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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 
รหัสวิชา  8143004 
รายวิชา   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น     3(2-2-5)                  
             Basic Television Production 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
   ศึกษาแนวคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  รูปแบบของรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภท
ต่างๆ  กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   นับตั้งแต่การเตรียมการผลิตไปจนถึงการน าเสนอ
รายการ หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ  การผลิตรายการทั้งในและนอกสถานที่ การจัดฉาก 
แสง การตัดต่อข้ันพื้นฐาน และการประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 

1.  นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
2.  นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการผลิตรายการหลากหลายรูปแบบ 
3.  นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้ 
4.  นักศึกษาสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ 

 

เนื้อหา  
บทที่ 1 แนวคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์     5  ชั่วโมง 

 1. ความหมายและความส าคัญของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. องค์ประกอบในรายการวิทยุโทรทัศน์ 

3. ขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

5. ธุรกิจและการด าเนินการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 6. แนวคิดการบริหารจัดการองค์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

7. การบริหารจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
8. สรุป 
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บทที่ 2 รูปแบบรายการโทรทัศน์       5 ชั่วโมง 
 1. รายการข่าว 
 2. รายการสารคดี 

3. รายการพูดคุยและสนทนา 
 4. รายการสัมภาษณ์ 

5. รายการอภิปราย 
 6. รายการสาธิตและทดลอง 

7. รายการนิตยสาร 
8. รายการปกิณกะ 
9. รายการเกมโชว์ 
10. รายการละคร 
11. รายการเพลงและดนตรี 
12. รายการเรียลลิตี้ 
13. รายการสปอตโทรทัศน์ 
14. สรุป   

บทที่ 3 กระบวนผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์     5 ชั่วโมง 
 1. ขั้นตอนการพัฒนาความคิด 
 2. โครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

3. ขั้นก่อนการผลิตรายการ 
 4. ขั้นผลิตรายการ 

5. ขั้นหลังการผลิตรายการ 
6. สรุป   

บทที่ 4 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์     5 ชั่วโมง 
 1. ลักษณะการท างานของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านรายการ 

3. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านรายการ 
 4. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคนิค 

5. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านเทคนิค 
6. สรุป 
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บทที่ 5 อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   5 ชั่วโมง 
 1. ส่วนประกอบและชนิดของกล้องโทรทัศน์ 
 2. วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพ 

3. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านภาพโทรทัศน์ 
 4. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียง 

5. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสง 
 6. อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
 7. สรุป    
บทที ่6 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์      5 ชั่วโมง 

1. องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 2. ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ 

3. ค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
 4. ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 

5. หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์แต่ละประเภท 
 6. เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นบทวิทยุโทรทัศน์ 
 7. คุณสมบัติของผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
 8. สรุป 
บทที่ 7  ภาพและเสียงในงานวิทยุโทรทัศน์     5 ชั่วโมง 

1. ขนาดของภาพทางวิทยุโทรทัศน์  
 2. ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์  

3. มุมกล้องและการปรับเลนส์  
 4. การจัดองค์ประกอบภาพ    

5. เสียงในรายการวิทยุโทรทัศน์  
 6. เทคนิคการใช้เสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   

7. ศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
8. สรุป 

 บทที่ 8  ฉาก สี และแสง ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์    5 ชั่วโมง 
 1. ประเภทของฉากวิทยุโทรทัศน์  
 2. องค์ประกอบในการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์  

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์  
 4. ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างฉากในรายการวิทยุโทรทัศน์  



4 

 

 

5. ความรู้เรื่องสีในงานวิทยุโทรทัศน์  
 6. ความรู้เรื่องแสงในงานวิทยุโทรทัศน์   
 7. สรุป   
บทที่ 9 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ    5 ชั่วโมง 
 1. องค์ประกอบของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. บุคลากรในการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ  

3. การเตรียมการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ  
 4. กระบวนการในการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ  

5. การก ากับรายการในห้องผลิตรายการ  
 6. การก ากับเวทีในห้องผลิตรายการ  
 7. สรุป  
บทที่ 10 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่     5 ชั่วโมง 
 1. ระบบการผลิตรายการนอกสถานที่   
 2. อุปกรณ์และวัสดุส าหรับท ารายการนอกสถานที่   

3. การวางแผนถ่ายท ารายการนอกสถานที่   
 4. การเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการนอกสถานที่   

5. การปฏิบัติการถ่ายท ารายการนอกสถานที่   
 6. การท างานหลังการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 7. การถ่ายทอดสดรายการวิทยุโทรทัศน์    
 8. สรุป         
บทที่ 11 การล าดับภาพและเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์    5 ชั่วโมง 
 1. การใช้ภาพสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 
 2. การใช้เสียงสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล าดับภาพ  
 4. การตัดต่อล าดับภาพในรายการโทรทัศน์  

5. การตัดต่อล าดับเสียงในรายการโทรทัศน์  
 6. ค าศัพท์ที่ใช้ในการตัดต่อ 
 7. ข้อควรพิจารณาในการตัดต่อ  
 8. สรุป   
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บทที่ 12 การประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์    5 ชั่วโมง 
 1. แนวคิดการประเมินคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์  
 2. ประเภทของการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  

3. การประเมินด้านการผลิตรายการ  
 4. การประเมินการผลิตด้านเนื้อหารายการ 

5. การประเมินการผลิตด้านผู้ชมรายการ  
 6. การประเมินการผลิตด้านกฎหมายและจริยธรรม   

7. หลักการส ารวจอัตราผู้ชมรายการ 
8. สรุป 

    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน   Power point   และ โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ 
 2. ศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 
 3. ฝึกการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น 
กล้องโทรทัศน์, อุปกรณ์ตัดต่อ, อุปกรณ์ไฟ, Audio Console, Mixer เป็นต้น 
 4. ร่วมอภิปรายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

5. กิจกรรมการผลิตวีดิทัศน์ โดยการให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เพ่ือผลิตรายการโทรทัศน์ จาก
โจทย์ที่ผู้สอนก าหนดให้ พร้อมน าเสนอผลงานต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพื่อรับค าแนะน าจาก
ผู้สอน ผู้ที่เชี่ยวชาญที่เชิญมาร่วมชมการน าเสนอผลงาน  

6. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
7. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนการล าดับภาพและตัดต่อวีดิทัศน์ 
8. พาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. Power point เนื้อหาการสอน 
 3. วีดิทัศน์ และ รายการโทรทัศน์ ตัวอย่าง 
 4. โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ 
 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต 
  .  
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การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   60% 
     1.1 การผลิตวีดิทัศน์ ครั้งที่ 1   25% 
     1.2 การผลิตวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2   25% 
     1.3 กิจกรรมในชั้นเรียน   10% 
 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40% 
  การประเมินผล 
     คะแนนระหว่าง  80 – 100   ได้ระดับ  A 
     คะแนนระหว่าง  75 – 79   ได้ระดับ  B+ 
     คะแนนระหว่าง  70 – 74   ได้ระดับ  B 
     คะแนนระหว่าง  65 - 69   ได้ระดับ  C+ 
     คะแนนระหว่าง  60 – 64   ได้ระดับ  C 
     คะแนนระหว่าง  55 – 59   ได้ระดับ  D+ 
     คะแนนระหว่าง  50 – 54   ได้ระดับ  D 
     คะแนนต่ ากว่า    50    ได้ระดับ  F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
แนวคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ          (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ความหมายและความส าคัญของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. องค์ประกอบในรายการวิทยุโทรทัศน์ 

3. ขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

5. ธุรกิจและการด าเนินการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 6. แนวคิดการบริหารจัดการองค์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

7. การบริหารจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   
 8. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 2. บอกและอธิบายถึงองค์ประกอบในรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. อธิบายขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 4. วิเคราะห์ปัจจัยในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
5. บอกธุรกิจและการด าเนินการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 6. อธิบายแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับแนวคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจวิทยุโทรทัศน์แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 1 
แนวคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 สื่อวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนและเป็นสถาบัน
สื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อสังคมไทย เนื่องด้วยอิทธิพลของสารที่วิทยุโทรทัศน์น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
และเทคโนโลยีด้านการกระจายเสียงสมัยใหม่ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้รายการโทรทัศน์มีการ
พัฒนาการในทุกด้าน เทคนิคและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีกระบวนการผลิตที่ต้องท า
เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพ่ือที่จะท าให้การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นๆ สามารถที่จะ
ส าเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างหลากหลาย เช่น บุคลากร อุปกรณ์ ทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือที่จะช่วยให้รายการที่ผลิตนั้น
น่าดูน่าชม น าเสนอสิ่งที่ต้องการได้ตามเป้าหมายการผลิตรายการนั้นๆ และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ 
พัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถที่จะช่วยเอ้ือให้กระบวนการในการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์สามารถท่ีจะสร้างสรรค์ และเสริมสร้างคุณภาพการผลิตตามที่สังคมต้องการ
ได้อย่างไม่ยากนัก 
 เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนมี
ทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของสื่ออินเทอร์เนต ที่สามารถสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน เข้าถึง
ได้ง่าย มีความสะดวก สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สื่อวิทยุโทรทัศน์จึงต้อง
พยายามปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีดังกล่าว บวกกับสภาวะการแข่งขันในด้านการน าเสนอรายการ
เพ่ือแย่งชิงตลาดผู้ชม ของแต่ละรายการ แต่ละสถานีโทรทัศน์ ดังนั้น ผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์จึงต้อง
พยายามพัฒนา ปรังปรุง สร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้ได้รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ดี มีคุณภาพ มี
ความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย   
 

ความหมายและความส าคัญของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  
  รายการ หมายถึง ลักษณะการน าเสนอข้อความหรือสาระอ่ืนใดทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งลักษณะการน าเสนอนั้นเป็นส่วนสัดของตนเอง ไม่ปะปนกับส่วนอ่ืน เช่น มีการขึ้นต้น
และการลงท้ายเพ่ือแสดงการสิ้นสุดของรายการ รายการแต่ละรายการต้องมีรูปแบบต่างๆ กันของ
ตนเอง (เช่น เนื้อหา วิธีการน าเสนอ บุคคลผู้ร่วมรายการ ตลอดจนระยะเวลา) ในด้านของระยะเวลา
ของรายการที่จะเรียกว่าเป็นรายการนั้น ส่วนใหญ่ จะนิยมก าหนดกันว่าควรจะเป็นระยะเวลาการ
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น าเสนอที่นานกว่า 3 นาทีเป็นต้นไป ซึ่งถ้ามีความยากมากกว่านี้ จะเรียกทับศัพท์ว่า สปอท (spot) 
แทนค าว่า “รายการ” (program) (กมลรัตน์ อินทรทัศน์ และ กรรพุม บุญทวี, 2552) 
 ส่วนค าว่า “การผลิต” (Production) นั้น เป็นค ากริยา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 ให้นิยามว่า ท าให้เกิด มีขึ้น ตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร เป็นต้น เช่น 
การผลิตข้าว การผลิตรถยนต์ ฯลฯ 
 จากแนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหารจัดการและการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ดังที่
กล่าวข้างต้น จึงอาจสรุปความหมายของการผลิตรายการโทรทัศน์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การผลิตรายการโทรทัศน์ คือการวางแผนและการด าเนินการผลิตรายการเพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายทางการเมืองและการด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
 2. การผลิตรายการโทรทัศน์ คือการวางแผนและการด าเนินการผลิตรายการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับชมในสังคมทั้งในเชิงข่าวสารและสาระ การศึกษา และบันเทิง 
 3. การผลิตรายการโทรทัศน์ คือการวางแผนและการด าเนินการผลิตเพ่ือการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร สาระและบันเทิงสู่ประชาชน และสังคม  
 4. การผลิตรายการโทรทัศน์ คือ การวางแผนและการด าเนินการผลิตรายการเพ่ือให้เป็น
สื่อกลางสู่การสร้างสังคมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาสังคม ประเทศชาติร่วมกัน 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า ความหมายของการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ
กระบวนการต่างๆที่ท าให้เกิดเป็นรายการขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อความหรือสาระต่อผู้ชม โดยรายการที่
ผลิตจะมีลักษณะการน าเสนอที่เป็นรูปแบบ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

 ในด้านความส าคัญของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้น จากจุดก าเนิดและความเป็นมาของ
การบริหารจัดการและการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยที่ผ่านมา ประมาณ 50 ปี 
วิวัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายมากขึ้น 
เพ่ือมุ่งตอบสนองกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมและโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นสังคมของประเทศ
ไทยเองที่อยู่ภายใต้เจตนารมณ์แห่งมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ที่
มุ่งเน้น การเข้าถึงสื่อและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกความคิดเห็นของนัก
สื่อสารมวลชนและประชาชน การสร้างเสริมความเข้มแข็งและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น รวมทั้งสังคมของโลกที่เป็น หมู่บ้านโลกเดียวกัน (global village) ที่นับวันจะเล็กลงเรื่อยๆ 
ภายใต้การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้สังคมไทย
และสังคมโลกเป็นสังคมความรู้ และสังคมข่าวสาร รวมทั้งกติกาของการเปิดเสรีสื่อดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องท าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสาระบันเทิงที่สอดคล้อง
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กับกระแสการเปลี่ยนแปลง กระแสความต้องการของสังคมภายใต้ภาวการณ์ของการเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และประชาชนให้ได้มากที่สุด 
  รายการวิทยุโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อที่ส าคัญประเภทหนึ่งของสังคม เพราะสื่อวิทยุโทรทัศน์
นับว่าเป็นสื่อที่ส าคัญมากสื่อหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ผู้ที่จะผลิตรายการต้องเข้าใจ
ธรรมชาติและความส าคัญของรายการโทรทัศน์ในมุมมองหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. การก าหนดเนื้อหาของรายการ แนวคิดหนึ่งนั้นคือ แนวคิดเรื่ององค์ประกอบด้าน
เนื้อความสื่อหรือเนื้อหาของสื่อเพราะในสื่อใดๆ ก็ตาม ผลผลิตของสื่อก็คือการสร้างสารหรือเนื้อหา
ขึ้นมาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการให้ความจริงหรือสร้างความเป็นจริงขึ้นมา โดยบรรจุความคิด ค่านิยม 
มุมมองต่างๆ ไว้ในเนื้อหาที่น าเสนอ เพ่ือเนื้อหาที่สื่อน าเสนอเป็นผลจากการก าหนดขึ้นมาตามที่ผู้ผลิต
ต้องการ (texts are determined) ซึ่งเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กล่าวได้
ว่า เนื้อหารายการล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสร้างข้ึน เพ่ือเป็นสื่อบอกกล่าวความจริงตามที่ผู้ผลิตเห็นชอบ 
โดยมีค่านิยมและความคิดของผู้ผลิตแทรกอยู่ในรายการ โดยผู้ผลิตก าหนดเนื้อหาหรือสาระนั้นๆ 
 แนวคิดนี้ถือว่า รายการวิทยุโทรทัศน์ นับว่าเป็นสื่อที่แพร่หลายของมวลชน เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมยุคใหม่ หรือวัฒนธรรมมวลชน เพราะรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่แพร่หลายของมวลชน
ที่มักจะต้องท าหน้าที่หรือมีบทบาทหลักต่อสังคมดังต่อไปนี้ 
 -  สื่อน าเสนอสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือที่จะให้ผู้รับสื่อเห็นว่า โลกนี้เป็นเช่นไร โดยสร้างความ
เข้าใจต่อโลกให้ผู้รับสื่อด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เป็นตัวแทนตีความสารให้ ประเมินคุณค่าจัดความส าคัญ
ของสารให้ โดยที่สื่อเป็นตัวแทนในการที่จะน าเสนอเพ่ือให้เกิดการรับรู้ต่างๆขึ้นตามที่ผู้ผลิตสื่อ หรือ
ผู้ผลิตรายการต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอโดยตรง หรือการน าเสนอโดยผ่านการตีความแทน
ผู้ชม รวมทั้งท าหน้าที่ในการประเมินคุณค่าของเนื้อหาบางเนื้อหา โดยให้ความส าคัญพิเศษแก่เนื้อหา
บางประเด็น หรือลดคุณค่าของเนื้อหาประเด็นอื่นๆ ลงไป 
 -  สื่อสร้างและเป็นตัวแทนบางส่วน เพราะหลายๆ ครั้งที่รายการโทรทัศน์ไม่สามารถที่จะ
น าเสนอความเป็นจริงได้ทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 -  สื่อก าหนดความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคมร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คน 
ปรากฏการณ์ เช่น การน าเสนอเก่ียวกับกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคม เช่น สถาบันกฎหมาย 
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ โดยสื่อจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการน าเสนอ หรือจัดพ้ืนที่เพ่ือการ
น าเสนอเนื้อหาของสถาบันต่างๆ สู่สังคมร่วมกัน 
 2. การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางสื่อ เพราะสื่อทุกประเภทล้วนมีเจ้าของ ถูกควบคุม 
และถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มบุคคล คือผู้ผลิตสื่อซึ่งเป็นผู้รับสื่อและเป็นสมาชิกอยู่ในสังคมเดียวกันกับ
ผู้รับ กลุ่มผู้ผลิตประกอบด้วยเจ้าของกิจการสื่อ ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจซึ่งต้องการท าให้สื่อมีก าไร 
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บุคลากรฝ่ายสร้างสรรค์ เช่น นักเขียน ผู้ก ากับ ช่างภาพ ผู้เชี่ยวชาญ Webmaster และอ่ืนๆ บุคลากร
ฝ่ายเทคนิค ผู้ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต 
 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบกับกลุ่มอ่ืน แต่เนื่องจากได้ถือครองกิจการและสร้าง
สาร จึงมีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และกระท าในนามตัวแทนของสาธารณชน
ได้ แม้ว่าจะมีลักษณะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่มากก็ตาม 
 3. สื่อต้องการความนิยม สื่อต้องการรายได้ จ านวนคนดูหรือเรตติ้ง และกลไกการป้อนกลับ
อ่ืนๆ คือกลไกรับรองว่า เนื้อหา รูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอเป็นสิ่งที่ประชาชนหรือ
ผู้บริโภคต้องการหรือไม่อย่างไรเพราะสื่อต้องสามารถที่จะสร้างความนิยมให้กับสาธารณชน หรือผู้คน
ส่วนใหญ่ในสังคมให้ได้ เพ่ือที่จะอยู่รอดและก้าวหน้าในธุรกิจต่อไป สื่อจะต้องท าให้ผู้รับสื่อพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายที่สื่อต้องสร้างความนิยมคือ ประชากรวัยท างาน ซึ่งวิธีการในการสร้างความนิยมของ
สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ นับแต่ยุคแรกเริ่มในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ คือ เน้นผลิตรายการให้
ความบันเทิง จนผู้ชมสถานีโทรทัศน์ที่เน้นรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม
ชั้นสูง และค่านิยมของชนชั้นกลางต้องลดน้อยลง และปรากฏการณ์นี้ก็เกิดในประเทศไทยเช่นกัน 
 จึงสรุปได้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับ 
รวมทั้งมีบทบาทต่อการสร้างสรรค์การพัฒนาของประเทศโดยรวมด้วย และด้วยการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ส่งผลให้สื่อวิทยุโทรทัศน์
พัฒนารูปแบบและวิธีการในการน าเสนอเนื้อหาสาระและความบันเทิงสู่สังคมได้อย่างหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป เช่น เคเบิ้ล
รวมทั้งประเทศ เคเบิ้ลท้องถิ่น เคเบิ้ลเครือข่าย สื่อวิทยุโทรทัศน์ประเภทถ่ายทอดผ่านดาวเทียม สื่อ
วิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งสื่อโทรทัศน์แบบเดิมที่เป็นสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ประเภทมวลชน (Free TV) ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เป็นต้น 
 

องค์ประกอบในรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 รายการวิทยุโทรทัศน์ที่น าเสนอเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดความหมายให้กับผู้ชมซึ่งแต่ละ
รายการจะมีวิธีในการน าเสนอในประเภทและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ผลิตรายการ 
จ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการผลิต สามารถแบ่งกลุ่มองค์ประกอบต่างๆ ได้ ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
 1. องค์ประกอบด้านภาพ ได้แก่ ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง มุมกล้อง มุมมองกล้อง และ
การปรับเลนส์ซูมกล้อง 
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 การใช้กล้องโทรทัศน์บันทึกภาพเพ่ือให้ได้ภาพเคลื่อนไหวนั้น ภาพทุกช่วงที่ปรากฏบนจอ
นอกจากจะสื่อความหมายให้เข้าใจ ยังจะต้องสร้างเสริมองค์ประกอบอ่ืนเพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิด
อารมณ์ จินตนาการ และช่วยดึงดูดให้ผู้ชมคล้อยตาม สนใจอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นสื่อที่ดีที่สุดไปยัง
ผู้ชม  การน าเสนอภาพทางโทรทัศน์จะต้องมีหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติ ดังนี้ (สุทัศน์  บุรีภักด,ี 2528)  

1.1 บทบาทของผู้ชม (Audience Role) ในขณะที่ชมรายการโทรทัศน์ ผู้ชมจะมีความรู้สึก
ต่อภาพที่ได้เห็น บางครั้งเหมือนกับว่าผู้ชมได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอิริยาบถ
เกิดขึ้นในแบบซ่อนเร้นตามภาพต่างๆ ก าหนดมาเพ่ือให้ผู้ชมมีความรู้สึกหันหน้าตามดูสิ่งนั้น ก้มหรือ
แหงนหน้ามองดู ความรู้สึกดังกล่าว เรียกว่า บทบาทของผู้ชมที่ถูกก าหนดด้วยภาพนั่นเอง ซึ่งจะท าให้
ผู้ชมเคลิบเคลิ้มติดตามชมอย่างราบรื่น เป็นความชาญฉลาดของผู้ก าหนดภาพในการน าเสนอ  

1.2 การน าเสนอภาพรูปแบบแทนการได้เห็น (Objective  Shot) เป็นลักษณะของการ
น าเสนอในรูปแบบแทนการได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ชม โดยที่ตัวของผู้ชมเองไม่ได้มีส่วน
ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆ ลักษณะของภาพที่ปรากฏเป็นแต่เพียงการแจ้งหรือบอกให้ผู้ชมได้ทราบว่าเกิด
อะไร ที่ไหน เมื่อไร และใครเป็นผู้กระท า ผู้ชมภาพมีความรู้สึกเหมือนมาสังเกตการณ์เท่านั้น  การ
น าเสนอภาพในรูปแบบนี้เป็นการถ่ายภาพ เพ่ือหวังผลเพียงการบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่นิยมบันทึกภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะปานกลาง (Medium Shot) และภาย
ระยะใกล้ (Close-up) 
 1.3 การน าเสนอภาพ รูปแบบดึงผู้ชมเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Subjective Shot) 
เป็นวิธีการดึงผู้ชมเข้ามาร่วมในเหตุการณ์ของภาพในช่วงนั้นๆ ตามแต่จะก าหนดให้ โดยใช้กล้องวาง
ในต าแหน่งแทนสายตาของผู้แสดง ท าให้ผู้ชมเข้ามาพัวพันหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย 
 1.4 การน าเสนอภาพรูปแบบการรับรู้อย่างใกล้ชิด (Point  of  View  Shot) เป็นการ
ก าหนดวิธีการถ่ายภาพ ซึ่งอยู่ในลักษณะระหว่างแทนการมองเห็นและการดึงผู้ชมเข้ามาพัวพันกับ
เหตุการณ์  โดยมากจะใช้กับฉากที่มีผู้แสดงก าลังสนทนากัน กล้องจะถ่ายผ่านไหล่ (Over The 
Shoulder) ของผู้แสดงคนหนึ่งไปยังหน้าของผู้แสดงอีกคนหนึ่งที่มองมายังทิศทางของผู้แสดงที่ถูก
ถ่ายผ่านไหล่ ภาพลักษณะนี้จะสร้างให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกได้อยู่ใกล้เหตุการณ์ 
 2. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เนื้อหารายการเป็นส่วนที่บรรจุเนื้อหา มีวิธีการน าเสนอตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด ซึ่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปในการออกอากาศแต่ละครั้ง และเป็นส่วนที่
จะสามารถดึงดูดผู้ชมให้ติดตามชมรายการต่อไปเรื่อยๆ โดยมีการล าดับเนื้อหาที่จะน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 ส่วนที่น าเข้าสู่เรื่องหรือแนะน าเรื่อง (introduction) เป็นตอนต้นของเรื่อง ให้ผู้ชมสนใจ
เรื่องราวต่างๆ ที่จะบอกเล่า  
 2.2 สวนที่เป็นการด าเนินเรื่อง เป็นส่วนที่บอกถึงเรื่องนั้นๆ ว่าด าเนินอย่างไร    
 2.3 ส่วนที่เป็นแก่นของเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด ส่วนที่จะเปิดเผยเรื่อง (climax)  
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 2.4 เป็นส่วนที่สรุป เมื่อเสนอเรื่องนั้นจบแล้วบางครั้งอาจจะให้ผู้ดูสรุปเอง ขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบรายการ  
 3. องค์ประกอบด้านเสียง ได้แก่ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เสียงบรรยากาศ เสียงประกอบ 
และเสียงเงียบ รวมถึงการท าเทคนิคพิเศษด้านเสียงที่ใช้ประกอบในรายการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งหน้าที่
ของเสียงคือการเล่าเรื่อง ให้ข้อมูล สร้างแรงดึงดูดความสนใจ และสร้างอารมณ์ เสียงมีความส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อการสื่อความหมายทางโทรทัศน์เป็นอย่างมาก 
 4. องค์ประกอบด้านแสงสี ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้การน าเสนอภาพทางโทรทัศน์เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ก ากับรายการ ท าให้ภาพมีความลึก แสงสามารถแนะน าสิ่งที่ส าคัญและสิ่งที่น่าสนใจ
ภายในฉาก  ในขณะที่โทนสี ท าให้ฉากเกิดอารมณ์ของการแสดง สามารถที่จะให้ผู้ชมมีความรู้สึกและ
ได้อารมณ์เป็นไปตามภาพที่ต้องการน าเสนอและการสื่อความหมาย 
 5. องค์ประกอบตัวแสดงและการแสดง ได้แก่ ผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็น
บุคคลต่างๆ ทั้งผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ร่วมรายการ แขกรับเชิญ นักแสดง เพ่ือสื่อ
ข่าวสาร สาระ บันเทิง ไปสู่ผู้ชมรายการทางบ้าน ทั้งรายการสด รายการบันทึกเทป การถ่ายท าใน
สถานที่และนอกสถานที่   
 6. องค์ประกอบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ สถานที่ถ่ายท า การสร้างฉากและตบ
แต่งฉากในลักษณะต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการการสื่อความหมายให้ผู้รับชมได้รับรู้ถึง เหตุการณ์ใน
ภาพว่าเกิดขึ้น ณ สถานที่ใด เวลาใด เป็นการบ่งบอกถึงบรรยากาศของรายการ สร้างอารมณ์ใน
รายการ สร้างจุดสนใจ และสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้รับชมรายการโทรทัศน์  
 7. องค์ประกอบด้านการตัดต่อ ได้แก่ การใช้เทคนิคการตัดต่อ การเปลี่ยนภาพ และการ
ล าดับภาพ ซึ่งเป็นการน าภาพมาร้อยเรียงล าดับอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้เนื้อและรายละเอียดตามบท 
ในการตัดสินใจเลือกภาพแต่ละภาพที่จะน ามาเรียงล าดับให้เป็นเรื่องราว ผู้ตัดต่อต้องพิจารณาว่าเมื่อ
ตัดต่อภาพกันแล้ว ภาพไม่สะดุดหรือกระโดด มีจังหวะจุดเข้าจุดออกท่ีสัมพันธ์กัน รวมถึงช่วงเวลาของ
ภาพที่ต่อกันต้องมีเหมาะสม 
 8. องค์ประกอบด้านงานกราฟิก ได้แก่ ไตเติ้ล โลโก้ แถบชื่อ กราฟ แผนภูมิ และเครดิต
รายการต่างๆ รวมไปถึง ตัวอย่างรายการ (Menu) อินเทอร์ลูดหรือคีย์ซีน (Interlude/Keyscene) 
และท้ายรายการ (end credit) ซึ่งในแต่ละส่วนประกอบนี้มีคุณลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป 
ส่วนประกอบรายการโทรทัศน์จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุที่มี
ลักษณะเหมือนกันทุกครั้งในการออกอากาศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนความระลึกถึงรายการท าให้
ผู้ชมสามารถจดจ ารายการนั้นๆ ได้ดีที่สุด (เมธา เสรีธนาวงศ์, 2547)     
 ในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สิ่งที่ผู้ผลิตรายการต้องค านึงถึงอยู่เสมอคือ การถ่ายทอด
ความคิด แนวคิด หรือสารแก่ผู้ชมรายการ โครงสร้างของรายการโทรทัศน์ที่ประกอบด้วยเนื้อรายการ
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และส่วนประกอบรายการ จะต้องสามารถสะท้อนแนวคิดหรือแสดงสารให้เป็นที่ปรากฏอย่างเด่นชัด
ที่สุด นั่นหมายถึง กระบวนการผลิตรายการตั้งแต่ การสรรหาเรื่องราว การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การ
ล าดับประเด็นการน าเสนอ การเขียนบท การถ่ายท าหรือบันทึกรายการ การก ากับ การตั ดต่อ 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นเนื้อรายการ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องตระหนักตลอดเวลาว่าเนื้อหาที่ตนผลิตต้อง
สามารถสะท้อนแนวคิดท่ีก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 

 

ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทใด มีรูปแบบการน าเสนอแบบใด 
หรือมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็ตาม มักจะยึดหลักการผลิตตามขั้นตอนของการผลิตที่เรียกว่า 3P คือ 
ขั้นก่อนการผลิต (Pre - production) ขั้นการผลิต (Production) ขั้นหลังการผลิต (Post - 
production) และบางครั้งอาจเพิ่มอีก 1 E คือ การประเมินผล (Evaluation) โดยมีสาระสังเขปดังนี้  
 1. ขั้นก่อนการผลิตรายการ ก่อนที่จะมีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการ
ประเภท หรือรูปแบบใดๆ จะต้องมีการเตรียมการผลิตก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์มี
องค์ประกอบที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องของบุคลากร การด าเนินงาน งบประมาณ ฯลฯ ซึ่งหากขาดการ
เตรียมการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ผลที่ตามมาอาจท าให้เกิดปัญหาหลายประการที่จะตามมา เช่น 
รายการไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ การใช้งบประมาณที่บานปลาย เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม การ
เตรียมการที่ดีจะเป็นเสมือนแนวทางหรือเข็มทิศน าทางในการผลิตรายการให้เป็นไปตามแผน ท าให้
สามารถควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของเวลา งบประมาณและสุดท้ายคือ ได้
รายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ โดยการเตรียมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบด้วย การ
วางแผน และการเตรียมการหรือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะด าเนินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  1.1 การวางแผนในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
และเตรียมการในสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย การก าหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ของรายการ 
การศึกษากลุ่มเป้าหมาย การศึกษาค้นคว้าเนื้อหา การจัดท าโครงสร้างการผลิตรายการ การก าหนด
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตทั้งหมด รวมไปถึง การก าหนดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายท า
รายการ งบประมาณท่ีต้องใช้ และการก าหนดตารางเวลาในการผลิตรายการ 
  1.2 การเตรียมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนการเตรียมการต่อจากที่ได้วางแผน
ไว้ ก่อนที่จะน าไปผลิตรายการ ซึ่งได้แก่ การเตรียมบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การประสานงาน
การผลิต และการเตรียมการประชุมก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 ส่วนผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนการผลิตรายการ นับตั้งแต่การสร้างแนวคิด ริเริ่ม การ
วางแผนด้านการผลิตเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุดของการผลิตรายการ การก าหนดงบประมาณ การ
ก าหนดเรื่อง การพัฒนาบทรายการ การวางแผนด้านบุคลากร การออกแบบรายการ สถานที่ โดย
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บุคลากรกลุ่มนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการบริหารการผลิต ผู้อ านวยการผลิต ผู้ผลิตรายการ ผู้จัดการผลิต 
ผู้เขียนบท ผู้ก ากับรายการ เป็นต้น หรือเรียกโดยรวมว่า บุคลากรสร้างสรรค์การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ 
 2. ขั้นการผลิตรายการ ขั้นการผลิตรายการเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการวางแผนและ
เตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์แล้ว โดยยึดหลักการผลิตรายการที่มีโครงสร้างการผลิตรายการเป็น
แนวทาง โดยอาจมีการผลิตใน 2 ลักษณะ คือ การผลิตรายการที่ยึดตามโครงสร้างการผลิต และ
สถานที่ในการผลิตรายการ 
  2.1 การผลิตรายการที่ยึดตามโครงสร้างการผลิต ได้แก่ วิธีการผลิตรายการที่เป็นส่วนๆ หรือ
ผลิตทีละส่วน และการผลิตสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ 
 2.2 การผลิตรายการที่ผลิตเป็นส่วนๆ หรือผลิตทีละส่วนเป็นการผลิตรายการที่ไม่เป็นไปตาม
บทรายการที่วางไว้ หากแต่เป็นการผลิตที่ค านึงถึงความสะดวกในการผลิต เช่น ในหนึ่งสถานที่อาจมี
หลายฉากและในแต่ละฉากไม่มีความต่อเนื่องกันแต่เพ่ือความสะดวกจึงด าเนินการถ่ายฉากอ่ืนๆ ที่ต้อง
ใช้สถานที่นั้นๆ ก่อนแล้วจึงน ามาตัดต่อล าดับภาพให้เป็นรายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์ต่อไปภายหลัง 
การผลิตแบบนี้เหมาะส าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทละคร สารคดี เป็นต้น 
 2.3 การผลิตรายการที่ผลิตสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นการผลิตรายการตั้งแต่ต้นและเรียง
ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในบทจนจบในครั้งเดียว รายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทนี้มักจะไม่มีความยาว
หรือต่อเนื่องกันหลายๆตอน ส่วนใหญ่จะจบในตอนเดียวและใช้เวลาไม่มากนัก เช่น รายการที่
ถ่ายทอดสด รายการประเภทสนทนา รายการสัมภาษณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามรายการประเภทนี้อาจ
ท าการบันทึกรายการไว้ก่อนก็ได้และอาจมีการตัดต่อบ้างแต่ไม่มากนัก ทั้งนี้การตัดต่อมักมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เกิดความกระชับและเหมาะสมกับเวลา 
  2.4 การผลิตรายการที่ยึดตามสถานที่ในการผลิตรายการ  ได้แก่ วิธีการผลิตรายการใน
สถานที่ และการผลิตรายการนอกสถานที่ การผลิตรายการในสถานที่ เป็นการผลิตรายการในสตูดิโอ 
หรือในห้องส่ง เป็นการผลิตรายการที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการถ่ายท าได้ โดยเฉพาะใน
ด้าน แสง เสียงรวมทั้งมีเครื่องมือในการถ่ายท ารายการที่ค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ ท าให้สามารถถ่ายท า
รายการได้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายรายการในสถานที่หรือห้องสตูดิโอนี้มีข้อจ ากัดคือ ไม่
ค่อยมีความสมจริงเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการจ าลองฉาก หรือสถานการณ์ และการถ่ายท า รายการ
แบบนี้มักใช้บุคลากรและอุปกรณ์มาก ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ส่วน การผลิตรายการนอกสถานที่ เป็นการ
รายการนอกสตูดิโอ หรือห้องส่ง มีลักษณะที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับการผลิตรายการในสถานที่ 
กล่าวคือ ไม่สามารถควบคุมแสง เสียงได้ดีเท่ากัน จึงท าให้การถ่ายท ารายการค่อนข้างมีข้อจ ากัดใน
เรื่องของเวลาในการถ่ายท าท่ีนานบางครั้งอาจเป็นหลายวัน หรือการต้องท างานแข่งกับเวลา อย่างไรก็
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ตามการถ่ายท ารายการแบบนี้ก็มีข้อดี คือ การให้บรรยากาศ หรืออารมณ์ของรายการที่มีความสมจริง
มากกว่า  
 3. ขั้นหลังการผลิตรายการ ในการผลิตรายการบางรายการอาจยังไม่มีความสมบูรณ์ ดังนั้น
จึงต้องน ารายการมาท าให้สมบูรณ์ โดยมีหลักส าคัญ 2 ประการ คือ การใช้วิธีการตัดต่อที่อาจเป็น
วิธีการแบบเส้นตรง และแบบไม่เป็นเส้นตรง รวมถึงการผสมเสียง การท ากราฟิก เพ่ือให้รายการมี
ความต่อเนื่องและสมบูรณ์ทั้งภาพ เสียงและข้อความที่จะน าเสนอ และเป็นการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตเบื้องต้นทั้งกระบวนการว่าเป็นไปตามสายงานหรือกระบวนการผลิตหรือไม่ 

4. ขั้นการประเมินผล โดยทั่วไปแล้วการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นมีการประเมินผลการ
ผลิตรายการอยู่ตลอดเวลา และเริ่มมีการประเมินผลนับตั้งแต่ ขั้นก่อนการผลิต หรือนับตั้งแต่การวาง
แผนการผลิตรายการ ไปจนกระทั่งการผลิตรายการ และการตัดต่อเชื่อมรายการให้สมบูรณ์ในขั้นหลัง
การผลิตรายการ ก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ และสุดท้ายคือ การประเมินผลหลังการน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยในการประเมินที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน จะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน คือ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  การประเมินในขั้นก่อนการผลิตรายการ เป็นการประเมินนับตั้งแต่ขั้นการวางแผนและการ
เตรียมการโดยอาจมีการปรับแผนให้มีความเหมาะสมกับความเป็นไปได้เพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดใน
ขั้นของการผลิตรายการ 
  การประเมินในขั้นการผลิตรายการ เป็นการประเมินในขณะที่ก าลังผลิตรายการ หากพบว่ามี
สิ่งใดที่อาจเป็นข้อบกพร่อง อาจต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในทันที เช่น หากมีการถ่ายท าในฉาก
หรือตอนใด ที่ไม่มีความสมบูรณ์ อาจต้องมีการถ่ายท าใหม่ในทันที ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ 
และเทคนิคการถ่ายท า ทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญของผู้ผลิตและทีมงานผลิตที่จะ
ช่วยกันตรวจสอบหรือประเมินในเบื้องต้น 
  การประเมินในขั้นหลังการผลิตรายการ เป็นการประเมินรายการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่
จะน าไปใช้ประเมินในขั้นการผลิตรายการและเป็นการดูในภาพรวมของความต่อเนื่องทั้งรายการตั้งแต่
ต้นจนจบ หากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงจะได้ด าเนินการก่อนน าไปใช้เผยแพร่
ออกอากาศ ซึ่งจะประเมินโดยทีมงานผู้ผลิตรายการ เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง และสุดท้ายจะเป็นการ
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
  การประเมินผลหลังการน าไปเผยแพร่ออกอากาศ หรือใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายจริง และจะประเมินคุณภาพรายการในภาพรวมทั้งหมด หลังจากท่ีได้รับชมรายการแล้ว
มีความเข้าใจ มีความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ และมีกา รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด ผลที่ได้อาจน ามาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การหาแนวทางใน
การผลิต ตลอดจนวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งวิธีการประเมินผลการผลิต
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รายการในขั้นตอนนี้อาจท าได้โดย การให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมิน แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น 
 ด้วยการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นงานที่มีกระบวนการรายการที่มีความซับซ้อน และต้อง
มีข้ันตอนที่หลากหลายที่ต้องอาศัยการวางแผนก่อนที่จะด าเนินการผลิตรายการ ไปจนถึงขั้นการผลิต
และหลังการผลิตรายการที่ต้องใช้ทั้งบุคลากรที่หลากหลายหน้าที่ และการใช้งบประมาณที่สูง หาก
ผิดพลาดอาจท าให้เกิดความเสียหายทั้งเวลา งบประมาณ และการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบในการผลิตรายการให้มีความถูกต้อง และตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยกว้างๆ คือ 
ปัจจัยภายในสถานีโทรทัศน์ และ ปัจจัยภายนอกสถานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ อาจประมวลได้จากหลาย
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน คือ 
 นโยบายของสถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีล้วนต่างมีนโยบายที่เป็นจุดยืนของ
ตนเอง เช่น สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนานโยบายการบริหาร
จัดการสถานีของตนเองอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ เป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เป็น 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ที่มุ่งผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือตอบสนองต่อการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และการพัฒนาความคิดของประชาชน รวมทั้งการสร้างศักยภาพของสถานีเพ่ือการแข่งขันกับ
สื่ออ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 อีกทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการสถานี ที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสัดส่วน
ของประเภทรายการแต่ละรายการที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น สัดส่วนของรายการที่ สถานีผลิตเอง 
หรือสัดส่วนของรายการที่มีบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ  
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกอากาศ เช่น การปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ท าให้การลงทุนเกี่ยวกับการผลิตรายการถูกลง ท างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะ
เป็นการส่งผลต่อการเข้าถึงอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ของผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทั้งจ านวนและ
ความหลากหลายที่มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนตั้งแต่แบรนด์ของสถานี (branding) 
การวางต าแหน่งของสถานี (positioning) การท าการตลาดเชิงรุก การใช้กลยุทธ์การผสานสื่อหลาย
ประเภทเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
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 ภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุตสาหกรรมสื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ เพราะทุกประเภทสื่อล้วน
มีรายได้หลักจากการขายโฆษณา เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียงเพราะถ้ารายการที่ผลิตไม่สามารถที่จะหา
รายได้เพ่ือการเลี้ยงตัวเองได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท หรือสถานีท้ายที่สุด 
 2. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารจ าแนกได้ดังนี้ 
 2.1 การเมืองการปกครอง ดังที่ เห็นชัดเจนได้จากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงสื่อและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการพูดและการ
แสดงออกความคิดเห็นของนักสื่อสารมวลชนและประชาชน รวมไปถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
และความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 2.2 กระแสการปฏิรูปสื่อและการเปิดเสรีสื่อในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นกลไก ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการควบคุมการแพร่กระจายเสียงของ
สื่อกระจายเสียงทั้งหมดของประเทศทั้งสื่อประเภทวิทยุ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อ
เดือน พฤษภาคม 2535 ที่คนไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย โดยในครั้งนั้นทั้ง
สื่อต่างๆ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ตกเป็นจ าเลยของสังคมอย่างชัดเจนเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเผด็จ
การทหาร ในการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างมาก ท าให้ประชาชนต้องออกจากบ้านมาดูเหตุการณ์จริง
ด้วยตัวเองที่ถนนราชด าเนิน ครั้งนั้นเป็นครั้งส าคัญที่กระแสความตื่นตัวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อ
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ท าให้รัฐบาลนาย
อานันท์ ปันยารชุน ต้องตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐขึ้นมา โดยการอนุมัติให้มีสถานีโทรทัศน์
ช่องใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการประมูลแข่งขันได้รับสัมปทานแบบใครให้ค่าตอบแทนรัฐมากก็ได้ไป จน
กลายมาเป็นสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ที่น าไปสู่การเข้ามาครอบง าสื่อสารมวลชนจากธุรกิจโทรคมนาคม 
และกลายเป็นสถานี TITV เพ่ือให้เป็นสถานีเพ่ือการบริการสาธารณะของประเทศ 
 จากกระแสดังกล่าวก่อให้เกิดการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540 โดยได้มี
การระบุเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับดังกล่าวในมาตรา 40 ที่
มีใจความส าคัญคือ 
  1) การต้องเปลี่ยนฐานคิดใหม่จากเดิมที่มองว่าเป็นสื่อของรัฐ แต่แท้จริงแล้วสื่อนั้น
ต้องเป็นทรัพยากรส่วนรวมของชาติ ที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  2) ต้องมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมาท าหน้าที่จัดสรรและก ากับดูแล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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  3) การจัดสรรและก ากับดูแล และต้องค านึงถึงเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม ความ
มั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องสร้างกติกาการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม 
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช. เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อัน
เป็นกฎหมายที่ตราข้ึนให้เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ที่
บัญญัติว่า 
 "คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตาม วรรคหนึ่ง และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”   
 กสทช. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี
ส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ ซึ่งได้รับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ 
พนักงานและลูกจ้างและเงินงบประมาณมาจากส านักงาน กทช. ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็น
ต้นมาและในระหว่างที่การแต่งตั้ง กสทช. ยังไม่แล้วเสร็จ กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กสทช. ไปพลางก่อนตามบทเฉพาะกาล  
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ก็ได้มี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จ านวน 11 ท่าน อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขา
ต่างๆ ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ก่อน ที่วุฒิสภาจะมีมติเลือกภายในกรอบเวลาที่
กฎหมายก าหนด จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง  กสทช. 
เพ่ือมีอ านาจในการก ากับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศอย่างเต็มรูปแบบได้ในที่ สุด และ เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 2 คณะ ปฏิบัติการแทน 
กสทช. ในด้านที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ 
กสท. ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม และเนื่องจากทั้ง กสท.และกทค. เป็นคณะกรรมการย่อยในบอร์ด กสทช. 
การก าหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ยังต้องเป็นการตัดสินใจ ร่วมกันของบอร์ดทั้ง 11 คน 
และใช้บุคลากรของส านักงาน กสทช. ซึ่งมีเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ดูแล ในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ (http://www.nbtc.go.th) 
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 2.3 การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อโยงใยข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลายรูปแบบ ท าให้โลกทั้งโลกกลายเป็นโลกใบเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า หมู่บ้านโลกเดียวกัน 
(global village) ที่นับวันจะเล็กลงเรื่อยๆ ภายใต้ที่ท าให้สังคมไทยและสังคมโลกเป็นสังคมความรู้ 
และสังคมข่าวสาร วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปสู่การบริโภคสื่อหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทุกระบบที่มีอย่างหลากหลายในปัจจุบัน เช่น ระบบของไทยคม ระบบของ
ความสามารถที่มีหลากหลายความถ่ี ที่ผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงรายการประเภทต่างๆ ได้ทั้งรายการใน
ประเทศ และจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 2.4 ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นเพราะการ
เกี่ยวพันเก่ียวกับการใช้ดาวเทียมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเช่า การลงทุนร่วมกัน อีกทั้งยัง
รวมถึงการจ่ายค่าลิขสิทธิ์รายการน าเข้าจากต่างประเทศ 
 2.5 กระแสการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ กระแสการแข่งขันในด้านนี้ เป็นการ
แข่งขันเก่ียวกับช่องทางการเข้าถึง การแข่งขันเก่ียวกับด้านการตลาด และการแข่งขันกับสถานอ่ืนๆ 
  1) การแข่งขันเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึง กระแสการแข่งขันในอุตสาหกรรมวิทยุ
โทรทัศน์จะคล้ายกับการแข่งขันในปัจจัยภายใน เพราะในปัจจุบันผู้ชมมีทางเลือกในการที่จะเข้าถึง
และบริโภคสื่อได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องสาธารณะ (Free TV) ช่องบอกรับ
สมาชิกทั้งประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะท้องถิ่น เช่น สถานีบอกรับสมาชิก ASTV ที่เป็นรายการ
ส าหรับผู้ชมทั่วไป และท่ีเป็นสถานี ASTV ท้องถิ่น เช่น ASTV อีสาน เป็นต้น และที่ก าลังอยู่ในกระแส
ที่มาแรงมากในปัจจุบัน คือ การถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อใหม่ประเภทต่างๆ เช่น ผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  2) การแข่งขันเก่ียวกับด้านการตลาด โดยประเด็นหลักที่มีความส าคัญอันดับแรกสุด
ของการผลิตรายการคือ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน คือ รายได้จากการโฆษณา เพราะทุกรายการต้องมี
ค่าใช้จ่าย ดังนั้นถ้ารายการใดไม่มีโฆษณาหรือไม่ได้รับความนิยม เรตติ้งไม่ดี รายการนั้นก็จะต้องปิด
ตัวเองลงไป 
  3) การแข่งขันกับสถานีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกระแสการเปิดสถานี 24 ชั่วโมงที่ทุกสถานี
ล้วนต่างต้องพัฒนาตนเองในการที่จะบริหารจัดการทั้งในส่วนองค์กรและในส่วนการผลิตเพ่ือให้ได้ทั้ง
รายการที่มีคุณภาพและรายการที่มีผู้ชมเยอะหรือที่เรียกว่า รายการที่เรตติ้งดี  
 2.6 ลักษณะของกลุ่มผู้ชมที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  กลุ่มผู้ชมสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน
นับว่ามีความหลากหลายและละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น เพราะเกือบจะกล่าวได้ว่า คนทุกคนสามารถที่จะ
เข้าถึงสื่อ และคนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสังคมไทยเริ่มกลายเป็น
สังคมที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา ท าให้คนสามารถที่จะเสพสื่อได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยเฉพาะ สื่อทีวี 24 
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ชั่วโมง ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เป็นแกนน า และตามด้วยสถานีอ่ืนๆ ไม่รวมทั้งรายการประเภทบอกรับ
สมาชิกประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย รวมทั้งรายการที่ถ่ายทอดผ่านสื่อประเภท
อินเทอร์เน็ตด้วย เป็นต้น 
 จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ท าให้ผู้คนในสังคมสามารถที่จะเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สื่อวิทยุโทรทัศน์ เพราะเกือบจะทุกครอบครัวสามารถที่จะเข้ าถึงสื่อประเภทนี้
ได้อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดความหลากหลายอย่างของกลุ่มผู้ชมรายการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดกลุ่ม
ผู้ชมเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ชมรายการประเภทข่าวสารการเมือง กลุ่มผู้ชมรายการประเภทสาระสุขภาพ 
กลุ่มผู้ชมรายการประเภทบันเทิง กลุ่มผู้ชมรายการประเภทกีฬา กลุ่มผู้ชมรายการประเภทศาสนา 
เป็นต้น ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้นับว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ต้องท าการศึกษาอย่างชัดเจน ก่อนที่จะวางแผนการลงทุน หรือการผลิตรายการใดๆ ออกมา 
 2.7 สภาพเงื่อนไขหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรม กระแสสังคม การเมืองการปกครอง 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม เช่น การบริโภคผ่านสื่อประเภทต่างๆ การซื้อสินค้าผ่านรายการ
โฆษณา TV direct การก าหนดกฎหมายใหม่ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน การก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงสื่อที่เท่าเทียมกัน 
เป็นต้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของการพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่า
จะเป็นระดับผู้บริหารจัดการเอง ระดับผู้สร้างสรรค์รายการ และรวมทั้งผู้น าเข้ารายการประเภทต่างๆ 
จากต่างประเทศ 
 

ธุรกิจและการด าเนินการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
 
 ธุรกิจการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเชิงของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้เกิดการเข้าถึงธุรกิจ หรือธุรกิจประเภทนี้อย่างมากมายและหลายรูปแบบ เนื่องจา
การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมหลังการฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เพราะสื่อวิทยุ
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความมิยมในการลงทุนจากวงการโฆษณามากที่สุด เพราะได้รับการยอมรับว่า
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากและมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก 
เช่น โทรทัศน์ชุมชน โทรทัศน์ทางเลือก หรือบริษัทขนาดเล็กเพ่ือผลิตงานป้อนสถานีใหญ่ๆ ในลักษณะ
ของการรับจ้างต่อ (sub-contract) เช่น ผู้ประกอบการรายใหม่ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
รูปแบบของบริษัทรวมทั้งในรูปแบบของแหล่งผลิตเล็กๆ ที่เรียกว่า Production house จนกระทั่ง
พัฒนาตนเองสู่ธุรกิจขนาดการผลิตระดับกลางที่รับงานเอง และมีระบบการบริหารจัดการที่เป็น
เอกลักษณ์ หรือมีนโยบายในการผลิตที่เป็นของตนเองที่ค่อนข้างเด่นชัด 
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 1. ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดเล็ก โครงสร้างของธุรกิจผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ขนาดเล็ก มักจะประกอบไปด้วยโครงสร้างองค์กรแบบง่ายๆ ที่ประกอบด้วยระบบการบริหารจัดการ
บุคลากร การประชาสัมพันธ์ การตลาด การผลิต และระบบทรัพยากรการผลิตต่างๆ ดังรายละเอียด 
เช่น 
 ระบบบุคลากร โดยมากจะประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งหมดประมาณ 7-15 คน ที่เป็น
เจ้าหน้าที่ท างานเต็มเวลา และต้องสามารถที่จะท างานได้หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน เช่น เจ้ าของ
กิจการหรือระดับผู้บริหารที่จะมีประมาณ 2-4 คน จะต้องท าหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร 
ประชาสัมพันธ์องค์กร น าเสนองานต่อลูกค้า ร่วมคิดงาน ร่วมตรวจสอบคุณภาพงาน ร่วมแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ และในส่วนของทีมสร้างสรรค์ (Producer) กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ต่อมือจากเจ้าของกิจการและ
จะท าหน้าที่ในการผลิตต่อเนื่องไป เช่น ประสานงาน ออกถ่ายท า ตัดต่อ 
 ภาพรวมของบริษัทขนาดเล็กจะใช้พนักงานประจ าที่ต้องท างานได้หลายหน้าที่ที่จะประหยัด
กว่า เมื่อเทียบกับการจ้างเฉพาะงานที่ (By job / freelance) ที่ต้องจ่ายแพงกว่า และไม่สามารถที่จะ
ให้ช่วยงานอืน่ได้อีกด้วย 
 ระบบทรัพยากรการผลิต เช่น เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ โดยมากแล้วธุรกิจการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดเล็กจะมีชุดเครื่องมือการผลิตพ้ืนฐานคือ ชุดตัดต่อประมาณ 2-5 ชุด 
พร้อมชุดกล้องขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ถ้าได้รับงานผลิตขนาดใหญ่ก็จะบริหารจัดการทรัพยากร
โดยการเช่าช่วง (sub-contract) เช่น เช่ากล้อง เช่าชุดไฟ เช่าสตูดิโอ เป็นต้น 
 จุดยืนหรือจุดขายของบริษัท (positioning) คือการเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่นและสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะศักยภาพในเรื่อง
ของการสร้างสรรค์งาน และผลิตงานคุณภาพอย่างรวดเร็ว และครบวงจร ตั้งแต่การรับเนื้อหาและ
ความต้องการจากลูกค้า การน าเสนอแนวคิด การเสนอราคา การท าสัญญา และการผลิตสื่อ บริษัท
เน้นความคล่องตัว และความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 ปัญหาและอุปสรรค ธุรกิจการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดเล็กมีภาวการณ์แข่งขัน
ค่อนข้างสูงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการผลิตต่างๆ เริ่มมีราคาถูกลงและใช้งานง่าย
ขึ้น ท าให้เกิดนักผลิตหน้าใหม่ๆ ขึ้นในวงการอย่างมากมายทั้งที่เป็นมืออาชีพและที่เป็นมือใหม่มากๆ 
ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าว ท าให้ส่งผลต่อการตัดราคา การขาดความเชื่อถือเกี่ยวกับคุณภาพจากกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก เพราะบางบริษัทได้ผลิตงานที่ขาดความรับผิดชอบออกไปหรือบางบริษัทก็ล้มเลิก
กิจการพร้อมๆ กับความเสียหายหรือความไม่ประทับใจของลูกค้า นอกจากนั้นปัญหาอุปสรรคด้าน
การบริหารจัดการนับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญเพราะทุนน้อย ทีมงานไม่ครบ โดยเฉพาะในสาย
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างตัดต่อ 
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 แนวทางการเติบโต หากเป็นแนวทางการพัฒนาในเชิงองค์กรแล้ว แนวทางสู่การเติบโตจะ
สอดคล้องกับฐานเดิมหรือที่มาของผู้ก่อตั้ง ดังเช่น ในกรณีของบริษัท ปลาวาฬ เฮาส์ ที่มีฐานเดิมจาก
การเป็น Creative ของบริษัทโฆษณา และการตลาด ดังนั้นเส้นทางการเติบโตขององค์กรจึงมุ่งหวังที่
จะเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์แนวการขาย แนวโฆษณาและแนวการน าเสนอที่ครบวงจร เช่น Video 
presentation โดยอาจมีการผลิตประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น รายการสารคดี รายการโฆษณาเชิงสารคดี 
ด้านแนวทางการพัฒนาในเนื้องานหรือคุณภาพ การเป็นบริษัทผลิตขนาดเล็กต้องเน้นการอยู่รอดด้วย
คุณภาพของงานที่ผลิตเป็นหลัก เจ้าของกิจการโดยเฉพาะผู้สร้างสรรค์การผลิตต้องเปิดรับการเรียนรู้
ตลอดเวลา การเปิดรับสื่อ การเปิดรับกระแสสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปรับปรุงตนเองอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ตายและผลงานที่ผลิตมีความทันสมัย 
 2. ธุรกิจการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลาง โครงสร้างของธุรกิจผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ขนาดกลาง จะไม่ค่อยแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กเท่าใดนัก เพราะจะประกอบด้วย
โครงสร้างหลักที่เป็นส่วนของการบริหารบุคลากรและการบริหารการผลิต ดังรายละเอียด เช่น 
 ระบบบุคลากร จะมีเจ้าหน้าที่ที่ท างานประจ า (full time) ประมาณ 30-70 คน โดยมักจะ
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 3 ระดับที่มีบทบาทหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจนและเชื่อมประสานกัน คือ 
ระดับผู้อ านวยการผลิต ที่ต้องท าหน้าที่ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรในฐานะทีมผู้บริหารที่ถือหุ้น
ท าหน้าที่ในส่วนของการตลาด การประชาสัมพันธ์ การเจรจาทางธุรกิจ อีกทั้งยังร่วมปฏิบัติงานในส่วน
ของการผลิตรายการด้วย โดยเฉพาะในส่วนของการร่วมสร้างสรรค์ในช่วงแรกและการควบคุมคุณภาพ
ของรายการในช่วงท้ายสุด ระดับผู้สร้างสรรค์รายการนับว่าเป็นทีมค่อนข้างใหญ่ และเป็นทีมที่มี
ความส าคัญที่สุดของบริษัทจะมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์แต่ละรายการตามที่ได้รับมอบหมายจากระดับ
ผู้อ านวยการผลิตตามที่ตนถนัด รวมทั้งคิดสร้างสรรค์รายการหรือคิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
เสริมกับแนวทางที่บริษัทก าหนดจุดยืนไว้ ระดับทีมผลิตที่จะแบ่งการท างานเพ่ือตอบรับกับผู้สร้าง
สรรค์รายการแต่ละรายการ และ ระดับทีมสนับสนุน เช่น ประชาสัมพันธ์ การตลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น  
 ระบบบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลางที่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ 
คือ การสร้างสรรค์การผลิตจะเน้นเนื้อหาสาระ สาระบันเทิง หรือบันเทิงคดีที่เน้นการสร้างสรรค์
เนื้อหาสาระเพ่ือการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามร่วมกัน เน้นความสวยงาม เป็นการผลิตรายการเชิงบวก 
ไม่เนน้ด้านเทคนิคการผลิตมากนักโดยจะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานผลิตร่วมกันว่า จะท าอย่างไรที่
จะท าให้กลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะรับรู้ เข้าใจ จดจ าและสนุกหรือมีความสุขจากรายการที่จะผลิต
ขึ้นมา ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วจะต้องศึกษาในประเด็นที่ว่าแก่นของเรื่องคืออะไร ตัวช่วยเสริมความเด่น
แก่นของเรื่องคืออะไรและจะเชื่อมร้อยอย่างไร เพ่ือให้เกิดความลงตัวมากที่สุด นอกจากนั้นทรัพยากร
การผลิตที่จะต้องสอดคล้องกับจุดยืนหรือนโยบายของบริษัทเพราะบางบริษัท จะเน้นการสร้างสรรค์
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เนื้อหาสาระที่เป็นสาระบันเทิง ไม่ได้เน้นเทคนิคการผลิตที่ซับซ้อนหรือหวือหวาแต่จะเน้นที่ความลึก 
ความสวยงาม ความประณีตบรรจงของเนื้องานมากที่สุด ดังนั้น การลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตจึงไม่นับว่าเป็นปัญหามากนัก 
 ในส่วนของบุคลากรก็จะขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามการเติบโตของเนื้องาน การอยู่รอด
และความยั่งยืนเป็นหลักมากกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะจุดยืนของบริษัท ในการที่เป็นผู้ผลิต
รายการแนวสาระบันเทิง ตลาดจะไม่ค่อยหวือหวาแต่จะค่อยเป็นค่อยไปและที่ส าคัญคือการลงทุน
เกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการลงทุนสูงมากและมีการ
ปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างเร็ว 
 ธรรมชาติของธุรกิจผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลางในปัจจุบัน การก าหนดจุดยืนหรือจุด
ขายของบริษัทที่เป็นแก่นหรือที่เป็นหลักที่ชัดเจนของตนเอง เพ่ือที่จะท าให้สามารถที่จะก าหนดเป็น
กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์องค์กร (บริษัท) ได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน หรือที่เรียกกันว่า มีจุดขายที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างของบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จ ากัด 
ที่มีการก าหนดจุดยืน รวมทั้งก าหนดทิศทางที่ชัดเจนของตนเองในการผลิตรายการแนวส่งเสริมและ
บริการสังคม หรือการเป็นสื่อเพ่ือสังคมที่ให้บริการในเชิงเนื้อหาสาระ กึ่งวิชาการ สาระบันเทิงเป็น
หลัก โดยเฉพาะในประเด็นสังคม เช่น เด็กเยาวชน ผู้หญิง ประชากร สุขภาพ ประเด็นธรรมชาติ 
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นพัฒนาต่างๆ ดังตัวอย่างรายการที่ประสบความส าเร็จต่างๆ เช่น รายการ
ทุ่งแสงตะวัน รายกายความรู้คือประทีป รายการสนรักคนเก่งหัวใจแกร่ง เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 การถ่ายท ารายการ ทุ่งแสงตะวัน ของ บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จ ากัด 
ที่มา http://www.payai.com 

 
บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จ ากัด เป็นบริษัทผลิตสื่อ สารคดีโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ 

รวมทั้งรับผลิตสารคดีพิเศษต่างๆ มีผลงานผ่านสื่อโทรทัศน์มากมาย ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2534 โดยผู้
ก่อตั้งสามคน ได้แก่ นิรมล เมธีสุวกุล ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ และ สุริยนต์ จองลีพันธ์ ผลงานโดยส่วนใหญ่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ของ ป่าใหญ่ครีเอชั่น เป็นสารคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชนบท ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเสริมสร้างสุขภาวะ สุขภาพ ประเด็น
เกี่ยวกับสตรี แม่และเด็ก ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การเมือง ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่สร้างงานคุณภาพ 
น่าเชื่อถือ และรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างรายการของป่าใหญ่ครีเอชั่น เช่น รายการทุ่งแสงตะวัน ซึ่ง
เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเด็กและชุมชนในชนบทที่มีแง่งาม  และมักจะเป็นตัวอย่าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่พอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน โดยเด็กๆ ในชุมชน
นั้นๆ เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนตนเอง และหากวิเคราะห์รายการทุ่งแสงตะวัน จะเห็นว่า
น าเสนอเนื้อหาที่แทรกเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น 
สิทธิมนุษยชน การจัดการศึกษา ชีวิตพอเพียง ไม่สนับสนุนลัทธิบริโภคนิยม และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 ปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ของธุรกิจผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลาง พบว่า ปัญหา
หลักๆ คือ ความไม่แน่นอนของการสนับสนุนรายการ การปรับเปลี่ยนผังรายการ การท าการตลาด
ให้กับรายการแต่ละรายการที่ผลิตขึ้นมา เป็นต้น 
 แนวทางการเติบโตของธุรกิจผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลาง เน้นการเติบโตแบบ
พอเพียง ค่อยเป็นค่อยไปโดยยึดคุณภาพและจุดยืน รวมทั้งทิศทางของบริษัทเป็นหลัก เน้นการท างาน
ที่พอดีกับก าลังที่สามารถท าได้ เน้นการอยู่รอดขององค์กรและทีมงานที่ยั่งยืน เพราะจะเป็นสิ่งที่
สามารถประกันความเสี่ยงขององค์กรและทีมงานด้วย   
 3. ธุรกิจการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดใหญ่ โครงสร้างของธุรกิจผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ขนาดใหญ่ มักจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่าย
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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                                                    คณะกรรมการบริษัท 
               คณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                   คณะกรรมการบริหาร 
 
                                              ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบริหาร 
                ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                                              รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 
  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที ่                  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ 
                  บริหารฝ่ายผลิต                                          
 
        ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                           ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที ่
      ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์                                 ฝ่ายการเงิน 
 

 
ภาพที ่1.2  ตัวอย่างโครสร้างของธุรกิจผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดใหญ่ 
ที่มา  กมลรัตน์ อินทรทัศน์ และ กรรพุม บุญทวี, 2552 

  
 การด าเนินงานวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ในปัจจุบัน สามารถแบ่งแยกประเภทใหญ่ๆ ได้
เป็นวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ซึ่งวิทยุโทรทัศน์แต่ละประเภทมีลักษณะ
การด าเนินการ ดังนี้ (ศุภางค์ นันตา, 2552) 
 3.1 วิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์  การด าเนินกิจการของวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ คือ การ
มุ่งเน้นไปที่การแสวงหารายได้และผลก าไรจากการประกอบการเป็นหลัก เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารธุรกิจให้อยู่รอด ด้วยเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์จึงเต็มไปด้วยการแข่งขันที่มีความเข้มข้น
และรุนแรง ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รูปแบบรายการ และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ของวิทยุโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ระบบวิทยุโทรทัศน์เชิง
พาณิชย์ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวี และวิทยุโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกหรือเคเบิลทีวี ซึ่งมีลักษณะการให้บริการคือ 
 3.2 วิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวี (free TV) เป็นวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ที่มีการออกอากาศ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศโดยการส่งสัญญาณไปทางอากาศ ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมรายการ
จากทางสถานีได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการรับชมใดๆ โดยสถานีแม่ข่ายจะมีสถานีเครือข่าย
กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนตามพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ใน
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ประเทศไทย มี 6 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 
5 สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ แต่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที่ด าเนินการ
ในรูปแบบวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ มีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 5 7 9 ส่วน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่อยู่ในการก ากับของรัฐและสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
ทีวีสาธารณะ อยู่ในการด าเนินงานในรูปแบบวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ โดยโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยทั้ง 6 สถานี สามารถแบ่งได้เป็นลักษณะใหญ่ๆ คือ 
  1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของและด าเนินการเอง ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
  2) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ให้เอกชนด าเนินงาน ได้แก่ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งได้รับสัมปทานจาก อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับ
สัมปทานจากกองทัพบก 
  3) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ด าเนินการภายใต้ทุน 
ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์กร (ภาษีสรรพสามิต) ด าเนินงานในลักษณะทีวีสาธารณะ ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS) 
 3.3 วิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (เคเบิ้ลทีวี) เป็นลักษณะการส่งสัญญาณภาพและเสียง
ด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง หรือระบบผ่านดาวเทียม (Direct To Home : DTH) ผู้รับที่อยู่
ปลายทาง โดยผู้ที่จะสามารถรับชมรายการได้ต้องสมัครเป็นสมาชิกและต้องเสียค่าบริการเป็นราย
เดือน วิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยมีโครงสร้างความเป็นเจ้าของโดยแบ่ง
ผู้ประกอบการออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการในระดับชาติที่สามารถ
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และกลุ่มที่สอง คือ ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งให้บริการเฉพาะใน
พ้ืนที่เล็กๆ 
 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศมีเพียงรายเดียว คือ 
บริษัทยูไนเต็ดบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) หรือ UBC ซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และมีบริษัท เทเลคอมเอเชีย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
วิธีการส่งสัญญาณทั้งเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง และระบบผ่านดาวเทียมที่ทันสมัย ส่วนผู้ประกอบการ
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ซึ่งให้บริการครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่เล็กๆ ในจังหวัดต่างๆ กระจายตามภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางสายเคเบิ้ล (Coaxial cable) 
 ส าหรับรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกนี้ ได้รับความ
นิยมในกลุ่มผู้ชมที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีก าลังในการจ่ายค่าบริการเพ่ิมนอกเหนือจากการชม
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รายการจากสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี รายการส่วนใหญ่ถูกจัดให้เป็นแพกเก็จ เพ่ือให้ผู้รับชมสามารถเลือก
ได้ตามความสนใจ ความต้องการของตนเอง เช่น ช่องข่าวสาร ความรู้สารคดี กีฬา การ์ตูน ภาพยนตร์
จากต่างประเทศ เป็นต้น 
 3.4 วิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ทีวีสาธารณะในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 2551 โดยทีวีสาธารณะหรือโทรทัศน์
สาธารณะ หมายถึง สถานีโทรทัศน์ที่สาธารณชนเป็นเจ้าของ คือ ไม่เป็นของรัฐหรือของบริษัทเอกชน 
ในต่างประเทศ ทีวีสาธารณะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการบริจาคของประชาชน หรือจาก
เงินภาษีที่รัฐเก็บได้ ในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายส าหรับทีวีสาธารณะได้มาจากเงินภาษีของราษฎร หรือ
จากเงินภาษีที่รัฐเก็บได้ ทีวีสาธารณะจึงไม่เป็นกระบอกเสียงของรัฐ และไม่เป็นเครื่องมือของนายทุน 
นอกจากนี้ ยังเป็นทีวีที่ไม่มีโฆษณา มีอิสระเต็มที่ในการรายงานข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รายการที่เสนอต้องเป็นรายการที่มีคุณค่า ให้ความรู้สึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั่วประเทศและครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะน ารายการได้ ทีวีสาธารณะของไทย
มีชื่อว่า Thai PBS. ซึ่งย่อมากจาก Thai Public Broadcasting Service เริ่มออกอากาศอย่างเป็น
ทางการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ทีวีสาธารณะของไทยได้
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ โครงสร้างการก ากับดูแลและด าเนินงานภายใต้องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 
 

 
 
ภาพที ่1.3  อัตลักษณ์ของสถานวีิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ไทยพีบีเอส 
ที่มา   http://th.wikipedia.org 
 
 สถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะแตกต่างจากสถานีวิทยุโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ของรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ การมีปรัชญาและแนวทางในการด าเนินการที่ถือว่าประชาชนผู้
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เป็นเจ้าของประเทศเป็นพลเมือง การมีปรัชญา และสื่อเป็นพ้ืนที่สาธารณะและมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะ จากปรัชญาและแนวคิดดังกล่าว สถานีโทรทัศน์สาธารณะ
จึงมีลักษณะดังนี้ 
  1) มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน จากการมีหลักประกันทางกฎหมายที่ป้องกัน
การแทรกแซงทางการเมือง และให้ความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการห้ามโฆษณาเพ่ือให้ปลอด
จากถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุน 
  2) ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เช่น รายการข่าว และ
รายการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้านในประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อสาธารณะ รายการการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน และรายการที่ให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) ผลิตและเผยแพร่รายการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากการมีข้อก าหนด
ด้านมาตรฐานของรายการ (Programming standard) และจริยธรรมทางวิชาชีพ (code of 
conduct) 
  4) มีกลไกให้สังคมมีส่วนร่วม เช่น การสนับสนุนผู้จัดท ารายการโทรทัศน์และวิทยุ
อิสระทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการ
สื่อสารเพ่ือเรียนรู้ระหว่างกัน และมีกลไกส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเป็นประจ า ตลอดจนมี
กลไกท่ีประชาชนสามารถให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น ร้องเรียน และการตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะได้โดยง่าย 
 

แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การท างานขององค์กร จึงจ าเป็นที่
ผู้ผลิตรายการจะต้องทราบถึงการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านแนวคิดและ
กระบวนการการผลิตรายการ การบริหารจัดการองค์กรที่ท าหน้าที่ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จะ
ยึดหลักในการบริหารจัดการเช่นเดียวกับการบริหารจัดการองค์กรทั่วไป คือ หลักการที่เรียกว่า 4’M 
โดยประกอบไปด้วย คน หรือบุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) อย่างไรก็ตามนอกจากการบริหารจัดการในเชิงองค์กรดังกล่าวแล้ว ยังต้องค านึงถึง
การแก้ปัญหาด้วย ดังนี้ 
 1. คน หรือบุคลากร เป็นทรัพยากรที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการที่จะด าเนินการผลิตรายการ
ให้เกิดความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น
ขั้นตอนใดก็ตามล้วนต้องอาศัยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในบทบาทและหน้าที่ เข้ามาร่วมกัน



31 

 

 

ท างานในการผลิตรายการ ทั้งนี้ หากขาดบุคลากรรายการก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ ซึ่ง
บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบไปด้วย 
  1.1 ผู้อ านวยการบริหารการผลิตหรือผู้อ านวยการผลิต (Executive Producer) 
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการดูแล หรืออ านวยการผลิตทั้งหมด เช่น การก าหนดแนวคิดของรายการ การ
วางแผนการผลิต รวมทั้งงบประมาณในการผลิตรายการ 
  1.2 ผู้ผลิตรายการ (Producer)เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการผลิตรายการ ดูแล
การท างานของบุคลากรทั้งหมด บางครั้งผู้ผลิตรายการอาจเป็นทั้งผู้เขียนบท หรือผู้ก ากับรายการด้วย 
  1.3 ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ (Production Assistant : PA) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยผู้ผลิต
รายการและผู้ก ากับรายการในการเตรียมการ การช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลแก่ผู้ผลิตรายการใน
ขณะที่มีการซ้อม และการถ่ายท ารายการ 
  1.4 ผู้ก ากับรายการ (Director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการสร้างสรรค์บทให้ปรากฏ
ออกมาเป็นภาพและเสียงเพ่ือถ่ายทอดไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ในการสั่งการ 
การก ากับรายการ การก ากับการแสดงของผู้ปรากฏตัวทางรายการผ่านทางผู้ก ากับเวที รวมถึงการสั่ง
การฝ่ายเทคนิคผ่านผู้ก ากับเทคนิค 
  1.5 ผู้เขียนบท (Script writer) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ
โดยการจินตนาการให้ออกมาเป็นภาพและเสียงในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้ชม 
  1.6 ผู้ประสานงาน (Coordinator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการติดต่อการนัดหมายแก่
บุคลากรทุกฝ่ายทีอ่ยู่ในกระบวนการผลิตรายการ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับ
ภายนอก เช่น การขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายท ารายการ ติดต่อแขกรับเชิญ เป็นต้น 
  1.7 ผู้ก ากับเวที (Floor Director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการรับ
ค าสั่งจากผู้ก ากับรายการในการให้คิว (cue) ในการแสดง นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ในการดูแลความ
เรียบร้อยในห้องสตูดิโอรวมถึงการประสานงานกับผู้ปรากฏตัวทางรายการ 
  1.8 เจ้าหน้าที่เวที ท าหน้าที่ในการช่วยงานทั่วไปภายในสตูดิโอ 
  1.9 ผู้แสดง (Actor) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราว หรือสวม
บทบาทของบุคคลที่อยู่ในบท เช่น ผู้แสดงละคร 
  1.10 ผู้ประกาศ (Announcer) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการอ่าน หรือประกาศต่างๆ ทาง
โทรทัศน์ แต่ถ้าผู้ประกาศท าหน้าที่ในการอ่านตามบทรายการโดยไม่ปรากฏตัวก็จะเรียกว่า ผู้บรรยาย 
หรือเรียกทับศัพท์ว่า Narrator 
  1.11 ผู้ด าเนินรายการ (Moderator) รวมถึง พิธีกร (Master ceremony) และ
ผู้รายงาน (Reporter) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินเรื่องราวในรายการ เช่น รายการสนทนา 
รายการสัมภาษณ์   
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  1.12 เจ้าหน้าที่กราฟิก (Graphic Artist) ท าหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวอักษร กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เพื่อใช้ประกอบในรายการ 
  1.13 ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) ท าหน้าที่ในการสร้างสรรค์และออกแบบ ฉาก 
สถานที่ ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม สมจริงตามท่ีก าหนดไว้ในบท 
  1.14 ช่างแต่งหน้า ท าผม (Makeup Artist) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการแต่งหน้า ท าผม 
แก่ผู้ปรากฏตัวในรายการทุกคนให้เกิดความสมจริง สวยงาม ตามบทบาทของผู้แสดง ส่วนมากแล้วจะ
ใช้ช่างอาชีพที่รับงานที่เป็นครั้งๆ ไป 
  1.15 ช่างออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Costume Designer) ท าหน้าที่ใน
การออกแบบและจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปรากฏตัวทางรายการให้เหมาะสมกับบุคลิกและบทบาท 
โดยเฉพาะผู้แสดงละคร และมักใช้ช่างอาชีพที่รับงานเป็นครั้งๆ เช่นเดียวกับช่างแต่งหน้า 
  1.16 ผู้ก ากับเทคนิค (Technical Director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการสั่งการทางด้าน
เทคนิคไปยังช่างเทคนิคตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการ นอกจากนั้นผู้ก ากับเทคนิคยังท าหน้าที่ในการ
ควบคุมแผงควบคุมภาพเพ่ือให้ได้ภาพตามท่ีผู้ก ากับรายการต้องการด้วย 
  1.17 ช่างกล้อง (Camera Operator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการใช้กล้องจับภาพให้ได้
ภาพที่มีขนาด และมุมภาพตามท่ีผู้ก ากับรายการต้องการและท าการสั่งการผ่านทางผู้ก ากับเทคนิค 
  1.18 ช่างแสงหรือผู้ก ากับแสง (Lighting Director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ออกแบบและจัดแสงเพื่อให้ความสว่าง ความสมจริง และสวยงามตามบท 
  1.19 ช่างเสียง (Sound Technician) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมเสียงจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งหมดในการผลิตรายการให้มีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับรายการ 
  1.20 ช่างเทปโทรทัศน์ (Videotape Operator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการ
บันทึกเทปและขานเวลาตั้งแต่เริ่มต้นบันทึกรายการ เวลาที่ผ่านไป และเวลาที่เหลืออยู่ เพ่ือให้ผู้ก ากับ
รายการ ผู้ก ากับเทคนิค ทราบ สั่งการไปยังผู้ก ากับเวทีเพ่ือบอกเวลาของรายการแก่ผู้ที่ปรากฏตัวทาง
รายการต่อไป 
  1.21 เจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวอักษร (Character Generator : CG) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การออกแบบคิดสร้างสรรค์และสร้างตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ และเรียกใช้เมื่อต้องการใช้ร่วมกับ
ภาพ เช่น การพิมพ์ชื่อรายการ ชื่อผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการ และบุคลากรอื่นๆ เป็นต้น 
  1.22 ช่างตัดต่อเทป (Videotape Editor) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการน าภาพที่ถ่ายท า
ไว้แล้ว น ามาตัดต่อ ล าดับภาพ ตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการให้น าเสนอตามบทรายการ อย่างไรก็
ตามช่างตัดต่อเทปโทรทัศน์อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับช่างเทปโทรทัศน์ก็ได้ 
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 2. เงิน หรืองบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
โดยการจัดท างบประมาณนี้มักมีการจัดท าเป็นหมวดหมู่ในแต่ละด้าน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการจ าแนก
งบประมาณโดยการจัดเป็นหมวดหมู่ตามขั้นตอนการผลิตรายการและจัดท างบประมาณรวม ส่วนจะ
มากหรือน้อยขึ้นกับรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงการจัดท างบประมาณส ารอง งบประมาณ
ส าหรับการประกันภัยและภาษีไว้ด้วยเสมอ 
 งบประมาณที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ งบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า ค่าจัดจ้าง สร้าง ซื้อ ทั้งนี้งบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนเป็นส่วนที่มีการ
ใช้จ่ายมากที่สุด โดยเฉพาะค่าตอบแทนของบุคลากรฝ่ายรายการที่มักไม่มีความแน่นอน เช่น 
ค่าตอบแทนของผู้แสดงน าในรายการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความส าเร็จของผู้
แสดงนั้นๆ เป็นต้น 
 3. วัสดุอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการผลิตรายการ
เพ่ือให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยวัสดุอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ อุปกรณ์ทางเทคนิค 
สิ่งของ เครื่องใช้ในฉาก และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
 อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทางเทคนิคในกลุ่มการสร้างหรือการผลิต
ภาพ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์เสริม เครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ 
สไลด์ เครื่องพิมพ์อักษร เครื่องตัดต่อเทปโทรทัศน์  อุปกรณ์ทางเทคนิคในกลุ่มการให้แสง ได้แก่ชุดไฟ
ต่างๆ ทั้งในสตูดิโอ และถ่ายท ารายการนอกสถานที่ รวมถึงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ทาง
เทคนิคในกลุ่มที่ให้หรือผลิตเสียง ได้แก่ ไมโครโฟนประเภทต่างๆ เครื่องเล่นและบันทึกเสียง เครื่อง
ขยายเสียง และอุปกรณ์ทางเทคนิคในกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมและผสมสัญญาณ ได้แก่ เครื่องควบคุม
และจ่ายสัญญาณภาพ เครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียง เครื่องเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียง 
 อุปกรณ์ท่ีเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในฉาก เป็นสิ่งของที่ช่วยให้ฉากมีความสมจริงมากขึ้น เช่น ฉาก
ในห้องท างาน จะมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา แจกันดอกไม้ เป็นต้น 
 อุปกรณ์ที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นส่วนส าหรับที่จะท าให้ผู้ที่ปรากฏตัวดูดี เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ เช่น ผู้ที่เป็นผู้ร่วมรายการสนทนาอาจต้องใส่สูทหรือหากเป็นผู้หญิงจะต้องมีเครื่องแต่ง
กายอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับรายการ 
 4. การจัดการ เนื่องจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นงานที่ซับซ้อนทั้งในเรื่องของ
กระบวนการ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ จึงต้องใช้การจัดการเข้ามาช่วยเป็นสิ่งที่จะท าให้การผลิต
รายการสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  
 นอกจากนี้การจัดการที่ดียังช่วยในการประหยัดงบประมาณและผลิตรายการให้เสร็จตาม
ก าหนดด้วย ทั้งนี้ การจัดการในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น อาจใช้แนวทางการจัดการตามหน้าที่ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลักการ ดังนี้ (Henry Fayol, 1975) 
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  4.1 การวางแผน ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับรายการให้มี
ความสัมพันธ์กัน ส าหรับในระดับการผลิตรายการแล้วการวางแผนจะอยู่นั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
  4.2 การจัดโครงสร้างงาน เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
คนในแต่ละงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  4.3 การจูงใจ เป็นการสร้างความรู้สึกให้กับบุคลากรในการที่จะท างานให้สามารถ
ผลิตรายการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การจูงใจจะเป็นไปในลักษณะของการโน้มน้าว การให้รางวัล การ
ให้ความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของรายการที่รอ 
  4.4 การควบคุม เป็นการตรวจสอบและประเมินการท างานในกระบวนการผลิต
เพ่ือให้รายการที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ ทั้งนี้การควบคุมอาจท าได้หลายวีการ เช่น การให้ ผล
ป้อนกลับ ด้วยค าพูด การเขียน การให้รางวัล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  4.5 การอ านวยความสะดวก เป็นการสนับสนุนการผลิตรายการเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว ราบรื่นโดยการอ านวยความสะดวกนี้ครอบคลุมถึงด้านบุคลากร การเงินหรืองบประมาณ 
หรือวัสดุอุปกรณ ์
  4.6 การสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องที่แต่ละคนหรือทีมงานที่
เกี่ยวข้อง หากการสื่อสารไม่ดีหรือเข้าใจไม่ตรงกันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตรายการได้   
 นอกจากนั้น การแก้ปัญหาถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิตรายการ ทั้งนี้เพราะในการ
ท างานใดๆ แม้จะมีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดี แต่ปัญหาที่คาดไม่ถึ งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้เสมอทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ปัญหาที่จะเกิดภายใน
นั้นจะถูกควบคุมไว้ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการผลิตรายการ แต่ ปัญหาที่เกิดจาก
ภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมในการผลิตรายการ เช่น สภาพการแข่งขัน การตลาด ก็เป็นสิ่งที่ต้อง
พิจารณาประกอบกันด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และ
ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ เช่น การผลิตรายการละครเรื่องหนึ่ งก าหนดความยาวไว้ทั้งสิ้น 
32 ตอน แต่ เมื่อออกอากาศไปแล้วเกือบจบพบว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก 
สถานีโทรทัศน์อาจขอให้ผู้จัดหรือผู้ผลิตท าการเพ่ิมความยาวของละครออกไปซึ่งต้องมีการขยายบท
ละครและมีการถ่ายท าเพ่ิมข้ึนได ้
 

การบริหารจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 การบริหารจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นนอกเนื่องจากการบริหารจัดการในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว การบริหารจัดการจะเริ่มตั้งแต่การที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการหนึ่งรายการ โดยจะ
มีการวางแผนทั้งทางด้านรายการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ไปจนกระทั่งการผลิต
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รายกที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นผู้ผลิตรายการจึงต้องค านึงถึงการ
ตัดสินใจ 2 ประการ คือ 
 1. การตัดสินใจในการผลิตรายการ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในบางรายการ หรือใน
บางครั้งจะมีปัจจัยและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป เช่น ขนาดของรายการ ความยาวของรายการ 
ประเภทของรายการ รวมทั้งองค์ประกอบในการบริหารจัดการดังที่กล่าวมานั้น ล้วนมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการผลิตรายการทั้งสิ้น โดยการตัดสินใจในการผลิตรายการประกอบด้วยการตัดสินใจผลิต
รายการเอง และการว่าจ้างผู้อื่นผลิตรายการ 
  1.1 การผลิตรายการเอง กรณีที่ผู้ผลิตรายการเป็นบริษัท ที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการที่จะผลิตรายการเองก็จะรับงานในการผลิตรายการได้ด้วยตนเอง ตามข้ันตอนการผลิต
รายการโทรทัศน์ 
  1.2 การว่าจ้างผู้ อ่ืนผลิตรายการให้ ในการผลิตรายการโทรทัศน์บางครั้งผู้ที่เป็น
เจ้าของงาน หรือเจ้าของรายการมีมีวัสดุอุปกรณ์หรือทีมงานของตนเองหรือมีแต่ไม่ครบ ตลอดจนการ
ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการ อาจใช้วิธีว่าจ้างผู้อ่ืนผลิตรายการให้ ซึ่งการว่าจ้าง มี 2 ลักษณะ 
คือ 1) การว่าจ้างผู้ผลิตรายการย่อย หรือผู้ผลิตรายการอิสระในการผลิตรายการ เป็นการว่าจ้างผู้ผลิต
รายการขนาดเล็กให้ท าการผลิตรายการให้ซึ่งอาจได้รับผลที่ตามมาคือ ผู้ผลิตรายการรายย่อยหรือ
ผู้ผลิตรายการอิสระ อาจมีวัสดุอุปกรณ์และทีมงานในการผลิตรายการที่ไม่ครบสมบูรณ์ หรือมีบริษัท
เองแต่สามารถท างานได้เพียงบางส่วนก็อาจใช้วิธีในการหาผู้ร่วมผลิตหรือหาผู้รับเหมาช่วงในการผลิต
รายการต่อจากตนเอง ดังนั้น อาจเกิดปัญหาตามมาคือ หาเป็นงานที่ต้องการเร่งด่วน มักจะมีการไป
ว่าจ้างผู้อื่นให้มาท าการรับเหมาช่วง (sub-contractor) ต่ออีกทอดหนึ่ง อาจส่งผลว่าจะสามารถมาท า
การผลิตรายการให้ได้ทันตามเวลาที่ต้องการหรือใหม่ การใช้ผู้ผลิตรายการอิสระ หรือผู้ผลิตรายย่ อย
จึงต้องพิจารณาถึงความช านาญในการผลิต การบริหารการผลิต การประสานงานการผลิต การมี
เครือข่ายและมีผลงานในการด าเนินงานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป อย่างไรก็ตามการว่าจ้างผู้ผลิต
รายการในลักษณะนี้ ก็ดีข้อดีคือ ราคาค่าจ้างในการผลิตมักจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่ 2) 
การว่าจ้างผู้ผลิตรายการรายใหญ่ในการผลิตรายการ เป็นการว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีวัสดุ
อุปกรณ์รวมทั้งบุคลากรที่ครบและพร้อมเพรียง ก็จะสามารถได้ผู้ผลิตรายการที่มีประสบการณ์ และ
ความช านาญ รวมทั้งอุปกรณ์ สตูดิโอ และลูกทีมการผลิตรายการอย่างพร้อมเพรียงในคราวเดียวกัน 
ดังนั้น การว่าจ้างในลักษณะนี้ผู้ว่าจ้างจะสามารถได้งานที่ตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามในการ
ว่าจ้างงานผู้ผลิตรายการที่อยู่ในรูปของบริษัทนี้ บริษัทที่รับจ้างอาจมีการว่าจ้างผู้ผลิตรายการ 
(producer) ที่เป็นอิสระ (freelance) มาร่วมงานก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายของงานที่จะผลิตหรือ
ข้อตกลงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ผลิต 
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 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ  งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งการใช้งบประมาณในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีแนวทางในการตัดสินใจ
ที่จะใช้งบประมาณ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การจัดเป็นงบประมาณแบบทั้งชุด เป็นการจัดงบประมาณในภาพรวมที่จะใช้ใน
การด าเนินการทั้งหมดซึ่งมีผลดีคือ จะมีการพิจารณาตัดสินใจในการอนุมัติเพียงครั้งเดียวแต่ก็มีข้อเสีย 
คือ มักจะถูกตัดงบประมาณ หรือถูกต่อรองให้เหลือน้อยลง ซึ่งหากจะขออนุมัติงบประมาณแบบนี้
จะต้องมีความรอบคอบและแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนตามความจ าเป็นมากที่สุด เพ่ือที่จะไม่ให้ถูก
ตัด หรือลดงบประมาณลงจนกระท่ังมีผลกระทบต่อการผลิตรายการ 
  2.2 การจัดงบประมาณแบบช่วง หรือแบบเป็นส่วน เป็นการจัดงบประมาณส าหรับ
การว่าจ้างงานที่คิดเป็นส่วนย่อยๆ ตามลักษณะของงานและปริมาณงานที่จะเกิดขึ้น ท าให้พิจารณา
ง่าย เช่น การจ่ายค่าตอบแทนเป็นงานๆ หรือเป็นรายวัน การจ่ายค่าเช่าห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อที่คิด
ค่าใช้จ่ายตามชั่วโมง เป็นต้น วิธีการจัดงบประมาณแบบนี้มีข้อดีคือทราบค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน แต่ก็มี
ข้อเสีย คือ มีการอนุมัติงบประมาณบ่อยครั้ง รวมถึงอาจเกิดงบประมาณที่บานปลายได้ 
 การบริหารจัดการข้างต้นเป็นการพิจารณาเพียงบางส่วนขององค์ประกอบในการบริหาร
จัดการ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่มักพบกันเสมอ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการได้ในเบื้องต้น 
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สรุป 
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  คือกระบวนการต่างๆที่ท าให้เกิดเป็นรายการขึ้นเพ่ือน าเสนอ
ข้อความหรือสาระต่อผู้ชม โดยรายการที่ผลิตจะมีลักษณะการน าเสนอที่เป็นรูปแบบ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการ
ผลิต (Pro- production) ขั้นการผลิต (Production) ขั้นหลังการผลิต (Post - production) และ
บางครั้งอาจเพิ่มอีก 1 E คือ การประเมินผล (Evaluation) องค์ประกอบที่อยู่ในรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านภาพ องค์ประกอบด้านเนื้ อหา องค์ประกอบด้านเสียง 
องค์ประกอบด้านแสงสี องค์ประกอบตัวแสดงและการแสดง องค์ประกอบฉากและอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก องค์ประกอบด้านการตัดต่อ และองค์ประกอบด้านงานกราฟิก 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีทั้งปัจจัย
ภายในสถานีและภายนอกสถานี ซึ่งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หรือผู้ผลิตควรให้ความส าคัญและพิจารณา
ก่อนตัดสินใจผลิตรายการ นอกจากนั้น ผู้ผลิตจะต้องทราบถึงการบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านแนวคิดและกระบวนการ
การผลิตรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการและการตัดสินใจผลิตรายการ
ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
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แบบฝึกหัดบทที่ 1 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. เหตุใดรายการวิทยุโทรทัศน์ จึงมีความส าคัญในระบบอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
2. องค์ประกอบของรายการวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เรียกว่า 3 P’s ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละ P มี
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร 
4. ปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ปัจจัยใดที่มีความส าคัญมากท่ีสุด ให้
นักศึกษาวิเคราะห์ และอธิบาย 
5. ให้นักศึกษารวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจขององค์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มา 1 องค์การ 
6. การบริหารจัดการองค์การด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ผู้ผลิตหรือผู้บริหาร ต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้าง 
7. สื่อวิทยุโทรทัศน์ มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร 
8. องค์ประกอบในการวางแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการอย่างไร 
9. กสทช. มีบทบาทหน้าที่ต่อสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างไร 
10. จงยกตัวอย่างองค์กรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขนาดกลางมา 3 ชื่อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. รายการข่าว 
 2. รายการสารคดี 

3. รายการพูดคุยและสนทนา 
 4. รายการสัมภาษณ์ 

5. รายการอภิปราย 
 6. รายการสาธิตและทดลอง 

7. รายการนิตยสาร 
8. รายการปกิณกะ 
9. รายการเกมโชว์ 
10. รายการละคร 
11. รายการเพลงและดนตรี 
12. รายการเรียลลิตี้ 
13. รายการสปอตโทรทัศน์ 
14. สรุป   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงรายการวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงคุณลักษณะทั่วไปของรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบของรายการวิทยุโทรทัศน์ในแต่ละรูปแบบได้ 

 4. วิเคราะห์รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน 
              ปัจจุบันได้  
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของรายการวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบ

ต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ 
3. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ในผัง

รายการของแต่ละสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
6. ตัวอย่างรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 2 
รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 รายการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรายการมีการคิดค้นรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่
หลากหลาย และมีความแปลกใหม่ ทันสมัยมากขึ้น รายการบางรายการอาจมีรูปแบบที่ผสมผสานกัน
เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและสาระความรู้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การจ าแนกประเภทรายการจึง
อาจท าได้ยาก และมีความซับซ้อนเกินกว่าจะแบ่งเป็นเพียงรายการสาระและบันเทิง เนื่องจากธุรกิจ
ทางด้านวิทยุโทรทัศน์มีการแข่งขันในการผลิตรายการ ผู้ผลิตจึงต้องหากลวิธีในการสร้างจุดเด่นของ
รายการ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ผู้รับชมติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบรายการ นอกจากนั้น
แล้วยังมีรายการโทรทัศน์ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายนั่นเอง  
 การเปลี่ยนแปลงวิธีการน าเสนอในรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา เนื่องจากแวดวงวิทยุโทรทัศน์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทดลองสิ่ง
แปลกใหม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อสูตรหรือวิธีการเดิมๆ ซึ่งเคยประสบความส าเร็จกลับเสื่อมความนิยมและ
มีผู้ชมน้อยลง ผู้ผลิตอาจต้องปรับเปลี่ยนโดยเพ่ิมเติม ตัดทอนสูตรเดิมๆ หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือ
น าเสนอและเป็นทางเลือกให้กับผู้รับสารได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ที่
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันสามารถจ าแนกตามการน าเสนอเนื้อหาของรายการได้ 
คือ รายการข่าว รายการสารคดี รายการพูดคุยและสนทนา รายการสัมภาษณ์ รายการอภิปราย 
รายการสาธิตและทดลอง รายการนิตยสาร รายการปกิณกะรายการเกมโชว์  รายการละคร รายการ
เพลงและดนตรี รายการเรียลลิตี้ และ รายการสปอตโทรทัศน์  
  

รายการข่าว  
 
เป็นรายการที่น าเสนอเหตุการณ์ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องที่

สดใหม่มีผลกระทบต่อประชาชน มีการแบ่งประเภทของข่าว เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว
อาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา เป็นต้น รูปแบบรายการข่าวโทรทัศน์ จากยุคก่อนที่เป็นแค่เพียง
การนั่งอ่านข่าวของผู้ประกาศเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์เกือบ
ทุกช่อง จึงมีการพัฒนารูปแบบรายการข่าวให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้รับชมมากยิ่งขึ้น จึงมี
รูปแบบการน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ที่หลากหลาย ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
 1. รายการข่าว (News programme) เป็นรายการที่มีความยาวตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง หรือมากกว่า รายการข่าวน าเสนอข่าวด้วยการให้ผู้ประกาศอ่านตามบทข่าวที่เตรียมไว้ โดย
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เรียงล าดับความส าคัญของข่าวโดยทั่วไปจะใช้ผู้ประกาศ 2 คน สลับกันอ่านบทข่าว บางรายการอาจมี
ผู้ประกาศมากกว่า 2 คน เพื่ออ่านข่าวประเภทต่างๆ กัน เช่น ข่าวต่างประเทศ และ ข่าวกีฬา 
 ก่อนที่จะเข้ารายการข่าวจะมีการพาดหัวข่าว (Headline) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ
และติดตามเนื้อหาโดยละเอียดในรายการอีกครั้ง รายการข่าวจะน าเสนอโดยใช้ภาษาที่สั้น กระชับ ไม่
ใส่ความคิดเห็นของผู้ผลิตหรือผู้รายงานข่าว บางครั้งจะเสนอรายงานข่าวด้วยการให้ผู้สื่อข่าวรายงาน
จากที่เกิดเหตุ หรือมีช่วงรายงานพิเศษเพ่ือรายงานข่าวแบบเจาะลึก หรือน าเสนอข้อมูลเบื้องหลัง
เหตุการณ์ ส่วนเนื้อหาจะน าเสนอข่าวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
อาชญากรรม ต่างประเทศ กีฬา ข่าวในพระราชส านัก  โดยทั่วไปรายการข่าวจะเรียบเรียงล าดับ
ประเด็นข่าวที่ส าคัญที่สุด หรือยู่ในความสนใจของสาธารณชนมากที่สุดจากมากไปหาน้อย      
   2. ข่าวสั้น/ข่าวด่วน (Breaking news) หรือข่าวต้นชั่วโมง เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์เป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน โดยทั่วไปจะออกอากาศทุกต้นชั่วโมง ความยาวของ
รายการประมาณ 3-5 นาที หากเกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้น รายการปกติของทางสถานีอาจถูกแทรกด้วย
รายการข่าวด่วนเพื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว 
 การน าเสนอรายการข่าวสั้น/ข่าวด่วนหรือข่าวต้นชั่วโมงใช้รูปแบบใกล้เคียงกับรายการข่าว 
(news programme) คือ ให้ผู้ประกาศอ่านตามบทข่าวที่เตรียมไว้โดยเรียงล าดับความส าคัญของข่าว
ตามท่ีกองบรรณาธิการก าหนดแต่ย่อส่วนลงมาให้เหลือเพียง 3-5 นาที เพื่อรายงานข่าวเพียง 2-3 ข่าว 
ส่วนภาษาและวิธีการน าเสนอก็คล้ายกับรายการข่าวเช่นกัน คือ มีผู้ประกาศอ่านจากบทข่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับภาพข่าวที่น าเสนอ บางครั้งจะใช้ผู้สื่อข่าวรายงานสดจากที่เกิดเหตุ ทั้งนี้รายการข่าวสั้น 
จะใช้ผู้ประกาศในห้องส่งเพียงคนเดียวเนื่องจากมีรายงานข่าวเพียงไม่ก่ีข่าว 
 รายการข่าวสั้นน าเสนอข่าวเกือบทุกประเภท แต่ส่วนใหญ่จะน าเสนอข่าวการเมือง ข่าว
เศรษฐกิจ ข่าวอาชญากรรม และข่าวต่างประเทศ ทั้งนี้เนื้อหาของรายการข่าวสั้นจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ หากมีเหตุการณ์ด่วนเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์เครื่องบินตก แผ่นดินไหว เหตุการณ์ส าคัญ
ทางการเมือง (ยุบสภา ประท้วง) ฯลฯ รายการข่าวสั้นจะเน้นความสดใหม่ และทันต่อเหตุการณ์ 
 3. รายการสัมภาษณ์ข่าว (News interview) เป็นรายการข่าวที่น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลในข่าวโดยละเอียดโดยผู้ด าเนิน
รายการและผู้ถูกสัมภาษณ์จะพูดคุยในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจหรือบางครั้งสนทนาในหลากหลาย
ประเด็น ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่น าเสนอ รายการสัมภาษณ์อาจเป็นรายการ
สดหรือบันทึกเทปก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายการสดเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ ์
 รายการสัมภาษณ์ข่าวจะน าเสนอข้อมูลโดยผู้ด าเนินรายการซักถาม และใช้การสนทนา
ระหว่างผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ ผู้ด าเนินรายการจะมีบทบาทในการควบคุมเนื้อหา โดยใช้
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จังหวะ ลีลา และการป้อนค าถาม รายการข่าวประเภทนี้ไม่มีบทส าหรับอ่านแต่จะใช้ค าถามที่เตรียมไว้ 
รวมกับค าถามท่ีผู้ด าเนินรายการคิดขึ้น 
 รายการสัมภาษณ์ข่าวไม่ได้เน้นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เน้นที่การน าเสนอข้อมูล
หรือความคิดเห็นที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาจจะเป็นข้อมูลใหม่ ข้อมูลเชิงลึก รายละเอียดของ
เหตุการณ์หรือความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ รายการข่าวรูปแบบนี้
น าเสนอข่าวได้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความน่าสนใจของประเด็น อาทิ สัมภาษณ์
หัวหน้าพรรคการเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้ง สัมภาษณ์ผู้ประสบอุบัติภัย สัมภาษณ์นักกีฬาที่เพ่ิงได้รั บ
ชัยชนะจากการแข่งขันรายการส าคัญ เช่น โอลิมปิก เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  รายการสัมภาษณ์ข่าว “สรยุทธ เจาะข่าวเด่น” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ที่มา  http://www.talkystory.com 

  
 4. รายการวิเคราะห์ข่าว (News analysis) เป็นรายการข่าวที่ให้สาระ และข้อมูลหลังข่าว 
เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความรู้พร้อมกับการให้ข่าวสาร รายการน าเสนอเรื่องราวที่มีความส าคัญทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก โดยใช้การวิเคราะห์ เช่น การเมือง สถานการณ์ต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก เช่น เศรษฐกิจ รายการข่าวประเภทนี้อาจมีแต่การ
วิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวจนจบรายการ หรืออาจใช้การผสมผสานหลายรูปแบบทั้งการรายงานข่าว 
หรือการสัมภาษณ์ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ข่าว ซึ่งเป็นผู้ด าเนินรายการจะต้องมีความรู้ และ
เชี่ยวชาญในประเด็นที่วิเคราะห์ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง หรือต่างประเทศ 
 รายการวิเคราะห์ข่าวเน้นให้ผู้ชมได้รู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์รวมทั้งชี้ให้เห็นถึง
ความหมายหรือนัยของข่าว และผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ เนื้อหาของรายการจะเป็นข่าวหนัก 
(hard news) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ การน าเสนอตลอดรายการข่าวประเภท
นี้อาจมีการวิเคราะห์ข่าวประเด็นเดียว หรือหลายประเด็นก็ได้ 
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 5. รายการสนทนาข่าว (News talk) เป็นรายการที่น าเสนอข่าวสาร และความคิดเห็นของ
ผู้ด าเนินรายการ ข่าวที่รายงานอาจน ามาจากการติดตามท าข่าวของสถานีเอง หรือน ามาจากสื่ออ่ืนๆ 
เช่นหนังสือพิมพ์ รายการข่าว รูปแบบนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บางครั้งเรียก
รายการข่าวรูปแบบนี้ว่ารายการเล่าข่าว หรือรายการคุยข่าว  
 รายการสนทนาข่าวน าเสนอรายงานข่าวด้วยการพูดคุยระหว่าผู้ด าเนินรายการ ซึ่งอาจมี 2-3 
คน โดยทั้งหมดจะสนทนากันเอง และสนทนากับผู้ชม ด้วยท่าทีสบายและเป็นกันเอง นอกจากการ
รายงานข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้ด าเนินรายการยังใช้การวิจารณ์ ใส่ความคิดเห็น
ส่วนตัวในเนื้อหาข่าวด้วย การน าเสนอรายการวิจารณ์ข่าวอาจน าภาพข่าวและรายละเอียดของ
เหตุการณ์จากสถานีเอง หรือหยิบมาจากหนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เนต แล้วน ามาเล่าหรือวิจารณ์ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีบทข่าว เพราะภาพและเสียงจริงของเหตุการณ์ไม่ส าคัญเท่ากับลีลาบุคลิกและ
ความสามารถของพิธีกร 
 รายการสนทนาข่าวน าเสนอข่าวทั้งเนื้อหาหนัก (Hard news) และเบา (Soft news) ไม่ว่า
จะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม ต่างประเทศ กีฬา เป็นต้น แต่จะเลือกเฉพาะ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน มีสีสัน หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากกว่าที่จะเน้นน าเสนอ
ข่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างรายการข่าว (News Programme) 
 6. รายการนิตยสารข่าว (News magazine) รายการข่าวรูปแบบนี้ใช้การน าเสนอที่
หลากหลายเปรียบเหมือนนิตยสารที่มีหลากหลาย เปรียบเหมือนนิตยสารที่มีหลายคอลัมน์ รายการ
นิตยสารข่าวอาจประกอบด้วยช่วงต่างๆ เช่น การรายงานข่าว การวิจารณ์ข่าว การวิเคราะห์ข่าว การ
สัมภาษณ์บุคคลในข่าว 
 นิตยสารข่าวเป็นรายการที่ผสมผสานการน าเสนอข่าวรูปแบบต่างๆ ไว้ด้วยกันเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้ชม รายการนิตยสารข่าวอาจเริ่มรายการด้วยการรายงานข่าวสั้นหรือสรุปข่าว (News 
bulletin) เพ่ือรายงานเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นส าคัญหรือน าเสนอด้วยรูปแบบการวิจารณ์ข่าว เน้น
การพูดคุยหรือเล่าข่าวในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนจากนั้นจึงเข้าสู่รูปแบบการน าเสนอ
อ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์ข่าว หรือการสัมภาษณ์ 
 เนื้อหาที่ปรากฏในรายการนิตยสารข่าวนั้นครอบคลุมข่าวทุกระดับ และทุกประเภท 
เช่นเดียวกับรายการข่าว บางช่วงของรายการอาจเน้นที่การน าเสนอข่าวหนัก เช่น ช่วงวิเคราะห์ ข่าว 
และบางช่วงอาจเน้นการน าเสนอข่าวเบาหรือข่าวสีสัน เช่น ช่วงวิจารณ์ข่าว อย่างไรก็ตามไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าช่วงใดต้องน าเสนอข่าวหนักหรือข่าวเบา บางช่วงอาจผสมผสานข่าวทุกระดับ 
หรือข่าวหลายประเภทเข้าด้วยกัน 
  รายการข่าวโทรทัศน์ในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่มีการน าเสนอในลักษณะเต็มรูปแบบ จะเป็นข่าว
ภาคค่ า บางสถานีมีการน าเสนอตั้งแต่ 18.00 น. หรือบางสถานี อาจน าเสนอก่อนหน้าหรือหลังจาก
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จากเวลาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับนโยบาย และกลยุทธ์ในการน าเสนอข่าวของแต่ละสถานี ซึ่งรายการข่าว
ภาคค่ า รูปแบบการน าเสนอจะเริ่มต้นด้วยพาดหัวข่าว (Headline News) ที่น่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นและ
ดึงดูดให้ผู้ชมติดตามรับชม แล้วตามด้วยข่าวที่เรียงล าดับตามความส าคัญก่อนหลัง ส่วนใหญ่จะเริ่มต้น
ด้วยข่าวหนัก เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบวัน มีผลกระทบในวงกว้าง ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 
 นอกจากข่าวภาคค่ าแล้ว ยังมีรายการข่าวที่มีระยะเวลาในการน าเสนอ เช่น ข่าวเที่ยงวัน 
12.00 น.  และข่าวภาคดึกหลังเวลา 24.00 น.  ที่จะสรุปข่าวในรอบวันนั้นและน าเสนอข่าวในวัน
ต่อไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับของวันใหม่ 

การบรรยายข่าวจะมีภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งประกอบเนื้อหาข่าวซึ่งเป็นภาพที่เกี่ยวข้อง
ในข่าวนั้นๆ หรืออาจมีภาพกราฟิก ตัวอักษร ตัวเลข ประกอบเพ่ือขยายความให้เนื้อหาข่าวมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสามารถขยายความองค์ประกอบด้านภาพและเสียงของรายการข่าวโทรทัศน์ได้
ดังนี้   
  6.1 ภาพข่าว ภาพเคลื่อนไหวคือส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องในรายการข่าวใช้ภาพข่าว
เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจเรื่องราว โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมาก 
ภาพยังเป็นองค์ประกอบที่ท าให้รายการข่าวมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจกว่าวิทยุ เพราะภาพ คือ 
หลักฐานที่โทรทัศน์มีให้ผู้ชม เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ท่ีรายงานเกิดขึ้นจริง (Goodwin, 1990, P 96) 
  6.2 กราฟิก ภาพกราฟิกที่ ใช้ประกอบรายการข่าวเป็นเทคนิคที่สร้างจาก
คอมพิวเตอร์มีหน้าที่หลากหลายตามชนิดของกราฟิกที่ใช้ เช่น บอกชื่อ บอกต าแหน่ง หรือประเด็น
ของเรื่อง เช่น กราฟิกแสดงชื่อผู้ที่ก าลังให้สัมภาษณ์ บอกจ านวน ตัวเลขที่มีความซับซ้อน เช่น หุ้น 
สถิติต่างๆ ใช้แทนภาพเหตุการณ์ที่ยังไม่มีภาพข่าวประกอบ เช่น แผ่นดินไหว เครื่องบินตก และ เพ่ิม
สีสันและความน่าสนใจ 
  ในปัจจุบัน บางสถานีมีการน าเทคโนโลยีกราฟิกภาพ 3 มิติ (Immersive) มาใช้
ประกอบการรายงานข่าวเพ่ือสร้างความน่าสนใจ เช่น ข่าววิเคราะห์ในประเด็นที่ส าคัญทางช่อง 9 อ.
ส.ม.ท. ข่าวพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.2  เทคโนโลยี Immersive ในช่วงวิเคราะห์ข่าว ทาง โมเดร์ินไนน์ ทีวี 
ที่มา  http://www.ryt9.com/s/prg/566349 

 
  6.3 มุมกล้อง  โดยทั่วไปรายการวิทยุโทรทัศน์จะใช้มุมกล้องที่หลากหลายเพ่ือสื่อ
ความหมายที่ผู้ผลิตต้องการ เช่น รายการละคร ใช้มุมกล้อง Close Up  Medium Shot  Long Shot 
เป็นต้น ขณะที่รายการข่าวโทรทัศน์จะเน้นน าเสนอภาพระดับสายตา (Eye-level Shot) เป็นส่วน
ใหญ่ ภาพบุคคลหรือภาพเหตุการณ์จะอยู่ในระดับสายตาของผู้ชมเพ่ือให้เกิดความสมจริงและ
น่าเชื่อถือและเป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจว่าก าลังดูหรือสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น 
ภาพที่ใช้ประกอบในการรายงานข่าวจะเป็นภาพที่ไม่ต้องค านึงถึงศิลปะในการถ่ายภาพมากนัก 
เพียงแต่ภาพที่ถ่ายออกมานั้นต้องสามารถสื่อความหมายได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลเป็น
อย่างไร และภาพต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ ด้วย 

นอกจากนี้ ภาพแอบถ่ายภาพจากกล้องวงจรปิด หรือภาพที่สั่นไหว อาจน าเสนอในบางข่าว 
เช่น ข่าวอาชญากรรม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าภาพที่ได้รับชมอยู่เป็นเหตุการณ์จริงและท าให้การ
รายงานข่าวน่าสนใจมากขึ้น  
 

รายการสารคดี   
 
 สารคดี (Documentaries หรือ Feature) เป็นรายการที่น าเสนอข้อมูล ภาพ และเสียงของ
เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริงโดยน าเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าละเอียดเจาะลึก
ตลอดทั้งรายการ สารคดีจัดเป็นรายการประเภท Non-fiction เช่นเดียวกับรายการข่าว เนื่องจาก
เนื้อหาของรายการมีท่ีมาจากเรื่องจริงและเชื่อถือได้ มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้น สารคดีจัดเป็นรายการประเภท
สาระ แม้สารคดีบางรายการจะน าเสนอโดยมีกลิ่นอายของบันเทิงคดี แต่เนื้อหาหรือข้อมูลที่น าเสนอ
มุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดความรู้เข้าใจในเรื่องต่างๆ 
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 รายการสารคดีสามารถจัดอยู่ในประเภทรายการให้ข่าวสาร ความรู้ หรือ บันเทิงได้ทั้งหมด 
แต่ส่วนมากรายการสารคดีจะมีคุณค่าทางข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ปัญหาสังคม กิจการ
สาธารณะ หรือกิจการบ้านเมือง ซึ่งจัดเป็นสารคดีเชิงข่าว แต่ถ้าเป็นการให้ความรู้เชิงเจาะลึกในเรื่อง
ธรรมชาติ เช่น รายการชีวิตสัตว์ น่าจะจัดไว้เป็นรายการประเภทความรู้หรือส่งเสริมการศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบันรูปแบบรายการสารคดีมีการผสมผสานรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย ดังนั้น การจ าแนก
ประเภทรายการสารคดี สามารถแบ่งได ้ดังนี้ (ชนินทร์ ชมะโชติ และดวงพร ทรัพยลักษณ์, 2549) 

1. สารคดีความรู้ทั่วไป เป็นสารคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว แต่เป็นเรื่องราวความรู้ทั่วๆ ไป มี
เนื้อหาเน้นให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟัง สารคดีความรู้ทั่วไปสามารถจ าแนกตาม
ประเภทของเนื้อหาได้ ดังนี้ 

1.1 สารคดีบุคคล (Personal Profile) คือเรื่องเกี่ยวกับบุคคล โดยสะท้อนให้เห็น
บุคลิกภาพ ความเป็นอยู่ ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นเผยแพร่เกร็ดชีวิต ตลอดจนมุมมองและทัศนคติ
การด าเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 

1.2 สารคดีในโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) คือ สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ตาม
ฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ เช่น สารคดีวันส าคัญทางศาสนา สารคดีปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

1.3 สารคดีประวัติศาสตร์ (Historical Features) คือ สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของสถานที่  และเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

1.4 สารคดีท่องเที่ยว (Travel Features) คือ สารคดีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
เพ่ือเชิญชวน หรือสร้างความเพลิดเพลิน 

1.5 สารคดีแนะน าวิธีท า (How-to-do Features) คือ สารคดีที่เกี่ยวกับการสอนให้
ผลิตสิ่งต่างๆ โดยเน้นที่ข้ันตอนการผลิต ให้ผู้ชมเข้าใจและติดตามได้ง่าย 

1.6 สารคดีเด็ก (Children Stories) คือ สารคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก เช่น 
พัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก เป็นต้น 

1.7 สารคดีสตรี (Women Stories) เป็นสารคดีที่เนน้ให้เห็นถึงบทบาท ความส าคัญ
ของสตรีที่มีต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ 

1.8 สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Stories) คือ สารคดีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทุก
ชนิดในด้านต่างๆ 

2. สารคดีเชิงข่าว เป็นสารคดีที่มีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวเนื่องมาจากข่าวที่ก าลังเป็นที่สนใจ 
เป็นการเสนอข้อเท็จจริงเบื้องหลังข่าว และเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนสาเหตุต่างๆ หากเป็นข่าว
เกี่ยวกับบุคคลสองฝ่ายต้องเสนอข้อเท็จจริงให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ไม่แทรกความคิดเห็น
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ส่วนตัวลงไป ข่าวที่มาท าเป็นสารคดีนี้มักเป็นข่าวที่คนในสังคมกล่าวขวัญกันและให้ความสนใจ หรือ
เรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งของข่าวในขณะนั้น 

3. สารคดีเชิงสถานการณ์ เป็นสารคดีที่เสนอสถานการณ์หรือผลกระทบจากสถานการณ์ที่
ส่งผลกับสังคมค่อนข้างกว้างและลึกกว่าสารคดีเชิงข่าว เช่น สถานการณ์โลกร้อนไม่ใช่ข่าวที่เกิดขึ้น
รายวัน แต่เป็นสถานการณ์ที่อุบัติขึ้นท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน 
สถานการณ์ของไข้หวัดนก เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ต้องเจาะลึกลงไป 

4. สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นสารคดีที่เน้นการให้ข้อมูล ภาพลักษณ์ ความรู้ ความ
เข้าใจ และความน่าเชื่อถือขององค์การ หน่วยงาน สินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ท าให้ผู้ชมมีความเห็น
คล้อยตาม เช่น สารคดีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือสารคดี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทน้ ามันบางจาก เป็นต้น 

5. สารคดีเพื่อการศึกษา สารคดีท่ีเน้นให้ความรู้วิชาการและการสอนในแง่ของการให้ความรู้ 
คือ มุ่งให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ส่วนในแง่ของการสอนคือ มุ่งให้
ความรู้ทางวิชาการ เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในและนอกระบบ 
ลักษณะรายการคล้ายกับบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น รายการเพ่ือการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 

ในปัจจุบันสารคดีเป็นรายการที่มีออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์แทบทุกประเทศทั่วโลก 
ทั้งที่ผลิตรายการเอง และซื้อจากต่างประเทศ แม้จะไม่ได้เป็นรายการยอดนิยมหากเทียบกับรายการ
ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะรายการบันเทิง สารคดีได้พัฒนารูปแบบ และวิธีการน าเสนอให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงไว้ซึ่งหน้าที่ส าคัญที่สุดของสารคดี คือ การให้ความรู้กับผู้ชม
และผู้ฟังรายการ หากจะวิเคราะห์การน าเสนอรายการสารคดี สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้  

1) รายการที่ใช้เสียงบรรยายประกอบ (Narration) โดยมีภาพและเสียงบรรยาย
ประกอบเป็นหลัก วิธีการน าเสนอในลักษณะมีบทบรรยายรายละเอียดของเรื่องที่น าเสนอ และมี
ภาพประกอบที่สอดคล้องกัน โดยภาพประกอบนั้นเป็นการล าดับเรื่องราว เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ  

2) รายการที่ใช้ผู้น าด าเนินรายการเป็นหลัก (On-Camera Spokesperson) วิธีการ
น าเสนอลักษณะนี้ใช้ผู้ด าเนินรายการ (host) เป็นผู้ด าเนินเรื่อง พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหากับ
ผู้ชม หรือให้เสียงบรรยายตลอดรายการ บางครั้งผู้ด าเนินรายการอาจปรากฏตัวตอนต้นและตอนท้าย
รายการเพื่อน าเข้าและสรุปเนื้อหารายการ นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องเฉพาะด้าน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินรายการ เช่น สารคดีเก่ียวกับการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 

3) รายการที่ใช้รูปแบบละครเป็นหลัก (Drama) วิธีการน าเสนอลักษณะนี้มีการ
สมมติเหตุการณ์ ตัวละคร โดยถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอผ่าตัวละคร เช่น รูปแบบละครสั้น 
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นอกจากนี้ ยังมีวิธีการน าเสนอลักษณะคล้ายกัน เรียกได้อีกอย่างว่า สารคดีเชิงละคร (Docu-drama) 
เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปแบบการแสดง การเลือกใช้วิธีการน าเสนอ เนื่องจากมี
ความจ าเป็นด้านเวลา สภาพแวดล้อม กฎหมาย ดินฟ้าอากาศ จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายจากเหตุการณ์
จริง สถานที่จริงได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างในรูปแบบละครขึ้นมา เช่น ในอีกร้อยปีข้างหน้าโลกจะเป็น
อย่างไร จินตนาการบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง มีการศึกษาทางวิชาการว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จ าลอง
ภาพในอนาคตเป็นลักษณะที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4) รายการที่ใช้วิธีการน าเสนอแบบผสมผสาน โดยการน าวิธีการ 3 วิธีข้างต้นมา
ผสมผสานกัน เช่น การใช้วิธีการน าเสนอแบบละครผสมกับการใช้ผู้ด าเนินรายการ หรือใช้ผู้ด าเนิน
รายการเป็นหลักร่วมกับการใช้เสียงบรรยายประกอบ เป็นต้น ทั้งนี้ เทคนิควิธีการถ่ายทอดเรื่องราว
ต้องอาศัยภาพและเสียงเป็นหลัก ซึ่งภาพที่น ามาใช้รายการนอกจากการใช้ภาพที่ถ่ายมาแล้ว ยังมี
ภาพวาดประกอบ ภาพที่อาศัยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น 

 รายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์ที่ดีจะต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งในด้านการก าหนดเรื่อง 
หรือประเด็นของรายการ ศิลปะการน าเสนอเนื้อหา เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อล าดับภาพ และการ
ให้เสียงดนตรีและเสียงประกอบรายการ ตลอดจนการใช้เทคนิคพิเศษและภาพกราฟิกที่สอดคล้อง
กลมกลืนกับเนื้อหาสาระ บรรยากาศ และอารมณ์ของรายการ ซึ่งจะท าให้รายการมีความน่าสนใจ 
และน่าติดตาม   
 

รายการพูดคุยและสนทนา 
 
 รายการพูดคุย (Talk Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีผู้มาปรากฏตัวเพ่ือพูดคุยกับผู้ชม 
โดยการหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ สาระความรู้ หรือความ
บันเทิง ที่ก าลังอยู่ ในความสนใจของผู้ชมรายการมาน าเสนอและพูดคุยกับผู้ชม โดยตรง ใน
สหรัฐอเมริกา นิยมเรียกกว่า รายการทอล์คโชว์ (Talk Show)  
 ลักษณะการน าเสนอรายการพูดคุยมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมจะใช้การน าเสนอ
ด้วยการพูดเป็นหลัก และมีภาพประกอบ เพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าผู้พูดตลอดรายการ ในระยะหลัง เริ่มใช้
รูปแบบอ่ืนๆ มาผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความ
บันเทิง ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงดนตรี แสดงตลก หรือแสดงมายากล เพียงแต่การแสดงเหล่านี้ ถือเป็น
ส่วนประกอบของรายการเท่านั้น โดยที่ยังถือว่าการพูดคุยเป็นจุดเด่นกว่า 
 รายการพูดคุยจะมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น หากผู้ด าเนินรายการหรือผู้ที่จะท าหน้าที่
พูดคุยกับผู้ชมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพูดและการน าเสนอเนื้อหาของรายการ สามารถ
ด าเนินรายการได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ  
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ส่วนรายการสนทนา (Conversational Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีคนมาพูดคุย
กัน 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินรายการหรือด าเนินการสนทนา ส่วนบุคคลที่เหลือจะเป็นผู้
ร่วมสนทนา ผู้ด าเนินรายการจะท าหน้าที่น าการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็นไปตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายการ คอยเชื่อมโยงประเด็นการสนทนา เพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกิดความ
สับสนกับประเด็นที่สนทนา ผู้ด าเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุยกับผู้ร่วม
รายการ ในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยพูดคุยกับผู้ชมรายการด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้นที่ต้องเปิด
ประเด็นการสนทนา และช่วงท้ายที่ต้องสรุปประเด็นการสนทนา 

รายการพูดคุยและรายการสนทนา มีทั้งผลิตเพ่ือสาระและบันเทิง หรือสองประการ และเมื่อ
จ าแนกประเทของรายการสนทนาออกไปจะสามารถแบ่งตามลักษณะของเนื้อหา เป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน, และคนอื่นๆ, 2554) 
 1. Serious talk รายการสนทนามีลักษณะที่ถามตรง ถามลึก ส่วนใหญ่จะมีผู้ด าเนินรายการ
เพียงคนเดียว เน้นสนทนากับแขกรับเชิญต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งตลอดทั้งรายการ ส่วนใหญ่
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของข่าวต่างๆ เช่น ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น  
 2. Soft talk เป็นรายการสนทนาที่มีลักษณะการสนทนาพูดคุย ฟังสบาย มีประเด็นที่
หลากหลายและเป็นการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ในหลายแวดวงที่ผู้คนสนใจ เน้นในด้านของความบันเทิง 
แม้บางครั้งจะเป็นประเด็นหนักๆ เช่น การเมือง หรือ สังคม แต่ลักษณะรายการไม่ได้น าเสนอใน
รูปแบบที่จริงจังหรือไม่ท าให้ผู้ชมเครียดจนเกินไป 
 รายการสนทนา แตกต่างกับรายการพูดคุย กล่าวคือ รายการพูดคุยเป็นการพูดคุยกับผู้ชม
โดยตรง ในขณะที่รายการสนทนามิใช่เป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง แต่เป็นการสนทนากันระหว่างผู้
ร่วมรายการ การน าเสนอรายการสนทนาที่ดี มิใช่เพียงการน าเสนอภาพผู้ร่วมสนทนาตัดสลับกันไปมา
เท่านั้น หากแต่ควรจะต้องมีภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ก าลัง
สนทนามาตัดต่อประกอบในรายการด้วย 
 

รายการสัมภาษณ์ 
 
 รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีบุคคล 2 คน หรือ
มากกว่ามาร่วมพูดคุย ซักถามปัญหา ข้อสงสัยหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามหัวข้อที่ก าหนดในแต่ละ
รายการ โดยมีผู้ด าเนินรายการ 1 คน ท าหน้าที่สัมภาษณ์หรือซักถามและผู้ร่วมรายการหรือผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นผู้ตอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อค าถาม ผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์นิยมที่จะน าการ
สัมภาษณ์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายการรูปแบบอื่นๆ เช่น รายการสารคดี รายการข่าว รายการพูดคุย 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
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  1. การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง (Informational Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่ต้องการให้ผู้ชมรายการได้รับข้อเท็จจริงที่เกดข้ึนและเก่ียวข้อง 
  2. การสัมภาษณ์เพ่ือส ารวจความคิดเห็น (Opinion Interview) หรือ VOXPOP 
เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องราวหรือประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่ง
ก าลังเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนและสังคม โดยอาจเป็นข้อขัดแย้ง หรือข้อสงสัยต่างๆ  
  3. การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง (Celebrity Interview หรือ The Interview 
with a well-know person) เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยกย่องยอมรับของ
สาธารณชน เพื่อน าเสนอบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ และการด าเนินชีวิต เช่น การสัมภาษณ์บุคคล
ดีเด่นด้านต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  ตัวอย่างรายการสัมภาษณ์ “พิชิตธุรกิจ” ทาง สถานโีทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
ที่มา  http://interweb.rd.go.th   

 
รายการสัมภาษณ์จะแตกต่างจากรายการสนทนาตรงที่ผู้ด าเนินรายการหรือผู้สัมภาษณ์จะท า

หน้าที่คอยตั้งค าถามแล้วให้ผู้ร่วมรายการตอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้มากที่สุดจะไม่ร่วมตอบค าถาม
นั้นๆ ด้วย แต่อาจสรุปข้อค าตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่รายการสนทนา ผู้ด าเนินรายการสนทนา
อาจจะร่วมสนทนาด้วยในช่วงจังหวะโอกาสที่เหมาะสม ผู้ด าเนินการสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกดี 
มีความรู้ ความสามารถในเรื่องท่ีสัมภาษณ์สามารถตั้งค าถามได้ตรงประเด็นและครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น
ค าถามที่สอดคล้องกันตามความต้องการและความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมรายการส่วนใหญ่จะต้อง
ศึกษาข้อมูลและเตรียมค าถามไว้เป็นชุดๆ เพ่ือเลือกใช้ซักถามได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและบรรยากาศในระหว่างการสัมภาษณ์ ไม่สับสน วกวน ผู้สมภาษณ์จะต้องมี
ไหวพริบและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี  
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รายการอภิปราย 
 
 รายการอภิปราย (Discussion Programme) เป็นรูปแบบการพูดคุยลักษณะหนึ่ง แต่ไม่เป็น
การพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง หากแต่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ด าเนินรายการอภิปรายหรือผู้ด าเนิน
รายการกับผู้ร่วมรายการซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 2-4 คน ผู้ร่วมรายการมักจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อภิปราย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาร่วมรายการแต่ละครั้งควรมีความหลากหลายเพ่ือผู้ชมจะได้รับรู้ในทรรศนะหรือ
มุมมองที่แตกต่างกันไป โดยหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปรายในรายการ เป็นหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
สังคมในขณะนั้น ซึ่งผู้จัดรายการจะต้องเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา โดยวัตถุประสงค์ของรายการอภิปราย 
ส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นเวทีแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้
ร่วมรายการ หากเป็นรายการอภิปรายที่ถ่ายทอดสด (live) อาจเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้วย หัวข้อหรือประเด็นที่อภิปราย มักเป็นเรื่องที่มีสาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม (http://www.ipesp.ac.th) 

ผู้ด าเนินรายการอภิปรายจะเป็นผู้ท าหน้าที่พูดกล่าวน าถึงหัวข้อที่หยิบยกมาอภิปราย คอย
ป้อนประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมรายการแต่ละคนได้ร่วมแสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีละ
คนอย่างมีกติกาและต้องคอยควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในขอบเขตองประเด็นที่ก าหนด การอภิปราย
ในแต่ละครั้งเป็นการแลกเปลี่ยนทรรศนะและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอภิปรายอาจเกิดความ
แตกต่างทางด้านความคิดเห็นจนเกิดเป็นข้อโต้แย้งกันได้  ผู้ด าเนินรายการอภิปรายจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการด าเนินให้รายการเป็นไปด้วยความราบรื่นตามประเด็นที่วางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้
ด าเนินรายการต้องเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินรายการอภิปราย ดังนี้ (จักรภพ เพ็ญแข, 2546) 
  1) ผู้ด าเนินการอภิปราย ต้องเป็นผู้แสวงหาข้อมูล ค้นคว้าและเตรียมข้อมูลได้อย่าง
ละเอียด ถูก ต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเตรียมนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลใน
ประเด็น (Information on Issue) เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ค้นคว้าได้จาก
เอกสาร ต ารา หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลแวดล้อมประเด็น (Context) เป็นข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่ง
ไม่ใช่ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่มีผลเกี่ยวโยงกับเรื่องนั้น   
  2) ผู้ด าเนินการอภิปรายไม่ควรเป็นผู้ชี้น า ชักจูงความคิด ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ 
หรือตัดสินแทนผู้รับชม ไม่บอกว่าในที่สุดแล้วผิดหรือถูก แต่ด าเนินรายการจนกระทั่งข้อมูลออกมา
อย่างชัดเจน เพ่ือที่จะส่งให้กับผู้ชมเป็นคนตัดสิน     
  3) ผู้ด าเนินการอภิปรายไม่ใช่วิทยากร   ผู้ด าเนินการอภิปรายจะต้องเป็นผู้แทนท่าน
ผู้ชมในการที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการใช้วิธีการต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นผู้ตอบค าถามแทนวิทยากร หรือ
ผู้เข้าร่วมอภิปรายในรายการ   



55 

 

 

   4) ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องมีความศรัทธา และเชื่อมั่นในวิทยากร ด้วยความที่ผู้
ด าเนินรายการ ไม่ใช่ผู้รู้ ไม่ใช่วิทยากร ผู้ด าเนินการอภิปรายจึงต้องมีความศรัทธา และเชื่อมั่นใน
วิทยากร การสนใจเรื่องจิตวิทยา เรื่องพฤติกรรมของคน มันจะช่วยมาก ทั้งในแง่การถามและในแง่
การตอบ ผู้ด าเนินรายการต้องไม่แย่งวิทยากรพูด ใช้วิธีการถามแบบมูลค่าเพ่ิมคือการถามไปข้างหน้า 
(Forward Questioning) เพ่ือให้คนดูคนฟังได้ประโยชน์มากขึ้น   
  5) ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องเป็นตัวกลางในการประสานความไม่สมบูรณ์ในเชิง
เทคนิค จะต้องมีจิตส านึกที่พร้อมอยู่เสมอ ในการที่จะปั้นค าพูดหรือปรับค าพูดหรือการสื่อสาร เพ่ือจะ
ไปอุดช่องว่างของความไม่พร้อม หรือความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นั้น ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ด าเนินการอภิปรายด้วย  

6) ผู้ด าเนินการอภิปราย ต้องค านึงถึงเนื้อหาเป็นหลัก และให้ความสนใจกับวิทยากร
มากกว่าตัวเอง และเมื่อไรก็ตามที่ผู้ด าเนินการอภิปรายส่งความเด่นให้กับวิทยากร  แล้วรายการนั้น
เป็นไปอย่างดี ราบรื่น ความเด่นจะกลับสู่ผู้ด าเนินการอภิปรายภายหลัง   

7) ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องเข้าใจเป้าหมายของการจัดรายการ สิ่งส าคัญต่อการ
รักษาคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการด าเนินรายการ ก็คือผู้ด าเนินการอภิปราย ต้องท าความเข้าใจ
ในเป้าหมายของการจัดรายการนั้น เพราะในบางครั้งผู้ด าเนินการอภิปรายคิดว่าสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ
ในการด าเนินรายการเป็นเป้าหมายใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการด าเนินรายการดังกล่าว เป็น
หัวข้อเฉพาะเพียงท่อนหนึ่งของการสัมมนาใหญ่ ที่ต้องการจะให้ตอบค าถามใหญ่บางส่วนเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นเป้าหมายย่อยนี้ต้องสามารถไปตอบปัญหาใหญ่เหล่านั้นได้ จึงจะสามารถท าให้การด าเนิน
รายการในส่วนของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ 

8) ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้ ต้องไม่ปล่อยให้ การคาด
เดาเข้ามาแทนที่การค้นคว้าข้อมูลจริง ไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างเรื่องความรู้ความเข้าใจ จนกลายเป็น
ช่องว่างของการด าเนินรายการ 
   9) ผู้ด าเนินการอภิปรายควรท าให้ผู้ชมได้รับประโยชน์จากการชมควรผู้ท าให้ผู้ชม
รู้สึกว่าเกิดประโยชน์ขึ้นจากการชมในแต่ละครั้ง ควรจะต้องจับประเด็นมาสู่ผลประโยชน์ในระดับ
ปฏิบัติ ของคนท่ีรับสารของคนที่ชมรายการนั้นอยู่ให้ได้ จะท าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ชมได้รับประโยชน์
โดยตรงเป็นการส่วนตัว   

10)  ผู้ด าเนินการอภิปรายที่ดีต้องบริหารเวลาให้ดี ต้องรู้ล่วงหน้า ว่าจะเปิดโอกาส
ให้ใครพูดมากน้อยแค่ไหน ต้องมีเวลาในการสรุป มีเวลาในการถามตอบ และค ากล่าวในบทน าของ
ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องชี้ประโยชน์ ที่ผู้ชมจะได้รับอย่างกระชับที่สุด แล้วก็จูงใจให้เขาอยู่กับการ
ด าเนินรายการนั้นไปจนตลอดรายการ 
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 เนื่องจากรายการอภิปราย จะมีรูปแบบการด าเนินรายการในลักษณะพูดคุย ซักถาม หรือ
สนทนาเป็นหลัก บางรายการจะมีภาพ หรือกราฟิก ข้อความตัวอักษร ตัวเลข สถิติอ้างอิง ผลการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่อภิปรายมาประกอบ หรือตัดสลับภาพระหว่างอภิปราย เพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกิด
ความเบื่อหน่าย และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายการได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

รายการสาธิตและทดลอง 
 
 รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental Programme) เป็น
รูปแบบรายการที่น าเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี  เทคนิค วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน หรือ
รายละเอียดอ่ืนๆ ของการกระท าหรือการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการน าเสนอภาพและเสียง
ประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิคแต่ละวิธีการหรือแต่ละข้ันตอนเพ่ือให้ผู้ชมรายการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติหรือท าได้จริงโดย
องค์ประกอบของรายการจะมีผู้ด าเนินรายการและผู้ที่จะมาท าการสาธิตหรือทดลองที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีความช านาญในการทดลองสาธิตสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ หรือ ผู้ด าเนินรายการอาจเป็น
คนเดียวกันกับผู้สาธิตก็ได้ เช่น การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การสาธิตปรุงอาหาร การ
สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เป็นต้น 
 รูปแบบรายการสาธิตและทดลองในปัจจุบัน มีการเพ่ิมสีสัน บรรยากาศของรายการ ให้เกิด
ความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมมากยิ่งข้ึน จึงมีการน ารูปแบบรายการอื่นๆ มาผสมผสานเพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายในเนื้อหา และการน าเสนอ คือ    

1. รายการเกมโชว์ที่ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ท านายผลลัพธ์ก่อนการสาธิตหรือทดลอง ซึ่ง
ผลลัพธ์หรือค าตอบจะเฉลยหลังจากที่ได้แสดงกระบวนการทดลองหรือสาธิต ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่
ท านายถูกก็จะได้รับสิ่งตอบแทน หรือรางวัล เช่น รายการ Spong ฉลาดสุดสุด รายการต่างประเทศที่
น ามาออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.  เป็นต้น  

2. รายการสารคดีที่มีการแนะน าประวัติ ที่มา หรือสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตหรือ
ทดลองนั้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่การสาธิตหรือทดลอง เช่น รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 
รายการตลาดสดสนามเป้า รายการ กิน อยู่ คือ เป็นต้น 

3. รายการสัมภาษณ์บุคคลผู้ที่จะมาท าการสาธิตหรือทดลอง ในกรณีที่ผลลัพธ์ของการ
สาธิตดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อผู้ชมทั้งในแง่ดีและไม่ดี เช่น สัมภาษณ์การต่อสู้ชีวิตของนักมายากลที่
ประสบความส าเร็จในอาชีพแล้วโยงเนื้อหาเข้าสู่การสาธิตเทคนิค เคล็ดลับการแสดงมายากล หรือ 
การสัมภาษณ์ชีวิตและประสบการณ์ของผู้เล่นการพนันพร้อมกับเผยความลับโดยการสาธิตวิธีกลโกง
ไพ่ เป็นต้น   
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การด าเนินรายการสาธิตและทดลองส่วนใหญ่จะมีการอธิบายพร้อมแสดงวิธีการและขั้นตอน
อย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นก่อนการทดลอง เช่น การตั้งสมมติฐานก่อนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การ
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น  ส่วนกระบวนการทดลองหรือ 
สาธิต กรณีทีม่ีผู้ด าเนินรายการอยู่ด้วยนั้นผู้ด าเนินรายการจะคอยซักถามเพ่ือให้ผู้สาธิตหรือทดลองได้
อธิบายกระบวนการไปพร้อมๆกับการสาธิตหรือทดลอง จนถึงกระบวนการได้ผลลัพธ์ของการสาธิต
และทดลองออกมาเป็นรูปธรรม การผลิตรายการสาธิตและทดลองผู้ผลิตควรศึกษาถึงขั้นตอนของสิ่งที่
จะสาธิตโดยละเอียด จนมั่นใจว่า เข้าใจในกระบวนการสาธิตนั้นๆ อย่างชัดเจน น าสิ่งที่ได้ศึกษามา
วิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมกับการเสนอทางโทรทัศน์ทั้งในด้านรูปแบบ การเสนอ เนื้อหา ระยะเวลา 
หากใช้ของจริงแล้วผู้ชมมองได้ไม่ชัดเจน ควรใช้สื่ออ่ืนเข้ามาประกอบด้วย เช่น ข้อความตัวหนังสือ 
ภาพกราฟิก ภาพประกอบที่ผู้ชมไม่สามารถเห็นรายละเอียดส่วนลึก  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายความ 
หรือ อธิบายรายละเอียดที่สลับซับซ้อนให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น (http://www.idis.ru.ac.th)     

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  รูปแบบรายการสาธิตท่ีอยู่ในช่วงหนึ่งของรายการเกมโชว์ 
ที่มา  http://tv.truelife.com   

 
การสาธิตบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้นในบางขั้นตอนของการสาธิตต้องเตรียมสิ่ง

ที่ท าเสร็จไว้แล้วเข้าช่วย เช่น การสาธิตการหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ตอนหล่ออาจจะต้องรอให้แห้ง
นานพอสมควร เราอาจเตรียมสิ่งที่หล่อส าเร็จแล้วไว้แสดงต่อย่อมประหยัดเวลาได้มากขึ้น 
นอกจากนั้น ผู้ผลิต ควรเลือกผู้สาธิตที่มีความรู้ความช านาญ มีปฏิภาณไหวพริบดี และการพูดจาก
คล่องแคล่วเป็นกันเอง และสนุกสนานจะสร้างบรรยากาศของรายการให้ดีขึ้น 
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รายการนิตยสาร 
 

 รายการนิตยสาร (Magazine Programme) เป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอเนื้อหาสาระที่
หลากหลาย ซึ่งอาจจัดแบ่งเป็นเรื่องย่อยต่างกันหลายๆ เรื่อง แต่ละเรื่องจะเป็นแนวเดียวกันหรือต่าง
แนวกันก็ได้ และใช้รูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น อาจเริ่มต้นด้วยรายการ
เพลง สลับด้วยรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการละคร แต่สิ่งส าคัญของ
รูปแบบนิตยสารก็คือ การเชื่อมโยงหรือการร้อยเรียงแต่ละเรื่องย่อยหรือแต่ละตอนให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมีความสอดคล้องและกลมกลืนกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมโดยตรง กลุ่มผู้ชม
เป้าหมายของรายการจะมีลักษณะเป็นกลุ่มเฉพาะ   
  รูปแบบการน าเสนอรายการนิตยสารทางวิทยุโทรทัศน์จะมีความคล้ายคลึงกับรายการ
นิตยสารทางอากาศที่น าเสนอทางวิทยุกระจายเสียงจะแตกต่างกันที่รายการนิตยสารทางอากาทาง
วิทยุกระจายเสียงจะใช้เสียงที่หลากหลายในการน าเสนอ เช่น เสียงพูด เสียงสัมภาษณ์ เสียงดนตรี  
เสียงประกอบ เสียงเหตุการณ์จริงแต่ไม่มีภาพประกอบเหมือนกับรายการนิตยสารทางโทรทัศน์แต่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มุ่งให้ความบันเทิงโดยสอดแทรกสาระความรู้ในเนื้อหาสาระของรายการ ซึ่ง
รายการนิตยสารในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (จารุลินทร์ มุสิกพงษ,์ 2531) 

1. นิตยสารข่าว (The News Magazine) เป็นรายการนิตยสารที่มุ่งเสนอข่าว เหตุการณ์
โดยทั่วไปส าหรับเนื้อหาของข่าวนั้นจะเป็นข่าวด้านใดก็ได้ไม่จ ากัด ตั้งแต่ข่าวการเมือง การปกครอง 
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การศึกษา กีฬา หรือกิจกรรมของชาวบ้านโดยทั่วๆ ไปแต่จะต้องท าเนื้อหา
ให้เบา ไม่หนักสมองโดยใช้เทคนิคการผลิตแต่ละเนื้อหานั้นในรูปแบบต่างๆ  กันและจัดวางไว้ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกลมกลืน 

2. นิตยสารเฉพาะเรื่อง (The Subject Magazine) เป็นรายการนิตยสารที่มุ่งเสนอเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ดนตรี เกษตร เป็นต้น โดยจะมีเนื้อหาในแง่มุมต่างๆ 
เช่น รายการนิตยสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ก็จะมีสาระที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ 

3. นิตยสารเฉพาะกลุ่มผู้ฟังหรือกลุ่มผู้ชม (The Special Audience Magazine) 
รายการนิตยสารประเภทนี้จะจัดขึ้นเพ่ือกลุ่มผู้ชมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแต่ละเรื่องจะถูกคัดเลือก
ว่าจะเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้วใช้เทคนิคการผลิตในรูปแบบต่างๆ  กัน เช่น การสัมภาษณ์ 
รายงาน สารคด ีเป็นต้น 

4. นิตยสารหลากหลาย (The Variety Magazine) รายการนิตยสารประเภทนี้มุ่งเพ่ือ
ความบันเทิงเป็นส าคัญ โดยมีเนื้อหาสาระบ้างพอควร แต่ไม่เป็นทางการ เป็นเรื่องแปลกประหลาด 
เหลือเชื่อ หรือเรื่องที่ฟังแล้วไม่หนักสมองส าหรับคนทั่วไปและเทคนิคการผลิตก็เช่นเดียวกันคือใช้
รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเรื่องแต่ละเรื่อง 
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 วัตถุประสงค์ของรายการนิตยสารส่วนใหญ่ เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม และให้สาระ
ความรู้ไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตามแม้รายการนิตยสารจะมีความหลากหลายทั้งในแง่เนื้อหาสาระ
และรูปแบบการน าเสนอแต่ผู้ผลิตรายการพึงตระหนักว่าจะต้องเป็นรายการที่มีเอกภาพ (Unity) นั่น
คือต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระที่เป็นแกนของรายการและแนวทางการน าเสนอรายการที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางใดทางหนึ่งต่อผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
 

รายการปกิณกะ 
 
 รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกว่ารายการวาไรตี้ (variety) เป็น
รูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอความบันเทิงหลากเรื่อง หลายรส โดยใช้รูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลายคล้ายๆ กับรายการนิตยสาร ต่างกันเพียงรายการปกิณกะไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงหรือร้อย
เรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายการปกิณกะจึงมีความ
หลากหลายทั้งในด้านเนื้อหารายการและรูปแบบการน าเสนอด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจ 
สร้างความสนุกสนานบันเทิงเริงใจ ให้กับกลุ่มผู้ชมรายการที่มีความชอบแตกต่างกัน 
 รูปแบบรายการที่มักปรากฏในรายการปกิณกะได้แก่ รายการแสดงดนตรีและร้องเพลง 
รายการแสดงตลกหรือละครตลกเบาสมอง รายการสัมภาษณ์นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงพร้อม
การแสดงความสามารถพิเศษ เป็นต้น และองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างสรรค์รายการ
ปกิณกะ ก็คือพิธีกรประจ ารายการผู้ท าหน้าที่เหมือนตัวแทนของผู้ชมรายการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในด้านการน าเสนอ มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

          รายการปกิณกะหรือรายการวาไรตี้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบรายการและเทคนิค
พิเศษต่างๆ มากขึ้นเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ผู้ชมส่วนใหญ่
นิยมรับชม โดยทั่วไปแล้ว จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของรายการ ดังต่อไปนี้ (ปมุข ศุภสาร, 2539) 
  1) การแสดงดนตรีและร้องเพลงของดารานักร้องชั้นน ายอดนิยม 
          2) การแสดงตลกและละครตลกเบาสมองอย่างสั้น 
          3) การแสดงละครสั้น 
         4) การเต้นร า เต้นระบ า โมเดิร์นดานซ์ บัลเลต์ นาฏศิลป์ 
          5) การเชิญดารา นักร้อง นักแสดง ปรากฏตัวร่วมแสดงปรากฏตัวร่วมแสดงและ
สัมภาษณ์ 
          6) การเล่มเกมเบาสมองที่ตื่นเต้นและการเสี่ยงโชคโดยให้ผู้ชมทั้งในและนอกห้องส่ง
ได้มีส่วนร่วมในรายการ 
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          7) การแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงบนเวที เช่น กายกรรม วิทยากล 
ตลอดจนสิ่งแปลกประหลาดหาดูยาก 
          8) การแสดงละครสั้นทั้งแบบในโรงใหญ่และขนาดย่อม 
          9) การแข่งขันกีฬาเพ่ือการบันเทิงที่ไม่ใช่เพ่ือการแข่งขันที่หวังแพ้หรือชนะ    
  10) การด าเนินรายการโดยพิธีกรชายหรือหญิง ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 รายการตีสิบ รายการวาไรต้ีที่ได้รับความนิยม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 
ที่มา   http://tvshow.tlcthai.com  

 

เนื้อหาของรายการประเภทปกิณกะบันเทิงนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการน าเสนอความสามารถ
ของบุคคล เช่น ดารา นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาหรือสุนทรียะทางดนตรี เช่น การขับร้องเพลง การ
เต้นร า การแสดงรีวิวประกอบร้องเพลงที่หรูหราวิจิตตระการตาสวยงามน่าประทับใจ  มีความบันเทิง
หลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อที่จะให้ผู้ชมได้เข้าถึงความบันเทิงได้เป็นอย่างเต็มที่ ดังนั้น ความยาว
ของรายการประเภทนี้จึงมีค่อนข้างมากกว่ารายการประเภทอ่ืนๆ คือ  จะมีความยาวตั้งแต่ 30 - 60 
นาที หรืออาจจะถึง 120 นาทีก็ได้ แต่รายการวาไรตี้บางรายการจะจัดเป็นแถวตลอดสัปดาห์ในเวลา
เดยีวกัน เช่น จัดเสนอทุกวัน จันทร์-ศุกร์ วันละ 60 นาที เวลา 8.00-9.00 น. เป็นต้น 
 

รายการเกมโชว์ 
 
 รายการเกมโชว์ (Game Show Programme) เป็นรูปแบบรายการที่จัดให้มีการแข่งขันกัน
ระหว่างผู้ร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหาที่ผู้จัดรายการก าหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไข กฎและ
กติกาตามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เกมหรือกิจกรรมที่จัดอาจมีการแข่งขันทางร่างกายหรือใช้สติปัญญา
ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฝ่ายชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินหรือของรางวัลที่มีมูลค่าจ านวนมาก ในขณะ
ที่ผู้แพ้จะได้รับเงินหรือของรางวัลตอบแทนโดยมีพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการเป็นผู้อธิบายชี้แจงกติกา 
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คอยด าเนินการและควบคุมการแข่งขันให้เกิดความสนุกสนานและยุติธรรม รายการเกมโชว์ 
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 3 ประการ คือ มีการแข่งประลอง (Game) ของผู้แข่งขัน (Contestants) โดย
มีรางวัล (Prize) เป็นเดิมพัน  
 องค์ประกอบด้านผู้แข่งขันเช่น ถ้าผู้แข่งขันเป็นเด็ก รายการเกมโชว์ต้องก าหนดองค์ประกอบ
ที่เหลือให้สอดคล้องกัน เช่น เกมต้องเหมาะกับเด็กและไม่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น 
 องค์ประกอบด้านการแข่งขัน คือ เป็นการแข่งขันแบบใด แข่งร้องเพลง หรือถามตอบ เป็นต้น 
 องค์ประกอบด้านรางวัล เช่น ถ้าเกมโชว์นี้มีรางวัลใหญ่จะก าหนดรายการอย่างไรให้เกิด
ลักษณะเกมที่ต้องร่วมลุ้น เป็นต้น  โดยรูปแบบรายการเกมโชว์รายการเกมโชว์หรือรายการแข่งขันชิง
รางวัล แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้ (ประภาส นวลเนตร, 2549) 
 1. รูปแบบรายการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัล เป็นรายการที่มีผู้ร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาด้านความรู้ (Knowledge) วิชาการโดยอาศัยเชาว์ปัญญา (Intellectual) ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ในการตอบค าถามหรือตอบปัญหาอย่างถูกต้องเพ่ือชิงรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่ วนใหญ่ของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน บางรายการอาจเน้นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และ
มีความในใจใฝ่รู้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนก็ได้ 
 2. รูปแบบรายการแข่งขันเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล เป็นรายการแข่งขันของ 2 ฝ่ายขึ้นไป 
ภายใต้กฎ กติกาตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งกิจกรรมหรือกระบวนการแข่งขันนั้นมีหลากหลาย รายการหนึ่ง
อาจมีหลายวิธี ในการคัดเลือกผู้ชนะผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องใช้ทักษะของร่างกาย สติปัญญา ความ
ว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ ความรู้รอบตัว โอกาส ดวง การเสี่ยงโชค การประกอบกันในการแข่งขัน
หลายประเภทดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งไว้ 4 ประเภท คือ 
  2.1 Penal of Experts ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ มาท าการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะชิงรางวัล 
  2.2 Audience Contestants ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นผู้ชมที่สมัครเข้ามาร่วม
รายการจากทางบ้าน ทั้งนี้ จะต้องมีการคัดเลือกก่อนทุกครั้งว่าบุคคลนั้นจะต้องมีความสามารถ กล้า
พูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมัน และสามารถท าให้การแข่งขันน่าติดตาม มาท าการแข่งขันร่วมกัน
เพ่ือหาผู้ชนะชิงรางวัลในรายการ 
  2.3 Audience Participation ผู้ร่วมรายการจะเป็นผู้ชมทางบ้านที่ทางพิธีกรหรือ
เจ้าหน้าที่ทางรายการได้คัดเลือกและติดต่อไว้แล้วให้เข้ามาร่วมรายการในฐานะบุคคลที่ท าความดี 
เสียสละ ช่วยเหลือสังคม โดยทางรายการจะมอบรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีดังกล่าว 
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  2.4 Quiz รายการแข่งขันที่ผู้ร่วมรายการต้องตอบค าถามเรื่องราวต่างๆ ทั้งมีสาระ
และไม่มีสาระ เพ่ือหาผู้ชนะรับรางวัลในที่สุด เป็นรายการเกมโชว์ในยุคแรก ช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 
1951-1960 ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น แยกออกไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รายการแข่งขันตอบ
ปัญหา   
 ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบเกมโชว์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงท าให้มีรายการเกมโชว์
ใหม่ๆเกิดขึ้นทางหน้าจอโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านลักษณะของการแข่งขันเป็นเกณฑ์ 
สามารถจ าแนกได้เพ่ิมเติม ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
  1) Stunt show มีลักษณะของการประลองกันในด้านร่างกาย ความยากล าบาก 
และความทรหด ว่าจะฝ่าด่านต่างๆ ของเกมจนเป็นผู้ชนะได้หรือไม่รูปแบบรายการประเภทนี้ ได้แก่ 
Takeshi’s Castle (ชื่อไทยว่า โหด มัน ฮา) (ญี่ปุ่น) Fear Factor (สหรัฐอเมริกา) 
  2) Performance show เป็นรูปแบบการแข่งขันทางความสามารถเฉพาะของผู้
แข่งขัน เช่น การแข่งขันร้องเพลง หรือแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น The American Idol, TV 
Champion (ญี่ปุ่น) Britain’s Got Talent  เป็นต้น 
  3) Agony show เป็นรูปแบบที่เริ่มต้นจากการบรรยายประสบการณ์ความรันทด 
ความล าบากของผู้เข้าแข่งขัน และต่อด้วยการเล่นเกม ทดสอบต่างๆ จนสามารถเป็นผู้ชนะ และรับ
รางวัลเพ่ือท าให้ช่วยบรรเทาสภาพความล าลากของชีวิต ตัวอย่างเช่น Queen for a Day 
(สหรัฐอเมริกา) เกมปลดหนี้ 
  4) Dating or Relationship show เป็นรูปแบบรายการที่มีเนื้อหาที่จะทดสอบผู้
เข้าแข่งขันเรื่องของสัมพันธภาพของคู่รัก สามี ภรรยา พ่ีน้อง พ่อแม่ เช่น การทายใจต่างๆ ตัวอย่าง 
Dating Game, Newlywed Game (สหรัฐอเมริกา) ศึกน้ าผึ้งพระจัน เป็นต้น 
 รายการเกมโชว์หรือรายการแข่งขันชิงรางวัลในรายการต้องมีพิธีกร มีการแข่งขัน มีของ
รางวัล มีการจัดเรียงล าดับการน าเสนอให้เหมาะสมมีผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน การมีส่วนร่วมของผู้ชม 
รายการในขณะบันทึกเทปโทรทัศน์หรือขณะถ่ายทอดสดถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะ
ช่วยให้รายการมีความสนุกสนานตื่นเต้นและเร้าใจมากขึ้น เพราะจะเป็นคนคอยเชียร์และให้ก าลังใจผู้
เข้าแข่งขันด้วยเสียงกรีดร้องและปรบมือ ซึ่งจะท าให้เกมการแข่งขันดูสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ และน่า
ติดตามชมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายการต้องสร้างความสนุกสนานบันเทิงแก่ผู้ชมด้วย      
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รายการละครโทรทัศน ์
 
 รายการละคร (Drama Programme) เป็นรูปแบบรายการที่เสนอเรื่องราวโดยใช้การแสดง
ตามบทบาทในเรื่องราวที่แต่งขึ้นหรือดัดแปลงจากเรื่องจริง เพ่ือสื่อความหมายเกี่ยวกับสาระ ข้อคิด 
คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ผู้ชมรายการ โดยอาศัยองค์ประกอบและเทคนิคทางการละคร 
ศิลปะการแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อล าดับภาพ และการให้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ 
เพ่ือให้เรื่องราวมีความสมจริงสมจัง ผู้ชมชมแล้วมีอารมณ์ร่วมและเกิดความรู้สึกคล้อยตาม ละคร
โทรทัศน์ที่น าเสนอทางสถานีโทรทัศน์มี 3 ประเภท คือ 
 1. ละครชุดหลายตอนจบ (Serial) เป็นละครที่น าเสนอเรื่องราวเดียวกัน ที่มีเนื้อหา
ต่อเนื่องกันไปตลอดจนกว่าจะจบ การน าเสนอจะแบ่งเป็นตอนๆ โดยทั่วไปละครเรื่องหนึ่งจะมี
ประมาณ 18 ตอน 20 ตอน 24 ตอน การน าเสนอออกอากาศจะเสนอสัปดาห์ละ 2-3 วัน เช่น 
ออกอากาศวันจันทร์-อังคาร วันพุธ-วันพฤหัส วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์นิยม
น าเสนอละครแบบหลายตอนจบในช่วงเวลา Primetime เนื่องจากมีผู้ชมนิยมกันมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 ละครชุด แรงเงา ที่ได้รับความนิยมและเป็นกระแสวพิากษ์วิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2555 
ที่มา  http://www.bangkokbiznews.com  

 
 2. ละครชุดแบบมินิซีรีส์ (Mini Series) เป็นละครที่สร้างขึ้นมาเพ่ือน าเสนอเป็นตอนๆ โดย
ใช้แก่นเรื่องเดียวกัน ตัวละครชุดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่การน าเสนอเรื่องราวในแต่ละตอนจะจบลงใน
ตอนนั้น แต่ละตอนจะมีการสรุปเรื่องราวในตัวเอง เช่น บางรักซอยเก้า บ้านนี้มีรัก เป็นต้น 
 3. ละครจบในตอน (Dramatic Special) เป็นละครที่น าเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะ
มีเนื้อเรื่องต้ังแต่เริ่มต้นจบจบลงในการน าเสนอครั้งนั้นครั้งเดียวและภายในวันเดียว 
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 เนื้อหาในการด าเนินเรื่องของละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีหลากปลายประเภทซึ่งถูกผลิต
ขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของผู้ชม สภาพสังคม ตลาด และนโยบายหลักของสถานีโทรทัศน์ 
นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้รับชมแล้ว ยังสอดแทรกความรู้  แง่คิด คติสอนใจ คุณธรรม
จริยธรรม หรือสะท้อนเรื่องราวทางสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยยังสามารถแบ่งแนวการ
น าเสนอละครโทรทัศน์ได้อีก 11 ประเภท ดังนี้ 
  1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) 
  2) ละครตลกขบขัน (Comedy) 
  3) ละครชีวิตรักอิงนิยาย หรือ โรมานซ์ (Romance) 
  4) ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา (Sentimental drama) 
  5) ละครชีวิตเริงรมย์ หรือ เมโลดรามา (Melodrama) 
  6) ละครการตอ่สู้ (Action) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ละครบู๊ 
  7) ละครตื่นเต้นผจญภัย (Adventure) 
  8) ละครลึกลับสยองขวัญ (Horror) 
  9) ละครฆาตกรรม (Thriller) 
  10) ละครสืบสวนสอบสวน (Suspense) 
  11) ละครพื้นบ้าน (Folktale) 
  12) ละครสั้นที่เสนอเป็นชุด (Series) 
 รายการละครโทรทัศน์มีวัตถุประสงค์ของรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงเป็นหลักแต่ใน
ขณะเดียวกนัถ้าเนื้อหาของละครมีการสอดแทรกสาระความรู้ ประเด็นหรือแนวคิดไปด้วย จะเรียกว่า 
รายการสาระละคร (Docudrama Programme)  ซึ่งเป็นรูปแบบรายการที่น าเสนอโดยอาศัยรูปแบบ   
สารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เป็นการน าเอารูปแบบของละครมาใช้เพ่ือสื่อความหมายถ่ายทอด
สาระความรู้ หรือสะท้อนปัญญาด้านต่างๆ โดยการผูกเรื่องราวเป็นละครที่สะท้อนให้ผู้ชมตระหนัก
และรับรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และอาจรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ และมีผู้ด าเนินรายการ
เป็นผู้ท าหน้าที่เกริ่นน า อธิบายหรือขยายสาระและสรุปประเด็น รายการสาระละครเป็นรายการที่มุ่ง
ให้สาระความรู้และบันเทิงไปพร้อมๆ กันซึ่งการเสนอละครในรายการสาระละคร อาจกระท าได้ 4 
ลักษณะ คือ 
  1) ละครน าเรื่อง เป็นการน าละครมาเสนอประเด็นปัญหาที่เด่นชัดเพ่ือให้ผู้ด าเนิน
รายการหยิบยกมาใช้อธิบายประกอบในตอนหลัง เช่น ละครน าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดยาเสพ
ติดของวัยรุ่นที่มีสาเหตุมาจากขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นต้น 
  2) ละครเป็นตัวอย่าง เป็นการน าละครน าเสนอประกอบเพ่ือเป็นตัวอย่างของเรื่องที่
น าเสนอไปแล้ว 
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  3) ละครขยายประเด็นหรือแนวคิด เป็นการน าละครมาเสนอเพ่ือให้ผู้ชมมองเห็น
และเข้าใจประเด็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญก็คือจะท าให้น่าสนใจ น่าติดตาม
รับชมและเกิดความรู้สึกร่วมมากกว่าการท่ีจะบรรยายหรือเล่าเรื่องโดยผู้ด าเนินรายการ 
  4) ละครสรุปประเด็น เป็นการน าเอาละครมาน าเสนอเพ่ือสรุปประเด็นของสาระ
ความรู้ที่ได้มีการพูดถึงไปแล้วมากล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
 รายการละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน ยังคงเป็นที่นิยมของผู้ชมโดยทั่วไป โดยปัจจัยที่ท าให้
รายการละครโทรทัศน์ประสบความส าเร็จนั้น คือ มีองค์ประกอบทางด้านนักแสดงที่ใช้ความสามารถ
เข้าถึงบุคลิก (Character) ของตัวละครนั้นๆ มีการเล่าเรื่องที่น าไปสู่ความขัดแย้ง คลี่คลาย และจบลง
ด้วยความประทับใจ รวมไปถึงองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆ เช่น การจัดฉาก แสง สถานที่ถ่ายท า 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น และสิ่งที่ส าคัญประโยชน์ที่ได้ของรายการซึ่งนอกจากความบันเทิงแล้ว 
ผู้ผลิตรายการละครโทรทัศน์ควรจะมีการสอดแทรก ความรู้ ข้อคิด คติเตือนใจ ให้กับผู้ชม เพ่ือเป็น
การสร้างคุณค่าให้กับละครโทรทัศน์เรื่องนั้นด้วย   
 

รายการเพลงและดนตรี 
 
 รายการเพลงและดนตรี เป็นการน าเสนอความบันเทิง รื่นรมย์ และสร้างความผ่อนคลาย
ให้กับผู้ชมด้วยดนตรีและเสียงเพลงซึ่งส่วนใหญ่มักมีรูปแบบการน าเสนอที่เป็นอิสระไม่ก าหนดตายตัว
มากนัก เนื่องจากเป็นรายการบันเทิงแบบเบา มุ่งเน้นการน าเสนอเพลงและรายการแสดงดนตรี
มากกว่า อาจมีผู้ด าเนินรายการหรือไม่มีก็ได้โดยสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้คือ จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อ
นักร้อง ศิลปิน และค่ายหรือบริษัทที่จัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ของผู้ผลิตรายการประเภทนี้ ปัจจุบันรูปแบบรายการเพลงและดนตรีทางโทรทัศน์ที่นิยมกระท ากัน มี 
3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการแสดงสด (Live Show) หมายถึง รายการที่มีการแสดงดนตรีหรือการร้อง
จริงสดๆ ขณะที่ท าการออกอากาศหรือบันทึกเทปซึ่งในกรณีนักดนตรีและนักร้องต้องเตรียมการ
ล่วงหน้าและก าหนดล าดับเพลงที่จะแสดงสดไว้แล้ว รวมทั้งมีการซักซ้อมเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รูปแบบการแสดงสด มี 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 แสดงสดทั้งหมด ทั้งการเล่นดนตรีสด และการร้องสด เช่น รายการ The Star  
เวทีไทย อะคาเดม่ี แฟนเทเชีย เป็นต้น 
  1.2 แสดงสดบางส่วน โดยการเปิดเพลงเฉพาะดนตรี ไม่ต้องใช้นักดนตรีเล่นสด 
เพียงให้นักร้องร้องสดจริงๆ เท่านั้น  
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 2. รูปแบบการเปิดเพลงแล้วเล่นดนตรีและร้องตาม (Lip-Sync) หมายถึง รายการเพลง
และดนตรีที่ใช้การเปิดเพลงทั้งหมดจากแผ่นเสียง เทป หรือ คอมแพ็คดิสก์ ให้นักดนตรีท าท่าทางเล่น
ดนตรีและนักร้องร้องตามเพลงนั้นๆ ซึ่งรายการเพลงและดนตรีส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมานิยมใช้วิธีนี้
กันมากข้ึนเพราะให้คุณภาพเสียงที่ดี ประหยัดงบประมาณมีข้อผิดพลาดน้อยบางรายการที่มีนักร้องรับ
เชิญพิเศษ ไม่ใช่นักร้องอาชีพ ก็มักจะใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันซึ่งเดิมมักจะเชิญมาร้องกันสดๆ 
เปลี่ยนเป็นการให้นักร้องรับเชิญไปบันทึกเสียงก่อน แล้วน าเทปเสียงนั้นมาบันทึกภาพการร้องตาม 
เพ่ือให้เสียงที่มีคุณภาพดีและลดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่อชื่อเสียงของนักร้องรับ เชิญพิเศษ
ดังกล่าวได้   
 นอกจากนั้น วีดิทัศน์ประกอบเพลง (Music Video) ยังเป็นรูปแบบรายการเพลงส่วนหนึ่ง ที่
ผู้ผลิต นิยมน าเสนอผ่านทางวิทยุโทรทัศน์เป็นการตีความหมายเนื้อหาของบทเพลงและดนตรีออกมา
เป็นเรื่องราวคล้ายกับภาพยนตร์หรือละครที่มีการเล่าเรื่องแบบย่อๆ แล้วน าภาพวีดิทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้น
นั้นมาประกอบเข้ากับเพลงและดนตรีที่น าเสนอ เพ่ือเสริมสร้างความหมายของเพลงและดนตรีนั้นให้
เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวมีรูปแบบวิธีการท าได้ 3 แบบ คือ 
  1) ภาพการแสดงดนตรีมาประกอบเพลงและดนตรี (The As-live) เป็นการใช้ภาพ
วีดิทัศน์ที่บันทึกการแสดงคอนเสิร์ตจริงตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ชมมาก น าภาพเหล่านั้นมาตัดต่อ
เรียงล าดับภาพใหม่ตามเพลงนั้น โดยให้ภาพการแสดงสัมพันธ์ตรงกับเสียงเพลง ท าให้ผู้ชมได้อรรถรส
เหมือนเข้าดูการแสดงจริงจากเวที หรือ การจัดฉากแสดงคอนเสิร์ต มีนักแสดงประกอบที่เป็นคนดูร่วม
ด้วย เปิดเพลงและแสดงดนตรีประกอบ เป็นต้น   
  2) ภาพเรื่องราวประกอบเพลงและดนตรีแต่ไม่ปรากฏตัวศิลปิน (The Absent) เป็น
การน าเสนอภาพเรื่องราวในเนื้อหาของเพลงโดยไม่ปรากฏตัวนักดนตรีหรือนักน้องที่ร้องเพลงนั้น มี
ภาพนิ่งหรือบางอิริยาบถอื่นๆ ของนักดนตรีหรือศิลปินประกอบบ้าง แต่ไม่มีการร้องเพลงตาม  
  3) ภาพเรื่องราวประกอบเพลงและดนตรี แทรกด้วยภาพของศิลปินหรือนักร้องร้อง
เพลง (The Lip-Sync) เป็นการน าเอาลักษณะของภาพยนตร์หรือละครมาใช้ มีเนื้อหาของเพลงเป็น
แก่นของเรื่องราว สร้างในรูปแบบของละครฉบับย่อ น ามาประกอบกับเพลงและคนตรีโดยแทรกการ
ร้องของศิลปินที่เป็นเสมือนคนเล่าเรื่องนั้นๆ แก่ผู้ชมให้ซาบซึ้งกินใจตามเนื้อหาของเพลงและดนตรีได้
มากกว่าการฟังเพลงอย่างเดียว  
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ภาพที่ 2.7  วีดีทัศน์ประกอบเพลง Gangnam style ที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2555 
ที่มา   http://news.mthai.com 

 
 วัตถุประสงค์โดยตรงของรายการเพลงและดนตรีมุ่งเน้นให้ความบันเทิงเป็นหลักแต่ใน
ขณะเดียวกันอาจมีวัตถุประสงค์โดยอ้อมเพ่ือสอดแทรกสาระความรู้เล็กๆ น้อยๆ หรือการพูดชักจูง
โน้มน้าวใจ กระตุ้นหรือสร้างจิตส านึกบางอย่าง 

รายการเพลงและดนตรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อาจจัดแบ่งตามประเภทของเพลง เช่น 
รายการเพลงไทยลูกทุ่ง รายการเพลไทยสากล รายการเพลงต่างประเทศ เพลงป๊อบ (Pop) หรือ 
Popular Music เพลงแจ๊สส์ (Jazz Music) เพลงคลาสสิก (Classical Music) เพลงไลท์มิวสิค (Light 
Music) เพลงร๊อค (Rock Music) เป็นต้น 
 

รายการเรียลลิตี้ 
  
 รายการเรียลลิตี้ เป็นรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมักจะด าเนินไปโดยใช้สถานการณ์
จริงและไม่มีการเขียนบท มีการคัดเลือกผู้ร่วมรายการจากผู้ชมทางบ้านซึ่งจะต้องเผชิญกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ การน าเสนอสามารถแบ่งได้ 12 รูปแบบ ดังนี้   

1. เรียลลิตี้โชว์ประเภทกึ่งสารคดี จะมีลักษณะน าเสนอชีวิตส่วนต่างๆ ไม่มีบทพูด ไม่ใช่
ลักษณะของเกม ตัวอย่างรายการดังเช่น MTV's Laguna Beach: The Real Housewives of 
Orange County 

2. เรียลลิตี้โชว์ประเภทอยู่ในสภาพแวดล้อมพิเศษ จะมีลักษณะการสร้างสภาพแวดล้อม
พิเศษให้คนมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นด้วยกัน เช่น Temptation Island, The Real World   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
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3. เรียลลิตี้โชว์ของดารา คนดัง จะเผยชีวิตของดาราดัง ชีวิตประจ าวันต่างๆ เช่น The 
Osbournes (ครอบครัวออสบอร์น), Newlyweds (เจสสิก้า ซิมพ์สัน และ นิค ลาเช่), Keeping Up 
With The Kardashian (ครอบครัวคาร์เดเชียน) ในที่นี่รวมถึงลักษณะรายการที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
เฉพาะ เช่น ไฮโซบ้านนอก,ด้ายใจ(เป็นรายการ Reality Variety ซึ่งมีครอบครัวหนึ่งมาขอเล่น 
Reality โดยการพาคุณแม่ของบ้านไปพักร้อน แล้วคุณพ่อและคุณลูกต้องอยู่กันเอง) เป็นต้น 

4. เรียลลิตี้โชว์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะเผยลักษณะการท างานต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆเช่น COPS และ The Restaurant เป็นต้น 

5. เรียลลิตี้เกมโชว์ เป็นการแข่งขันเพ่ือชิงรางวัล โดยมีโจทย์ต่างๆ ตามแนวคิดของรายการ 
เช่น บิ๊ก บราเธอร์, ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย, เซอร์ไวเวอร์, ดิ อะเมซิ่ง เรซ, อัจฉริยะยกบ้าน, So 
You Think You Can Dance และ อเมริกันไอดอล, อัจฉริยะข้ามคืน เป็นต้น 

6. เรียลลิตี้โชว์ประเภทหางาน มีรางวัลเป็นงานที่ต้องการ เช่น The Apprentice, อเมริกาส์ 
เน็กซ์ ท็อป โมเดล และ Hell's Kitchen เป็นต้น 

7. เรียลลิตี้ โชว์ประเภทกีฬา  น าส่วนประกอบกีฬามาเป็นแนวคิดหลัก เช่น The 
Contender (รายการนี้ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบคนหนึ่งฆ่าตัวตายหลังถูกคัดออก) 

8. เรียลลิตี้โชว์ประเภทปรับปรุงตัวเอง /แปลงโฉม มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงตัวเอง เช่นการ
ผ่าตัด การลดน้ าหนัก ให้ตัวเองดีขึ้น เช่น Extreme Makeover, Queer Eye For The Straight 
Guy, The Swan, The Biggest Loser และ Celebrity Fit Club เป็นต้น 

9. เรียลลิตี้โชว์ประเภทนัดบอด จะน าผู้เข้าแข่งขันท่ีไม่รู้จักกัน มานัดบอด ตามเงื่อนไขต่างๆ 
รายการประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่องเอ็มทีวี เช่น Dis-missed Wanna Comein   

10. เรียลลิตี้โชว์ประเภททอล์คโชว์ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการ โดยน าผู้ร่วมรายการ
มาสัมภาษณ์ เช่น The Jerry Springer Show 

11. เรียลลิตี้โชว์ประเภทซ่อนกล้อง (Hidden Camera) จะซ่อนกล้องไม่ให้ผู้ร่วมรายการ
รู้ตัว โดยอาจสร้างสถานการณ์ต่างๆ เช่น Candid Camera หรือ อาจจะรวมถึง MTV Punk'd 

12. เรียลลิตี้โชว์ประเภทคนหาตัวจริง จะมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน และที่เหลือจะมีนักแสดงที่
คัดเลือกมา ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ชีวิตกับคนเหล่านั้นและหาตัวจริงตามลักษณะแนวคิดรายการ 
ตัวอย่างเช่น Boy Meets Boy และ Joe Millionaire เป็นต้น 
 รายการเรียลลิตี้โชว์ มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากรายการประเภทอ่ืนๆ โดยได้สร้างให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อ
ได้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริง หรือสามารถเกิดขึ้นจริงในชีวิตของใครก็ได้ เนื่องจากภาพที่เห็นผ่าน
จอตรงหน้า เช่น ผู้คน สถานที่ บรรยากาศต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวในชีวิตประจ าวัน รายการ
ดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ชม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ในประเทศไทย มีรายการเรียลลิตี้ที่
ได้รับความนิยม เช่น ราการ Academy Fantasia Big brother เป็นต้น  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4_%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/So_You_Think_You_Can_Dance
http://th.wikipedia.org/wiki/So_You_Think_You_Can_Dance
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5
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สปอตโทรทัศน์ 
 
 สปอตโทรทัศน์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ เป็น
การบอกกล่าวหรือให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ชม กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยาม
ยามที่จะชักจูงใจ หรือการสร้างอิทธิพล การกระตุ้น การเสริมแรง การตอกย้ าให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ 
ตระหนักในตัวสินค้า หรือบริการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้หันมาตัดสินใจซื้อสินค้า หรือ 
บริการ สปอตโทรทัศน์มีความสั้นและกระชับในการน าเสนอทั้งเนื้อหาและเทคนิคมีเพียงประเด็นเดียว 
โดยระยะเวลาที่น าเสนอนั้น มีตั้งแต่ 10 วินาทีไปจนถึง 60 วินาที หรืออาจจะยาวกว่านี้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของรายการ สปอตโทรทัศน์ที่น าเสนอในปัจจุบัน มีความหลากหลาย โดยแบ่งตาม
จุดมุ่งหมาย คือ (Elin and Lapides, 2004)   
 1. สปอตโทรทัศน์ที่มุ่งการขาย สปอตโทรทัศน์ประเภทนี้มีเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับการบอก
กล่าว การโฆษณา คุณลักษณะ จุดเด่น สรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงด้านเดียวโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความชอบในตัวสินค้าและความปรารถนาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
นั้นๆ โดยตรง 
 2. สปอตโทรทัศน์ที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์ สปอตโทรทัศน์ประเภทนี้มุ่งสร้างคุณลักษณะหรือ
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร มากกว่าการขายโดยตรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจ ทัศนคติทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร โดยเนื้อหาและ
การน าเสนอนั้นจะมุ่งเน้นไปในลักษณะของความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม หรือความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจบท้ายสปอตด้วยการแดง
ภาพ สัญลักษณ์หรือตราสินค้า ให้ผู้ชมเกิดความซาบซึ้ง ความคล้อยตาม ต่อเจ้าของสปอตโฆษณา 
และอาจจะน าไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการในภายหลัง 
 3. สปอตโทรทัศน์ที่มุ่งบริการสังคม สปอตประเภทนี้เน้นการให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวใจต่อ
สาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นบางประเด็นที่ตอบสนองความสนใจส่วนตัว และภาพรวมของสังคม ไม่ได้
มุ่งท่ีจะขายสินค้าหรือสร้างภาพลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร
ด้านสังคมที่ไม่แสวงหาผลก าไร เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการลักษณะของการรณรงค์ทางสังคม เช่น การ
รณรงค์เพ่ืองดสูบบุหรี่ การรณรงค์เพ่ืองดการดื่มสุรา ของส านักงานกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริม
สุขภาพ หรือ สสส. เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.8  สปอตโทรทัศน์รณรงค์ลดละเลิกยาเสพติด ของ สสส. 
ที่มา   http://www.adintrend.com 

 
นอกจากนั้น สปอตโทรทัศน์ อาจจะเสนอในลักษณะแบบเป็นชุด (Series) หรือสร้างเป็น

เรื่องราวแต่น าเสนอทีละตอนโดยการน าความคิดรวบยอดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการมาผูกเป็นเรื่องราว
ตอนนั้นๆ เหมือนละครประมาณ 2-3 ตอนหรือเปลี่ยนฉากกันเพ่ือสร้างความสนใจให้ผู้ชมอยาก
ติดตามตอนต่อไป จากนั้นเมื่อน าเสนอจนครบทุกตอนไปในระยะหนึ่งจึงจะมีการตัดต่อให้สั้น กระชับ 
และน าเสนอในภาพรวมเหลือเพียงสปอตตัวเดียวเช่นเดียวกับสปอตโฆษณาอ่ืนๆ ซึ่งสปอตโทรทัศน์ใน
ลักษณะนี้จะพบเห็นบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตออกมา
ใหม่และต้องการเปิดตลาดเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
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สรุป 
 
 รายการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ และดึงดูดความสนใจของผู้รับชมที่มีทางเลือกในการรับชมรายการ
โทรทัศน์มากขึ้น  รูปแบบรายการโทรทัศน์ สามารถจ าแนกตามรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่าง
กว้างๆ คือ รายการที่ให้สาระความรู้ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการสนทนา รายการ
อภิปราย รายการสาธิตหรือทดลอง เป็นต้น กับ รายการที่ให้ความบันเทิง เช่น รายการเพลงหรือ
ดนตรี รายการปกิณกะ รายการเกมโชว์ รายการละคร เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตรายการ ได้
คิดค้นรายการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาในลักษณะการผสมผสานรูปแบบ ท าให้เกิดรายการในลักษณะ 
รายการผสมหลายรูปแบบ (Hybrid Programme) หมายถึง รายการที่มีการผสมผสานระหว่าง
รูปแบบรายการที่หลากหลาย น าเสนอเรื่องราวเดียวกันได้อย่างกลมกลืน เช่น รายการเกมโชว์ผสมกับ
รายการสาธิต รายการสัมภาษณ์ผสมกับรายการละคร เป็นต้น ดังนั้น  การผสมผสานรูปแบบรายการ
ดังกล่าว จะช่วยให้รายการวิทยุโทรทัศน์ มีความแปลกใหม่ เป็นที่สนใจของผู้ชมรายการโทรทัศน์มาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากจะผลิตรายการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
หรือแนวคิดแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ จะต้องค านึงถึงประโยชน์ และคุณค่า ที่ผู้ชมจะได้รับจากการ
รับชมรายการโทรทัศน์ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

แบบฝึกหัดบทที่ 2 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. ให้นักศึกษาจ าแนกรายการข่าวโทรทัศน์ ว่ามีรูปแบบการน าเสนออย่างไรบ้าง 
2. การน าเสนอรายการประเภทสารคดี สามารถน าเสนอในรูปแบบใดบ้าง 
3. วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ มีอะไรบ้าง 
4. รายการสัมภาษณ์ กับ รายการอภิปราย มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกันอย่างไร 
5. รายการประเภทใดบ้างที่สามารถน ามาผสมผสานกับรูปแบบรายการสาธิตและทดลอง เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในกานเนื้อหาและการน าเสนอ 
6. รายการนิตยสารทางวิทยุโทรทัศน์ มีความแตกต่างจากรายการนิตยสารทางอากาศที่น าเสนอทาง
วิทยุกระจายเสียงอย่างไร 
7. ความเป็นเอกภาพในรายการนิตยสาร มีความหมายว่าอย่างไร 
8. องค์ประกอบในรายการเกมโชว์ทางวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
9. จงยกตัวอย่างรายการละครโทรทัศน์แบบ มินิซีรี่ ที่ออกอากาศทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน มาสัก 3 เรื่อง 
10. รายการเพลงและดนตรีในรูปแบบ Lip Sync มีข้อได้เปรียบกว่ารูปแบบการแสดงสดอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ขั้นตอนการพัฒนาความคิด 
 2. โครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

3. ขั้นก่อนการผลิตรายการ 
 4. ขั้นการผลิตรายการ 

5. ขั้นหลังผลิตรายการ 
6. สรุป    

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาความคิดในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 2. อธิบายถึงการเขียนโครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. บ่งบอกถึงขั้นตอนก่อนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
4. บ่งบอกถึงขั้นการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
5. บ่งบอกถึงขั้นตอนหลังการผลิตรายการได้  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ แล้วอภิปรายแนวทางข้ันตอนในการ

ผลิตรายการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการ 
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วสรุปท า

ความเข้าใจในชั้นเรียน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 
 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 

3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 
 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 3 
กระบวนการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมนั้น ย่อมต้อง
อาศัยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ เนื่องจากการผลิตรายการ
วิทยุโททัศน์ ค่อนข้างมีกระบวนการที่ซับซ้อน และมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการท างาน เช่น บุคลากรในการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายท า การบริหาร
จัดการ งบประมาณ เวลา เป็นต้น  หากปัจจัยเหล่านี้มีการผสานการท างานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะท าให้การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดปัญหาน้อยที่สุด และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 กระบวนการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไป จะมีการใช้หลัก 3 P’s เป็นบรรทัด
ฐานในการวางล าดับขั้นตอนในการท างาน คือ 
 1. P 1  (Pre-Production)      หมายถึง ขั้นตอนก่อนการถ่ายท ารายการ 
 2. P 2  (Production)    หมายถึง ขึ้นผลิตรายการ 
 3. P 3  (Post – Production)  หมายถึง ขั้นหลังผลิตรายการ 
 หลัก 3 P’s จะเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการในเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแรก หรือ  P 1  (Pre-Production) นั้น ยังมีกระบวนการที่
เป็นรากฐานส าคัญก่อนหน้า P 1 (Pre-Production) นั่นคือ การพัฒนาความคิด (Initiation)  ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นในการท าให้เกิดรายการวิทยุโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นรายการใหม่ หรือรายการที่ออกอากาศ
อยู่ ล้วนต้องเริ่มต้นจาก ความคิด (idea) มากมาย อาทิ ผลิตรายการอะไร เป้าหมายคืออะไร เนื้อหา
อย่างไร รูปแบบไหน กลุ่มเป้าหมายคือใคร งบประมาณเท่าใด เป็นต้น ซึ่งความคิดต่างๆ เหล่านี้เป็น
ค าถามส าคัญก่อนลงมือผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้ คือขั้นตอนที่เป็นรากฐาน
ส าคัญที่สุดส าหรับเป็นแนวทางในการท างานขั้นต่อไป 
 

ขั้นตอนการพัฒนาความคิด (Initiation) 
 
 การพัฒนาความคิด เป็นการกลั่นกรองความคิดเพ่ือผลิตเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมา การ
เริ่มต้นการพัฒนาความคิดหากเป็นรายการใหม่อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนใหญ่แล้วผู้อ านวยการ
ผลิต (executive producer)หรือโปรดิวเซอร์ (producer)มักจะเป็นผู้จุดประกายความคิดในเบื้องต้น
เกี่ยวกับการสร้างรายการใหม่โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการน าเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างคร่าวๆ เช่น 
เนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ เป้าหมายรายการ กลุ่มเป้าหมายรายการและผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 
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หลังจากนั้นอาจระดมความคิดเห็น (brainstorming) จากผู้ช านาญหรือทีมงานที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยกันท าให้ความคิดรายการ 
(program idea) นั้นมีความแข็งแรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนความคิดดังกล่าวถูกพัฒนากลายเป็น
แก่นรายการ (theme) ที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการผลิต 
 ขั้นตอนที่ส าคัญในการพัฒนาความคิด คือ การลงรายละเอียดทางความคิดให้มีความชัดเจน
หรือเรียกว่าการก าหนดกระบวนการสาร (defined process message) ได้แก่ การก าหนดกรอบสิ่งที่
ต้องการน าเสนอว่า รายการต้องการน าเสนออะไร (what) เพ่ืออะไร (for what) ให้ใคร (to whom) 
และอย่างไร (how) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การก าหนดเป้าหมายรายการ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารูปแบบ
การน าเสนอ ลักษณะการถ่ายท า งบประมาณและรายชื่อผู้ร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้อง
มีการค้นคว้าหาข้อมูล (research for information) จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ
ในการก าหนดทิศทางการผลิตรายการของตนต่อไปโดยทีมงานผู้ผลิตรายการอาจมีการศึกษาทางเลือก 
หรือปัจจัยที่เก่ียวเนื่องกับความน่าสนใจของรายการโดยค านึงถึงจิตวิทยาของผู้รับชมมาใช้ประกอบใน
การพิจารณาเพื่อก าหนดรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางไว้
ให้มากที่สุด ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ (วิภา อุตมฉันท,์ 2538) 
 1. เนื้อหาของรายการต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชม ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่อง เช่น รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวย่อมมีผลทางจิตวิทยาสูงกว่ารายการ
อย่างอ่ืน 
 2. รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดจะดึงดูดความสนใจได้มาก ความ
ขัดแย้งเช่นว่านี้ อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นของคนสองคน ระหว่างคนกับสังคม หรือ
ระหว่างคนกับธรรมชาติ การโต้แย้งทางความคิดซึ่งน าไปสู่ค าถามที่ท้าทายค าตอบ จะปลุกเร้าความ
สนใจของผู้ชม 
 3. รายการที่เข้าใจง่าย และให้แง่คิดแก่ผู้ชม ย่อมได้รับความนิยมมากกว่ารายการที่ล้ าลึก 
และสับสน 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีจุดประสงค์ก็คือเป็นการสร้างสารเพ่ือน าเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้รับสารหรือผู้รับชมนั่นเอง ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของผู้รับ
สารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับเป็นส าคัญ  
   

โครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Program proposal) 
 
โครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  (program proposal) เป็นข้อมูลที่รวบรวมความคิด

และรายละเอียดต่างๆ ของรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตรายการจะต้องกระท าหลังจากก าหนด
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กระบวนการสาร (defined process message) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงงานการผลิตรายการจะ
เป็นข้อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์หรือหัวหน้าฝ่ายรายการได้พิจารณาเพ่ือรับการอนุมัติให้ผลิตรายการ
โทรทัศน์  ดังนั้น โครงงานการผลิตรายการจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะตอบได้ว่า จะได้รับการสนับสนุน
จากสถานีโทรทัศน์หรือไม่  แม้ความคิดยอดเยี่ยมเพียงใดแต่หากเขียนโครงงานการผลิตรายการไม่
ชัดเจน ไม่น่าสนใจ ไม่เป็นรูปธรรม และไม่เป็นระบบ ความคิดนั้นอาจไม่ได้รับการตอบรับจาก
สถานีโทรทศัน์ หรือกลุ่มผู้อุปถัมภ์รายการ ได้ เพราะผู้พิจารณาสนับสนุนรายการจะอ่านโครงงานการ
ผลิตรายการ ที่ผู้ผลิตได้น าเสนอเข้ามาก่อน และหากสนใจจึงค่อยเรียกผู้ผลิตรายการนั้นๆ เข้ามาเสนอ
รายละเอียดต่างๆ ต่อไป 
 การเขียนโครงงานการผลิตรายการ หรือ ข้อเสนอผลิตรายการ (Program proposal) ผู้
เสนอควรใส่ข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดหลัก เกี่ยวกับรายการที่ต้องการผลิต มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 

1. ชื่อรายการ  
2. หลักการและเหตุผล  
3. วัตถุประสงค์  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
5. ระยะเวลาการน าเสนอ  
6. รูปแบบการน าเสนอ  
7. วิธีการผลิต  
8. งบประมาณ  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10. รายชื่อทีมงาน  
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงงานผลิตรายการ ควรมีเนื้อหาที่กระชับ ชัดเจน มีสาระส าคัญ

ครบถ้วน เข้าใจง่ายและดึงดูดใจ ไม่ควรใส่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ส่วนประกอบที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของรายการที่น าเสนอ ความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
และไม่เหมือนใคร ซึ่งส่วนประกอบนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงงานการผลิตรายการ 
มีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผลิตรายการ (ดูตัวอย่างท้ายบท)   
 ในการน าเสนอโครงงานการผลิตรายการนั้น  เป็นการน าข้อเสนอดังกล่าวเข้ารับการพิจารณา 
เสนอต่อผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการคัดเลือกรายการวิทยุโทรทัศน์ หรือ ผู้อุปถัมภ์
รายการ ซึ่งมรีูปแบบและวิธีการ 2 ลักษณะ คือ  

1. การเสนอรายการไปตามความต้องการของผู้จ้างผลิตรายการ และการเสนอรายการไปตาม
ความต้องการของผู้ผลิตรายการ  มักเป็นการเสนอไปตามกรอบข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างหรือที่เรียกว่า 
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TOR (term of reference) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดที่ตนต้องการว่าอยากให้ผู้รับจ้าง
ท าอะไรบ้าง โดยระบุขอบเขตงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไร ปฏิบัติงานตามสัญญาจะได้อะไร ผิดสัญญาจะ
ถูกปรับอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้ว่าจ้างจะจัดให้อยู่ในข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ทั้งหมดเพ่ือ
ประกาศหาผู้รับจ้างให้มาท าตามข้อก าหนดการว่าจ้างต่อไป ซึ่งผู้ผลิตรายการที่ต้องการเข้ามารับ
หน้าที่ผลิตรายการต้องศึกษาดูก่อนว่างานตามประกาศนั้นตนสามารถท าได้หรือไม่ ถนัดหรือไม่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วการเสนอโครงงานการผลิตรายการแบบนี้มักใช้กับการเขียน
เสนอให้กับองค์การภาครัฐต่างๆ  
 2. การเสนอโครงงานการผลิตรายการจากการริเริ่มของผู้ผลิตรายการเอง วิธีนี้ผู้ผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์จะท าโครงงานผลิตรายการไปตามรูปแบบเนื้อหารายการที่ตนต้องการผลิต แล้วเสนอไป
ยังสถานีโทรทัศน์และผู้อุปถัมภ์รายการต่างๆ การเขียนโครงงานการผลิตรายการแบบนี้จะใช้เทคนิค
การเขียนที่ดึงดูดใจให้ผู้อ่านคล้อยตามไปกับแนวคิดของรายการ รูปแบบการน าเสนอรายการ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือโน้มน้าวใจให้สถานีโทรทัศน์สนใจให้เวลาออกอากาศและผู้อุปถัมภ์
รายการยินดีเข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการต่อไป การเขียนโครงงานการผลิตรายการประเภทนี้
ผู้ผลิตรายการมีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมากในการน าเสนอโดยการน าเสนออาจใช้
ค าบรรยาย รูปภาพประกอบ และผลิตรายการตัวอย่าง (Demo) ขึ้นมาจริงๆ ก็ได้ ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้
พิจารณาสนับสนุนรายการ เข้าใจรายการของผู้เสนอรายการได้มากข้ึน 
 การเขียนโครงงานการผลิตรายการของแต่ละรายการนั้นส่วนใหญ่เขียนเฉพาะครั้งแรกที่
ต้องการเสนอรายการใหม่ๆ ให้กับทางสถานีโทรทัศน์แต่หลังผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ผลิต
รายการแล้ว โครงงานการผลิรายการนั้นจะถือเป็นแนวทางหลักในการท างานครั้งต่อไป ดังนั้นส าหรับ
รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นประจ าจึงสามารถใช้เวลาที่เหลือไปกับการประดิษฐ์ความคิด
สร้างสรรค์ในรายละเอียดต่างๆ บนหน้าจอโทรทัศน์มากกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างหลักของรายการ 
เว้นแต่ว่าเมื่อรายการออกอากาศไปแล้วไม่สามารถตอบสนองตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็อาจ
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายการจากที่ระบุเอาไว้ในโครงงานการผลิตรายการก็ได้ เช่น 
การเปลี่ยนตัวพิธีกร การสลับ การเพ่ิม การลด หรือการตัดช่วงรายการที่ไม่ตอบสนองผู้ชม เป็นต้น 
หรือในกรณีที่รายการนั้นออกอากาศมานานจนต้องการปรับโฉมรายการใหม่โดยคงชื่อรายการเดิม
เอาไว้ ผู้ผลิตก็อาจจะต้องน าโครงงานการผลิตรายการเดิมมาเขียนปรับปรุงขึ้นใหม่ ทั้งนี้ การแก้ไข
ปรับเปลี่ยนสิ่งใดไปจากโครงงานการผลิตรายการ จะต้องระมัดระวังเรื่องการผิดเงื่อนไขสัญญาต่างๆ 
ที่ได้ท าไว้ด้วย เช่น สัญญาจ้างการผลิต สัญญาการสนับสนุนรายการ สัญญาว่าจ้างตัวแสดง และ
สัญญาการเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสัญญาเหล่านี้จะมีผลต่อกระบวนการผลิตรายการด้วย 
(สมสุข หินวิมาน, และคณะ, 2554) 
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 ภายหลังโครงงานการผลิตรายการได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วทีมผู้ผลิตรายการหลักจะต้อง
มาประชุมกันเพ่ือร่วมกันออกแบบ (Design) องค์ประกอบต่างๆ ในรายการให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับเป้าหมายรายการที่วางไว้ ในขั้นตอนนี้เป็นการท างานที่เน้นเรื่องการน าความคิดมาแปลง
ให้กลายเป็นแบบร่างทางความคิด (blueprint) ที่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่เข้าสู่
ขั้นกระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) ต่อไป  
 

ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre – production)  
 
 หลังจากได้ข้อสรุปในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของรายการแล้ว ทีมงานผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ จะเริ่มต้นการท างานด้วยการประชุมเพ่ือวางแผนการผลิต โดยสามารถจัดแบ่งล าดับงาน
ตามกระบวนการวางแผนการผลิต ดังนี้ (ศุภางค์ นันตา, 2552) 
 1. การประชุมทีมงานผู้ผลิต ในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมสมองในการเสนอความคิดเห็น
และตัดสินใจร่วมกัน การประชุมเตรียมการก่อนการผลิตของฝ่ายผลิตรายการ จะเป็นการเริ่มต้นวาง
แผนการผลิตที่ส าคัญ เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องแนวคิดที่ผู้ผลิตรายการได้ริเริ่มและวางแนวทางไว้ที่
ประชุม จะช่วยกันใช้ความคิดรวบรวมรายละเอียด แง่คิด และแง่มุมต่างๆ ในการผลิตรายการออกมา
ให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการวางแผน และตรงกับวัตถุประสงค์ จะได้
ก าหนดทิศทางรวมถึงการแบ่งงานตามหน้าที่ต่างๆ ให้กับทีมงานด้านก ากับรายการ ด้านศิลปกรรม 
ด้านบท ด้านเทคนิค ด้านการแสดง และด้านงบประมาณ การประชุมทีมงานท าให้ทุกคนได้รับรู้หน้าที่
ของตน และสามารถด าเนินงานให้เสร็จทันก าหนดเวลาที่จะถ่ายท าจริงได้ 
 2. การหาข้อมูล เมื่อประชุมหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือ การศึกษาข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมดที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการผลิตรายการเช่น หากจะผลิตรายการสาร
คดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการ
บันทึกไว้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลจากสถานที่จริง ตลอดจนการ
วางแผนเพื่อที่จะส ารวจสถานที่ในการไปถ่ายท าด้วย 
 3. การจัดท าโครงสร้างรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนหลังจากก าหนดประเด็นเนื้อหา
แล้ว โดยจะท าท้ังกระบวนการอย่างคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ โดยใน
โครงสร้างรายการโทรทัศน์จะมีล าดับขั้นในการน าเสนอ ดังนี้ 
  3.1 ไตเติ้ลรายการ เป็นส่วนแรกของรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ท าหน้าที่ในการบอกชื่อ
รายการ ชื่อเรื่อง ผู้แสดง ผู้ด าเนินรายการรวมทั้งอาจมีการน าเสนอชื่อเจ้าของเรื่อง ผู้เขียนบทด้วย ซึ่ง
การน าเสนอไตเติ้ลรายการอาจท าได้โดย การใช้ภาพประกอบ ตัวหนังสือที่ท าจากกราฟิกคอมพิวเตอร์ 
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และการใช้เทคนิคภาพพิเศษ นอกจากนนั้นไตเติ้ลรายการต้องค านึงถึงเวลาที่น าเสนอในช่วงเวลานั้น
ว่าจะใช้เวลาในการน าเสนอเท่าใด กี่วินาทีหรือก่ีนาที เป็นต้น 
  3.2 ส่วนเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่น าเสนอ นิยมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนน าเข้าสู่รายการ 
ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป 
  3.3 ส่วนน าเข้ารายการ เป็นการเกริ่นน าสั้นๆ และเป็นส่วนแรกที่ส าคัญในการที่จะ
สร้างความจูงใจให้ผู้ชม หรือต้องการให้ทราบภาพรวม ความเป็นมา ความส าคัญของรายการ อาจใช้
การเล่าเรื่องหรือแจ้งเรื่อง การสร้างความขัดแย้ง หรือการใช้ค าถามหรือปัญหาน าเพ่ือสร้างความสนใจ
แก่ผู้ชม ส่วนวิธีการน าเสนออาจใช้ผู้ด าเนินรายการ หรือการท าเป็น Scoop หรือ สารคดีโดยใช้เวลาที่
ไม่มากนัก 
  3.4  ส่วนที่เป็นเนื้อหาจะเป็นการน าเสนอเนื้อหาตามประเด็น โดยค านึงถึงการ
เชื่อมโยงกันไปตามล าดับต่างๆ ที่วางไว้โดยทั่วไปรายการที่มีความยาวประมาณ 30 ถึง 60 นาที จะ
วางประเด็นหลัก 2-4 ประเด็น ทั้งนี้เวลาในการน าเสนอแต่ละประเด็นจะต้องให้มีน้ าหนักในแต่ละ
ประเด็นที่ใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความสับสน การน าเสนออาจท าได้หลายวิธี เช่น การบรรยาย
ภาพประกอบ การพูด ละคร กราฟิก ตามความเหมาะสม 
  3.5  ส่วนสรุป เป็นส่วนที่น าเสนอสั้นๆ ในลักษณะของการขมวดเนื้อหาเรื่องราว
ทั้งหมดในตอนจบโดยใช้เวลาที่ไม่มากนัก วิธีการน าเสนออาจใช้วิธีเดียวกับการน าเสนอรายการ การ
จบด้วยความเศร้า ความสุข หรือการเปิดประเด็นทิ้งไว้ให้คิด 
  3.6  เครดิตท้ายรายการ เป็นส่วนที่ระบุชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการโดยจ าแนกเป็น
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้การสนับสนุน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สถานที่ บุคลากรด้านเทคนิค เช่น ช่าง
กล้อง เสียง แสดง แต่งหน้า กราฟิก ผู้ก ากับเทคนิค บุคลากรด้านรายการ เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ก ากับ
เวที ผู้กับกับรายการ ผู้ควบคุมการผลิต ผู้อ านวยการผลิต เป็นต้น    
 4. การเตรียมบท เป็นการถ่ายทอดแนวคิดของผู้ผลิตรายการลงสู่บทโทรทัศน์ ในขั้นนี้จะต้อง
มีการเตรียมเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ (Script) ซึ่งถือเป็นหัวใจของการผลิตรายการ เนื่องจากบทรายการ
วิทยุโทรทัศน์เป็นสิ่งที่แสดงถึงรายละเอียดของเนื้อหารายการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทค าพูด ลักษณะ
ของภาพที่จะปรากฏ เสียงประกอบ มุมกล้อง เทคนิคในการตัดต่อ ทั้งนี้การก าหนดรายละเอียดต่างๆ 
ในบทเพ่ือสามารถถ่ายทอดความหมายผ่านภาพและเสียงให้แก่ผู้ชมได้ตรงประเด็นที่สุด 
 แต่ละประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน์จะมีรูปแบบของการเขียนบทที่แตกต่างกันแต่ผู้ที่ท า
หน้าที่เขียนบทจะต้องให้รายละเอียดของภาพและเสียงที่ต้องการถ่ายทอดตลอดจนความยาวของแต่
ละช่วงของรายการให้มีความชัดเจน การท าบทโทรทัศน์อาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ (ศศิกร จันท์เศรษฐ์, 2547) 
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  4.1 บทร่าง (Draft Script) ถือเป็นการเขียนบทครั้งแรก เพ่ือให้ผู้ก ากับรายการ
ตรวจสอบว่าตรงตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ บทโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะต้องถูกน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาให้ลงตัวก่อนการถ่ายท าจริง บางครั้งเป็นการปรับเพ่ือให้ เข้ากับบุคลิกของผู้แสดง 
บางครั้งเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ บางครั้งเป็นการปรับสถานที่ถ่ายท า หรือ
บางครั้งอาจปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนรายการ เป็นต้น บทร่างอาจต้องท าหลายครั้ง 
ขึ้นกับความซับซ้อนและประเภทของรายการ  
  4.2 บทโทรทัศน์ขั้นสุดท้าย (Final Script) หลังจากท่ีได้ปรับบทจนเป็นที่พอใจของผู้
มีอ านาจในการตัดสินใจ เช่น ผู้อ านวยการผลิต ผู้ก ากับ ผู้เกี่ยวข้องในสถานีและผู้สนับสนุนทางด้าน
การเงินแล้ว ผู้เขียนบทโทรทัศน์จะน ามาให้ผู้อ านวยการผลิตอนุมัติเพ่ือด าเนินการถ่ายท าต่อไป 
  4.3 บทถ่ายท า (Shooting Script) คือบทโทรทัศน์ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว จะน ามา
แตกแยกย่อยเป็นแต่ละฉาก ให้รายละเอียดของมุมกล้อง แสง อุปกรณ์ประกอบฉาก เป็นต้น เพ่ือ
แจกจ่ายให้กับทีมงานผลิต เพื่อการเตรียมการถ่ายท าต่อไป 
 5. การจัดหานักแสดง (Casting) การจัดหานักแสดงหรือผู้ร่วมรายการ ถือเป็นงานส าคัญที่
ต้องละเอียดรอบคอบ เนื่องจากผู้แสดงจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอทั้งหมดผ่านทาง
รายการโทรทัศน์ การจัดหานักแสดง รวมถึงผู้บรรยาย ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลในรายการ หรือแม้แต่
ดาราประกอบที่ออกหน้าจอ ล้วนมีส่วนในการสร้างความส าเร็จหรือความล้มเหลวให้กับรายการหรือ
ละครตอนนั้นๆ ได้ นอกจากผู้อ านวยการผลิตและผู้ก ากับต้องการหานักแสดงได้ตรงกับรายการและ
ได้รับการยอมรับจากผู้ชมแล้ว ยังต้องได้นักแสดงที่มีวินัย รู้หน้าที่ในการท างาน มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดตามท่ีต้องการและที่ส าคัญคือค่าตัวต้องอยู่ในงบประมาณที่ก าหนด ในปัจจุบันมีบริษัทจัดหา
นักแสดงเกิดขึ้นมากมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตรายการ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีภาพของ
นักแสดง ประวัติส่วนตัว ประวัติการแสดง ความสามารถพิเศษ ให้ผู้ผลิตรายการเลือกได้ในทุกบุคลิก
ของตัวแสดงที่ต้องการ 
 6. การก าหนดสถานที่ในการผลิตรายการ โดยเป็นสถานที่ภายในห้องผลิตรายการ (Studio) 
หรือภายนอกห้องผลิตรายการซึ่งจะมีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสถานที่ในการผลิตรายการจะ
ถูกก าหนดไว้ตามบทรายการเพียงแต่ผู้ก ากับรายการต้องพิจารณาว่าจะผลิตรายการในสถานที่ หรือ
นอกสถานที่จึงจะเหมาะสมและถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุด 
 7. การก าหนดงบประมาณ เป็นการก าหนดค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโดยการจ าแนก
งบประมาณออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมวดค่าตอบแทนทั้งในกลุ่มผู้ผลิตในฝ่ายรายการ
และฝ่ายเทคนิค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าซ้ือ ค่าเช่า ค่าจัดจ้าง หรืออาจก าหนดตามข้ันตอนการผลิตและใน
แต่ละข้ันตอนประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง และมียอดรวมเท่าใด 
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 8. การประสานงานกับทุกฝ่ายในทีมงานผู้ผลิต เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันถึงเนื้อหา 
แนวคิดของรายการ รูปแบบรายการที่ต้องการ สถานที่ที่จะไปถ่ายท า รวมทั้งรายละเอียดงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่ติดต่อขออนุญาตถ่ายท าอย่างเป็นทางการ การขอความอนุเคราะห์ การนัด
หมายเวลา การพูดคุยอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
เตรียมตัวล่วงหน้า วิธีการที่จะท าให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบจะต้องมี
การท าเอกสารประกอบการผลิตรายการที่ละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 
  8.1 ตารางการผลิตรายการ (Master Production Schedule) เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบถึงตารางการผลิตรายการทุกขั้นตอน จนถึงงานเสร็จสิ้นและออกอากาศ ตารางแผนงานการผลิต
รายการจะรวมทุกขึ้นตอนการผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดถึงสิ่งที่ต้องท า เช่น ใครคือผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติให้เสร็จ
ภายในเมื่อไร และปฏิบัติโดยวิธีใด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติท าตามอย่างเคร่งครัด เพราะงานบางอย่างอาจแจก
กันไปท าโดยอิสระแต่ต้องน ามารวมกันให้สอดคล้องกันได้ภายในเวลาที่ก าหนด เช่น หากฝ่าย
ศิลปกรรมไมส่ามารถสร้างฉากให้เสร็จตามเวลาได้ ฝ่ายแสงก็ไม่สามารถเข้าไปจัดแสงได้ ส่งผลให้งาน
ที่ตามมาไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา ดังนั้น ตารางแผนงานการผลิตรายการ จะช่วยให้ผู้ผลิตรายการ
สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานทุกฝ่ายให้อยู่ในระบบได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
  8.2 เอกสารติดต่อทีมงานและนักแสดง (Cast/Crew sheet) ประกอบด้วยรายชื่อ
ทีมงานและนักแสดงที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
  8.3 ตารางการซ้อม (Rehearsal Schedule) ประกอบด้วยก าหนดการ วัน เวลา 
และสถานที่ซ้อมโดยในแต่ละประเภทของรายการโทรทัศน์จะมีการซ้อมที่แตกต่างกัน งานรายการที่
ซับซ้อนต้องมีการแสดงหลายอย่าง ใช้คนจ านวนมาก มีคิวมาก จ าเป็นต้องมีการซ้อมหลายครั้ง การ
จัดตารางการซ้อมควรระบุช่วงเวลาการซ้อมของแต่ละส่วนของการแสดงเพ่ือให้นักแสดงและ
ผู้เกี่ยวข้องมาเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดได้ ยกเว้นในการซ้อมใหญ่ซ่ึงต้องรวมการแสดงทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นการซ้อมจนจบการซ้อม นอกจากนั้น ตารางการซ้อม
ยังรวมถึงการซ้อมด้านการถ่ายท า มุมกล้อง การจัดแสง เสียงดนตรี ซึ่งต้องสมบูรณ์แบบเหมือนจริงใน
การซ้อมใหญ่   
  8.4 รายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Facilities Request Form or Fax Sheet) 
ประกอบด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์การผลิตที่จ าเป็นต้องใช้ ผู้อ านวยการผลิตและผู้ก ากับรายการ
จะต้องระบุรายการอุปกรณ์ช่างเทคนิคและม้วนเทปที่ต้องการเพ่ือการจัดเตรียมให้พร้อมส าหรับวัน
ถ่ายท า 
  8.5 ตารางการด าเนินงาน (Operational Schedule) ประกอบด้วยรายละเอียด
ของเวลา กิจกรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการในแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสร้าง
ฉาก เตรียมสถานที่ จัดแสง จัดวางกล้อง อุปกรณ์พิเศษ การซ้อม การถ่ายท า จนถึงการเก็บของ 
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  8.6 ใบนัดหมาย (Call Sheet) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักแสดง
หรือผู้ร่วมรายการเพ่ือแจ้งเวลาและสถานที่ส าหรับการซ้อมและการถ่ายท าในใบนัดหมาย จ าเป็นต้อง
บอกเวลาที่ต้องเตรียมตัวก่อนการถ่ายท า เช่น การแต่งหน้า ท าผม แต่งกาย ก่อนการถ่ายท าจริงด้วย 
  8.7 ตารางถ่ายท า (Shooting Schedule) ใช้ส าหรับการถ่ายท างานที่ต้องมีการ
เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนสถานที่ถ่ายท า หรือมีบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายท ามาก ตารางถ่ายท า ท าให้
สามารถแยกฉากหรือบุคคลที่ต้องการถ่ายท าในแต่ละวันออกมาโดยเรียงล าดับการถ่ายท าตามแต่ละ
ฉากที่อยู่ที่เดียวกัน หรือเรียงถ่ายฉากที่มีคนคนนั้นร่วมอยู่ให้เสร็จในแต่ละวัน โดยไม่ต้องเรียงตามบท
โทรทัศน์  ประกอบด้วยรายละเอียดของฉากที่ถ่าย วัน เวลาที่ถ่ายท าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การท า
ตารางการถ่ายท าที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้อ านวยการผลิตสามารถจัดงบประมาณการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด 
 9. การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับถ่ายท า สิ่งส าคัญในการเตรียมเครื่องมือต่างๆ คือ 
ควรตรวจสภาพการท างานของอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนออกเดินทางไปถ่ายท านอกสถานที่หรือก่อนการ
ถ่ายท าในห้องสตูดิโอ เช่น แบตเตอรี่ควรชาร์จไฟให้เต็ม อุปกรณ์สัมภาระต่างๆ บรรจุให้กะทัดรัดและ
รัดกุมเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 10. การซักซ้อมก่อนการถ่ายท าจริง จะช่วยให้ทีมงานผลิตได้ทราบปัญหาและข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของรายการ รวมทั้งช่วยในการพัฒนาเหตุการณ์ต่างๆ ของรายการได้อย่างดีด้วย การซ้อมนั้น
จะท าสองขั้นตอน คือ ซ้อมแห้งหรือซ้อมย่อย (dry rehearsal) เป็นการซ้อมขั้นแรกโดยจะซ้อมนอก
ห้องส่งรายการ ยังไม่มีอุปกรณ์ในการถ่ายท าเป็นการสร้างความเข้าใจกับบทก่อนเพ่ือฝึกน าเสียงตาม
อารมณ์ของบทซึ่งอาจจะมีการแก้ไขบทบ้างให้เหมาะสมกับผู้แสดงเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะซ้อมต่อด้วย
การก าหนดมุมกล้องหรือ camera blocking คือ การจัดวางตัวผู้แสดง ณ จุดต่างๆ ในฉากสมมติขึ้น
โดยยังไม่ต้องมีของจริง ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนของการซ้อมใหญ่ (dress rehearsal) เป็นการซ้อม
การแสดงทุกอย่างพร้อมเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นกล้อง อุปกรณ์ต่างๆ ฉาก รวมถึงเสื้อผ้าของนักแสดง 
และผู้ร่วมรายการทุกคนเพ่ือเตรียมการถ่ายท าจริงในขั้นต่อไป 
 

ขั้นการผลิตรายการ (Production)  
 
 ขั้นการผลิตรายการ จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่มีการเตรียมการก่อนการผลิตทั้งหมดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเข้าสู่การถ่ายท ารายการ หรือบันทึกรายการตามที่ก าหนดไว้ในบทซึ่งการถ่ายท า
รายการโทรทัศน์โดยทั่วไปอาจจ าแนกได้ 3 วิธี คือ การถ่ายท ารายการตามวิธีการผลิต การถ่ายท า
รายการโดยพิจารณาจากจ านวนกล้อง การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ หรือสตูดิโอ และการ
ถ่ายท ารายการภาคสนาม หรือนอกสถานที่ (สันทัด ทองรินทร์, 2550)  
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 1. การถ่ายท ารายการจ าแนกตามลักษณะการแพร่ภาพออกอากาศ จ าแนกเป็นการถ่ายท า
รายการล่วงหน้า และการถ่ายท ารายการเพ่ือออกอากาศหรือถ่ายทอดสด 
  1.1 การถ่ายท าหรือการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า เป็นการถ่ายท ารายการและน ามาตัด
ต่อ เชื่อมเป็นรายการที่สมบูรณ์ก่อนน าไปออกอากาศซึ่งมีข้อดี คือ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง มี
ความละเอียด ประณีตในการน าเสนอที่ดี แต่มีข้อด้อย คือ บางครั้งเนื้อหาที่น าเสนออาจไม่มีความ
ทันสมัย ดังนั้น จึงไม่เหมาะกับรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  1.2 รายการที่ถ่ายท าส าหรับการออกอากาศสดเป็นการถ่ายท ารายการอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการมีการใช้ภาพแทรกได้ซึ่งการถ่ายท ารายการแบบออกอากาศสดนี้มีข้อดี
คือ สามารถน าเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยและได้รายการที่สมบูรณ์ต่อเนื่องแต่มีข้อเสียคือโอกาสที่จะเกิด
ความผิดพลาดมาก จึงต้องใช้ประสบการณ์และไหวพริบในการท างานของทีมงานเป็นอย่างมาก 
 2. การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องตัวเดียวหรือหลายตัว ซึ่งจ านวนของกล้องจะมีผลต่อการ
ถ่ายท ารายการด้วย 
  2.1 การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องตัวเดียว เป็นการใช้กล้องเพียงตัวเดียวในการ
บันทึกรายการทั้งหมด วิธีการนี้เหมาะส าหรับการถ่ายท ารายการที่ต้องการความคล่องตัวในการถ่าย
ท าสูง มีการใช้ทีมงานน้อย ประหยัดงบประมาณ ใช้เวลาในการถ่ายท านาน เช่น รายการสารคดี แต่
บางครั้งเป็นรายการที่มีการน าเสนออย่างรวดเร็ว เช่น รายการข่าว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้กล้องตัว
เดียวอาจต้องมีการถ่ายท ารายการซ้ าหลายครั้งซึ่งถ้าหากเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงอาจท าให้
ถ่ายท ารายการไม่ทัน 
   2.2 การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องหลายตัว เป็นการใช้กล้อง 2 ตัวขึ้นไปในการถ่าย
ท ารายการหรือเหตุการณ์ภายในเวลาเดียวกัน โดยมีการเลือกภาพผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Switcher 
การถ่ายท ารายการแบบนี้สามารถถ่ายท าได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์และได้ภาพที่หลากหลายมุมท าให้
เกิดความน่าสนใจในการน าเสนอและได้รายการที่สมบูรณ์หรือค่อนข้างสมบูรณ์ 
 การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องหลายตัวจึงเหมาะส าหรับการถ่ายท ารายการในห้องผลิต
รายการหรือห้องสตูดิโอมากกว่าการถ่ายท ารายการภาคสนามเพราะในห้องผลิตรายการจะมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ค่อนข้างครบแต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดการท ารถส าหรับการ
ถ่ายท ารายการภาคสนามโดยการจ าลองห้องผลิตรายการขึ้นมาท าให้มีวัสดุอุปกรณ์และศักยภาพใน
การท างานที่ใกล้เคียงกับการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการได้เช่นกัน 
 3. การถ่ายท ารายการจ าแนกตามสถานที่ โดยสถานที่ในการถ่ายท ารายการจะมี 2 ประเภท 
คือ การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการหรือสตูดิโอและการถ่ายท ารายการภาคสนามหรือการถ่าย
ท ารายการนอกสถานที ่
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  3.1 การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ หรือสตูดิโอ เป็นการถ่ายท ารายการที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ในด้านอุณหภูมิ แสงและเสียงได้ตามที่ต้องการ  การถ่ายท ารายการ
ในห้องผลิตรายการนี้ ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ถ่ายท าในลักษณะรายการสมบูรณ์ เพราะมีวัสดุอุปกรณ์
ค่อนข้างพร้อม เช่น รายการข่าว รายการละคร  รายการเกมโชว์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการท างานดังนี้ 
            -  จัดท าฉาก ตกแต่งฉากตามท่ีออกแบบไว้ 
            -  จัดแสงให้ได้บรรยากาศตามบทและสภาพของฉาก 
            -  จัดติดตั้งไมโครโฟนตามจ านวนและจุดที่ก าหนด 
            -  จัดวางต าแหน่งกล้อง  3 กล้อง  ตามจุดที่ก าหนดและทิศทางการเคลื่อนย้ายกล้อง
เพ่ือเปลี่ยนมุมและขนาดภาพ 
            -  ซักซ้อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทีมด้านเทคนิคและผู้ที่มาร่วมในรายการให้มี
ความเข้าใจตรงกันขั้นตอนเปิดรายการเป็นอย่างไร จะปิดรายการด้วยกล้องไหน ซักซ้อมให้เหมือนกับ
การท ารายการจริง 
           -   ลงมือถ่ายท าตามที่ได้ซักซ้อมไว้ ระหว่างการบันทึกรายการในกรณีที่ไม่ใช่รายการ
สด หากไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ผู้ก ากับรายการจะมีการสั่งหยุด (Cut) ทันที เพ่ือถ่ายท าใหม่อีก
ครั้งเพ่ือความถูกต้องของเนื้อหาและให้เป็นไปตามบท บุคลลากรด้านเทคนิคต้องควบคุมคุณภาพของ
ภาพ ระดับเสียงให้มีความสมบูรณ์และช่างกล้องจะถ่ายภาพเผื่อไว้ส าหรับแก้ไขหรือ ใช้แทรก (Insert) 
ภาพ เพื่อให้เนื้อหารายการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  3.2 การถ่ายท ารายการภาคสนาม เป็นการถ่ายท ารายการนอกห้องผลิตรายการ 
หรือการถ่ายท าในสถานที่จริงดังนั้น รายการที่ถ่ายท าจึงได้บรรยากาศฉากที่มีความสมจริงแต่อย่างไรก็
ตามการถ่ายท ารายการภาคสนามนี้เป็นการถ่ายท ารายการในภาพที่อิงกับสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติ
เป็นตัวก าหนด ซึ่งผู้ผลิตรายการไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ภาพอากาศ สภาพแสง อาจมีผลต่อการ
ถ่ายท ารายการ เช่น ฝนตก แสงแดดที่จ้าเกินไป ลมพัดแรง เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ทางด้าน
เทคนิคเข้ามาช่วยเสริมเพ่ือให้การถ่ายท ารายการเป็นไปด้วยความราบรื่นและเสร็จทันเวลา  การถ่าย 
แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ (สมเจต เมฆพายัพ. 2547) 
             - แบบใช้กล้องเดี่ยว เรียกว่า ชุด  ENG. (Electronic News Gathering)  
ลักษณะที่ตัวกล้องกับเครื่องบันทึกเทปประกอบติดกัน ทั้งแบบที่ถอดแยกส่วนได้และแบบที่ประกอบ
เป็นชิ้นเดียวกัน เหมาะส าหรับงานถ่ายท าข่าว ถ่ายท าสารคดีที่ต้องการความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
ในการท างาน ใช้ทีมงานไม่มาก โดยมีขั้นตอน คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ กล้อง และเครื่องบันทึกภาพ 
ขาตั้งกล้อง โคมไฟและขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่และวัสดุ ม้วนวิดีโอเทป แบตเตอรี่ การ
ประสานงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ การจัดหมายทีมงาน เดินทางตามก าหนดนัดหมายและถ่ายท า
ตามบทในจุดที่ก าหนด 
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ภาพที่ 3.1 การถ่ายท ารายการโดยใช้กล้องตัวเดียว (Electronic News Gathering)   
ที่มา  https://itunews.itu.int  
 
             -  แบบใช้กล้องมากกว่าหนึ่งกล้อง เรียกว่า ชุด EFP (Electronic Field 
Production) เป็นอุปกรณ์คล้ายกับในห้องผลิตรายการมีกล้องตั้งแต่ 2 กล้องขึ้นไป ต่อสายสัญญาณ
ภาพจากกล้องเชื่อมต่อไปยังเครื่องผสมสัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลือกภาพได้จากกล้อง
และหลายมุมมอง มีถ่ายท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง การถ่ายท าในรูปแบบนี้ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตายตัว 
สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งได้ตามโอกาสและสภาพการใช้งาน ลักษณะการท างานผสมผสานคล้ายกับ
การผลิตรายการในห้องผลิตรายการและชุด ENG. เหมาะกับการถ่ายท ารายการสนทนา สาธิต 
อภิปราย หรือสถานที่ตามเหตุการณ์จริง เป็นต้น 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.2 ชุดอุปกรณ์ EFP (Electronic Field Production)  
ที่มา http://www.dallasvideoproductions.net    
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            -  แบบใช้รถ Mobile Unit เป็นการถ่ายท าโดยมีอุปกรณ์ระบบต่างๆ คล้าย
ในห้องผลิตรายการและชุด EFP. ติดตั้งไว้บนรถยนต์สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ การ
เตรียมงานและการผลิตรายการจึงมีขั้นตอนคล้ายกับการท างานในห้องผลิตรายการ, ENG. และ EFP. 
การผลิตรายการโดยรถ Mobile Unit จะเป็นการบันทึกเทปแล้วน ามาตัดต่อภายหลังแต่ถ้าเป็นการ
ถ่ายทอดสดบรรยากาศเหตุการณ์ในขณะนั้นจริง เช่น การแข่งขันกีฬา งานพระราชพิธี การ
ประชุมสัมมนา จะต้องมีชุดส่งสัญญาณจากรถ Mobile Unit ไปยังสถานีแม่ข่ายเพ่ือส่งเผยแพร่
รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในเวลาจริงเรียกรถถ่ายท านี้ว่า  รถOB.Van (Outside 
Broadcast Van) 
 

    
 
ภาพที่ 3.3 รถ Mobile Unit และ รถ OB Van   
ที่มา  http://www.kbent.net, http://www.satellite-links.co.uk/directory/viastoria.html      
 
  เมื่อทีมงานแต่ละฝ่ายไปถึงสถานที่ถ่ายท าตามตารางนัดหมาย ก่อนถึงก าหนดเวลาการถ่ายท า
จริง ผู้ก ากับรายการจะซักซ้อมคิวต่างๆ กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นกล้อง ตัวแสดง ไฟ เสียง สวิตเชอร์ ช่าง
แต่งหน้า ช่างท าผม และคนท าเทคนิคพิเศษ เป็นต้น โดยการซ้อม แบ่งออกไปเป็นสองแบบ คือ การ
ซักซ้อมหลังกล้องและการซักซ้อมหน้ากล้อง การซักซ้อมหลังกล้องส่วนใหญ่จะเป็นการซักซ้อมบทพูด 
การต่อบทและการบอกล าดับการแสดง การซักซ้อมช่วงนี้มักท าในระหว่างการแต่งหน้าท าผมบริเวณ
ใกล้ๆ สถานที่ถ่ายท าเพ่ือให้ตัวแสดงจ าบทหรือต่อบทกับตัวแสดงอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องแคล่วก่อนการ
ถ่ายท าจริง  
 หลังจากนั้นเมื่อผู้ก ากับรายการพร้อมถ่ายท า ตัวแสดงต่างๆ จะไปแต่งชุดเพ่ือเข้าฉากโดย
ก่อนถ่ายท าจะมีการซักซ้อมหน้าฉากอีกครั้ง เรียกว่า การซักซ้อมหน้ากล้อง การซักซ้อมครั้งนี้เป็นการ
ซักซ้อมกับฉากจริงๆ ที่มีทั้งกล้อง ไฟ ไมโครโฟน และอ่ืนๆ ที่เสมือนการถ่ายท าจริงโดยผู้ก ากับ
รายการจะเป็นผู้ก าหนด การก าหนดต าแหน่งและจังหวะการแสดงต่างๆ ของผู้ที่ปรากฏในหน้าจอให้
สอดคล้องกับต าแหน่งของอุปกรณ์การถ่ายท าเรียกกว่า การก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหว (Blocking) 
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ซึ่งการถ่ายท ารายการโทรทัศน์มีความส าคัญมากเพราะการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ จอโทรทัศน์จะ
เป็นตัวก าหนดการมองเห็นของผู้ชม มุมในการจับภาพและต าแหน่งจุดยืนของตัวละคร ล้วนมีผลต่อ
การมองเห็นภาพ แสง สี และเสียงที่จะปรากฏสู่สายตาผู้ชม   
 หลังจากการก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวแล้ว ก่อนการถ่ายท าจริงจะมีการซักซ้อมเหมือน
จริงอีกครั้ง ทุกฝ่ายท างานเหมือนจริงเพียงแต่ว่ามิได้มีการบันทึกเทป โดยเป็นการซักซ้อมแบบต่อเนื่อง
ไปจนจบ (Run through) หรืออาจเป็นการซักซ้อมแบบข้ามรายละเอียดเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ต้นจนจบก็
ได้ (skipping run through) ข้อดีของการซักซ้อมแบบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ก็คือ การมองเห็น
ข้อบกพร่องก่อนการถ่ายท า จะได้แก้ไขก่อนลงมือถ่ายท าจริง แต่ข้อเสีย คือ เสียวลา ดั้งนั้นส่วนใหญ่
ถ้าเป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจ าอยู่แล้วและคิวต่างๆ ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก ผู้ผลิตรายการ
มักใช้การซักซ้อมแบบข้ามเป็นช่วงๆ โดยเลือกเฉพาะส่วนที่ไม่คุ้นเคยมาซักซ้อมท าความเข้าใจกัน ท า
ให้ช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น 
 เมื่อซักซ้อมเรียบร้อยและพร้อมถ่ายท า ทุกฝ่ายจะเข้าประจ าที่เพ่ือท าหน้าที่ของตนเอง ทันที
ที่ผู้ก ากับรายการนับถอยหลัง 5 4 3 2 ...การถ่ายท าจริง (Shooting) ก็ถือว่าได้เริ่มต้นขึ้น ทุกอย่างใน
ขั้นตอนนี้ต้องด าเนินไปให้ใกล้เคียงกับการซ้อมจริงทุกอย่างหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ท าตามที่ตกลงกัน
ไว้ในตอนซักซ้อมหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นถือว่าเป็นการผิดคิวผู้ก ากับรายการอาจสั่ง คัต (Cut) 
เพ่ือเริ่มถ่ายท าใหมห่รืออาจปล่อยให้ถ่ายท าต่อไปโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ก็ได้ 
 หลังการถ่ายท าเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวัน แต่ละฝ่ายต้องท าหน้าที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ 
เครื่องมือและเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเทปบันทึกการถ่ายท า (Master or rush tapes) ซึ่งจะต้องถูก
น าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป คือ การตัดต่อ (Editing) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าความคิดมาลงมือปฏิบัติให้
เกิดภาพและเสียงขึ้นมาจริงๆ งานส่วนใหญ่เป็นการซักซ้อมและลงมือถ่ายท าให้เป็นไปตามความคิดที่
วางไว้จากข้ันตอนแรก และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอนที่สอง   
 

ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post - Production)  
 
  ในกรณีที่เป็นการถ่ายท าแบบบันทึกเทป ขั้นตอนต่อมาก็คือ การน าเทปถ่ายท าที่ได้ เข้าสู่
กระบวนการตัดต่อ (Editing) ซึ่งเป็นการน าภาพที่ได้จากการถ่ายท ามาเรียงล าดับ โดยเฉพาะในการ
ถ่ายท าแบบกล้องเดียวต้องน าภาพที่ถ่ายในแต่ละมุมมาเรียงล าดับกัน เพ่ือเชื่อมภาพทั้งหมดให้ได้ตาม
เรื่องราวในบทโทรทัศน์ที่วางไว้ การตัดต่อต่อยังช่วยแก้ไขส่วนผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งจากความบกพร่อง
ด้านการแสดงและด้านเทคนิครวมทั้งความบกพร่องด้านการก าหนดเวลาความยาวรายการ ตามปกติ
มักจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนตัดต่อรายการ คือ ผู้อ านวยการผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการ 
และเจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ โดยผู้อ านวยการผลิตมักจะเป็นผู้ให้แนวทางและค าแนะน าในการตัดต่อ 
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ในขณะที่ผู้ก ากับรายการจะมีภาพของรายการที่ถูกตัดต่อแล้วอยู่ในใจของเขาตั้งแต่ขึ้นตอนการถ่ายท า 
ส่วนเจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ คือ ผู้ช านาญการด้านการตัดต่อ การใช้เครื่องมือ และการใช้เทคนิค
พิเศษในการตัดต่อเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการชมรายการหลังการถ่ายท โดยระบบการตัดต่อในปัจจุบันมี
สองระบบ คือ  ระบบลิเนียร์ (Linear system) และระบบนอนลิเนียร์ (Non – Linear)  
 การตัดต่อระบบลิเนียร์ เป็นการตัดต่อโดยใช้เทปโดยมีเครื่องตัดต่อเครื่องหนึ่งเป็นตัวเล่นเทป 
(player) อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึกเทปตัดต่อ (Recorder) การตัดต่อระบบนี้ คุณภาพของภาพ
และเสียงของเทปที่ได้จากการตัดต่อจะด้อยกว่าต้นฉบับ ขณะที่การตัดต่อระบบนอนลิเนียร์ ซึ่งเป็นที่
นิยมกันมากในปัจจุบันเป็นการตัดต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยน าภาพและเสียงที่บันทึกได้น าใส่เข้า
ไปในเครื่องตัดต่อคอมพิวเตอร์แล้วท าการตัดต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ ผู้ตัดต่อ
จะตัดต่อบน Timeline แล้วสลับภาพและเสียงไปมาได้โดยไม่ต้องเริ่มร้อยเรียงภาพใหม่เหมือนการตัด
ต่อในระบบเทป หรือระบบลิเนียร์ คุณภาพของภาพและเสียงที่ตัดต่อเสร็จแล้วในระบบนอนลิเนียร์จะ
ไม่แตกต่างจากเทปต้นฉบับมากนัก โดยปกติการตัดต่อมีอยู่ 2 ช่วง ดังนี้ (สมเจต เมฆพายัพ, 2547) 
 1. การตัดต่อแบบ Off Line เป็นการตัดต่อที่ยังไม่ต้องเน้นเทคนิคและคุณภาพตัดเพ่ือดู
ความต่อเนื่อง ความยาวในแต่ละ Shot ให้ตรงกับเนื้อหาตามบทเท่านั้น มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้  2  
แบบ คือ 

1.1 อุปกรณ์แบบ Non–Linear เป็นการตัดต่อด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยถ่าย
สัญญาณข้อมูลภาพและเสียงลงไว้ในหน่วยความจ า (Hard Disk) แล้วบีบอัดข้อมูล (Compress) ไม่
ต้องละเอียดมากนัก เพ่ือให้สามารถบรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากๆ จากนั้นจึงตัดต่อเลือก Shot โดยมี
รายละเอียด Time Code (TC.) ของแต่ละม้วนไว้ เพ่ือจัดท าเป็น EDL (Edit Decision List) ส าหรับ
ใช้เป็นข้อมูลตัดต่อแบบ Online  ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 อุปกรณ์ตัดต่อแบบ Non–Linear    
ที่มา http://www.kcinstitutes.com  
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1.2 อุปกรณ์แบบ Linear คือ ระบบเดิมที่ใช้เครื่องวีดีโอเทป ตัดต่อธรรมดาแบบ 
Cut to Cut ยังไม่ต้องใส่เทคนิคอะไรลงไป ตัดเพ่ือเลือกดู Shot ที่ต้องการและ TC เพ่ือใช้เป็นแนว
ตัวอย่างส าหรับใช้ตัดต่อแบบ On Line ที่สมบูรณ์ต่อไป 
 2. การตัดต่อแบบ On Line เป็นขั้นตอนท่ีน าข้อมูลรายละเอียดจากวิธี Off Line เพ่ือจัดท า
เทคนิคพิเศษ เช่น ซ้อนตัวอักษร พลิกเปลี่ยนภาพ  Dissolve Wipe  ไตเติ้ล(Title) เครดิต(Credit) 
ท้ายรายการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบผลงานและเป็นประวัติไว้สืบค้นได้ บันทึกเสียงบรรยาย เสียง
ประกอบ เสียงดนตรี โดยเน้นคุณภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ต่อไป เลือกใช้อุปกรณ์ได้ 2 แบบเช่นเดียวกันซึ่งอุปกรณ์แบบ Non – linear เป็นการใช้คอมพิวเตอร์
แต่จะบีบอัดข้อมูล (Compress) ให้มีความละเอียดของภาพคมชัดสูงโดยใช้ข้อมูล EDL, จากวิธี  Off  
Line มาใช้เป็นตัวอย่าง ส่วนอุปกรณ์แบบ Linear ใช้เครื่อง Video Tape เป็นเครื่องเล่น จ านวน 2 
เครื่อง ต่อเชื่อมกับเครื่องผสมสัญญาณภาพและสร้างภาพพิเศษ  โดยมี A และ B เป็นเครื่องเล่น     
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 อุปกรณ์ตัดต่อแบบ Linear    
ที่มา http://www.kcinstitutes.com  
 
 การตัดต่อล าดับภาพโดยทั่วไปแล้วสามารถตัดต่อล าดับภาพไว้เป็นส่วนๆ ได้ เช่น การตัดต่อ
ล าดับภาพทีละฉากหรือตอนโดยไม่ต้องเรียงล าดับทั้งหมด เมื่อตัดครบทุกฉากหรือตอนจึงจะน ามา
เรียงกันตามบทซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกในการแก้ไขอาจท าได้สองลักษณะ คือ การตัดต่อ ล าดับภาพ 
โดยบันทึกเสียงการบรรยายไว้ล่วงหน้าก่อน จากนั้นจะมีการตัดต่อล าดับภาพให้สอดคล้องกับบทหรือ 
ค าบรรยายและในลักษณะที่สองคือ การตัดต่อ ล าดับภาพเฉพาะส่วนที่เป็นภาพก่อนโดยท าการตัดต่อ 
ล าดับภาพตามบทซึ่งผู้ก ากับรายการจะท าการอ่านบทพร้อมๆ กับการเลือกใช้ภาพที่ถ่ายท ามาแล้ว
และสอดคล้องกับบท เมื่อเรียงภาพจนครบแล้วจึงจะท าการบรรยายภายหลังซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัด
ต่อ ล าดับภาพแบบใดก็ตามสามารถท าได้ทั้งสองวิธี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความช านาญของผู้
ก ากับรายการ 
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 1. การเลือกภาพที่ใช้ในการตัดต่อล าดับภาพ หลังจากที่เลือกวิธีการตัดต่อล าดับภาพที่
เหมาะสมกับวิธีการท างานแล้ว จากนั้นภาพที่ได้จากการถ่ายท าจะถูกน ามาเลือกใช้อีกครั้งในขั้นตอน
ของการตัดต่อ ล าดับภาพเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการสื่อความหมายซึ่งหลักในการเลือกภาพต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ (สันทัด ทองรินทร์, 2550)   
  1.1 ความสมบูรณ์ของภาพ โดยภาพที่จะน ามาใช้นั้นต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
สามารถพิจารณาได้จากขนาดของภาพ มุมกล้อง ความชัดเจนของภาพและเสียง ทั้งนี้ภาพที่ถ่ายท ามา
นั้นอาจถ่ายท ามาหลายครั้ง (take) ซึ่งผู้ก ากับรายการต้องเลือกภาพที่ดีที่สุด นอกจากนั้นต้องค านึงถึง
ว่าภาพที่เลือกมานั้นสามารถน ามาสร้างความต่อเนื่องกับภาพอ่ืนที่จะตามมาได้อย่างไร 
  1.2 ความต่อเนื่องของภาพ เป็นการน าภาพที่ถูกเลือกไว้แล้วมาท าการร้อยเรียงโดย
ให้มีความต่อเนื่องกันตามเนื้อหาเรื่องราว อาจใช้วิธีการเปลี่ยนขนาดของภาพ  มุมกล้อง หรือการตัด
ภาพสลับไปมาระหว่างบุคคล แต่อย่างไรก็ตามต้องให้เป็นภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันหรือ
อยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ความต่อเนื่องของภาพจะท าให้การบอกเล่าเรื่องราวหรือการด าเนินเรื่อง
เป็นไปอย่างมีล าดับและเข้าใจง่ายภายในฉาก หรือเหตุการณ์เดียวกัน 
  1.3 จังหวะในการตัดภาพ เป็นการค านึงถึงอารมณค์วามรูสึกของภาพและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เป็นการท างานที่ควบคู่กับความต่อเนื่องของภาพ 
 การตัดต่อล าดับภาพในบางครั้ง การใช้ความต่อเนื่องหรือจังหวะของภาพอาจประสบปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งจึงอาจน าเทคนิควิธีการในการตัดต่อล าดับภาพเข้ามาใช้ก็จะท าให้รายการนั้น
สามารถผลิตออกมาได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วการตัดต่อล าดับภาพเป็นวิธีการที่ใช้ใน
การเชื่อมภาพให้ต่อเนื่องตามล าดับหรือการเปลี่ยนเหตุการณ์รายการโดยเทคนิคในการตัดหรือล าดับ
ภาพที่นิยมใช้เป็นพื้นฐาน เช่น การตัดภาพ(Cut) การเลือนภาพ (Fade) การจางภาพซ้อน (Dissolve) 
การกวาดภาพ (Wipe) และเทคนิคพิเศษอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหา หรือ ต้องการให้ภาพมี
ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 2. การผสมเสียงประกอบรายการ เมื่อท าการเลือกและตัดต่อล าดับภาพจนครบตามบท
รายการแล้ว ขั้นต่อไป จะเป็นการน าเสียงจากแหล่งต่างๆ มารวมกันให้เกิดความสมบูรณ์ของรายการ 
โดยเสียงที่จะใช้จะถูกน ามาวางแยกกันแหล่งเสียงและร่อง  (Track) กับภาพและภายในแหล่งเสียงเอง
ก็มีการแยกร่องเสียงกันด้วยเพ่ือให้เกิดความแตกต่างกัน และเพ่ือให้ทราบต าแหน่งของแหล่งเสียง 
เมื่อจะท าการผสมเสียงก็สามารถเลือกให้เสียงจากร้องเสียงใดมีน้ าหนักความดัง หรือเบาเพียงใด 
นอกจากนั้นการแยกร่องเสียงยังช่วยให้เกิดความง่ายในการแก้ไขด้วย เสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ
โทรทัศน์สามารถแยกประเภทได้ ดังนี้ 
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  2.1 เสียงหลัก เป็นเสียงส าคัญและใช้มากในรายการวิทยุโทรทัศน์ส่วนมากจะใช้ใน
การบอกเรื่องราวของรายการเป็นหลักซึ่งเสียงหลักได้แก่ เสียงจากการบรรยาย เสียงพูดของพิธีกร ผู้
ด าเนินรายการ วิทยากร ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้แสดง 
  2.2 เสียงประกอบ เป็นเสียงที่ใช้ร่วมหรือเสริมเสียงหลัก เพ่ือให้รายการมีความ
สมบูรณ์ตามเรื่องราวของรายการที่น าเสนอหรือช่วยให้รายการมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ซึ่งเสียงประกอบ
อาจเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้น ามาใช้งานได้ง่ายขึ้ น 
เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงรถชนกัน เสียงเครื่องบิน เสียงน้ าตก เสียงนกร้อง เป็นต้น 
  2.3 เสียงดนตรี เป็นเสียงที่ช่วยท าให้รายการมีความสนุกสนาน ความเศร้า ความสุข 
ความเพลิดเพลิน บางครั้งอาจใช้เสียงดนตรีนี้เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวหรืออารมณ์ของเหตุการณ์นั้นแทน
ค าบรรยายก็มี เสียงดนตรีอาจ าแนกเป็นเสียงดนตรีประจ ารายการซึ่งจะใช้ทุกครั้งของรายการ หรือใช้
เป็นสัญลักษณ์ของรายการก็ได้ ส่วนดนตรีประกอบรายการจะใช้ในขณะที่มีการน าเสนอเนื้ อหา
รายการโดยการบอกเล่าเหตุการณ์หรือใช้ในการเชื่อมโยงเรื่องราวรายการในขณะนั้นให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 3. การท ากราฟิก รายการวิทยุโทรทัศน์บางรายการมีลักษณะเป็นนามธรรม คือ ไม่สามารถ
อธิบายได้ชัดเจน ดังนั้น จึงต้องมีการแปลงบทเนื้อหารายการให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดโดยอาจอยู่ใน
ลักษณะของตังอักษร ภาพ ลายเส้นแผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น การท ากราฟิกนี้จะต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องเป็นหลักเพราะงานกราฟิกส่วนใหญ่จะเป็นชื่อต่างๆ เช่น ชื่อรายการ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น สถิติตัวเลข ที่ใช้ประกอบ ขยาย หรืออธิบายเนื้อหาที่เป็นนามธรรม ส่วน
ด้านความสวยงามถือว่าเป็นองค์ประกอบรองลงมา ดั้งนั้น การใช้กราฟิกจึงต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วยเสมอ เพราะจะมีผลต่อการตีความหมายของผู้รับชมด้วย 
 4. การตรวจสอบความถูกต้องของรายการ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการเป็นการ
ตรวจสอบรายการในเบื้องต้นก่อนซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งรายการถึงแม้ว่าในการผลิตรายการจะมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขตลอดเวลา เหตุผลที่มีการตรวจสอบรายการก็เพ่ือให้เห็นภาพรวม
ของรายการว่ามีความต่อเนื่องและเป็นไปตามบทหรือไม่ หากมีการเชื่อมรายการไปแล้วก็ยากที่จะท า
การแก้ไข 
 การตรวจสอบความถูกต้องของรายการจะพิจารณาในด้านความถูกต้องของการล าดับเนื้อหา
ตามบท ความสอดคล้องของภาพและเสียงที่น าเสนอ ความถูกต้องของกราฟิกและความเหมาะสมของ
การใช้เทคนิค หากพบว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดส่วนใด ก็จะท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนการ
เชื่อมเป็นรายการสมบูรณ์ 

5. การเชื่อมรายการสมบูรณ์ การเชื่อมรายการสมบูรณ์ เป็นการรวมภาพที่ได้ท าการตัดต่อ
และล าดับไว้แล้วให้เข้ากับเสียงจากแหล่งต่างๆ ที่วางไว้ในแต่ละร่องให้มีน้ าหนักเสียงตามที่ก าหนดไว้ 
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และเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้นในส่วนของภาพก็มีการใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้รายการมี
ความน่าสนใจมากขึ้นด้วย 
 การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์เป็นงานที่มีขึ้นตอนและมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา
มากมาย ดังนั้น ผู้ผลิตรายการและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องท าความเข้าใจในกระบวนการ
ให้เกิดความเข้าใจและในทางปฏิบัติแล้วขั้นตอนต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ทั้งหมด 
อาจมีการเพ่ิม ลด หรือข้ามขั้นตอนในบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ 
วิธีการน าเสนอ วิธีการถ่ายท า สถานที่ถ่ายท า ฯลฯ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ผลิต
รายการ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การผลิตรายการที่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้และผลลัพธ์
ของงานที่สมบูรณม์ีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สรุป 
 
 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เริ่มต้นจากการพัฒนา หรือจุดประกายความคิด
เบื้องต้นในการสร้างรายการวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ 
เป้าหมายรายการ กลุ่มเป้าหมายรายการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอต่อ
สถานีโทรทัศน์ หรือผู้อุปถัมภ์รายการ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวน 3 P คือ ขั้นเตรียมการผลิตรายการ ขั้น
ผลิตรายการ และข้ันหลังผลิตรายการโดยขั้นเตรียมการผลิตนั้น จะเป็นการด าเนินการ ประชุมทีมงาน 
การหาข้อมูล การจัดท าโครงสร้างรายการ การเตรียมบท การก าหนดสถานที่ งบประมาณ  การ
ประสานงานของทุกๆฝ่าย เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นผลิตรายการซึ่งเป็นขั้นการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์  โดยจ าแนกเป็น การถ่ายท ารายการตามวิธีการผลิต การถ่ายท ารายการโดยพิจารณาจาก
จ านวนกล้อง การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ และการถ่ายท ารายการภาคสนาม หลังจากถ่าย
ท าแลว้ จึงเข้าสู่กระบวนการหลังการผลิต คือ การน าเทปที่ถ่ายท ามาท าการ ตัดต่อ ล าดับภาพ ท าได้ 
2 ระบบ คือ Linear และ Non-Linear ในปัจจุบันนิยมการตัดต่อล าดับภาพโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ Non-Linear เนื่องจากมีความสะดวก มีเทคนิคพิเศษให้เลือกมากมาย และ
คุณภาพของภาพและเสียงที่ไม่แตกต่างจากเทปต้นฉบับ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนทั้งหมดขึ้นอยู่กับลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ 
วิธีการน าเสนอ วิธีการถ่ายท า ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างโครงงานรายการวิทยุโทรทัศน ์
 

1. ชื่อรายการ   ของเล่นสีเขียว 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 จากสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจ ากัด ก าลังส่งผลกระทบให้เกิดมลภาวะ
ส ารองพลังงานและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อท้องถิ่นใน
ประเทศ อันเป็นสังคมที่มีบทบาทพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่นในหลากหลายมิติ การ
ส่งเสริมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดการต่อยอดของภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในแต่ละชุมชน ทั้งจากการเรียนรู้และน าไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดบ้อม โดยจัดสรร
วัสดุในท้องถิ่นมาทดลองประยุกต์ใช้ด้วยตนเองจนเกิดประโยชน์สู งสุด ทั้งต่อธรรมชาติ ชีวิต และวิถี
สังคม จนเกิดความหลากหลายของแม่แบบแห่งการจัดการด้านพลังงานชุมชน 
 สื่อวิทยุโทรทัศน์ คือค าตอบส าหรับการจุดประการแนวคิดใหม่ เพ่ือให้เป็นต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยผ่านรูปแบบสารคดีที่สนุกสนาน 
เหมาะสมกับเยาวชน และเข้าถึงกลุ่มชุมชนได้ง่าย จึงขอน าเสนอรายการแนว สนุกคิด สนุกท า เพ่ือ
โลกสีเขียวอย่างยั่งยืนที่ชื่อว่า ของเล่นสีเขียว รายการที่จะพาทุกท่านลงพ้ืนที่ทั่วไทย เพ่ือร่วม เรียนรู้
นวัตกรรมแห่งการลดใช้ทรัพยากรและสร้างนวัตกรรมทดแทนพลังงานในรูปแบบรายการสารคดีเชิง
ปฏิบัติการ ที่จะท าให้ได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นเรื่องน่าสนุก และสามารถ
น าไปใช้ที่บ้านของตนเองได้ในรูปแบบพอเพียงผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์   
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสะท้อนแนวคิดและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือลดการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.2 เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนวิธีการในการสร้างและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดการใช้
พลังงาน 
 3.3 เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันลดการใช้พลังงานและถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืน 
 3.5 เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ทัศนคติของการใช้พลังงานและอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย 
 
5. ระยะเวลาการน าเสนอ  
           ตอนละ 50 นาท ีแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1-3 ช่วงละ 15 นาท ีและช่วงที่45 นาท ี
 
6. รูปแบบการน าเสนอ  
 น าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงปฏิบัติการ ผ่านผู้ด าเนินรายการที่จะพาลงพ้ืนที่แต่ละชุมชนทั่ว
ประเทศ เพ่ือร่วมเรียนรู้สภาพปัญหาพลังงานของชุมชน ศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรม แนว
ทางแก้ไขแห่งการลดใช้ทรัพยากรและพลังงานทดแทนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรูปแบบชวนคิด
ติดตาม เสมือนการลงมือเล่นของเล่นส าหรับเด็กด้วยการประประดิษฐ์คิดค้น ให้ผู้ชมสามารถน าไป
ดัดแปลงใช้ที่บ้านได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ โดยแบ่งรูปแบบการน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
ช่วง ความยาว การน าเสนอ 
1 15 นาที เล่าเรื่องราวสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเรียนรู้ขั้นตอน 
2 15 นาที ทดลองท าและสรุปวิธีการท านวัตกรรมลดการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง 
3 15 นาที ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยังยืนโดยกลยุทธ์ 
4 5 นาที ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพลังงาน สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กระทรวง 

  
7. วิธีการผลิต  
 ใช้วิธีการถ่ายท านอกสถานที่ ตามหัวข้อและประเด็นที่จะน าเสนอในสัปดาห์นั้นๆ 
8. งบประมาณ  
 100,000 บาท ต่อ 1 เทป  (ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมการผลิตจนเสร็จ
สิ้นการถ่ายท าในแต่ละเทป)  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

3.1 ผู้รับชมได้รับรู้และรับทราบในแนวคิดและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เป็นการสร้างจิตส านึกในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
 3.2 ผู้รับชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการสร้างและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดการใช้พลังงาน 
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 3.3 เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
10. รายช่ือทีมงาน  
 10.1 นายกฤติเดช  มลคลกิจ   ผู้ด าเนินรายการ 
 10.2 นายพีรพล  เรืองยศ  ผู้ก ากับรายการ 
 10.3 นายจีรศักดิ์  สร้อยแก้ว ช่างถ่ายภาพ 1 
 10.4 นายโสภณ   สวัสดิไชย ช่างถ่ายภาพ 2 
 10.5 นางสาวกัลยา  สมวงศ์ ผู้เขียนบท 
 10.6 นายศรัญ       จิโนรส ช่างตัดต่อ ล าดับภาพ กราฟิก 
 10.7 นายกฤติกร    ศรีสุวรรณ ช่างเทคนิคแสง เสียง 

 
ตัวอย่างเนื้อหารายการ 

 
ตอนที่ 1 ผักปลอดสารพิษบนคอนโดไม้ไผ่ด้วยพลังงานลม 

 
จากลมอันไร้ค่า น ามาสู่การดัดแปลงเป็นพลังงานสีเขียว น้องๆ ในโครงการจากโรงเรียนแม่ใจ

วิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมสนุกไปกับการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีทางการเกษตรบนที่ราบสูง ด้วย
การปลูกผักปลอดสารพิษบนคอนโดไม้ไผ่กะลา ซึ่งเป็นพืชไม้ไร้ค่าในป่าชุมชน น ามาดัดแปลงการใช้
สอยให้เกิดพ้ืนที่จ ากัดได้อย่างคุ้มค่า โดยหันมาใส่ใจกับพลังงานลม เพ่ือสร้างระบบหมุนเวียนน้ าจาก
กังหันส าหรับสูบน้ าและปมสูบน้ าชักโยกอย่างง่ายๆ และมีวิธีการท าที่ไม่ยุ่งยาก สามารถน าไปดัดแปลง
ใช้กับบ้านที่รับลมได้เป็นอย่างดี เพียงเท่านี้ เราก็จะได้แปลงผักระฟ้าไว้ทานเองแบบไร้สารพิษ 

 
ตอนที่ 2 เครื่องปั่นด้ายพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 ดินแดนอันเลื่องชื่อด้านสิ่งถักทอจากแดนอีสาน เยาวชนรักษ์พลังงานจากโรงเรียนบานปะโค 
จังหวัดอุดรธานี ใช้เวลาในการสรรสร้างพลังงานจากแสงแดดอันเป็นประโยชน์ให้กลับคืนสู่ครัวเรือน
และชุมชน ด้วยการเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน อย่างการปั่นทอด้ายโดยใช้แผงพลังงาน
โซลาร์เซลล์ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่าย เสริมรายได้ให้กับครอบครัวของชุมชน ด้วย
ต้นทุนทางปัญญาที่น ามาต่อยอด จากป่าสู่เมืองด้วยเรื่องของพลังงาน มีขั้นตอนติดตั้งและสามารถ
ทดลองท าด้วยตนเอง คุ้มค่า น่าลงทุนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอุดรธานี 

****************************** 
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แบบฝึกหัดบทที่ 3 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
1. เมื่อนักศึกษาจะผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์สัก 1 รายการ จะต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้าง 
2. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยค านึงถึงจิตวิทยาของผู้ชม สามารถ
พิจารณาในประเด็นใด ได้บ้าง   
3. ส่วนประกอบของโครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีอะไรบ้าง   
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า โครงงานการผลิตรายการที่มีลักษณะอย่างไร ที่จะมีโอกาสได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ผลิตรายการ   
5. จงยกตัวอย่างมา 3 แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาเป็นบท หรือเนื้อหารายการวิทยุโทรทัศน์ได้   
6. อธิบายความหมายของค าว่า ไตเติ้ลรายการ   
7. เหตุใดจึงต้องมีการเตรียมบทก่อนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   
8. จงอธิบายการถ่ายท ารายการในลักษณะ Electronic News Gathering   
9. การตัดต่อแบบ On line แตกต่างจากการตัดต่อแบบ Off line อย่างไร  
10. จงอธิบายการตัดต่อแบบ Non-linear  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ลักษณะการท างานของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านรายการ 

3. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านรายการ 
 4. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคนิค 

5. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านเทคนิค  
6. สรุป   

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงลักษณะการท างานของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านรายการได้ 
3. อธิบายถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านรายการได้  

 4. บ่งบอกและอธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคนิคได ้ 
5. อธิบายถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านเทคนิคได้ 

  
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทและต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรจากรายการวิทยุ

โทรทัศน์ที่ผู้สอนมอบหมายให้ค้นคว้า 
3. สร้างเหตุการณ์สมมติให้นักศึกษาก่อตั้งทีมงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ตามที่ผู้สอนได้

มอบหมาย 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 
 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 

3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 
 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 4 
บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 องค์กรที่ปฏิบัติงานในด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้น ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
กระบวนการผลิตได้นั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลากรที่ท าหน้าที่ในการผลิตซึ่งมีการแบ่งหน้าที่
กันตามแผนก ตามฝ่าย หรือตามขั้นตอนในการผลิต เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนยุ่งยาก 
บางครั้งก็มีขั้นตอนที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติ ดังนั้นรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ได้
คุณภาพ ย่อมต้องอาศัย บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ทีมงานที่แข็งแกร่งและร่วมกัน
ท างานตามกระบวนการได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างองค์การที่ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีความซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป หาก
เป็นสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆ จะมีความซับซ้อนมากกว่าบริษัทเล็กๆ ที่รับจ้างผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ทั่วไป เนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ต้องเกี่ยวข้องกับภาระงานในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าเพียงการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือส่งให้ลูกค้า อาทิ การจัดโครงสร้างองค์การให้มีฝ่ายวิศวกรรมการออกอากาศ 
ฝ่ายจัดซื้อรายการ ฝ่ายวางผังรายการ ฝ่ายสภาผู้ชม และอ่ืนๆ นอกจากนี้องค์การแต่ละแห่งก็มีการจัด
โครงสร้างองค์การแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งลักษณะการจัดโครงสร้างองค์การที่
มีความเหมือนและความแตกต่างกันในแต่ละองค์การ ท าให้จ านวนของบุคลากรและขอบเขตของ
ต าแหน่งหน้าที่นั้นมีความแตกต่างกันไปด้วย (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
  

ลักษณะการท างานของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 เนื่องจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มีความซับซ้อนจนต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
หลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันท างาน เช่น การรายงานข่าวนอกสถานที่ ภาระงานนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแต่
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แหล่งข่าวและเก็บภาพข่าวมาออกอากาศเท่านั้น หากแต่ยังต้องมีเรื่องการตัดสินใจ
มอบหมายงานจากกองบรรณาธิการข่าว (Editor Assignment) การลงมือเขียนข่าว การตัดข่าว การ
จัดเรียงล าดับการเสนอข่าว การประกาศข่าว และการผสมเสียง ให้ทันเวลาออกอากาศ ซึ่งแต่ละงาน
ต้องอาศัยเวลา การระดมความคิด และความเชี่ยวชาญพิเศษ การท างานคนเดียว อาจส่งผลให้ เกิด
ความคิดท่ีคับแคบ ความล่าช้าและผิดพลาดได้ง่าย 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยคนมากกว่าหนึ่งคนมาท างานร่วมกัน
เป็นทีม โดยอาศัยการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่เฉพาะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยการท างาน
ในทีมจะมีการจัดต าแหน่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของแต่ละคนเอาไว้ในแต่
ละขั้นตอน เช่น ขั้นเตรียมงานก่อนการถ่ายท า (pre-production) ต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ 
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โปรดิวเซอร์ ผู้จัดการกองถ่าย และผู้ก ากับศิลป์ ขั้นผลิตรายการ (production) ได้แก่ ผู้ก ากับ ทีมช่าง
กล้องถ่าย ทีมช่างไฟ และทีมเสียง และขั้นหลังการผลิต (post-production) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 
เจ้าหน้าที่กราฟิก และเจ้าหน้าที่ผสมเสียง เป็นต้น  
 แม้แต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ทุกคนก็มีเป้าหมายในการท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การร่วมกันผลิตเนื้อหารายการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ออกแบบไว้โดยใช้กลยุทธ์ในการ
สื่อสาร/ภาษาไปยังผู้ชมด้วยการแปลงเนื้อหา ความคิด และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ไปเป็นบทรายการ 
และลงมือผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีทั้งภาพและเสียงอย่างเป็นรูปธรรม ลักษณะการท างาน
ดังกล่าวต้องอาศัยการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างสมาชิกภายในทีมงานอยู่เสมอ
เพ่ือท าให้สารต่างๆ ในรายการสามารถสื่อออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  การประชุมทีมบุคลากรการผลิตของรายการ กบนอกกะลา 
ที่มา http://www.tvburabha.com 

 
 การจัดองค์กรโทรทัศน์และต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในองค์กรนั้น ปัจจัยเกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ 
กระบวนการในการผลิต จ านวนรายการที่ผลิตและลักษณะของงาน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง
หน้าที่ในการท างาน และจ านวนของบุคลากร เช่น องค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีบุคลากรที่มีต าแหน่ง
งานแยกย่อยออกไป ส่วนองค์กรที่มีขนาดปานกลางและขนาดเล็ก บางต าแหน่งงานอาจใช้บุคลากร
คนเดียวกันก็ได้โดยทั่วไปองค์กรโทรทัศน์มีการวางโครงสร้าง ดังนี้   
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                                                           สถานีโทรทัศน ์
 
                                                              ฝ่ายบริหาร 
 
 
ฝ่ายการเงิน/ส านักงาน       ฝ่ายรายการและฝ่ายข่าว          ฝ่ายผลิตและเทคนิค        ฝ่ายการตลาดและโฆษณา 
 
 

- ผู้ผลิตรายการ   -  บรรณาธิการข่าว       - ช่างเทคนิคบันทึกภาพ 
 -  ผู้จัดรายการ   -  ผู้ช่วยบรรณาธิการ      - ช่างเทคนิคด้านเสียง 
 -  ผู้ก ากับรายการ   -  ผู้สื่อข่าว       - ช่างภาพประจ ากล้อง 
 -  ผู้ควบคุมการผลิต   -  ผู้ประกาศข่าว       - ช่างเทคนิคผู้ช่วยกล้อง 
 -  ผู้ก ากับการแสดง   -  พิธีกร / ผู้ด าเนินรายการ      - ช่างเทคนิคงานก ากับ 
 -  ผู้ก ากับเวท ี  -  ข่าวต่างประเทศ       - ฝ่ายเทคนิคงานแพร่ภาพ 
 -  ผู้ก ากับแสง   -  ข่าวกีฬา       - ฝ่ายเทคนิคงานไมโครเวฟ 
 -  ผู้ก ากับเสียง   -  ข่าวพยากรณ์อากาศ      - ฝ่ายเทคนิคดาวเทียม / เครื่องส่ง 
 -  ผู้ก ากับภาพ   -  ฝ่ายข้อมูล       - งานเทคนิคและซ่อมบ ารุง 
 -  ผู้ก ากับเทคนิค 
 -  ผู้ก ากับศิลปกรรม           - เจ้าหน้าท่ีตัดต่อ 
 -  ผู้เขียนบท           - เจ้าหน้าท่ีกราฟิก 
 -  นักแปล            - เจ้าหน้าท่ีออกแบบภาพพิเศษ 
 -  นักแสดง           - เจ้าหน้าท่ีบนทึกเสียง 
 -  ฝ่ายเครื่องแต่งกาย            และท าส าเนาเทป 
 -  ฝ่ายฉาก 
 -  ผู้ออกแบบทรงผมและแต่งหน้า 

 
ภาพที่ 4.2  แผนภูมิแสดงการจัดองค์กรและต าแหน่งงานในสถานโีทรทัศน์ 
ที่มา อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์, 2547 

  
 จากแผนภูมิข้างต้นเป็นโครงสร้างการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ขนาดใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ในที่นี้ เป็นต าแหน่งสูงสุดในการผลิตรายการ คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการผลิต (Executive producer) 
ซึ่งมีหน้าที่สูงสุดในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงนโยบายและการวางแผนกลยุ ทธ์
องค์การเพื่อให้กิจการขององค์การด าเนินไปอย่างราบรื่น  
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 ผู้อ านวยการผลิตจึงเป็นผู้บริหารระดับสูง (Chief executive officer) ที่ดูแลภาพรวมของ
กิจการมากกว่าการลงมาควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยตรง 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายรายการ  
และ ฝ่ายเทคนิค บางสถานีจะมีการแยกฝ่ายข่าวออกจากฝ่ายรายการโดยฝ่ายรายการจะผลิตรายการ
บันเทิง เช่น ละคร เพลงและดนตรี เกมและทอล์คโชว์และรายการปกิณกะบันเทิง ส่วนฝ่ายข่าวจะ
ผลิตรายการด้านข่าว วิเคราะห์ข่าว สนทนา อภิปราย และสารคดี บุคลากรที่อยู่ในฝ่ายรายการนั้น  
ถือเป็นหัวใจหลักของการผลิตรายการโดยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการตั้งแต่ต้น
จนจบ ภาระงานเน้นหนักในด้านการเป็นผู้สร้างเนื้อหา (Content provider) การพัฒนาความคิด 
(Initiation idea) การวางแก่น/โครงเรื่อง (theme/plot) การวางแผนงาน (planning) การออกแบบ 
(Design) การประสาน (Co-ordination) และการประเมินผล (Evaluation) บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สายนี้ ต้องมีความเข้าใจรายการในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ การจ้างงานจึงมักเป็นลักษณะ
พนักงานประจ าหรือลูกจ้างประจ า ส่วนบุคลากรที่อยู่ในฝ่ายเทคนิคจะเป็นกลุ่มบุคลากรด้านโทรทัศน์
ที่ท างานเน้นความส าคัญด้านเทคนิคภาพ แสง เสียง การตัดต่อ กราฟิก และสัญญาณต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การออกอากาศในขั้นสุดท้าย  
 

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลากรด้านรายการ 
 
 1. ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลทิศทางการผลิต
รายการทั้งในแง่เนื้อหา และการบริหารจัดการทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ตามโครงงานการ
ผลิตรายการ/ข้อเสนอผลิตรายการโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการผลิต (Executive producer) ผู้ควบคุม
การผลิตมีอ านาจสูงสุดในการผลิตรายการใดรายการหนึ่งเพราะถือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจภาพรวมของงาน
ตั้งแต่ต้นจนจบมากที่สุด ภาระงานจึงมีความหลากหลายตั้งแต่การเลือกสรรทีมงาน การดูแล การสั่ง
การ และการประสานการท างานระหว่างทีมผู้ผลิตและทีมด้านเทคนิคให้ท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
คุณลักษณะของผู้ควบคุมการผลิตที่ดีควรมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการบริหารงาน มีความรู้
ด้านกฎหมาย และด้านวางแผนการเงิน ความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งของผู้ควบคุมการผลิต คือ 
การประเมินผลรายการว่าการด าเนินการผลิตรายการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งการ
ส ารวจผลการรับชมรายการที่ผลิตจากผู้รับชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป 
 ส าหรับวงการโทรทัศน์ไทย ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) มักใช้กับรายการที่ไม่ใช่ข่าวเป็น
หลัก บางสถานีโทรทัศน์มีการแยกหน่วยงานที่ผลิตรายการข่าวโดยเฉพาะ ดังนั้นส่วนรายการข่าวมัก
เรียกบุคคลที่ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางรายการว่า บรรณาธิการ ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่ Producer นั้นส่วน
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ใหญ่มักจะเป็น Associate Producer และหน้าที่ความรับผิดชอบมักอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิต 
มากกว่าที่จะอยู่ในส่วนงานการวางแผนการผลิต (กิตติ สิงหาปัด, 2549) 
 2. ผู้ก ากับรายการ (Director) เป็นหัวหน้าดูแลรับผิดชอบการสร้างสรรค์การผลิตรายการ
โดยเฉพาะในขั้นตอนลงมือถ่ายท า (Production) ที่จะคอยก ากับดูแลและให้ค าแนะน ากับทีมงานและ
ผู้แสดงเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ เรื่อยไปจนถึงการตัดต่อในขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
เพ่ือให้แน่ใจว่าการผลิตรายการได้ด าเนินไปด้วยดีทั้งในด้านการสร้างภาพ เสียง และองค์ประกอบ
ต่างๆ งานที่ส าคัญที่สุดของผู้ก ากับรายการ คือ การแปลงบทรายการที่เป็นตัวหนังสือ ให้กลายเป็น
ภาษาที่สื่อด้วยภาพและเสียงให้ออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ผู้ก ากับรายการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ควบคุมการผลิตแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ควบคุมการผลิตมักให้อิสระพอสมควร
กับผู้ก ากับรายการในการท างาน 
 ผู้ก ากับรายการจะต้องท างานใกล้ชิดกับผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ผู้ก ากับรายการต้อง
เป็นผู้ซึ่งนักแสดงให้ความเคารพนับถือเชื่อฟัง บางครั้งที่ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ก ากับรายการจะต้อง
แนะน าแก้ไขปัญหาที่ไม่ลงตัวและอธิบายให้ทีมงานเข้าใจ การเป็นผู้ควบคุมการผลิตที่ดีจะต้องเป็น
บุคคลที่มีจิตใจกว้าง ยอมรับค าแนะน าโดยเฉพาะถ้าค าแนะน านั้นมาจากผู้ก ากับรายการ ดังนั้น ผู้
ก ากับรายการต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการของความเป็นศิลปินและเป็นผู้ที่น าความ
ใหม่และให้มุมมองที่น่าสนใจในภาพที่เห็นในการแสดงทันทีที่ผู้ก ากับรายการได้ร่วมงานในการผลิต
รายการและต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง ในขั้นตอนการเตรียมการถ่ายท าและเป็นพิเศษใน
เรื่องของบทโทรทัศน์ การเลือกผู้แสดงและก ากับการแสดงในช่วงการถ่ายท า งานแรกของผู้ก ากับการ
แสดงก็คืออ่านบทโทรทัศน์และวิเคราะห์พิจารณาถึงปัญหาที่อาจจะเกิดและแนะน าทางออกที่เป็นไป
ได้ในการแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีขึ้น 
 การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทสนทนา 
อภิปราย สาธิตหรือทดลอง เกมโชว์ ฯลฯ จะมีแต่ผู้ก ากับรายการเท่านั้นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
หลังจากท่ีได้รับมอบหมายจาก Producer มาแล้ว น าบทมาศึกษาจัดเตรียมฉาก ดูแลความพร้อมทุกๆ 
ด้าน ทั้งด้านเทคนิค ภาพ แสง เสียง และผู้ร่วมรายการ มีอ านาจในการตัดสินใจ และต้องรับผิดชอบ
ในผลงานทั้งหมด จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องมีประสบการณ์ ตัดสินใจรวดเร็ว สั่งงานได้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
สั้น กระชับ แต่ได้ใจความเพราะขณะที่ก าลังถ่ายท ารายการจะต้องมองที่จอภาพที่อยู่ด้านหน้า ต้องรู้
ว่าจอภาพแต่ละจอนั้นมาจากแหล่งไหน จากกล้องไหน การเรียงล าดับคิว (Cue) ต้องก าหนดไว้ในใจ
อย่างรวดเร็วว่าจะเลือกขนาดภาพ มุมกล้องแบบไหน ต้องท างานแบบ ตาดู หูฟัง ปากสั่งงาน ขณะที่
เลือกภาพ จากกล้องใดกล้องหนึ่งไปแล้ว จะต้องวางแผนเลือกภาพจากกล้องที่เหลืออีกว่าจะใช้กล้อง
ไหนต่อไปภาพต้องไม่กระโดด (Jump) มีความต่อเนื่อง ดังนั้นการท างานในหน้าที่นี้จึงน้องมีสมาธิ ไม่
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วอกแวก ไม่สับสน จัดเรียงล าดับไว้ในใจอย่างต่อเนื่องไม่มองจอมอนิเตอร์ที่ถูกใช้ไปแล้ว แต่จะมอง
เฉพาะจอภาพท่ีจะใช้ต่อไปเท่านั้น 
 3. ผู้ก ากับศิลป์ (Art director) เป็นผู้ที่รวบรวมแนวคิดและความคิดด้านภาพต่างๆ จากผู้
ควบคุมการผลิตและผู้ก ากับรายการมาสร้างสรรค์การออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกแบบ
ฉาก การตกแต่งสถานที่ถ่ายท าและการออกแบบโลโก้รายการ เป็นต้น ผู้ก ากับศิลป์มักท างานใกล้ชิด
กับฝ่ายแสง ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ฝ่ายเสื้อผ้า ช่างแต่งหน้า และเจ้าหน้าที่ด้านกราฟิก 
เพ่ือให้สิ่งที่ออกแบบมานั้นสอดคล้องไปตามแนวคิดหลักของรายการ ผู้ก ากับศิลป์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ทางด้านศิลปะเป็นอย่างดี พร้อมกับรู้จักการน าเสนอสิ่งต่างๆ ทางสื่อโทรทัศน์เพราะสิ่งที่เรามองเห็น
ด้วยตาเปล่ากับสิ่งที่มองเห็นโดยผ่านสื่อจะไม่เหมือนกันเนื่องจากความจ ากัดของกล้องโทรทัศน์   
 4. ผู้จัดการกองถ่าย (Production manager) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดท าตารางเวลา
การผลิตรายการ การจองอุปกรณ์และการจัดคิวทีมงานทั้งหมดหลังจากวางแผนลงตารางถ่ายท า
เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองถ่ายจะเป็นผู้ประสานงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเอกสารออกกองถ่ายท า 
(Call sheet) ที่ได้ก าหนดเอาไว้ พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้การถ่ายท า
สามารถด าเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ ผู้จัดการกองถ่ายต้องท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ก ากับรายการ 
(Director) และรายงานเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
จัดการด้านคน อุปกรณ์ การเดินทาง ที่พัก อาหาร น้ า และของว่างรวมทั้งยังเป็นผู้ควบคุมดูแล
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกองถ่ายประจ าวันอีกด้วยผู้จัดการกองถ่ายถือว่าเป็นแขนขาให้กับผู้ควบคุมการผลิต 
นอกจากนั้นบางครั้งก็ท าหน้าที่ในการส ารวจและติดต่อสถานที่ส าหรับการถ่ายท าให้ผู้ก ากับอีกด้วย  
 5. ผู้ก ากับเวที (Floor manager/Floor director/stage manager) มีหน้าที่ในการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของเวทีภายในสตูดิโอโดยสื่อความ
ต้องการของผู้ก ากับรายการไปยังบุคคลต่างๆ ที่ท างานในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะการส่งสารจากผู้
ก ากับในห้องควบคุม (Control room) ไปยังผู้แสดงหน้ากล้องท่ีอยู่บนเวทีในสตูดิโอเนื่องจากการถ่าย
ท าในสตูดิโอ ผู้ก ากับรายการที่อยู่ในห้องควบคุมจะไม่สามารถมองเห็นผู้แสดงทั้งหมดในเวทีได้ ดังนั้น 
จึงต้องอาศัยผู้ก ากับเวทีเป็นเสมือนตาและหู ระหว่างบันทึกรายการผู้ก ากับรายการจะสั่งค าสั่งคิว
ต่างๆ ไปยังผู้ก ากับเวทีผ่านหูฟัง (Headset) หลังจากนั้นผู้ก ากับเวทีจะให้สัญญาณมือหรือสื่อป้าย
ข้อความให้กับผู้แสดงบนเวทีแทนการส่งเสียง เนื่องจากขณะถ่ายท านั้นห้ามทุกคนส่งเสียงรบกวน
นอกจากจะเป็นเสียงตามที่บทโทรทัศน์ต้องการ นอกจากนี้ผู้ก ากับเวทียังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมและให้ค าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวทีในการจัดตั้งฉาก และการตกแต่งฉาก รวมทั้งปล่อย
คิวผู้แสดงและก ากับคิวตัวแสดงประกอบในฉากที่มีผู้แสดงจ านวนมากอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.3  ผู้ก ากับเวที (Floor manager) ส่งสัญญาณมือเตรียมพร้อมถ่ายท ารายการ  
ที่มา  http://mishkanyc.com 

 
 6. ผู้ช่วยผู้ก ากับ (Assistant director หรือ AD) มีหน้าที่ในการช่วยเตรียมงานให้ผู้ก ากับ
รายการสามารถถ่ายท าไปได้อย่างราบรื่น โดยคอยประสานการถ่ายท าระหว่างผู้ก ากับรายการและ
ทีมงานให้ท างานไปตามบทและตารางเวลาที่วางเอาไว้ ในช่วงถ่ายท าผู้ช่วยผู้ก ากับต้องคอยประสาน
กับผู้ก ากับรายการและตรวจดูจากบทรายการว่าสิ่งต่างๆ ได้ถูกเตรียมเอาไว้ก่อนการถ่ายท าอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่บทและผู้ก ากับรายการต้องการแล้วหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นตัวแสดง ฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉาก เสื้อผ้า ผู้แสดง และอ่ืนๆ กรณีเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาท าให้ไม่พร้อมถ่ายท า
ในฉากนั้นๆ ผู้ช่วยผู้ก ากับต้องแก้ปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้น พร้อมรายงานให้ผู้กับรายการทราบเพ่ือ
หาทางออกต่อไปและหลังถ่ายท าเสร็จในแต่ละฉาก ผู้ช่วยผู้ก ากับจะแจ้งและให้ค าปรึกษากับทีมงาน
แต่ละฝ่ายทราบว่าฉากที่จะถ่ายท าต่อไปคือฉากใด ต้องเตรียมอะไรและมีอะไรบ้างที่ผู้ก ากับรายการ
ต้องการเป็นพิเศษกล่าวคือ ต าแหน่งนี้จะช่วยเตรียมงานทุกๆ ด้านให้ผู้ก ากับรายการมีความพร้อม
ส าหรับการถ่ายท า 
 7. ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (Production assistant หรือ PA) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือต าแหน่งผู้
ควบคุมการผลิต (Producer) และผู้ก ากับ (Director) ในระหว่างการถ่ายท าจริง โดยขณะซ้อม ผู้ช่วย
ฝ่ายผลิตจะท าหน้าที่จดบันทึกความต้องการของผู้ก ากับ หรือ Producer เอาไว้ แล้วน าไปบอกให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ก ากับรายการ หรือ Producer 
นอกจากนี้ผู้ช่วยฝ่ายผลิตอาจท าหน้าที่ในการคัดเลือกตัวแสดง (Casting) รวมไปถึงการซักซ้อมบทพูด
กับนักแสดงก่อนเข้าฉากถ่ายท าด้วย ดังนั้นผู้ช่วยฝ่ายผลิต จ าเป็นต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา ว่าบทที่ใช้
ถ่ายท าของทุกๆ ฝ่ายนั้นเป็นบทล่าสุดก่อนลงมือถ่ายท าในแต่ละฉาก นอกจากนี้ผู้ช่วยฝ่ายผลิตยังท า
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หน้าที่ดูแลเรื่องความต่อเนื่องในการถ่ายท าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง 
อารมณ์ การแต่งกาย การแต่งหน้า และอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ในขณะถ่ายท า ผู้ช่วยฝ่ายผลิตจึงมักเขี ยน
เครื่องหมายต่างๆ ลงเอาไว้ในบทหรือเอกสารบันทึกการถ่ายท า Shot ต่างๆ ที่เรียกว่า log sheet 
เอาไว้ เพื่อช่วยเตือนความจ า 
 8. ผู้เขียนบท (Script writer) มีหน้าที่ในการแปลงความคิด จินตนาการ แปล เรียบเรียง 
เนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้ค้นคว้าถ่ายทอดออกมาเป็นบทรายการวิทยุโทรทัศน์ให้คนอ่ืนเข้าใจได้
มากที่สุด ซึ่งทุกแผนก ทุกฝ่ายจะต้องมีบทรายการโทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นเป็นแนวทางส าคัญในการสร้าง
ความเข้าใจในการท างานท่ีตรงกันโดยผู้เขียนบทจะต้องท างานร่วมกับผู้ก ากับรายการและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการถ่ายท าเนื่องจากจินตนาการของผู้เขียนบทในบ้างครั้งอาจมีข้อจ ากัดในการถ่ายท า 
ผู้เขียนบทจึงต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) 
  8.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ในศาสตร์หรือวิชาการแขนงอ่ืน ๆ ไม่ปิดกั้น
ตนเอง ต้องเปิดกว้างและพร้อมที่จะเติมสิ่งใหม่ความรู้ใหม่ได้เสมอๆ มีความอยากรู้อยากเห็น  
  8.2 ต้องเป็นผู้ที่รู้รอบ รู้ลึก และรู้กว้าง มีจินตนาการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
ความฝันและต้องสามารถอธิบายความฝันนั้นให้ผู้อื่นมองเห็นภาพตามได้ด้วย  
  8.3 ต้องใจกว้าง ยอมรับในสิ่งที่แตกต่าง เคารพในประเพณี วัฒนธรรมศาสตร์แขนง
อ่ืนที่เราไม่รู้ ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เป็นความเชื่อ ความศรัทธาเฉพาะกลุ่มเฉพาะถิ่นซึ่งอาจ
แตกต่างไปจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อและนับถือกันอยู่  
  8.4 ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายใช้ภาษาท่ีเหมาะสม มีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบ
ในผลงาน โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งด้านบวกและลบประโยชน์และโทษของสังคม  
  8.5 ต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิตรายการ สามารถใช้ภาษา ก าหนดลักษณะ
ภาพได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจความหมายว่าจะใช้เพ่ือสื่ออะไร ทั้งขนาดภาพ มุมกล้อง และการ
เคลื่อนกล้อง ฯลฯ  
  8.6 มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพและข้อจ ากัดบางอย่างโดยค านึงถึงศักยภาพของ
เครื่องมือ คน งบประมาณ ระยะเวลา และองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วยว่าสามารถที่จะผลิตรายการออกมา
ได้ตามที่ฝันหรือก าหนดไว้หรือไม่เพราะบางอย่างท าได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอีกลักษณะหนึ่ง  
เช่น ใช้คน ใช้อุปกรณ์อีกประเภทหนึ่ง และนั่นคือ ต้องใช้งบประมาณและเวลาที่ต่างกันด้วย  
 9. เจ้าหน้าที่ประจ าเวที (Floor persons) มีหน้าที่ในการติดตั้งและประกอบฉากพร้อมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการเขียนข้อความต่างๆ เพ่ือสื่อสารไปยังผู้ที่อยู่หน้ากล้องขณะถ่ายท าในรูปแบบ
ของป้ายข้อความ (Cue card) หรือเครื่องอ่านข้อความ (Teleprompt) บางครั้งก็ช่วยติดตั้งอุปกรณ์
ไฟตั้งพ้ืน หรือถือไมโครโฟนบูม ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเสียง รวมทั้งช่วยช่างกล้องในการตั้งกล้อง ตั้ง
อุปกรณ์เคลื่อนกล้อง แบกกล้อง ลากสายกล้องหรือเลื่อนกล้องบนรางดอลลี่ ในฐานะผู้ช่วยช่างกล้อง 
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ต าแหน่งหน้าที่เหล่านี้ภาษาอังกฤษอาจเรียกรวมๆ ว่า grips, stagehands หรือ utilities personnel 
ก็ได้ และหากเป็นรายการเล็กๆ เจ้าหน้าที่ประจ าเวทีอาจช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าและการแต่งหน้าอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4  เจ้าหน้าที่ประจ าเวทียกป้ายข้อความ (Cue card) สือ่สารไปยังผู้ที่อยู่หน้ากล้อง 
ที่มา http://www.oknation.net  

 
 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉาก (Property personnel) มีหน้าที่ในการจัดหา 
ดูแลรักษา และน าอุปกรณ์ประกอบฉากชุดต่างๆ ไปจัดตั้งเอาไว้ในฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากมีทั้ง
อุปกรณ์ขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากมักพบในการผลิต
รายการใหญ่ๆ แต่หากเป็นทีมงานขนาดเล็ก ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากมั กถูก
มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ าเวทีภายใต้การดูแลของผู้ก ากับเวที บางครั้งอาจเพ่ิม
ต าแหน่งสไตลิสต์ (Stylist) เข้ามาช่วยในการจัดวางอุปกรณ์ประกอบฉากให้เกิดความสวยงามทางด้าน
ภาพอีกด้วย 
 11. ผู้แสดง (Talent) หมายถึง บุคคลที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ในภาพรวมๆ ไม่ว่าจะ
เป็นใครก็ตาม เช่น ตัวแสดง นักแสดง ตัวประกอบ และคนเดินผ่านกล้อง 
 12. ตัวแสดง (Performer) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทีมงานให้ปรากฏกายอยู่บน
หน้าจอโทรทัศน์ โดยที่คนๆ นั้น ยังคงแสดงบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวเองออกมากมิได้สวมบทบาทเป็น
คนอ่ืน เช่น พิธีกร นักร้อง และผู้ประกาศข่าว เป็นต้น 
 13. นักแสดง (Actor) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทีมงานให้ปรากฏกายอยู่บนหน้าจอ
โทรทัศน์โดยทีมงานก าหนดให้คนๆ นั้น สวมบทบาทเป็นตัวละครอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวเอง (dramatic) เช่น 
การเล่นละครแนวดราม่า แนวซิทคอม และแนวจักร์ๆ วงศ์ๆ เป็นต้น 
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 14. ผู้บรรยาย (Announcer) หมายถึง ผู้ลงเสียงต่างๆ ในรายการโทรทัศน์โดยมิได้ปรากฏ
หน้าต่อหน้ากล้อง ได้แก่ นักพากย์สารคดี นักพากย์การ์ตูน และคนลงเสียงสปอตโฆษณา เป็นต้น หาก
ผู้บรรยายปรากฏหน้าขึ้นมาบนจอภาพ ผู้บรรยายจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้แสดง (Talent) ทันท ี
 15. ช่างแต่งหน้า (Make up artist) มีหน้าที่ในการแต่งหน้าให้กับผู้แสดง มีการแต่งหน้า 
หรือรองพ้ืน เพ่ือลบรอย หรือซับเหงื่อไม่ให้ใบหน้าของผู้แสดง นักแสดง ผู้ประกาศหน้าเป็นมัน ท าให้
เกิดการสะท้อนแสง บางครั้งต้องแต่งให้เข้มกว่าเดิมที่เคยแต่ตามปกติโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะเมื่อ
บันทึกเทป ผ่านขั้นตอนการตัดต่อ ท าภาพเทคนิคต่างๆ และน าไปออกอากาศแล้วคุณภาพของภาพจะ
ไม่เหมือนเดิม สีที่แต่งไว้เข้มนั้นอาจจะดูซีดลงกว่าความเป็นจริง       
 16. ช่างท าผม (Hairdresser)ท าหน้าที่ ในการดูแลทรงผมให้กับผู้แสดงส่วนใหญ่ 
สถานีโทรทัศน์ขนาดเล็ก ต าแหน่งงานนี้จะเป็นคนเดียวกันกับช่างแต่งหน้าโดยให้ท าหน้าที่ทั้งสอง
อย่างด้วยกัน เพื่อความสะดวก และประหยัดบุคลากร  
 17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเสื้อผ้า (Costume designer) ท าหน้าที่ในการออกแบบและ
จัดหาชุดเครื่องแต่งกายให้กับผู้แสดงตามความเหมาะสมของรายการซึ่งการออกแบบและคัดเลือก
เสื้อผ้าจะต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะทางกายภาพของผู้ที่สวมใส่ด้วย เช่น โทนสีของเสื้อผ้าที่ไม่ท าให้สี
ผิวของผู้สวมใส่ดูคล้ ากว่าปกติ ลวดลายเสื้อผ้าที่ท าให้ผู้สวมใส่ดูรูปร่างผิดปกติไปจากเดิม เป็นต้น 
นอกจากการออกแบบและจัดหาเสื้อผ้าแล้วยังต้องจัดหาเครื่องประดับต่างๆเพ่ือให้เข้ากับเสื้อผ้าที่สวม
ใส่อีกด้วย  ซึ่งผู้จัดหาและออกแบบควรให้ผู้สวมใส่ ใส่แต่พองาม ไม่ควรให้เครื่องประดับเด่นเกินไป 
เพราะอาจท าให้ผู้ที่สวมใส่ออกรายการดูด้อยลง  
 18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Wardrobe person) ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการแต่งกายของผู้แสดงทั้งหมดในระหว่างการถ่ายท าจริง ได้แก่ การจัดหา การดัดแปลง การ
ดูแลเครื่องแต่งกายให้กับตัวแสดง การรักษาความสะอาด การยืมคืน และการซ่อมแซม เป็นต้น 
 19. เจ้าหน้าที่ออกแบบเสียง (Sound designer) มีหน้าที่ในการประพันธ์ท านอง การแต่ง
เสียงพิเศษต่างๆ ในขึ้นตอนหลังการถ่ายท าให้สมบูรณ์โดยในต่างประเทศมักใช้การจ้างมืออาชีพอิสระ
ในการออกแบบเสียงทั้งรายการแต่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะใช้การซื้อลิขสิทธ์ดนตรีจาก
ต่างประเทศรูปแบบซีดีมาใช้ประกอบในรายการมากกว่าการแต่งขึ้นใหม่ยกเว้นกรณีเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญๆ ที่ใช้เป็นประจ าจึงใช้การจ้างมืออาชีพในการแต่งเพลงหรือดนตรีให้ เช่น เพลงไตเติ้ลรายการ 
และ จิงเกิ้ลรายการ เป็นต้น 
 20. ผู้อ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน (Runner) มีหน้าที่ในการจัดหาข้าวของต่างๆ ใน
กรณีฉุกเฉิน เช่น การซื้อหาอาหารมาเลี้ยงทีมงานในกรณีการถ่ายท าเลิกเกินเวลาหรือการอ านวย
ความสะดวกในการวิ่งเอาของส าคัญที่ลืมทิ้งไว้ที่บริษัท เป็นต้น ต าแหน่งนี้จึงเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้กับทีมงานในกรณีที่บุคลากรอื่นๆ ในทีมเกิดติดงานในกองถ่ายไม่สามารถไปท าได้ด้วยตนเอง 
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คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรด้านรายการ 
 
    ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้การ
ถ่ายท ารายการมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น บุคลากรด้านรายการจึงต้องมีคุณสมบัติตามลักษณะ
พ้ืนฐานของบุคคล ดังนี้ (สันทัด ทองรินทร์, 2548) 
 1.เป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถ หรือ มีความสามารถในการใช้ความคิด ซึ่งได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการสูงเพราะการผลิตและสร้างสรรค์รายการ เป็นการมองไปล่วงหน้าว่าต้องการ
จะสื่อเนื้อหาให้เป็นภาพและเสียง ต้องมีการจัดวางล าดับเรื่องหรือเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
จึงจะเกิดความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลที่จะมาช่วยสนับสนุนเนื้อหา
รายการ การคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือสร้างทางเลือกที่ดีส าหรับการผลิตและสร้างสรรค์รายการและคิดนอก
กรอบที่เป็นอยู่ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซากหรือเลียนแบบรายการอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลของการให้สามารถ
แข่งขันกับรายการอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ ผลของการมีทักษะหรือมีความสามารถในการคิด
ดังกล่าว จะน าไปสู่การสร้างสรรค์รายการได้ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการเขียนบท การก ากับ
รายการโดยการแปลงบทเป็นภาพและเสียงถึงแม้การใช้ความคิดอาจเป็นเรื่องยากส าหรับบางคน แต่ก็
สามารถฝึกและอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ 
 2. เป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา มองประเด็นปัญหาอย่างเข้าใจและ
เห็นจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนี้เพราะการผลิตรายการ
เป็นงานที่ละเอียดอ่อนและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานตลอดเวลา เช่น การบันทึก
รายการในช่วงเวลากลางวันอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของแสง หากแสงธรรมชาติหมดไปจะต้องมีการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยในการด าเนินงานให้เหตุการณ์ที่ถ่ายท ารายการยังไม่เสร็จ เช่น  มีการจัด
แสงเพ่ือให้เป็นกลางวันหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของผู้แสดงที่ไม่มาตามก าหนดอาจต้องมี
การถ่ายท าฉากอ่ืนก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าเพราะความล่าช้าอาจท าให้สูญเสียงบประมาณเพ่ิมขึ้น
ได้ บุคลากรด้านรายการจึงต้องมีความรอบรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาตลอดเวลา 
 3. เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ช่างสังเกต มีความจดจ าที่ดีเพราะการหมั่น
สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือจดจ าสิ่งที่เห็นจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่จะเป็นแนวทางในการสร้าง
ความคิด การประยุกต์หรือดัดแปลงหรือน ามาใช้ในการผลิตรายการที่จัดท าได้ดี มีความน่าสนใจได ้
 4. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น เนื่องจากการผลิตและการสร้างสรรค์รายการเป็นงานที่หยุด
นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ เพราะหากหยุดนิ่งนั่นหมายถึงคุณค่าความน่าสนใจในรายการจะลดลงทันทีและ
กลุ่มเป้าหมายมักจะมีทางเลือกจากรายการอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งได้ ดังนั้นบุคลากรฝ่ายรายการจึงต้องมี
ความกระตือรือร้นในการคิด การวางแผน แสวงหาแนวคิด แนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์รายการเพ่ือ
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ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ติดตามรายการมากที่สุด นอกจากนี้ในการท างานร่วมกันบุคลากรฝ่ายรายการ
กับฝ่ายเทคนิคต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการด้วย 
 5. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร พูดตรงประเด็น เสียงดังฟังชัดเพราะกระบวนการ
ผลิตรายการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเป็นจ านวนมากและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรฝ่ายรายการด้วยกันเอง ผู้ปรากฏตัวทางรายการ ผู้สนับสนุนการผลิตรายการ หรือแม้แต่การ
ท างานร่วมกันกับบุคลากรฝ่ายเทคนิค ซึ่งการท างานร่วมกันเป็นจ านวนมากนี้เองจึงต้องมีการสื่อสาร
กันให้ชัดเจน ตรงประเด็นมากที่สุดหากมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันอาจท าให้การท างานเข้าใจผิดและเกิด
การผิดพลาดในการท างานได้  
 6. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากเป็นการท างานร่วมกันกับคนจ านวนมาก จึงต้องมี
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลากรอ่ืนๆ ต้องรู้จักบุคลิกลักษณะของผู้ร่วมงานทุกคนเพ่ือให้สามารถท างาน
ร่วมกันได้ เพราะการท างานผลิตรายการไม่ใช่งานที่เป็นการสั่งการอย่าง เดียว หากแต่ต้องรู้จักการ
เข้าใจเห็นใจผู้อ่ืนด้วยเสมอ 
 7. เป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้น า กล้าคิดและกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยการบริหารการผลิต ผู้อ านวยการผลิต ผู้ผลิตรายการภาคสนาม 
ผู้จัดการผลิต ผู้เขียนบท ผู้ก ากับรายการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สั่งการและเป็นผู้น าใน
การผลิตรายการ ดังนั้น จึงต้องมีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในการผลิตรายการ อย่างไรก็
ตามการเป็นผู้น าดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเสมอ 
 8. เป็นผู้ที่มีลักษณะผสมผสานทั้งนักศิลปะ ช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการที่งานผลิตรายการเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งศิลปะในการถ่ายทอดเนื้อหาจากรายการให้มีความ
งามแล้ว บุคลากรฝ่ายรายการต้องเรียนรู้งานเทคนิคด้วย การต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคเพ่ือให้
สามารถสั่งการ หรือประสานงานกับฝ่ายเทคนิคได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน ขณะเดียวกันบุคลากร ก็
ต้องมีความเป็นนักจิตวิทยาด้วยเพราะเป็นการท างานร่วมกับผู้อ่ืนจึงต้องเรียนรู้บุคลิกลักษณะนิสัย
บุคลากรอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น   
 9. เป็นผู้ที่มีการเตรียมการวางแผนที่ดี โดยหลักแล้วการเตรียมการและการวางแผนเป็นงาน
ที่ใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานและเกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการซึ่งเป็นหน้าที่ของกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการ ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีความรอบคอบในการเตรียมการและการวางแผนซึ่งถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์รายการและจะน าไปสู่กระบวนการผลิตรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดั้ง
นั้นจึงต้องมีการเตรียมการและวางแผนงานที่ดี 
 10. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและตรงเวลา ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรด้านการผลิต
รายการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรายการ หรือ ฝ่ายเทคนิคล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบในงานตามหน้าที่ของ
ตนเองเสมอ แต่บุคลากรฝ่ายรายการมักถูกกล่าวถึงเสมอในด้านความไม่รับผิดชอบหรือตรงต่อเวลา 
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เช่น ผู้แสดงไม่มาตรงเวลา ไม่มีความรับผิดชอบในงานปล่อยให้ฝ่ายเทคนิคมาเตรียมพร้อมด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการที่จะบันทึกรายการรอล่วงหน้าแต่ไม่ได้มาตรงเวลา หรือไม่มาเลยท าให้เกิดความ
เสียหายแก่การผลิตรายการทั้งในด้านงบประมาณและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 11. เป็นผู้ที่เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเปิดใจกว้าง การผลิตรายการโทรทัศน์เป็นงาน
ที่เก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเปิดใจกว้างพร้อมใน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น บางครั้งฝ่ายเทคนิค น่าจะเป็นผู้ก ากับเทคนิค หรือช่างกล้อง อาจ
ให้ค าแนะน าในด้านมุมกล้องที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ก ากับรายการ อย่างไรก็ตามการยึดมั่นในความ
คิดเห็นของตนเองเป็นหลักหรือมากเกินไปมักจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน 
 12. เป็นผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการผลิต
รายการโทรทัศน์เป็นงานที่ใช้จินตนาการสูงและไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ประกอบกับการแข่งขันของ
รายการต่างๆ มีสูงขั้นและมีการพัฒนารายการอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ผลิตรายการจึงต้องเป็นผู้ที่รักในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอโดยอาจเป็นการดูงาน ฝึกอบรม หรือการเรียนรู้จาก
งานอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการของตนเอง 
 บุคลากรด้านรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรใด ท าหน้าที่ หรือมีบทบาทใดก็ตามต่างล้วนเป็นกลไกส าคัญ
ของรายการที่จะร่วมกันผลักดันให้การท างานร่วมกันจนเกิดเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ที่สามารถตรึง
ผู้ชมให้สามารถติดตามรับชมโดยตลอดรายการการตั้งแต่ต้นจนจบ 
 

บุคลากรทางด้านเทคนิค 
 
 บุคลากรทางด้านเทคนิค ส่วนใหญ่จะท าหน้าที่ในกระบวนการผลิตรายการ (Production) 
และกระบวนการหลังการผลิต (Post-production) ซึ่งบุคลากรทางด้านเทคนิคไม่ได้หมายถึงช่างซ่อม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงต าแหน่งหน้าที่ที่ท างานด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์
ได้ด้วยทักษะและรู้วิธีการใช้เครื่องมือโดยอาจไม่จ าเป็นต้องจบมาทางด้านสายเทคนิคก็ได้ ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวิศวกรกับกลุ่มที่ไม่ใช่วิศวกรก็คือ กลุ่มวิศวกรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รู้รายละเอียดด้านคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
เพ่ือการจัดซื้อ รู้ว่าควรติดตั้ง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องอย่างไร แต่กลุ่มที่ไม่ได้เป็นวิศวกรนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานเก่ียวข้องกับอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ในแง่มุมของการน าอุปกรณ์
เหล่านั้นไปใช้ในการถ่ายท าหรือตัดต่อมากกว่า  
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 1. กลุ่มวิศวกร (Engineering staff) คือ เจ้าหน้าที่ที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือ
สายช่างเทคนิคโดยตรง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างดี บุคลากรกลุ่มนี้ ได้แก ่
  1.1 หัวหน้าวิศวกร (Chief engineer) มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อเครื่องมือ การออกแบบวางระบบ นอกจากนี้ยัง
ดูแลการส่งสัญญาณออกอากาศ ควบคุมงานการติดตั้ง ตรวจสอบการท างานของระบบออกอากาศ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2  ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร (Assistant chief engineer) มีหน้าที่คอยช่วยเหลืองาน
ของหัวหน้าวิศวกรทั้งทางด้านเทคนิคและการด าเนินการส่วนต่างๆ บางครั้งเรียกต าแหน่งนี้ว่าผู้
ควบคุมงานด้านวิศวกรรม (Engineering supervisor) 
  1.3 วิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุง (Maintenance engineer) มีหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในระหว่างการถ่ายท าและหลังการถ่ายท าเสร็จสิ้น 
  1.4  วิศวกรควบคุมสัญญาณภาพ (Video engineer) มีหน้าที่ปรับหน่วยควบคุม
ภาพ (CCU) ที่เป็นเครื่องปรับสัญญาณภาพจากกล้องต่างๆ เพ่ือให้คุณภาพของภาพได้มาตรฐาน
เดียวกันในการออกอากาศ โดยมีเครื่องตรวจสอบการวัดสัญญาณภาพจากกล้องคือ vector scope 
และ waveform monitor 
 2. กลุ่มที่ไม่ใช่วิศวกร (Non-engineering personnel) บุคลากรกลุ่มนี้อาจเรียนมา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสายช่างเทคนิคหรือไม่ก็ได้ งานกลุ่มนี้เน้นเรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 ช่างไฟ (Electrician) มีหน้าที่ดูแลด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบแสง
สว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมทั้งติดตั้งและปรับต าแหน่งไฟในทิศทางที่ผู้ก ากับรายการหรือผู้
ก ากับแสงต้องการ มักเรียกสั้นๆว่า ช่างไฟ หากเป็นหัวหน้าช่างไฟเรียกว่าต าแหน่ง gaffer 
  2.2 ผู้ก ากับด้านเทคนิค (Technical director / Switcher / Vision mixer) มี
หน้าที่ในการตรวจตราการท างานของช่างเทคนิคเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยการการถ่ายท าแต่ที่ส าคัญ 
คือท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการท างานบนแผงสวิตเชอร์ (Switching board) โดยเลือกตัดสลับภาพจาก
แหล่งภาพต่างๆ ตามที่ผู้ก ากับต้องการ เช่น จากกล้องตัวที่  1 ไปกล้องตัวที่ 2 ดังนั้น กรณีการถ่ายที่
ต้องใช้กล้องมากกว่าหนึ่งตัวต่อเข้ากับเครื่องสวิตเชอร์จ าเป็นต้องมีต าแหน่งนี้ในการท าหน้าที่ดังกล่าว 
  2.3 ผู้ก ากับแสง (Lighting director / LD) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ก ากับรายการให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จทางด้านภาพ ผู้ก ากับแสงจะวางแผน ออกแบบและควบคุมดูแลงานด้านการ
จัดไฟว่าแสดงที่ปรากฏออกมานั้นเป็นไปตามอารมณ์ของฉากที่ผู้ก ากับรายการต้องการหรือไม่ โดย
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ท างานประสานกับช่างกล้อง ฝ่ายฉาก และช่างไฟ เพ่ือวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ลงตัวส าหรับภาพที่
ปรากฏออกมา ต าแหน่งนี้มักพบเฉพาะในการผลิตรายการใหญ่ๆ เท่านั้น 
  การออกแบบวางแผนงานเกี่ยวกับเรื่องแสงของผู้ก ากับแสงนั้น ต้องตรวจสอบว่าแสง
นั้นถูกต้องตามท่ีผู้ผลิตรายการและผู้ก ากับรายการต้องการหรือไม่ และการติดตั้งดวงไฟจะต้องส าเร็จ
ลุล่วงก่อนที่คณะผู้ถ่ายท าและนักแสดงจะเริ่มการซ้อมการแสดงในห้องส่ง ผู้ก ากับแสงจะปรึกษา
วางแผนเรื่องของแสงกับผู้ก ากับรายการ และแสงที่ได้ต้องสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้ก ากับ
รายการที่ได้วางแผนไว้ แสงยังท าหน้าที่ในการก าหนดอารมณ์และสีสันของรายการและมีผลต่อตัว
นักแสดง เมื่อปรากฏภาพบนจอโทรทัศน์ผู้ก ากับแสงจะต้องตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ในการ
ติดตั้งดวงไฟและต้องรู้ว่าควรจะใช้ดวงไฟแบบไหนจึงจะได้แสงตามความต้องการ ในระหว่างการถ่าย
ท าผู้ก ากับแสงจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดคิวของแสงที่จะตกลงมายังนักแสดง และแสงที่ตก
ลงมาบนพ้ืนที่ของการแสดงหรืออาจจะต้องดับแสงบางส่วนในการให้เกิดเงาตามที่ผู้ก ากับรายการ
ต้องการ (สหศกัดิ์ กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
  2.4 ช่างกล้อง (Camera operators/Shooters) ท าหน้าที่ถ่ายภาพตามที่ผู้ก ากับ
ต้องการและรบัผิดชอบคุณภาพของภาพในเชิงเทคนิคหากเป็นสตูดิโอขนาดเล็กต าแหน่งนี้จะท าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดไฟอย่างง่ายๆ ด้วยตนเองกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ให้ช่างกล้องเป็นเจ้าหน้าที่จัดไฟด้วย 

           2.5 เจ้าหน้าที่ด้านเสียง (Sound mixer/Audio technician) ท าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านบันทึกเสียงทั้งหมดในการถ่ายท า ต าแหน่งนี้จะท างานอยู่หน้าแผงควบคุมเสียงเพ่ือผสมเสียง
ต่างๆ ตามที่ต้องการเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าเสียงนั้นจะมาจากไมโครโฟน เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่นซีดี 
หรือสัญญาณ เสียงการสัมภาษณ์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5  ผู้ก ากับเทคนิคประจ าอยู่ภายในห้อง Control room  
ที่มา http://www.splashmedia.com  
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  2.6 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวีดิทัศน์ (Videotape operator) มีหน้าที่ในการกดปุ่ม
ปล่อยเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ต่างๆ ในการถ่ายท า 
  2.7 เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความหรือกราฟิกขึ้นจอ (Character generator/CG 
operator) ท าหน้าที่พิมพ์และ/หรือเรียกข้อมูลที่เป็นชื่อหรือกราฟิกต่างๆ ออกมาจากคอมพิวเตอร์
เพ่ือขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ เช่น ชื่อผู้ร่วมรายการ โลโก้ เครดิต แผนภูมิ และแผนภาพประกอบใน
รายการ เป็นต้น 
  2.8 นักออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก (Digital graphic artist / Graphics 
designer) ท าหน้าที่ในการออกแบบงานกราฟิกในรายการด้วยคอมพิวเตอร์หรือรับงานกราฟิกที่ได้รับ
มอบหมายมาลงมือท าจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ออกอากาศอาจรวมถึงการเตรียมงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ชื่อรายการ แผนภาพต่างๆ และการท าพ้ืนหลังกราฟิก 
  2.9 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Videotape editor) ท าหน้าที่ในการตัดต่อรายการในขั้นตอน
หลังการถ่ายท าเพ่ือภาพและเสียงออกมาดีที่สุด 
 

คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรด้านเทคนิค 
 
 บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคนิคส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตรายการ ที่ผู้ท างานต้องมีความรู้ความช านาญทางด้านเทคนิคและต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายรายการเพ่ือให้กระบวนการผลิตรายการด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรด้านเทคนิคจึงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและความรักในด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เนื่องจาก
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการผลิตรายการนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการท าความ
เข้าใจในระบบการท างาน 
 2. เป็นผู้ที่มีความอดทน เพราะการท างานด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นไม่มีเวลาที่
แน่นอน บางครั้งอาจผลิตในเวลากลางคืนและต้องมีการเตรียมการก่อนการผลิตรายการ เช่น มีการตั้ง
กล้องจัดแสงล่วงหน้าและต้องใช้เวลาที่นานและหลังจากที่ผลิตรายการแล้วเสร็จก็ต้องจัดเก็บอุปกรณ์
ท างานใหเ้สร็จช้ากว่าฝ่ายรายการ ดังนั้นจึงต้องมีความอดทนในการท างานเป็นอย่างสูง 
 3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในด้านเทคนิคที่บางครั้งอาจ
เกิดปัญหาจากการใช้เครื่องมือ ที่บุคลากรด้านเทคนิคต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถท างานได้ 
 4. เป็นผู้ที่รู้จักในการเคารพบทบาทหน้าที่ของผู้อ่ืนเพราะบุคลากรด้านเทคนิคส่วนใหญ่
จะต้องเป็นผู้ที่รับค าสั่ งจากฝ่ายายการถึงแม้บางครั้งฝ่ายเทคนิคอาจมีอาวุโสทั้งวัยวุฒิและ
ประสบการณ์มากกว่าผู้ผลิตรายการแต่ต้องรับฟังการสั่งการของฝ่ายรายการ เช่น ผู้ก ากับรายการ ซึ่ง
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เป็นการท างานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการผลิตรายการอย่างไรก็ตามฝ่ายเทคนิคอาจให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายรายการได้ เช่น มุมกล้อง การจัดแสง เป็นต้น 
 5. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และมีความตรงต่อเวลาในการท างาน เพ่ือให้งานสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยมีความตั้งใจที่จะท างาน ไม่เพิกเฉย เฉื่อยชา กล่าวคือ ต้องท างานแข่งกับ
เวลา เพราะการผลิตรายการโทรทัศน์จะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง การท างานที่ล่าช้าจะท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
 6. เป็นผู้ทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานโดยการคิดในสิ่งที่แปลกใหม่และให้ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อทีมงาน 
 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปแต่มีเป้าหมายที่ไป
ทิศทางเดียวกันคือ ร่วมกันด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ได้คุณภาพทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหา 
หมายถึงภาพท่ีชัดเจนสื่อความหมายได้ และระบบเสียงที่ดี พร้อมกับเนื้อหาที่เป็นสาระและผู้ชมได้รับ
ประโยชน์ ลักษณะของการท างานเป็นกลุ่มจ าเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกัน (Common Plan) ถึง
ขอบเขตการปฏิบัติงานและการประเมินงานร่วมกันเพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน กลุ่มงานจะ
ได้ไม่เกิดความสับสนและได้รับรู้อย่างกระจ่างชัดถึงแผนการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล การพ่ึงพา
อาศัยกัน (Interdependence) ในกลุ่มงานมีความส าคัญมาก เพราะว่าการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เป็นกระบวนการที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่สลับซับซ้อนและท างานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายถ้า
เพียงแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็อาจเป็นเหตุให้รายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นนั้น
ไม่มีคุณภาพไปด้วย ประการส าคัญบุคคลแต่ละคนต้องมีความไว้วางใจกันมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ มี
ระเบียบวินัยในการท างานและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ยอมรับในบทบาทและหน้าที่ของกันและกัน 
(สุทิติ ขัตติยะ, 2555) 
 จากบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทั ศน์ ทั้งฝ่าย
รายการและฝ่ายเทคนิคนั้น จ านวน ต าแหน่ง และหน้าที่ของบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้ประกอบการหรือสถานีโทรทัศน์ หากผู้ประกอบการหรือสถานีโทรทัศน์มีขนาด
กลางหรือขนาดเล็ก บางต าแหน่งงานอาจจะยุบรวมให้เหลือแต่หน้าที่ส าคัญๆ การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตต้องค านึงถึงจ านวนของงานที่จะมอบหมายให้กับบุคคลากรการเลือก
บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน (Put the man on the right job) จะช่วยให้กระบวนการท างาน 
ด าเนินไปอย่างคล่องตัว บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ และได้ผลของงานที่มีประสิทธิภาพ 
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สรุป 
 
 บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นทรัพยากรส าคัญในกระบวนการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ ซึ่งมีการจัดเป็นโครงสร้างการท างาน โดยแบ่งหน้าที่กันตามแผนก ตามฝ่าย หรือตามขั้นตอน
ในการผลิต โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ บุคลากรด้านรายการ และบุคลากรด้านเทคนิค  ซึ่ง
บุคลากรด้านรายการ ที่ท าหน้าที่หลักในการรับผิดชอบด้านเนื้อหา และพัฒนารายการเป็นหลัก ส่วน
ใหญ่จะปฏิบัติงานในขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) และกระบวนการผลิต (Production) 
ส่วนบุคลากรด้านเทคนิค จะท าหน้าที่ในด้านการสร้าง ผลิต หรือควบคุมการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  องค์การแต่ละแห่งจะมีการจัดโครงสร้าง
องค์การแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของตนเองท าให้จ านวนของบุคลากรและขอบเขตของ
ต าแหน่งหน้าที่นั้นมีความแตกต่างกันไป ทุกต าแหน่งงานในกระบวนการผลิตมีเป้าหมายที่ไปทิศทาง
เดียวกัน คือ ร่วมกันด าเนินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้ได้คุณภาพท้ังด้านเทคนิค เนื้อหา สามารถ
ตรึงผู้ชมให้สามารถติดตามรับชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ในที่สุด 
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แบบฝึกหัดบทที่ 4 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
  
1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างบุคลากรที่อยู่ในขั้นการผลิต Pre-production มา 5 ต าแหน่งงาน 
2. หากนักศึกษาได้เป็นผู้อ านวยการผลิตรายการข่าวภาคค่ าประจ าสถานีโทรทัศน์ จะต้องสร้างทีม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งใดบ้าง   
3. จงอธิบายลักษณะการท างานระหว่าง ฝ่ายรายการ กับ ฝ่ายเทคนิค 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในขั้นตอน Post-production มีต าแหน่งงานใดบ้าง 
5. Producer กับ Director มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร 
6. จงระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านรายการมาโดยสังเขป 
7. บุคลากรทางด้านเทคนิค ในกลุ่มที่ไม่ใช่วิศวกร ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานใดบ้าง 
8. ขณะที่บันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่จะต้องประจ าอยู่บริเวณพ้ืนที่การแสดงในห้องสตูดิโอ 
จะต้องมีใครบ้าง และท าหน้าที่อะไร 
9. จงระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคลากรด้านเทคนิคมาโดยสังเขป 
10. ให้นักศึกษารับชมรายการละครโทรทัศน์ตามความสนใจมา 1 เรื่อง แล้วจ าแนกว่ามีบุคลากรใน
การผลิตต าแหน่งงานใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
อุปกรณ์และเครือ่งมอืในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ส่วนประกอบและชนิดของกล้องโทรทัศน์ 
 2. วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพ 

3. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านภาพโทรทัศน์ 
 4. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียง 

5. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสง 
 6. อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  

7. สรุป   
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงส่วนประกอบและชนิดของกล้องโทรทัศน์ได้ 

 2. บ่งบอกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกภาพโทรทัศน์ได้ 
3. บ่งบอกถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้านการถ่ายภาพโทรทัศน์ได้ 

 4. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียงได ้ 
5. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสงได ้ 

 6. บ่งบอกถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตรายการและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ได้ 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกและทดลองการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์ 



124 

 

 

3. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเครื่องมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วสรุปท าความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ตัวอย่างของ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

5. ระบบอินเทอร์เนต 
6. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 
 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 

3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 
 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 5 
อุปกรณ์และเครือ่งมอืในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 

 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้ได้ภาพและเสียงที่ดีนั้นย่อมต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตรายการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านการผลิตมีการพัฒนาอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิตจากระบบ Analog มาเป็น Digital ท าให้มีความทันสมัยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก มี
การใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น ระบบภาพที่มีความคมชัด สมจริงมากขึ้น ระบบช่องเสียงที่หลากหลายและมี
เทคนิคการผลิตภาพพิเศษ (Special Effect) ที่ท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต จะต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละชนิด
ให้มีความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในที่นี่จะแบ่งประเภทของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ส่วนประกอบและชนิดของกล้องโทรทัศน์ 
 2. วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพ 

3. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านภาพโทรทัศน์ 
 4. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียง 

5. อุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสง 
 6. อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
 อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้ง 6 ข้อนี้เป็นการรวบรวมอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายท าท้ังในและนอกสถานที่ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
และตรงตามประเภท จุดมุ่งหมายในการผลิต รวมทั้งรู้ขีดความสามารถ ข้อจ ากัดของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลที่จะได้จากการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ด้วย 
 

ส่วนประกอบและชนิดของกล้องโทรทัศน์ 
 

 กล้องโทรทัศน์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับสร้างภาพ 
เพ่ือน าไปออกอากาศหรือบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ เพ่ือการใช้งานที่ถูกต้องและให้การถ่ายท าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้กล้องโทรทัศน์ควรศึกษาให้เข้าใจทั้งในเรื่องส่วนประกอบและชนิดของ
กล้องโทรทัศน์  

 1. ส่วนประกอบของกล้องโทรทัศน์ ภายในตัวกล้องประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ที่ติดยึดบนโครงตัวกล้อง มีเลนส์และจอภาพ (viewfinder) อยู่ด้านหน้า ด้านข้างจะมีสวิตซ์ต่างๆ ปุ่ม
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ปรับสัญญาณ ตลอดจนขั้วต่อสายเพ่ือการใช้งานในลักษณะต่างๆ ด้านท้ายของตัวกล้องเป็นส่วน
บันทึกภาพ ส่วนประกอบประกอบหลักของกล้องอย่างน้อยต้องมี 3 ส่วน คือ เลนส์ (lens) ตัวกล้อง 
(camera itself) และช่องมองภาพ (viewfinder) โดยเลนส์จะอยู่ด้านหน้าสุดท าหน้าที่รับแสงที่
สะท้อนจากวัตถุเข้ามายังเลนส์ พลังงานแสงที่เลนส์รับเข้ามานั้นจะถูกส่งต่อไปยังตัวกล้องซึ่งมีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพ (imagine device) ด้านหลังหรือหากมีการบันทึกภาพ
ที่เกิดขึ้นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากตัวกล้องก็จะถูกเขียนลงบนวัสดุบันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
เช่น เทปแม่เหล็ก ซึ่งเมื่อต้องการรับชมภาพที่บันทึกเอาไว้ก็ต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ
เหล่านั้นให้กลายเป็นภาพหรือแสงอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ อุปกรณ์กล้องที่มีเครื่องเล่นเทป เครื่องเล่นเทป 
และเครื่องรับโทรทัศน์ ส่วนประกอบหลักของกล้องโทรทัศน์ มี 3 ส่วน คือ  
  1.1 เลนส์ (lens) ท าหน้าที่ในการควบคุมความชัด (focus) การปรับเปลี่ยนช่องรับ
แสง   (f-stop) และการปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัส (focal length) ซึ่งเลนส์ที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์
ส่วนใหญ่เป็นเลนส์ซูม (zoom lens) คุณสมบัติของเลนส์ซูมเป็นเลนส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงความ
ยาวโฟกัสได้   ท าให้กล้องสามารถดึงภาพวัตถุที่ถ่ายท าให้ใกล้เข้ามาหรือห่างออกไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยกล้องไม่ต้องเคลื่อนที่เข้าหาหรือถอยห่างออกจากวัตถุนั้นเพ่ือเปลี่ยนขนาดภาพ การปรับซูมกล้อง
จะเป็นการเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์ซึ่งจะมีผลต่อภาพทั้งในแง่พ้ืนที่การมองเห็นและความชัด
ลึกของภาพ ซึ่งกล้องทั่วไปจะมีปุ่มที่ควบคุมการซูม โดยจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ W (wide) 
หมายถึง ภาพในลักษณะมุมกว้าง และ T (tele) หมายถึง ภาพในลักษณะใกล้  
  1.2 ตัวกล้อง (camera) ท าหน้าที่รับภาพที่สะท้อนจากเลนส์โดยหลอดภาพแล้ว
ระบบภาพส่วนในจะท าการเปลี่ยนภาพที่ได้จากเลนส์นั้นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพ่ือท าให้เกิดการ
บันทึกภาพลงสู่ม้วนเทป หน่วยความจ าภายนอก (memory card) หรือส่งไปยังแหล่งรับสัญญาณ
ภาพอ่ืนๆ โดยใช้สายเคเบิ้ล ตัวกล้องสร้างขึ้นจากโครงโลหะเบาไร้สนิม จ าพวกอลูมิเนียมหล่อซึ่งใน
ภายในตัวกล้องก็จะเป็นที่บรรจุอุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกบรรจุไว้ภายในอย่างแน่นหนา 
เป็นลักษะเสียบเข้าและถอดออกได้โดยง่ายเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
  1.3 ช่องมองภาพ (View finder) คือส่วนที่ท าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ากลับมา
อีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณภาพ จอดูภาพจะติดตั้งอยู่ในส่วนหน้าของกล้องทางด้านซ้ายใกล้กับเลนส์ 
เป็นจอภาพโทรทัศน์ขนาดเล็กเพ่ือแสดงผลของภาพที่ได้ท าการถ่ายซึ่งผู้ถ่ายภาพสามารถมองเห็นภาพ
ที่ถ่ายเพื่อจะได้จัดการภาพตามต้องการ  
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ภาพที่ 5.1  ส่วนประกอบหลักของกล้องโทรทัศน์ 
  

  2. ชนิดของกล้องโทรทัศน์  กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้น จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานค่อนข้างสูงมีระบบการท างานที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบัน มีการผลิตกล้อง
ที่สามารถใช้งานได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น กล้องโทรทัศน์ส าหรับมืออาชีพนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กล้องในสตูดิโอ (studio camera) และกล้องถ่ายท านอกสถานที่ (ENG/EFP 
camera) ซ่ึงแต่ละกล้องมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554)  
  2.1 กล้องในสตูดิโอ (studio camera) เป็นกล้องที่นิยมใช้ตามสตูดิโอของ
สถานีโทรทัศน์ มีประสิทธิภาพสูง ราคาแพง ขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก มักติดตั้งกับขาตั้งกล้องแบบ
พิเศษที่เรียกว่า พีเดสตอล (pedestal) ส่วนประกอบหลักของกล้องสตูดิโอ คือ เลนส์ซูม (zoom 
lens) ตัวกล้อง (camera itself) และช่องมองภาพ (viewfinder)นอกเหนือจากนั้น ได้แก่ ปุ่มควบคุม
การซูม (zoom control) ตัวควบคุมการโฟกัส (focus control) ที่เสียบหูฟังส าหรับติดต่อสื่อสาร 
(intercom) ไฟสีแดงบริเวณด้านหน้ากล้อง (tally light) มีไว้ส าหรับแสดงว่ากล้องตัวนั้นก าลัง
ออกอากาศหรือบันทึกภาพอยู่ กล้องประเภทนี้จะท าหน้าที่จับภาพ และสัญญาณภาพไปที่หน่วย
ควบคุมสัญญาณภาพ (camera control unit / CCU) ที่ห้องควบคุม และเนื่องจากกล้องสตูดิโอมี
ราคาแพง ดังนั้น ผู้ผลิตหลายรายจึงได้ปรับกล้องท่ีใช้ในสตูดิโอให้มีราคาถูกลงซึ่งเป็นที่นิยมและการใช้
งานได้เช่นเดียวกันกับกล้องสตูดิโอ  
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ภาพที่ 5.2  กล้องโทรทัศน์ในสตูดิโอ 
ที่มา  http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-studio-camera-sony-hdc/630784 

 
  2.2 กล้องถ่ายท านอกสถานที่ (ENG/EFP camera) หรือ portable camera เป็น
กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ที่ใช้ ส าหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่หรือภายในสตูดิโอก็ได้ ตัวกล้อง
และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถถอดประกอบเปลี่ยนได้ถ้าใช้นอกสถานที่ก็จะประกอบตัวกล้องให้เล็ก
กะทัดรัด ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1-2 คนในการ ถ่ายท าได้ เช่น การท าข่าว, การถ่ายสารคดี  กล้องชนิด
นี้ มีน้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายประเภท สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดสดจาก
เหตุการณ์จริงไปยังสถานีแม่ข่าย เพ่ือเผยแพร่ภาพแก่ผู้ชมทางบ้านได้อีกด้วย กล้องส าหรับงานข่าว 
สามารถใช้มือถือ หรือแบกบนบ่าได้ง่ายเพราะมีความเบาและทนทานต่อการใช้งานทุกสภาพการณ์
นอกจากนี้อาจมีอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือสะดวกในการผลิตรายการอีกด้วย เช่น ขาตั้ง กล้องสายสะพาย 
เลนส์กรองแสง เป็นต้น เครื่องบันทึกวิดีโอเทปขนาด 3/4 นิ้ว ได้กลายเป็นขนาดมาตรฐานของกล้องนี้ 
เพราะน้ าหนักไม่มาก สะดวกในการเคลื่อนย้าย ปัจจุบันเครื่องบันทึกวิดีโอเทป  บางรุ่นบางยี่ห้อ อาจ
รวมอยู่กับกล้อง โดยไม่ได้แยกออกเป็นสองส่วนจึงง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น   

 

ภาพที่ 5.3  กล้องโทรทัศน์ถ่ายท านอกสถานที ่
ที่มา http://www.softatoz.com  
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2.3 กล้องชนิด Convertible camera เป็นกล้องที่ใช้ได้ทั้งในห้องส่งและใช้ได้ทั้ง
ถ่ายท านอกสถานที่เป็นการพัฒนาไปจากกล้องชนิด portable camera โดยหัวของกล้องจะมีช่อง
มองภาพใหญ่พอๆ กับกล้องในห้องสตูดิโอ และมี เลนส์ซูม ที่มีประสิทธิภาพดีกว่ากล้องชนิด 
portable camera 

 
ภาพที่ 5.4  กล้องโทรทัศน์ชนิด Convertible camera 
ที่มา  http://www.visuals-switzerland.net  

 
   2.4 กล้องชนิด Electronic cinematography เป็นกล้องที่มีรูปร่างคล้ายกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ ให้ความคมชัดเหมือนถ่ายจากฟิล์ม 35 มม. มีวิธีการใช้เหมือนกับกล้องที่ใช้ในการถ่าย
ภาพยนตร์ 

 
 

ภาพที่ 5.5 กล้องโทรทัศน์ชนิด Electronic cinematography 
ที่มา http://www.studiodaily.com/2006/12/bandpro-debuts-the-sony-f23/  
 
  2.5 กล้องชนิด HDTV (high definition television) เป็นกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ที่
มีความคมชัดสูง จ านวนความละเอียดของเส้นในแนวนอน 1080 เส้น ดังนั้น 1080p จึงเป็นสัญญาณ
ภาพแบบ HDTV โดยมีการรับส่งสัญญาณภาพในแบบจอกว้างหรือไวด์สกรีน ( Widescreen ) 
อัตราส่วน 16:9 หมายถึงความละเอียดของการแสดงจะผลอยู่ที่ 1920 จุดในแนวนอน และมีความ
ละเอียด 1080 จุดในแนวตั้ง รวมเท่ากับ 1920 x 1080 หรือเท่ากับ 2,073,600 พิกเซล ( 2Mpixel 

http://www.visuals-switzerland.net/
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หรือ 2 ล้านพิกเซล )  ตัวอักษร p ย่อมาจาก Progressive Scan หรือ non-interlaced ในขณะที่ i 
ย่อมาจาก interlaced ปัจจุบันทั้ง 1080i และ 1080p เป็นฟอร์แมตความละเอียดสูงสุด ที่ใช้กัน
ทั่วไปในการแพร่ภาพโทรทัศน์และการเก็บภาพวิดีโอ   

 
 

ภาพที่ 5.6  กล้องโทรทัศน์ชนิด HDTV (high definition television)   
ที่มา   http://www.itechnews.net  

2.6 แคมคอร์ดเดอร์ (camcorder) เป็นกล้องที่มีตัวบันทึกวีดิทัศน์อยู่ภายในกล้อง 
โดยแต่ก่อนนั้นการบันทึกภาพโทรทัศน์ต้องใช้อุปกรณ์แยก 2 ส่วน คือ ส่วนของกล้อง และส่วนของตัว
บันทึกวีดิทัศน์ (video tape recorder) แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นท าให้สามารถน าสองส่วนนี้เข้า
รวมไว้ด้วยกัน กล้องรุ่นใหม่ๆ ประเภทนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเลนส์ซูม ช่องมองภาพขนาดใหญ่ที่พับ
เก็บได้ ช่องใส่แบตเตอรี่ ช่องเสียบสายภาพและเสียง ปุ่มท าหน้าที่ควบคุมภาพและเสียงต่างๆ ปุ่มการ
ท างานของเครื่องเล่นและบันทึกเทปวีดิทัศน์ของกล้องและระบบการบันทึกเสียงที่ติดมากับกล้อง 
ส าหรับตัวกล้องจะมีชิ้นส่วนที่ท าหน้าที่ผลิตและส่งภาพคุณภาพสูงไปยังตัวบันทึกเทปวีดิทัศน์ (VTR-
videotape recorder) โดยตัวบันทึกเทปอาจเป็นแบบติดตั้งมากับกล้องซึ่งท าให้สามารถย้อนดูภาพที่
บันทึกไว้ในกล้องได้ทันที หรือบางรุ่นอาจแยกประกอบก็ได้ ส าหรับกล้องรุ่นใหม่จะมีขนาดกะทัดรัด 
สะดวกสบาย ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้นอีกทั้งมีฟังก์ชั่นพิเศษที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน เช่น ระบบป้องกันการสั่นไหวของภาพและระบบการปรับค่าแสงอัตโนมัติเพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องความสมดุลของแสง เป็นต้น กล้องชนิดนี้จะต้องมี port ที่สามารถต่อกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือถ่ายทอดสัญญาณไปบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ทั้งเพ่ือการตัดต่อในรูปแบบ Non-
linear และการบันทึกเป็น file ข้อมูลของภาพนิ่ง 
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ภาพที่ 5.7 กล้องโทรทัศน์แคมคอร์ดเดอร์ (camcorder) 
ที่มา http://www.softatoz.com     

  
 เนื่องจากเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจ ากัดเกี่ยวกับการถ่ายภาพในระบบ Digital อุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ ที่
ใช้ในการถ่ายภาพวีดิทัศน์จึงมีอีกหลายชนิด เช่น กล้องถ่ายวีดีทัศน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งที่สามารถถ่ายวีดิทัศน์ในระบบ Full HD ได้  ผู้ผลิตรายการจึงควรพิจารณาเลือกใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายภาพโทรทัศน์ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ความสะดวก และได้ภาพ
วีดีทัศน์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามความต้องการ 
  

วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพ 
 
   วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดิทัศน์ในยุคเริ่มต้นเป็นเทปในระบบ 
Analog และต่อมาพัฒนาเป็นเทประบบ Digital ซึ่งทั้งคู่จัดอยู่ในกลุ่มของการท างานในระบบ Linear 
หรือระบบใช้เทปนั่นเอง อย่างไรก็ดี แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งท างานในระบบดิจิทัลแบบ 
Non-linear หรือระบบไม่ใช้เทปกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นท าให้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ เช่น กล้อง และเครื่องมือตัดต่อ ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีของตนให้ท างานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ได้ โดยตัวบันทึกวีดีทัศน์ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เทปมากขึ้น ได้แก่ 
ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี และการ์ดเก็บความจ า เป็นต้น ดังนั้นในแบ่งชนิดของวัสดุบันทึกวีดิทัศน์ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
  1. ประเภทเทป (tape format) หรือระบบลิเนียร์ (linear system) รูปแบบ
วัสดุที่ใช้ในการท างาน คือ ม้วนเทป ซึ่งม้วนแต่ละชนิดมีคุณภาพที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับเครื่องมือ
ที่มีอยู่ว่าใช้ได้กับเทปชนิดนั้นหรือไม่ เช่น เทปเบต้าก็ต้องใช้กับกล้องเบต้าและเครื่องเล่นเทปเบต้า 
และเทป S-VHS ก็ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นเทปออกอากาศ เป็นต้น เทปที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ มีดังนี้ 
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   1.1 Standard VHS เป็นรูปแบบหนึ่งของ Camcorder ที่ใช้ม้วนเทปขนาด
เท่ากับม้วนเทปที่ใช้กับเครื่องเล่นเทป VHS ขนาดความกว้างของเทป 0.5 นิ้ว ซึ่งสามารถบันทึกภาพ
ได้นานที่สุดในบรรดา Camcorder ซึ่งบันทึกได้เท่ากับขนาดความยาวของม้วนเทปเช่น 3 ชั่วโมงเป็น
ต้น แต่คุณภาพของการบันทึกก็ต่ าที่สุดในจ านวน Camcorder คือมีจ านวนเส้นที่ 230-250 เส้น
เท่านั้นจึงเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ในบ้านไม่สามารถใช้ผลิตรายการเพ่ือการออกอากาศได้ แต่ข้อดีของ 
Camcorder ชนิดนี้ก็คือมีราคาถูก  
 
 
   

 
 
 

 
ภาพที่ 5.8  ม้วนเทป Standard VHS           
ที่มา http://www.videocopycentre.com.au 

  
   1.2 ม้วนเทป VHS-C มีลักษณะทางเทคนิคการบันทึกและคุณภาพของภาพ
เช่นเดียวกันกับ Standard VHS แต่แตกต่างกันตรงขนาดของม้วนเทปที่ใช้ คือมีขนาดเล็กกว่าเพ่ือท า
ให้ตัวกล้องมีขนาดเล็กลงทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการน า ไปใช้งาน ในการ playback สามารถน าม้วนเทป 
VHS-C ไปเล่นในเครื่อง Standard VHS ได้โดยใช้ Adapter ขนาดเท่าม้วนเทป VHS ธรรมดา 
เนื่องจากการท าให้ม้วนเทปมีขนาดเล็กลง จึงท าให้ความยาวในการบันทึกลดลงด้วย  ซึ่งจะอยู่ที่ 30 
จนถึง 45 นาทีเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.9  ม้วนเทป Standard VHS 
ที่มา  http://www.luconda.com 
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   1.3  ม้วนเทป Super VHS มี ลักษณะเช่นเดียวกันกับ Standard VHS แตกต่างกัน
ตรง จ านวนเส้นของภาพคือสูงขึ้นไปที่ 350 – 400 เส้น และมีความละเอียดของภาพสูงกว่า ท าให้
คุณภาพของภาพสูงกว่า standard VHS โดยทั่วไปตัว Camcorder จะสามารถบันทึกภาพได้ทั้ง 
Standard และ Super VHS เพียงแต่การเปลี่ยนม้วนเทปที่น ามาบันทึกและเปลี่ยนฟังก์ชั่นเท่านั้น 
เพราะความแตกต่างอยู่ที่เนื้อเทปที่ ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.10  ม้วนเทป Super VHS           
ที่มา  http://thefutureoftv.wordpress.com/history-2/  
 
  1.4 ม้วนเทป Betacam เป็น ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทโซนี่ในช่วงปี 1980 เป็น
ระบบที่ได้รับความนิยมใช้ทั่วโลกในวงการการผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับการออกอากาศเพราะให้
คุณภาพของของภาพได้ดีที่สุดจากการคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาของบริษัทโซนี่จนเป็นมาตรฐานของการ
ออกอากาศ จากนั้นมา Beta ก็ได้เป็นก าเนิดระบบที่พัฒนาตามมาคือ Betacam SP (Superior 
Performance), Digital Betacam และ Betacam SX ระบบนี้ใช้ม้วนเทปที่เรียนกวา Betamax 
ความกว้างครึ่งนิ้ว มีความยาวม้วนเทปตั้งแต่ 20 นาที จนถึง 90 นาท ีเนื่องจากระบบนี้เป็นการใช้งาน
ในลักษณะ Professional กล้องจึงมีระบบของการบันทึก Time code เพ่ือใช้ในการล าดับภาพโดย
บันทึก Time code   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.11  ม้วนเทป Betacam           
ที่มา  http://www.realistvideo.com  

http://thefutureoftv.wordpress.com/history-2/
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   1.5 ม้วนเทป 8 MM. เป็น กล้องที่ใช้ม้วนเทปขนาด 8 มม. ขนาดม้วนเทปเท่าๆ กับ
ขนาดของเทปบันทึกเสียงแบบ Cassette camcorder ชนิดนี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้กะทัดรัดพกพาไป
ได้สะดวก ระดับคุณภาพของภาพเทียบเท่ากับ standard VHS คือจ านวนเส้นประมาณ 270 เส้นแต่
คุณภาพของเสียงจะดีกว่าเล็กน้อย การ playback สามารถใช้ตัว camcorder ท าหน้าที่เป็นเครื่อง
เล่น ต่อสายสัญญาณภาพและเสียงต่อเข้ากับ Monitor หรือเครื่องรับโทรทัศน์ก็สามารถ playback 
ได้โดยตัว Camcorder เอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.12  ม้วนเทป 8 MM           
ที่มา  http://www.oddmix.com   
 
  1.6 ม้วนเทป Hi 8 มี ลักษณะเช่นเดียวกันกับชนิด 8 MM. แต่สามารถให้ความ
ละเอียดของภาพได้สูงกว่า คือมีจ านวนเส้น 400 เส้นซึ่งเท่ากับระดับของ SVHS ความยาวของเทปมี
ความยาวสูงสุดในการบันทึกได้ 120 นาท ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.13  ม้วนเทป Hi 8           
ที่มา   http://www.dvdyourmemories.com 

  
  1.7 ม้วนเทป DVCAM เป็น โฉมใหม่ของ Camcorder ในรูปแบบ Digital ซึ่งการ
บันทึกภาพ บันทึกในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ดังนั้นจึงให้รายละเอียดความคมชัดมากกว่า มีรายละเอียด
ของภาพสูงสุด รวมทั้งแทบไม่มีอัตราการสูญเสียสัญญาณในขณะถ่ายโอนสัญญาณ เหมาะแก่การใช้
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งานบันทึกภาพเหตุการณ์และงานสารคดีทั่วไป ม้วนเทปที่ใช้บันทึกเป็นแบบ Mind DVCAM Tape มี
ความยาวในการบันทึกอยู่ที่ 40 - 60 นาที (http://www.vdoservice.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.14  ม้วนเทป DV CAM           
ที่มา   http://convertertodigital.com 

  
  2. ประเภทที่ไม่ใช้เทป (tapeless format) หรือ นอนลิเนียร์ (non-linear) 
เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการตัดต่อ เช่น ความรวดเร็วในการดูภาพ
เลือกภาพ และแก้ไขภาพในขั้นตอนตัดต่อ การรักษาคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงให้เหมือนกับ
ต้นฉบับเดิม และการบีบอัดข้อมูลจ านวนมากๆ ลงไปในหน่วยเก็บความจ าแบบดิจิตอลที่ใช้พ้ืนที่เพียง
เล็กน้อย ท าให้ลักษณะการท างานระบบนี้มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ข้อมูลวีดิทัศน์ในระบบ non-linear 
สามารถเก็บไว้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

   2.1 ฮาร์ดดิสก์ (Hard drive) เป็นการเก็บข้อมูลดิจิตอลไว้ในคลังข้อมูล 
ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล ชนิดแม่เหล็ก หรือ Magnetic Drive การเก็บข้อมูล 
ของฮาร์ดดิสก์ จะเก็บอยู่บน แผ่นจานแม่เหล็ก หรือ Platter ที่จะแปลงค่า ของสนามแม่เหล็ก ให้
เปลี่ยนแปลงไป ตามค่าของข้อมูลที่ถูกบันทึก   
    2.2 แฟลช (flash memory devive)    เป็นหน่วยความจ าประเภทรอมที่
เรียกว่า อีอีพร็อม (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory : EEPROM) ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่น าข้อดีของรอมและแรมมารวมกัน ท าให้หน่วยความจ าชนิดนี้สามารถเก็บข้อมูลใน
เหมือนฮาร์ดดิสก์ คือ สามารถเขียนและลบข้อมูลได้ตามต้องการและเก็บข้อมูลได้แม้ไม่ได้ต่อเข้ากับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา พกพาได้สะดวกมักใช้เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูล ในอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล เช่น กล้องดิจิทัล กล้องวีดิทัศน์ ที่เก็บข้อมูล แบบดิจิทัล 
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ภาพที่ 5.15  อุปกรณ์บันทึกภาพโดยไม่ใช้เทป            
ที่มา   http://www.thaigoodview.com  

  
   2.3 แผ่นเก็บความจ า (memory stick and cards) คือ สื่อบันทึก ที่ทาง 
บริษัท โซนี่ ได้คิดค้นขึ้นมา หน่วยความจ า นี้สามารถ รองรับอุปกรณ์มัลติมีเดียได้มากมายทั้ง เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบPC, กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3 และ PDA โดยเมโมรีสติ๊กมีรูปร่างเป็นแท่งแบน
ยาวขนาดของมิติอยู่ที่ 50 x 21.5 x 2.8 มิลลิเมตร สามารถจุข้อมูลได้มากถึงระดับกิกะไบต์และมี
ความเร็วในการบันทึกสูงด้วยขนาดที่เล็กและบางจึงสะดวกต่อการน าพกพาติดตัว  

3. เครื่องบันทึกภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับบันทึกรายการโทรทัศน์ในกรณีที่มีการถ่ายท า
รายการในห้องสตูดิโอ สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ (ศุภางค์  นันตา, 2552) 
  3.1 เครื่องบันทึกภาพแบบยูเมติก (U matic) ภาพที่บันทึกจะมีคุณภาพเพียง
พอที่จะใช้ออกอากาศได้แต่ปัจจุบันใช้กันค่อนข้างน้อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.16  เคร่ืองบันทึกภาพแบบยูเมติก (U matic)      
ที่มา  http://www.magicimagedesign.com 
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    3.2 เครื่องบันทึกภาพแบบเบต้าแคม (Betacam) สามารถบันทึกภาพ
คุณภาพสูงในระดับออกอากาศ ภาพมีความคมชัดมากจึงได้รับความนิยมแพร่หลายมักน ามาใช้ในการ
ถ่ายท ารายการข่าว สารคดี และการถ่ายท านอกสถานที่ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.17  เคร่ืองบันทึกภาพแบบยูเมติก (U matic)      
ที่มา   http://encyclopedia2.thefreedictionary.com  
 
  3.3 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล (Digital video recorder) ได้รับความนิยมเพ่ิม
มากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนลียีดิจิทัล 
โดยมีหลักการท างานเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกภาพลงในหน่วยความจ าของ
คอมพิวเตอร์ได้ โดยไฟล์ภาพและเสียงที่มีขนาดใหญ่เครื่องบันทึกภาพดิจิทัลมีข้อดีคือสามารถน าภาพ
และเสียงที่บันทึกไว้มาใช้ซ้ าได้หลายครั้งโดยคุณภาพไม่ลดลง 
 วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการบันทึกภาพในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิดการ
บันทึกภาพในลักษณะเก็บหน่วยความจ าไว้ในฮาสดิสก์ ในแฟลช และในแผ่นเก็บความจ าจะได้รับ
ความนิยมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสามารถน าไฟล์ภาพมาตัดต่อในระบบ Non-Linear ใน
คอมพิวเตอร์ ท าให้ประหยัดเวลาและใช้โปรแกรมตัดต่อที่มี Function ที่หลากหลายท าให้ผู้ผลิต
รายการ สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจ 
 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านภาพโทรทัศน์ 
  
 นอกจากกล้องโทรทัศน์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพโทรทัศน์แล้วยังมีอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องด้านการถ่ายภาพโทรทัศน์ที่จะต้องน ามาเป็นส่วนประกอบในกรณีที่มีการถ่ายท ารายการทั้ง
ในและนอกสถานทีโ่ดยสามารถจ าแนกได้อีก ดังนี้ 
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 1. จอดูภาพหรือมอนิเตอร์ (TV monitor) เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพโทรทัศน์ประเภท
หนึ่งมีความคมชัดสูงซึ่งในห้องสตูดิโอและห้องควบคุมการผลิตจะมีมอนิเตอร์ส าหรับให้ทีมงานผู้ผลิต
รายการได้เห็นภาพที่ก าลังออกอากาศหรือบันทึกรายการอยู่ในขณะนั้น 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.18   จอดูภาพหรือมอนิเตอร์ (TV monitor)     
ที่มา    http://www.planetdv.net  
 
 2. แผงจอดูภาพ (monitor sets) เป็นจอโทรทัศน์ที่ใช้ส าหรับแสดงภาพที่มาจากแหล่ภาพ
ต่างๆ ทุกแหล่ง เช่น กล้อง เทเลซีน เครื่องบันทึกเทปภาพ ฯลฯ ท าให้ต้องมีจอดูภาพไว้หลายจอ 
นอกจากจะแสดงแหล่งภาพต่างๆ แล้วจอดูภาพยังมีไว้ส าหรับตรวจสอบภาพก่อนออกอากาศจริง 
(preview) หรือการเตรียมภาพไว้ท าเทคนิคพิเศษและตรวจสอบภาพที่ส่งออกอากาศไปแล้ว หรือ
ส่งไปบันทึกเทป (on air) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.19  แผงจอดูภาพ (monitor sets)    
ที่มา   http://encyclopedia2.thefreedictionary.com   

http://www.planetdv.net/
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 3. อุปกรณ์ตัดต่อล าดับภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนหลังผลิตรายการ (post- 
production) ในการน าภาพที่ถ่ายท า น ามาตัดต่อล าดับภาพ ตกแต่งภาพ ท าภาพพิเศษ เป็นต้น โดย
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตัดต่อข้ันพื้นฐาน มีดังนี้ (สมสุข หินวิมาน, และคณะ, 2554) 
  3.1 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบลิเนียร์ (linear editing equipment) เป็นการตัดต่อที่
น าเทปถ่ายท ามาตัดต่อใหม่ โดยการใส่เทปที่ต้องการตัดต่อเข้าไปยังเครื่องเล่นเทปแล้วก าหนดช่วง
ของภาพและสียงที่ต้องการบันทึกลงเทปด้วยแป้นควบคุมการตัดต่อโดยการก าหนดจุดเข้า (mark in) 
และจุดออก (mark out) หลังจากนั้นน าเทปอีกหนึ่งม้วนใส่เข้าไปในเครื่องบันทึกเทป (VTR 
recorder) เพ่ือบันทึกสัญญาณภาพและเสียงจากเครื่องเล่นเทป (VTR player) ในจุดที่ได้ก าหนด
เอาไว้ ซึ่งขณะตัดต่อ เจ้าหน้าที่จะมองเห็นภาพจากมอนิเตอร์เพ่ือดูภาพจากเครื่องเล่นเทปและภาพที่
ไดจากจากเครื่องบันทึกเทป ดังนั้นชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนี้จึงประกอบไปด้วย เครื่องเล่นเทป เครื่อง
บันทึกเทป แป้นความคุมจุดการตัดต่อ จอมอนิเตอร์ แต่หากมีการท างานด้านกราฟิกแบบง่ายๆ การ
ผสมเสียงและการท าภาพเทคนิคพิเศษ ก็จะต้องเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก แผงควบคุม
เสียง เครื่องเล่นแผ่นซีดี และสวิตเชอร์ เพ่ิมเติมเข้ามา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5.20 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบลิเนียร์ (linear editing equipment)              
ที่มา http://www.xstratek.com  

  
  3.2 ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนอนลิเนียร์ (non-linear editing equipment) เป็น
การตัดต่อ  ข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลซึ่งมีโปรแกรมส าหรับตัดต่อ ภาพ เสียง ท า
กราฟิก และท าเทคนิคพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นเทป การตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ค าสั่งปฏิบัติการให้เลือกมากมาย เช่น ตัด แทรก เคลื่อนย้าย คัดลอก เป็นต้น และท าเทคนิคพิเศษ
เพ่ิมเติม ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนี้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อ และอาจเพ่ิม
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ล าโพงในการฟังเสียง จอมอนิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อมองภาพ และเครื่องผสมเสียงในกรณีที่ผู้ใช้ไม่
ถนัดใช้ปุ่มคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งหลังจากตัดต่องานจนเสร็จสิ้นแล้วผู้ผลิตรายการสามารถส่ง
ไฟล์ข้อมูลนั้นไปยังสถานีออกอากาศที่ใช้ระบบอาร์ดดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องถ่ายโอนสัญญาณ
ใส่ลงเทปอีก 

 
 
ภาพที่ 5.21  ชุดอุปกรณ์ตัดต่อระบบนอน ลิเนียร์ (non-linear editing equipment)              
ที่มา  http://www.bappas.com/ced.php 

  
 4. เครื่องตัดสลับภาพ (switcher) การผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งภายในห้องสตูดิโอและนอก
สถานที่ มีการใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการเชื่อมต่อกับกล้องและแหล่งภาพต่างๆ เพ่ีอท าหน้าที่ในการ
เลือกตัดสลับภาพจากแหล่งต่างๆ ลงเทปหรือออกอากาศแบบทันทีทันใดในขณะถ่ายท า อุปกรณ์
ดังกล่าวมีชื่อว่า เครื่องตัดสลับภาพ หรือ switcher ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่เลือกตัดสลับภาพจาก
แหล่งภาพต่างๆ ขณะถ่ายท าแล้วเครื่องดังกล่าวยังถูกใช้ในห้องตัดต่อระบบใช้เทปเพ่ือเลือกแหล่งภาพ 
ขึ้นตัวหนังสือและท าเทคนิคภาพพิเศษต่างๆ ได้อีกด้วย ส่วนประกอบพ้ืนฐานในค าสั่งการท างานบน
แผนเครื่องสวิตเชอร์ต้องมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของการท าหน้าที่ในการเลือกแหล่งภาพ
น าเข้าต่างๆ 2) ส่วนในการท างานเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพ และ 3) ส่วนท าหน้าที่เกี่ยวกับเทคนิคภาพ
พิเศษรวมถึงการคีย์กราฟิกและตัวหนังสือขึ้นจอ แต่หากเป็นรุ่นที่มีการท างานซับซ้อนมากขึ้นอาจมี
ระบบช่วยจ าเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นทั้งนี้แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นมีหน้าตาและต าแหน่งของ
ปุ่มต่างๆ แตกต่างกันไปตามการออกแบบของแต่ละบริษัทซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษาจากคู่มือการใช้งาน
เพ่ิมเติม (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
 

 
  

 



141 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.22  เคร่ืองตัดสลับภาพ (switcher)               
ที่มา  http://www.miataturbo.net 

 
5. เครื่องพิมพ์ตัวอักษร (character generator / CG) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ตัวอักษร

และข้อความตา่งๆ เข้าไปผสมกับสัญญาณภาพโทรทัศน์ท าให้ตัวอักษรปรากฏขึ้นจอ ได้แก่ ชื่อรายการ 
ชื่อพิธีกร รายชื่อทีมงานผู้ผลิตรายการใน credit ท้ายรายการหรือตัวอักษรวิ่งด้านล่างจอโทรทัศน์ 
เป็นต้น อุปกรณ์นี้จะอยู่ในห้องควบคุมการผลิต อยู่ในต าแหน่งใกล้กับอุปกรณ์ตัดสลับภาพ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.23  เคร่ืองพิมตัวอักษร(character generator / CG) 
ที่มา  http://encyclopedia2.thefreedictionary.com  
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 6. เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer graphic) เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานผลิต
กราฟิกโดยเฉพาะ ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถท าได้หลายอย่างคือ 1) การใช้กล้องจับภาพนิ่ง เป็นการน าเอา
กล้องโทรทัศน์มาติดตั้งท าเป็นแท่นส าหรับถ่ายภาพกราฟิกต่างๆ ทั้งภาพถ่ายจากตัวหนังสือ งานพิมพ์ 
หรืองานอ่ืนๆ  2) การสร้างตัวอักษร ออกแบบตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3) การท า อะนิเมชั่น  สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคพิเศษทุกรูปแบบ 4) การสร้างสรรค์งาน
กราฟิกด้วยรูปแบบศิลปะต่างๆ เช่น การวาดด้วยมือ การระบายสี การตกแต่งสีสัน เป็นต้น 5) เครื่อง
คอมพิวเตอร์กราฟิกบางชนิดได้ผสมผสานระหว่างคุณสมบัติของเครื่องออกแบบกราฟิกรวมเข้ากับ
เครื่องตัดต่อล าดับภาพจนกลายเป็นเครื่องเดียวกันและสามารถท างานตัดต่อและงานออกแบบ
เบ็ดเสร็จเข้าไว้ด้วยกัน 
 7. เครื่องฉายเทเลซีน เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนภาพจากฟิล์มให้เป็นสัญญาณโทรทัศน์โดยแหล่ง
ภาพที่ใช้ในการผลิรายการวิทยุโทรทัศน์ในบางครั้งอาจอยู่ในรูปของฟิล์มภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์
พระราชพิธีส าคัญต่างๆ ของไทยในอดีต ทั้งนี้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องและเคลื่อนไหว 
ฟิล์มสไลด์ที่เป็นภาพนิ่งก็สามารถใช้กับเครื่องฉายเทเลซีนได้เช่นกัน 
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพทุกชนิดส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลของภาพที่ถ่ายออกมา
เพ่ือให้ผู้ผลิตรายการสามารถดูและตรวจสอบได้ว่าภาพที่ถ่ายท านั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ใน
ปัจจุบันจอแสดงผลของภาพมีความละเอียดสูงขึ้นท าให้สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย 
 

 
อุปกรณ์ด้านเสียง 
 
 ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากภาพที่ใช้สื่อความหมายแล้ว เสียงก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ใช้สื่อความหมายในข้อมูล เนื้อหา ที่ต้องการน าเสนอ ดังนั้น อุปกรณ์ด้านเสียง จึงต้องถูก
น ามาใช้ควบคู่กันในการถ่ายท าซึ่งอุปกรณ์ด้านเสียงที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้   
             1. Lavaliere Microphone  เป็นไมโครโฟนชนิดคล้องคอนักแสดง  หรือผู้ประกาศหรือ
ถ้าเล็กลงไป อาจเรียกว่า  Pin  Microphone  ที่สามารถเหน็บ  หนีบหรือปักลงที่ปกเสื้อหรือ เน็คไท
ของผู้แสดงได้โดยปกติไมโครโฟนชนิดนี้มีรูปแบบการรับเสียงรอบทิศทางแต่เนื่องจากเวลาใช้มักติดไว้
ใกล้ปากผู้แสดงจึงไม่ท าให้เสียงรบกวนอ่ืนๆ รับเข้าไปได ้ 
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ภาพที่ 5.24 ไมโครโฟนชนิด Lavaliere Microphone                  
ที่มา http://www.prorent.lt  

 
2. Desk Microphones เป็นไมโครโฟนที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับรายการที่มีคนแสดงนั่งอยู่

หลังโต๊ะ โดยไม่มีการเคลื่อนย้าย สามารถที่จะวางต าแหน่งของไมโครโฟนตั้งโต๊ะนี้ให้รับเสียงคนแสดง
ได้อย่างดีและเป็นไมโครโฟนปรากฏอยู่ในภาพด้วย เช่น รายการข่าว รายการสนทนา หรือรายการ
บรรยาย โดยปกติไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะนิยมใช้แบบ Dynamic แบบ Ribbon และ Electrets 
Condenser ที่มีรูปแบบการรับเสียงแบบหัวใจ ในบางครั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะยังน าไปใช้เป็นแบบ
มือถือได้ด้วย   
 3. Hand Microphones เป็นไมโครโฟนชนิดมือถือที่พิธีกรหรือนักร้องนิยมใช้ นอกจากนั้น
ผู้สื่อข่าวที่รายงานตามสถานที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็มักใช้แบบนี้เช่นกันข้อดีของไมโครโฟนชนิดนี้ก็คื อ
ผู้ใช้สามารถควบคุมต าแหน่งที่ต้องการในการรับเสียงได้ แต่ก็อาจมีข้อเสียก็คือผู้ใช้ต้องเป็นภาระใน
การถือและต้องรับผิดชอบกับคุณภาพของเสียงที่ออกมาด้วยเช่นกันเพราะผู้ถือสามารถควบคุม
ต าแหน่งการรับเสียงได้โดยปกตินิยมใช้แบบ  Dynamic และ  Electrets  Condenser  ที่มีรูปแบบ
การรับเสียงรอบทิศทางและแบบหัวใจในรายการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.25  Hand Microphone                  
ที่มา http://www.bls.gov  
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 4. Stand Microphone เป็นไมโครโฟนแบบขาตั้ง ที่จริงแล้วคือไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ 
(Desk Microphones) และแบบมือถือ (Hand Microphone)  ที่น ามาติดเข้ากับขาตั้ง
นั่นเอง ส่วนมากใช้กับรายการเพลงที่มีนักร้องและใช้รับเสียงของไมโครโฟนเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพ
ของเสียงที่ดี  
 5. Headset Microphone เป็นไมโครโฟนชนิดที่ติดอยู่กับหูฟัง บางรายการต้องการผู้
ประกาศหรือผู้บรรยายที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนพลุกพล่านมีเสียงอึกทึก ดังนั้นการพูดการบรรยายต้อง
ให้ไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากเช่น การบรรยายกีฬา กรีฑา เป็นต้น และขณะเดียวกันในขณะที่พูดหรือ
บรรยายก็ได้ยินเสียงตนเองทางหูฟังและบางทีอาจต้องได้ยินเสียงผู้ก ากับทางหูฟังอีกข้างหนึ่งเรียก
ระบบนี้ว่า Binaural 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.26  Headset Microphone                      
ที่มา  http://www.audiolinks.com   
 
 6. Boom Microphone  เป็นการควบคุมเพ่ือให้รับเสียงได้ดีโดยไม่ให้เห็นภาพของ
ไมโครโฟนในจอภาพที่นิยมคือ  Dynamic  และ Electrets  Condenser  ที่มีรูปแบบการรับเสียง
เป็นแบบหัวใจทั้งหัวใจกว้างและแคบที่สามารถรับเสียงได้เฉพาะทิศทางที่ก าหนดและปฏิเสธเสียงจาก
ทิศทางท่ีไม่ต้องการ ไมโครโฟนแบบBoom นิยมตั้งไว้ที่ปลายของคันเหล็กหรือไม้ก็มี     
  6.1 Hand-Held  Fish pole เป็นไมโครโฟน Boom  ชนิดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่ปลาย
ของคันอลูมิเนียมที่ไม่ยาวนักสามารถยึดหรือหดคันได้บ้างตามพ้ืนที่การใช้งาน วิธีใช้เพียงแต่มีผู้ถือคัน
แล้วยื่นไมโครโฟนที่ปลายไปรับเสียงที่ต้นก าเนิดเสียงที่ต้องการ ข้อเสียของแบบนี้ก็คือเมื่อถือไปสักครู่
จะรู้สึกหนักและการควบคุมตัวไมโครโฟนอาจจะไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ร้อยเปอร์เซนต์และใน
การเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากแหล่งเสียงท าได้โดยการเดินเข้าหรือเดินออกของผู้ถือไมโครโฟน  
Boom  นี้ ซึ่งอาจท าได้ไม่สะดวกนักในสถานการณ์ท่ีแออัด  
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ภาพที่ 5.27  Boom Microphone 
ที่มา  http://www.bhphotovideo.com  

 
  6.2 Tripod  (Giraffe)  Boom เป็นไมโครโฟน Boom  ชนิดที่ติดไว้ปลายข้างหนึ่ง
ของคันอะลูมิเนียมเช่นเดียวกับแบบแรก หากแต่ว่าติดตั้งไว้บนล้อเลื่อนสามารถเลื่อนเข้าออกได้ตาม
ต้องการและบางครั้งการควบคุมทิศทางของคันอะลูมิเนียมเพ่ือควบคุมตัว  Boom  ในการก าหนดทิศ
ทางการรับเสียงอาจท าได้โดยการหมุนปลายอีกข้างหนึ่งของคันอะลูมิเนียมได้ไม่ยากนัก  ข้อเสียของ
ไมโครโฟน  Boom ชนิดนี้ก็คือเมื่อก าหนดความยาวของคันอะลูมิเนียมแล้วการเคลื่อนที่เข้าหาหรื
ออกจากแหล่งเสียงต้องเคลื่อนที่ทั้งล้อเลื่อนซึ่งอาจเป็นปัญหาในพ้ืนที่แคบๆ อีกประการหนึ่งการรับ
เสียงที่ผู้แสดงอยู่ห่างจากไมโครโฟนอาจท าได้ยาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.28  Tripod  (Giraffe)  Boom                        
ที่มา  http://www.goodbuyguys.com  
 
  6.3 Perambulator  Boom  เป็นไมโครโฟน  Boom  ชนิดใหญ่มีสายพานลูกล้อ
ตรึงเข้ากับไมโครโฟนเพ่ือให้ผู้ควบคุมไมโครโฟนชนิดนี้ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการอีกทั้ง
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่โดยการขับเคลื่อนโยกสายได้อย่างสะดวกสบายบางชนิดสามารถหมุน

http://www.bhphotovideo.com/indepth/audio/buying-guides/shotgun-microphones
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แขนหรือคันยาวติดตั้งตัวไมโครโฟน Boom ได้ถึง 360 องศาแต่บางชนิดอาจหมุนได้น้อยกว่าในการ
ก าหนดต าแหน่งการรับเสียงของไมโครโฟนชนิดนี้ท าได้โดยให้ผู้แสดงไปยืนอยู่   ณ  จุดแสดงจริงๆ 
แล้วยกมือขึ้นท ามุม  45  องศากับพ้ืน ต าแหน่งของไมโครโฟน Boom  ควรอยู่  ณ  จุดสัมผัสปลาย
นิ้วมือของผู้แสดงนั่นเป็นจุดที่รับเสียงของผู้แสดงคนนั้นได้ ดีที่สุด 
  

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.29  Perambulator  Boom                           
ที่มา  http://www.golden-agetv.co.uk   
 
 7. ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphones) ไมโครโฟนชนิดนี้สามารถท างานได้
โดยไม่ต้องมีสายไมโครโฟนต่อระหว่างตัวไมโครโฟนกับเครื่องควบคุมสัญญาณเพราะท างานโดยมี
เครื่องส่งวิทยุเล็กๆ ที่ท างานด้วยแบ็ตเตอรี่ต่อเข้ากับตัวไมโครโฟน เสร็จแล้วเครื่องส่งวิทยุก็จะส่ง
คลื่นวิทยุที่แปลงจากคลื่นเสียงที่ได้รับจากไมโครโฟนให้เป็นคลื่นวิทยุ FMส่งไปยังเครื่องรับวิทยุ FM ที่
ต่อเข้ากับเครื่องควบคุมสัญญาณอีกทีหนึ่ง ในปัจจุบันได้วิวัฒนาการให้ดีมีคุณภาพสามารถตัดคลื่น
รบกวน ได้ ระยะทาง ได้คุณภาพเสี ยงที่ ดี นั้ นตั ว ไม โครโฟนกับ เครื่ อ ง รั บ  FM อยู่ ห่ า งกัน
ระหว่าง  50 ถึง 1000  ฟุตและแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุ FM มีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง  4-
6  ชั่วโมง ข้อดีของไมโครโฟนชนิดนี้ก็คือไม่มีสายระเกะระกะอันท าให้เกิดปัญหาใน การเคลื่อนไหว
ของผู้แสดง   
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.30  ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphones)                             
ที่มา  http://www.karaokecenter.com    
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 8. อุปกรณ์ผสมเสียง (Audio console / Mixer) เป็นอุปกรณ์ที่เสียงทุกเสียงที่ใช้ในการ
ผลิตรายการจะต้องต่อเข้ามาในอุปกรณ์นี้ เช่น เสียงสัญญาณจากไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป เสียง
ของเครื่องดนตรี แหล่งของเสียงต่างๆ เพ่ือท าการขยายเสียง ผสมเสียงท าให้เสียงได้สมดุลและ
สามารถตรวจดูคุณภาพเสียงว่าได้มาตรฐานหรือไม่ก่อนที่จะน าเสียงที่ได้ส่งออกอากาศหรือบันทึกเทป 
นอกจากนั้นอุปกรณ์ผสมเสียงยังสามารถที่จะปรับแต่งเสียงทุ้ม กลาง แหลมได้ด้วยวงจรที่เรียกว่า 
equalizer สามารถก าหนดต าแหน่งของเสียงให้อยู่ล าโพงข้างซ้ายขวาได้ตามต าแหน่งของ
แหล่งก าเนิดเสียง อุปกรณ์ผสมเสียงจะเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมเสียงทั้งหมดจะมีขนาด รูปร่าง ราคา
แตกต่างกันไปบางแบบมีสัญญาณเข้า มากถึง 48 ช่องเสียง (สหศักด์ิ  กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
 

 
ภาพที่ 5.31   อุปกรณ์ผสมเสียง (Audio console / Mixer)                             
ที่มา http://blog.livedesignonline.com/  
 
 9. เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นซีดี และเครื่องมินิดิสก์ เป็นเครื่องมือและเป็นแหล่งที่น า
สัญญาณเสียงๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงดนตรี เสียงพูด หรือ เสียง Effect ต่างๆ เข้าสู่อุปกรณ์
ผสมเสียงรวมกันออกมาเป็นสัญญาณเสียงที่ต้องการ 
 อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าภาพเนื่องจากเสียงจะเป็นส่วน
หนึ่งในการสื่อความหมายให้ผู้ชมมีความเข้าใจในภาพที่น าเสนอไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงประกอบ 
เสียงดนตรี และเสียงพิเศษดังนั้น คุณภาพของเสียงย่อมเกิดจากการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน
เสียงที่มีคุณภาพที่ดีและเลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วย 
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อุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสง 
 
 การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ แสง มีความจ าเป็นเสมอ ซึ่งนอกจากจะให้ความสว่างแล้วแสงยัง
ท าให้เกิดองค์ประกอบของภาพที่เป็นศิลปะได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ก ากับแสงที่จะให้
ภาพออกมาในลักษณะอย่างไรและสื่อความหมายต่อผู้ชมอย่างไร อุปกรณ์และเครื่องมือด้านแสงก็คือ
ดวงไฟที่ใช้ในการให้แสง สามารถจ าแนก ตามชนิดการให้แสง  ดังนี้  
 1. ดวงไฟที่ให้แสงเข้ม (Hard light) เป็นดวงไฟที่ให้แสงส่องเป็นล าแสงตรงไปตามทิศทาง
ที่ต้องการ ส่วนใหญ่เรียกว่า ไฟ spotlight การให้แสงเข้มหรือการให้แสงจ้าจากดวงไฟที่ให้ความสว่าง
สูงสุดส่องตรงไปยังสิ่งที่ถ่ายภายในฉากส่วนที่แสงส่องกระทบจะมีความกระจ่างสูงหรือสว่างมาก และ
ก่อให้เกิดเงาเข้มหรือเงาด า ซึ่งมีเส้นขอบคมมากทางด้านหลังของส่วนหรือสิ่งนั้น  ตามทิศทางของ
ล าแสงแต่ละล า ภาพที่ถ่ายด้วยล าแสงเช่นนี้จะมีสีตัดกันสูงมาก (High contrast) ชนิดของดวงไฟที่ให้
แสงเข้มและเป็นแสงที่แข็งโดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ (สหศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
  1.1 Fresnel spotlight เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเลนส์เป็นพิเศษเพ่ือให้แสงส่งเป็น
ล าแสง มีก าลังไฟตั้งแต่ 500 จนถึง 10,000 วัตต์ ระยะทางระหว่างหลอดไฟและเลนส์สามารถ
ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้ล าแสงแพร่กระจายไม่ส่องเป็นล าแสง เลนส์จะมีหลายขนาดก าลังไฟที่
ใช้ในห้องส่งจะมีขนาด 1,000 วัตต์ และ 2,000 วัตต์ หลอดไฟจะเป็นแบบ quartz halogen และ
สามารถควบคุมล าแสงได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า barn door ติดอยู่กับด้านข้างหลอดไฟ  
 

 
 
 
 
 
 
      

 ภาพที่ 5.32  ดวงไฟชนิด Fresnel spotlight 

 
  1.2 Ellipsoidal spotlight เป็นดวงไฟที่ใช้ท า effect พิเศษเป็นแสงที่มีรูปลวดลาย
ส่องไปที่ฉากหลังของผู้แสดงเป็นดวงไฟที่ให้แสงที่มีความเข้มมากโดยสามารถปรับระยะระหว่างดวง
ไฟและเลนส์ซึ่งจะท าให้แสงส่องเป็นล าแสงจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ barn door ในการปรับแสง สามารถ
ท า effect พิเศษโดยการใช้ร่วมกับ pattern projector จะได้รูปที่เป็นลวดลาย ฉายเป็นฉากหลังของ
ผู้แสดง  
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ภาพที่ 5.33 ดวงไฟชนิด Ellipsoidal spotlight                     

  
 2. ดวงไฟที่ให้แสงนุ่มนวล (soft light) ดวงไฟชนิดนี้บางแห่งเรียกว่า flood light โดยแสง
จะกระจายไปทั่วบริเวณโดยไม่มีทิศทางซึ่งจะท าให้ไม่มีเงาหรือเงาเพียงบางๆ แทบจะมองไม่เห็นเป็น
อุปกรณ์ที่ไม่มีเลนส์เพราะว่าจุดประสงค์ต้องการให้แสงอ่อนนวล แพร่กระจายไปทั่วบริเวณโดยทั่วไป
ในห้องส่งโทรทัศน์จะมีดวงไฟ soft light ให้เลือกใช้อยู่ 4 ชนิด คือ 
  2.1 Scoop เป็นอุปกรณ์ที่ใส่หลอดไฟมีรูปร่างครึ่งวงกลมเหมือนถ้วยใหญ่ๆ จะให้
การแพร่กระจายของแสงสูงมากและจะแพร่กระจายแสงไปทุกทิศทางโดยทั่วบริเวณเป็นดวงไฟที่นิยม
ใช้มากในห้องส่งโทรทัศน์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว และมีก าลังไฟ 1,000 วัตต์ หรือ 1,500 วัตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.34  โคมไฟแบบ Scoop                           
ที่มา  http://www.theaterlighting.net  
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  2.2 Soft light จะมีขนาดตั้งแต่ 750 วัตต์ จนถึง 5,000 วัตต์ เป็นอุปกรณ์สี่เหลี่ยม
ใหญ่ๆ แผงหลังจะมีวัสดุที่ท าให้แสงสะท้อนส่องกระจายไปทั่วบริเวณโดยไม่ท าให้เกิดเงาสามารถใช้
ส่องเพ่ือลบเงาที่เกิดจาก hard light  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.35 ดวงไฟแบบ Soft light 
ที่มา  http://www.rathboneenergy.com 
 
  2.3 Broad เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีที่สะท้อนแสง
อยู่ผนังด้านในหลังหลอดไฟจะให้จ านวนของแสงที่กระจายได้อย่างมากกมาย มี barn door เพ่ือปรับ
แสงและเป็นที่นิยมใช้ทั้งในห้องส่งและใช้นอกสถานที่ ที่นิยมส่วนใหญ่มีขนาด 1,000 2,000 และ 
5,000 วัตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.36 ดวงไฟแบบ Broad       
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  2.4 Fluorescent bank เป็น flood light ชนิดพิเศษประกอบไปด้วยแถวของ
หลอดนีออนหลายแถวจะให้แสดงแพร่กระจายใช้ได้ทั้งในห้องส่งและนอกสถานที่ ข้อดีคือมีความร้อน
น้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.37 ดวงไฟแบบ  Fluorescent bank    

  
  2.5  Cyclorama หรือ strip light จะเป็นแถวยาวโดยมีไฟที่เรียกว่า board 
ประมาณ 10 ถึง 12 แถว โดยทั่วๆ ไปจะใช้เป็นไฟส่องผ้าม่านหรือฉาก cyclorama ที่เป็นฉากหลัง 
จะใช้แขวนก็ได้หรือตั้งพ้ืนในห้องส่งก็ได้ strip light ส่วนมากจะมีสีเพื่อใช้เป็นเทคนิคพิเศษให้ฉากหลัง
หรืออาจจะใช้เป็นไฟส่องฉากท่ีมีขนาดใหญ่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.38 ดวงไฟแบบ Cyclorama หรือ strip light                                
 

  3. อุปกรณ์ควบคุมแสง (Dimmers) ในปัจจุบันแสดงจากดวงไฟที่ใช้ในห้องส่งจะควบคุม
การเปิดปิด เพิ่มแสงไฟได้โดยการต่อดวงไฟแต่ละดวงโดยตรงกับวงจรหรี่ไฟและใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัว
ควบคุมโดยการตั้งโปรแกรมที่สามารถควบคุมดวงไฟได้เป็นร้อยๆ ดวง การควบคุมดังล่าวสามารถ
ควบคุมดวงไฟแตล่ะดวง ควบคุมดวงไฟเป็นกลุ่มย่อยหรือควบคุมดวงไฟเป็นกลุ่มใหญ่ได้ คอมพิวเตอร์
จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าและจะท างานตามที่ผู้ก ากับแสงได้วางแผนไว้ซึ่งการท างานของ
คอมพิวเตอร์จะท าให้แสงท างานได้ถูกต้องตามท่ีผู้ก ากับแสงต้องการ 
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ภาพที่ 5.39 อุปกรณ์ควบคุมแสง (Dimmers)                           
ที่มา  http://www.trevorallchin.co.uk   
 
 4. อุปกรณ์ที่ใช้แขวนและติดตั้งไฟ ในห้องสตูดิโอ จะมีท่อเหล็กยาวๆ ติดตั้งไขว้กันเป็น
กากบาท อยู่ต่ าลงมาจากเพดานของห้องเล็กน้อย อุปกรณ์ดวงไฟจะติดตั้งโดยติดอยู่ใต้เพดานนี้ด้วย
อุปกรณ์ยึดท่อเหล็กท่ีเรียกว่า C-clamp โดยจะใช้ยึดดวงไฟตรงไหนของเพดานก็ได้   
 ดวงไฟขั้นพ้ืนฐานที่ใช้จัดแสงไฟในห้องส่งโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะแบ่งลักษณะการใช้งาน
ออกเป็น 3 ประเภทคือ แสงหลัก (Key light) หรือว่า Main light เป็นแสงที่ส่องจากดวงไฟที่อยู่ใกล้
กล้องที่สุด ส่องสาดตรงไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายจุดประสงค์เพ่ือให้แสงสว่างและเน้นสิ่งส าคัญโดยใช้ไฟที่
ให้แสงเข้ม ประเภทสอง ได้แก่ แสงไฟประกอบ (Fill light) เพ่ือส่องแสงไปยังสิ่งที่ถ่ายเพ่ือลบเงาบน
สิ่งที่ถ่ายและท าให้สภาพแสงนั้นนุ่มนวลขึ้นโดยใช้ไฟที่ให้แสงนุ่มนวล และประเภทสาม ได้แก่ แสงไฟ
หลัง (Back light) คือการให้แสงที่ฉากหลังหรือพ้ืนหลัง (Background) หรือให้แสงจากด้านหลังของ
สิ่งที่ถ่ายเพ่ือแยกสิ่งที่ถ่ายออกจากฉากหลังช่วยเพิ่มความลึกให้แก่ภาพและยังช่วยลบเงาที่พาดทอดไป
จากแสงไฟด้านหนึ่งไปยังฉากหลังให้หมดไปหรือให้ลดความเข้มลงอีกด้วย 
 

อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตรายการ  
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ยังมีอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนให้การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านภาพและเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก ให้การถ่าย
ท ามีความคล่องตัว รวดเร็ว โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ (สุทิติ  ขัตติยะ, 2555)   

1. อุปกรณ์ยึดกล้อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับกล้องในขณะที่ถ่ายท าเพ่ือผ่อนแรงช่างกล้อง 
และท าให้ภาพมีความนิ่ง อีกทั้งยังถูกใช้ประโยชน์ในการถ่ายท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือสร้างอารมณ์ความรู้สึกและความหลากหลายของภาพให้เกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
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  1.1 ขาตั้งกล้องพีเดสตอล (studio pedestal) เป็นขาตั้งกล้องที่ใช้ยึดกล้องในห้อง
สตูดิโอที่มีพ้ืนเรียบ  มีความแข็งแรงทนทานรับน้ าหนักได้มาก มีล้อเล็กๆ 3 ล้อ ส าหรับเคลื่อนที่บนพ้ืน
ราบ ตัวบังคับทิศทางของล้อคือพวงมาลัย (steering ring) ที่อยู่ด้านบนส่วนบริเวณแท่นขาสามารถ
ปรับขึ้นลงได้อย่างนิ่มนวลด้วยระบบแรงดันอากาศและด้านบนสุดเป็นก้านจับส าหรับบังคับการเคลื่อน
กล้อง ไปตามทิศทางท่ีช่างกล้องก าหนดได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.40 ขาต้ังกล้องพีเดสตอล (studio pedestal) 

  
  1.2 ขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา เป็นอุปกรณ์ยึดกล้องที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีขนาดและ
น้ าหนักเบา สามารถขนย้ายไปถ่ายท าตามสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกสามารถน าไปใช้งานการถ่ายท าได้
ทั้งในห้องสตูดิโอและนอกสถานที่ ขาตั้งกล้องประเภทนี้มีขนาดและความแข็งแรงต่างกัน การเลือกใช้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ขาตั้งกล้องที่มีล้อจะใช้ถ่ายท าบนพ้ืนเรียบและขาตั้งที่ไม่มีล้อจะใช้
ถ่ายท าในกรณีสัมภาษณ์บุคคล หรือ การเก็บภาพต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.41 ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา 

  
  1.3 ดอลลี่ (Dolly) เป็นการใช้กล้องยึดติดกับขาตั้งที่มีล้อหรือรางเลื่อนรองรับ  โดย
ตั้งกล้องถ่ายบนล้อเลื่อนเข็น เป็นการเคลื่อนกล้องติดตาม ความเคลื่อนไหวของสิ่งที่ถ่าย หรือฉากที่มี
ระยะทางยาวในทิศทางตรง หรอืทางอ้อมไปรอบๆสิ่งที่ถ่ายก็ได้  
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ภาพที่ 5.42  ดอลลี่ (Dolly) 
ที่มา  http://www.samsamurai.com  

 
   1.4 เครน (Crane) เป็นการติดตั้งกล้องกับอุปกรณ์ที่เป็นโครงเหล็กขนาดสูงใหญ่ 
สามารถเคลื่อนย้ายและหมุนได้รอบทิศทาง จุดประสงค์เพ่ือถ่ายภาพในมุมที่อยู่สูงซึ่งผู้ใช้สามารถ
บังคับทิศทางของกล้องหรือบังคับระดับของมุมกล้องได้   
 

 
 

ภาพที่ 5.43 เครน (Crane)                  
ที่มา http://www.urbanfox.tv  
 
 2. เครื่องบอกบทอัตโนมัติ (Teleprompter) เป็นจอมอร์นิเตอร์ที่ต่อสัญญาณมาจาก
เครื่องพิมพ์บทและตัวหนังสือนี้จะเลื่อนขั้นลงผ่านหน้าเลนส์ของกล้องซึ่งจะมีกระจกสะท้อนตัวหนังสือ
จากจอมอร์นิเตอร์ โดยการบังคับของผู้ประกาศข่าวเองหรือจากการตั้งเวลาให้ตัวหนังสือเลื่อนไปเอง
โดยอัตโนมัติด้วยความเร็วช้าหรืออาจบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ท างานกับเครื่องนี้  
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ภาพที่ 5.44  เคร่ืองบอกบทอตัโนมัติ (Teleprompter) 
ที่มา http://www.icon-international.tv 
  
 3. รถโมบายยูนิต (Mobile unit) เป็นรถที่ออกแบบมาใช้กับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
นอกสถานที่ โดยตรง ภายในรถจะมีการติดตั้ ง อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิ ตรายการ ได้แก่ 
กล้องโทรทัศน์แบบกล้องสตูดิโอหรือกล้องถ่ายท าภาคสนาม เครื่องควบคุมกล้อง เครื่องสวิตเชอร์ 
เครื่องท าเทคนิคภาพพิเศษ มอนิเตอร์ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องผสมเสียง และระบบติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม เพ่ือท าการออกอากาศสดได้ทันที เรียกรถนี้
ว่า OB van (Outside Broadcasting Van) 
 

     
 
ภาพที่ 5.45  (ซ้าย)รถ Mobile Unit,  (ขวา) รถ OB Van 
ที่มา http://www.satellite-links.co.uk  
 
 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นการแบ่ง
ตามคุณลักษณะและหลักการท างานของอุปกรณ์ การน าไปใช้งานถ่ายท ารายการ ผู้ผลิตรายการควร
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการเลือกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการผลิต
รายการ เช่น การถ่ายท านอกสถานที่ ควรใช้กล้องโทรทัศน์ชนิด Portable camera มากกว่าที่จะใช้

http://www.icon-international.tv/
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กล้องโทรทัศน์ชนิด Studio camera เป็นต้น และนอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่
สนับสนุนการผลิตอีกหลายชนิด เช่น slate แผ่นสะท้อนแสง (reflector) แผ่นบังแสง (flag) ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้จะอธิบายโดยละเอียดในเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานที่ และ การ
ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ต่อไป 

 
 

สรุป 
 
 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์แบ่งประเภทของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ออกได้หลายส่วนตามกระบวนการและลักษณะของการถ่ายท า กล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้เกิด
ภาพ ซึ่งมีให้เลือกหลายชนิดที่เหมาะสมในการถ่ายท าทั้งในและนอกสถานที่ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพที่
มีวิวัฒนาการจากการบันทึกภาพแบบ Analog มาเป็น Digital ท าให้วัสดุมีความเล็กลงและใช้งานง่าย
ขึ้น อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้านการถ่ายภาพโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้การถ่ายท ามีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเสียง อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน
แสง ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์อ่ืนๆ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายท าทุกชนิด
เป็นส่วนประกอบให้การถ่ายท าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรด้านการผลิตรายการ 
ต้องมีความรู้ มีทักษะและความช านาญทางด้านเทคนิค ต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ถ่ายท า และตรงตามจุดมุ่งหมายในการผลิตรวมทั้งรู้ขีดความสามารถ 
ข้อจ ากัดของอุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ือให้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเกิดประโยชน์ต่อการผลิตมาก
ที่สุด    
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แบบฝึกหัดบทที่ 5 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
  
1. จงอธิบายส่วนประกอบหลักของกล้องโทรทัศน์ว่ามีอะไรบ้าง  
2. ให้นักศึกษาสืบค้นจากอินเทอร์เนตเกี่ยวกับ ชนิดของกล้อง HDTV มา 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น พร้อมกับ
อธิบายคุณลักษณะของกล้องโทรทัศน์ดังกล่าว  
3. จงอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพประเภทไม่ใช้เทป ว่ามีชนิดใดบ้าง 
4. Dolly และ Crane เป็นอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในกรณีใด และภาพโทรทัศน์ที่ปรากฏ มีลักษณะ
อย่างไร  
5. เครื่องตัดสลับภาพ (Switcher) มีบทบาทส าคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างไร  
6. กรณีการถ่ายท ารายการพูดคุย สนทนา นอกสถานที่ ควรใช้ไมโครโฟนชนิดใด พร้อมอธิบายเหตุผล  
7. รถ Mobile Unit กับ รถ OB Van มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  
8. ดวงไฟขั้นพ้ืนฐานที่ใช้จัดแสงไฟในห้องส่งโทรทัศน์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง   
9. จงอธิบายส่วนประกอบและการท างานของอุปกรณ์ตัดต่อในระบบ Non - Linear  
10. หากนักศึกษาจะถ่ายท ารายการสาธิตท าอาหารนอกสถานที่ จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิตรายการอะไรบ้าง ตอบเป็นข้อๆ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 2. ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ 

3. ค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
 4. ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 

5. หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์แต่ละประเภท 
 6. เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นบทวิทยุโทรทัศน์ 

7. คุณสมบัติของผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
8. สรุป   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงองค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 2. บ่งบอกถึงประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. บ่งบอกถึงค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 4. บ่งบอกและอธิบายถึงข้ันตอนในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ได ้ 
5. อธิบายถึงหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์แต่ละประเภทได้ 

 6. คิดค้นและวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นบทรายการโทรทัศน์ได้ 
7. อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. มอบหมายให้นักศึกษาเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ  
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3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวอย่างของบทโทรทัศน์จากรายการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 6 
การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 บทรายการวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ในทีมผู้ผลิต
รายการ  ผู้เขียนบทจะท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด 
รวมไปถึงข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาก าหนดเนื้อหาเพ่ือท าเป็นบทรายการ ซึ่ง
บทรายการวิทยุโทรทัศน์จะประกอบไปด้วยข้อก าหนดต่างๆ เช่น รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ 
ล าดับการถ่ายท า มุมกล้อง และบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  ใน
การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละครั้งจะต้องมีบทโทรทัศน์แจกจ่ายให้กับบุคลากรทุกแผนก ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและด าเนินการถ่ายท าไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น ผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์จะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียด มีความเข้าใจ
จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ มีศิลปะในการสื่อสาร ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เพ่ือก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย   
 บทวิทยุโทรทัศน์ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย ชวนอ่าน ชวนฟัง มีการเกริ่นน า ตลอดจน
การด าเนินเรื่องและมีบทสรุปที่กระชับ สอดคล้อง รู้จักสอดแทรกมุขตลก เกร็ดความรู้  หรือเทคนิค
แปลกๆ มีลีลาน่าสนใจเพ่ือเป็นสีสันของเรื่องราว การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์จะมีทั้งการร่างบท
โทรทัศน์และการเขียนบทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทของรายการและเนื้อหาของรายการ  
 

องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน ์
 
 โดยทั่วไปบทวิทยุโทรทัศน์จะมีการแบ่งองค์ประกอบที่ส าคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการและส่วนก าหนดรายละเอียดของภาพและเสียง ซึ่งผู้เขียนบท
จะต้องระบุข้อมูลที่ชัดเจนโดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ (ศุภางค์  นันตา, 2552) 
 1. ส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการ เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการผลิต
รายการจะใส่ไว้ในส่วนแรกของบทวิทยุโทรทัศน์โดยพิมพ์ในกระดาษแยกต่างหากจากส่วนอ่ืนของบท
วิทยุโทรทัศน์ รายละเอียดที่ต้องก าหนดไว้ในบทวิทยุโทรทัศน์ คือ 
  1.1 ชื่อสถานีโทรทัศน์หรือหน่วยงานที่ผลิตรายการ 
  1.2 ชื่อชุดรายการ 
  1.3 ชื่อรายการ 
  1.4 รูปแบบรายการ 
  1.5 ความยาวเป็นนาที/วินาที 
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  1.6 ชื่อผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร 
  1.7 ชื่อผู้ร่วมรายการ 
  1.8 สถานที่ผลิตรายการ 
  1.9 วันเวลาที่ผลิตรายการ   
  1.10 วันเวลาที่ออกอากาศ 
  1.11 บุคลากรที่รบัผิดชอบ   
  1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับฉาก วัสดุประกอบฉาก และแผนผังเวที 
 ในส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการ ผู้ผลิตบางรายอาจมีการเพ่ิมรายละเอียด
มากกว่านี้หรือตัดทอนรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้มีความกระชับขึ้นอยู่กับการสร้างความเข้าใจในการ
สื่อสารของทีมงานผู้ผลิตด้วยกันเอง 
 

บริษัท แอมบิชั่นสตูดิโอ กรุ๊ป จ ากัด 
รายการ  เมืองไทยวันนี้ ความยาวรายการ    30  นาที 
รูปแบบรายการ  สนทนา อภิปราย วันเวลาที่ผลิตรายการ 1 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. 
ช่ือผู้ด าเนินรายการ  นายอดิเรก  พิมพ์งาม, นางสาวพุทธิรา  แสงประกาย 
ช่ือผู้ร่วมรายการ (ผู้ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่น าเสนอในแต่ละเทป) 
สถานท่ีผลติรายการ  ห้องสตูดิโอ บริษัท แอมบิชั่นสตูดิโอ กรุ๊ป จ ากัด 
วันเวลาที่ออกอากาศ  3 มีนาคม 2556 เวลา 18.05 น.  สถานีโทรทัศน์ UBC ช่อง 07 
ผู้ก ากับรายการ นายณัฐพล  พรมสนธิ์   ผู้ก ากับเทคนิค นายสิงสุระ  มาตรเงิน 
ผู้ก ากับเวที นางสาวกุลธิดา  ศรีมโหสถ ผู้ตัดต่อ นายสัมฤทธิ์  แจ้งเกิด 
 
ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการ 

 
 2. ส่วนก าหนดรายละเอียดของภาพและเสียง ส่วนนี้ต้องอยู่ในหน้าเดียวกันเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียงที่ปรากฏโดยแบ่งการก าหนดรายละเอียดในบทออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ส่วนภาพ (Video) และส่วนเสียง (Sound หรือ Audio) มีรายละเอียดตามที่ต้องงระบุดังนี้ 
คือ ส่วนภาพ ประกอบด้วย ล าดับที่ แหล่งภาพ มุมกล้อง และภาพ ส่วนเสียง ประกอบด้วย เสียง 
แหล่งเสียง และความยาว นาทีและวินาทีของแต่ละฉาก 
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ล าดับที ่ มุมกล้อง ภาพ เสียง  เวลา 
1 

 
 

LS บรรยากาศชายทะเล 
แล้ว PAN เปิดหน้าผู้
ด าเนินรายการ 

บรรยากาศการพักผ่อน
ของนักท่องเที่ยวบริเวณ
หาดแสงจันทร์  

ผู้ด าเนินรายการ : สวัสดีครับ ขอ
ต้ อนรั บท่ านผู้ ชมทุ กท่ าน เข้ า สู่
รายการ เดินตามตะวัน วันนี้ผมจะ
พาท่านผู้ชม... 

1 
Sec. 

 
ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างส่วนก าหนดรายละเอียดของภาพและเสียง   
 

 
ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ 
 
 บทวิทยุโทรทัศน์มี 5 ประเภท ได้แก่ บทสมบูรณ์ บทกึ่งสมบูรณ์ บทก าหนดการแสดงและ
ช่วงเวลา บทแบบเรียงล าดับเรื่อง และบทแบบเปิด ซึ่งบทแต่ละประเภทสามารถจ าแนกรายละเอียด
ได้ ดังนี้ 
 1. บทแบบสมบูรณ์ (Complete or detail script) เป็นบทที่แสดงรายละเอียดของภาพ
ในแง่แหล่งภาพ มุมภาพ และลักษณะของรายการ รวมทั้งเสียงและค าพูดทุกค าไว้อย่างชัดเจนเป็นบท
ที่เสนอรายละเอียดของสิ่งที่เสนอเต็มรูปจึงเรียกว่าเป็นรายการที่แสดงบทเต็มรูป หรือ Fully Script 
show บทแบบสมบูรณ์ใช้มากในรายการละคร รายการข่าว และ สปอตโฆษณาทุกประเภท ดังแสดง
ตัวอย่าง 
 
ล าดับ ภาพ เสียง/บรรยาย เวลา 

1 Fade in  LS  พ่อก าลังนั่งท างานอยู่ที่
โต๊ะท างานภายในบ้าน    

 เสียงรายการข่าวจากโทรทัศน์ 
 เสียงโทรศัพท์    กริ๊งๆๆ 
พ่อ :   สวัสดีครับ ผู้จัดการเหรอครับ ก าลังท า
อยู่เลยครับ        

5 
วินาที 

2 LS  ลูกชายวิ่งถือลูกฟุตบอลเข้ามาหา
พ่อที่โต๊ะท างาน 

ลูกชาย : พ่อครับๆ 
พ่อ :    เดี๋ยวขอพ่อท างานก่อนนะลูก 

5 
วินาที 

3 MS  แม่เดินออกมาจากห้องครัว แม่ :  คุณค่ะนี่วันเสาร์นะคะ 
พ่อ :  จ้า แต่ขอท างานด่วนก่อนนะ 

5 
วินาที 

4 LS  พ่อก าลังนั่งท างานอยู่ที่โต๊ะตัวเดิม 
โทรศัพท์มือถึอดังข้ึน 

เสียงโทรศัพท์ กริ๊งๆๆ 
พ่อ :  ครับคุณสมชายเหรอครับ 

5 
วินาที 

5 MS  ลูกชายเดินเข้ามาเห็นพ่อคุย
โทรศัพท์ เดินก้มหน้า แล้วเดินออก
ประตูไป 

- เพลงเศร้าๆ 
  

5 
วินาที 
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ล าดับ ภาพ เสียง/บรรยาย เวลา 
6 CU โทรศัพท์มือถือดังขึ้น พ่อก็หยิบ

โทรศัพท์ข้ึนมา 
- เพลงเศร้าๆ 
พ่อ :  สวัสดีครับผมสมภพพูดสายครับ 

5 
วินาที 

7 LS  พ่อฟังโทรศัพท์แล้วหันมองไปยัง
โทรศัพท์บนโต๊ะรับแขกเห็นลูกชายถือ
โทรศัพท์อยู่ พูดเสร็จแล้ววางสาย เดิน
ก้มหน้าออกไป 

ลูกชาย :  พ่อครับ ถ้าเสร็จงานแล้วพาผมไป
สนามเด็กเล่นด้วยนะครับ 

5 
วินาที 

8 Fade in  ตัวอักษร “เวลาของคุณอาจ
ส าคัญกับใครบางคน มากกว่าที่คุณคิด” 
Fade out 

 3 
วินาที 

 Fade in  ตัวอักษร “โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว”   Fade out 

 3 
วินาที 

 
ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างบทวิทยุโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ 
ที่มา members.multimania.co.uk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 

 

 2. บทแบบกึ่งสมบูรณ์ (Semi complete script) เป็นบทโทรทัศน์ที่ไม่ก าหนด
รายละเอียดของมุมกล้องเพ่ือให้ผู้ก ากับรายการก าหนดเอง และไม่ใส่ค าพูดรายละเอียดของผู้ร่วม
รายการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ตอบค าถามหรือวิทยากรที่มาให้ความรู้ เพียงแต่ให้ประโยค
เริ่มต้น ประเด็นที่จะพูดและประโยคสุดท้ายพอเป็นสัญญาณชี้แนะเท่านั้น ส่วนผู้ด าเนินรายการหรือ
พิธีกรต้องใส่บทพูดโดยละเอียดเป็นรายการที่มีการเสนอบทพูดและบทแสดงเพียงครั้งเดียวจึงเรียก
รายการประเภทนี้ว่ารายการที่แสดงบทกึ่งสมบูรณ์ หรือ semi script show บทโทรทัศน์ประเภทนี้ใช้
มากในรายการสัมภาษณ์ รายการพูดคุย ดังตัวอย่าง 
 

ล าดับ ภาพ เสียง/บรรยาย 
1 MCU พิธีกร พิธีกร : สวัสดีคะ ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ เรื่อง

เล่าคนเก่ง ค่ะ วันนี้  เราจะพูดคุยกับบุคคลหนึ่งที่
ชนะเลิศการประกวด ร้องเพลงชิงแชมป์แห่งเอเซีย ค่ะ  
คุณ ศรชัย เพิ่มพูน ค่ะ   

2 2 Shot พิธีกรและคุณปรีชา พิธีกร : สวัสดีค่ะ คุณศรชัย 
คุณศรชัย : สวัสดีครับ 
พิธีกร : อยากให้คุณศรชัยช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
ว่าเป็นมาอย่างไรถึงมาเป็นนักร้องได้ 

3 CU  คุณศรชัย คุณศรชัย : เล่าประสบการณ์ 
4 MCU  พิธีกร พิธีกร : อยากให้เล่าเทคนิคการร้องเพลง ว่าร้องอย่างไร

ถึงจะประทับใจคนฟัง 
5 CU  คุณศรชัย คุณศรชัย : อธิบาย และสาธิตการร้องเพลง 
6 2 Shot พิธีกรและคุณศรชัย พิธีกร : ทราบว่าคุณศรชัย เคยแสดงละครโทรทัศน์ด้วย 

แสดงว่ามีประสบการณ์ด้านการแสดงด้วย พอจะเล่าให้
ฟังได้มั๊ยค่ะ 

7 MCU  คุณปรีชา คุณปรีชา : ครับ เป็นละครที่เล่นเมื่อตอนเด็กๆ มีพ่อกับ
แม่ชักน าเขาสู่วงการ ผมมีละครที่ผมแสดงมาให้ดูด้วย
ครับ  

8 MCU พิธีกร พิธีกร : ขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ 
9 เทป ละคร 20 นาที 

 
ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างบทวิทยุโทรทัศน์แบบกึ่งสมบูรณ์  
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 3. บทแบบก าหนดการแสดงและช่วงเวลา (Action time segmenting script) เป็นบท
ที่จะก าหนดรายละเอียดของเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของการแสดงหรือรายการย่อยแต่ละช่วงจนจบ บอก
ความยาวของช่วงเวลา บอกรายละเอียดของลักษณะการแสดงในแต่ละช่วงและระบุฉากหรือวัสดุ
ประกอบฉากที่ต้องใช้ จึงเรียกรายการที่ระบุการแสดงและช่วงเลาในบทว่า the show format 
 บทโทรทัศน์แบบนี้นิยมใช้กับรายการที่มีการเสนอในรูปแบบเดียวตลอดจนเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน เช่น รายการข่าวสั้น (ถ้าเป็นข่าวละเอียดที่มีภาพประกอบต้องใช้บทแบบสมบูรณ์) รายการ
วาไรตี้โชว์ รวมทั้งรายการอภิปรายประเภทต่างๆ ดังตัวอย่าง 
 
 

บทโทรทัศน์แบบก าหนดช่วงเวลา 
รายการ “ดารามหาสนุก” 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 
                  เวลาด าเนินรายการ              ช่วงเวลา  ช่วงการแสดง / รายการ 

09.00 น.     5 นาที   โชว์เปิดม่าน    
   09.05 น.   15 นาที   ช่วง “ซุบซิบ ดารา”     
  09.20 น.      2 นาที   โฆษณา   
  09.22 น.   15 นาที   ช่วง “สุดฝีมือดารา”  
  09.37 น.      3 นาที   โฆษณา 
  09.40 น.   15 นาที   ช่วง “ดาราพาตะลุย”  
  09.55 น.      5 นาที   ทายปัญหาชิงรางวัล 
  10.00 น.      จบรายการ   
  
    
ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างบทวิทยุโทรทัศน์แบบก าหนดการแสดงและชว่งเวลา (Action time segmenting script) 
 

 
 4. บทแบบเรียงล าดับเรื่องที่เสนอ (Rundown sheet หรือ fact sheet) เป็นบทวิทยุ
โทรทัศน์ที่เขียนรายการที่จะปรากฏตามล าดับก่อนหลัง โดยระบุสิ่งที่จะต้องบรรยายพอสังเขป ไม่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพและเสียง ใช้ส าหรับการโฆษณารายการเพ่ือออกอากาศหรือบันทึกรายการ
สด โดยไม่มีการผลิตรายการล่วงหน้า บริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการโฆษณาอ่านสดมักจะเป็นผู้
เตรียมบทประเภทนี้ให้กับผู้ก ากับ บางครั้ง จ าเป็นจะต้องน าบทแบบเรียงล าดับ เรื่องมาปรับเปลี่ยน
เป็นบทบอกการแสดงและช่วงเวลาในตอนหลังๆ ดังตัวอย่าง 
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บทโฆษณาอ่านสด UBC True Move 

 UBC True Move                              วันท่ี 10 สิงหาคม 2550 เวลา 19.20 ถึง 19.20 : 35 
      ความยาว 15 วินาที 
  วัสดุฉาก ตัวหนังสือป้ายชื่อขนาดใหญ่ 
  ข้อเสนอ 1. สมัคร ยูบีซี วันน้ีชมรายการฟรี 43 ช่อง 
  2. พร้อมรับซิม ทรูมูฟ 300 บาท 
  3. สามารถเลือกแพคเกจรายการ เริ่มต้นท่ี 340 บาท/เดือน 
  4. หมดเขต 31 สิงหาคม นี้ ติดต่อตัวแทนจ าหน่าย ยูบีซี ทรูมูฟ ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
 

ภาพที่ 6.6 ตัวอย่างบทวิทยุโทรทัศน์แบบเรียงล าดับเร่ืองท่ีเสนอ (Rundown sheet หรือ fact sheet) 
ที่มา ศุภางค์  นันตา, 2552  
  

5. บทแบบเปิด (Open script) เป็นบทแบบเรียงล าดับเรื่องประเภทหนึ่งที่ใช้ในรายการที่มี
ความยาวกว่าการโฆษณาสดๆ เช่น รายการสัมภาษณ์หรือรายการการศึกษาที่มีการก าหนดประเด็น
ส าหรับผู้สัมภาษณ์หรือพิธีกรถาม และประเด็นส าหรับวิทยากรหรือผู้ให้สัมภาษณ์ตอบโดยไม่ก าหนด
รายละเอียดของภาพและเสียง ดังตัวอย่าง 
                               
ล าดับ ภาพ เสียง 
5 พิธีกร พิธีกร : กระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้รับทุน รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการมี

กระบวนการอย่างไรบ้าง 
วิทยากร : 

6 วิทยากร - โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน อยู่ภายใต้การด าเนินการของคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อ
ของนัก เรี ยนจากทุกอ า เภอและกิ่ งอ า เภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี )  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
- และผู้ แทนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องร่ วมเป็นคระกรรมการ ได้แก่  ส านักงาน ก .พ. 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฯลฯ 
- โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรายได้ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

7 พิธีกร พิธีกร : มีผู้สมัครรับทุนมากน้อยเพียงใด 
 

ภาพที่ 6.7 ตัวอย่างบทวิทยุโทรทัศน์แบบเปิด (Open script) 
ที่มา ศุภางค์  นันตา, 2552 
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 นอกจากรูปแบบของบทวิทยุโทรทัศน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีรูปแบบ Story board ที่เป็น
การเขียนภาพนิ่งประกอบข้อความเพ่ือก าหนดแนวทางให้ทีมผู้ผลิตเกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์การ์ตูน เป็นต้น หรือ
แม้แต่ในการท างานงานโดยแสดงออกถึงความต่อเนื่องของการเล่าเรื่อง จุดประสงค์ในการท า  Story 
board คือ เพื่อไว้ศึกษาการเล่าเรื่อง ล าดับเรื่อง มุมกล้อง ซึ่งภาพ ไม่จ าเป็นต้องละเอียดมากเพียงแต่
เป็นการบอกองค์ประกอบส าคัญๆ เช่น ต าแหน่งของตัวละครที่สัมพันธ์กับฉากและตัวละครอ่ืนๆ มุม
กล้อง แสง เงา เป็นการ sketches ภาพของ shot ต่างๆ จากบท การท า Story board จะช่วยให้
ผู้ผลิตรายการได้เห็นภาพของรายการที่จะถ่ายท าเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น(ชลพรรษ  ดวงนภา, 2552) 
   Story board จะประกอบด้วยชุดของภาพ shot ต่างๆ พร้อมค าบรรยายหรือบทสนทนาใน
เรื่อง อาจเขียนเรื่องย่อและบทก่อนหรือร่างภาพก่อนแล้วจึงใส่ค าบรรยายที่จ าเป็นลงไป สิ่งส าคัญที่
ต้องพิจารณา คือ ภาพและเสียงต้องมีความสัมพันธ์กัน อาจมีบทสนทนา หรือ บทบรรยายใต้ภาพ 
ประกอบ และมีรายละเอียดของเสียงประกอบด้วย เช่น เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือเสียงอ่ืนๆ 
ส าหรับการผลิตรายการที่สั้นๆ อย่างภาพยนตร์โฆษณาสามารถถ่ายท าโดยใช้ Story board เป็นหลัก
โดยมิต้องเขียนบทข้ึนมาก็ได้ 
 

 
 
ภาพที่ 6.8 ตัวอย่าง story board โฆษณา 
ที่มา http://decartdi.blogspot.com   
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 วิธีการเขียน Story board ควรเริ่มต้นจาการสร้างแนวความคิดว่า ผู้ผลิตต้องการจะเห็นภาพ
อะไรในจอแล้ววาดออกมาเป็นการ์ตูนโดยไม่เน้นความงดงามทางศิลปะแต่ต้องค านึงถึงมุมกล้อง ใน
เรื่องอาจไม่มีช่องค าพูดหรืออาจมีค าพูดสั้นๆ โดยมีภาพเล่าเรื่องและเสียงประกอบ เมื่อมีแนวคิดว่าจะ
เล่าเรื่องแล้วร่างออกมาโดยล าดับเหตุการณ์ล าดับภาพแล้วคัดเอาเฉพาะภาพที่คิดว่าเป็นจุดส าคัญของ
เรื่อง จากนั้นก็น าภาพที่คัดแล้วมาวาดศึกษามุมกล้องว่ามุมใดที่ให้อารมณ์ที่เหมาะกับภาพและสื่อ
ความหมายได้ดีที่สุด เสร็จแล้วน าภาพมาเรียงให้ต่อเนื่องกับการเล่าเรื่อง การวาดภาพประกอบ มี
เทคนิค ดังนี้  
 1. จุดมุ่งหมายของการการวาดภาพ  Story board เพ่ือให้เกิดแนวความคิดว่าภาพจะออกมา
เป็นอย่างไรบนจอ ดังนั้นควรค านึงถึงความง่าย รวดเร็ว ควรวาดในช่องเล็กๆ จะท าให้วาดได้เร็วขึ้น 
 2. คัดลอกช่อง Story board ส าเร็จรูปเอาไว้ ส่วนใหญ่จะใช้ช่อง Story board ประมาณ 6- 
10 ช่อง หรือขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ 
 3. ควร sketch ภาพด้วยดินสอ เวลาผิดก็สามารถลบและแก้ไขได้ง่ายแล้วค่อยลงหมึกหรือลง
สีทีหลัง หรืออาจจะไม่ลงสีก็ได้ 
 4. เขียนโน้ตสั้นๆ ก ากับ ถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในภาพนั้น ประโยคสนทนาหรือเสียงประกอบ 
 5. เขียนภาพแปลนของสถานที่ ต าแหน่งนักแสดง และต าแหน่งกล้อง-ไฟ ซึ่งจะช่วยให้เขียน
ภาพได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ต้องเคยเห็นสถานที่มาก่อน 
 6. ใส่หมายเลขของแต่ละภาพจะได้สะดวกรวดเร็วเวลาอ้างถึงในการถ่ายท าและระหว่างการ
ตัดต่อ 
 การวาดเขียน Story board เป็นวิธีที่ดีในการวางแผนงานและที่ส าคัญคือ ให้ทีมงานทุกคน
เห็นภาพตรงกัน แต่ Story board ไม่ได้มีไว้เพ่ือบังคับในระหว่างการถ่ายท าซึ่งในการถ่ายท าจริงๆ 
อาจเห็นมุมกล้องใหม่ๆ สถานการณ์จริงที่ดีกว่าที่วาดใน Story board ก็ได้ เพราะ Story board มีไว้
เป็นโครงสร้างให้ตรวจสอบว่าถ่ายได้ครบทุกภาพตามท่ีต้องการ 
 เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ หรือ สร้างภาพการ์ตูน หรือ 
โปรแกรมที่สร้าง Story board โดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม ToonBoom StoryBoard PRO , 
Springboard  เป็นต้น จึงท าให้การท า Story board ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ผลิตต้องมีความช านาญในการใช้
โปรแกรมและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบให้มีความน่าสนใจแต่สิ่งส าคัญคือการสร้างภาพ
ที่มคีวามต่อเนื่อง สามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมายได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ  
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ค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้เขียนบทตลอดจนทีมงานผู้ผลิตจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับค าสั่งต่างๆ ที่มักจะปรากฏในบทรายการโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้ 

    
CU  (Close Up) หมายถึง ภาพใบหน้าหรือจากไหล่ขึ้นไป 
XCU  (Extreme Close Up) หมายถึง ส าหรับรายการละครอาจเป็นภาพปากหรือตาเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้

ผู้ชมสนใจ ถ้าเป็นวัตถุใช้เพื่อเปิดเผยหรือแสดงให้เห็นรายละเอียดที่ส าคัญของ
วัตถ ุ

MS  (Medium Shot) หมายถึง ภาพผู้แสดงท่ีอยู่ระดับตั้งแต่เอวขึ้นไป 
MCU  (Medium Close Up) หมายถึง ภาพผู้แสดงท่ีอยู่ระดับตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป 
MLS  (Medium Long Shot) หมายถึง ภาพผู้แสดงท่ีอยู่ระดับตั้งแต่เท้าข้ึนไปถึงศีรษะ 
2 Shot หรือ Group shot หมายถึง ภาพท่ีมีนักแสดง 2 คน และ 3 คนอยู่ภายใต้ภาพตามล าดับ 
Subjective Shot หมายถึง ภาพจากมุมกล้องในมุมกล้องของผู้แสดงซึ่งผู้ชมจะเห็นภาพเดียวกัน

กับภาพท่ีผู้แสดงเห็นจะท าให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับการแสดง 
EXT หมายถึง การถ่ายท านอกสถานท่ี 
INT หมายถึง การถ่ายท าถ่ายในห้องผลิตรายการ (Studio) 
SNT (Sound on tape) หมายถึง เสียงพูดหรือเสียงดนตรีที่มากจาก audio track ของวีดีโอเทป 
SOF (Sound on film) หมายถึง เสียงท่ีมาจาก film 
VTR (Video Tape Recording) หมายถึง ภาพจากเครื่องบันทึกเทป 
VO (Voice Over) หมายถึง เสียงพากย์หรือเสียงบรรยายที่ได้ยินแต่เสียงของผู้บรรยาย แต่ไม่เห็น

หน้าของผู้บรรยายอยู่ในภาพ และระดับความดังของเสียง VO จะดังกว่า
เสียงดนตรีหรือดังกว่าเสียง background 

OSV (Off Screen Voice) หมายถึง เสียงท่ีพูดตามบทแต่ไม่เห็นตัวผู้พูด 
POV (Point Of View) หมายถึง ภาพใช้ในการแสดงละคร ผู้ชมจะเห็นภาพเดียวกับภาพที่ผู้แสดงนั้น

เห็น 
OS shot (Over Shoulder 
shot) 

หมายถึง การถ่ายภาพข้ามไหล่ด้านหลังของผู้แสดงคนหนึ่งจะเห็นหน้าของผู้
แสดงอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม 

ANNOUNCE หมายถึง ผู้ประกาศข่าว 
KEY หมายถึง ภาพของตัวหนังสือที่จะใส่ทับลงไปบนภาพ อาจจะเป็นตัวหนังสือที่

บอกช่ือเรื่อง หรือบอกช่ือทีมงานในการถ่ายท าเมื่อจบการแสดง 
SFX (Special Effect) หมายถึง เทคนิคพิเศษ เช่น การซ้อนภาพ การเลื่อนเข้าออกภาพ 
Pan หมายถึง การกวาดภาพโดยต าแหน่งกล้องอยู่กับที่ แต่ตัวเลนส์ของกล้อง

เคลื่อนไปตามแนวนอนขนานกับพ้ืนดิน จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย 
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Zoom in หมายถึง การดึงภาพเข้าใกล้ เปลี่ยนระยะจาก L.S. เป็น M.S. เป็น C.U. หรือ 
E.C.U.Dolly หมายถึง การกวาดภาพโดยกล้องตั้งอยู่บนลานเลื่อน แล้วเคลื่อน
ตามคน หรือวัตถุ เพื่อเปลี่ยนมุมมอง 

Cut หมายถึง การตัดเปลี่ยนจากภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่ง 
Dissolve หมายถึง การเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่ง โดยค่อยๆ เบลอร์ภาพ

แรกให้จางหายไปพร้อมๆ กับให้ภาพซีนต่อไปค่อยๆ ปรากฎชัดเจนขึ้นแทน ซึ่ง
อาจใช้เทคนิคช้ันสูง หรือใช้การเปลี่ยนระยะชัดของเลนส์เพื่อเลื่อนภาพ ขณะ
เลื่อนภาพหนึ่งออก และเลื่อนอีกภาพหนึ่งเข้า หรือที่เรียกว่า Fade-out / 
Fade-in 

Wipe หมายถึง การเปลี่ยนภาพในลักษณะค่อยๆ ลอกภาพออกคล้ายการเปิดหน้า
สมุด หรือหนังสือ 

 
  ค าสั่งดังกล่าวข้างต้นนี้จะเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานที่มักจะปรากฏในบทรายการวิทยุโทรทัศน์ แต่
ยังมีค าสั่งอีกมากมายเกี่ยวกับมุมกล้อง ทิศทางของกล้อง เทคนิคพิเศษ ที่เพ่ิมความน่าสนใจและสร้าง
ความหมายให้กับภาพ ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 7 ต่อไป 
 

ขั้นตอนในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 
 
 รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากการเขียนบทโทรทัศน์ที่ดี 
ดังนั้น ผู้เขียนบทจึงต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการเขียนบทซึ่งมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ ก่อนเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ผู้เขียนบทต้องรับทราบ
นโยบายหรือวัตถุประสงค์จากผู้ควบคุมการผลิตรายการหรือ Producer มาแล้ว ผู้ควบคุมการผลิต
รายการจะบอกว่าต้องการรายการประเภทใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร มีงบประมาณเท่าไร เมื่อทราบ
ความต้องของผู้ควบคุมการผลิตรายการแล้วผู้เขียนบทก็มาก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของรายการโดย
ถามค าถามว่า เราจะเขียนบทโทรทัศน์เพ่ืออะไรเพ่ือให้ผู้ชมได้รับความเข้าใจ เพ่ือได้รับอารมณ์ 
ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม หรือเพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ เป็นต้น 
 2. ขั้นวิจัยเนื้อหาและก าหนดประเด็น เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์แล้วผู้ เขียนบทก็ต้อง
ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระแล้ววิเคราะห์เป็นหัวเรื่องย่อยลงไป ข้อมูลที่รวบรวมมาจะใช้เป็น
วัสดุเนื้อหาหรือวัสดุรายการได้ในตอนหลัง  
 3. ขั้นก าหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่อง เมื่อได้ประเด็นแล้วผู้เขียนบทก็จะวิเคราะห์
ว่าเนื้อหาที่รวบรวมมาได้ควรจะเสนอในรูปแบบใดจึงจะให้ผู้ชมได้ประโยชน์ที่สุดโดยเป็นจุดส าคัญ
ที่สุดคือ รายการต้องน่าสนใจและให้ความเพลิดเพลินไม่ว่ารายการนั้นจะเป็นรายการเพ่ือการศึกษา
หรือรายการบันเทิงก็ให้ความเพลิดเพลินได้และรายการนั้นต้องเล่าเรื่องให้ผู้ชมอยากติดตาม 
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 4. ขั้นเขียนแผนผังรายการ (Program layout) การเขียนแผนผังรายการเป็นการน าการ
เดินเรื่องที่คิดไว้แล้วมาเขียนเรียงล าดับก่อนหลังพร้อมกับก าหนดช่วงเวลาเป็นวินาทีและนาทีไว้ด้วย 
การเขียนแบบเรียงล าดับหัวข้อ ประเด็น หรือกิจกรรมที่จะปรากฏในรายการ และความยาวของแต่ละ
ช่วงเป็นนาทีหรือวินาที 
 

แผนผังรายการ (Program layout) 
 รายการ        ความรู้คือประทีป 
 ตอน        เส้นทางของพลอยเมืองจันท์ 
 รูปแบบ        สารคดี 
 เวลา        45 นาที 
 
 ล าดับท่ี                 ประเด็น / กิจกรรม          เวลา/นาที 
      1  ไตเติ้ลน ารายการ/พูดคุย     3 
      2  แนะน าประวัติที่มาของพลอยเมืองจันท์/สารคดี   6 
      3  วิธีการขุดพลอย แหล่งท่ีมาของพลอย/สารคดี   7 
      4  แนะน าพลอยชนิดต่างๆ/สารคดี    7 
      5  การคัดเลือกพลอย/สารคดี     7 
      6  เทคนิคและวิธีการเผาพลอยให้สีสวย/สารคดี   6 
      7  การทดสอบคุณภาพของพลอย/สัมภาษณ์   6 
      8  เครดิต จบรายการ/พูดคุย     3 
 
                                             รวม  45 นาที 

 
ภาพที่ 6.9 ตัวอย่างแผนผังรายการ หรือ program layout  

 
 ข้อดีของการเขียนแผนผังรายการคือ ท าให้ผู้เขียนบทมองภาพรายการตั้งแต่ต้นจนจบว่า 
เรื่องราวจะเดินไปอย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหน แต่ละช่วงใช้เวลาเท่าไร หากเกินเวลาหรือเวลาขาด
ควรจะเพ่ิมเวลาช่วงใด 
 5. ขั้นเขียนร่างบทวิทยุโทรทัศน์เมื่อก าหนดแผนผังรายการแล้วก็ถึงขึ้นเขียนร่างบทวิทยุ
โทรทัศน์ออกมาตามประเภทของบทว่าเป็นบทสมบูรณ์ บทกึ่งสมบูรณ์หรือบทประเภทใดเพ่ือให้
รายการมีคุณภาพ บทวิทยุโทรทัศน์ควรจะเป็นบทแบบสมบูรณ์หรือแบบก่ึงสมบูรณ์เท่านั้น 
 6. ขั้นทดสอบต้นร่างและปรับปรุงบทวิทยุโทรทัศน์ เมื่อได้ร่างบทวิทยุโทรทัศน์แล้วก่อนส่ง
พิมพ์ผู้เขียนบทควรจะลองอ่านบทออกเสียงเพ่ือดูลีลาและช่วงเวลาเพ่ือน ามาปรับปรุงต่อไป 
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หลักการเขียนบทโทรทัศน์แต่ละประเภท  
 
 โทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง ดังนั้นการเขียนบทส าหรับรายการโทรทัศน์จึงต้องเขียน
ให้ทีมงานผลิตรายการสามารถเข้าใจ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์ 
จึงควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ (อรนุช  เลิศจรรยารักษ์, 2541) 
 1. เขียนโดยใช้ส านวนสนทนาที่ใช้ส าหรับการพูดคุย ไม่ควรเขียนในแบบของหนังสือวิชาการ 
 2. เขียนโดยเน้นภาพให้มาก ดังค าขงจื้อที่ว่า คิดให้กระจ่างชัดดังเป็นภาพ รายการโทรทัศน์ 
จะไม่บรรจุค าพูดไว้ทุกๆ วินาที แบบรายการวิทยุกระจายเสียง 
 3.เขียนอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ก าลังพูดถึง ไม่ควรเขียนและบรรยายโดยปราศจาก
ภาพประกอบ   
 4. เขียนเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมแต่ละผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายในรายการ 
ไม่ควรเขียนส าหรับผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่   
 5. พยายามใช้ถ้อยค าส านวนที่เข้าใจกันในยุคนั้น ไม่ใช้ค าที่มีหลายพยางค์ ถ้ามีค าเหมือนๆ 
กันให้เลือกใช้ค าที่เข้าใจได้ง่ายกว่า   
 6. เขียนเรื่องที่สนใจและต้องการเขียนจริงๆ ไม่พยายามเขียนเรื่องซึ่งน่าเบื่อ   
 7. เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียน ไม่ลอกเลียนแบบการเขียนของคนอ่ืน   
 8. ค้นคว้าวัตถุดิบต่างๆ เพ่ือจะมาใช้สนับสนุนเนื้อหาในบทอย่างถูกต้อง ไม่เดาเอาเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อเท็จจริงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย   
 9. เขียนบทเริ่มต้น (Opening) ให้น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้ชมอยากชมต่อไป 
 10. เขียนโดยเลือกใช้อารมณ์แสดงออกในปัจจุบัน (Now expression) ไม่เป็นคนล้าสมัย 
 11. ไม่เขียนเพ่ือรวมจุดสนใจทั้งหมดไว้ในฉากเล็กๆ ในห้องที่มีแสงไฟสลัว ผู้ชมต้องการ
มากกว่านั้น 
 12. ใช้เทคนิคประกอบพอควร ไม่ควรใช้เทคนิคประกอบมากเกินไปจนเป็นสาเหตุให้สูญเสีย
ภาพที่เป็นส่วนส าคัญท่ีต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็น 
 13. ควรให้ความเชื่อถือผู้ก ากับรายการว่าสามารถแปลและสร้างสรรค์ภาพได้ตามค าอธิบาย
และค าแนะน าของผู้เขียน ผู้ก ากับจะตัดทอนบทให้เข้ากับเวลาที่ออกอากาศ  
 ผู้ที่จะเขียนบทให้กับผู้ที่จะเป็นผู้พูดคุยทางวิทยุโทรทัศน์ควรค านึงเสมอว่า ภาษาที่ใช้ต้องมี
ความง่าย สามารถเข้าใจได้ทันที ประทับใจผู้ชม และต้องใช้หลักในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์มาช่วย 
นั่นก็คือ ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายว่าท ารายการนี้เพ่ืออะไร เพ่ือใคร และต้องเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายของรายการจึงจะเขียนบทได้ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้เขียนต้องทราบระยะเวลาที่แน่นอนและ
พยายามเขียนให้พอดีหรือสั้นกว่าเล็กน้อย อย่าเขียนมากจนเกินไปเพราะเวลาผู้พูดพอใกล้จบจะเร็ว
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จนเกินไปและท าให้จบไม่ประทับใจ ต้องไม่ลืมว่าวิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อส าหรับให้ผู้ชมได้เห็นและได้ยิน
ไปพร้อมกัน การเขียนบททุกครั้งควรเสนอแนะให้มีการใช้ภาพประกอบไม่ว่าจะเป็นการแสดงจริง 
สไลด์ ภาพนิ่ง กราฟิกต่างๆ เป็นต้น จะท าให้รายการน่าสนใจขึ้น (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2531)   

1. การเขียนบทส าหรับข่าววิทยุโทรทัศน์ การเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ โดยทั่วไป พิจารณา
จากคุณสมบัติของสื่อ สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อซึ่งน าข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้ชมโดยรวดเร็วทั้งภาษาและ
เสียง การน าเสนอจึงต้องให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในความหมายในระเวลาอันสั้น ดังนั้น การเขียนข่าว
วิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปจึงยึดหลัก 
  1.1 ใช้ส านวนสนทนา (Conversational language) แต่ไม่ใช้ค าแสลง 
  1.2 ประโยคสั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย เป็นกันเอง  
  1.3 ข้อเท็จจริงคงอยู่ ไม่บิดเบือน ไม่ใส่ความเห็นไปในข่าว 
  1.4 วิธีเขียนมักจะเขียนแบบ ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร บางครั้ง
ข่าววิทยุโทรทัศน์จะเขียนขึ้นต้นด้วยสถานที่และเวลาก่อนก็ได้ 
  1.5 ใช้หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงมาใช้ในการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ คือ 
สั้น ง่าย ตรงประเด็น รักษาข้อเท็จจริง ภาษาท่ีดีสละสลวย มีรสนิยมดี 
 ข่าวที่เหมาะจะน าเสนอเป็นข่าววิทยุโทรทัศน์ควรเป็นข่าวที่มีลักษณะมีการกระท า (Action) 
วิทยุโทรทัศน์ไม่เหมาะที่จะเสนอข่าวที่ต้องการการอธิบายมาก บทข่าววิทยุโทรทัศน์มีหลักส าคัญควร
ค านึง คือ ค าบรรยายและภาพต้องไปด้วยกัน ค าบรรยายจะต้องไม่ซ้ ากับรายละเอียดที่ผู้ชมสามารถ
เห็นและได้ยินด้วยตนเองอยู่แล้ว กรณีภาพไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ควรอธิบายหรือบรรยายมากเพราะ
ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินด้วยตัวเอง นอกจากนั้นไม่ควรเขียนค าบรรยายให้ยาวกว่า
ภาพยนตร์ หรือ VTR หรือ บทข่าววิทยุโทรทัศน์ที่ดีที่สุด ควรจะเป็นบทข่าววิทยุโทรทัศน์ที่ใช้ค า
บรรยายน้อยที่สุด 

2. การเขียนบทส าหรับรายการสัมภาษณ์ ส าหรับรายการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะเป็นทั้ง
ผู้เขียนบทและผู้ผลิตรายการนั้นไปด้วย ผู้สัมภาษณ์จะก าหนดว่ารายการสัมภาษณ์ของตนนั้นต้องการ
วัตถุประสงค์อะไรในการสัมภาษณ์ เช่น เพ่ือทราบเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเพ่ือทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องส าคัญต่างๆ  หรือเพ่ือรวบรวมเสนอเก่ียวกับตัวผู้ให้สัมภาษณ์เอง เมื่อผู้สัมภาษณ์ก าหนด
ได้แล้วกจ็ะจัดให้ผู้ชมได้พบกับบุคคลต่างๆ ที่น่าสนใจ ผู้สัมภาษณ์จะไปพบแขกรับเชิญของตน สนทนา 
อธิบายเรื่องที่ต้องการสัมภาษณ์ ค าถาม การเตรียมตัวเพ่ือปรากฏตัวทางวิทยุโทรทัศน์ สถานที่หรือ
ฉากที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่เรียบง่าย ฉากในห้องส่งจัดเป็นห้องรับแขก บางครั้งใช้สถานที่
จริงในที่ท างาน ที่บ้าน ในสวน แล้วแต่ผู้สัมภาษณ์จะเห็นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย  



177 

 

 

 รายการสัมภาษณ์ทางวิทยุโทรทัศน์มีภาพปรากฏด้วย ดังนั้นการเตรียมตัวจึงส าคัญมาก ผู้
สัมภาษณ์ที่ถือบทแล้วอ่านถามตอบตามบทจะท าให้รายการน่าเบื่อ การเตรียมถามตอบให้เป็น
ธรรมชาติจึงมีความจ าเป็น ผู้สัมภาษณ์ควรศึกษาเรื่องที่จะไปสัมภาษณ์ให้มากที่สุดและศึกษาเรื่องของ
ผู้ที่จะไปสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุดเช่นกันซึ่งในบทสัมภาษณ์ควรประกอบด้วย 
  1)  กล่าวน ารายการให้น่าสนใจสามารถดึงผู้ชมให้หันมาสนใจรายการทันที 
  2)  แนะน าผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นใครและส าคัญอย่างไรจึงได้รับเชิญมาให้สัมภาษณ์ 
  3) เริ่มด้วยค าถามท่ีน่าสนใจและไม่ยากเกินที่จะตอบ 
  4) ด าเนินรายการให้มีลักษณะเป็นการสนทนาควรระลึกไว้เสมอว่าการสัมภาษณ์ก็
คือการสนทนานั่นเอง 
  5) พัฒนาข้อสนทนาให้น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้นโดยระลึกอยู่เสมอว่าค าถามนั้นอยู่ใน
ขอบเขตความรู้ ความสามารถของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่ควรถามนอกเรื่อง 
  6)  เน้นย้ าค าตอบที่ต้องการเน้นในประเด็นหรือหัวข้อที่ส าคัญ 
  7) ไม่ควรถามค าถามที่ตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ ยกเว้นการตอบใช่หรือไม่ใช่เป็น
จุดส าคัญท่ีสัมภาษณ์ต้องการเน้นย้ า  

3. การเขียนบทส าหรับรายการสารคดี รายการสารคดีเป็นรายการที่มุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริง 
ให้ความรู้ ข้อมูล และเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม มุ่งให้ผู้ชมเมื่อชมแล้วมีแรงบันดาลใจให้
กระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เรื่องราวที่เสนอเป็นเรื่องจริงผู้เขียนบทสารคดีจ าต้องค้นคว้า
หาข้อมูล รายละเอียดมาประกอบการเขียนบทให้ถูกต้อง จากต ารา เอกสาร สอบถามจากบุคคล หรือ
เกิดจากความคิดของผู้เขียนบทที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เขียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและ
เข้าใจเรื่องที่เขียนอย่างดีก็สามารถจะเขียนบทได้ก่อนการถ่ายท าซึ่งอาจท าเป็นบทแบบสมบูรณ์เลยก็
ได้ แต่บางครั้งผู้เขียนไม่สามารถหาข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีในเอกสาร ต าราที่จะใช้อ้างอิงนอกจากการ
สอบถามจากบุคคลเท่านั้น ผู้เขียนบทก็จะเขียนบทอย่างคร่าวๆ ไว้ก่อน พอถ่ายท ามาแล้วผู้เขียนบทรู้
ว่ามีภาพอะไรบ้าง ผู้เขียนจึงสามารพัฒนาบทจากบทคร่าวๆ เป็นแบบสมบูรณ์ได้ เนื้อหาบทสารคดีนั้น
สามารถน ามาจากข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์  ประวัติศาสตร์  ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง ชีวประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว วิทยาการแขนงต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี และอ่ืนๆ ซึ่งวิธีการ
เขียนขึ้นอยู่กับแง่มุมที่ผู้เขียนบทต้องการเสนอข้อเท็จจริง ความคิด ข้อเสนอแนะให้ผู้ชมได้ชมและ
บางครั้งช่วยตัดสินใจ 
 เทคนิคส าคัญในการเขียนบทสารคดีก็คือ สารคดีเป็นการเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว การเสนอความจริงเพียงอย่างเดียวอาจท าให้บทดูน่าเบื่อไม่น่าสนใจ 
ผู้เขียนบทจึงต้องน ารูปแบบของรายการประเภทต่างๆ เข้ามาประกอบในการเขียนบทสารคดีด้วย
เพ่ือให้เกิดความหลากรสในรูปของความน่าสนใจอาจจะน ารูปแบบรายการพูดคุยการสัมภาษณ์ 
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บางครั้งน าเสนอในลักษณะของละครเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นเทคนิคที่ส าคัญของการเขียนบทสารคดีคือ
เขียนเรื่องให้น่าสนใจมีเอกภาพ ทั้งในเรื่องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ต้องสละสลวยเข้าใจง่ายมีจุดเด่น
จุดเดียวแต่ต้องมีความหลากในเรื่องของกลวิธีการน าเสนอ การอ่านบรรยายประกอบภาพเพียงอย่าง
เดียวอาจไม่พอ ต้องใช้ดนตรี เสียงประกอบ การสัมภาษณ์ การสนทนา การพูด อาจท าในรูปข่าวสาร
น่ารู้และแมแ้ต่ละคร ท าให้เกิดความหลากในรูปแบบดูแล้วสนุกสนาน ได้ความรู้และไม่น่าเบื่อ แต่ทั้งนี้
ผู้เขียนบทต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและความสนใจของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักด้วย  

4. การเขียนบทส าหรับรายการผู้หญิง ปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงต่อครอบครัว ต่อสังคม 
เศรษฐกจิการเมืองมีมากข้ึนโดยเฉพาะผู้หญิงกับการท างานเพ่ือสังคมการเมืองมีเพ่ิมมากขึ้น การเขียน
บทวิทยุโทรทัศน์ส าหรับรายการผู้หญิงจึงไม่ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ เพ่ือความงาม การเป็นแม่บ้าน 
เพียงอย่างเดียวแต่ควรครอบคลุมถึงการท างาน กิจกรรมในสังคม บทบาทด้านการเมือง การเป็นผู้น า
ด้วย ผู้เขียนบทควรจัดล าดับเนื้อหาของบทให้เหมาะสมเพ่ือเป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้ดี
เป็นประโยชน์ที่จะมีต่อสังคมส่วนรวม รูปแบบในการน าเสนอรายการสตรีท าได้หลายอย่างนับแต่การ
สาธิต สัมภาษณ์ สารคดีชีวประวัติ การแข่งขัน ปกิณกะ 
 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ส าหรับรายการผู้หญิงนอกจากจะเขียนตามวัตถุประสงค์และ
รูปแบบรายการที่จัดแล้วควรจะค านึงถึงเรื่องความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้เพ่ือ
เพ่ิมพูนพัฒนาให้มีคุณภาพและมีคุณค่าในสังคมด้วย  

5. การเขียนบทส าหรับรายการเด็ก การเขียนบทส าหรับรายการเด็กนั้นผู้เขียนจะต้องศึกษา
กลุ่มผู้ชมให้ถ่องแท้เพราะเด็กในกลุ่มอายุต่างกันเพียงเล็กน้อย ความสนใจจะต่างกันไป ระยะเวลาของ
ความสนใจก็ต่างกันด้วย เนื้อหาที่เขียนส าหรับเด็กไม่ควรมากเกินไป ภาษาที่ใช้ควรเหมาะเจาะที่จะ
สื่อสารกับเด็ก ท าให้เด็กเข้าใจง่าย ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจ ความชอบของเด็กวัยต่างๆ 
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็กและอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ส าคัญของ
บทส าหรับเด็กควรจะส่งเสริมพัฒนา ปลูกฝัง สิ่งที่ดีงามด้านต่างๆ ให้กับเด็ก ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุประสงค์
หลักในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
 ส่วนจะเขียนออกมาในรูปแบบละคร สารคดี เล่านิทาน สัมภาษณ์ เกม แข่งขัน ร้องเพลง 
การ์ตูน การออกก าลังกาย ภาพยนตร์ หรือรูปแบบปกิณกะก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายว่ารายการ
เด็กนี้จัดให้เด็กในกลุ่มอายุเท่าใด รายการเด็กไม่จ าเป็นต้องจัดรูปแบบเนื้อหาให้เหมือนกันทุกตอน 
ขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทแต่ละคนว่าจะจัดล าดับเขียนกันไปอย่างไร ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

6. การเขียนบทส าหรับรายการปกิณกะและดนตรี  รายการปกิณกะและดนตรีมี
วัตถุประสงค์หลักคือ การให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมแต่อาจจะจัดในรูปที่ให้ความรู้และความบันเทิงก็ได้ 
นั่นคือสาระบันเทิง รายการประเภทนี้จะประกอบด้วย ดนตรี ละคร ตลก กายกรรม แข่งขัน ตอบ
ปัญหา พูดคุย สัมภาษณ์ การแสดงต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบผสมกัน เนื้อหาก็แตกต่างกันไปผู้เขียน
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บทรายการประเภทนี้มักจะเขียนในรูปของบทบอกเฉพาะรูปแบบและเขียนบทเชื่อมโยงรายการแบบ
ต่างๆ คือผู้เขียนบทจะต้องเขียนเชื่อมโยงรายการซึ่งอาจจะเชื่อมโยงด้วยภาพ เพลงหรือบทเชื่อมก็ได้
 รายการประเภทนี้บางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นรายการนิตยสาร เพราะในนิตยสารเล่มหนึ่งๆ 
มีเนื้อหาสาระหลากหลายเรื่อง หลากรสซึ่งรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทนิตยสารก็ท าในท านอง
เดียวกัน  
  7. การเขียนบทส าหรับรายการเพื่อการศึกษารายการเพ่ือการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความรู้ ให้การศึกษา ทักษะใหม่ๆ ความคิด หรือหลักให้ถือปฏิบัติเพ่ือให้บุคคลด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคม เป็นพลเมืองดี โดยสามารถจัดประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  7.1 รายการเพ่ือการสอน (Instructional Program) หมายถึงรายการที่มี
จุดมุ่งหมายในการสอนวิชาความรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดย
ชัดแจ้ง มีการวัดผลการเรียนของผู้ชมหรือผู้เรียนเพ่ือผ่านมาตรฐานการเรียนในระดับหนึ่ง ระดับใด 
รายการสอนประเภทนี้มักควบคู่ไปกับการศึกษาในระบบ (formal education)  
  7.2 รายการสอนเพื่อความรู้ (Educative Program) หมายถึงรายการที่มิได้มุ่งหมาย
เพ่ือการสอนโดยตรง แต่เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้ ความกระจ่างในบางเรื่อง หรือหลายๆ เรื่อง เป็ น
รายการซึ่งผู้ชมจะได้รับความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตในส่วนตัวและส่วนรวม 
ความรู้ต่อวิทยาการก้าวหน้า ส่งเสริมให้รู้จักคิด รู้จักการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล 
 นักเขียนบทส าหรับรายการเพ่ือการศึกษาต้องดูว่าบทที่เขียนจะประกอบในรายการประเภท
ใด ถ้าเป็นรายการเพ่ือการสอนโดยตรง ข้อมูลต่างๆ ตรงกับบทเรียนหรือเนื้อหาที่จะสอนมีผู้บรรยาย 
จะมีการสาธิตประกอบ มีภาพกราฟิกประกอบค าบรรยายเพ่ือสะดวกแก่การเข้าใจ พยายามใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายในการอธิบาย ควรให้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงด้วยและพยายามแนะน าการสาธิตและการ
ใช้ภาพประกอบเสมอ ถ้าได้รับมอบหมายให้เขียนรายการเพ่ือความรู้ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายว่าผู้ชม
เป็นใคร เด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่จะได้เขียนบทได้เหมาะสมกับความรู้และความสนใจของกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ของรายการเพ่ือให้ความรู้ทั่วไป สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์เพ่ิมเติม เสริมคุณค่าชีวิต 
เพ่ิมความรู้ในการด าเนินชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป  
 รูปแบบรายการเพ่ือการศึกษานี้ท าได้หลายอย่าง เช่น การสาธิต การแสดง การสัมภาษณ์ 
พูดคุย ตอบปัญหา แข่งขัน สาระบันเทิง รูปแบบรายการปกิณกะหรือนิตยสาร สารคดี อภิปราย 
ละคร ได้ทุกรูปแบบแล้ว แต่จะจัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา รายการ 
หัวข้อเรื่อง ข้อมูลที่ประกอบในการเขียนบท  

8. การเขียนบทส าหรับละครวิทยุโทรทัศน์ ประเด็นส าคัญของบทละครวิทยุโทรทัศน์คือ 
ต้องน าเสนอทั้งภาพและเสียงให้ผู้ชมละครวิทยุโทรทัศน์ได้เห็นและได้ฟังตลอดจนให้ผู้ชมเกิด
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จินตนาการ อารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น าเสนอผ่านสื่อบุคคลและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนบทละครจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวนิยายหรือต้นเรื่องที่จะน าเสนอ
อย่างถ่องแท้รวมถึงกลวิธีการน าเสนอและการบันทึกภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์ ภาพสถานที่อีกด้วย 
เพ่ือเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ให้กับผู้แสดงและผู้บันทึกภาพให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน การเขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน์มีข้อแนะน าดังนี้ 
  8.1 อ่านต้นเรื่องที่จะสร้างเป็นละครวิทยุโทรทัศน์ให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด แล้ว
วิเคราะห์ต้นเรื่องตามองค์ประกอบเช่น วิเคราะห์ตัวละคร ว่ามีกี่ตัว มีบุคลิก ลักษณะนิสัยอย่างไรบ้าง 
ภูมหิลังของตัวละครแต่ละตัวและความเชื่อมโยงของตัวละครแต่ละตัว วิเคราะห์ฉากเหตุการณ์ในเรื่อง
เกิดข้ึน ณ สถานที่เวลาใด   
  8.2 พิจารณาต้นเรื่องเพ่ือตัดแบ่งตอนๆ เพ่ือให้สะดวกในการถ่ายท า โดยมีข้ อ
ค านึงถึงดังนี ้
  -  ใน 1 ตอนควรมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ชวนติดตาม มีจุดเด่นของตอนนั้นๆ 
เนื้อหาต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และให้เห็นความคืบหน้าของเหตุการณ์เรื่องราว ให้ข้อมูลเพิ่ม 
  -  ใน 1 ตอน ควรแสดงปมขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นปมใหญ่ หรือปมย่อยๆ 
  -  ใน 1 ตอนควรล าดับเรื่องราวดังนี้ ช่วงต้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวตัวละคร 
ต่อมาเริ่มแสดงปมขัดแย้ง ช่วงกลางจะแสดงความยุ่งยากจากปมขัดแย้ง และช่วงท้ายจะค่อยๆ 
คลี่คลายความขัดแย้งในตอนนั้น ซึ่งความขัดแย้งหรือความยุ่งยากที่สร้างขึ้นไว้อาจก่อให้เกิดปมอ่ืนๆ 
ความยุ่งยากอ่ืนๆ ในตอนต่อไปก็ได ้
  8.3 ศึกษาเฉพาะตอนที่พิจารณาตัดแบ่งไว้เพ่ือแบ่งเป็นฉากโดยพิจารณาว่าจะ
จดัแบ่งตอนนั้นๆ เป็นฉากได้กี่ฉากแล้วจัดล าดับฉากก่อน-หลังแล้วบันทึกสรุปจ านวนฉากในแต่ละตอน 
พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของตอน 
  8.4 ศึกษารายละเอียดของเรื่องราวในฉากแต่ละฉากให้ทราบว่าฉากนั้นคือสถานที่ใด 
มีตัวละครในฉากนั้นๆ กี่ตัว ตัวละครใดสนทนากันบ้าง เรื่องอะไร ด้วยถ้อยค าภาษาลักษณะใด 
อารมณ์ของตัวละครเป็นอย่างไร เหล่านี้ต้องแสดงไว้ในบทอย่างชัดเจนประกอบกับ อวจนภาษาที่ตัว
ละครแสดงออกด้วยการเขียนบทสนทนาของตัวละครมีข้อค านึงถึงดังนี้ 
  -  บทสนทนาต้องสอดคล้องกับลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก
ของตัวละคร แสดงเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวได้ชัดเจน กล่าวคือบทสนทนาต้องสมจริง 
  -  บทสนทนาต้องไม่ยาวเกินไปและไม่สั้นเกินไปไม่ควรให้ตัวละครตัวใดพูดยาว
เกินไปจนน่าเบื่อ หรือพูดน้อยเกินไปจนจับประเด็นเนื้อหาไม่ได้ 
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  -  ในนวนิยายที่เป็นต้นเรื่องอาจมีจ านวนบทสนทนาของตัวละครไม่มากเมื่อน ามา
สร้างเป็นละครวิทยุโทรทัศน์ ผู้เขียนบทต้องสร้างบทสนทนาเพ่ิมให้ตัวละครสนทนากันมากขึ้น เพ่ือให้
เหมาะกับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อบุคคล 
  8.5 เมื่อผู้เขียนบทจะเขียนบทละครแต่ละฉากผู้เขียนต้องจินตนาการภาพเหตุการณ์
ในฉากนั้นด้วยว่าจะเป็นไปในลักษณะใด จะเริ่มจากจุดใดก่อนและหลังตามล าดับ จะก าหนดให้ผู้
บันทึกภาพบันทึกภาพใคร อะไร อย่างไร ผู้เขียนควรระบุไว้ในบทด้วยเพ่ือให้ผู้บันทึกภาพด าเนินการ
ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้แสดงเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ในฉากหนึ่งๆ  
  8.6 น าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นมาประมวลและเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  -  ส่วนน าเรื่องควรระบุข้อมูลเบื้องต้น เช่น ละครเรื่องนี้เขียนขึ้นจากนวนิยายเรื่องใด 
ใครเป็นผู้แต่ง เนื้อเรื่องย่อ จ านวนตอน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครหลักและตัวละคร
รอง ข้อมูลเกี่ยวกับฉากส าคัญๆ แนวคิดส าคัญหรือแก่นเรื่อง 
  -  ส่วนเนื้อหาของบทละคร ระบุชื่อละคร หมายเลขตอน ชื่อตอน ในแต่ละตอนให้
ระบุฉาก ล าดับฉาก ชื่อตัวละคร ลักษณะภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละฉาก บทสนทนาของตัว
ละครในฉากหนึ่งๆ ภาษาท่าทางของตัวละคร เช่น อากัปกิริยา น้ าเสียง ทั้งหมดนี้ให้เขียนไปตามล าดับ
ที่ผู้เขียนบทประสงค์จะให้เป็นไปตามเหตุการณ์ที่ต้องการ 

เมื่อเขียนจบแต่ละฉากขึ้นฉากต่อไป ผู้เขียนบทควรค านึงถึงความต่อเนื่องของเรื่องราวที่
น าเสนอ ความสมจริงของเหตุการณ์และบทที่เขียนขึ้นสื่อความให้นักแสดง ผู้บันทึกภาพ ผู้ก ากับการ
แสดง และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ จากนั้น เมื่อเขียนจบตอนหนึ่ง ผู้เขียนบทควรอ่านทบทวนทุกฉาก เพ่ือ
ประมวลว่าตอนนั้นสามารถน าเสนอเนื้อเรื่อง แนวคิดส าคัญ ปมขัดแย้ง ตัวละคร และข้อมูลอ่ืนๆ ได้
ตรงตามเนื้อหาแต่ละตอนหรือไม่ ถ้าบทยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับปรุง 
 เมื่อเขียนจบเรื่องแล้วผู้เขียนบทควรอ่านทบทวนทุกตอนเพ่ือพิจารณาความต่อเนื่อง ความ
สมจริง ทุกเหตุการณ์ที่น าเสนอมีคุณค่าต่อเรื่อง มีความสนุกสนาน กระทบอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ชม 
ชวนให้ผู้ชมละครติดตามเรื่องจนจบ อีกทั้งควรตรวจสอบการเขียนบทสนทนา ลักษณะนิสัยและ
บุคลิกภาพของตัวละครให้มีความคงที่ หากจะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าง
สมเหตุสมผล ตรวจสอบความต่อเนื่องของฉาก การจัดล าดับภาพ จัดล าดับเหตุการณ์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสมจริง  
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เนื้อหาที่เหมาะส าหรับผลิตเป็นบทรายการโทรทัศน์ 
 
 เนื้อหาที่สามารถน ามาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ได้นั้นมีหลากหลายประเภท การก าหนด
เนื้อหารายการ ต้องให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
แนวความคิด ดังนั้น ผู้ผลิตรายการสามารถพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นประเด็น
เนื้อหามาประกอบในการผลิตรายการ ได้ดังนี้ (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) 
 1. เป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลเช่น เรื่องของต่างประเทศ เรื่องการส ารวจอวกาศ เรื่องเกี่ยวกับโลก 
ใต้ทะเลลึก สภาพภูมิศาสตร์บริเวณข้ัวโลกหรือเรื่องอ่ืนที่ไม่สามารถจะน ามาแสดงให้เห็นได้ 
 2. เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต เช่น เรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 
อาจสร้างสถานการณ์จ าลองหรือแสดงเป็นละครหรือใช้ภาพถ่ายเก่าๆ และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. เป็นเรื่องจินตนาการที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่น การย้ายถิ่นฐานไปอยู่บนดวงดาวอ่ืนๆ 
การใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ การเดินทางที่รวดเร็วเท่ากับแสง เป็นต้น 
 4. เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสลับซับซ้อนไม่สามารถอธิบายด้วยเอกสารได้ เช่น การจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ การะบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เป็นต้น 
 5. เป็นเรื่องที่มีอันตรายไม่สามารถจะสาธิตหรือทดลองให้เห็นจริงได้ เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ 
อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือเก่ียวกับพิษของงู แมงป่อง เป็นต้น 
 6. เป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถจะน ามาแสดงได้ เช่น สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาวาฬ 
ช้าง หรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น เรือเดินสมุทร เครื่องบินโดยสาร เป็นต้น 
 7. เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น แมลง หรือพืชที่มีขนาด
เล็กแม้จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็ไม่เห็นรายละเอียด หรือบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เช่น เชื้อโรค  เซลล์ (Cell) เนื้อเยื่อของพืชหรือของสัตว์ เป็นต้น 
 8. เป็นเรื่องที่ต้องแสดงล าดับขั้นตอนเป็นกระบวนการ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การ
ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ การสาธิตงานฝีมืออย่างเป็นขั้นตอน 
 9. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยยะยะเวลานานหรือช้ามากซึ่งไม่สามารถที่จะรอให้เกิด
กระบวนการในขณะนั้นได้ในเวลาจริง เช่น ดอกไม้บานยามเช้า การลอกคราบของแมลงหรืองู การ
เจริญเติบโตของพืช การปฏิสนธิของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น 
 10. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ 
เช่น ลูกกระสุนปืนที่วิ่งออกไปจากปากกระบอกปืน การกระพริบตา การกระพือปีกของแมลง เป็นต้น 
 11. เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะความช านาญหรือเทคนิคเฉพาะด้าน เช่น การเล่นกีฬาบางชนิด  
 12. เป็นเรื่องที่หาดูได้ยาก เช่น ระบบการท างานของอวัยวะภายในร่างกาย เป็นต้น   
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 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ควรก าหนดได้ว่ารูปแบบของการน าเสนอเป็นลักษณะใด เช่น หาก
ผลิตรายการเพ่ือแนะน าหน่วยงานหรือองค์กรอาจก าหนดเป็นรูปแบบสารคดี หากผลิตรายการที่ต้อง
อาศัยการสาธิตหรือปฏิบัติการรูปแบบอาจใช้การบรรยาย การเล่าเรื่องหรือการใช้พิธีก รแนะน า วิธี
ปฏิบัติและสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเพ่ือขยายความเข้าใจให้กับผู้ชม เป็นต้น 
 

คุณสมบัติของผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์  
 
 งานเขียนบทวิทยุโทรทัศน์เป็นงานที่สร้างฝัน ใช้จินตนาการสร้างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่
ผ่านมาแล้ว(ย้อนอดีต)หรือเหตุการณ์ท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริง(อนาคต)หรืออธิบายรายละเอียดบรรยากาศ
ในขณะนั้นถ่ายทอดเรื่องราวสื่อให้คนอ่ืนเข้าใจได้มากที่สุดจึงควรต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้   
 1. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์หรือวิชาการแขนงอ่ืนๆ ไม่ปิดกั้นตนเอง ต้อง
เปิดกว้างและพร้อมที่จะเติมสิ่งใหม่ความรู้ใหม่ได้เสมอ มีความอยากรู้อยากเห็น  
 2. ต้องเป็นผู้ที่รู้รอบ รู้ลึก และรู้กว้าง มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความฝันและ
ต้องสามารถอธิบายความฝันนั้นให้ผู้อื่นมองเห็นภาพตามได้ด้วย  
 3. ต้องใจกว้างยอมรับในสิ่งที่แตกต่าง เคารพในประเพณ ีวัฒนธรรมศาสตร์แขนงอ่ืนที่ไม่รู้ ไม่
ควรวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เป็นความเชื่อความศรัทธาเฉพาะกลุ่มเฉพาะถิ่นซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่ง
ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อและนับถือกันอยู่  
 4. ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้ภาษาที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบใน
ผลงาน โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งด้านบวกและลบ ประโยชน์และโทษของสังคม  

5. ต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิตรายการสามารถใช้ภาษาก าหนดลักษณะภาพได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจความหมายว่าใช้เพื่อสื่ออะไร ทั้งขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนกล้อง เป็นต้น 
 6. มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพและข้อจ ากัดบางอย่างโดยค านึงถึงศักยภาพของเครื่องมือ 
คน งบประมาณ ระยะเวลาและองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยว่าสามารถที่จะผลิตรายการออกมาได้ตามที่ฝัน
หรือก าหนดไว้หรือไม่เพราะบางอย่างท าได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอีกลักษณะหนึ่ง  เช่น ใช้คน ใช้
อุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งและนั่นคือต้องใช้งบประมาณและเวลาที่ต่างกันด้วย  
 ผู้ เขียนบทโทรทัศน์จะต้องมีความรู้ด้านเทคนิคในการผลิตรายการด้วย ในบางกรณี 
จินตนาการของผู้เขียนบทเมื่อเขียนบทออกมาแล้วอาจจะไม่สามารถถ่ายท าออกมาได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ ตัวนักแสดง หรือสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ดังนั้นผู้เขียนบทจ าเป็นที่จะต้อง
ท างานประสานร่วมกับทีมผู้ผลิตอยู่เสมอโดยเฉพาะผู้ก ากับรายการเพ่ือสามารถที่จะปรับแก้บทให้มี
ความเหมาะสม ลดอุปสรรค สามารถถ่ายท ารายการได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  
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สรุป 
 
 บทวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและด าเนินการถ่ายท าไปในทิศทางเดียวกันซึ่งบทวิทยุโทรทัศน์ที่ใช้
กันโดยทั่วไป  อาจมีรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง องค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์มี  2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการและส่วนก าหนดรายละเอียดของภาพและ
เสียง ส่วนรูปแบบของบทวิทยุโทรทัศน์นั้น มี 5 ประเภท ได้แก่ บทสมบูรณ์ บทกึ่งสมบูรณ์ บท
ก าหนดการแสดงและช่วงเวลา บทแบบเรียงล าดับเรื่อง และบทแบบเปิด  บทแต่ละประเภทนั้นมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน การเลือกใช้รูปของบทนั้นควรพิจารณาถึงรูปแบบของรายการและเนื้อหาที่
จะบรรจุอยู่ในรายการเป็นส าคัญ เนื้อหาที่สามารถน ามาเขียนเป็นบทรายการโทรทัศน์ควรเป็นแก่น
เรื่องที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ชม ซึ่งการเขียนบทรายการโทรทัศน์แต่ละประเภทนั้น ควรเขียนโดยใช้ส านวนสนทนาที่ใช้ส าหรับ
การพูดคุย ใช้ ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่เข้าใจกันได้ง่าย ผู้เขียนบทต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย มีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบใน
ผลงานโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งด้านบวกและลบ ประโยชน์และโทษของสังคมและ
มวลชนผู้รับสารด้วย 
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แบบฝึกหัดบทที่ 6 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. จงอธิบายองค์ประกอบของบทวิทยุโทรทัศน์ทั้ง 2 ส่วน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง   
2. ให้นักศึกษาคิดรูปแบบรายการสปอตโฆษณา 1 รายการ แล้วเขียนเป็นบทวิทยุโทรทัศน์แบบ
สมบูรณ์  
3. จงอธิบายค าสั่งที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
 3.1  VO 
 3.2  MCU 
 3.3  Dissolve 
 3.4  Group Shot 
 3.5  LS 
4. จงยกตัวอย่างเนื้อหาที่เหมาะส าหรับน ามาผลิตเป็นบทรายการโทรทัศน์ในประเด็น เรื่องที่หาดูได้
ยาก  
5.  ให้นักศึกษาออกแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทใดก็ได้ โดยเขียนบทแบบก าหนดการแสดงและ
ช่วงเวลา 
6.  การก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ มีความส าคัญอย่างไรต่อการเขียนบทโทรทัศน์ 
7.  จงอธิบายหลักการเขียนบทส าหรับรายการสารคดี มาโดยสังเขป 
8.  จงบอกวิธีการเรียงล าดับหรือแบ่งตอนของบทละคร เพ่ือให้เรื่องมีความสนุก ชวนติดตาม 
9.  Story Board มีไว้เพ่ืออะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
10. ผู้เขียนบทโทรทัศน์ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนๆ อะไรอีกบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
 ภาพและเสียงในงานวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ขนาดของภาพทางวิทยุโทรทัศน์  
 2. ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์  

3. มุมกล้องและการปรับเลนส์  
 4. การจัดองค์ประกอบภาพ    

5. เสียงในรายการวิทยุโทรทัศน์  
 6. เทคนิคการใช้เสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   

7. ศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
8. สรุป  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงขนาดของภาพทางวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์ได ้  
3. อธิบายถึงมุมกล้องและการปรับเลนส์ของกล้องโทรทัศน์ได้ 

 4. อธิบายถึงการจัดองค์ประกอบภาพทางวิทยุโทรทัศน์ได้    
5. บ่งบอกเทคนิคการใช้เสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้  

 6. อธิบายถึงประเภทและศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพจากกล้องโทรทัศน์ ด้วยมุมกล้องและขนาด

ภาพจากโจทย์ที่ผู้สอนก าหนด 
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3. ให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เก่ียวกับมุมกล้อง ขนาดภาพ ประเภทของเสียง จาก
รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผู้สอนน ามาเป็นกรณีตัวอย่าง 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. ตัวอย่างรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 4. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 

5. ระบบอินเทอร์เนต 
6. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 7 
ภาพและเสียงในงานวิทยุโทรทัศน์ 

 
 รายการวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารกับผู้รับชมโดยใช้ภาพและเสียงในการสื่อความหมาย 
เพ่ือให้เรื่องราวที่น าเสนอนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการน าเสนอได้เนื่องจากภาพและเสียงมีผลต่อ
การรับรู้ของผู้ชมทัง้ทางด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้สึกและอารมณ์ที่ผู้ชมมีต่อ
เรื่องที่ก าลังรับชม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาพและเสียงในการสื่อ
ความหมายทางโทรทัศน์ นอกจากนั้นค าศัพท์ด้านภาพและเสียงยังมีความส าคัญในการก าหนด
รายละเอียดลงในบทโทรทัศน์ที่ผู้เขียนบทต้องมีความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภท รูปแบบและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ได้ 
 

ขนาดของภาพทางวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ขนาดภาพ (Shot or picture size) หมายถึง ขนาดของภาพที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ 
ว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด การถ่ายภาพให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ในการรับรู้ของผู้ชมรายการ  เป็น
ผลมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ ระยะห่างระหว่างกล้องโทรทัศน์กับวัตถุที่ถูกถ่ายภาพและทาง
ยาวโฟกัสของเลนส์กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ขนาดภาพสามารถเรียงล าดับจากไกลมาหาใกล้ แบ่งออกเป็น 
10 ขนาด ดังนี้ (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2550) 
 1. ภาพขนาดไกลยิ่งยวด (Extreme Long Shot หรือ ELS / XLS) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคล
ในระยะไกลมากๆ เช่น เห็นคนเดินอยู่ที่ปลายคันนาที่ไกลลิบ ทุ่งนาที่กว้างใหญ่ จนภาพคนมีขนาดเล็ก
มาก ใช้ในการถ่ายภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสื่อถึงสถานที่ที่
กว้างใหญ่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือสื่อถึงความอ้างว้างเดียวดายและเหมาะส าหรับการเริ่มเรื่องหรือ
ก่อนเข้าฉาก  
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1 ภาพขนาดไกลยิ่งยวด (Extreme Long Shot หรือ ELS / XLS) 
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  2. ภาพขนาดไกล (Long Shot หรือ LS) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลในระยะไกล เห็นภาพขนาด
เต็มตัวของบุคคล เห็นภาพและสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นหรือใช้ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้เห็น
ถึงกิริยาอาการ การกระท า ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นหรือท าให้เห็นความสัมพันธ์ของวัตถุหลัก
กับบริบทแวดล้อมอาจใช้ภาพขนาดนี้ในการเปิดเรื่องได้เช่นเดียวกับ ELS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.2 ภาพขนาดไกล (Long Shot หรือ LS)   

  
 3. ภาพขนาดไกลระยะปานกลาง (Medium Long Shot หรือ MLS) เป็นภาพที่ถ่าย
บุคคลในระยะกึ่งกลางระหว่างภาพระยะไกลกับระยะปานกลาง เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพ
ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าของบุคคลนั้นยังคงเป็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ใช้
ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยาอาการ การกระท า ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นใน
ระยะที่ใกล้เข้ามาอีกข้ันหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.3 ภาพขนาดไกลระยะปานกลาง (Medium Long Shot หรือ MLS)   
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 4. ภาพขนาดหัวเข่า (Knee Shot หรือ KS) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ
ลงมาจนถึงหัวเข่าของบุคคลนั้นๆ ยังคงเห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นใช้ถ่ายท าภาพ
บุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยาอาการ การกระท า ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นในระยะที่ใกล้เข้า
มาอีกข้ันหนึ่ง 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.4 ภาพขนาดหัวเข่า (Knee Shot หรือ KS)   

 
 5. ภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพ
ต้ังแต่ศีรษะลงมาจนถึงเอวของบุคคลเพ่ือท าให้ผู้ชมเห็นถึงรูปลักษณ์หรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบ
การมองดูทั่วๆไป โดยไม่เน้นให้เห็นถึงรายละเอียดหรือการรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของบุคคล
มากเท่าใด ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นเหตุการณ์รายละเอียดฉากหลังและการเคลื่อนไหวของผู้
แสดงพอสมควรซึ่งช่วยท าให้พอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ ภาพขนาดปานกลางเป็นภาพที่นิยมใช้
มากที่สุดเพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ กล่าวคือการเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกล้หรือ
จากภาพใกล้เข้ามาเป็นภาพไกลก็ตามจะต้องเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือ
ไม่ใหข้ัดต่ออารมณค์วามรู้สึกของผู้ชมเนื่องจากภาพจะกระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยม
ใช้ถ่ายภาพการสนทนาของกลุ่มบุคคลได้อีกด้วย(สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554)  
  
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.5  ภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) 
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  6. ภาพขนาดปานกลางระยะใกล้ (Medium Close-up หรือ MCU) เป็นภาพที่ถ่าย
บุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงหน้าอกประมาณกระดุมเม็ดที่สองของบุคคลนั้นจะเห็นภาพ
หรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นน้องลงมากใช้ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยาอาการ 
การกระท า ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นระยะที่ใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่งมักใช้จับภาพการสนทนากัน
ของผู้แสดงแบบใกล้ชิดซึ่งช่วยท าให้เห็นทั้งสีหน้ากับบุคลิกการพูดของคนๆ นั้นไปพร้อมๆ กัน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.6 ภาพขนาดปานกลางระยะใกล้ (Medium Close-up หรือ MCU)   

 
 7. ภาพขนาดใกล้ (Close-up หรือ CU) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลง
มาจนถึงใต้หัวไหล่ของบุคคลนั้นประมาณกระดุมเม็ดที่หนึ่งจะเห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่
นั้นน้อยลงมากจนเกือบไม่เห็น ใช้ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงกิริยาอาการ การกระท า 
ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นในระยะที่ใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่ง ภาพลักษณะนี้ใช้ถ่ายท าเพ่ือต้องการให้
เห็นสีหน้าหรือต้องการสื่อผู้ชมรับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคลนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งอาจสื่อความหมายว่าบุคคลนั้นมีความส าคัญมากนอกจากนี้ยังพบบ่อยในรายการสัมภาษณ์และ
สาธิตต่างๆ กรณีให้เห็นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการสาธิตให้ชัดเจน เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.7 ภาพขนาดใกล้ (Close-up หรือ CU)   
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  8. ภาพขนาดใกล้มาก (Big Close-up หรือ BCU) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็นภาพตั้งแต่
ศีรษะลงมาจนถึงด้านบนของหัวไหล่ของบุคคลนั้นประมาณปกเสื้อ ไม่เห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของ
สถานที่นั้นใช้ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงสีหน้าของบุคคลนั้น ความคิด ความรู้สึก อารมณ์
ของบุคคลนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.8 ภาพขนาดใกล้มาก (Big Close-up หรือ BCU)  

 
 9. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่ง (Very Close-up หรือ VCU) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคลโดยเห็น
ภาพตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงคางขอบบุคคลนั้น ไม่เห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นใช้ถ่ายท า
ภาพบุคคลเพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงสีหน้าของบุคคลนั้น ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคลนั้น 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.9  ภาพขนาดใกล้อย่างย่ิง (Very Close-up หรือ VCU) 



194 

 

 

 10. ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่งยวด (Extreme Close-up หรือ ECU) เป็นภาพที่ถ่ายบุคคล
โดยเห็นภาพตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงจมูกของบุคคลนั้นส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายภาพอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายโดยเฉพาะ เช่น ดวงตา ไม่เห็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นใช้ถ่ายท าภาพบุคคลเพ่ือ
สื่อให้ผู้ชมเห็นถึงสีหน้าของบุคคลนั้น ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคลนั้น   
 

 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.10 ภาพขนาดใกล้อย่างยิ่งยวด (Extreme Close-up หรือ ECU) 
 
 นอกจากการก าหนดขนาดภาพออกตามความใหญ่เล็กของภาพที่ปรากฏในจอโทรทัศน์แล้ว 
ในการถ่ายภาพบุคคลในระหว่างการผลิตรายการโทรทัศน์ยังสามารถใช้วิธีการถ่ายภาพตามจ านวนคน
ที่ปรากฏในภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ ภาพคนเดียว (Single Shot) หมายถึง การถ่ายภาพ
บุคคลเพียงคนเดียว ภาพสองคน (Two Shot) หมายถึง การถ่ายภาพบุคคลสองคน และ ภาพกลุ่ม 
(Group Shot) หมายถึง การถ่ายภาพที่ถ่ายคนเกินกว่าสามคนขึ้นไปจะเรียกรวมๆ กันว่าภาพทั้ง
กลุม่ ไม่นิยมเรียกว่า ภาพสี่คน ภาพห้าคน ภาพหกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.11  ภาพกลุ่ม (Group Shot) 
ที่มา http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=4016 
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ภาพจากการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์ 
 
 กล้องโทรทัศน์ เปรียบได้กับการท าหน้าที่แทนสายตาของผู้ชม การเคลื่อนกล้อง (Camera 
movement) จึงเป็นการสร้างความน่าสนใจและสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับภาพผู้ชมจะได้เห็น
ภาพในรูปลักษณะต่างๆโดยอาศัยรูปแบบและทิศทางในการเคลื่อนไหวของกล้องซึ่งคล้ายกับการ
เคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ผู้ที่เป็นช่างกล้องอาจต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเสริมเข้ามาช่วยใน
การถ่ายท า เช่น ขาตั้งกล้อง เครน และดอลลี่ เป็นต้น รูปแบบและทิศทางการเคลื่อนกล้อง โทรทัศน์ 
และการสื่อความหมาย มี ดังนี้   
 1. Pan เป็นการหันหรือบิดหน้ากล้องไปในแนวนอนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายโดยกล้อง
อยู่ที่จุดเดิม หากหันไปทางซ้ายมือของช่างกล้องหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเรียกว่า Pan left แต่ถ้าหัน
ไปทางขวามือของช่างกล้องหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาเรียกว่า Pan right ถ้าบิดไปเร็วๆ เรียกว่า Swift 
pan 
 การ Pan มักใช้ในกรณีการกวาดภาพเพ่ือให้เห็นบรรยากาศรอบๆ จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน
หนึ่ง เช่น การ Pan ให้เห็นทิวทัศน์รอบๆ สวนสาธารณะ กรณีการ Pan ช้าๆ จะให้อารมณ์ความรู้สึก
ค่อยเป็นค่อยไปแบบสบายๆ แต่ถ้า Pan เร็วจะให้ความรู้สึกถึงความฉับไว รวดเร็ว การไล่ล่า การ
ติดตาม และสามารถใช้เป็นเทคนิคเชื่อมในการเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่งด้วย  การ Pan ไม่
ควร Pan กล้องไปในทิศทางตรงกันข้าม ย้อนศรหรือสวนทางกับวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่ไปในอีกทิศทาง
หนึ่ง ควร Pan ตามวัตถุหรือหยุดกล้องไว้ โดยให้วัตถุเคลื่อนผ่านไปเอง 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.12  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Pan 

 
 2.  Tilt เป็นการเงยหน้ากล้องหรือกดหน้ากล้องลงในแนวดิ่งโดยกล้องอยู่ที่จุดเดิมหากเงย
หน้ากล้องขึ้น เรียกว่า Tilt up แต่หากกดหน้ากล้องลง เรียกว่า Tilt down การเคลื่อนกล้องใน
ลักษณะนี้ มักใช้ในการอธิบายภาพเกี่ยวกับความสูง ความลึก ความชันหรือการมองแทนสายตาใน
ลักษณะมองขึ้นหรือกดสายตาลงมา เช่น การ Tilt up ให้เห็นความสูงของอาคารระฟ้า การ Tilt 
down ด้วยสายตาที่เหยียดหยาม ดูถูก เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.13  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Tilt  
 
 3. Pedestal เป็นการยกกล้องขึ้นหรือลงมาตามแนวดิ่งของแกนขาตั้งกล้อง Pedestal หาก
กล้องค่อยๆ ถูกยกสูงขึ้นเรียกว่า Pedestal up และถ้าถูกเลื่อนต่ าลงมาเรียกกว่า Pedestal down 
ระยะทางในการยกกล้องขึ้นและลงแบบนี้มีความสูงไม่กี่ฟุตเพราะเป็นการเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกน
ความสูงของขาตั้งกล้อง Pedestal การเคลื่อนกล้องในลักษณะนี้มักใช้ในการปรับต าแหน่งสายตาการ
ดูของผู้ชมให้อยู่ในระดับเดียวกับผู้แสดง เช่น เมื่อพิธีกรเปลี่ยนจากท่ายืนมานั่งสัมภาษณ์ กล้องใน
สตูดิโอต้องปรับระดับสายตาจากท่ายืนของพิธีกรให้ลดต่ าลงมาด้วยการปรับความสูงของกล้องลงมา 
เพ่ือให้สายตาของพิธีกรอยู่ในระดับเดียวกับคนดูตามเดิม 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ภาพที่ 7.14  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Pedestal  
 

4. Crane / Boom เป็นการเคลื่อนกล้องท้ังตัวในลักษณะเคลื่อนขึ้นหรือลงในแนวดิ่งถ้าตวัด
ไปด้านข้างเรียกว่า tongue ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งกล้องที่เรียกว่า Crane ผลด้านภาพที่เกิดขึ้นคล้ายกับ 
Pedestal เพียงแต่ว่าการเครนนั้นจะมีระยะทางการเคลื่อนกล้องและยกขึ้น (crane up / boom 
up) และลง (crane down / boom down) มากกว่า อุปกรณ์ติดตั้งแบบเครนมีหลายชนิดให้
เลือกใช้ ซึ่งช่วยให้เกิดลักษณะภาพได้หลากหลายแบบมากข้ึน การเคลื่อนกล้องแบบนี้มักใช้ในการเปิด
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หรือปิดเรื่องโดยใช้ร่วมกับการถ่ายภาพไกลมุมสูง เช่น การเปิดเรื่องด้วยบรรยากาศงานวัด ภาพไกล
มุมสูงที่เห็นชิงช้าสวรรค์ ร้านค้า แล้วกล้องค่อยๆ เครนลงมาใกล้พ้ืนจนเห็นคนและร้านค้าต่างๆ หรือ
ในกรณีการถ่ายท ารายการคอนเสิร์ตก็นิยมใช้กันมากเพราะให้ภาพที่สวยงาม แปลกตายิ่งใหญ่ มีมิติ
ความลึก ไม่น่าเบื่อ เพราะขนาดภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ซึ่งช่วยตรึงความสนใจได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.15  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Crane/Boom 
 
 5. Dolly เป็นการเคลื่อนกล้องเข้าหาหรือถอยห่างออกจากวัตถุในแนวเส้นตรงหากเคลื่อน
เข้าหาวัตถุเรียกว่า Dolly in แต่ถ้าเคลื่อนกล้องถอยห่างวัตถุเรียกว่า Dolly out วิธีการถ่ายท าอาจใช้
อุปกรณ์ราง Dolly และขาตั้งกล้องมีล้อในการเคลื่อนกล้องเข้า-ออก หรืออาจใช้การก้าวเดินไป
ข้างหน้าหรือถอยหลังของช่างกล้องก็ได้ การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Dolly in มักใช้ในการสร้าง
อารมณ์ตื่นเต้น เพ่ิมแรงดึงดูดใจ การเผชิญหน้า การเข้าหา และการติดตาม เช่น ฉากแม่ทัพมา
เผชิญหน้ากัน ฉากนางเอกก าลังถูกผู้ร้ายเดินตามหลัง เป็นต้น ส่วน Dolly out นิยมใช้ในอารมณ์
คลี่คลาย ถอยหนี ลดความส าคัญลง ออกห่าง ลาจาก เช่น ฉากอ าลาของพระเอกที่ก าลังเดินจาก
นางเอกไปโดยเห็นภาพนางเอกถอยห่างออกไปเรื่อยๆ 
 
 
 
  
 
 

 
 

ภาพที่ 7.16  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Dolly  
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 6. Track / Truck เป็นการเคลื่อนกล้องทั้งตัวไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาในแนวนอนโดย
หน้ากล้องวิ่งขนานไปกับสิ่งที่ถูกถ่ายด้วยความเร็วเท่ากัน ช้ากว่า หรือเร็วกว่า  ก็ได้ การเคลื่อนกล้อง
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้พาหนะที่มีล้อเข้ามาช่วยในการเคลื่อนกล้อง เช่น ราง รถเข็นและรถ
ต่างๆ หากเคลื่อนกล้องไปทางซ้าย เรียกว่า Track left เคลื่อนไปทางขวา เรียกว่า Track right การ
เคลื่อนกล้องในลักษณะนี้มักใช้ในการถ่ายภาพติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าลังเคลื่อนที่ต่อเนื่องด้วย
ความเร็วในระยะที่กล้องกับวัตถุหลักห่างเท่าๆกัน   
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.17 การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Track / Truck 
 
 7. Arc เป็นการเคลื่อนกล้องเป็นวงโค้งอย่างช้าๆ รอบๆ วัตถุหลัก โดยหากเคลื่ อนโค้งไป
ทางซ้ายมือของช่างกล้องเรียกว่า Arc left ถ้าโค้งไปทางขวาเรียกว่า Arc right การเคลื่อนที่กล้องเป็น
วงโค้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบราง Dolly ช่วยในการท างานการเคลื่อนกล้องแบบ Arc 
นิยมใช้ในฉากที่ต้องการให้เห็นบรรยากาศรอบๆ ของสถานที่นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ฉากงานปาร์ตี้
สังสรรค์ที่มีการเต้นร าพลิ้วๆ โดยตัวแสดงมากมายกลังเต้นร าอยู่บนฟลอร์หรือฉากที่ต้องการเปิดเผย
ให้เห็นบุคลิกท่าทางและอาการของผู้แสดงให้ชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น   
 
 
  
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 7.18  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Arc   
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8. Cant เป็นการถ่ายภาพในลักษณะเอียงกล้องไปด้านข้างซึ่งมีผลท าให้เกิดภาพเอียงไปจาก
แนวระนาบ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายท าโดยใช้ไหล่แบกกล้องหรือใช้มือ แทนขาตั้งกล้อง ลักษณะภาพ
ดังกล่าวจะท าให้มีพลังดูตื่นเต้น Cant มักใช้ในการถ่ายภาพที่ต้องการสร้างความแปลกตา ตื่นเต้น เร้า
ใจ และอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติ เช่น ฉากของคนที่อยู่ในอาการไม่ปกติหรือวิกลจริต มุมมอง
ของวัยรุ่นที่ช่างคิด ช่างสงสัยและการถ่ายท า Music Video เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 7.19  การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Cant  

 
 ข้อสังเกตประการหนึ่งเก่ียวกับการเคลื่อนกล้องในทิศทาง ซ้าย-ขวา นั้นให้ยึดจากมือของช่าง
กล้องเป็นหลัก นอกจากนี้กฎทั่วไปของการ Pan และ Track นั้นนิยมให้เคลื่อนภาพจากซ้ายไปขวา 
มากกว่าขวาไปซ้าย เนื่องจากมนุษย์เราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาการเคลื่อนจากซ้ายไป
ขวาจึงท าให้รู้สึกดูสบายตามากกว่า 
 
 

มุมกล้องและการปรับเลนส์ 
 
 มุมกล้อง เป็นการถ่ายภาพด้วยการก าหนดต าแหน่งความสูงของกล้องในการถ่ายท า 
(Camera height) เป็นการก าหนดต าแหน่งการตั้งกล้องในการถ่ายท าด้วยความสูงจากพ้ืนระดับ
ต่างกัน และเลนส์กล้องที่ใช้กันโดยปกติทั่วไปเป็นเลนส์ซูมซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนความยาว
โฟกัสในลักษณะของการซูมเข้าและซูมออกได้ ผลด้านภาพที่เกิดขึ้นจากการการปรับระดับความสูง 
ต่ าของกล้องและการปรับเลนส์ จะส่งผลต่อลักษณะของภาพที่ปรากฏและความหมายของภาพใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมตามไปด้วย มุมกล้องและการปรับเลนส์ที่นิยมใช้กันในวงการโทรทัศน์ มีดังนี้  
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 1. มุมปกติ (Normal-angle shot หรือ Eye-level shot) เป็นมุมระดับสายตาปกติใน
การมองเห็นของคนท่ัวๆ ไป ต าแหน่งของกล้องจะอยู่ระดับเดียวกันกับสายตาปกติเป็นมุมภาพที่ใช้กัน
มากที่สุด ใช้ในความรู้สึกปกติธรรมดาทั่วไป ความเสมอภาค ความเป็นกันเอง 
 2. มุมสูง (High-angle shot) เป็นมุมที่เหมือนสายตาที่มองจากด้านบนลงมา ต าแหน่งของ
กล้องจะอยู่สูงกว่าวัตถุที่ถูกถ่ายใช้แสดงอารมณ์อ่อนแอ เปราะบาง เศร้าสร้อย สิ้นหวัง หดหู่ กดดัน 
ด้อยค่า พ่ายแพ้และความต่ าต้อยกว่าสิ่งที่ถูกถ่ายแต่หากใช้กับภาพกว้างมุมสูงสามารถใช้สื่อถึงภูมิ
ทัศน์ที่กว้างใหญ่ได้ด้วย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.20 ภาพมุมสูง (High-angle shot)     
ที่มา http://broadcastjournalism3071.blogspot.com  

 
 3. มุมต่ า (Low-angle shot) เป็นมุมที่เหมือนสายตาแหงนมองสูงขึ้นไป ต าแหน่งของกล้อง
จะอยู่ต่ าว่าวัตถุที่ถูกถ่ายใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ น่าเกรงขาม ความโอ่อ่า มั่งคั่ง มี
อ านาจ มีค่า ชัยชนะและความสูงส่งกว่าของสิ่งที่ถูกถ่าย 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.21  ภาพมุมต่ า (Low-angle shot)     
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 4. มุมสูงตั้งฉากหรือมุมสายตานก (Bird’s-eye view) เป็นมุมที่เหมือนกับสายตานกมอง
จิกลงมายังเบื้องล่างในมุม 90 องศา หรือเกือบ 90 องศา ต าแหน่งของกล้องจะมองดิ่งลงมาเป็น
แนวตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉากกับวัตถุที่ถูกถ่ายท าให้เห็นพ้ืนผิวด้านบนของวัตถุนั้นๆ นิยมใช้กับภาพ
กว้างหรือการซูมจากด้านบนจากแคบไปกว้างหรือกว้างไปแคบใช้แสดงถึงความไร้อ านาจ ถูกควบคุม 
ไม่มีทางหนีรอดของสิ่งที่ถูกถ่าย มุมกล้องในลักษณะนี้จะท าให้รู้สึกเหมือนว่าสิ่งๆ นั้นก าลังถูกเฝ้าจับ
ตามองหรือควบคุมจากผู้มีอ านาจเหนือกว่าจากเบื้องบน และเนื่องจากมุมนี้ต าแหน่งกล้องจะมองตั้ง
ฉากลงมาจากด้านบน ท าให้มองเห็นรายละเอียดด้านอ่ืนๆ ไม่ครบจึงสร้างความรู้สึกลึกลับ น่ากลัว 
เหมาะกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ยังไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด นอกจากนี้ยังใช้ส าหรับการ
แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายหรือทรงเรขาคณิตของสิ่งๆ หนึ่งจากด้านบนได้อีกด้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7.22 ภาพมุมสูงตั้งฉากหรือมุมสายตานก (Bird’s-eye view)     

 
 5. มุมร่อน (Aerial view point) เป็นมุมที่ถ่ายลงมายังเบื้องล่างโดยกล้องถูกติดตั้งให้โบย
บินอยู่บนท้องฟ้าด้วยเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน หรือเครื่องร่อนต่างๆ ภาพมุมนี้มักจะเป็นภาพกว้างมุม
สูงส าหรับถา่ยวิวทิวทัศน์จากเครื่องบินลงมาใช้แสดงถึงความเป็นอิสระเสรี โลกทัศน์ที่เปิดกว้าง 
 6. มุมสายตาหนอน (Worm’s-eye view) เป็นมุมที่มีลักษณะตรงข้ามกับมุมสายตานก 
ต าแหน่งของกล้องนอนราบมองเผชิญหน้ากับท้องฟ้าหรือเพดานในแนวตั้งฉากมักใช้แทนสายตาตัว
ละครนอนจ้องมองดูขึ้นไปเบื้องบน เช่น เพดานที่มีพัดลมหมุน หรือใช้ในกรณีให้มีวัตถุจากที่สูงตกลง
มาพุ่งใส่กล้อง เช่น อุกกาบาตพุ่งชนโลก ผู้ร้ายดิ่งตกตึกลงมา มุมลักษณะเช่นนี้ท าให้ได้มุมภาพที่แปลก
ตาและผู้ชมรู้สึกได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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ภาพที่ 7.23 ภาพมุมสายตาหนอน (Worm’s-eye view)   
ที่มา  http://textandimagephotography.com   
 
 7. มุมเอียง (Oblique shot หรือ Dutch angle) เป็นมุมที่เกิดจากการเคลื่อนกล้องแบบ
เอียง ไปด้านใดด้านหนึ่ง ภาพที่ได้จึงไม่อยู่ในแนวระนาบปกติแต่ เอียงไปมา มักใช้ในฉากแผ่นดินไหว 
ฉากฝูงชนที่ก าลังบ้าคลั่งหรือการใช้แทนสายตาตัวละครในสภาพไม่ปกติ เช่น เมาสุรา มึนงง สับสน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7.24 ภาพมุมเอียง (Oblique shot หรือ Dutch angle)    

   
8. มุมมองแบบวัตถุวิสัย (Objective camera angle) เป็นลักษณะการจับภาพปกติทั่วไป 

โดยกล้องท าหน้าที่เหมือนบุคคลที่สามในการเฝ้ามองเหตุการณ์ในฉากนั้นอยู่ห่างๆ การถ่ายทอด
เรื่องราวด้วยมุมกล้องแบบนี้ท าให้ผู้ชมที่ก าลังรับชมอยู่เป็นเสมือนบุคคลที่สามที่คอยดูเรื่องราวต่างๆที่
เกิดข้ึนโดยมีกล้องในฐานะคนเล่าเรื่องก าลังถ่ายทอดออกมาให้ได้ชม  
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 9. มุมมองแบบอัตวิสัย (Subjective camera angle) เป็นลักษณะการจับภาพโดยกล้อง
ท าหน้าที่เหมือนคนที่ได้เข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือกลายเป็นคนวงใน ภาพที่ปรากฏออกมาจะ
เหมือนการพาให้คนดูได้เข้ามาใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ วิธีการถ่ายทอดภาพในมุมมองนี้ 
สามารถใช้เทคนิคภาพมุมแทนสายตา ภาพมุมข้ามไหล่และภาพมุมตรงกันข้าม มาใช้ได้ ซึ่งภาพ
มุมมองต่างๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในฉากนั้นๆ โดย
ลักษณะภาพในมุมมองต่างๆ เป็นดังนี้ 
  9.1 ภาพมุมแทนสายตา (Point of view หรือ POV) คือ การวางกล้องในต าแหน่งที่
แทนสายตาการมองของผู้แสดงและ/หรือคนดูโดยไม่เห็นตัวผู้แสดงและ/หรือคนดู ภาพมุมแทนสายตา
เป็นภาพที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในฉากไม่ใช่เป็นแค่การดูด้วย
สายตาในลักษณะวัตถุวิสัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.25 ภาพมุมแทนสายตา (Point of view หรือ POV)  
 
  9.2 ภาพข้ามไหล่ (Over-the-shoulder shot หรือ O/S) คือมุมในการมองของ
กล้องที่ถ่ายภาพข้ามไหล่ผู้แสดงคนหนึ่งไปให้เห็นภาพที่อยู่อีกด้านหนึ่ง เช่นใบหน้าของคู่สนทนาและ
วิวทิวทัศน์ที่ก าลังมองอยู่ เป็นต้น แต่ที่พบเห็นบ่อยๆ คือ ภาพข้ามไหล่ในการสนทนาระหว่างคนสอง
คนสลับไปมาโดยพ้ืนหน้าที่เห็นนั้นจะปรากฏไหล่ด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งของตัวแสดงส่วนบริเวณที่
ข้ามไหล่ไปจะเป็นใบหน้าของคู่สนทนา แม้ภาพข้ามไหล่เป็นมุมเหมือนการเฝ้ามองดูเหตุการณ์แต่ภาพ
ที่ได้กลับท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ ในเหตุการณ์หรือบทสนทนานั้นด้วยเพราะการ
ถ่ายผ่านไหล่มักใช้ขนาดภาพใกล้หรือปานกลาง อีกทั้งมีการน าสายตาไปยังจุดที่ผู้แสดงมองออกไปซึ่ง
เสมือนเป็นภาพแทนสายตาของผู้แสดงเพียงแต่ว่าภาพแทนสายตาไม่เห็นผู้แสดงแต่ภาพข้ามไหล่เห็น
ไหล่ของผู้แสดงคนนั้น ด้วยเหตุนี้ภาพข้ามไหล่จึงถือเป็นมุมมองภาพแบบอัตวิสัยมากกว่าวัตถุวิสัย 



204 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.26 ภาพข้ามไหล่ (Over-the-shoulder shot หรือ O/S)   
ที่มา http://leighamthompson.blogspot.com 

 
  9.3 มุมตรงกันข้าม  (Cross shot หรือ X/S) คือ มุมมองกล้องที่มักใช้ควบคู่กับภาพ
ข้ามไหล่ ในการสนทนากันของผู้แสดงตั้งแต่สองคนขึ้นไป กล่าวคือขณะถ่ายท าการสนทนากันของผู้
แสดงโดยต้องการให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการสนทนาด้วยวิธีการจับภาพข้ามไหล่หลังจากนั้น
ต้องการตัดให้เห็นสีหน้าท่าทางการพูดของผู้แสดงอีกคนหนึ่งชัดๆ ผู้ผลิตสามารถก าหนดมุมในการมอง
ของกล้องในลักษณะที่เรียกว่า มุมตรงกันข้ามได้โดยการเลือกจับใบหน้าของคู่สนทนาที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ไหล่ โดยภาพๆ นั้นจะต้องเห็นใบหน้าโดยไม่มีไหล่ของคนที่เคยเป็นพ้ืนหน้าให้เห็น การถ่ายท าใน
ลักษณะตัดสลับไปมาแบบนี้จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องทิศทางการมองด้วยเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ
ชม โดยหากก าหนดต าแหน่งกล้องไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดความสับสนในการรับชมได้  
 10. การซูม (Zoom) เป็นการเปลี่ยนขนาดภาพผ่านการกดเลื่อนปุ่มควบคุมการท างานของ
เลนส์ซูมเพ่ือดึงภาพให้เข้ามาหรือไกลออกไปอย่างต่อเนื่องหากดึงภาพที่อยู่ระยะไกลให้เข้ามาใกล้ 
เรียกว่า ซูมเข้า (Zoom in) แต่ถ้าดึงภาพที่อยู่ใกล้ให้ถอยห่างออกไปเรียกว่า ซูมออก (Zoom out) 
การซูมเป็นการเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์แบบต่อเนื่องโดยเปลี่ยนจากมุมแคบไปมุมกว้างหรือ
มุมกว้างไปมุมแคบ 
 11. การเปลี่ยนระยะภาพ (Throwing หรือ Pulling focus) เทคนิคนี้เป็นการเปลี่ยน
ระยะชัดภาพด้วยการปรับโฟกัสที่เลนส์ให้วัตถุที่ถ่ายท าจากจุดหนึ่งชัดแต่อีกจุดเบลอ วิธีการถ่ายท า
นิยมให้มีบุคคลหรือวัตถุยืนอยู่ในฉากห่างกันพอประมาณ อันหนึ่งเป็นพ้ืนหน้า (Foreground) และอีก
อันเป็นพ้ืนหลัง (Background) โดยก าหนดให้พ้ืนฉากส่วนในส่วนหนึ่งชัดแล้วพ้ืนฉากอีกส่วนหนึ่ง
เบลอ หลังจากนั้นจึงปรับโฟกัสให้ส่วนที่ชัดให้กลายเป็นเบลอแล้วส่วนที่เบลอกลายเป็นชัดขึ้นแทน 
บางครั้งก็เรียกว่า Shift focus หรือ Rack focus ได้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการถ่ายท าภาพแบบนี้ 
นิยมใช้ในราการละครและสารคดีมากกว่ารายการข่าว 
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 12. การเบลอภาพ (Di Focus) เป็นภาพที่เกิดจากการปรับเลนส์ โดยการปรับภาพที่คมชัด
อยู่ให้พร่ามัว (Blur) แล้วกลับมาคมชัดเหมือนเดิมใช้สื่อความหมายแทนความคิด ความฝันของผู้แสดง
ที่ก าลังนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เป็นการใช้เทคนิคที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพียงแต่ใช้
การปรับเลนส์ของกล้องแทนแต่ช่างถ่ายภาพจะต้องเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะท าการเบลอ
ภาพใน shot ใด และน ามาใช้เมื่อไรให้สอดคล้องกัน (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) 

 
การจัดองค์ประกอบภาพ 
 
 การจัดองค์ประกอบภาพ  เป็นการสร้างความน่าสนใจ สร้างจุดเด่นให้กับภาพ ซึ่งสามารถ
สร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่อผู้ชมโดยการค านึงถึงองค์ประกอบภาพ ลักษณะ เส้น แสง เงา รวมถึง
ช่วงต าแหน่งที่ลงภาพและสีของภาพให้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ การจัดองค์ประกอบภาพที่ถูกต้อง
ตามหลักศิลปะ ย่อมท าให้ภาพนั้นดูเด่น สะดุดตา มีคุณค่า มีความงาม บอกเล่าเรื่องราวได้อย่าง
ชัดเจน และอาจจูงใจให้ผู้ชมคล้อยตามอารมณ์ที่แสดงตามภาพนั้น โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ (สุธี 
พลพงษ์, 2545)  
 1. การประกอบภาพให้มีความลึก (Composing in depth) เป็นการประกอบภาพให้ดู
แล้วเกิดเป็นภาพ 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความสูง ความลึก เพราะเหตุที่ว่าจอโทรทัศน์มีลักษณะแบน
เป็น 2 มิติ คือ กว้างกับยาว ดังนั้น ผู้ถ่ายภาพจึงต้องสร้างสรรค์ภาพให้มีความลึกเพ่ือให้เกิดเป็นภาพ 
3 มิติ การสร้างสรรค์ภาพในลักษณะนี้จะต้องมีฉากหน้า ฉากตรงกลาง และฉากหลัง การถ่ายภาพ
เพ่ือให้มีความลึกควรถ่ายภาพด้านข้างดีกว่าถ่ายภาพด้านตรงเพราะการถ่ายภาพด้านข้างจะท าให้ภาพ
เกิดมีมิติ การประกอบภาพให้มีความลึกอาจใช้ใช้ฉากหน้าช่วยในการถ่ายภาพจะท าให้ความลึกของ
ภาพเพ่ิมข้ึน 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.27 การถ่ายภาพให้มีความลึก (Composing in depth)  
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 2. การจัดภาพสมดุล และไม่สมดุล (Balance and unbalance) หมายถึง ความเท่ากัน 
เป็นการจัดวางภาพให้เกิดความเหมาะสมได้ความสมดุล การสมดุลนี้อาจจะไม่สมดุลกันจริงก็ได้ แต่
เป็นความสมดุลตามความรู้สึกของผู้ชม  
 3. การจัดภาพแบบสามเหลี่ยม (Triangular) หมายถึง ภาพที่ท าให้มีความรู้สึกมองเห็นได้
รอบตัวมักจะจัดให้เป็นกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพ่ือให้ผู้ชมที่มองภาพกลุ่มของ
วัตถุเข้าใจง่ายขึ้นและมองเห็นภาพได้ชัดเจน นอกเหนือจากนั้นการจัดวางภาพในลักษณะสามเหลี่ยม 
สื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็ง มั่นคง และโดดเด่น และท าให้ภาพดูมีความลึกอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.28 การจัดภาพแบบสามเหลี่ยม (Triangular)  
  
 4. การใช้ภาพฉากหน้าบอกแก่นของเรื่อง (Foreground treatment) เป็นการวาง
ต าแหน่งของวัตถุที่เราต้องการน าเสนอไว้ฉากหน้าเพ่ือช่วยบอกเรื่องราวของฉากหลังว่ามีผลหรือ
เกี่ยวข้องกับฉากอย่างไร การใช้เทคนิควางภาพในลักษณะนี้ท าให้ภาพน่าสนใจและมีพลังบางครั้งการ
ใช้ภาพฉากหน้าเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกแก่นของเรื่องที่ส าคัญ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.29 การใช้ภาพฉากหน้าบอกแก่นของเร่ือง (Foreground treatment) 
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 5. จุดสนใจ (Point of interest) เป็นการจัดวางต าแหน่งของภาพให้เกิดความสนใจซึ่งมัก
ใช้กฎ 1 ใน 3 ส่วน (rule of thirds) เป็นแนวทางในการจัดสร้างภาพโดยการแบ่งสัดส่วนใน
จอโทรทัศน์ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะมีจุด 4 จุด เป็นจุดตัดของเส้นต่างๆ 
บริเวณจุดตัดเหล่านั้นเป็นต าแหน่งที่วางจุดสนใจที่ส าคัญในการจัดองค์ประกอบของภาพ การเน้นสุด
สนใจเป็นสิ่งส าคัญ เป็นตัวบอกเนื้อหาของภาพที่จะท าให้สะดุดตากว่าส่วนประกอบมูลฐานอ่ืนๆ เป็น
ตัวช่วยเสริมแต่งจุดสนใจของภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.30 การสร้างจุดสนใจโดยการใช้กฎ 3 ส่วน 
ที่มา http://www.siamfishing.com     
 
  การน าภาพต่างๆ มาจัดวางเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับจอภาพนั้นบางครั้งอาจจะดูแล้วไม่
เหมาะสมก็ได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้เจตนาให้เป็นเช่นนั้นซึ่งอาจจะท าให้การจัดองค์ประกอบภาพดูแล้วไม่เป็น
ระเบียบ ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง ในสิ่งต่อไปนี้ 
 5.1 สิ่งที่วางอยู่ด้วยกันแล้วไม่เหมาะสม หมายถึง การประกอบภาพในขณะที่ถ่ายท าให้มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ภาพแต่มีภาพฉากหลังบางภาพที่อยู่ในฉากเดียวกันอาจจะเกี่ยวข้องกัน 
หรือไม่เก่ียวข้องกันเมื่อประกอบกันเข้าภาพที่ปรากฏออกมาดูแล้วขัดกัน 
 5.2 ขาดท่ีว่างเหนือศีรษะ หมายถึง การจัดวางภาพให้อยู่ในกรอบที่จ ากัดแต่ดูแล้วไม่สบายตา
และเป็นไม่เป็นธรรมชาติ ในแต่ละกรรอบภาพจะมีเส้นก าหนดขอบเขตของภาพไม่ว่าจะเป็นขอบบน 
ขอบล่างหรือขอบทางด้านซ้าย ขวา ในการถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุเมื่อเราถ่ายภาพในลักษณะ Close 
up เราควรจะระมัดระวังให้ภาพนั้นให้มีที่ว่างเหนือศีรษะที่พอเหมาะ  
 5.3 พ้ืนที่ว่างตามทิศทางที่มอง หมายถึง การถ่ายภาพบุคคลที่ก าลังมองอะไรบางอย่างทาง
ด้านหน้าหรือด้านข้างเพ่ือให้การประกอบภาพดูแล้วเป็นธรรมชาติ ต้องค านึงถึงพ้ืนที่ว่างตามทิศทางที่
มอง คือต้องเว้นระยะพ้ืนที่ในการมองให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจอภาพหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในภาพ 
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ภาพที่ 7.31 การถ่ายภาพโดยเว้นพื้นที่ว่างตามทิศทางการมอง 
ที่มา  http://www.oknation.net   
 
 5.4 ความแตกต่างของสิ่งที่ถ่าย เป็นการถ่ายภาพในลักษณะที่มุมกล้องไม่กว้างมาก ผู้
ถ่ายภาพต้องระมัดระวังในการควบคุมภาพที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดวัตถุที่ถ่าย เช่น 
ถ่ายภาพคนสูงกับคนเตี้ยหรือถ่ายภาพขณะที่นั่งแล้วลุกขึ้นยืน ผู้ถ่ายจะต้องระมัดระวังในความ
แตกต่างดังกล่าว การถ่ายภาพของความแตกต่างสามารถก าหนดพ้ืนที่ภาพของความแตกต่างได้โดย
อาจจะถ่ายคนเตี้ยให้เป็นฉากหน้าและคนสูงเป็นฉากหลังก็จะท าให้ไม่เห็นความแตกต่างของสิ่งที่ถ่าย 
 5.5 พ้ืนที่ว่างเกินไป เป็นการประกอบภาพที่ท าให้พ้ืนที่ส่วนกลางของภาพที่มีพ้ืนที่มากเกินไป 
เพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพต้องพิจารณาถึงความส าคัญของวัตถุที่เราถ่ายจะต้องไม่ให้พ้ืนที่ฉากหลัง
ของวัตถุมีมากเกินไปแต่อาจจะแก้ไขได้โดยให้วัตถุขยับมาอยู่ใกล้กันหรือปรับเปลี่ยนฉาก แสง หรือมุม
กล้องเพ่ือให้ภาพมีจุดสนใจเด่นชัดเพียงหนึ่งเดียว 
 5.6 การเคลื่อนไหวที่หันเหความสนใจของผู้ชม เป็นการประกอบภาพโดยให้เหตุการณ์ใน
ภาพมีการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติ การประกอบภาพโดยให้เหตุการณ์ภายในภาพนั้นไม่มีการ
เคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น ภาพจะมีความส าคัญเท่ากันหมดจึงท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกว่าภาพที่น าเสนอนั้น
ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ถ้าการประกอบภาพในฉากนั้นให้เหมาะสมและมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย ผู้ชมจะ
หันเหความสนใจไปยังสิ่งที่เคลื่อนไหวในภาพนั้นทันที 
 การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ก ากับรายการจะต้องก าหนดทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุม
กล้อง องค์ประกอบภาพไว้ล่วงหน้าก่อนการถ่ายท าโดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของภาพที่
ต้องการไว้ในบทโทรทัศน์และท างานประสานกับช่างถ่ายภาพโทรทัศน์เพ่ือชี้แจงถึงความต้องการภาพ
ในแต่ละฉาก นอกจากนั้นผู้ก ากับรายการจะต้องพิจารณาและค านึงถึงภาพที่ต้องการสื่อเรื่องราว
ให้กับผู้ชมด้วย 
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ประเภทของเสียงในรายการโทรทัศน์ 
  
 องค์ประกอบส าคัญของรายการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากภาพที่ปรากฏแล้ว เสียงในรายการ
วิทยุโทรทัศน์ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าภาพ เนื่องจากเสียงจะเป็นส่วนช่วยให้ภาพทางโทรทัศน์มี
ความสมบูรณ์ น่าสนใจ และสามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมได้
อีกด้วย เสียงในรายการโทรทัศน์จึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้   
 1. เสียงพูด (Speech) ได้แก่ เสียงที่เกิดจากการพูดของบุคคลที่มาปรากฏตัวในรายการ
โทรทัศน์ อาทิ นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ ผู้บรรยาย ผู้สื่อข่าว ผู้ให้สัมภาษณ์ แขกรับ
เชิญ เสียงพูดแบ่งออกตามหน้าที่ได้เป็น 2 ประเภท คือ เสียงพูดแบบเล่าเรื่อง และเสียงพูดแบบ
สนทนา 
  1.1 เสียงพูดแบบเล่าเรื่อง (narration) เสียงที่ใช้บรรยายเล่าเรื่องโดยปกติจะเป็น
เสียงบรรยายและเสียงบรรยายซ้อน (voice-over) หมายถึงเสียงที่อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าต่างๆ แต่ไม่ใช่เสียงของผู้ท ากิจกรรมนั้นเอง เสียงพูดที่ใช้เล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) การบรรยายเล่าเรื่องโดยตรง เป็นเสียงบรรยายเหตุการณ์ที่ผู้บรรยายได้พูดถึงว่าตนเห็นอะไร และ
ได้ยินอะไร และเป็นการบรรยายไปตามสิ่งที่ผู้บรรยายรับรู้มา 2) การบรรยายเล่าเรื่องโดยอ้อม เป็น
เสียงบรรยายเหตุการณ์มีผู้บรรยายไม่ได้พูดถึงว่าตนเห็นอะไรและได้ยินอะไรโดยตรงแต่เป็นการ
บรรยายโดยพูดถึงภาพรวมของเหตุการณ์กว้างๆ แล้วให้ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเล่าเรื่องด้วยตนเอง 
3) การบรรยายเล่าเรื่องแบบตรงกันข้าม เป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ขัดแย้งหรือตรงกันข้าม เช่น 
ภาพในจอโทรทัศน์เห็นผู้คนในที่แห่งหนึ่งยิ้มหัวเราะมีความสุขมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือแต่ผู้บรรยายพูด
ถึงว่าในโลกนี้ยังมีประชาชนจ านวนมากที่อดอยากหิวโซไม่มีจะกิน 
  1.2 เสียงพูดแบบสนทนา (Dialogue) เสียงสนทนา เป็นเสียงจากการพูดคุยระหว่าง
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในบทสนทนาที่เป็นความหมายจะเกิดจากค าพูดหรือวจนะภาษาส่วนที่เป็น
เนื้อหาจากการสนทนาแต่อวจนะภาษาก็มีส่วนในการสร้างความหมายได้เช่นกัน เช่น เสียงกระแอม 
น้ าเสียงสูงต่ า เสียงดังเสียงเบา คนที่พูด้วยเสียงเบาๆ ก็อาจจะสื่อความหมายถึงความสุภาพ ความ
นุ่มนวล 
  ความเร็วของบทสนทนาก็มีผลต่อการสื่อความหมายด้วยเช่นกัน เช่น 
  ชาย เธอไปเสียเถอะ 
  หญิง ไม่มีทาง 
  ชาย ได้โปรดเถอะ 
  หญิง ฉันท าไม่ได้ 
  ชาย คุณต้องไป 
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  หญิง  อือม ์
  แม้บทสนทนาข้างต้นจะไม่มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนอยู่เลยแต่ผู้ฟังก็รู้ได้จากอวจนะ
ภาษาว่าทั้งสองคนนี้มีอารมณ์อย่างไร 
 2. เสียงพิเศษ (Sound effects) เป็นเสียงที่ให้ผลพิเศษทางเสียงได้แก่ เสียงที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอเรื่องเพ่ือสร้างความรู้สึก อารมณ์ และ ความหมายต่อเรื่อง ซึ่งเสียงพิเศษ 
แบ่งออกตามหน้าที่พื้นฐานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 เสียงพิเศษที่เป็นการสร้างบริบท (Contextual sound) เป็นเสียงที่กระจาย
ออกมาจากแหล่งเสียงเป็นหลักเป็นเสียงทีเกิดจากการท าซ้ าของแหล่งเสียงหลัก เช่น เสียงม้าควบ 
เสียงกรอบแกรบของกระดาษ เสียงที่เราได้ยินเช่นนี้ถือเป็นเสียงธรรมชาติแต่เสียงลมพายุ เสียงเป้
สะพายหลังกระทบพื้น อย่างนี้ถือเป็นเสียงที่สร้างบริบทหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงที่เล่าเรื่องโดยตรง  
  2.2 เสียงพิเศษที่เป็นการเล่าเรื่อง (narrative sound)  คือ เสียงพิเศษที่เป็นการ
บรรยายเป็นเสียงพิเศษที่ช่วยเสร้างเสริมบรรยากาศของฉากโดยปกติแล้วเสียงนี้จะไม่เชื่อมโยงโดยตรง
กับการกระท าหลักของตัวละคร เช่น ฉากเรือใบที่แล่นโต้คลื่นในทะเล เสียงคลื่นกระทบกราบของ
เรือใบจะเป็นเสียงสร้างบริบท ส าหรับเสียงพิเศษที่เป็นการบรรยายในที่นี้คือเสียงลม เสียงเอ๊ียด      
อ๊าดของตัวเรือใบ เสียงนกนางนวล อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การสนทนาห้องท่ีร้อนอบอ้าว เสียงลมเพดาน
ที่หมุนช้าๆ ถือเป็นเสียงสร้างบริบทในการเล่าเรื่อง 
 3. เสียงดนตรี (Music) มีแหล่งก าเนิดจากเครื่องเล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพ่ือสร้างเป็น
ท่วงท านองต่างๆ โดยอาจมีเนื้อเพลงหรือไม่มีก็ได้ เสียงดนตรีนิยมน ามาใช้ในส่วนท่อนเปิด -เปิด
รายการ เรียกว่า เพลงน ารายการ (titling) ส่วนหัวรายการในแต่ละช่วง (interlude) เรียกว่า jingle 
และส่วนระหว่างการด าเนินเรื่องที่มีเพลงคลอเบาๆ เป็นพ้ืนหลักเรียกว่า background music มีไว้
เพ่ือเสริมอารมณ์ในฉากนั้นๆ ให้แก่ผู้ชม การสร้างท านองดนตรีในรายการโทรทัศน์สามารถท าได้โดย
การจา้งแต่งข้ึนมาใหม่เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของรายการ เช่น เพลงประจ ารายการ และ jingle ประจ า
รายการหรืออาจใช้วิธีซื้อลิขสิทธิ์หรือเช่าซื้อเพลงจากที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือห้องสมุดดนตรีโดยติดต่อ
บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วน ามาใช้เป็นงานๆ ไปก็ได้ การระบุเสียงดนตรีในบทโทรทัศน์มักเขียน
ว่า เสียงดนตรี..(ตามด้วยรายละเอียดที่ต้องการ เช่น เสียงดนตรีฮึกเหิม เสียงกลองสะบัดชัย เสียง
เปียโนหวานๆ คลอเบาๆ และเสียงเพลงชาติไทย เป็นต้น (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2554) 
 เสียงที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด และเสียงดนตรตี่างส่งผลต่อจิตใจที่
เกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ และท าให้เกิดบรรยากาศของความสุข ความเศร้า ดังนั้นจึงสามารถจ าแนก
ความหมายของเสียงที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้ ดังนี้ (สหศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
 เสียงสูง   หมายถึง ความอ่อนไหว ความสวยงาม มีความสุข ร่าเริง จิตใจดี 
 เสียงต่ า   หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลางร้าย ความเข้มแข็ง ความสวย ความเยือกเย็น 
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 เสียงดัง  หมายถึง ความใกล้ แปลก มีความส าคัญ 
 เสียงเบา  หมายถึง ระยะทางไกลกว่าปกติ ความอ่อนแอ ความสงบเงียบ 
 เสียงปี่และเสียงขลุ่ยที่เป่าบรรเลงรวมทั้งปี่ clarinet และ oboe จะให้ความรู้สึกโศกเศร้า 
อาลัยอาวรณ์ ละห้อยโหยหา ความเปล่าเปลี่ยว ความน่ารักอ่อนหวาน 
 เสียงแตร จะให้ความรู้สึกเย็นชา โหดร้าย โหดเหี้ยม รุ่นแรง ขมขื่น สงคราม ความยิ่งใหญ่
เหนือใคร 
 เสียงกลองหรือเสียงเคาะจะให้ความรู้สึกของความส าคัญ ความมีอ านาจ เหตุการณ์ของความ
ตื่นเต้นเร้าใจ 
 จังหวะของเสียง ที่เร็ว จะให้ความรู้สึกเร่งเร้า ตื่นเต้น วิตกกังวล การปลุกปั่น 
 จังหวะของเสียงที่ช้า จะให้ความรู้สึกของอ านาจ ศักดิ์ศรี ความสง่างาม เคร่งขรึม ความ
ราบเรียบ ความซ้ าซาก จ าเจ น่าเบื่อหน่าย 
  

เทคนิคการใช้เสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
 การน าเสียงมาใช้ในรายการโทรทัศน์ช่วยให้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ฟังดูสมจริงมากขึ้นทั้งนี้
เพราะในชีวิตจริงคนเราชินกับการได้ยินเสียงต่างๆ ควบคู่กับการได้เห็นได้กระท าหรือต้นเหตุที่ท าให้
เกิดเสียงนั้นๆ เสมอ ดังนั้น การที่เราจะน าเสียงมาใช้ในรายการโทรทัศน์ เพ่ือบอกเรื่องราวต่างๆ แทน
ภาพ สามารถน ามาใช้ได้หลายลักษณะ ดังนี้ (สุธี  พลพงษ์, 2550)  
 1. ใช้ระบุหรือเสริมความสมจริงของภาพหรือสถานที่ สิ่งส าคัญที่สุดก็คือต้องคิดให้ได้ว่าฉาก
นั้นหรือสถานที่นั้นมีเสียงอะไรเกิดขึ้น เช่น ถ้าเป็นภาพน้ าตก เราก็จะได้ยินเสียงน้ าตกหรือเป็นภาพ
ของตลาดนัด เราก็จะได้ยินเสียงของความวุ่นวาย เมื่อคิดได้แล้วเราก็น าเสียงนั้นมาประกอบกับภาพ 
อาจจะใช้เสียงเดียวหรือสองหรือสามเสียงก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น อาจจะประกอบด้วยเสียง
บรรยาย เสียงน้ าตกและเสียงดนตรีในฉากนั้นฉากเดียวก็ได้แต่ระดับเสียงไหนดังมากดังน้อยก็ขึ้นอยู่
กับความส าคัญของเสียงไหนส าคัญท่ีสุดและเสียงไหนรองลงมาเป็นล าดับ 
 2. ใช้เสียงด าเนินเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของเรื่อง ถ้าช่วงไหนสามารถใช้เสียงประกอบแทน
ภาพ โดยสื่อความหมายชัดเจนพอก็ควรใช้เพราะท าให้ประหยัดค าบรรยายยังท าให้ภาพนั้นสมจริง 
และมีชีวิตชีวามากขึ้น เช่น เป็นฉากของการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้หญิงชราคนหนึ่งเราจะอาจเห็น
บ่อยในรายการวงเวียนชีวิตหรือรายการอ่ืนในลักษณะนี้ อาจจะใช้แต่เพียงเสียงประกอบด าเนิน
เรื่องราวก็ไดโ้ดยไม่ต้องใช้เสียงค าบรรยายเลยก็สามารถท าให้ผู้ชมรู้เรื่องราวนั้นๆ ได้ 
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 3. ใช้บอกเวลาว่าเป็นช่วงไหนของวัน เช่น เสียงนกเค้าแมว เสียงจิ้งหรีดร้องหรือเสียงกบร้อง 
เราก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเวลากลางคืน เสียงไก่ขัน เสียงนกกางเขนร้อง เราก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็น
ตอนเช้า 
 4. ใช้บอกสถานที่ เราได้ยินเสียงแคนก็สามารถบอกได้ว่าภาพที่น าเสนอเป็นภาพที่เกี่ยวกับ
ภาคอีสาน เสียงซอ เสียงซึง ผู้ชมก็เข้าใจได้ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับทางภาคเหนือ เป็นต้น 
 5. เพ่ือเสริมอารมณ์ตามบท เสียงประเภทนี้ไม่เกี่ยวกับความสมจริงแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ 
เช่น ภาพของการสูญเสียเราก็จะใช้เสียงดนตรีที่ฟังแล้วเศร้าเข้าไปเสริมท าให้ภาพของการสูญเสีย ยิ่ง
บีบคั้นอารมณ์ของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น 
 6. ใช้เป็นเสียงแบ็คกราวด์ภาพ โดยเปิดคลอเบาๆ เป็นแบ็คกราวด์ไปเรื่อยๆ ช่วยท าให้
รายการไม่ราบเรียบจืดชืดเกินไปท าให้ภาพน่าสนใจช่วยเสริมบรรยากาศและความสมจริงด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนจะน าเสียงมาประกอบในรายการโทรทัศน์ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรค านึงถึงเรื่องความชัดเจนและรวดเร็วในการสื่อความหมายเนื่องจากเวลาใน
การน าเสนอรายการมีอยู่จ ากัด เพราะฉะนั้นการน าเสียงมาประกอบในรายการต้องชัดเจนและเป็น
เสียงที่ผู้ฟังเข้าใจหรือตีความหมายได้ถูกต้องในทันทีที่ได้ยินและระวังในส่วนของรายละเอียดให้มาก 
เช่น เสียงเพลงจากแผ่น CD กับเสียงเพลงจากแผ่นเสียงซึ่งมีผลเป็นการบ่งถึงกาลสมัยด้วยนอกจากนั้น 
ควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าคุ้นเคยกับเสียงที่น ามาใช้หรือไม่ ถ้าเป็น
เสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็อาจไม่เข้าใจหรือไขว้เขว เข้าใจผิด เป็นคนละเรื่องกันไปเลยก็ได้และต้อง
เหมาะสมกับฉากและสถานที่ในการใช้เสียงเพ่ือแนะน าฉากหรือสถานที่หรือใช้เป็นแบ็คกราวด์ โดยไม่
จ าเป็นต้องห่วงความเป็นจริงมากเกินไปเนื่องจากสถานที่แห่งนั้นหรือฉากนั้นอาจจะมีเสียงอะไรต่างๆ 
มากมาย ดังอยู่พร้อมๆ กัน ถ้าจะให้เหมือนจริงทุกอย่าง เสียงทั้งหลายเหล่านั้นก็จะดังแข่งขันกันเอง 
อาจท าให้ร าคาญหูหรือจนฟังจับใจความไม่ได้และควรสอดคล้องกับลักษณะของภาพ  มิติของเสียง ก็
ต้องขึ้นอยู่กับความใกล้ไกล ถ้าเป็นภาพไกล เสียงก็ต้องเบา ถ้าภาพใกล้ เสียงก็ต้องดัง ต้องค านึงถึ ง
เสียงเหล่านี้ด้วย และสิ่งส าคัญ เสียงอาจสามารถท าให้เกิดผลหลายด้านถ้าเกิดประโยชน์ได้มากกว่า
หนึ่งประการจะเป็นสิ่งที่ดี เช่น เสียงกลองเพล ซึ่งเป็นทั้งการบอกเวลา และชี้แนะถึงสถานที่ไปด้วย 
   การใช้เสียงเพ่ือเสริมความหมายของภาพในงานตัดต่อล าดับภาพนั้นควรน ามาใช้ร่วมกัน
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ สามารถเสริมแต่งภาพและช่วยสื่อความหมายของภาพให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่การที่จะท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยทีมผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เริ่มตั้งแต่การเขียนบทโทรทัศน์การเลือกเสียง
ผู้บรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ เพื่อน าเสียงต่างๆ บันทึกลงประกอบกับเนื้อหาของภาพ 
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ศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
 ในการท างานเกี่ยวกับเสียง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการถ่ายท าหรือตัดต่อมีค าศัพท์ที่ใช้สื่อสาร
ร่วมกันอยู่หลายค าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการน าเสียงเข้าหรือออกจากรายการโดย
ผู้ควบคุมการถ่ายท ารายการจะสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงในขณะถ่ายท าหรือสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ผสมเสียงในขั้นตอนการตัดต่อเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านเสียงเหล่านั้นสามารถปรับปุ่มบนแผง
ควบคุมเสียงหรือคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียงในลักษณะต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ค าศัพท์ด้าน
เสียง สามารถอธิบายได้ ดังนี้   
 1. จางเสียงเข้า (Fade in) หมายถึง การค่อยๆ เพ่ิมระดับความดังของเสียงจากเริ่มแรกที่
อยู่ในความเงียบ นิยมใช้ในช่วงเปิดเรื่องและก่อนเริ่มฉากใหม ่
 2. จางเสียงออก (Fade out) หมายถึง การค่อยๆ ลดระดับเสียงความดังของเสียงจน
กลายเป็นความเงียบ นิยมใช้ในช่วงจบเรื่องและจบฉากหนึ่งๆ  
 3. เพิ่มเสียง (Fade up) หมายถึง การเพ่ิมความดังของเสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิมนิยมใช้ขณะที่
ต้องการให้เร่งเสียงที่เบาให้ดังข้ึนมาชัดเจนขึ้น 
 4. ลดเสียง (Fade down) หมายถึง การลดความดังของเสียงให้เบาลงจากเดิมนิยมใช้
ขณะที่เสียงนั้นดังเกินไปจนรบกวนเสียงอ่ืนๆ จึงจ าเป็นต้องลดเสียงนั้นเอง 
 5. คลอเสียง (Fade under) หมายถึง การเปิดเสียงคลอเบาๆ ไปเรื่อยๆ นิยมใช้ในการ
สร้างอารมณ์คลอไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของเรื่องในฉากนั้นๆ 
 6. จางซ้อนเสียง (Cross fade) หมายถึง การน าเสียงสองเสียงมาซ้อนทับกันในช่วงหนึ่ง 
โดยเสียงแรกที่เปิดอยู่ก่อนค่อยๆ จางหายไปขณะที่เสียงใหม่ได้ซ้อนทับเข้ามาและเข้าแทนที่เสียงแรก
ในที่สุดนิยมใช้ในการเปลี่ยนจังหวะอารมณ์ของเรื่องและช่วงรอยเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง 
 7. ตัด (Cut) หมายถึง การตัดเสียงตรงๆ เข้ามา หรือตัดตรงๆ ออกไป นิยมใช้ทั่วๆ ไปในการ
สัมภาษณ์ การสนทนาและการพูดคุยต่างๆ เป็นต้น 
 8. เสียงก้อง (Echo or reverb) หมายถึง เสียงที่เกิดจากท าเทคนิคพิเศษจากเสียงปกติให้
กลายเป็นเสียงก้องโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการดัดแปลงเสียงให้เปลี่ยนไปจาก
เดิมซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถปรับแต่งเสียงได้หลากหลายแบบตั้งแต่เสียงก้อง เสียงบีบแหลม เสียง
ทุ้ม เสียงต่ า และอ่ืนๆ นิยมใช้ในรายการละครแนวแฟนตาซี การ์ตูน รายการเด็ก ละครผี เป็นต้น 
    บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเสียงไม่ว่าจะเป็นผู้ก ากับเสียง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเสียง 
หรือเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและสร้างทักษะความช านาญในการใช้เทคนิคด้าน
เสียงให้เกิดประโยชน์เพ่ือให้ภาพบอกเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ มีความสมจริงสมจัง และเพ่ิมอรรถรส
ให้กับภาพ 
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สรุป 
 
 การผลิตรายการโทรทัศน์เป็นการใช้ภาพและเสียงในการสื่อสารกับผู้ชมเพ่ือให้เกิดอารมณ์ 
ความรู้สึก และสื่อความหมายในด้านอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของรายการ ภาพและเสียง มีผลต่อการ
รับรู้ของผู้ชม ทั้งทางด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้สึกและอารมณ์ที่ผู้ชมมีต่อ
เรื่องที่ก าลังรับชม ภาพทางโทรทัศน์เกิดขึ้นจากการใช้กล้องโทรทัศน์บันทึกภาพโดยการเคลื่อนที่ของ
กล้องและการปรับเลนส์เกิดเป็นขนาดภาพที่แตกต่างกันและมุมกล้องหลายระดับสร้างความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ ให้กับผู้ชมและเสียงทางโทรทัศน์ก็เป็นส่วนที่ท าให้รายการโทรทัศน์มีความสมบูรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นเสียงพูดหรือเสียงดนตรี เสียงพิเศษต่างๆ ผู้ผลิตควรเลือกใช้ให้เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับ
ภาพที่น าเสนอโดยผู้ก ากับภาพต้องตีความหมายของเรื่องราวที่จะน าเสนอโดยศึกษาจากบทโทรทัศน์
ว่าผู้ผลิตต้องการที่จะสื่อสารถึงประเด็นใดแล้วน าประเด็นเหล่านั้นมาคิดสร้างสรรค์ว่าควรจะใช้ภาพ
และเสียงมาสื่อความหมายอย่างไรให้รายการมีความน่าสนใจ ชวนติดตามและเกิดประโยชน์แก่ผู้ชม  
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แบบฝึกหัดบทที่ 7 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
  
1. เหตุใดรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะรายการละคร จึงต้องมีการเริ่มต้นด้วยภาพขนาด ELS   
2. จงอธิบายความแตกต่างของการเคลื่อนกล้องโทรทัศน์ระหว่าง Zoom In กับ Dolly In  
3. จงอธิบายค าศัพท์ขนาดภาพต่อไปนี้ 
 3.1  LS 
 3.2  MS 
 3.3  CU 
 3.4  ECU 
 3.5  Group Shot  
4. จงอธิบายการสื่อความหมายของภาพจากการ Pan  
5. ให้นักศึกษายกตัวอย่างภาพจากรายการโทรทัศน์ที่ได้พบเห็นในลักษณะการเคลื่อนกล้องแบบ 
Crane  
6. การเคลื่อนกล้องในลักษณะ Pedestal Up แตกต่างจากการ Tilt Up อย่างไร  
7. Bird’s eye view เป็นมุมกล้องในลักษณะใด  
8. จงอธิบายการจัดองค์ประกอบให้ภาพโทรทัศน์มีความลึกเป็น 3 มิติ  
9. จงอธิบายศัพท์เทคนิคด้านเสียง ดังต่อไปนี้ 
 9.1 Fade In 
 9.2 Fade Up 
 9.3 Cross Fade 
 9.4 Fade Under 
 9.5 Announcer   
10. เสียงในรายการโทรทัศน์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 ฉาก สี และแสง ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ประเภทของฉากวิทยุโทรทัศน์  
 2. องค์ประกอบในการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์  

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์  
 4. ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างฉากในรายการวิทยุโทรทัศน์  

5. ความรู้เรื่องสีในงานวิทยุโทรทัศน์  
 6. ความรู้เรื่องแสงในงานวิทยุโทรทัศน์   
 7. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงฉากวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ได้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงองค์ประกอบในการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. อธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ได ้  

 4. อธิบายถึงขั้นตอน เทคนิคการสร้างฉากในรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้  
5. อธิบายเกี่ยวกับสีในงานวิทยุโทรทัศน์ได้ 
6. อธิบายเกี่ยวกับแสงในงานวิทยุโทรทัศน์ได้ 

 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับประเภท องค์ประกอบของฉากจาก

รายการวิทยุโทรทัศน์ แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน 
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3. ให้นักศึกษาออกแบบฉากรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วอธิบายขั้นตอนในการสร้างฉากวิทยุ
โทรทัศน์ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ตัวอย่างฉากในรูปแบบต่างๆ  

5. ตัวอย่างรายการวิทยุโทรทัศน์ 
6. ระบบอินเทอร์เนต 
7. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 
 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 

3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 
 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 8 
ฉาก สี และแสง ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 

 
 องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้ภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน์มีความสมบูรณ์ ดึงดูดใจและน่าสนใจ 
คือ ฉากและการจัดแสงในฉากโทรทัศน์ซึ่งผู้ก ากับศิลป์ (Art director) และทีมงานผลิตฉากจะเป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการออกแบบ ตกแต่งและจัดวางองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ภายในฉากโทรทัศน์โดย
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตีความจากแนวคิดของรายการและบทโทรทัศน์ที่ได้รับ การสร้างฉากมี
วัตถุประสงค์คือ การสื่อความหมายให้ผู้รับชมได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ในภาพว่าเกิดขึ้น ณ สถานที่ใด เวลา
ใด เป็นการบ่งบอกถึงบรรยากาศของรายการซึ่งฉากที่สวยงามนั้นต้องอาศัยเทคนิคเรื่องการให้แสง  
จัดแสง สี ในฉากเพ่ือให้องค์ประกอบภาพที่เป็นศิลปะและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นการสร้างอารมณ์
ในรายการ สร้างจุดสนใจและสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้รับชมรายการโทรทัศน์อีกด้วย 
 

ประเภทของฉากวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ประเภทของฉากส าหรับงานศิลปกรรมโทรทัศน์โดยภาพรวมแล้วก็คือ การน าเอาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ หรือที่เราเรียกกันว่า วัสดุฉาก หรืออุปกรณ์ประกอบฉากโดยผู้ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องท าหน้าที่
ในการออกแบบและจัดท าขึ้นมาตามที่แต่ละรายการได้ออกแบบไว้ร่วมกันแล้วซึ่งฉากที่ออกแบบง่าย
ที่สุดจะเรียกว่า Cameo โดยใช้ฉากหลังเป็นพ้ืนสีด าและ Limbo ที่ใช้ฉากหลังเป็นสีพ้ืนที่เป็นสีสว่าง 
ไม่มีลวดลาย ฉากประเภทนี้เป็นฉากที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะชักจูงให้ผู้ชมมองไปที่ฉากแต่จะให้ผู้ชม
สนใจในสิ่งที่ก าลังน าเสนอ ดังตัวอย่างภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8.1  ตัวอย่างฉาก Cameo 
ที่มา http://www.procyc.com 
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  ฉากที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภทฉากต่างๆ นั้นมักจะ
เป็นการแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ดังต่อไปนี้ (ยุวนิตย์ อาตมารังสรรค์ และคณะ, 2550) 
 1. ประเภทของฉากที่แบ่งตามที่ตั้ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฉากสตูดิโอประเภทของฉากที่
แบ่งตามท่ีตั้งโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับฉากสตูดิโอมักจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 
  1.1 ฉาก Indoor studio คือฉากที่ตั้งหรือสร้างอยู่ในห้องส่งหรือ studio มีอุปกรณ์
แสงแขวนอยู่พร้อมเพรียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี จัดแสงได้สะดวก ติดตั้ งฉากสะดวก 
แต่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ใช้สอย 
  1.2 ฉาก Outdoor studio คือฉากที่ตั้งหรือสร้างอยู่นอกห้องว่าง ภายนอกอาคาร 
อยู่กลางแจ้งส าหรับใช้เป็นฉากภายนอกอาคารที่มีเนื้อที่มากต้องการเน้นความกว้างใหญ่สมจริง ไม่
สามารถใช้พ้ืนที่ใน studio ที่มีจ ากัดได้แต่ก็มีข้อจ ากัดด้านควบคุมเสียง แสง หรืออาจมีอุปสรรคด้าน
ฝนฟ้าได้ 
 2. ประเภทของฉากที่แบ่งตามประเภทของรายการ เช่น  
  2.1 ฉากละคร เป็นฉากใช้ส าหรับการแสดงละครซึ่งต้องแสดงถึงสถานที่ของละครใน
เวลาหนึ่ง เช่น กลางวัน กลางคืน ยุคสมัย สภาพแวดล้อม สถานการณ์ พ้ืนฐานขนบธรรมเนียม เป็ น
ต้น แสดงให้ทราบได้ว่าเน้นด้านนอกด้านในของสถานที่ซึ่งเป็นไปตามบทละครหรือบางครั้งอาจเป็น
จินตนาการหรือความฝัน 
  2.2 ฉากข่าว เป็นฉากใช้ให้ผู้ประกาศข่าวหรือผู้วิเคราะห์ข่าวใช้ด าเนินรายการข่าว
ซึ่งมักจะออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือเป็นงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้ด าเนิน รายการดูดีมีสีสัน 
นอกจากนั้นยังต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของสถานที่ด้วย 
  2.3 ฉากประเภท talk show เป็นฉากท่ีใช้ส าหรับรายการที่มีผู้ด าเนินรายการพูดคุย
กับผู้ร่วมรายการที่ดูน่าสนใจส าหรับผู้ชมซึ่งบางครั้งการพูดคุยอาจมีแตกแขนงไปให้ผู้ร่วมรายการมี
การแสดงออกท่าทางเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ฉากประเภทนี้ก็จะเน้นความส าคัญของบริเวณที่
พูดคุยกันและบริเวณท่ีมีการแสดงประกอบให้มกีารผสมผสาน กลมกลืนแต่ดูน่าสนใจ 
  2.4 ฉากประเภทเกมโชว์หรือการแข่งขันตอบปัญหา เป็นฉากที่ใช้ส าหรับรายการซึ่ง
มีการแข่งขันแสดงความสามารถเพ่ือเอาชนะในเกมที่ผู้จัดรายการตั้งไว้มักมีส่วนผู้ชมเข้าร่วมเพ่ือให้ดู
คึกคักและมีเสียงเชียร์จึงต้องมีพ้ืนที่หรืออัฒจรรย์ส าหรับเป็นฉากอยู่ในรายการด้วย การออกแบบฉาก
จึงต้องค านึงถึงพ้ืนที่อย่างมาก ฉากแต่ละส่วนจะวางอย่างไรให้เหมาะสมกับมุมกล้องพ้ืนที่ส าหรับ
กล้องโทรทัศน์กับพ้ืนที่ใช้สอยต้องสัมพันธ์กันอย่างลงตัว 
  2.5 ฉากประเภทการแสดงดนตรี เป็นฉากส าหรับรายการที่มีดนตรีเข้ามาซึ่งอาจมี
ตั้งแต่การแสดงเพียงชิ้นเดียว เช่น เดี่ยวเปียโน ไปจนถึงคน 3 คน เป็นวงดนตรีขนาดน้อยชิ้นหรือวง
ซิมโฟนีออเคสตร้าซึ่งการสร้างฉากประเภทนี้ต้องค านึงถึงพ้ืนที่ใช้สอยเป็นอันดับแรกเรื่องความ
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สวยงาม การตกแต่งจึงตามมา ต้องมีความรู้พ้ืนฐานว่าจะจัดวางเครื่องดนตรีแต่ละอย่างหรือกลุ่มลง
อย่างไรบนเวทีและฉากจะต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ทั้งเสียงและภาพการจัดวางเป็นไปอย่างลงตัว 
  2.6 ฉากประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ฉากซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่มีจุดประสงค์เฉพาะ
ของแต่ละรายการซึ่งแล้วแต่ผู้จัดจะคิดหรือมีความประสงค์เฉพาะ เช่น วาไรตี้ โชว์ต่างๆ เป็นต้น 
 3 ประเภทของฉากที่แบ่งตามลักษณะการสร้างสรรค์ฉาก 
  3.1 ฉากเสมือนจริง (Visual set) เป็นฉากอีกประเภทหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยม และใช้
กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบันเพราะเป็นฉากที่ท าขึ้นมาเสมือนจริงจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ให้ทั้งความรวดเร็วความทันสมัยและความประหยัด 
  Chroma key เป็นฉากซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์บนเครื่อง computer graphic 
โดยวิธี Chroma key ผ่าน blue box ภาพที่ได้ออกมาจะเป็นฉากซึ่งมีมิติสมจริงซ้อนกับภาพผู้แสดง
ซึ่งผ่านกล้องโทรทัศน์และเมื่อมีการเคลื่อนกล้องหรือซูมเข้าออก ภาพฉากที่ออกมาจะเปลี่ยนไปตาม
การเคลื่อนของกล้องอย่างสมจริงซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้มีราคาแพงแต่มีข้อดีคือไม่ต้องสร้างฉากจริง
ประหยัดค่าวัสดุฉากการสร้างรื้อถอนและที่ส าคัญที่สุดคือไม่เปลืองพ้ืนที่ตั้งฉากสามารถใช้พ้ืนที่
เดียวกัน ซ้อนภาพฉากได้นับไม่ถ้วนโดยไม่ต้องรอรื้อถอนและสร้างประกอบฉากซึ่งท าให้ studio เดียว
เล็กๆ สามารถผลิตรายการได้มากมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.2  ตัวอย่างฉาก Chroma key 
ที่มา http://www.procyc.com  

  Cyclorama คือฉากหลังที่ใช้แสงในสตูดิโอเพ่ือเป็นฉากหลัง (background) ส าหรับ
ใช้ไฟย้อมสีเพ่ือให้เป็นสีจากแสง ส าหรับเวลาต้องการเปลี่ยนสีฉากหลังตามบรรยากาศที่ต้องการใน
การออกแบบฉากโดยไม่ต้องใช้สีทาหรือพ่นสิ้นเปลืองสีและเวลาในการย้อมสีฉาก เพราะฉะนั้นวัสดุที่

http://www.procyc.com/content/what-cyc
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ใช้จึงมักเป็นผ้าฝ้ายผืนใหญ่เย็บต่อกันเหมือนผ้าใบขนาดใหญ่ตามขนาดความสูงหรือกว้างยาวของ
สตูดิโอ ขึงตึง พ้ืนเป็นสีเหมือนผ้าดิบเกือบขาวเพ่ือสะดวกในการย้อมสีโดยแสงไฟต้องใช้ประกอบกับ
อุปกรณ์แสงซึ่งเรียกว่า cyclorama light แสงที่กระจายลงบนแผงผ้านี้จะต้องมีความสม่ าเสมอและ
เปลี่ยนสีไปตามหลักการผสมแสงตามแม่สี ซึ่งมีหลอดไฟ 3 สี เป็นแม่สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน 
(RGB หรือ Red Green Blue) ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่ออกแบบฉาก (set designer) กับผู้ที่ท าหน้าที่
ออกแบบแสงเงา (lighting designer) จะต้องท างานประสานกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว สถานทีโทรทัศน์
บางแห่งจึงรวมงานแสงและฉากรวมไว้ในงานศิลปกรรมโทรทัศน์เป็นหน่วยงานเดียวกันเพราะยังต้อง
ประสานกันในการจัดแสงและจัดฉากให้เป็นไปในทางเดียวกันได้อารมณ์และจุดประสงค์ตรงกัน 
  แผง Cyclorama มักจะขึงรอบห้องส่งหรือรอบสตูดิโอเป็นรูปตัวยู (U) ความสูง
สูงสุดเท่าที่จะขึงได้ตามขนาดสตูดิโอบางแห่งอาจใช้เป็นวัสดุไม้อัดทาสีก็มีแต่มักไม่นิยมเพราะปัญหา
เรื่องการควบคุมเสียง เพราะเสียงมักจะก้องเวลาใช้งานส่วนผ้าใบจะดูดซับเสียงได้ดีกว่าแต่มีราคา
ค่อนข้างแพงเพราะมักจะเป็นวัสดุที่เป็นสิ่งทอจากต่างประเทศที่ผลิตในประเทศก็มีบ้างแต่จะมีรอบต่อ
มากกว่า บางสตูดิโอมักมีผ้าม่านก ามะหยี่สีด าและสีน้ าเงินรูดเข้าออกทับหน้า cyclorama ในกรณีที่
ต้องการฉากมืดหรือฉากสีน้ าเงินเข้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.3  ตัวอย่างฉาก Chroma key 
ที่มา http://www.creativelabrentals.com/ 

  ฉากธรรมชาติ (natural set) คือฉากที่ใช้สถานที่ประกอบการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์ตามสถานที่ที่เป็นจริงหรือตามสถานที่ท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ฉากธรรมชาติที่เป็นน้ าตก ทะเล เป็น
ต้น ฉากท่ีเป็นสนามการแข่งขันจริงของกีฬาประเภทต่างๆ หรือฉากที่เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
จริงๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้รายการโทรทัศน์รายการนั้นๆ ดูสมจริง ดูทันเหตุการณ์มากที่สุด 

http://www.creativelabrentals.com/
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  ฉากที่ประกอบสร้างขึ้นจริง (built set) คือฉากที่ประกอบสร้างขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมเติม 
หรือเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับรายการโทรทัศน์รายการนั้นๆ โดยเฉพาะเช่น ฉากที่สร้างขึ้นมาเพ่ือ
ประกอบรายการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฉากท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือประกอบรายการเด็กหรือฉากที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือประกอบรายการส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เป็นต้น  
 

องค์ประกอบในการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ 
 
 การที่จะสร้างฉากขึ้นมาเพ่ือประกอบรายการโทรทัศน์ประเภทใดก็ตาม หลักการที่มี
ความส าคญัในอันดับแรกสุดคือ การออกแบบฉากเพราะฉากท่ีดีต้องเริ่มจากการออกแบบให้ได้ผลตาม
ความต้องการและวัตถุประสงค์ ซึ่งการออกแบบนั้นๆ จะดีหรือจะสามารถส่งผลตามที่ต้องการหรือไม่
เพียงใดนั้นก็จะขึน้อยู่กับการออกแบบองค์ประกอบทีเ่กี่ยวข้องเช่น รูปแบบของฉาก โดยเฉพาะการจัด
องค์ประกอบฉาก สี แสง เงา วัสดุประกอบฉากต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบฉากนั้น โดยทั่วไปแล้วการ
ออกแบบฉากมักจะต้องเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้เข้าด้วยกัน 
 1. รูปแบบ (style) โดยภาพรวมแล้วรูปแบบการออกแบบฉากจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
หลัก คือ ฉากที่ง่ายที่สุด เป็นการจัดฉากหรือเป็นการออกแบบฉากที่มีฉากหลังเป็นพ้ืนสีธรรมดา โดย
ที่ผู้ออกแบบฉากจะต้องมีทักษะในการจัดไฟ หรือการจัดแสงเงาต่างๆ เพ่ือที่จะให้สามารถที่จะสร้าง
มิติที่สามารถเติมเต็มฉากให้มากยิ่งขึ้นโดยต้องระวังที่จะไม่ท าให้เกิดแสงเงาที่ไม่ต้องการบนฉากพ้ืนสี
นั้นและในบางครั้งก็ใช้การทดแทนด้วยม่านประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง
เป็นการป้องกันแสงสะท้อนได้ด้วย ทั้งนี้อาจมีเพียงการใช้ภาพประกอบหรือสัญลักษณ์ต่างๆ (logo) 
ประกอบเพียงเล็กน้อยเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมทราบว่ารายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับใคร กับองค์กรใด และ
น่าจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอะไร 
 รูปแบบฉากที่ใช้ส าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทนี้มักจะเป็นรายการที่ต้องการเน้นความ
สนใจอยู่ที่ผู้แสดง ผู้ร่วมรายการให้มีความเด่นมากที่สุด เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการเดี่ยวไวโอลิน 
รายการสนทนาประเด็นต่างๆ เป็นต้น 
 2. รูปแบบเหมือนจริง (realistic) รูปการออกออกฉากในรูปแบบนี้จะเป็นการออกแบบฉาก 
หรือมีการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องก่อนเช่น ถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฉากประกอบรายการจ าเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
เรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้น จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ตีความเพ่ือการ
ออกแบบฉากรวมทั้งวัสดุประกอบฉาก รวมทั้งผู้คนที่อยู่ในฉากที่ต้องมีการออกแบบทั้งในเรื่องของการ
แต่งกาย ทรงผม หน้าตา ท่าทางของผู้คน ของใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความสมจริงมากที่สุด 
เป็นต้น 
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 การออกแบบฉากแบบนี้มักจะเป็นการออกแบบฉากประกอบรายการสารคดี รายการข่าวสด 
รายการละคร รายการทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ และฉากในรูปแบบนี้มักจะเป็นการออกแบบ
ฉากที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากด้วย 
 3. รูปแบบนามธรรม (Abstract) รูปการออกแบบฉากในรูปแบบนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
  3.1 รูปแบบการจัดฉากที่ไม่เหมือนจริงหรืออาจเรียกว่าเป็นการจัดฉากที่เป็นแนว
ของการใช้การสร้างสรรค์ การจินตนาการ การสร้างภาพอุดมคติที่อาจจะไม่เน้นความเป็นจริงโดยอาจ
เป็นการพยายามที่จะสื่อสารทางอ้อมกับผู้ชมหรือท้าทายผู้ชมให้เกิดจินตนาการที่สอดคล้อง หรือ
แตกต่างกันไป 

 
ภาพที่ 8.4  ตัวอย่างฉากบนสวรรค์ ที่เกิดจากการจินตนาการของผู้สร้างฉาก 
ที่มา http://www.siamniramit.com/   

  3.2 รูปแบบการจัด ฉากแบบเปิด (open set) ที่อาจมีการจัดแต่งออกแบบวัตถุ
สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นตัวแทนเพ่ือให้สามารถที่จะสื่อความหมายกับผู้ชมให้ได้ว่าฉากที่
น าเสนอในรายการนั้นต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ชม เช่น ฉากกองฟาง กระท่อมน้อยปลายนา คอก
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น วัตถุประกอบฉากดังกล่าวสามารถที่จะบอกกับผู้ชมทางบ้านได้ว่าเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในรายการโทรทัศน์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านไร่ปลายนาหรือเรื่องราวทางการเกษตร 
 ทั้งนี้จึงอาจสรุปได้ว่า รูปแบบในการจัดฉากรายการโทรทัศน์นั้นมักจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นแต่ในหลายๆ รายการดังที่เราอาจจะสังเกตเห็นในปัจจุบันว่ารูปแบบ
การจัดฉากในแต่ละรายการอาจจะใช้รูปแบบที่เป็นการบูรณาการ เช่น เป็นการบูรณาการระหว่าง
รูปแบบการจัดฉากแบบนามธรรมกับรูปแบบการจัดฉากที่เหมือนจริง เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่
กับความต้องการของเจ้าของรายการ ผู้อุปถัมภ์รายการ วัตถุประสงค์ของรายการและที่ส าคัญคือ 
งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้เพ่ือการจัดฉากนั้น 
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วัสดุ อุปกรณ์ประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์   
  
 ในปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถน ามาผลิตเป็นฉากวิทยุโทรทัศน์นั้นมีเป็นจ านวน
มากกว่าในยุคแรกๆ ซึ่งผู้ผลิตสามารถเลือกน ามาใช้ตามความเหมาะสมของรายการและงบประมาณ
ผลิตวัสดุฉากที่เป็นวัสดุส าคัญและใช้มากเพ่ือประกอบการออกแบบฉากและงานศิลปกรรมโทรทัศน์
ทั่วไป ได้แก ่
 1. แฟลต (Flat) ได้แก่ อุปกรณ์ฉากที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบนๆ ที่สามารถน ามา
ประกอบเข้ากันเป็นฝาผนังหรือเป็นห้องได้ ซึ่งอาจเป็นกระดาษ ผ้าใบ กระเบื้อง เป็นต้น โดยอาจจะมี
การน าไปตกแต่งทาสีเพ่ิมเติม โดยขนาดของแฟลตก็จะขึ้นอยู่กับมุมกล้องที่จะใช้ว่าจะเป็นมุมกล้องที่
เป็นการถ่ายระยะใกล้ (close-up) หรือระยะไกล (long-shot) เป็นต้น 
 ทั้งนี้การน าแฟลตไปใช้จ าเป็นต้องมีการตกแต่งระบายสีตามความต้องการของแต่ละรายการ
ซึ่งมักจะมีหลักการใหญ่ๆ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สีแฟลตเพ่ือน าไปประกอบฉากต่างๆ
ดังต่อไปนี้คือ 
  1.1 ไม่ควรให้ฉากมีสีเป็นพ้ืนสีเดียวเรียบตลอดทั้งฉาก เช่น ฝาผนังที่โล่งมีสีเดียวทั้ง
ผนัง ผู้ดูแลการออกแบบฉากจ าเป็นต้องใช้การจัดแสงเงาเพ่ือช่วยสร้างมิติและสื่อความหมายให้ดี
ยิ่งขึ้นและรวมทั้งการจัดหาวัสดุประกอบฉากต่างๆ เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดด้วย เป็นต้น 
  1.2 การใช้สีเพ่ือแผ่นแฟลตเพ่ือสร้างจุดเน้นหรือเพ่ือสร้างความแตกต่างควรจะไป
เน้นที่วัสดุประกอบฉากอ่ืนๆ หรือที่การแต่งกายของผู้แสดงมากกว่าเพราะการที่แผ่นแฟลตมีสีที่
ฉูดฉาดก็จะสามารถท าให้ดึงความสนใจจากตัวแสดงไปที่แผ่นแฟลตมากกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8.5  แผ่นไม้อัดท าฉาก 
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 2. กระดาษปิดผนัง (wall paper) นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นิยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การน าไปแต่งแผ่นแฟลต (flat) เพราะสามารถที่จะท าได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายเพราะตัว
กระดาษปิดผนังประเภทนี้จะมีลวดลายสีสันต่างๆ รวมทั้งลักษณะพ้ืนผิวที่สวยงามและมีความ
หลากหลายประกอบกับราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการที่จะต้องทาสีใหม่ในทุกครั้ง นอกจากนั้นก็จะ
เป็นพวกกระเบื้องยาง พรม ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและรูปแบบของรายการนั้น 
 3. ไซโคลรามา (cyclorama) เป็นวัสดุฉากที่มีลักษณะเป็นผ้าหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่มีรอยต่อขึง
ตึงจากเพดานจนถึงพ้ืนของสตูดิโอ โดยจะติดขนานไปกับผนังของสตูดิโอทั้ง 3 ด้านจนมีลักษณะคล้าย
ตัว U ไซโคลรามา โดยทั่วไปจะมีสีเทาหรือสีขาวและมักจะมีสีสว่างที่ใกล้เคียงกับพ้ืนสตูดิโอ ด้านล่าง
ของไซโคลรามาที่ติดกับพื้นสตูดิโอนั้นจะมีแผงดวงไฟที่เรียกว่า ground row หรือ ground cove ติด
ไว้เพ่ือให้ไซโคลรามานั้นดูกลืนไปกับพื้นสตูดิโอและใช้เป็นที่บังไฟที่จะใช้ส่องไซโคลรามาอีกด้วย 
 ไซโคลรามาเป็นวัสดุฉากที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถใช้เป็นแกนหลังที่ดูแล้วท าให้เกิด
ความรู้สึกว่ามีความลึกคือมีความรู้สึกว่าสามารถมองออกไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับฉากที่เอา
มาวางกั้นสายตาไว้เท่านั้นและไซโคลรามาสามารถช่วยสร้างบรรยากาศของฉากได้หลายรูปแบบ เช่น 
อาจจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ โดยใช้ไฟสีส่องหรืออาจเพิ่มภาพหรือรูปทรงต่างๆ เข้าไปได้โดยการใช้เครื่อง
ฉายภาพลงไปบนไซโคลรามา  
 4. วัสดุฉากส าเร็จรูป (set pieces)  เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ผู้ออกแบบฉากที่มี
ประสบการณ์จะต้องเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วโดยมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากรูปแบบใด 
หรือธรรมชาติรายการแบบใด รูปแบบและรายการดังกล่าวมักจะมีวัสดุประกอบฉากที่ เป็นพ้ืนฐานที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น แผ่นแฟลต พรม กรอบรูป เฟอร์นิเจอร์พ้ืนฐานต่างๆ ที่อาจเป็นทั้งแบบยก 
แบบแขวน แบบประกอบเข้าด้วยกัน แบบยกทั้งชุด แบบแยกส่วนได้ เป็นต้น 
 วัสดุประกอบฉาก (Properties) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆว่า พร็อบส์ (props) หมายถึง วัสดุทุก
ชนิดที่น ามาใช้ในการประกอบฉากซึ่งท าให้ฉากมีความสมบูรณ์มากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) เซทพรอบส์ (Set props) ได้แก่ วัสดุอะไรก็ได้ที่น ามาใช้เพ่ือการตกแต่งประกอบฉาก 
เพ่ือให้ฉากมีความสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ช่วยเพ่ิมรายละเอียด ช่วยเพ่ิมบรรยากาศ 
โดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นการน าวัสดุดังกล่าวนั้นมาใช้จริง หรือเป็นสิ่งที่ท าเลียนแบบขึ้นมา เช่น ตู้เย็น 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น 
 2) แฮนด์พรอบส์ (Hand props) คือวัสดุที่ผู้แสดงใช้ในการแสดงนั้นๆ เช่น เสื้อผ้า อาหาร 
เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ หมวก เป็นต้น 
   วัสดุที่น ามาสร้างฉากนั้นต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับงานศิลปกรรมโทรทัศน์เพ่ือ
เป็นส่วนช่วยให้งานผลิตฉากนั้นเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายศิลปกรรมเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 
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 1) เครื่อง Computer graphic ใช้ส าหรับออกแบบฉากและใช้สร้างแบบซึ่งอาจเป็นแบบร่าง
เพ่ือการประชุมตัดสินใจระหว่างผู้จัด producer กับผู้ออกแบบฉากเพ่ือน าไปมีการเขียนแบบฉาก 
และน าไปใช้ให้ทีมงานสร้างฉากเพ่ือสร้างชิ้นส่วนฉากและประกอบเป็นฉากตามแบบรวมทั้งอุปกรณ์
ตกแต่ง 
 2) เครื่อง Printer ขนาดใหญ่ใช้พิมพ์ภาพหรือลวดลายตามที่ต้องการเพ่ือน าไปเป็น
ส่วนประกอบฉากให้มีความสวยงาม 
 3) เครื่องตัด Sticker เพ่ือตัดชิ้นส่วน sticker ตามลักษณะต่างๆตามที่ต้องการเพ่ือให้เป็น
ส่วนประกอบหรือประดับฉาก 
 4) เครื่องมือทั่วไปส าหรับช่างศิลปกรรม เช่น ใช้ส าหรับวัด (marking & measuring tools) 
ได้แก่ ไม้บรรทัด ตลับเมตร ฉากไม้วัดมุม วงเวียน ลูกดิ่ง เกล็ดขีด  ใช้ส าหรับการไส (parino tools) 
ได้แก่ กบ กบไฟฟ้า สิ่ว บุ้ง ตะไบ ใช้ส าหรับเจาะ (borino tools) ได้แก่ สว่านต่างๆ  ใช้ส าหรับตัด 
(Cutting tools) ได้แก่ เลื่อยต่างๆ เลื่อยไฟฟ้า ใช้ส าหรับตอก ยึด หรือจับ (wood joining tools or 
holding tools) เช่น ฆ้อน ขวาน คีม ชะแลง ไขควง กุญแจปากตาย แม่แรงอัดไม้ คีมล๊อค ประแจ 
คีมปากกา เป็นต้น 
 5) เครื่องมือใช้ไฟฟ้าและอัดลม (power tool & pneumatic tools) เช่น เลื่อนฉลุ เครื่อง
ขัดกระดาษทราย เลื่อยตัด เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน สว่านไฟฟ้า แท่นสว่านเจาะ สว่านไขควงไร้
สาย เครื่องขัดเงา ปืนยิงกาว เครื่องเชื่อม เครื่องยิงลวดยึดอัดลม เครื่องยิงตะปู เครื่องเป่าลม กบไว้
ไฟฟ้า เครื่องเจียรแบบแท่น เป็นต้น 
 6) เครื่องมือส าหรับการเย็บปักถักร้อย (sewing & needlework tools) เช่น จักรเย็บผ้า 
เข็มเย็บผ้า กรรไกรตัดผ้า ซิป เดือยเจาะรู เตารีดไฟฟ้า เครื่องเจาะตาไก่ เครื่องใช้ส าหรับทาสี พ่นสี 
ได้แก่ แปรง กาพ่นสี เครื่องปั๊มลม เป็นต้น 
 นอกจากวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตามที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้ในการผลิต
ฉาก เช่น ไม้แปรรูป  ผ้าประเภทต่างๆ พลาสติก ใยสงเคราะห์ ไฟเบอร์กลาสส์ หนังหรือหนังสัตว์ 
กระดาษชนิดต่างๆ เหล็ก โลหะ วัสดุประเภทเชือก เป็นต้น ซึ่งความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับ
แนวคิด รูปแบบและกระบวนการในการสร้างฉากซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ต้องมีทักษะความรู้และความช านาญ
ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างฉากโทรทัศน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 

ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างฉากในรายการโทรทัศน์ 
 
 ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการสร้างฉากคือ ผู้ก ากับศิลป์และทีมงานก ากับศิลป์ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการออกแบบ ตกแต่ง และสร้างฉาก นอกจากจะต้องมี
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ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะแล้วยังต้องมีความรู้ในขั้นตอนและเทคนิคการสร้างฉากด้วย ขั้นตอน
ในการสร้างฉากในรายการโทรทัศน์จะประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี้คือ 
 1. การตกลงประเด็น หรือแนวคิดของรายการร่วมกัน สิ่งส าคัญเริ่มแรกจะต้องมีการ
ประชุมตกลงแนวความคิด (Concept) ของฉากนั้นให้สอดคล้องกับตัวรายการและเป็นที่ยอมรับกันใน
ทีมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดรายการ ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับการแสดง ผู้ออกแบบฉาก เป็นต้น 
 2. การตกลงประเด็น หรือแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะของรายการร่วมกัน หรืออาจเรียกว่า การ
ตีความทางศิลปะ คือการก าหนดแนวคิด วิธีการในการที่จะสื่อแนวคิดและวัตถุประสงค์ของรายการ
นั้นผ่านความงามและความหมายที่สมบูรณ์มากที่สุดทั้งการตกลงประเด็นหรือแนวคิดของรายการ
ร่วมกันและการตกลงผ่านประเด็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะของรายการทุกฝ่ายต้องสามารถที่จะเห็น
เป็นภาพเดียวกันได้ทั้งหมดหรือเรียกว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ออกแบบศิลปกรรมต้องตกผลึกทั้งแนวคิด 
แนวงานได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะร่างเป็นแผนผังต่างๆ ออกมา มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลต่อความล้มเหลว 
การตีความผิด การประกอบสร้างผิด การปรับแก้ และท้ายที่สุดก็จะท าให้งานศิลปกรรมของรายการ
นั้นไม่สามารถท่ีจะเสร็จสิ้นลงด้วยดีหรือมีคุณภาพตามที่ต้องการ 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบงานศิลปกรรมโทรทัศน์จะต้องท าการร่างแบบร่าง (preliminary) 
ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ แบบร่างนี้อาจสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้หลากหลายแนวคิด 
หรือหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบนั้นแต่โดยภาพรวม
แล้ว การออกแบบร่างนั้นจะต้องเกาะเกี่ยวหรือต้องสะท้อนแนวความคิดหลักของรายการนั้น เมื่อที่
ประชุมได้พิจารณาแบบร่างแล้ว ก็จะมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
แบบร่างและน าเสนอเข้าสู่ขั้นสุดท้ายคือการตัดสินใจเลือกร่วมกัน (co decision) หลังจากนั้นแบบที่
ได้รับการเลือกแล้วจะถูกน าไปสู่ขั้นตอนเทคนิคของการเขียนแบบขยายรายละเอียด (work drawing) 
เพ่ือให้ทีมงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ช่างเทคนิคฝ่ายต่างๆ ท าการสร้างและประกอบฉากต่อไป 
 ในการคิดหรือจัดท าแบบร่างขึ้นมา นักออกแบบจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปลีกย่อยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการออกไปหาข้อมูลจากสถานที่ที่จะท าการถ่ายท าจริง หรือการหา
ข้อมูลจากเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ หรือการประมาณการเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 
 3. การท าแบบร่าง (sketch) หรือการร่างแนวคิดจินตนาการเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถที่จะมองเห็นภาพนั้นร่วมกันหรือการร่างผังต่างๆ ของรายการออกมา (lay-out) ว่างาน
ศิลปกรรมของรายการนั้นจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกัน
อย่างไรและจ าเป็นที่จะต้องจัดหาหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เป็นต้น แบบร่างที่ใช้ปัจจุบันมักใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลักเนื่องจากมีโปรแกรมทั้งชนิด 2 มิติ และ 3มิติ สามารถสร้างแบบฉากเพ่ือ
ใช้พิจารณาได้ง่ายและสะดวกซึ่งสามารถแสดงแบบผ่านกระดาษมีสีสันใกล้เคียงความจริงหรืออาจ
แสดงผ่านระบบจอภาพคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งสะดวกและเห็นชัดเจน  
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 เมื่อตกลงเก่ียวกับแบบร่าง (sketch) หรือการร่างแนวคิดเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถที่
จะมองเห็นภาพนั้นร่วมกันหรือการร่างผังต่างๆ ของรายการออกมาว่างานศิลปกรรมของรายการนั้น
จะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.6  แบบร่างฉากโดยใช้ Computer Graphic 
ที่มา http://gelbachdesigns.com/     

 4. การเขียนแบบก่อสร้างฉาก (work drawing) ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่แบบร่างได้รับการ
เลือกเพ่ือน ามาเป็นฉากรายการสู่ขั้นตอนของการที่ผู้ออกแบบฉากเขียนแบบรายละเอียดโดยวิธีทาง
สถาปัตยกรรม ซึ่งได้แก่การเขียนแบบแปลน (plan) การเขียนรูปด้านข้าง (evaluation) การเขียนรูป
ตัด และการเขียนแบบขยายส่วนที่จ าเป็น สิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับขั้นตอนนี้คือ เรื่องขนาด (scales) 
ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยให้สะดวกและเพียงพอส าหรับผู้ร่วมรายการหรือการแสดง 
หากส่วนนี้พลาดแล้วเมื่อสร้างเป็นฉากเสร็จแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทันหรือท าให้การถ่ายภาพของ
กล้องไม่สามารถท าได้ นอกจากขนาดพื้นที่แล้วต้องค านึงถึงอีกคือ ขนาดความกว้าง ความสูง ของฉาก 
ที่จะสามารถรับมุมกล้องได้สมจริง ดังนั้นผู้ออกแบบฉากจะต้องทราบถึงความสัมพันธ์ (relation) ของ
ฉากกับคน มุมกล้อง แสง ให้เป็นไปอย่างแม่นย ามากที่สุด ดังมีรายละเอียดที่ส าคัญบางส่วนที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
  4.1 แผนผัง (Plan) เสมือนเป็นภาพรวมของงานศิลปกรรมของรายการนั้นเพราะจะ
สามารถที่จะมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของงานศิลปกรรมของรายการนั้นโดยภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งจะแตกต่างจากรายละเอียดต่างๆ (details) ที่จะเป็นรายละเอียดจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่
ภาพรวมและองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการยินยอมหรือตกลงร่วมกันแล้วในส่วนรายละเอียดเหล่านี้จึง
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จะสามารถด าเนินการต่อได้ เช่น การตกแต่งผ้าม่าน การตกแต่งลวดลายบันได การก าหนดภาพผนังที่
ใช้ประกอบห้องประชุม และการก าหนดสี แสงเงาต่างๆ ด้วย 
  4.2 ภาพทัศนียภาพ (Perspectives) เป็นการเติมรายละเอียดทั้งหมดโดยภาพรวม
จากแผนผัง (plan) เพ่ือให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งที่เป็นโครงสร้างและทั้งที่เป็นรายละเอียดอย่าง
ชัดเจนร่วมกันทั้ง 2 มิติรวมทั้งมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  4.3 ภาพด้านข้าง (Evaluation) เป็นภาพที่แสดงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะ
มองเห็นมิติเชิงลึกของงานศิลปกรรมรายนั้นได้โดยการวาดแบบแผนผัง (lay-out) เฉพาะด้านข้าง
เพ่ือให้สามารถเห็นความกว้าง ยาว ลึกของงานได้อย่างชัดเจนร่วมกัน 
 5. แบบก่อสร้างฉาก (Set construction) หลังจากที่เขียนแบบเสร็จแล้วซึ่งเรียกว่า แบบ
ก่อสร้างฉาก ก็จะน าสู่กระบวนการสร้างและประกอบฉากซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะประสานใกล้ชิด
กับหัวหน้าช่างฉากซึ่งมีความรู้ในการอ่านแบบและแจกจ่ายงานให้กับช่างฉากซึ่งมีหลายหน้าที่ เช่น 
ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก ช่างสี และประสานกับทีมงานช่างศิลป์ ผู้ท าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตกแต่งฉาก ลวดลาย ส่วนที่ต้องมีการเขียน ปั้น แกะ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ 
 

    
 
ภาพที่ 8.7  การสร้างประกอบฉากโดยช่างฉาก และฉากที่ท าส าเร็จ 
ที่มา http://www.flickr.com/       

 หัวหน้าช่างท าฉากและทีมงานช่างศิลป์ เมื่อได้รับแบบก่อสร้างแล้วก็เริ่มด าเนินการผลิต
ชิ้นส่วนฉากโดยทั้งหมดจะต้องเสร็จตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้รายการนั้นต้องด าเนินต่อไป สิ่งส าคัญ
ยิ่งของขั้นตอนนี้คือ การเตรียมวัสดุและก าลังคนจะต้องมีการวางแผนงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุให้พร้อมก่อนเริ่มงาน ความฉุกละหุกอาจเสี่ยงต่อการไม่เสร็จหรือเสร็จแบบไม่ได้คุณภาพก็ได้ 
ดังนั้นช่วงนี้จะเห็นทีมงานทั้งหมดรับมอบหมายหน้าที่ แจกแจงตามรายละเอียดและล าดับขึ้นตอนของ
งานซึ่งบางงานอาจท าควบคู่กันไปบางงานต้องรออีกงานเสร็จก่อน ตัวอย่างเช่น ช่างไม้ และช่างเหล็ก 
สร้างชิ้นส่วนฉากตามที่ช่างศิลป์แกะสลักลวดลาย หรือเขียนภาพ หรือ Print ภาพ บางส่วนอาจต้อง
ออกไปซื้อวัสดุตกแต่งเบ็ดเตล็ด ไปเช่าหรือยืมของตกแต่ง  

http://www.flickr.com/
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เมื่อชิ้นส่วนฉากเรียบร้อยในเบื้องต้นทั้งทางด้านของช่างท าฉากและด้านของช่างศิลป์แล้วก็สู่
ขั้นตอนของการประกอบฉาก ณ บริเวณที่จะถ่ายท ารายการต่อไปซึ่งอาจเป็นภายใน studio หรือ
ภายนอก studio แล้วแต่กรณี การประกอบฉากในขั้นตอนนี้พอจ าแนกเป็น 2 ประเภท โดยแบ่งเป็น
ฉากประเภทตั้งถาวรในพ้ืนที่นั้นกับฉากประเภทตั้งแล้วรื้อถอนเป็นคราวๆ ไป ความแตกต่างของฉาก
ประเภทนี้เกิดจากธรรมชาติของรายการนั้น คือ บางรายการมีบ่อยหรือเกือบทุกวัน การรื้อและ
ประกอบบ่อยครั้งอาจไม่ทัน ประกอบกับมีพ้ืนที่ห้องส่งเพียงพอจึงก าหนดให้ตั้งถาวรได้ รายการ
ประเภทนี้ได้แก่ ข่าวประจ าวัน เป็นต้น ชิ้นส่วนของฉากประเภทนี้จึงมีความแตกต่างกับพวกรื้อสร้าง
เข้าออก คือ สามารถประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ รอบต่อน้อย การตกแต่งแนบเนียนสนิท ส่วนตกแต่ง
ติดตั้งถาวรได้ รูปแบบฉาก ไม่ติดขัดเรื่องการรื้อถอนบ่อยครั้ง ส าหรับฉากที่ ต้องรื้อถอนบ่อยก็จะมี
ลักษณะชิ้นส่วนที่ต้องเอ้ือต่อการประกอบเข้าออกบ่อยๆ ขนาดชิ้นส่วนต้องไม่ใหญ่โต หนักเกินการ
เคลื่อนย้ายโดยก าลังคนอย่างรวดเร็ว 
 การใช้ห้องส่งสตูดิโอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดคิวรายการต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์
กับประเภทของฉากตามที่กล่าวมาเมื่อประกอบชิ้นส่วนในบริเวณที่ก าหนดเป็นรูปร่างแน่นอนแล้วขั้น
สุดท้ายคือการตกแต่งให้เรียบร้อย (Finishing) ซึ่งต้องตรวจตราดูมิให้เห็นรอยต่อ ต าหนิหรือสิ่ง
แปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนค้ ายัน ความมั่นคงแข็งแรง หลังจากนั้นจึงจะสามารถให้มีการ
ทดสอบทั้งผู้แสดง กล้อง ผู้ก ากับด้านต่างๆ ทั้งแสง เสียง อุปกรณ์เทคนิค หากจะมีการปรับแก้
เล็กน้อยก็สามารถท าได้เช่นกัน 
 

ความรู้เร่ืองสีในงานวิทยุโทรทัศน์ 
 
 สี มีบทบาทอย่างมากในการสร้างฉากและเวทีเพราะว่าสีสามารถจะท าให้เกิดความลึก ท าให้
เกิดมิติและจะท าให้ฉากดูเหมือนจริงเมื่อมองดูจากจอภาพโทรทัศน์แต่การที่จะใช้สีอะไรต้องมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบและต้องใช้สีอย่างมีเหตุผลซึ่งจะท าให้เป็นผลดีอย่างมากกับรายการ วิธีที่ดีที่สุด
ที่จะรู้ว่าฉากนั้นควรใช้สีอะไรจะท าได้โดยดูภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ ภายใต้ฉากแบบเดียวกันและ
แสงแบบเดียวกันโดยการเปลี่ยนสีฉากไปเรื่อยๆ จนได้สีที่ดีที่สุด (สหศักด์ิ กลิ่นสุวรรณ, 2548)  
 สี มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ทุกคนแต่ละสีอาจวัดอารมณ์และจิตส านึกของคนได้นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นสื่อความรู้สึกช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงซึ่งอารมณ์ของรายการโทรทัศน์นั้นๆ ได้ ท าให้
เกิดอารมณ์คล้อยตาม ตัวอย่างสีและอิทธิพลต่อความรู้สึก มีดังนี้ (กฤษรา  วริศราภูริชา, 2552)  

สีแดง    ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ 
 สีแดงเข้ม   บ่งถึงความสง่าผ่าเผยและปลื้มปิติ อิ่มเอิบใจ 
 สีดอกกุหลาบ   แสดงถึงความอ่อนหวาน ความนุ่มนวล 
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 สีสดและสีบางๆ เบาๆ ทุกชนิด บ่งถึงความกระชุ่มกระชวย ความแจ่มใส 
 สีเขียวและสีน้ าเงิน  ความสงบเงียบ ท าให้รู้สึกเลื่อมใสน่านับถือ 
 สีเขียวแก่ผสมกับสีเทา  ก่อให้เกิดความสลด รันทดใจ และความชรา 
 สีเขียวตองอ่อน   ท าให้รู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาว 
 สีเหลือง    ท าให้รู้สึกสดใส สุกสว่าง แสดงความไพบูลย์ 
 สีฟ้า    ท าให้รู้สึกเยือกเย็น 
 สีเทา    ท าให้รู้สึกซึมเศร้า 
 สีเทาปานกลาง   แสดงความนิ่งเฉย ความสงบ 
 สีส้ม    ท าให้รู้สึกเร่าร้อน 
 สีน้ าตาล    ท าให้รู้สึกแก่และสงบ 
 สีด า    ท าให้หนักแน่น 
 สีขาว    เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน 
 สีด า สีขาว   แสดงอารมณ์ท่ีถูกกดดัน  
 สี จึงนับว่าเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญของการออกแบบฉากเพราะสีสามารถที่จะสื่อ
ความหมายได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมายทางอารมณ์ ความสดชื่น ความเศร้าโศก ความ
สมจริงสมจัง มิติ และที่ส าคัญคือสีสามารถที่จะช่วยสร้างเสริมจุดเด่นให้กับรายการนั้นๆ ได้ด้วย
อิทธิพลและความส าคัญของสีดังกล่าวการก าหนดสีเพ่ือใช้ในการออกแบบฉากจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง  ดังนี้   
 1. ไม่ควรที่จะใช้สีตัดกันที่รุนแรง โดยเฉพาะสีที่เป็นสีขาวจัด ด าจัด เพราะกล้องโทรทัศน์จะ
ไม่สามารถที่จะปรับสีได้อย่างถูกต้องอันจะเป็นการส่งผลให้เกิดความเพ้ียนของสีเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการ
ใช้หลักการของ Gray scale ที่เป็นมาตรวัดค่าความสว่างส าหรับกล้องถ่ายท าโทรทัศน์จึงจะเป็น
วิธีการที่ดีท่ีสุดในการหาค่าสีที่ถูกต้อง 
 2. ไม่ควรที่จะใช้สีตัดกันที่รุนแรง โดยเฉพาะสีที่เป็นสีอ่อนมากและสีที่เข้มมาก เพราะสีอ่อน
เกินไปเช่น เหลืองอ่อน ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน ชมพูอ่อน เป็นต้น ก็จะถูกดูดกลืนไปกับแสงสีขาวหรือสีที่
เข้มเกินไป เช่น น้ าตาลเข้ม น้ าเงินเข้ม ก็จะถูกดูดกลืนด้วยแสงสีด าเมื่อโดนแสง ปรากฏการณ์ต่างๆ
เหล่านี้สามารถที่จะป้องกันได้ ถ้าผู้ที่ออกแบบฉากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงล้อของสี (Color 
wheel) และมีทักษะที่เก่ียวข้องกับเรื่องสี 
 3. ไม่ควรใช้สีบางสี เช่น สีแดงเข้ม สีส้มจัด สีม่วงแดง (magenta) ทั้งนี้เป็นเพราะหลอดรับ
ภาพของกล้องโทรทัศน์จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการรับภาพจากฉากหรือวัตถุที่มีสีเข้มจัดมากๆ อันจะ
เป็นส่งผลให้เกิดความเพ้ียนของสี ของฉากในที่สุด ดังนั้นสีเข้มจัดต่างๆ มักจะเป็นสีที่ผู้ออกแบบฉาก
มักจะหลีกเลี่ยง 
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 4. การใช้สีหรือการออกแบบเกี่ยวกับการใช้สีของฉาก รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากทุก
ประเภทจ าเป็นที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องแสงสะท้อนต่างๆ การหักเหของแสง การตกกระทบของ
แสง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการสร้างความสมดุล หรือความลงตัวให้กับฉากของรายการนั้นๆ  
 จึงอาจสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสีของฉากได้ว่าผู้ออกแบบสีของฉากจ าเป็นที่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวงล้อของสีด้วยเพ่ือที่จะสามารถพิจารณาเลือกใช้สีประกอบฉากได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ทุกฝ่ายต้องการร่วมกัน เช่น กลุ่มสีร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม และสีน้ าตาล 
เมื่อใช้กับวัตถุใดก็ตามจะส่งผลให้วัตถุนั้นดูมีขนาดใหญ่กว่าเดิมและจะดูเหมือนว่าอยู่ใกล้กว่าวัตถุที่มีสี
อยู่ในโทนเย็น เช่น สีน้ าเงิน น้ าเงินอมเขียวและสีเขียว การใช้สีที่สว่าง หรือสีที่สดใสบนพ้ืนหลังที่เป็นสี
มืดๆ หรือสีทึบจะท าให้สีนั้นดูใหญ่ขึ้น เช่น การใช้จะท าให้เหมือนสีส้มมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นจริงและ
ในทางกลับกันถ้าใช้สีมืดบนพ้ืนหลังที่เป็นสีสว่างสดใสจะท าให้สีนั้นดูมีขนาดเล็กลงกว่าที่เป็นจริง ส่วน 
การใช้สีเข้ม เช่น สีน้ าเงินเข้ม สีน้ าตาลเข้ม จะท าให้ฉากมีน้ าหนักมากและดูแข็งแรงมากกว่าสีอ่อน 
ดังนั้นในบางฉาก นักออกแบบฉากจ าเป็นที่จะต้องปรับโทนการใช้สีให้สมดุลกัน เช่น บางพ้ืนที่เป็นสี
เข้มและปรับโทรด้วยสีอ่อนในบางส่วนเพ่ือที่จะให้ภาพรวมของฉากที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ดูมีความ
สมดุลหรือมีความลงตัวมากที่สุดตามที่เจ้าของรายการต้องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.8  วงล้อสี  
ที่มา  http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/   

 จากวงล้อของสีข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม่สีคือ สีแดง สีเขียว สีน้ าเงินจะอยู่ตรงข้ามกับสีอีกชุด 
คือ สีแดง อยู่ตรงข้ามสีน้ าเงินอมเขียว สีเขียวจะอยู่ตรงข้ามกับสีม่วงแดง และสีน้ าเงินจะอยู่ตรงข้าม
กับสีเหลือง จากวงล้อของสีดังกล่าวจะสามารถท าให้เราเรียนรู้ ได้ว่าสีที่อยู่ตรงข้ามกันจะเป็นสีคู่ที่ดี
ที่สุดเมื่อจัดให้อยู่ในภาพเดียวกัน ตัวอย่างที่มักจะเห็นทั่วไปในรายการต่างๆ จะพบว่าฉากที่ปรากฏ
เป็นฉากหลังโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นฉากสีน้ าเงินเพราะสีน้ าเงินจะเป็นสีที่สบายตามากที่สุด ในขณะที่
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สีอ่ืน เช่น สีด า เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเศร้าหมอง หดหู่วังเวง ลึกลับ สีขาวที่จะให้ความรู้สึกที่จริงใจ 
บริสุทธิ์ และท าให้ฉาก รวมทั้งอาณาบริเวณของฉากดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องของสีแล้ว 
ความเข้ม (Tone) ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่ควรจะต้องมีการออกแบบให้สัมพันธ์ทั้ง
กับสี แสง และเงา ทั้งเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดกันหรือความกลมกลืนก็ได้ 
 

ความรู้เร่ืองแสงในงานวิทยุโทรทัศน์ 
 
 แสง เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่ช่วยให้การแสดงเป็นไปตามปรารถนาของผู้ก ากับรายการ และ
เป็นอุปกรณ์ที่ท าการสร้างสรรค์ให้เกิดภาพท่ีเป็นศิลปะ การที่จะท าให้ได้แสงในการแสดงที่ดีได้นั้นต้อง
มีการวางแผนเพ่ือจะได้แสงที่ดีตามจุดมุ่งหมายในการให้แสงเพ่ือเหตุผลดังต่อไปนี้  
 1. เพ่ือให้เกิดภาพ 3 มิติ ซึ่งโทรทัศน์จะให้ภาพเพียง 2 มิติ คือความสูงและความกว้าง ส่วน
ของความลึก เกิดจากมุมกล้อง การออกแบบฉาก การจัดวางต าแหน่งของผู้แสดงและที่ส าคัญ คือ
ความละเอียดอ่อนในศิลปะของการให้แสดงเพ่ือที่จะให้เกิดโครงสร้าง รูปร่างและลักษณะของสิ่งที่อยู่
ในฉาก 
 2. เพ่ือแนะน าสิ่งที่ส าคัญและน่าสนใจภายในฉาก การให้แสงและเงาจะช่วยให้ผู้ก ากับ
รายการสามารถน าพาผู้ชมไปสู่สิ่งที่น่าสนใจและส าคัญที่สุดในภาพหรือในฉากนั้น 
 3. เพ่ือท าให้ฉากเกิดอารมณ์ของการแสดง แสงสามารถที่จะให้ผู้ชมมีความรู้สึกและได้
อารมณ์เป็นไปตามการให้แสง   
 4. ใช้แสงเพ่ือเป็นการบอกเวลาในการแสดง การให้แสงสามารถที่จะบอกได้ว่าการแสดง
เกิดข้ึนในเวลากลางวัน กลางคืน หรือตอนเย็น เป็นต้น 
 นอกจากนั้นแสงท าให้เกิดองค์ประกอบของภาพที่เป็นศิลปะ ผู้กับรายการส่วนมากจะใช้แสดง
เพ่ือเน้นบางสิ่งบางอย่างภายในภาพเพ่ือให้เกิดองค์ประกอบของภาพที่ดี การออกแบบแสงจะต้องท า
ร่วมกันกับการออกแบบฉากเพ่ือที่จะท าให้เกิดภาพที่เป็นศิลปะและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมแสงยังเป็น
ส่วนเติมเต็มทางด้านเทคนิค การให้แสงต้องให้แสงที่มีระดับมากพอที่จะให้กล้องโทรทัศน์รับภาพและ
ผลิตภาพได้เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ  
 1. การจัดแสงในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ การจัดแสงในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นั้น 
สิ่งส าคัญอันดับแรก คือ องค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะของแสง สีของแสง สีและขนาดของวัตถุ 
ชนิดและประเภทของโคมไฟที่ใช้ในการถ่ายท ารายการ ต าแหน่งต่างๆ ของโคมไฟหรือองค์ประกอบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและลักษณะของกิจกรรมทีใ่ช้ในการถ่ายท ารายการ เช่น ต าแหน่งของอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก มุมกล้องท่ีจะถ่ายท า พื้นที่ต่างๆ ที่จะถ่ายท า เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นก่อนการผลิตผู้ผลิตต้องทราบ



235 

 

 

ต าแหน่งของมุมกล้องที่จะใช้ในการถ่ายท าและต าแหน่งของอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งต าแหน่งของ
ผู้ที่ปรากฏตัวภายในฉากด้วย (นภฤทธิ์  เนียรสอาด, 2550) 
 การจัดแสงในรายการวิทยุโทรทัศน์นิยมใช้สูตรที่เรียกว่า Three-points lighting เป็น
พ้ืนฐานในการจัดแสงแก่รายการโทรทัศน์มาแต่ยุคดั้งเดิม ส าหรับรายการโทรทัศน์ยุคใหม่ยังคงใช้สูตร
นี้ได้เหมือนปกติและอุปกรณ์แสงจะถูกน ามาใช้ใน 3 ลักษณะแต่หากต้องการความสมบูรณ์แบบจะมี
ลักษณะที่ 4 เพ่ิมเติมขึ้นได้ดังนี้ (กฤษรา วริศราภูริชา, 2552) 
  1.1 Key light บางครั้งเรียกว่า แสงหลัก แสงส าคัญ หรือ ต้นก าเนิดแสงเน้นทิศทาง
ของแสงหลักเป็นแสงที่มีความส าคัญส าหรับส่องนักแสดง ส่องให้เห็นด้านหน้าของวัตถุหรือตัวละคร 
เป็นตัวก าหนดและยืนยันทิศทางของเงาและต าแหน่งของเงาที่เกิดขึ้น อุปกรณ์ก าเนิดแสงลักษณะนี้ได้
ดีคือ โคมแบบ spotlight ที่ให้ความสว่างบนผิววัตถุที่ 1000 LUX เวลาเริ่มจัดแสงลักษณะนี้ก่อนเป็น
อันดับแรก (แต่ก็อาจมีกรณียกเว้น) มักติดตั้งอยู่ด้านหน้าเหนือขึ้นไปทางซ้ายมือหรือขวามือ ด้านใด
ด้านหนึ่งของกล้อง (45 องศา เป็นมุมที่เหมาะสม) ระยะห่างประมาณ 3 เมตร ใช้โคมขนาด 1250 
วัตต์ ระยะห่าง 4.2 เมตร ใช้โคมไฟขนาด 2500 วัตต์ และรยะห่าง 5.2 เมตร ใช้โคมไฟขนาด 3750 
วัตต์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเงาที่แสดงความองวัตถุได้ดีจนเกิดภาพสามมิติขึ้ น spotlight ที่นิยมใช้คือ 
Fresnel spotlight ที่สามารถรวมแสงและกระจายแสงได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.9  แสงที่เกิดจากการใช้ Key light  

 

   1.2 Fill light  หรือ เรียกว่า แสงเสริม เป็นการจัดแสงเสริมเข้าไปลดความเข้มของ
เงาที่เกิดจาก key light แต่ต้องไม่ล้างเงาออกจนหมดสิ้น ด้วยเหตุนี้แสงเสริมจึงควรมีความนุ่มนวล
และค่อนข้างกระจายเมื่อเปรียบเทียบกับแสงหลัง แสงเสริมนี้จะอยู่ด้านตรงกันข้ามกับฝั่งแสงหลักมัก
อยู่ต่ากว่าและตั้งอยู่ใกล้กับกล้องมากกว่า (ท ามุม 30 องศาหรือน้อยกว่า) โคมที่ใช้ท าแสงเสริมนี้ควร
เป็นโคมแบบ floodlight โดยใช้วิธีที่เรียกว่า fill in เติมเงาให้สว่างขึ้นแต่ยังต้องคงให้มีเงาที่จางลงอยู่
เช่นนั้นเพ่ือให้ได้ภาพที่มีความลึกเป็นธรรมชาติ 
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ภาพที่ 8.10  แสงที่เกิดจากการใช้ Fill light  

 
1.3 Back light หรือ the separation light จัดเป็นต าแหน่งโคมดวงที่สาม มักเป็นโคม 

spotlight ที่ติดตั้งไว้ด้านหลังของวัตถุเหนือก าแพงฉาก แสงจากต าแหน่ง back light นี้ช่วยท าให้
ด้านบนของวัตถุสว่างและแยกวัตถุออกเป็นเอกเทศจากฉากเบื้องหลังคือไม่ให้จมลงไปกับฉากหลัง 
และตัวโคมเองก็จะอยู่พ้นไปจากแนวหรือมุมมองเห็นของกล้อง ต าแหน่งของวัตถุนั้นจึงมีความส าคัญ
มาก หากอยู่ใกล้ก าแพงมากเกินไปจะท าให้แสงจากโคมไฟต าแหน่งนี้มาไม่ถึงวัตถุเนื่องจากถูกแผงฉาก
บังไว้ ต้องท าการปรับระดับโคมให้สูงขึ้นและปรับมุมแสงใหม่ให้ชันลงมา แต่ผลที่ตามมาก็คือแสง
ด้านบนวัตถุจะสว่างมากเกินไป เงาที่ใต้คางจะยาวลึกไม่เหมาะสามและจะมีแสงสะท้อนเข้าหากล้อง
ท าให้เกิดภาพพร่ามัว ดังนั้น ในการจัดฉากจึงควรตั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ห่างออกมาจากฉากหลัง 
หรือให้ได้ระยะเป็นที่เหมาะสามประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร เพ่ือมิให้เงาของวัตถุที่เกิดจากโคมไฟ
ด้านหน้าไปตกลงบนฉากหลังซึ่งจะท าให้ได้ภาพที่ไม่สวยงามและหลีกเลี่ยงแสงมุมชันที่ท าให้เกิดเงาใต้
คางที่ไม่เป็นธรรมชาติได้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.11  แสงที่เกิดจากการใช้ Back light หรือ the separation light 
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  1.4. Background light เป็นการจัดแสงเพ่ือส่องสว่างแนวกว้างเพ่ือเลี้ยงภาพฉากที่อยู่
ด้านหลังเท่านั้น แสงนี้มาจากมุมสูงทางด้านใดด้างหนึ่งเพียงด้านเดียว ในฉากขนาดเล็กอาจติดตั้งโคม
ไฟส่องมาจากด้านหลังวัตถุหรือมีโคมไฟบนเพดานปกติ แต่ส่องแสงไปทางด้านหลังที่ เป็น 
background เมื่อฉากด้านหลังได้รับแสงสว่างที่สะท้อนมาจากพ้ืนห้องบริเวณถ่ายท าที่ส่งมาจากโคมที่
ท าหน้าที่เป็น key light และ fill light ความสว่างจะไม่แจ่มชัดเท่ากับแสงที่ส่งมาจากอุปกรณ์แสง
โดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากฉากมักตั้งอยู่ห่างไกลจากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงมากและบางครั้งอาจมี
เงาจากสิ่งของบนพ้ืนที่การแสดงตกทอดลงไปที่ฉากนั้นด้วย background light ช่วยให้สีสัน
บรรยากาศของฉากการแสดงอยู่ในโทนที่เราต้องการและยังช่วยท าให้เงาซ้อนที่ก่อให้เกิดความสับสน
บนฉากเบื้องหลังเจือจางลงไปด้วย 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
ภาพที่ 8.11  แสงที่เกิดจากการใช้ Key light, Fill light และ Back light 

 
นอกจากนั้นยังมีแสงเสริม (Additional Light Sources) เป็นการสร้างความหลากหลาย 

สร้างความน่าสนใจ และความลึกบนพ้ืนที่การแสดงซึ่งแหล่งก าเนิดแสงเสริม ได้แก ่
  1) Side light เป็นแสงจากด้านข้างที่ใช้ประกอบกับ fill light นิยมใช้โคมแบบ 
Fresnel spotlight ขนาด 500 วัตต์-750 วัตต์ ที่ติดตั้งไว้ด้านข้างของวัตถุโดยตรงสามารถช่วยเพ่ิม
หรือลดเงาเข้มลงไดแ้ละช่วยเสริมให้แสงสว่างแบบ highlight เพ่ิมขึ้น ในส่วนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ 
และยังช่วยเพิ่มมิติความลึกให้แก่ตัวบุคคลภายในฉากนั้นด้วย  
  2) Cameo lighting (dramatic lighting technique) เป็นการส่องสว่างที่ตัวละคร
หรือตวัวัตถุหรือพิธีกรโดยตรงโดยให้ด้านหลังมืดสนิทเน้นที่ตัวแสดงเป็นส าคัญ 
  3) Color background lighting เป็นการจัดแสงสีต่างๆ ด้านหลังพ้ืนที่การแสดง 
เพ่ือเสริมสร้างสีสันบรรยากาศที่สวยงามตระการตาตามอารมณ์ท่ีปรากฏตามเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ 
โดยใช้อุปกรณ์แสงแบบ floodlight หรือ cyclorama lights อาจจะเป็นด้านบนหรือด้านล่าง ด้านใด
ด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านประกอบกันในทิศทางและสีสันที่เหมาะสม ถ้าเน้นบรรยากาศสวยงาม ได้
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อารมณ์ ตระการตา อุปกรณ์จะถูกส่งหันไปทางด้านหลังที่เป็นผ้าขนาดใหญ่สีขาวหรือหรือสีฟ้าที่
เรียกว่า cyclorama หรือ screen แต่หากเป็นการแสดงคอนเสิร์ตอาจหันอุปกรณ์แสดงมาทางด้าน
คนดู หรือใช้อุปกรณ์แสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า PAR 64 ที่มีสีสันต่างๆ ที่หลากหลายส่งหันไปทางผู้ชม 
เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกสนุกสนานและสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างการแสดงกับผู้ชม   
 แสงสีที่ตัดกันระหว่างตัววัตถุบนเวทีหรือพ้ืนที่การแสดงกับฉากด้านหลังมีความส าคัญมากจึง
ควรพยายามท าให้เกิดสีสันบนฉากด้านหลังให้แตกต่างไปจากตัววัตถุบนพ้ืนที่การแสดง แต่ต้องไม่ให้
มากจนเกินไปจนท าให้ด้านหลังเกิดความโดดเด่นเกินนักแสดงหรือวัตถุบนเวทีจนท าให้ความสนใจใน
เรื่องราวและนักแสดงลดน้อยลง โดยปกติใช้สีแบบกลางหรือสีอ่อน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แสงสีที่
สว่างสดใสหรือแสงสีที่มืดทึมเพราะจะท าให้เกิดการตัดกันของแสงสว่างกับความมืดสลัวที่ค่อนข้าง
รุนแรงมีผลกระทบต่อการอ่านค่าความสว่างของกล้องถ่ายภาพโดยตรงจนยากแก่การปรับสมดุล 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.12  แผนผังการจัดไฟในลักษณะ Three-points lighting 
ที่มา  http://www.movingimageeducation.org  

 โคมไฟแบบ Fresnel spotlight เป็นโคมที่มีประโยชน์มากที่สุดส าหรับการจัดแสงส าหรับ
รายการโทรทัศน์ โคมแบบ Scoop ถูกใช้เป็น fill light ในระยะแรกๆ แต่ปัจจุบันกลับนิยมใช้ soft 
light ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมทันสมัย ในการถ่ายท าพ้ืนที่อ่ืนนอกโรงถ่ายโคมแบบที่ใช้หลอดไส้แบบ 
Tungsten-halogen lamp หรือ Quarts lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นแบบที่นิยมใช้งานมากท่ีสุด 
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 ในการจัดแสงส าหรับรายการโทรทัศน์ระบบสีนี้ บริเวณที่มีเงาเข้มจะถูกเติมด้วยไฟแบ fill 
light และส่วนที่มีความสว่างสูงมากจะต้องปรับปรุงให้แสงสว่างลดน้อยลง อุณหภูมิแสง จะมี
ความส าคัญต่อการจัดแสงเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีอิทธิพลต่อสีสันของฉากและส่วนประกอบโดยรวม
ทั้งหมดใบหน้าและผิวสีจะต้องได้รับการส่องแสงอย่างเสมอกันหมด การปรับแสงขึ้นลงในพ้ืนที่ ต่างๆ 
ในระหว่างการแสดงนั้น ควรกระท าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ยกเว้นเป็นส่วนประกอบในกอบในการ
แสดงเนื่องจากในการถ่ายท าในสตูดิโอต้องกระท าอย่างรัดกุมทั้งเวลาและรูปแบบการด าเนินงาน 
ดังนั้น จึงควรใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในที่เดิมและพยายามปรับปรุงมาใช้งานต าแหน่งที่ใกล้เคียงกันกับที่
ติดตั้งถาวรเป็นดีที่สุด   
 
 

สรุป 
 
 ฉาก สี และแสง เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อความหมายของสิ่งที่ต้องการน าเสนอและ
ท าให้ภาพที่ปรากฏทางโทรทัศน์มีความสมบูรณ์ ดึงดูดใจ น่าสนใจ และสร้างความประทับใจให้ผู้ที่
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ ฉากมีหลายประเภททั้งฉากในห้อง Studio และ ฉากที่จัดขึ้นนอกสถานที่ 
ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการจัดฉากในแต่ละรายการ อาจจะใช้รูปแบบที่เป็นการบูรณาการ เช่น เป็นการบูร
ณาการระหว่างรูปแบบการจัดฉากแบบนามธรรมกับรูปแบบการจัดฉากที่เหมือนจริง เป็นต้น ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยู่กับแนวคิด วัตถุประสงค์ งบประมาณและการสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการว่าต้องการให้ผู้ชมได้
เห็นอะไร ซึ่งในการสร้างฉากนั้น  สี และแสง จะเป็นส่วนเติมเต็มให้ฉากมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดย 
สี และแสงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงซึ่งอารมณ์ของรายการโทรทัศน์
นั้นๆ ได้  ดังนั้นผู้ผลิตที่ท าหน้าที่ด้านศิลปกรรมจึงควรเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาของสีที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึก วงล้อของสี องค์ประกอบของแสง เช่น ลักษณะของแสง สีของแสง ชนิดและประเภทของ
โคมไฟที่ใช้ในการถ่ายท า ต าแหน่งต่างๆ ของโคมไฟหรือองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงการจัด
ไฟในลักษณะThree-points lighting ซึ่งเป็นการจัดแสงขั้นพ้ืนฐานในรายการโทรทัศน์ที่สามารถจะ
น ามาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สีและแสงภายในฉากให้ตรงกับความรู้สึกที่ต้องการจะถ่ายทอด
ให้กับผู้ชม 
 
 

 
 
 



240 

 

 

แบบฝึกหัดบทที่ 8 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
1. การสร้างฉาก นอกจากเพ่ือความสวยงามแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ด้านใดอีกบ้าง 
2. จงยกตัวอย่างรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีการใช้ฉากประเภท Limbo หรือ Cameo มา 3 รายการ  
3. จงอธิบายลักษณะของฉากประเภท Cyclorama  
4. การออกแบบฉาก Realistic กับ Abstract แตกต่างกันอย่างไร  
5. ให้นักศึกษาจ าแนกประเภทของฉากที่แบ่งตามประเภทของรายการ ว่ามีฉากประเภทใดบ้าง  
6. หลักในการพิจารณาเก่ียวกับการใช้สีของแฟลต (Flat) เพ่ือน าไปประกอบฉาก มีอะไรบ้าง 
7. จงอธิบายขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างวิทยุโทรทัศน์มาโดยสังเขป  
8. การก าหนดสีเพ่ือใช้ในการออกแบบฉาก มีหลักการอย่างไรบ้าง  
9. จงอธิบายหลักการจัดไฟในลักษณะ Three-points lighting ว่าประกอบไปด้วยดวงไฟชนิดใดบ้าง  
10. Color background light มีคุณลักษณะอย่างไร และน าไปใช้ในรายการโทรทัศน์ประเภทใดบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. องค์ประกอบของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 2. บุคลากรในการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ  

3. การเตรียมการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ  
 4. กระบวนการในการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ  

5. การก ากับรายการในห้องผลิตรายการ  
 6. การก ากับเวทีในห้องผลิตรายการ  

7. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงองค์ประกอบของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงบุคลากรในการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการได ้ 
3. อธิบายถึงการเตรียมการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการได้ 

 4. บ่งบอกถึงกระบวนการในการผลิตรายการในห้องผลิตรายการได้ 
5. อธิบายถึงวิธีการในการก ากับรายการในห้องผลิตรายการได ้  

 6. อธิบายวิธีการในการก ากับเวทีในห้องผลิตรายการได ้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

จากสื่อสารสนเทศ แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน  
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3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตรายการใน
ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 9 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 
 5. อุปกรณ์และเครื่องมือผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

6. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 9 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ 

 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ เป็นการถ่ายท าในภายในสถานที่ที่ เป็น
ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์หรือ Studio ซึ่งแต่ละสถานีโทรทัศน์หรือบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
จะมีห้อง Studio ไว้ส าหรับถ่ายท ารายการตามความเหมาะสมของงาน การผลิตรายการส่วนใหญ่
ค่อนข้างสมบูรณ์โดยในห้องผลิตรายการจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมส าหรับการถ่ายท ารายการอย่าง
ต่อเนื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่มีหลายตัว มีการจัดแสง และเสียงที่สมบูรณ์ มีแผงควบคุมส าหรับการ
เลือกภาพจากกล้อง แหล่งภาพและกราฟิกต่างๆ สามารถถ่ายท ารายการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
รายการละคร รายการสนทนา รายการเกมโชว์ รายการดนตรี รายการข่าว และอ่ืนๆ อีกมากมาย อีก
ทั้งสามารถถ่ายท ารายการส าหรับถ่ายทอดสดออกอากาศได้ทันที 
 ข้อดีของการผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการคือ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม 
เช่น แสงเสียง ผู้คนได้ สามารถจัดสร้างฉากหรือการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องไปถ่ายท า
ในสถานที่จริง มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการถ่ายท าและการใช้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายท า 
โดยเฉพาะเทคนิคพิเศษ อาทิ เทคนิคการซ้อนภาพ หรือการสร้างฉากที่เป็นฉากเสมือนจริง (Virtual 
set) และสามารถถ่ายท ารายการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายการประเภทถ่ายทอดสดแต่การ
ถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการก็มีข้อจ ากัด ในเรื่องการขาดความสมจริงในการสร้างฉากหรือการ
สร้างบรรยากาศของรายการซ่ึงหากเป็นห้องผลิตรายการที่มีขนาดเล็ก มีพ้ืนที่จ ากัดก็จะท าให้สร้าง
ฉากได้จ ากัด นอกจากนั้นการถ่ายท าอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่สูงจากการจ้างบุคลากร
ครบทีมโดยเฉพาะรายการสดหรือ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เช่น ค่าเช่าห้องผลิตรายการ ค่าเช่าอุปกรณ์ที่
ค่อนข้างครบ เป็นต้น 
 

องค์ประกอบของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องควบคุมรายการ (Control 
room) สตูดิโอ (Studio floor) และส่วนสนับสนุน (Studio support area) ซึ่งแต่ละส่วนมีความ
แตกต่างกัน แต่ต้องท างานร่วมกัน โดยเหตุการณ์ต่างๆ ของรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นจะอยู่ใน
สตูดิโอ ซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของห้องผลิตรายการและในสตูดิโอจะมีองค์ประกอบต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
สวยงามหรือสมจริงเพียงใดนั้น เกิดขึ้นจากการท างานของส่วนสนับสนุนส าหรับการท างานเพ่ือให้ได้
ออกมาเป็นรายการอย่างต่อเนื่องกันนั้นจะเป็นการท างานของห้องควบคุมรายการซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่
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ด้านบนของห้องผลิตรายการ องค์ประกอบของห้องผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
(สันทัด ทองรินทร์, 2550)   
 1. ห้องควบคุมรายการ ห้องควบคุมรายการ เป็นห้องที่รวมสัญญาณภาพ สัญญาณเสียงจาก
แหล่งต่างๆ และแสงโดยการควบคุมทั้งภาพเสียงและแสงให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตรายการหรือผู้ก ากับ
รายการต้องการและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในบทโทรทัศน์ โดยมีผู้ก ากับเทคนิคและทีมช่างเทคนิค
เป็นผู้ควบคุมชุดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นในห้องควบคุมรายการจึงประกอบด้วยชุดวัสดุอุปกรณ์ทั้งที่
เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงและแผงควบคุม ผสมสัญญาณ
ภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.1  แผนผังห้องควบคุมรายการ 
ที่มา สมเจต เมฆพายัพ, 2547 
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  1.1 อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ เป็นอุปกรณ์ที่แสดงภาพจากแหล่งภาพต่างๆ โดยแหล่ง
ภาพที่ส าคัญในการผลิตรายการได้แก่ ภาพจากกล้องโทรทัศน์ที่มาจากสตูดิโอ ภาพที่มาจาก
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพที่มาจากแหล่งก าเนิดตัวอักษร หรือภาพที่มาจากเทปโทรทัศน์ที่บันทึกไว้
ล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งภาพจากแหล่งดังกล่าวจะส่งสัญญาณผ่านจอภาพก่อนที่ผู้ก ากับรายการจะเลือก
ภาพที่จะท าการบันทึกหรือออกอากาศ ซึ่งในห้องควบคุมรายการนั้นจะมีจอภาพติดตั้งไว้หลายเครื่อง 
แต่ละเครื่องจะเห็นภาพที่มาจากแหล่งต่างๆ โดยมีตัวอักษรด้านล่างระบุไว้ ตัวอักษรย่อแต่ละตัวนั้นมี
รายละเอียดดังนี้ (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) 
 

 
ภาพที่ 9.2  แผงมอนิเตอร์ในห้องควบคุมรายการ  
  
  PVW (Preview) หมายถึงจอแสดงภาพส าหรับการตรวจสอบรายการก่อนที่จะบันทึก
รายการหรือออกอากาศเป็นจอภาพที่แสดงผลของภาพที่แสดงผลของภาพที่เกิดจากการเลือกภาพที่
จะใช้จริงของรายการซึ่งก าหนดจอภาพเป็น Prew (หมายถึง Preview หรือการดู หรือตรวจสอบภาพ
ที่จะใช้จริง)  
  PG (Program) หมายถึง จอแสดงภาพส าหรับการบันทึกหรือออกอากาศจริงโดยจะแสดง
ภาพแทนภาพในเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จริงของผู้ชมเพ่ือให้รู้ว่ารายการที่ผลิตนั้นเมื่อออกอากาศ
จริงจะแสดงผลอย่างไร  
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  CG (Character Generator) หมายถึง จอแสดงภาพที่มาจากแหล่งก าเนิดตัวอักษร หรือ ซีจี 
(CG) โดยใช้สร้างตัวอักษรขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบในรายการ ได้แก่ ชื่อรายการ ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
รายการทั้งฝ่ายรายการ ฝ่ายเทคนิค เป็นต้น ซึ่งก าหนดจอภาพเป็น CG อย่างไรก็ตามการสร้าง
ตัวอักษรอาจท ามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะของกราฟิกก็ได้  
  VTR (Video Tape Record) หมายถึง จอแสดงภาพที่มาจากเทปโทรทัศน์ที่ท าการบันทึก
หรือถ่ายท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือใช้ส าหรับแทรก (insert) ในรายการโดยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับภาพที่มา
จากกล้องโทรทัศนแ์ต่จะก าหนดจอภาพเป็น VTR1, VTR2 เป็นต้น   
  REC (Record) หมายถึง ภาพที่ผ่านมาจากเครื่องบันทึกวีดิโอเทปแล้วบางครั้งถ้าลืมบันทึก
จะไม่มีภาพปรากฏบนจอนี้เป็นการตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง  
  CAM (Camera) หมายถึง จอแสดงภาพที่มาจากกล้องโทรทัศน์จะแสดงภาพจากกล้องต่างๆ 
เรียงตามล าดับหมายเลขและจ านวนของกล้องในห้องสตูดิโอ เช่น มีกล้อง 3 ตัว จอภาพจะก าหนด
จอภาพเป็น CAM1, CAM2, CAM3 (CAM หมายถึง Camera) โดยภาพที่แสดงในแต่ละจอภาพจะมี
ความแตกต่างกันตามที่ผู้ก ากับรายการสั่ง    
  AUX (Auxiliary) หมายถึง เครื่องส ารองไว้ส าหรับต่อสัญญาณมาจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ห้อง
ผลิตรายการอื่นหรือห้องตัดต่ออ่ืน สามารถ Line In เข้ามาใช้งานได ้ 
   ENG (Engineer) หมายถึง จอภาพไว้ให้วิศวกรตรวจสอบคุณภาพและปรับแต่งให้ทุกๆ 
จอภาพมีสัญญาณ Sync เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
   COM (Computer) หมายถึง จอแสดงภาพที่มาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยเป็นภาพที่สร้าง 
วาดหรือประดิษฐ์ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประกอบในรายการ เช่น สถานการณ์จ าลอง กราฟ 
แผนภูมิ แผนภาพต่างๆ รวมถึงการประดิษฐ์ตัวอักษร 
  1.2 คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับสร้าง จัดเก็บ และแสดงภาพรวมถึงการสร้าง
งานกราฟิก ภาพจากการกราดภาพ (scan) รวมถึงการสร้างตัวอักษรที่จะให้ปรากฏในรายการ 
  1.3 เครื่องฉายภาพ เป็นอุปกรณ์ส าหรับฉายภาพต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์  
  1.4 เครื่องปรับระดับของสัญญาณภาพเป็นอุปกรณ์ในการปรับระดับสัญญาณภาพ
ที่มาจากกล้องโทรทัศน์ ภาพที่มาจากเทปโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ระดับของสัญญาณภาพที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกันในการถ่ายท า ในแต่ละครั้งเมื่อ
น ามาใช่ร่วมกันอาจเกิดความต่างได้เช่น การวัดค่าของแสงไม่เท่ากัน หรือจากเทปโทรทัศน์ที่น ามาใช้
นั้นอาจถ่ายไว้นานแล้วท าให้คุณภาพต่างกันจึงต้องท าการปรับสัญญาณภาพให้มีความใกล้เคียงกัน
มากที่สุดก่อน 
   1.5 อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการก าเนิดและบันทึกเสียง ได้แก่ เครื่องเล่นและบันทึก
แผ่นเสียง ซีดี เทปคาสเซ็ท เอ็มพี 3 (MP3)  
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  1.6 อุปกรณ์ในการแสดงผล หรือตรวจสอบเสียง ได้แก่ ล าโพง 
  1.7 อุปกรณ์ในการผสมเสียง เป็นอุปกรณ์ในการตัดต่อรวมเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆ  
  1.8 อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างห้องควบคุมสตูดิโอ โดยเป็นไมโครโฟนที่
ติดอยู่กับแผงควบคุมระบบสัญญาณภาพใช้ส าหรับให้ผู้ก ากับรายการติดต่อกับผู้ก ากับเวทีและผู้ก ากับ
เทคนิคกับช่างกล้องท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสตูดิโอ  
  1.9 อุปกรณ์เก่ียวกับแสง เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
หรือโคมไฟต่างๆ ในห้องสตูดิโอโดยในห้องควบคุมนี้จะมีเฉพาะแผงส าหรับควบคุมการเปิด-ปิด การให้
ความเข้มหรือสว่างของโคมไฟต่างๆเท่านั้น 
  1.10 แผงควบคุมผสมสัญญาณภาพ เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการเลือกภาพจาก
แหล่งภาพต่างๆ ที่ปรากฏที่มอนิเตอร์ ส าหรับที่จะบันทึกหรือออกอากาศรวมถึงการท าเทคนิคภาพ
ต่างๆ เช่น การเลือนภาพ การผสมภาพ การต่อภาพ การพลิกภาพ การกวาดภาพ เป็นต้น เรียกว่า 
สวิทเชอร์     
 2. สตูดิโอ (Studio) เป็นห้องส าหรับการแสดงการปรากฏตัวทางรายการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรายการวิทยุโทรทัศน์ที่จะถ่ายท าและส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมรายการโดยมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับวัสดุอุปกรณ์ในห้องควบคุมรายการซึ่งได้แก่ อุปกรณ์
เกี่ยวกับภาพ อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์เก่ียวกับแสง รวมถึงเวทีและฉาก ดังนี้ 
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ภาพที่ 9.3  แผนผังห้องสตูดิโอ 
ที่มา สันทัด ทองรินทร์, 2550 
 
  2.1 อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการให้ก าเนิดภาพ ได้แก่ กล้อง
ส าหรับการถ่ายท ารายการ อุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเพ่ือให้เกิดภาพในลักษณะ
ต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น รางเลื่อน เครน เป็นต้น และอุปกรณ์แสดงผลของภาพในรายการเป็น
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จากห้องควบคุมรายการที่ส่งมายังห้องสตูดิโอเพ่ือใช้ส าหรับให้ผู้ก ากับเวที 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบภาพรายการที่เกิดขึ้นจากการถ่ายท า 
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  2.2 อุปกรณ์เก่ียวกับเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการให้ก าเนิดเสียงและแสดงผล  
อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการให้ก าเนิดเสียงที่ใช้ในรายการ ได้แก่ ไมโครโฟนต่างๆ ที่ใช้ในสตูดิโอ เช่น 
ไมโครโฟนแบบกระดุมที่ใช้ส าหรับติดกับเสื้อผ้าของผู้ปรากฏตัวในรายการ ไมโครโฟนแบบไร้สาย บูม
ไมโครโฟน เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ในการแสดงผล ได้แก่  ล าโพงที่ใช้ส าหรับการฟังเสียงเมื่อต้องการ
ตรวจสอบและอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างห้องควบคุมและสตูดิโอ คือ อินเทอร์คอม 
(Intercom)   
  2.3 อุปกรณ์เกี่ยวกับแสง เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการให้แสงสว่างให้ความสมจริง
ของเหตุการณแ์ละการให้ความสวยงาม 
  2.4 เวทีและฉาก เป็นส่วนประกอบส าคัญที่บ่องบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ 
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของรายการโดยเวทีและฉากจะแปรเปลี่ยนไปตามเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ การจัดฉากจะมีจ านวนฉากมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับขนาดของสตูดิโอ ในสตูดิโอที่มี
ขนาดใหญ่อาจมีการสร้างฉากของรายการได้ 3-4 ฉากท าให้สามารถถ่ายท ารายการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องหยุดการถ่ายท าบ่อยๆ โดยเวทีและฉากในสตูดิโอจะมีลักษณะของการยกพ้ืนเวทีให้สูงขึ้น มี
ฉากหลังกั้นและมีสิ่งที่จ าเป็น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ชุดโซฟา และวัสดุประกอบฉาก ได้แก่ แจกันดอกไม้ 
ภาพฝากผนัง นาฬิกา ตามความเหมาะสม   

3. ส่วนสนับสนุน ส่วนสนับสนุน เป็นส่วนที่มีการท างานร่วมกับฝ่ายรายการโดยมากจะมี
พ้ืนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดี่ยวกันและอยู่ติดกับห้องสตูดิโอเพ่ือความสะดวกในการท างานโดยส่วน
สนับสนุนนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อยคือ ห้องฉาก (Sets and properties) และห้องแต่งหน้าแต่งกาย 
(Makeup and dressing rooms) ของผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการ  
  3.1 ห้องฉาก เป็นห้องส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการสร้างฉากของ
รายการซึ่งจะท าให้รายการที่ถ่ายท านั้นเกิดความมีมิติสมจริงในลักษณะ 3 มิติ เมื่อภาพปรากฏทาง
จอโทรทัศน์ นอกจากนั้นยังมีการเก็บวัสดุประกอบฉากส าหรับใช้ให้เกิดความสวยงามและสมจริงด้วย  
วัสดุฉาก (sets) เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสร้างฉากโดยทั่วไปแล้วงานฉาก
จะใช้วัสดุที่มีน้ าหนักเบา สร้าง ประกอบและเคลื่อนย้ายง่ายๆ เช่น ไม้อัด พลาสติก ที่สามารถจ าลอง
สถานที่ภายในห้องสตูดิโอได้ เช่น การสร้างห้องท างาน ห้องนอน บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ วัสดุฉากยัง
รวมถึงสีและชุดเครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่จ าเป็นในการใช้งานสร้างฉากด้วย ส่วนวัสดุประกอบฉาก 
(properties/props) เป็นวัสดุส าเร็จที่การผลิตขึ้นมาส าหรับใช้ในงานหรือสถานที่ทั่วไปแต่ไม่มีขนาดที่
ใหญ่มากนัก อาจซื้อหามาหรือสร้างข้ึนเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้วัสดุประกอบฉากนี้จะใช้เสริมฉาก
ที่สร้างขึ้นให้มีความสวยงามและสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น แจกันดอกไม้ ภาพฝาผนัง นาฬิกา โต๊ะ เก้าอ้ี 
ชุดรับแขก เตียงนอน จาน เครื่องครัว สมุด หนังสือ เป็นต้น 
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 ทั้งวัสดุฉากและวัสดุประกอบฉากส่วนใหญ่จะค านึงถึงการน ากลับมาใช้งานซ้ าในลักษณะของ
การดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ใหม่ ดังนั้น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงมักไม่ใช้สิ่งของที่มีขนาดใหญ่เพราะจะ
ยากในการน ามาใช้งานและการเก็บรักษา 
  3.2 ห้องแต่งหน้าแต่งกาย เป็นห้องส าหรับใช้ในการแต่งหน้า ผมและเครื่องแต่งกาย
ส าหรับผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการโดยจะแยกเป็นห้องแต่งหน้าท าผมและเครื่องแต่งกายส าหรับผู้หญิง
และผู้ชาย ทั้งนี้การแต่งหน้ามีความจ าเป็นเพราะการถ่ายท ารายการในห้องสตูดิโอมักจะใช้ไฟส่อง
สว่างจ านวนมาก หากผู้ปรากฏตัวในรายการไม่แต่งหน้าจะท าให้ใบหน้ามีความซีดเผือดมากกว่าปกติ  
การแต่งหน้าท าผมมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ อีกคือ การท าให้เกิดความสวยงาม ดูดี รวมถึงการใช้เทคนิค
พิเศษในการแต่งหน้าให้เกิดความสมจริง เช่น การแต่งหน้าเป็นคนแก่ ส่วนการแต่งกายก็มี
วัตถปุระสงค์เช่นเดียวกับการแต่งหน้ากล่าวคือ ให้เกิดความสวยงาม ความเหมาะสม ตามบทโทรทัศน์   
 

บุคลากรในการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ  
   
   การผลิตรายการในห้องผลิตรายการนั้นจะมีการแบ่งผลิตรายการโทรทัศน์ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ห้องควบคุมและสตูดิโอ  โดยจ าแนกได้ ดังนี้  
 1. บุคลากรในห้องควบคุมรายการ ห้องควบคุมรายการเป็นห้องที่อยู่แยกจากห้องสตูดิโอ 
โดยที่ห้องควบคุมรายการจะมีลักษณะของการก าหนดการเลือกใช้ภาพ แสง เสียง ตลอดจนเทคนิค
พิเศษต่างๆ และเป็นการท างานร่วมกันของทั้งบุคลากรฝ่ายรายการและฝ่ายเทคนิค ดังนี้ 
  1.1 บุคลากรด้านรายการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมรายการ ได้แก่ ผู้ก ากับ
รายการ บางครั้งอาจรวมถึงผู้ผลิตรายการและผู้เขียนบทด้วย 
  - ผู้ก ากับรายการ (Director) ซึ่งหน้าที่หลักโดยรวมของผู้ก ากับรายการได้แก่ การสั่ง
การ การเป็นศิลปิน นักจิตวิทยา การเป็นนักประสานงาน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นสถานีหรือบริษัท
ที่มีขนาดเล็กผู้ก ากับรายการอาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ผลิตรายการหรือผู้ก ากับรายการก็ได้ 
  - ผู้ช่วยผู้ก ากับรายการ (Assistant Director) หรือเรียกว่า AD ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้
ก ากับรายการในการตรวจสอบเวลา คิวการแสดงต่างๆ ในการถ่ายท ารายการ ทั้งการตรวจสอบเวลา
เมื่อผ่านไป หรือคิวที่ก าลังจะเกิดขึ้น   
  - ผู้ผลิตรายการ หรือผู้อ านวยการผลิต (producer) หรือ บางครั้งเรียกว่าผู้จัด
รายการ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และอ านาจสูงสุดในการผลิตรายการโดยรวม แต่ในขั้นตอน
การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการนี้ ผู้ผลิตรายการหรือผู้อ านวยการผลิตมักจะไม่ค่อยมีบทบาท 
หรือเข้ามายุ่งเกีย่วมากนัก เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ก ากับรายการที่ต้องด าเนินการมากกว่า 
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  - ผู้ประสานงาน (Co ordinator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง หรือเป็นตัวแทนของ
ทางรายการในการติดต่อสื่อ การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ หรือตารางเวลาในการถ่ายท ารายการกับ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านรายการ หรือบุคลากรด้านเทคนิค 
  1.2 บุคลากรด้านเทคนิค โดยทั่วไปแล้วบุคลากรด้านเทคนิคจะมีจ านวนมาก เช่น 
หัวหน้าห้องส่งที่ท าหน้าที่ในการดูแลการด าเนินการทางด้านเทคนิคทั้งหมดของห้องผลิตรายการ 
รวมทั้งวิศวกรที่ท าหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ แต่ก็จะไม่ได้
ปฏิบัติงานในห้องควบคุมซึ่งจะไม่กล่าวถึงในเรื่องบุคลากรด้านเทคนิคในสตูดิโอต่อไปส าหรับบุคลากร
ด้านเทคนิคที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมรายการ ได้แก่ 
  -  ผู้ก ากับเทคนิค (Technical Director) หรือเรียกว่า TD เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน 3 
ประการหลัก คือ การท างานร่วมกันกับผู้ก ากับรายการ การสั่งการบุคลากรด้านเทคนิคและควบคุม
แผงควบคุมผสมสัญญาณภาพ (switcher) การท างานร่วมกันกับผู้ก ากับรายการ โดยการรับค าสั่งจาก
ผู้ก ากับรายการในการสั่งช่างเทคนิคต่างๆ เช่น ช่างกล้องให้ถ่ายภาพตามขนาดหรือมุมภาพตามที่ผู้
ก ากับรายการต้องการหรือเลือกภาพจากแหล่งต่างๆ ตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการท างานร่วมกันระหว่างผู้ก ากับรายการและผู้ก ากับเทคนิคอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การรับ
การสั่งการจากผู้ก ากับรายการ การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ก ากับรายการหรือการท าหน้าที่แทนผู้ก ากับ
รายการแต่ในกรณีหลังนี้มีน้อยมาก การสั่งการบุคลากรด้านเทคนิคโดยผู้ก ากับเทคนิคจะมีบทบาท
หน้าที่ในการเป็นหัวหน้าทีมเทคนิคในห้องผลิตรายการจึงมีการสั่งการให้ช่างกล้อง ช่างแสง ช่างเสียง 
ด าเนินการตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการประสานงานและดูแลการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ในขณะที่มีการถ่ายท ารายการ การควบคุมแผงควบคุมผสมสัญญาณภาพที่มา
จากแหล่งก าเนิดภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือภาพจากเครื่องฉายภาพและเครื่องก าเนิดตัวอักษร (CG) 
โดยเลือกและใช้ภาพตามท่ีผู้ก ากับรายการต้องการในลักษณะต่างๆ 
  -  ผู้ควบคุมแสง (Lighting Director) หรือ LD โดยทั่วไปแล้วช่างแสงเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ในการควบคุมแสงที่แผงควบคุมแสงในห้องควบคุมรายการให้มีความชัดเจนของภาพ และ
สวยงามตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการ 
  -  ผู้ควบคุมเสียง (audio director) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเสียงโดยการควบคุม
แผงการท างานของเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆ ในห้องควบคุมรายการเช่น เสียงพูดจากไมโครโฟน เสียง
จากแผ่นเสียง คาสเซ็ท ซีดี หรืออ่ืนๆ รวมถึงยังต้องท าหน้าที่ในการปรับแต่งเสียง การผสมเสียง ให้
เกิดความชัดเจน น่าฟังและมีความกลมกลืนกันของเสียง 
  -  ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์ (videotape operator) มีหน้าที่ในการควบคุมการท างาน
ของเครื่องเล่นหรือบันทึกรายการที่อยู่ในรูปแบบของเทปโทรทัศน์หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
(Hard Disk) หรือหน่วยความจ าในระบบคอมพิวเตอร์โดยการเล่นหรือการบันทึกรายการที่ผลิตและมี
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การขานเวลาที่ใช้ในการผลิตรายการเพ่ือแจ้งให้ทางผู้ก ากับเทคนิคและผู้ก ากับรายการทราบและ
จะต้องบอกเวลาที่เท่ียงตรงแม่นย า 
  -  ช่างตัดต่อเทปโทรทัศน์ (Videotape editor) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการ โดยท าหน้าที่การสร้างล าดับภาพหรือตัดต่อภาพที่ได้จากการถ่ายท ารายการให้ภาพมี
ความต่อเนื่องสวยงามและเกิดความราบรื่นในการน าเสนอตามท่ีผู้ผลิตหรือผู้ก ากับรายการต้องการ 
  -  เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การควบคุมใช้งานกราฟิก อาจรวมถึงการท าหน้าที่ในการออกแบบกราฟิกส าหรับใช้ประกอบใน
ขณะที่มีการออกอากาศหรือขณะที่มีการถ่ายท ารายการท าให้เกิดความสวยงามหรือใช้อธิบายเพ่ือให้
ผู้ชมเข้าใจง่าย 
  -  เจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวอักษร (Character Generator Operator) หรือเรียกว่า
เจ้าหน้าที่ CG เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบและพิมพ์ตัวอักษร ข้อความหรือเรียกตัวอักษรที่
จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้ประกอบในรายการนับตั้งแต่ไตเติ้ลรายการส่วนในรายการ 
หรือเรียกตัวอักษรที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ประกอบในรายการนับตั้งแต่ไตเติ้ล
รายการ ส่วนในรายการและส่วนเครดิตท้ายรายการ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อรายการ ชื่อผู้แสดง ผู้ด าเนิน
รายการ ค ากล่าวขอบคุณรวมทั้งรายชื่อทีมงานผู้ผลิต เป็นต้น ในบางครั้งเจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวอักษรอาจ
สามารถท างานด้านกราฟิกด้วยก็ได้ 
 2. บุคลากรห้องในสตูดิโอ สตูดิโอ เป็นส่วนหรือบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการแสดงหรือท า
กิจกรรมส าหรับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระของรายการตามที่ก าหนดไว้ในบทโทรทัศน์ซึ่งในการถ่ายท า
รายการในห้องสตูดิโอนี้จะประกอบด้วยบุคลากรทั้งด้านรายการและด้านเทคนิคเช่นเดียวกับใน
ห้องควบคุมรายการ เพียงแต่แตกต่างที่ต าแหน่งและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรด้านรายการ ในสตูดิโอจะมีบุคลากรด้านรายการไม่มากนักเพราะเป็น
พ้ืนที่ส าหรับการแสดง ดังนั้นบุคลากรที่ส าคัญจึงได้แก่ผู้ที่ปรากฏตัว ในรายการเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากนั้นจะเป็นผู้ที่คอยดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แสดงให้เป็นไปตามบทบางครั้งอาจมีผู้
ประสานงานที่คอยดูแลทั่วไปในการถ่ายท ารายการอยู่ด้วยผู้ปรากฏตัวในรายการ (talent) เป็นกลุ่ม
บุคลากรที่มีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการน าเสนอเนื้อหาสาระต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบท ในกลุ่ม
นี้ประกอบไปด้วย ผู้แสดง ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป
ดังนี้ 
  -  ผู้แสดง (actor) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ศิลปินท าหน้าที่ในการสวมบทบาทตาม
ตัวละครหรือบุคคลที่อยู่ในบท ได้แก่ ผู้แสดงละครในบทต่างๆ รวมถึง นักร้อง นักนาฏศิลป์ เป็นต้น 
  -  ผู้ประกาศ (announcer) บางครั้งเรียกว่าผู้บรรยาย (narrator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ในการด าเนินเรื่องราวในรายการ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่อยู่ในรูปแบบการสนทนา การสัมภาษณ์ ที่
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มีการพูดคุยกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงพิธีกร (master ceremony) ในรายการหรืองานพิธีต่างๆ ทาง
โทรทัศน์ด้วย  
  -   ผู้ด าเนินรายการ (moderator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินเรื่องราวในรายการ 
ส่วนใหญ่เป็นรายการที่อยู่ในรูปแบบการสนทนา การสัมภาษณ์ที่มีการพูดคุยกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงพิธีกร 
(master ceremony) ในรายการหรืองานพิธีต่างๆ ทางโทรทัศน์ด้วย 
  2.2 ผู้ก ากับการแสดง (acting director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการซักซ้อมหรือบอก
บทแก่ผู้แสดงหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนการบอกท่าทางในการแสดงแต่บางกรณีผู้ก ากับ
การแสดงอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ก ากับรายการด้วยก็ได้ 
  2.3 ผู้ก ากับเวที (floor manager) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ก ากับรายการ
ในการประสานและให้คิวผู้ที่จะประกฎตัวทางรายการทั้งหมด การทวนคิวจากผู้ก ากับรายการเพ่ือให้
คิวหรือสั่งการตามที่ผู้ก ากับรายการสั่งมารวมถึงการดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเวทีหรือใน
สตูดิโอ การให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่เวที การก าหนดคิวของฉากและสั่งการจัดหรือติดตั้งฉากที่จะใช้
ในการผลิตรายการ 
  2.4 เจ้าหน้าที่เวที (floor person) บางครั้งเรียกว่า กริพ (Grip) หรือเจ้าหน้าที่
อเนกประสงค์ (Utilities personal) หรอืเจ้าหน้าที่ท่ัวไปในกองถ่ายมีหน้าที่ในการช่วยเหลืองานทั่วไป
ในกองถ่ายหรือในสตูดิโอ เช่น การช่วยเหลือในการติดตั้งและตบแต่งฉาก การช่วยเหลือเรื่อง
ไมโครโฟน ช่วยช่างกล้องในการเคลื่อนย้ายกล้องและสายกล้อง ก่อนหรือระหว่างการพักการถ่ายท า
รายการ 
  2.5 ช่างกล้อง (camera operator) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของกล้อง 
ในการจับภาพให้มีขนาดและมุมกล้องตามที่ผู้ก ากับเทคนิคสั่งการทั้งนี้ผู้ก ากับเทคนิคจะเป็นรับค าสั่ง
ตามความต้องการของผู้ผลิตรายการอีกทอดหนึ่ง 
  2.6 ช่างแสง (lighting technician) การจัดแสงจะเกิดขึ้นภายในห้องสตูดิโอโดยช่าง
แสงต้องท าการวัดและจัดแสงก่อนการถ่ายท ารายการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของเหตุการณ์ อย่างไร
ก็ตามผู้ควบคุมแสงอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับช่างแสงก็ได้ 
  2.7 ช่างเสียง (audio technician) จะท าหน้าที่ในการเตรียมและติดตั้งไมโครโฟน
ประเภทต่างๆ ภายในห้องสตูดิโอให้เหมาะสมกับลักษณะรายการและการใช้งานและผู้ควบคุมเสียง
อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับช่างเสียงก็ได้เช่นกัน 
 3. บุคลากรสนับสนุนการผลิตรายการ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ 
นอกจากจะมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในห้องควบคุมรายการและห้องสตูดิ โอแล้วยังมีบุคลากรที่ท าหน้าที่
ในการสนับสนุนรายการเพ่ือให้รายการมีความสมบูรณ์ ความสมจริง และสวยงามมากข้ึน ซึ่งได้แก่  
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   3.1 ผู้ก ากับศิลป์ (art director) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการสร้างสรรค์ การออกแบบ 
การแปลงแนวคิดหรือบทของรายการ โดยการใช้หลักการทางศิลปะให้เกิดความสวยงาม และสามารถ
สื่อความหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้แก่ การออกแบบฉากและส่วนประกอบของฉาก 
บางครั้งอาจรวมถึง การออกแบบงานกราฟิกด้วย 
  3.2 ผู้จัดการของประกอบฉาก (property manager) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดหา 
จัดซื้อ จัดสร้าง และจัดการสิ่งของที่จะใช้ประกอบฉากต่างๆ ให้ดูสวยงามหรือมีความสมจริง เช่น ชุด
รับแขก แจกันดอกไม้ ภาพวาด สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือนหรือในส านักงาน เป็นต้น 
  3.3 ช่างต่างๆ ได้แก่ ช่างไม้ ช่างโลหะ ที่ต้องท าหน้าที่ในการติดตั้งการประกอบ การ
รื้อถอน เคลื่อนย้ายเปลี่ยนฉากตามท่ีผู้ก ากับศิลป์ได้ออกแบบไว้ 
  3.4 ช่างแต่งหน้าท าผม (makeup artist) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการท าให้ผู้ที่ปรากฏ
ตัวทางรายการไม่ว่าจะเป็นผู้แสดง ผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ตลอดจนผู้ร่วมรายการให้มี
ใบหน้าและทรงผมที่สวยงามมีความสมจริงตามที่ก าหนดบุคลิกลักษณะของผู้ที่ปรากฏตัวไว้ในบท เช่น 
การแต่งหน้าผู้แสดงให้เป็นคนแก่ โดยทั่วไปแล้วช่างแต่งหน้าท าผมจะเป็นช่างอิสระที่รับท างานเป็น
งานๆ ไป 
  3.5 ช่างออกแบบเสื้อผ้า (costume designer) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการคิด
สร้างสรรค์ ออกแบบ จัดหาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการให้เป็นไปทางแนวคิด 
หรือบทรายการเพ่ือให้เกิดความสวยงามและสมจริงโดยเฉพาะในรายการละครที่มีผู้แสดงมากมาย
หลายตัวจึงต้องมีการออกแบบหรือจัดหาเสื้อผ้าให้เกิดความเหมาะสมตามบทบาทของแต่ละตัวละคร 
และส่วนใหญ่ช่างออกแบบเสื้อผ้าจะเป็นช่างที่ท างานอิสระเช่นเดียวกับช่างแต่งหน้า 
 บุคลากรต่างๆ ทั้งฝ่ายรายการและฝ่ายเทคนิคที่ท าหน้าที่ทั้งในห้องควบคุมรายการ ห้อง
สตูดิโอ รวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่ในส่วนสนับสนุนการผลิตรายการดังกล่าวอาจมีจ านวนมากหรือ
น้อยกว่าที่กล่าวมาข้างต้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะรายการและขนาดของห้องผลิตรายการหรืองานบาง
งานอาจมีการว่าจ้างภายนอกที่มีความช านาญกว่าท าแทนเช่น การแต่งเพลง หรือดนตรีประจ า หรือ
ประกอบรายการ 
 

การเตรียมการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการ 
 
 ก่อนที่จะมีการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในภาคสนามหรือการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์ในสตูดิโอจะมีการเตรียมการเสมอ ซึ่งการเตรียมการประกอบด้วย การเตรียมการด้าน
รายการ และการเตรียมการด้านเทคนิค ดังนี้ 
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 1. การเตรียมการด้านรายการ เป็นการเตรียมการที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1.1 การก าหนดบุคลากร ซึ่งเป็นการก าหนดตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทั้งฝ่าย
รายการและฝ่ายเทคนิคเพ่ือจ าแนกหน้าที่การท างานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนไม่ท างานซ้ าซ้อนกันหรือ
เพ่ือให้รู้ว่าใครจะต้องท าหน้าที่อะไร มีความสอดคล้องหรือต้องท างานร่วมกับใครในเวลาใด เป็นต้น 
  1.2 การก าหนดตารางการท างานเป็นแนวทางหรือการระบุว่า การถ่ายท ารายการใน
สตูดิโอจะมีกิจกรรมอะไรในวัน เวลา สถานที่ใด และมี ใครบ้างที่จะต้องร่วมกิจกรรมนั้น โดยการที่
ก าหนดเวลาในการท างานที่ชัดเจน เป็นขั้นตอนและที่ส าคัญคือ การใช้เป็นตารางส าหรับสร้างความ
เข้าใจในการท างานในภาพรวมทั้งหมดและยังสามารถใช้ในการตรวจสอบงานที่แล้วเสร็จหรือ
ความก้าวหน้าในการท างานแต่ละระยะ งานที่ยังคงเหลืออยู่ และก าหนดระยะเวลาที่คาดว่าแล้วเสร็จ
ของแต่ละขั้นตอนด้วย 
 

ตารางถ่ายท า 19 เมษายน 2555 ห้องส่ง 3 
เวลา การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

09.00 น. เจ้าหน้าท่ีทุกคนพร้อมที่จะเริม่ท างาน  
09.30 -10.00 น. ประชุมเจ้าหน้าท่ีเทคนิค  
10.00 – 12.00 น. ติดตั้งฉากและแสง  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 13.20 น. แก้ไขปัญหาบ่างอย่างเล็กๆ น้อยๆ ท่ีได้จัดบันทึกไว้   
13.20 – 13.30 น. พิธีกรและผู้ร่วมรายการพบกับผู้ก ากับรายการ  
13.30 – 14.30 น. ซ้อมอ่านบท ซ้อมการก าหนดมุมกล้อง ซ้อมการแสดงเปิดและ

ปิดรายการ 
 

14.30 - 14.45 น. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างซ้อม เช่น แสง เสียง  
14.45 – 15.00 น. พัก เพื่อให้ผู้แสดงและเจ้าหนา้ที่ได้พักผ่อนคลายเครียดก่อนการ

บันทึกเทป 
 

15.00 – 16.00 น. บันทึกเทป  
16.00 – 16.20 น. อาจมีการถ่ายท าบางฉากใหม่ เช่น ฉกเปิดหรือปิดรายการ  
16.20 น. เก็บฉาก อุปกรณ ์  

 
ตารางที่ 9.1 ตัวอย่างตารางถ่ายท ารายการ 
 
  1.3 การประสานงาน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในการที่จะท าให้เกิดการ
ล าดับการท างานที่ดแีละการเข้าใจในการท างานที่ตรงกันซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการผลิตรายการ
ที่มีคุณภาพ 
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  การประสานงาน เป็นหน้าที่ของผู้ประสานงานที่ต้องท าหน้าที่ในการประสานกับ
บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย การประสานงานที่ดีต้องประกอบด้วยก าหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน 
บอกวิธีการและเครื่องมือในการสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้สะดวกและรวดเร็ว ตารางก าหนดการที่จะต้องท าเป็นล าดับขั้นตอน รวมถึงการติดต่อขออนุญาต
สถานที่ในการถ่ายท า เป็นต้น 
  1.4 การเตรียมการด้านฉากและเวที เนื่องจากการถ่ายท ารายการห้องผลิตรายการ 
ส่วนใหญ่เหตุการณ์ หรือกิจกรรมจะเกิดขึ้นในห้องสตูดิโอและในสตูดิโอมักจะเป็นการสร้างหรือจ าลอง
ฉาก ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการด้านฉากและเวทีโดยการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดของรายการ 
หรือเรื่องราวซึ่งจะต้องมีการสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการแปลงออกมาจากบทรายการและสร้างให้มี
ความสมจริงหรือใกล้เคียงมากที่สุด 
   นอกจากนั้นการเตรียมฉากและเวทียังมีส่วนช่วยในการก าหนดต าแหน่งผู้ แสดง 
ต าแหน่ง มุม และทิศทางการเคลื่อนที่ของกล้องด้วยซึ่งผู้ก ากับรายการต้องวางแผนในเรื่องของฉาก
และเวทีร่วมกับฝ่ายฉาก และผู้ก ากับเวทีด้วย 
  1.5 การเตรียมการด้านบท การก าหนดภาพและมุมกล้องเป็นการเตรียมการของผู้
ก ากับรายการและผู้ก ากับเวทีที่จะต้องมีการเตรียมบทรายการที่จะถ่ายท าซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การ
สร้างสรรค์ การพัฒนาและมีการปรับบทเมื่อมีการซ้อมซึ่งในการซ้อมก็จะมีการก าหนดภาพและมุม
กล้องไปด้วย 
  นอกจากนั้นการเตรียมการด้านบทอาจรวมถึงการจัดเตรียมบทส าหรับการแจกจ่าย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือที่จะได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจก่อนที่จะถ่ายท าด้วย 
  1.6 การเตรียมการด้านผู้ปรากฏตัวทางรายการ เป็นการเตรียมการตั้งแต่การ
คัดเลือก การติดต่อ การนัดหมายตารางเวลา การประสานงาน การซ้อม จนกระทั่งถึงขั้นตอนก่อน
การถ่ายท า ผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการจะต้องมาถึงสตูดิโอก่อนเวลาการถ่ายท าเพ่ือที่จะได้มีเวลาในการ
แต่งหน้า ท าผม และแต่งตัว 
  1.7 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการถ่ายท ารายการจะต้องมีการประชุม
ทีมงานรวมถึงผู้ที่จะปรากฏตัวทางรายการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นการประชุมรวมหรือแยกประชุมก็
ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการมักใช้วีการชี้แจงมากกว่า ยกเว้นรายการละคร หรือ
รายการที่มีผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการพร้อมกันจ านวนมาก 
  การประชุมก่อนการถ่ายท ารายการจะเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน 
การสรุปทบทวนเนื้อหารายการอีกทั้งยังเป็นการท าความเข้าใจที่ตรงกันและการแสดงความพร้อม
ก่อนที่จะเริ่มท างาน  
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2. การเตรียมการด้านเทคนิค เป็นขั้นตอนของการเตรียมการที่ประกอบด้วย การเตรียมการ
ด้านแสง ด้านเสียง และด้านกล้องถ่ายภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  2.1 การเตรียมการด้านแสง เป็นการเตรียมการด้านการจัดแสงภายในสตูดิโอให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของรายการ หรือเนื้อหาว่าเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์แบบใด เกิดขึ้นใน
เวลา หรือสถานที่ใด ซึ่งผู้ก ากับรายการจะต้องประชุมและท าความเข้าใจกับช่างแสงก่อนทุกครั้ง การ
จัดแสงต้องค านึงถึงต าแหน่งของผู้ปรากฏตัวทางรายการ วัตถุสิ่งของที่อยู่ในฉากเพ่ือให้แสงสามารถ
ส่องสว่างไปตามหลักการจัดแสงที่ต้องใช้ทั้งไฟหลัก ไฟเสริมและไฟหลัง นอกจากการให้ความสว่าง
แล้วการจัดแสงยังต้องค านึงถึงความสมจริงและความสวยงามที่จะเกิดขึ้นทางจอโทรทัศน์ด้วย การ
เตรียมการด้านแสงจึงมีความสัมพันธ์กับการวางแผนด้านฉากและเวที 
  2.2 การเตรียมการด้านเสียง มีลักษณะเช่นเดียวกับการเตรียมด้านแสงคือต้องมีการ
เตรียมการด้ายประเภทหรือชนิดของไมโครโฟน การจัดวางต าแหน่งของไมโครโฟนที่สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งและการเคลื่อนย้ายของผู้ปรากฏตัวทางรายการ ต าแหน่งและการเคลื่อนย้ายกล้อง และ
จ านวนของผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการในสตูดิโอ เพ่ือเตรียมการส าหรับรองรับจ านวนไมโครโฟน 
นอกจากนั้นยังต้องมีการเตรียมการด้านเสียงส าหรับในห้องควบคุมรายการด้วยว่าจะมีการใช้เสียงจาก
แหล่งใดเพิ่มจากในห้องสตูดิโอก็จะได้มีการเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้า 
  คุณภาพของเสียงถือเป็นเรื่องส าคัญในการถ่ายท าเท่ากับการถ่ายท าให้ได้ภาพที่ดี 
นักแสดงส่วนมากจะใช้ไมโครโฟนที่ต่อมาจากกล้องโดยตรงส่วนมากจะเป็น Lavaliere Microphone 
ซึ่งมีขนาดเล็กมาก หรือไมโครโฟนที่ ใช้ถือหรือไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ โดย เป็น Lavaliere 
Microphone จะใช้เหน็บหรือแขวนบริเวณกระเป๋าเสื้อหรือติดกับเนคไทแต่ต้องระวังไม่ให้ไมโครโฟน
เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือสิ่งอ่ืนๆ เพราะจะท าให้เกิดเสียงดัง ผู้แสดงต้องใช้ไมโครโฟนด้วยความทะนุถนอม 
ไม่เคาะหรือหักไมโครโฟนเล่น เพราะจะท าให้อุปกรณ์เสียหาย 
  ก่อนการซ้อมการแสดงจะเริ่มขึ้น ผู้ก ากับด้านเสียงจะต้องปรับระดับความดังของ
เสียงให้ถูกต้องและเมื่อผู้แสดงถูกขอร้องให้ปรับระดับเสียงผู้แสดงต้องพูดให้ดังเท่ากับเวลาท าการ
แสดง เสียงที่จะใช้ปรับแต่งให้ได้ระดับของเสียงปกติก็คือเสียงที่พูดจากบทโทรทัศน์ดีกว่าที่จะพูดว่า 
“ทดสอบ 1 2 3” ถ้าเป็นพิธีกรในรายการและต้องท าการแสดงร่วมกับผู้แสดงที่ไม่เป็นมืออาชีพ 
ในขณะปรับแต่งเสียงพิธีกรสามารถช่วยผู้ก ากับเสียงได้โดยการถามค าถามผู้ร่วมรายการ 2 หรือ 3 
ค าถาม ผู้ก ากับเสียงก็จะท าการปรับแต่งระดับของเสียงขณะที่แขกหรือผู้ร่วมรายการตอบค าถาม 
  2.3 การเตรียมการด้านกล้อง เป็นการเตรียมการที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมการ
ทางด้านเทคนิคและการเตรียมการทางด้านฉากและเวทีดังที่กล่าวมาข้างต้น การเตรียมการด้านกล้อง
นี้ยังเป็นการเตรียมการเกี่ยวกับจ านวนกล้องที่จะใช้ว่ามีจ านวนกี่ตัวซึ่งจ านวนกล้องนี้จะท าให้ผู้ก ากับ
รายการวางแผนที่จะเลือกใช้ภาพได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้น การเตรียมการด้านกล้องจะช่วยใน



260 

 

 

การก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของกล้องด้วย เมื่อได้จ านวนกล้องที่จะใช้แล้วจะมีการก าหนด
หมายเลขกล้องส าหรับการใช้เรียกขานและสั่งการเมื่อมีการถ่ายท ารายการ 
  การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ที่ใช้กล้องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปผู้แสดงต้องรู้ว่ากล้องตัวใดที่
ก าลังใช้ออกอากาศอยู่ในขณะนั้นโดยดูจากไฟ tally light ที่อยู่บริเวณส่วนบนของกล้องถ้าสว่างก็
แสดงว่ากล้องนั้นก าลังออกอากาศ ส่วนการถ่ายท าที่ใช้กล้อง 3 ตัวผู้ก ากับเวทีจะบอกล่วงหน้าว่า
กล้องที่จะใช้ล าดับต่อไปจะเป็นกล้องตัวใดในบางรายการผู้แสดงต้องพูดกับกล้องโดยตรงถ้าใช้
เวลานานผู้ชมอาจจะเบื่อ ผู้ก ากับรายการต้องเปลี่ยนกล้องเพ่ือเปลี่ยนจังหวะ (pacing) ของภาพให้มี
ภาพหลากหลายในการแสดง การกระท าที่ว่านี้สามารถท าให้ภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติได้โดยต้องมี
การประสานงานระหว่างผู้แสดงผู้ก ากับเวทีและผู้ก ากับรายการ  
  การจัดวางต าแหน่งกล้องต้องเรียงจากซ้ายไปขวา คือ กล้อง 1-2-3 ตามล าดับ 
เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับจอภาพ (Monitor) ที่อยู่ในห้องควบคุมภาพ หากจัดเรียงล าดับผิดต าแหน่ง ผู้
ก ากับรายการจะสับสนไม่สามารถออกค าสั่งได้ เพราะในขณะถ่ายท านั้นผู้ก ากับรายการมองผ่านทาง
จอภาพไม่ได้อยู่ในห้อง Studio ด้วย (สมเจตน์  เมฆพายัพ, 2547) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.4  การจัดวางต าแหน่งกล้องในห้องสตูดิโอ 
ที่มา สมเจต เมฆพายัพ, 2547 
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 กล่าวได้ว่า การเตรียมการทั้งทางด้านรายการและด้านเทคนิคมีผลดีคือเป็นการตรวจสอบ
ความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่จะแสดงความพร้อมก่อนการถ่ายท ารายการหากพบว่า
ยังคงมีส่วนใดที่ไม่เรียบร้อย ติดขัดหรือมีปัญหาด้านใดจะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเพราะ
เมื่อเริ่มการถ่ายท าไปแล้วยิ่งหมายถึงการเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาหากเกิดความผิดพลาดขึ้นและต้อง
ถ่ายท าใหม่อีกครั้งก็เท่ากับการเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเพ่ิมข้ึนจากเดิมด้วย 
 

กระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ 
  
 การผลิตรายการโทรทัศน์ห้องผลิตรายการมีกระบวนการเช่นเดียวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ โดยทั่วไป กล่าวคือ มี 3 ขั้นตอน หรือ 3 P ประกอบด้วย ขั้นก่อนการผลิตรายการ (Pre 
production)  ขั้นการผลิตหรือถ่ายท ารายการ (Production)  และขั้นหลังการผลิตรายการ(Post 
production)  ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี (สันทัด ทองรินทร์, 2550) 
 1. ขั้นก่อนผลิตรายการ ก่อนที่จะท าการถ่ายท ารายการ ผู้ผลิตรายการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการถ่ายท ารายการที่จะ
ตามมา เนื่องจากการถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการเป็นการลงทุนและใช้ทรัพยากรสูง หากขาด
การวางแผนและเตรียมการที่ดี จะท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรและเวลา 
  1.1 การวางแผนรายการ เป็นการก าหนดวิธีการ หรือแนวทางส าหรับการด าเนินงาน 
นับตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด กลุ่มเป้าหมาย การเลือกรูปแบบรายการ การเขียนบท
รายการ การก าหนดงบประมาณ การก าหนดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
ตารางการท างาน และการประสานงาน ซึ่งการวางแผนรายการนี้จะเป็นการมองงานในภาพรวม
ทั้งหมดว่าต้องการใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการถ่ายท ารายการ มีขอบข่ายในเรื่องของเวลาอย่างไร 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละอย่างตามหน้าที่ได้ทราบภาระและขอบเขตของงานของตนเอง 
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในการท างาน 
  1.2 การเตรียมการถ่ายท ารายการ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายท า
รายการหลังจากที่ได้มีการวางแผนด้านรายการมาแล้ว โดยการเตรียมการถ่ายท ารายการ
ประกอบด้วย การเตรียมการด้านรายการและการเตรียมการด้านเทคนิค   
 2. ขั้นผลิตรายการหรือขั้นถ่ายท ารายการ ขั้นผลิตรายการเป็นขั้นตอนของการด าเนินการ
ถ่ายท ารายการตามบทที่ก าหนดไว้ การถ่ายท ารายการในห้องผลิตรายการอาจมีได้หลายวิธี เช่น การ
ถ่ายท าเรียงล าดับตามบทตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งเหมาะกับรายการที่ถ่ายทอดสด รายการข่าว รายการเกม
โชว์ เป็นต้น หรือการถ่ายท ารายการแบบเป็นตอนๆ หรือเป็นส่วนๆ ตามความพร้อมก่อน แล้วน ามา
ตัดต่อเป็นรายสมบูรณ์ภายหลัง   
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 การซ้อม (Rehearsal) เป็นการทดลองปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการถ่าย
ท ารายการทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ถ่ายท ารายการหรือหากเกิดจะได้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับความเข้าใจให้ตรงกันในการท างานโดยการ
ซ้อมประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การอ่านหรือศึกษาบทโทรทัศน์ การซ้อมแห้ง การซ้อมผ่าน
กล้อง และการซ้อมเสมือนจริง 
  2.1 การอ่านหรือศึกษาบทโทรทัศน์ (script reading) เป็นการท าความเข้าใจใน
ภาพรวมของบทโดยผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องอ่านหรือศึกษาบทโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้ผลิตรายการและผู้ช่วย
ผู้ผลิตรายการ ผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการทั้งหมด ผู้ก ากับรายการและผู้ช่วยผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับ
เทคนิค ผู้ก ากับเวท ีผู้ประสานงาน ผู้ก ากับศิลป์ เป็นต้น นอกจากนั้นการอ่านหรือศึกษาบทโทรทัศน์นี้
จะช่วยให้ทั้งฝ่ายรายการและฝ่ายเทคนิคเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้อง
ท างานอย่างไร ท าร่วมกับใคร ท าเมื่อไร และอย่างไร จากนั้นจะมีการประชุมกันเพ่ือชี้แจงในเรื่องของ
วัตถุประสงค์รายการและกระบวนการผลิตว่ามีลักษณะและการล าดับขั้นตอนอย่างไร เป็นต้น  
  2.2 การซ้อมแห้ง (dry run) เป็นการซ้อมของผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการ หรือผู้แสดง
เป็นหลักโดยมุ่งให้เป็นการซ้อมในลักษณะของ “การต่อบท” กล่าวคือ ให้ผู้ปรากฏตัวหรือผู้แสดงได้มี
การท่องบทสนทนาหรือต่อบทร่วมกับผู้ปรากฏตัวหรือผู้แสดงอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้ใน
บทอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แต่ละคนได้ท าการศึกษาหรืออ่านบทในส่วนรับผิดชอบของตนมาแล้วใน
ขั้นตอนที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 9.5  การซ้อมต่อบทของผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ 
ที่มา http://www.mspmentor.net/    

http://www.mspmentor.net/
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ระหว่างที่ผู้ปรากฏตัวทางรายการได้ท าการซ้อมแห้งกันนั้น ผู้ผลิตรายการหรือผู้ก ากับ
รายการก็จะมีการวางแผนหรือก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดขนาดภาพ มุมกล้อง ฉาก แสง 
เสียง และเวลาที่ใช้ในแต่ละฉากหรือตอนอย่างคร่าวๆ  
  2.3 การซ้อมผ่านกล้อง (walk – through) เป็นการซ้อมหลังจากที่ผู้ปรากฏตัวทาง
รายการได้ท าการซ้อมความต่อเนื่องของบทสนทนาจนคล่องและได้อารมณ์ความรู้สึกแล้ว จากนั้นจะ
เป็นการซ้อมผ่านกล้องตามโดยเพ่ิมในเรื่องของการแสดงท่าทางหรือบทบาทของผู้ที่ปรากฏตัวทาง
รายการให้อยู่ในต าแหน่งของมุมกล้องตามที่ได้มีการก าหนดไว้คร่าวๆ แล้วในขั้นการซ้อมก่อนหน้านี้ 
โดยการซ้อมผ่านกล้องนี้จะค านึงถึงความต่อเนื่องของบท การแสดง และการท างานของกล้องเป็นฉาก
หรือตอน หากมีข้อที่ควรปรับปรุงจะได้ด าเนินการปรับให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
  2.4 การซ้อมเสมือนจริง (camera and dress rehearsal) เป็นการซ้อมใหญ่ที่มี
ความเสมือนจริงราวกับการถ่ายท ารายการจริง โดยมีการจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้เหมือนจริงทั้ง
ด้านฉาก การวางต าแหน่งของกล้อง การแต่งตัวของผู้แสดงหรือผู้ปรากฏตัว การจัดแสง และเสียง 
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและต่อเนื่องในการท างานและการถ่ายท ารายการ  นอกจากนั้น การซ้อม
เสมือนจริงถอืได้ว่าเป็นการตรวจสอบความพร้อมความถูกต้องก่อนที่จะมีการบันทึกรายการจริง   
  3. ขั้นหลังการผลิตรายการ ในการถ่ายท ารายการกรณีที่ไม่ใช่การถ่ายทอดสดหรือการถ่าย
ท ารายการต่อเนื่องเต็มรูปแบบรายการแต่เป็นรายการที่ถ่ายท าไว้เป็นตอนหรือเป็นส่วนๆ นั้น 
หลังจากนั้นจะน าเทปรายการมาท าการตัดต่อหรือล าดับภาพ โดยให้เรียงล าดับตามบท การใช้เสียง
ต่างๆ ในรายการ การท ากราฟิกประกอบรายการ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และการ
เชื่อมเป็นรายการที่สมบูรณ์ ดังนี้ 
  3.1 การตัดต่อล าดับภาพรายการเป็นการน าภาพที่ถ่ายท า มาท าการเลือกและเรียง
ภาพในลักษณะต่างๆ ของเหตุการณห์รือเรื่องราวให้เกิดความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการตามที่
ก าหนดไว้ในบทรายการโทรทัศน์ ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล การถ่ายท า
รายการโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันจึงได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการท างาน ตั้งแต่ระบบ
กล้องโทรทัศน์ การบันทึกภาพ การตัดต่อ ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การตัดต่อล าดับภาพนิยมการตัดต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าการตัดต่อ
แบบนอน-ลิเนียร์ (non-linear) รายการที่ถ่ายท ามาแล้วจะถูกน ามาถ่ายโอน (transfer) และจัดเก็บ
ในหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ (hard disk) แล้วน ามาตัดต่อด้วยระบบตัดต่อบนคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมการตัดต่อส าเร็จรูป เช่น ระบบพรีเมียร์ 
  หลักการของการตัดต่อในระบบนี้จะตัดต่อหรือล าดับภาพไว้เป็นส่วนๆ หรือเป็น
ตอนๆ ไว้ เช่น การตัดทีละฉากหรือตอนโดยไม่ต้องเรียงล าดับเมื่อตัดครบทุกฉากหรือตอนจึงจะน ามา
เรียงกันตามบท ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกสบายในการแก้ไข อย่างไรก็ตามการตัดต่อล าดับภาพแบบ
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นอน-ลิเนียร์นี้ สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ การลงเสียงที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว เช่น เสียงบรรยาย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดต่อ ล าดับภาพ หรือเรียกว่าเป็นการตัดต่อตามเสียงซึ่งมีข้อดี คือ สามารถ
ควบคุมเวลารายการได้ดี แต่มีข้อจ ากัดคือการบรรยายเสียงล่วงหน้าโดยที่บรรยายไม่เห็นภาพจะท าให้
อารมณ์ของเสียงบรรยายอาจไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามวิธีการแก้
ข้อจ ากัดนี้ อาจท าได้โดยการให้ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์และรู้แนวของรายการแล้วมาบรรยาย ส่วน
การตัดต่อล าดับภาพอีกแบบหนึ่งคือการตัดต่อล าดับภาพเฉพาะส่วนที่เป็นภาพก่อนแล้วจึงบรรยาย
ภายหลัง ซึ่งมีข้อดีคือ การบรรยายนั้นได้อารมณ์ความรู้สึกของรายการมากกว่าแต่ก็มีข้อจ ากัดคือ การ
ควบคุมเวลาไม่ค่อยดีนักเพราะภาพท่ีตัดต่อมาก่อนหน้านั้นอาจไม่ได้ช่วงจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับค า
บรรยายที่อาจมีมากหรือน้อยไป   
  3.2 การเลือกเสียง เป็นขั้นตอนที่อาจท าควบคู่หรือท าก่อนการตัดต่อล าดับภาพก็ได้ 
โดยการเลือกเสียงล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นการก าหนดเสียงอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เสียงจากการถ่ายท ามาพร้อมกับ
รายการ เช่น เสียงพิเศษที่ใช้ประกอบรายการ ดนตรี หรือเพลงที่จะใช้ประกอบหรือประจ ารายการที่
จะต้องเตรียมไว้ก่อนไม่ว่าจะหามาจากที่มีส าเร็จรูปแล้วในรูปของแผ่นเสียง ซีดีเสียง หรือการแต่ง
ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ส่วนเสียงที่มาพร้อมการถ่ายท าก็จะถูกเลือกมาใช้ตามความเหมาะสมซึ่งส่วน
ใหญ่จะถูกน ามาไว้ในร่องเสียงที่แยกกัน เช่น เสียงหลัก เป็นเสียงพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้แสดง หรือ
ผู้ร่วมรายการ จะถูกวางไว้ที่ร่องเสียงหนึ่ง ส่วนเสียงประกอบอ่ืนๆ ที่เกิดโดยธรรมชาติขณะถ่ายท า
รายการ หรือท่ีเรียกว่าเสียงแบคกราวน์ ที่จะช่วยในการอธิบายภาพหรือเหตุการณ์ เรื่องราวให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น เสียงผู้คนในตลาด เสียงรถยนต์ เสียงน้ าตก เสียงนกร้อง นั้นจะถูกแยกไว้อีกร่อง
เสียงหนึ่ง เช่นเดียวกับเสียงดนตรี หรือเพลงที่ใช้ในรายการเพ่ือประกอบการอธิบายหรือบอกอารมณ์
ของเหตุการณ์เชื่อมหรือท าเป็นรายการสมบูรณ์จะมีการน าเสียงที่เลือกไว้ในร่องเสียงต่างๆ มาผสมกัน
โดยพิจารณาท่ีความต้องการจะให้เสียงใดเป็นเสียงหลักในขณะนั้นก็จะให้มีความดังของเสียงมาก ส่วน
เสียงอ่ืนๆ ก็จะถูกลดความดังของเสียงลงให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดอรรถรสของรายการ 
  3.3 การท ากราฟิก เนื่องจากการถ่ายท ารายการบางรายการไม่สามารถที่จะน า หรือ
ถ่ายทอดภาพบางภาพให้มาน าเสนอได้ ดังนั้นจึงอาจน าเทคนิคภาพประกอบที่สร้างขึ้นมาหรือกราฟิก 
ใช้น าเสนอแทน เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในรายการ นอกจากนั้นบางเนื้อหาที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมมากอาจมีการใช้กราฟิกเพ่ือประกอบการอธิบาย หรือบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นได้ การท ากราฟิกนั้นสามารถท าได้ในหลายลักษณะได้แก่ ตัวอักษร ภาพ ลายเส้น แผนภูมิ 
แผนภาพ เป็นต้น การท ากราฟิกนี้ส่วนใหญ่จะเตรียมการโดยการแยกท าก่อนการถ่ายท า หรืออย่าง
น้อยขณะที่มีการถ่ายท ารายการ แต่ก็มีส่วนน้อยที่อาจมีการท าเพ่ิมเติมหลังการถ่ายท า เช่น การใช้
ประกอบการอธิบายเนื้อหาของผู้ร่วมรายการที่ไม่รู้มาก่อนล่วงหน้า 
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  การท ากราฟิกที่ดีจะต้องมีการวางแผนและออกแบบทั้งด้านความงามและความ
ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยเสมอโดยเฉพาะส่วนที่เป็นชื่อ เพราะหาก
น าเสนอผิดไป อาจท าให้ความหมายผิดหรือเกิดความเข้าใจผิดไปด้วย 
  3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเบื้องต้น โดยเป็นขั้นตอนหลังจากที่มี
การตัดต่อล าดับภาพแล้วเสร็จ โดยเป็นการตรวจสอบในด้านของความถูกต้องและความสัมพันธ์ใน
ส่วนของภาพ และเสียง ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และการล าดับเหตุการณ์เป็นไปตามบททรายการ
หรือไม่ หากพบว่ามีความผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ในส่วนใดจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนการเชื่อมเป็น
รายการสมบูรณ์ต่อไป 
  3.5 การท ารายการสมบูรณ์หรือการเชื่อมรายการสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนหลังจากที่มี
การตรวจสอบความถูกต้องของรายการแล้ว หากพบว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขและด าเนินการได้ถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว จากนั้นจะเป็นการรวมทั้งภาพและเสียงเข้าด้วยกันตามบท และเวลาที่ก าหนดไว้ โดยการ
รวมภาพให้ต่อเนื่องกัน พร้อมกับการผสมเสียง (Mix) ให้ได้น้ าหนักความเบาหรือดังตามที่ต้องการจน
เป็นรายการโทรทัศน์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปใช้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือเผยแพร่
ต่อไป 
 อย่างไรก็ตามในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นคือ ขั้นตอนของการ
ประเมินผลที่จะท าใน 4 ระยะ โดยแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนหลัก รวมทั้งการประเมินหลังการเผยแพร่
ออกอากาศ ซึ่งการประเมินผลนี้จะเริ่มตั้งแต่ก่อนการผลิตรายการโดยส่วนใหญ่จะท าในลักษณะของ
การประเมินความต้องการทางการตลาดหรือความต้องการของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่า มีความ
ต้องการรายการในลักษณะใด รวมถึงความต้องการของผู้สนับสนุนรายการในลักษณะใดเพ่ือน ามา
วิเคราะห์และใช้ประกอบเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตรายการ ส าหรับในขั้นตอนการผลิตจะมี
การประเมินความถูกต้องหรือสอดคล้องระหว่างบทและสิ่งที่ถ่ายท า รวมถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดต่างๆ ที่
จะเกิดจากการถ่ายท าหากมีสิ่งที่ผิดพลาดไปจะได้ท าการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีส่วนในขั้นตอนหลัง
การผลิตรายการจะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายของรายการทั้งหมด โดยจะพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิคและสุดท้ายเป็นการประเมินหลังการเผยแพร่ออกอากาศเป็นการประเมินในลักษณะ
ของความนิยมหรือความเข้าใจของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ส าหรับการปรับเปลี่ยน
รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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การก ากับรายการในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
  การก ากับรายการ เป็นขั้นตอนของการท างานที่จะให้เกิดภาพและเสียงตามที่ก าหนดในบท
โทรทัศน์ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นก่อนการถ่ายท ารายการ ขั้นการถ่ายท าไปจนถึงการก ากับหลังการถ่ายท า
รายการ ดังนั้นการก ากับรายการจึงถือได้ว่ามีความส าคัญต่อรายการซึ่งเป็นบทบาท หน้าที่และวิธีการ
ท างานของผู้ก ากับที่จะต้องคิดสร้างสรรค์บทโทรทัศน์ที่เป็นเพียงแต่ตัวอักษรด้วยวิธีการจินตนาการ 
ให้ออกมาเป็นภาพและเสียงพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ผู้กับรายการจะต้องท าความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราว
ทั้งหมดก่อน ผู้ก ากับรายการอาจใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยอาจเป็นข้อมูลจากเอกสารจาก
บุคคลหรือหลักฐานต่างๆ ประกอบ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้ก ากับรายการคิดสร้างสรรค์ภาพและเสียงได้
ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้ก ากับรายการยังต้องใช้จินตนาการแทนผู้ชมด้วยว่าหากเนื้อหา เรื่องราวเป็น
แบบนี้ผู้ชมจะต้องการดูรายการอย่างไร จากนั้นจึงเริ่มท าการพัฒนาภาพและเสียงของรายการที่จะ
เกิดขึ้นให้มีความชัดเจน การพัฒนาภาพและเสียงนี้จะเป็นการก าหนดขนาดและมุมภาพคร่าวๆ 
รวมถึงการลองก าหนดมุมกล้องด้วยซึ่งผู้ก ากับรายการอาจใช้วิธีการเขียนขนาด มุมกล้อง หรือการ
เคลื่อนที่ของกล้องลงบนบทโทรทัศน์ก่อนที่จะมีการถ่ายท ารายการซึ่งมีผลดีคือจะเห็นทิศทางและ
ความต่อเนื่องกลมกลืนของภาพและจะต้องมีการเลือกและใช้เสียงที่มีความสัมพันธ์กับภาพเพ่ือให้
ภาพและเสียงที่น าเสนอนั้นมีความเป็นเอกภาพ 
  ในขั้นระหว่างถ่ายท ารายการจะเป็นการบันทึกรายการตามท่ีวางแผนและก าหนดโดยผู้ก ากับ
จะท าหน้าที่เป็นผู้สั่งการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท าตาม พร้อมทั้งการประสานงานกับผู้ช่วยผู้ก ากับรายการ
และเจ้าหน้าที่เวทีจะคอยให้ล าดับในการแสดงแก่ผู้แสดงและตรวจสอบเวลาเพ่ือไม่ให้เกินเวลาของ
รายการที่ก าหนดไว้ส่วนหูก็ต้องรับฟังเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องเป็นไปตามบทหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.6  ผู้ก ากับรายการ คอยสั่งการกับผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มา http://www.mediacollege.com/  
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  ส่วนในขั้นตอนหลังการถ่ายท านั้น การก ากับรายการจะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการถ่ายท าตามบทที่ได้ด าเนินการปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการบันทึกรายการ 
การตรวจสอบภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้ รวมถึงการตัดต่อล าดับภาพ ผสมเสียง ท ากราฟิก ให้เป็น
รายการที่สมบูรณ์มีการควบคุมเวลาของรายการและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของ
รายการ 
 1. การสั่งการกล้อง การสั่งการกล้อง (camera commands)ในขณะที่มีการถ่ายท ารายการ
วิทยุโทรทัศน์ในสตูดิโอนั้นส่วนใหญ่ผู้ก ากับรายการจะท าการติดต่อสื่อสารกับช่างกล้องมากกว่าผู้อ่ืน 
เพ่ือที่จะให้ช่างกล้องจับภาพในขนาดและมุมภาพตลอดจนการเคลื่อนย้ายกล้องตามที่ผู้ก ากับรายการ
ต้องการ ซึ่งการสั่งกล้องนี้จะมีแนวทางและค าสั่ง ดังนี้ (สันทดั ทองรินทร์, 2550) 
  1.1 การใช้ค าสั่ง “พร้อม” (ready) หรือ “เตรียมพร้อม” (standby) กับช่างกล้อง 
ก่อนที่จะเริ่มถ่ายท ารายการซึ่งช่างกล้องจะท าการจับภาพให้นิ่งทันทีโดยไม่มีการเคลื่อนไหวกล้องเมื่อ
ได้ยินค าว่าพร้อม หรือในทางกลับกันก็สามารถใช้ได้ เช่น การใช้เมื่อจะให้เริ่มเคลื่อนไหวกล้อง เช่น 
  “กล้องหนึ่ง... เตรียมพร้อมที่จะแพนซ้ายไปยังผู้ร่วมรายการ” 
  1.2 การเรียกหรือขานกล้องแต่ละตัวโดยใช้ “หมายเลขก ากับกล้อง” โดยไม่เรียกชื่อ
ช่างกล้องเพ่ือให้ทราบต าแหน่งของกล้องที่ต้องการให้จับภาพและสามารถตรวจสอบภาพได้จาก
มอนิเตอรป์ระจ ากล้องแต่ละตัว เช่น 
  “กล้องหนึ่ง...” 
  “กล้องสอง...” 
  “กล้องสาม...” เป็นต้น 
  ส่วนการเรียกชื่อช่างกล้องนั้นมักท าให้เกิดความสับสน หรือจ าไม่ได้ว่าช่างคนใด
ประจ ากล้องหมายเลขใด ซึ่งจะส่งผลต่อการสั่งการและเลือกภาพผิดได้ 
  1.3 ใช้ค าน าหน้าค าสั่งโดย “ขึ้นต้นด้วยหมายเลขกล้อง” ทุกครั้งซึ่งจะช่วยในการ
กระตุ้นให้ช่างกล้องตื่นตัวและพร้อมที่จะรับค าสั่งและเป็นการป้องกันไม่ให้กล้องอ่ืนเกิดความสับสนว่า
เป็นการสั่งการที่กล้องของตนหรือไม่ เช่น 
  “กล้องหนึ่ง...พร้อมที่จะแพนขวา” 
  ไม่ใช่ “พร้อมที่จะแพนขวา ... กล้องหนึ่ง” 
  ซ่ึงค าสั่งหลังจะท าให้ช่างกล้องทุกคนเกิดความสับสนหรือหากใช้ค าสั่งแบบนี้หลาย
ครั้งจะท าให้ช่างกล้องทุกคนเกิดความไม่สนใจเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนอื่นหรือไม่  
  1.4  ผู้ก ากับรายการต้องจ าแนกความแตกต่างระหว่างการ “แพนซ้าย” หรือ “แพน
ขวา” และการ “ทิลท์ อัพ” หรือ “ทิลท์ ดาวน์” เพราะหากเข้าใจไม่ตรงกันก็จะท าให้เกิดการท างาน
ของกล้องท่ีผิดทิศทางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือสื่อความหมายผิด     
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  1.5 การใช้ค าสั่งเฉพาะของการสั่งการเท่านั้นเพราะเป็นค าสั่งที่เป็นสากลที่สามารถ
เข้าใจตรงกันทุกคนและทุกครั้งไป ซึ่งค าสั่งกล้องที่ส าคัญและเป็นพื้นฐาน เช่น 
  แพนซ้ายหรือแพนขวา (pan left/right) หมายถึง การหันกล้องไปทางซ้าย หรือขวา 
  ทิลท์อัพหรือดาวน์ (tilt up/down)       หมายถึง การเงย หรือกดกล้องลง 
  ซูมอิน หรือเอ้าท์ (zoom in /out)        หมายถึง การดึงภาพเข้า หรือออก 
  ลองช็อต (long shot)          หมายถึง การจับภาพระยะไกล 
  มีเดียมช็อต (medium shot)        หมายถึง การจับภาพระยะปานกลาง 
  โคลสอัพ (close up)         หมายถึง การจับภาพระยะใกล้  
 2. การสั่งการสวิตเชอร์ การสั่งการสวิตเชอร์ (switcher commands) ในห้องควบคุม
รายการจะมีผู้ก ากับเทคนิคที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและสั่งการด้านเทคนิคแก่บุคลากรด้าน
เทคนิคขณะเดียวกันผู้ก ากับรายการจะมีหน้าที่ในการควบคุมแผงควบคุมการเลือกภาพ หรือสวิทเชอร์ 
โดยเลือกภาพหรือใช้เทคนิคภาพพิเศษตามที่ผู้ก ากับรายการต้องการ ซึ่งผู้ก ากับรายการจะต้องรู้
เกี่ยวกับการสั่งการสวิทเชอร์ด้วยซึ่งแนวทางในการสั่งการสวิทเชอร์ มีดังนี ้
 
  2.1 เริ่มต้นที่ค าว่า “พร้อม” ก่อนที่จะสั่งการสวิทเชอร์ เช่นเดียวกับการเริ่มต้นสั่ง
การกับช่างกล้องหรือผู้ก ากับเวทีเพ่ือที่จะให้ผู้ก ากับเทคนิคเตรียมพร้อมที่จะท างานเลือกภาพ เช่น 
“กล้องหนึ่ง...พร้อม เตรียมออกอากาศ ” หมายถึง ผู้ก ากับรายการสั่งให้ผู้ก ากับเทคนิคเตรียมพร้อมที่
จะตัด หรือน าภาพที่จับโดยกล้องหนึ่งเพื่อการที่จะน าออกอากาศ หรือบันทึกรายการ 
  2.2 การใช้ค าสั่งเฉพาะในการสั่งการ เช่นเดียวกับการสั่งกล้องหรือผู้ก ากับเวที โดย
ค าสั่งพ้ืนฐานในการสั่งการสวิทเชอร์ส่วนใหญ่เป็นการเลือกเปลี่ยนภาพระหว่างกล้อง ได้แก่ 
  คัท (cut) หมายถึง การเปลี่ยนภาพจากกล้องหนึ่งไปยังภาพอีกกล้องหนึ่งในลักษณะ
ของการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
  เฝด (fade in/out) หมายถึง การท าให้ภาพค่อยๆ ปรากฏขึ้นจากพ้ืนจอภาพที่เป็นสี
ด าจนชัดเจนเป็นภาพที่สมบูรณ์ เรียกว่า การ “เฝดอิน” หรือการท าให้ภาพที่ชัดเจนอยู่แล้วค่อยๆจาง
ลงจนหายไปและเปลี่ยนเป็นจอภาพด าในที่สุดซ่ึงเรียกว่า “เฝดเอ้าท”์ 
  ดิสโซลฟ (dissolve) หมายถึง การเปลี่ยนภาพจากกล้องหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งไป
ยังอีกภาพจากกล้อง หรือเหตุการณ์หนึ่งโดยที่ภาพแรกที่ก าลังปรากฏอยู่ค่อยๆ จางลงขณะที่ภาพ 
หรือเหตุการณ์จากอีกกล้องหนึ่งจะค่อยๆ ปรากฏซ้อนทับกับภาพแรกจนมีความชัดเจนขึ้นอย่าง
สมบูรณ์เต็มภาพ ส่วนภาพแรกก็จะค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด 
  ไวพ์ (wipe) หมายถึง การแลกเปลี่ยนภาพในลักษณะของการให้ภาพใหม่กวาดทับ 
หรือผลักภาพเดิมออกไปในลักษณะต่อเนื่องกัน 
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  2.3 การก าหนดความเร็วของการเปลี่ยนภาพ โดยการนับถอยหลังเพ่ือที่จะให้เปลี่ยน
ภาพ การนับถอยหลังนี้ยังช่วยให้ช่างเสียงได้เตรียมความพร้อมในการที่จะปรับลดระดับเสียงที่มา
พร้อมภาพเดิมและเพ่ิมระดับเสียงที่มาพร้อมกับภาพใหม่ด้วย เช่น “เฝดเอ้าท์...พร้อม...เตรียมเฝด
เอ้าท์ภาพจากกล้องหนึ่งและเฝดอินภาพจากกล้องสาม...ห้า...สี่...สาม...สอง...หนึ่ง” 
  2.4 การบอกผู้ก ากับเทคนิคล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะให้ปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ก ากับเทคนิคได้
เตรียมตัวที่จะด าเนินการเปลี่ยนภาพรวมถึงเป็นการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่ วงหน้าเพ่ือ
เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน เช่น การบอกผู้ก ากับเทคนิคล่วงหน้าว่าต่อไปจะ “เฝด””ดิส
โซลฟ” “คัท” หรือ “ไวพ์” 
  การสั่งการล่วงหน้าควรให้ช่วงของระยะพอสมควรที่จะให้ผู้ก ากับเทคนิคได้
เตรียมพร้อมในการก าหนด (set) โปรแกรมค าสั่งของสวิทเชอร์ได้ทันเวลา 
  2.5 การใช้ค าสั่งที่สั้น กะทัดรัดไดใ้จความไม่ใช้ค าสั่งที่เยิ่นเย้อหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไป
เพราะจะท าให้เกิดการเข้าใจผิดหรือสับสนในค าสั่ง 
  2.6 การจัดล าดับการสั่งการโดยการให้คิวหรือสั่งการส่วนอ่ืนก่อนแล้วจึงสั่งการผู้
ก ากับเทคนิคภายหลังสุดเพราะจะเป็นการให้ผู้ก ากับเทคนิคได้ทราบล าดับการปฏิบัติงานและเป็นการ
ทบทวนเตรียมความพร้อมผู้ก ากับเทคนิคไปในตัวด้วย  
 3. การสั่งการผู้ปรากฏตัวทางรายการและผู้ก ากับเวที การสั่งการผู้ปรากฏตัวทางรายการ
และผู้ก ากับเวที (talent and floor manager commands) เป็นการสั่งการโดยตรงระหว่างผู้ก ากับ
รายการ ผู้ก ากับเวทีและผู้ที่ปรากฏตัวทางรายการซึ่งสามารถสั่งการได้โดยการใช้ค าพูดซึ่งจะมีในช่วง
การทวนความพร้อมช่วงเริ่มรายการ ขณะถ่ายท ารายการ และเม่ือให้หยุดการถ่ายท า 
  3.1 การทวนความพร้อมในช่วงก่อนเริ่มรายการหรือเริ่มการแสดงโดยการที่ผู้ก ากับ
รายการและผู้ก ากับเวทีจะต้องมีการทวนหรือตรวจสอบความพร้อมของทั้ง 2 ฝ่ายคือ ในห้องควบคุม
รายการและห้องสตูดิโอโดยใช้ค าว่า “พร้อม” หรือ “ready” ก่อนที่จะเริ่มมีการถ่ายท า 
  3.2 การสั่งการในช่วงเริ่มรายการหรือเริ่มการแสดงด้วยการนับถอยหลังตามที่ผู้
ก ากับรายการนับมาหรือเป็นการให้ “คิว” (cue) ที่จะเริ่มการแสดงและการถ่ายท ารายการโดยใช้
ค าสั่งว่า ห้า...สี่...สาม...สอง... หนึ่ง... คิว ซึ่งหมายถึงการเริ่มถ่ายท า 
  3.3 การสั่งการขณะถ่ายท ารายการ โดยระหว่างนั้นอาจมีการสั่งการจากผู้ก ากับ
รายการไปยังผู้ก ากับเวทีส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งการในเรื่องของเวลาที่เหลือ “เวลาเหลือ 5 นาที ”การ
สั่งการในเรื่องของการปฏิบัติของผู้ปรากฏตัวทางรายการเช่น การให้ “มองกล้อง หนึ่ง” การให้พูด 
“ช้า หรือเร็วขึ้น” “หมดเวลา” เป็นต้น ซึ่งค าสั่งเหล่านี้จะได้ยินเฉพาะผู้ก ากับเวทีเท่านั้นแต่ผู้ก ากับ
เวทีจะสื่อสารไปยังผู้ที่ปรากฏตัวบนเวทีโดยการใช้สัญญาณมือหรือการเขียนให้ผู้ที่ปรากฏตัวเห็นอย่าง
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ชัดเจน เพราะหากใช้เสียงอาจเกิดเสียงไปรบกวนผู้ปรากฏตัวทางรายการและเสียงดังกล่าวจะถูก
บันทึกไปในรายการด้วย 
  3.4 การสั่งการเพ่ือให้หยุดการถ่ายท าเป็นการสั่งการใน 3 กรณีคือ เมื่อผู้ก ากับ
รายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามขณะที่มีการบันทึกรายการ 
หรือไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ก ากับรายการก็จะสั่งให้หยุดการถ่ายท ารายการเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนการบันทึกรายการใหม่ และเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกรายการในแต่ละฉาก หรื อ
เมื่อจบรายการ ซึ่งจะใช้ค าสั่งเดียวกัน คือ ค าว่า “คัท” (cut) 
 

การก ากับเวทีในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
  ขั้นตอนการก ากับเวที ถือว่าเป็นล าดับของการท างานที่ผู้ก ากับเวทีต้องกระท า ซึ่งสามารถ
แบ่งการก ากับเวทีได้ 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการถ่ายการ ขณะถ่ายท ารายการ และหลังการถ่ายท า
รายการ ดังนี้ 
 1. ก่อนการถ่ายท ารายการ  ในขั้นตอนแรกควรมีการแนะน าตนเองต่อทุกคนทั้งผู้ที่ปรากฏ
ตัวทางรายการและทีมงานรวมทั้งให้การต้อยรับ อ านวยความสะดวกและการให้ค าแนะน าหรือความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับบทรายการ คิวการปรากฏตัว การตอบข้อซักถามแก่แขกในรายการ  ล าดับต่อมา 
คือการศึกษาท าความเข้าใจในบทรายการก่อนและในขณะที่มีการซ้อมให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะท าได้
และต้องมีส่วนร่วมในการจดจ าคิวรวมทั้งต้องมีการบันทึก การท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในแต่ละ
ตอนของการซ้อมรายการเพ่ือที่จะได้ใช้เป็นแนวทางหรือข้อสังเกตเมื่อมีการถ่ายท ารายการจริง 
จากนั้นจึงท าการก าหนดและบอกคิวทังหมดเสมือนว่าก าลังถ่ายท ารายการจริงเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย
กับการสั่งการและยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเมื่อถึงก าหนดเวลา
ของแต่ละคน หากพบว่ามีข้อผิดพลาดทั้งในเรื่องการล าดับการแสดง เวลา ก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
การตรวจสอบความพร้อมของฉากว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น การวางต าแหน่งของโต๊ะ 
เก้าอ้ี มีแจกัน หนังสือวางบนโต๊ะพร้อมหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือในการ
สื่อสาร และ พร้อมที่จะถ่ายท าตามคิวหรือยัง ช่างกล้องพร้อมหรือยัง เป็นต้น และต้องมีการอธิบาย
ข้อตกลง เครื่องหมาย สัญลักษณ์และค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายท ารายการแก่ผู้ที่ปรากฏตัวทาง
รายการให้เข้าใจตรงกัน 
 2. ขณะถ่ายท ารายการ  ควรมีการทวนความพร้อมผู้ก ากับเวทีต้องท าการทวนความพร้อม
ของทุกฝ่ายในช่วงก่อนเริ่มรายการหรือเริ่มการแสดง โดยผู้ก ากับเวทีจะต้องมีการตรวจสอบความ
พร้อมของบุคลากรทุกฝ่ายหากทุกคนพร้อมผู้ก ากับเวทีจะแจ้งผ่านอินเทอร์คอมไปยังผู้ก ากับรายการ
ว่า“เวทีพร้อม” เพ่ือให้ผู้ก ากับรายการทราบว่าพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมของรายการจากนั้นจะเตือนให้
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ทุกคนในสตูดิโอเงียบเสียงและปิดเครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการปิด
ประตูห้องสตูดิโอเพ่ือไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามารบกวนเมื่อมีการถ่ายท ารายการและรอฟังค าสั่งจากผู้
ก ากับรายการที่จะให้เริ่มถ่ายท ารายการ การสั่ งการ เมื่อจะเริ่มถ่ายท ารายการผู้ก ากับเวทีจะต้อง
ประจ าในต าแหน่งที่ผู้ปรากฏตัวทางรายการเห็นได้ชัดเจนเพราะต้องเป็นผู้ที่สั่งการต่างๆ ไปยังผู้
ปรากฏตัวทางรายการตามที่ผู้ก ากับรายการสั่งมา นอกจากนั้นผู้ก ากับเวทีจะต้องเตรียมอุปกรณ์ใน
การสื่อสาร คือ อินเทอร์คอมที่จะใช้สื่อสารกับผู้ก ากับรายการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น
ผู้ก ากับเวทีต้องมีอุปกรณ์ในการเขียน เช่น ดินสอส าหรับจดบันทึก กระดาษ หรือกระดานส าหรับใช้
เขียนเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.7  การสั่งการของผู้ก ากับเวที 
ที่มา http://www.bbc.co.uk/  
 
 ส าหรับการสั่งการจะเริ่มตั้งแต่ก่อนการถ่ายท ารายการขณะการถ่ายท ารายการและเมื่อ
ต้องการให้หยุดการถ่ายท ารายการซึ่งมีวิธีการและค าสั่งเช่นเดียวกับการสั่งการในการก ากับรายการ
การสั่งการโดยการใช้ค าสั่งในการก ากับเวที สามารถใช้ได้ใน 2 ลักษณะ คือ การสั่งการโดยใช้ภาษา
พูดและการสั่งการโดยใช้สัญญาณมือ หรือสัญลักษณ์ในการก ากับเวที ซึ่งมีดังนี้ 
 การใช้ภาษาพูดในการสั่งการก ากับเวที เนื่องจากการถ่ายท ารายการในห้องสตูดิโอเป็นการ
ถ่ายท าที่ไม่ต้องการเสียงแทรกซ้อนจากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากเสียงของผู้ที่ปรากฏตัวและเสียง
ประกอบอ่ืนๆ ของรายการเท่านั้น ดังนั้นเสียงของผู้ก ากับเวทีก็ไม่ใช่เสียงที่ต้องการให้เกิดขึ้นเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามผู้ก ากับเวทีสามารถใช้เสียงได้ใน 2 กรณี คือ การใช้ภาษาพูดสั่งการเมื่อเริ่มถ่ายท า

http://www.bbc.co.uk/
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รายการ และเมื่อต้องการให้หยุดการถ่ายท ารายการ การใช้ภาษาพูดสั่งการเมื่อเริ่มถ่ายท ารายการ ซึ่ง
ผู้ก ากับเวทีจะใช้ค าว่า 
  1) “พร้อม” เมื่อต้องการให้ผู้ก ากับรายการทราบว่าภายในสตูดิโอ รือเวที พร้อมที่
จะบันทึกรายการ ณะเดียวกันก็เป็นการแจ้งให้ทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอเงียบเสียงลงเพ่ือรอรับค าสั่งให้เริ่ม
ถ่ายท ารายการจากผู้ก ากับรายการ 
  2) “ห้า...สี่...สาม” (ให้สัญญาณมือ) เมือ่ได้รับสัญญาณจากผู้ก ากับรายการให้ถ่ายท า
รายการโดยการนับถอยหลังและการให้คิวผู้ปรากฏตัวทางรายการเริ่มการแสดง หรือกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 9.8 ผู้ก ากับเวทีคอยสั่งการกับช่างกล้อง 
ที่มา http://www.drmarketing.com 
 

การใช้ภาษาพูดสั่งการเมื่อต้องการให้หยุดถ่ายท ารายการ โดใช้ ค าว่า “คัท” เมื่อต้องการให้
หยุดการถ่ายท ารายการ หรือเมื่อจบรายการ 
 การใช้สัญญาณมือ รือสัญลักษณ์ในการสั่งการก ากับเวที ในขณะที่มีการถ่ายท ารายการ 
ก ากับเวทีไม่สามารถใช้ภาษาพูดเพ่ือสั่งการได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้สัญญาณมือซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ใน
การสื่อสารซึ่งผู้ก ากับเวทีจะต้องอธิบายให้ผู้ปรากฏตัวทางรายการเข้าใจตรงกันเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการสื่อความหมาย 
 อย่างไรก็ตามผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ที่ไม่มีความคุ้นเคยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ผู้ก ากับเวทีอาจแก้ปัญหาโดยการเขียนค าสั่งลงบนกระดานเพ่ือให้ผู้ปรากฏตัวทาง
รายการทราบก็ได้ส าหรับสัญญาณมือที่ใช้ในการก ากับเวทีขณะที่มีการถ่ายท ารายการนั้น แต่ละ
สถานที่หรือแต่ละสถานีโทรทัศน์อาจมีลักษณะของสัญญาณมือที่แตกต่างกันไป แต่จะมีสัญญาณที่เป็น
มาตรฐานที่นิยมใช้กัน ดังนี้ (สมเจตน์ เมฆพายัพ, 2547) 
 
 

http://www.drmarketing.com/
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ตัวอย่างการใช้สัญญาณมือของผู้ก ากับเวที 
                   ภาพ                 ลักษณะมือ                 ความหมาย 
           เตรียมตัว Standby 

    

แ บ มื อ ข ว า  ย ก ขึ้ น ม า ใ น ท่ า
เตรียมพร้อมนับถอยหลังตามที่ผู้
ก า กั บ ร า ย ก า รสั่ ง ผ่ า นม า ท า ง 
Headset  เริ่มนับที่ 5-4-3-2  แล้ว
ยกมือลง 

เ พื่ อ เ ตื อ น ให้ ผู้ แ ส ด งท ร า บ ว่ า
เตรียมพร้อมที่จะเริ่มบันทึกรายการ
หรือจะออกอากาศแล้ว 

             เร่ิมได้ Cue 

    

บอก Cue ต่อเนื่องจาก Standby 
ช้ีนิ้วไปที่กล้อง 

เมื่อได้ยินค าว่า คิว ผู้แสดงจะนับใน
ใจอีก 1-2 วินาทีก็เริ่มแสดงได้ตาม
บทที่ก าหนดไว้ 

        ด าเนินต่อไป On Time 

    

ช้ีนิ้วไปที่ปลายจมูก เพื่อบอกให้ผู้แสดงทราบว่าด าเนิน
รายการต่อไปตามบทที่ก าหนดดี
แล้ว 

 เร่งเวลาให้เร็วขึ้นอีก Speed Time 

    

ช้ีนิ้วไปที่ผู้แสดงแล้วหมุนวนตาม
เข็มนาฬิกา 

เพื่อเตือนให้เร่งจังหวะหรือเนื้อหา
การพูดในหัวข้อต่าง ๆ ให้เร็วขึ้นอีก 
(พูดช้าไปหรือยังมีเนื้อหาอื่นที่ยัง
จะต้องพูดอีก) 

     ยืดเวลาออกไปอีก Stretch 

    

แบมือทั้งสองข้างหันฝ่ามือเข้าหา
ตัวเองใช้ปลายนิ้วมือท้ังสองข้างจรด
กันแล้วท าท่ าคล้ าย ๆ  ยึดออก
เหมือนยางหนังสติ๊ก 

เพื่อแจ้งให้ผู้ด าเนินรายการทราบว่า
ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ให้พูดย้ าหรือมี
ประ เด็ นอื่ นที่ ต้ อ งการจะพู ด ก็
สามารถพูดได้ ยืดขยายเนื้อหาได้อีก
เล็กน้อย 

  เวลาใกล้หมดให้รีบสรุป Wind Up   

    

ช้ีนิ้วขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลมตาม
เข็มนาฬิกา จังหวะเร็ว 

เพื่อเตือนว่าเวลาใกล้จะหมดต้องเร่ง
จังหวะหรือสรุปด่วน 
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                   ภาพ                 ลักษณะมือ                 ความหมาย 
            หยุดก่อน Cut 

    

ใช้นิ้วช้ีท าลักษณะคล้ายมีดแล้วปาด
หรือเชือดที่ล าคอ 

สั่งตัดหรือหยุดรายการทันทีจะใช้
เมื่อจบรายการหรือมีการผิดพลาด
ระหว่างบันทึกรายการก็ได้หรือจะใช้
เสียงค าสั่งคัทก็ได้ 

   เหลือเวลาอีก 5 นาที 5 Minutes 

    

กางนิ้วมือออกใช้จ านวนนิ้วแต่ละนิ้ว
แทนเวลาหนึ่งนาที เช่น ห้านิ้วคือห้า
นาที 

เพื่อแจ้งให้ผู้ด าเนินรายการรู้ว่ายังมี
เวลาเหลืออีกตามจ านวนนิ้วคือนิ้ว
ละหนึ่งนาท ี

       เหลือเวลาอีก 30 วินาที 

    

ใ ช้ แ ขน ส อ ง ข้ า ง ไ ข ว้ กั น ค ล้ า ย
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย บ วก  ง อ ข้ อ ศ อ ก 
แขนขวาตั้ งขึ้น แขนซ้ายพาดใน
แนวนอนแล้วก าหมัดทั้งสองข้าง 

เพื่อแจ้งให้ผู้ด าเนินรายการรู้ว่ามี
เวลาเหลืออีกเพียงครึ่งนาที หรือ 30 
วินาทีเท่านั้น 

       เหลือเวลาอีก 15 วินาที 

    

ก าหมัดซ้าย  งอข้อศอกข้ึนมาแล้ว 
หมุนวนรอบ ๆ 

เพื่อแจ้งให้ผู้ด าเนินรายการรู้ว่ามี
เ วลา เหลืออีก เพีย ง  15  วินาที
เท่านั้น 

         เตรียมเปลี่ยนม้วนเทป 

    

แบมือข้างซ้าย งอข้อศอกขึ้นมาแล้ว
ช้ีนิ้วมือข้างขวา มาที่ฝ่ามือข้างซ้าย  
ท าท่าหมุนวน 

 บอกให้รู้ว่าอีกสักครู่หนึ่งจะต้อง
เปลี่ยนเทปม้วนใหม่ 

       ขยับเข้ามาใกล้อีก Closer 

    

แบหงายฝ่ามือทั้งสองท าท่ากวักเข้า
หาตัวเอง (ในระดับเอว) 
 
 
 
 

 เตือนให้ผู้แสดงขยับใกล้เข้ามาหรือ
เลื่อนวัตถุท่ีจะสาธิตใกล้เข้ามาอีก 
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                   ภาพ                 ลักษณะมือ                 ความหมาย 
        ถอยออกไปอกี Back 

    

กางฝ่ามือทั้งสองข้างชิดกันหันมา
ทางผู้แสดงยกขึ้นระดับอก ท าท่า
ผลักหรือต้นออกมา (ปลายนิ้วหัน
เข้าหากัน) 

ให้ผู้แสดงหรือให้น าวัตถุที่จะแสดง
ถอยขยับออกอีก 

              เดินไป Walk 

    

คว่ ามือขวาลงใช้นิ้ วกับนิ้ วกลาง 
กระดิกสลับกันคล้ายกับการเดิน 

 ใหผู้้แสดงก้าวเดินไปยังจุดที่ก าหนด 
(ตามบทที่ซ้อมไว้) 

     หยุด(ต่อเนื่องจากเดิน) Stop 

    

กางฝ่ามือทั้งสองข้างมาทางผู้แสดง
แล้วหยุดลงโดยมือไม่ต้องชิดกัน 

ต่อเนื่องจากให้เดินสั่งให้หยุดยังจุดที่
ก าหนดแล้วแสดงต่อเนื่องได้ 

          ดีมาก ดีแล้ว OK 

    

ใช้นิ้วช้ีโค้งจรดกับนิ้วหัวแม่มือท า
เป็นรูปคล้ายวงกลม น้ิวกลางนิ้วนาง
และนิ้วก้อยเหยียดขึ้นตรง 

 ชมผู้แสดง ดีมาก ใช่แล้ว ถูกต้อง 
แสดงต่อไป 

     เพ่ิมเสียงให้ดังขึ้นอีก Speak 

    

 ยกมือทั้งสองข้างขึ้นป้องที่หูคล้าย
กับการฟัง 

เสียงเบาเกินไป ฟังไม่ได้ยินปรับ
ระดับให้ดังขึ้นอีก 

   ลดระดับเสียงลงอีก Tone Down 

    

กางฝ่ามือทั้งสองข้าง คว่ าฝ่ามือลง 
ท าท่ากดลงจังหวะช้า ๆ 

 เตือนให้ผู้พูดขยับเข้ามาใกล้ ๆ 
ไมโครโฟนอีกหน่อย 
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                   ภาพ                 ลักษณะมือ                 ความหมาย 
     ใกล้ไมโครโฟนเข้ามาอีก   

   

ยกฝ่ามือขึ้นมาแตะที่ริมฝีปาก 
หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง คล้ายการ
กวัก 

เตือนให้ผู้พูดขยับเข้ามาใกล้ๆ 
ไมโครโฟนอีก 

    รักษาระดับการพูดได้ดีแล้ว 

   

คว่ าฝ่ามือลง  กางนิ้วหัวแม่มือขยับ
เข้าออกระหว่างฝ่ามือคล้ายปากนก 

เตือนให้รักษาระดับเสียงไว้จนกว่า
จะจบรายการ 

 
 นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบอกบทโทรทัศน์ได้ทันทีทันใดที่ผู้แสดงอยู่หน้ากล้องก็คือ 
cue card ซึ่งอาจท าด้วยแผ่นไม้หรือกระดาษเขียนโปสเตอร์มีขาดสูง 22 นิ้ว กว้าง 14 นิ้วใช้เขียนบท
โทรทัศน์ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เพ่ือที่จะได้มองเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนโดยปกติ cue card จะต้อง
อยู่ห่างจากผู้แสดงในระยะ 9 ถึง 12 ฟุตโดยที่บนกระดาษนี้จะมีตัวอักษรเกี่ยวกับค าพูดที่ผู้แสดง
จะต้องพูดโดยต้องถืออยู่ข้างๆ เลนส์ของกล้องตัวที่ก าลังออกอากาศอยู่อาจใช้เปิดและปิดรายการหรือ
การเปลี่ยนภาพเช่น การบอกพักเข้าโฆษณา ใกล้หมดเวลา เป็นต้น (สหศกัดิ์  กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 9.9  Cue card ส าหรับเขียนบทโทรทัศน์ด้วยอักษรตัวใหญ่ 
ที่มา  http://blog.icaryn.com 
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 Cue card ยังมีความจ าเป็นในการแสดงเพ่ือบอกเรื่องย่อของล าดับเหตุการณ์ในการถ่ายท า
รายการเพ่ือเตือนความจ าของผู้แสดงข้อเสียของการใช้ cue card ก็คือ เสียเวลาในการเตรียมการ
มากและต้องใช้คนหนึ่งคนเพ่ือถือ cue card ตลอดเวลาและผู้แสดงจะต้องมองไม่ตรงไปที่เลนส์เสีย
ทีเดียว ก็ต้องมองไปที่ข้างๆ เลนส์เพ่ืออ่านข้อความจาก cue card แต่ในบางสถานีโทรทัศน์ก็นิยมน า 
TelePrompter มาช่วยในการบอกล าดับเหตุการณ์ได้เช่นเดียวกัน 
 3. หลังการถ่ายท ารายการ เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายท ารายการผู้ก ากับเวทีจะขอบคุณผู้ที่ปรากฏ
ตัวทางรายการทุกคน รวมทั้งช่างกล้อง ฝ่ายฉาก และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสตูดิโอทุกคน การตรวจสอบ
การเก็บคืนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยเช่น การถอดเก็บและคืนไมโครโฟนจากผู้ปรากฏตัวทาง
รายการ การเก็บคืนวัสดุประกอบรายการรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้วย   
 
 

สรุป 
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการเป็นการถ่ายท ารายการในสถานที่หรือใน
ห้อง Studio ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ เช่น สภาพแสงคงที่ ไม่
มีเสียงรบกวน (Noise) สามารถจัดตกแต่งฉากได้ตามที่ต้องการ เป็นต้น แต่ก็มีข้อด้อยคือ บรรยากาศ
ของรายการอาจไม่สมจริง การถ่ายท าในห้อง studio เหมาะส าหรับรายการประเภท ข่าว รายการ
สนทนา อภิปราย รายการสาธิต รายการเกมโชว์ เป็นต้น กระบวนการถ่ายท าจะใช้หลัก 3 P คือ ขั้น
ก่อนการผลิต ขั้นผลิตรายการ และขั้นหลังผลิตรายการมีการใช้อุปกรณ์ในการผลิตที่ค่อนข้างครบถ้วน
สมบูรณ์และใช้บุคลากรจ านวนมาก ประสานงานกันเป็นทีม ทั้งในส่วนห้องผลิตรายการและ
ห้องควบคุมการผลิต โดยผู้ก ากับรายการจะมีบทบาทส าคัญในการสั่งการเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็ น 
กล้อง สวิตเชอร์ แสง เสียง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้กับรายการจะต้องเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดและยัง
ต้องใช้จินตนาการแทนผู้ชมด้วย การก ากับรายการจะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการถ่าย
ท าตามบทที่ได้ด าเนินการปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการบันทึกรายการ ก าร
ตรวจสอบภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้รวมถึงการตัดต่อ ล าดับภาพ ผสมเสียง ท ากราฟิก ให้เป็น
รายการที่สมบูรณ์มีการควบคุมเวลาของรายการและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของ
รายการ  
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แบบฝึกหัดบทที่ 9 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. จงอธิบายแผงจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุมรายการ ว่ามีจอแสดงผลอะไรบ้าง  
2. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับเสียง ภายในห้องสตูดิโอ มีอะไรบ้าง   
3. การเตรียมการถ่ายท าด้านเทคนิค จะต้องมีการเตรียมการในส่วนใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป   
4. การตัดต่อตามเสียง มีข้อจ ากัดอย่างไร และมีวิธีแก้ไขข้อจ ากัดได้อย่างไรบ้าง  
5. การประเมินผลในขั้นตอนการผลิตเป็นการประเมินในด้านใดบ้าง  
6. จงยกตัวอย่างกราฟิกในรายการวิทยุโทรทัศน์ที่นักศึกษาได้พบเห็นในรายการ พร้อมอธิบายว่า 
กราฟิกดังกล่าวท าให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องอะไร ยกมา 3 ตัวอย่าง  
7. ในขั้นตอนหลังการถ่ายท า ผู้ก ากับจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง  
8. ค าสั่งกล้องของผู้ก ากับมีอะไรบ้าง และมีวิธีการสั่งอย่างไร   
9. ผู้ก ากับเทคนิค มีค าสั่งการเปลี่ยนภาพของสวิทเชอร์ได้อย่างไรบ้าง   
10. จงยกตัวอย่างสัญญาณมือที่ใช้ในการก ากับเวทีมา 3 ค าสั่ง พร้อมอธิบายลักษณะมือและ
ความหมาย   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานท่ี 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. ระบบการผลิตรายการนอกสถานที่   
 2. อุปกรณ์และวัสดุส าหรับท ารายการนอกสถานที่   

3. การวางแผนถ่ายท ารายการนอกสถานที่   
 4. การเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการนอกสถานที่   

5. การปฏิบัติการถ่ายท ารายการนอกสถานที่   
 6. การท างานหลังการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 7. การถ่ายทอดสดรายการวิทยุโทรทัศน์     
 8. สรุป  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงระบบการผลิตรายการนอกสถานที่ได้   
 2. บ่งบอกถึงอุปกรณ์และวัสดุส าหรับท ารายการนอกสถานที่ได ้  

3. บ่งบอกถึงกระบวนการเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ได้   
 4. อธิบายถึงการเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ได ้  

5. บ่งบอกและอธิบายการปฏิบัติการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ได ้  
 6. อธิบายการท างานหลังการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ได้ 

7. อธิบายถึงการถ่ายทอดสดรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้  
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือหากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีการผลิตรายการ

นอกสถานที ่จากสื่อสารสนเทศ แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน  
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3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. วีดิทัศน์รายการวิทยุโทรทัศน์ตัวอย่าง  

5. ระบบอินเทอร์เนต 
 6. อุปกรณ์และเครื่องมือผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

7. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 10 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานท่ี 

 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการผลิตภายนอกหรือถ่ายท ากิจกรรม
ภายนอกห้องผลิตรายการโดยใช้สถานที่จริงหรือมีการสร้างฉากประกอบสถานที่นั้นๆ เพ่ือการถ่ายท า
รายการที่สมบูรณ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ที่นิยมผลิตรายการนอกสถานที่ได้แก่ รายการข่าว รายการ
สัมภาษณ์ สนทนา อภิปราย รายการสารคดี รายการละคร เป็นต้น มีการถ่ายท าที่ใช้กล้องตัวเดียว 
หรือมากกว่า 1 กล้องอาจเป็นรายการที่บันทึกเทปแล้วน าไปตัดต่อภายหลังหรือเป็นรายการ
ถ่ายทอดสด ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการผลิตซึ่งการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นการให้
ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศจริงของสถานที่นั้นๆ ความสมจริงสมจังในฉาก สถานที่และเวลาท าให้ผู้ชมมี
โอกาสในการเปิดโลกทัศน์ให้ได้เห็นได้รู้จักสิ่งต่างๆ  ส่งผลให้รายการมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ แต่
การถ่ายท าดังกล่าวมีข้อจ ากัดในเรื่องการควบคุมสภาพแวดล้อมในการถ่ายท าเช่น สภาพแสงที่เปลี่ยน 
สภาพอากาศหรือ เสียงรบกวน เป็นต้น ดังนั้นผู้ผลิตรายการจึงต้องพิจารณาปัจจัยในการผลิตใน
หลายๆ ด้านโดยใช้วัตถุประสงค์และความต้องการน าเสนอต่อผู้ชมเป็นเกณฑ์การเลือกถ่ายท ารายการ
วิทยุโทรทัศน์ 
 

ระบบการผลิตรายการนอกสถานที่ 
 
 ระบบการผลิตรายการนอกสถานที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การถ่ายท านอก
สถานที่ด้วยระบบกล้องหลายตัว การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องแยกอิสระ และการถ่ายท า
ข่าวนอกสถานที ่โดยการถ่ายท าแต่ละลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของงานที่จะถ่ายท า 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สมสุข หินวิมานและคณะ, 2554) 
 1. การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องหลายตัว (MFP หรือ multi-camera field 
production) เป็นการถ่ายท าที่คล้ายคลึงกับการถ่ายท าในระบบสตูดิโอ กล่าวคือ เป็นการถ่ายท าที่
ใช้กล้องหลายตัว โดยกล้องแต่ละตัวจะต่อเชื่อมกับเครื่องสวิตเชอร์ ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมที่มีอุปกรณ์
เกี่ยวกับการท างานด้านภาพและเสียงมากกมายส่วนความแตกต่าง คือ การถ่ายท านอกสถานที่ด้วย
ระบบกล้องหลายตัวจะใช้รถเคลื่อนที่ขนาดใหญ่หรือ รถ OB (outside broadcast van or remote 
truck) เป็นพื้นที่ห้องควบคุมการถ่ายท า นอกจากนี้อาจมีห้องควบคุมหลักซึ่งใช้เป็นระบบออกอากาศ
ภายในรถได้อีกด้วยเนื่องจากระบบการผลิตรายการแบบนี้นิยมใช้กับถ่ายทอดสัญญาณรายการไปยัง
สถานีแม่ข่ายและการถ่ายท าจากสถานที่จริงซึ่งมีพ้ืนที่ถ่ายท าขนาดใหญ่ เราสามารถพบเห็นการถ่าย
ท าชนิดนี้ได้ในการถ่ายทอดสดกีฬา การถ่ายทอดงานพระราชพิธี การถ่ายทอดชกมวย เป็นต้น 
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อย่างไรก็ดี การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องหลายตัวสามารถน าไปใช้กับการถ่ายท าละคร
โทรทัศน์และการถ่ายท าในสตูดิโอทั้งแบบเปิดและปิดได้อีกด้วยโดยการใช้รถ OB แทนการสร้าง
ห้องควบคุมภายในห้องสตูดิโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 10.1 รถ OB Van (outside broadcast van or remote truck)    
ที่มา http://www.matrox.com  
 
  2. การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องแยกอิสระ (EFP หรือ electronic field 
production system) เป็นการถ่ายท าที่มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าระบบการผลิตรายการใน
สตูดิโอและการถ่ายท าด้วยระบบกล้องหลายตัว นิยมใช้กล้องเพียงตัวเดียวในการถ่ายท า ทั้งนี้อาจใช้
กล้องมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้โดยกล้องแต่ละตัวจะมีหน้าที่จับภาพพร้อมบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ใน
เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ (videotape or VTR) ของตนเองโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องสวิตเชอร์เหมือน
อย่างการถ่ายท าในระบบสตูดิโอและการถ่ายท าด้วยระบบกล้องหลายตัวซึ่งกล้องแต่ละตัวมีหน้าที่
เพียงแค่จับภาพแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการบันทึกภาพแต่อย่างใด การบันทึกภาพในระบบกล้องหลายตัว
จะเกิดขึ้นภายในห้องควบคุมจากการตัดภาพของเครื่องสวิตเชอร์ ที่ท าหน้าที่เลือกภาพจากบางกล้อง
เพ่ือบันทึกลงเทปแล้วตัดสลับกล้องไปมา ภาพและเสียงที่ได้จึงมีเฉพาะส่วนที่เครื่องสวิตเชอร์ ได้เลือก
ให้ออกอากาศเท่านั้น ไม่เหมือนกับการถ่ายท าด้วยระบบกล้องแยกอิสระที่กล้องแต่ละตัวจะ
บันทึกภาพและเสียงเป็นของตนเองซึ่งภายหลังการถ่ายท าเสร็จเทปม้วนต่างๆ ที่ได้จากการบันทึกมา
ของแต่ละกล้องจะต้องเข้าสู่ขึ้นตอนการตัดต่อเพ่ือพิจารณาเลือกภาพและล าดับภาพใหม่อีกครั้ง 
รายการที่นิยมใช้การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องแยกอิสระ ได้แก่ รายการสารคดี รายการ
ท่องเที่ยว และการถ่ายเก็บภาพประกอบเป็นต้น 
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   3. การถ่ายท าข่าวนอกสถานที่ (ENG หรือ electronic news gathering) การถ่ายท า
ข่าวนอกสถานที่แบบง่ายๆ ประกอบไปด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีระบบการบันทึกวีดิทัศน์อยู่ภายในตัว
กล้อง หรือที่เรียกว่ากล้อง camcorder พร้อมด้วยไมโครโฟน นอกจากนี้หากต้องการเชื่อมต่อ
สัญญาณเพ่ือรายงานข่าวสดก็สามารถเชื่อมต่อกับจานส่งสัญญาณแบบพกพาเพ่ือส่งภาพและเสียงของ
เหตุการณน์ั้นๆ ต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ได้แม้ว่าระบบการผลิตรายการข่าวนอกสถานที่อาจดูคล้ายกับ
การถ่ายท านอกสถานที่ด้วยระบบกล้องแยกอิสระแต่ความแตกต่างส าคัญของการถ่ายท าข่าวนอก
สถานที่ คือ ความรวดเร็ว ฉับไวในการท างานท าให้ระบบการผลิตรายการแบบนี้ต้องค านึงถึงอุปกรณ์
ที่พกพาได้สะดวก ท างานเบ็ดเสร็จได้ในตัวเองและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่การถ่ายท านอก
สถานที่ด้วยระบบกล้องแยกอิสระเป็นการถ่ายท าแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการท างานแข่งกับเวลา
เหมือนรายการข่าวอุปกรณ์ที่ใช้จึงเน้นเรื่องคุณภาพของภาพและเสียงที่ออกมามากกว่าการค านึงถึง
เรื่องความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
 

อุปกรณ์และวัสดุส าหรับการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 
 ในการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่มี อุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็น ได้แก่ 
กล้องโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ที่ผนวกรวมไว้ในชุดเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์แสง 
อุปกรณ์เสียง เทปโทรทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (วิทยาธร  ท่อแก้ว, 2552) 
 1. กล้องโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์ที่น ามาใช้ในงานถ่ายท ารายการนอกสถานที่ส่วนมากเป็น
กล้องโทรทัศน์แบบกระเป๋าหิ้ว (portable camera) ซึ่งได้พัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมเท่ากับ
กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในห้องผลิตรายการแต่จะมีขนาดเล็กกว่า น้ าหนักเบากว่าเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ขณะท างาน ในการเลือกกล้องมาใช้ในงานถ่ายท านอกสถานที่ผู้ผลิตรายการควรพิจารณาดูลักษณะ
ของรายการก่อนว่าต้องการอะไรบ้างรูปแบบรายการเป็นรายการละคร รายการสารคดี รายการข่าว 
หรือถ่ายท าโฆษณา เป็นต้น จะได้เลือกใช้กล้องให้เหมาะกับงาน กล้องโทรทัศน์แบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้
ส าหรับออกอากาศมีหลายขนาด ได้แก่ กล้องโทรทัศน์กระเป๋าหิ้วส าหรับออกอากาศ (Portable 
Broadcast Camera) มีคุณภาพทัดเทียมกล้องที่ใช้ในห้องผลิตรายการ นิยมใช้ถ่ายท ารายการที่
ต้องการความประณีต เช่น ละคร งานโฆษณา กล้องโทรทัศน์กระเป๋าหิ้วน้ าหนักเบา (lightweight 
camera) กล้องที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับงานที่ต้องการความคล่องตัวในการพกพา เช่น งานถ่ายท าข่าว
ใช้กล้องที่มีน้ าหนักเบา กะทัดรัด และปัจจุบันได้รวมส่วนที่เป็นเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ในกล้อง
เดียวกันหรือรวมส่วนบันทึกภาพและเสียงในระบบฮาร์ดไดร์ฟ เหมือนในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   
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ภาพที่ 10.2 กล้องโทรทัศน์ส าหรับถ่ายท ารายการนอกสถานที ่   
ที่มา http://svgeurope.org 
  
 2.  เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ (videotape recorder) เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์รวมเป็นชิ้นเดียวกับกล้องโทรทัศน์ นอกจากนี้การบันทึกสัญญาณภาพและเสียง
การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ยังมีเทคโนโลยีการบันทึกด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลแบบดีวีดี (DVD) และ
การบันทึกด้วยการเก็บข้อมูลลงฮาร์ดไดร์ฟซึ่งส่วนมากใช้กับแบตเตอรี่ร่วมกัน ฉะนั้น ก่อนน าออกไป
ใช้งานต้องชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มแล้วน าไปจ านวนเพียงพอโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และควรมี
กระเป๋าหุ้มเป็นอย่างดีเพ่ือกันกระแทก กันความร้อน กันฝุ่น 
 3. อุปกรณ์แสง โคมไฟส่องสว่างที่น ามาใช้ในงานถ่ายท านอกสถานที่ ส่วนหลอดไฟมีต่างๆ 
กันออกไป เช่น หลอดทังสเตน หลอดควอตซ์ หลอดแก๊สติดชาร์จ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเหล่านี้
ให้อุณหภูมิสีที่ไม่เท่ากัน ความเข้มของแสงไม่เท่ากัน ดังนั้นการให้แสงในแต่ละบรรยากาศจึงต้อง
เลือกใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ ปัจจุบันกล้องโทรทัศน์ถูกออกแบบมาถ่ายท าได้ในที่ที่มีแสงน้อยแต่
คุณภาพสูงได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ให้เกิดเทคนิคพิเศษ เช่น แผ่นกรองแสงสีต่างๆ แผ่นสร้าง
รูปแบบแสง แผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น   
 4. อุปกรณ์เสียง เนื่องจากไมโครโฟนมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติต่างกัน ผู้ผลิตรายการต้อง
เลือกใช้โดยค านึงถึงคุณภาพของสัญญาณเสียง ความไว ทิศทาง โดยพิจารณาดูสถานที่ สถานการณ์ 
และวัตถุประสงค์ของรายการว่าต้องการเสียงในลักษณะอย่างไร เช่น เสียงจากสัมภาษณ์ เสียง
บรรยาย อธิบายหรือสาธิต ควรใช้ไมโครโฟนแบบถือหรือแบบกระดุม แบบแขวนคอ ถ้าบริเวณ
ดังกล่าวมีลมแรงก็ควรใส่ที่กันลม (wind shield) หรือเสียงจากรายการละคร ถ้าตัวละครหลายคน 
เช่น  2-3 คน อาจใช้ไมโครโฟนแบบไร้สาย (wireless microphone) ผู้แสดงหลายคน เช่น 18-20 
คนก็ใช้ไมโครโฟนแบบบูม เป็นต้น หรือเสียงประกอบ เสียงบรรยาย ในการบันทึกรายการทุกประเภท 
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ควรบันทึกเสียงบรรยากาศหรือเสียงประกอบด้วยทุกครั้ง นอกจากบันทึกไปพร้อมๆ กับบันทึก
เหตุการณ์หรือกิจกรรมหรือการแสดงแล้ว ควรบันทึกเสียงบรรยากาศมาอีกต่างหากเพ่ือน ามาผสม
หรือใช้ในการจัดต่อภายหลัง การบันทึกเสียงแบบนี้ควรใช้ไมโครโฟนที่รับเสียงได้รอบทิศทาง เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
ภาพที่ 10.3 การถ่ายท านอกสถานที่โดยใช้ไมโครโฟนบูม  
ที่มา http://maxshores.com  
  
 5. เทปโทรทัศน์ การใช้เทปโทรทัศน์ต้องเลือกใช้ให้ตรงตามเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
โทรทัศน์ที่ใช้ในการบันทึกรายการนอกสถานที่มีหลายลักษณะ ผู้ผลิตรายการต้องแน่ใจว่าเทปนั้นไม่
ควรมีรอยขูดขีดและเทปต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คือ ไม่ยืด ไม่กรอบ ไม่เคยโดนความร้อนจัดหรือทิ้ง
ไว้ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กนานๆ สถานีโทรทศัน์บางแห่งท่ีมีงบประมาณไม่จ ากัดเขาจะเก็บรักษาไว้
อย่างดี คล้ายกับฟิล์ม คือ ใช้บันทึกเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ถ้าเทปม้วนนั้นมีคุณค่า จ านวนเทปที่จะ
น าออกไปใช้แต่ละครั้งต้องค านวณสัดส่วนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ให้พอดีหากเทปไม่พอเมื่อ
ออกไปในสถานที่ที่ห่างไกลแล้วจะมีปัญหา ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเทปโทรทัศน์คือ กล่องเทปควรมีสติก
เกอร์ติดไว้ บอกรายละเอียดว่าม้วนที่เท่าไหร่ ถ่ายท าเรื่องอะไรไป เมื่อวันที่เท่าไหร่ สถานที่ที่ไหน ควร
มีหมายเลขเทปและหมายเลขหน้ากล่องให้ตรงกันจะได้ไม่ใส่เทปผิดกล่อง และเทปที่บันทึกแล้ว ถ้าจะ
ป้องกันมิให้ผู้อ่ืนมาบันทึกซ้ าทับลงไป ให้กดปุ่มหรือดึงสลักป้องกันการบันทึกเทปออก รวมทั้งเทปที่ใช้
แล้วควรใส่กล่องให้เรียบร้อย หากท้ิงไว้ข้างนอกกล่องฝุ่นจะเกาะติดเนื้อเทป เวลาน าไปฉายกลับจะท า
ให้ความเสียหายให้หัวบันทึกเทป และท าให้เนื้อเทปเองเป็นรอยได้ 
 6. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่  นอกจากอุปกรณ์หลัก
ดังกล่าวแล้วยังต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์อีกหลายอย่างที่ส าคัญ เช่น 
แบตเตอรี่ ส าหรับใช้กับกล้องโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไร้สายและมอร์นิเตอร์ ก่อน
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ปฏิบัติงานต้องชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเพราะสถานที่ที่จะไปท างานอาจไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือในบาง
สถานที่ถึงแม้จะมีไฟฟ้าบางกรณีก็ไม่เหมาะที่จะโยงสายไปรุงรังมาต่อกับกล้องเพราะจะขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน แบตเตอรี่จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากหรือในบางกรณีต้องใช้ไฟฟ้ากับกล้องโทรทัศน์ ก็ต้องใช้
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับจาก 220 V เป็นไฟฟ้ากระแสตรงตามขนาดที่ใช้กับ
กล้องหรืออุปกรณ์ส่วนพ่วงต่างๆ เป็นต้น 
 7. จอภาพ เป็นจอภาพที่ตรวจสอบภาพที่จะบันทึกเป็นไปตามต้องการหรือไม่ ดูได้จาก
จอภาพว่ามีรายละเอียดอย่างไรมีองค์ประกอบของภาพและคุณภาพของสัญญาณสีเป็นอย่างไรบันทึก
เทปไปแล้วน ามาฉายกลับเพ่ือตรวจเช็คก็ต้องดูจากจอภาพ ส่วนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์รายการ
ประเภทข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนขณะถ่ายท าไม่จ าเป็นต้องใช้จอภาพ เพราะจะไม่คล่องตัว
ในขณะท างาน  
 8. สายเคเบิ้ล ถ้าผู้ผลิตรายการลืมหยิบสายเคเบิ้ลที่ใช้ระหว่างกล้องโทรทัศน์กับเครื่อง
จอมอนิเตอร์ หรือสายต่ออุปกรณ์เสียงซึ่งมีขั้วต่อที่มีหลายแบบหากผู้ผลิตรายการเตรียมการไม่ดีจะ
ท างานไม่สะดวกความยาวของสายเคเบิ้ลต่างๆ ก็เลือกให้เหมาะกับงานซึ่งจะมีความยาวต่างกัน
แล้วแต่ต้องการ 
 9. ปลั๊กไฟ การใช้ปลั๊กไฟในอาคารบางครั้งไม่สะดวกอาจมีที่เสียบไม่ครบตามที่ผู้ผลิตรายการ
ต้องการควรท าแผงปลั๊กไฟหรือปลั๊กสามตาที่มีที่เสียบหลายๆ อัน มีสวิตซ์ เปิด-ปิด และฟิวส์เพ่ือ
ป้องกันไฟลัดวงจร 
 10. แผ่นสะท้อนแสง แผ่นสะท้อนแสงหรือรีเฟลกเตอร์ไปยังผู้แสดงในกรณีที่แสงไม่ตก
กระทบพ้ืนโดยตรง แสงที่ใบหน้ามืดไปหรือผู้แสดงยืนย้อนแสง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 10.4 แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ส าหรับถ่ายท ารายการนอกสถานที ่
ที่มา http://www.desktop-documentaries.com  
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 11. ร่มและผ้าพลาสติก ไว้ใช้กันแดดและกันฝนไม่ให้กล้องและอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือกัน
ละอองฝนเมื่อฝนตก 
 นอกจากนั้น อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ เพ่ิมเติม
จากนี้ เช่น ขาตั้งกล้อง เครน รางดอลลี่ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและรูปแบบของรายการที่
ถ่ายท าดังนั้น ก่อนที่จะออกถ่ายท าผู้ผลิตควรตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการถ่ายท าให้
รอบคอบโดยท าเป็นตารางตรวจเช็ครายการวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือไม่ให้ความผิดพลาดในการถ่ายท า  
  

การวางแผนถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้น เนื้อหาสาระนับเป็นตัวก าหนดวิธีการน าเสนอในรายการ
หนึ่งๆ อาจมีการน าเสนอในหลายรูปแบบ ส่วนย่อยของรายการนั้นอาจผลิตรายการนอกสถานที่
บางส่วน และน ามาล าดับภาพและเสียงเข้าเป็นรายการเดียวกันหรือบางรายการอาจผลิตโดยการถ่าย
ท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ตลอดรายการเลยก็ได้ การถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่มี
แนวในการวางแผนดังนี้ (วิทยาธร  ท่อแก้ว, 2552)  
 1. ความคิด ในการวางแผนสิ่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือ ความคิด โดยตั้งค าถามว่ามี “อะไร” 
ที่ต้องการให้คนอ่ืนรู้บ้างมีความรู้สึกต่อสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดมีความต้องการมากจนอยากให้คนอ่ืน
รับรู้ความรู้สึกนั้นด้วย มีบุคคลใด สิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 
เช่น ประชาชนต้องการรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง นอกจากนี้ความคิดยังมา
จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ บุคคล ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าววิทยุและโทรทัศน์ สถานการณ์
บ้านเมือง เป็นต้น เมื่อได้ความคิดออกมาแล้วควรจดในสมุดบันทึกและควรพิจารณาต่อไปว่า  
ความคิดนั้นมีสาระแค่ไหน มีความบันเทิงแค่ไหน เมื่อผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ออกมาแล้วรายการ
ของผู้ผลิตรายการนอกจากมีสาระตามสมควรแล้วยังต้องดูแล้วเพลินตาเพลินใจ น่าสนใจ น่าติดตาม
ชมอีกด้วย หลังจากนั้นผู้ผลิตลองถามตัวเองด้วยค าถามต่อไปนี้ เช่น 
  1.1 โครงสร้างของรายการเป็นอย่างไร 
  1.2 รูปแบบของรายการเป็นแบบใด 
  1.3 ใครคือผู้ชมของเรา 
  1.4 ผู้ชมเมื่อชมรายการแล้วจะได้อะไรบ้าง 
  1.5 รายการโทรทัศน์ของเราเหมาะที่จะเป็นสื่อเสนอความคิดของเราหรือไม่ 
  1.6 ผู้ชมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน 
  1.7 จะมีสื่ออ่ืนๆประกอบรายการหรือไม่ 
  1.8 สถานที่ถ่ายท าควรเป็นที่ไหน 
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  1.9 จะมีปัญหาใดบ้างหรือไม่ในการถ่ายท ารายการ 
  1.10 จะมีผู้เกี่ยวข้องในรายการมากน้อยแค่ไหน 
  1.11 ความยาวของรายการกี่นาที กี่ชั่วโมง เป็นตอนเดียวจบหรือหลายตอนจบ 
 เมื่อตอบค าถามไปแล้วก็ด าเนินการในล าดับต่อไปคือ การคน้คว้าข้อมูลเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม  
ความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการจะดีหรือไม่ดีจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจะ
น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ บางครั้งผู้ผลิตรายการตัดสินไม่ได้เพราะถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในหลายๆ ด้าน คุณค่าของความคิดนั้นๆ จึงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ผู้ที่จะช่วยตัดสินได้ก็คือ 
ผู้ชมส่วนใหญ่นั่นเอง 
 2. การค้นคว้าหาข้อมูล การถ่ายท ารายการนอกสถานที่ไม่ว่ารายการประเภทละคร กีฬา 
ข่าว หรือสารคดี จ าเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้ถูกต้องทั้งสิ้นและมีข้อมูลที่มากพอที่จะตัดสินใจ
เลือกได้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรบรรจุไว้ในรายการข้อมูลนี้รวมทั้งข้อเท็จจริง ประวัติ ค าวิจารณ์ ค า
บอกเล่า ความคิดเห็นและข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับเรื่องราวนั้นๆ แผ่นเสียง ภาพยนตร์
หรือรายการโทรทัศน์เก่าๆ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การไปส ารวจยังสถานที่ที่คิดว่าจะ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องนั้นเป็นที่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอาศัยอยู่หรือเป็นที่ที่ปรากฏอยู่ตาม
ท้องเรื่องในรายการละครก็ได้ เป็นต้น นอกเหนือจากการถ่ายเอกสารแล้วการได้ไปเห็นสถานที่จะช่วย
ให้ผู้ผลิตรายการเกิดจินตนาการได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเวลาเขียนบทเพราะผู้ผลิตรายการเห็นภาพของ
จริงมาแล้ว ขณะที่ผู้ผลิตรายการรวบรวมและส ารวจข้อมูลนี้ ผู้ผลิตรายการควรจินตนาการให้ข้อมูล
เหล่านั้นออกมาเป็นภาพ ล าดับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องแล้วจดบันทึกไว้กันลืมในแฟ้มของผู้ผลิตรายการ
จึงควรมีการเก็บบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริง ล าดับเรื่องราวที่คิดหรือจินตนาการไว้อยู่อย่างเป็นระเบียบ 
มีชื่อและที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ควรบันทึกไว้เมื่อจะเขียนบทก็น ามาใช้ได้
อย่างสะดวก 
 3. การท าผังโครงสร้างรายการและบท หลังจากได้ข้อมูลเพียงพอแล้วผู้ผลิตรายการก็มา
พิจารณาถึงทางเลือกหรือวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์มีเทคนิคหลายอย่างที่น ามาใช้ได้อย่างได้ผล 
แต่ในการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นการถ่ายท าด้วยกล้องตัวเดียว ในการท าผัง
รายการก็ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของอุปกรณ์และค านึงถึงตอนตัดต่อด้วยว่าระหว่างฉากแต่ละฉาก 
ระหว่างภาพแต่ละภาพจะเป็นภาพขนาดไหน อย่างไร จะใช้เทคนิคพิเศษหรือไม่กล้องโทรทัศน์ที่ผู้ผลิต
รายการจะน าออกไปถ่ายท ามีขีดความสามารถแค่ไหนสามารถถ่ายท าในสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวางแผน
และเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการลงไปในบทแล้ว พอถึงเวลาถ่ายท าจริงไม่สามารถท าได้อย่างนั้นจะ
ท าให้เสียแผนเสียเวลาการถ่ายท าซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่าย 
 ในการจัดท าบทเพ่ือถ่ายท านอกสถานที่ของรายการแต่ละประเภทจะมีการพัฒนาบทที่
แตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตามก่อนเขียนบททุกบทต้องท าผังโครงสร้างรายการก่อน คือ ก าหนดว่า
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ในแต่ละรายการจะมีโครงสร้างของรายการเป็นอย่างไรมีล าดับเหตุการณ์หรือกิจกรรมอะไรบ้าง อะไร
เกิดข้ึนก่อนหลัง หรือจะล าดับเหตุการณ์ใดก่อน ช่วงเวลาแต่ละช่วงนานเท่าไร สถานที่ที่ไหน ใครเป็น
ผู้แสดงหรือผู้ออกรายการ หลังจากเขียนรายละเอียดลงในผังโครงสร้างผลิตรายการต้องการบรรจุไว้ใน
รายการมีครบหรือไม ่
 จากผังโครงสร้างรายการจะน ามาพัฒนาเป็นบทในลักษณะต่างๆ กัน เช่น รายการละครจะมี
เทคนิคการเขียนบทแตกต่างกันออกไป เป็นการเขียนโดยละเอียดโดยเฉพาะบทสนทนา นอกจากนี้ 
จะมีการก าหนดเรื่องย่อ สถานที่ ฉาก และอุปกรณ์ประดับฉาก เครื่องแต่งกาย ตัวละคร เป็นต้น แต่
ในการถ่ายท ารายการจะดึงข้อมูลในแต่ละฉากออกมาท าเป็นบทเพ่ือการถ่ายท ารายการและจัดท า
ตารางการท างานเหมือนกับรายการประเภทอ่ืนๆ การถ่ายท ารายการละครนอกสถานที่จึงต้องมีบทที่
สมบูรณ์เสียก่อนจึงจะลงมือถ่ายท าได้ 
 รายการสารคดี จากผังโครงสร้างที่สร้างรายการของรายการสารคดีสามารถน ามาพัฒนาเป็น
บทเพ่ือการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ได้คือ ท าเป็นบทเพ่ือการถ่ายท ารายการหรือ Shooting Order 
หรือ Shot List ส่วนบทสมบูรณ์ที่มีค าบรรยายมักจะท าหลังจากตัดต่อภาพและเสียงแล้วเพราะข้อมูล
บางส่วนผู้ผลิตรายการจะได้มาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปขณะที่ถ่ายท าดังนั้น เสียงประกอบ เสียง
บรรยายสถานที่จริง เสียงของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เหล่านี้จะน ามาตัดต่อให้เรียบร้อยแล้วบทบรรยาย 
(commentary writing) จะเขียนภายหลังเพ่ือเสริมหรือเพ่ิมเติมให้ส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ดังนั้น จากผังรายการผู้ผลิตรายการก็จะพัฒนามาเป็นบทต่างๆได้แก่ บทเพ่ือการถ่ายท ารายการ บท
เพ่ือการตัดต่อ และบทบรรยายนอกสถานที่ จากบทต่างๆ เหล่านี้เมื่อเสร็จสิ้นการผลิตรายการ ก็จะ
รวมกันเข้าเป็นบทที่สมบูรณ์ต่อไป  
 

การเตรียมการเพื่อการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 
 การเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการนอกสถานที่มีงานส าคัญ คือ การส ารวจ การเตรียม
ล าดับภาพเพ่ือการถ่ายท ารายการ และการเตรียมตารางการท างาน เมื่อเตรียมงานอย่างเรียบร้อยก็
พร้อมที่จะออกไปลงมือถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 
 1. การส ารวจสถานที่ แม้ในขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูลจะได้มีการส ารวจไปแล้ว แต่ครั้งนั้น
เป็นการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลมาเพ่ือประกอบในการเขียนบทเหล่านี้หรือเพ่ือให้เกิดจินตนาการในการ
เขียนบท แต่การส ารวจครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ณ 
สถานที่นั้นจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการส ารวจสถานที่และสิ่งที่น าไปด้วยในการส ารวจสถานที่มี
สิ่งที่ต้องน าติดตัวออกไปด้วยเพ่ือใช้งานคือ แผนที่ เทปสายวัด กล้องถ่ายภาพนิ่ง และเข็มทิศ รวมทั้ง
สิ่งที่ต้องค านึงถึงขณะท าการส ารวจขณะท าการส ารวจมิใช่ส ารวจดูสถานที่อย่างเดียวแต่จะมีการพบ
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บุคคลที่เกีย่วข้องด้วย อย่างเจ้าของสถานที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เจ้าของสถานที่หรือบุคคล
ที่ผู้ผลิตรายการจะไปสัมภาษณ์และสิ่งที่ผู้ผลิตรายการต้องค านึงขณะส ารวจมีอยู่หลายประการ คือ 
  1.1 สถานที่ถ่ายท า เป็นภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร กว้างยาวแค่ไหนอย่างไร 
ประตู หน้าต่าง ทางเข้าทางออกเป็นอย่างไร เป็นต้น ที่ส าคัญ คือ ณ สถานที่นั้น มีสิ่งใดที่ผู้ผลิต
รายการจะไปถ่ายท าได้อย่างมีสาระตรงตามที่ผู้ผลิตรายการต้องการบ้างหรือไม่ 
  1.2 เวลาถ่ายท า เป็นเวลาใด เช้า กลางวัน บ่าย เย็น หรือกลางคืน 
  1.3 แหล่งไฟฟ้า ในที่นั้นมีไฟฟ้าใช้หรือไม่มี ใช้ปลั๊กไฟแบบใด ก าลังไฟฟ้าเท่าไร ใน
ละแวกนั้นมีคลื่นเรดาร์ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็ก รบกวนหรือไม่ เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้น
จะรบกวนการบันทึกรายการโทรทัศน์ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง 
  1.4 สภาพของแสง ในสถานที่นั้นมีทิศทางของแสงอาทิตย์อย่างไรในเวลาที่ผู้ผลิต
รายการจะไปถ่ายท าดวงอาทิตย์ขึ้นด้านใดตกแต่งด้านใดควรใช้เข็มทิศส ารวจ เงาของต้นไม้หรือเงา
ของอาคารต่างๆ จะมีผลต่อภาพที่ผู้ผลิตรายการต้องการหรือไม่ จ าเป็นต้องถ่ายย้อนแสงหรือไม่ ถ้า
จ าเป็นต้องย้อนแสงจะได้เตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องไม่ถ่ายออกมาแล้วมืดถ้าจะไม่ใช้ไฟฟ้าแสงธรรมชาติ
เพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 
  1.5 ทิศทางกล้อง หลังจากส ารวจดูสถานที่ ดูทิศทางของแสงแล้วก็สามารถก าหนด
ทิศทางของกล้องได้จะวางกล้องจุดใดบ้างเพ่ือให้ได้ภาพตามที่ต้องการ จะใช้อุปกรณ์ประกอบการใช้
กล้องอ่ืนๆ ได้หรือไม่ เช่น เครน หรือสามขา หากต้องวางกล้องในที่สูงจะมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ปลอดภัย
หรือไม ่
  1.6 เสียง ฟังเสียงต่างๆ ในบริเวณที่จะถ่ายท าโดยเฉพาะเสียงรบกวน เช่น เสียงรถ 
เครื่องปรับอากาศ เสียงเครื่องจักร เครื่องบิน เป็นต้น และจะได้เลือกใช้ไมโครโฟนได้เหมาะสม 
ไมโครโฟนส าหรับบันทึกเสียงบรรยากาศหรือไมโครโฟนทิศทางเดียวส าหรับบันทึกเสียงคนพูดที่ผู้ผลิต
รายการต้องการ 
  1.7 ล าดับเหตุการณ์และล าดับภาพ บางเหตุการณ์หรือบางกิจกรรมจะอยู่เป็นล าดับ
ท้ายๆ ในบทของผู้ผลิตรายการ แต่บางครั้งจ าเป็นต้องถ่ายท าก่อน บางอย่างเกิดขึ้นครั้งเดียว 
บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ผู้ผลิตรายการต้องนัดเวลาให้แน่นอนเพ่ือมาถ่ายท าเหตุการณ์
นั้น นอกจากนี้ยังต้องจดบันทึกไว้ด้วยว่า กิจกรรมที่ต้องการนั้นเริ่มต้นที่จุดไหน ด าเนินไปอย่างไรและ
จบลงอย่างไร ภาพที่ผู้ผลิตรายการต้องการจะมีสาระบ่งบอกเรื่องราวในตัวของมันเองได้มากเพียงใด 
  1.8 การขออนุญาต สถานที่บางแห่งต้องขออนุญาต ผู้ผลิตรายการต้องติดต่อ
ประสานงานในเรื่องนี้ให้เรียบร้อย เจ้าของให้ใช้ได้ในเวลาใด วันใด ถ้ามีสิ่งของเสียหายผู้ผลิตรายการ
ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ผู้ผลิตรายการจะขอใช้ไฟฟ้าของเขาหรือไม่อย่างไร เป็นต้น ถ้าหากผู้ผลิต
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รายการลืมในเรื่องขออนุญาตนี้เมื่อยกทีมไปถ่ายท าแล้วเข้าไปในบริเวณดังกล่าวไม่ได้ก็จะเป็นการเสีย
เงินและเสียเวลาอย่างยิ่ง 
  1.9 สิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายท ารายการโดยตรง
แล้วสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ก็มีความจ าเป็น เช่น ที่จอดรถของกองถ่าย อาหาร ที่พัก เส้นทางการเดินทาง 
เป็นต้น ถ้าต้องการถักแรมก็ต้องจองโรงแรมที่พักไว้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆต้องประมาณ
การและเบิกจ่ายมาล่วงหน้าให้พร้อม 
 นอกจากนี้ ขณะมาส ารวจควรถ่ายภาพนิ่งสถานที่นั้นหรือสิ่งของนั้นหรือบุคคลนั้นๆ ไว้ด้วย 
เพราะนอกจากช่วยเตือนความจ าผู้ผลิตรายการแล้วยังช่วยในเรื่องของแสง เรื่องของฉากหรืองาน
กราฟิกที่จะตามมาโดยเฉพาะฉากละครนอกสถานที่และที่ส าคัญก็คือผู้ร่วมส ารวจจะเป็นช่างเทคนิค
หรือช่างกล้อง ควรร่วมปรึกษาหารือกันในความเป็นไปได้เพ่ือเตรียมการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์
ได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 
 2. การเตรียมการ จะต้องเตรียมทีมงาน อุปกรณ์ ล าดับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ และ
ตารางท างาน รายละเอียดมีดังนี้ 
   2.1 ทีมงาน ผู้ผลิตรายการต้องประชุมทีมงานถ่ายท าทั้งฝ่ายเทคนิคและฝ่ายรายการ 
โดยเฉพาะช่างเทคนิคต้องบอกให้เขาทราบข้อมูลที่ได้จากการส ารวจรูปแบบของรายการจะเป็นแบบ
ใด มีเค้าโครงเรื่องอย่างไร ใครที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานด้านไหนบ้าง ระยะเวลาที่จะออกไปถ่าย
ท า เดินทางอย่างไร พักท่ีไหน เป็นต้น 
  2.2 อุปกรณ์ ต้องเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีจะน าออกไปใช้ในการถ่ายท า
รายการ ควรจองล่วงหน้า เช็คสภาพความเรียบร้อยของกล้อง เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์จะใช้แบบ
ไหน เทปเตรียมไปพอหรือไม่ สามขา รางส าหรับดอลลี่ สายเคเบิ้ล โคมไฟ แบตเตอรี่ มอร์นิเตอร์ 
เครื่องตรวจสัญญาณภาพ เป็นต้น ตลอดจนร่มกันแดดหรือกันฝน ผ้าพลาสติก เสื้อกันฝน แบตเตอรี่ 
มอร์นิเตอร์ เครื่องตรวจสัญญาณภาพ เป็นต้น ตลอดจนร่มกันแดดหรือกันฝน ผ้าพลาสติก เสื้อกันฝน 
รองเท้าบูทส าหรับช่างกล้องเพราะบางทีต้องย่ าไปในที่เปียกแฉะๆ เป็นต้น 
  2.3 ล าดับการถ่ายท ารายการ (shooting order shot list) ผู้ผลิตรายการต้อง
เตรียมบทเพ่ือการถ่ายท ารายการให้พร้อมโดยแยกออกมาเรียงล าดับตามที่จะถ่ายจริงเพราะในการ
ถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการควรถ่ายท า ณ จุดๆ หนึ่ง ให้เรียบร้อยหมดทุกช็อตแล้วจึง
เคลื่อนไปยังจุดต่อไป การเตรียมรายการช็อตถ่ายท า (shot list) ตามล าดับการถ่ายท ารายการจึง
ส าคัญ เพราะจะช่วยให้งานด าเนินไปได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
  2.4 ตารางการท างาน ควรจัดท าตารางการท างานเพ่ือจะได้ไม่สับสนวุ่นวายในวันไป
ถ่ายจริง ในตารางก าหนดว่า วัน เวลาใด ถ่ายท าที่ไหน ใครที่เก่ียวข้อง และรับผิดชอบ ตลอดจนระบุที่
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พักเวลาเดินทาง การจัดตารางท างานท าได้ในหลายลักษณะอาจเริ่มตั้งแต่วางผังรายการเสร็จแล้วก็ได้ 
เพราะจะเริ่มมีงานหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 

การปฏิบัติการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ 
 
 การลงมือถ่ายท ารายการนอกสถานที่ ในวันถ่ายท าจริงจะมีการปฏิบัติงานตามตารางที่เตรียม
ไว้เป็นหน้าที่ของผู้ก ากับรายการ (Director) ที่จะต้องก ากับและควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม
แผน การท างานที่ส าคัญในข้ันตอนนี้คือ 
 1. การก ากับและควบคุมทีมงาน ช่างกล้องต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าผู้ผลิตรายการต้องการ
อะไร รายการของผู้ผลิตรายการมีรูปแบบเช่นไร แม้จะอธิบายไปแล้วตอนเตรียมงานก็ควรท าอีกเพ่ือ
รื้อฟ้ืนความทรงจ า ช่างกล้องบางคนชอบให้ก ากับทีละช็อต บางคนชอบให้อธิบายครั้งเดียวแล้วลงมือ
ถ่ายจนจบ ผู้ผลิตรายการต้องอธิบายว่าช็อตแต่ละช็อตที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไร ขึ้นต้นลงท้ายอย่างไร 
ขนาดของภาพที่ต้องการ ช่วงเวลาและเทคนิคอ่ืนที่ต้องการประสบการณ์ของช่างกล้องที่จะช่วย
แก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาได้ แต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก ากับ
รายการ ส่วนช่างเสียง ช่างแสง ผู้ผลิตรายการต้องการให้บันทึกเสียงใดบ้าง เช่น เสียงบรรยาย เสียง
บรรยากาศ เป็นต้น เขาจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมผู้ช่วยหรือเลขานุการบทมีหน้าที่บอกล าดับ
กิจกรรมที่จะถ่ายท าจดคิวว่าถ่ายช็อตอะไรไปก่ีครั้ง ระยะเวลา ถ้ามีรหัสเวลา (time code) ก็จดลงไป 
ถ้าเป็นการถ่ายละครก็ต้องจดบันทึกความต่อเนื่องของแต่ละช็อตด้วย 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 10.5 การท างานของผู้ก ากับรายการ  
ที่มา  http://www.cybercollege.com 
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 2. การสื่อสารกับทีมงาน ถ้าอยู่ห่างกันมากอาจใช้เครื่องติดต่อสื่อสารแบบวิทยุ การสั่งการ
ควรสั่งให้ชัดเจนเมื่อลงมือเดินกล้องแล้วจะไม่มีเสียงใดๆ นอกจากเสียงของเหตุการณ์หรือ กิจกรรม 
หรือเสียงผู้ด าเนินรายการหรือเสียงผู้แสดงในการก ากับรายการส าหรับทีมนอกสถานที่สั่งการ 
 3. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ การถ่ายท ารายการนอกสถานที่โดยใช้กล้องตัวเดียว มี
วิธีการถ่ายท ารายการโทรทัศน์คล้ายภาพยนตร์ เช่น  
  3.1 มาสเตอร์ช็อต (master shot) เริ่มต้นการบันทึกแต่ละเหตุการณ์โดยให้ภาพมุม
กว้าง (wide shot) เพ่ือให้ครอบคลุมเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ ไปตลอดแล้วจึงขอให้แสดงซ้ าอีก 
เพ่ือบันทึกภาพในขนาดต่างกันอาจให้แสดงซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง และควรบันทึกไว้ว่าแต่ละช็อตแต่ละ
เทค เป็นอย่างไรใช้ได้ดีหรือไม่ 
  3.2 ล าดับการถ่ายท ารายการ การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ต้องบันทึก ณ ที่ที่
หนึ่งให้แล้วเสร็จแล้วจึงย้ายไปที่ต่อไป ควรถ่ายภายนอกอาคารให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายในอาคาร 
เพราะอากาศและสภาพแสงอาจเปลี่ยนไป การที่จะบันทึกเหตุการณ์ใดก่อนหลังอย่างไรนั้นก็ดูจาก
ล าดับเพื่อในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ที่เตรียมไว้ 
  3.3 สัดส่วนของเทค โดยปกติมักถ่ายท าตามที่ก าหนดไว้ในบทแต่ละช็อตอาจถ่าย
มากกว่า 1 ครั้ง ถ้าผู้ก ากับรายการยังไม่เป็นที่พอใจ หรือถ่ายมากกว่า 1 ครั้ง เอาไว้เลือกใช้ตอนตัดต่อ
โดยช็อตเดิมแต่เปลี่ยนมุมกล้องหรือขนาดภาพหรือใช้เทคนิคอ่ืนประกอบเพราะบางครั้งเมื่อถึงเวลา
ถ่ายท าจริง ผู้ก ากับอาจค้นพบวิธีการที่น่าสนใจกว่าที่เขียนไว้ในบท ด้วยเหตุนี้จึงมีการเตรียมเทป
โทรทัศน์ไว้ว่าจะใช้เท่าไหร่ เผื่อขาดเผื่อเหลือ การบันทึกในสัดส่วน 3 ต่อ 1 หมายความว่า ถ่ายช็อต
เดียวนั้น 3 ครั้ง แล้วน าไปใช้ตัดต่อเพียงครั้งที่ดีที่สุดหรือพอใจที่สุด หากมั่นใจว่า ถ่ายครั้งเดียวใช้ได้ก็ 
1 ต่อ 1 หรือ 2 ต่อ 1 โดยทั่วไปมักถ่ายท ากันด้วยสัดส่วน 3 ต่อ 1 สามารถเลือกช็อตที่ดีที่สุดไปตัดต่อ
ได้ ส่วนช็อตที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในรายการอ่ืนก็ได้ อย่างไรก็ตามจะใช้เทปมากน้อยแค่ไหนก็
ต้องค านึงถึงงบประมาณเวลาถ่ายท าและที่ส าคัญคือคุณภาพของงานว่าผู้ผลิตรายการต้องการความ
ประณีตเพียงใด 
  หลังจากจัดท าล าดับเพ่ือการตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็น าไปตัดต่อได้ ผู้ผลิตรายการจะ
ท างานร่วมกับผู้ตัดต่อ (editor) ตลอด บทที่ผู้ก ากับใช้กับบทของผู้ตัดต่อก็เป็นบทเดียวกันเพ่ือให้
เป็นไปตามท่ีต้องการทั้งภาพและเสียง หากมีปัญหาจะได้ตัดสินใจได้  
 4. การเขียนบทบรรยายนอกสถานที่ (Commentary writing) บางครั้งผู้ผลิตรายการ
เขียนบทบรรยายก่อน แล้วออกไปถ่ายท าเพ่ือให้ได้ภาพตามบทบรรยายนั้นๆ แต่บางครั้งจะไม่ได้ดังใจ
นึกเพราะผู้ผลิตรายการจะไปบังคับภาพให้เป็นไปตามเสียงย่อมยากกว่าท าเสียงให้เข้ากับภาพ ด้วย
เหตุนี้หลังจากตัดต่อเรียบร้อยแล้วจะมีบางช่วงที่ต้องบรรยายเพ่ิมเติมหรือบางรายการท าค าบรรยาย
ประกอบทั้งรายการก็มีการเขียนบทบรรยายนอกสถานที่มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 
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  4.1 เหตุผลความจ าเป็นในการเขียนบทบรรยายนอกสถานที่ เหตุผลคือเพ่ือบอก
เรื่องราวให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถสื่อด้วยภาพที่ถ่ายมาได้  และเพ่ือสนับสนุน ขยายความ 
ยืนยันความจริงของสาระที่อยู่ในภาพให้สมบูรณ์ขึ้นหรือแก้ปัญหาส่วนที่ขาดตกบกพร่องในภาพหรือ
การตัดต่อ เชื่อมจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งหรือเชื่อมภาพจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุการณ์
หนึ่งหรือน าไปสู่ค าพูดที่จะตามมาหรือเหตุการณ์ท่ีจะตามมา หรือชี้แจงโครงสร้างของรายการ 
  4.2 ขั้นตอนในการเขียนค าบรรยายนอกสถานที่ สิ่งแรกคือจับเวลาในแต่ละช็อต แม้
ตอนตัดต่อจะมีบทตัดต่อแล้วแต่เมื่อตัดต่อเสร็จแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจึงควรมีการ
ตรวจสอบเวลาใหม่โดยละเอียด ต่อมาเขียนค าบรรยาย ผู้ผลิตบางรายฉายเทปดูไปและเขียนไปลอง
อ่านดูทันทีแต่วิธีการนี้จะท าให้เทปเสียหายได้ ผู้ผลิตรายการมีล าดับภาพและเวลาอยู่แล้ว เขียนเสร็จ
แล้วค่อยน ามาลองอ่านกับภาพก็ได้ การเขียนค าพูดในภาษาไทยจะต้องค านวณว่าผู้บรรยายของผู้ผลิต
รายการอ่านกี่ค าต่อวินาที การพูดของคนแต่ละคนจะมีอัตราความเร็วแตกต่างกัน เขียนค าบรรยายแต่
ละค าโดยนับจ านวนค าพูดให้พอดีกับเวลาไม่ควรใช้นาฬิกาจับเวลาว่าค าบรรยายใช้เวลากี่วินาที 
เพราะจังหวะที่ผู้ผลิตรายการอ่านจะไม่พอดีกับจังหวะที่ผู้บรรยายอ่าน จากนั้นจึงพิมพ์ค าบรรยาย เมื่อ
เขียนและลองอ่านแก้ไขเรียบร้อยแล้วควรพิมพ์ลงบนกระดาษที่ไม่ท าให้เกิดเสียงเวลาจับ ค าบรรยาย
แต่ละตอนควรจบอยู่ในกระดาษแผ่นเดียว ถ้าค าบรรยายในตอนใดพิมพ์ยังไม่จบแต่สุดหน้ากระดาษ
แล้ว ควรขึ้นตอนใหม่ในกระดาษแผ่นใหม่ ไม่ควรเย็บติดกันแต่ควรหนีบด้วยคลิปเวลาเปลี่ยนหน้าจะ
ได้ดึงคลิปออกไม่เกิดเสียงดังเวลาบรรยายอย่าลืมใส่จุดเข้าและจุดออกเป็นรหัสเวลาด้วย 
  4.3 เทคนิคการเขียนค าบรรยายนอกสถานที่ในการเขียนค าบรรยายนอกสถานที่มี
เทคนิค คือ ควรเขียนเป็นประโยคสั้นๆ และค าที่ใช้ต้องออกเสียงง่าย ไม่ต้องบรรยายสิ่งที่เห็นชัดแจ้ง
ด้วยภาพ เช่น รถเมล์สีแดง ที่ผู้ผลิตรายการเห็นอยู่นี้...ผู้ผลิตรายการควรมองหาจุดที่น่าสนใจจากภาพ 
ยกมาเป็นประเด็นในการบรรยาย ต้องไม่ขัดกับภาพหรือจัดกับความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการนั้น 
นอกจากมีจุดมุ่งหมายอย่างอ่ืน แต่ก็ไม่ควรพูดซ้ าซากหากภาพนั้นบอกสาระได้สมบูรณ์อยู่ในตัวของ
มันเองอยู่แล้ว 
  สิ่งที่ต้องระลึกเสมอคือ ค าบรรยายควรไปด้วยกันกับภาพหากจะบอกอะไรที่
นอกเหนือออกไปก็ไม่ควรให้เบี่ยงเบนไปจากภาพที่ปรากฏอยู่เพราะจะท าให้ผู้ชมไขว้เขว สับสน โดย
ปกติแล้วจะไม่บรรยายซ้อนเสียงพูดของคนที่อยู่ในภาพ ถ้าไม่จ าเป็นอย่าบรรยายภาพที่มีความ
น่าสนใจมากที่สุดอยู่แล้ว หมายความว่าภาพนั้นบอกเรื่องราวดีอยู่แล้ว   
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การท างานหลังการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ 
 
 เมื่อถ่ายท ารายการนอกสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อ ได้แก่ การจัดท า
ล าดับเพ่ือการตัดต่อ การลงมือตัดต่อ การเขียนบทบรรยาย การผสมภาพและเสียงขั้นสุดท้าย ดังนั้น 
หลังจากการถ่ายท ารายการโทรทัศน์มาแล้ว ผู้ผลิตรายการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ล าดับของช็อตอยู่ม้วน
ใด ถ่ายกี่ครั้ง ความยาวของช็อต กี่วินาที กี่นาที การเปลี่ยนช็อตว่าเปลี่ยนช้าหรือเร็ว เปลี่ยนโดย
วิธีการใด เช่น ซูมอินหรือซูมเอ้าท์ ใช้เวลาเท่าไร ความต่อเนื่องระหว่างภาพและเสียง เป็นต้น 
 การพิจารณาแต่ละช็อตว่าจะน ามาล าดับอย่างไร ย่อมมีผลต่อการด าเนินเรื่อง ช่วงจังหวะช้า
หรือเร็ว ความหมายของภาพที่มีสาระและศิลปะ ดังนั้น ขั้นตอนของการตัดต่อจึงมีความส าคัญมากใน
การจูงใจผู้ชม ผู้ชมจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวลา สถานที่ มิติ ได้ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดต่อ 
 1. ล าดับภาพและเสียงเพื่อการตัดต่อ (assembling order) แม้ผู้ผลิตรายการได้จดไว้โดย
ละเอียดแล้วก็ตามว่าถ่ายท าไว้ในม้วนใด กี่ครั้ง ครั้งใดที่ใช้ได้ เสียงเป็นอย่างไร รหัสเวลาเท่าไหร่ 
ผู้ผลิตรายการควรน าเทปมาฉายกลับดูอีกครั้งหากมีการบันทึกการสัมภาษณ์หรือค าพูดอ่ืนๆ ที่บันทึก
ไว้ขณะถ่ายท า ควรถ่ายเสียงลงเทปเสียงหรือซีดีเสียง แล้วน าไปถอดความ ให้เรียบร้อยน ามาใช้ในการ
ตัดต่อล าดับภาพและเสียงด้วยและเมื่อเขียนค าบรรยายแล้วอย่าลืมเว้นจังหวะหยุดส าหรับเสียง
สัมภาษณ์ เพลงและเสียงประกอบด้วยหรือแม้แต่ช่วยที่ให้คนดูได้บรรยายก่อนว่าภาพและเสียงไป
ด้วยกันได้ดีที่สุดหรือไม ่
 การถ่ายท ารายการนอกสถานที่เป็นการท างานที่ลงทุนมากในเรื่องของเวลาและงบประมาณ 
ดังนั้นเมื่อจะลงมือท างานจึงต้องท าให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มวางแผนโดยเฉพาะในการบันทึกภาพหรือ
ถ่ายภาพ ภาพทุกช็อตต้องถ่ายท าอย่างประณีต โดยถือว่าทุกช็อตมีความส าคัญเท่ากันหมดเพราะเมื่อ
ถ่ายท าทุกช็อตอย่างประณีตบรรจงแล้วเวลาตัดต่อและส่งออกอากาศ รายการโทรทัศน์นั้นจะมีแต่
ภาพที่มีสาระและศิลปะอันน่าสนใจติดตามชม การถ่ายท ารายการนอกสถานที่จึงมีเทคนิคที่ส าคัญที่
ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
  1.1 ภาพที่แสดงถึงสถานที่และบรรยากาศทั่วไป (establisher or general viewer) 
ภาพที่แสดงถึงสถานที่และบรรยากาศทั่วไป เป็นภาพที่ใช้แสดงถึงสถานที่ที่ผู้ผลิตรายการไปถ่ายท า 
เพ่ือให้ผู้ชมรู้ว่าเหตุการณ์ กิจกรรม หรือบุคคลนั้นๆ อยู่ในสถานที่ใด ดังนั้นทุกครั้งที่ถ่ายท าไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ใดหรืออาคารใดๆก็ตาม ผู้ผลิตรายการควรบันทึกภาพที่เป็นการมองทั่วๆ ไปจากภายนอก
สัก 1-2 ช็อต เรียกว่า exterior general view หรือ establisher เพ่ือให้คนดูรู้ว่าอาคารนั้นตั้งอยู่
บริเวณใดมองจากภายนอกแล้วเป็นเช่นไร แม้มิได้ก าหนดไว้ในบทแต่ควรบันทึกไว้จะมีประโยชน์ใน
เวลาตัดต่อภาพทั้งสิ้น เวลาท าล าดับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการต้องใส่รายการนี้ลงไป
ด้วย เป็นการแนะน าสถานที่ที่ผู้ผลิตรายการจะไปสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีภาพผู้คนก าลังขับขี่
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ยวดยาน หรือก าลังเดิน ภาพทิวทัศน์ ภาพตึกรามบ้านช่อง ภาพเด็กก าลังเล่น ฯลฯ ภาพประเภทนี้
เรียกว่า Wallpaper shot ใช้ในกรณีที่มีการบรรยายถึงสิ่งที่ยากจะแสดงให้เห็นเป็นภาพโดยตรงได้
อย่างชัดเจน ผู้ผลิตรายการจะใช้ช็อตประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนก็ก าหนดดูได้จากบทโทรทัศน์เตรียมไว้
ให้พอ แต่ระวังอย่าใช้ให้มากเกินไปถ้าใช้ได้อย่างสัมพันธ์กับค าพูดหรือบทบรรยายมากเท่าใด ช็อตนั้น
ก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น 
  1.2 หลีกเลี่ยงภาพกระโดด (jump cuts) หากผู้ผลิตรายการก าลังตัดต่อภาพถึงช่วง
ที่เป็นภาพผู้ชายวิ่งมาตามถนนจนเข้ามาใกล้กล้อง แล้วผู้ผลิตรายการตัดเป็นภาพชายผู้นั้นก าลังอ่าน
หนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอ้ี นี่คือ ลักษณะของการตัดต่อภาพกระโดดคือ กระโดดจากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกแห่งหนึ่งคนดูจะรู้สึกสะดุดๆ วิธีที่จะหลีกเลี่ยงการตัดต่อภาพท านองนี้ท าได้ คือ ช็อตที่แสดงถึงว่า
ก าลังมีการเดินทางไม่ว่าคนเดิน คนวิ่ง รถวิ่ง หรือเครื่องบิน ต้องปล่อยให้คน รถ หรือเครื่องบินผ่าน
ออกไปจากกรอบภาพเสียก่อนจึงตัดภาพ จากกรณีดังกล่าวอาจท าได้โดยให้ชายผู้นั้นวิ่งผ่านกล้องไป
ก่อน หรือภาพต่อไปควรเป็นภาพใกล้ของเครื่องดื่มของชายผู้นั้นที่วางอยู่ใกล้เก้าอ้ีที่เขานั่งและถัดไป
จึงเป็นภาพเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอ้ีนั้น 
  1.3 ภาพกระโดดที่รบกวนความรู้สึก (thaw nuisance jump cut) ในการตัดต่อ
ภาพที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง ก าลังพูดและเดินอยู่หรือเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ที่ผู้ผลิตรายการ
ต้องการตัดต่อค าพูดของผู้แสดงให้กระชับเมื่อตัดต่อเสียงฟังแล้วรื่นหูแต่ภาพจะกระโดด 
  1.4 ภาพย่นระยะเวลา เหตุผลที่จะใช้ช็อตคั่นกลางอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องเวลา 
หากจะรอให้เหตุการณ์ด าเนินไปตามเวลาจริง บางรายการต้องใช้เวลานานแม้จะมีดนตรีไพเราะผู้ผลิต
รายการน ามาใช้ประกอบอย่างเหมาะสมคนดกู็จะเบื่อได้ เช่น พิธีแห่นางแมวซึ่งต้องแห่ไปรอบหมู่บ้าน 
และกินเวลานานมากกว่ารอบหมู่บ้าน อาจตัดภาพคนก าลังร้องร าท าเพลงแล้วตัดกลับมาที่ลานพิธีเลย
ก็ได้ ผู้ชมดูแล้วไม่ขัดความรู้สึก 
  ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จ าเป็นที่ต้องวางแผนถ่ายช็อตบางช็อ
ตที่จะใช้คั่นเวลาของกิจกรรมบางอย่างกระชับขึ้น เช่น เข้าไปนั่งในรถแล้วขับออกไป ท าอาหาร วาด
รูป ส ารวจเอกสาร เป็นต้น ผู้ผลิตรายการสามารถรวบเวลาเข้ามาได้โดยบันทึกกิจกรรมในช่วงเริ่มต้น 
และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนั้นในหลายๆ มุมและด้วยภาพหลายๆ ขนาดตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วย
ภาพกว้างของคนเข้าไปนั่งในรถแทนที่ผู้ผลิตรายการต้องถ่ายตอนเสียบกุญแจสตาร์ทรถคาดเข็มขัด
นิรภัยหรืออ่ืนๆ ผู้ผลิตรายการตัดมาเป็นภาพมุมต่ าเห็นรถวิ่งผ่านกล้องไปเลยก็ได้ 
  1.5 ภาพแทรก (insert shot) เมื่อผู้ผลิตรายการถ่ายกิจกรรมหนึ่งไปแล้วด้วยภาพ 
ผู้ผลิตรายการต้องนึกว่าถ้าผู้ผลิตรายการมองดูอะไรไกลๆ แล้วน่าสนใจหรือไม่ผู้ผลิตรายการอยากเข้า
ไปดูเขาท าอะไรกนัใกล้ๆ บ้างไหมหรือสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือนั้นมันเป็นอะไร เป็นต้น เหล่านี้
เป็นเหตุผลที่ผู้ผลิตรายการต้องถ่ายภาพแทรกไว้ ตัวอย่างเช่น บันทึกบทบาทคนก าลังเอ้ือมมือไปเปิด
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วิทยุเป็นภาพไกลควรให้ผู้แสดงนั้นแสดงซ้ าอีกครั้งหรือสองครั้งโดยบันทึกภาพขนาดใกล้มือก าลังกด
ปุ่มวิทยุมีข้อสังเกตว่าบทบาทที่ท าซ้ า ถ้าบันทึกด้วยภาพใกล้ควรกระท าให้ช้ากว่าปกติเล็กน้อยถ้าท า
แบบปกติหรือท าเร็วๆ เวลาตัดต่ออาจจะดูไม่ทัน ดังนั้น เวลาตัดต่อก็ต้องเลือกจุดตัดต่อ (editing 
point) ไม่ให้สะดุดอีกด้วย 
  1.6 ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 3 ตัว (three for the price for one) วิธีการที่จะได้
ภาพ 3 ช็อตโดยการบันทึกครั้งเดียวก็คือ เมื่อใดที่จะซูม (zoom) ให้เริ่มต้นด้วยภาพนิ่งๆ ก่อน
ประมาณ 8 วินาทีและเม่ือซูมแล้วก็ให้นิ่งอยู่อีก 8 วินาที ซึ่งจะน ามาใช้ตอนตัดต่อได้เป็นอย่างดี ผู้ผลิต
รายการจะได้ภาพ 3 ช็อต คือ ช็อตแรกเป็นภาพไกล ช็อตที่ 2 ภาพซูมอินและภาพที่สามภาพใกล้ 
ผู้ผลิตรายการใช้จริงในช็อตที่สอง อีก 2 ช็อตผู้ผลิตรายการเก็บไว้ใช้ในล าดับอ่ืนได ้
  1.7 ภาพและเสียงที่ทวนซ้ าคนละมุมภาพเช่น เมื่อผู้ผลิตรายการบันทึกภาพหญิงสาว
ผู้หนึ่งก าลังเดินเข้าไปในร้านท าผมผู้ผลิตรายการต้องบันทึกภาพต่อเนื่องไปจนให้เธอเดินเข้าไปในร้าย
เรียบร้อยก่อนจนลับสายตา ต่อไปเมื่อผู้ผลิตรายการเข้าไปถ่ายในอาคารตั้งกล้องรับภาพเธอเดินเข้า
ประตูมา ผู้ผลิตรายการต้องบันทึกเริ่มต้นจากประตูที่ยังปิดสนิทอยู่ เธอคนนั้นอยู่ข้างนอกเมื่อให้คิว
เธอก็จะเดินมาที่ประตูและเปิดเข้ามา ผู้ผลิตรายการต้องบันทึกกิจกรรมนี้ทั้งภาพและเสียง อย่างน้อย 
2 ช็อต คือ ช็อตที่ถ่ายภาพนอกและช็อตที่ถ่ายภาพในภาพ 2 ช็อตนี้จะท าให้การตัดต่อได้ง่ายมองดู
แล้วราบรื่น 
  1.8 การบันทึกภาพการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ที่ต้องการให้เห็นทั้ง 2 คน โดย
กล้องตัวเดียวจับภาพคนสองคนพูดกันคงเห็นแต่ด้านข้างของคนสองคนนั้น ผู้ชมเห็นแล้วจะรู้สึกอยู่
ห่างเหินเหมือนมองเห็นคนสองคนคุยกันไกลๆ ผู้ผลิตรายการต้องอย่างเห็นหน้าตรงของผู้ให้สัมภาษณ์
ด้วยแน่นอนควรจับภาพข้ามไหล่ (Overshoulder Shot : OS) ผู้ชมจะเห็นหน้าของผู้ให้สัมภาษณ์ใน
มุมมองที่ขนาดไกลแต่ชัดเจนให้ความรู้สึกเหมือนกับนั่งอยู่ในวงสัมภาษณ์นั้นด้วยเมื่อจะเปลี่ยนขนาด
ภาพ ผู้ก ากับรายการต้องตกลงกับช่างกล้องว่าทั้งหมดมีกี่ค าถามแต่ละค าถามควรเปลี่ยนขนาดภาพ 
เช่น ค าถามที่ 1 กล้องจับภาพข้ามไหล่ ถามค าถามที่ 2 กล้องซูมอินเป็นภาพขนาดกลาง ผู้ให้
สัมภาษณ์ ขณะถามค าถามที่ 3 กล้อง ซูมอินเป็นภาพขนาดใกล้ ผู้ผลิตรายการจะได้ภาพ 3 ขนาด ไว้
ส าหรับตัดต่อเพราะเวลาตัดต่ออาจไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพและเสียงที่เป็นค าถามก็ได้และระหว่างจุดตัด
ต่อก็ต้องควรมีภาพแทรกหรือภาพคั่นกลางภาพที่จะบันทึกไว้ใช้ในการตัดต่อ ได้แก่ ผู้สัมภาษณ์ก าลัง
ฟังค าถาม 
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ภาพที่ 10.6 การถ่ายท ารายการสัมภาษณ์นอกสถานที่  
ที่มา  http://www.news.rmutt.ac.th  

 
  ส าหรับภาพปฏิกิริยาตอบรับหรือรับฟังของผู้สัมภาษณ์ต้องไม่มีอากัปกิริยาพยัก
เพยิดมากจนเกินไปอาจพยักหน้าเพียงเล็กน้อยหรือแสดงอาการสนใจใคร่รู้ด้วยสายตา  
  ภาพผู้ถามค าถาม หลังจากบันทึกผู้ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ตั้งกล้องจับภาพข้ามไหล่
เห็นหน้าผู้ถามค าถาม ถามแต่ละค าถามก็จะเปลี่ยนขนาดภาพไป เช่น ซูมอินเป็นภาพขนาดใกล้และ
ใกล้มาก และอย่าลืมถ่ายภาพกิริยาตอบโต้ด้วย 
  ภาพระยะไกล อาจจ าเป็นต้องถ่ายภาพลองช็อตของคู่สัมภาษณ์ไว้แต่ต้องระวังมิให้
ผู้ชมจับผิดตอนตัดต่อได้ว่าปากไม่ตรงกับค าพูด นั่นคือ ต้องจับภาพระยะไกลพอสมควร 
  สายตา ควรระวังเรื่องระดับสายตา (eyelines) ด้วย ให้อยู่ในระดับที่เป็นทิศทาง
เดียวกัน 
  มุมกล้อง ควรระวังการจับภาพผู้สัมภาษณ์หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ให้อยู่ในมุมมองที่
สวยงามเหมาะสม ไม่ท าให้เขาหรือเธอมองดูน่าเกลียดเกินกว่าความเป็นจริงมากเกินไป 
  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเทคนิคพ้ืนฐานที่ผู้ผลิตรายการควรจะทราบไว้ใช้ในการบันทึก
รายการสัมภาษณ์นอกสถานที่โดยใช้กล้องตัวเดียว 
  1.9 ไม่ควรข้ามเส้น 180 องศา (Line of action หรือ Line of Axis) อย่าลืมว่าแม้
จะถ่ายท านอกสถานทีก่็ต้องยึดหลีกนี้ไว้อย่าข้ามเส้นภาพของกิจกรรมต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที่ 10.7 เส้น 180 องศาที่ผู้ถ่ายภาพไม่ควรข้ามเส้น   
ที่มา http://www.xn--l3cdl7ac1a7b0al6ab0nxc.com  

 
  1.10 บันทึกเสียง ผู้ผลิตรายการฝึกให้เป็นนิสัยว่าควรบอกช่างเสียงว่าผู้ผลิตรายการ
ต้องการเสียงอย่างไร การตรวจสอบเสียงด้วยหูฟัง เสียงบางอย่างหูผู้ผลิตรายการไม่ได้ยินแต่
ไมโครโฟนรับได้ จึงควรฟังจากหูฟังและเข็มชี้ในเครื่องบันทึก หากมีเสียงของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
เป็นต้น ควรปิดเครื่องไฟฟ้าเหล่านั้นชั่วคราวจนกว่าจะถ่ายเสร็จ ควรยกหูโทรศัพท์ออกจากแป้น
ระหว่างบันทึกเพ่ือป้องกันเสียงกริ่งดังที่ไม่ต้องการ ควรตัดหรือหยุดเมื่อมีเสียงเครื่องบินบินผ่านขณะ
บันทึก รอให้เงียบก่อนแล้วจึงบันทึกต่อ 
  1.11  การจัดแสง ผู้ผลิตรายการต้องบอกความต้องการว่าผู้ผลิตรายการต้องการ
แสงแบบใด เน้นหรือไม่เน้นอะไร ไม่จ าเป็นต้องตัดแสงให้สว่างเท่ากันหมดทุกจุดในสถานที่ที่ผู้ผลิต
รายการบันทึกภาพ 
  1.12  อย่าบันทึกมากเกินไป ผู้ผลิตรายการควรวางแผนการใช้เทปหรือพ้ืนที่การ
บันทึกภาพเหมือนใช้ฟิล์มภาพยนตร์ เพราะถ้าถ่ายมามากเกินไปก็จะเสียเวลาหากภาพตอนตัดต่อด้วย 
ภาพที่ถ่ายมาแล้วไม่ใช้จะเสียประโยชน์ 
  1.13 ดูจอภาพ ก่อนบันทึก ระหว่างบันทึก และฉายกลับเพ่ือจะได้แน่ใจว่าได้ภาพ
ตามที่ต้องการถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน สิ่งหรือสาระส าคัญในภาพอยู่ไกลไปหรือไม่จนมองไม่เห็น
รายละเอียดเพราะจอภาพโทรทัศน์มีขนาดเล็กภาพนั้นควรเป็นภาพโคลสอัพหรือไม่ 
  1.14  การใช้ขาตั้งกล้อง (tripod) ขาตั้งกล้องจะช่วยให้ได้ภาพที่ไม่สั่นไม่ว่าจะต้อง
การเทคนิคภาพอย่างไร ภาพที่ได้จะเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวลและราบรื่นสวยงาม นอกจากมีเหตุผล
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เท่านั้นจึงจะถือแบกบ่า เช่น ถ่ายข่าวจลาจล หรือภาพข่าวทั่วไป ถ่ายภาพแทนสายตา คนก าลังเดิน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดอลลี่อีกด้วยซึ่งต้องส ารวจดูด้วยว่าพ้ืนเรียบหรือไม่ 
  ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคพ้ืนฐานบางประการเท่านั้นที่ผู้ผลิตรายการควรศึกษาท าความ
เข้าใจไว้ และพยายามหาประสบการณ์จากการถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ให้มากที่สุด 
ผู้ผลิตรายการอาจพบปัญหาต่างๆ กันออกไป จึงต้องมีการวางแผนที่ดีและมีหลักในการท างานในการ
ถ่ายท านอกสถานที่ท่ีดี และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยดีอีกด้วย 
 2. บันทึกเสียง เมื่อมีบทบรรยาย เลือกดนตรี หาเสียงประกอบเรียบร้อยแล้วก็ท าการบันทึก
ผสมเสียงต่างๆ เหล่านั้น ถ้ามีการท าไตเติ้ล เครดิตท้าย ภาพแทรก หรืองานกราฟิกก็ท าไปพร้อมกันใน
ห้องผลิตรายการเพ่ือออกมาเป็นรายการที่สมบูรณ์พร้อมที่จะออกอากาศได้ถ้าการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วก็น าไปบรรยายหรือเชื่อมกับ
รายการส่วนอื่นๆ ในห้องผลิตรายการหรือต้องตัดต่อตามบทโทรทัศน์ที่ได้เขียนไว้ต่อไป 
 

การถ่ายทอดสดรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
 การถ่ายทอดสด (Outside broadcast) หมายถึง การด าเนินการออกอากาศแพร่ภาพ
รายการโทรทัศน์ หรือเหตุการณ์พิเศษให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชม ในขณะที่รายการนั้นหรือเหตุการณ์นั้น
ก าลังด าเนินเรื่องอยู่หรือก าลังเกิดขึ้นอยู่ รายการนั้นหรือเหตุการณ์นั้นต้องด าเนินหรือเกิดขึ้นนอก
สถานที่ รายการที่มักถ่ายทอดสด ได้แก่ รายการกีฬานัดส าคัญที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาต่างๆ รายการ
ถ่ายทอดสดพระราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมพิเศษหรือเหตุพิเศษที่
ประชาชนควรรับรู้และน่าสนใจ รายการบันเทิงประเภทรายการเพลงหรือแสดงคอนเสิร์ตสด (live 
concert) ที่เปิดแสดง ณ สถานที่ต่างๆ รายการประชุมสัมมนา อภิปรายทางการเมือง การสัมมนาทาง
วิชาการ หรือ การนับคะแนนการเลือกตั้ง เป็นต้น  
 1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ต้องใช้อุปกรณ์
และบุคลากรจ านวนเพียงพอที่จะปฏิบัติงานเหมือนการผลิตรายการในห้องผลิตรายการสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ อุปกรณ์ที่ใช้เรียกรวมกันว่าหน่วยถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB Unit หรือ Outside 
Broadcast Unit) พาหนะที่บรรทุกจึงเรียกว่ารถถ่ายทอดนอกสถานที่ โอบี แวน (OB van) ส่วน
บุคคลากรก็มีหน้าที่เหมือนการปฏิบัติงานในห้องผลิตรายการของสถานี มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่
ปฏิบัติงานในรถถ่ายทอดสดและกลุ่มท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  1.1 รถถ่ายทอดสด รถถ่ายทอดนอกสถานที่หรือรถโอบีแวน (OB Unit หรือ OB 
Van) มีหลายขนาดตามความต้องการการใช้งาน 
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  รถห้องควบคุมขนาดใหญ่ (Large mobile control room) รถที่บรรจุห้องควบคุม
แบบสมบูรณ์เต็มรูปแบบ ต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเป็นรถพ่วง อุปกรณ์ควบคุมการผลิต
รายการถ่ายทอดสดครบสมบูรณ์ทั้งด้านภาพและเสียง ห้องควบคุมเคลื่อนที่ขนาดใหญ่นี้มักน ามาใช้
กับการถ่ายทอดสดรายการใหญ่ๆ และส าคัญ ซึ่งต้องใช้คณะท างานจ านวนมาก และอุปกรณ์เทคนิค
จ านวนมากตามไปด้วย เช่น กล้อง ก็ต้องเป็นกล้องส าหรับออกอากาศแบบมาตรฐานจ านวน 5 ตัว 
เป็นต้น  
 

     
 

ภาพที่ 10.8 รถห้องควบคุมขนาดใหญ่ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ภายในรถ   
ที่มา http://www.live-production.tv   
 
  หน่วยถ่ายทอดสดนี้อาจเป็นรถแบบขับไปใช้ในพ้ืนที่ที่ต้องการแล้วปฏิบัติงานบนรถ
นั้นหรืออาจขนย้ายอุปกรณ์ในรถมาติดตั้งในห้องควบคุมชั่วคราวก็ได้ นอกจากนี้รายการสดที่ต้องใช้
วัสดุรายการอ่ืนหรือเทปวัสดุรายการอื่นๆ ถ่ายทอดมาได้โดยไมโครเวฟ มาสอดแทรกเข้าในรายการสด
ได้โดยตรง 
  รถควบคุม (Remote van) เป็นรถที่บรรจุระบบห้องควบคุมขนาดปานกลาง (light 
weight) มีเครื่องมือและอุปกรณ์แบบมาตรฐานออกอากาศส าหรับควบคุมกล้องที่ใช้ในห้องผลิต
รายการขนาดเบา 1-2 กล้อง มีแผงตัดต่อและเลือกภาพ หรือ สวิทเชอร์ จอภาพ และอุปกรณ์เสียง 
รายการจะบันทึกลงเครื่องบันทึกเทปเพ่ือจะส่งสัญญาณด้วยระบบไมโครเวฟ ไปที่ศูนย์การควบคุมที่
สถานีได ้เหมาะส าหรับถ่ายท ารายการนอกสถานที่ประเภทสารคดี ละคร และข่าว 
  รถบรรทุกขนาดเล็ก (light weight truck/small van unit) เป็นรถขนาดเล็กใช้กับ
กล้องในห้องผลิตรายการแบบน้ าหนักเบาและเครื่องบันทึกเทป 1 นิ้ว ออกแบบให้เหมาะสมกับงาน
ประเภทข่าวกีฬาในพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนี้อาจน าไปถ่ายท ารายการโฆษณานอกสถานที่ได้ หลังคารถใช้
ติดตั้งกล้องได้ ในบางกรณีอาจแปลงเป็นรถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม หรือถ่ายทอดสัญญาณ
ไมโครเวฟไปยังรถถ่ายทอดที่เป็นแม่ข่าย 
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  รถแวนเล็ก (station wagon/small van unit) ออกแบบให้เหมาะกับการถ่ายทอด
ข่าวสดออกอากาศ มีกล้องและเครื่องบันทึกเทปขนาดเล็ก กล้องส่งสัญญาณมายังรถถ่ายทอดโดยใช้
สายเคเบิลหรือเครื่องส่งไมโครเวฟขนาดเล็ก รถถ่ายทอดก็จะคอยทอดสัญญาณต่อไปยังสถานี
ถ่ายทอดสัญญาณหรือศูนย์รวมข่าวอีกทอดหนึ่ง 
   1.2 อุปกรณ์ในรถถ่ายทอดสดในรถถ่ายทอดสดระดับอาชีพ มีอุปกรณ์หลายอย่าง
แบ่งตามหน้าที่การท างานได้ดังต่อไปนี้ 
  - ส่วนควบคุมเสียง (audio area) ประกอบด้วย เครื่องผสมเสียง (audio mixer) 
ท าหน้าที่ผสมเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆ เครื่องรับวิทยุจากไมโครโฟนไร้สาย (wireless microphone 
receiver) เครื่องรับวิทยุจากไมโครโฟนไร้สาย เครื่องจ ากัดความดังของเสียง เครื่องขยายเสียง สาย
ปรับการเดินทางของเสียง เนื่องจากเสียงจากแหล่งต่างๆ อยู่ในระยะห่างจากจุดควบคุมเสียงไม่เท่ากัน 
จึงเดินทางถึงจุดควบคุมไม่เท่ากัน อุปกรณ์นี้จะปรับให้เสียงจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวเดินทางถึงจุดที่
ต้องการพร้อมกัน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องสัญญาณเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบ่งสัญญาณเสียงให้ไป
ตามช่องทางที่ต้องการ โดยสัญญาณท่ีแบ่งไปจะมีคุณสมบัติเท่าเดิมทุกประการ 
  - ส่วนก ากับรายการ ประกอบด้วย สวิทซ์ตัดภาพ มอนิเตอร์ จอแสดงคลื่น
สัญญาณไฟฟ้า จอแสดงต าแหน่งของสัญญาณสี แผงควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ
กล้อง อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องก าเนิดเวลา แสดงเวลาที่จะไปซ้อนบนภาพ เครื่องพิมพ์ตัวอักษร 
เครื่องรับโทรทัศน์ 
  - ส่วนเทปโทรทัศน์ (VTR Area) ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ จอภาพสี 
จอแสดงคลื่นสัญญาณไฟฟ้า จอแสดงต าแหน่งสัญญาณ 
  - ส่วนควบคุมสัญญาณภาพ ประกอบด้วย หน่วยควบคุมสัญญาณภาพ หน่วยก าเนิด
สัญญาณซิงค์ เครือ่งแยกจ่ายสัญญาณภาพ อุปกรณ์สื่อสาร 
  รถถ่ายทอดรายการนอกสถานที่ไม่ว่าขนาดใดจะมีอุปกรณ์หลักคล้ายกัน ในการ
ออกไปปฏิบัติอาจใช้รถหลายคัน ที่ส าคัญ ได้แก่ โอบีแวน (OB Van) และรถบรรทุกอุปกรณ์และ
เครื่องมือสนับสนุนการผลิตรายการ เรียกว่า รถบรรทุกอุปกรณ์ร่วม (auxiliary vehicles) 
    กล้องที่น าไปใช้ในรายการถ่ายทอดสดนั้นผู้ผลิตรายการควรเลือกน าออกมาใช้ตาม
ความจ าเป็น โดยดูความเหมาะสมของรายการที่จะท าเทคนิคพิเศษที่ต้องการ รายละเอียดของ
รายการ ความคล่องตัวในการท างาน เป็นต้น ศักยภาพของกล้องที่จะน ามาใช้ กับความเหมาะสมของ
งาน ซึ่งมใีห้พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
  -  กล้องโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการ (studio camera) ควรน ามาใช้ในรายการ
ถ่ายทอดรายการส าคัญๆ เช่น รายการพิเศษในอาคารหรืองานพิธีในอาคาร ละครฉากใหญ่ๆ เพราะ
กล้องประเภทนี้จะมีความคมชัด และใช้กับเลนส์ได้หลายชนิดตามต้องการได้ 
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  -  กล้องโทรทัศน์กระเป๋าหิ้วส าหรับออกอากาศ (portable broadcast camera) 
เป็นกล้องขนาดเล็กกว่ากล้องในห้องผลิตรายการ มีความคล่องตัวในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ คือ 
นอกจากติดตั้งบนสามขาหรือที่ยึดประเภทอ่ืนๆ แล้วช่างกล้องยังแบกถ่ายในลักษณะต่างๆ ได้อีกด้วย
ท าให้ได้รายการในมุมและลักษณะแปลกๆ ตามที่ผู้ก ากับต้องการอาจใช้ส าหรับการถ่ายทอดสด
รายการดนตรี ละคร เหตุการณ์พิเศษ ข่าว 
  -  กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็ก (light weight camera) เป็นกล้องขนาดกะทัดรัด 
น้ าหนักเบา มีความคล่องตัวสูง เหมาะส าหรับใช้ในการถ่ายทอดสดรายการประเภทข่าวสด เหตุการณ์
พิเศษทีต่้องติดตามถ่ายทอดอย่างรวดเร็ว 
 

 
                                                     
ภาพที่ 10.9 กล้องท่ีเหมาะสมกับรายการถ่ายทอดสด 
ที่มา http://commons.wikimedia.org    
 

อุปกรณ์ประกอบกล้อง การถ่ายทอดสดจ าเป็นต้องใช้ที่ยึดกล้องท่ีนอกเหนือไปจากที่เคยใช้ใน
ห้องผลิตรายการ เพราะต าแหน่งที่วางกล้องอาจตั้งอยู่บนพ้ืนเรียบธรรมดาอย่างเดียวอาจอยู่บนยอด
ตึก หลังคารถอาคารสูงๆ บนเครื่องบิน บนรางดอลลี่ เป็นต้น 
  - ขาตั้งแบบสามขา (tripod) เลือกให้เหมาะที่จะรับน้ าหนักของกล้องตลอดจนการ
เคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะต่างๆ ว่ามีความแข็งและนิ่มตามต้องการหรือไม่หากวางกล้องน้ าหนัก
มากๆ บนขาตั้งแบบสามขาขนาดเล็ก กล้องก็ไม่ม่ันคงเวลาเคลื่อนกล้องกล้องจะสั่น 
  - พีเดสทัล (pedestal) เป็นแท่นขนาดใหญ่ แข็งแรง มีล้อเลื่อน บางแบบอาจมี
พวงมาลัยให้บังคับหมุนกล้องไปตามต้องการ มีท่อไฮโดรลิกยกขึ้นลงไดน้ิ่มนวลรับน้ าหนักกล้องได้มาก 
  - เครน (carne) เป็นรถที่มีกระเช้ายกขึ้นสูงหรือต่ าได้ตามต้องการ กล้องและขาตั้ ง
จะติดตั้งอยู่ในกระเช้าดังกล่าวเหมาะส าหรับถ่ายในมุมสูงเห็นภาพไกลและเคลื่อนตัวได้สะดวก 
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  นอกจากนี้ สายเคเบิ้ลก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญที่จะเชื่ อมโยงสัญญาณ
ระหว่างกล้องโทรทัศน์กับห้องควบคุม ความยาวของสายก าหนดให้ 5-40 เมตร หรือมากกว่าถ้าอยู่ใน
พ้ืนที่ที่วางสายเคเบิ้ลไม่ได้ก็สามารถใช้จานไมโครเวฟขนาดเล็กที่ติดอยู่กับกล้องส่งสัญญาณไปยัง
ห้องควบคุมได้ 
  - ไมโครโฟน คุณสมบัติของเทคนิคของอุปกรณ์เสียงหรือไมโครโฟนชนิดต่างๆ จะมี
วัตถุประสงค์ในการเก็บเสียงในเหตุการณ์ต่างๆหลายลักษณะ คือ เสียงบรรยายหรือเสียงพากย์ของผู้
ด าเนินรายการ พิธีกร หรือผู้รายงานซึ่งบรรยายอยู่ในพ้ืนที่หรือในห้องส าหรับบรรยาย ไมโครโฟนที่ใช้
มีหลายประเภท ได้แก่ ไมโครโฟนแบบถือ แบบขาตั้ง แบบห้อยคอ หรือแบบกระดุมเหน็บติดเสื้อให้
เลือกใช้ตามความเหมาะสม ส่วน เสียงประกอบหรือเสียงที่เกิดในเหตุการณ์จริง ใช้ไมโครโฟนได้หลาย
ประเภท เช่น ไมโครโฟนส าหรับเสียงบรรยากาศทั่วไปแต่ต้องระวังไม่ให้เห็นไมโครโฟนหรือเงาปรากฏ
เข้าไปในจอภาพ ส่วนไมโครโฟนที่ติดอยู่กับกล้องก็มีคุณสมบัติในการเก็บเสียงระยะไกลได้ดีเช่นกัน 
นอกจากนี้ เสียงของผู้กล่าวรายงานหรือเสียงของบุคคลส าคัญที่ผู้ผลิตรายการต้องการถ่ายทอดเสียง
ให้ชัดเจน ก็ต้องน าไมโครโฟนที่รับเสียงด้านเดียวไปวางไว้ ซึ่งมิใช่ไปวางในขณะภาพออกอากาศต้อง
ส ารวจล่วงหน้าก่อนว่าวางไว้ได้หรือไม่หรอือาจจะขอต่อสายเสียงจากเครื่องขยายเสียงที่ใช้งานงานพิธี
ส าคัญนั้นก็ได้ และเสียงพูดของตัวแสดง ตัวละครหรือนักร้องควรใช้ไมโครโฟนไร้สายเพราะบทบาท
ของคนเหล่านี้ต้องเคลื่อนไหวไปมา สะดวกที่จะซ่อนไมโครโฟนไร้สายไว้ หรือแบบถือไว้มีสายสั้นๆ 
ห้อยลงมาเล็กน้อยไม่เกะกะเวลาเดินไปเดินมา และต้องปรับความถี่ให้ตรงกับเครื่องรับวิทยุจาก
ไมโครโฟนไร้สายที่อยู่ในรถถ่ายทอดสด  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10.10 เลือกใช้ไมโครโฟนที่เหมาะกับการถ่ายทอดสด   
ที่มา www.thaipbs.or.th      
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อุปกรณ์แสง ตามปกติรายการถ่ายทอดสดที่ใช้อุปกรณ์ทางแสงซึ่งทางผู้ผลิตต้องไปติดตั้ง
ล่วงหน้า ได้แก่ รายการดนตรี รายการละคร ส่วนรายการกีฬานัดส าคัญที่ถ่ายทอดกลางคืนในสนาม
กีฬาส่วนมากมีไฟสว่างพอหรือพิธีส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญตอนกลางคืนก็คงต้องไปร่วมมือกับผู้จัดงาน
ว่ามีการใช้ไฟจุดใด แสงสว่างพอส าหรับกล้องหรือไม่ ถ้าทางผู้ผลิตเตรียมไฟไปอีกจะเป็นการรบกวน
บุคคลส าคัญหรือแขกส าคัญหรือไม่ ส่วนรายการถ่ายทอดข่าวสด กลางคืนก็สามารถใช้โคมไฟขนาด
เล็ก ที่เคลื่อนที่สะดวกได้เป็นบางกรณี แล้วแต่เหตุการณ์และความเหมาะสม ซึ่งผู้ผลิตต้องหาข้อมูลใน
เรื่องนี้ล่วงหน้าจะได้ไม่เกิดปัญหาด้านแสงภายหลัง เช่น ภายในอาคารที่จะถ่ายทอดนั้นมีแสงพอ
หรือไม่ มีปลั๊กไฟหรือไม่หรือต้องเตรียมไปมีการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ไฟส่องสว่างเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เป็นต้น 
 นอกจากอุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในรถและในพ้ืนที่แล้วยังมีอุปกรณ์สนับสนุนให้การถ่ายทอดสด
เป็นไปได้ราบรื่น ประสบความส าเร็จอีก ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องรับส่งสัญญาณไมโครเวฟ 
และเครื่องรับส่งสัญญาณดาวเทียม  
  
 2. ขั้นตอนการท างานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การวางแผนในการถ่ายทอดสดรายการ
โทรทัศน์ ต้องมีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบตลอดจนการเตรียมการทั้งในด้านรายการ ด้านเทคนิค 
อุปกรณ์งบประมาณ และบุคลากรที่เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมที่จะด าเนินการท าการถ่ายทอดสดได้ 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาข้อมูลของรายการที่จะท าการถ่ายทอดสด ส ารวจสถานที่ การประชุม
คณะท างานและการปฏิบัติการถ่ายทอดสด ขั้นตอนในการท างานการถ่ายทอดสดมีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาข้อมูลของรายการที่จะท าการถ่ายทอดสด ผู้ที่รับผิดชอบรายการที่จะ
ถ่ายทอดสดจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องการถ่ายทอดสดที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของรายการ 
สถานที่และปัจจัยอ่ืนๆ ข้อมูลที่ต้องท าการศึกษา คือ  ประเภทของรายการ ข้อมูลประเภทรายการ   
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ รวมถึง การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ควรมองดูรอบๆ สถานที่นั้น
ว่า แสงเข้ามาทางใด ตัวอาคารมีหน้าต่าง ม่าน ปลั๊กไฟ หรือแผงควบคุมไฟส าหรับติดตั้งอุปกรณ์แสง
หรือไม่ และ ควรมีการส ารวจเรื่อง เสียงที่รบกวน เช่น เสียงจราจร เครื่องบิน เสียงก่อสร้าง ขุดถนน 
ถามผู้ดูแลสถานที่ว่าจะมีการกระท าใดๆท่ีท าให้เกิดเสียงรบกวนในเวลาที่ผู้ผลิตรายการจะถ่ายทอดสด
หรือไม่ นอกจากนี้ควรสังเกตดูก าแพงหรือผนังตึกด้วยว่าจะมีผลต่อการถ่ายทอดเสียงหรือไม่ เช่น มี
เสียงสะท้อนหรือไม่ 
    2.2  ส ารวจสถานที่ เมื่อรู้สถานที่แน่นอนหรือก าหนดสถานที่แน่นอนผู้ก ากับรายการ
หรือผู้ผลิตรายการต้องออกไปส ารวจโดยละเอียดกับฝ่ายเทคนิคอาจเป็นผู้ก ากับเทคนิคหรือช่าง
เทคนิคที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ผู้ที่ควรออกไปส ารวจด้วยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ก ากับเวที ช่างเสียง 
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ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของสถานที่และธรรมชาติของรายการถ่ายทอดสดนั้นๆ การส ารวจต้องดูกันอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งโดยเฉพาะทางด้านเทคนิค ตามปกติการถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบนั้นต้องมีการ
สนับสนุนทางเทคนิคเป็นอย่างมาก ซึ่งฝ่ายเทคนิคต้องเป็นผู้จัดการให้ในเรื่องทางเทคนิคควรส ารวจใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  - แหล่งให้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ สายโทรศัพท์และการ
โยงสัญญาณไมโครเวฟกลับไปยังห้องผลิตรายการที่สถานี 
  - เวทีหรือยกพ้ืนส าหรับกล้อง ถ้าต้องการวางกล้องในมุมสูง มองเห็นกิจกรรมหรือ
บทบาทได้ชัดเจน 
  - การวางลวดสลิง สายเคเบิ้ลควรวางข้ามถนนหรือข้ามอาคารโดยไม่กีดขวาง
การจราจร 
  -  ส ารวจดูความปลอดภัยของตัวอาคารว่าสามารถรองรับน้ าหนักของสิ่งที่จะสร้าง
ขึ้นเพ่ิมเติมในอาคารนั้นได้หรือไม ่
  - ถ้าน ารถขนาดใหญ่เดินทางข้ามสะพานเล็กๆ สะพานนั้นรับน้ าหนักรถได้หรือไม่ 
  - พ้ืนที่หรือบริเวณที่จะจอดรถนั้นแข็งหรือแน่นหนาพอจะรับน้ าหนักรถได้หรือไม่  
เป็นพื้นถนนคอนกรีต หรือพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเป็นรถถ่ายทอดขนาดปานกลางหรือขนาดเล็กก็ไม่ต้องกังวลนัก
แต่ถ้าเป็นการเข้าไปในพ้ืนที่ที่กันดารก็ต้องส ารวจถนนหรือเส้นทางการเดินทางไปด้วยเช่นกัน 
  - ต าแหน่งกล้อง เป็นการตัดสินใจว่าจะวางกล้องจุดใด กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่
น าออกมาติดตั้งจะเคลื่อนย้ายล าบากกว่ากล้องโทรทัศน์แบบกระเป๋าหิ้ว ดังนั้นควรตัดสินใจให้แน่นอน
ว่าจะวางกล้องนั้นไว้ตรงไหน ต าแหน่งของกล้องส าคัญมาก เพราะภาพจะออกมาดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ตรง
นี้ ในแง่ของช่างเทคนิคก็ต้องดูว่าสายเคเบิ้ลกล้องนั้นยาวหรือไม่ มองดูให้รอบคอบว่ าการถ่ายทอดจะ
อยู่ตรงไหน กล้องวางตรงไหน สายยาวพอหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
   
 

 
ภาพที่ 10.11 การจัดวางต าแหน่งกล้องท่ีเหมาะสมในการถ่ายถอดสด   
ที่มา www.thaipbs.or.th      
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- เลนส์ ช่างเทคนิคต้องการรู้ว่าผู้ก ากับต้องการใช้เลนส์แบบไหน เช่น wide angle 
เลนส์ซูม เป็นต้น ผู้ผลิตรายการควรปรึกษากับฝ่ายเทคนิคก่อนตัดสินใจ 
  - กล้องควบคุมระยะไกล (remote camera) หรือจะใช้กล้องไร้สายคือ ใช้ระบบส่ง
สัญญาณโดยระบบควบคุมระยะไกล ซึ่งจะมีประโยชน์ที่เข้าไปในพ้ืนที่ที่สายเคเบิ้ลไปไม่ถึงได้
นอกจากนี้ยังถ่ายท าได้หลายมุม 
  - เส้น 180 องศา อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวางกล้องตรงไหนควรนึกถึงล าดับของ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์คร่าวๆก่อน ต้องวางกล้องไม่ให้ข้ามเส้น 180 องศา ภาพที่ปรากฏในจอภาพ
ต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ให้นึกว่าผู้ชมนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย   
  - ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ช่างเทคนิคจะช่วยตัดสินใจได้ เขาต้องรู้รายละเอียด
เกี่ยวกับรายการที่จะถ่ายทอดสดนั้น เช่น รูปแบบอะไร เวลาและช่วงเวลาที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น 
ต าแหน่งที่จะมอบรางวัล การสัมภาษณ์และกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 
  - การปรึกษาหารือระหว่างการส ารวจ ต้องมีการประชุมปรึกษากันในรายละเอียดทั้ง
ทางรายการและทางเทคนิค ดูความเป็นไปได้ พบปะกับเจ้าของสถานที่ เทคนิคไหนที่ยากหรือเป็นไป
ไม่ได้ ผู้ผลิตรายการก็ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางด้านรายการ ถ้าจะมีการสร้างฉากนอกสถานที่ 
ฝ่ายฉากก็จะจัดเตรียมพ้ืนที่ เป็นต้น  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก็จะน าเอามา
ประกอบการตดัสินใจ 
  - ค่าใช้จ่าย  ถ้ามีการใช้จ่ายเพ่ิมเติมทั้งทางด้านรายการด้านเทคนิคหรืออ่ืนๆ ก็ต้อง
ค านวณหาประมาณการหรือค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆกัน 
  2.3 การประชุมคณะท างาน เพ่ือให้การถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจ าเป็นต้องมีการประชุมคณะท างานร่วมกันเพราะแม้จะมั่นใจว่าอุปกรณ์เทคนิคพร้อม 
บุคลากรมีฝีมือและช านาญการแล้ว แต่ถ้าต่างคนต่างไม่เคยปรึกษากันเลย ในวันจริงคงต้องเกิดปัญหา
แน่นอนอันเนื่องมาจากความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือไม่ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน 
 รายการแต่ละรายการอาจมีการประชุมคณะท างานไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ
รายการ รายการส าคัญๆ หรือราบการถ่ายทอดขนาดใหญ่ควรประชุมล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ และประชุม
กันเป็นระยะๆ ส่วนรายการถ่ายทอดที่ไม่ซับซ้อนหรือรายการที่ถ่ายทอดกันอยู่เป็นประจ า การประชุม
คณะท างานก็อาจกระท าล่วงหน้าเล็กน้อยและใช้เวลาไม่มากนัก คณะท างานที่ เข้าประชุม
ประกอบด้วย ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับเทคนิค ผู้ก ากับเวที ช่างเสียง ถ้ามีการสร้าง
ฉากนอกสถานที่ ผู้ออกแบบฉากก็ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย แผนการถ่ายทอดสดตลอดจนข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทอดที่ได้จากตอนส ารวจควรพิมพ์แจกคณะท างานด้วย ข้อมูลที่จะ
แจกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์เทคนิคต่างๆ กล้อง ที่ติดตั้ง เลนส์ ไมโครโฟน สถานที่ แผนที่ 
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แปลน โทรศัพท์ โรงแรมที่พัก ตารางท างาน เวลาติดตั้งอุปกรณ์ วางสาย การซ้อมถ้ามีเวลา เวลา
ถ่ายทอด และในเอกสารดังกล่าวควรระบุผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีงานอ่ืนที่อาจไม่ระบุไว้ในเอกสารแต่เป็นงานในเชิงสนับสนุนรายการก็ต้องมี
ผู้รับผิดชอบ คือผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดรายการใหญ่ๆ งานดังกล่าว
เกี่ยวขอ้งกับเงินค่าตอบแทนหรือค่าใช้สอยถ้าจ าเป็นต้องใช้ขณะถ่ายทอดสดหรือหลังการถ่ายทอดสด
เสร็จสิ้นลง ควรเบิกหรือเตรียมมาให้เรียบร้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการใช้จ่ายเงินแต่ละองค์กร 
รวมทั้งในบางรายการต้องการให้มีการถอดเทป ผู้รับผิดชอบควรเตรียมเทปเสียงให้ช่างเทคนิค
บันทึกเสียงขณะถ่ายทอดด้วย หรือหากถ่ายทอดสดไปแล้ว ต้องการน ามาตัดต่อก็ต้องของหรือ
เตรียมการส าหรับการตัดต่ออีกต่างหาก รวมทั้งของใช้อ่ืนๆ เช่น ของใช้ส่วนตัว กระดาษบันทึก 
นาฬิกาจับเวลา การประชุมจะเป็นการสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย กระบวนการ วิธีการ ท างาน
ร่วมกันเพื่อให้งานการถ่ายทอดสดบรรลุเป้าหมาย  
  2.4 การปฏิบัติการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันถ่ายทอดเริ่มจากคณะถ่ายท าเดินทางไป
ถึงสถานที่เพ่ือติดตั้งวางสาย วางอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันก่อนการถ่ายทอด 1-3 ชั่วโมง แล้วแต่รายการ 
รายการที่ไม่ซับซ้อนอาจติดตั้งภายในวันเดียว รายการใหญ่ๆ ที่ถ่ายทอดหลายจุด หลายศูนย์รวมคง
ต้องไปติดตั้งล่วงหน้า 1-2 วันหรือมากกว่า 
 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องทดสอบเครื่องหรือซ้อมการถ่ายทอดย่อยๆ เพ่ือตรวจสอบระบบ
ถ่ายทอดว่าเรียบร้อยหรือไม่ บางทีอาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ฝ่ายเทคนิคต้องหาทางแก้ไข  
 ทางฝ่ายก ากับรายการควรซักซ้อมบทหรือล าดับเหตุการณ์ ผู้บรรยาย ผู้ก ากับเวที พิธีกรหรือ
ผู้บรรยายหรือผู้รายงานจึงควรมาถึงที่หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เล็กน้อย อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับผู้
ก ากับรายการว่านัดหมายอย่างไร 
 การซักซ้อม การถ่ายทอดสดมักมีการซ้อมการซักซ้อมในการถ่ายทอดสดจะแตกต่างไปจาก
การซ้อมในการผลิตรายการละคร หรือรายการอ่ืนที่บันทึกรายการล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของการซ้อม
ในที่นี้เป็นการซ้อมมุมกล้อง การเคลื่อนที่ของกล้อง ซ้อมหรือลองเสียงแสง การสาธิตหรือกิจกรรมที่
เตรียมมา ตลอดจนซักซ้อมค าพูดหรือค าบรรยายของพิธีพอสังเขป ถ้าเป็นการบรรยายสดก็เป็นการ
ซ้อมโดยไม่มีบทมีเพียงล าดับเหตุการณ์หรือข้อมูลคร่าวๆ ในการซ้อมนี้ทุกคนจะเข้าประจ าที่
เหมือนกับเวลาถ่ายทอดจริง 
 การซักซ้อมแบบมีบทโทรทัศน์ การถ่ายทอดสดบางรายการมีบท บางรายการไม่มีบทแต่ถ้ามี
บทก็เป็นบทแบบเปิด เป็นบทคร่าวๆ ที่ก าหนดว่าพิธีกรจะกล่าวช่วงไหน ล าดับเหตุการณ์หรือกิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้นไว้คร่าวๆ ระยะเวลาเท่าไร เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ณ จุดไหนจุดนั้นวางกล้องตัวไหนไว้ 
ระหว่างการซ้อมแบบมีบทก ากับก็จะลองตัดภาพไปตามจุดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในบท อาจมีผู้ช่วยเป็น
ผู้เรียกช็อตต่างๆ ให้เหมือนการผลิตรายการในห้องผลิตรายการก็ได้ 
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ภาพที่ 10.12 การซักซ้อมบทก่อนการถ่ายท ารายการ   
ที่มา http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org      

 

การซักซ้อมแบบไม่มีบทโทรทัศน์ หากเป็นรายการที่ไม่มีบทโทรทัศน์ละเอียดมีเพียงล าดับ
เหตุการณ์ ผู้ก ากับและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องลองตัดภาพไปตามกล้องต่างๆ สั่งกล้องให้ลองจับภาพใน
ขนาดต่างๆ ระยะใกล้ ระยะไกล เป็นต้น 
 การซ้อมเพียงเล็กน้อยจะท าให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวล่วงหน้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใน
ตอนถ่ายทอดสด ผู้ก ากับจะตัดสินใจได้ว่าภาพตอนเปิดและปิดรายการจะเป็นภาพขนาดไหน จับเวลา
ในช่วงที่จับได้ บันทึกล าดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับขนาดของภาพที่คิดว่าจะถ่าย และต้อง
เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 
 เมื่อซ้อมเสร็จแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องบอกคนที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย 
โดยเฉพาะช่างกล้อง ช่างเสียง และผู้ก ากับเวที 
 เมื่อเริ่มถ่ายทอดสด เมื่อทุกอย่างพร้อมและซักซ้อมกันเรียบร้อย ทั้งกล้อง เสียง แสง และ
พิธีกรหรือผู้บรรยายหรือผู้ปรากฏตัว ทุกคนต้องอยู่ประจ าที่ เตรียมพร้อมประจ าที่ ผู้ก ากับรายการให้
สัญญาณเริ่มถ่ายทอดรายการ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ การตัดภาพออกอากาศก็แบบ
เดียวกับในห้องผลิตรายการ ผู้ก ากับจะเลือกภาพมอนิเตอร์ที่ ส่งมาจากกล้องต่างๆ หรือจากรถ
ถ่ายทอดลูกข่ายอ่ืนๆ ในกรณีถ่ายทอดแบบหลายศูนย์รวมทุกอย่างอยู่ในดุลยพินิจและการควบคุมของ
ผู้ก ากับรายการ 
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ภาพที่ 10.13 การปฏิบัติการถ่ายทอดสด   
ที่มา http://www.today3d.com 
 
 กิจกรรมที่ต่อเนื่องภายหลังการถ่ายทอดเมื่อถ่ายทอดเสร็จแล้วมีงานหลายอย่างที่ตามมา เช่น 
การเก็บอุปกรณ์เทคนิคกลับสถานี ก่อนออกจากสถานที่หรืออาคารควรเก็บให้เรียบร้อยเหมือนก่อน
ติดตั้ง ก่อนออกจากสถานที่หรืออาคารควรเก็บให้เรียบร้อยเหมือนก่อนติดตั้งอุปกรณ์รวมทั้งขอบคุณ
ทุกคนที่เก่ียวข้องด้วยวาจา ส าหรับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ให้ความร่วมมืออาจตอบขอบคุณด้วย
จดหมายตามมาภายหลัง ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนในการวางแผน เตรียมการ และกิจกรรมที่ต้องท าในวัน
ถ่ายทอดสด บางหน่วยงานอาจมีวิธีการปลีกบ่อยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวการบริหาร 
สภาพการณ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ตลอดจนองค์ประกอบทางด้านบุคลากร ด้านเทคนิคของ
หน่วยงานโทรทัศน์นั้นๆ 
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สรุป 
 
  การผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ เป็นการถ่ายท าภายนอกห้องสตูดิโอ โดยใช้สถานที่
จริง หรือมีการสร้างฉากประกอบสถานที่นั้นๆ การถ่ายท ามีการใช้กล้องตัวเดียว (ENG หรือ 
electronic news gathering) โดยการเชื่อมตอ่สัญญาณไปกับจานส่งสัญญาณแบบพกพาส่วนใหญ่ใช้
ในการถ่ายท ารายการข่าว รายการสารคดี ส่วนการถ่ายท าโดยใช้มากกว่า 1 กล้อง สามารถถ่ายท า
ด้วยระบบ MFP (multi-camera field production) โดยกล้องแต่ละตัวจะต่อเชื่อมกับเครื่อง 
switcher ใช้รถเคลื่อนที่ขนาดใหญ่หรือ รถ OB (outside broadcast van or remote truck) ใน
การรับสัญญาณพร้อมออกอากาศ ใช้ในกรณีการถ่ายทอดรายการสด และการถ่ายท านอกสถานที่ด้วย
ระบบกล้องแยกอิสระ(EFP or electronic field production system) เป็นการถ่ายท าโดยกล้องแต่
ละตัวจะบันทึกภาพและเสียงเป็นของตนเองแล้วเลือกภาพและล าดับภาพในภายหลัง อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการถ่ายท า ได้แก่ กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์แสง เสียง จอภาพ เป็นต้น ก่อนลง
มือถ่ายท าต้องมีการส ารวจพ้ืนที่ ความพร้อม จุด ต าแหน่ง ทิศทางของกล้อง สภาพแสง จากนั้นจึง
ด าเนินการถ่ายท าตามบทที่ก าหนดไว้ และขั้นหลังการผลิต คือ การจัดท าล าดับเพ่ือการตัดต่อ การลง
มือตัดต่อ การเขียนบทบรรยาย การผสมภาพและเสียงขั้นสุดท้าย 
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แบบฝึกหัดบทที่ 10 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. จงอธิบายวิธีการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ด้วยระบบ Electronic Field Production   
2. จงยกตัวอย่างการตั้งค าถามจากความคิดในการวางแผนถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่มา
อย่างน้อย 5 ข้อ  
3. ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนตว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องบันทึกเทป
โทรทัศน์อย่างไรบ้าง    
4. จงอธิบายการท าผังโครงสร้างรายการและบทจากรายการประเภทสารคดี  
5. จงอธิบายสัดส่วนของเทค ในกรณีการถ่ายท ารายการนอกสถานที่โดยใช้กล้องตัวเดียว    
6. เหตุใดช่างถ่ายภาพจึงต้องมีการบันทึกภาพ Establisher ไว้ในกล้องด้วยเสมอ    
7. ภาพกระโดด (Jump cuts / Jump shot) หมายถึงอะไร     
8. การถ่ายทอดสดรายการวิทยุโทรทัศน์ มีข้อค านึงในการเลือกใช้ไมโครโฟนอย่างไรบ้าง    
9. การส ารวจสถานที่ของช่างเทคนิคในการถ่ายทอดสด จะต้องส ารวจในประเด็นใดบ้าง   
10. การเรียงล าดับการถ่ายท า มีความส าคัญอย่างไรต่อการถ่ายท ารายการนอกสถานที่     
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 
การล าดับภาพและเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. การใช้ภาพสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 
 2. การใช้เสียงสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล าดับภาพ  
 4. การตัดต่อล าดับภาพในรายการโทรทัศน์  

5. การตัดต่อล าดับเสียงในรายการโทรทัศน์  
 6. ค าศัพท์ที่ใช้ในการตัดต่อ 
 7. ข้อควรพิจารณาในการตัดต่อ  
 8. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งบอกถึงแนวคิดการใช้ภาพสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ได ้ 

 2. อธิบายถึงการใช้เสียงเพ่ือสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ได้ 
3. บ่งบอกและอธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการล าดับภาพ ได้ 

 4. อธิบายถึงวิธีการตัดต่อล าดับภาพในรายการโทรทัศน์ได้ 
5. อธิบายถึงวิธีการตัดต่อล าดับเสียงในรายการโทรทัศน์ได ้ 

 6. บ่งบอกถึงค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการตัดต่อทั้งภาพและเสียงได ้ 
7. อธิบายถึงข้อพิจารณาอ่ืนๆ ในการตัดต่อทั้งภาพและเสียงได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับการใช้ภาพและเสียงในการสื่อ

ความหมายโดยพิจารณาจากรายการโทรทัศน์ที่ผู้สอนก าหนด แล้วสรุปท าความเข้าใจในชั้นเรียน 
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3. ฝึกให้นักศึกษาตัดต่อภาพและเสียงทางวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 11 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัดต่อ 
 5. โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์  

6. ระบบอินเทอร์เนต 
7. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. สังเกตจากทักษะการตัดต่อล าดับภาพและเสียง 

6. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 11 
การล าดับภาพและเสียงในงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 การล าดับภาพและเสียงในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตัดต่อ 
(Edit) ซึ่งอยู่ในขั้นตอน Post production บุคลากรที่ท าหน้าที่นี้ได้แก่ ช่างตัดต่อ (Editor) โดยการ
น าภาพและเสียง มาตัดต่อ เรียงร้อยให้ได้เนื้อหาตามบท ปรับแต่ง เพ่ิมเทคนิคพิเศษเพ่ือให้เป็น
รายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ขยายความ
ในเรื่องราวต่างๆ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม งานตัดต่อ เป็นงานที่ต้องอาศัยศิลปะเนื่องจาก
วีดิทัศน์เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ทุกกลุ่มจึงท าให้มีอิทธิพลต่อ
การตอบสนองและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม การล าดับภาพ นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาที่
สมบูรณ์แล้วยังขยายให้เห็นภาพของเนื้อหาสาระนั้นในมุมมองต่างๆ ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ 
ความรู้สึกและชวนให้ติดตาม   
 ในปัจจุบันรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์มีความหลากหลายในการน าเสนอทั้งด้านภาพและ
เสียงเพ่ือสร้างจุดสนใจให้กับผู้ชม ดังนั้น ช่างตัดต่อ จึงต้องให้ความส าคัญในการใช้ภาพและเสียงใน
การสื่อความหมายทางหน้าจอโทรทัศน์อันจะส่งผลให้รายการวิทยุโทรทัศน์มีความน่าสนใจชวนให้
ติดตาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมตลอดท้ังรายการ   
 

การใช้ภาพสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ภาพและเสียงที่ปรากฏทางหน้าจอโทรทัศน์เกิดจากความต้องการและคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ผลิตรายการ ในการที่จะถ่ายทอด น าเสนอ สร้างความหมายและเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าท าไม
จึงต้องน าเสนอภาพและเสียงแบบนั้น ดังนั้น ผู้ผลิตรายการจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจภาษาภาพที่ใช้ใน
การสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ ภาษาภาพที่ใช้ในงานวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพด้วยขนาด 
มุมกล้อง และการเคลื่อนกล้อง การตัดต่อล าดับภาพ ด้วยการเรียงล าดับภาพสื่อความหมาย การ
เปลี่ยนภาพและเชื่อมต่อภาพ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธินย, 2554) 
 1. ภาพขนาด ไกล (Long shot : LS) เป็นภาพระยะไกลของสิ่งที่ถ่ายท าเต็มตัว ในบางครั้ง
เราอาจเรียกว่าภาพเต็มตัวหรือ full shot ภาพขนาดไกลใช้สื่อความหมายในกรณี การเปิดฉากของ
เรื่อง (start of scene) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งที่ตั้งและบรรยากาศภายในเรื่อง ใช้ติดตามความ
เคลื่อนไหวการกระท าของตัวละครหรืออาจจะน ามาใช้ในการสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ชมจากการใช้
ภาพแบบ shot ต่อ shot หรือภาพไกลสลับภาพใกล้ในการเปิดเรื่องหรือในช่วงเริ่มต้นของตอน  
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          ภาพขนาดไกลจะท าให้ผู้ชมรู้และเห็นว่าการแสดงนั้นเกิดขึ้นที่ใดและช่วยให้รู้ว่าทิศทางการ
แสดงจะเป็นเช่นใดผู้ชมจะมองเห็นโครงร่างและคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมและท าให้รู้ถึง
ความสัมพันธ์ของนักแสดงในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของนักแสดงในพ้ืนที่
กว้างๆ ผู้ชมจึงสามารถเข้าใจรูปแบบโดยรวมและช่วยสร้างอารมณ์หรือบรรยากาศกว้างๆ และผลจาก
สิ่งแวดล้อมโดยรวม เช่น ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง เป็นต้น  
  2. ภาพขนาด ปานกลาง (Medium shot : MS) เป็นภาพที่มองเห็นในระยะใกล้เข้ามา
ครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นภาพคนก็จะเห็นเพียงแค่ครึ่งตัวคือตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงศีรษะ ขนาดภาพปานกลาง เป็น
ภาพที่ให้คุณค่าตรงกลางระหว่างคุณค่าของขนาดภาพไกลที่ท าให้มองเห็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 
ผู้ชมได้เห็นรูปลักษณ์หรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบการมองดูทั่วๆ ไป โดยไม่เน้นให้เห็นถึง
รายละเอียดหรือการรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลมากเท่าใด ขนาดภาพปานกลาง ผู้ชม
สามารถเห็นเหตุการณ์รายละเอียดฉากหลังและการเคลื่อนไหวของผู้แสดงพอสมควรซึ่งช่วยท าให้
พอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ ขนาดภาพปานกลางเป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะใช้เป็น
ภาพเชื่อมต่อกล่าวคือ การเปลี่ยนขนาดภาพจากไกลมาเป็นภาพใกล้หรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกล
ก็ตามจะต้องเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อนเพ่ือไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม 
เนื่องจากภาพจะกระโดด ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนก าลังสนทนากัน
ตามปกติ (สมสุข หินวิมานและคณะ, 2554) 
 3. ภาพขนาด ใกล้ (Close up shot : CU)  เป็นภาพที่มองเห็นในระยะใกล้ของสิ่งที่ถ่าย
ท า เช่น ถ้าเป็นภาพคนก็จะเห็นตั้งแต่หน้าอกขึ้นไปถึงศีรษะ ภาพขนาดใกล้เป็นภาพที่มีพลังและมี
ความหมายมากต่อการรับรู้ของผู้ชม ภาพใกล้ควบคุมความสนใจของผู้ชมได้ดีจะช่วยท าให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจ ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิดการตอบสนองและเกิดอารมณ์ท าให้ผู้ชมได้รับรู้และเห็น
ภาพที่ควรจะเห็นซึ่งผู้ชมไม่มีโอกาสเห็นในภาพขนาดไกล ภาพใกล้จึงเป็นการสร้างจุดรวมความสนใจ
และเน้นสิ่งที่ต้องการให้เห็นเน้นรายละเอียดต่างๆ แต่การใช้ภาพขนาดใกล้ก็มีจุดอ่อนคือ ท าให้ผู้ชมไม่
เห็นภาพรวมของฉาก ไม่เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของตัวละครอ่ืนๆ ในเวลานั้น ในการเลือกใช้ภาพ
ขนาดใกล้ มีข้อค านึงว่าต้องท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกดังต่อไปนี้ 
 -  การเลือกใช้ภาพขนาดใกล้เป็นการพาผู้ชมหลุดออกไปจากภาพขนาดไกลแต่ก าลังมีสิ่งที่
น่าสนใจมากกว่าเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นในภาพขนาดไกลในเวลานั้น 
 -  การเลือกใช้ภาพขนาดใกล้ท าให้ผู้ชมถูกยัดเยียดให้เข้าไปอยู่ในภาพเหตุการณ์ที่วุ่นวาย ทั้งๆ 
ที่ไม่ต้องการรวมทั้งท าให้ผู้ชมถูกบังคับให้ต้องเห็นรายละเอียดมากเกินไปจนอาจเห็นส่วนที่ไม่ควรเห็น 
เช่น ริ้วรอยบนใบหน้า 
 -  การเลือกใช้ภาพขนาดใกล้ เป็นสิ่งที่ผู้ชมเคยเห็นมามากแล้วและน ามาเน้นย้ าอีกจนเกิน
ความต้องการของผู้ชม 
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 -  การเลือกใช้ภาพขนาดใกล้ส าหรับภาพที่ไม่มีรายละเอียดที่คมชัดพอจนท าให้ความชัดเจน
ของภาพลดลงหรือรายละเอียดนั้นไม่ส าคัญต่อเหตุการณ์มากเพียงพอที่จะต้องดูใกล้ๆ 
 -  การดูภาพใกล้ที่ถ่ายออกมาเป็นส่วนย่อยๆ นั้นหากดูเป็นเวลานานจะท าให้ผู้ชมลืมว่าสิ่งนั้น
มีความสัมพันธ์กับภาพหลักอย่างไร หรือกลายเป็นท าให้ไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดของฉากนั้น 
 4. ภาพขนาด ไกลมาก (Extreme long shot : ELS) เป็นภาพในระยะไกลมากของการ
แสดงหรือเหตุการณ์มักจะใช้ในการบ่งบอกที่ตั้งทางกายภาพของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง รือเพ่ือที่จะ
สร้างความเด่นชัดของบรรยากาศของสถานที่นั้น รูปแบบการใช้เช่นนี้จะใช้มากในการเปิดเรื่องของ
ภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ช่น ภาพภูมิประเทศของเมืองซึ่งถ่ายมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ ภาพกรุง
นิวยอร์คทีถ่่ายกว้างมากมองเห็นแม่น้ าและตัวเมือง ภาพแสดงสภาพการจราจรแน่นขนัด ภาพแนวป่า
หรือภูเขาที่กว้างใหญ่ เปล่าเปลี่ยว ดูสงบ หรือ ภาพคฤหาสน์ที่ถูกปกคลุมด้วยหมอก ตั้งอยู่โดดเดี่ยว
เชิงเขา อันแสดงถึงความแยกตัวโดดเดี่ยว ลึกลับ หรืออาจตกอยู่ในภยันตราย เป็นต้น 
 5. ภาพขนาด ใกล้มาก (Extreme close – up : ECU) เป็นภาพที่ขยายเข้าไปใกล้มากๆ 
จนมีลักษณะเกือบจะใกล้ชิดนัยน์ตา โดยมากแล้วภาพที่ถูกถ่ายมักจะปรากฏเต็มจอ ใช้ในการแสดง
ละครที่ต้องการเน้นอารมณ์หรือเป็นภาพที่ต้องการแสดงรายละเอียดมากขั้น ซึ่งภาพขนาดใกล้ (CU) 
ยังไม่ชัดเจนพอ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายภาพงานเลี้ยงฉลองแต่งงานฉากหนึ่ง 
ภาพที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ คือ สามีมอบแหวนเป็นของขวัญให้แก่ภรรยาในโอกาสพิเศษ เราคงจะต้อง
ถ่ายภาพทั้ง 3 ขนาด คือ ภาพไกล (LS) ภาพปานกลาง (MS) และภาพใกล้ (CU) ของภรรยาที่แสดง
อาการชื่นชมแหวนนั้น ในกรณีนี้ตามหลักจิตวิทยาผู้ชม ปรารถนาที่จะเห็นแหวนวงนั้นใกล้ๆ ดังนั้น 
เราจึงควรขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆ แล้วถ่ายภาพขนาดใกล้มาก (ECU) ภาพจะขยายให้เห็นถึงความ
สวยงามของเพชรได้อย่างชัดเจน 
 นอกจากขนาดของภาพในการสื่อความหมายในลักษณะดังกล่าวแล้วการก าหนดมุมกล้อง
หรือต าแหน่งความสูงของกล้องในระดับที่ต่างกันยังสามารถสื่อความหมายจากภาพที่เกิดจากมุมกล้อง
ได้อีกด้วย 
 6. ภาพมุมระดับสายตา (Level Shot) เป็นมุมกล้องที่ตั้งกล้องในการถ่ายท าด้วยระดับ
ความสูงจากพ้ืนประมาณเท่ากับระดับสายตา เมื่อถ่ายท าบุคคลที่ก าลังยืนหรือระดับหน้าอกของบุคคล
ที่ก าลังยืน หรือท่ีระดับมุม 0 องศา ภาพที่ได้จะเสมือนกับสายตาคนมองเหตุการณ์ท่ัวไปปกติ 
 7. ภาพมุมสูง (High Shot) เป็นมุมกล้องที่ตั้งกล้องอยู่สูงกว่าระดับสายตาขึ้นไปจนถึง 90 
องศาส่วนใหญ่จะถ่ายด้วย เครน (Crane) หรือสถานที่ที่มีระดับสูง การถ่ายภาพมุมสูงท าให้ เกิด
ความหมายในความรู้สึกของผู้ชม คือ ท าให้บุคคลหรือวัตถุที่ถูกถ่ายภาพดูไม่มีความส าคัญ ดูต่ ากว่า 
ด้อยกว่า ปราศจากอ านาจ โดดเดี่ยว สันโดษ นอกจากนั้นกรณีที่มีการถ่ายภาพจากมุมเหนือศีรษะ 
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มักจะน ามาใช้แสดงให้เห็นรูปร่าง รูปแบบ การเคลื่อนไหวของวัตถุ หรืออาจใช้ถ่ายภาพสถานที่ที่
ต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ตระการตาได้อีกด้วย  
 8. ภาพมุมต่ า (Low-angle Shot) เป็นภาพที่ตั้งกล้องที่ระดับความสูงต่ ากว่าระดับสายตา
ปกติลงมาประมาณ 20-40 องศา ซึ่งถ้ามีระดับความสูง ต่ ากว่าระดับสายตามากกว่า 60 องศาขึ้นไป 
จะเป็นภาพมุมต่ ามาก (very low angle shot) ภาพมุมต่ าจะท าให้บุคคลหรือวัตถุที่ถูกถ่ายภาพดูมี
ความแข็งแรงกว่า มีต าแหน่งที่เหนือกว่า เป็นต้น บุคคลที่ถูกถ่ายภาพด้วยภาพมุมต่ า จะเกิดผลทาง
ความรู้สึกต่อบุคคลนั้นโดยท าให้บุคคลนั้น ดูมีอ านาจ ผึ่งผาย หรูหรา มีเกียรติยศสง่างาม เป็นผู้
ก าหนดความเป็นไป ท่าทางที่น่ากลัว หรือ มีทัศคติที่ดี ดูน่าเชื่อถือก็ได้ การถ่ายมุมต่ า ท าให้บทพูด 
บทสนทนาและการเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นกลายเป็นสิ่งส าคัญถ้าถ่ายด้วยภาพที่ใกล้ยิ่งขึ้นจะท าให้ดู
น่าประทับใจแต่ถ้าถ่ายด้วยภาพมุมต่ ามากจะท าให้บุคคลนั้นดูภาพบิดเบี้ยวดูเป็นมายาภาพ  
 

การใชเ้สียงสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ 
 
 เสียงในรายการวิทยุโทรทัศน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เสียงพูด เสียงดนตรี เสียง
พิเศษ เสียงจากเหตุการณ์ ซึ่งหน้าที่ของเสียงคือการเล่าเรื่อง ให้ข้อมูล สร้างแรงดึงดูดความสนใจ และ
สร้างอารมณ์ เสียงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์เป็นอย่างมาก 
ในการใช้เสียงเพ่ือสื่อความหมาย ผู้ผลิตควรค านึงถึงปัจจัยเรื่อง มิติของเสียง (Dimension of sound) 
ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 4 ประการ คือ จังหวะ ความชัดเจนสมจริง สถานที่ และ เวลา 
 1. จังหวะ (Rhythm) จังหวะของเสียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วของเสียง (speed) และ
ความเป็นปกติในความเร็ว (regularity) ของเสียงที่เกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้ชม ผู้ผลิตรายการสามารถ
เลือกใช้เสียงที่มีจังหวะเร็วเท่าปกติหรือเท่าท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ หรือเลือกใช้เสียงที่มีจังหวะเร็ว
กว่าปกติก็ได้  
  เสียงที่มีความเร็วมากกว่าปกติหรือมีจังหวะถี่มากกว่าปกติ จะท าให้ความรู้สึกเร่งเร้าตื่นเต้น 
ดังเช่นในภาพยนตร์แนวฆาตกรรมจะใช้เสียงที่มีจังหวะเร็วกว่าปกติ ภาพยนตร์ที่ตัดภาพ shot สั้นๆ 
หลายๆ shot มาต่อกันก็เป็นการใช้จังหวะอย่างหนึ่งเพ่ือสร้างความรู้สึกเร็วกว่าปกติ การใช้เสียง
ในช่วงนี้จึงควรมีลักษณะที่สอดคล้องกันกับภาพคือควรมีจังหวะเร็วกว่าปกติด้วยเช่นกัน ภาพละครที่
ใช้ภาพกว้างแล้วแพนช้าๆ เพื่อให้เห็นภาพกว้างเพ่ือให้เห็นความใหญ่โตตระการตาของบ้านเมืองก็เป็น
การใช้จังหวะอย่างหนึ่งเพ่ือสร้างความรู้สึกช้ากว่าปกติ ผู้ผลิตรายการจึงควรเลือกใช้เสียงที่มีจังหวะช้า
ตามไปด้วย 
 2. ความชัดเจนสมจริง (Fidelity) หมายถึงความน่าเชื่อถือของเสียงที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับฟัง 
เป็นความน่าเชื่อถือที่ผู้ฟังมีต่อแหล่งเสียงที่ได้ยินเช่น ผู้ชมรายการสารคดีได้เห็นภาพเสือโคร่งแล้วผู้ชม
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ได้ยินเสียงเสือโคร่ง (ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วควรจะเป็นเสียงของเสือตัวที่ผู้ชมเห็นจริงๆ) แล้วท าให้เกิด
ความรู้สึกเชื่อว่าเขาได้ยินเสียงจากเสือตัวนั้น ความชัดเจนสมจริงของเสียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวังของผู้ชมที่คาดหวังว่าจะได้ยินเสียงที่มาจากต้นก าเนิดของแหล่งเสียง ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ความรู้หรือวิธีการที่ผู้ผลิตใส่เสียงตามความคิดของตนลงไป ตามหลักแล้วการสร้างความสมจริงของ
เสียงควรบันทึกเสียงที่เป็นแหล่งเสียงจริง (original source) ซึ่งตรงกับภาพที่เห็น 
 3. สถานที่ (Space) เสียงสามารถให้มีมิติทางเสียงที่เกี่ยวกับสถานที่ได้เพราะเสียงเกิดขึ้น
จากแหล่งเสียงต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Diegetic Sound หมายถึงเสียงที่เกิดจากตัว
ละครหรือวัตถุที่อยู่ในเรื่องราวที่น าเสนอเราเรียกว่า รวมทั้งเสียงตัวละคร เสียงวัตถุและหมายรวมทั้ง
เสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีที่มาจากการบรรเลงดนตรีในท้องเรื่อง ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงพ้ืนที่ใน
ฉากท่ีมีแหล่งเสียงปรากฏอยู่ได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องเห็นว่าตัวละครเป็นแหล่งเสียงยืนอยู่ตรงไหนของ
ฉากเสมอไป เช่น ฉากที่มีตัวละครหลายคนอยู่ ในฉากเดียวกัน เช่น ฉากงานเลี้ยงเราอาจเห็นภาพตัว
ละครเพียงบางคน ผู้ชมสามารถเดาได้ว่าคนอ่ืนๆ ที่อยู่ในงานเลี้ยงก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วยโดยอนุมาน
จากเสียงที่ได้ยินและถ้าตัวละครคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่มองไม่เห็นในภาพพูดขึ้น ผู้ชมจะ
สามารถเดาได้ว่าเสียงนี้มาจากส่วนหนึ่งของเรื่องที่ก าลังชมอยู่ (story space)  ดังนั้น เสียงแบบ 
Diegetic Sound จึงเป็นได้ท้ังเสียงที่เห็นแหล่งเสียงปรากฏอยู่ในภาพที่เรียกว่า Onscreen และเสียง
ที่ไม่เห็นแหล่งเสียงปรากฏในภาพ ที่เรียกว่า Offscreen กล่าวโดยสรุปเสียงแบบ Diegetic Sound 
อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเสียงที่อยู่ในท้องเรื่อง  ในขณะที่เสียงแบบ Nondiegetic Sound เป็น
เสียงที่อยู่นอกท้องเรื่อง และ Nondiegetic Sound หมายถึง เสียงที่ใช้แสดงแทนเสมือนเป็นเสียง
ที่มาจากแหล่งเสียงภายนอกของเรื่องราวที่น าเสนอ เช่น เสียงบรรยายของผู้บรรยายในรายการสาร
คดีเพ่ือให้ข้อมูลในเรื่องซึ่งผู้ชมไม่เห็นตัวผู้บรรยายในภาพ เสียงดนตรีออร์เคสตร้าที่บันทึกเพ่ิมลงไปใน
ฉากที่มีพระเอกกับนางเอกยืนบนหัวเรือเพ่ือสร้างความรู้สึกโรแมนติก เสียงประเภทนี้จัดเป็นเสียงของ
ผู้เล่าเรื่อง (narrator) อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ทุกเรื่อง(omniscient narrator) ผู้ชม
ไม่ได้คาดหวังว่าเสียงดนตรีจะเป็นเสียงของตัวละครตัวใดในเรื่องแต่กลายเป็นขนบธรรมเนียมไปแล้ว
ว่าผู้ชมจะทราบเองว่าเป็นเสียงที่เพ่ิมขึ้นมาในท านอง “ผู้เล่าเรื่องแบบรอบรู้ทุกเรื่อง” โดยไม่
จ าเป็นต้องปรากฏภาพให้เห็นแหล่งที่มาของเสียง (Bordwell and Thompson, 1986) 
 4. เวลา (Time) เสียงมีความสัมพันธ์กับเวลาในการน าเสนอเรื่องของรายการโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์ผ่านรูปแบบการน าเสนอ 3 ลักษณะ คือ 1) เวลาของเรื่องราว (story time) เป็นเวลาของ
เหตุการณ์ที่เราได้เห็นได้ยินจากการชมรายการตามเรื่องราว 2) เวลาของโครงเรื่อง (plot time) เป็น
การแสดงการเลือกบางเหตุการณ์ของเรื่องมาเสนอ แต่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนอ่ืนๆ ด้วย เวลาของ
โครงเรื่อง เป็นการบอกบางตอนของเหตุการณ์ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน ถ้าเสียงสามารถ
บรรจุลงไปในภาพในเหตุการณ์ได้พอดี เรียกว่า Simultaneous แต่ถ้าเสียงเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
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เหตุการณเ์รียกว่า Nonsimultaneous เช่น การเล่าเรื่องแบบย้อนเวลาไปในอดีตหรือล่วงเลยเวลาไป
ในอนาคต 3) เวลาความยาวของเรื่องหรือรายการ (screen duration) เป็นเวลาที่ผู้ชมรายการใช้ใน
การชมจริง(viewing time)   
 กรณีที่ถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์แบบบันทึกเสียงจริงไปพร้อมกัน ไม่ได้มาบรรยายเสียง
ภายหลัง เช่น การรายงานข่าว ละครโทรทัศน์ รายการสนทนา ภาพยนตร์แบบบันทึกเสียง เสียงจะมี
ความสัมพันธ์กับภาพที่เห็นในแบบไปพร้อมๆ กันเมื่อเห็นคนพูดเราก็จะได้ยินเสียงคนพูดไปพร้อมกัน 
 หลักทั่วไปในการใช้เสียงเพ่ือสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ อันดับแรกผู้ผลิตควรค านึงถึง 
การควบคุมความสนใจของผู้ชม (Attention Control of Focus our Attention) เสียงที่เราได้ยิน
จากการพูดของตัวละคร การบรรยายสารคดี เราสามารถควบคุมความสนใจของผู้ชมได้ การคิดของ
นักสร้างสรรค์รายการ ไม่ได้มุ่งควบคุมเพียงแค่สิ่งที่เราได้ยินเท่านั้นแต่เรายังต้องควบคุมความสนใจ
ของผู้ชมได้ การคิดของผู้ผลิตรายการ ไม่ได้มุ่งควบคุมเพียงแค่สิ่งที่เราได้ยินเท่านั้น แต่เรายังต้อง
ควบคุมคุณภาพของเสียงด้วย คุณภาพของเสียงจะช่วยควบคุมความสนใจของผู้ชมได้ คุณภาพของ
เสียงประกอบด้วย การใช้ระดับความดังของเสียง (volume of sound) พิชของเสียง (pitch) และ
ความก้องของเสียง (echo) นอกจากนั้นควรค านึงถึงการใช้หลักศิลปะการใช้เสียง (Sound Motif) 
เป็นการสร้างสรรค์เรื่องโดยการประยุกต์คุณค่าด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่อง เช่น คุณค่า ความ
ศรัทธา ค่านิยม วัฒนธรรม มาใช้ในการน าเสนอทางเสียง ตัวอย่างเช่น การใช้เพลงโฆษณาเบียร์ที่หยิบ
เอาเรื่องความเป็นคนไทย ความมีน้ าใจของคนไทยมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจทางเสียง โดยการน าเอา
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่งคนไทยมีอยู่แล้วมาใช้น าเสนอเนื้อหาใหม่ของสินค้า หรือตัวอย่างการใช้
เพลงประกอบละครโทรทัศน์เป็นการหยิบเอาความรู้สึกร่วมมาใช้ ในภาพยนตร์ตะวันตกนิยมเอา
คุณค่าความศรัทธาต่อศาสนามาสอดแทรกไว้ในการน าเสนอทางเสียง เช่น ใช้บทสวดบูชาพระเจ้ามา
น าเสนอเนื้อหา เป็นต้น 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการล าดับภาพ 
 
 ในปัจจุบันอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัดต่อล าดับภาพ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็น
อุปกรณ์การตัดต่อแบบ analog เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทปโทรทัศน์ในการตัดต่อล าดับภาพซึ่งอยู่ในรูปของ
แบบ analog แหล่งที่มาของภาพได้แก่ ม้วนวีดิทัศน์แบบต่างๆ ส่วนรูปแบบที่สอง เป็นอุปกรณ์การตัด
ต่อแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในการตัดต่อซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กัน
แพร่หลายในปัจจุบัน 
 1. การตัดต่อล าดับภาพแบบ analog ในรายการโทรทัศน์ การตัดต่อล าดับภาพแบบอนา
ล็อค หมายถึงการน าระบบอุปกรณ์การตัดล าดับภาพในรูปแบบต่างๆ มาร้อยเรียงภาพให้ได้เนื้อหา
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ตามท่ีต้องการโดยใช้การเรียงเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนหรือการเรียงเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมาก เพ่ือกระตุ้น
ให้ภาพมีพลังและเป็นที่น่าสนใจโดยใช้อุปกรณ์การตัดต่อล าดับภาพอาจจะตัดภาพช็อตใกล้สลับเป็น
ภาพช็อตไกล เพ่ือให้รายละเอียดของภาพเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้นซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์การตัดต่อ
ล าดับภาพที่สามารถท าภาพพิเศษได้ บางครั้งการท าภาพพิเศษโดยการน าภาพหลายๆ ภาพมาซ้อน
กันหลายๆ ขั้นตอนเพ่ือให้ได้ภาพที่แปลกตาและทันสมัย เช่น น าภาพที่ 1 ซ้อนไปในภาพที่  2 และ 
น าภาพที่ 3 และที่ 4 ซ้อนไปเรื่อยๆ การซ้อนภาพหลายๆ ขั้นตอนในลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนในระบบการตัดต่อแบบท าภาพพิเศษและคุณภาพของภาพที่ได้ไม่ดี ภาพแรกจะถูกลดทอน
สัญญาณไปเท่ากับจ านวนภาพที่ท าการซ้อน ถ้ามีการซ้อนภาพ 5 ครั้ง ภาพแรกจะถูกลดทอนสัญญาณ
ไป 4 ครั้ง การท าภาพพิเศษแบบนี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์การตัดต่อล าดับภาพแบบ Non-Linear จะไม่มี
ความยุ่งยากและซับซ้อนนอกจากนั้นการลดทอนสัญญาณจะไม่มี ผู้ตัดต่อล าดับภาพต้องรู้จักเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตัดต่อล าดับภาพที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ที่ท างานเชื่อมโยงกันระหว่าง
เครื่องมือตัดต่อและตัวควบคุมการตัดต่อ ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ (สุธี พลพงษ,์ 2552) 
  1.1 อุปกรณ์การตัดต่อล าดับภาพโดยใช้วิธีตัดภาพอย่างเดียว (cuts-only editing) 
เป็นการตัดต่อล าดับภาพด้วยอุปกรณ์ตัดต่อพ้ืนฐานที่ประกอบด้วยเครื่องวีดิทัศน์ 2 เครื่อง มอนิเตอร์
ทีวี 2 เครื่องและเครื่องควบคุมการตัดต่อล าดับภาพ 1 เครื่อง เป็นการตัดต่อล าดับภาพขั้นพ้ืนฐาน ใช้
วิธีการตัดชนอย่างเดียว ไม่มีความซับซ้อนในเรื่องของภาพ การเชื่อมต่อภาพมีความแม่นย าและ
แนบเนียน ไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของภาพและอยู่ในขอบเขตเวลาที่แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 11.1 อุปกรณ์ที่ใช้วิธีการตัดภาพอย่างเดียว 
ที่มา http://pro-av.panasonic.net  
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 ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะกระท าโดยอัตโนมัติโดยจ าค าสั่งที่เราก าหนดไว้ 
และเครื่องสามารถปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเที่ยงตรงแม่นย าด้วยเครื่อง Editing control Unit สามารถ
อธิบายขั้นตอนในการท างานได้ดังต่อไปนี้ 
  - ค้นหาภาพโดยใช้ตัวควบคุม (control VTR search mode) เป็นการค้นหาภาพ
ช้าหรือเร็ว การค้นหาภาพช้าสามารถเลือกค้นหาภาพได้ทีละภาพ (frame) และการค้นหาภาพเร็ว 
สามารถเลือกค้นหาภาพได้เร็วกว่าความเร็วปกติที่ม้วนวีดิทัศน์เดิมถึง 10 เท่า การค้นหาภาพช้าหรือ
เร็วนี้เรียกว่าการ search หาภาพโดยใช้ปุ่มขณะค้นหาท าให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา 
  - อ่านตัวเลขแสดงผล เวลา และจ านวนภาพ (frame) ขณะที่ท าการค้นหาภาพ 
เครื่องวีดิทัศน์ส าหรับเล่นกลับและบันทึก จะแสดงผลบอกเวลาของภาพที่จะท าการตัดต่อเป็นชั่วโมง 
นาที วินาที และ frame ทั้งจากระบบ pulse count หรือ address code (เป็นสัญญาณทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ทีช่่วยในการก าหนดขอบเขตของแต่ละภาพที่บันทึกอยู่ในม้วนวีดิทัศน์)  
  - ก าหนดจุดตัดเข้า (entry in) และจุดตัดออก (entry out) ของภาพที่จะบันทึกเมื่อ
ก าหนดแล้ว ให้กดปุ่ม auto edit เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกจะถอยกลับ (back space) ไปที่เวลา -
3 วินาที, -5 วินาที, -7 วินาที, หรือ -10 วินาที แล้วแต่เราก าหนด เหตุผลที่เครื่องถอยกลับ เพ่ือ
ต้องการควบคุมความเร็วของเครื่องทั้งสองเครื่องในขณะเล่นกลับให้ความเร็วของการเดินของเครื่อง
เทปในเวลาที่เท่ากันเมื่อถึงเวลาจุดตัดเข้าเครื่องก็จะบันทึกภาพตรงตามเวลาและตรงตามภาพที่
ก าหนดจุดตัดเข้าไว้และจะหยุดเทปตรงเวลา ภาพที่จุดตัดออกท าให้ได้เวลาและภาพที่ได้ก าหนดไว้ 
ถูกต้องแม่นย า การถอยหลังไปในเวลาที่ตัวเลขลบมากๆ ความถูกต้องและแม่นย าในการล าดับภาพจะ
ยิ่งมีความถูกต้องแม่นย าสูง 
  1.2 อุปกรณ์การตัดต่อล าดับภาพด้วยเครื่องเลือกภาพ (video switcher editing 
system) เป็นการตัดต่อที่สามารถใช้เครื่องท าเทคนิคพิเศษเพ่ือให้เกิดภาพในลักษณะพิเศษต่างๆ จาก
การตัดชนธรรมดา เช่น การท าภาพจาง การกวาดภาพ การท าภาพจางซ้อน เป็นต้น บางครั้งอาจใช้
เครื่องผสมสัญญาณเสียงร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้กับภาพ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เพ่ิมเติมเข้า
มาจากอุปกรณ์การตัดต่อแบบพื้นฐาน ส าหรับขั้นตอนการท างานก็เหมือนกับเครื่องผสมสัญญาณเสียง 
(audio mixer) ในห้องปฏิบัติวิทยุ แหล่งอุปกรณ์ทางด้านเสียงแต่อุปกรณ์ทางด้านเสียงในการตัดต่อ
ล าดับภาพในทางวิทยุโทรทัศน์จะมีแหล่งข้อมูลของเสียงมากกว่าทางด้านวิทยุ 
  วิธีการตัดต่อสามารถจ าแนกได้เป็น การตัดต่อแบบร้อยเรียง (assemble edit) และการตัด
ต่อด้วยวิธีแทรก (insert) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้(สุธี  พลพงษ์, 2545) 
  การตัดต่อแบบร้อยเรียง (assemble edit) เป็นการน าภาพมาร้อยเรียงกันโดยผ่าน
กระบวนการของอุปกรณ์ตัดต่อ การตัดต่อในลักษณะนี้เครื่องบันทึกภาพวีดิทัศน์จะบันทึกภาพและ
เสียง หรือสัญญาณต่างๆ ที่อยู่ในม้วนต้นฉบับแต่ละช็อตที่น ามาร้อยเรียงไว้ทั้งหมดโดยที่ผู้ตัดต่อไม่
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สามารถเลือกสัญญาณภาพและเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น จะเลือกบันทึกเฉพาะสัญญาณเสียง
หรือจะเลือกบันทึกเฉพาะสัญญาณภาพไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 11.2 แสดงการตัดต่อโดยการน าภาพมาร้อยเรียงให้ได้ภาพที่สมบูรณ์  
ที่มา สุธี  พลพงษ,์ 2545  
 
 วิธีแทรก (insert) เป็นการน าภาพมาร้อยเรียงกันโดยผ่านกระบวนการของอุปกรณ์ตัดต่อซึ่งมี
ด้วยกัน 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็นการน าภาพมาแทรกตามค าบรรยายที่บันทึกอยู่ในม้วนวีดิทัศน์เรียบร้อย
แล้ว ส่วนวิธีที่สองเป็นการน าภาพใหม่หรือเสียงใหม่ เข้าไปแทนที่ภาพเดิมและเสียงเดิม บางช็อตที่ผู้
ตัดต่อเห็นว่าภาพและเสียงใหม่ที่น ามาแทนที่จองเดิมจะสมบูรณ์กว่าการตัดต่อลักษณะนี้ผู้ตัดต่อ
สามารถเลือกแทรกสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่น จะเลือกแทรกเฉพาะสัญญาณเสียงหรือจะเลือก
แทรกเฉพาะสัญญาณภาพ หรือน าภาพและเสียงใหม่มาแทรกแทนภาพและเสียงเดิมได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11.3 แสดงการแทรกภาพ  
ที่มา สุธี  พลพงษ,์ 2545 
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 ข้อควรระวังที่สุดในการแทรกภาพ เมื่อผู้ตัดต่อต้องการแทรกภาพใหม่เข้าไปแทนที่ภาพเก่า 
โดยการเลือกกดปุ่ม insert ภาพพร้อมเสียงหรือภาพอย่างเดียวหรือเสียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ตัดต่อ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้คือผู้ตัดต่อลืมเลือกกดปุ่ม insert แต่ปุ่มอยู่ในต าแหน่ง 
assemble ถ้าเป็นเช่นนี้ เมื่อท าการแทรกภาพ จุดสิ้นสุดหรือจุดสุดท้ายของภาพ สัญญาณ control 
track จะถูกลบทิ้งไป ท าให้จุดสุดท้ายภาพจะหลายไป 4-5 ภาพเมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้เราไม่สามารถ
แทรกภาพได้ เครื่องก็จะไม่แทรกภาพให้ท าให้ผู้ตัดต่อต้องเสียเวลาล าดับภาพใหม่ตอนต้นจนถึงจุดที่
สัญญาณ control track ถูกลบทิ้งไป 
 

 
 

ภาพที่ 11.4  แสดงการตัดต่อที่ท าให้ลู่ควบคุม control track ถกูลบ 
ที่มา สุธี  พลพงษ,์ 2545 

 
  2. การตัดต่อล าดับภาพแบบดิจิทัลในรายการวิทยุโทรทัศน์ การตัดต่อล าดับภาพแบบ
ดิจิทัลในรายการโทรทัศน์เป็นการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์หรือตัดต่อแบบ Non linear เป็นวิธีการน า
ภาพจาก stock shot เพ่ือการตัดต่อมาเก็บไว้ใน hard disk ของ computer การตัดต่อในลักษณะนี้ 
ขั้นแรกถ้าม้วนวีดิทัศน์ที่เราใช้เป็นแบบอนาล็อกต้องท าการเปลี่ยนสัญญาณภาพจากวีดิทัศน์ที่เป็น
สัญญาณอนาล็อกให้อยู่ในรูปของสัญญาณตัวเลข 0 กับ 1 (digital) เสียก่อนแล้วสามารถสุ่มเรียก 
shot ต่างๆ ได้โดยตรง หรือการเลือกข้อมูลภาพมาจากล าดับใดก็ได้ เหมือนกับการเลือกเพลงจาก
แผ่นดิสก์ ซึ่งสามารถเลือกเพลงอันดับที่เท่าไหร่ก็ได้ ตรงข้ามกับการเลือกเพลงจากม้วนเทปจะเลือก
ฟังเพลงที่ 2 หรือ 3 ต้องกรอม้วนเทปและก าหนดระยะของเพลงก็ล าบากเหมือนกับการตัดต่อแบบ 
linear คือ การตัดต่อโดยใช้เครื่องวีดิทัศน์ตัดต่อ 
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ภาพที่ 11.5 การตัดต่อแบบ Non Linear 
ที่มา  http://pro-av.panasonic.net 
 
 การปฏิบัติงานในระบบ non-linear จะคล้ายกับระบบ electronic still store ขนาดใหญ่ 
ที่สามารถเข้าถึงแต่ละภาพ (frame) ที่ต้องการหรือชุดของภาพซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นช็อตได้ภายใน
เสี้ยววินาที ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขาถึง ช็อต 3 ได้โดยไม่ต้องกรอเทปผ่านช็อต 1 และ ช็อต 2 
ก่อน จึงท าให้การตัดต่อในลักษณะนี้ไม่ผิดพลาดได้ผลรวดเร็วและตัดต่อภาพได้อย่างนุ่มนวล คล้ายกับ
การจัดเรียงตัวอักษร ค า ข้อความ และย่อหน้าใหม่ ในโปรแกรมประมวลผลค า (word processing)  
 

การตัดต่อล าดับภาพในรายการโทรทัศน์ 
 
  การตัดต่อล าดับภาพมีเทคนิคอยู่ด้วยกัน 3 วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การตัดต่อเพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่อง การตัดต่อเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ และการตัดต่อฉับพลัน(สุธี พลพงษ์, 2552)  
 1. การตัดต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง (continuity couuting) คือ ตอนหนึ่ง หรือฉากหนึ่ง
ของภาพยนตร์ที่มีความต่อเนื่องกัน ไม่ใช่เป็นเพียงอนุกรมของภาพเท่านั้น แต่จะต้องล าดับเข้าด้วยกัน 
เพ่ือบอกเรื่องราวอย่างราบรื่น ติดต่อกัน อย่างมีตรรกะ วิธีการดังกล่าวก็คือเทคนิคของการท าภาพให้
เกิดความต่อเนื่อง 
 ความต่อเนื่องของภาพก็คือการพัฒนาความต่อเนื่องของตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งในภาพยนตร์ 
เพ่ือสร้างสรรค์การเชื่อมโยงอย่างราบรื่น เกิดความต่อเนื่องของเรื่องราว เช่น 
 ตัวอย่าง  ภาพที่ 1 นายแดง พูด ตัดภาพ Close up นายแดง 
   ภาพที่ 2 นายด า  พูด ตัดภาพ Close up นายด า 
   ภาพที่ 3 พิธีกร  พูด ตัดภาพ Group Shot ทั้งสามคน 
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 2. การตัดต่อเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ (relational cutting) คือการล าดับภาพแบบหนึ่ง 
โดยการน าฉากที่มีการแสดงสัมพันธ์กันหรือแตกต่างกันสองฉาก ที่ถ่ายท ากันคนละครั้งมาล าดับสร้าง
เรื่องราวใหม่ให้เกิดความรู้สึกว่าการแสดงสองฉากนั้นเกิดขึน้ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยฉากที่
ถ่ายท านั้นไม่ได้ต่อเนื่องกันจริงๆ แต่เจตนาเพ่ือให้คนดู ดูแล้วเจ้าใจถึงความหมายที่เก่ียวพันกัน เช่น 
 ตัวอย่างที่ 1 ภาพที่ 1 ถ่ายภาพผู้หญิงก าลังเดินไปในบ้าน 
   ภาพที่ 2 ตัดไปที่ภาพผู้หญิงก าลังเดินอยู่ในห้อง 
 คนดูจะสันนิษฐานเองว่า ผู้หญิงเดินเข้าไปในบ้านและปัจจุบันเข้าอยู่ในห้อง (จากตัวอย่าง สิ่ง
ที่ท าให้คนดูแล้วเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพทั้ง 2 ภาพ คือ ความคล้ายคลึงกันของผู้หญิงใน
เรื่องของเสื้อผ้าและสถานที่) 
 ตัวอย่างที่ 2 ภาพที่ 1 ถ่ายภาพเครื่องบิน 
   ภาพที่ 2  ตัดไปที่นักบินก าลังควบคุมเครื่อง (จากตัวอย่าง ภาพแรกอาจจะ
ถ่ายภาพเครื่องบินจากรูปจ าลอง หรือรูปภาพ แล้วตัดภาพนักบินในสตูดิโอ) 
 ตัวอย่างที่ 3  ภาพที่ 1 ถ่ายภาพผู้ชายเดินใกล้จะถึงบันได 
   ภาพที่ 2 ตัดภาพผู้ชายเดินขึ้นบันได (การเคลื่อนไหวของภาพในช็อตนี้อยู่
บนความแตกต่างของเหตุผล) 
 จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นว่าภาพที่แตกต่างกันสองฉากถูกน ามาล าดับเพ่ือสร้างเรื่องราวขึ้น
ใหม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การตัดต่อแบบ Relational Cutting 
ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 4 แบบ คือ 
 Parallel Cutting หรือ Parallel Action เป็นการตัดต่อภาพจากเหตุการณ์และต่าง
สถานที่กันหรือลักษณะที่เป็น group shot และตัดภาพซ้ าหลายๆ ครั้งในช็อต เป็นเทคนิคการตัดต่อ
แบบหนึ่งในการน าฉากเหตุการณ์ที่มีการแสดงสัมพันธ์กันหรือแตกต่างกันสองฉากที่ถ่ายท าคนละครั้ง 
หรือสลับกัน ตัดต่อสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่ให้เกิดความรู้สึกว่าการแสดงสองตอนนั้น เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างสรรค์ให้กับตัวละครท าให้คนดู ดูแล้วตึงเครียด 
 ตัวอย่าง  ภาพที่ 1 ภาพของผู้ร้ายก าลังหลบหนี 
   ภาพที่ 2  ภาพของเจ้าหน้าที่ก าลังไล่ล่า 
 ภาพทั้งสองเหตุการณ์ อยู่คนละสถานที่ โดยการตัดภาพสลับไปมาท าให้คนดูรู้สึกตื่นเต้น  
 Cross Cutting เป็นการตัดภาพจากช็อตหนึ่งไปสู่อีกช็อตหนึ่งท าให้เกิดภาพหลายๆมุมมอง
ในเหตุเดียวกันซึ่งจะท าให้ส่วนทั้งหมดของภาพที่เหลืออยู่แต่ละส่วนมีความต่อเนื่องกลมกลืนกันสนิท 
ปกติจะใช้กับรายการประเภทวาไรตี้ 
 Physically Cutting เป็นการตัดต่อที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาสองอย่าง คือ ทางด้าน
กายภาพ ตาของคนเราจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาพในช็อตแล้วท าให้เกิดการดึงดูด
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ความสนใจของคนดแูละทางด้านความคิด คนดูจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเนื้อเรื่องไปถึงไหนแล้ว หรือ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
 Intellectually Cutting ถ้าหากการตัดต่อล าดับภาพไม่สัมพันธ์ คนดูก็จะต้องพยายามคิด 
พยายามหาเหตุการณ์ในภาพอยู่ตลอดเวลาท าให้คนดูเกิดความร าคาญและไม่เข้าใจได้ 
 3. การตัดต่อฉับพลัน (dynamic cutting) คือ การตัดต่อล าดับภาพอย่างเป็นระบบอย่าง
สมเหตุผลของการแสดงตอนใดตอนหนึ่งแต่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริบทของช็อตซึ่งสามารถสื่อ
ความหมายทั้งในเชิงเปรียบต่างและเปรียบเทียบเพ่ือสร้างสรรค์ความต่อเนื่อง การล าดับภาพแบบนี้
เพ่ือต้องการเพ่ิมคุณภาพของภาพและใช้สร้างสรรค์ความหมายที่ให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าจะ
สื่อความหมายตรงๆ ธรรมดาหรือในระหว่างล าดับภาพเราสามารถสร้างภาพให้มีความสัมพันธ์ มี
ความหนักแน่น มีอารมณ์ของภาพ  
 ตัวอย่าง  ภาพที่ 1  ถ่ายภาพกระจกแตก 
   ภาพที่ 2  เด็กก าลังร้องไห้ 
 การสร้างภาพในลักษณะนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะเราไม่ได้แสดงความหมายของช็อตชัดเจน 
จึงมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการตีความจากตัวอย่างเด็กร้องไห้ อาจจะหมายถึงลูกบอลหาย หรือ
ถูกลงโทษหลังจากกระจกแตก เพราะฉะนั้นผู้ท าการล าดับภาพจะต้องน าภาพมาร้อยเรียงให้มีตรรกะ 
มีเหตุ มีผลที่ท าให้คนเชื่อได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ล าดับภาพแล้วท าให้คนดูสับสน 
เพราะฉะนั้นการล าดับภาพจะต้องมีกลวิธีและศิลปะในการล าดับภาพเพ่ือให้ได้ภาพปรากฏต่อผู้ชม
อย่างมีจุดหมาย 
 รายการต่างๆ ที่น าเสนอผ่านทางสื่อทางด้านวิทยุโทรทัศน์ท าให้ผู้ชมดูแล้วน่าสนใจ น่า
ติดตามหรือน่าเบื่อหน่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถ่ายท าให้เป็นเรื่องราวแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่หลักการ
ของการตัดต่อล าดับภาพที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้นหลักการตัดต่อ
ภาพพิเศษจึงมีกลวิธีต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 การใช้ช็อตน าเรื่องและการใช้ช็อตน าเรื่องซ้ า (the establishing and 
reestablishing shot) การใช้ช็อตน าเรื่อง หมายถึง การใช้ภาพช็อตไกลเพ่ือรักษาความต่อเนื่อง เป็น
การน าเสนอภาพด้วยมุมกว้างเพ่ือบอกสถานทีก่ารแสดงที่ตามมา แต่อาจจะเป็นช็อตใกล้หรือช็อตปาน
กลางก็ได้ ซึ่งมีร่องรอยบอกสถานที่นั้นได้ ซึ่งโดยธรรมชาติ การน าเสนอภาพช็อตไกลมักจะเป็นภาพที่
ไม่มีพลังหรือน่าสนใจเท่ากับภาพ shot ใกล้ เพราะฉะนั้นผู้ล าดับภาพมักจะใช้ช็อตไกลในการเปิดเรื่อง 
เมื่อเห็นภาพรวมแล้ว จึงค่อยน าเสนอให้เห็นรายละเอียดในช็อตต่อมา 
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ภาพที่ 11.6 การใช้ช๊อตน าเร่ือง    
  
 จากรูป เป็นช็อตน าเรื่องเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของช็อตแล้วจึงให้เห็นรายละเอียดในช็อ
ตต่อมา การใช้ช็อตน าเรื่องซ้ า คือ ช็อตหนึ่งที่ตรงกลางหรือที่ตอนจบของตอนนั้นซึ่งแสดงให้เห็น
สถานที่ทั่วไปของการแสดงอีกครั้งช็อตน าเรื่องใหม่มักจะถ่ายจากมุมที่ต่างไปจากช็อตน าเรื่องของคน
นั้น และมักจะใช้แสดงถึงเวลาที่ผ่านไป กิจกรรมที่ก้าวไป หรือเปลี่ยนสภาพบรรยากาศไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 11.7 การใช้ช็อตน าเร่ืองซ้ า  

  
   ตัวอย่าง  ภาพแรก เป็นภาพช็อตไกลผู้ชายก าลังสตาร์ทเลื่อยยนต์หลายครั้งเพ่ือตัดต้นไม้ 
   ภาพที่สอง เป็นภาพการใช้ช็อตน าเรื่องซ้ า ให้เห็นช็อตใกล้ ผู้ชายสตาร์ทเลื่อยยนต์ 
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   ภาพที่สาม เป็นภาพช็อตไกล ผู้ชายก าลังใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ 
   ภาพที่สี่ เป็นภาพการใช้ช็อตน าเรื่องซ้ า ให้เห็นช็อตใกล้เลื่อยยนต์ก าลังตัดต้นไม้ 
 จากตัวอย่าง ผู้ชมจะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนและหลัง สิ่งใดอยู่ในต าแหน่งใด เมื่อไหร่ และ
เคลื่อนไหวไป ณ ที่ใด ทิศทางใด และท าให้ภาพมีพลัง การใช้ช็อตน าเรื่องซ้ าไม่เพียงผูกตอนเข้า
ด้วยกันเท่านั้นแต่ยังช่วยไม่ให้ผู้ชมสับสนหรือหลงทาง 
  3.2 การเหลื่อมและการประกอบการแสดงเข้าด้วยกันคือ การตัดต่อการแสดง
ระหว่างสองช็อต ซึ่งการแสดงทั้งสองครั้งนั้นเหลื่อมกัน หรือแสดงซ้ า หรือใช้กล้องมากกว่าหนึ่งกล้อง 
เป็นการล าดับภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน การถ่ายภาพในลักษณะนี้การต่อภาพ
จะต้องเหลื่อมกันพอดีระหว่างช็อตแรกกับช็อตที่สองซึ่งจะต้องค านึงถึงจังหวะและเวลาในการต่อภาพ 
ดังตัวอย่าง  
 ตัวอย่าง  ภาพแรก ภาพ LS ของผู้ชายลุกข้ึนยืน เมื่อให้เห็นความต่อเนื่องตั้งแต่นั่งแล้วยืนขึ้น 
   ภาพที่สอง ภาพ MS ของผู้ชายลุกยืนแต่ภาพที่สองถ่ายช็อตใกล้ 
   ภาพที่สาม การน าภาพแรกท่ีเป็นภาพ LS กับช็อต MS เราเรียกช็อตในลักษณะนี้ว่า 
การตัดกลมกลืน (match cut)  
  แต่ถ้าเราน าภาพ LS กับ MS มาต่อกัน โดยให้ช่วงที่เหลื่อมกัน ไม่พอดี ก็จะท าให้
ภาพกระโดด ซึ่งมักพบบ่อยในรายการประเภทละคร 
  3.3 การตัดภาพเข้าและการตัดภาพเบน (cut in and cut away) เป็นการล าดับ
ภาพ ที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นและเร้าใจ ภาพในฉากเดียวกัน ผู้ล าดับภาพสามารถตัดเข้าและตัดเบนได้
ตลอดเวลา 
  การตัดเข้า (cut in) หมายถึง เป็นช็อตใกล้ของการแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงหลักเช่น ภาพของจดหมาย โทรเลข หรือรายละเอียดบางอย่างที่ผู้ชมยังไม่ได้เห็นในช็อตที่ผ่าน
มา หรือเป็นการน าภาพช็อตใกล้มาต่อกับภาพช็อตไกลและต้องเป็นช็อตที่อยู่ในเหตุการณ์ของฉากนั้น 
เช่น มีการแข่งขันฟุตบอลในสนามฟุตบอลประกอบด้วย ผู้เล่น กรรมการ โค้ช และผู้ชม เป็นต้น แต่
เหตุการณ์ที่อยู่ในสนามฟุตบอลคือ ผู้เล่นกับกรรมการเมื่อเราต้องการให้เห็นรายละเอียดในเกมส์การ
แข่งขันเช่น ภาพช็อตใกล้ให้เห็นนักฟุตบอลทุ่มลูกฟุตบอล ภาพลูกฟุตบอลเข้าประตู ภาพนักฟุตบอล
ก าลงัเลี้ยงลูกท่ีเท้า การล าดับภาพเหล่านี้เราเรียกว่าการตัดเข้า ดังภาพตัวอย่าง 
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ภาพที่ 11.8 การตัดเข้า  

  
  การตัดเบน (cut away) หมายถึง ช็อตการแสดงที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการ
แสดงหลัก แต่ไม่มีความต่อเนื่องทางภาพกับช็อตที่แล้ว แต่มีความต่อเนื่องทางตรรกะ ช็อตตัดเบนเน้น
ความสนใจของผู้ชมจากการแสดงหลักไปยังการแสดงรองที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่การแสดงรอง
สัมพันธ์ในบางลักษณะกับแนวของเรื่อง การตัดเบนมีประโยชน์มากมายหลายอย่างหรือเป็นการน า
ภาพช็อตใกล้มาต่อกับภาพช็อตไกลเหมือนกับการตัดเข้าแต่ช็อตที่น าเสนอต้อ งเป็นชอตที่อยู่
นอกเหนือจากเหตุการณ์ในสนามฟุตบอลเช่น ภาพช็อตใกล้ให้เห็นโค้ช เห็นแต่ช็อตที่น าเสนอต้อง
เป็นช็อตที่อยู่นอกเหนือจากเหตุการณ์ในสนามฟุตบอลเช่น ภาพช็อตใกล้ให้เห็นโค้ช เห็นผู้ชม เห็น
กองเชียร์ ภาพเหล่านี้เราเรียกว่าการตัดเบนซึ่งเป็นภาพที่อยู่นอกเหนือในเหตุการณ์ ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.9 ภาพการตัดเบน 
 
  3.4 การใช้ทิศทางการเหลียวดู คือ ทิศทางที่สร้างขึ้นจากนัยน์ตาของเรา เมื่อเรามอง
ไปที่วัตถุเป้าหมายการตัดต่อภาพโดยใช้ทิศทางการเหลียวดูนั้นควรจะชี้ให้เห็นว่าคนๆ นั้นมองอะไรอยู่ 
แล้วน าภาพที่คนเขามองมาตัดต่อแทนเข้าไปตามทิศทางการเหลียวดูและต้องแน่ใจว่าทิศทางของการ
เหลียวดูนั้นไม่สับสนและต้องไปในทิศทางที่มองจริง เช่น เรามองไปที่นกบนท้องฟ้า นกก็เป็นวัตถุ



335 

 

 

เป้าหมาย เป็นต้น ดังนั้น ทิศทางการเหลียวดูคือเส้นสมมติระหว่างตาของเรากับนก เราก็ตัดภาพช็อต
ใกล้ของคนที่แหงนหน้ามองท้องฟ้าตามด้วยภาพช็อตไกลของนก ภาพดังกล่าวจะสร้างความรู้สึก
สมเหตุสมผล ไม่สับสนและไปในทิศทางท่ีมองจริง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.10 การใช้ทิศทางการเหลียวดู 
  
 ถ้าบุคคลที่อยู่ในภาพมองไปที่พ้ืน ทิศทางการเหลียวดูก็คือทิศทางจากนัยน์ตาของเรามองไปที่
พ้ืนด้านล่างเราก็ตัดภาพช็อตใกล้ของวัตถุที่อยู่กับพ้ืนภาพดังกล่าวจะสร้างความรู้สึกสมเหตุสมผล
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.11 การใช้ทิศทางการเหลียวดูที่สมเหตุสมผล 
  

ถ้าบุคคลที่อยู่ในภาพแหงนมองท้องฟ้าภาพต่อมาตามด้วยภาพที่อยู่บนพ้ืน ภาพดังกล่าวจะไม่
สมเหตุสมผลเป็นการตัดภาพโดยใช้ทิศทางการเหลียวดูที่ผิด 

 
 

  
 
 
 
 
ภาพที่ 11.12 การใช้ทิศทางการเหลียวดูที่ไม่สมเหตุสมผล 
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 ทิศทางการเหลียวดู มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ   
 -  เส้นก าหนดการเหลียวดู (line of glance) คือ เส้นที่ก าหนดทิศทางของสายตาเมื่อผู้ตัดต่อ
น าภาพมาล าดับกับเส้นก าหนดการเหลียวดูจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของภาพนั้นกับเส้น
ก าหนดการเหลียวดูดังภาพที่ 11.13 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 11.13 ภาพที่สัมพันธ์กับเส้นก าหนดการเหลียวดู(1) 
  
 ถ้าถ่ายภาพวิวชายทะเล ตามภาพเราจะเห็นเส้นของฟ้าหรือแนวเทือกเขา การถ่ายภาพ
ประเภทนี้จะมีทิศทางของเส้นเป็นแนวนอนเมื่อผู้ตัดต่อล าดับภาพ ภาพแรกเป็นภาพช็อตไกลของ
ทะเลเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าหรือแนวเทือกเขาหลังจากนั้นเมื่อผู้ตัดต่อต้องการล าดับภาพที่สองให้เป็นที่
น่าสนใจ ก็จะต่อกับภาพช็อตใกล้ของภาพวิวชายทะเลเดิมแต่ผู้ตัดต่อต้องแน่ใจว่าภาพช็อตใกล้ของ
ทะเลจะต้องมีสัดส่วน ความสูงของเส้นแนวนอนสัมพันธ์สอดคล้องกับภาพช็อตไกลคือ ภาพช็อตไกล
กับภาพช็อตใกล้เมื่อต่อเข้าด้วยกัน ภาพจะต้องเป็นแนวเดียวกันไม่กระโดดสูงหรือต่ ากว่าแนวทิศทาง
ของเส้นแนวนอนในภาพแรก ตามภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11.14 ภาพที่สัมพันธ์กับเส้นก าหนดการเหลียวดู(2) 
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 ตามภาพที่ 11.14  เมื่อถ่ายภาพเป็นช็อตใกล้เราจะเห็นภาพเรือใกล้เข้าแต่ยังคงรักษา
เส้นแนวนอนของเทือกเขาและเส้นขอบฟ้าตามเส้นก าหนดการเหลียวดู  
 -  การใช้ทิศทางของภาพตามการเหลียวดูคือ การตัดภาพมุมแคบหรือช็อตใกล้เพ่ือให้สัมพันธ์
กับภาพช็อตไกลต้องค านึงถึงทิศทางและการเหลียวดูของภาพเป็นส าคัญ เช่น 
 ตัวอย่างที่1 ภาพคนสองคน (two shot) ก าลังมองไปคนละทิศทางเมื่อตัดภาพเปลี่ยนเป็น
ภาพที่แยกจากกันคนละภาพทิศทางการมองของทั้งสองในแต่ละภาพทั้งสองยังคงเหมือนกับภาพแรก
ที่เป็น two shot 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.15 การตัดเปลี่ยนภาพที่ยังคงเหมือนกับภาพแรก 
  

ตัวอย่างที่ 2 ภาพคนสองคน (two shot) ที่หันหน้าเข้าหากันจากภาพแสดงว่าคนที่สองมีเส้น
แสดงทิศทางการเหลียวดูมาบรรจบกัน เมื่อเราตัดภาพเปลี่ยนเป็นภาพที่แยกจากกันคนละภาพเรา
สามารถบอกได้ว่าในภาพที่เป็นภาพเดียว คนทั้งสองจะต้องเป็นภาพที่มีทิศทางการมองเข้าหากัน 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
ภาพที่ 11.16 การตัดเปลี่ยนภาพที่รักษาทิศทางการมอง 
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 3.5 เส้นการแสดง (action axis) คือ การล าดับภพที่ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและทิศทาง
ของภาพที่เคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าในการล าดับภาพเรารักษาความสัมพันธ์ทิศทางได้ดีและถูกต้องแล้วก็
ตามแต่เราต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของภาพว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่คือ ภาพที่ปรากฏใน
จอโทรทัศน์ต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันให้นึกว่าผู้ชมนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย เพราะฉะนั้นการ
วางต าแหน่งกล้องโทรทัศน์ในการถ่ายท าต้องค านึงถึงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์คร่าวๆ ก่อนโดย
วางกล้องไม่ให้ข้ามเส้นแกน 180 องศาหรือท่ีเรียกว่า action axis ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11.17 แสดงการวางกล้องแบบไม่ค านึงถึงทิศทางของภาพโดยการวางกล้องโทรทัศน์ข้ามเส้นการแสดง  

 
 จากภาพที่ 11.7 ถ้าต้องการถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ในภาพแรกและเมื่อตัดภาพมา
เป็นภาพที่สอง เราต้องดูการเคลื่อนที่ของบุคคลหรือวัตถุว่าต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่ ระหว่างถ่ายภาพแรกกับภาพที่ตามมาโดยต้องค านึงถึงทิศทางและต าแหน่งไม่เช่นนั้นจะเกิด
ภาพกระโดดหรือเกิดการสับสนของภาพได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรค านึงถึงการรักษาเส้นการแสดง 
 เมื่อก่อนการถ่ายท า ผู้ก ากับต้องก าหนดเส้นแกนเสียก่อนว่าจะวางกล้องอยู่ต าแหน่งใดของ
เส้นการแสดง เมื่อก าหนดเส้นการแสดงเรียบร้อยแล้วขณะถ่ายท าห้ามน ากล้องข้ามเส้นแกนที่ก าหนด
ไว้ดังภาพตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.18  การวางกล้องอยู่ในเส้นการแสดง 
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 เมื่อเราก าหนดเส้นการแสดงโดยการวางกล้องถ่ายภาพอยู่ในเส้นแกนการแสดงฝั่ง B เมื่อเรา
ตัดภาพ shot ใกล้ของภาพบุคคลสองคนพูดคุยกัน ทิศทางการพูดคุย ก็จะมีทิศทางการมองเข้าหากัน
ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.19 การก าหนดเส้นแกนการแสดงที่ถูกต้อง 

   
 แต่ถ้าช่างภาพวางกล้องตัวใดตัวหนึ่ง ข้ามเส้นแกนไปทาง A เมื่อเราตัดภาพช็อตใกล้ของภาพ
บุคคลสองคนคุยกันทิศทางการพูดคุยก็จะมีทิศทางการมองหันหน้าไปคนละทางดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.20  การก าหนดเส้นแกนการแสดงไม่ถูกต้อง 

  
 จากตัวอย่าง สาเหตุที่เกิดทิศทางการมองเห็น ตรงกันข้ามเพราะการถ่ายท าไม่ได้ก าหนดเส้น
แกนการแสดงในการวางต าแหน่งกล้อง ในการถ่ายท ารายการผู้ก ากับต้องค านึงถึงภาพที่ปรากฏในจอ 
ว่าต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันให้นึกว่าผู้ชมนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเพราะฉะนั้นการวาง
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ต าแหน่งกล้องโทรทัศน์ในการถ่ายท าต้องค านึงถึงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์คร่าวๆ  ไว้ก่อนเพ่ือ
ไม่ใหว้างกล้องข้ามเส้นแกนการแสดง 
 จากตัวอย่างข้างต้น ภาพข้ามเส้นแกนการแสดงเป็นการก าหนดภาพที่ได้มาก่อนการล าดับ
ภาพสามารถแก้ไขภาพที่ข้ามเส้นแกนการแสดงเพ่ือให้ผู้ชมดูแล้วไม่สับสนกับทิศทางการข้ามเส้นแกน
การแสดงโดยการน าภาพอ่ืนมาแทรก   
 การแทรกภาพ (insert) คือ ช็อตหนึ่งของภาพที่แสดงรายละเอียดบางอย่างของการแสดง
หลัก หรือการแสดงคู่ขนาน ซึ่งสามารถถ่ายท าเวลาไหนก็ได้ระหว่างการผลิตเสร็จแล้วจึงน ามาแทรก
เข้าไปในการแสดงระหว่างกระบวนการล าดับภาพ บางครั้งการน าภาพมาแทรกเพ่ือให้ผู้ชมดูแล้วไม่
สับสน ภาพที่น ามาแทรกนี้ควรจะเป็นภาพที่เก่ียวข้องกันในฉากนั้น ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11.21  การแทรกภาพ เพ่ือแก้ปัญหาการข้ามเส้นแกนการแสดง(1) 

 
  จากภาพ เมื่อเราถ่ายภาพช็อตไกล ภาพแรกเป็นภาพบุคคลก าลังเดินจากทางซ้ายไปทางด้าน
ขวาของจอภาพแล้วมาต่อด้วยภาพข้ามเส้นแกนการแสดงบุคคลที่เดินจากทางขวาไปทางด้านซ้ายของ
จอภาพ ท าให้ภาพดูผิดทิศทางและจะสร้างความสับสนให้กับคนดูได้ แต่ผู้ล าดับภาพสามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้โดยการน าภาพอ่ืนมาแทรกเพ่ือให้คนดูลืมทิศทางที่ผิดเส้นแกน อีกตัวอย่างแสดงถึงการ
แทรกภาพเพ่ือแก้ปัญหาการข้ามเส้นแกนการแสดง 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 11.22 การแทรกภาพเพ่ือแก้ปัญหาภาพข้ามเสน้แกนการแสดง(2) 
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 จากภาพ เมื่อเราถ่ายภาพช็อตไกลให้เห็นนักฟุตบอลเลี้ยงลูกฟุตบอลวิ่งจากด้านขวาไป
ทางด้านซ้ายของจอภาพ เมื่อตัดภาพมาที่กล้องที่ข้ามเส้นแกนการแสดงในลักษณะช็อตใกล้ของนัก
ฟุตบอล เราจะเห็นนักฟุตบอลวิ่งจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาของจอภาพก็ท าให้เกิดทิศทางที่ผิด 
และจะสร้างความสับสนให้กับคนดูได้ ผู้ล าดับภาพก็สามารถน าภาพอ่ืนมาแทรกตรงกลางระหว่างช็อต
ที่ผิดทิศทางกันได ้
 นอกจากนั้นการแก้ไขภาพผิดทิศทางที่เกิดจากการวางกล้องข้ามเส้นแกนการแสดงเพ่ือไม่ให้
การถ่ายภาพออกไปในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 11.23  ทิศทางการเข้าออกของผู้แสดงที่ถูกต้อง 

 
  3.6 วิธีการเพ่ิมคุณภาพของการล าดับภาพ (build-up) คือ การใช้ช็อต CU ที่เรา
รู้จักช็อต CU ว่าเป็นช็อตปฏิกิริยา (reaction shot) ที่เป็นผลโดยตรงของการแสดงของช็อตที่แล้วมา
หรือช็อตที่ตามมา ช็อตปฏิกิริยามีประโยชน์มาก เป็นเครื่องมือส าหรับเพ่ิมความน่าสนใจของภาพ 
สร้างความกระวนกระวาย ความอยากรู้ ใจจด ใจจ่อ เราใช้วิธีการเพ่ิมคุณภาพของภาพเมื่อการแสดง
ในฉากนั้นไม่มีการเคลื่อนไหว เข้าหรือออกจากกรอบภาพหรือเมื่อช็อตบอกเรื่องส าคัญเกิดขึ้นแล้ว  
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  การตัดเข้าและการตัดเบน (cut in and cut out) การตัดในลักษณะนี้เป็น
คุณสมบัติของการล าดับภาพที่จะน าเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เราต้องการน าเสนอกับการ
น าเสนอภาพบรรยากาศรอบๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมคุณภาพของภาพ การตัดเข้า จะ
ช่วยเพ่ิมความตื่นเต้น ดุดัน ฉับไว ของผู้แสดงได้ ผู้ตัดต่อต้องตระหนักในเรื่องพลังทางอารมณ์ ที่ เกิด
จากการเรียบเรียงภาพไปด้วยเพราะการ cut in เป็นการน าภาพมาเรียงต่อกันอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถ
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ช่วยท าเหตุการณ์ไปสู่จุดวิกฤติได้อย่างน่าตื่นเต้น เร้าใจ การตัดเบน เป็นช็อตการแสดงเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันกับการแสดงหลักโดยการล าดับภาพย่อยสลับกันกับภาพหลักเพ่ือสร้างภาพให้มีความสัมพันธ์ 
มีความหนักแน่น มีอารมณ์ ตัวอย่างเช่น “มีคนสองคนก าลังคุยกัน” ปกติกล้องจะจับภาพที่หน้าของ
คนก าลังพูดคุยแต่ถ้าเราล าดับภาพโดยใช้วิธีแทรกภาพของคู่สนทนา ก าลังพยักหน้ารับฟังหรือผู้ชม
การสนทนาอย่างสุขใจบ้างก็ท าให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที การล าดับภาพแบบนี้เป็นการเพ่ิม
คุณภาพของภาพให้มีความหมายของการกระท าให้ลึกซ้ึงชัดเจนขึ้น 
  การเสริมคุณภาพด้วยมุมกล้อง คือ การล าดับภาพโดยเปลี่ยนมุมกล้องท าให้มี
ความรู้สึกปลุกเร้า ความน่าสนใจของภาพ การเลือกมุมกล้องมีส่วนท าให้ผู้แสดงมีรูปทรงดูสง่าผ่าเผย 
หรืออาจจะไม่สวยเลย เมื่อมองจากอีกมุมหนึ่งในละครเราจะสังเกตดูได้ว่าท าไมฉากนี้พระเอกหรือ
นางเอกดูไม่สวยเลย แต่อีกฉากท าไมพระเอกนางเอก ดูสวยงามหรือในฉากเดียวกันแต่ตัดภาพแต่ละ
ครั้ง อาจมองเห็นความแตกต่างของภาพ ทั้งๆ ที่เป็นภาพของคนเดียวกัน ความแตกต่างเหล่านี้ขึ้นอยู่
กับการเลือกมุมกล้องเพราะมุมกล้องช่วยเสริมให้ผู้แสดงดูดีขึ้น น่าเกรงขามขึ้น หรือดูต่ าต้อย น่า
ขยะแขยง ตกต่ า ขึ้นอยู่กับการใช้มุมกล้อง เช่น ถ้าเราถ่ายภาพมุมสูง ท าให้ผู้แสดงดูต่ าต้อย แต่ถ้าเรา
ถ่ายภาพมุมต่ าท าให้ผู้แสดงมีอ านาจมีบารมีขึ้นมาทันที ดังภาพ  
 

 
 
ภาพที่ 11.24 การเสริมคุณภาพด้วยมุมกล้อง 

 
  การหลอกในเรื่องเวลาและระยะทางเป็นการเพ่ิมคุณภาพที่ท าด้วยวิธีเปลี่ยนผ่าน
ต่างๆ เช่น การท าจางออก จางเข้า จางซ้อน กวาด และแบบพร่ามัว การเพ่ิมคุณภาพของภาพ 
สามารถสร้างสรรค์ความอยากรู้อยากเห็น ความกระวนกระวาย ความตื่นเต้น และความน่าสนใจของ
เนื้อหาที่น าเสนอ 
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การตัดต่อล าดับเสียงในรายการโทรทัศน์ 
 
 การตัดต่อล าดับเสียงในรายการโทรทัศน์เป็นการน าเสียงมาร้อยเรียงให้ได้ความหมายตรงกับ
ภาพ เสียงในรายการโทรทัศน์ย่อมประกอบไปด้วยเสียงต่างๆ มากมาย เช่น เสียงคนพูด เสียงฝนตก 
เสียงฟ้าร้อง เสียงความวุ่นวาย เสียงเพลง เสียงดนตรี เป็นต้น เสียงทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าจะแบ่งเป็นส่วน
ใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหา ก็คือสาระที่แท้จริงของรายการนั้นๆ ที่
ผู้ผลิตรายการประสงค์จะน าเสนอแก่ผู้ฟัง เช่น เสียงบรรยาย เสียงสัมภาษณ์ เป็นต้น ส าหรับส่วนที่
เป็นเสียงประกอบ แม้จะขาดหายไป รายการก็ยังคงเป็นรายการแต่เป็นรายการที่อาจจะน่าเบื่อ แห้ง
แล้ง ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้นเสียงที่ใช้ประกอบในรายการโทรทัศน์มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ เสียง
ค าบรรยาย (narration) เสียงพูดหรือเสียงสนทนา (dialogue) เสียงดนตรี (music) และเสียง
ประกอบ (sound effect) วิธีการใช้เสียงในการตัดต่อล าดับภาพ สามารถท าได้ 3 วิธี คือ 
 1. การใช้เสียงบรรยายในสื่อทางด้านวีดิทัศน์ก่อนการตัดต่อล าดับภาพ  เป็นการ
บันทึกเสียงค าบรรยายลงในสื่อทางด้านวีดิทัศน์ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วท าการน าภาพมาแทรกลงไป
ตามเสียงค าบรรยาย เมื่อแทรกภาพตรงกับค าบรรยายเรียบร้อยแล้วก็ท าการบันทึกเสียงดนตรีและ
เสียงประกอบอ่ืนๆ ต่อไป การบันทึกเสียงในลักษณะนี้ท าให้เสียเวลาในการบันทึกเสียงล่วงหน้าลงไป
ก่อน แล้วจึงน าภาพมาแทรกเพราะขณะท าการตัดต่อล าดับภาพ ผู้ตัดต่อล าดับภาพต้องก าหนดจุดเข้า
และจุดออกของภาพทุกครั้งที่ท าการแทรกภาพเพ่ือต้องการให้ภาพตรงกับเสียงบรรยายที่ ได้บันทึกไว้
ล่วงหน้า การก าหนดจุดเข้าจุดออกแต่ละครั้งเราต้องเดินหน้าและถอยหลังเทปอยู่ตอลดเวลาท าให้
เสียเวลาในการล าดับภาพ ข้อดีของการบันทึกเสียงในลักษณะนี้คือ เราสามารถก าหนดเวลาของ
รายการได้แน่นอนเพราะเสียงบรรยายที่ได้บันทึกไว้ เป็นการก าหนดเวลาไว้แล้วและการบันทึกเสียงใน
ลักษณะนี้เหมาะส าหรับรายการโทรทัศน์ที่มีความยาวไม่มากนัก เช่น รายการข่าว รายการมิวสิควีดิโอ 
และรายการโฆษณา เป็นต้น ถ้าเป็นรายการที่มีความยาวเช่น รายการสารคดี จะไม่เหมาะส าหรับการ
บันทึกเสียงในลักษณะนี้เพราะท าให้เสียเวลาในการก าหนดจุดเข้าและจุดออกในการแทรกภาพ 
 2. การใช้เสียงบรรยายในสื่อวีดิทัศน์หลังการตัดต่อล าดับภาพ  เป็นการบันทึกเสียงค า
บรรยายตามภาพเพราะเนื้อหาของภาพได้ตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนท าการบันทึกเสียงค าบรรยาย
ตามภาพเม่ือเสร็จสิ้นต่อไปก็จะท าการบันทึกเสียงเพลง ดนตรี และเสียงประกอบอ่ืนๆ ตามล าดับ การ
บันทึกเสียงค าบรรยายในลักษณะนี้ผู้อ่านค าบรรยาย สามารถใส่อารมณ์ของการอ่านได้ง่ายเพราะ
สามารถเห็นภาพขณะบรรยายและนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของค าบรรยายให้
เปลี่ยนไปตามภาพได้ง่ายกว่า การปรับเปลี่ยนภาพให้ตรงกับค าบรรยาย  ข้อเสียของวิธีนี้ การควบคุม
เวลา (ความยาวของรายการได้ยากกว่า และการก าหนดค าบรรยายให้ตรงกับท่าทางหรือจังหวะของ
ภาพ ได้ยากกว่าวิธีที่กล่าวมา) 



344 

 

 

 การสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์โดยการใช้ภาพอย่างเดียวผู้ชมก็สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ 
แต่เพ่ือต้องการให้เรื่องราวที่น าเสนอมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ข้อมูลของภาพชัดเจนขึ้นและช่วยเสริม
บรรยากาศให้ดีขึ้น ให้ดูสมจริงมากขึ้น เราจึงต้องใช้อุปกรณ์ด้านเสียงช่วยประกอบในรายการจึงท าให้
สื่อความหมายของภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3. การใช้เสียงดนตรี เสียงประกอบ ในสื่อทางด้านวีดิทัศน์ไม่ว่าเราจะบันทึกเสียงค าบรรยาย
ก่อนการตัดต่อล าดับภาพหรือบันทึกเสียงบรรยาย หลังการตัดต่อล าดับภาพขั้นสุดท้ายทั้งสองแบบที่
กล่าวมาก็จะต้องน าเสียงประกอบ เสียงดนตรีมาประกอบร่วมกันกับเสียงบรรยาย โดยทั่วไปที่นิยมท า
กันคือ การบันทึกเสียงบรรยายจะบันทึกลงในช่องเสียงที่ 1 ของม้วนวีดิทัศน์ ม้วนวีดิทัศน์จะมีช่อง
เสียงส าหรับใช้งาน 2 ช่องเสียงหรือมากกว่าในเครื่องวีดิทัศน์บางชนิด ช่องเสียงที่ 1 นี้จะไม่น าเสียง
อย่างอ่ืนเข้ามาปะปนกับเสียงบรรยาย ส่วนช่องเสียงที่ 2 ของม้วนวีดิทัศน์เราจะท าการบันทึกเสียง
ต่างๆ ลงไป เช่น เสียงพูด บรรยาย ช่วยช่องเสียงที่ 2 ของม้วนวีดิทัศน์เราจะท าการบันทึกเสียงต่างๆ 
ลงไป เช่น เสียงพูด หรือเสียงสนทนา เสียงดนตรี เสียงประกอบ เพ่ือเพ่ิมความสมจริงสมจังหรือ
อารมณแ์ละบรรยากาศให้กับเสียงค าบรรยาย 
 วิธีการประสมเสียงพูดหรือเสียงสนทนา เสียงประกอบและเสียงดนตรีเข้าไปรวมกับเสียง
บรรยายท าได้โดยน าม้วนวีดิทัศน์ต้นฉบับที่ท าการตัดต่อและลงเสียงบรรยายไว้เรียบร้อยแล้วมาท าการ
บันทึก การบันทึกจะต้องท าการบันทึกแบบแทรกเสียงลงในช่องเสียงที่ 2 การบันทึกเสียงในลักษณะนี้ 
เราสามารถจะเห็นภาพและได้ยินเสียงค าบรรยายที่อยู่ในช่องเสียงที่ 1 ของม้วนวีดิทัศน์คือ เครื่อง
บันทึกภาพจะไม่ลบภาพและเสียงในช่องเสียงที่ 1 แต่จะลบเสียงในช่องเสียงที่ 2 เพ่ือเพ่ิมเสียงใหม่เข้า
ไปคือ เสียงพูด หรือเสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียงประกอบเข้าไปแทนที่แต่ถ้าเราไม่บันทึกแบบ
แทรกเสียงแต่ไปบันทึกแบบ assemble เครื่องวีดิทัศน์จะลงทั้งภาพและเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือให้น า
ภาพและเสียงใหม่เข้าไปแทนที่ภาพและเสียงเดิม เพราะฉะนั้นการบันทึกเสียงลงในม้วนวีดิทัศน์ต้อง
ระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเผลอเลือกต าแหน่งการใช้งานของเครื่องผิดเครื่องจะลบภาพและเสียงที่มีอยู่
หายไปหมด 
 การเพ่ิมเสียงต่างๆ เข้าไปประสมกับเสียงค าบรรยายเราก็สามารถจะก าหนดให้เสียงไหนดัง
มากหรือดังน้อย โดยควบคุมเสียงจากเครื่องควบคุมเสียง (audio mixer) เพราะการบันทึกเสียง เสียง
ทุกเสียงจะต้องไปรวมอยู่ที่เครื่องควบคุมเสียง เราก็สามารถเลือกเอาเองว่าให้เสียงแต่ละเสียงมีความ
ดังของเสียงอยู่ในระดับใด ท าอย่างนี้ไปจนจบรายการ การตัดต่อล าดับภาพและลงเสียงในลักษณะนี้
เราเรียกว่า การตัดต่อล าดับภาพและเสียงแบบ linear แต่ถ้าเป็นการบันทึกเสียงในระบบการตัดต่อ
แบบนอนลิเนียร์จะง่ายมากเพียงแต่น าเสียงดนตรีหรือเสียงประกอบ ไปวางในช่องของเสียงซึ่งมีหลาย
ช่องมาก แล้วแต่เราก าหนดว่าจะให้เสียงใดดังมากดังน้อยหรือท าเสียงจางขึ้นหรือจางลง เพียงแต่วาง
เส้นเสียงใด time line ของระบบการตัดต่อแบบคอมพิวเตอร์ว่าจะให้อยู่ในต าแหน่งไหน ก็จะได้เสียง



345 

 

 

ตามท่ีเราก าหนด การบันทึกเสียงประกอบและเสียงดนตรีลงในคอมพิวเตอร์ ในลักษณะนี้เราเรียกการ
ตัดต่อล าดับภาพแบบ non-linear ซึ่งจะง่ายกว่าการตัดต่อแบบ linear มาก 
   การใช้อุปกรณ์ด้านเสียงเพ่ือเสริมความหมายของภาพในงานตัดต่อนั้น เป็นการน าเสียง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ เสียงบรรยาย เสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียงประกอบมาใช้ร่วมกันอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ สามารถเสริมแต่งภาพและช่วยสื่อความหมายของภาพให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่การที่จะท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยทีมผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เริ่มตั้งแต่การเขียนบทโทรทัศน์ การเลือกเสียงผู้บ รรยาย 
เสียงดนตรี และเสียงประกอบเพ่ือน าเสียงต่างๆ บันทึกลงประกอบกับเนื้อหาของภาพ 
 

ค าศัพท์ที่ใช้ในการตัดต่อ 
 
 ในบทโทรทัศน์และค าสั่งของผู้ก ากับรายการนอกจากจะมีการระบุถึงค าศัพท์ด้านภาพที่เกิด
จาการท างานของกล้อง เลนส์และอุปกรณ์ติดตั้งกล้องแล้วอาจมีค าศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท างานผ่านเครื่องสวิทเชอร์และอุปกรณ์ตัดต่อหลายค าและในปัจจุบัน อุปกรณ์เครื่องมือในการสร้าง
เทคนิคภาพแบบต่างๆ ผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละบริษัทต่างแข่งขันกันพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปจนเกิดเป็น
เทคนิคภาพในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้เกิดศัพท์เทคนิคใหม่ๆ ตามมาด้วย 
ค าศัพท์บางค าเป็นค าที่ใช้เฉพาะรุ่นเฉพาะยี่ห้อ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะตั้งชื่อให้กับเทคนิคภาพที่ตน
สร้างข้ึนมาใหม่อย่างไร ค าศัพท์เทคนิคการตัดต่อด้านภาพ มีดังนี้ (สมสุข หินวิมานและคณะ, 2554)  
 1. ค าศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนภาพ เครื่องสวิทเชอร์และอุปกรณ์ตัดต่อนั้นต้องมี
หมวดค าสั่งพ้ืนฐานกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพ (transition patterns) ซึ่งท าหน้าที่สร้างเทคนิค
การเปลี่ยนภาพจาก shot หนึ่งไปยังอีก shot หนึ่งด้วยรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ 
  1.1 การตัดภาพ (cut) เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง นิยมใช้กับ
การตัดภาพทั่วไป ความกระฉับกระเฉง และความตื่นตัว เป็นต้น 
  1.2 การจางภาพเข้า (fade in) เป็นการค่อยๆ น าภาพเข้ามา เริ่มจากภาพ้ืนด าแล้ว
ค่อยเห็นภาพทั้งหมดชัดเจน นิยมใช้ในการเปิดเข้าเรื่อง เริ่มต้นใหม่ แนะน าสถานที่แห่งใหม่ เป็นต้น 
  1.3 การจางภาพออก (fade out) เป็นการค่อยๆ ท าให้ภาพที่ปรากฏอยู่จางหายไป
จนเป็นพื้นด า นิยมใช้ในการจบเรื่อง ปิดฉาก หมดวัน และการสิ้นสุด เป็นต้น 
  1.4 การจางซ้อนภาพ (dissolve หรือ mix) เป็นการเปลี่ยนภาพโดยขณะ shot 
หนึ่งก าลังจางลง shot ที่สองก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาแทนที่จนเต็มและ shot ที่หนึ่งก็จางหายไปในที่สุด 
นิยมใช้กับการบอกวันเวลาที่ค่อยๆ ผ่านไป ความเชื่องช้า ความอ้อยอ่ิง ความอ่อนหวานละมุนละไม 
ความอ่อนช้อยและความโรแมนติก เป็นต้น 
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  1.5 การกวาดภาพ (wipe) เป็นการเปลี่ยนภาพโดยการปาดภาพไปในแนวตั้ง 
แนวนอนและแนวเฉียงก็ได้แต่เป็นแบบสองมิติ (2-D effect) เช่น กวาดภาพจากซ้ายไปขวา ขวาไป
ซ้าย บนลงล่าง ล่างข้ึนบน มุมซ้ายไปขวา และมุมขวาไปซ้าย เป็นต้น ภาพที่เกิดจากการกวาดภาพนั้น
จะต้องเป็นภาพเต็มจอที่ไม่ได้ถูกบีบอัดย่อหรือขยายส่วนแต่อย่างใด นอกจากนี้ปุ่มกวาดภาพยัง
สามารถเลือกได้ว่าจะให้ปาดค้างไว้ส่วนหนึ่งจนแยกจอเป็นสองส่วน (split screen) หรือปาดจนหมด
ไปจากจอ (wipe out) การปาดภาพสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีเส้นปาดมีความคมชัดหรือความนุ่มนวล
แค่ไหน เส้นขอบมีความหนาหรือบาง ขอบเส้นเป็นสีอะไรได้ด้วย ส่วนรูปแบบการปาดแบบอ่ืนๆ ที่
อาจท าเป็นพิเศษขึ้นมาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อได้แก่ การปาดรูปทรงอ่ืนๆ การปาดแสง การเล่นหาง การ
สร้างเงา การท าแสงสปอต เป็นต้น ส าหรับรูปแบบการกวาดภาพนิยมใช้กับการเปลี่ยนจากฉากหนึ่ง
ไปอีกฉากหนึ่ง การเปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ก าลังด าเนินไปในเวลาเดียวกันแต่คนละ
สถานที่ การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่ง การพูดคุยโทรศัพท์ตอบโต้กันโดยเห็นหน้าของทั้งสอง
ฝ่ายบนจอ เป็นต้น  
 
 
 
 
   
 

 
ภาพที่ 11.25 การปาดภาพ (wipe) 

 
1.6 การเลื่อนสไลด์ภาพ (slide effect) เป็นการเลื่อนภาพใหม่เข้ามาแทนที่ภาพเดิม การ

เลื่อนภาพอาจดูคลายกับการปาดภาพแต่การเลื่อนสไลด์ภาพเป็นลักษณะเคลื่อนหรือดันภาพเก่า
ออกไปเป็นทั้งก้อนไม่เหมือนการปาดภาพที่ภาพเก่าอยู่กับที่แล้วภาพใหม่ปาดเข้ามาแทน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11.26 การเลื่อนสไลด์ภาพ (slide effect)   



347 

 

 

  1.7 การพลิกภาพสามมิติ (3-D effect) เป็นการเปลี่ยนภาพที่มีมิติความลึกเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยเกิดจากการหมุนแกนภาพ (rotation effect) และการม้วนภาพ (peel or roll effect) 
ได้แก่ การหมุนภาพแนวตั้ง การหมุนภาพแนวนอน การหมุนภาพตีลังกา และการพลิกหน้า เป็นต้น 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 11.27 การพลิกภาพสามมิติ (3-D effect)     
 

2. ค าศัพท์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปทรงของภาพ (resize) หมวดการเปลี่ยนรูปทรงของภาพ
นั้นเป็นการท าเทคนิคภาพจากเครื่องสวิทเชอร์หรืออุปกรณต์ัดต่อโดยการท าให้ภาพขนาดเต็มจอมีการ
ย่อ-ขยาย ในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น ได้แก่ การยืดภาพในแนวต่างๆ (stretching) การย่อขยายภาพ 
(shrinking and expanding) การย่อภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ รูป (snapshots) และการ
บีบอัดภาพในรูปทรงต่างๆ (compression) เช่น ทรงลูกบอล ทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า เป็นต้น เทคนิค
เหล่านี้นิยมใช้กับรายการเกมโชว์ รายการวาไรตี้ รายการข่าว และการแก้ไขภาพท่ีมีปัญหาบางอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 11.28  การเปลี่ยนรูปทรงภาพ  
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 3. ค าศัพท์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหว (motion) ในการท าเทคนิคการพลิกภาพสาม
มิติ การเลื่อนภาพและการเปลี่ยนรูปทรงของภาพอาจตามมาด้วยการใช้ค าสั่งเกี่ยวกับการสร้ างทิศ
ทางการเคลื่อนที่เข้าออกของภาพว่าจะให้ภาพนั้นมีการเคลื่อนที่เข้าออกจากจอภาพอย่างไรโดยการ
ตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งแต่ภาพนั้นเข้ามาจนหยุดนิ่งในจอและอาจรวมถึงการ
เคลื่อนที่ออกไปด้วย เช่น การกระเด้ง (bounce effect) การปลิวเข้ามา (fly effect) และการพุ่งภาพ
เข้า-ออก เป็นต้น 
 4. ค าศัพท์เกี่ยวกับการท าสีภาพ (tint) เทคนิคภาพที่นิยมใช้กันอีกอย่างหนึ่งคือ การปรับสี
ภาพต้นฉบับ ซึ่งเครื่องสวิทเชอร์และอุปกรณ์ตัดต่อจะมีให้เลือกลักษณะการปรับสีภาพให้ผิดไปจาก
ภาพต้นฉบับหลายแบบ เช่น ภาพขาวด า ภาพย้อมสีต่างๆ การท าโมเสกภาพ การย้อมสีภาพแบบเน
กาทีฟ การย้อมสีเป็นเกรนแตกๆ และอ่ืนๆ เทคนิคการท าสีภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลาย
อย่างขึ้นกับเทคนิคที่เลือก เช่น ภาพขาวด าใช้ในกรณีย้อนอดีต ภาพย้อมสีแดงอาจใช้ในฉากแสดง
ความรุนแรงและภาพโมเสกนิยมใช้ในการเซ็นเซอร์ เป็นต้น 
 5. ค าศัพท์เกี่ยวกับการขึ้นซ้อนภาพและการคีย์ (superimposition and keys)เครื่อง 
สวิทเชอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้กับการถ่ายท าด้วยกล้องมากหนึ่งตัวหรืออาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ตัดต่อในระบบ linear หรือระบบเทปก็ได้ เครื่อง switcher นอกจากท าหน้าที่ในการเลือกภาพว่าจะ
น าแหล่งภาพใดตัดออกอากาศหรือตัดลงเทปแล้ว เครื่องดังกล่าวสามารถท าเทคนิคภาพได้มากกมาย 
เช่น เทคนิคการขึ้นซ้อนภาพและตัวหนังสือต่างๆ ค าศัพท์หมวดนี้แตกต่างจากการเปลี่ยนภาพตรงที่
การเปลี่ยนภาพเป็นการท าเทคนิคภาพพิเศษแบบเปลี่ยนผ่านจากภาพหนึ่งไปภาพหนึ่งแต่การซ้อนทับ
นี้เป็นการซ้อนภาพใหม่ขึ้นมาค้างไว้บนภาพเก่าโดยภาพเก่ายังไม่ได้หายไปไหน ค าศัพท์เทคนิคที่ควร
รู้จักในกลุ่มนี้ ได้แก ่
  5.1 การข้ึนซ้อนภาพ (superimposition) เป็นภาพในลักษณะที่ภาพหนึ่งได้ซ้อนทับ
อยู่อีกบนภาพหนึ่งลักษณะคล้ายๆ กับช่วงระหว่างเปลี่ยนภาพของภาพจางซ้อน (dissolve) ที่ภาพ
สองภาพมาซ้อนทับกันอยู่เพียงแต่เทคนิคการซ้อนภาพ ภาพเก่าไม่ได้หายไปคงอยู่ค้างกับภาพใหม่ที่
ซ้อนเข้ามานิยมใช้กับฉากในความคิด ความฝัน หรือจินตนาการ   
  5.2 การคีย์ (key) คือ การใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการตัดภาพพ้ืนหลังบางส่วน
เป็นช่องออกไปแล้วเติมสีหรือภาพอ่ืนๆ เข้าไปแทนในส่วนพ้ืนที่ที่ถูกสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ตัดเป็น
ช่องออกภาพที่ออกมาจึงเป็นทั้งภาพพ้ืนหลังเดิมไปพร้อมๆ กับภาพที่เติมเข้าไปใหม่เป้าหมายส่วน
ใหญ่ในการคีย์คือ การใช้ส าหรับการซ้อนภาพเข้าไปในช่องของตัวหนังสื่อต่างๆ เช่น ชื่อไตเติ้ล และ 
เครดิตชื่อ หรือการตัดภาพอีกภาพหนึ่งใส่ซ้อนเข้าไปอยู่ในภาพพ้ืนหลังบางส่วนเช่น การคีย์บนกรอบ
ภาพหัวข้อข่าวที่มุมจอด้านหนึ่งของผู้ประกาศข่าว หากเราได้ยินค าว่า คีย์ นั่นหมายถึงการซ้อนภาพ
หรือตัวหนังสือลงไปในภาพพ้ืนหลังนั่นเองเช่น คีย์ตัวหนังสือ คีย์โลโก้ และคีย์เครดิตชื่อ เป็นต้น 
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เครื่องมือในการพิมพ์และเก็บข้อมูลงานกราฟิกเกี่ยวกับข้อความ แถบข้อความ ตัวอักษร ไตเติ้ล โลโก้ 
เครดิตรายการที่เรียกใช้งานบ่อยๆ ส่วนใหญ่เก็บไว้ในเครื่องท ากราฟิกข้อความที่เรียกสั้นๆ ว่า CG ย่อ
มาจาก caption generator หรือ character generator ดังนั้น บางครั้งเราอาจได้ยินค าว่าขึ้น CG 
หรือขึ้นแคปชั่น ซึ่งก็หมายถึงการคีย์ภาพและตัวหนังสือนั่นเอง นอกจากนี้อาจมีการใช้ค าว่า แมทท์ 
(matt) และ แมทคีย์ (matte keys) ซึ่งก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับการคีย์อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 11.29  การคีย์ แถบข้อความ ตัวอักษร  โลโก้ ของรายการข่าว   

 
  5.3 โครมาคีย์ (chroma-key effect) เป็นการซ้อนภาพด้วยการกัดสีฉากพ้ืนหลังที่
เป็นส่วน blue screen ออกไปแล้วแทนที่ด้วยภาพอ่ืนๆ สิ่งส าคัญในการท าเทคนิคโครมาคีย์คือ ห้าม
วัตถุหลักที่อยู่หน้าฉากเป็นสีเดียวกับฉากหลัง blue screen ที่ต้องการคีย์เพราะพ้ืนที่ที่เป็น blue 
screen ทั้งหมดจะถูกกัดสีออกไปจนมองทะลุเห็นภาพที่ซ้อนเข้ามา เทคนิคโครมาคีย์สามารถพบได้ใน
การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์โดยให้ผู้รายงานพยากรณ์อากาศยืนอยู่หน้าฉากหลัง 
blue screen หลังจากนั้นน าภาพแผนที่ภูมิอากาศทั่วโลกจากเครื่องคอมพิวเตอร์คราฟิกคีย์ซ้อนทับ
เข้าไปแทนที่พ้ืนที่สีน้ าเงินของฉากหลัง blue screen ซึ่งผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นว่าผู้รายงานข่าวได้
ยืนอยู่บนฉากหลังทีเ่ป็นแผนที่ภูมิอากาศทั่วโลกอยู่ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วผู้รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ
ก าลังยืนพูดอยู่บนพื้นหลังสีน าเงินอยู ่
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ภาพที่ 11.30  โครมาคีย์ ในรายการข่าวพยากรณ์อากาศ   
ที่มา http://www.virtualstudio.tv  

 
 6. ค าศัพท์เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเร็วของภาพ (speed) ภาพที่ถ่ายท ามาด้วยความเร็ว
ปกติเหมือนที่สายตารับรู้ทั่วไปสามารถปรับให้เร็ว ช้า ถอยหลัง หรือหยุดนิ่งได้ในขั้นตอนตัดต่อด้วย
หมวดค าสั่งเก่ียวกับความเร็วภาพ ดังนี้ 
  6.1 ภาพช้า (slow motion) เป็นการท าให้สิ่งที่อยู่ในภาพเคลื่อนที่ช้าลงกว่าเดิม 
การใช้เทคนิคนี้จะท าให้ภาพมีความยาวสั้นกว่าภาพต้นฉบับเดิมนิยมใช้ในฉากที่เน้นอารมณ์อาดูร 
รันทด ตะลึงพรึงเพริด งดงามอ่อนช้อย เป็นต้น 
  6.2 ภาพเร็ว (fast motion) เป็นการท าให้สิ่งที่อยู่ในภาพเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 
การใช้เทคนิคนี้จะท าให้ภาพมีความยาวสั้นกว่าภาพต้นฉบับเดิมนิยมใช้ในฉาก action สงครามต่อสู้ 
ตลกและสกู๊ปกีฬาความเร็ว 
  6.3 ภาพหยุดเป็นจังหวะ (strobe or stop motion) เป็นการท าให้ภาพต้นฉบับที่
เคลื่อนไหวปกติมีการหยุดเป็นระยะๆ สลับกับการเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ท าให้ภาพออกมาดูกระตุกๆ 
แต่ยงคงเลื่อนไปข้างหน้าได้เหมือนต้นฉบับเดิม เทคนิคภาพนี้ไม่ได้ท าให้ความยาวภาพจากต้นฉบับที่
น ามาตัดต่อสั้นลงหรือยาวขึ้นแต่จะมีความยาวภาพเท่าเดิม นิยมใช้ในฉากสงครามที่มีระเบิดลงมาจน
ผู้คนแตกตื่นหนีตายกันจ้าละหวั่นและฉากความรู้สึกลุ้นไปกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นต่อไป เป็นต้น 
  6.4 การหยุดภาพนิ่ง (freeze) เป็นการท าให้ภาพที่ก าลังเคลื่อนไหวหยุดอยู่ที่เฟรม
ใดเฟรมหนึ่งค้างไว้ นิยมใช้ในการหยุดภาพสุดท้ายตอนขึ้นเครดิตจบรายการและฉากที่ต้องการให้เห็น
ภาพในจังหวะใดจังหวะหนึ่งชัดๆ เช่น ภาพเข้าเส้นชัยแบบสูสีจนต้องหยุดดูทีละเฟรม เป็นต้น 
  6.5 ภาพย้อนกลับ (reverse) เป็นการท าให้ภาพที่ถ่ายท ามามีการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะถอยย้อนกลับไปเหมือนการดูเทปถอยหลัง นิยมใช้กับการถอยภาพเพ่ือย้อนกลับไปดูอะไร
บางอย่างที่ผ่านรายการตลกและสปอตรณรงค์ประเภทการเตือนสติ เป็นต้น 
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 7. ค าศัพท์เกี่ยวกับการคั่นภาพ ค าศัพท์กลุ่มนี้ค่อนข้างแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น เนื่องจากเป็นการตัดภาพที่ไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคภาพแต่จะเป็นการตัดภาพหรือเปลี่ยนภาพไป
เพ่ือเสริมความหมายของเรื่องราวที่ก าลังน าเสนอให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ 
  7.1 cutaway หมายถึง การเลือกตัดภาพไปยังจุดอ่ืนที่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์หลักหรือ
การกระท าหลักของฉากนั้น เทคนิคนี้ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนภาพในเชิงเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนภาพที่เน้น
การเสริมเรื่องราวให้ครอบคลุมมากขึ้นตัวอย่างเช่น การแข่งขันรักบี้ในสนาม เหตุการณ์หลักคือสนาม
รักบี้ที่มีนักกีฬาก าลังแข่งขันกันอยู่แต่หากผู้ก ากับสั่งตัดภาพไปบนอัฒจันทร์ซึ่งมีแฟนกีฬารักบี้เชียร์อยู่ 
ภาพ shot นั้นเรียกว่า cutaway เพราะคนเชียร์ไม่ได้เป็นเหตุการณ์หลักของเรื่องแต่การตัดภาพไปที่
กลุ่มแฟนกีฬาถือเป็นการช่วยเสริมให้เหตุการณ์หลักในสนามฟุตบอลดูเร้าใจขึ้นได้ด้วยสีหน้าท่าทาง
ของแฟนกีฬารักบี้ที่ก าลังเชียร์อยู่ เป็นต้น แต่หากเป็นภาพนักรักบี้โยนลูกเข้าประตูได้แล้วรีบตัดภาพ
ไปที่สีหน้าของแฟนกีฬาไชโยโห่ร้อง ภาพลักษณะนี้เรียกว่า reaction shot ซึ่งเป็นการตัดภาพไปยังผู้
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เพ่ือต้องการให้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงส าคัญๆ ส่วนใหญ่เป็น
การจับสีหน้า ท่าทางและความรู้สึกที่แสดงออกมาจากจิตใจ เช่น พิธีกรสัมภาษณ์ชีวิตต้องสู้ของเด็ก
ขายพวงมาลัยที่หาเงินเลี้ยงแม่พิการ กล้องอาจจับภาพผู้ชมในห้องส่งก าลังเช็ดน้ าตาขณะที่เด็กขาย
พวงมาลัยก าลังให้สัมภาษณ์อยู่ เป็นต้น เทคนิคการตัดตัดภาพแบบนี้ถ้าใช้ในจังหวะดีจะมีพลังในการ
สื่อสารด้วยภาพได้ดีกว่าการใช้ค าพูดสาธยาย 
 

          
 
ภาพที่ 11.31  ภาพ Cutaway   
  7.2 การแทรกภาพ (insert shots) เทคนิคนี้ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนภาพในเชิงเทคนิค
เช่นกัน แต่เน้นการสร้างความเข้าใจให้กับเนื้อหาที่ก าลังน าเสนออยู่ด้วยการแทรกภาพประกอบที่ช่วย
สร้างความชัดเจนมากขึ้นนิยมใช้ในระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ก าลังพูดเรื่องที่เข้าใจยาก การคั่นช่วง
สัมภาษณ์ยาวๆ เพื่อลดความน่าเบื่อ การรายงานข่าวนอกสถานที่และการสัมภาษณ์ในรายการสารคดี 
เป็นต้น ภาพประกอบที่แรกเข้าไปในรายการต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในขณะนั้น โดยต้องท าสิ่ง
ที่พูดหรือบรรยายเกิดภาพชัดเจนขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ภาพประกอบอาจเป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 
กราฟิก และ อะนิเมชั่น ที่เป็นภาพๆ เดียวหรือหลายภาพมาต่อๆ กันเป็นเรื่องราวก็ได้ 
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 8. ค าศัพท์เทคนิคด้านเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ ในการท างานเกี่ยวกับเสียงไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนการถ่ายท าหรือตัดต่อมีค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารร่วมกันอยู่หลายค าเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของการน าเสียงเข้าหรืออกจากรายการ ค าศัพท์ด้านเสียง ได้แก่ 
  8.1 จางเสียงเข้า (fade in) หมายถึง การค่อยๆ เพ่ิมระดับความดังของเสียงจาก
เริ่มแรกท่ีอยู่ในความเงียบ นิยมใช้ในช่วงเปิดเรื่องและก่อนเริ่มฉากใหม่ 
  8.2 จางเสียงออก (fade out) หมายถึง การค่อยๆลดระดับความดังของเสียงจน
กลายเป็นความเงียบนิยมใช้ในช่วงจบเรื่องและจบฉากหนึ่ง 
  8.3 เพ่ิมเสียง (fade up) หมายถึง การเพ่ิมความดังของเสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิมนิยม
ใช้ขณะที่ต้องกรให้เร่งเสียงที่เบาให้ดังข้ึนมาชัดเจนขึ้น 
  8.4 ลดเสียง (fade down) หมายถึง การลดความดังของเสียงให้เบาลงจากเดิม 
นิยมใช้ขณะที่เสียงนั้นดังเกินไปจนรบกวนเสียงอ่ืนๆ จึงจ าเป็นต้องลดเสียงนั้นลง 
  8.5 คลอเสียง (fade under) หมายถึง การเปิดเสียวคลอเบาๆ ไปเรื่อยๆ นิยมใช้ใน
การสร้างอารมณ์คลอไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของเรื่องในฉากนั้นๆ 
  8.6 จางซ้อนเสียง (cross fade) หมายถึง การน าเสียงสองเสียงมาซ้อนทับกันใน
ช่วงหนึ่งโดยเสียงแรกที่เปิดอยู่ก่อนค่อยๆ จางหายไปในขณะที่เสียงใหม่ได้ซ้อนทับเข้ามาและเข้า
แทนที่เสียงแรกในที่สุด นิยมใช้ในการเปลี่ยนจังหวะอารมณ์ของเรื่องและช่วงรอยเปลี่ยนจากฉากหนึ่ง
ไปยังอีกฉากหนึ่ง 
  8.7 ตัด (cut) หมายถึง การตัดเสียงตรงๆ เข้ามา หรือตัดตรงๆ ออกไปนิยมใช้ทั่วไป
ในการสัมภาษณ์ การสนทนา และการพูดคุยต่างๆ เป็นต้น 
  8.8 เสียงก้อง (echo or reverb) หมายถึงเสียงที่เกิดจากการท าเทคนิคพิเศษ 
(innovative SFX) จากเสียงปกติให้กลายเป็นเสียงก้องโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การดัดแปลงเสียง (distort) ให้เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถปรับแต่งเสียงได้
หลากหลายแบบตั้งแต่เสียงก้องเสียงบีบแหลม เสียงทุ้ม เสียงต่ าและอ่ืนๆ นิยมใช้ในรายการละครแนว
แฟนตาซ ีการ์ตูน รายการเด็ก ละครผี เป็นต้น 
 

ข้อควรพิจาณาในการตัดต่อล าดับภาพ 
 
 บทบาทของผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดต่อล าดับภาพและเสียงมีความส าคัญต่อวีดิทัศน์หรือ
รายการโทรทัศน์จะสื่อสารไปยังผู้ชม ให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ชวนให้ติดตามและสร้างความประทับใจ 
ดังนั้น ในการตัดต่อควรพิจารณาหลักการเบื้องต้น ดังนี้ (http://www.oknation.net) 
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 1. แรง จูงใจ (Motivation) ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรือ fade ควรมีเหตุผลที่
ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่วนของภาพ
อาจเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่างกายหรือ
ขยับส่วนของหน้าตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ่ง เช่น เสียงเคาะประตู หรือเสียงโทรศัพท์
ดัง หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 
 2. ข้อมูล (Information) ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือ
ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตนั้นๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาตัดต่อไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพียงไรก็ควร
ที่จะเป็นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผู้ชมก็ยิ่ง
ได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากข้ึน เป็นหน้าที่ของคนตัดท่ีจะน าข้อมูลภาพมาร้อยให้มากที่สุดโดยไม่
เป็นการยัดเยียดให้คนดู 
 3. องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot Composition) ผู้ตัดไม่สามารถก าหนดองค์ประกอบ
ภาพในช็อตได้ แต่งานของผู้ตัดคือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับ
ปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายท าท่ีแย่ซึ่งท าให้การตัดต่อท าได้ยากมากขึ้น 
 4. เสียง (Sound) เสียงคือส่วนส าคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและลึกล้ า
กว่าภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลังภาพเพ่ือสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอัน
รุนแรงและอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมให้ผู้ชมเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนฉาก 
สถานที ่หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์  
 ความคลาดเคลื่อนของเสียงที่เหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของการตัดต่อ เช่น   LS ของ
ส านักงาน ได้ยินเสียงจากพวกเครื่องพิมพ์ดีด ตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ของพนักงานพิมพ์ดีด เสียงไม่
เหมือนกับที่เพ่ิงได้ยินในช็อตปูพ้ืน คือ เครื่องอ่ืนๆ หยุดพิมพ์ทันทีเมื่อตัดมาเป็นช็อตใกล้ ความสนใจ
ของผู้ชมสามารถท าให้เกิดขึ้นได้ด้วยเสียงที่มาล่วงหน้า (lapping) ตัวอย่างเช่น การตัดเสียง 4 เฟรม
ล่วงหน้าก่อนภาพ เมื่อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร 
 5. มุมกล้อง (Camera Angle) เมื่อผู้ก ากับรายการ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเริ่มจากต าแหน่ง
ต่างๆ และจากต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้ก ากับจะให้ถ่ายช็อตหลายๆ ช็อต  “มุม” ถูกใช้เพ่ืออธิบาย
ต าแหน่งของกล้องเหล่านี้ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุหรือบุคคลจากภาพล้อครึ่งซีก บุคคลอยู่ที่ดุมล้อ แต่ละซี่
ล้อแทนแกนกลางของกล้องและต าแหน่งของกล้องก็อยู่ตรงปลายของซี่ล้อ ต าแหน่งจะแตกต่างกันไป 
จากแกนถึงแกนโดยระยะห่างที่แน่นอนเรียกว่า “มุมกล้อง” ซึ่งเป็นหนึ่งส่วนส าคัญของการตัดต่อ 
หัวใจส าคัญคือแต่ละครั้งที่ cut หรือ mix จาก shot หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง กล้องควรมีมุมที่แตกต่างไป
จากช็อตก่อนหน้านี้ ส าหรับคนตัดความแตกต่างระหว่างแกนไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะ
น้อยกว่า 45 องศา เมื่อถ่ายบุคคลเดียวกันด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลงได้อีกมาก 
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  6. ความต่อเนื่อง (Continuity) ทุกครั้งที่ถ่ายท าในมุมกล้องใหม่(ในซีเควนส์เดียวกัน) 
นักแสดงหรือคนน าเสนอจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ว
วิธีการนี้ยังปรับใช้กับ take ที่แปลกออกไปด้วย ความต่อเนื่องของเนื้อหา Continuity of content 
ควรมีความต่อเนื่องของเนื้อหาเช่น นักแสดงยกหูโทรศัพท์ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้ว่า
หูโทรศัพท์ยังคงอยู่ในมือขวาในช็อตต่อมางานของคนตัดคือท าให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยู่ทุก
ครั้งที่ท าการตัดต่อในซีเควนส์ของช็อต  
  6.1 ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว (Continuity of movement) ความต่อเนื่อง
ยังเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวหากนักแสดงหรือบุคคลเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายในช็อตแรก   
ช็อตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่ในช็อตจะให้เห็น
การเปลี่ยนทิศทางจริงๆ 
  6.2 ความต่อเนื่องของต าแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเนื่องยังคง
ความส าคัญในเรื่องของต าแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากใน  
ช็อตแรก ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ขวามือในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึง
จะมีการเปลี่ยนไป 
   6.3 ความต่อเนื่องของเสียง (Continuity of sound)  ความต่อเนื่องของเสียงและ
สัดส่วนของเสียงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ถ้าการกระท าก าลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียง
จะต้องต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไป เช่น ในช็อตแรกถ้ามีเครื่องบินในท้องฟ้าแล้วได้ยินเสียง 
ดังนั้น ในช็อตต่อมาก็ต้องได้ยินจนกว่าเครื่องบินนั้นจะเคลื่อนห่างออกไปแม้ว่าบางครั้งอาจไม่มีภาพ
เครื่องบินให้เห็นในช็อตที่สองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมีเสียงต่อเนื่องในช็อตต่อไป  
นอกจากนีช้็อตที่อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกันจะมีเสียงพ้ืน(background sound) ที่เหมือนกัน 
เรียกว่า background ambience, atmosphere หรือเรียกย่อๆ ว่า atmos ซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง 
 7. ภาพกระโดด (jump cuts) คือ การตัดภาพไปเป็นภาพที่ผิดธรรมชาติ ผิดจากความเป็น
จริง เช่น ตัวอย่างในเรื่องของความต่อเนื่อง กรณีที่ผู้แสดงวิ่งจากซ้ายไปขวาในจอภาพ ภาพต่อมาผู้
แสดงวิ่งจากขวามาซ้ายของจอภาพ กรณีนี้ถือว่าเป็น jump cuts หรือในเรื่องของขนาดภาพ ภาพที่
เป็น long shot ภาพต่อมาต้องเป็น medium shot ถ้าภาพต่อมาเป็น close up ถือว่าเป็นภาพ 
jump cuts ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาจึงควรใช้การตัดภาพ cutaway แทน (สหศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ, 2548) 
 8. การเคลื่อนไหวของปาก การตัดภาพไปที่ผู้แสดงในการพูด ต้องตัดภาพไปก่อนที่จะมีการ
พูด ไม่ควรตัดภาพไปขณะที่การพูดได้เกิดข้ึนแล้วรวมทั้งไม่ควรตัดภาพไปเป็นภาพที่มีนักแสดงหลับตา 
หรือเป็นภาพที่นักแสดงอ้าปากนอกจากว่าจะมีเหตุผลอ่ืน 
 ในการตัดต่อล าดับภาพผู้ตัดต่อควรค านึงจุดประสงค์ในการสื่อสารไปยังผู้รับชมโดยต้องคิด
เสมอว่า ถ้าผู้ตัดต่อเป็นผู้รับชมเอง ผู้ชมต้องการรับรู้อะไรจากวีดิทัศน์ที่ได้ตัดต่อล าดับภาพ ภาพวีดิ
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ทัศน์ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของภาพ เสียง และเนื้อหารวมถึงการใช้ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์ให้วีดีทัศน์มีความน่านใจ ดูแล้วไม่เบื่อ สามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
รายการ 
 
 

สรุป 
 
 การล าดับภาพและเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นการน าภาพและเสียง มาตัดต่อ เรียง
ร้อยให้ได้เนื้อหาตามบท ปรับแต่ง เพ่ิมเทคนิคพิเศษเพ่ือให้เป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสมบูรณ์ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ขยายความในเรื่องราวต่างๆ และสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ชม ช่างตัดต่อ ควรมีความเข้าใจและใช้ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยจะต้องสื่อ
ความหมายได้จากภาพและเสียงที่น าเสนอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อล าดับภาพ มีทั้งแบบ analog ซึ่ง
เรียกว่า การตัดต่อแบบ linear เป็นการตัดต่อจากม้วนเทปสู่ม้วนเทปซึ่งอาจมีการใช้ เครื่องเลือกภาพ 
(switcher) ในการควบคุมและท าเทคนิคพิเศษให้กับภาพได้ ส่วนในปัจจุบันเทคโนโลยีการตัดต่อมีการ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า การตัดต่อแบบ non-linear เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น ท าให้การตัดต่อไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป มีโปรแกรมส าเร็จรูปในการตัดต่อท าให้การตัดต่อใน
ลักษณะนี้มีความถูกต้องแม่นย าและได้ผลรวดเร็ว การตัดต่อล าดับภาพโทรทัศน์มีหลากหลายรูปแบบ  
สิ่งที่ควรค านึงถึง คือความต่อเนื่องของภาพ ภาพมีความสัมพันธ์ในเรื่องทิศทางและต้องมีเหตุผลที่ดีใน
การน าภาพและเสียงมาใช้ในการตัดต่อล าดับเรื่องราวเพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปตามเรื่องราวและ
เหตุการณ์ทีส่ามารถสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจชวนให้ติดตามและสร้างความประทับใจให้กับรายการนั้นๆ 
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  แบบฝึกหัดบทที่ 11 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. ขนาดภาพ CU เป็นการสื่อความหมายภาพอย่างไร และในการเลือกใช้ขนาดภาพดังกล่าว มีสิ่งที่
ต้องค านึงในเรื่องใดบ้าง    
2. หากนักศึกษาต้องการภาพเจดีย์สูงที่สื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ น่าเคารพศรัทธา ควรเลือกภาพจาก
มุมกล้องในลักษณะใด พร้อมอธิบายวิธีการถ่ายภาพดังกล่าว    
3.การใช้เสียงในการสื่อความหมายทางวิทยุโทรทัศน์ควรค านึงถึงเรื่องอะไรบ้าง   
4. จงอธิบายการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยระบบ Analog   
5. การตัดต่อวีดิทัศน์เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง แตกต่างจากการตัดต่อเพ่ือไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ 
อย่างไร     
6. จงอธิบายหลักการตัดต่อภาพพิเศษ “การตัดเบน”     
7. เมื่อมีภาพที่เกิดจากการข้ามเส้นการแสดง นักศึกษาจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร       
8. ในการตัดต่อรายการประเภทสารคดี ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า ควรจะใช้เสียงบรรยายในสื่อวีดิทัศน์ 
ก่อนหรือหลังการตัดต่อล าดับภาพ พร้อมอธิบายเหตุผล  
9. ในการตัดต่อภาพข่าวโทรทัศน์ ควรใช้รูปแบบการเปลี่ยนภาพในรูปแบบใด พร้อมอธิบายเหตุผล  
10. ความต่อเนื่องของเนื้อหาจากภาพวีดิทัศน์ ควรพิจารณาความต่อเนื่องในแง่ใดบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 12 
การประเมินผลการผลติรายการวิทยุโทรทัศน ์

 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4 คาบ               (คาบละ 50 นาท)ี 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 1. แนวคิดการประเมินคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์  
 2. ประเภทของการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  

3. การประเมินด้านการผลิตรายการ  
 4. การประเมินการผลิตด้านเนื้อหารายการ 

5. การประเมินการผลิตด้านผู้ชมรายการ  
 6. การประเมินการผลิตด้านกฎหมายและจริยธรรม   

7. หลักการส ารวจอัตราผู้ชมรายการ 
8. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายถึงแนวคิดการประเมินคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้ 

 2. บ่งบอกและอธิบายถึงประเภทของการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได ้ 
3. อธิบายถึงการประเมินด้านการผลิตรายการได้ 

 4. อธิบายถึงการประเมินการผลิตด้านเนื้อหารายการได้ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ชมรายการในการประเมินผลของการผลิตรายการได้ 

 6. อธิบายถึงการประเมินการผลิตด้านกฎหมายและจริยธรรมได้ 
 7. วิเคราะห์การส ารวจอัตราผู้ชมรายการในลักษณะต่างๆ ได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย    2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2 คาบ 

1. ผู้สอนบรรยายและอภิปรายเนื้อหาประจ าบท 
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับแนวคิดและประเภทของการประเมินการ

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
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3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์ในด้านต่างๆ แล้วสรุปท า
ความเข้าใจในชั้นเรียน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 12 
 2. Power Point ประกอบค าบรรยาย 

3. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD Projector 
 4. ระบบอินเทอร์เนต 

5. หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ซักถามความรู้ ความเข้าใจ 

 2. สังเกตจากการค้นคว้า และการสรุป 
3. สังเกตจากการอภิปราย การวิเคราะห์ ซักถามของนักศึกษา 

 4. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ประเมินผลจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 12 
การประเมินผลการผลติรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 
 รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นมานั้น แม้ว่าจะได้มีการก าหนดแผนการผลิตไว้ดีแล้วและได้ท า
การผลิตตามแผนโดยมีการควบคุมการผลิตในทุกขึ้นตอนอย่างรอบคอบแล้วก็ตามรายการที่ผลิต
ออกมาอาจจะมีคุณภาพยังไม่ดีพอก็อาจเป็นได้ดังนั้น ก่อนที่จะน ารายการดังกล่าวไปออกอากาศหรือ
แพร่ภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินรายการที่ผลิตนั้นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพของ
รายการมีความเหมาะสมตามที่ต้องการ 
 การประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินรายละเอียดในด้าน
เทคนิคการผลิต ด้านเนื้อหาสาระของรายการ ความน่าสนใจและความเข้าใจในเรื่องที่น าเสนอโดย
ประยุกต์เอากระบวนการวิจัยที่ใช้กันโดยทั่วไปมาเป็นวิธีการประเมินกล่าวคือ จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินของรายการนั้น มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ 
กัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการดังกล่าว
ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  
 

แนวคิดการประเมินคุณภาพรายการ 
 
 การประเมินคุณภาพรายการเป็นขั้นการพิจารณาว่ารายการมีคุณภาพและควรแก่การ
ออกอากาศหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอย่างไรรวมทั้งตรวจสอบว่า เมื่อได้ออกอากาศไปแล้วมีผล
ย้อนกลับจากผู้ชมอย่างไรซึ่งอาจท าได้ ดังนี้  
 การประเมินขณะผลิตรายการ สามารถกระท าได้โดยการให้บุคลากรทางด้านเทคนิค
ตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกไว้แล้วว่ามีระดับและคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ พิจารณา
จากเทปที่บันทึกไว้แม้ว่าภาพและเสียงออกมาดีหรือไม่อย่างไร ควรมีการลองบันทึกเทปดูทุกครั้งที่
ซ้อมผ่านฉากและกล้องเพ่ือจะได้เล่นกลับและตรวจสอบคุณภาพทางเทคนิคในขณะที่ผลิตรายการผู้
ก ากับต้องใช้สายตาประเมินภาพการแสดงและความถูกต้องของการพูดได้ด้วยและจะต้องสั่งตัดหรือ
ยุติการแสดงทันทีที่เห็นอะไรและเมื่อบันทึกรายการแล้วทั้งรายการควรเล่นกลับรายการที่บันทึกเพ่ือ
ประเมิน หากมีอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถถ่ายซ่อมได้ทันที 
 การประเมินเม่ือผลิตรายการแล้ว หมายถึง การประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่สถานีโทรทัศน์หรือ
หน่วยงานการผลิตแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการประเมินมักจะประกอบด้วย 
ตัวแทนของฝ่ายจัดรายการ ฝ่ายเทคนิค ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานควบคุมการออกอากาศรายการ 
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 การประเมินเม่ือได้ออกอากาศรายการไปแล้ว คล้ายกับการประเมินผลการใช้จริงเมื่อ
ออกอากาศรายการไปแล้วครั้งแรกก็ประเมินปฏิกิริยาของผู้ชมทันที 2 ระยะ คือ ประเมินทันที
หลังจากออกอากาศ 1 วัน เพ่ือประเมินว่าผู้ชมมีความนิยมชมชอบในรายการประการใดและประเมิน
หลังจากออกอากาศไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง 
 การประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์สามารถเข้าไปแทรกอยู่ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ระหว่างการผลิตรายการ หลัง
การผลิตรายการ ซึ่งการประเมินในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นการประเมินการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ ก่อนการออกอากาศ 
         นอกจากการประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศแล้วยังสามารถประเมิน
การผลิตรายการโทรทัศน์หลังการออกอากาศได้อีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการประเมินทั้ง 2 ขั้นตอนมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ (ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549) 
 1. การประเมินก่อนการออกอากาศ เป็นการประเมินหลังจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
สิ้นสุดลงเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของรายการที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการผลิตรายการเพ่ือน าแก้ไข
ปรับปรุงก่อนออกอากาศโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการประเมินรายการ ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือประเมินด้านเนื้อหาเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา
ก่อนการออกอากาศ ใน 4 ด้าน คือ ความถูกต้องเชิงวิชาการ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ความ
สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และความเหมาะสมในการน าเสนอ 
  1.2 เพ่ือประเมินด้านการผลิตรายการ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์
ด้านเทคนิคการผลิตรายการก่อนการออกอากาศ ซึ่งโดยทั่วไป เกณฑ์การประเมินมักครอบคลุม
เทคนิคการผลิต 5 ด้านคือ การถ่ายภาพ การล าดับภาพ การใช้เทคนิคภาพพิเศษ การบันทึกเสียง
บรรยายและการบันทึกเสียงดนตรี 
  1.3 เพ่ือประเมินด้านเทคนิคเป็นการประเมินคุณภาพเชิงเทคนิคที่เกิดจากเครื่องมือ 
และอุปกรณ์การผลิตรายการ เช่น ความชัดเจนของภาพ ความเนียนของแสง ความแจ่มของสี การ
ผสมเสียงที่นุ่มนวล เป็นต้น  
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การประเมินก่อนการออกอากาศ 
ด้านเนื้อหา ด้านการผลิตรายการ ด้านเทคนิค 

ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เนื้อหา 
ความสอดคล้องกับหลัก
กฎหมาย 
ความเหมาะสมในการน าเสนอ 

การถ่ายภาพ 
การล าดับภาพ 
การใช้เทคนิคภาพพิเศษ 
การบันทึกเสียงบรรยาย 
การบันทึกเสียงดนตรี 

เทคนิคที่ เกิดจากเครื่องมือ 
และ อุปกรณ์การผลิตรายการ 

 
ตารางที่ 12.1 การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศ 
ที่มา ธรีารักษ์ โพธิสุวรรณ และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549 

 
         ผู้ประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านเนื้อหาและการผลิตรายการมักเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของรายการแต่ละรายการ เช่น รายการสอนภาษาญี่ปุ่น 
จ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นและการประเมินคุณภาพด้านการผลิต
รายการจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตรายการมาเป็นผู้ประเมิน 
เป็นต้น 
         ส่วนผู้ประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคนิคและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจ าเป็นต้องมาเครื่องมือเฉพาะในการตรวจสอบเทคนิคต่ างๆ เช่น การ
ตรวจสอบระดับสัญญาณและความถูกต้องของสี เป็นต้น 
 2. การประเมินหลังการออกอากาศ เป็นการประเมินติดตามผลของรายการวิทยุโทรทัศน์ที่
ได้ออกอากาศไปแล้วว่า กลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายคิดอย่างไรกับรายการที่ได้ฟังและชมไปแล้ว รายการที่
น าเสนอนั้นมีประโยชน์มีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด สภาพการรับฟังรับชม
รายการเป็นอย่างไร การประเมินรายการหลังการออกอากาศจึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 
  2.1 เพ่ือประเมินความสนใจของกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายต่อรายการว่าสอดคล้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไวหรือไม่ 
  2.2 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมายเพ่ือน าข้อคิดเห็นนั้นไป
ปรับปรุงรายการให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
  2.3 เพ่ือประเมินประโยชน์ของรายการที่มีต่อกลุ่มผู้ฟังผู้ชมเป้าหมาย 
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               เนื้อหารายการ                          การผลิตรายการ                       คุณภาพด้านเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ความสนใจของผู้ชมรายการ           ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ        ประโยชน์ท่ีมีต่อผู้ชมรายการ 

 
ภาพที่ 12.1 การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ 
ที่มา ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2552 

  
 
          ในการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถจ าแนกวิธีการประเมินออกได้เป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
   1) การประเมินโดยสถานีโทรทัศน์เป็นการประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผลิต
เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะน าออกอากาศเพ่ือตรวจสอบว่าการผลิตรายการมีคุณภาพทั้งในเชิง
เทคนิคและเนื้อหาโดยไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 ซึ่งยังมี
ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าโครงสร้างการจัดองค์กรและต าแหน่งงานในสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง
จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยภาพรวมแล้วการจัดโครงสร้างการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ มักแบ่ง
งานออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน/ส านักงานฝ่ายรายการและฝ่ายข่าว ฝ่ายผลิตและ
เทคนิค ฝ่ายการตลาด 
           การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ในส่วนของเทคนิคการผลิตรายการ และ
เทคนิคการออกอากาศ จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายผลิตและเทคนิคส่วนของประเมินการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ในส่วนของเนื้อหาอาจเป็นการประเมินโดยฝ่ายผลิตรายการของสถานีเองหรือ
เป็นการประเมินโดยผู้จัด/ผลิตรายการรายย่อยหรือเป็นการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประเมินก็ได้ 
           อย่างไรก็ตาม การประเมินรายการโดยสถานีเป็นวิธีการที่ท าให้สถานีสามารถรับรู้
ความต้องการของผู้ชมได้โดยตรงและสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนรายการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ความต้องการของผู้ชมส่วนมากได้โดยทันที เช่น สถานีโทรทัศน์อาจตัดเวลาการน าเสนอละคร

ก่อนออกอากาศ 

 

 
การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ 

หลังออกอากาศ 
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โทรทัศน์ให้สั้นลงกว่าที่ก าหนด เมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้ชมรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากติดตามชมละคร
เรื่องนั้นๆ ต่อไปหรืออาจขยายเวลาการน าเสนอละครออกไปอีกระยะหนึ่งถ้าอัตราความนิยมละครมี
สูงมาก เป็นต้น 
  2) การประเมินโดยผู้จัด/ผลิตรายการมักเป็นการประเมินในขั้นตอนก่อนและ
ระหว่างการผลิตรายการเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงหรือพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ชมรายการและเหมาะสมแก่การออกอากาศมากที่สุด โดยการประเมินมีทั้งในลักษณะของการ
ประเมินแบบเต็มรูปแบบและแบบรวดเร็ว (rapid survey) ซึ่งในที่นี้การประเมินแบบเต็มรูปแบบ
หมายถึง การประเมินแบบมีขั้นตอนการด าเนินการ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการออกแบบ
วิธีการประเมินที่เป็นระบบตามหลักการวิชาการ ส่วนการประเมินแบบรวดเร็ว เป็นการประเมินที่
ต้องการความคิดเห็นของผู้ชมรายการมาใช้โดยทันทีเพ่ือให้รายการที่ผลิตเป็นไปตามความต้องการที่
ยัง ร้อนๆ อยู่ของผู้ชม อาทิ การส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการในห้องส่ง การรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนวของผู้ชมรายการผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ขณะที่รายการก าลังออกอากาศ การ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ชมต่อรายการผ่านทางการส่งเสริมการขายลักษณะต่างๆ เป็นต้น 
  3) การประเมินโดยบริษัทเอกชน มักเป็นการประเมินความนิยมของผู้ชมรายการที่
เรียกว่าการส ารวจ “เรตติ้ง” (rating) ซึ่งเป็นการส ารวจกลุ่มผู้ชมที่มีขนาดใหญ่และมีพ้ืนที่การรับชม
กระจายอยู่ทั่วประเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนารายการให้ดึงดูดผู้ชมให้ได้มากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในประกอบการเสนอขายเนื้อที่โฆษณาในรายการต่างๆ 
 

ประเภทของการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
   
         การประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นการประเมินที่ต้องน าผลมาใช้เพ่ือการ
ด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ใน 3 ลักษณะ คือ 1) เพ่ือวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์ 2) เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการผลิตรายการโทรทัศน์ และ 3) เพ่ือพัฒนารายการโทรทัศน์ให้
สอดคล้องกับผลการประเมิน 
         ประเภทของการประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือน าผลมาใช้กับการด าเนินการผลิตรายการ
ในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวประกอบด้วยการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างไม่เป็นทางการ 
และการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบเป็นทางการ 
 1. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างไม่เป็นทางการ การประเมินการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์อย่างไม่เป็นทางการเป็นการประเมินผลการผลิตรายการจากการตอบรับหรือการแสดง
ความคิดเหน็ของผู้ชม/กลุ่มผู้ชมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  1.1 การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ชมรายการในห้องส่ง เป็นการประเมินง่ายๆ 
ในขณะด าเนินการผลิตรายการโดยกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการเพ่ือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น
ว่าผู้ชมมีปฏิกิริยาตอบสนอง (react) ต่อรายการอย่างไร นอกจากนั้นผู้ท าการประเมินอาจสร้าง
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีกระชับ ชัดเจนเพื่อไปสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ชมรายการในห้องส่ง
ภายในระยะเวลาสั้นๆ ก็ได้เช่นกัน 
  1.2 การสังเกตพฤติกรรมผู้ชมรายการ เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการแบบ
ง่ายๆ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ชมขณะชมรายการซ่ึงผู้สังเกตต้องออกไปอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ชม
ขณะชมรายการหรือสังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้ชมมาร่วมชมการผลิตรายการในห้องส่งแต่ทั้งนี้ การ
สังเกตพฤติกรรมผู้ชมรายการอาจไม่เพียงพอส าหรับการประเมินจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการอย่างอ่ืน
ประกอบด้วย 
  1.3 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร จดหมาย เว็บไซต์ (Website)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail-E-mail) และระบบ
การส่งข้อความสั้น (Short Message Service SMS) เป็นต้น 
         ในปัจจุบัน การประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว โดยเฉพาะการประเมินผ่านทางสื่อสมัยใหม่ท าให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที ดังที่เรามักเห็นผู้ชม
รายการทางบ้านส่งข้อความสั้นมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในขณะที่รายการก าลังออกอากาศ
สดอยู่เสมอๆ ทั้งในด้านการน าเสนอรายการและด้านเทคนิค เช่น สัญญาณการออกอากาศไม่ชัดเจน 
โทรทัศน์ถูกคลื่นรบกวน เป็นต้น นับได้ว่าสื่อสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการประเมิน
การผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน 
  1.4 การรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็น 
“ตัวแทน” ที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมรายการผ่านทางข้อเขียน บทความหรือคอลัมน์ต่างๆ  ได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากผู้ชมรายการบางกลุ่มเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชนมากกว่าจะ
แสดงความคิดเห็นมายังรายการโดยตรงอีกทั้งบางครั้งภาคส่วนต่างๆ ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการผ่านทางสื่อมวลชนเพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการต่อรองอีกทางหนึ่ง 
  1.5 การตรวจสอบจากการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายในรายการ เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีการโฆษณาและส่งเสริมการขายในรายการโทรทัศน์ในปริมาณที่สูงมาก ดังนั้น ยอดขายของ
สินค้าที่มีการโฆษณาในรายการ (โดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่ไม่มีการโฆษณาที่ใดมาก่อน) และจ านวน
ชิ้นส่วนของสินค้าที่ส่งเข้ามาร่วมชิงโชคในรายการจึงเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการที่เด่นชัดอีก
ประเภทหนึ่ง 
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  1.6 การเรียกร้องจากกลุ่มกดดันทางสังคม (Pressure Group) แม้ว่าการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์จะถูกควบคุมโดยกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และได้ผ่านการตรวจสอบ
หลายขั้นตอนก่อนจะน าออกอากาศ ก็ตามแต่ในบางครั้ง รายการวิทยุโทรทัศน์บางรายการก็อาจไป
กระทบกับผู้ชมบางกลุ่ม และเกิดเป็นกลุ่มกดดังทางสังคมขึ้นเช่น กรณีที่มีกลุ่มมวลชนรวมตัวกัน
เรียกร้องให้ระงับการออกอากาศรายการที่ส่งเสริมค่านิยมตะวันตกที่ไม่เหมาะสมแก่เยาวชน เป็นต้น 
 2. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ การประเมินผลการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์อย่างเป็นทางการเป็นการก าหนด การประเมิน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์มีการจัดท าเป็นระบบแบบแผน ประเภทของการประเมินการผลิตที่มักมีการ
ด าเนินการกันโดยทั่วไป มีดังนี ้
  2.1 การทดสอบรายการ เป็นรูปแบบของการประเมินผลการผลิตรายการที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนก่อนการออกอากาศ มักท าในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือประเมินความสนใจและ
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการ การทดสอบรายการ จ าแนกออกเป็นการทดสอบแนวคิด เป็นการน า
แนวคิดของรายการที่ต้องการน าเสนอต่อสถานีมาทดสอบกับกลุ่มผู้ชมรายการ ก่อนจะน าไปผลิตเพ่ือ
ออกอากาศต่อไป การทดสอบรายการน าร่องเป็นการน ารายการใหม่ที่ก าลังจะออกอากาศมาทดสอบ
เพ่ือดูปฏิกิริยาของผู้ชมรายการซึ่งหากเปรียบรายการโทรทัศน์เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก าลังจะน าไป
วางขายการทดสอบรายการน าร่องก็เทียบเท่ากับขั้นตอนการ “ทดลองตลาด” นั่นเอง การทดสอบ
รายการเป็นตอนๆ เป็นการน ารายการที่ผลิตแล้วเป็นตอนๆมาทดสอบความชื่นชอบของผู้ชมรายการ
ต่อองค์ประกอบต่างๆ ของรายการเช่น ผู้ปรากฏตัวทางรายการ หรือผู้แสดง ในกรณีที่เป็นการ
ทดสอบรายการละคร ฉาก เป็นต้น 
  2.2 การส ารวจผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมและน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีการศึกษายอดผู้ชม (audience rating) ที่เป็นระบบและเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงระดับความส าเร็จของรายการแต่ละรายการโดยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการส ารวจ
ผู้ชมรายการจะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนารายการ ตลอดจนเป็นตัวก าหนดราคาของพ้ืนที่
โฆษณาในรายการต่างๆ อีกด้วย 
 

การประเมินด้านการผลิตรายการ 
 
         การประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านการผลิตรายการเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตรายการก่อนการออกอากาศประกอบด้วยการประเมินการผลิต
รายการในด้านต่างๆ โดยจ าแนกออกเป็นการประเมินใน 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การประเมินการผลิต
รายการด้านภาพ การประเมินการผลิตรายการด้านแสง และการประเมินการผลิตรายการด้านเสียง 
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  1. การประเมินการผลิตรายการด้านภาพ เกณฑ์ในการประเมินการผลิตรายการด้านภาพ
ทางวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้เน้นที่ความสวยงาม หากแต่เน้นที่การสื่อความหมาย (meaning) ความต่อเนื่อง 
(continuity) และ การล าดับภาพ (sequence) โดยภาพต้องมีความต่อเนื่องและมีการจัดล าดับที่เป็น
เหตุเป็นผล สามารถอธิบายได้ในเชิงตรรกะและควรเลือกใช้ภาพที่มี พลัง ในการสื่อสารเนื่องจากใน
งานวิทยุโทรทัศน์ ภาพมีพลังมากกว่าค าพูดเสมอ 
         นอกจากตรรกะด้านความต่อเนื่องและการล าดับภาพแล้ว สิ่งที่ควรค านึงถึงในการใช้ภาพกับ
งานโทรทัศน์ คือ ความสมดุลและสี โดยระบุว่า ความสมดุลเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในองค์ประกอบภาพ 
เนื่องจากเป็นส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกและจิตวิทยาการเห็นภาพของมนุษย์ ส่วน สี เป็น
องค์ประกอบที่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับอารมณ์ จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้สีที่กลมกลืนสอดรับกับ อารมณ์ 
ของรายการที่ต้องการน าเสนอ (วิภา อุตมฉันท์, 2544) 
 2. การประเมินการผลิตรายการด้านแสง แสงเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้การผลิตรายการ
โทรทัศน์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ การประเมินการผลิตรายการด้านแสงเป็นการตรวจเช็คความถูกต้อง
ของการน าแสงมาใช้ในเชิงเทคนิคและในเชิงการสื่อความหมาย 
  2.1 การน าแสงมาใช้ในเชิงเทคนิค แสงท าให้เกิดภาพ 3 มิติ ท าให้ภาพทางโทรทัศน์
เป็นภาพที่มีโครงสร้าง รูปร่าง และลักษณะที่สมจริง ท าให้เกิดองค์ประกอบของภาพที่เป็นศิลปะ การ
ออกแบบแสงจึงต้องท าร่วมกับการออกแบบฉากเพ่ือให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นแสงเป็นส่วน
เติมเต็มทางด้านเทคนิค การให้แสงที่มีระดับมากพอจะท าให้กล้องโทรทัศน์รับภาพและผลิตภาพได้
อย่างดี   
  2.2 การน าแสงมาใช้ในการสื่อความหมาย แสงช่วยแนะน าสิ่งที่ส าคัญและน่าสนใจ
ภายในฉาก โดยการให้แสงและเงาที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ก ากับรายการสามารถน าผู้ชมไปสู่สิ่งที่
น่าสนใจ และส าคัญท่ีสุดในแต่ละฉากได้ เป็นเครื่องบอกเวลาในการแสดงเพ่ือท าให้ผู้ชมรู้ว่าการแสดง
เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดและแสงยังท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกและอารมณ์ไปตามการให้แสง เช่น การให้แสงที่
สว่างบ่งบอกถึงความสุข ในขณะที่การให้แสงที่มืดหรือท าให้เกิดเงาในฉากให้ความรู้สึกลึกลับตึงเครียด 
เป็นต้น 
  3. การประเมินการผลิตรายการด้านเสียง  เสียงที่มีคุณภาพดีจะช่วยส่งเสริมภาพทาง
โทรทัศน์และเพ่ิมอรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วการใช้เสียงในการผลิตรายการ
โทรทัศน์เป็นหน้าที่ของ audio engineer และมีเครื่องมือในการปรับคุณภาพของเสียงอยู่แล้ว แต่ 
ประเมินด้านอื่นๆ เช่นกัน 
  3.1 การประเมินเชิงเทคนิค เป็นการประเมินคุณภาพของเสียงในเชิงเทคนิคว่ามี
คุณภาพเหมาะสมในการออกอากาศหรือไม่ เช่น ประเมินระดับความค่อย –ดังของเสียง ประเมิน
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ความเหมาะสมในการใช้ไมโครโฟนประเมินระยะเสียงในการได้ยินที่สัมพันธ์กับภาพ ประเมินความ
แจ่มชัดของเสียง เป็นต้น 
  3.2 การประเมินการใช้เสียงเพ่ือสื่อความหมาย เป็นการประเมินว่าเสียงที่น ามาใช้
สามารถสื่อถึงความหมายที่รายการต้องการ หรือสะท้อนถึง “ตัวตน” หรือ “อัตลักษณ์” ของรายการ
ได้มากน้อยเพียงใด 
  

การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ด้านเนื้อหา 
       
           การประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านเนื้อหา นอกจากจะเป็นการประเมินความ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน 4 ด้าน คือ ความถูกต้องเชิงวิชาการ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้ อหา ความ
สอดคล้องกับหลักกฎหมายและความเหมาะสมในการน าเสนอซึ่งเป็นการตรวจเช็คว่ารายการนั้น 
พร้อมจะออกอากาศหรือไม่ ยังอาจประเมินเนื้อหาตามศาสตร์และศิลป์ ของการผลิตรายการโดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องของเนื้อหารายการกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์รายการ 
ประเภทและรูปแบบรายการ วิธีการน าเสนอและเวลาและอารมณ์ของรายการ   
 1. วัตถุประสงค์ของรายการ เป็นนโยบายที่แสดงจุดยืนและขอบเขตของรายการ เป็นเสมือน 
แกนหลัก ที่จะควบคุมองค์ประกอบอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของรายการ
จึงควรมีความชัดเจนสามารถน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายการ
ในภาพรวม 
 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ควรเป็นประเภทและรูปแบบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายการ เช่น รายการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นความบันเทิงด้านเสียงเพลงอาจเหมาะ
กับรายการประเภทเกมโชว์ที่มีรูปแบบเพลงและดนตรีเป็น theme หลักมากกว่ารายการสารคดีบอก
เล่าพัฒนาการด้านเพลง และดนตรี เป็นต้น 
 3. วิธีการน าเสนอ วิธีการน าเสนอเนื้อหาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้รายการมีความน่าสนใจและ
น่าติดตาม การน าเสนอเนื้อหาสาระทางรายการโทรทัศน์ให้น่าสนใจก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการ
น าเสนอผ่านสื่ออ่ืนๆ ที่ควรมีจุดดึงดูด (program appeals) 7 ประการ คือ 
  3.1 ความขัดแย้ง (conflict) รายการวิทยุโทรทัศน์ที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้ชม
ได้ ควรจะมีเนื้อหาในลักษณะของความขัดแย้งผสมผสานอยู่ไม่ว่าจะเป็นรายการละคร รายการสารคดี 
รายการเกมโชว์หรือรายการประเภทใดๆ ก็ตาม เนื่องจากความขัดแย้งจะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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  3.2 ความตลกขบขัน (comedy) การน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่สอดแทรกความ
ตลกขบขันไว้ เป็นแรงดึงดูดที่ดีเนื่องจากผู้ชมรายการไม่ต้องการชมรายการที่เต็มไปด้วยสาระที่ต้องขบ
คิดตามขณะชมรายการหรือน ามาขบคิดต่อหลังจากท่ีรายการจบไปแล้วตลอดเวลา 
  3.3 ความดึงดูดทางเพศ (sex appeal) หมายถึงความสอดคล้องระหว่าง เพศสภาพ 
กับประเภท/รูปแบบรายการ เช่น รายการกีฬาเหมาะที่มีพิธีกรเพศชายมากกว่าเพศหญิงหรือรายการ
แม่บ้าน จ าเป็นต้องใช้พิธีกรที่เป็นเพศหญิง เป็นต้น 
  3.4 ความสนใจของมนุษย์ปุถุชน (human interest) รายการที่น าเสนอเรื่องราวที่
สามารถสนองตอบต่อความสนใจของมนุษย์มักเป็นรายการที่ได้รับความสนใจเสมอ ด้วยเหตุนี้ 
รายการประเภท มันแปลกดีนะ จึงเป็นรายการที่ไม่เคยหายไปจากจอโทรทัศน์   
  3.5 การสนองตอบต่ออารมณ์/ความรู้สึก (emotional simulation) เป็นการ
สนองตอบต่ออารมณ์ขั้นพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของมนุษย์  เราจึงได้เห็นความพยายามในการ
สอดแทรกการแสดงออกถึงอารมณ์/ความรู้สึกไว้ในรายการหลายๆ ประเภท เช่น การท าเซอร์ไพร์ส 
(surprise) แขกรับเชิญในรายการสนทนาหรือทอล์คโชว์การสัมภาษณ์ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หนึ่งเพ่ือน ามาประกอบข่าวให้มีความน่าสนใจและสะเทือนอารมณ์มากยิ่งขึ้น 
  3.6 ข้อมูลข่าวสาร (information) มนุษย์ทุกคนต้องการแสดงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
น ามาใช้และประกอบการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการด าเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่
ทั่วไปอย่าง ล้นทะลัก และจ าเป็นต้องได้รับการ สกัด เพ่ือน ามาใช้อย่างเหมาะสมซึ่งรายการวิทยุ
โทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนจ าเป็นต้องท าหน้าที่ดังกล่าวให้ได้อย่างสมดุลและเหมาะสมเช่นกัน 
  3.7 การให้น้ าหนักความส าคัญ (importance) คือ การก าหนดน้ าหนักการน าเสนอ
ให้เหมาะสมกับประเภทและรูปแบบของรายการ เช่น รายการสารคดี ควรให้น้ าหนักความส าคัญแก่
การน าเสนอด้านสาระมากกว่าความบันเทิงหรือรายการข่าว ควรให้น้ าหนักความส าคัญแก่การ
น าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าการสัมภาษณ์ที่สะเทือนใจของผู้สูญเสียซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็น
ข่าว เป็นต้น 
         อย่างไรก็ตามรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละรายการจะมี จุดดึงดูด ที่แตกต่างกันออกไปโดยไม่
จ าเป็นว่ารายการหนึ่งจะต้องรวมจุดดึงดูดทุกประเภทข้างต้นเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดหากแต่รายการ
โทรทัศน์ที่ดีจะต้องสามารถเลือกใช้ จุดดึงดูด ได้อย่างเหมาะสมและสมดุลเช่น รายการสารคดีที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของปราสาทหินพิมาย ควรดึงดูดผู้ชม
รายการด้วยข้อมูลข่าวสารและภาพทางประวัติศาสตร์มากกว่าการให้ความส าคัญกับความสวยงาม
ของพิธีกร ในขณะที่รายการประชาสัมพันธ์สินค้าจ าเป็นต้องใช้พิธีกรที่มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว 
สามารถโน้นน้าวใจผู้ชมให้สนใจสินค้ามากกว่าพิธีกรที่มีบุคลิกภาพเคร่งขรึมเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร  
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 4. เวลา และอารมณ์ของรายการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจและ
ประทับใจในตัวรายการจนต้องคอยติดตามจนในโอกาสต่อไป เวลาและอารมณ์ของรายการ หมายถึง 
บรรยากาศการด าเนินเรื่องราว ลีลา ท่าทางการน าเสนอเนื้อหาสาระของรายการให้ราบรื่น มีจังหวะ
จะโคน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจชมแล้วเป็นที่ประทับใจและดึงดูดใจให้ติดตามโดยสามารถ
จ าแนกองค์ประกอบย่อยของเวลาและอารมณ์ของรายการออกเป็น ดังนี้ (ปมุข ศุภสาร, 2545) 
   4.1 เวลาของรายการ  หมายถึง เวลาออกอากาศของรายการและก าหนดตารางการ
ออกอากาศรายการประจ าวัน ความยาวของรายการแต่ละรายการตามความเหมาะสมของเนื้อหา
สาระ ประเภท และรูปแบบรายการ ความยาวของแต่ละช่วงเวลาในรายการตั้งแต่เริ่มรายการจนถึง
ช่วงพักโฆษณาแต่ละช่วง ความยาวของรายการส่วนที่เป็นเนื้อหาในแต่ละตอน แต่ละฉาก แต่ละซีน 
และแต่ละคัท และเวลาในการด าเนินรายการแต่ละช่วง 
  4.2 อารมณ์ของรายการ หมายถึง การก าหนดเวลาและการควบคุมเวลาในการ
ด าเนินรายการ เทคนิคการเขียนบทโทรทัศน์ ความสามารถของผู้น าเสนอและผู้ร่วมน าเสนอเนื้อหา 
บรรยากาศ ฉาก สิ่งประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย งานศิลปกรรมประกอบฉากและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
         ความสอดคล้องของเนื้อหารายการและองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากหากส่วนใดส่วนหนึ่ง หลุด หรือ โดด ออกไปก็อาจท าให้รายการขาดความสมบูรณ์ลงได้ 
การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ด้านรายการจึงควรเป็นการประเมินแบบ องค์รวม มากกว่าแยก
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกมาประเมินเดี่ยวๆ 
  

การประเมินการผลิตรายการด้านผู้ชมรายการ 
  
 การส ารวจผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นทั้งก่อนการผลิตรายการและหลัง
การออกอากาศเพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในจัด/ผลิตรายการตลอดจนน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ผลการส ารวจผู้ชมรายการยังเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของรายการในแง่ของ
ปริมาณผู้ชมซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการขายเนื้อที่ในการโฆษณาให้แก่บริษัทผู้แทนโฆษณาโดยนัก
โฆษณาสามารถใช้ผลการส ารวจอัตราความนิยมรายการไปใช้ประกอบการประเมินได้ว่าควรซื้อเ วลา
โฆษณาในรายการใดเป็นจ านวนมากน้อยเท่าไร (ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, 2552)  
 วัตถุประสงค์หลักของการส ารวจรายการวิทยุโทรทัศน์ คือ การวิเคราะห์ผู้รับสาร ในมิติต่างๆ  
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อการจัดและผลิตรายการ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเสมือนข้อมูลพ้ืนฐานที่
น ามาใช้ในการจัด/ผลิตรายการประกอบด้วยลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ เช่น เพศ อายุ  
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อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ข้อมูลด้านจิตวิทยา เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ นิสัย  
รสนิยม เป็นต้น ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ได้แก่ ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของผู้ชมรายการ ข้อมูลด้านวิถีชีวิต
(lifestyle) เช่น งานอดิเรก การใช้เวลาว่างในวันหยุด แบบแผนการจับจ่ายซื้อของ เป็นต้น 
 2. เพื่อประเมิน ปริมาณ และความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ การส ารวจ
ผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อประเมินปริมาณและความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ซึ่งข้อมูล
ในส่วนนี้นอกจากจะสามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนารายการให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมรายการให้มากขึ้นแล้ว  
ยังเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการขายเนื้อท่ีโฆษณาให้แก่บริษัทผู้แทนโฆษณาอีกด้วยเนื่องจากบริษัทโฆษณา
ย่อมเลือกที่จะซื้อเนื้อท่ีโฆษณาในรายการที่มีความนิยมสูงและลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ
มีความสอดคล้องกับสินค้าที่ต้องการน าเสนอมากกว่าจะเลือกลงโฆษณาในรายการที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม  
และมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสินค้าของบริษัท 
 3. เพื่อให้ผู้จัด/ผลิตรายการสามารถก าหนดเนื้อหาสาระและรูปแบบรายการให้เหมาะสม
กับลักษณะพื้นฐานและความต้องการของผู้ชมรายการ ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการก าหนดเนื้อหาสาระ  
และรูปแบบรายการมักประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
  3.1 พฤติกรรมการชมรายการเป็นการส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
แบบแผนพฤติกรรมของผู้ชมเกี่ยวกับการชมรายการวิทยุโทรทัศน์เช่น จุดประสงค์ในการชมรายการ 
ความถี/่ช่วงเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
  3.2 ความต้องการด้านสื่อ หมายถึง ความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อที่แตกต่าง
กันออกไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตลอดจนภูมิหลังและที่มาทางสังคม เช่น บุคคลที่มีระดับ
การศึกษาสูง มีความต้องการที่จะใช้สื่อ เพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสาร มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย ซึ่ง
มักใช้สื่อเพ่ือผ่อนคลายความบันเทิง เป็นต้น 
  3.3 รสนิยมและความชื่นชอบส่วนบุคคล หมายถึง รสนิยมและความชื่นชอบส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกประเภท รูปแบบและลักษณะเฉพาะของสารแต่ละประเภท 
  3.4 พฤติกรรมทั่วไปในการใช้ประโยชน์จากสื่อในเวลาว่าง หมายถึง ลักษณะการใช้
เวลาว่างในการเปิดรับและใช้ประโยชน์จากสื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้านอาจมี
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือประเทืองอารมณ์  ในขณะที่กลุ่มนักธุรกิจมักมีพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากสื่อในลักษณะของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้ประโยชน์
จากสื่อของบุคคลยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ เวลา และความสัมพันธ์
ระหว่างสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการเลือกใช้สื่อเป็นส าคัญด้วย 
 4. เพื่อหารัศมีครอบคลุม (converge) ของสถานีการส ารวจเพื่อหารัศมีครอบคลุมของ
สถานี เป็นการส ารวจโอกาสที่บุคคลสามารถเข้าถึงรายการที่น าเสนอตลอดจนท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ที่
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สถานีส่งคลื่นไปถึงมีขอบเขตแค่ไหนมีบริเวณใดที่ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงและบริเวณใดเป็นจุดอับที่คลื่น
ไปไม่ถึงจะได้หาทางแก้ไขข้อบกพร่องและขยายพื้นที่การส่งสัญญาณให้ครอบคลุมต่อไป 
 5. เพื่อเสนอข้อมูลป้อนกลับส าหรับการด าเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ การส ารวจกลุ่ม
ผู้ชมรายการจะท าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของสถานีเพ่ือก าหนดทิศทางและแนวโน้มการ
ด าเนินงานของสถานีให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  

การประเมินการผลิตรายการด้านกฎหมาย และจริยธรรม 
 
          การประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านกฎหมายและจริยธรรมเป็นการประเมินว่าการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เป็นไปตามกฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโทรทัศน์ โดย
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ด้านกฎหมาย  การประเมินการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ด้านกฎหมาย เป็นการตรวจสอบว่ารายการที่ผลิตออกไปไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
โดย ณ ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยตรง คือ 
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 รวมทั้งกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมาย
ดังกล่าวมีความมุ่งหมายในการควบคุมการด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้านต่างๆ 
ในส่วนขอตัวสื่อ บุคลากรและรายการภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กกช.) โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลรายการเพ่ือควบคุมก ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะบทบัญญัติควบคุมเนื้อหา
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นเกณฑ์ในการประเมินการผลิตรายการใน 2 ส่วน คือ 
การก าหนดประเภทรายการและการควบคุมเนื้อหา 
  1.1 การก าหนดประเภทรายการ ข้อ 12 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 ได้จ าแนกรายการ 
และสัดส่วนเวลาออกอากาศของรายการแต่ละประเภทคือ รายการประเภทข่าวและความรู้ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15  รายการประเภทบันเทิงไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65  รายการประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 โดยก าหนดวัตถุประสงค์รายการไว้ในแต่ละด้าน คือ 
  - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และจิตส านึกในเรื่องของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  - เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือความเข้าใจ
อันดี และถูกต้องโดยค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  - ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้ ความบันเทิง โดยไม่ขัดกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงานของชาติ 
  - ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม คุณภาพชีวิต 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติ 
  1.2 การควบคุมเนื้อหารายการ ข้อ 16 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ได้ก าหนดเนื้อหา
ของรายการที่ต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศ ดังนี้ 
  - ไม่เป็นการแสดงออกซ่ึงอาจกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นต่อสถาบันกษัตริย์ รวมถึง
ประมุขของประเทศอ่ืนๆ ด้วย 
  - ไม่เป็นการแสดงออกโดยจงใจก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ 
รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกลุ่มชนใด 
  - ไม่เป็นการแสดงที่ลบหลู่เหยียดหยาม หรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 
  - ไม่เป็นการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกความ
สามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธ ไมตรีระหว่างประเทศ 
  - ไม่เป็นการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ 
ไม่เป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นการบ่อนท าลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ 
  - ไม่เป็นการแสดงออกทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร 
  - ไม่เป็นการแสงออกถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่
ผู้ฟัง และผู้ชม 
  - ไม่เป็นการแสดงออกเรื่องเพ้อเจ้อ หลอกลวง ไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย 
  - ไม่เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดา อันอาจเป็นเหตุชักจูงหรือ
ส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น 
  - ไมเ่ป็นการแสดงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ-บัญญัติเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 
(พ.ศ. 2544) ข้อ 18 
            นอกจากเนื้อหารายการที่ถูกห้ามออกอากาศ 11ประเภทข้างต้นแล้วยังมีเนื้อหา
รายการบางประเภทที่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ การ
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โฆษณาโรงพยาบาล สถานพยาบาล รายการและโฆษณาที่มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค จับสลาก 
การประกวด แข่งขัน และอ่ืนๆ 
 2. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ด้านจริยธรรม  จริยธรรมในการผลิตรายการ 
หมายถึงเกณฑ์ด้านศีลธรรมซึ่งถูกก าหนดเพ่ือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติส าหรับบุคคลในสังคมใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ประเด็นด้านจริยธรรมไม่สามารถก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ หากแต่ตั้งอยู่บนฐานที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
  2.1 ผลิตและน าเสนอเนื้อหารายการด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ 
  2.2 ผลิต และน าเสนอเนื้อหารายการที่ไม่กระทบต่อบรรทัดฐานและศีลธรรมอันดี
ของสังคม 
  2.3 น าเสนอเนื้อหารายการด้วยความเที่ยงตรงและเป็นกลาง 
         แม้ว่าประเด็นทางจริยธรรมไม่ใช่ประเด็นที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ 
ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณ ของบุคคลแต่ถือว่าเป็นประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากจึงควรหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง 
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
หลักการส ารวจอัตราผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  
   ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในการท าหน้าที่ส ารวจจะจัดท าอัตรา
จ านวนของผู้ชมและรายงานต่อลูกค้าที่ว่าจ้างให้ท าการส ารวจ คือ บริษัทเอ ซี เนลสัน และบริษัทอาร์
บิตรอน (Arbitron) จะท าการส ารวจและส่งผลให้ผู้ว่าจ้าง เช่น สถานีโทรทัศน์ บริษัทโฆษณา ผู้ผลิต
รายการอิสระ วิธีการท างานโดยการให้แต่ละบ้านที่เป็นตัวแทนในการส ารวจมีมิเตอร์ให้บ้านละ 1 
เครื่อง โดยมิเตอร์จะมีแป้นกดสมาชิกแต่ละคนในบ้าน 1 ครอบครัวจะมีตัวเลขที่ได้ก าหนดให้แล้วบน
แป้นกดและจะกดตัวเลขบนแป้นกดเมื่อเริ่มต้นดูโทรทัศน์และกดตัวเลขบนแป้นอีกครั้งเมื่อปิด
โทรทัศน์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จะส่งผ่านมาที่ผู้วิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
และท ารายงานส่งผู้ว่าจ้างได้ภายในวันต่อมา ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะส่งผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 3 อย่าง 
ดังนี้ (สหศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ, 2548)  
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 1. อัตราผู้ชมรายการ (Rating) คือ การหาจ านวนเปอร์เซ็นต์ของเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดรับ
รายการของแต่ละสถานีต่อจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด 
 
  

Rating = จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดชมรายการ  x  100 
       จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด 
 
 
   2. ส่วนแบ่งผู้ชมรายการ (Share) คือ การหาจ านวนเปอร์เซ็นต์ของจ านวนเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่เปิดชมรายการของแต่ละสถานีในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดใช้งาน
ทั้งหมด 
 Share = จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดชมรายการ  x  100 
     จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดใช้งาน 
          

3. จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดใช้งาน (HUT-Home Using TV) คือ การหาจ านวน
เปอร์เซ็นต์ของเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดชมรายการอะไรก็ได้ ต่อจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด 
 
 HUT = จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดใช้งาน 
     จ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด  
 
 ตัวอย่างการค านวณค่า rating share และ HUT โดยการใช้รูปแบบวงกลมแบ่งเป็นส่วนๆ แต่
ละส่วนจะแทนการใช้งานทางโทรทัศน์โดยให้มีโทรทัศน์เป็นตัวอย่างทั้งหมด 100 เครื่อง 
 
มีการเปิดรับชม สถานีช่อง A จ านวน  10  เครื่อง 
มีการเปิดรับชม สถานีช่อง B จ านวน  20  เครื่อง 
มีการเปิดรับชม สถานีช่อง C จ านวน  25  เครื่อง 
มีการเปิดรับชม สถานีช่องอ่ืนๆ จ านวน  30  เครื่อง 
ไม่ได้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ จ านวน  10 เครื่อง 
ไม่อยู่บ้าน   จ านวน  5 เครื่อง 
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Rating  ช่อง  A  = 10    x      100  = 10    เปอร์เซ็นต์ 
             100 
Rating  ช่อง  B  = 20    x      100  = 20    เปอร์เซ็นต์ 
             100 
Rating  ช่อง  C  = 25    x      100  = 25    เปอร์เซ็นต์ 
             100 
Rating  ช่อง  D  = 30    x      100  = 30    เปอร์เซ็นต์ 
             100 
Share  ช่อง  A  = 10    x      100  = 11.8  เปอร์เซ็นต์ 
              85 
Share  ช่อง  B  = 20    x      100  = 23.5  เปอร์เซ็นต์ 
              85 
Share  ช่อง  C  = 25    x      100  = 29.4  เปอร์เซ็นต์ 
              85 
Share  ช่อง  D  = 30    x      100  = 35.3  เปอร์เซ็นต์ 
              85 
 ค่าของ Share ทั้งหมดเมื่อรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ คือ 11.8 + 23.5 + 
29.4 + 35.3 = 100 เปอร์เซ็นต ์
 ค่าของ HUT จะมีค่าเท่ากับผลบวกของ rating ทั้งหมด rating ช่อง A + rating ช่อง B + 
rating ช่อง C + rating ช่อง D = 10 + 20 + 25 + 30 = 85 เปอร์เซ็นต์ หรือค านวณโดย 
 
  HUT =        85   x    100 = 100     เปอร์เซ็นต ์
            100 
 นั่นคือ ถ้าโทรทัศน์ทั่วประเทศมีทั้งหมด 10,000,000 เครื่อง 
 จ านวน rating ช่อง A   =        10   x 10,000,000 = 1,000,000    เครื่อง 
                              100 
  
 นั่นคือ มีผู้ชมสถานี A จ านวน 1,000,000 เครื่อง 
 จ านวน share ช่อง A   =        11.8  x 10,000,000 = 1,180,000    เครื่อง 
                              100 
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 นั่นคือ มีผู้ชมสถานี A ณ เวลานั้นจ านวน  1,180,000 เครื่อง 
 จ านวน HUT         =        85  x 10,000,000  = 8,500,000    เครื่อง 
                    100 
  
           นั่นคือ เครื่องรับโทรทัศน์ที่เปิดชมรายการ 8,500,000    เครื่อง 
 
     นอกจาการวัดตัวเลขส าหรับรายการวิทยุโทรทัศน์แล้ว บริษัทเนลสันยังได้คิดค้นค่า CPM 
(Cost Per Thousand) เพ่ือค านวณหาค่าประเมินประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาในแง่ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบราคาหรืออัตราค่าโฆษณาต่อผู้ชมเป้าหมายในการเข้าถึงคนจ านวน 1,000 ครัวเรือน  
 
 

 
 
 
ตัวอย่างการค านวณ CPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ A อัตราค่าโฆษณา / นาที 120,000 บาท 
จ านวนผู้ชมรายการที่ต้องการซื้อเวลาโฆษณา 4,500,000 คน 

 

 

รายการ B อัตราค่าโฆษณา / นาที 70,000 บาท 
จ านวนผู้ชมรายการที่ต้องการซื้อเวลาโฆษณา 1,300,000 คน 
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 จากสูตร CPM จะท าให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจได้ว่าจะเลือกโฆษณาในรายการใด หากโฆษณา
ในรายการ A เจ้าของต้องเสียค่าโฆษณาแพงกว่ารายการ B ถึง 50,000 บาท/นาที แต่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าถึง 3,200,000 คน เมื่อค านวณเปรียบเทียบแล้ว เวลาโฆษณาในรายการ A  
ถูกกว่ารายการ B โดยใช้เงินเพียง 26.6 บาท ในการท าให้คน 1,000 ครัวเรือนได้ชมโฆษณา 1 ครั้ง  
 ค่า CPM เป็นค่าตัวเลขที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นตัวเลขที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
หรือบริษัทโฆษณาจะใช้วัดตัวเลขวัดระดับความนิยมรายการ (rating) เป็นตัวเลขกลางๆ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพของรายการวิทยุโทรทัศน์ แต่จะใช้ค่า CPM เมื่อมีการต่อรองเรื่องอัตราค่า
โฆษณาท่ีต้องจ่ายให้กับรายการแต่ละรายการ 
 ส่วนการส ารวจผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย การส ารวจผู้ชมรายการมีการ
ด าเนินการมานานแล้วในวงการโทรทัศน์ไทยโดยได้พัฒนาวิธีการส ารวจมาอย่างต่อเนื่องตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ ก่อนที่จะมีการส ารวจผู้ชมรายการโทรทัศน์ด้วยการ วัดเรตติ้ง 
อย่างเป็นระบบประเทศไทยใช้วิธีการส ารวจผู้ชมรายการ 3 ลักษณะ คือ 
  1) การใช้ระบบตอบรับ  (the telephone coincidental method)  เป็นระบบสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยการโทรศัพท์เข้าไปถามถึงพฤติกรรมการเปิดรับชมเป็นการเช็คยอดผู้ชม
รายการได้โดยทันท ี
  2) การใช้ระบบทบทวนความจ า (poster recall method)  เป็นการสัมภาษณ์
ทัว่ไปจากรายการที่ออกอากาศไปแล้วโดยให้ผู้ตอบทบทวนความทรงจ าว่าสามารถจดจ ารายการและ
วัน เวลาที่ออกอากาศได้หรือไม่ เพ่ือเปรียบเทียบกับความนิยมที่มีต่อรายการอ่ืนๆ ที่ออกอากาศใน
เวลาเดียวกัน 
  3) ระบบบันทึกประจ าวัน (the diary method) เป็นการบันทึกพฤติกรรมการ
รับชมรายการจากอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ในปัจจุบัน บริษัทวิจัยสื่อ เอ ซี เนลสัน ประเทศไทย จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่ด าเนินกิจการ
ด้านการวัดอัตราผู้ชมรายการและจัดท าข้อมูลที่ใช้ในตลาดโทรทัศน์ของประเทศไทยโดยในช่วงแรก
ชองการด าเนินการ บริษัทก็ยังใช้ระบบบันทึกประจ าวันด้วยการส่งสมุดบันทึกการรับชมโทรทัศน์ไปยัง
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบค าถามต่างๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นบริษัทจะน าข้อมูลมาประมวลผล 
ต่อมาได้น าระบบพีเพิล มิเตอร์ (People Meter) มาใช้ในการส ารวจแทนโดยมีวิธีการท างาน
เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา    
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สรุป 
 
 การประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นการประเมินรายละเอียดทั้งในส่วนของ
เทคนิคการผลิต เนื้อหาสาระของรายการและผลการรับชมจากผู้ชมรายการเป็นการพิจารณาตัดสิน
คุณค่าของการผลิตรายการเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนผลิตรายการและพัฒนา
ปรับปรุงให้รายการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นมีขั้นการประเมินได้ 3 ทางคือ การประเมินขณะ
ผลิตรายการ การประเมินเมื่อผลิตรายการแล้ว และการประเมินเมื่อได้ออกอากาศไปแล้ว การ
ประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์สามารถประเมินได้จากหลายๆ ด้าน คือ 1)ด้านเนื้อหารายการ ซึ่ง
เป็นการประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ในเชิงวิชาการ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ความ
สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และความเหมาะสมในการน าเสนอ  2)ด้านการผลิตรายการรายการ เป็น
การประเมินเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตรายการก่อนการออกอากาศ 3) ด้านผู้ชม
รายการ เป็นการส ารวจผู้ชมรายการเพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในจัด/ผลิตรายการ ตลอดจนน าผลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศน์  
โดยเฉพาะผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย และ 4) ด้านกฎหมายและจริยธรรมเป็นการประเมินว่าการผลิตรายการ
โทรทัศน์เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการจึง
ต้องให้ความส าคัญในการประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    
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แบบฝึกหัดบทที่ 12 
 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาจงตอบค าถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ 
 
1. วัตถุประสงค์ในการประเมินรายการวิทยุโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศ มีอะไรบ้าง  
2. การประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยสถานีโทรทัศน์ มีวิธีการประเมินอย่างไร  
3. จงอธิบายวิธีด าเนินการประเมินการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ  
4. การประเมินการผลิตรายการด้านเนื้อหา จากองค์ประกอบวิธีการน าเสนอเนื้อหา มีหลักเกณฑ์
พิจารณาจากด้านใดบ้าง  
5. การประเมินการผลิตรายการด้านภาพ มีการพิจาณาในด้านใดบ้าง  
6. หากนักศึกษาจะท าการศึกษาเก่ียวกับผู้ชมรายการ นอกจากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้ชมแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ผู้ชมในด้านใดอีกบ้าง  
7. บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างให้ท าการส ารวจผู้ชมรายการ มีวิธีการส ารวจอัตราผู้ชมรายการวิทยุ
โทรทัศน์อย่างไรบ้าง 
8. ให้นักศึกษายกตัวอย่างเนื้อหาของรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ห้ามไม่ให้ออกอากาศตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2547 มา 5 ข้อ 
9. ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่วง primetime พบว่า มีบ้านที่เปิดรับชม
ช่อง 3 จ านวน 742 เครื่อง, ช่อง 5 จ านวน 224 เครื่อง, ช่อง 7 จ านวน 686 เครื่อง, ช่อง 9 จ านวน 
396 เครื่อง, ช่อง NBT จ านวน 210 เครื่อง, ช่อง Thai PBS จ านวน 255 เครื่อง, Cable TV อ่ืนๆ 
จ านวน 168 เครื่อง และไม่มีการเปิดรับชม จ านวน 172 เครื่อง ให้นักศึกษาหาค่า ดังต่อไปนี้ 
 9.1 Rating 
 9.2 Share 
 9.3 Hut  
10. รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง มีอัตราค่าโฆษณา 230,000 บาท/นาที จ านวนผู้ชม
รายการที่ต้องซื้อเวลาโฆษณา 6,000,000 คน ให้นักศึกษาค านวณหาค่า CPM เท่ากับเท่าใด 
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