บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ อ อนไลน์ “รายการนิ ท านวัน ยัน ค่ า ” เพื่ อ เผยแพร่ ใ นทางสื่ อ
โซเชียลมีเดียของ TigerNoy Studio ใช้แนวคิดในการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดเกีย่ วกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์
3. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิ ตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิ ตที่ เกี่ ยวข้องกับหลายๆฝ่ าย โดยต้องทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม โดยอาศัยความสามารถและความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากรในแต่ละหน้าที่
โดยทีมงานจะต้องรู ้ หน้าที่ของตัวเอง เพื่อสามารถผลิ ตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ มีข้ นั ตอนการทางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมการก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Pre-Production)
การเตรี ยมการก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพื่อให้การผลิตรายการเป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ ดังที่ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531)
กล่าวถึง การเตรี ยมการก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.การวางแนวคิด
หลังจากได้รับมอบหมายการผลิตรายการมาแล้ว จึงเริ่ มวางแนวความคิดในการผลิตรายการ
โดยสามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 เริ่ มจากความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ จากนั้ นก็ แ ปลความคิ ด ให้ เ ป็ นจริ งเป็ นจั ง
โดยจัดงบประมาณและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เข้ากับความคิด
1.2 พัฒนาแนวคิดในการผลิตโดยใช้วิธีมองข้อจากัดต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่ องมือ บุคลากร
สถานที่ ภาวะเศรษฐกิ จ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ จากนั้นจึงคิดว่าจะทารายการอะไรและ
ทาอย่างไร
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2. วิเคราะห์ เนื้อหาและกลุ่มเป้ าหมาย
2.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั (Research)
2.2 วิเคราะห์ เนื้ อหา เอกสาร รายงานการวิจยั ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้รวบรวมนามาวิเคราะห์ แ ละ
คัดเลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นจะต้องใช้ในการเขียนบท
2.3 กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
3. กาหนดจุดเน้ น / จุดประสงค์
การก าหนดจุ ด เน้ น และจุ ด ประสงค์ ใ นการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ต้อ งก าหนดว่ า มี
จุดประสงค์ในการผลิตรายการอย่างไรและควรมีการประชุ มร่ วมกันของทีมงาน เพื่อทาความเข้าใจ
ร่ วมกันว่ารายการต้องการเน้นสิ่ งใด มีจุดประสงค์อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการ
ผลิตรายการและให้สอดคล้องกับความรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย
4. กาหนดรู ปแบบและสร้ างสรรค์ รายการ
ก าหนดรู ป แบบรายการโทรทัศ น์ ว่า เป็ นรู ป แบบใด เช่ น รู ป แบบสารคดี การสั ม ภาษณ์
บรรยาย ละคร ฯลฯ เพื่อให้การนาเสนอมีความน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหารายการ
5. เขียนบทโทรทัศน์ และตรวจสอบความถูกต้ อง
บทโทรทัศ น์ นับ เป็ นส่ วนส าคัญส่ วนหนึ่ ง ของรายการ เมื่ อได้นัก เขี ย นบทผูซ้ ่ ึ ง สามารถ
สร้างสรรค์รายการออกมาจากแนวคิดเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ของรายการได้อย่างมีศิลปะในการ
เขียนและการนาเสนอ (Presentation) ที่ดี ช่วยให้รายการน่าสนใจไปครึ่ งหนึ่งแล้ว บางครั้งถ้าเรื่ องที่
จะผลิ ตเป็ นเรื่ องเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อ
ศาสตร์ใดศาสตร์ หนึ่งซึ่งต้องอาศัยข้อมูลพิเศษ ผูผ้ ลิตรายการอาจจะต้องจ้างผูม้ ีความชานาญในเรื่ อง
นั้นๆ มาเป็ นที่ปรึ กษาให้นกั เขียนบท เพื่อให้บทโทรทัศน์มีความถูกต้องของข้อมูล
6. กาหนดสถานทีถ่ ่ ายทา / ศิลปกรรม / จัดเตรียมอุปกรณ์
เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมตารางเวลา (Schedule) ว่าต้องใช้เวลาในการถ่ายทาเท่าไร ถ่ายทาใน
สถานที่ไหน ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หากมีการถ่ายทานอกสถานที่ ควรออกไป
สารวจสถานที่ก่อนการถ่ายทาจริ ง
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7. การเตรียมตารางการผลิตรายการ
ผูผ้ ลิตรายการควรจัดเตรี ยมตารางการผลิ ต ประโยชน์ของตารางการผลิตรายการ คือ ทาให้
ผูผ้ ลิตรายการได้รู้วา่ กิจกรรมอะไรทาในช่วงไหน เสร็ จเมื่อใด ใครรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ผูผ้ ลิต
รายการก็ จ ะเห็ น ภาพรวมของการผลิ ต รายการทั้ง หมดอย่ า งคร่ า ว ๆ และสามารถควบคุ ม
การทางานให้เป็ นไปตามตารางการผลิ ตรายการ นอกจากนี้ ตารางรายการยังช่ วยให้ผูผ้ ลิตรายการ
ตรวจสอบความคืบหน้าในรายการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเป็ น
อุปสรรคในการผลิตรายการต่อไป
การปฏิบัติงานระหว่างการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production)
การปฏิ บ ตั ิ ง านระหว่างการถ่ า ยท า เป็ นอี ก ขั้นตอนที่ ผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ ต้องปฏิ บตั ิ
เพื่อให้รายการที่ผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา (2531) ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานระหว่างการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้ อมก่อนถ่ ายทา
การเตรี ยมความพร้อมเป็ นงานสาคัญอีกงานหนึ่งในการผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการจะต้อง
ตรวจสอบความพร้ อ มทุ ก ด้า น นอกจากนี้ ผู ผ้ ลิ ต รายการต้อ งตรวจสอบตารางปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ ง
ประกอบด้วยตารางเวลาที่กาหนดในการปฏิบตั ิงานเรี ยงตามลาดับและกาหนดเวลาที่บุคลากรฝ่ าย
ต่าง ๆ จะเข้าประจาหน้าที่ท้ งั หมดเป็ นกาหนดการที่จะต้องปฏิบตั ิในห้องส่ งตามเวลาช่วงต่าง ๆ
2. การกากับและถ่ ายทารายการ
2.1 การฝึ กซ้อม ผูผ้ ลิ ตรายการจะก าหนดตารางฝึ กซ้ อมไว้ล่ วงหน้า โดยระบุ วนั เวลา
สถานที่ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาซ้อม
2.2 การถ่ายทารายการ คือ การบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้ อหาในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนที่
จะถึงเวลาที่บนั ทึกภาพผูก้ ากับรายการควรจะตรวจสอบสิ่ งต่าง ๆ ว่าเรี ยบร้อย และพร้อมที่จะถ่ายทา
หรื อไม่ ในขณะที่ถ่ายทารายการนั้นผูก้ ากับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้องของ
ภาพตามบทจาก TV Monitor
เมื่ อบันทึ ก ภาพเสร็ จแล้วควรจะมีก าร Rewind เทปเพื่ อดู ภาพที่ บ นั ทึ กไปนั้นคมชัดและ
ถูกต้องหรื อไม่ และมีอะไรบกพร่ องหรื อไม่ หากพบสิ่ งบกพร่ องก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่
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ควบคุมกล้ องและการจัดภาพ
การก าหนดการเคลื่ อนไหวที่ เกิ ด จากการท างานของกล้องถ่ า ยโทรทัศ น์ นับ ได้ว่า เป็ น
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของกล้องไปพร้อมกับการบันทึกภาพ และจะมีผลทาให้ภาพเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภาพ รู ปแบบ และเนื้ อหาของการนาเสนอภาพไปด้วย การเคลื่อนไหวกล้อง มีหลักการที่
นามาใช้ในการถ่ายภาพ ดังนี้
1. การแพน (Pan) เป็ นการเคลื่ อนกล้องในลักษณะการส่ ายกล้อง ในแนวราบ เริ่ มจากซ้าย
ไปขวา หรื อ จากขวาไปซ้าย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์หรื อเกิดเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งที่ถ่ายสองสิ่ งอยู่
ห่างกันหรื อพื้นที่ของการถ่ายที่แยกอยูห่ ่างกัน
2. การซู ม (Zoom) เป็ นการเปลี่ยนขนาดภาพขณะกาลังบันทึกภาพโดยไม่เปลี่ ยนตาแหน่ ง
การตั้งกล้อง ถ้าเปลี่ ยนจากภาพขนาดมุมกว้างมาเป็ นมุมแคบจะเรี ยกว่า Zoon in ถ้าตรงข้ามกันจะ
เรี ยกว่า Zoom out ส่ งผลให้สิ่งที่ถ่ายถูกดึงเข้ามาใกล้ตวั หรื อถอยห่างออกไป
3. การทิ ล ท์ (Tilting) เป็ นวิธี ก ารถ่ า ยภาพในแบบการทิ ล ท์ก ล้อ งถ่ า ยยัง คงรั ก ษาระดับ
ตาแหน่ งความสู ง-ต่ า คงที่ จะเปลี่ ยนแปลงไปก็แต่เพียงมุ มการบันทึกภาพเท่านั้นที่ถูกขยับไปใน
องศาที่สูงขึ้นกว่าเดิ ม เรี ยกว่า ทิลท์-อัพ (Tilt-up) หรื อองศาถูกกดต่า กว่าเดิ ม เรี ยกว่า ทิลท์-ดาวน์
(Tilt Down)
4. การดอลลี่ (Dollying) เป็ นวิธีการเคลื่อนไหวกล้องในรู ปแบบการตั้งอยูบ่ นพาหนะที่มีลอ้
ซึ่ งเคลื่อนไปมาบนพื้น หรื อเลื่อนไปตามราง ทาให้สามารถเคลื่อนที่ตามภาพเหตุการณ์ได้ในมุมมอง
ต่างๆ กัน เหมาะสาหรับการบันทึ กภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นช็อตยาวดอลลี่จะมีลกั ษณะการเคลื่อน
กล้อ งเข้า หาสิ่ ง ที่ ถ่ า ย เรี ย กว่า ดอลลี่ อิ น (Dolly in) และถ้า เคลื่ อ นกล้อ งถอยห่ า งจากสิ่ ง ที่ ถ่ า ย
เรี ยกว่า Dolly out
5. การทรั ก ต์ (Trucking or Tracking) เป็ นการเคลื่ อ นไหวของกล้อ งในลัก ษณะและ
วิธีการเคลื่ อนไหวในรู ปแบบคล้ายกับดอลลี่ แตกต่างกันในเรื่ องของการกาหนดทิ ศทางเท่ า นั้น
ทิศทางของการทรักต์ จะใช้การเคลื่อนกล้องในแนวทางข้างเคียงสิ่ งที่ถ่าย เพื่อกาหนดรู ปแบบของ
การนาเสนอภาพในแนวทางใหม่ เป็ นการหลีกเลี่ยงความซ้ าซากน่าเบื่อหน่ายของสิ่ งที่ถ่าย
การกาหนดขนาดภาพ
1. ภาพระยะไกลมาก Extreme Long shot (ELS) หมายถึ ง การถ่ า ยภาพภาพในระยะ
ที่อยูไ่ กลมาก เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบของสถานที่หรื อสภาพแวดล้อม
2. ภาพระยะไกล Long shot (LS) หมายถึ ง การถ่ ายภาพวัตถุ ในระยะไกล เพื่อแสดงที่ต้ งั
หรื อแสดงสัดส่ วน ของขนาดวัตถุเปรี ยบเทียบกับส่ วนประกอบอื่นๆ ในฉาก
3. ภาพระยะไกลปานกลาง Medium Long shot (MLS) หมายถึ ง การถ่ า ยภาพวัต ถุ ใ น
ระยะไกลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของวัตถุ
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4. ภาพระยะปานกลาง Medium shot (MS) หมายถึ ง การถ่ ายภาพวัตถุ ในระยะปานกลาง
เพื่อตัดฉากหลังและรายละเอียดอื่นๆที่ไม่จาเป็ นออกไป อีกทั้งยังเป็ นการถ่ายภาพวัตถุให้เห็นภาพที่
ใหญ่กว่าเดิม เน้นส่ วนละเอียดมากขึ้น
5. ภาพระยะปานกลางใกล้ Medium Close Up shot (MCU) หมายถึ ง ภาพถ่ า ยวัต ถุ ใ น
ระยะปานกลาง ที่ถ่ายเน้นรายละเอียดของวัตถุให้เข้าใกล้มาอีก
6. ภาพระยะใกล้ Close Up (CU) หมายถึ ง ภาพถ่ ายระยะใกล้วตั ถุ เพื่อเน้นวัตถุ บางส่ วน
ขยายให้เห็นรายละเอียดเฉพาะของวัตถุให้ชดั เจนมากขึ้น
7. ภาพระยะใกล้มาก Extreme Close Up (ECU) หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นให้เห็นส่ วนใดส่ วน
หนึ่งของวัตถุอย่างชัดเจน
การดาเนินงานหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ (Post Production)
การดาเนิ นงานหลัง การผลิ ตเป็ นขั้นตอนที่ ดาเนิ นการหลังจากการผลิ ต เพื่ อตรวจสอบ
ความถู ก ต้องและปรั บ ปรุ ง แก้ไข ซึ่ งศู นย์ก ารศึ กษานอกโรงเรี ย น (2545) อรนุ ช เลิ ศจรรยารักษ์
(2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนการดาเนิ นงานหลังการผลิต
รายการโทรทัศน์ มีดงั นี้
1. การตัดต่ อลาดับภาพและผสมเสี ยง
1.1 การตัดต่ อล าดับ ภาพ มี ก ารตัดต่ อแบบต่ อชน คื อ แต่ ล ะตอนแต่ ล ะช่ วงของรายการ
ถ่ายทามาสมบูรณ์แล้ว เพียงนามาเชื่ อมรายการเท่านั้นการตัดต่อแบบนี้ ทาได้ง่าย บางรายการลาดับ
ภาพใหม่ มีการเลื อกภาพใหม่ว่าส่ วนใดควรใส่ ภาพสอดแทรก ช่ วงใดควรเป็ นภาพมุมที่สวยกว่า
การตัดต่อและลาดับภาพแบบนี้ ตอ้ งอาศัยศิลปะในการตัดต่อและลาดับภาพอย่างมาก เพื่อแต่ละภาพ
จะสื่ อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ได้ตามจินตนาการที่ทีมงานการผลิตได้วางแนวโครงเรื่ องไว้
1.2 การผสมเสี ย ง หมายรวมถึ ง การใส่ เ สี ย งเพลง เสี ย งคนบรรยาย เสี ย งประกอบ
และเสี ยงจริ งลงไปในรายการ เพื่อให้รายการสมบู รณ์ เสี ยงเป็ นส่ วนสาคัญเช่ นกัน ถ้ารายการดี
ภาพดี เรื่ องดี แต่การผสมเสี ยงลงในแถบเสี ยงไม่ดีผดิ พลาดหรื อผูบ้ รรยายเสี ยงไม่ดี จะทาให้รายการ
ทั้งรายการเสี ยไปด้วย
2. ตรวจสอบความถูกต้ อง/แก้ ไข
เมื่อเทปโทรทัศน์ดังกล่าวได้ถูกตัดต่อและบันทึกเสี ยงต่าง ๆ ตามบทที่ได้กาหนดไว้แล้ว
เราก็ น าเอาเทปโทรทัศ น์ ดัง กล่ า วออกฉายให้ ผู ้ร่ ว มงานฝ่ ายต่ า ง ๆ ได้ ช มกัน ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ น
การตรวจสอบและวิ จ ารณ์ อี ก ครั้ งหนึ่ ง ว่า มี อ ะไรขาดตกบกพร่ อ งบ้า ง หากเรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็ ท า
Master Tape ดังกล่าวไปสาเนาลงบนเทปที่ตอ้ งการแล้วจึงนาไปใช้ฉายกับกลุ่มเป้ าหมาย
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3. การออกอากาศ
การออกอากาศเป็ นการนาเทปรายการโทรทัศน์ที่จดั ทาเสร็ จแล้วไปออกอากาศ ซึ่ งต้อง
มี การวางแผนล่ วงหน้า และจัดเวลาการออกอากาศให้เหมาะสมกับสภาพการรั บชมรายการของ
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
4. การประเมินผลรายการ
การประเมินผลรายการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาปรับปรุ งรายการให้เหมาะสม ทันสมัย ตรงกับ
ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายต่ อ ไป การวางแผนนับ เป็ นหัว ใจส าคัญ ของการผลิ ต รายการ
เทปโทรทัศน์ ฉะนั้นหากมีการวางแผนในการผลิตอย่างรอบคอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตเทปโทรทัศน์แล้ว ย่อมจะทาให้การผลิตรายการเทปโทรทัศน์ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นและสาเร็ จ
ลุล่วงไปตามกาหนดเวลาและได้ผลตามความมุ่งหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
จากแนวคิดดังกล่าว คือ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์โดยสามารถนาแนวคิดดังกล่าว
มาเป็ นแนวทางในขั้นตอนการทางาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะทาให้สามารถผลิ ตรายการโทรทัศน์
ออกมาให้ถูกต้องและสมบูรณ์
2. แนวคิดเกีย่ วกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์
นัก เขี ย นบทวิท ยุส ามารถหาข้อ มู ล มาใช้เ พื่ อ การพัฒ นาความคิ ด ในการเขี ย นบทวิ ท ยุ
โทรทัศน์ได้หลายทางด้วยกัน เช่ น 1.หนังสื อพิมพ์ 2.นิ ตยสาร 3.รายงานการวิจยั 4.ห้องสมุดหรื อ
ศูนย์สารสนเทศ 5.หน่วยงานราชการ
นอกจากนี้นกั เขียนบทสามารถหาข้อมูลได้ดว้ ยตนเองจากการพูดคุยกับเพื่อนฝูงอาชีพต่างๆ
จากการไปอยูใ่ นสถานที่น้ นั ๆ ไปได้พบได้เห็นได้ยนิ มาด้วยตนเองนักเขียนบทสามารถบันทึกไว้ใน
คลังสมองของตนเองแล้วหยิบมาใช้ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ
รู ปแบบและประเภทของบทโทรทัศน์
บทโทรทัศ น์ ป ระกอบด้ว ยส่ ว นจ าเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของภาพและส่ ว นของเสี ย ง
การให้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางด้านภาพและทางด้านเสี ยงจะทาให้รายการสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี
ซึ่ งในการจัดวางรู ปแบบ ของบทวิทยุโทรทัศน์จะจัดแบ่งหน้ากระดาษไว้ 2 ส่ วนโดยจะเขียนเรื่ อง
ของภาพไว้ทางด้านซ้ายและเรื่ องเกี่ยวกับเสี ยงไว้ทางด้านขวานักเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ควรทราบ
ข้อกาหนดในการวางรู ปแบบโทรทัศน์และประเภทของบทวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจะทาให้ง่ายและ
สะดวกต่อการทางานของฝ่ ายผลิตรายการ
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ประเภทของบทโทรทัศน์ แบ่ งออกได้ เป็ น 4 ประเภทคือ
1. บทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ (The Fully Scripted Show) คือ บทโทรทัศน์ที่บอกทุกคาพูด
ที่ผพู ้ ูดจะพูดตั้งแต่ตน้ จนจบรายการ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของคาสั่งทางด้านภาพและเสี ยงอย่าง
สมบูรณ์
2. บทวิทยุโทรทัศน์ก่ ึงสมบูรณ์ (The Semi-Scripted Show) คือ บทโทรทัศน์ที่มีรายละเอียด
ทางด้า นภาพและเสี ย งเหมื อ นกับ บทโทรทัศ น์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ แต่ แ ตกต่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ค าพู ด
คาบรรยาย บทสนทนาไว้ท้ งั หมด เพียงแต่บอกในลักษณะหัวข้อเรื่ องเท่านั้น
3. บทโทรทัศ น์บ อกเฉพาะรู ปแบบ (The Show Format) คื อ บทโทรทัศน์ที่ เขี ย นเฉพาะ
คาสั่งของส่ วนที่สาคัญในรายการ บอกเวลาและลาดับรายการที่สาคัญ ส่ วนใหญ่ใช้ในรายการประจา
ทางสถานี อาทิ รายการปกิณกะ รายการเสวนา รายการอภิปราย
4. บทโทรทัศ น์ อ ย่ า งคร่ า วๆ (The Fact Sheet) คื อ บทโทรทัศ น์ ที่ เ ขี ย นเฉพาะสิ่ ง ที่ จ ะ
แสดงออกทางหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้น พร้อมบอกคาพูดที่ผพู ้ ูดจะต้องพูดประกอบอย่างคร่ าวๆ โดย
ไม่มีคาสั่งทางที่เกี่ยวข้องทางด้านภาพและเสี ยง
ขั้นตอนการเขียนบท
1. การหาข้ อมูล
หาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกับเรื่ องให้ได้มากที่สุด โดยตั้งคาถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้นๆ ต้อง
ซักถามให้มากที่สุด จนแน่ใจว่าไม่มีขอ้ สงสัยใด ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ขอ้ มูลที่ กว้าง-ลึก-ถูกต้องที่สุด
2. การจับประเด็น
การพิ จ ารณาว่ า จะจับ ประเด็ น ไหนมาใช้ ใ นงานเขี ย นแต่ ล ะชิ้ น ให้ ค านึ ง ถึ ง แนวคิ ด
ของรายการหรื อของงาน (CONCEPT) โดยคานึงถึงความสาคัญของประเด็น อะไรเป็ นหลัก อะไร
เป็ นรอง เมื่อเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการได้แล้ว ต้องคิดด้วยว่าประเด็นสาคัญใดบ้างที่ ตอ้ ง
ใช้ ประเด็นรองๆ ลงไป ข้อใดที่ควรใช้ร่วมด้วยและประเด็นปลีกย่อยใดที่ตดั ทิ้งได้
3. การวางโครงเรื่ อง
การวางโครงเรื่ อ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ก าหนดกรอบความคิ ด ในการน าเสนอ เพื่ อ ให้
การวางแผนการผลิตเป็ นไปได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงาน
การวางโครงเรื่ องต้อ งมี แ ก่ น เรื่ อง (THEME) ที่ ชัด เจน และเดิ น เรื่ องทั้ง หมดอยู่ บ น
แก่นเรื่ องนั้น การวางโครงเรื่ อง เป็ นการร้อยเรี ยงประเด็นหลัก ประเด็นรองเข้าด้วยกัน
การวางโครงเรื่ อง ไม่จาเป็ นที่จะต้องเสนอในรู ปแบบการบรรยายล้ว นเสมอไปควรนา
รู ปแบบเทคนิคการนาเสนอแบบอื่นมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทาให้เรื่ องมีมติให้ติดตาม
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4. การเขียนบท
ไม่ ว่ า เป็ นรายการหรื องานผลิ ต ทางด้ า นนี้ ต้ อ งเข้า ใจว่ า การเขี ย นบทเป็ นงานเขี ย น
เพื่อเล่าเรื่ องควบคู่ไปกับภาพ เมื่อเขียนบทต้องคิดถึงด้านภาพ (SHOT) เสมอว่าภาพสามารถเล่าเรื่ อง
อะไรได้บา้ ง ภาพเล่าเรื่ องได้ชดั เจนหรื อไม่
เมื่อเขียนบทควรย้อนกลับไปอ่านทบทวนเป็ นระยะ เพื่อเป็ นการเล่าเรื่ องมี ความต่อเนื่ อง
สละสลวยในการเรี ยบเรี ยงเรื่ อง
จากแนวคิดดังกล่าว ได้นามาประยุกต์ใช้ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์ โดยบทโทรทัศน์
ถือได้วา่ เป็ นหัวใจสาคัญในกระบวนการผลิตรายการ โดยเริ่ มจากการวางโครงเรื่ องเพื่อสื่ อสารไปยัง
ผูช้ ม
3. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว
บริ ษทั พระนครซอฟต์ จากัด (2559) ได้กล่าวว่า Motion Graphic คือ กราฟิ กเคลื่อนไหว
ความหมายอย่างเป็ นทางการคื อ : งานกราฟฟิ กที่เคลื่อนไหวได้โดยการนาเอามาจัดเรี ยง
ต่อๆกัน อธิ บายให้เข้าใจอย่างง่ ายคื อการทาให้ภาพวาด 2 มิติของเราเคลื่ อนไหวได้ เหมือนการ
ทาการ์ ตูนแอนิเมชัน่ นั้นเอง
ปั จจุ บ ั น ได้ มี ก ารใช้ Motion graphic เป็ นสื่ อในโลกออนไลน์ ก ั น มาขึ้ นเนื่ องจาก
สามารถอธิ บายและทาความเข้าใจได้ง่ายเมื่ อถู กสื่ อสารออกไป แต่อย่างไรก็ตาม Motion graphic
ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ เพราะผูท้ ี่จะออกแบบและสร้างสรรค์ตวั
Motion graphic จะต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ในการใช้โปรแกรมและพื้นฐานในด้านการออกแบบ
จากแนวคิดดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดดังกล่าวในผลิตโมชันกราฟิ กในรายการโทรทัศน์
เพือ่ ใช้ประกอบในการเล่าเรื่ องและทาให้รายการโทรทัศน์มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

