บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 มุมมองกล้ อง
หมายถึงทิศทางที่ต้ งั กล้องกับวัตถุที่ถูกถ่ายประกอบด้วยมุมหลักๆดังนี้
1. มุมกล้องออบเจกทีฟ (Objective Camera Angle)มุมกล้องมุมนี้ทาํ ให้ผดู ้ ูได้เห็นภาพโดยตรง
จากเลนส์กล้องซึ่งทําหน้าที่เสมือนตาผูด้ ู
2. มุมกล้องซับเจกทีฟ (Subjective Camera Angle)มุมกล้องมุมนี้ใช้กล้องแทนผูด้ ูทาํ ให้ผดู ้ ูเป็ น
เสมือนผูแ้ สดงที่อยูน่ อกจอผูแ้ สดงจะมองหรื อพูดกับเลนส์กล้องทําให้รู้สึกว่าผูแ้ สดงในจอมองหรื อพูด
กับผูด้ ูโดยตรงทําให้ผดู ้ ูรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่ วมในภาพยนตร์เรื่ องนั้น
3. มุมกล้องพอยต์ออฟวิว (Point of view camera angle, POV)มุมกล้องมุมนี้ผกู ้ าํ กับให้ผดู ้ ูเห็น
ภาพเหตุการณ์จากสายตาของผูแ้ สดงอีกทีหนึ่งผูด้ ูจะเห็นผูแ้ สดงจากมุมกล้องออบเจกทีฟและเห็นภาพที่
ผูแ้ สดงเห็นจากมุมกล้องพอยต์ออฟวิวตัวอย่างเช่นภาพแรกผูด้ ูเห็นภาพเฮลิคอปเตอร์บินเหนือกรุ งเทพฯ
ตัดภาพไปที่คนขับมองลงมาข้างล่างแล้วตัดเป็ นภาพการจราจรในกรุ งเทพฯภาพการจราจรในกรุ งเทพฯ
เป็ นภาพจากมุมกล้องพอยต์ออฟวิวของคนขับเครื่ องบินเฮลิคอปเตอร์
4. มุมที่ผกู ้ าํ กับกําหนดขึ้นเอง (Director’s Interpretative Camera Angle)เป็ นมุมกล้องที่ผกู ้ าํ กับ
อาจกําหนดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อให้เรื่ องราวเร้าใจชวนติดตามยิง่ ขึ้นเพื่อให้การสื่ อสารเข้าถึงอารมณ์ของผู ้
ดูโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่
2.2 มุมมองภาพ
หมายถึงจุดดูภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์และจอโทรทัศน์ผกู ้ าํ กับจะกําหนดว่าจะเสนอภาพ
จากมุมใดคือให้ผดู ้ ูมองเห็นภาพจากมุมใดจึงจะน่าสนใจและสมจริ งกับเรื่ องราวที่เสนอมุมมองภาพหรื อ
ที่นิยมเรี ยกว่ามุมกล้องโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 3 มุมได้แก่
1. มุมสูง (High Angle)ตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้สูงกว่าวัตถุถา้ เป็ นภาพสถานที่
กว้างใหญ่การถ่ายภาพไกลจากมุมสู งทําให้เห็นภาพได้กว้างไกลเป็ นการเปิ ดฉากแนะนําสถานที่ได้เป็ น
อย่างดีแต่ถา้ เป็ นการถ่ายคนจะเป็ นการเสนอให้เห็นว่าคนๆนั้นไม่สาํ คัญเป็ นคนตํ่าต้อยไม่สง่าผ่าเผย

รู ปภาพที่ 2.1 มุมมองของภาพ
2. ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle)เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องในระดับสายตาของคนหรื อของ
วัตถุที่ถูกถ่ายภาพในระดับสายตาเพื่อสื่ อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็ นภาพให้ความรู ้สึกธรรมดาไม่
เด่นอะไร

รู ปภาพที่ 2.2 มุมระดับสายตา

3. ภาพมุมตํ่า (Low Angle)เป็ นภาพที่ต้ งั กล้องถ่ายในระดับตํ่ากว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายเป็ นภาพ
ที่แหงนดูสื่อความหมายหรื อให้เกิดความรู ้สึกว่าคนหรื อวัตถุที่ถูกถ่ายมีความสําคัญมากกว่าปกติน่า
เคารพนับถือ

รู ปภาพที่ 2.3 ภาพมุมตํ่า
https://photoop.wikispaces.com/มุมกล้อง)+Camera+Angle)%C2%A0นางสาวกนกวรรณ สนิท
2.3 การตัดต่ อ
การตัดต่อหมายถึงการเปลี่ยนภาพและเสี ยงจากหนึ่งช็อต (Shot) ไปยังช็อตต่อไปโดยให้มีความ
ต่อเนื่องและเรี ยงลําดับเรื่ องราวไม่มีการกระโดดหรื ออิริยาบถซํ้าซ้อนกันโดยรักษาคุณภาพของภาพและ
เสี ยงให้กลมกลืนกันโดยตลอดความสําคัญของการตัดต่อวิดีโอ
1. ช่วยเชื่อมต่อภาพในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมแช่กล้องจับภาพหรื อฉากใดนิ่งนานๆเพราะจะ
ทําให้ผชู ้ มเบื่อหน่ายดังนั้นจึงมีการถ่ายเป็ นช็อตสั้นๆจับภาพในมุมต่างๆกันถ้าเป็ นการถ่ายทําด้วยกล้อง
เดียวก็จะต้องนําภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาเรี ยงลําดับเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่ องราวหรื อตามบทวีดิโอ

2. ช่วยแก้ไขส่ วนบกพร่ องในการถ่ายวิดีโอบางครั้งมีการระมัดระวังและพิจารณากันอย่าง
รอบคอบแล้วก็ตามยังมักจะพบข้อบกพร่ องอยูเ่ สมอการตัดต่อสามารถช่วยได้โดยการตัดภาพที่ไม่
ต้องการออกไปหรื อแทรกภาพที่ดีเข้าไปแทนที่หรื อต้องการแต่ภาพที่ไม่ตอ้ งการเสี ยงที่มากับภาพนั้นก็
สามารถเอาออกไปได้
3. ช่วยการจัดเวลาในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆโดยเฉพาะที่เป็ นรายการสําหรับออกอากาศนั้น
เวลาเป็ นเรื่ องสําคัญมากจําเป็ นที่จะต้องถ่ายให้ได้เวลาตามที่กาํ หนดแม้วา่ จะถ่ายภาพที่ดีๆสวยๆและมี
ประโยชน์กบั เรื่ องที่จะเสนอมากเพียงไรก็จาํ เป็ นจะต้องเลือกภาพนั้นมาตัดต่อให้ได้ความยาวพอเหมาะ
กับเวลาที่กา้ หนดเท่านั้นดังนั้นเจ้าหน้าที่ตดั ต่อลําดับภาพก็จะต้องใช้กระบวนการตัดต่อนี้ปรับแต่งตัด
ภาพส่ วนเกินออกไปหรื อแทรกบางภาพเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้เวลาที่พอดี
4. ช่วยสร้างเรื่ องราวอย่างต่อเนื่องการลําดับภาพเป็ นการน้าภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมา
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันถ้าเป็ นการต่อเชื่อมภาพอย่างมีศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ผชู ้ มจะรู ้สึกต่อเนื่องใน
เรื่ องราวที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็ นลําดับนั้นให้รายละเอียดมากพอเท่าที่ผชู ้ มอยากจะรู ้ให้ความรู ้สึกและ
อารมณ์ตามที่ควรจะเป็ นทั้งนี้หมายถึงว่าในขั้นตอนการถ่ายทํานั้นต้องได้ภาพที่ดีมีรายละเอียดเพียงพอมี
ทั้งภาพขนาดไกลขนาดกลางภาพถ่ายใกล้และภาพหลายๆมุมของแต่ละฉากแต่ละตอนเจ้าหน้าที่ตดั ต่อ
จึงจะสามารถเลือกภาพมาตัดต่อได้ตามต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการตัดต่ อวิดีโอ
ในการตัดต่อมีวตั ถุประสงค์อยู่ 5 ประการดังนี้
1. เพื่อคัดเลือกการถ่ายวิดีโอแม้มืออาชีพก็ยงั ต้องถ่ายทํากันหลายๆรอบไม่ตอ้ งพูดถึงวิดีโอที่เรา
ถ่ายกันเองประเภทม้วนเดียวจบจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องคัดเลือกเอาเฉพาะช่วงที่ดีที่สุดส่ วนที่เหลือตัดทิ้ง
ไป
2. เพื่อลําดับภาพเมื่อคัดเลือกตอนต่างๆมาแล้วก็ตอ้ งนํามาเรี ยงลําดับให้เป็ นไปตามเนื้อเรื่ อง
หรื อสคริ ปต์ที่วางไว้
3. เพื่อปรับความยาวหลังจากที่นาํ ตอนต่างๆมาเรี ยงกันแล้วความยาวทั้งหมดอาจจะสั้นหรื อยาว
เกินไปจึงต้องมีการตัดออกหรื อหามาเพิม่ และปรับตําแหน่งเข้าออกและความยาวของแต่ละท่อนให้
เหมาะสม
4. เพื่อปรับแต่งแก้ไขตอนที่เราเลือกมาอาจมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องแสงสี และสิ่ งแปลกปลอม
ต่างๆเข้ามาการตัดต่อจะทําให้เราได้แก้ไขลบออกหรื อปรับแต่งให้แต่ละท่อนมีความกลมกลืนกัน
5. เพื่อปรุ งแต่งเป็ นการเพิ่มสี สนั เช่นการใส่ เสี ยงดนตรี เสี ยง Effect การใส่ Transition การซ้อน
ตัวหนังสื อจะทําให้วิดีโอมีความน่าดูยงิ่ ขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคพรํ่าเพรื่ อก็อาจทําให้ดูเลอะเทอะ
และลดความน่าสนใจของเนื้อหาลงได้เช่นกันวิดีโอจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถา้ ขาดการจัดการเรื่ องเสี ยงที่ดี
การแทรกค้ าบรรยาย

การปรับความดังของช่วงต่างๆการแพนซ้ายขวาของเสี ยงการเพิ่มเสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงเพลง
ประกอบรวมทั้งการเพิม่ เสี ยงเทคนิคต่างๆลงไปในวิดีโอถือเป็ นเสน่ห์ที่จะท้าให้เกิดความประทับใจได้
อย่างยิง่ ทีเดียว
ระบบการตัดต่ อวิดีโอ
แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้คือ
1. ระบบลิเนียร์ (Linear)
2. ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear)
3. ระบบไฮบริ ดจ์ (Hybrid)
ระบบลิเนียร์ (Linear) เป็ นวิธีลาํ ดับภาพไปตามลําดับอย่างต่อเนื่องกันไม่สามารถกระโดดไป
ทํางานช่วงใดช่วงหนึ่งที่มีความพร้อมมากกว่าได้เป็ นระบบการตัดต่อม้วนเทปวิดีโอเป็ นหลักอย่างน้อย
2 เครื่ องคือตัวเล่น 1 เครื่ องกับตัวบันทึกอีก 1 เครื่ องเรี ยกการตัดต่อแบบนี้วา่ A/X Roll กรณี ตอ้ งการทํา
เทคนิคการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง (Transition) จ้าเป็ นต้องใช้เครื่ องเล่นเทปเพิ่มขึ้นอีก
1 เครื่ องรวมเป็ น 2 เครื่ องเรี ยกว่า A/B Roll การทํางานระบบนอนลิเนียร์จะต้องมีชุดควบคุมเครื่ องเล่น
เทป (Edit Controller) เครื่ องสลับภาพ (Switcher) เครื่ องใส่ เอฟเฟ็ กต์ (Effect Generator) รวมทั้งอุปกรณ์
ซ้อนตัวหนังสื อ (Character Generator) โดยที่อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดอาจจะรวมอยูใ่ นอุปกรณ์เพียงชิ้น
เดียวหรื อแยกกันทั้งหมดก็ได้
กรณี ที่มีการแก้ไขจําเป็ นจะต้องทําใหม่ท้ งั หมดตั้งแต่จุดที่แก้ไขไปจนถึงจุดสุ ดท้ายหากการ
แก้ไขนั้นทําให้ความยาวของงานเปลี่ยนแปลงไปที่สาํ คัญการใช้เทปสําหรับตัดต่อสองหรื อสามตัวเป็ น
การไม่ประหยัดเป็ นอย่างยิง่ เพราะนอกจากเทปเหล่านี้จะมีราคาสู งแล้วยังจ้าเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบํารุ งทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกลไกลโดยเฉพาะอย่างยิง่ หัวเทปที่มีราคาแพงและจะต้อง
เปลี่ยนตามอายุใช้งานเป็ นระยะๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) เป็ นวิธีลาํ ดับภาพที่สามารถกระทําในช่วงใดๆก่อนก็ได้โดยไม่
จําเป็ นต้องเรี ยงล้าดับก่อนหลังของเนื้อหาการแก้ไขสามารถกระทําได้อย่างอิสระส่ วนหลังของงานจะ
ย้ายไปมาเพื่อปรับไปตามการแก้ไขนั้นฟิ ล์มภาพยนตร์คือตัวอย่างของสื่ อที่เป็ นนอนลิเนียร์กรณี ของภาพ
วิดีโอจะต้องถูกแปลงให้อยูใ่ นรู ปของแฟ้ มข้อมูลดิจิทลั ของคอมพิวเตอร์เสี ยก่อนจึงจะทํางานแบบนอน
ลิเนียร์ได้โปรแกรมลําดับภาพจะนําข้อมูลวิดีโอที่อยูใ่ นฮาร์ดดิสก์มาแสดงเป็ นสื่ อนอนลิเนียร์ที่มองเห็น
ได้(Non-Linear Visual Media)บนเส้นเวลา (Timeline) เหมือนกับการทํางานกับฟิ ล์มภาพยนตร์ดงั นั้น
โดยทัว่ ไปจึงอธิบายการลําดับภาพแบบนอนลิเนียร์น้ ีวา่ เป็ นการลําดับภาพโดยใช้ฮาร์ดดิสก์เป็ นหลัก
ข้ อดีของระบบนอนลิเนียร์
ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของระบบลิเนียร์เดิม
โดยการย้ายวิดีโอที่เคยอยูบ่ นเทปไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่

มีให้เลือกใช้มากมายมาทําการตัดต่อวิดีโอแทนหลังจากการตัดต่อเสร็ จก็โอนย้ายงานที่อยูใ่ นฮาร์ดดิสก์
ไปเก็บไว้บนตัวเดิมด้วยวิธีน้ ีทาํ ให้ระบบนอนลิเนียร์ได้เปรี ยบระบบลิเนียร์หลายๆอย่างดังนี้
1. ประหยัดราคาและพื้นที่การทํางานเพราะระบบนอนลิเนียร์ใช้เทปเพียงตัวเดียวก็ทา้ งานได้
2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งเทปเนื่องจากมีการใช้งานเทปน้อยมากปกติจะใช้ตอนนํา
วิดีโอเข้าและออกจากฮาร์ดดิสก์เท่านั้น
3.การค้นหาและคัดเลือกภาพทําได้รวดเร็ วเนื่องจากการทํางานจะอยูใ่ นฮาร์ดดิสก์ท้ งั หมดจึงทํา
ได้รวดเร็ วและแม่นยํากว่าสามารถไปยังจุดใดก็ได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งรอการกรอกลับไปกลับมา
4. สามารถท้างานในช่วงต่างๆได้อย่างอิสระไม่ตอ้ งทําตามลําดับก่อนหลังตั้งแต่ตน้ จนจบ
5. ผลิตงานที่ซบั ซ้อนได้ง่ายโปรแกรมลําดับภาพปัจจุบนั มีประสิ ทธิภาพสูงสามารถสร้างไตเติ้ล
กราฟิ กและแอนิเมชัน่ ได้สะดวกสามารถซ้อนภาพได้หลายๆชั้นในเวลาเดียวกัน
6. คุณภาพสู งระบบนอนลิเนียร์ปัจจุบนั สามารถท้างานกับข้อมูลที่ไม่บีบอัด (Uncompressed)
เลยหรื อบีบแบบไม่สูญเสี ย (Lossless Compression) หรื อสูญหายแบบมองไม่เห็น (Visual Lossless)
หรื อแบบดิจิทลั ดั้งเดิม (Native Digital) ได้จึงให้คุณภาพของงานสู งสุ ดเหมือนกับต้นฉบับนอกจากนี้
งานที่ซบั ซ้อนเช่นการซ้อนภาพหลายๆชั้นสามารถท้าได้ในครั้งเดียวโดยไม่ตอ้ งสูญเสี ยคุณภาพจากการ
โยนภาพกลับไปกลับมา
7. ทํางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายได้สามารถแบ่งกันท้างานใช้ทรัพยากรที่มีราคาแพงร่ วมกันเช่น
เครื่ องเล่นเทป, ฮาร์ดดิสก์, สแกนเนอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ตอ้ งเดินไปมา
8. เผยแพร่ ขอ้ มูลในรู ปดิจิทลั ได้สะดวกระบบนอนลิเนียร์สามารถผลิตหรื อส่ งแฟ้ มข้อมูล
สําหรับวิดีโอซีดีดีวีดีวิดีเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ดิจิทลั ได้ทนั ที
ระบบไฮบริ ดจ์ (Hybrid) เป็ นระบบลูกผสมที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้ท้ งั ระบบลิเนียร์และระบบ
นอนลิเนียร์ในตัวเองการทํางานสามารถควบคุมเทปได้อย่างน้อย 3 เครื่ องเพื่อตัดต่อแบบ A/B/C Roll ได้
สามารถบันทึกสัญญาณวิดีโอลงบนฮาร์ดดิสก์เพื่อตัดต่อแบบ A/B Roll บนฮาร์ดดิสก์ได้สามารถตัดต่อ
วิดีโอจากเทปร่ วมกับวิดีโอที่บนั ทึกไว้แล้วบนฮาร์ดดิสก์ได้สามารถสลับการทํางานจากเครื่ องเล่นเทป
ไปฮาร์ดดิสก์หรื อจากฮาร์ดดิสก์ไปยังเครื่ องเล่นเทปทันทีระบบไฮบริ ดจ์น้ ี นาํ มาใช้เพื่อเชื่อมต่อช่วงคาบ
เกี่ยวของการเปลี่ยนจากระบบลิเนียร์ไปสู่ ระบบนอนลิเนียร์โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานที่ยงั ปรับตัวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่ทนั ปั จจุบนั โปรแกรมตัดต่อระบบนอนลิเนียร์พฒั นาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนักตัดต่อส่ วน
ใหญ่มีความคุน้ เคยกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นจึงถือว่าได้ผา่ นพ้นช่วงนั้นไปแล้วระบบไฮบริ ดจ์จึงเสื่ อม
ความนิยมลงไปผูใ้ ช้งานสามารถเริ่ มต้นใหม่กบั ระบบนอนลิเนียร์ได้ทนั ทีตวั อย่างของระบบไฮบริ ดจ์
ได้แก่ Sony ES- 7 และ FAST Video Machine เป็ นต้น
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตัดต่ อวิดีโอการตัดต่ อวิดีโอจะต้ องมีอุปกรณ์ ต่างๆดังต่ อไปนี้

1. กล้องวิดีโอเป็ นกล้องที่ใช้ในการถ่ายข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์เพื่อทําการตัดต่อโดยการตัดต่อ
จะเน้นการตัดต่อในระบบ Non-Linear หรื อการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นหลักดังนั้นจึงต้องมีการถ่าย
ข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ก่อน
2. การ์ดตัดต่อการถ่ายข้อมูลจากกล้องวิดีโอเข้าสู่ คอมพิวเตอร์จะต้องมีการ์ดตัดต่อ (Capture
card) ทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการผ่านสัญญาณวิดีโอเข้าสู่ คอมพิวเตอร์และท้าหน้าที่ในการบีบอัด
ข้อมูลวิดีโอให้มีขนาดเล็กลง
3. สายส่ งสัญญาณเป็ นสายสําหรับส่ งสัญญาณจากกล้องวิดีโอเข้าสู่เครื่ องคอมพิวเตอร์หาก
กล้องที่ใช้เป็ นแบบ Analog ก็จะใช้สายประเภท S-Video หรื อ Component แต่ถา้ เป็ นกล้องประเภท
Digital ก็จะใช้สายประเภท IEEE 1394 หรื อสาย DV เช่นสาย Fire wire, I. Link, m LAM เป็ นต้น
4. ซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมสําหรับการจับภาพวิดีโอ (Capture)ซึ่งคุณอาจจะใช้โปรแกรมที่ได้
รับมาพร้อมกับการ์ดทําการ Capture ก็ได้หรื อจะใช้โปรแกรมอื่นๆก็ได้เช่น WinDVR, PowerVCR,
Pinnacle Studio, WinDVR, AVI_io_tralเป็ นต้นซึ่งบางโปรแกรมก็มีให้คุณสามารถดาวน์โหลดมา
ทดลองหรื อใช้งานฟรี กม็ ี
5.เครื่ องคอมพิวเตอร์ควรเป็ นเครื่ องที่มาความเร็ วของซีพียสู ูงไม่ควรตํ่ากว่า PentiumIII 500
MHz ควรเป็ นเครื่ องที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีความเร็ วสูงเช่นความเร็ ว 7200 rpm แบบ UDMA /66 หรื อ
UDMA/100 หากเป็ นฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI จะยิง่ ดีและควรมีขนาดที่มากเพียงพอสําหรับเก็บข้อมูลวิดีโอ
ได้หลักพื้นฐานสําคัญในการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อเป็ นการสร้างเรื่ องราวขึ้นมาให้สมบูรณ์โดยให้ภาพ
และเสี ยงมีความต่อเนื่องกันโดยตลอดการจะทําเรื่ องราวให้สมบูรณ์โดยการตัดต่อนั้นจะต้องคํานึงถึง
หลักพืน้ ฐานสํ าคัญดังต่ อไปนี้
1. ความต่อเนื่อง (Continuity) การตัดต่อเทปวิดีโอต้องพยายามรักษาหรื อสร้างความต่อเนื่องใน
สิ่ งต่อไปนี้
1.1 รายละเอียดของสิ่ งที่ตอ้ งการจะกล่าวถึงผูช้ มรายการมักจะต้องการจดจําภาพของ
บุคคลหรื อสิ่ งของจากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งได้ดงั นั้นให้หลีกเลี่ยงการตัดต่อภาพจากภาพ
ที่เปลี่ยนระยะทางหรื อมุมกล้องที่ไกลมากมาเป็ นภาพที่ใกล้มากหรื อภาพถ่ายจากมุมด้านหน้า
ของคนที่ไกลตัดมาเป็ นภาพถ่ายจากข้างหลังบุคคลเดียวกันที่ใกล้มากแต่ถา้ จําเป็ นต้องตัดต่อ
ภาพแบบนี้จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ของภาพให้ต่อเนื่องโดยค้าอธิบายว่าภาพนี้เป็ นบุคคล
เดียวกันกับที่เห็นในช็อตก่อนหน้านี้
1.2 สถานที่ในฉากเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของภาพจะต้องรักษาให้ตาํ แหน่งของ
บุคคลหรื อสิ่ งของที่ปรากฏในภาพอยูใ่ นฉากเดียวกันเช่นฉากการสนทนาของ 2คนซึ่งถ่ายข้าม
ไหล่ของแต่ละคนเพื่อจับภาพของคู่สนทนานั้นผูช้ มก็ตอ้ งการที่จะเห็นว่าอีกคนนั้นก็ยงั อยูใ่ นจอ
เหมือนกันแต่จะเปลี่ยนไปถ่ายในมุมตรงข้ามและที่สาํ คัญเวลาถ่ายทําและต้องย้ายกล้องก็ตอ้ ง
คํานึงถึงเส้นแบ่งการสนทนา (Vector Line บางทีเรี ยกว่า Line of Conversation หรื อ

Conversation Axis หรื อ Principal Axis) คือจะต้องตั้งกล้องถ่ายจากเส้นแบ่งด้านเดียวกัน
มิฉะนั้นการตัดต่อภาพจะกระโดดหรื อจะเป็ นภาพการสนทนาที่หนั หน้าไปทิศทางเดียวกัน
1.3 การเคลื่อนไหวของผูแ้ สดงการตัดต่อภาพให้อากัปกิริยาของผูแ้ สดงมี
ความต่อเนื่องอย่างเป็ นธรรมชาติมากที่สุดให้ตดั ภาพระหว่างการเคลื่อนไหวของผู ้
แสดงไม่ใช่ก่อนและหลังการเคลื่อนไหวนั้น
1.4 สี สีสนั ของภาพมีความสําคัญในการลําดับภาพให้ต่อเนื่องถ้าฉากต่อเนื่องที่
เป็ นฉากเดียวกันแต่ถ่ายทําหลายครั้งต่างเวลากันเมื่อนํามาลําดับเป็ นเรื่ องราว
ต่อเนื่องกันต้องระมัดระวังว่าอุณหภูมิสีของแสงแตกต่างกันหรื อไม่ซ่ ึงจะเป็ นเหตุให้
สะดุดความรู ้สึกของผูช้ ม
1.5 เสี ยงเสี ยงจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ภาพการตัดต่อบางรายการต้องการใช้
เสี ยงจริ งที่ได้บนั ทึกไว้ระหว่างการถ่ายทําในบางช่วงเช่นเสี ยงการสัมภาษณ์ในการตัด
ต่อคําพูดที่ไม่ตอ้ งการออกต้องระวังให้คาํ พูดนั้นลงจังหวะให้ดีในช่วงคําถามหรื อ
คําตอบส่ วนบางตอนอาจต้องการให้ได้เสี ยงประกอบพิเศษเข้าไปเพื่อแสดงเหตุการณ์
ในสภาพแวดล้อมนั้นอย่างต่อเนื่องเช่นเสี ยงแบ็คกราวด์เสี ยงยวดยานเสี ยงผูค้ นโห่ร้อง
เป็ นต้น
2.ความซับซ้อน (Complexity)การตัดต่อภาพให้ได้เรื่ องราวที่น่าสนใจชวนติดตามมองเห็น
รายละเอียดที่ซบั ซ้อนของเหตุการณ์น้ นั จะสื่ อความหมายให้ผชู ้ มเข้าใจและซาบซึ้งในเรื่ องราวนั้นมาก
ขึ้นซึ่งการตัดต่อเทปวิดีโอให้เรื่ องราวต่อเนื่องธรรมดาผูช้ มก็สามารถจะดูรายการนั้นได้อย่างรู ้เรื่ องราว
ตั้งแต่ต้ งั ต้นจนจบว่าเหตุการณ์ดาํ เนินไปอย่างไรแต่จะเป็ นรายการที่ขาดรสชาติบางอย่างผูช้ มไม่ได้เห็น
ว่ากล่าวจะถึงเหตุการณ์แต่ละตอนนั้นมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนอย่างไรการตัดต่อรายการแบบนี้ได้
จะต้อง
ได้ภาพที่ถ่ายระยะใกล้แสดงรายละเอียดของส่ วนประกอบในเหตุการณ์น้ นั หลายๆภาพหลายๆมุมใช้
จังหวะในการตัดต่อแทรกภาพเข้าไปอย่างเหมาะสมหรื อใช้เสี ยงดนตรี ที่เร่ งเร้าหรื อเสี ยงแบ็คกราวด์ที่
สอดคล้องกับภาพเพื่อให้เกิดความรู ้สึกร่ วมไปกับภาพนั้น
3. ความเป็ นจริ ง (Context) การตัดต่อทุกชนิดต้องเสนอเรื่ องที่เป็ นจริ งแก่ผชู ้ มโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในเรื่ องของข่าวในการถ่ายทําเหตุการณ์ใดๆก็ตามภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์น้ นั จะมีท้ งั ส่ วนที่สื่อ
ความหมายให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์และก็อาจมีบางภาพที่อยูใ่ นเหตุการณ์จริ งเช่นกันแต่เป็ นส่ วน
เล็กน้อยที่มิได้มีความหมายว่าเหตุการณ์โดยรวมจะเป็ นเช่นนั้นการตัดต่อเทปวิดีโออาจทําให้ความเป็ น
จริ งบิดเบือนไปได้เช่นตัดต่อข่าวการหาเสี ยงเลือกตั้งของนักการเมืองคนหนึ่งมีภาพที่ช่างกล้องถ่ายมา
เป็ นภาพขนาดใกล้ของคนที่มาฟังการปราศรัยแล้วนัง่ หลับนํ้าลายยืด 2-3 หยดแต่ความจริ งแล้วภาพอื่นๆ
ส่ วนใหญ่เป็ นภาพฝูงชนที่แสดงความกระตือรื อร้นในการฟังให้ความสนใจกับคําปราศรัยนั้นมากถ้าเรา
ตัดต่อเฉพาะคนที่นงั่ หลับเข้าไปก็เท่ากับว่าได้บิดเบือนความจริ งไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นสิ่ งที่

ไม่ควรกระทําสําหรับภาพจากแหล่งภาพสะสมนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อเรื่ อง
ธรรมดาทัว่ ๆไปเช่นเมฆท้องฟ้ าหาดทรายฝนตกฟ้ าแลบยวดยานฝูงชนเป็ นต้นภาพเหล่านี้สามารถ
นํามาใช้ได้ดีกบั การตัดต่อเรื่ องราวที่สอดคล้องกันแต่มิใช่นาํ ไปสอดแทรกเพื่อบิดเบือนความจริ ง
4. ความมีคุณธรรม (Ethics) เจ้าหน้าที่ตดั ต่อเทปวิดีโอจะต้องเป็ นผูย้ ดึ หลักคุณธรรมไม่ใช้การ
ตัดต่อเป็ นเครื่ องมือสร้างเรื่ องราวให้บิดเบือนไปจากเหตุการณ์ที่เป็ นจริ งนอกเสี ยจากจะเป็ นรายการ
ละครหรื อนวนิยายที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่ วนตัวของตนเองเป็ นเครื่ องตัดสิ นใจที่
สอดแทรกบางภาพที่มิได้มีความจริ งปรากฏอยูด่ งั นั้นในการตัดต่อเทปวิดีโอท่านต้องคํานึงถึงความมี
คุณธรรมระมัดระวังไม่ให้มีการแต่งเติมหรื อบิดเบือนอันอาจทําให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเกิดความเสี ยหายจากการ
ตัดต่อของตัวท่าน
เทคนิคการตัดต่ อวิดีโอเทคนิคการเลือกใช้ ภาพ
เทคนิคการเลือกใช้ภาพในการตัดต่อเทปวิดีโอสามารถน้ามากล่าวไว้ได้ดงั นี้
1. มุมกล้องมุมกล้องในระดับที่แตกต่างกันจะทําให้ความหมายและความรู ้สึกที่แสดงออกมา
นั้นแตกต่างกันออกไป
- ภาพมุมปกติ (Normal Angle Shot) เป็ นมุมกล้องที่ใช้กนั มากที่สุดภาพจะอยูใ่ นระดับ
สายตาโดยยึดเอาสิ่ งที่ถ่ายเป็ นหลักไม่ใช่ระดับสายตาของผูถ้ ่าย
- ภาพมุมสู ง (High Angle Shot) ระดับของกล้องจะอยูส่ ูงกว่าวัตถุที่ถ่ายโดยถ่ายลงมา
ให้เห็นภาพแสดงถึงความต้อยตํ่าขาดพลังภาพมุมสูงเหนือศีรษะและปลายเท้าเป็ นภาพที่มี
ระยะใกล้เข้ามามากกว่า ELS
- Medium Close Up (MCU) ภาพจะเน้นสิ่ งที่ถ่ายมากขึ้น
- Close up (CU) เป็ นภาพที่ถ่ายใกล้มากๆจนฉากหลังแทบจะไม่มีความหมา p
จอโทรทัศน์แนวนอน
- Extreme Close up (ECU) เป็ นภาพที่ถ่ายใกล้มากๆจนสิ่ งที่ถ่ายเป็ นจุดเด่นเต็ม
2. การเคลื่อนกล้อง
- Pan คือการเคลื่อนกล้องในแนว Horizontal คือจากซ้ายไปขวาหรื อจากขวาไปซ้ายใน
- Till เป็ นการเคลื่อนกล้องในแนวดิ่ง (Vertical) คือขาของกล้องอยูก่ บั ที่แต่หวั กล้อง
ยกขึ้นในแนวดิ่ง (Till-Up) และกดลง (Till-down)แสดง
- Dolly คือการเคลื่อนกล้องทั้งขากล้องและตัวกล้องเข้าไปใกล้หรื อถอยหลังห่างจากผู ้
- Zoomเป็ นการเคลื่อนเข้า-ออกเฉพาะเลนส์
3. การประกอบภาพหรื อการจัดองค์ประกอบภาพการประกอบภาพนั้นไม่ใช่เพียงแต่จบั
ภาพออกมาแต่หมายถึงวิธีการควบคุมความต่อเนื่องทางความคิดต้องให้ผชู ้ มได้รู้ได้เห็นในสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการจะบอกซึ่งต้องไม่ทา้ ให้ผชู ้ มไขว้เขวสับสนหรื อหันเหความสนใจไปยังจุดอื่นที่ผดิ ไปจาก
เป้ าหมายที่วางไว้

เทคนิคในการเรียงลําดับภาพ
เทคนิคในการเรี ยงล้าดับภาพนี้ประกอบด้วยสิ่ งที่สาํ คัญ 2 ประการคือ
1. ความยาวของภาพหรื อช็อตการเปลี่ยนภาพแต่ละครั้งจะท้าให้ผชู ้ มถกกระตุน้
ความรู ้สึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วความรู ้สึกนั้นจะค่อยๆลดลงจนกระทัง่ มีการตัดภาพอีกครั้งหนึ่งถ้าความ
ยาวของช็อตพอเหมาะกับอารมณ์ของผูช้ มผูช้ มก็จะถูกกระตุน้ ตามจังหวะถ้าช็อตยาวเกินไปอารมณ์ของ
ผูช้ มจะราบเรี ยบไม่ตื่นเต้นแต่ถา้ ช็อตสั้นเกินไปอารมณ์ของผูช้ มจะถูกกระตุน้ แต่เพียงบางเบาเพราะเกิด
ความเคยชิน
2. ความถี่ของการเปลี่ยนภาพการเปลี่ยนภาพจากภาพที่หนึ่งไปสู่ ภาพที่สองหรื อถ้าจะเรี ยกง่ายๆ
ว่าการตัดภาพนั้นตามธรรมดารายการที่มีความยาว 30 นาทีจะมีความถี่ในการตัดภาพประมาณ 20 ครั้ง
แต่ความถี่น้ ีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเนื้อเรื่ องของเรื่ องที่แสดงถ้าเป็ นเรื่ องที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวที่
รวดเร็ วเช่นการวิ่งกระโดด
http://www.prcdd.cdd.go.th/knowledge/premier%20book.pdf นายอภิภูสิทธิภูมิมงคล
2.4 การตัดต่ อวีดีโอimovie

การตัดต่อวีดีโอimovie
ขั้นตอนที่ 1 เปิ ดโปรแกรม imovieคลิกขวาเลือก 'New Project'

รู ปภาพที่ 2.4

ขั้นตอนที่ 2 ทําการ Import คลิปที่เราต้องการนํามาตัดต่อลงมาในโปรแกรม

รู ปภาพที่ 2.5
ขั้นตอนที่ 3 ลากแถบสี เหลืองเลือกช่วงที่เราต้องการนํามาใส่ ในพื้นที่วา่ ง

รู ปภาพที่2.6

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าต้องการนําเสี ยงออกให้สงั เกตไปที่ปุ่มสี น้ าํ เงินด้านซ้ายของช่วงวิดีโอ
ที่เรานําเข้ามาเลือกคําว่า Audio Adjustments

รู ปภาพที่2.7
ขั้นตอนที่ 5 ลากแถบ volume มาทางด้านซ้ายให้สุดแล้วเสี ยงจะหายไป

รู ปภาพที่2.8

ขั้นตอนที่ 6 ถ้าต้องการใส่ ตวั หนังสื อในคลิปวิดีโอให้เลือกที่สญ
ั ลักษณ์ตวั T ด้านขวามือ
จากนั้นเลือกเอฟเฟกต์ตวั หนังสื อที่ตอ้ งการ

รู ปภาพที่2.9
ขั้นตอนที่ 7 ลากเอฟเฟอต์ของตัวหนังสื อไปใส่ ที่คลิปวิดีโอ

รู ปภาพที่2.10

ขั้นตอนที่ 8 การใส่ เพลงให้คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ตวั โน๊ตเพลงแล้วทําการเลือกเพลงออกมา
ลากไปใส่ ที่คลิปวีดีโอ

รู ปภาพที่ 2.11

รู ปภาพที่2.12
http://fufyfongy.blogspot.com/2012/02/imovie.htmlFufyFongy

