บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
รำยกำรโทรทัศน์ ประเภทข่ ำว การผลิ ตรายการโทรทัศน์ หมายถึ ง การทางานร่ วมกันเป็ นที ม
และก็เหมือนทีมงานอื่นที่ตอ้ งมีผนู้ าที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความสามารถในการวางแผนดาเนินงาน
และตัดสิ นใจที่ดีสาหรับในเรื่ องโทรทัศน์หรื อบทบาทดังกล่าวจะเป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิตรายการเพราะ
ผูผ้ ลิตจะพัฒนาความคิ ดของรายการให้คาปรึ กษาหารื อแนะนาตลอดรายการตั้งแต่ข้ นั ประชุ มก่อน
การผลิ ตไปจนถึ งขั้น สุ ดท้ายคื อการตัด ต่ อเทปเป็ นบุ คคลเดี ยวที่ ต้องรับ ผิด ชอบทุ ก เรื่ อ งทั้งด้า น
เทคนิคการผลิตและด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอดไปจนถึงการลงมือผลิต
ผู้ส ร้ า งสรรค์ ร ายการเป็ นผู้คิ ด ผลิ ต รายการตลอดจนควบคุ ม การท างานจนออกสู่ นอก
จอโทรทัศน์ ประสิ ทธิ ภาพของรายการต่าง ๆ ที่ออกมาสู่ สายตาประชาชนนั้นจะประสบผลสาเร็ จ
ตามจุ ดประสงค์ม ากน้อ ยเพี ย งใดจึ ง ขึ้ น อยู่ก ับ การวางแผนการผลิ ต ที่ ดี และการท างานของฝ่ าย
สร้ างสรรค์ที่ ดีซ่ ึ งต้องอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ถึ งหลักเกณฑ์ ต่างๆในการนามา
ประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์และมีศิลปที่ดีดว้ ย ลักษณะการทางานของแต่ละรายการจะมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ ต่างกันในบางครั้งผูจ้ ดั รายการอาจเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์งานด้วยซึ่ งถ้าผูจ้ ดั รายการมี
ความสามารถก็จะเป็ นการประหยัดงบประมาณในการผลิ ตและมีความสะดวกในการทางาน บาง
แห่ งอาจใช้การจ้างครี เอทีฟคนเดียวมาสร้างสรรค์งานหรื อเป็ นทีมทางานเป็ น job รับผิดชอบงานทั้ง
ขบวนการผลิตและคิดเฉพาะแต่รูปแบบรายการเท่านั้น แต่บางแห่ งก็มีการจัดตั้งทีมงานครี เอทีฟของ
ตัวเองขึ้นมาเลยสร้างงานของบริ ษทั เอง ซึ่ งทั้งหมดนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระบบโครงสร้างและการทางานของ
แต่ละส่ วนงาน
ก่อนเริ่ มทาการเขียนบทโทรทัศน์ผผู ้ ลิตควรผ่านการวางแผนขั้นตอนเสี ยก่อนจะทาให้รู้รูปแบบ
ของรายการที่ จะนาไปทาบทต่อไป ลักษณะของบทโทรทัศน์จะมี ลกั ษณะเดี ยวกันกับ ภาพยนตร์
เนื่ องจากเป็ นสื่ อประเภทที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่การนาเสนอภาพนั้นควรหลี กเลี่ยงการ
ใช้ภาพระยะไกลหรื อไกลมาก เนื่ องจากจอโทรทัศน์มีขนาดเล็กไม่สามารถขยายใหญ่เหมื อนกับ
จอภาพยนตร์ ได้ ภาพไกลมากทาให้วตั ถุมีขนาดเล็กจนกระทัง่ คนดูอาจไม่สามารถเห็นรายละเอียด
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ในสิ่ งที่อยากจะแสดงในฉากนั้นได้ การเขียนบทภาพยนตร์ จึงควรใช้ภาพปานกลางและภาพถ่ายให้
ใกล้ใ ห้ ม าก นอกจากนี้ แล้ว แบบของช็ อ ท (Type of Shot ) มุ ม กล้อ ง (Camera Angle ) การ
เคลื่อนไหวของกล้อง (Camera movement ) หรื อความต่อเนื่องของช็อท ( Transition ) ยังเหมือนกับ
การผลิตภาพยนตร์ ดังนั้นผูท้ ี่จะทาการเขียนบทได้ดีจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับภาษาภาพยนตร์ (
Film Language ) เช่นเดียวกัน
รายการประเภทที่ เป็ นเรื่ องจริ งและมีเนื้ อหาสาระ ลักษณะรายการประเภทนี้ จะต้องเน้นความ
เป็ นกลาง ไม่ลาเอียง สมดุล และถูกต้องเป็ นสาคัญภาพและเสี ยงที่ปรากฏได้แสดงเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
จริ งในโลก เช่ น เหตุการณ์ ผคู ้ นเสี ยชี วิต หลายพันคนจากภัยสึ นามิ คุ ณลักษณะสาคัญของรายการ
ประเภทข่าว คือ นาเสนอเหตุการณ์ จริ ง มีพยานหลักฐานยืนยัน อย่างไรก็ตาม รายการประเภทข่าว
ได้นามิติความบันเทิงเข้ามาสอดแทรกด้วย โดยเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการรายงานข่าวจากเดิมที่ผู ้
ประกาศข่ าวท าหน้ าที่ อ่ านข่ าวเพี ย งอย่า งเดี ย วมาเป็ นลัก ษณะการเล่ าข่ าว ที่ ผูป้ ระกาศสามารถ
นาเสนอข่าวด้วยลีลาเป็ นกันเองกับผูช้ มทางบ้านนอกจากนี้ รายการข่าวในปั จจุบนั จะมีการายงาน
พิ เศษประกอบข่ าวและเนื้ อห้ าข่ าวที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระมากขึ้ น เนื้ อหาข่ าวอาจแบ่ งออกเป็ นข่ าว
เกษตรกร ข่าวพยากรณ์ อากาศ ข่าวบันเทิ ง ข่าวสังคมธุ รกิ จ ข่าวอาชญากรรม ข่าวศิ ลปวัฒนธรรม
เป็ นต้น
ในกระบวนการทางภาพยนตร์ อาจสามารถจาแนกหน้าที่ได้ท้ งั ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และ
หลังการผลิ ต บางตาแหน่ งการไม่ตายตัว หรื อบางตาแหน่ งอาจต้องรั บ ผิดชอบงานทั้งหมด ซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานสหกิจ ณ บริ ษทั ทูเอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์ วันที่ 31 พฤษภาคม
2559 – 2 กันยายน 2559 ธันวาคม 2558
ตาแหน่ งงาน ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพ (Photographey) ผูจ้ ดั ท าได้มีโอกาสร่ วมท ารายการโทรทัศน์
“ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์” ของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ โดยได้ออกไปปฎิบตั ิงานจริ งในการ
ถ่ายทา ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์ (2559)
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รู ป 1.1โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

1.2 วัตถุประสงค์ ของรำยงำน
1.2.1 เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์ เทน
เมนต์จากัด กรณี ศึ ก ษารายการ “ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ตอน เดอะ เอ็ก ช์คลูซี ฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์ ”
(2559)
1.2.2 เพื่อทราบถึงเทคนิคในการถ่ายทา การใช้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็น
เตอร์ เทนเมนต์จากัด กรณี ศึกษารายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาล
เลนจ์”(2559)
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพในตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาล
เลนจ์ (2559) ของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์ เทนเมนต์จากัด เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการ
เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่างระยะเวลาในการศึกษา 31 พฤษภาคม 2559 – 2กันยายน
2559รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน ได้มาทาการฝึ กสหกิ จศึกษาที่บริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์ เทนเมนต์
จากัดเพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ถึงตาแหน่งหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพ
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็นเตอร์ เทนเมนต์
จากัดกรณี ศึกษารายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ตอนเดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์” (2559 )
1.4.2 ได้ทราบถึงเทคนิ คในการถ่ายทา การใช้กล้องและอุปกรณ์ ต่างๆของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอ็น
เตอร์ เทนเมนต์จากัด กรณี ศึกษารายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ตอนเดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาล
เลนจ์”(2559)

