บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลในรายงานบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั
ต่อของบริ ษทั Oversea Online กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ โฆษณาร้าน “ Hands and Heart “ สามารถ
สรุ ปผลการปฏิบคั ิงานสหกิจศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1.) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อของบริ ษทั Oversea Online กรณี ศึกษา ภาพยนตร์
โฆษณาร้าน “ Hands and Heart “ พบว่า
ผูต้ ดั ต่อต้องนาไฟล์วิดีโอทั้งหมดหลังจากการถ่ายทาเข้ามาลาดับเรื่ องราวแล้วนามาตัดต่อ
ให้เรื่ องนั้นเสร็ จสมบูรณ์โดยต้องคัดเลือกช็อทที่ดีที่สุดอย่าเสี ยดายฟุตเทจเพื่อนามาตัดต่อลาดับภาพ
ให้เกิดเรื่ องราวขึ้น ผูต้ ดั ต่อจะต้องเข้าใจในตัวบทและเข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อให้คนดูวา่ ในซี นนั้นๆ
อยากจะเล่าออกมาในอารมณ์แบบไหนซึ่ งสอดคล้องกับ “แนวคิดหน้าที่ในการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้
ว่า การตัดต่อ คือการควบคุมอารมณ์คนดู คือสุ ดยอดแห่งวิถีของงานตัด
การเตรี ยมไฟล์การเตรี ยมไฟล์น้ นั ก็เป็ นสิ่ งสาคัญถึ งแม้จะเป็ นขั้นตอนที่ ดูเหมื อนจะไม่มี
อะไร แต่ถา้ หากการเตรี ยมไฟล์ดว้ ยการ Rename นั้นเกิดความผิดพลาด เช่น พิมพ์ชื่อไฟล์ผิด นาฟุต
เทจเข้า ไม่ ค รบ ในขั้นของการตัดต่ อก็จะเกิ ดปั ญหาตามมาด้วย ซึ่ ง ในกระบวนการตัดต่ อละคร
“เดือนประดับดาว” เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมไฟล์ อ่านบท Rough cut Fine cut Director cut ไปจนถึง
Export file ซึ่ งสอดคล้องกับ “แนวคิดกระบวนการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้วา่ หลังจากที่เราออกกอง
ถ่ายหนังมาแล้ว เมื่ อมาห้องตัดเราจะเจอกับฟุ ตเทจจานวนมหาศาล สิ่ งที่ คนตัดต่อควรทาเลยคื อ
ศึกษาบท อ่านบทให้เข้าใจ ศึกษาฟุตเทจ เอาฟุตเทจทั้งหมดมานัง่ ดูวา่ เป็ นฟุตเทจที่สมบูรณ์หรื อไม่
เขาถ่ายมาอย่างไร ควรดูให้ผา่ นตาให้หมด หลังจากนั้นลงมือตัดต่อ
2.) เพื่อศึกษาเทคนิคการตัดต่อของบริ ษทั Oversea Online กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ โฆษณ
ร้าน “ Hands and Heart “ พบว่า
โดยส่ วนใหญ่แล้วภาพยนค์โฆษณาจะตัดเนื้ อเรื่ องค่อนข้างเยิ่นเย้อ การเลื อกใช้ช็อทต่างๆ
เหล่ า นั้นมัก จะเป็ นตัวก าหนดระยะเวลาและจังหวะในการตัดต่ อให้ไ ด้อารมณ์ ตามซี นนั้นๆ ซึ่ ง
จังหวะเป็ นสิ่ งสาคัญในการกาหนดอารมณ์ของคนดูซ่ ึ งสอดคล้องกับ “แนวคิดระยะเวลาและจังหวะ
ในการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้วา่ การตัดต่อจะช่ วยให้เหตุการณ์น้ นั ยาวหรื อสั้นได้ตามที่ตอ้ งการ โดย
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คานึงว่าเวลาที่เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นจริ งๆ นอกเฟรมภาพจะให้ไปปรากฏในจอภาพยาวนาน
เท่าใด ขึ้นอยู่กบั ความเข้าใจและความสนใจของผูช้ ม ในช็อทภาพจะมีแอ็คชัน่ ฉาก และเอฟเฟค
ต่างๆ เพื่อเร้ าอารมณ์ ผูช้ ม ปั จจัยเหล่ านี้ จะเป็ นตัวกาหนดว่าแต่ละฉากแต่ละช็ อท จะใช้เวลานาน
เท่าใด
ผูต้ ดั จะต้องเลือกช็อทที่ดีที่สุดและเหมาะสมมาตัดต่อเพื่อให้ละครออกมาอย่างที่ควรจะเป็ น
ทั้งการนาเอาช็อทต่างๆ มาลาดับเป็ นเรื่ องราว ช็อทแบบไหนควรไว้ก่อนไว้หลัง ช็อทไหนไว้เชื่ อม
ซี นเพื่อถ่ายทอดความคิ ด เนื้ อหา เรื่ องราวต่างๆ ให้ผชู ้ มเข้าใจได้อย่างครบถ้วนซึ่ งสอดคล้องกับ
“แนวคิดการเชื่อมภาพและเรี ยงลาดับภาพ (sequence of shot)” ที่ได้กล่าวไว้วา่ การนาเอาช็อทต่าง ๆ
มาเรี ยงลาดับต่อกันเป็ นเรื่ องราว เพื่อให้การสื่ อภาษาภาพทางภาพยนตร์ สามารถถ่ายทอดความคิด
เนื้ อหา เรื่ องราวต่างๆได้อย่างครบถ้วน มีลาดับขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้ผชู ้ มเข้าใจ ฉะนั้นเราจึงต้อง
ศึ กษาทาความเข้าใจไวยากรณ์ ข องภาษาเป็ นอย่า งดี และต้องเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆเหล่ านี้ รู ้ จกั การวาง
ตาแหน่งของช็อทซึ่ งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดี
1) ได้เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมตัดต่อและเทคนิ คการตัดต่ออย่างเต็มที่ ซึ่ งในการตัดต่อย่อมได้รับคาติ
ชมจากผูม้ ี ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานที่ ปรึ กษา บุ คลากรในองค์กร ซึ่ งคาติ ชมเหล่ านี้ ก็
สามารถนามาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2) ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่ออย่างเต็มที่ทาให้ได้พฒั นาทักษะในด้านการตัดต่อ
เล่าเรื่ องอย่างต่อเนื่อง
3) ได้เรี ยนรู้ ระบบการทางานขององค์กร รู ้ จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นซึ่ งทาให้ผจู้ ดั ทามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด
5.2.2 ปัญหา
1) จานวนงานของที่นี่มีมากเมื่อเทียบกับจานวนบุ คลากร จึงทาให้เวลาในการสอนงาน
นักศึกษาไม่เพียงพอ เช่น การลงรายละเอียดงานตัดต่อที่ถูกต้องเป็ นยังไงแบบไหน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีคาถาม พนักงานที่ปรึ กษาก็สามารถแนะนาขั้นตอนและกระบวนการต่างๆได้เป็ นอย่างดี จน
สามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
2) ศัพท์ทางการการตัดต่อ บางคาที่นกั ศึกษายังไม่ทราบ บางครั้งทาให้การทางานเกิดความ
คลาดเคลื่อนและเข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรสื่ อสารถามให้ละเอียดเป็ นอันเข้าใจตรงกันเสี ยก่อน
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3) งานด้านตัดต่อมักจะใช้เวลานานในการตัดต่อจึงไม่มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอน ผูจ้ ดั ทาจึง
ต้องปรับตัว ปรับเวลาในการนอนเพื่อให้เข้ากับการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
จากการจัดทาโครงงานทาให้ทราบว่า การตัดต่อที่ดีน้ นั ต้องใช้ประสบการณ์ เป็ น
อย่างมาก นอกจากจะตัดต่อเป็ นแล้ว ยังต้องเล่าเรื่ องเป็ นด้วย ซึ่ งต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่าง แต่
ทั้งนี้ ท้ งั นั้นเราสามารถเรี ยนรู ้ได้ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการตัดต่อ การแก้ไขปั ญหาที่พบเจอ
ในรู ปแบบต่างๆ ได้ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่ดีในการทางาน สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการตัด
ต่อได้ต่อไปในอนาคต

