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บทคัดย่ อ
รายงานการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ อง "บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด
บริ ษทั 2s2p Entertainment "โดยมีวตั ถุประสงค์ .1เพื่อเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการฮ็อต
ไลน์ ไทยแลน์ด .2เพื่อศึกษาเทคนิคการทางานในการผูต้ ดั ต่อรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด
บริ ษทั 2s2p Entertainment ประกอบธุ รกิจด้านข่าววาไรตี้ที่รวมสาระต่างๆมาเป็ นสกู๊ปข่าวเช่น
ข่ า วกี ฬ า ข่ า วทหาร ข่ า วบัน เทิ ง เป็ ณต้น จากการที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในบริ ษ ัท 2s2p
Entertainment นั้น ผูจ้ ดั ท าได้รับ มอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งผูต้ ดั ต่ อรายการฮ็อตไลน์ ไทย
แลน์ ด โดยมี หน้าที่ หลักในการตัดต่อรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ ดทุ ก ๆข่าว ก็ มี งานอื่ นๆ ที่ ให้ค วาม
ช่วยเหลือแก่พนักงานที่ปรึ กษา และผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ตามความสามารถ ซี่ งเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระ
งานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรอีกด้วย ซึ่ งจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาทาให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของผูต้ ดั ต่อรายการโทรทัศน์วา่ จะต้องทางานตามสคริ ปท์เนื้ อหาของครี เอทีฟรายการ และมีหน้าที่หา
ภาพและเสี ยงให้สอดคล้องกับสคริ ปท์รายการก่ อนที่ จะทาการตัดต่อ และผูต้ ดั ต่อรายการจะต้องใช้
เทคนิ คการตัดต่อทางด้านการเลือกใช้ภาพ ลาดับภาพ ปรับเสี ยง ปรับสี ต่างๆ เช่น 1.ใช้การตัดชนภาพ
แบบธรรมดา บ่อยมากที่สุดในการตัด 2.การเฟด ไม่ได้ใช้มากนักในการตัดต่อสกู๊ปข่าว ส่ วนใหญ่จะใช้
3.การเลือนภาพ ซ้อนภาพ แทนการใช้แบบเฟดดา
ตลอดระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลาทั้งหมด 3 เดือน จากการไปปฏิบตั ิงานสห
กิ จศึ กษาท าให้ท างผูจ้ ดั ท า ได้เกิ ดการเรี ย นรู ้ พ ฒ
ั นาฝี มื อทางด้านการตัดต่ อ ได้ทราบถึ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ ซึ่ ง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ การทางานจริ งอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : บทบาทหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อ /รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด /ลาดับภาพ
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Abstarct
Report about cooperative education training of the role function of editor in Hotline
Thailand that 2s2p Entertainment Company Limited. By composing this report, I have a couple of
objectives to achieve. 1. studying the role function of editor in Hotline Thailand. 2. studying to
acquire new techniques in working as an editor in Hotline Thailand.
2s2p Entertainment Company Limited has been doing the business of production house such
as conducting events, shooting a film ,television ,series and advertising. By taking a chance to work
in cooperative education training at 2s2p Entertainment Company Limited, I was taking on the
position of editor in Hotline Thailand and having the significant function to edit in Hotline Thailand.
Besides that, I also have some tasks such as helping the advisor and other employees amid my ability
and by that, it means I’m able to assist the workers and the company gainfully in some other ways.
Cooperative education handed me know about the role function of editor TV program that we must
strictly follow the script that is written by the creative. Furthermore, fitting the right picture and sound
accordingly with the right moment script consider before to edit. To illustrate, the editor might use
techniques to choose, The Images Sequence, control voices, control color as . 1 the normal cut (The
Cut) which is the most used technique. .2 The Mix (The Dissolve) which rarely use in scoop news .3
most people used Disslove of Fade Black
That I have been working for cooperative education training for 3 month, I have enormously
improved develop the editing skill and I have known about role responsibility. Most importantly, I
can adapt those skill, experiences and professionalism to use in reality as a step up to further career in
the time ahead
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