3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการรายวันบันเทิง” ในระหว่างวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2560
– 18 สิ งหาคม 2560 ได้ผลิตการทาสกู๊ปข่าวบันเทิง (behind the scenes เบื้องหลังรายการและซิทคอม) ได้ใช้
แนวคิดในการสร้างสรรค์รายการดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์
3. แนวคิดเกี่ยวกับการทาสกู๊ป
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ตอ้ งมีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทีมหลาย ๆ ฝ่ าย และต้อง
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม ซึ่งแต่ละฝ่ ายก็มีความชานาญเฉพาะด้านในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยูแ่ ละต่างก็มี
ความสาคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์เท่าเทียมกัน ต้องใช้ความรู ้และความสามารถทั้งในด้านการ
สร้างสรรค์และการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการผลิตให้ผสมผสานกันออกมาเป็ นรายการโทรทัศน์ได้อย่างมี
คุณภาพ ดังที่ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) กล่าวถึงการเตรี ยมการ
ก่อนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การวางแนวคิด
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกลุ่มเป้ าหมาย
3. กาหนดจุดเน้น/จุดประสงค์
4. กาหนดรู ปแบบและสร้างสรรค์รายการ
5. เขียนบทโทรทัศน์และตรวจสอบความถูกต้อง
6. กาหนดสถานที่ถ่ายทา / ศิลปกรรม/จัดเตรี ยมอุปกรณ์
7. การคัดเลือกผูร้ ่ วมรายการ

8. การเตรี ยมตารางการผลิตรายการ

4

1. ขั้นก่อนการถ่ายทา (Pre-Production)
1.1 การวางแผนรายการ คิดวางแผนรู ปแบบของรายการ กาหนดเรื่ องราวเนื้อหาที่ตอ้ งการจะผลิต
1.2 การค้นคว้าข้อมูล เพื่อจัดเตรี ยมเนื้อหา เพื่อนสร้างโครงร่ างรายการแล้วนาเนื้อหามาเรี ยบเรี ยง
1.3 การเขียนบทหรื อสคริ ปรายการ เริ่ มจากการวางประเด็น แก่นของเรื่ องโดยตั้งประเด็นและ ความ
น่าสนใจ เรี ยงลาดับของเนื้อหาเป็ นโครงร่ างของบทเพื่อการถ่ายทาจะได้ยดึ หลักตามบทที่คิดไว้
1.4 ประสานงาน การจัดหานักแสดง สถานที่ถ่ายทา ฉากและอุปกรณ์ประกอบเครื่ องแต่งกายนักแสดง
2. ขั้นตอนการถ่ายทา (Production)
2.1 การจัดเตรี ยมสถานที่ ทั้งในและนอกสถานที่ ตามบทที่คิดไว้ ถ้าถ่ายในสถานที่จะมีความได้เปรี ยบ
ตรงการควบคุมแสง สี ส่ วนนอกสถานที่กจ็ ะมีฉากที่มีความเป็ นธรรมชาติการถ่ายทากว่าในสถานที่โดยการ
จัดเตรี ยมสถานที่ท้ งั ในและนอกสถานที่ จะต้องเตรี ยมตรวจเช็คอุปกรณ์ จัดเตรี ยมฉากและพื้นที่ที่จะใช้
จัดเตรี ยมแสงและเสี ยงจัดวางตาแหน่งกล้อง ซักซ้อมทีมงานทุกฝ่ ายให้พร้อมที่สุด
2.2 การถ่ายทาจริ งเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดเพราะจะเป็ นการถ่ายทาที่ยึดตามบท เพื่อให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบที่ตอ้ งการจะนาเสนอ งดใช้เสี ยงเพื่อเป็ นการไม่รบกวนและไม่เดินผ่านหน้ากล้อง
3. ขั้นตอนหลังการถ่ายทา (Post-Production)
หลังการถ่ายทาเป็ นขั้นตอนของการตัดต่อ และ ลงเสี ยงในส่ วนต่างๆของรายการก่อนที่จะออกอากาศ
การใส่ สีสันความน่าสนใจด้วยการใช้เอฟเฟ็ ค ใส่ กราฟฟิ ค เสี ยง และมีการขึ้นชื่อตามแบบรายการที่กาหนด
ไว้ตอนแรกตามแผนงาน หลังจากการถ่ายทาเสร็ จแล้วจาเป็ นต้องนามาตัดต่อลาดับเรี ยบเรี ยงภาพอีกทีเพื่อ
ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยและความสมบูรณ์ของการตัดต่อก่อนการออกอากาศจริ ง
4. การประเมินผลรายการ
การประเมินผลรายการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาปรับปรุ งรายการให้เหมาะสม ทันสมัยตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์
ผูเ้ ขียนบทสารคดี เป็ นผูร้ ับแนวคิดจากผูผ้ ลิตรายการ และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเรี ยบ
เรี ยงกลัน่ กรองเป็ นตัวอักษรและลาดับ เรื่ องออกมาในทิศทางที่ตอ้ งการโดยผูเ้ ขียนบท ควรนึ กออกมาเป็ น
ภาพไปด้วยเสมอ การประกอบสร้างเนื้ อหา และจัดวางรู ปแบบการนาเสนอ ที่มีกรอบอ้างอิงจากการฝึ กฝน
งานการผลิตด้านงานข่าว ด้านรายการบันเทิง และด้านศิลปะการละครโดยมีผดู ้ าเนินรายการทาหน้าที่สาคัญ
ในการเชื่ อมต่อและนาเสนอเนื้ อหาดังกล่าวอย่างสอดคล้องให้เกิ ดความเป็ นเอกภาพในรายการและสร้าง
ความสนใจน่าติดตามแก่ผชู ้ ม
- การหาข้อมูลแหล่งข้อมูลอาจได้จากข้อมูลที่เป็ นเอกสารข้อมูลภาพ และวัสดุหรื อข้อมูลจากบุคคลให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ต้ งั คาถาม ข้อสงสัยกับข้อมูลนั้นๆ ต้องซักถามให้มากที่สุดจนแน่ ใจว่าไม่มีขอ้
สงสัยใด ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ขอ้ มูลที่กว้าง ลึก ถูกต้องที่สุด
- .การจับประเด็น การพิจารณาว่า จะจับประเด็นไหนมาใช้ในงานเขียนแต่ละชิ้นให้คานึงถึงแนวคิดของ
รายการ
- การวางโครงเรื่ องการวางโครงเรื่ อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบความคิดในการนาเสนอเพื่อให้
การวางแผนการผลิตเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง การวางโครงเรื่ องไม่จาเป็ นที่จะต้องเสนอในรู ปแบบการบรรยาย
ล้วนเสมอไปควรนารู ปแบบเทคนิ คการนาเสนอแบบอื่นมาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทาให้เรื่ องมี
มติให้ติดตาม
- การเขียนบทการทาสารคดี ไม่ว่าเป็ นรายการหรื องานผลิตทางด้านนี้ ตอ้ งเข้าใจว่าการเขียนบทเป็ นงาน
เขียนเพื่อ เล่าเรื่ องควบคู่ไปกับภาพ
3. แนวคิดเกีย่ วกับการทาสกู๊ปข่ าว
การผลิ ตสกู๊ปข่าววิทยุโทรทัศน์ มี ข้ นั ตอนการผลิ ต 3

ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนการ

เตรี ยมการผลิต (Pre-production) ประกอบด้วย การประชุมการวางแผนงาน เพื่อการกาหนดประเด็นข่าวโดย
มีทีมงานฝ่ ายข่าว การเขียนบทข่าวแบบสมบูรณ์ โดยข้อมูลได้มาจากประสบการณ์จริ งได้ลงพื้นที่จริ งของ
ข่าว การเตรี ยมบุคลากร ประกอบไปด้วยช่ างกล้องพร้อมผูช้ ่ วย การเตรี ยมอุปกรณ์การผลิต ได้แก่ กล้อง
บันทึกวิดีโอพร้อมขาตั้งกล้อง อาจมีกล้องเสริ มในการถ่าย การนัดวัน เวลา และสถานที่ถ่ายทา ขั้นต่อมาคือ
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ขั้นลงพื้นที่จริ งเพื่อถ่ายภาพนามาประกอบในการทาสกู๊ปข่าว (Production) การถ่ายภาพทุกครั้งต้องมีการ
กาหนดแนวคิดในการถ่าย เพื่อง่ายต่อการบันทึกภาพ ภาพที่ถ่ายจะเน้นภาพมุมกว้าง (LS) เพื่อให้เห็ น
บรรยากาศของสถานที่และภาพขนาดใกล้ (CU) เพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่ งที่ถ่าย ส่ วนการถ่ายภาพพิธี
การจะเน้นภาพครึ่ งตัว (MS) เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกใกล้ชิดโดยภาพถ่ายเพื่อนามาตัดต่อ (Footage) ในแต่ละตอนไม่
ต่ากว่า ครึ่ งชัว่ โมง ขั้นตอนสุ ดท้าย คือ ขั้นตอนตัดต่อสกู๊ปข่าว (Post-production) ซึ่ งฝ่ ายตัดต่อจะนาเทป
บันทึกภาพมาทาการตรวจสอบภาพและเสี ยง จึงทาการตัดต่อ เมื่อตัดต่อเสร็ จแล้วทาการตรวจสอบหากไม่มี
การแก้ไขก็บนั ทึกลงแผ่นดีวีดีนาส่ งแผนกแพร่ ภาพเพื่อนาออกอากาศต่อไป

