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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลในรายงานบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั
ต่อของบริ ษทั ThreeStudio : กรณี ศึกษา Training Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข(2559) สามารถ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อ ของบริ ษทั ThreeStudio : กรณี ศึกษา Training
Presentationของบริ ษทั เสริ มสุ ข(2559) พบว่าผูต้ ดั ต่อมีหน้าที่นาไฟล์วดี ิโอทั้งหมดหลังจากการถ่าย
ทาเข้ามาลาดับเรื่ องราว ตัดต่อให้เสร็จสมบูรณ์เพือ่ จะนาไปเผยแพร่ แก่พนักงานใหม่ของบริ ษทั เสริ ม
สุ ข ซึ่ งใน Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข ฟุตเทจที่ได้รับมานั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นรู ปภาพ ดังนั้นผู ้
ตัดต่อจะต้องสร้าง Motion Graphicเพื่อให้ภาพต่อเนื่ องได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ “แนวคิดหน้าที่ในการ
ตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้ว่า การตัดต่อ คือการเล่าเรื่ อง การเล่าอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ คนดู คือสุ ด
ยอดแห่ งวิถีของงานตัด เป้ าหมายของหนังคือการทาให้คนดูรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับหนังนัน่ เอง ถ้า
คนดูเข้ามาดูหนังรู ้เรื่ องทุกอย่างแต่ไม่มีอารมณ์ร่วมก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นทั้งหมดนี้ เป็ นสิ่ งที่คน
ตัด ต้อ งระลึ ก ถึ งอยู่เสมอในการตัด ต่ อ ไม่ ว่าวัต ถุ ดิ บ ของมัน จะมาอย่างไร เราต้อ งท าให้บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์น้ นั ให้ได้การเป็ นนักตัดต่อนั้นจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน 2 ส่ วน คือในส่ วนของ
เครื่ องตัดหรื อโปรแกรมที่เกี่ยวข้อ งกับการตัดต่อ และในส่ วนของความเข้าใจในการตัดต่อ ซึ่ งใน
กระบวนการตัดต่อเริ่ ม ตั้งแต่การเตรี ยมไฟล์, อ่ านบท, Rough cut, Fine cut, Director cut ไปจนถึ ง
Export file ซึ่ งสอดคล้องกับ “แนวคิดกระบวนการตัดต่อ” ที่ได้กล่ าวไว้ว่า หลังจากที่เราออกกอง
ถ่ายหนังมาแล้ว เมื่ อ มาห้อ งตัดเราจะเจอกับฟุ ตเทจจานวนมหาศาล สิ่ งที่คนตัดต่อ ควรทาเลยคือ
ศึกษาบท อ่านบทให้เข้าใจ, ศึกษาฟุตเทจ เอาฟุตเทจทั้งหมดมานัง่ ดูว่าเป็ นฟุตเทจที่สมบูรณ์หรื อไม่
เขาถ่ายมาอย่างไร ควรดูให้ผ่านตาให้หมด ดังนั้นเมื่อเราเตรี ยมตัวในส่ วนของเราพร้อมแล้วก็ลงมือ
ตัดต่อ
5.1.2. เพือ่ ศึกษาเทคนิ คการตัดต่อในการผลิตของบริ ษทั ThreeStudio : กรณี ศึกษา Training
Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข (2559) พบว่าในการตัดต่อ “Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข” มี
การสร้างฟุ ตเทจขึ้น มาใหม่ ซึ่ งผูต้ ดั ต่ อ จะต้อ งรู ้จกั การวางตาแหน่ งของช็ อ ตหรื อ การล าดับช็อ ต
ว่าช็อตใดควรจะมาก่อน หรื อช็อตใดควรจะอยูต่ รงไหน ซึ่ งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อความหมายที่
ต้อ งการจะสื่ อ รวมไปถึ ง จัง หวะของคัท ด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ “แนวคิ ด การเรี ย งล าดับ ภาพ
(SEQUENCE OF SHOT)” ที่ได้กล่าวไว้ว่า การนาเอาช็อตต่าง ๆ มาเรี ยงลาดับต่อกันเป็ นเรื่ อ งราว
สามารถถ่ายทอดความคิด เนื้อหา เรื่ องราวต่างๆได้อย่างครบถ้วน มีลาดับขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้ผชู ้ ม
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เข้าใจ ฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาทาความเข้าใจไวยากรณ์ของภาษาเป็ นอย่างดี และต้องเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ รู ้จกั การวางตาแหน่ งของช็อตหรื อการลาดับช็อตว่าช็อตใด ควรจะมาก่อน หรื อช็อตใดควร
จะอยูต่ รงไหน ซึ่ งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อโดยส่ วนใหญ่แล้วในการตัด
ต่อ “Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข” จะใช้การเชื่อ มโยงระหว่าง ช็อต คือ CUT เป็ นส่ วนใหญ่ใน
การตัดต่อ เพราะการตัดแบบ 2 ช็อตมาต่อกัน ทาให้อารมณ์ ที่ตอ้ งการจะสื่ อให้ผลดี ถ้าหากเรานา
ช็อ ตที่ ต่อ เนื่ อ งของภาพมาเชื่ อ มกัน นอกจากนั้นยังได้ใช้การเชื่ อ มภาพแบบ FADE, DISSOLVE
เพือ่ ให้ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ “แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างช็อต
(TRANSITION)” ที่ได้กล่าวไว้วา่ CUT หรื อ STRAIGHT CUT คือการเชื่อมโยงระหว่างช็อต แบบ
ตัดไปตรง ๆ เหมื อนเอาภาพของ 2 ช็อ ตมาต่อ กันเฉยๆ ซึ่ งดู เหมื อ นว่า จะสะดุ ดอารมณ์ คนดู แต่
จริ งๆ แล้วหากเลือกคัทภาพในจังหวะที่เหมาะสมกับความต้องการทางความหมาย และอารมณ์ ที่
ต้องการจะสื่ อให้ผลดีมาก เพราะที่จริ งแล้วคนเราเวลารับรู ้เหตุการณ์ต่างๆ มิใช่จะเปิ ดรับเหตุการณ์
แบบยาวต่อ เนื่ องกันตลอด แต่จะเป็ นการเลือกมองเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการจะรับรู ้เท่านั้น ส่ วนที่ไ ม่
น่าสนใจหรื อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้จะถูกตัดออกไป ทาให้วธิ ีการเชื่อมโยงระหว่างช็อตแบบ CUT
ทาให้เกิ ดความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติมากที่ สุด ในการตัดต่ อ “Presentation ของบริ ษทั เสริ มสุ ข” ได้
เลือกลักษณะช็อตต่างๆ มาตัดต่อเพื่อความหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นมาสเตอร์ช็อต, ช็อตคนพูด, ช็อ
ตรับ, ช็อตแนะนาสถานที่ , ช็อต คัทอะเวย์ ซึ่ งการเลื อ กลักษณะช็อ ตต่างๆ มาตัดต่อ เรี ยงกันแล้ว
จะต้องมีความสมบูรณ์ของซี น เพราะทุกช็อตต้องมีความหมายที่จะสื่ อไปถึงคนดู ซ่ ึ งสอดคล้องกับ
“แนวคิดลักษณะช็อตต่างๆ ที่นามาใช้ในการตัดต่อ” ที่ได้กล่าวไว้วา่ ช็อตหลายๆแบบ ถูกถ่ายมาเพื่อ
ใช้งานในแบบที่ต่างกัน การรู ้จกั การวางตาแหน่ งของช็อ ตหรื อ การลาดับ ช็อตว่าช็อตใดควรจะมา
ก่อ น หรื อ ช็อตใดควรจะอยู่ตรงไหน ซึ่ งก็แล้วแต่เหตุการณ์ หรื อ ความหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ เรา
สามารถลาดับ ภาพ หรื อ ช็ อ ตได้ห ลายวิธีซ่ ึ งขึ้น อยู่กับ ผูต้ ัดต่ อ ว่าจะน าช็ อ ตต่างๆที่ ถ่ ายมานั้น ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการตัดต่อหรื อไม่
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดี
1) ได้เรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมตัดต่อและเทคนิคการตัดต่ออย่างเต็มที่ ซึ่งในการตัดต่อย่อมได้
รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานที่ปรึ กษา บุคลากรในองค์กร ซึ่งคาติชมเหล่านี้
ก็สามารถนามาปรับปรุ งเพือ่ พัฒนาความรู ้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
2) ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในกระบวนการตัดต่ออย่างใกล้ชิดจากการทางานตามสภาพจริ งตั้งแต่
การรับงานตัดต่อตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการตัดต่อจนได้งานออกมาที่เสร็จสมบูรณ์
3) ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่ออย่างเต็มที่ทาให้ได้พฒั นาทักษะในด้านการตัดต่อ
เล่าเรื่ องอย่างต่อเนื่อง
4) ได้เรี ยนรู ้ระบบการท างานขององค์กร รู ้จกั การทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ซึ่ งทาให้ผูจ้ ดั ทามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่เพือ่ ให้ได้ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด
5.2.2 ปั ญหา
1) จานวนงานของที่ นี่มี มากเมื่ อ เทียบกับจานวนบุคลากร จึงทาให้เวลาในการสอนงาน
นักศึกษาไม่เพียงพอ เช่น การลงรายละเอียดงานตัดต่อที่ถูกต้องเป็ นยังไงแบบไหน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ มี คาถาม พี่เลี้ ยงก็ สามารถแนะนาขั้นตอนและกระบวนการต่างๆได้เป็ นอย่างดี จนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็จ
2) ปั ญหาอาจจะเกิดมาจากตัวฟุตเทจทีไ่ ม่พอที่จะใช้เล่าเรื่ อง ถ่ายมาไม่พอ ขาดคัทเชื่อม ตัด
เร็วไป เริ่ มแอคชัน่ เร็ วไป เส้นสายตาผิด วางกล้องผิดฝั่ง แสงโดดไม่เท่ากัน ถ่ายไม่จบเรื่ องแต่กล้อง
ตัดแล้ว ดังนั้น เราจึงควรเรี ยนรู ้ความผิดพลาดที่มาจากฟุต เทจ และรับคาแนะนาจากพนัก งานที่
ปรึ กษาในเรื่ องนั้นๆ
3) ศัพท์ทางการการตัดต่อ บางคาที่นักศึกษายังไม่ทราบ บางครั้งทาให้การทางานเกิดความ
คลาดเคลื่อนและเข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรสื่อสารถามให้ละเอียดเป็ นอันเข้าใจตรงกันเสียก่อน5.2.3
4) งานด้านตัดต่อมักจะใช้เวลานานในการตัดเรื่ องๆนึง หรื อซีนๆนึ ง จึงไม่มีเวลาพักผ่อนที่
แน่นอน ผูจ้ ดั ทาจึงต้องปรับตัว ปรับเวลาในการนอนเพือ่ ให้เข้ากับการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
จากการจัดทาโครงงานทาให้ทราบว่า การตัดต่อที่ดีน้ นั ต้องใช้ประสบการณ์เป็ นอย่างมาก
นอกจากจะตัดต่อเป็ นแล้ว ยังต้องเล่าเรื่ องเป็ นด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งด้านเครื่ องมือที่
ใช้ในการตัดต่อ ความสมบูรณ์ของฟุตเทจที่ได้รับมา แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นเราสามารถเรี ยนรู ้ได้ สามารถ
พัฒนาทักษะทางด้านการตัดต่อ การแก้ไขปั ญหาที่พบเจอในรู ปแบบต่างๆ ได้เพราะงานตัดต่อแต่ละ
งานปั ญหาก็มีแตกต่างกันไป ประสบการณ์จึงเป็ นสิ่งสาคัญของผูต้ ดั ต่อ

