บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการศึกษากระบวนการการผลิ ตรายการของ บริ ษทั ครี เอท อินเทลลิเจ้นซ์ จากัด ผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดหน้าที่ของผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ (Co-producer)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์

2.1 แนวคิดหน้ าทีข่ องผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Co-producer)
2.1.1 Co-producer& Location (ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ และจัดหาสถานที่ถ่ายทา)
เตรี ยมงาน และ จัดหา Reference ที่สอดคล้อง เพื่อนามาใช้เป็ นประโยชน์กบั การถ่ายทา
-จัดหาสถานที่ถ่ายทา และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อขออนุ ญาตใช้สถานที่
ในการถ่ายทา โดยต้องประสานงาน และ Confirmในรายละเอียดต่างๆที่ตอ้ งการ
-จัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ม และ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ทีมงานระหว่างการถ่ายทา -ต้องคอยติดตามประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกบริ ษทั
-เตรี ยมอุปกรณ์ วัสดุสารองเพื่อใช้เปลี่ยนแทนของเดิมที่อาจจะชารุ ดหรื อในส่ วน
ของการเบิกเงินสดสารองจ่าย เพื่อจ่ายค่าแรง ค่าสถานที่ ค่ารถ ค่าอาหาร
-นัดหมายเวลากับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้มา ณ จุดถ่ายทา หรื อสถานที่ที่ไ ด้นัด
หมาย
2.1.2 จะทางานตามคาสั่งของโปรดิวเซอร์ (producer)
จะต้องช่วยโปรดิวเซอร์ (producer) ซึ่งมีหน้าที่ผลิต หรื อ produceรายการโทรทัศน์หรื อตาม
สื่ อออนไลน์ ในทุกๆ ขั้นตอน โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนคือก่อนการผลิต (เตรี ยมการ) การผลิต

(ถ่ายทารายการ) และหลังการผลิ ต (ตัดต่อ แต่งภาพและเสี ยง รวมทั้งภาพเอฟเฟ็ กต์ต่างๆ) กระทัง่
ออกมาเป็ นผลงานที่ เสร็ จสมบู รณ์ พ ร้ อมเผยแพร่ ออกไป ไม่ ว่า จะเป็ นการแพร่ ภาพออกอากาศ
หรื อไม่ก็ตาม (อย่างรายการที่เผยแพร่ เฉพาะทางอินเทอร์ เน็ต หรื อ เป็ น VCD/DVD) ซึ่ งการที่จะทา
ขั้นตอนต่างๆ เหล่านั้นได้ ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ จาเป็ นต้องรู ้ในหลายๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต
รวมไปถึงบุคลากรหรื อทีมงานที่ตอ้ งใช้ในการผลิตด้ว ยในบางครั้ง โปรดิ วเซอร์ อาจเป็ นทั้งผูผ้ ลิ ต
คนเขียนบท ผูก้ ากับรายการ และต้องตัดต่อเอง แต่ถา้ มีทุนหรื อผูส้ นับสนุ นเยอะก็จะมีการแบ่งงาน
ตามหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น คนเขียน เจ้าหน้าที่ตดั ต่อ ซึ่ งแม้จะมีคนทาหน้าที่เหล่านี้โดยเฉพาะ แต่ผทู ้ ี่
ต้องควบคุมดูแล กาหนดแนวทาง ก็คือ โปรดิวเซอร์
2.1.3 งานของผูช้ ่วยผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ คือช่วยควบคุมการทางาน
เนื่ องจากการผลิ ตรายการโทรทัศน์คือการทางานของหลาย ๆ ฝ่ ายร่ วมกัน ทาให้งานหลัก
ของผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ จะเป็ นเรื่ องของการจัดการและการประสานงานมากกว่าอย่างอื่น ในฐานะที่
โปรดิวเซอร์ เป็ นผูค้ วบคุ มการผลิตให้เกิดขึ้น ก็เป็ นเหมือนผูน้ าทีมจึงต้องทาหน้าที่ควบคุ มดู แลให้
แต่ละฝ่ ายทางานของตนให้ทนั ตามกาหนดเวลา และคอยแก้ไขปั ญหาเมื่ อเกิ ดเหตุ ขดั ข้องในการ
ทางาน ดังนั้นบางครั้งจึ งจาเป็ นต้องมีผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ในการช่ วยคอยประสานงาน เปรี ยบการ
ทางานของผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ได้ ดังนี้
1. Planner คือนักวางแผน
“ความคิด” (idea) ออกมาเป็ นรู ปเป็ นร่ างนาเสนอโปรดิ วเซอร์ เพื่อนาไปสู่ การผลิ ต หรื อ
สคริ ปต์ (script) จะรับคาสั่งต่อจากโปรดิวเซอร์ ให้ผลิตจากผูบ้ ริ หาร หรื อได้รับโจทย์จากลูกค้า เช่น
เจ้าของผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการลงโฆษณาทางโทรทัศน์ หรื อ เอเจนซี่ โฆษณา ซึ่ งจะเป็ นฝ่ ายกาหนดมา
ว่า อยากได้รายการแบบไหนเพื่ อให้เข้ากับผลิ ตภัณฑ์และกลุ่ มเป้ า หมายที่ ตอ้ งการ เช่ น รายการ
ท่องเที่ยว วาไรตี้ ทอล์คโชว์
ก็เหมือนกับการ customizeรายการโทรทัศน์หรื อสื่ อออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูส้ นับสนุนรายการ (แต่ก็แล้วแต่การขายของฝ่ ายการตลาดว่าไปตกลงกับลูกค้าไว้อย่างไร) เช่น
งานคอนเสิ ร์ต Singing in the rainเป็ นต้น การโปรโมทศิลปิ นก่อนขายบัตร คือคิดรายการเพื่อผลิต
เพื่อดึงดูดให้มีผสู ้ นับสนุนหรื อกระตุน้ กลุ่มคนที่สนใจอยากจะมาร่ วมงาน

ในการคิ ดรู ปแบบ

รายการและเนื้อหาบางบริ ษทั จะมีครี เอทีฟ (Creative) ทาหน้าที่น้ ี แต่ก็ยงั จาเป็ นที่ตอ้ งทางานร่ วมกับ

โปรดิวเซอร์ และผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ซึ่ งจะเป็ นผูช้ ่วยทางด้านการผลิตให้กบั ครี เอทีฟ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
สิ่ งที่ คิดขึ้ นมาสามารถนามาผลิ ตเป็ นรายการโทรทัศน์หรื อนามาเสนอได้จริ งในหลายๆช่ องทาง
ภายใต้งบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งหาก ครี เอทีฟไม่มีพ้ืนฐานความรู ้ดา้ นการผลิตก็จะ
ไม่สามารถคิดรายการที่ทาออกมาไม่ได้ เมื่อได้ “ไอเดีย” ในการผลิตสร้างสรรค์รายการออกมาแล้ว
หน้าที่โปรดิวเซอร์ ในฐานะนักวางแผน ต้องกาหนดว่าจะทาการผลิตอย่างไร ตั้งแต่รูปแบบรายการ
(เช่น รายการคุย สัมภาษณ์ แบบกันเอง หรื อ แบบทางการ มีพิธีกรหรื อผูด้ าเนิ นรายการหรื อไม่ แบ่ง
รายการเป็ นกี่ช่วง เนื้อหาในแต่ละช่วงมีอะไรบ้าง) ไปจนถึงกาหนดตารางหรื อแผนการถ่ายทาต่างๆ
เช่น
• สถานที่ถ่ายทา (ในสตูดิโอ หรื อ นอกสตูดิโอ) ถ้าถ่ายข้างนอกต้องมีการขออนุ ญาต
สถานที่ล่วงหน้าหรื อไม่ นานเท่าไหร่
• ต้องใช้กล้องตัวกี่ตวั ในการถ่ายทา
• มีทีมงานที่ตอ้ งใช้กี่คน ตาแหน่งอะไรบ้าง
• ถ้าถ่ายทานอกสถานที่ จาเป็ นต้องมีการจัดแสงหรื อใช้ไฟเพิ่มเติมหรื อไม่จะทาสต็อก
เทปหรื อไม่ ถ้าต้องทา จะวางแผนการบันทึกเทปอย่างไร
• คิ วพิธีกร หรื อนักแสดง สถานที่ ถ่ายทารายการ รถ ว่างหรื อไม่ มี การสารองหรื อ
แก้ไขข้อขัดข้องถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
ทั้งหมดนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างสิ่ งที่โปรดิ วเซอร์ จะต้องวางแผนเท่านั้นโดยให้ผูช้ ่ วยโปรดิ ว
เซอร์ จะคอยติดต่อประสานงานในหลายๆด้านดังนั้นผูโ้ ปรดิวเซอร์ ก็จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องของ
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างละเอียดเป็ นพื้นฐานสาคัญ เพื่อช่วยโปรดิวเซอร์
ในการวางแผนการผลิตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและทางานได้รวดเร็ ว แต่การวางแผนแม้วา่ จะดี แค่
ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถา้ ทาตามแผนการผลิตที่วางไว้ไม่ได้ ดังนั้น สิ่ งสาคัญก็คือการทาตามแผนการ
ผลิตนั้นให้ได้อย่างเคร่ งครัด
2. Researcherคือ นักค้นคว้า
เมื่อได้ไอเดียทารายการมาแล้ว ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ก็ตอ้ งหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้ อหาของรายการ
เพื่อให้โปรดิ วเซอร์ ทางานได้สะดวกมาก แต่ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ก็ยงั คงจาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้ ใน
เรื่ องนั้นๆ ด้วย เพื่อประสานงานกับโปรดิวเซอร์ ข้อมูลส่ วนไหนที่อ่านแล้วเกิดคาถามหรื อข้อสงสัย

ก็ตอ้ งหาคาตอบ เพราะนัน่ อาจเป็ นคาถามเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนดูก็ได้ ในฐานะที่เป็ นผูผ้ ลิตรายการ
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนมีที่มาที่ไป ถูกต้องและครบถ้วน
3. Creative คือ นักสร้างสรรค์รายการ
ในบางครั้ง องค์กรขนาดเล็กหรื อโปรดักชัน่ เฮ้าส์ (บริ ษทั ที่รับหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
ป้ อ นสถานี โ ทรทัศ น์ หรื อ ช่ อ งต่ า งๆ จะมี ที ม งานของตนเองหรื อ จ้า งคนอื่ น มด าเนิ น การต่ อ ) ก็
จาเป็ นต้องทาหน้าที่เป็ นครี เอทีฟ เพื่อสร้างสรรค์ให้รายการมีเนื้ อหาที่ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจอยู่
เสมอ โปรดิ วเซอร์ และ ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ จะต้องคิ ดบทพูดใหม่ ๆ เพื่ อให่ เกิ ดความแปลกใหม่
น่ าสนใจ ไม่ใช่ เขียนสคริ ปต์เหมือนเดิ มทุกๆวัน ข้อมูลก็ตอ้ งหลากหลายและทันสมัย ประเด็นอื่น
บ้าง เช่น อัพเดทข่าวของศิลปิ นเพลงนั้น หรื อกล่าวถึงตัวมิวสิ กวิดีโอบ้าง หรื อ ในช่วงเทศกาลพิเศษ
อาจคิ ด ธี ม (Theme) ส าหรั บ ใช้ใ นรายการ เช่ น ช่ ว งฤดู ห นาว หากเป็ นรายการที่ ป กติ ถ่ า ยบน
bluescreen ก็อาจเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็ นถ่ายทาในฉากที่มีตน้ คริ สต์มาสเพื่อสร้างความแปลกใหม่
น่าสนใจ เพื่อให้รายการดูทนั สมัย update และมีสีสันอยูเ่ สมอ
ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ จะต้องเป็ นนักวางแผนที่ดี เพื่อสามารถเพิ่มทางเลือกให้กบั โปรดิว
4. Writer คือ นักเขียน
รายการโทรทัศ น์ บางครั้ งต้องท าหน้าที่ เขี ยนสคริ ป ต์หรื อมี บ ทพู ดด้วยในการเขี ยนบท
ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ อาจจะต้องช่วยโปรดิวเซอร์ สวมบทของครี เอทีฟ เพื่อสร้างสรรค์คาพูดใหม่ๆ ให้
แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะรายการที่มีการออกอากาศทุกวัน จาเป็ นต้องเปลี่ยนคาพูดเพื่อไม่ให้เกิด
ความเบื่อ
แต่ตอ้ งเป็ นการตั้งใจทา มี จุดประสงค์เพื่อให้ค นดู จาได้ หรื อเป็ นการให้ข ้อมู ล ที่ จาเป็ น
สาหรับผูช้ มที่อาจดูรายการเป็ นครั้งแรก เช่น “รายการนี้จะจับรางวัลทุกวัน
สาหรับผูท้ ี่สนใจในงานเพลงครั้งนี้ จะได้รับรางวัลเป็ นบัตรชมคอนเสิ ร์ต 3 ใบพร้อมที่พกั ”
ในฐานะนักเขียน ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ จะต้องมีพ้ืนฐานการเขียนที่ดี และเขียนบทให้เหมาะกับรู ปแบบ
รายการ เพื่อนาเสนอโปรดิวเซอร์ เช่น รายการบันเทิง ควรใช้คาที่ทนั สมัย วัยรุ่ น ส่ วนรายการสารคดี
ต้องเขียนบทให้เป็ นทางการมากกว่า เพราะต้องการความน่ าเชื่ อถื อ ดู ธรรมชาติ เพราะคนดู คงไม่
ต้องการพิธีกรที่มาอ่านสคริ ปต์ให้ฟัง

5. Controller คือ ผูค้ วบคุม หรื อ ผูจ้ ดั การ
ในส่ วนของการเตรี ยมการผลิต ผูช้ ่วยโปรดิ วเซอร์ จะต้องรับคาสั่งจากโปรดิ วเซอร์ ในการ
คอยควบคุมดูแลจัดการให้ ครี เอทีฟ ฝ่ ายข้อมูล ฝ่ ายกราฟิ ก ออกแบบฉาก ฯลฯ ทางานในแต่ละผ่าย
ให้เสร็ จทันกาหนด เพื่อจะได้เริ่ มต้นการถ่ ายทาได้ ในส่ วนของการผลิ ตรายการ (ในกรณี ที่ไม่มี
ตาแหน่ งของผูก้ ากับ) โปรดิ วเซอร์ จาเป็ นต้องควบคุ มการดาเนิ นรายการของพิธีกรหรื อผูด้ าเนิ น
รายการหรื อการให้คิวพิธีกร คอยดูให้การเปิ ด VTR หรื อ ภาพข่าว หรื อสกู๊ปรายการเป็ นไปตามลา
ดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ไปจนถึ งการสั่งคัตเพื่อเข้าช่ วงโฆษณาหรื อการสั่งให้ถ่ายใหม่ (เทค) ในส่ วน
ของ post production หรื อขั้นตอนหลัง การผลิ ต ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ จะอยู่ข ้า งๆโปรดิ ว เซอร์ เ พื่ อ
ควบคุ มเจ้าหน้าที่ตดั ต่อให้ลาดับภาพตรงตามเนื้ อหาของรายการ ให้เกิ ดความเหมาะสมตามลาดับ
และเวลา กาหนดในการดาเนิ นเรื่ อง กาหนดส่ วนที่ตอ้ งการเพิ่มเติมเอฟเฟ็ กต์ ไม่วา่ จะเป็ นเอฟเฟ็ กต์
ภาพหรื อเสี ยง เมื่องานเสร็ จจะต้องดู แลควบคุมคุ ณภาพของรายการให้ได้มาตรฐาน หากมีส่วนใด
ส่ ว นหนึ่ ง ของภาพเสี ย หรื อ เสี ย งไม่ ชัด โปรดิ ว เซอร์ ต้อ งรู ้ แ ละสั่ ง ให้ แ ก้ไ ขก่ อ นที่ จ ะแพร่ ภ าพ
ออกอากาศไป
ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ตอ้ งคอยติ ดตามโปรดิ วเซอร์ เพื่อดู รายละเอี ยด เพราะโปรดิ วเซอร์ ทา
หน้าที่เหมือนศูนย์กลางในฐานะผูผ้ ลิตสื่ อที่เป็ นมวลชน จะต้องคานึงถึงจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ของสื่ อต่อสังคมด้วย เช่น หากมีการใช้ถอ้ ยคาไม่สุภาพ ก็ตอ้ งสั่งให้ตดั ออกหรื อทาการแก้ไขทันที
หรื อหากเป็ นรายการเกี่ ยวกับเครื่ องดื่ มมึนเมา ก็อาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เช่ น ขึ้น
ตัวหนังสื อ หรื อคาเตือนในรายการ
6. Handymanคือ สารพัดช่าง
ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ จะต้องทาหน้าที่ ที่โปรดิ วเซอร์ มอบหมาย เช่ น มี หน้าที่ แก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิ ต เพื่อให้การผลิ ตรายการดาเนิ นต่อไปได้อย่างราบรื่ น เป็ นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มักจะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรายการ เช่น อุปกรณ์เสี ย เทปยับ
ลืมถ่าย พิธีกรมาสาย ฯลฯ หรื อในระหว่างการออกอากาศสด เช่น สัญญาณภาพหาย ภาพเบลอ ภาพ
ไม่มา หรื อหน้าจอดาไฟดับ พิธีกรไม่รู้จะพูดอะไรจนเกิดเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า Dead Air เป็ นต้น
7. Businesspersonคือ นักธุ รกิจ

ในการนาเสนอโครงการผลิตรายการ (proposal) ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอต่อผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูส้ นับสนุ นรายการ ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ จาเป็ นต้องติดตามโปรดิ วเซอร์ เพื่อดู ทกั ษะในการพู ดโน้ม
น้าวใจเพื่อให้ลูกค้า (หรื อผูบ้ ริ หาร) “ซื้ อ” รายการหรื อผลงาน เพื่ อจะได้ผลิตรายการตามที่คิดไว้
แม้ว่าในตามหลักแล้ว องค์กรจะมี “ฝ่ ายขาย” ที่ ทาหน้าที่ น้ ี อยู่แล้ว แต่ในการออกไปพบลู กค้าที่
จะต้องการจะให้มาเป็ นผูส้ นับสนุ นรายการนั้น ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ อาจจะต้องคอยติดตามโปรดิ ว
เซอร์ ไปนาเสนอรายการด้วย เนื่องจาก โปรดิวเซอร์ เป็ นผูท้ ี่ รู้จกั รายการของตนดีที่สุดและสามารถ
ให้คาตอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหารายการรวมทั้งเทคนิคด้านการผลิต ที่สาคัญถ้ามองในด้านของผูช้ ่วย
โปรดิวเซอร์ แล้ว การออกไปกับโปรดิวเซอร์ เพื่อดูการ presentงานต่อลูกค้าพร้อมกับฝ่ ายขายนั้น จะ
ส่ งผลดีอีกด้าน นัน่ คือผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ จะได้เรี ยนรู ้ทกั ษะของโปรดิวเซอร์ ที่สามารถควบคุมไม่ให้
ฝ่ ายขาย “รับปาก” ลูกค้าจนเกินเลยความสามารถในการผลิต
การที่ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ควรจะต้องยึดไว้เป็ นสรณะ คือ หลัก 5 P “Pre-Planning Prevents
Poor Performance” เนื่ องจากการเตรี ยมการที่ ดีย่อมเป็ นการป้ องกันข้อผิดพลาด และเมื่ อไม่ เกิ ด
ความข้อผิดพลาด ผลงานที่ได้ก็จะออกมาดี จะเห็นได้วา่ ในบทบาทของการเป็ นผูช้ ่วยโปรดิ วเซอร์
ทั้งหมดนั้น การเป็ นนักวางแผนที่ ดี ถื อว่าเป็ นหลักสาคัญอย่างแรกของการประกอบอาชี พนี้ เลย
ทีเดียว

คุณลักษณะของผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ น้ นั เมื่อดูจากลักษณะงานข้างต้น อาจจะพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. People Skillมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รู ้จกั วิธีพูด
2. ManagerialSkillมีทกั ษะในด้านการจัดการ การวางแผน จัดสรรงานต่างๆให้ได้ตามความ
เหมาะสมและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้งานออกมามีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
3. ProblemSolvingSkillมีทกั ษะในด้านการแก้ไขปั ญหาที่ดี ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะต้องเรี ยนรู ้ และ
สะสมจากประสบการณ์การทางานเป็ น
4. Leadership Skillทักษะในด้านความเป็ นผูน้ า เนื่องจากผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ก็คือผูน้ าทีมงาน
การผลิตทั้งหมดต่อจากโปรดิวเซอร์ ดงั นั้นหากผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ เป็ นคนโลเล ตัดสิ นใจแก้ไขอะไร
ไม่ได้ ต้องรอโปรดิวเซอร์ ทุกอย่าง การทางานก็จะเกิดอุปสรรคไม่ราบรื่ น

5. Team Player นอกจากจะเป็ นผูน้ าในบางครั้งแล้ว ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ยงั ต้องเป็ นผูเ้ ล่นใน
ทีมด้วย นัน่ ก็คือทางานต้องสามัคคีกบั คนในทีม และต้องเข้าใจว่าการผลิตหรื อ production ไม่วา่ จะ
ใหญ่หรื อเล็ก ก็เป็ นผลรวมในการทางานร่ วมกันของแต่ละบุคคลที่มีทกั ษะเฉพาะ การผลิตรายการ
โทรทัศน์จะสาเร็ จไม่ได้เลยหากไม่มีการทางานที่ประสานสอดคล้องกันจากทุกฝ่ าย ผูช้ ่ วยโปรดิ ว
เซอร์ จึงจาเป็ นต้องทาความเข้าใจลักษณะงานของฝ่ ายต่างๆ เป็ นอย่างดีอีกด้วย
6. Punctualityสิ่ งสาคัญสาหรับผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ คือ ต้องเคราพการตัดสิ นใจของโปรดิ ว
เซอร์ แต่อาจจะเสนอความคิ ดเห็ นได้ในบางครั้ง ต้องเป็ นคนตรงต่อเวลา เพราะการผลิ ตรายการ
โทรทัศน์ตอ้ งทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความล่าช้าของใครคนใดคนหนึ่ งในทีม ก็จะส่ งผลต่อคนอื่นๆ ใน
ทีมต่อกันไปเป็ นลู กโซ่ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถทางานให้เสร็ จภายใต้กาหนดเวลาออกอากาศ
หรื อกาหนดส่ งงานด้วย
7. Flexibilityปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ งในการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ก็ คื อ การ
เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น จาเป็ นต้องฝึ กตนเองให้เป็ นคนที่ยืดหยุน่
และรู ้ จกั ปรั บ เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ ไ ด้อยู่เสมอ อย่า สร้ า งกรอบทางเดิ นให้ก ับ ตัว เอง การ
แก้ปั ญหาให้เกิ ดผลที่ ดีที่ สุ ดนั้น บางครั้ งก็ ต้องมี ก ารยืดหยุ่น ผ่อนตาม และปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
สถานการณ์ให้ได้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์เปรี ยบคงคล้ายกับการทาอาหาร คือจะปรุ งยังไงให้รสชาติอร่ อย
และมีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารแต่ละชนิ ดต้องใช้ส่วนผสม แต่ละชนิ ดต้องใช้ปริ มาณเท่าไร หา
ได้จ ากที่ ไ หน มี ข้ นั ตอนการปรุ ง อย่า งไรรสชาติ จึง จะถู ก ปาก ทุ ก ๆขั้น ตอนต้อ งมี ก ารวางแผน
เช่นเดียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรี ยมการทุกขั้นตอนไว้ดีแล้ว
ก็ จะสามารถจิ นตนาการถึ ง เรื่ อ งราวตอนจบได้ การถ่ า ยท า การตัดต่ อก็ จะไม่ ส ะดุ ด ไม่ ต้องมา
เสี ยเวลาถกเถี ยงกันภายหลัง ซึ่ งจะทาให้มีผลกระทบด้านอื่นๆตามมา เช่ นงบประมาณบานปลาย
งานล่าช้าไม่เสร็ จทันตามเวลาที่กาหนดไว้แล้ว อาจจะถู กปรับหรื อยกเลิ กไม่มีโอกาสได้นาเสนอ
หรื อทีมงานอาจจะไม่ขอทางานร่ วมกันอีกเลย ล้วนแล้วแต่เป็ นผลเสี ยทั้งสิ้ น ทุกขั้นตอนของการ
ผลิ ตรายการ มีปัจจัย มีองค์ประกอบมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่ องคน (Man)วัสดุอุปกรณ์ (Material)

งบประมาณ (money) การจัดการ (Management)รวมทั้งเวลา (Time) เข้ามาเกี่ยวข้อง (4M+1T) การ
เตรี ย มความพร้ อมที่ ดีจะท าให้ง านส าเร็ จไปแล้วครึ่ งหนึ่ ง ปั ญหาเป็ นเรื่ องปกติ ของการท างาน
เพื่อให้เกิ ดปั ญหาน้อยที่สุด ก่อนที่จะออกไปปฏิ บตั ิงานจริ ง จึงต้องช่ วยกันคิดตั้ง สมมุติฐานว่าถ้า
เกิดปั ญหาอย่างนี้ จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใดได้อย่างไร ตั้งคาถามและหาคาตอบไว้ล่วงหน้า
ประชุ มหาข้อสรุ ป ถกเถี ยงกันในรายละเอี ย ดให้จบ อธิ บายให้ทุกคนเข้าใจความหมาย
ตรงกัน แล้วมอบหมายหน้าที่แบ่งงานกันทา แม้จะไม่ตรงตามนั้นทุกอย่าง ก็สามารถปรับยืด หยุน่
วิธีการทางานได้ แต่หลักการนั้นยังคงอยู่เพื่อไปสู่ จุดหมายเดี ยวกัน ดังนั้นก่ อนที่ จะผลิ ตรายการ
โทรทัศน์จึงควรมีข้ นั ตอน 3Pดังนี้
1. Pre- production คือขั้นตอนของการเตรี ยมงาน ก่อนที่จะผลิตรายการจริ ง
2. Production คือขั้นตอนของการผลิตรายการ
3.Post -production คือขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ นการตัดต่อก่อนที่จะนาไปเผยแพร่

ค

