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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการส่ือสารมีการเจริญเติบโตอยา่งมากพร้อมช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะการส่ือสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทาํใหก้ารส่ือสารเป็นไปไดง่้าย

ในยคุปัจจุบนัจนทาํใหเ้กิดการสร้างสงัคมใหม่ที่สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดทุ้กที่ทกุเวลา หรือที่

รู้จกักนัในช่ือ โซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network) หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social 

Network) ที่ผูค้นสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือความสนใจ ตลอดจนการแสดงความ

คิดเห็นต่อเร่ืองราวต่างๆร่วมกนัไดอ้ยา่งเสรีทาํใหเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งการ

แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

แมปั้จจุบนัส่ือไดป้รับปรุงช่องทางการนาํเสนอ ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํรงชีวติของ

มนุษยท์ี่เปล่ียนไป รวมถึงการแข่งขนัที่สูงขึ้น ส่ือเพลงเป็นอีกส่ือหน่ึงที่ปรับปรุงการนาํเสนอจะ

พบวา่ในอดีตถา้ผูฟั้งตอ้งการฟังเพลงหรือชมมิวสิควดีิโอเพลงตอ้งรับชมผา่นช่องทาง โทรทศัน์ 

หรือแผน่ซีดี หรือดีวดีีเพลงเท่านั้น แต่ในยคุปัจจุบนัผูช้มสามารถรับชมผา่นทางส่ือออนไลน์

ต่างๆ และยงัสามรถติดตามข่าวสาร และไลฟ์สไตลต่์างๆของศิลปินได ้ผา่นช่องทาง Youtube , 

Facebook ,Instagram เพือ่ใหต้อบสนองกบัการใชง้านของมนุษยใ์นปัจจุบนัรวมถึงการแข่งขนัท่ี

สูงขึ้นดว้ย 

จะพบไดว้า่ส่ือเพลงมีหลากหลายลกัษณะ เช่น มิวสิควดีิโอเพลง , ปกภาพดาวนโ์หลด

เพลง , ปกโฆษณาเพลง , เพจศิลปิน , คอนเทนส์เพจศิลปิน  เพือ่โปรโมทศิลปินใหเ้ป็นที่รู้จกัมาก

ขึ้น เป็นตน้ และส่ือเพลงสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัค่ายเพลงได ้ดว้ยการเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพลงหรือ

ค่าตวัของศิลปินเวลาออกงาน หรือการร้องเพลงในแต่ละคร้ังตามอตัรามาตรฐานของค่ายหรือ

ตามความเหมาะสมของแต่ละงานที่ตกลงในสญัญา 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  ศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือเพลง มิวสิควดีิโอเพลง ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีโกลด ์ใน

เครือ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ.2562 

1.2.2  ศึกษารูปแบบส่ือเพลง มิวสิควดีิโอ ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีโกลด ์ในเครือ บริษทั   

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ.2562 

1.3 ขอบเขตรายงาน 

การศึกษาขั้นตอนการผลิตและการศึกษารูปแบบของส่ือเพลง มิวสิควดีิโอเพลง ของ             

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีโกลด ์ในเครือ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ.2562 

โดยขอบเขตการศึกษาจะอยูใ่นระหวา่ง วนัที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 ศึกษา

เก่ียวกบัการคิดการโฆษณาโปรโมทใหก้บัศิลปิน เพลง และขั้นตอนการผลิตรูปแบบส่ือ

เพลง และ การรวบรวมเน้ือหาเพือ่การทาํเล่มรายงานสหกิจศึกษา 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงขั้นตอนการผลิตส่ือเพลง การโปรโมทเพลง ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีโกลด ์

ในเครือบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ.2562 

1.4.2  ทราบถึงรูปแบบส่ือเพลง มิวสิควดีิโอเพลง ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีโกลด ์ในเครือ 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ.2562 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาการจดัทาํคอนเทนท ์ภาพประกอบ  ส่ือออนไลน์ และวดีีทศัน์ เพือ่โปรโมท 

เพลง มิวสิควดีิโอ และศิลปินในส่ือออนไลน์ผา่น Facebook fangpage , Channel Youtube และ 

Instagram มุ่งเนน้การนาํเสนอในรูปแบบของขอความบรรยาย รูปภาพ และวดีิโอ ใหมี้ความ

สร้างสรรคเ์พือ่ดึงดูดผูใ้ชง้าน Facebook , Youtube และ Instargtam  ใหเ้กิดความสนใจที่นาํไปสู่

การกดติดตามผลงานต่างๆ ตามช่องทางของศิลปิน และรู้จกัศิลปินมากขึ้นซ่ึงทั้งหมดศึกษา

เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของมานาํเสนอในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัที่เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสงัคม(SOCIAL 

TOOL) เพือ่ใชส่ื้อสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสงัคม (SOCIAL NETWORK) ผา่นทาง

เวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยกุตบ์นส่ือใดๆ ที่มีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเนน้ใหผู้ใ้ชท้ั้งที่

เป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วม (COLLABORATIVE) อยา่งสร้างสรรค ์ในการผลิตเน้ือหา

ขึ้นเอง (USER-GENERATECONTENT: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

2.1.1 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

ประเภทของส่ือสงัคมออนไลน์ มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการนาํมาใชโ้ดย

แบ่งเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

2.1.1.1 บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web+Log แลว้ยอ่เหลือ Blog คือ 

ประเภท                  ของระบบการจดัการเน้ือหา ที่อาํนวยความสะดวกให้

ผูเ้ขียน บล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความที่ โพสตล์

งบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน บล็อก ซ่ึงจุดเด่นของ

บล็อก คอื การส่ือสารถึงกนัอยา่งเป็นกนัเอง ระหวา่งผูเ้ขยีนและผูอ่้านบล็อก

ผา่น การแสดงความคิดเห็น (Comment) ซ่ึง Blogger  
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(http://www.blogger.com)  และ WordPress  (http://wordpress.com)  เป็นสอง

เวบ็ไซตท์ี่ผูค้นนิยม เขา้ไปสร้างบล็อกของตนเอง 

2.1.1.2 เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network) เครือข่ายสงัคมทาง

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเคร่ือข่ายทางสงัคมที่ใชส้าํหรับเช่ือมต่อระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล 

เพือ่ใหเ้กิดเป็นกลุ่มสงัคม    (Social Community) เพือ่ร่วมกนัแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัทั้ง

ดา้น ธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่นFacebook (https://www.facebook.com) , Hi5, Ning, 

Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste 

2.1.1.3 ทวติเตอร์ และไมโครบลอ็ก (TwitterandMicroblogging) ไมโครบลอ็ก 

คือ รูปแบบหน่ึงของบล็อกทีมี่การจาํกดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละคร้ัง ซ่ึง ทวติเตอร์

เป็นไมโครบล็อกที ่จาํกดัการโพสตแ์ต่ละคร้ังพมิพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ในปัจจุบนั 

ทวติเตอร์ เป็นที่นิยมใชง้านของผูค้นเพราะใชง้านง่าย และใชเ้วลา ไม่มากนกั รวมทั้ง

เป็นที่นิยมขององคก์รต่างๆ ที่ใช ้ทวติเตอร์ ในการแจง้กิจกรรมต่างๆ และความ

เคล่ือนไหวของธุรกิจ เพือ่ไม่ให ้ขาดการติดต่อกบัสงัคม ซ่ึงหากตอ้งการมีเลขที่บญัชี

(Account) สาํหรับ ทวิตเตอร์ สามารถเขา้ไปสมคัรไดท้ี่เวบ็ไซตข์อง  Twitter  

(http://twitter.com) 

2.1.1.5 วดีิโอ ออนไลน์ (Online Video) เป็นเวบ็ไซตที์ใ่หบ้ริการวดีิโอออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและขยายตวัอยา่ง

รวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาที่นาํเสนอในวดีิโอออนไลน์ไม่ถูกจาํกดัโดยผงัรายการที่

แน่นอนและตายตวั ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถติดตามชมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะไม่มี

โฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการและยงัสามารถ

เช่ือมโยงไปยงัเวบ็วดีิโออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งไดจ้าํนวนมากอีกดว้ย เช่น  Youtube ( 

http://www.youtube.com ), MSN, Yahoo  

2.1.2 ส่ือสังคมออนไลน์กับคนดัง  

Hi5,Youtube,Facebook,Twitter และส่ือสงัคมออนไลน ์อ่ืนๆ ในเร่ิมแรกผูค้นใชส่ื้อ

เหล่าน้ีเป็นงานอดิเรก เพือ่เล่นเกมส์ พดูคุย แลกเปล่ียนความเห็น และกิจกรรมส่วนตวั

อ่ืนๆ เพือ่ ส่ือสารขอ้มูลถึงกนัและกนั ต่อมาการใชส่ื้อสงัคมออนไลนก์วา้ง ขวางมากขึ้น

http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
https://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
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นอกจากการใชท้ี่เป็นงานอดิเรกแลว้ ยงัใชเ้พือ่เขา้ถึง กลุ่มคนในวงกวา้ง เพือ่จุดประสงค์

อ่ืนที่ไม่ใช่งานอดิเรก ในช่วงสองสามปีที่ผา่นมา กระแสการใชส่ื้อสงัคม ออนไลน์เพิม่

มากขึ้นหลงัจากที่นาย บารัคโอบาม่า ไดใ้ชส่ื้อสงัคม ออนไลน์หลากหลายประเภท เช่น 

Twitter, Myspace, Youtube  และ Facebook ในการหาเสียงเพือ่สมคัรรับเลือกตั้งเป็น 

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผลทาํใหข้อ้มูลท่ี นาย บารัค โอบาม่า ตอ้งการส่ือ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดแ้ทบทุกระดบั และมีส่วนสาํคญัที่ช่วยใหไ้ดรั้บการ

เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใน เวลาต่อมา 

(ที่มา https://ratnadolsite.wordpress.com/บทที่-1-สงัคมออนไลน์-social-network/)                                                               

(วนัที่คน้ขอ้มูล 6 สิงหาคม 2561) 

2.2 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  

การทาํการตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา 

Youtube, โฆษณา Instagram มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ทาํใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิม่มากขึ้น 

โดยใชว้ธีิต่างๆ ในการ โฆษณาเวบ็ไซต ์หรือ โฆษณาขายสินคา้ท่ีจะนาํสินคา้ของเราไปเผยแพร่

ตามส่ือออนไลน์ เพือ่ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้

ของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทาํไดห้ลายช่องทาง ดงัน้ี 

 2.2.1 การตลาดบน (Search Engine Marketing)  

Search Engine เป็นการทาํใหสิ้นคา้ของเราติดอนัดบัการคน้หาในลาํดบัแรกๆ ซ่ึงจะทาํ

ใหเ้ราถูกคน้พบไดง่้ายและถูกคลิกไดบ่้อยกวา่เวบ็ไซตท่ี์อยูด่า้นล่างหรืออยูใ่นหนา้ถดัไป 

แบ่งออกเป็น SEO (การทาํเวบ็ไซตข์องเราใหติ้ดอนัดบัของ Google) กบั PPC (การซ้ือ 

Ads บน Google)   

 2.2.2 การตลาดทีท่ําผ่านอีเมล์ (Email Marketing)  

เพือ่ส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ต่างๆ ถึงลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนตํ่า

ที่สุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นการทาํการตลาดที่ตรงกลุ่ม และ

สามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

https://ratnadolsite.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-social-network/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/google-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
http://instagram.nipa.co.th/
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2.2.3 การตลาดผ่าน Social Network (Social Marketing)  

การตลาดทีท่าํผา่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest 

ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing กาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะมีสถิติการใชง้านสูง

กวา่ผแหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 

(ที่มา https://www.nipa.co.th/blog-detail/การตลาดออนไลน-์online-marketing-คือ

อะไร-) (วนัที่คน้ขอ้มูล 6 สิงหาคม 2562 

 

2.3 การตัดต่อวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์ (Editing videos or movies) 

2.3.1 Post-Production  

เป็นขั้นตอนหลงัจากขั้นตอน การเขียนบท, Pre-production และ Production ตามลาํดบั 

โดยขั้นตอน Post-Production เป็นขั้นตอนหลงัการผลิตภาพยนตร์ ท่ีไดถ่้ายทาํมาแลว้ 

ขั้นตอนน้ีจะทาํเก่ียวกบัการตดัต่อภาพยนตร์ (editing) การใส่เอ็ฟเฟ็คต่างๆที่ตอ้งการ 

รวมไปถึงการแปลงไฟลต่์างๆ เพือ่นาํลงส่ือที่เหมาะสม 

1. การตดัต่อเสียง การใชโ้ปรแกรมท่ีใชใ้นงานดา้นการตดัต่อเสียง เช่น โปรแกรม Adobe 

Audition เป็นตน้ ในการตดัต่อเสียงท่ีจะใชใ้นการตดัต่อวดีิโอ 

2. การตดัต่อวดีิโอ การใชโ้ปรแกรมท่ีใชใ้นงานดา้นการตดัต่อวดีิโอ เช่น Sony vegus, 

Adobe Premier Pro, Edius เป็นตน้ 

2.3.2 การใส่วิดีโอเอ็ฟเฟ็ค  

การใชโ้ปรแกรมที่ใชใ้นการสร้างเอ็ฟเฟ็คในงานวดีิโอ เช่น Adobe After Effect เป็นตน้ 

2.3.3 ความหมายของการตัดต่อ 

การตัดต่อ หมายถึง การเปล่ียนภาพและเสียงจากหน่ึงช็อต (Shot) ไปยงัช็อตต่อไปโดย

ใหค้วามต่อเน่ืองและเรียงลาํดบัเร่ืองราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซ้้ าซอ้นกนั โดย

รักษาคุณภาพของภาพและเสียงใหก้ลมกลืนกนัโดยตลอด 

https://www.nipa.co.th/blog-detail/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-online-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
https://www.nipa.co.th/blog-detail/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-online-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
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การตัดต่อภาพยนตร์ คือ การลาํดบัภาพจากภาพยนตร์ท่ีถ่ายทาํไว ้โดยนาํแต่ละฉากมา

เรียงกนัตามโครงเร่ือง จากนั้นใชเ้ทคนิคการตดัต่อใหภ้าพและเสียงมีความสมัพนัธท่ี์

ต่อเน่ืองกนั เพือ่ใหไ้ดภ้าพยนตร์ที่เตม็รูปแบบ ถือไดว้า่การตดัต่อภาพยนตร์เป็นขั้นตอน

สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของการสร้าง ภาพยนตร์ก่อนการนาํไปเผยแพร่ 

การตดัต่อหรือวา่การลาํดบัภาพเป็นขั้นตอนท่ี 3 ในกระบวนการโปรดกัชัน่ คือ โพสต์

โปรดกัชัน่ ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยสาํหรับการปรุงแต่งงานให้ชวนล้ิมรสต่อคนดู 

2.3.4 ความสําคญัของการตัดต่อ 

2.3.4.1 ช่วยเช่ือมต่อภาพ ในการถ่ายวดีิโอนั้นไม่นิยมแช่กลอ้งจบัภาพหรือฉากใด

น่ิงนานๆ เพราะจะทาํใหผู้ช้มเบ่ือหน่าย ดงันั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ 

จบัภาพในมุมต่างๆ กนั ถา้เป็นการถ่ายทาํดว้ยกลอ้งเดียวก็จะตอ้งนาํภาพ

ทั้งหมดเหล่านั้นมาเรียงลาํดบัเขา้ดว้ยกนัใหถู้กตอ้งตามเร่ืองราวหรือตาม

บทวดีิโอ 

2.3.4.2 ช่วยแกไ้ขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวดีิโอบางคร้ังมีการระมดัระวงัและ

พจิารณากนัอยา่งรอบคอบแลว้ก็ตาม ยงัมกัจะพบขอ้บกพร่องอยูเ่สมอ การ

ตดัต่อสามารถช่วยไดโ้ดยการตดัภาพที่ไม่ตอ้งการออกไปหรือแทรกภาพที่

ดีเขา้ไปแทนที่ หรือตอ้งการแต่ภาพที่ไม่ตอ้งการเสียงที่มากบัภาพนั้นก็

สามารถเอาออกไปได ้

2.3.4.3 ช่วยกาํจดัเวลา ในการถ่ายวดีิโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเป็นรายการ

สาํหรับออกอากาศนั้น เวลาเป็นเร่ืองสาํคญัมากจาํเป็นท่ีจะตอ้งถ่ายใหไ้ด้

เวลาตามที่กาํหนด แมว้า่จะถ่ายภาพที่ดีๆ สวยๆ และมีประโยชน์กบัเร่ืองที่

จะเสนอมากเพยีงไร ก็จาํเป็นจะตอ้งเลือกภาพนั้นมาตดัต่อใหไ้ดค้วามยาว

พอเหมาะกบัเวลาที่กาํหนดเท่านั้น ดงันั้นเจา้หนา้ที่ตดัต่อลาํดบัภาพก็

จะตอ้งใชก้ระบวนการตดัต่อน้ีปรับแต่งตดัภาพส่วนเกินออกไป หรือแทรก

บางภาพเพิม่เขา้มาเพือ่ใหไ้ดเ้วลาที่พอดี 

2.3.4.4 ช่วยสร้างเร่ืองราวอยา่งต่อเน่ือง การลาํดบัภาพเป็นการนาํภาพแต่ละฉากแต่

ละตอนมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ถา้เป็นการต่อเช่ือมภาพอยา่งมีศิลปะดว้ย

ความคิดสร้างสรรค ์ผูช้มจะรู้สึกต่อเน่ืองในเร่ืองราวที่เช่ือมต่อกนัอยา่งเป็น
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ลาํดบันั้น ใหร้ายละเอียดมากพอเท่าที่ผูช้มอยากจะรู้ ใหค้วามรู้สึกและ

อารมณ์ตามที่ควรจะเป็น ทั้งน้ีหมายถึงวา่ในขั้นตอนการถ่ายทา้นั้นตอ้งได้

ภาพที่ดี มีรายละเอียดเพยีงพอ มีทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกล้

และภาพหลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เจา้หนา้ที่ตดัต่อจึงจะสามารถ

เลือกภาพมาตดัต่อไดต้ามตอ้งการ 

2.3.5 ความสําคญัของการตัดต่อ 

ในการตดัต่อมีวตัถุประสงคอ์ยู ่5 ประการ ดงัน้ี (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26) 

2.3.5.1 เพือ่คดัเลือก การถ่ายวดีิโอแมมื้ออาชีพก็ยงัตอ้งถ่ายทาํกนัหลายๆ รอบ ไม่

ตอ้งพดูถึงวดีิโอที่เราถ่ายกนัเองประเภทมว้นเดียวจบ จาํเป็นอยา่งยิง่ที่

จะตอ้งคดัเลือกเอาเฉพาะช่วงที่ดีที่สุด ส่วนที่เหลือตดัทิ้งไป 

2.3.5.2 เพือ่ลาํดบัภาพ เม่ือคดัเลือกตอนต่างๆ มาแลว้ก็ตอ้งนาํมาเรียงลาํดบัให้

เป็นไปตามเน้ือเร่ืองหรือสคริปตท์ี่วางไว ้

2.3.5.3 เพือ่ปรับความยาว หลงัจากท่ีนาํตอนต่างๆ มาเรียงกนัแลว้ ความยาว

ทั้งหมดอาจจะสั้นหรือยาวเกินไป จึงตอ้งมีการตดัออกหรือหามาเพิม่ และ

ปรับตาํแหน่งเขา้ออกและความยาวของแต่ละท่อนใหเ้หมาะสม 

2.3.5.4 เพือ่ปรับแต่งแกไ้ข ตอนที่เราเลือกมาอาจมีขอ้บกพร่องในเร่ืองแสง สีและ

ส่ิงแปลกปลอมต่างๆ เขา้มา การตดัต่อจะทาํใหเ้ราไดแ้กไ้ข ลบออกหรือ

ปรับแต่งใหแ้ต่ละท่อนมีความ กลมกลืนกนั 

2.3.5.5 เพือ่ปรุงแต่ง เป็นการเพิม่สีสนัเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียง Effect การใส่ 

Transition การซอ้นตวัหนงัสือ จะทาํใหว้ดีิโอมีความน่าดูยิง่ขึ้นอยา่งไรก็

ตาม การใชเ้ทคนิคพร่าเพร่ือก็อาจทาํใหดู้เลอะเทอะ และลดความน่าสนใจ

ของเน้ือหาลงได ้เช่นกนั วดีิโอจะสมบูรณ์ไปไม่ได ้ถา้ขาดการจดัการเร่ือง

เสียงที่ดี การแทรกคาํบรรยาย การปรับความดงัของช่วงต่างๆ การแพนซา้ย

ขวาของเสียง การเพิม่เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ รวมทั้งการเพิม่

เสียงเทคนิคต่างๆ ลงไปในวดีิโอถือเป็นเสน่ห์ที่จะทา้ใหเ้กิดความ

ประทบัใจไดอ้ยา่งยิง่ทีเดียว (ดลใจ อุดมสิน, มปป.: 28-29)                                                                                       
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2.3.6 ระบบการตัดต่อ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี คือ 

2.3.6.1 ระบบลิเนียร์ (Linear) 

2.3.6.2 ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear) 

2.3.6.3 ระบบไฮบริดจ ์(Hybrid) 

2.3.6.1 ระบบลิเนียร์ (Linear)  

เป็นวธีิลาํดบัภาพไปตามลาํดบัอยา่งต่อเน่ืองกนัไม่สามารถกระโดดไปทาํงานช่วงใด

ช่วงหน่ึงที่มีความพร้อมมากกวา่ได ้เป็นระบบการตดัต่อมว้นเทปวดีิโอเป็นหลกัอยา่ง

นอ้ย 2 เคร่ือง คือตวัเล่น 1 เคร่ือง กบัตวับนัทึกอีก 1 เคร่ือง เรียกการตดัต่อแบบน้ีวา่ A/X 

Roll กรณีตอ้งการทาํเทคนิคการเปล่ียนภาพจากภาพหน่ึงไปอีกภาพหน่ึง (Transition) 

จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองเล่นเทปเพิม่ขึ้นอีก 1 เคร่ือง รวมเป็น 2 เคร่ือง เรียกวา่ A/B Roll การ

ทา้งานระบบนอนลิเนียร์ จะตอ้งมีชุดควบคุมเคร่ืองเล่นเทป (Edit Controller) เคร่ือง

สลบัภาพ (Switcher) เคร่ืองใส่เอฟเฟ็กต ์(Effect Generator) รวมทั้งอุปกรณ์ซอ้น

ตวัหนงัสือ (Character Generator) โดยที่อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด อาจจะรวมอยูใ่น

อุปกรณ์เพยีงช้ินเดียวหรือแยกกนัทั้งหมดก็ได ้4 กรณีท่ีมีการแกไ้ขจาํเป็นจะตอ้งทาํใหม่

ทั้งหมดตั้งแต่จุดที่แกไ้ขไปจนถึงจุดสุดทา้ยหากการแกไ้ขนั้นทา้ใหค้วามยาวของงาน

เปล่ียนแปลงไป ที่สาํคญัการใชเ้ทปสาํหรับตดัต่อสองหรือสามตวัเป็นการไม่ประหยดั

เป็นอยา่งยิง่ เพราะนอกจากเทปเหล่าน้ีจะมีราคาสูงแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมบาํรุงทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกลไก โดยเฉพาะอยา่งยิง่หวัเทปที่มีราคา

แพง และจะตอ้งเปล่ียนตามอายใุชง้านเป็นระยะๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 2.3.6.2 ระบบนอนลิเนียร์ (Non-Linear)  

เป็นวธีิลาํดบัภาพที่สามารถกระทาํในช่วงใดๆ ก่อนก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั

ก่อนหลงัของเน้ือหา การแกไ้ขสามารถกระทาํไดอ้ยา่งอิสระ ส่วนหลงัของงานจะยา้ยไป

มาเพือ่ปรับไปตามการแกไ้ขนั้น ฟิลม์ภาพยนตร์คือตวัอยา่งของส่ือที่เป็นนอนลิเนียร์ 

กรณีของภาพวดีิโอจะตอ้งถูกแปลงใหอ้ยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูลดิจิทลัของคอมพวิเตอร์
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เสียก่อน จึงจะทาํงานแบบนอนลิเนียร์ได ้โปรแกรมลาํดบัภาพจะนาํขอ้มูลวดีิโอท่ีอยูใ่น

ฮาร์ดดิสกม์าแสดงเป็นส่ือนอนลิเนียร์ที่มองเห็นได ้(Non-Linear Visual Media) บนเสน้

เวลา (Timeline) เหมือนกบัการทา้งานกบัฟิลม์ภาพยนตร์ ดงันั้นโดยทัว่ไปจึงอธิบายการ

ลาํดบัภาพแบบนอนลิเนียร์น้ีวา่ เป็นการลาํดบัภาพโดยใชฮ้าร์ดดิสกเ์ป็นหลกั 

2.3.6.4ระบบไฮบริดจ์ (Hybrid)  

เป็นระบบลูกผสมที่สามารถตดัต่อวดีิโอไดท้ั้งระบบลิเนียร์และระบบนอนลิเนียร์ใน

ตวัเอง การทาํงานสามารถควบคุมเทปไดอ้ยา่งนอ้ย 3 เคร่ือง เพือ่ตดัต่อแบบ A/B/C 

Roll ได ้สามารถบนัทึกสญัญาณวดีิโอลงบนฮาร์ดดิสก ์เพือ่ตดัต่อแบบ A/B Roll 

บนฮาร์ดดิสกไ์ดส้ามารถตดัต่อวดีิโอจากเทปร่วมกบัวดีิโอที่บนัทึกไวแ้ลว้บน

ฮาร์ดดิสกไ์ด ้สามารถสลบัการทาํงานจากเคร่ืองเล่นเทปไปฮาร์ดดิสกห์รือจาก

ฮาร์ดดิสกไ์ปยงัเคร่ืองเล่นเทปทนัที ระบบไฮบริดจน้ี์นาํมาใชเ้พือ่เช่ือมต่อช่วงคาบ

เก่ียวของการเปล่ียนจากระบบลิเนียร์ไปสู่ระบบนอนลิเนียร์ โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังาน

ที่ยงัปรับตวักบัระบบคอมพวิเตอร์ไม่ทนั ปัจจุบนัโปรแกรมตดัต่อระบบนอนลิเนียร์

พฒันาใหใ้ชง้านไดง่้ายขึ้น นกัตดัต่อส่วนใหญ่มีความคุน้เคยกบัคอมพวิเตอร์มากขึ้น 

จึงถือวา่ไดผ้า่นพน้ช่วงนั้นไปแลว้ ระบบไฮบริดจจึ์งเส่ือมความนิยมลงไปผูใ้ชง้าน

สามารถเร่ิมตน้ใหม่กบัระบบนอนลิเนียร์ไดท้นัที ตวัอยา่งของระบบไฮบริดจ ์ไดแ้ก่ 

Sony ES-7 และ FAST Video Machine เป็นตน้ 

2.3.7 ชนิดของวิดีโอ 

วดีิโอที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

2.3.7.1 วิดีโออะนาลอก (Analog Video) เป็นวดีีโอที่ทาํการบนัทึกขอ้มูลภาพและเสียง

ใหอ้ยูใ่นรูปของสญัญาณอนาลอก (รูปของคล่ืน) สาํหรับวดีีโอประเภทน้ี 

เช่น VHS (Video Home System) ซ่ึงเป็นมว้นเทปวดีีโอท่ีใชดู้กนัตามบา้น เม่ือ

ทาํการตดัต่อขอ้มูลของวดีีโอชนิดน้ี อาจจะทาํใหคุ้ณภาพลดนอ้ยลง 

2.3.7.2 วีดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวดีิโอที่ทาํการบนัทึกขอ้มูลภาพและเสียงที่

ไดม้าจากกลอ้งดิจิตอล ใหอ้ยูใ่นรูปของสญัญาณดิจิตอล คือ 0 กบั 1 ส่วนการ

ตดัต่อขอ้มูลของภาพและเสียงที่ไดม้าจากวดีีโอดิจิตอลนั้น จะแตกต่างจาก
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วดีีโออนาลอก เพราะขอ้มูลที่ไดจ้ะยงัคงคุณภาพความคมชดัเหมือนกบัขอ้มูล

ตน้ฉบบั การพฒันาของวดีีโอดิจิตอลส่งผลใหว้ดีีโออนาลอกหายไปจากวงการ

มลัติมีเดีย เน่ืองจากสญัญาณดิจิตอลสามารถที่จะบนัทึกขอ้มูลลงบนฮาร์ดดิสก ์

ซีดีรอม ดีวดีี หรืออุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลอ่ืน ๆ และสามารถแสดงผลบน

คอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการผลิตมลัติมีเดียบนคอมพวิเตอร์ 

สามารถเปล่ียนรูปแบบของสญัญาณอนาลอกเป็นสญัญาณดิจิตอลได ้เพยีงแต่

ผูผ้ลิตมีทรัพยากรทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ที่เหมาะสมเท่านั้น 

2.3.8 ระบบวิดีโอในปัจจุบัน 

ระบบวดีิโอในปัจจุบนัมีความสมัพนัธก์บัการนาํเอาไฟลว์ดีิโอไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง

ไฟลว์ดีิโอนั้นๆ จะเปิดกบัโทรทศัน์ หรือเคร่ืองเล่นอ่ืนไดห้รือไม่ขึ้นอยูก่บัการกาํหนดคา่ของ

ระบบวดีิโอในขั้น ตอนการตดัต่อดว้ย โดยตอ้งกาํหนดค่าในตรงกบัระบบวดีิโอทัว่ไปที่แต่ละ

ประเทศเลือกใชเ้ท่านั้นใน ปัจจุบนันิยมใช ้4ระบบดว้ยกนัคือ 

2.3.8.1 ระบบ PAL(Phase Alternate Line)   

เป็นระบบพื้นฐานที่มีความคมชดัสูง แต่การเคล่ือนไหวของภาพจะไม่ราบร่ืนเท่ากบั

ระบบอ่ืน โดยมีอตัราการแสดงผลภาพ เท่ากบั 25 เฟรมต่อวนิาที (fps) และใชข้นาดของ

ภาพที่ 720 x 576 Pixel ที่ค่า PAR (Pixel Aspect Ratio) 1 : 1.0667 นิยมใชใ้นกลุ่ม

ประเทศยโุรปแอฟริกาใตแ้ละเอชียบางประเทศซ่ึงในประเทศไทยไดรั้บความนิยมเป็น

หลกั 

2.3.8.2 ระบบ NTSC (National Television System Committee) 

เป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในการตั้งมาตรฐานที่เก่ียวกบัโทรทศัน์และวดีีโอในสหรัฐ 

มาตรฐานน้ีเป็นการเขา้รหสัขอ้มูลแบบสญัญาณอิเล็กทรอนิกส์  กาํหนดใหส้ร้างภาพ

ดว้ยเสน้ในแนวนอน 525 เสน้ต่อเฟรม ในอตัรา 30 เฟรมต่อวนิาที มีสี 16 ลา้นสีที่

แตกต่างกนัและอตัรารีเฟรช เป็น 60 Halt-Frame (Interlace)ต่อวนิาที แต่บนจอภาพ

คอมพวิเตอร์นั้นจะใชว้ธีิการท่ีเรียกวา่ “Progressive-Scan” ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
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จอภาพโทรทศัน์ตรงที่สามารถสร้างภาพเป็นแบบเฟรมต่อเฟรม โดยไม่มี

การ Interlacing 

ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีความคมชดัสูงระบบ PAL ไม่ได ้แต่การเคล่ือนไหวของ

ภาพนั้นราบร่ืนและสวยงามกวา่ระบบระบบ PAL โดยมีอตัราการแสดงผลภาพ เท่ากบั 

29.79 เฟรมต่อวนิาทีนิยมใชใ้นกลุ่มประเทศอเมริกาและญี่ปุ่ น 

2.3.8.3 ระบบ SECAM (Sequential Color and Memory) 

เป็นมาตรฐานของการแพร่สญัญาณโทรทศัน์และวดีีโอท่ีใชก้นัในฝร่ังเศส ยโุรป

ตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และประเทศในพื้นที่ใกลเ้คียง ทาํการแพร่สญัญาณแบบ

อนาลอก ส่วนการสร้างภาพจะเป็น 819 เสน้ ดว้ยอตัรารีเฟรช 25 เฟรมต่อวนิาที ซ่ึงจะ

แตกต่างจากมาตรฐาน NTCS และ PAL ในเร่ืองการผลิต วธีิการแพร่ภาพออกอากาศ 

และจากสาเหตุที่ระบบน้ีไม่แตกต่างจากระบบ PAL มากนกั เคร่ืองรับโทรทศัน์ในยโุรป

จึงทาํการพฒันาใหส้ามารถใชง้านไดท้ั้งระบบ PAL และ SECAM 

2.3.8.4 ระบบ HDTV (High Definition Television) 

เป็นเทคโนโลยขีองการแพร่ภาพโทรทศัน์ที่ถูกพฒันาขึ้นมาเพือ่แสดงภาพที่มีความ

ละเอียดสูง คือ 1280×720 ซ่ึงเป็นความละเอียดสาํหรับการแสดงภาพเช่นเดียวกบัโรง

ภาพยนตร์ แต่ในขณะพฒันานั้นไดมี้การโตเ้ถียงกนัระหวา่งกลุ่มอุตสาหกรรมโทรทศัน์

กบักลุ่มอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ วา่จะใชค้วามละเอียดจอภาพเป็น1920×1080 พกิเซล 

หลงัจากนั้นสรุปไดว้า่ ความละเอียดน้ีไม่เหมาะสม ดงันั้นมาตรฐาน HDTV จึงได้

กาํหนดใหมี้ความละเอียดของจอภาพเป็น 1280×720  

2.3.9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ  

การตดัต่อวดีิโอจะตอ้งมีอุปกรณ์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.3.9.1  กล้องวิดีโอ เป็นกลอ้งท่ีใชใ้นการถ่ายขอ้มูลเขา้สู่คอมพวิเตอร์ เพือ่ทาํการตดัต่อ

โดยการตดัต่อจะเนน้การตดัต่อในระบบ Non-Linear หรือการตดัต่อดว้ยคอมพวิเตอร์

เป็นหลกั ดงันั้นจึงตอ้งมีการถ่ายขอ้มูลเขา้สู่คอมพวิเตอร์ก่อน 
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2.3.9.2   การ์ดตัดต่อ การถ่ายขอ้มูลจากกลอ้งวดีิโอเขา้สู่คอมพวิเตอร์ จะตอ้งมีการ์ดตดั

ต่อ (Capture card) ทาํหนา้ทีเ่ป็นตวักลางในการผา่นสญัญาณวดีิโอเขา้สู่คอมพวิเตอร์ 

และทาํหนา้ที่ในการบีบอดัขอ้มูลวดีิโอใหมี้ขนาดเล็กลง 

2.3.9.3   สายส่งสัญญาณ เป็นสายสาํหรับส่งสญัญาณจากกลอ้งวดีิโอเขา้สู่เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ หากกลอ้งที่ใชเ้ป็นแบบ Analog ก็จะใชส้ายประเภท S-Video หรือ 

Component แต่ถา้เป็นกลอ้งประเภท Digital ก็จะใชส้ายประเภท IEEE 1394 หรือสาย 

DV เช่น สาย Fire wire, I. Link, m LAM เป็นตน้ 

2.3.9.4 ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมสาํหรับการจบัภาพวดีิโอ (Capture) ซ่ึงคุณอาจจะใช้

โปรแกรมที่ไดรั้บมาพร้อมกบัการ์ดทาํการ Capture ก็ได ้หรือจะใชโ้ปรแกรม

อ่ืนๆ ก็ได ้เช่น WinDVR, PowerVCR, Pinnacle Studio, WinDVR, 

AVI_io_tral เป็นตน้ ซ่ึงบางโปรแกรมก็มีใหคุ้ณสามารถดาวน์โหลดมาทดลอง

หรือใชง้านฟรีก็มี 

2.3.9.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรเป็นเคร่ืองที่มาความเร็วของซีพยีสููง ไม่ควรตํ่ากวา่ 

Pentium III 500 MHz ควรเป็นเคร่ืองที่ใชฮ้าร์ดดิสกท์ี่มีความเร็วสูง เช่น 

ความเร็ว 7200 rpm แบบ UDMA /66 หรือ UDMA/100 หากเป็นฮาร์ดดิสก์

แบบ SCSI จะยิง่ดี และควรมีขนาดที่มากเพยีงพอสาํหรับเก็บขอ้มูลวดีิโอได ้

2.3.10 หลักพื้นฐานสําคญัในการตัดต่อวิดีโอ 

การตดัต่อเป็นการสร้างเร่ืองราวขึ้นมาใหส้มบูรณ์ โดยใหภ้าพและเสียงมีความต่อเน่ืองกนัโดย

ตลอด การจะทา้เร่ืองราวใหส้มบูรณ์โดยการตดัต่อนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัพื้นฐานสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 

2.3.10.1 ความต่อเน่ือง (Continuity)  

การตดัต่อเทปวดีิโอตอ้งพยายามรักษาหรือสร้างความต่อเน่ืองในส่ิงต่อไปน้ี 

2.3.10.1.1   รายละเอียดของส่ิงที่ต้องการจะกล่าวถึง ผูช้มรายการมกัจะตอ้งการ

จดจา้ภาพของบุคคลหรือส่ิงของจากช็อตหน่ึงไปยงัอีกช็อตหน่ึงได ้ดงันั้นให้

หลีกเล่ียงการตดัต่อภาพจากภาพที่เปล่ียนระยะทางหรือมุมกลอ้งที่ไกลมากมา
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เป็นภาพทีใ่กลม้าก หรือภาพถ่ายจากมุมดา้นหนา้ของคนท่ีไกลตดัมาเป็น

ภาพถ่ายจากขา้งหลงับุคคลเดียวกนัที่ใกลม้าก แต่ถา้จา้เป็นตอ้งตดัต่อภาพแบบ

น้ี จะตอ้งเช่ือมโยงสมัพนัธข์องภาพใหต้่อเน่ือง โดยคา้อธิบายวา่ภาพน้ีเป็น

บุคคลเดียวกนักบัที่เห็นในช็อตก่อนหนา้น้ี 

2.3.10.1.2  สถานที่ในฉาก เพือ่ให้เกิดความต่อเน่ืองของภาพ จะตอ้งรักษาให้

ตาํแหน่งของบุคคลหรือส่ิงของท่ีปรากฏในภาพอยูใ่นฉากเดียวกนั เช่น ฉากการ

สนทนาของ 2 คน ซ่ึงถ่ายขา้มไหล่ของแต่ละคนเพือ่จบัภาพของคู่สนทนานั้น 

ผูช้มก็ตอ้งการทีจ่ะเห็นวา่อีกคนนั้นก็ยงัอยูใ่นจอเหมือนกนั แต่จะเปล่ียนไปถ่าย

ในมุมตรงขา้ม และที่สาํคญัเวลาถ่ายทา้และตอ้งยา้ยกลอ้งก็ตอ้งคาํนึงถึงเสน้

แบ่งการสนทนา (Vector Line บางทีเรียกวา่ Line of Conversation หรือ 

Conversation Axis หรือ Principal Axis) คือ จะตอ้งตั้งกลอ้งถ่ายจากเสน้แบ่ง

ดา้นเดียวกนั มิฉะนั้นการตดัต่อภาพจะกระโดด หรือจะเป็นภาพการสนทนาท่ี

หนัหนา้ไปทิศทางเดียวกนั 

2.3.10.1.3   การเคล่ือนไหวของผู้แสดง การตดัต่อภาพใหอ้ากปักิริยาของผู ้

แสดงมีความต่อเน่ืองอยา่งเป็นธรรมชาติมากที่สุด ใหต้ดัภาพระหวา่งการ

เคล่ือนไหวของผูแ้สดง ไม่ใช่ก่อนและหลงัการเคล่ือนไหวนั้น 

2.3.10.1.4   สี สีสนัของภาพมีความสาํคญัในการลา้ดบัภาพใหต่้อเน่ือง ถา้ฉาก

ต่อเน่ืองทีเ่ป็นฉากเดียวกนัแต่ถ่ายทา้หลายคร้ัง ต่างเวลากนั เม่ือนา้มาลา้ดบัเป็น

เร่ืองราวต่อเน่ืองกนัตอ้งระมดัระวงัวา่อุณหภูมิสีของแสงแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึง

จะเป็นเหตุใหส้ะดุดความรู้สึกของผูช้ม 

2.3.10.1.5   เสียง เสียงจะตอ้งมีความสมัพนัธก์บัภาพ การตดัต่อบางรายการ

ตอ้งการใชเ้สียงจริงท่ีไดบ้นัทึกไวร้ะหวา่งการถ่ายทา้ในบางช่วง เช่น เสียงการ

สมัภาษณ์ ในการตดัต่อคา้พดูที่ไม่ตอ้งการออก ตอ้งระวงัใหค้า้พดูนั้นลงจงัหวะ

ใหดี้ ในช่วงคา้ถามหรือคา้ตอบ ส่วนบางตอนอาจตอ้งการใหไ้ดเ้สียงประกอบ

พเิศษเขา้ไป เพือ่แสดงเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มนั้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น เสียง

แบคกราวน์ เสียงยวดยาน เสียงผูค้นโห่ร้อง เป็นตน้ 
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2.3.10.2 ความซับซ้อน (Complexity)  

การตดัต่อภาพใหไ้ดเ้ร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามมองเห็นรายละเอียดที่ซบัซอ้นของ

เหตุการณ์นั้น จะส่ือความหมายใหผู้ช้มเขา้ใจและซาบซ้ึงในเร่ืองราวนั้นมากขึ้น ซ่ึงการ

ตดัต่อเทปวดีิโอให้เร่ืองราวต่อเน่ืองธรรมดา ผูช้มก็สามารถจะดูรายการนั้นไดอ้ยา่งรู้

เร่ืองราวตั้งแต่ตั้งตน้จนจบวา่เหตุการณ์ดาํเนินไปอยา่งไร แต่จะเป็นรายการที่ขาดรสชาติ

บางอยา่ง ผูช้มไม่ไดเ้ห็นวา่กล่าวจะถึงเหตุการณ์แต่ละตอนนั้น มีรายละเอียดท่ี

สลบัซบัซอ้นอยา่งไร การตดัต่อรายการแบบน้ีได ้จะตอ้งไดภ้าพที่ถ่ายระยะใกลแ้สดง

รายละเอียดของส่วนประกอบในเหตุการณ์นั้นหลายๆ ภาพหลายๆ มุม ใชจ้งัหวะในการ

ตดัต่อแทรกภาพเขา้ไปอยา่งเหมาะสมหรือใชเ้สียงดนตรีที่เร่งเร้า หรือเสียงแบคกราวดท์ี่

สอดคลอ้งกบัภาพ เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกร่วมไปกบัภาพนั้น 

2.3.10.3 ความเป็นจริง (Context)  

การตดัต่อทุกชนิดตอ้งเสนอเร่ืองที่เป็นจริงแก่ผูช้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของข่าว 

ในการถ่ายทา้เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์นั้นจะมีทั้งส่วนที่ส่ือ

ความหมายใหเ้ห็นภาพรวมของเหตุการณ์ และก็อาจมีบางภาพท่ีอยูใ่นเหตุการณ์จริง

เช่นกนั แต่เป็นส่วนเล็กนอ้ยที่มิไดมี้ความหมายวา่เหตุการณ์โดยรวมจะเป็นเช่นนั้น การ

ตดัต่อเทปวดีิโออาจทา้ใหค้วามเป็นจริงบิดเบือนไปไดเ้ช่น ตดัต่อข่าวการหาเสียง

เลือกตั้งของนกัการเมืองคนหน่ึง มีภาพที่ช่างกลอ้งถ่ายมาเป็นภาพขนาดใกลข้องคนทีม่า

ฟังการปราศรัยแลว้นัง่หลบันํ้ าลายยดื 2-3 หยด แต่ความจริงแลว้ภาพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็น

ภาพฝงูชนทีแ่สดงความกระตือรือร้นในการฟัง ใหค้วามสนใจกบัคา้ปราศรัยนั้นมาก ถา้

เราตดัต่อเฉพาะคนที่นัง่หลบัเขา้ไป ก็เท่ากบัวา่ไดบ้ิดเบือนความจริงไปจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่ควรกระทาํสาํหรับภาพจากแหล่งภาพสะสมนั้นส่วนใหญ่จะเป็น

ภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองธรรมดาทัว่ๆ ไป เช่น เมฆ ทอ้งฟ้า หาดทราย ฝนตก ฟ้า

แลบ ยวดยาน ฝงูชน เป็นตน้ ภาพเหล่าน้ีสามารถนา้มาใชไ้ดดี้กบัการตดัต่อเร่ืองราวท่ี

สอดคลอ้งกนั แต่มิใช่นา้ไปสอดแทรกเพือ่บิดเบือนความจริง 
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2.3.10.4 ความมีคุณธรรม (Ethics)  

เจา้หนา้ที่ตดัต่อเทปวดีิโอจะตอ้งเป็นผูย้ดึหลกัคุณธรรมไม่ใชก้ารตดัต่อเป็นเคร่ืองมือ

สร้างเร่ืองราวใหบ้ิดเบือนไปจากเหตุการณ์ที่เป็นจริง นอกเสียจากจะเป็นรายการละคร

หรือ     นวนิยายทีแ่ต่งขึ้นมาเท่านั้น ตอ้งไม่ใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของตนเองเป็นเคร่ือง

ตดัสินใจที่สอดแทรกบางภาพที่มิไดมี้ความจริงปรากฏอยู ่ดงันั้นในการตดัต่อเทปวดีิโอ

ท่านตอ้งคาํนึงถึงความมีคุณธรรม ระมดัระวงัไม่ใหมี้การแต่งเติมหรือบิดเบือนอนัอาจ

ทา้ใหผู้ห้น่ึง ผูใ้ดเกิดความเสียหายจากการตดัต่อของตวัท่าน 

2.3.11 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 

เทคนิคการเลือกใชภ้าพในการตดัต่อเทปวดีิโอ สามารถนาํมากล่าวไวไ้ดด้งัน้ี 

2.3.11.1 มุมกล้อง  

มุมกลอ้งในระดบัที่แตกต่างกนัจะทา้ใหค้วามหมาย และความรู้สึกที่แสดงออกมานั้น

แตกต่างกนัออกไป 

– ภาพมุมปกติ (Normal Angle Shot) เป็นมุมกลอ้งที่ใชก้นัมากที่สุด ภาพจะอยูใ่น

ระดบัสายตา โดยยดึเอาส่ิงที่ถ่ายเป็นหลกัไมใช่ระดบัสายตาของผูถ่้าย 

– ภาพมุมสูง (High Angle Shot) ระดบัของกลอ้งจะอยูสู่งกวา่วตัถุที่ถ่าย โดยถ่ายลงมา

ใหเ้ห็นภาพแสดงถึงความตอ้ยตํ่าขาดพลงัภาพมุมสูงเหนือศีรษะ และปลายเทา้เป็นภาพ

ที่มีระยะใกลเ้ขา้มามากกวา่ ELS 

– Medium  Close Up (MCU) ภาพจะเนน้ส่ิงท่ีถ่ายมากขึ้น 

– Close up (CU) เป็นภาพที่ถ่ายใกลม้ากๆ จนฉากหลงัแทบจะไม่มีความหมาย 8 

– Extreme Close up (ECU) เป็นภาพที่ถ่ายใกลม้ากๆ จนส่ิงที่ถ่ายเป็นจุดเด่นเตม็

จอโทรทศัน์ 
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2.3.11.2 การเคล่ือนกล้อง 

– Pan คือ การเคล่ือนกลอ้งในแนว Horizontal คือ จากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ย

ในแนวนอน 

– Till เป็นการเคล่ือนกลอ้งในแนวด่ิง (Vertical) คือขาของกลอ้งอยูก่บัที่แต่หวักลอ้ง

ยกขึ้นในแนวด่ิง (Till-Up) และกดลง (Till-down) 

– Dolly คือ การเคล่ือนกลอ้งทั้งขากลอ้งและตวักลอ้งเขา้ไปใกลห้รือถอยหลงัห่างจากผู ้

แสดง 

– Zoom เป็นการเคล่ือนเขา้-ออกเฉพาะเลนส์ 

2.3.11.3 การประกอบภาพหรือการจัดองค์ประกอบภาพ  

การประกอบภาพนั้นไม่ใช่เพยีงแต่จบัภาพออกมา แต่หมายถึงวธีิการควบคุมความ

ต่อเน่ืองทางความคิด ตอ้งใหผู้ช้มไดรู้้ไดเ้ห็นในส่ิงที่ตนเองตอ้งการจะบอก ซ่ึงตอ้งไม่

ทา้ใหผู้ช้มไขวเ้ขวสบัสนหรือหนัเหความสนใจไปยงัจุดอ่ืนที่ผดิไปจากเป้าหมายที่วาง

ไว ้

2.3.11.4 การเช่ือมต่อภาพ (Transition) 

เป็นวธีิการลาํดบัเวลาและเหตุการณ์ โดยการใชเ้ทคนิคพเิศษ ดงัน้ี 

 2.3.11.4.1 การตัดภาพ (Cut) หมายถึง การเปล่ียนภาพอยา่งแบพลนั โดยการ

เปล่ียนจากภาพหน่ึงมาอีกภาพหน่ึง โดยไม่มี อะไรมาคัน่ ใชช็้อทที่มี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว การตดัต่อตา

ปกติ มกัใชก้ารตดัภาพแบบน้ี 

 2.3.11.4.2 การตัดแบบเร็ว (Quick cut) หมายถึง การตดัแบบเร็ว ๆ เพือ่ดึงดูด

ความสนใจและใหก้ระซบั 

 2.3.11.4.3 ภาพจางซ้อน (Dissolve) หมายถึง การเช่ือมต่อภาพ โดยการ             

ใชช็้อทแรกค่อยๆจางออกไป ในขณะเดียวกบัฉากหลงัจะ ค่อยๆจางซอ้นเขา้มา 
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จนกระทัง่ช็อทแรกจางหายออกไปเหลือแต่ช็อทหลงัเท่านั้น ใชส้าํหรับคัน่

เช่ือมโยงระหวา่งฉากแรกกบัฉากหลงั หรือระหว่างหลายฉาก ซ่ึงเป็นเวลาที่

ล่วงเลยมาไม่นานนกั และในภาพของฉากแรกกบัฉากหลงัไม่มีอะไรให้

สงัเกตเห็นไดว้า่มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 

2.3.11.4.4 การหยุดภาพ (Freeze) หมายถึง การหยดุภาพท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวให้

น่ิงตรวจจุดที่ตอ้งการ เพือ่เนน้ความสนใจ เพือ่แสดงแสดงรายละเอียดบางส่วน

ของส่ิงที่ถูกถ่าย 

 2.3.11.4.5 ภาพจาง (Fade) ภาพจางมี 2 แบบ คือ 

• Fade In คือ การต่อเช่ือมภาพเร่ิมจากภาพมือสนิทไม่มีภาพ แลว้คอ่ยๆ 

ปรากฏเป็นภาพเลือนลางจนเป็นภาพท่ีมองเห็นชดัเจนมกัใชใ้นตอนเร่ิม

เร่ือง หรือเร่ิมตน้ใหม่ เหมือนการเปิด ฉาก 

• Fade Out เป็นการเร่ิมตน้จากภาพท่ีปรากฏชดัเจนอยูแ่ลว้ ค่อยๆ เลือนลาง

และหายไปกลาย เป็นภาพมืดสนิท มกัใชต้อนจบเร่ือง การใชก้ารจางภาพ

สามารถใชค้ัน่เช่ือมโยงระหวา่งฉากแรกกบัฉากหลงั ซ่ึงเป็นเวลาท่ีล่วง มา

นาน หรือสถานที่นั้นอยูห่่างกนัไกลมาก 

2.3.11.4.6 ภาพกวาด (Wipe) หมายถึง การใชภ้าพต่อเน่ืองโดยใหภ้าพใหม่เขา้

มากวาดภาพเก่าออกจากจอทีละนอ้ยจนภาพเก่าหมดจากจอ หรือภาพใหม่เขา้

มาแทนที่ เช่น กวาดจากซา้ยไปขวา หรือบนจอลงล่างจอ เป็นตน้ 

2.3.11.4.7 ภาพซ้อน (Superimpose) หมายถึง การซอ้นฉาก 2 ฉากเขา้ไว้

ดว้ยกนั เพือ่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างสถานที่ในเวลา เดียวกนั แสดงภาพการคิด

คาํนึงของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการถ่ายภาพใบหนา้และภาพเหตุการณ์ไป 

พร้อมๆกนั นอกจากน้ียงัใชใ้นการสร้างภาพพิเศษ เช่นภาพผี 
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2.3.11.4.8 ภาพเลือนเข้าหากัน (Morphink) การเปล่ียนจากภาพหน่ึงไปสู่อีก

ภาพหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการละลายเขา้หากนัจนเป็นภาพใหม่ ตวัอยา่งเช่น 

ภาพยนตร์เร่ืองคนเหล็ก และเร่ือง โรโบคอบ 

2.3.11.4.9 ภาพกระโดด (Jump Cut) การเกิดภาพกระโดด การที่มีภาพหายไป

จากกลาง Shot ที่ควรจะเช่ือมระหวา่ง Shot แรก กบั Shot สุดทา้ย ทาํใหภ้าพดู

ไม่ต่อเน่ือง / การตดัภาพที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก บุคคลเดียวกนั ขนาด

ภาพเท่ากนั / การตดัภาพท่ีมีขนาดแตกต่างกนั เช่น จากภาพ VLS เป็น CU 

2.3.12 เทคนิคในการเรียงลําดับภาพ 

เทคนิคในการเรียงลา้ดบัภาพน้ีประกอบดว้ยส่ิงท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

2.3.12.1 ความยาวของภาพหรือช็อต การเปล่ียนภาพแต่ละคร้ังจะทา้ใหผู้ช้มถกกระตุน้ค

วามรู้สึกขึ้นอีกคร้ังหน่ึง แลว้ความรู้สึกนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทัง่มีการตดั

ภาพอีกคร้ังหน่ึง ถา้ความยาวของช็อตพอเหมาะกบัอารมณ์ของผูช้ม ผูช้มก็จะ

ถูกกระตุน้ตามจงัหวะ ถา้ช็อตยาวเกินไปอารมณ์ของผูช้มจะราบเรียบไม่ต่ืนเตน้ 

แต่ถา้ช็อตสั้นเกินไปอารมณ์ของผูช้มจะถูกกระตุน้แต่เพยีงบางเบาเพราะเกิด

ความเคยชิน 

2.3.12.2 ความถี่ของการเปลีย่นภาพ การเปล่ียนภาพจากภาพที่หน่ึงไปสู่ภาพที่สอง หรือ

ถา้จะเรียกง่ายๆ วา่การตดัภาพนั้น ตามธรรมดารายการท่ีมีความยาว 30 นาทีจะ

มีความถ่ีในการตดัภาพ ประมาณ 20 คร้ังแต่ความถ่ีน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้

ตามเน้ือเร่ืองของเร่ืองที่แสดง ถา้เป็นเร่ืองที่แสดงถึงการเคล่ือนไหวที่รวดเร็ว 

เช่น การวิง่ การกระโดด อาจตดัภาพที่มีความถ่ีสูง ความจริงแลว้ความยาวช็อต 

และความถ่ีของการเปล่ียนภาพน้ีมีความสมัพนัธก์นัอยูแ่ลว้ 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537 : 77) 
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2.3.13 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 

– Frame Rate คือ ความเร็วที่ใชใ้นการแสดงภาพเคล่ือนไหวต่อ 1 วนิาที โดยที่เราตอ้ง

ใชค้ือ 25 เฟรมต่อวนิาที (หมายถึง การเคล่ือนไหว 25 รูปต่อวนิาที ซ่ึงทาํใหเ้รามองเห็น

เป็นภาพเคล่ือนไหว) โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ท่ี 7 – 10 เฟรมต่อวนิาที ซ่ึงเป็น

การเคล่ือนไหวของภาพยนตร์การ์ตูน 

– ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกวา้งคูณความยาของเฟรม เช่น Aspect Ratio 

เท่ากบั 4 : 3 ซ่ึงหมายความวา่เป็นการแสดงผลท่ีเตม็จอ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ใชแ้สดงผล

เก่ียวกบังานนาํเสนอจาํพวกข่าว ,หนงัวซีีดี Aspect Ratio เท่ากบั 16 : 9 เป็นการแสดงผล

ที่ไม่เตม็จอ โดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการชมภาพยนตร์ 

2.3.14 การนําวิดีโอไปใช้งาน 

วดีิโอสามารถนาํไปใชง้านไดใ้นหลาย ๆ ลกัษณะซ่ึงสามารถแสดงดงัต่อไปน้ี 

– ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบนัทึกมิวสิกวดีีโอ รายการโทรทศัน์ท่ี

ช่ืนชอบ บนัทึกการแสดงสด หรือในงานเล้ียงสงัสรรคต่์าง ๆ เพือ่นาํกลบัมาชมไดอี้ก

คร้ัง 

– ด้านการนําเสนองาน (Video Presentation) สาํหรับแนะนาํสินคา้ กิจกรรมดา้นต่าง ๆ 

– ด้านงานสะสมวีดีโอ (Video Album) สามารถผลิต Video ที่ใชเ้พือ่บนัทึกภาพแห่ง

ความทรงจาํ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกระทาํร่วมกนัขณะท่ีเราศึกษาอยู ่

– ด้านการศึกษา (Education Program) ผลิตส่ือการเรียนการสอนของอาจารยใ์น

รูปแบบของวดีีโอเทป ซีดีรอม หรือภาพน่ิง เพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดท้ั้งใน

ชั้นเรียน และทางออนไลน ์ 

2.3.15 การบีบอัดวีดีโอ 

เป็นการจดัเก็บขอ้มูลภาพและเสียงของไฟลต์น้ฉบบัใหมี้ขนาดลดนอ้ยลง แต่ยงัคงมีปริมาณของ

ขอ้มูลเท่าเดิม แต่ก็เป็นที่ทราบกนัดีแลว้วา่ไฟลอ์าจจะมีคุณภาพลดนอ้ยลงไปตามขนาดที่บีบอดั 
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แต่เน่ืองจากการบีบอดัขอ้มูลมีประโยชน์เป็นอยา่งมากจึงทาํใหมี้การพฒันาต่อมาเร่ือย ๆ ซ่ึง

สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

– เจเพ็ก (JPEG) : เป็นมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูล เน่ืองจากมีความตอ้งการที่จะยอ่

ภาพสีโดยใหค้งรายละเอียดเดิมไวใ้หม้ากที่สุด ซ่ึงคอมพวิเตอร์จะทาํการสุ่มตวัอยา่งของ

จุดภาพในส่วนต่าง ๆ ก่อนที่จะบีบอดัขอ้มูล โดยตรวจสอบพื้นที่วา่จะมีสีอะไรอยูม่าก

ที่สุด จากนั้นจะยบุพื้นที่ให้เหลือเพยีงสีที่ตอ้งการเพยีงหน่ึงพกิเซล ซ่ึง JPEG จะถูก

นาํมาใชก้บัภาพน่ิงที่อตัราส่วนการบีบประมาณ 25:1, 40:1 จนถึง 100:1 

Motion – JPEG หรือ M – JPEG  : เป็นมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูลที่สามารถบีบอดั

และขยายสญัญาณไดต้ั้งแต่ 12:1, 5:1 และ 2:1 ทาํใหภ้าพที่ไดอ้อกมามีคุณภาพและเป็น

ที่น่าพอใจ สาํหรับกลุ่มผูผ้ลิตงานที่ไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกั จึงเป็นระบบที่นิยม

ใชใ้นการ์ตดัต่อ และการ์ดแคปเชอร์ (Capture Card) แบบต่าง แต่ในปัจจุบนัเร่ิมความ

นิยมเน่ืองจากระบบดิจิตอลของกลอ้งดิจิตอลวดีีโอเขา้มาแทนที ่

CODEC  : เป็นเทคโนโลยกีารบีบอดัและการคลายขอ้มูล ซ่ึงสามารถนาํไปใชก้บั

ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้โดยส่วนมาก CODEC จะนิยมใช้

กนัในบีบอดัแบบ MPEG, Indeo และ Cinepak 

– เอ็มเพ็ก (MPEG  : Moving Picture Experts Group) : เป็นมาตรฐานการบีบอดั

สญัญาณภาพและเสียง โดยใชร้ะบบ DCT ซ่ึงเป็นระบบที่ใชก้บัระบบวดีีโอคุณภาพสูง

ทัว่ไป จะมีความคลา้ยคลึงกบัการบีบอดัขอ้มูลแบบ JPEG แต่จะลดจาํนวนขอ้มูลที่ซํ้ า

กนัของภาพต่อไปดว้ย การบีบอดัขอ้มูลแบบ MPEG น้ี เป็นแบบไม่สมมาตร เน่ืองจาก

ขั้นตอนในการเขา้รหสัสญัญาณวดีีโอนานกวา่ขั้นตอนการถอดรหสัขอ้มูล 

โดย MPEG ไดถู้กพฒันาขึ้นอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

– MPEG-1 ใชก้บัวดีีโอที่ดูตามบา้น เป็นที่รู้จกักนัดีในช่ือ VHS ซ่ึงไฟลท์ี่ไดจ้ากการบีบ

อดัขอ้มูลแบบน้ีสามารถใชเ้คร่ืองเล่น CD ทัว่ไป อ่านหรือเขียนขอ้มูลได ้แต่ยงัใหภ้าพที่

ค่อนขา้งหยาบ สญัญาณสีแต่ละจุดไม่สามารถกาํหนดเป็นสีท่ีถูกตอ้งได ้ถา้เป็นระบบท่ี
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ใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ช่วยในการถอดรหสัจะแสดงภาพที่ชดัเจนไดเ้ตม็จอภาพ แต่ถา้ใช้

ซอฟตแ์วร์อยา่งเดียวจะแสดงภาพที่ชดัเจนไดเ้พยีงคร่ึงจอภาพ 

– MPEG-2 เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะการบีบอดัขอ้มูลแบบน้ีก่อนที่

คอมพวิเตอร์จะคาํนวณผลเพือ่แทนค่าจุดสีต่าง ๆ ภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และจะ

คาํนวณทีละหลาย ๆ ภาพ เรียกวา่ “GOP (Group of Picture) “ ซ่ึงเป็นการมองภาพคร้ัง

ละ 8-24 ภาพ โดยจะดูจากภาพที่หน่ึงของ GOP เป็นหลกั จากนั้นจะทาํการเขา้รหสัภาพ 

แลว้มองภาพถดัไปวา่มีความแตกต่างจากภาพแรกที่จุดใด จากนั้นจะทาํการเปรียบเทียบ

และเก็บเฉพาะที่แตกต่างของภาพไวใ้นเฟรมนั้น ส่วนภาพต่อไปก็ทาํการเปรียบเทียบกบั

ภาพติดกนั แลว้เก็บส่วนต่างไวเ้ช่นกนั ทาํใหส้ามารถลดจาํนวนขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ 

และเก็บบนัทึกขอ้มูลที่ตอ้งการถอดรหสัได ้

– MPEG-3 เพือ่ใชง้านกบัโทรทศัน์ที่มีความคมชดัสูง หรือเรียกวา่ HDTV (High – 

Definition Television) เป็นโทรทศัน์ดิจิตอลชนิดใหม่ที่ใชใ้นสหรัฐ แต่ไม่ไดน้าํมาใช้

งานเน่ืองจากไม่ประสบความสาํเร็จ 

– MPEG-4 เป็นมาตรฐานที่ใกลเ้คียงกบั Quick Time เพือ่ใชง้านทางดา้นมลัติมีเดียที่มี

แบนดว์ดิท ์(Bandwidth) ต ํ่า ซ่ึงสามารถรวมภาพ เสียง และส่วนประกอบอ่ืนที่

คอมพวิเตอร์สร้างขึ้นได ้ที่สาํคญั MPEG-4 ไดถู้กออกแบบใหมี้ความสามารถในเชิง

โตต้อบกบัวตัถุต่าง ๆ ในภาพได ้

– MPEG-7 เป็นตวัเช่ือมรายละเอียดเน้ือหามลัติมีเดียเขา้ดว้ยกนั (Multimedia Content 

Description Interface) โดยมีจุดหมายท่ีจะสร้างมาตรฐานการอธิบายขอ้มูลข่าวสารของ

มลัติมีเดีย เพือ่ใชใ้นการสนบัสนุนความหมายของขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ บนส่ือ 

– Microsoft Video  : ทาํงานในขั้นตอนการบีบอดัขอ้มูลทีอ่ตัราส่วนการบีบอดัตํ่าได้

อยา่งรวดเร็ว เหมาะสาํหรับภาพท่ีมีความเคล่ือนไหวมาก ๆ แต่ความละเอียดตํ่า 

(240×180 พกิเซล) 

– Microsoft RLE  : ใชอ้ตัราส่วนในการบีบอดัตํ่า เหมาะสาํหรับภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 

ที่มีความชดัเจน แต่ไม่เหมาะกบังานวดีีโอ 
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– DV Format : มีการสร้างระบบการเขา้รหสัเพื่อบนัทึกเป็นสญัญาณดิจิตอลโดยตรง 

เพือ่ใชก้บักลอ้งถ่ายวดีีโอแบบดิจิตอล ซ่ึงเรียกการเขา้รหสัแบบน้ีวา่ “DV Format” โดย

สญัญาณที่ถูกบนัทึกจะผา่นการบีบอดัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ สามารถส่งผา่นเขา้สู่

คอมพวิเตอร์ไดโ้ดยตรงไม่มีปัญหาการสูญเสียความคมชดัของภาพ แต่ขอ้มูลภาพ

ดิจิตอลวดีีโอค่อนขา้งใหญ่การส่งผา่นขอ้มูลจะใชเ้วลานาน จึงมีการพฒันา

มาตรฐาน IEEE หรือที่เรียกวา่ “Fire Wire” มารองรับการส่งขอ้มูลแบบ DV จนกระทัง่

ไดก้ลายเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อสาํหรับกลอ้งดิจิตอลวดีีโอในที่สุด 

– DivX  : กลุ่มโปรแกรมเมอร์ใตดิ้นไดร่้วมกนัพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ซ่ึงสามารถลด

ขอ้มูลเหลือเพยีง10-20 เปอร์เซ็นตข์องปริมาณขอ้มูลเดิม และยงัสามารถเปิดชม

ภาพยนตร์ดว้ยโปรแกรมธรรมดาไดอี้กดว้ย 

– DVI  : เป็นเทคโนโลย ีCODEC ท่ีถูกพฒันาซ่ึงมีมาตรฐาน NTST ในการแสดงภาพที่

มีอตัรา 30เฟรมต่อวนิาที สามารถบนัทึกและแสดงภาพวดีีโอที่มีการเคล่ือนไหวที่

สมจริงเหมือนในโทรทศัน์ แต่บางคร้ังมกัจะเกิดปัญหาเพราะเน้ือที่ของฮาร์ดดิสกไ์ม่

เพยีงพอ เน่ืองจากสามารถบนัทึกขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก ดงันั้น DVI จึงแกปั้ญหาน้ีโดย

การบีบอดัขอ้มูลและคลายขอ้มูล DVI ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเป็นฮารดแ์วร์ทั้งหมด 

– Cinepak  : เป็นเทคโนโลยกีารบีบอดัและการคลายขอ้มูล สามารถส่งขอ้มูลวดีีโอ

ขนาด 24 บิต บนพื้นที่ขนาด 1 ต่อ 4 ของจอภาพวนิโดว ์ซ่ึงนิยมใชใ้นรูปแบบของไฟล์

วดีีโอที่เป็น *.avi โดยสามารถบีบอดัขอ้มูลไดดี้แต่มีขอ้เสียตรงที่ใชเ้วลานานในการบีบ

อดัขอ้มูล 

– Indeo  : มีพื้นฐานมาจาก DVI ที่เป็นฮาร์ดแวร์ลว้น ๆ ส่วนการเขา้และถอดรหสั

ของ Indeo จะเป็นซอฟตแ์วร์ทั้งหมด โดยนิยมนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการประชุมดว้ยภาพ  

2.3.16 ข้ันตอนการตัดต่อ 

2.3.16.1 การเรียงซีน (Assembly) 

คือ การเรียงฟิลม์ทั้งหมดเป็นลาํดบัก่อนหลงัตามเน้ือเร่ืองของบทภาพยนตร์ จะใชดิ้นสอ

ทาํเคร่ืองหมายบนเสน้ภาพและเรียงเสน้ใหต้รงกนัเพือ่รักษาความพร้อมของเสน้เสียง
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และเสน้ภาพไว ้

2.3.16.2 การตัดต่อข้ันแรก (Rough cut) 

เป็นการตดัต่ออยา่งหยาบๆ โดยตดัหวัและทา้ยของแต่ละซ็อตออกเพือ่ใหก้ารแสดง

ต่อเน่ืองกนั ตดัการแสดงที่ซอ้นกนัอยูอ่อก การตดัต่อขั้นน้ีผูต้ดัต่อสามารถเปล่ียนแปลง

โยกยา้ยภาพและเสียงในแบบต่างๆ เพือ่ให้ภาพยนตร์สามารถสร้างอารมณ์และถ่ายทอด

เร่ืองราวได ้

2.3.16.3 การตัดต่อข้ันสุดท้าย (fine cut )  

การตดัต่อขั้นสุดทา้ยตอ้งทาํอยา่งละเอียด ตอ้งตดัต่อจนไดภ้าพตรงตามท่ีตอ้งการให้

ภาพยนตร์ที่จะปรากฏบนจอควรจะเป็น ถือวา่การตดัต่อภาพเรียบร้อยแลว้พมิพฟิ์ลม์จาก

ตน้ฉบบัทนัทีที่เรียบร้อยแลว้ 

(ที่มา https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/เทคโนโลยส่ืีอประสม/การตดั

ต่อ/) (วนัที่คน้ขอ้มูล 6 สิงหาคม 2561) 

 

https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
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บทที่ 3 

รายละเอยีดปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต่ังของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั : บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)  ที่อยู ่: เลขที่ 50 ชั้น 33 อาคาร         

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 ติดต่อ

สอบถามขอ้มูล 0-2669-9000 

Facebook : GMM Grammy Official / GMM Gold 

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่ / ที่ต ัง่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.2 Logo ของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 Logo ของ บริษทั แกรมม่ีโกลด ์จาํกดั 
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัที่มีช่ือเสียงทางดา้นธุรกิจบนัเทิงและ

เป็นบริษทั เดียวที่ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย ทางบริษทัครอบคลุมทั้งธุรกิจเพลง,วทิย,ุ

โทรทศัน์,ดาวเทียม,ส่ือส่ิงพมิพ,์การจดักิจกรรมพเิศษ หรือ  อีเวน้ท ์ ธุรกิจบอร์ดแคสต้ิง  รวมถึง

ธุรกิจอ่ืนๆอีกมากมายที่เก่ียวขอ้งโดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ 

 

 1.กลุ่มธุรกิจหลกัประกอบดว้ย 

-     ธุรกิจเพลง ธุรกิจสินคา้เพลงและช่องทางการจดัจาํหน่าย ธุรกิจดิจิทลั                        

คอนเทนท ์

-     ธุรกิจดิจิทลัทีวจีาํนวน 2 ช่องไดแ้ก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซ่ึงเป็นช่องรายการ               

ทัว่ไปความ คมชดัปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซ่ึงเป็นช่อง

รายการทัว่ไปความคมชดัสูง (High Definition) 

 

2.กลุ่มธุรกิจอ่ืน ซ่ึงเป็นธุรกิจที่สนบัสนุนและต่อยอดจาํกกลุ่มธุรกิจหลกั เพือ่สร้าง         

การเติบโต ใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมัน่ คงในระยะยาว ประกอบดว้ย 

  -     ธุรกิจวทิย ุ

  -     ธุรกิจภาพยนตร์ 

  -     ธุรกิจโฮม ชอ้ปป้ิง 

  -     ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 
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ทั้งนี้รายละเอียดตามรายการธุรกิจเป็นดังนี ้

1.กลุ่มธุรกิจหลัก 

1.1 ธุรกิจเพลง 

 ดาํเนินการภายใตโ้มเดล “การใหบ้ริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business)  

ตัง่แต่การ คดัเลือกศิลปิน การผลิตงานเพลง การทาํการตลาด การบริหารคอนเทนตเ์พลง และ

การจดัจาํหน่ายสินคํ้า ทั้งทาํงาน Physical และ Digital โดยมุ่งเนน้ที่จะผลิตแนวเพลงที่

หลากหลายตอบสนองความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีศิลปิน นกัร้อง และ

นกัแสดง มากกวา่ 300 คน และมีเพลงที่เก็บรวบรวม ไวก้วา่ 40,000 เพลง ทั้งน้ีธุรกิจเพลง

สามารถจาํแนกออกเป็น 5 ธุรกิจยอ่ยไดแ้ก่ 

 

 ธุรกิจสินค้าเพลง (Physical Products) และช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution)  

ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจสินคา้เพลงยงัคงมุ่งเนน้ผลิตผลงานทั้งเพลงสตริงและเพลงลูกทุ่ง 

ใหก้บัศิลปินดงัทุกคนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคทุกประเภท รวมถึง

มี    การทาํอลับั้มรวมเพลงที่ไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของปีโดยบริษทัวางแนว

ทางการสร้างสรรคน์าํเสนอเพลงใหเ้ป็นสากลมากขึ้น  เพือ่ขยายฐานผูฟั้งกลุ่มใหม่ ๆ อาทิ เพลง

ลูกทุ่งก็ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นที่นิยมในระดบัสากลเหมือนเพลง ป๊อบ ในส่วนของ ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายสินคา้เพลงนั้น บริษทัฯ ดาํเนินการจดัจาํหน่ายทั้งปลีกและส่ง โดยจะเนน้การกระจาย

สินคา้ใหแ้ก่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่รายใหญ่ (Modern Trade) ร้านคา้ส่ง และผูค้า้ ปลีกแบบดัง่เดิม 

(Traditional Trade) ทัว่ประเทศ พร้อมจดัตัง่หน่วยเคล่ือนที่ซ่ึงกระจายอยูใ่นงานแสดงสินคา้ และ

แหล่งชอ้ปป้ิง รวมถึงการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์และคอลเซ็นเตอร์อีกดว้ย 

 

ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค (Digital Music) 

จากพฒันาการของเทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ธุรกิจเพลงจึงไดพ้ฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายที่สามารถเขา้ถึง
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ผูบ้ริโภคและสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัฯมากขึ้น โดยการนาํคอนเทนทเ์พลงมาปรับใหอ้ยูใ่น

รูปแบบดิจิทลั เพือ่ขยายธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่วา่จะเป็น YouTube, iTunes, JOOX, 

Line TV หรือ Spotify โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออฟไลนไ์ด ้ฟังจาก

เพลยลิ์สต ์หรือดาวน์โหลดเพลงเพือ่เปิดฟังแบบออฟไลน์ได ้

 

ธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ (Copyright Management) 

ดาํเนินการบริหารและจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากผูป้ระกอบการที่มีความประสงคจ์ะนาํ

ผลงานเพลงของบริษทัฯ ไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์อาทิ ส่ือวทิย ุร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ เป็นตน้ 

  

ธุรกิจโชว์บิซ  (Showbiz Business)   

 ดาํเนินธุรกิจจดังานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการ

จาํหน่ายบตัร การสนบัสนุนของสปอนเซอร์และการจดักิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2561 กลุ่ม

บริษทัฯประสบความสาํเร็จอยา่งมากในการจดังานคอนเสิร์ตดงัท่ีเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ขาย

บตัรคอนเสิร์ตหมด (“Sold Out”) ไม่วา่จะเป็นคอนเสิร์ต Genie Fest 19 ปี กวา่จะร็อกเท่าวนัน้ี, 

PECK PALITCHOKE ''FIRST DATE'' Concert, MY NAME is NOOM KALA, Clash Awake 

Concert, OAT PRAMOTE SHOW The Uncensored และ แบบเบิร์ดเบิร์ดคร้ังที่ 11 DREAM 

JOURNEY นอกจากน้ียงัมีการจดัเทศกาลดนตรี ไดแ้ก่ นัง่เล่น มิวสิค เฟสติวลั 3, What The Fest 

Music Festival และส่งทา้ยปลายปีกบั Big Mountain Music Festival 9 ซ่ึงไดรั้บความสนใจจาก

ผูช้มทัว่ประเทศ 

 

ธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist Management Business) 

บริษทัฯ มีนโยบายฝึกทกัษะและพฒันาศิลปินเพือ่เพิม่ความสามารถทางดา้นการร้อง

เพลง และการแสดง เพือ่ยกระดบัไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัฯ ให้

ความสาํคญัในจดัหางานและเพิม่ช่องทางการหารายไดใ้หแ้ก่ศิลปิน ทั้งในรูปแบบงานจา้ง 
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คอนเสิร์ต ผบั บาร์ และงานพรีเซนเตอร์สินคา้ ส่งผลใหศิ้ลปินแกรมม่ีเป็นที่ช่ือชอบและไดรั้บ

ความนิยมในทุกยคุทุกสมยั 

 

1.2 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ไดจ้ดัใหมี้การประมูลคล่ืนความถ่ีสาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในเชิง

พาณิชย ์จาํนวน 24 ช่อง ระหวา่ง วนัที่ 26 - 27  ธนัวาคม 2556 ที่ผา่นมา โดยแบ่งประเภทของ

ช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ช่องรายการสาํหรับเด็กและครอบครัวจาํนวน 3 ช่อง         

ช่องรายการข่าวจาํนวน 7 ช่อง ช่องรายการทัว่ไปความคมชดัปกติจาํนวน 7 ช่องและช่องราย   

การทัว่ไปความคมชดัสูงจาํนวน 7 ช่อง บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมและเป็นผูช้นะการประมูลคล่ืน

ความถ่ีสาํหรับกาํรออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชยจ์าํนวน 2 ช่อง 

ประกอบดว้ย 

 

ช่อง one 31 (วัน 31) 

ช่องทีวดิีจิทลัที่ออกอากาศดว้ยระบบคุณภาพ คมชดัระดบั HD ซ่ึงนบัวา่เป็นช่องที่มี

ละคร ซิทคอม เกมโชว ์วาไรต้ี และสาระความรู้ที่หลากหลายเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูช้ม

สามารถ ติดตามชมรายการคุณภาพของช่อง one31 ไดท้ี่หมายเลข 31 ทุกกล่องทุกจานทัว่

ประเทศ 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 Logo ของ ช่องทีว ีone 31 
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ช่อง GMM 25 (จีเอ็มเอ็ม 25)  

ช่องทีวดิีจิทลัที่ออกอากาศดว้ยระบบคุณภาพ คมชดัปกติระดบั SD ซ่ึงนบัวา่

เป็นช่องที่มีละครที่สร้างจากเร่ืองจริง ซีร่ีย ์โดยเนน้กลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่

มีรสนิยม มีไลฟ์สไตลแ์อ็คทีฟ เปิดกวา้งรับแนวทางการสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ซ่ึง

ผูช้มสามารถ ติดตามชมรายการคุณภาพของช่อง จีเอ็มเอม็ 25 ไดท้ี่หมายเลข 25 

ทุกกล่องทุกจานทัว่ประเทศ 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 Logo ของ ช่องทีว ีGMM 25  

2.กลุ่มธุรกิจอ่ืน 

2.1 ธุรกิจส่ือวิทย ุ

 คือ การผลิตรายการวทิยเุพือ่ออกอากาศผา่นสถานีวทิยกุระจายเสียง โดยการเขา้ร่วม

ประมูลเวลาจดัรายการวทิยใุนระบบเอฟเอ็มจากสถานีวทิยตุ่าง ๆ เพือ่นาํมาประกอบธุรกิจในเชิง

พาณิชย ์โดยในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรายการวทิยทุั้งส้ิน 3 สถานี ซ่ึงแต่ละสถานีมี

ลกัษณะเฉพาะและจุดเด่นที่ต่างกนัไป เพือ่ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 สถานีวทิยขุองบริษทั 
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ปัจจุบนัมีสถานีวทิยทุัว่ประเทศ แบ่งเป็นสถานีที่จดัรายการวทิยภุาค FM และภาค AM 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีทั้งหมด และสาํนกังาน กสทช. เป็นผูจ้ดัสรรและ

ดูแล เพือ่ให้ เกิดการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งงเป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินการ ดงันั้นผูป้ระกอบการสถานีวทิยภุาคเอกชนตอ้งร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐที่เป็น

เจา้ของคล่ืนความถ่ีไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของการทาํสญัญาสมัปทานการร่วมผลิต การแบ่งเวลา

ใหเ้ช่า ฯลฯ โดยจะพจิารณาจาก อตัราผลตอบแทนที่จ่ายใหก้บัเจา้ของคล่ืนความถ่ี รูปแบบของ

รายการที่จะนาํเสนอ และฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบการ ในเดือนธนัวาคม 2559 คาํสัง่ 

คสช. มาตรา 44 กาํหนดให ้กสทช. เรียกคืนคล่ืน วทิยจุากหน่วยงานรัฐที่ถือครองปัจจุบนัภายใน 

5 ปี จากเดิม กสทช. มีมติเรียกคืนคล่ืนวทิยใุนเดือน เมษายน 2560 ซ่ึงมาตรการขยายเวลาให้

หน่วยงานเจา้ของคล่ืนวทิยถืุอครองคล่ืนต่อไปอีก 5 ปี ถือวา่ช่วย ส่งเสริมการดาํเนินงาน

วทิยกุระจายเสียง และช่วยใหผู้ป้ระกอบการวทิยมีุระยะเวลาเตรียมตวัมากขึ้น คาดวา่อนาคต 

กสทช. จะเตรียมแผนงานการบริหารจดัการคล่ืนความถ่ีวทิย ุเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูฟั้ง 

2.2 ธุรกิจภาพยนตร์ 

 ดาํเนินการภายใต ้บริษทั จีดีเอช หา้หา้เกา้ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ โดยมีภาพยนตร์

ที่ออกฉายในปี 2561 ไดแ้ก่ “นอ้ง.พี.่ที่รัก” “โฮมสเตย”์ และภาพยนตร์สารคดี “2,515 เช่ือ บา้ 

กลา้ กา้ว” ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวเบื้องหลงั โครงการวิง่การกุศล “กา้วคนละกา้ว” ทั้งน้ี บริษทัฯ มี

เป้าหมายผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉล่ียประมาณ 3-4 เร่ืองต่อปี 

โดยผลิตภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาหลากหลายแตกต่างกนัไปแต่ยงัคงไวซ่ึ้งแบบฉบบัของตวัเอง ซ่ึง

บริษทัฯ มีความพร้อมทั้งในดา้นการผลิต และศกัยภาพของบุคลากร ทีมงานทีมี่ความชาํนาญ 

เพือ่นาํเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่ และสร้างความสุขใหก้บัผูช้มภาพยนตร์ไทย 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 Logo บริษทั จีดีเอช หา้หา้เกา้ จาํกดั 
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2.3 ธุรกิจโฮม ช้อปป้ิง 

 เป็นธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย แบบตลอด 24 ชัว่โมง ผา่นช่อง

รายการที่ใชช่ื้อวา่ ‘โอ ชอ้ปป้ิง (O Shopping)’ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดแ้มอ้ยูภ่ายใน

บา้นของตนเอง บริหารงานโดย บริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั เป็นการร่วมทุนระหวา่ง

บริษทัฯ และบริษทั ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินกิจการโฮม ชอ้ปป้ิงชั้นนาํในประเทศ

เกาหลีใต ้โดยมีเป้าหมายคือการทาํให ้โอ ชอ้ปป้ิง ขึ้นเป็นผูน้าํช่องโฮม ชอ้ปป้ิง อนัดบัหน่ึงของ

เมืองไทย โดยใชก้ลยทุธก์ารนาํเสนอรายการช่องโฮม ชอ้ปป้ิงในรูปแบบที่แตกต่าง ภายใต้

แนวคิด Be better, Everyday life “ยิง่รู้จกัโอ ชอ้ปป้ิง ยิง่ทาํใหทุ้กๆ วนัของชีวติดีขึ้น” 

2.4 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

 เป็นธุรกิจที่ดาํเนินงานโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ 2 ประเภท กล่าวคือ 

2.4.1 ธุรกิจจดัจาํหน่ายกล่องรับสญัญาณดาวเทียม 

กล่องรับสญัญาณทีวดิีจิตอลภาคพื้นดิน กล่องรับสญัญาณอินเตอร์เนตทีว ีสินคา้ประเภท

เคร่ืองเล่นเพลงพกพา (Music Box) และเคร่ืองเล่น MP3 คาราโอเกะ (Karaoke Microphone) 

เพือ่สนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีสินคา้ดงัน้ี 

กล่อง GMM Z STREAM เป็นกล่องรับสญัญาณอินเทอร์เน็ตทีว ีดว้ย

ระบบปฏิบติัการ Android 7.1 ชดัที่สุดในระดบั Ultra HD 4K 

กล่อง GMM Z HD WISE PLUS เป็นกล่องรับสญัญาณทีวดีาวเทียมรุ่นใหม่ 

คมชดัระดบั Full HD มีระบบ PVR, Time Shift พร้อมฟังกช์ัน่รองรับการเล่น

ไฟล ์Media Player อยา่งครบครัน 

กล่อง GMM Z HD SMILE กล่องรับสญัญาณทีวสีีดาวเทียมโฉมใหม่ตวัเคร่ือง

สีขาว มีระบบเรียงช่อง OTA เพิม่ช่องรายการให้อตัโนมติั จดักลุ่มช่องรายการ

หาช่องง่าย หนา้จอ LED ออกแบบปุ่ มกดหนา้ตวัเคร่ืองใหม่ใชง้านง่ายและ

สะดวกมากขึ้น 
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กล่อง GMM Z Music Box Chill Out เคร่ืองเล่นเพลงชนิดพกพารุ่นใหม่ รวม

บทเพลงเพราะฟังสบายในทุกบรรยากาศ ใหคุ้ณรู้สึกผอ่นคลายจากสุดยอด

ศิลปินแกรมม่ี ลิขสิทธแ์ทก้วา่ 1,000 เพลง มาไวใ้นเคร่ืองเดียว 

เคร่ืองเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรีเพลงฮิต ลิขสิทธ์ิแทจ้าก 

GMM GRAMMY เช่ือมต่อง่ายกบั Application karaoke ใชไ้ดก้บัสมาร์ทโฟน 

ทั้งระบบ Android และ iOS มาพร้อมพลงัเสียงจากลาํโพง 2 ทิศทาง สามารถใช้

แทนเคร่ืองเล่น MP3 พกพาสะดวก ใชง้านไดทุ้กที่ทุกเวลา 

2.4.2 ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมสามารถรับชมไดทุ้ก

แพลตฟอร์มฟรีทูแอร์ออกอากาศผา่นดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ไดแ้ก่ “แฟน มิวสิค” 

และ”มนัน่ี แชนแนล” ซ่ึงปัจจุบนัไดย้ติุการออกอากาศสถานีโทรทศัน์ มนัน่ี แชนแนล 

นบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 แลว้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

  

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 โครงสร้างขององคก์ร บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 คณะผูบ้ริหารของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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กรรมการบริษัท 
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ภาพที่ 3.9 คณะกรรมการ ของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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3.4 ตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาที่ไดรั้บมอบหมาย 

  นกัศึกษาที่ปฏิบติังาน 

  ช่ือ : นางสาว แพรพลอย ปานดวง 

  รหสัประจาํตวันกัศึกษา : 5906400003 

  คณะ / ภาควชิา : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควชิาแอนิเมชนัและ                             

  ส่ือสร้างสรรค ์

ตาํแหน่งที่ไดรั้บมอบหมาย : Editor 

 3.4.2 ช่ือตาํแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

  ช่ือ : นางสาว ธิดารัตน์ ชูรัตน์ ตาํแหน่ง  Online Creative 

 3.4.3 ลกัษณะงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

  ฝ่าย Editor 

- ตดัต่อวดีิโอเพลง ลงโซเชียล ไดแ้ก่ Facebook , Youtube 

- ปรับแต่งภาพเพือ่ใชใ้นการโฆษณา ลงโซเชียล ไดแ้ก่ Facebook , Youtube 

- ออกแบบ Logo เพลงใหก้บัศิลปิน 

- ออกแบบกราฟฟิคภาพปก ดาวน์โหลดเพลง ทางออนไลน์  เช่น JOOX 
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3.5 ระยะเวลาในการฝึกงาน 

ระยะเวลา 16 สปัดาห์ ระหวา่งวนัที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 วนัจนัทร์ 

– วนัศุกร์ ตัง่แต่ เวลา 10.00 น. – 19.00 น. 

 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สปัดาห์ที่ 1 เขา้พบที่ปรึกษา พดูคุยทาํความเขา้ในกบัลกัษณะงาน และเร่ิมปฏิบติังาน 

ตดัต่อวดีิโอเพลง โคพเวอร์ เพลง  และออกกองถ่ายทาํนอกสถานที่ เพลง 

 “ มกัอา้ยหลายเดอ้ ” 

สปัดาห์ที่ 2 จดัทาํภาพปกเพลงดาวน์โหลด เพลง “ ไปฮกักนัสา ” โดย แสน นากา 

สปัดาห์ที่ 3 ตดัต่อวดีิโอเพลง โคฟเวอร์ เจบ็เม่ือไหร่ใหโ้ทรมา , ถ่านไฟเก่า , อยากได้

ยนิวา่รักกนั ใหก้บั ศิลปิน ตัก๊ วชรกรณ์ 

สปัดาห์ที่ 4 จดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล Facebook 

สปัดาห์ที่ 5 จดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล Facebook 

สปัดาห์ที่ 6 ตดัต่อวดีิโอเพลง โคฟเวอร์ เพลง  ไม่สมศกัด์ิศรี , ฝนตกที่หนา้ต่าง ,              

คิดถึงฉนัไหมเวลาที่เธอ และ จดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ 

ลงโซเชียล Facebook 

สปัดาห์ที่ 7 จดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล Facebook และ

ออกแบบ โลโก ้เพลง ไม่สมศกัด์ิศรี , ฝนตกที่หนา้ต่าง , คิดถึงฉนัไหม

เวลาที่เธอ , แมงปอปีกบาง , เลิกรา 

สปัดาห์ที่ 8 ตดัต่อวดีิโอเพลง โคฟเวอร์ เพลง  , แมงปอปีกบาง , เลิกรา โดย ศิลปิน     

ตัก๊ วชรกรณ์ และจดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล 

Facebook 

สปัดาห์ที่ 9 ตดัต่อวดีิโอสั้น เพลง คิดถึงเธอ โดย  ศิลปิน แสน นากา เพือ่โพสตล์ง

ช่องทาง เพจ Facebook 

สปัดาห์ที่ 10 จดัทาํภาพโปรโมท ของ ม้ิวส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล Facebook 

สปัดาห์ที่ 11 จดัทาํภาพปกดาวน์โหลดเพลงทางออนไลน ์

สปัดาห์ที่ 12 จดัทาํภาพปกดาวน์โหลดเพลงทางออนไลน ์
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สปัดาห์ที่ 13 ทาํกราฟฟิคลง เพจ Facebook ใหก้บั “ ฮาย ชุติมา ” และ                           

“ มีนตรา อินทิรา ” 

สปัดาห์ที่ 14 ปรับแต่งภาพ โปรโมท  ลงเพจ Facebook  

สปัดาห์ที่ 15 ปรับแต่งภาพ โปรโมท  ลงเพจ Facebook 

สปัดาห์ที่ 16 ปรับแต่งภาพ โปรโมท  ลงเพจ Facebook 

  

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.7.1 คอมพวิเตอร์ 

 3.7.2 ที่เก็บขอ้มูล (Thumb Drive, Flash Drive, Google Drive) 

โปรแกรมที่ใช ้

 3.7.3 โปรแกรม Adobe Illustater CC 

 3.7.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 3.7.5 โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 
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บทที่ 4 

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 การจัดทํา ภาพโปรโมท 

 4.1.1 เตรียมข้อมูล 

การศึกษาตวัอยา่งลกัษณะงานท่ีหวัหนา้งานตอ้งการ โดยศึกษาตวัอยา่งจากหนา้เพจของ

ศิลปินหลายๆท่าน หรือตาม เพจ เฟสบุค๊ต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจกบัลกัษณะของงาน 

นั้นเป็นอยา่งไร 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ตวัอยา่งภาพประกอบคอนเทนทจ์ากเพจ 
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4.1.2 ได้รับมอบหมายงาน 

พีเ่ล้ียงที่ปรึกษามอบหมายงานใหก้บั PR ซ่ึง PR มีหนา้คิดคอนเทนทเ์พือ่ใชก้บัภาพ แลว้

จึงส่งมอบงานส่งต่อมายงัดิฉนัเพือ่ จดัทาํภาพประกอบ ปรับแต่งภาพ เพือ่ใหเ้ขา้กบั ธีม 

และคอนเทนทท์ี่ใช ้โดยภาพที่นาํมาปรับใชท้างหวัหนา้งานไดส่้งมอบใหน้าํมาใช ้และ

ปรับแต่งได ้เม่ือปรับแต่งเรียบร้อยจึงส่งใหก้บั PR เพือ่ใหพ้ี่เล้ียงที่ปรึกษาตรวจสอบ

ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

4.1.3 ปรับแต่งภาพให้ตรงตาม ธีม ที่ได้รับ 

ภาพโปรโมท ถูกแบ่งเป็น 4 แบบ  

แบบที่ 1 การปรับต่างภาพเป็นพื้นหลงั เพือ่ใส่คอนเทนทล์งไปในภาพ และ

องคป์ระกอบโดยรวมของภาพ จะเป็นโทนสีเทา เป็นตวัแทนของความเศร้า  

แบบที่ 2 ภาพในลกัษณะของการใส่คอนเทนทบ์นพื้นหลงัสีสดใส เกมส์ หรือเชิญชวน

ใหเ้ขา้มาตอบคาํถาม องคป์ระกอบโดยรวมของภาพ จะเป็นสีสดใส เช่น สีชมพ ูหรือ       

สีพาสเทล 

แบบที่ 3 การปรับแต่งภาพ เพียงอยา่งเดียวใหสี้สดขึ้น สวา่งขึ้น เพือ่นาํไปใชโ้พสตล์ง

เพจ Facebook 

4.2 การต่ังค่าหน้ากระดาษ 

ก่อนเร่ิมงานทุกคร้ังจะตอ้งตัง่ค่าหนา้กระดาษ เป็นหน่วย Pixel และค่าสีตอ้งเป็น RGB เท่านั้น 

เพราะสี RGB เหมาะสาํหรับงานสาํหรับ เวบ็ไซต ์หรือส่ือออนไลน ์

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ภาพ การตัง่ค่าหนา้กระดาษ 
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4.2 การจัดทําภาพปกดาวน์โหลดเพลง 

การปรับแต่งภาพสาํหรับการทาํปกดาวน์โหลด โดย ปรับแสง ปรับสี จดัองคป์ระกอบของภาพ

ใหเ้หมาะสมกบัฟอนต ์และ โลโกท้ี่นาํมาใช ้โดยภาพที่ทาํการปรับแต่งจะมีทั้งหมด  6 ขนาด 

ไดแ้ก่  350 x 350 Pixel , 980 x 450 Pixel , 1182 x 472 Pixel , 1500 x 1500 Pixel , 3000 x 3000 

Pixel , 4000 x 4000 Pixel จากนั้นส่งใหก้บัพีเ่ล้ียงที่ปรึกษาก่อนนาํมาใชจ้ริง  

4.4 การตัดต่อวิดีโอเพลงที่ได้รับมอบหมาย 

วดีิโอเพลงที่ไดรั้บจากพีเ่ล้ียงที่ปรึกษานั้นเป็นวดีิโอเพลงโคฟเวอร์ของศิลปินที่มีการถ่ายทาํเพยีง 

Cut เดียว จึงตอ้งนาํมาตดัต่อใหเ้กิด มุมมองหลายๆมุม เพือ่ให้วดีิโอเพลงเกิดความไม่น่าเบื่อ 

จากนั้นส่งใหก้บัพีเ่ล้ียงที่ปรึกษาก่อน อพัลง Youtube ช่อง ตัก๊ วชรกรณ์ Official 

4.5 ออกแบบโลโก้ 

ออกแบบโลโกช่ื้อเพลงเพือ่นาํมาใชใ้น มิวสิควดีิโอเพลง และThumbnail  

4.6 เร่ิมปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที ่1 ตัดต่อวิดีโอเพลง โคพเวอร์ เพลง “ ช่ัวฟ้าดินสลาย ” และออกกองถ่ายทํานอก

สถานที่ เพลง “ มักอ้ายหลายเด้อ ” 

 ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการตดัต่อวดีิโอ , ออกแบบโลโกเ้พลงโคฟเวอร์                                      

เพลง ชัว่ฟ้าดินสลาย โดย ศิลปิน ตัก๊ วชรกรณ์ ซ่ึงวดีิโอเพลงมีเพยีง คทั เดียวจึงตอ้งทาํใหเ้กิด

หลายๆมุมมองเพือ่ไม่ใหเ้กิดความน่าเบื่อโดยใช ้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC  

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพ Thumbnail เพลง ชัว่ฟ้าดินสลาย 
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ภาพที่ 4.4 ภาพ ตดัต่อ วดีิโอเพลง ชัว่ฟ้าดินสลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ภาพ วดีิโอเพลง ชัว่ฟ้าดินสลาย ใน Official Youtube 

 

 ผูจ้ดัทาํเดินทางถ่ายทาํนอกสถานท่ี เพลง มกัอา้ยหลายเดอ้ เพือ่ศึกษาการทาํงานถ่ายทาํ

นอกสถานที ่วธีิการถ่ายทาํ มุมกลอ้ง และระยะเวลาโดยประมาณในการถ่ายทาํโดยสถานท่ีถ่าย

ทาํคือ ร้าน HAF Wanghin 
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ภาพที่ 4.6 ร้าน HAF Wanghin 

 

สัปดาห์ที ่2 จัดทําภาพปกเพลงดาวน์โหลด เพลง “ ไปฮักกันสา ” โดย แสน นากา 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการทาํภาพปกดาวนโ์หลดเพลง โดยไดรั้บภาพมาจากพีเ่ล้ียง

ที่ปรึกษาเพือ่นาํมาใชป้รับแต่ง และจดัองคป์ระกอบใหเ้ขา้กบั ฟอนต ์และ โลโก ้ โดยใช ้

โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 ภาพปกดาวน์โหลดเพลง ไปฮกักนัสา 
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ภาพที่ 4.8 ภาพปกดาวน์โหลดเพลง ไปฮกักนัสา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 ภาพปกดาวน์โหลดเพลง ไปฮกักนัสา 

 

สัปดาห์ที ่3 ตัดต่อวิดีโอเพลง โคฟเวอร์ เจ็บเม่ือไหร่ให้โทรมา , ถ่านไฟเก่า , อยากได้ยนิว่ารักกัน  

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการตดัต่อวดีิโอ , ออกแบบโลโกเ้พลงโคฟเวอร์                                      

เพลง เจบ็เม่ือไหร่ใหโ้ทรมา , ถ่านไฟเก่า , อยากไดย้นิวา่รักกนั โดย ศิลปิน ตัก๊ วชรกรณ์ ซ่ึง

วดีิโอเพลงมีเพยีง คทั เดียวจึงตอ้งทาํใหเ้กิดหลายๆมุมมองเพือ่ไม่ใหเ้กิดความน่าเบ่ือโดยใช ้

โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC และ การออกแบบโลโกเ้พลง เพือ่นนาํมาใชส้าํหรับ 

Thumbnail โดย โปรแกรม Adobe Illustater CC 
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ภาพที่ 4.10 ภาพ Thumbnail เพลง เจบ็เม่ือไหร่ก็โทรมา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพ ตดัต่อ วดีิโอเพลง ถ่านไฟเก่า 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 ภาพ วดีิโอเพลง อยากไดย้นิวา่รักกนั ใน Official Youtube 
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ภาพที่ 4.13 ภาพ โลโก ้เพลง อยากไดย้นิวา่รักกนั 

 

สัปดาห์ที ่4 – 8  จัดทําภาพโปรโมท ของ มิว้ส์ อรภัสญาน์ ลงโซเชียล Facebook , ตัดต่อวิดีโอ                

โคฟเวอร์ เพลง และ ออกแบบโลโก้ เพลง 

               ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการทาํภาพประกอบคอนเทนท ์ใหก้บัศิลปิน ม้ิวส์  อร

ภสัญาน์ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานร่วมกบั PR โดยไดรั้บรูปภาพมาจากพีเ่ล้ียงที่ปรึกษาเพือ่

นาํมาใชป้รับแต่ง และจดัองคป์ระกอบใหเ้ขา้กบั ฟอนต ์หรือ คอนเทนทท์ี่ตอ้งการ โดยใช ้

โปรแกรม                             Adobe Photoshop CC มีทั้งหมด 3 รูปแบบ  

1.รูปแบบภาพประกอบคาํบรรยาย  

2.รูปแบบ เกมส์  

3.รูปแบบในการโพสตท์ัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 ภาพประกอบ คอนเทนท ์รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 4.15 ภาพประกอบ คอนเทนท ์รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 ภาพ จากเพจ Facebook ม้ิวส์ อรภสัญาน์ แกรมม่ี โกลด์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 ภาพประกอบ คอนเทนท ์รูปแบบเกมส์ 
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ภาพที่ 4.18 ภาพ จากเพจ Facebook ม้ิวส์ อรภสัญาน์ แกรมม่ี โกลด์ 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการตดัต่อวดีิโอ , ออกแบบโลโกเ้พลงโคฟเวอร์                                      

เพลง ไม่สมศกัด์ิศรี , ฝนตกที่หนา้ต่าง , คิดถึงฉนัไหมเวลาที่เธอ , แมงปอปีกบาง , เลิกรา โดย 

ศิลปิน ตัก๊ วชรกรณ์ ซ่ึงวดีิโอเพลงมีเพยีง คทั เดียวจึงตอ้งทาํให้เกิดหลายๆมุมมองเพือ่ไม่ใหเ้กิด

ความน่าเบื่อโดยใช ้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC และ การออกแบบโลโกเ้พลง เพือ่น

นาํมาใชส้าํหรับ Thumbnail โดย โปรแกรม Adobe Illustater CC 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.19 ภาพ Thumbnail เพลง ไม่สมศกัด์ิศรี 
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ภาพที่ 4.21 ภาพ Thumbnail เพลง ฝนตกที่หนา้ต่าง 

 

ภาพที่ 4.20 ภาพ Thumbnail เพลง ไม่สมศกัด์ิศรี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.21 ภาพ วดีิโอเพลง คิดถึงฉนัไหม เวลาที่เธอ ใน Official Youtube 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.22 ภาพ จาก Official Youtube 
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ภาพที่ 4.23 ภาพ โลโก ้เพลง เลิกรา 

 

สัปดาห์ที ่9 ตัดต่อวิดีโอส้ัน เพ่ือ โพสต์ ลง เพจ Facebook 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการตดัต่อวดีิโอสั้น โดยใช ้โปรแกรม Adobe Premiere              

Pro CC  

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.24 ภาพ ตดัต่อ วดีิโอสั้น 
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ภาพที่ 4.25 ภาพ ตดัต่อ วดีิโอสั้น 

 

สัปดาห์ที ่10  จัดทําภาพโปรโมท ของ มิว้ส์ อรภสัญาน์ ลงโซเชียล Facebook 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการทาํภาพประกอบคอนเทนท ์ใหก้บัศิลปิน ม้ิวส์  อร

ภสัญาน์ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานร่วมกบั PR โดยไดรั้บรูปภาพมาจากพีเ่ล้ียงที่ปรึกษาเพือ่

นาํมาใชป้รับแต่ง และจดัองคป์ระกอบใหเ้ขา้กบั ฟอนต ์หรือ คอนเทนทท์ี่ตอ้งการ โดยใช ้

โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26 ภาพประกอบ คอนเทนท ์
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ภาพที่ 4.27 ภาพประกอบ คอนเทนท ์

 

สัปดาห์ที ่11 – 12  จัดทําภาพปกดาวน์โหลด เพลง อย่าเพิง่บอกข่าวร้าย , คาํที่บ่กล้าเว้า ,                         

บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าหรอ , ทําเป็นไม่ทกั , ก็มาคค่ิะ , มักอ้ายหลายเด้อ , ให้เคอร่ีมาส่งได้บ่ 

, เด๋อเดียงด่าง ทางออนไลน์ 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการทาํภาพปกดาวนโ์หลดเพลง โดยไดรั้บภาพมาจากพีเ่ล้ียง

ที่ปรึกษาเพือ่นาํมาใชป้รับแต่ง และจดัองคป์ระกอบใหเ้ขา้กบั ฟอนต ์และโลโก ้ โดยใช ้

โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.28 ภาพปกดาวน์โหลด เพลง อยา่พึ่งบอกข่าวร้าย 
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ภาพที่ 4.29 ภาพปกดาวน์โหลด เพลง คาํที่บ่กลา้เวา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.30 ภาพปกดาวน์โหลด เพลง มกัอา้ยหลายเดอ้ 
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ภาพที่ 4.31 ภาพปกดาวน์โหลด เพลง ทาํเป็นไม่ทกั 

 

สัปดาห์ที ่13 ทํากราฟฟิคลง เพจ Facebook ให้กบั “ ฮาย ชุติมา ”  และ “ มีนตรา อินทิรา ” 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการทาํภาพปกหนา้ลงใน เพจ Facebook โดยไดรั้บภาพมา

จากพีเ่ล้ียงที่ปรึกษาเพือ่นาํมาใชป้รับแต่ง และจดัองคป์ระกอบใหเ้ขา้กบั ฟอนต ์และโลโก ้ โดย

ใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.32 ภาพปกหนา้ เพจ Facebook 
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ภาพที่ 4.33 ภาพปกหนา้ เพจ Facebook 

 

สัปดาห์ที ่14 – 16 ปรับแต่งภาพ โปรโมท  ลงเพจ  Facebook 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานการปรับแต่งภาพ ให้กบั แสน นากา โดยไดรั้บภาพมาจากพี่

เล้ียงที่ปรึกษาเพือ่นาํมาใชป้รับแต่ง แสง โดยมีขนาดภาพ 1500 x 1500 Pixel โดยใช ้โปรแกรม 

Adobe Photoshop CC 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.34 ภาพปรับแต่ง อพัลง  เพจ Facebook 
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ภาพที่ 4.35 ภาพปรับแต่ง อพัลง  เพจ Facebook 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.36 ภาพปรับแต่ง อพัลง  เพจ Facebook 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.37 ภาพปรับแต่ง อพัลง  เพจ Facebook 
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บทที่ 5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 จากที่ไดป้ฏิบติังานที่หน่วยงาน แกรมม่ี โกลด ์ภายใตก้ารบริหารของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 16 สปัดาห์ตัง่แต่ วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 

จากงานที่นกัศึกษาสหกิจไดรั้บมอบหมายงาน เก่ียวกบั การจดัทาํคอนเทนท ์ภาพประกอบ  ส่ือ

ออนไลน์ และวดีีทศัน ์ยงัตอ้งทาํงานร่วมกบัหลายฝ่ายเพือ่ใหเ้รียนรู้ระบบการทาํงานจริง การทาํ

คอนเทนท ์ภาพประกอบ  ส่ือออนไลน์ และวดีีทศัน์ใหก้บัศิลปิน ใน 1 งาน ออกมาไม่ง่าย              

ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน และไดน้าํความรู้ท่ีเรียนมาเขา้มาใชใ้นการทาํคอนเทนท ์

ภาพประกอบ  ส่ือออนไลน์ และวดีีทศัน์ เพือ่ใหอ้อกมาสมบูรณ์และนาํไปใชใ้นส่ือจริงได ้และ

ไดรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ที่เกิดขึ้นระหวา่งขั้นตอนการทาํคอนเทนท ์ภาพประกอบ  ส่ือ

ออนไลน์ และวดีีทศันอี์กดว้ย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ที่พกัของนกัศึกษาและสถานที่ปฏิบติังานมีความห่างไกลกนัจึงทาํใหบ้างคร้ังเกิด

การล่าชา้ในการไปถึงสถานที่ปฏิบติังาน จึงทาํใหต้อ้งออกจากที่พกัใหไ้วขึ้นและกะเวลา

ใหถู้กเพือ่ที่จะไปถึงใหท้นัเวลา 

5.2.2 การนาํความคิดหรือไอเดียใหม่ๆมาใช ้จึงจะตอ้งหาขอ้มูลมาเพือ่ใชใ้นการ

ปฏิบติังาน ดงันั้นควรพฒันาความคิดหรือเลือกเสพงานท่ีสามารถนา มาใชใ้ห้

หลากหลาย และรวดเร็วตอบโจทยก์บังานที่จะไดรั้บ 

 

  

 



61 
 

 

 บรรณานุกรม 

Krupiyadanai.  (2018). การตัดต่อวดีีทัศน์หรือภาพยนตร์.  เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/เทคโนโลยส่ืีอประสม/การตดัต่อ/Nipa.  

Nipa.  (2019). การตลาดออนไลน์.  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.nipa.co.th/blog-detail/การตลาดออนไลน์-online-marketing-คืออะไร-

RATNADOLSITE.  (2016). สังคมออนไลน์.  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://ratnadolsite.wordpress.com/บทท่ี-1-สังคมออนไลน์-social-network/ 

 

 

  

  

https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
https://www.nipa.co.th/blog-detail/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-online-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
https://www.nipa.co.th/blog-detail/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-online-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
https://ratnadolsite.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-social-network/
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ประวตัิผู้จดัทาํ/คณะผู้จดัทาํ 

    รหสันกัศึกษา   :  5906400003 

    ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาว แพรพลอย ปานดวง 

    คณะ        :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    สาขา  : แอนิเมชนัและส่ือสร้างสรรค ์

    ที่อยู ่   :  บา้นเลขท่ี 19 ซอย เจริญกรุง 79  

แยก 20  ชุมชนโรงเจซอย 10                                

ถนน. เจริญกรุง แขวง.วดัพระยา

ไกร เขต.บางคอแหลม                     

กรุงเทพฯ 10120    

ผลงาน  :        การจดัทาํคอนเทนท ์ภาพประกอบ

  ส่ือออนไลน์ และวดีีทศัน์ ลง                         

    ส่ือออนไลน์ เพือ่การโฆษณา 

    ใหก้บั ศิลปิน GMM GOLD 

     บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั  

     (มหาชน) 

ประวติัการศึกษา 

    ประถมศึกษา : โรงเรียนพระแม่มารี 

    มธัยมศึกษา : โรงเรียนพระแม่มารี 

       สาขา ศิลป์-ภาษา 

    ปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม 

       คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขา แอนิเมชนัและส่ือสร้างสรรค ์
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