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การตดัต่อล าดบัภาพ
แนวคดิของการตัดต่อวดีทิัศน์

การตดัต่อวดีิทศัน์เป็นขั้นหลงัการถ่ายท า โดยผูต้ดัต่อเป็นผูท้  าหนา้ที่ใน
การตดัต่อล าดบัภาพ เพือ่การส่ือความหมาย เล่าเร่ืองและส่ืออารมณ์ความรู้สึกตามที่
ตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้ม



การตดัต่อล าดบัภาพ
ความส าคญัของการตัดต่อวดีทิัศน์

1. การตดัต่อท าใหว้ดีิทศัน์เกิดความต่อเน่ืองทั้งภาพและเสียง
2. การตดัต่อภาพยนตร์มีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดและสร้างอารมณ์ร่วม   
ใหก้บัผูช้ม

3. การตดัต่อวดีิทศัน์ท าใหเ้ห็นภาพรวมของงาน น ามาสู่การแกไ้ขขอ้บกพร่อง
4. การตดัต่อวดีิทศัน์ช่วยแกปั้ญหาความไม่ต่อเน่ืองในวดีิทศัน์
5. การตดัต่อวดีิทศัน์ช่วยแกปั้ญหาการแสดงที่ไม่ดี



การตดัต่อล าดบัภาพ
วตัถุประสงค์ของการตัดต่อวดีทิัศน์

ในการตดัต่อมีวตัถุประสงค์อยู ่5 ประการ ดงัน้ี (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26)
1. เพือ่คดัเลือก ผูต้ดัต่อจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งคดัเลือกเอาเฉพาะช่วงที่ดีที่สุด ส่วนทีเ่หลือตดัทิ้งไป
2. เพือ่ล าดบัภาพ เมื่อคดัเลือกตอนต่างๆ มาแลว้ก็ตอ้งน ามาเรียงล าดบัใหเ้ป็นไปตามเน้ือเร่ืองหรือสคริปต์ที่วางไว้
3. เพือ่ปรับความยาว หลงัจากที่น าตอนต่างๆ มาเรียงกนัแลว้ ความยาวทั้งหมดอาจจะส้ันหรือยาวเกินไป จึงตอ้งมีการ
ตดัออกหรือหามาเพิม่

4. เพือ่ปรับแต่งแกไ้ข วดีีโออาจมีขอ้บกพร่องในเร่ืองแสง สีและส่ิงแปลกปลอมต่างๆ เขา้มา การตดัต่อจะ
ท าใหเ้ราไดแ้กไ้ข ลบออกหรือปรับแต่งใหแ้ต่ละท่อนมีความกลมกลนืกนั

5. เพือ่ปรุงแต่ง เป็นการเพิม่สีสันเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียง Effect การใส่ Transition  



การตดัต่อล าดบัภาพ
การตัดต่อเรียงล าดบัภาพ (Assembly)

คือ เรียงล าดบัช็อตของวดีิทศัน์หรือภาพยนตร์ตั้งแต่ตั้นจนจบ จากช็อต
เป็นฉากและเป็นตอน เพือ่ใหเ้กิดการรับรู้เร่ืองราวและอารมณ์ของวดีิทศัน์และ
ภาพยนตร์นั้น ๆ



การตดัต่อล าดบัภาพ
ความถี่ของการเปลีย่นภาพ

การเปลี่ยนภาพคือจากภาพหน่ึงเปลี่ยนไปอีกภาพหน่ึง ความถี่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเน้ือหาของการแสดง เช่น ถา้นกัแสดงเคลื่อนไหวเร็วความถี่ใน
การเปลี่ยนภาพจะสูง ขึ้นอยูก่บัอารมณ์ของฉากนั้น ๆ   



การตดัต่อล าดบัภาพ
ความหมายของการตัดต่อวดีทิัศน์

การตดัต่อวดีิทศัน์ หมายถึง การน าช็อตต่าง ๆ หลาย ๆ ช็อตที่ผ่านการถ่าย
ท ามาเรียงเป็นฉาก และหลาย ๆ ฉากรวมกนัเป็นตอน หลาย ๆ ตอนรวมกนัเป็นเร่ือง 



การตดัต่อล าดบัภาพ
ข้ันตอนการตัดต่อแนวภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์  ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน

1. การตดัต่อเรียงล าดบัภาพ (assembly) 

2. การตดัต่อแบบหยาบ (rough cut) 

3. การตดัต่อขั้นตอนสุดทา้ย (fine cut) 

4. การตดัต่อตามแนวคิดของผูก้  ากบัภาพยนตร์หรือละครโทรทศัน์
(the director s cut) 



การตดัต่อล าดบัภาพ

1. การตัดต่อเรียงล าดบัภาพ (assembly) 

หมายถึง การน าชอ็ตต่าง ๆ ที่ผ่านการคดัเลือกชอ็ตหลงัจากการ
ถ่ายท าต ั้งแต่ตน้จนจบมาเรียงล  าดบัให้เกดิเป็นฉาก และจากหลาย ๆ ฉาก
ให้เกดิเป็นตอน และสุดทา้ยหลาย ๆ ตอนให้เป็นเร่ืองราวรวมถึงอารมณ์
ของภาพยนตร์ดว้ย 



การตดัต่อล าดบัภาพ

2. การตัดต่อแบบหยาบ (rough cut)

หมายถึง  การตดัต่อภาพยนตร์หรือละครโทรทศันห์ลงัจากตดัต่อแบบ
เรียงล  าดบัภาพแลว้ มุ่งเนน้ไปในเร่ืองของความต่อเน่ืองระหวา่งชอ็ตต่อชอ็ตให้มี
ความราบร่ืนไม่สะดุด หรือผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ 



การตดัต่อล าดบัภาพ

3. การตัดต่อขัน้ตอนสุดท้าย (fine cut)

หมายถึงการตดัต่อภาพยนตร์หรือละครโทรทศันแ์บบละเอียด 



การตดัต่อล าดบัภาพ

4. การตัดต่อตามแนวคดิของผู้ก ากบัภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์
(the director cut) 

เป็นการตดัต่อในขั้นตอนน้ีจะเป็นการตดัต่อท่ีนอกเหนือจากขอ้ตกลง
ทางดา้นธุรกจิ 



การตดัต่อล าดบัภาพ

ความส าคญัของการตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

ละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์มีภาษาและไวยกรณ์เป็นของตวัของมนั
เอง ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของชอ็ต ฉาก และเร่ืองราว มีอยู่ 5 ประการ



การตดัต่อล าดบัภาพ

1. การตัดต่อท าให้ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เกดิความ 
ต่อเน่ืองท้ังภาพและเสียง

การตดัต่อภาพยนตร์ท่ีดีนั้นจะท าให้ผูช้มนั้นไม่รู้สึกเลยวา่มีการตดัต่อ
เกดิขึ้น การติดตามชมละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบร่ืน 



การตดัต่อล าดบัภาพ

2. การตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดและ
สร้างอารมณ์ร่วมให้กบัผู้ชม

ตวัอย่าง เช่น ฉากในละครและภาพยนตร์ มีเหตุการณ์ที่ตื่นเตน้เร้าอารมณ์ การตดั
ต่อละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ควรจะตอ้งเร่งจงัหวะและเสียงประกอบเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ผูช้มเกดิความรู้สึกและอารมณ์ ต่ืนเตน้ ระทึก ร่วมไปกบัฉากนั้นดว้ย 



การตดัต่อล าดบัภาพ

3. การตัดต่อท าให้เห็นภาพรวมของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่อง 



การตดัต่อล าดบัภาพ

4. การตดัต่อละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ช่วยแกปั้ญหา
ความไม่ต่อเน่ืองในละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ได ้



การตดัต่อล าดบัภาพ

5. การตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ช่วยแก้ปัญหาการแสดงที่
ไม่ดี

ในการถ่ายท าจะตอ้งมีการถ่ายท าเผื่อไวห้ลาย ๆ ชอ็ตเพื่อให้ผูท้ี่ตดัต่อ
เลือกชอ็ตที่ดีที่สุดเขา้มาในฉาก 



การตดัต่อล าดบัภาพ
แนวคดิการตัดต่อภาพยนตร์แบบสัจนยิม (Realism)

- แนวคิดเกีย่วกบัการใชภ้าพกวา้ง ซ่ึงจะมีส่วนที่เกีย่วขอ้ง กบัการตดัต่อ 
ความจริงตามสภาพ เกดิขึ้นไดจ้ากการสังเกตการณ์

- Deep Focus การที่ภาพมีความชดัลึก ท าให้สามารถ
สังเกตการณ์ไดทุ้กระยะ โฟรกราวด์ - มิดเด้ิลกราวด ์– แบคกราวด์

- Long take - การถ่ายที่ให้เวลากบัชอ็ต สามารถสังเกตการณ์ ตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไป  



การตดัต่อล าดบัภาพ
แนวคดิการตัดต่อภาพยนตร์รูปแบบนยิม (Formalism)

การบงัคบัให้ดูเฉพาะจุดใดจุดหน่ึง ส่วนใดส่วนหน่ึง ซ่ึงลดทอนการ
สังเกตการณ์ตามสภาพ ในสถานการณ์



การตดัต่อล าดบัภาพ

การเช่ือมภาพ
การตดัต่อภาพยนตร์และวดีิทศัน ์มีหลายค า เช่น อีดิทต้ิง (Editing) หรือ 

คตัต้ิง (Cutting) นอกจากน้ียงัช ้าค  าในภาษาฝรั่งเศสวา่ (Montage) ซ่ึงมีความหมาย
เหมือนกนัแปลวา่ การตดั (วาจวมิล เดชเกตุ,2555) เป็นการปะติดปะต่อชอ็ตต่าง ๆ 
ของภาพยนตร์เขา้ดว้ยกนัจนการเป็นภาพยนตร์ 



การตดัต่อล าดบัภาพ
ส าหรับการเช่ือมภาพในการตัดต่อภาพยนตร์มลีกัษณะที่ส าคญั 4 รูปแบบ ดงันี ้

1. การตัดตรง (cut)
เป็นการน าภาพจากชอ็ตหน่ึงของละครโทรทศันห์รือ

ภาพยนตร์มาตดัชน (cut) เขา้ดว้ยกนัโดยให้ท ั้งสองชอ็ตมีความ
ต่อเน่ืองกนัดว้ย (continuity) 



ภา

การตดัต่อล าดบัภาพ

ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2

ภาพท่ี 1 ต่อกบั ภาพท่ี 2



การตดัต่อล าดบัภาพ

2. การจางซ้อน หรือการดสิซอล์ฟ (dissolve)

เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมชอ็ตในการส่ือความหมายของการเปลี่ยนแปลง
เวลาในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ที่มีความแตกต่างกนั ท าให้ผูช้มไม่รู้สึก
สับสนหรือสงสัย 



การตดัต่อล าดบัภาพ

การจางซ้อน หรือการดิสซอล์ฟ (dissolve)



การตดัต่อล าดบัภาพ

3. การจางหรือการเฟด (fade)

คือ การเช่ือมภาพที่มีลกัษณะจางเขา้ เฟดอิน (fade in) และจางออก เฟดเอา้ท์ (fade 

out ) คือเฟดอิน หมายถึงภาพท่ีเร่ิมจากชอ็ตกอ่นหนา้จะเป็นภาพสีด าหรือเฟรมด า เมื่อท าการ
เฟดอินเฟรมด าจะค่อยๆ จางหายไปในขณะเดียวกนัชอ็ตที่ตามมาคือชอ็ตที่เราตอ้งการแสดงจะ
ค่อย ๆ ปรากฏแทนที่เฟรมด า 



การตดัต่อล าดบัภาพ

เฟดอิน (fade in) 

เฟดเอ้าท์ (fade out ) 



4. การกวาดภาพ หรือการไวพ์ (wipe)

หมายถึง การน าชอ็ตขา้งหลงัมาแทนที่ชอ็ตขา้งหนา้ ดว้ยการเลื่อนภาพ
เขา้มาในรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ เช่น การเลื่อนภาพล่างขึ้นบน จากซ้ายไป
ขาว เลื่อนแบบเป็นรูปส่ีเหลี่ยม รูปหวัใจ รูปวงกลม เป็นตน้ 



การกวาดภาพ หรือการไวพ์ (wipe)



ระยะ  เวลา  จังหวะและอารมณ์ในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

เร่ืองราวในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ที่ผ่านการเล่าโดยที่มีระยะเวลาเป็น
ตวัก  าหนด ท าให้ละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัที่เกี่ยวพนักบัเร่ือง
ของระยะเวลา โดยที่ใชก้ารตดัต่อและการเช่ือมภาพเขา้มาช่วยในเหตุการณ์ต่าง ๆ 



1. ระยะในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

ระยะในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์หมายถึง การน าเสนอเหตุการณ์ใน
ละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ที่ผูก้  ากบัตอ้งการน าเสนอเป็นหลกัโดยจะตดัหรือย่น
ย่อเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่จ  าเป็นออกเพื่อความรวดเร็วในการเล่าเร่ือง โดยที่
ผูช้มจะไม่รู้สึกสับสนหรือสงสัยในเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้น 



2. เวลาในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
เวลาในละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ หมายถึง ช่วงเวลาการน าเสนอเหตุการณ์ของละครโทรทศัน์และ   
ภาพยนตร์ ซ่ึงจะใชก้ารตดัต่อเขา้มาช่วยเป็นหลกั ท าใหเ้หตุการณ์นั้นมีความยาวหรือสั้นตามความตอ้งการ  
ส่ือความหมายใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2.1 ความเขา้ใจและความสนใจจากผูช้ม 

2.2 ความส าคญัของการแสดงภาพยนตร์ เวลาในละครโทรทศัน์และ ภาพยนตร์เป็นการเปิดโอกาส  
ใหผู้ช้มไดติ้ดตามการแสดงของ  นกัแสดงท่ีน าเสนอผ่านทางสีหนา้  ท่าทางและการกระท า หรือ 
รับชมจากการเคล่ือนไหวของกลอ้ง 

2.3 ความตอ้งการเร้าอารมณ์ผูช้ม  เวลาในละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ถูก    
ก  าหนดใหเ้กิดช่วงเวลาท่ียาวหรือสั้น ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัการตดัต่อ 



3.จังหวะในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

จงัหวะในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ หมายถึง การก  าหนดความยาวของชอ็ต
โดยผ่านการตดัต่อภาพยนตร์ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการส่ืออารมณ์ภาพยนตร์ตามบท
ละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ท่ีไดเ้ขียนขึ้นมา 



4. อารมณ์ในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

อารมณ์ในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ หมายถึง ความถี่ในการเปลี่ยนการ
เปลี่ยนชอ็ต ขึ้นอยู่กบัขึ้นอยู่กบับรรยากาศและอารมณ์ของฉากนั้น ๆ



รูปแบบการตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์แบบต่อเน่ือง

1. การตดัต่อละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์แบบแมทคตั (Match Cut) 
หมายถึง การตดัต่อละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ให้เกดิความ  
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งชอ็ตต่อชอ็ต



2. การตดัต่อละครโทรทศัน์และภาพยนตร์แบบอินเสิร์ท (Insert) หมายถึง การตดั   
ภาพแทรกระหวา่งช็อต



3. การตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์แบบรี
แอค็ช่ันช็อต (Reaction Short)

หมายถึง การตดัภาพที่นกัแสดงมีการกระท าหรือการตอบสนอง   
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในฉากนั้น ๆ 





4. การตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
แบบคตัอะเวย์ (Cutaway) 

หมายถึง การตดัต่อภาพที่ไม่มุ่งจุดหมายถึงความต่อเน่ือง แต่   
จะมุ่งเนน้ในการส่ือความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัผูช้ม หรือ

ตอ้งการเบี่ยงเบนความสนใจจากผูช้มในกรณีภาพกระโดด หรือ จั้มคตั (Jum cut)





การตัดต่อภาพยนตร์และวดีทิัศน์แบบเรียบเรียง (Compilation Editing) 

หมายถึง การตดั ต่อที่ไม่เนน้ความต่อเน่ืองของภาพแต่จะเป็นการใชเ้สียง
บรรยายเป็นหลกั เพื่อเช่ือมโยงเร่ืองราวที่ผูส้ร้างสรรคต์อ้งการที่จะน าเสนอ การตดัต่อ
รูปแบบน้ีจะใชก้บัแนวข่าวโทรทศัน ์สารคดีทางโทรทศัน ์ ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์
สารคดี หรือภาพยนตร์เชิงท่องเที่ยว 



การภาพยนตร์แบบคู่ขนาน (Parallel Cutting) หรือ 
การตัดต่อแบบตัดสลบั (Cross Cutting) 

หมายถึง คือการตดัต่อละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ที่มีการน า
สถานการณ์ในละครโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ที่มีต ั้งแต่สองสถานการณ์ขึ้นไป
น ามาตดัสลบักนัไปมาอย่างสร้างสรรค ์





การตัดต่อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์แบบไดนามิก (Dynamic Cutting) 

เป็นการตดัต่อที่ไม่ค  านึงถึงความต่อเน่ืองระหวา่งชอ็ต แต่จะใชก้ารตดัตรง (cut) ไป
ยงัชอ็ตท่ีเป็นอีกสถานการณ์หน่ึง นัน่หมายถึงการส่ือสารถึงฉากท่ีเปลี่ยนแปลงเวลาและ
สถานที่ ท  าให้การเล่าเร่ืองมีความกระชบั ตรงประเดน็ น าผูช้มไปสู่อีกสถานการณ์หน่ึง
ในทนัที 



การตัดต่อแบบมอนทาจ (Montage)

เป็นการสร้างให้เกดิความหมายใหม่หรือความหมายที่สาม คือมีนยัส าคญัจาก
การที่น าชอ็ตทั้งสองมาตดัเขา้ดว้ยกนั เป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพยนตร์ ย่น
ระยะเวลาให้สั้น กระชบั เช่น ภาพธงชาติที่อยู่บนยอดเสาตดัภาพเขา้กบันกัเรียน
นกัศึกษาก  าลงัเรียนอยู่ในห้องเรียน แสดงถึงพลงัของประเทศชาติ หรืออนาคตของ
ประเทศชาติ 



กจิกรรมท้ายบท
1. จงอธิบายถึงความหมายและความส าคญัของการตดัต่อภาพยนตร์และวีดิทศัน์
2. กรณีท่ีตอ้งการตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นถึงความต่ืนเตน้ฉากนั้น การเช่ือมภาพ  
ควรจะเป็น อยา่งไรบา้ง

3. ใหน้กัศึกษาตดัต่อคลิปวีดิทศัน์ 1 ฉาก น าเสนอใหเ้ห็นถึงอารมณ์ท่ีโศกเศร้า
4. นกัศึกษาจะใชก้ารตดัต่อแบบคู่ขนาน (Parallel Cutting) ในถานการณ์ใดของ  
ละครโทรทศัน์และภาพยนตร์

5. ใหน้กัศึกษาตดัต่อคลิปวีดิทศัน์โดยส่ือความหมายในรูปแบบมอนทาจ
(Montage) มาคนละ 1 งาน


