บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามรายงาน
รายละเอียดของรายงาน
ผูจ้ ดั ทาได้อธิ บายบทบาทหน้าที่ของครี เอทีฟ ในการผลิตรายการ ของบริ ษทั ดาราลี่ จากัด
โดยผูจ้ ดั ทาได้แบ่งเนื้อหาตามหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการเปิ ดค้นหา
ข้อมูลได้ง่ายซึ่ งในแต่ละหน้าที่จะอธิ บายวิธีการเตรี ยมงานและทางานของครี เอทีฟ ในการผลิ ต
รายการ โดยยกตัวอย่างรายการที่ได้มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิงานจริ งส่ วนหนึ่ งเป็ นรู ปภาพเพื่อทาให้เข้าใจ
ง่ายยิง่ ขึ้น โดยผูจ้ ดั ทาขอเสนอผลงานโดยการยกตัวอย่างของงานบางส่ วนที่ได้ทาในการฝึ กงานสห
กิจศึกษา
สาหรับการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครี เอทีฟ ในการผลิตรายการ Daradaily News ของ
บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
4.1 บทบาทของผูค้ ิดสคริ ปต์รายการ
4.2 บทบาทของการเป็ นผูห้ าภาพอินเสิ ร์ท
4.3 บทบาทของผูค้ วบคุมการดาเนินรายการ
4.4 บทบาทของการเป็ นผูค้ ิดสปอร์ตโฆษณา

4.1 บทบาทของผู้คิดสคริปต์ รายการ
หน้า ที่ หลัก ของตาแหน่ ง Creative คื อ การคิ ดสคริ ป ต์รายการ ท ารายการให้น่า สนใจ
สร้างสรรค์คาพูดใหม่ๆ ให้แตกต่างจากเดิม Creative จะได้รับข่าวในวงการบันเทิงจาก ฝ่ ายข่าวที่ส่ง
มาให้ แล้วนามาคัดเลือกข่าวที่ ใหม่ ทันกระแส และกาลังเป็ นที่พูดถึ ง เพื่อสร้างสรรค์ให้รายการมี
เนื้อหาที่ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจอยูเ่ สมอ เน้นให้ข่าวสารข้อมูลที่ท้ งั ถูกต้องและครบถ้วน พอได้
ข่ า วแล้ว อ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ว่า ในเนื้ อข่ า วเป็ นข่ า วเกี่ ย วกับ อะไร สั ม ภาษณ์ ป ระเด็ น อะไรบ้า ง มี
ประเด็นไหนที่สามารถนามาทาข่าวได้บา้ ง หลังจากนั้นให้นามาแตกประเด็น คิดพาดหัวให้กระชับ
คิดคาโปรยให้พิธีกรอ่านและเข้าใจในเนื้อข่าวที่ตอ้ งการนาเสนอ เป็ นคาโปรยก่อนเข้า VTR
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เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์รายการ ผูจ้ ดั ทาได้ทาแผนผังอธิ บายขึ้น
ดังรู ปที่ 4.1

ฝ่ ายข่ าว

ฝ่ ายสร้ างสรรค์
(Creative)
อ่านบท
สัมภาษณ์และ
แตกประเด็น

คัดเลือกข่าวที่
จะใช้นาเสนอ

พาดหัวข่าว และ
คิดคาโปรยข่าว
ก่อนเข้า VTR
สัมภาษณ์

สคลิปรายการ
รู ปที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์รายการ
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รายการ Daradaily News จะมีท้ งั หมด 8 เบรก ซึ่ งจะใช้ข่าวโดยประมาณ 7 ข่าวหรื ออาจ
มากกว่าหรื อน้อยกว่านั้นขึ้นอยูก่ บั เนื้อข่าวในแต่ละวัน
เบรก 1 ถึง เบรก 7 จะเป็ นการนาเสนอข่าวในวงการบันเทิง โดยข่าวที่ใช้เขียนเป็ นสคริ ปต์
นั้นจะได้มาจากฝ่ ายข่าวที่ส่งมาให้ Creative มีหน้าที่เรี ยบเรี ยง รี ไรท์คาพลาดหัวใหม่ให้กระชับ
เข้าใจง่าย และคิดคาเกริ่ นก่อนโยนเข้าสัมภาษณ์ ดังตัวอย่าง

“จิ๊บ ปกฉัตร” รับคุยหนุ่มตาน้ าข้าวจริ ง โอดอยากมีครอบครัว
เป็ นอีกหนี่งสาวที่มีผลงานให้เราได้เห็นกันอยูต่ ลอด อย่างสาว “จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย” ซึ่ง
ก่อนหน้านี้เคยมีรูปหลุดคุ่ฝรั่งออกมา สาวจิ๊บก็ออกมายอมรับว่ามีคนคุยอยูห่ ลายคนซึ่ งเป็ นต่างชาติ
ทั้งหมด มีโอกาสเจอสาวจิ๊บทั้งที ขออัพเดทสถานะหัวใจตอนนี้สักหน่อยว่าเป็ นยังไงบ้าง
***VTRจิ๊บ ปกฉัตร***
“จิ๊บ ปกฉัตร” เผยมีคนให้คุยด้วย อาจเป็ นเพราะความบังเอิญและจังหวะที่ไม่ได้มีคนไทย
เข้ามาคุยด้วย เพราะส่ วนใหญ่เป็ นเพื่อนกันหมด ตอนนี้ก็มีแต่ต่างชาติ โดยส่ วนตัวคิดว่าตนน่าจะ
เหมาะกับต่างชาติมากกว่าคนไทย
สาวจิ๊บยังบอกต่ออีกว่า ขอให้ lucky in game บ้าง เพราะตอนนี้เพื่อนก็มีลูกกันไปหมดแล้ว
ตนอยากมีครอบครัวบ้าง อยากหาใครสักคนที่อยากร่ วมชีวิตไปกับเรา

"นาย" เผยใกล้เรี ยนจบ แพลนเรี ยนต่อนอกเวลาสั้น ๆ
“นาย ณภัทร” กาลังเรี ยน ชั้นปี ที่ 4 หลักสู ตร Communication Design วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมีข่าวว่า หลังเรี ยนจบปริ ญญาตรี มีแพลนบินไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
*** VTR นาย ณภัทร ***
เรื่ องเรี ยนใกล้จบแล้วช่วงนี้ก็ค่อนข้างทุ่มให้กบั โปรเจ็กต์มากเดี๋ยวก็จะมีจดั แสดงโชว์ที่
สยามเซ็นเตอร์วนั ที่28-30พฤษภาคมนี้ดว้ ยการเตรี ยมงานตอนนี้แปดสิ บเปอร์ เซ็นแล้ว
ด้านคุณแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอแต่จะคอยให้กาลังใจตนตลอดคอยบอกให้พกั ผ่อนเยอะๆ
การเข้าวงการบันเทิงตนคิดว่าทุกอย่างมันคือโอกาสซึ่ งอาชีพนี้มนั มีท้ งั ขึ้นทั้งลงจึงคิดสิ่ งที่จะเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องครอบครัวและตนเองได้คือสิ่ งที่เรี ยนมาจากมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็คงจะเรี ยนไปด้วย
ทางานไปด้วยถ้าจบแล้วก็ยงั ไม่แน่ใจว่าจะเรี ยนต่อไหม
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ในเรื่ องของการไปเรี ยนเมืองนอกอาจจะไปแค่เวลาสั้นๆเพราะสถาบันการศึกษาในไทยดี
ไม่แพ้เมืองนอกเลย สาหรับการไปเรี ยนที่เมืองนอกที่คิดไว้มีสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น
จากตัวอย่างสคริ ปต์ขา้ งต้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
- พาดหัวข่าว โดยจะต้องกระชับและได้ใจความ
- เกริ่ นนา เป็ นการโปรยเนื้ อข่าวสั้นๆก่อนโยนเข้าสัมภาษณ์
- สัมภาษณ์ หรื อ เนื้ อหาของข่าว เป็ นบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปออกมาแล้ว เพื่อให้ครี
เอทีฟและพิธีกรรู้วา่ สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ องอะไร

เบรก 8 จะเป็ นการอัพเดทอินสตาแกรมดารา ดังรู ปที่ 4.2 โดยจะหารู ปศิลปิ นดารา จาก
Instagram ดาราที่อพั เดจล่าสุ ด วันละ 6 ภาพ

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างสคริ ปต์ เบรก 8
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ภาพที่หามาใช้จะต้องเห็นชื่อแอคเคาท์น้ นั ๆ พร้อมแคปชัน่ ที่สมบูรณ์ และต้องไม่เป็ นภาพที่
โพสขายของ ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างภาพ Instagram ที่ใช้

หากในบางกรณี มีศิลปิ นเข้ารายการ ต้องคิดคาถามสัมภาษณ์ศิลปิ นด้วย เช่น
เบรก 3 ศิลปิ นเข้ารายการ WHAT MEN WANT PROJECT
- ต๊ะ ปฐวี

- ฟลุ๊ค ณัฐธัญ

- โจ ศิลป์ กวี

คาถาม
- แนะนาตัวหน่อย // ชื่ออะไร อายุเท่าไร เรี ยนกันอยูห่ รื อเปล่า
- ถามถึง PROJECT ของเรา 3 คนหน่อย WHAT MEN WANT PROJECT เป็ นอะไรยังไง เห็นบอก
ว่าเป็ นการสะท้อนมุมมองความรักของแต่ละคนใช่ไหม
- อย่างแต่ละคนมีมุมมองความรักอย่างไรบ้าง // เพลง อะไร ร้องให้ฟังหน่อย สักท่อนของแต่ละ
คน
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- ตอนนี้แต่ละคนก็มีเพลงเป็ นของตัวเอง กระแสตอบรับเป็ นไงบ้าง // มีแฟนคลับบ้างหรื อเปล่า
- ซิ งเกิลเพลงใหม่จะมีโอกาสได้ฟัง ไหม
- สุ ดท้ายฝากผลงาน และช่องทางการติดต่อ

เบรก 3-4 ศิลปิ นเข้ารายการ เดือนเกี้ยวเดือน
- ก็อต อิทธิ พทั ธ์

- บาส สุ รเดช

- เต้ ดาวิชญ์

- ตี๋ ธนพล

- คิมม่อน วโรดม

- คอปเตอร์ ภานุวฒั น์

คาถาม
- ก่อนอื่นแนะนาตัวกันก่อนแต่ละคนชื่ออะไร / รับบทเป็ นใครในเรื่ อง
- หลังจากที่อ่านบทรู ้สึกอย่างไรบ้าง
- หลังจากที่ได้ออกอากาศไปแล้ว 4 ตอน กระแสตอบรับเป็ นยังไงบ้าง
- รู ้สึกยังไงกับกระแสที่มีดราม่าว่าตัวละครไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ ในนิยายที่เขียนไว้
- คิดว่าซี นไหนเป็ นซี นที่ยากที่สุด แล้วชอบซี นไหนมากที่สุด
- มีฉากเลิฟซี นบ้างไหม / เวลาเล่นเขินกันบ้างมั้ย
- บรรยากาศในกองเป็ นยังไงบ้าง
- แฉวีรกรรมในกองของแต่ละคนให้ฟังหน่อย
- *จิ้นข้ามคู่ คิม-บาส (เรื อผี หมายถึง ชิพคู่ที่ไม่ใช่คู่จิ้นหลักในซี รีย ์ ไม่ใช่คู่ที่คนส่ วนใหญ่เขาจิ้นกัน)
- ฝากผลงาน / ช่องทางการติดตาม
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4.2 บทบาทของการเป็ นผู้หาภาพอินเสิ ร์ท
อีกหนึ่ งหน้าที่ของ Creative คือการหาภาพอินเสิ ร์ท ครี เอทีฟต้องหาภาพอินเสิ ร์ทเพื่อ
ประกอบการเล่ า ข่ า ว โดยดู เนื้ อหาของข่ า วที่ จะนาเสนอว่า เป็ นข่ า วเกี่ ย วกับ อะไร ประเด็ นที่ จะ
นาเสนอเป็ นอย่างไร แล้วจึงหาภาพอินเสิ ร์ทที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อข่าวนั้นมาประกอบเพื่อให้คนที่ชม
เข้าใจมากขึ้น
ในการหาภาพอินเสิ ร์ทจะค้นหาภาพจาก Instagram ของศิลปิ นท่านนั้นๆ หากไม่พบภาพ
ตามที่ตอ้ งการที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาของข่าวใน IG ศิลปิ นคนนั้น สามารถหาจากแหล่งอื่นได้ เช่ น
ตาม Facebook / IG บ้านแฟนคลับที่คอยอัพเดตผลงานศิลปิ นนั้นๆ หรื อตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่รูปที่
หามานั้นต้องไม่ติดเครดิต หรื อลายน้ า แต่ในบางกรณี ถา้ จาเป็ นที่ตอ้ งนารู ปมาจากแฟนคลับแล้วติด
เครดิ ตในภาพควรเป็ นเครดิ ตที่ไม่ใหญ่จนเกิ นไป และควรเป็ นเครดิ ตภาพที่มาจากคนคนเดี ยวกัน
เพื่อง่ายต่อการขึ้นขอบคุณ และในบางกรณี ที่เนื้ อหาของข่าวต้องใช้ภาพที่เป็ นคอมเมนต์แสดงความ
คิดเห็นในการเล่าข่าว ผูห้ าอินเสิ ร์ทต้องเบลอชื่อและรู ปของผูท้ ี่คอมเมนต์ดว้ ย
ตัวอย่างการหาภาพอินเสิ ร์ท เช่นข่าว
"ชมพู"่ แฮปปี้ เดินโชว์ตวั ที่เซี่ ยงไฮ้กระแสตอบรับดี ลัน่ งานนี้งานสุ ดท้าย!!
ชมพู่ อารยา เผยโฉมงามสง่าบนพรมแดงอีกครั้ งในงาน เซี่ ยงไฮ้ อินเตอร์ เนชันนัล ฟิ ล์ม
เฟสติวลั 2017 งานนี้เรี ยกเสี ยงแฟลชรัวๆได้เหมือนเดิม โดยได้รับเชิญจากนาฬิกาไฮเอนด์ระดับโลก
จากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์อย่าง JLC หรื อ เจเกอร์เลอคูลท์ ผูส้ นับสนุนหลักของงาน
ประเด็น2*
"ชมพู"่ เผยท้อง7เดือนเหนื่อยมากขึ้น แพลนเลี้ยงลูกเอง!

ประเด็นแรกเป็ นประเด็นที่ชมพู่เดินพรมแดงในงาน เซี่ ยงไฮ้ อินเตอร์ เนชันนัล ฟิ ล์ม เฟส
ติวลั 2017 ภาพที่หาก็ตอ้ งเกี่ยวกับงานที่เซี่ ยงไฮ้ ดังรู ปที่ 4.4 ถึง รู ปที่ 4.6 โดยหาภาพอินเสิ ร์ทจาก
Instagram ของ ชมพู่อารยา เป็ นภาพที่ ถ่า ยกับ backdrop ของงาน ท าให้รู้ว่าเป็ นภาพที่ ชมพู่ไ ป
ร่ วมงานที่เซี่ ยงไฮ้ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวที่นาเสนอ
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รู ปที่ 4.4 ภาพอินเสิ ร์ทชมพู่เดินพรมแดงในงาน เซี่ ยงไฮ้ อินเตอร์ เนชันนัล ฟิ ล์ม เฟสติวลั 2017

รู ปที่ 4.5 ภาพอินเสิ ร์ทชมพู่เดินพรมแดงในงาน เซี่ ยงไฮ้ อินเตอร์ เนชันนัล ฟิ ล์ม เฟสติวลั 2017
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รู ปที่ 4.6 ภาพอินเสิ ร์ทชมพู่เดินพรมแดงในงาน เซี่ ยงไฮ้ อินเตอร์ เนชันนัล ฟิ ล์ม เฟสติวลั 2017

ประเด็น 2 เป็ นประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ชมพูท่ อ้ ง 7 เดือน ภาพที่หาควรเป็ นภาพที่เห็นหน้า
ท้อง โดยหาภาพอินเสิ ร์ทจาก Instagram ของ ชมพูอ่ ารยา ดังรู ปที่ 4.7 ถึง รู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.7 ภาพอินเสิ ร์ทชมพูท่ อ้ ง
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รู ปที่ 4.8 ภาพอินเสิ ร์ทชมพูท่ อ้ ง

รู ปที่ 4.9 ภาพอินเสิ ร์ทชมพูท่ อ้ ง
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ในกรณี ที่เนื้ อหาของข่าวต้องใช้ภาพอินเสิ ร์ทที่เป็ นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในการเล่า
ข่าว ผูห้ าอินเสิ ร์ทต้องเบลอชื่ อและรู ปของผูท้ ี่คอมเมนต์ดว้ ยดังรู ปที่ 4.10 และ รู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการเบลอภาพอินเสิ ร์ทที่เป็ นคอมเมนต์

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างการเบลอภาพอินเสิ ร์ทที่เป็ นคอมเมนต์
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ในการหาภาพอินเสิ ร์ทแต่ละครั้งผูห้ าอินเสิ ร์ทจะต้องขึ้นขอบคุณภาพให้ถูกต้อง เพื่อให้ตดั
ต่อขึ้นขอบคุณภาพที่หามาถือเป็ นการให้เกียรติเจ้าของภาพ ดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 การให้เครดิตขอบคุณแหล่งข้อมูลที่หารู ปมาใช้ในการเสนอข่าว
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4.3 บทบาทของผู้ควบคุมการดาเนินรายการ
Creative จะทางานควบคู่กบั ตาแหน่ ง Producer ไปด้วย คือนอกจากจะต้องคิดสคริ ปต์
รายการแล้ว ยังต้องควบคุมการดาเนิ นรายการด้วย ซึ่ งจะมีหน้าที่ในส่ วนของการควบคุมการดาเนิ น
รายการ คอยบรี ฟพิธีกรผูด้ าเนิ นรายการ คอยให้คิวพิธีกร คอยดูและสั่งให้เปิ ด VTR ภาพอินเสิ ร์ท
หรื อสกู๊ปรายการให้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ไปจนถึงการให้สัญญาณหมดเบรกหรื อเวลา
เกินเพื่อให้พิธีกรรี บกระชับข่าวและโยนเข้าช่วงโฆษณา รวมถึงการให้สัญญาณเตรี ยมเข้ารายการใน
เบรกต่อไป (ดังรู ปที่ 4.28 และ รู ปที่ 4.29)
Creative ยังต้องควบคุมเจ้าหน้าที่ตดั ต่อให้ลาดับภาพให้ตรงตามเป้ าหมายหรื อเนื้ อหาของ
ข่าว กาหนดความเร็ ว-ช้าในการดาเนิ นรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ออกอากาศ และ
เนื่องจาก รายการ Daradaily News เป็ นรายการสด Creative จึงต้องบริ หารจัดการเวลาในการดาเนิน
รายการให้ดี และต้องสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อให้รายการออกมาดี ที่สุด เช่นกรณี ที่
เมื่อคอมพิวเตอร์ มีปัญหาหรื อฟุตสัมภาษณ์ใช้งานไม่ได้ หรื อขัดข้อง ฝ่ ายสวิสเชอร์ จะบอกกับครี เอ
ทีฟถึ งปั ญหาเหล่านั้น ถ้าสามารถแก้ไขได้ทนั ครี เอทีฟจะสั่งให้พิธีกรพูดคุ ยกันไปก่อน โดยยังไม่
ต้องโยนเข้าโฆษณาหรื อ VTR สัมภาษณ์ เมื่อสวิสเชอร์ ให้สัญญาณว่าแก้ไขเสร็ จแล้ว ครี เอทีฟก็จะ
ให้สั ญญาณกับ พิ ธี ก รให้โยนเข้า ข่ า วหรื อ โฆษณาได้ หรื อ กรณี ที่ ไ ฟดับ ขณะดาเนิ น รายการ ถ้า
รายการเพิ่งเริ่ มได้ไม่นานหรื อแค่ช่วงเบรกแรก เมื่อไฟมาจะตัดเข้ารายการใหม่ต้ งั แต่แรก ตั้งแต่เริ่ ม
เปิ ดรายการ แต่ถา้ ดาเนิ นรายการไปเยอะแล้ว เช่นถ้าไฟดับตอนอ่านข่าวช่ วงเบรก 5 เมื่อไฟมาก็จะ
ตัดเริ่ มเข้าเบรก 5 ตั้งแต่ตน้

ก่ อนเข้ ารายการ

บรี ฟตัดต่อ

บรี ฟพิธีกร

รู ปที่ 4.13 ผังหน้าที่ในส่ วนของการควบคุมการดาเนินรายการ
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ก่อนเข้ารายการ Creative จะต้องบรี ฟตัดต่อและบรี ฟพิธีกรให้เรี ยบร้ อย ในส่ วนของการ
บรี ฟ ตัดต่ อนั้น จะต้องคุ ย กับ ตัด ต่ อว่า ต้อ งการฟุ ตสั ม ภาษณ์ ข องใคร ประเด็ นข่ า วที่ จะเสนอคื อ
ประเด็นอะไร เพื่อที่ตดั ต่อจะได้โยนฟุตได้ถูก และอินเสิ ร์ทภาพที่ใช้ควรใส่ ในช่วงไหน โดยจะต้อง
นาสคริ ปต์ให้ตดั ต่อได้อ่านก่อนจะเข้ารายการ ส่ วนการบรี ฟพิธีกรนั้นจะต้องนาสคริ ปต์มาให้พิธีกร
อ่านก่ อนเข้ารายการเช่ นกัน โดย Creative ต้องเล่ าข่าวคราวๆให้พิธีกรฟั งว่าแต่ละข่าวเป็ นข่าว
เกี่ยวกับอะไร เพื่อให้พิธีกรเข้าใจในเนื้อข่าว และสามารถเล่าข่าวได้

ระหว่ างดาเนินรายการ

ให้ ควิ พิธีกร

ให้ ควิ ตัดต่อขึ ้นภาพอินเสิร์ท

ให้ สญ
ั ญาณหมด
เบรก
ให้ สญ
ั ญาณเข้ า
รายการ
รู ปที่ 4.14 ผังหน้าที่ในส่ วนของการควบคุมการดาเนินรายการ

ในระหว่างการดาเนินรายการ
- การให้คิวพิธีกร Creative จะต้องคอยให้คิดพิธีกรระหว่างดาเนิ นรายการ คอยให้สัญญาณ
หมดเบรก โดยเมื่อเห็นว่าพิธีกรใช้เวลาในเบรกนั้นๆนานเกินไป Creative จะให้สัญญาณ
โดยการหมุนนิ้วชี้เป็ นสัญญาณให้พิธีกรรู ้ หรื อในบางครั้งอาจใช้การเขียนกระดานแทนการ
หมุนนิ้วมือ ส่ วนการให้สัญญาณก่อนเข้ารายการนั้น Creative จะใช้การนับเป็ นสัญญาณ
โดยจะคอยให้สั ญญาณเป็ นระยะว่า เหลื อ เวลาอี ก เท่ า ไหร่ จึง เข้า รายการ เมื่ อเตรี ย มเข้า
รายการก็จะนับถอยหลัง จาก 5 4 3 2 เพื่อเป็ นสัญญาณให้พิธีกรรู ้วา่ ตัดเข้ารายการแล้ว
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- การให้คิวตัดต่อขึ้ นภาพอินเสิ ร์ท ในระหว่างดาเนิ นรายการ ตัดต่อจะขึ้ นภาพอินเสิ ร์ทให้
ตามที่ Creative บรี ฟไว้ก่อนเข้ารายการ แต่ถา้ ในระหว่างที่พิธีกรเล่าข่าวนั้น ตัดต่อขึ้นภาพ
อินเสิ ร์ทไม่ตรง หรื อ Creative อยากให้ข้ ึนภาพค้างไว้ หรื อ อยากให้ข้ ึนอินเสิ ร์ทในช่ วง
ไหนเพิม่ เติม Creative ต้องคอยสั่งและให้คิวตัดต่อ คอยบอกว่าต้องการแบบไหน เพื่อที่ตดั
ต่อให้ได้ข้ ึนภาพอินเสิ ร์ทให้ถูกต้องตามที่ Creative เห็นสมควร
4.4 บทบาทของการเป็ นผู้คิดสปอร์ ตโฆษณา
ในทุ ก ๆเดื อ น Creative จะต้อ งคิ ดปอร์ ตโฆษณา ซึ่ งเป็ นสปอร์ ตโฆษณาของ บริ ษ ัท
ประกันภัย TQM โดยจะมีรายละเอียดเนื้ อหาของตัวประกันที่ตอ้ งการโฆษณาให้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าเดือน
นั้นต้องการโปรโมทประกันตัวไหน โดย Creative มีหน้าที่คิดเหตุการณ์สมมุติข้ ึนมา เพื่อให้พิธีกร
ใช้พดู โปรโมทในรายการ โดยแรงบันดาลใจในการคิดเหตุการณ์มาจากการบรี ฟงานของพี่ครี เอทีฟ
ว่า เป็ นประกัน แบบไหน และใช้เ หตุ ก ารณ์ ใ กล้ต ัว หรื อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน ในการคิ ด เป็ น
เหตุการณ์สมมุติข้ ึนมา (ดังรู ปที่ 4.16 ถึง รู ปที่ 4.19)

ขั้นตอนการคิดสปอร์ ตโฆษณา

รับบรี ฟงาน
จากพี่
Creative

ศึกษาข้ อมูล
ที่จะใช้

คิดเหตุการณ์
สมมุติ

ส่งงานให้ พี่
Creative

รู ปที่ 4.15 ขั้นตอนการคิดสปร์ตโฆษณา

ใช้ โปรโมทใน
รายการ
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รู ปที่ 4.16 สปอร์ตโฆณา

รู ปที่ 4.17 สปอร์ตโฆณา
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รู ปที่ 4.18 สปอร์ตโฆณา

รู ปที่ 4.19 สปอร์ตโฆณา

