ก็ให้เห็นภาพกีฬา 
ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส แบดมินตัน ฯลฯ เรียงล าดับกันมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจใช้วิธีตัดภาพ
หรือเล่ือนซ้อนภาพก็ได้ 

3.2   เทคนิคการเปลี่ยนภาพ 
จรูญศักดิ์  สุขวัฒโน (2539 : 16 – 19) ได้เสนอแนะเทคนิคการเปล่ียนภาพให้เกิดความ

น่าสนใจ ซึ่งสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ  การเปล่ียนภาพแบบวางแผนการถ่ายท าไว้ล่วงหน้า และ
การเปล่ียนภาพแบบเสาะหาจากช็อต (Shot) ต่าง ๆ ท่ีถ่ายท ามาแล้ว 

3.2.1   การเปลี่ยนภาพแบบวางแผนการถ่ายท าไว้ล่วงหน้า 
การเปล่ียนภาพ สามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าในระหว่างการถ่ายท า เพื่อน าภาพมา

ใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ ด้วยวิธีการดังนี้ 

[22 : Fade] 
1)   เทคนิคเฟดด า (Fade) 

โดยการกดปุ่ม Fade ท่ีตัวกล้องวีดิทัศน์ เพื่อลดขนาดรูรับแสงท่ีเลนส์หน้า
กล้อง แล้วจึงปล่อยนิ้วที่กดปุ่ม Fade เพื่อเปิดรูรับแสงขึ้นใหม่อีกครั้งอีก ก่อนเปล่ียนเป็นภาพใหม่หรือ
เปล่ียนสถานท่ีใหม่ การเฟดจะช่วยให้เราสามารถบอกผู้ชมได้ว่าก าลังเปล่ียนวัตถุในภาพ เปล่ียนเวลา 
เปล่ียนสถานท่ี หรือเปล่ียนท้ัง 3 อย่าง 

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ชมคิดไปว่าการเฟดด าเป็นตอนจบของเรื่อง ก็
ให้คงมีเสียงดนตรีเอาไว้ หรือเปล่ียนเป็นเพลงใหม่ให้คร่อมอยู่ตรงจุดเฟดด านี้ 

[23 : Focus in - Focus out] 
2)   เทคนิคโฟกัส อนิ (Focus in) โฟกัส เอ๊าท์ (Focus out)  

ซึ่งเทคนิคนี้จะให้ผลคล้ายกับการท าภาพดิสโซลว์ (Dissolve) จากโปรแกรม
ตัดต่อวีดิทัศน์   เทคนิคนี้สามารถใช้ในการเปล่ียนเวลาหรือเปล่ียนสถานท่ี  เปล่ียนจากเหตุการณ์
ปัจจุบันย้อนไปในอดีต หรือย้อนไปในความฝัน  เช่น  ตัวละครก าลังนั่งเหม่อคิดถึงเรื่องราวในอดีต 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคนี้ เพื่อเช่ือมโยงเปรียบเทียบการแสดงความ
แตกต่างระหว่างวัตถุ 

[24 : Panning] 
3)   การแพน (Panning) รับและแพนส่งอยา่งรวดเร็ว 

เป็นวิธีการหนึ่งในภาษาภาพยนตร์สมัยเก่า  สามารถใช้ได้ท้ังในแบบการแสดง 
และแบบรื่นเริงสนุกสนาน  เป็นวิธีการท่ีจะเปล่ียนสถานท่ีด้วยความรวดเร็วฉับไว ให้อารมณ์ท่ี
เคล่ือนไหวเร้าใจเกิดกับผู้ชม 
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[25 : Space] 
4)   การเคลื่อนกล้องไปยังพื้นที่ว่าง 

เป็นการเปล่ียนภาพโดยวิธีเงยกล้องไปยังท้องฟ้า เพดานห้อง หรือกดกล้องลง
พื้นล่าง  ก่อนท่ีจะเปล่ียนไปเป็นภาพใหม่ เช่น จากห้อง ๆ หนึ่งไปยังอีกฉาก ๆ หนึ่งซึ่งอยู่กลางแจ้ง 
หรือเปล่ียนจากภาพกลางแจ้งกลับเข้าไปในห้อง เทคนิคนี้จะพบเห็นได้บ่อยๆ ในรายการโทรทัศน์ข่าว
ในพระราชส านัก 

[26 : Block] 
5)   บล็อก (Block) ต าแหน่งวัตถุและกล้อง 

เป็นการเปล่ียนภาพโดยวิธีให้ผู้แสดงเดินเข้าหาเลนส์ของกล้องจนภาพมืด
สนิท หรือผู้แสดงยืนบังหน้าเลนส์ของกล้องไว้ก่อน แล้วเดินเข้าไปในฉากท่ีก าหนดไว้ 

การบล็อกต าแหน่งนี้   ใช้ในการเปล่ียนสถานท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งได้
แต่ต้องพยายามให้ภาพท่ีปรากฏจะต้องถูกบล็อกจนด าสนิทจริง ๆ  เมื่อตัวแสดงเดินออกไปจากหน้า
เลนส์ของกล้อง 

[27 : Pop on] 
6)   เทคนิค Pop on 

โดยการล็อค (Lock) กล้องไว้กับท่ีเดิม แล้วถ่ายภาพคนหรือวัตถุเข้าไป และ
คนออกมาจากฉาก  โดยถ่ายภาพหัวท้ายเผ่ือไว้ และน ามาตัดต่อให้เกิดอาการหายตัวเข้าไปปรากฏใน
ฉาก หรือหายตัวออกจากฉากนั้น ท าให้การน าเสนอมีชีวิตชีวาน่าสนใจ หรือ การท าให้ภาพคนหายตัว
ได้ 
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3.2.2   การเปลี่ยนภาพแบบเสาะหา (Found) 
การเปล่ียนภาพแบบเสาะหานี้ เป็นการตัดต่อภาพโดยพยายามหาจุดเช่ือมหรือต่อ

ภาพเข้าด้วยกัน โดยท่ีไม่จ าเป็นจะต้องมีก าหนดไว้ในสคริปต์ แต่เราจะต้องพยายามหาให้พบในเนื้อ
เทป (Footage) หรือไฟล์วีดิโอต้นฉบับท่ีได้บันทึกภาพมา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
Pop on 

[28 : Match Object] 
1)   การจับคู่วัตถุ (Match Object) 

เป็นการจับคู่วัตถุท่ีคล้ายคลึงกันแล้วตัดภาพเข้าหากัน ตัวอย่างเช่น การซูม 
อิน (Zoom in) ไปท่ีนาฬิกาซึ่งติดอยู่บนฝาผนังห้อง  แล้วตัดภาพไปเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่ง  จากนั้น
ซูม เอ๊าท์ (Zoom out) ออกมาเป็นภาพห้องใหม่  นอกจากนี้เราอาจค้นหาส่ิงของใด ๆ ในฉาก เช่น 
เลือกถ้วยกาแฟ ท่ีเข่ียบุหรี่ แจกันดอกไม้ ฯลฯ เพื่อน ามาใช้เป็นจุดส าหรับ Match Object  

 
ภาพท่ี 1.28  การเปล่ียนภาพแบบ Match Object 

 

[29 : Match Theme] 
2)   การจับคู่เนื้อหา (Match Theme) 

เป็นการจับคู่เนื้อหาท่ีคล้ายคลึงกันและตัดภาพเข้าหากัน เช่น รถยนต์ อาคาร  
ภาพถ่าย ฯลฯ  ตัวอย่างเช่น จากภาพชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าร้านกาแฟ แล้วตัดไปยังภาพอีกคนหนึ่งใน
บาร์ ตัดไปอีกคนหนึ่งในภัตตาคาร 

 
ภาพท่ี 1.29  การเปล่ียนภาพแบบ  Match Theme 
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[30 : Match Action ] 
3)   การจับคู่อากัปกริยา (Match Action) 

เป็นการจับคู่อากัปกริยาท่ีคล้ายคลึงกันตัดต่อเข้าหากัน เช่น คนก าลังเปิด
ประตูในฉากแรกตัดภาพไปเป็นคนก าลังเดินผ่านประตูในอีกฉากหนึ่ง หรือคนก าลังยกถ้วยกาแฟขึ้น
ด่ืมในห้อง ๆ หนึ่ง ตัดไปเป็นฉากใหม่คน ๆ เดิมวางถ้วยกาแฟลง นี่คือจุดเปล่ียนภาพท่ีดีจุดหนึ่งในการ
ย้ายสถานท่ีไปยังฉากใหม่ อาจจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ 

 
ภาพท่ี 1.30  การเปล่ียนภาพแบบ  Match Action 
 

[31 : Match Composition ] 
4)   การจับคู่องค์ประกอบ (Match Composition) 

เป็นการจับคู่องค์ประกอบของภาพท่ีคล้ายคลึงกันตัดต่อเข้าหากัน เช่น 
รถยนต์จอดอยู่หน้าตึกในฉากแรก ตัดไปเป็นคันใหม่จอดอยู่หน้าตึกหลังใหม่ หรืออาศัยการตัดต่อโดย
ใช้เส้นน าสายตาท่ีคล้ายคลึงกันตัดต่อเข้าหากัน 

 

 
ภาพท่ี 1.31  การเปล่ียนภาพแบบ Match Composition 

[32 : Match Camera Movement] 
5)   การจับคู่การเคลื่อนกล้อง (Match Camera Movement) 

เป็นการจับคู่ภาพท่ีมีการเคล่ือนท่ีกล้องคล้ายคลึงกัน วิธีการนี้จะได้ผลในฉาก
เริ่มต้นของเรื่องและส้ินสุดลงในฉากถัดไป การแพนเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
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บทสรุป 

1.  ความหมายและความส าคัญของการตัดต่อล าดับภาพ 
การตัดต่อล าดับภาพ เป็นการน าภาพวีดิโอท่ีถ่ายเสร็จแล้วมาตัดต่อ โดยคัดเลือกภาพและ

เสียง แล้วเรียงล าดับเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ท าให้เกิดความน่าสนใจ ความเข้าใจ และชวนติดตาม โดย
รักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้กลมกลืนกันโดยตลอด 

การตัดต่อล าดับภาพ มีความจ าเป็นต่อการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และวงการโทรทัศน์ 
เนื่องจากจะช่วยเช่ือมต่อภาพและเรียงล าดับเรื่องราว  ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่องจาการถ่ายท า  ช่วย
จ ากัดเวลาให้พอดีกับการออกอากาศ  ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง  หรือเพื่อปรุงแต่งรายการให้
น่าสนใจโดยใช้เอฟเฟกต์ของโปรแกรมตัดต่อ 

2.  ระบบของการตัดต่อล าดับภาพ 
การตัดต่อล าดับภาพ แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การตัดต่อแบบลิเนียร์ (Linear) ซึ่งเป็นการ

ตัดต่อเทปวีดิทัศน์ในระบบอนาลอก (Analog) ท่ีต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ราคาแพงจ านวนมาก 
โดยการตัดต่อจะเป็นแบบเรียงล าดับท่ีต่อเนื่องกันไป ตามล าดับก่อนหลังของเนื้อเรื่อง  ไม่สามารถ
ข้ามไปท างานช่วงอื่นๆ ท่ีไม่ต่อเนื่องกันได้    ยังมีข้อจ ากัดตรงท่ียิ่งมีการน าวีดิโอไปตัดต่อบ่อยครั้งมาก
เท่าไหร่ หรือการท าส าเนา (Copy) วีดิโอต่อ ๆ กันไป คุณภาพของวีดิโอจะลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการ
ตัดต่อแบบลิเนียร์จึงไม่เป็นท่ีนิยมอีกต่อไป  

ต่อมาเครื่องมือส าหรับการตัดต่อวีดิโอได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและง่ายต่อการใช้งาน
มากขึ้น และก้าวเข้าสู่การตัดต่อไฟล์วีดิโอในระบบดิจิตอล (Digital) เรียกว่าการตัดต่อแบบนอนลิเนียร์ 
(Non - linear) ท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือ ลงทุนต่ า ค้นหาและคัดเลือกภาพได้สะดวก
รวดเร็ว   ไม่ต้องกรอกลับไปกลับมาเหมือนเทป  เลือกท างานเป็นช่วงได้ตามอิสระ  ไม่ต้องท า
ตามล าดับก่อนหลังต้ังแต่ต้นจนจบ  ไม่เสียความคมชัดของภาพจากการท าส าเนา (Copy) หลาย ๆ 
ครั้ง 

3.  ศิลปะการตัดต่อล าดับภาพ 
รูปแบบในการตัดต่อล าดับภาพ มีเทคนิคหลายรูปแบบ ซึ่งส่ือความหมายแตกต่างกันไปจึง

ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม  ได้แก่ การตัดภาพ (Cut)  การเฟดภาพ (Fade)  ภาพจางซ้อน (Dissolve)  
การกวาดภาพ (Wipe)  การซ้อนภาพ (Superimpose) ภาพมอนทาจ (Montage) 

เทคนิคการเปล่ียนภาพ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ สามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ  การ
เปล่ียนภาพแบบวางแผนการถ่ายท าไว้ล่วงหน้า และการเปล่ียนภาพแบบเสาะหาจากช็อตต่าง ๆ ท่ี
ถ่ายท ามาแล้ว 
 


