บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
รำยกำรโทรทัศน์ ประเภทข่ ำว การผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึ ง การทางานร่ วมกันเป็ น
ที ม และก็ เ หมื อ นที ม งานอื่ น ที่ ต้อ งมี ผูน้ าที่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสามารถในการวางแผน
ดาเนิ นงานและตัดสิ นใจที่ดี สาหรับในเรื่ องโทรทัศน์หรื อบทบาทดังกล่าวจะเป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิต
รายการเพราะผูผ้ ลิตจะพัฒนาความคิดของรายการให้คาปรึ กษาหารื อแนะนาตลอดรายการตั้งแต่ข้ นั
ประชุ มก่อนการผลิตไปจนถึงขั้นสุ ดท้ายคือการตัดต่อเทปเป็ นบุคคลเดียวที่ตอ้ งรับผิดชอบทุกเรื่ อง
ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอดไปจนถึงการลงมือผลิต
ผูส้ ร้ างสรรค์รายการเป็ นผูค้ ิดผลิ ตรายการตลอดจนควบคุ มการทางานจนออกสู่ นอกจอโทรทัศน์
ประสิ ทธิ ภาพของรายการต่าง ๆ ที่ออกมาสู่ สายตาประชาชนนั้นจะประสบผลสาเร็ จตามจุดประสงค์
มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยูก่ บั การวางแผนการผลิ ตที่ดีและการทางานของฝ่ ายสร้างสรรค์ที่ดี ซ่ ึ งต้อง
อาศัย จิ น ตนาการ ความอดทนและความรู้ ถึ ง หลัก เกณฑ์ ต่ า งๆในการนามาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ ป็ น
ประโยชน์และมีศิลปที่ดีดว้ ย ลักษณะการทางานของแต่ละรายการจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ต่างกันในบางครั้งผูจ้ ดั รายการอาจเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานด้วยซึ่ งถ้าผูจ้ ดั รายการมีความสามารถก็จะ
เป็ นการประหยัดงบประมาณในการผลิตและมีความสะดวกในการทางาน บางแห่ งอาจใช้การจ้างค
รี เอทีฟคนเดียวมาสร้างสรรค์งานหรื อเป็ นทีมทางานเป็ น job รับผิดชอบงานทั้งขบวนการผลิตและ
คิดเฉพาะแต่รูปแบบรายการเท่านั้น แต่บางแห่ งก็มีการจัดตั้งทีมงานครี เอทีฟของตัวเองขึ้นมาเลย
สร้างงานของบริ ษทั เอง ซึ่ งทั้งหมดนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระบบโครงสร้างและการทางานของแต่ละส่ วนงาน
บริ ษทั 2S2P Entertainment นั้น เป็ นผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์และมีรายการ ฮ็อตไลน์ไทย
แลนด์ ซึ่ งออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 5 ปั จจุบนั คือ ช่ อง1 (SD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
9:40 – 9:55 น. โดยรายการนี้อยูใ่ นรู ปแบบรายการข่าวดังนี้
1.ช่วงสี สันแห่งกองทัพ = ข่าวสารหรื อกิจกรรมต่างๆของทหาร
2.ช่ วงทาดี มี คนรู ้ = ข่ าวสารต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ นจากบุ คคลหรื อองค์กรที่ ท าความดี เพื่อสังคม
3.ช่ ว งสายตรวจสิ่ งแวดล้ อ ม = ข่ า วสารหรื อกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
4.ช่วงข่าวดีมีให้ดู = ข่าวสารหรื อการจัดกิ จกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อาทิ สกู๊ปข่าว อุ่น
ใจ ใกล้หมอ
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5.ช่ ว งฮ็ อ ตไลน์ บ ั น เทิ ง = ข่ า วสารหรื อกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ นในวงการบั น เทิ ง
6.ช่ ว งสปอร์ ต ฮ็ อ ตไลน์ = ข่ า วสารหรื อการจั ด กิ จ กรรมในวงการฟุ ต บอลโตโยต้ า
ในแต่ละช่วงจะสลับปรับเปรี ยบกันไปในการออกอากาศ เพราะหนึ่ งวันจะออกอยู่ 3-4 เบรก ต่อวัน
จึงต้องสลับปรับเปรี ยบกันไป
ตาแหน่งงาน ตัดต่อ (Editor) ผู)้ ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสร่ วมทารายการโทรทัศน์ “ฮ็อตไลน์ไทย
แลนด์” ของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดยได้ปฎิบตั ิงานจริ งในการตัดต่อรายการโทรทัศน์
ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด ตอน พระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8 (2559)
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์”ในหัวข้อข่าว
พระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการทางานในการตัดต่อรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์”ในหัวข้อข่าว
พระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายงานการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ อง : บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ ฮ็อตไลน์ไทย
แลนด์ ตอน “พระพิฆเนศทองคา ครั่งที่ 8” สถานี โทรทัศน์ทีวีช่อง 5 บริ ษทั 2S2P Entertainment มี
กรอบระยะเวลาในการศึกษา 31 พฤษภาคม – 3 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือนได้มา
ทาการฝึ กสหกิ จศึกษาที่บริ ษทั 2S2P Entertainment จากัดเพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ถึงตาแหน่งหน้าที่ของ
ตาแหน่งตัดต่อรายการ “ฮ็อตไลน์ ไทยแลน์ด”ในหัวข้อข่าว พระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8
1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์”
ในหัวข้อข่าวพระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8
1.4.2 เพื่อทราบถึงเทคนิคการทางานในการตัดต่อรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์”
ในหัวข้อข่าวพระพิฆิเนศทองคา ครั้งที่ 8

