
กับ Top 10 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำากัดรูปแบบ

นำาเสนอเรื่องราวความรู้ใกล้ตัวทั่วไทย

อันเป็นที่สุด หรือ 1 ใน 10 ของประเทศ

ค้นหา Top 10
ยอดฝีมือเด็กไทย

ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ

และคว้ารางวัลเงินสด 50,000 บาท 

ไม่จำ�กัดอ�ยุ ทั้งประถม มัธยม และอ�ชีวศึกษ�
ไม่จำ�กัดสถ�บันก�รศึกษ� ทั้งในระบบและนอกระบบ

ระเบิดไอเดียสร้�งสรรค์ได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด 

เน้นแปลกใหม่ แตกต่�ง และไม่เหมือนใคร  

สื่อวิดีโอไม่จำ�กัดรูปแบบ

พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ TV และ Online

ชิงรางวัลและทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า

500,000 บาท
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Top 10 
คือ

อะไร 

เรื่องร�วรอบๆ ตัว อันเป็นที่สุด และได้รับก�รจัดอันดับ
(โดยมีแหล่งอ้�งอิงที่น่�เชื่อถือ)

ใน
เร
ื่อง

ร�
วเ
หล

่�น
ี้ 

เป็น 1 ใน 10 ในท้องถิ่น ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ประเทศ
หรือ 1 ใน 10 ของโลกก็ได้ ไม่ว่�จะสวยที่สุด อร่อยที่สุด น่�ทึ่งที่สุด งดง�มที่สุด 
เก่งก�จที่สุด เจ๋งไอเดียเป็นเลิศ 

ที่สุดของคุณภาพชีวิต หรือ ที่สุดแห่ง Life Style

ที่สุดแห่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่สุดแห่งวิถีไทย ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

ที่สุดแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
(อาหาร และผลิตภัณฑ์)

ที่สุดแห่งนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กบจูเนียร์ต้องทำาอะไร 

                                 ท่ีจะพร้อมใจกันเฟ้นห�และนำ�เสนอ
สุดยอดองค์คว�มรู้และคว�มคิดสร้�งสรรค์ จ�กทุกเรื่องร�วรอบตัว
อันเป็นท่ีสุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของท้องถ่ินหรือของประเทศ ผ่�นก�ร
ผลิตส่ือสร้�งสรรค์ไม่จำ�กัดรูปแบบ คว�มย�วไม่เกิน 5 น�ที เพ่ือประก�ศ
คว�มเป็นท่ีสุด 1 ใน 10 ของประเทศ ชิงตำ�แหน่ง TOP 10 THAILAND 
2018 ให้ประจักษ์ต่อส�ยต�ช�วโลก 

ภารกิจของเด็กไทยทั่วประเทศ
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รางวัล 
‘ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม’ 
ทุนการศึกษา 25,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

“เราจะเติบโตอย่าง รู้คิด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สร้างความตระหนักรู้  เสริมสร้างทัศนคติ  สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง และยั่งยืน

Top Story Top Idea จาก Top 10 Top Thai

เพื่อสื่อส�รแบบแผนก�รผลิต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รบริโภคที่ยั่งยืน

ประยุกต์ใช้เครื่องมือท�งเศรษฐศ�สตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ ทดแทนก�รใช้พล�สติก

สร้�งเครือข่�ยก�รบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ และคว้ารางวัลเงินสด 50,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท 

___ ประก�ศร�ยช่ือพร้อมมอบใบประก�ศนียบัตร Top 10 ผลง�น ระดับภูมิภ�ค 40 ผลง�น 
40 ทีมที่ผ่�นก�รจัดอันดับในระดับภูมิภ�คทั้ง 4 ภ�ค
___ 24 ผลง�น/ 24 ทีม จ�ก Top 10 ระดับภ�ค ที่ผ่�นก�รคัดเลือก ได้รับทุนผลิตสื่อ 
ร�งวัลละ 5,000 บ�ท และได้รับสิทธิ์เข้�ค่�ยสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ เพื่อชิงตำ�แหน่ง 
TOP 10 ระดับประเทศ 

___ ร�งวัล TOP 10 สื่อสร้�งสรรค์แห่งปี ทุนก�รศึกษ�
พร้อมโล่ร�งวัลและประก�ศนียบัตร

Top 10 Thailand 2018

Top 10 ระดับภาค

Top 10 ระดับประเทศ

TOP 1 สื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 10  50,000 บาท
TOP 2 รองชนะเลิศอันดับ 1   35,000 บาท
TOP 3 รองชนะเลิศอันดับ 2   25,000 บาท 
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รางวัล ‘ขวัญใจกบนอกกะลา’

รางวัลชมเชย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ
จะได้ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์
และสื่อประชาสัมพันธ์
ในเครือทีวีบูรพา
(อาทิ Website, 
Facebook, 
Youtube) 

                        ผลง�นที่มีพิธีกร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในก�รเล่�เรื่องอย่�งลงตัว
เหม�ะสมและกลมกลืนกับเรื่อง และพิธีกรคนนั้นมีทักษะ คว�มส�ม�รถ ในก�รทำ�หน้�ที่ 
อย่�งโดดเด่นด้วย มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รนำ�เรื่อง สัมภ�ษณ์หรือพูดคุยกับคนในเรื่องได้
อย่�งฉล�ดแหลมคม มีปฏิภ�ณไหวพริบที่ดี ใช้ภ�ษ�ไทยได้ถูกต้องชัดเจน หน้�ต�ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และที่สำ�คัญ
เป็นธรรมช�ติสมวัย

ผลง�นที่มีทีมนักแสดงเป็นองค์ประกอบในก�รเล่�เรื่อง 
สร้�งสีสัน หรือนำ�พ�เรื่องร�วได้อย่�งลงตัว เหม�ะสม 
และกลมกลืนกับเร่ือง นักแสดงแต่ละคนมีบทบ�ทและเข้�ถึง
บทบ�ทท่ีได้รับมอบหม�ยได้อย่�งดี เหม�ะสม และน่�เช่ือถือ
ส่งเสริมให้ผลง�นชิ้นนั้นๆ มีคว�มน่�สนใจ ทั้งเนื้อห�
และรูปแบบ ก�รนำ�เสนออย่�งกลมกลืน

พิธีกรยอดเยี่ยม

ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

ทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ทุนการศึกษา 5,000 บาท
และประกาศนียบัตร

รางวัล

ยอดเยี่ยม

ด้านการ

ผลิต 

ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

บทยอดเยี่ยม  ผลง�นท่ีมีคว�มโดดเด่นในเร่ืองหัวข้อ 
ประเด็น และเนื้อห� เลือกเรื่องได้ดีน่�สนใจ คมชัด 
และตอบโจทย์หัวข้อ และเรียบเรียงเนื ้อห�ผ่�นบท
ได้ชัดเจน กระชับ เข้�ใจง่�ย เพื่อสื่อส�ร ให้ผู้ชมฟังได้
อย่�งชัดเจน

                ผลง�นท่ีมีคว�มโดดเด่นในเร่ืองภ�พ 
องค์ประกอบของภ�พ และคุณภ�พของภ�พสวยง�ม 
และเหม�ะสม สอดคล้องกับเน้ือห�ท่ีจะนำ�เสนอ และภ�พ
น้ันๆ ส�ม�รถทำ�ให้ผลง�นมีคว�มน่�สนใจและโดดเด่น
ม�กขึ้น

 ลำาดับภาพยอดเยี่ยม ผลง�นท่ีมีคว�มโดดเด่นในก�รเล่�เร่ือง เรียบเรียง และนำ�ด้วยภ�พ 
และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พิธีกร เพลงประกอบ คอมพิวเตอร์กร�ฟิก รวมไปถึงเทคนิค 
หรือเอฟเฟคอื่นๆ (ถ้�มี) อย่�งมีจังหวะ ลูกเล่น ลีล�ที่เหม�ะสม สอดคล้องและส่งเสริม 
ให้ผลง�นชิ้นนั้นๆ มีคว�มน่�สนใจ ทั้งเนื้อห�และรูปแบบ ก�รนำ�เสนออย่�งกลมกลืน

       ผลง�นที่มีคว�มโดดเด่นในเรื่อง
ก�รใช้เทคนิคพิเศษในก�รสร้�งสรรค์
ผลง�นทั้งจ�กคอมพิวเตอร์ และ กล้อง 
เช่น คอมพิวเตอร์กร�ฟิก / Animation / 
Stop motion / Special effect ใช้อย่�ง
มีคว�มหม�ย มีประโยชน์ สร้�งสรรค์ 
สวยง�ม และเหม�ะสมกับก�รเล่�เร่ืองน้ันๆ 
อย่�งแท้จริง

ถ่ายภาพยอดเยี่ยม

เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม
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ค่าย
‘สนุกคิด 
พิชิต
ซูเปอร์
กบจูเนียร์ 
ปี 10’ 

ณ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขตรังสิต จ. ปทุมธ�นี 

         ‘ค่ายแห่งความรู้ ประสบการณ์ชีวิต และมิตรภาพ’ 
เด็กๆ และครูที่ปรึกษ� รวมกว่� 300 ชีวิต จ�ก 24 ทีมจ�กทั่วประเทศ 
ที่ผ่�นเข้�รอบชิงซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 10 จะได้เข้�ค่�ยร่วมกัน เพื่อเรียนรู้
ก�รผลิตผลง�นจ�กทีมง�นกบนอกกะล� และวิทย�กรผู้มีประสบก�รณ์
ในวงก�รสื่อ แบบเรียนจริง รู้จริง ทำ�จริง พร้อมกับเยี่ยมชมสตูดิโอ
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

*หมดเขตส่งผลง�นรอบสอง 31 ตุล�คม 2561 

ฐาน พิธีกร
ฐาน ตัดต่อ - กราฟิก

ฐาน ถ่ายภาพ

ฐาน การเขียนบท

work shop : ติวเข้ม
เสริมจุดเด่น แก้จุดด้อย

ท้ัง 24 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบ จะได้รับทุนในการผลิตผลงาน ทีมละ 5,000 บาท 
และเสื้อสามารถที่ไม่มีขายที่ไหน จากผู้สนับสนุนโครงการฯ

กิจกรรมในโครงการ

กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ Road Show         
                                      ทั่วประเทศ 

‘Play & Learn’

       ด้วยผู้สร้�งแรงบันด�ลใจจ�กวงก�รสื่อส�รมวลชน 

ทีมง�นคุณภ�พบริษัททีวีบูรพ�และศิษย์เก่�กบจูเนียร์ ที่จะม�

มอบประสบก�รณ์และเทคนิคก�รทำ�ง�น

กำาหนดการสัญจร 

หม�ยเหต ุผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านเข้าอบรมโครงการกบจูเนียร์สัญจร 

9 มิถุน�ยน 61    กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร Play & Learn ครั้งที่ 1    ภ�คเหนือ

  วัน เดือน ปี                      กิจกรรม                         สถ�นที่

16 มิถุน�ยน 61   กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร Play & Learn ครั้งที่ 2    ภ�คอีส�น
23 มิถุน�ยน 61   กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร Play & Learn ครั้งที่ 3    ภ�คกล�ง

30 มิถุน�ยน 61   กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร Play & Learn ครั้งที่ 4    ภ�คใต้

มัน       ก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน และก�รผลิตส่ืออย่�งสร้�งสรรค์

พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสันทน�ก�ร และของร�งวัลม�กม�ย

 ไปด้วยกิจกรรมท่ีรับรองคว�มรู้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�ง 

ห้องเรียนเสริมทักษะโดยทีมง�นกบนอกกะล�และทีวีบูรพ� 

ยกพลไปสอนเทคนิค ก�รผลิตสื่อสร้�งสรรค์ พร้อมทั้งเผย

เคล็ดลับเลือกเร่ืองให้ตอบโจทย์กับหัวข้อ และสอนวิธีสร้�งสรรค์

ก�รเล่�เรื่อง และวิธีปฏิบัติในก�รถ่�ยภ�พ ตัดต่อ ภ�พสวย 

เสียงดี และสื่อคว�มหม�ย 

เยอะ

มาก
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สื่อสร้างสรรค์ในโครงการกบจูเนียร์
   ก�รคิด ออกแบบ และนำ�เสนอ ‘สื่อ ภ�พและเสียง’ ที่มีคว�มแปลก
แตกต่�งและน่�สนใจ อย่�งมีคุณค่� มีประโยชน์ต่อผู้ชม บนพื้นฐ�น
คว�มเป็นจริงและมีเหตุผล ท่ีนำ�ไปสู่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คว�มน่�เช่ือถือ
สร้�งคว�มน่�ทึ่ง ในแนวคิด TOP 10 TOP ไทย

ตัวอย่างรูปแบบการนำาเสนอ 

ไม่จำ�กัดรูปแบบ ส�ม�รถนำ�เสนอในรูปแบบใดก็ได้

สารคดี (Documentary)

ภาพยนตร์  ภาพยนตร์สั้น  และละคร

การสาธิต

เพลง ดนตรี และมิวสิควิดีโอ

 ก�รนำ�เสนอเนื้อห�ส�ระข้อเท็จจริง โดยก�รเล่�เรื่องผ่�นสถ�นที่นั้นจริงๆ บุคคล
ในเรื่องนั้นจริงๆ และผ่�นเหตุก�รณ์จริงๆ ของเรื่อง โดยก�รใช้บทบรรย�ยตลอดร�ยก�ร 
หรือมีพิธีกร หรือผู้ดำ�เนินร�ยก�รหรือไม่มีก็ได้ มีก�รแทรกสัมภ�ษณ์หรือไม่ก็ได้
 หรือก�รเล่�เรื่องผสมผส�นกับรูปแบบอื่นๆ เช่น ละคร หรือที่เรียกว่� Docu – 
Drama คือ ก�รผสมผส�นรูปแบบส�รคดีเข้�กับรูปแบบละคร หรือก�รนำ�ละครม�ประกอบ
ร�ยก�ร โดยเขียนบทละครขึ้นม�จ�กข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อนำ�เสนอเนื้อห�บ�งส่วน แต่มิใช่
เสนอเป็นละครท้ังร�ยก�ร นิยมใช้เล่�เร่ืองกับเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนม�แล้ว ไม่ส�ม�รถถ่�ยทำ�ได้ 
เช่น ประวัติศ�สตร์ หรือประวัติบุคคล หรือเหตุก�รณ์ที่ผ่�นไปแล้ว ฯลฯ

 ก�รนำ�เร่ืองร�ว ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือส�ระคว�มรู้ในเร่ืองท่ีจะนำ�เสนอ ผ่�นก�รคิด
สร้�งสรรค์เป็นบทภ�พยนตร์หรือบทละคร นำ�เสนอผ่�นก�รแสดง โดยก�รใช้นักแสดงแทน
ในเหตุก�รณ์และสถ�นที่สมมติขึ ้น โดยไม่บิดเบือนจ�กคว�มเป็นจริง หรือข้อเท็จจริง 
(มีคว�มสมจริง) ต�มเนื้อห�และเป้�หม�ยของก�รนำ�เสนอ

 ก�รนำ�เสนอวิธีก�รทำ�อะไรสักอย่�ง ให้ผู้ชมได้แนวท�งไปใช้ทำ�จริง ทำ�ต�มได้จริง 
เช่น ส�ธิตทำ�อ�ห�ร ส�ธิตง�นประดิษฐ์ ส�ธิตก�รทำ� CPR เป็นต้น

 ก�รแต่งเพลง ร้องเพลง ก�รแสดงสด หรือ มิวสิควิดีโอ (ที่นำ�เสนอเนื้อห�ส�ระ
ต�มหัวข้อที่กำ�หนด) แต่ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเอง ทั้งเนื้อร้องและทำ�นอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

งานประกาศ

ผลรางวัล

‘Top 10 Thailand 2018’ 

วันชิงชัย สื่อสร้างสรรค์แห่งปีซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 

ระดับประถม มัธยม และอ�ชีวศึกษ� ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ. ปทุมธานี 

ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ
และคว้ารางวัลเงินสด 50,000 บาท
รางวัลพิเศษด้านเนื้อหาจากผู้สนับสนุนโครงการฯ
พร้อมรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ
รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท
และทุนการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ขนาดภาพ

มุมภาพ

ความเข้าใจเรื่องภาพ 

1. ภ�พมุมสูง / มุมกด - ให้คว�มรู้สึกกดดัน หรือตกต่ำ�ของตัวละคร
2. ภ�พระดับส�ยต� - เป็นทั่วไป คล้�ยแทนส�ยต�ผู้ชม 
3. ภ�พมุมต่ำ� / มุมเงย - ให้คว�มรู้สึกยิ่งใหญ่ มีพลัง อำ�น�จ 

ความรู้การผลิตสื่อเบื้องต้น

1. Extreme Long Shot (ELS) เป็นขน�ดภ�พ
ท่ีกว้�งม�ก ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือแนะนำ�สถ�นท่ี แสดง
ภ�พรวมทั้งหมดของฉ�กนั้นๆ

2. Long Shot (LS) ภ�พกว้�ง ที่เจ�ะจงสถ�นที่
ม�กขึ้น เพ่ื่อแสดงคว�มสำ�คัญของภ�พ

3. Medium Shot (MS) ภ�พระยะป�นกล�ง 
เป็นภ�พวัตถุในระยะป�นกล�งเพ่ือตัดฉ�กหลัง
และร�ยละเอียดอื่นๆ ที่ไม่จำ�เป็นออกไป และเน้น
เร่ืองร�วท่ีเร�ต้องนำ�เสนอ ร�ยละเอียดจะเห็นม�กข้ึน
เช่น ภ�พครึ่งตัว

4. Close Up (CU) ภ�พระยะใกล้ เป็นภ�พที่ตัด
ฉ�กหลังออกเพื่อเน้นในสิ่งที่เร�ต้องก�รนำ�เสนอ
เช่น สีหน้� แผลท่ีข� มือกำ�ลังเขียนหนังสือ เป็นต้น 
ส่วนใหญ่เป็นภ�พที่ใช้สื่อด้วยภ�ษ�ก�ย ม�กกว่�
ก�รสื่อด้วยก�รพูด  

5. Extreme Close Up (ECU) ภ�พใกล้ม�ก
จะเน้นเจ�ะเฉพ�ะจุดที่สำ�คัญเท่�นั้น เช่น เฉพ�ะ
แววต� ป�ก เพื่อแสดงอ�รมณ์ของภ�พ

เทคนิคพิเศษด้านภาพ 
 ก�รใช้เทคนิคต่�งๆ เช่น Program Computer หรือ อุปกรณ์ในก�รถ่�ยทำ� เช่น 
ควัน ฯลฯ ม�ประกอบก�รถ่�ยภ�พ หรือ ลำ�ดับภ�พ เพ่ือให้ภ�พน้ันๆ ส�ม�รถส่ือคว�มหม�ย
ได้อย่�งถูกต้อง เหม�ะสม สอดคล้องกับเน้ือห� และทำ�ให้ผลง�นมีคว�มแตกต่�งอย่�งน่�สนใจ
ม�กขึ้น ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี เช่น

คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ ก�รสร้�งภ�พด้วย จุด เส้น สี รูปทรง แสง/เง� (น้ำ�หนัก) 
พื้นผิวและพื้นที่ว่�ง เป็นองค์ประกอบพื้นฐ�นที่ถูกสร้�งสรรค์ด้วย Program Computer

Infographic และ/หรือ Animation ก�รเล่�เน้ือห�ส�ระของเร่ือง หรือ ข้อมูลสถิติต่�งๆ 
ให้เข้�ใจง่�ยและสนุกสน�น โดยก�รสร้�งภ�พจ�ก Program Computer

การใช้เทคนิคพิเศษในโปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro

Special Effect ในก�รถ่�ยทำ� เช่น ก�รระเบิดภูเข� เผ�กระท่อม

การใช้เทคนิค การซ้อนภาพ เช่น บูลสกรีน หรือ กรีนสกรีน 
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 คือก�รนำ�ภ�พและเสียงทั้งหมด (Footage) ม�คัดเลือก
ภ�พและเสียง ที ่ต้องก�รนำ�เสนอ และตัดส่วนที่ไม่ต้องก�รออก 
ก่อนที่จะร้อยเรียงต่อกัน หรือเรียบเรียง ให้เป็นเรื่องร�ว โดยก�รนำ�
ร�ยละเอียดของภ�พและเหตุก�รณ์ที่สำ�คัญจ�ก Footage ที่บันทึกไว้ 
ม�ทำ�ก�รเลือกสรรภ�พใหม่ เพื่อเรียงลำ�ดับให้ได้เนื ้อห�ต�มบท
ภ�พแต่ภ�พที่นำ�ม�ลำ�ดับไม่จำ�เป็นต้องสำ�คัญเท่�กันทุกภ�พ 
คว�มสำ�คัญอ�จจะลดหลั่นลงไปต�มเนื้อห� ภ�พบ�งภ�พเป็นหัวใจ
ของก�รเกิดของเหตุก�รณ์ แต่บ�งภ�พอ�จเป็นส่วนประกอบ
 ก�รตัดต่อภ�พแต่ละครั้ง จะทำ�ให้ผู้ชมถูกกระตุ้นคว�มรู้สึก
ขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วคว�มรู้สึกนั้นค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งมีก�รตัดภ�พ
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้�คว�มย�วของภ�พพอเหม�ะ อ�รมณ์ของผู้ชมจะ
ถูกกระตุ้นต�มจังหวะถ้�คว�มย�วของภ�พม�กไป อ�รมณ์ของผู้ชม
จะร�บเรียบไม่ตื่นเต้น 

การตัดต่อ Editingการเคลื่อนกล้อง

การแพนกล้อง (Panning) หม�ยถึง ก�รเคล่ือนท่ีของกล้อง
ต�มแนวนอนไปท�งซ้�ย หรือไปท�งขว� โดยกล้องยังอยู่ 
ณ จุดเดิม

การท้ิลท์ (Tilting) หม�ยถึง ก�รเคลื่อนกล้องต�มแนวดิ่ง 
จ�กล่�งข้ึนบนและจ�กบนลงล่�ง โดยกล้องยังอยู่ ณ จุดเดิม 
เพื่อให้เห็นวัตถุต�มแนวตั้ง เช่น ภ�พอ�ค�รสูง

การซูม (Zooming) หม�ยถึง ก�รเปลี่ยนคว�มย�วโฟกัส
ของเลนส์ ในขณะที่ถ่�ยภ�พโดยก�รใช้เลนส์ซูม ทำ�ให้มุม
ภ�พเปลี่ยนไป ถ้�เปลี่ยนคว�มย�วโฟกัสสั้นลง มุมจะกว้�ง 
แต่ถ้�ปรับคว�มย�วโฟกัสให้ย�ว มุมภ�พจะแคบลง ดังนั้น
ก�รซูม จะช่วยเปลี่ยนขน�ดของวัตถุให้ใหญ่ขึ้น (Zoom In) 
หรือเปลี่ยนขน�ดของวัตถุให้เล็กลง (Zoom Out) ได้โดย 
ตั้งข�ตั้งกล้องไม่ต้องขยับเปลี่ยนตำ�แหน่งกล้องไป

การดอลล่ี (Dolling) หม�ยถึง ก�รเคล่ือนกล้องเข้�ห�วัตถุ
เรียกว่� Dolly in หรือ ก�รเคลื่อนไหวกล้องออกจ�กวัตถุ
เรียกว่� Dolly out ก�รดอลลี่ (Dolly) จะคล้�ยก�รซูม 
(Zoom) แต่คว�มลึกของภ�พจะม�กกว่�ก�รซูม

การแทรค (Trucking/Tracking) หม�ยถึง ก�รเคล่ือนกล้อง
ไปด้�นซ้�ยหรือขว�ให้ขน�นกับวัตถุ ก�รแทรคจะคล้�ยกับ
ก�รแพน แต่จะให้คว�มรู้สึกเหมือนผู้ชมเคล่ือนท่ี เพร�ะฉ�ก
จะมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มก�รเคลื่อนกล้อง
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แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. เสียงคำาบรรยาย (Narrator)
 * ก�รบรรย�ยไม่ใช่ก�รบรรย�ยภ�พ แต่เป็นก�รบรรย�ยเสริมภ�พ
 * เนื้อห�ของคำ�บรรย�ยควรมีคว�มย�วน้อยกว่�คว�มย�วของภ�พ
 * เนื้อห�ของคำ�บรรย�ยต้องมีเนื้อห�สอดคล้องกันทั้งเรื่อง
2. เสียงพูด หรือเสียงสนทนา (Dialogue)
 * คำ�สนทน� ถ้�มีคว�มย�วแต่มีเน้ือห�น่�สนใจ ควรห�ภ�พแทรกระหว่�งคำ�สนทน�
 * คำ�สนทน�ต้องตรงประเด็นเนื้อห�ของภ�พที่นำ�ม�แทรก 
 * ร�ยก�รที่ไม่ใช่ร�ยก�รสนทน�หรือละคร ควรแบ่งช่วงคำ�สนทน�ออกเป็นช่วงๆ
3. เสียงประกอบ (Sound effect)
 * เสียงประกอบท่ีเกิดข้ึนจริงต�มธรรมช�ติขณะถ่�ยทำ� จะต้องทำ�ก�รบันทึกเสียงน้ัน 
 ทันทีพร้อมกับภ�พ
 * เสียงประกอบที่สร้�งเลียนแบบเสียงธรรมช�ติ ในกรณีที่เร�ไม่ส�ม�รถใช้เสียง 
 ธรรมช�ติได้ เร�อ�จสร้�งเสียงประกอบขึ้นเองโดยใช้อุปกรณ์ท�งอิเล็กทรอนิกส์
4. เสียงดนตรี (Music)
 * เสียงดนตรีที่ใช้อ�จหม�ยถึง ทั้งดนตรีที่มีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้อง จะต้องเลือก
 ให้เหม�ะสมกับเนื้อห� คือ ใช้ดนตรีเพื่อเสริมอ�รมณ์ของเรื่อง 

เสียงที่ใช้ในการผลิตสื่อ

Fade  ภ�พจ�ง มี 2 แบบ คือ 
 
 Fade in ก�รเชื่อมภ�พที่เปลี่ยนจ�กจอมืดม�เป็นภ�พ

 Fade out ก�รเปลี่ยนจ�กภ�พม�เป็นจอมืด มักใช้ตอนเริ่มต้นและตอนจบของ
ร�ยก�ร เปลี่ยนฉ�ก เวล�ผ่�นไป

Wipe  ก�รกว�ดภ�พ / ก�รเชื่อมภ�พ 2 ภ�พบนหน้�จอ โดยภ�พที่ 1 ถูกแทนที่ด้วย
ภ�พที่ 2

Jump Cut  ก�รเกิดภ�พกระโดด ก�รที่มีบ�งภ�พห�ยไปจ�กกล�ง shot ที่ควรจะเชื่อม
ระหว่�ง shot แรก กับ shot สุดท้�ย ทำ�ให้ภ�พดูไม่ต่อเนื่องกัน / ก�รตัดภ�พ
ที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกันม�ก บุคคลคนเดียวกัน ขน�ดภ�พ เท่�กัน / ก�รตัด
ภ�พที่มีขน�ดต่�งกันม�ก เช่น จ�กภ�พ VLS เป็น CU 

Cut  ในก�รตัดต่อ เป็นก�รตัดภ�พจ�กภ�พหนึ่งไปอีกภ�พหนึ่งอย่�งต่อเนื่อง เช่น 
ตัดจ�ก Long Shot เป็น Close

Up  เป็นก�รตัดภ�พชนภ�พ และอีกคว�มหม�ยหนึ่ง ในขณะถ่�ยภ�พยนตร์ หรือ
โทรทัศน์ เป็นก�รสั่งหยุดกล้อง หยุดก�รแสดงในก�รถ่�ยแต่ละ Take

Quick Cut  ตัดแบบเร็วๆ เพื่อดึงคว�มสนใจและให้กระชับ

Dissolve  เป็นก�รเปลี่ยนภ�พจ�กภ�พหนึ่งไปยังอีกภ�พหนึ่ง โดยให้ภ�พหนึ่งกำ�ลังจะ 
มืดดำ�หมด แล้วให้ภ�พท่ีสองค่อยๆ สว่�งทับเข้�ม� เป็นก�รซ้อนภ�พ ใช้สำ�หรับ
ย่นเวล� ระยะท�ง หรือแสดงคว�มคิด คว�มฝัน

หมวดการเปลี่ยนภาพ (Transition)



18 19

* กร�ฟิกจะต้องสวยง�ม มองเห็นได้ชัดเจน 
* ก�รใส่ตัวอักษร ต้องมีขน�ด สี และรูปแบบตัวอักษร ที่ทำ�ให้ผู้ชมมองเห็นได้ชัดเจน
* ก�รตกแต่งกร�ฟิกให้เข้�กับ MoodและTone ของเรื่อง เลือกใส่ให้เหม�ะสม ม�กเกินไป 
ก็จะรกต� และอ�จบดบังภ�พที่เร�ต้องก�รจะสื่อคว�มหม�ย 

หน้าท่ีของคอมพิวเตอร์กราฟิก

ส่ิงท่ีต้องคำานึงถึง

1. บอกชื่อเรื่อง, ชื่อคน, ชื่อสิ่งของ, ชื่อสถ�นที่

2.  ทำ�หน้�ที่เล่�เรื่องแทนสิ่งที่กล้องถ่�ยไม่ได้
เช่น ภ�พส�รสำ�คัญในอ�ห�ร ภ�พอวัยวะภ�ยใน
ภ�พที่มองไม่เห็นด้วยต�เปล่�

3. สร้�งสีสันและคว�มสวยง�มให้กับเรื่อง

 เป็นภ�พกร�ฟิกท่ีใช้โปรแกรมสร้�งภ�พส�มมิติโดยเฉพ�ะ เช่น โปรแกรม 
3Ds max และ Maya เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้ได้ภ�พมีสีและแสงเง�เหมือนจริง
เหม�ะกับง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมและก�รออกแบบต่�งๆ รวมถึง ก�รสร้�งเป็น 
ภ�พยนตร์ ก�ร์ตูน หรือโฆษณ�สินค้� เช่น ก�ร์ตูนเรื่อง Nemo The Bug และ
ปังปอนด์แอนิเมชัน เป็นต้น 

คอมพิวเตอร์กราฟิก
 หม�ยถึง ก�รสร้�ง ก�รตกแต่งแก้ไข หรือก�รจัดก�รเกี่ยวกับรูปภ�พ โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในก�รจัดก�ร โดยก�รสร้�งภ�พต�มจินตน�ก�ร และก�รใช้ภ�พกร�ฟิกในก�ร
นำ�เสนอข้อมูลต่�งๆ เพ่ือให้ส�ม�รถส่ือคว�มหม�ยได้ตรงต�มท่ีผู้ส่ือส�รต้องก�ร และน่�สนใจ
ยิ่งขึ้น ด้วยกร�ฟ แผนภูมิ แผนภ�พ เป็นต้น

ภาพกราฟิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ

 เป็นภ�พที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภ�พถ่�ย รูปว�ด ภ�พล�ยเส้น 
สัญลักษณ์ กร�ฟ รวมถึงก�ร์ตูนต่�งๆ ในโทรทัศน์ ยกตัวอย่�งเช่น ก�ร์ตูนเรื่อง
ชินจังและโดเรมอน เป็นต้น ซ่ึงก�ร์ตูนจะเป็นภ�พกร�ฟิกเคล่ือนไหว (Animation) 
โดยจะมีกระบวนก�รสร้�งที่ซับซ้อนกว่�ภ�พว�ดปกติ

ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ
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วิธีการและรูปแบบการส่ง File ผลงาน 
1. ผลง�น DVD หรือ USB Flash Drive

 รูปแบบ ไฟล์ FULL HD 1920 X 1080 น�มสกุล .MP4
     Bitrate ของ VDO 50 Mbps / ระบบเสียง Stereo 2 Channel เท่�นั้น

2. ภ�พเบื้องหลังก�รทำ�ง�นเป็นไฟล์ VDO (ไฟล์ต้นฉบับไม่ต้องตัดต่อ)

 รูปแบบ ไฟล์ FULL HD 1920 X 1080 น�มสกุล .MP4
     (ส�ม�รถใช้กล้องจ�กโทรศัพท์ สม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต ipod ถ่�ยในแนวนอน และต้ังค่�   
    เป็นระบบ HD)

3. ภ�พเบื้องหลังก�รทำ�ง�นเป็นไฟล์ภ�พนิ่ง น�มสกุล .JPG
     ภ�พเบื้องหลังก�รทำ�ง�นขอแบบชัดๆ และสวยง�ม มีภ�พถ่�ยหมู่ทีมง�นทุกคนเท่ๆ 

หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 31 สิงหาคม 2561 

โดยส่งผลงานมาท่ี
โครงก�รกบจูเนียร์ ปี 10
บริษัท ทีวีบูรพ� จำ�กัด
246/8 ซ. โยธินพัฒน� แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ท่ี 
www.tvburabha.com และ www.facebook.com/kobnokkala

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ท่ี 
คุณสุด�พร เผ่�กล้� (หล่�น) 
มือถือ 089-891-8710 
โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 615 หรือ 616 
โทรส�ร 0-2158-6141

        กฎกติกา
การส่งผลงาน
เข้าประกวด 

1. 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษ� ระดับประถม มัธยมศึกษ� และ
อ�ชีวศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่� ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมที่ปรึกษ� 
(ครูหรืออ�จ�รย์) ทีมละไม่เกิน 2 คน

2.  ส่งผลง�นสื่อวิดีโอไม่จำ�กัดรูปแบบ คว�มย�วไม่เกิน 5 น�ที พร้อมส่ง
ร�ยละเอียดให้ครบ ดังนี้

 2.1 ช่ือผลง�น / โรงเรียน / จังหวัด / ช่ือครูท่ีปรึกษ� / เบอร์โทร และ E-mail
 2.2 ชื่อสม�ชิกทีมทุกคน / ตำ�แหน่ง / ชั้นปีก�รศึกษ� / เบอร์โทรศัพท์
 2.3 เขียนหลักก�รและเหตุผลที่ทำ�เรื่องนี้ / เรื่องย่อ
 2.4 ทุกทีมต้องถ่�ยทำ�ภ�พเบื้องหลังก�รทำ�ง�น ทั้งภ�พนิ่งและวิดีโอ

โดยไม่ต้องตัดต่อ ส่งม�พร้อมกับผลง�น

3.  ผลง�นรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 24 ทีม และจะต้องเข้�ร่วมกิจกรรม
ต่อเนื่อง คือ ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 10 และ ผลิตผลงาน

 รอบสอง เพ่ือสิทธ์ิในก�รชิงร�งวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ และร�งวัลระดับประเทศ

4.  เจ้�ของผลง�นที่ผ่�นเข้�รอบ 24 ทีม มีสิทธิ์ได้รับก�รพิจ�รณ�รับทุน
ก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ ต�มเงื่อนไขที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

5.  ภ�พ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

6.  สงวนสิทธิ์ก�รตัดสินผลง�น โดยทีมง�นกบนอกกะล�

7. สงวนสิทธิ์ก�รเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดและกิจกรรมในโครงก�รโดยทีมง�น
กบนอกกะล� 


