
เทคนิคและวิธีการในการตัดต่อภาพยนตร์ตัวอย่าง (Trailer) ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้
ผู้ชมเกิดความต้องการในการชมภาพยนตร์ตัวจริง!!!
1. กำหนด Tone  ของ Trailer   โดยองค์ประกอบในการกำหนด  Tone ประกอบไปด้วย  !!

1) ดนตรี (Music)!!
! ดนตรีจะมีส่วนสำคัญในการช่วยกำหนด Tone เนื่องจากดนตรีเป็นสื่อที่ก่อให้เกิด
อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ของเพลงจะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชม ดังนั้นการเลือกเพลงให้เข้า
กับอารมณ์หรือ Tone ที่ผู้ตัดต่อ Trailer ต้องการจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ (ซึ่ง Tone ของ Trailer 
กับ Tone ของภาพยนตร์ตัวจริงอาจจะเป็นคนละ Tone กันก็ได้ เพราะวัตถุประสงค์อาจแตก
ต่างกัน เช่น วัตถุประสงค์ของ Trailer ก็คือ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและกระตุ้นความอยากรู้
ทำให้อยากไปดูภาพยนตร์ตัวจริง ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ของภาพยนตร์ตัวจริงที่ต้องการ
สื่อTone และอารมณ์แตกต่างกันไปตาม story) นอกจากนี้ดนตรียังเป็นสื่อที่มีจังหวะ 
(Rhythm) ของตัวเอง ดังนั้น ดนตรีจึงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดจังหวะในการตัดต่อด้วย !
! ดังนั้นวิธีที่ง่ายในการตัดต่อสำหรับหลายๆก็คือ เข้าใจใน Tone ของงานเราก่อนจาก
นั้นจึงเลือกเพลงที่เข้ากับ Tone ที่ต้องการแล้วจึงฟังจนเข้าใจท่วงทำนองและจังหวะ จากนั้นให้
ร่างภาพเอาไว้ว่าเราจะใช้ภาพอะไรตรงจุดไหน เพื่อให้สอดคล้องกับ Tone และ เพลงที่เรา
เลือกใช้ แล้วจึงค่อยลงมือตัดต่อ !!

2) จังหวะในการตัดต่อ (Editing Pace)  !!
! Pace คือ จังหวะ  ความสั้น- ยาว ของภาพแต่ละภาพที่ถูกวางเอาไว้ในงานตัดต่อของ
เรา  อาจเป็นได้ทั้งความนุ่มนวล เนิบช้า หรือว่า รวดเร็ว กระชับเร้าใจ  นั่นขึ้นอยู่กับ Tone ที่
เราต้องการ ซึ่งเมื่อเราเลือกเพลงที่เข้ากับ Tone ไปแล้ว Rhythm (จังหวะของเพลง) และ 
Groove (ท่วงทำนองของเพลง) ก็จะเป็นตัวสำคัญในการกำหนด Editing Pace ให้กับเรา!
! แต่ก็จะมี Trailer บางตัวที่ไม่มีการใช้ดนตรีเลย แต่จะใช้ dialogue และ action ของ
ภาพเป็นตัวขับเคลื่อน ในกรณีนี้ผู้ตัดต่อจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องราวที่นำเสนอ ต้องมี
ความคุ้นเคยกับ footage ทั้งหมดเพื่อที่จะได้สามารถเลือกภาพที่ทรงพลังและเหมาะสมใน
การนำเสนอเรื่องราวผ่าน Trailer !!!
2. โดยทั่วไป Trailer มักมีองค์ประกอบคล้ายๆกับภาพยนตร์ ซึ่งก็คือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 องค์ (Thee-act structure)  โดยใน Trailer สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ !!
! 1) องค์ที่หนึ่ง เรียกว่า “Program”  หรือ “Foundation”  มีความยาวประมาณ 30 วินาที 
- 1  นาที ของ Trailer ทั้งหมด ทำหน้าที่ในการแนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับตัวละครและองค์ประกอบ
แวดล้อมของเรื่องราว ( the characters and environment) จังหวะ (pace) ของการตัดต่อใน
ส่วนนี้จะค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆ จะยังไม่เร้าจังหวะนัก และอาจมีการใช้เซ็ตคำ (Title cards / 



Copy Cards) หรือเสียงบรรยาย (Narration) ประกอบบ้างแล้วแต่สารที่ต้องการสื่อออกไป ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของส่วนนี้ก็คือ การวางรากฐานของเรื่องราวเอาไว้ให้ชัดเจนมากที่สุด  !!
! 2) องค์ที่สอง เรียกว่า “Slap” หรือ การตบเรื่องราว เป็นการเปลี่ยนจังหวะและอารมณ์
ของ Trailer ยกตัวอย่างเช่น ใน Trailer ภาพยนตร์เรื่อง “You’re next” จะเปิดเรื่องในองค์แรก
ของ Trailer ราวกับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของครอบครัว แต่พอเข้าสู่ท่อน Slap จังหวะได้
เปลี่ยนไป การตัดต่อมีจังหวะที่รุกเร้ามากขึ้น และมีการเปิดเผยเรื่องราวว่าภาพยนตร์นี้เป็นแนว 
Thriller อารมณ์และสารที่ผู้ชมได้รับจึงพลิกไปในองค์ที่สองนี้  นอกจากนี้องค์ที่ยังทำหน้าที่เป็น
สะพานเชื่อมไปสู่องค์ที่สาม !!
! 3) องค์ที่สาม เรียกว่า “Catharsis”  หรือ การปลดปล่อยอารมณ์  !
หลังจากที่เราได้ทำการวางรากฐานของเรื่องราวเอาไว้ (foundation) จากนั้นก็ทำการกระชาก
อารมณ์ผู้ชมด้วยช่วง Slap  จากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือ การทิ้งอารมณ์อยากเอาไว้ให้กับผู้
ชม (เพื่อที่จะได้ไปสานต่อในโรงภาพยนตร์) องค์นี้จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นช่วง Climax ของ
ภาพยนตร์  ดังนั้นสิ่งที่ผู้ตัดต่อจะใช้จึงต้องเป็นสิ่งที่เข้มข้นที่สุดไม่ว่าจะเป็น บทเพลง จังหวะ
การตัด หรือ ภาพที่เลือกใช้ เราจะต้องเลือกองค์ประกอบที่ให้อารมณ์สูงที่สุดเข้มข้นที่สุด หาก
เป็นความโกรธ ต้องโกรธอย่างรุนแรงที่สุด หากสุข ต้องให้เป็นความรื่นรมย์อย่างแท้จริง นำ
ความเป็นที่สุดในทุกองค์กอบมารวมเข้าไว้ด้วยกัน และนำเสนอสารที่เข้มข้นก่อนจะทิ้งท้ายปม
ปริศนาเอาไว้ให้ผู้ชมไปติดตามต่อในโรงภาพยนตร์ สำคัญเลยคืออย่าเปิดเผยเรื่องราว
ทั้งหมด ให้นำพาผู้ชมไปสู่อารมณ์เข้มข้นของเรื่องราว แต่ไม่ต้องคลี่คลาย (resolution) ปล่อย
อารมณ์คงค้างไว้อย่างนั้น ให้ทำเหมือนกับเราจุดดอกไม้ไฟ ค่อยๆพุ่งทะยานขึ้นไปก่อนที่จะ
ระเบิดตัวอย่างสวยงามและดับหายไปอย่างรวดเร็ว !
     !
     โดยในแต่ละองค์นั้น อาจมีการขึ้นข้อความ (Title cards / Copy Cards) หรือ เสียง
บรรยาย  (Narration) เป็นช่วงๆตามแต่วัตถุประสงค์และจังหวะในการเล่าเรื่อง ซึ่งบาง Trailer 
ก็อาจจะไม่มีข้อความหรือเสียงบรรยายเลยมีแต่เสียงดนตรีเพียงอย่างเดียว เป็นการขับเคลื่อน
เรื่องราวและอารมณ์ด้วยเสียงดนตรี (Music-Driven Trailer) หรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ไม่มีเสียง
ดนตรีด้วย แต่ใช้ dialogue กับ action ขับเน้นอารมณ์และเรื่องราวเอง เป็นการใช้ภาพและ
เทคนิควิธีในการตัดต่อเพื่อขับเน้นเรื่องราวและอารมณ์ (Montage-Driven Trailer) ขึ้นอยู่กับ 
style และวัตถุประสงค์ของผู้ตัดต่อ  !!!!!!!!!!!!!



!
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม !!
How to Edit a Trailer That  Will Get Your Film Noticed by Mike Flanagan ( The 
Director of “OCULUS”) 	

http://www.microfilmmaker.com/tipstrick/Issue14/Edit_Trl.html!!
The Art of First Impressions: How to Cut a Movie Trailer!
http://filmmakermagazine.com/37093-first-impressions/#.VE4hVku25s4 !!
Editing the perfect trailer: Tips from a pro by Paul Banks!
http://www.kftv.com/guides/2014/05/28/Editing-a-film-trailer-Tips-from-a-
pro	
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