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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาเรื่ องการผลิ ตรายการโทรทัศน์ “ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์
ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟชาลเลนจ์ ” (2559) ในตาแหน่งหน้าที่ผชู ้ ่ วยผูก้ ากับภาพของบริ ษทั ทู
เอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์จากัด โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาดังต่อไปนี้ 1.เพื่อทราบถึ งบทบาท
หน้าที่ในการกากับภาพของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์จากัดกรณี ศึกษารายการ“ฮ็อตไลน์
ไทยแลนด์ ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟชาลเลนจ์” (2559) 2.เพื่อทราบถึ งเทคนิ คการกากับภาพ
ของรายการโทรทัศน์ของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์จากัด กรณี ศึกษารายการ“ฮ็อตไลน์ ไทย
แลนด์ ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟชาลเลนจ์” (2559)
บริ ษทั ทูเอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์จากัด ประกอบธุ รกิ จด้านรายการโทรทัศน์ ในขั้นตอน
Pre-production , Production , Post production หรื อขั้นตอนการเตรี ย มการก่ อนผลิ ต ,ขั้นตอนการ
ผลิ ตและขั้นตอนหลังการผลิ ตหรื อการตัดต่อก่อนนาไปเผยแพร่ โดยในส่ วนของรายการฮ็อตไลน์
ไทยแลนด์ จะมีอยู่ 6 ช่ วง 1.ช่วงสี สันแห่ งกองทัพ 2.ช่ วงทาดีมีคนรู้ 3.ช่วงสายตรวจสิ่ งแวดล้อม 4.
ช่วงข่าวดีมีให้ดู 5.ช่วงฮ็อตไลน์บนั เทิง 6.ช่วงสปอร์ ตฮ็อตไลน์ ในแต่ละช่วงจะสลับปรับเปรี ยบกัน
ไปในการออกอากาศ เพราะหนึ่งวันจะออกอยู่ 3-4 เบรก ต่อวัน จึงต้องสลับปรับเปรี ยบกันไป โดยมี
ผูด้ าเนิ นรายการคือ คุ ณทวินันท์ คงคราญ ออกอากาศทุ กวันจันทร์ - วันศุ กร์ เวลา 9.40 - 9.55 น.
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ตลอดระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน2559
มานี้ นอกจากจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชี พแล้ว ยังได้พฒั นาการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง และได้
บูรณาการองค์ความรู ้ จากการศึ กษาเข้ากับการทางานในสถานที่ ประกอบการ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ บทบาทหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับภาพ /รายการ ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ / การกากับภาพ
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Abstract
The purposes of this research on Production of “Hotline Thailand at The Exclusive Golf
Challenge” ( 2559) as Assistant Director of Photography at 2S2P Entertainment Limited, The
objectives are to 1. To study the Assistant Director of Photography role at 2S2P Entertainment
Limited,case study : “Hotline Thailand at The Exclusive Golf” (2559) 2.To know the technique of
Assistant Director of Photography at 2S2P Entertainment Limited case study : “Hotline Thailand
The Exclusive Golf” (2559)
2S2P Entertainment Limited is a Pre-production , Production , Post production business
for example : there are six phases 1. The colors of the army.2. Do the people know. 3. During the
patrol, environmental 4. The good news is, see 5. Hotline entertainment. 6. The Sports Hotline.
Each phase will switch to adjust the contrast in the broadcast. Because one day will break out in 34 days, so need to switch to a fine edge. The referee is Thawinan Khongkran broadcast daily
Monday - Friday from 9:40 to 9:55 pm. Army Channel 5 television station.
Throughout the period from 31 May 2016 – 2 September 2016 I have improve my editing
skills , understand the actual work and intergrated learning between education and actual work
which help me to ready for being a professional in the future.
Keywords: The role of Assistant Director of Photography /Production of TV Hotline Thailand /
Director of Photography

