บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลในรายงานบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั
ต่อของบริ ษทั วิว ไวด์ จากัด: กรณี ศึกษาภาพยนตร์ส้ นั “ความสุ ขของแม่” (2559)
5.1.1 สรุปตามวัตถุประสงค์ ที่ต้งั ไว้
1) เพื่อศึ ก ษาบทบาทหน้าที่ ของผูต้ ดั ต่ อในการผลิ ต หนังสั้น ของบริ ษ ทั วิ ว ไวด์ จ ากัด :
กรณี ศึกษาภาพยนตร์ส้ นั “ความสุ ขของแม่” (2559)
ผูต้ ดั ต่อมีหน้าที่นาไฟล์วิดีโอทั้งหมดหลังจากการถ่ายทาเข้ามาลาดับเรื่ องราว ตัดต่อให้เสร็ จ
สมบูรณ์เพื่อจะนาไปเผยแพร่ ซึ่ งในหนังสั้นเรื่ อง "ความสุ ขของแม่" ฟุตเทจที่ได้รับมานั้นค่อนข้าง
จะตัดยากในเรื่ องของความต่อเนื่องของภาพ ดังนั้น ผูต้ ดั ต่อจะต้องหาว่าช่วงไหนที่สามารถนามาตัด
ต่อเพื่อให้ภาพต่อเนื่ องได้ ซึ่ งตรงกับแนวคิดหน้าที่ในการตัดต่อที่ได้กล่าวไว้ว่า การตัดต่อ คือการ
เล่าเรื่ อง การเล่าอารมณ์ การควบคุมอารมณ์คนดู การทาให้คนดูรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับหนังนัน่ เอง
ถ้าคนดูเข้ามาดูหนังรู ้เรื่ องทุกอย่าง แต่ไม่มีอารมณ์ร่วมก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นทั้งหมดนี้ เป็ นสิ่ งที่
คนตัดต้องระลึกถึงอยู่เสมอในการตัดต่อ ไม่ว่าวัตถุดิบของมันจะมาอย่างไร เราต้องทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั ให้ได้
การเป็ นนักตัดต่อนั้นจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน 2 ส่ วน คือในส่ วนของเครื่ องตัดหรื อ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ และในส่ วนของความเข้าใจในการตัดต่อ ซึ่งในกระบวนการตัด
ต่อเริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมไฟล์, อ่านบท, Rough cut, Fine cut, Export file ไปจนถึง Feedback ซึ่ง
สอดคล้องกับ “แนวคิดกระบวนการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากที่เราออกกองถ่ายหนังมาแล้ว
เมื่อมาห้องตัดเราจะเจอกับฟุตเทจจานวนมหาศาล สิ่ งที่คนตัดต่อควรทาเลยคือ ศึกษาบท อ่านบทให้
เข้าใจ, ศึ ก ษาฟุตเทจ เอาฟุตเทจทั้งหมดมานั่งดู ว่าเป็ นฟุตเทจที่ สมบูรณ์ หรื อไม่ ที ม ถ่าย ถ่ายมา
อย่างไร ควรดูให้ผา่ นตาให้หมด ดังนั้นเมื่อเราเตรี ยมตัวในส่ วนของเราพร้อมแล้วก็ลงมือตัดต่อ
2) เพื่อศึกษาเทคนิ คการตัดต่อในการผลิตหนังสั้นของบริ ษทั วิว ไวด์ จากัด: กรณี ศึกษา
ภาพยนตร์ส้ นั “ความสุ ขของแม่” (2559) พบว่า
ในการตัดต่อหนังสั้น "ความสุ ของแม่" มีการนาเอาช็อทต่างๆ มาลาดับเป็ นเรื่ องราวเพื่อ
ถ่ายทอดความคิด เนื้ อหาต่างๆ ให้ผูช้ มได้เข้าใจ ซึ่ งผูต้ ดั ต่อจะต้องรู ้จกั การวางตาแหน่ งของช็อท
หรื อการลาดับช็อท ว่าช็อทใดควรจะมาก่อน หรื อช็อทใดควรจะอยูต่ รงไหน ซึ่งก็แล้วแต่เหตุการณ์
หรื อความหมายที่ ต ้องการจะสื่ อ รวมไปถึ ง จังหวะของคัทด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ “แนวคิ ดการ
เรี ยงลาดับภาพ (SEQUENCE OF SHOT)” ที่ได้กล่าวไว้ว่า การนาเอาช็อทต่าง ๆ มาเรี ยงลาดับต่อ
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กันเป็ นเรื่ องราว เพื่อให้การสื่ อภาษาภาพทางภาพยนตร์ สามารถถ่ายทอดความคิด เนื้ อหา เรื่ องราว
ต่างๆได้อย่างครบถ้วน มีลาดับขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้ผูช้ มเข้าใจ ฉะนั้นเราจึ งต้องศึกษาทาความ
เข้า ใจไวยากรณ์ ข องภาษาเป็ นอย่ า งดี และต้อ งเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ รู ้ จ ัก การวางต าแหน่ ง
ของช็อทหรื อการลาดับช็อทว่าช็อทใด ควรจะมาก่อน หรื อช็อทใดควรจะอยู่ตรงไหน ซึ่ งก็แล้วแต่
เหตุการณ์ หรื อความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ในการตัด ต่ อ ภาพยนตร์ ส้ ัน "ความสุ ข ของแม่ " จะใช้ก ารเชื่ อ มโยง
ระหว่าง ช็อท คือ CUT เป็ นส่ วนใหญ่ในการตัดต่อ เพราะการตัดแบบ 2 ช็อทมาต่อกัน ทาให้อารมณ์
ที่ตอ้ งการจะสื่ อให้ผลดี ถา้ หากเรานาช็อทที่ต่อเนื่ องของภาพมาเชื่อมกัน นอกจากนั้นยังได้ใช้การ
เชื่อมภาพแบบ FADE เป็ นการบอกว่าจบสิ้ นเรื่ องของเหตุการณ์ดว้ ย ซึ่งสอดคล้องกับ “แนวคิดการ
เชื่อมโยงระหว่างช็อท (TRANSITION)” ที่ได้กล่าวไว้ว่า CUT คือ การเชื่อมโยงระหว่างช็อท แบบ
ตัดไปตรงๆ เหมือนเอาภาพของ 2 ช็อทมาต่อกันเฉยๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะสะดุดอารมณ์คนดู แต่จริ งๆ
แล้วหากเลือกคัทภาพในจังหวะที่เหมาะสมกับความต้องการทางความหมายและอารมณ์ที่ตอ้ งการ
จะสื่ อออกมา เพราะที่จริ งแล้วคนเราเวลารับรู ้เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ จะเปิ ดรับเหตุการณ์แบบยาว
ต่อเนื่ องกันตลอด แต่จะเป็ นการเลือกมองเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการจะรับรู ้เท่านั้น ส่ วนที่ไม่น่าสนใจ
หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้จะถูกตัดออกไป ทาให้วิธีการเชื่อมโยงระหว่างช็อทแบบ CUT ทาให้
เกิดความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติมากที่สุด
ในการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ัน "ความสุ ขของแม่" ได้เลือกลักษณะช็อ ทต่างๆ มาตัดต่อเพื่อ
ความหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นMaster shot,Active Shot,Reaction shot,Establish Shot,Cut a way shot
ซึ่ งทั้งนี้ ท้ งั นั้นการเลื อกลักษณะช็อทต่างๆ มาตัดต่อเรี ยงกันแล้วจะต้องมี ความสมบูรณ์ ของซี น
เพราะทุกช็อทต้องมีความหมายที่จะสื่ อไปถึงคนดู ซ่ ึ งสอดคล้องกับ “แนวคิดลักษณะช็อทต่างๆ ที่
นามาใช้ในการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้ว่า ช็อทหลายๆแบบ ถูกถ่ายมาเพื่อใช้งานในแบบที่ต่างกัน การ
รู ้จกั การวางตาแหน่ งของช็อทหรื อการลาดับช็อทว่าช็อทใดควรจะมาก่อน หรื อช็อทใดควรจะอยู่
ตรงไหน ซึ่งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ เราสามารถลาดับภาพ หรื อช็อทได้
หลายวิธีซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั ผูต้ ดั ต่อว่าจะนาช็อทต่างๆที่ถ่ายมานั้นใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการตัด
ต่อหรื อไม่
ภาพยนตร์ ส้ นั "ความสุ ขของแม่" มีซีนอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งการตัดต่อเล่าอารมณ์ในซีน
นั้นๆ ก็จะต่างกันออกไป ในแต่ละอารมณ์จะมีเทคนิ คในการตัดต่ออยู่ เช่น ซี นที่ลูกลืมปิ่ นโต แล้ว
แม่เอาออกมาให้ แม่ยืนโบกมือให้ลูกแล้วลูกก็โบกมือให้แม่ ด้วยความน่ารัก เป็ นต้น จะทาให้ผชู ้ ม
เข้าใจถึงอารมณ์ในซีนนั้นๆ ไม่สะดุดซึ่งสอดคล้องกับ “แนวคิดเทคนิคการตัดต่อที่ดี” ที่ได้กล่าวไว้
ว่ากฎเกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นมาสาหรั บวิธีการตัดต่อ และย่อมเป็ นเช่ นกฎทัว่ ไปที่ว่าในบางโอกาสแล้วก็
สามารถละเลยได้เช่นกันทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประสบการณ์ของการทางานเป็ นสาคัญดังต่อไปนี้ เมื่อตัด
หนังแนวดราม่า อย่าตัดในจังหวะที่ตวั ละครหยุดพูดทันที, ควรมีช็อทรับคู่สนทนาแทรกดีกว่าการ
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พูดทีละคน, เวลาถ่าย 3 ตัวละคร อย่าตัด 2 ช็อทไป 2 ช็อท, อย่าข้าม Line 180, เวลาคนเดินออก
ด้านซ้าย ก็ตอ้ งเข้ามาทางขวาของเฟรม เหล่านี้ ลว้ นเป็ นเทคนิ คในการตัดต่อที่อาจจะเจอซึ่ งขึ้นอยู่
กับฟุตเทจที่ได้รับมาด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษา
1) ได้เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมตัดต่อและเทคนิคการตัดต่ออย่างเต็มที่ ซึ่งในการตัดต่อย่อมได้
รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานที่ปรึ กษา บุคลากรในองค์กร ซึ่งคาติชมเหล่านี้
ก็สามารถนามาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2) ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในกระบวนการตัดต่ออย่างใกล้ชิดจากการทางานตามสภาพจริ งตั้งแต่
การรับงานตัดต่อตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการตัดต่อจนได้งานออกมาที่เสร็ จสมบูรณ์
3) ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่ออย่างเต็มที่ทาให้ได้พฒั นาทักษะในด้านการตัดต่อ
เล่าเรื่ องอย่างต่อเนื่อง
4) ได้เรี ยนรู ้ ระบบการทางานขององค์กร รู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นซึ่ งทาให้ผจู ้ ดั ทามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด
5.2.2 ปัญหาที่พบของการสหกิจศึกษา
1) จานวนงานของที่นี่มีมากเมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร จึงทาให้เวลาในการสอนงาน
นักศึกษาไม่เพียงพอ เช่น การลงรายละเอียดงานตัดต่อที่ถูกต้องเป็ นยังไงแบบไหน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่ อมี คาถาม พี่เลี้ ยงก็สามารถแนะนาขั้นตอนและกระบวนการต่างๆได้เป็ นอย่างดี จนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
2) ปั ญหาเรื่ องเสี ยง เมื่อตอนถ่ายทานั้น มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่ อง Mix เสี ยง ทาให้เมื่อมาถึง
ขั้นตอนการตัดต่อนั้น เสี ยงวอยย์น้ นั มีแอมเบี้ยนเข้ามาเยอะเกินไป ทาให้ตอ้ งมีการส่ งเสี ยงไปให้ผทู ้ ี่
ทาด้าน Sound นั้นช่วยแก้ไขปัญหาในด้านเสี ยง
3) ศัพท์ทางการการตัดต่อ บางคาที่นกั ศึกษายังไม่ทราบ บางครั้งทาให้การทางานเกิดความ
คลาดเคลื่อนและเข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรสื่ อสารถามให้ละเอียดเป็ นอันเข้าใจตรงกันเสี ยก่อน
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5.2.3 ข้อเสนอแนะในการสหกิจศึกษา
จากการจัดทาโครงงานทาให้ทราบว่า การตัดต่อที่ดีน้ นั ต้องใช้ประสบการณ์และการค้นคว้า
ดูงานให้มากๆ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ ในการตัดต่องาน ซึ่งในการตัดต่อนั้น มีองค์ประกอบที่
หลากหลายทั้งด้านเครื่ องมือที่ใช้ในการตัดต่อ ความสมบูรณ์ของฟุตเทจที่ได้รับมา แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น
เราสามารถเรี ยนรู ้ได้ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการตัดต่อ การแก้ไขปัญหาที่พบเจอในรู ปแบบ
ต่างๆ ได้เพราะงานตัดต่อแต่ละงานมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้
ค้นคว้าดูงานมากๆนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญของผูต้ ดั ต่อ

