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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบนั สถานี โทรทัศน์ในประเทศไทยได้เปลียนแผนการออกอากาศจากระบบอแนนาล็อค
เป็ น ระบบดิจิทลั ในปี พ.ศ. 2556 ทํา ให้ประเทศไทย มีสถานีโทรทศัน์เพิ มขึนนจาก 6 สถานทีเป็ น
สถานีเป็ น 48 สถานี โดย กสทช.ได้กาํ าหนดรู ปแบบของช่องโทรทัศน์ ภาคพืนดิน ดังนี
• กลุ่มช่องประเภทบริ การสาธารณะและชุมชน จํานวน 24 ช่อง โดยใช้วิธีการคัดเลือก
คุณสมบัติ (Beauty Contest) เพือรับรองใบอนุญาตใช้คลืนความถี ได้แก่
1. ประเภทรายการบริ การสาธารณะ จํานวน 12 ช่อง (ระดับชาติ)
2. ประเภทรายการบริ การชุมชน จ านวน 12 ช่อง (จําแนกเป็ นแต่ละเขตบริ การ)
• กลุ่มช่องประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน 24 ช่อง โดยใช้วิธีการประมูลคลืน
ความถี (Auction) เพือรับรองใบอนุญาตใช้คลืนความถี ได้แก่
1. ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 ช่อง
2. ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จํานวน 7 ช่อง
3. ประเภทรายการทัวไป ภาพคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) จํานวน 7 ช่อง
4. ประเภทรายการทัวไป ภาพคมชัดสู ง (High Definition : HD) จํานวน 7 ช่อง
ทําให้ในปัจจุบนั สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลั มีการแข่งขันกันสู งขึน
การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริ ษทั เซิ ร์ช ไลฟ์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีผลิตรายการหลากหลาย
รายการและผูจ้ ดั ทํา ได้เข้าไปปฏิบตั ิงานในรายการข่าวต้น ชัวโมง Top news Thailand โดยได้
ทํางานในตําแหน่ ง การตัดต่อ (Editor) ซึงกระบวนการดังกล่าวมีความน่าสนใจทีจะทําการศึกษาใน
การผลิตรายการ ตังแต่กระบวนการเริ มต้น จนถึงกระบวนการสิ นสุด
ปั จจุบนั อาชีพ Editor เป็ นอาชีพทีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานการตัด
ต่อ ซึ งแต่ละผลงานก็จะแตกต่างกันไป ขึนนอยู่กบั ความถนัดของบุคคล ทําให้ผทู ้ ี มีความคิด
สร้างสรรค์นการ ออกแบบผลงานการตัดต่อนัน มีความต้องการสู งมากในการผลิตรายการโทรทัศน์
เพือให้รายการ โทรทัศน์ได้มีรูปแบบทีแตกต่าง โดดเด่น กว่ารายการอืน เป็ นแรงดึงดูดให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจใน เนื อหาของรายการโทรทศัน์ เกิดการติดตามและมีการแสดงความ
คิดเห็นต่อรายการ ซึ งสิ งเหล่านีจะเป็ น แรงผลักดันให้ Editor มีการต่อยอดในการออกแบบผลงาน
การตัด ต่อรายการ ให้มีความสนุกยิง ขึนน
ในการทํางานเป็ นผูต้ ดั ต่อ (Editor) ผูท้ ีมีความรู ้เบืองต้น เกียวกับการตัดต่อสามารถ ทําได้โดยง่าย
แต่การทีจะตัดต่อให้ผลงานออกมาโดดเด่น ไม่ซาํ กับใครและทําให้รายการดูสนุกยิงขึนนัน จะต้อง
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มีการฝึ กฝนและเก็บเกียวประสาบการณ์ทีศึกษามา เพือให้ตวั รายการนัน มีความสนุกสนานมาก
ยิงขึน
ผูจ้ ดั ทําได้มีโอกาสไปฝึ กงานวิชาสหกิจศึกษาทีบริ ษทั เซิ ฟร์ ช ไลฟ์ จํากัด เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ต าแหน่ง Editor รายการข่าวต้น ชัวโมง Top news
Thailand เป็ นรายการทีนําเสนอข่าว ต้น ชัวโมงโดยออกอากาศช่องเคเบิ ลทีวีจาํ นวน 20 ช่อง
แบ่งเป็ น 4 เวลาดังนี เวลา 10.00 น. , เวลา 13.00 น. , เวลา 15.00 น. , เวลา 17.00 น.
1.2 วัตถุประสงค์ ของกํารศึกษํา
1. เพือศึกษากระบวนการหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ " Top news Thailand "
2. เพือศึกษาการทํางานในตําแหน่ง Editor ของรายการ Top news Thailand
1.3 ขอบเขตของกํารศึกษา
ศึกษากระบวนการหลังการผลิตรายการ Top news Thailand โดยเน้นไปเรื อง กระบวนการ
ของการผลิตรายการโทรทัศน์
ระยะเวลาในการดําเนิ นงานตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ณ
บริ ษทั เซิร์ช ไลฟ์ จํากัด
1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รับ
1.เพือทราบถึงกระบวนการหลังการผลิตรายการ “Top news Thailand”
2.เพือทราบถึงการทํางานในตําแหน่ ง Editor ของรายการ “Top news Thailand”

