บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการดําเนิ นโครงงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ตอน
อยุธ ยา เพื่ อ ถ่ า ยทอดและนํา เสนอประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของสถานที่ ท่ี สํา คัญ ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา มุ่ งศึกษาการผลิ ตรายการโทรทัศน์ต้ งั แต่ข้ นั ตอนแรก จนถึ งขั้นตอนสุ ดท้าย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตรายการตาหาความ
เก๋ า ตอน พระนครศรี อยุธยา รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งหวังให้การผลิตรายการมี
คุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลทัว่ ไป ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของรายการสารคดีท่องเที่ยว
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
จากแนวคิด คุณสมเจตน์ เจตน์เมฆพายัพ ได้กล่าวไว้ว่าการผลิตรายการโทรทัศน์เปรี ยบไป
คงคล้ายกับการทําอาหาร คือจะปรุ งอย่างไรให้อร่ อยและมี คุณค่าทางโภชนาการ แต่ละชนิดต้องใช้
ปริ มาณเท่าไร จะหาได้จากที่ไหน มีข้ นั ตอนการปรุ งอย่างไรรสชาติจึงจะถูกปาก ทุกๆขั้นตอนต้อง
มีการวางแผน เช่นเดียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะถ้าหากได้มีการวางแผนเตรี ยมการทุก
ขั้นตอนไว้ดีแล้วก็จะสามารถจินตนาการถึงเรื่ องราวตอนจบได้เลย การถ่ายทํา การตัดต่อก็จะไม่
สะดุด ไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาถกเถียงกันภายหลัง
กระบวนการผลิ ตรายการโทรทัศน์มีปัจจัย และองค์ประกอบที่ จะต้องคํานึ งทุกครั้ ง ใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ คน , อุปกรณ์ , งบประมาณ , การจัดการ , เวลา ต้องคํานึง
ก่อนเสมอ การผลิตรายการมี4อย่างคือ 1. เขียนบท 2. ถ่ายทํา 3. กํากับ 4. ตัดต่อ และต้องมีข้ นั ตอน
การผลิตรายการ 3 ขั้น ( 3P )
Pre- Production ขั้นตอนการเตรี ยมงาน
Production

ขั้นตอนการผลิตรายการ

Post-Production ขั้นตอนเรี ยบเรี ยงและลําดับรายการ ก่อนเป็ นชิ้นงาน
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การเตรี ยมการถ่ายทํา
1. เตรี ยมและตรวจเช็คอุปกรณ์ - จัดเตรี ยมแสง และเสี ยง
2. จัดวางตําแหน่งกล้อง - ซักซ้อมทีมงานทุกฝ่ าย
3. ซ้อมกับพิธีกร - ถ่ายทําจริ ง ตามที่ได้ทาํ การซักซ้อมกับพิธีกรไว้แล้ว
2.1.1 แนวคิดการเขียนบทรายการท่องเที่ยว
บทสําหรับรายการพูดคุยทางโทรทัศน์
ผูท้ ี่จะเขียนบทควรคํานึ งถึงภาษาที่จะใช้ ต้องฟั งง่าย สามารถเข้าใจได้ทนั ที และ
ต้อ งใช้ห ลัก ในการเขี ย นบทวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ม าช่ ว ย นั่น ก็ คื อ กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
กลุ่มเป้าหมาย ว่าทํารายการนี้เพื่ออะไร เพื่อใคร และต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของรายการจึง
จะเขียนบทได้ตามที่ต้ งั ใจไว้ ระยะเวลาสําหรับการพูดคุยยาวเท่าไร ผูเ้ ขียนต้องรู ้ระยะเวลา
ที่แน่ นอนและพยายามเขียนให้พอดี หรื อสั้นกว่าเล็กน้อย อย่าเขียนมากจนเกิ นไป เพราะ
เวลาผูพ้ ูดพูดพอใกล้จบจะเร็ วจนเกินไปและทําให้จบไม่ประทับใจ ต้องไม่ลืมว่ารายการ
โทรทัศน์ เป็ นสื่ อสําหรับให้ผชู ้ มได้เห็นและได้ยินไปพร้อมกัน การเขียนบททุกครั้งควรมี
การใช้ภาพประกอบ เช่น ภาพนิ่ ง กราฟิ กต่างๆ เป็ นต้น จะทําให้รายการน่ าสนใจขึ้น และ
ค้นคว้าเรื่ องที่จะเขียนให้ถูกต้องแม่นยํา
บทสําหรับรายการสารคดีท่องเที่ยว
รายการสารคดีท่องเที่ยวเป็ นรายการที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริ ง ให้ความรู ้ และเหตุการณ์
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูช้ ม มุ่งให้ผชู ้ ม ชมแล้วมีแรงบันดาลใจ เรื่ องราวที่เสนอเป็ นเรื่ องจริ ง
ผูเ้ ขียนบทสารคดีท่องเที่ยวจําเป็ นต้องค้นคว้าหาข้อมูล รายละเอียดมาประกอบการเขียนบท
ให้ถูกต้อง จากเอกสาร สอบถามจากบุคคล หรื อเกิดจากความคิดของผูเ้ ขียนบทที่มีต่อเรื่ อง
ใดเรื่ อ งหนึ่ ง ในกรณี ที่ผูเ้ ขี ย นสามารถค้น คว้าข้อมู ลและเข้าใจเรื่ องที่ เ ขี ย นอย่า งดี ก็จ ะ
สามารถเขียนบทได้ก่อนการถ่ายทํา แต่บางครั้งผูเ้ ขียนไม่สามารถหาข้อมูลได้เนื่องจากไม่มี
ในเอกสารที่จะใช้อา้ งอิง นอกจากการสอบถามจากบุคคลเท่านั้น ผูเ้ ขียนบทก็จะเขียนบท
อย่างคร่ าวๆไว้ก่อน
เนื้ อหาบทรายการสารคดีท่องเที่ยวนั้นสามารถนํามาจากข่าวสารที่ปรากฏในหน้า
หนังสื อท่องเที่ยวชี วประวัติ สถานที่ที่เคยไป วิทยาการแขนงต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี
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และอื่นๆ ซึ่ งวิธีการเขียนขึ้นอยู่กบั แง่มุมที่ผูเ้ ขียนบทต้องการเสนอข้อเท็จจริ ง ความคิด
ข้อเสนอแนะให้ผชู ้ มได้ชมและบางครั้งช่วยตัดสิ นใจ
เสนอเรื่ องราวข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง การเสนอความจริ งเพียงอย่าง
เดี ยวอาจทําให้บทดูน่าเบื่อไม่น่าสนใจ ผูเ้ ขียนบทจึงต้องนํารู ปแบบของรายการประเภท
ต่างๆ เข้ามาประกอบในการเขียนบทสารคดีท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ
น่ าสนใจ บางครั้ งก็เป็ นรายการพูดคุยหรื อสัมภาษณ์ บางครั้ งนําเสนอรู ปแบบของละคร
ดังนั้นการเขียนบทสารคดีท่องที่ยวคือเขียนเรื่ องให้น่าสนใจ ทั้งเนื้ อหาและภาษาที่ใช้ตอ้ ง
เข้าใจง่าย แต่ตอ้ งมีความหลากในเรื่ องของการนําเสนอ การอ่านบรรยายประกอบภาพเพียง
อย่างเดี ยวอาจไม่พอ ต้องใช้ดนตรี เสี ยงประกอบ การสัมภาษณ์ การสนทนา ทําให้เกิ ด
ความหลากหลายในรู ปแบบ ดูแล้วสนุ กสนาน ได้ความรู ้และไม่น่าเบื่อ แต่ผูเ้ ขียนบทต้อง
คํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและความสนใจของผูช้ มกลุ่มเป้าหมายเป็ นหลักด้วย
2.1.2 แนวคิดการถ่ายรายการท่องเที่ยว
รายการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มีผคู ้ นติดตามเยอะ ส่ วนมากจะออนแอร์ ทางช่องฟรี
ทีวี มีดาราเป็ นพิธีกร สปอนเซอร์ เป็ นเจ้าของรายการเอง หรื อ ดาราเป็ นเจ้าของรายการ
เที่ยวเอง กินเอง ไปไหนมีแต่คนต้อนรับให้การสนับสนุน เพราะอยากออกรายการกับดารา
หรื อถ้ายังไม่มีท้ งั หมดนี้ แต่อยากจะเกิดในวงการท่องเที่ยวบ้างจะทําอย่างไร เส้นทางการ
เดินทางกับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว จะเห็นว่าสไตล์ท่องเที่ยวของเด็กยุคใหม่จะเริ่ ม
เที่ยวเองไม่งอ้ ทัวร์ ไปในที่ๆทัวร์ไม่พาไป อยากไปแบบผจญภัยมีทุกข์มีสุขบ้าง คนพวกนี้ก็
จะสร้างเว็บหรื อหน้าร้านของเราที่คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น Facebook , พันทิพย์
หรื ออาจจะหากลุ่มที่เรา คาดหวังว่าจะเป็ นคนติดตามข่าวสารของเราตลอด เพื่อจะได้เพิ่ม
จํานวนคนดู นําไปต่อรองกับสปอนเซอร์ในอนาคตได้
เราควรเริ่ มจากเที่ ยวเองแบบผจญภัยและคิดการนําเสนอใหม่ๆ เพื่อให้คนที่ ยงั
ไม่ได้ไปดู คลิปแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองจริ งๆ สมมติจะไปเที่ยวต่างประเทศคน
เดียว ก็เริ่ มตั้งแต่ก่อนไปว่าเตรี ยมอะไรไปบ้าง ในระหว่างทางมีอะไร ลม ฟ้า อากาศ สภาพ
คน สภาพรถที่นง่ั พบเจออะไรก็ถ่ายไปเรื่ อยๆ ถ่ายแล้วก็จดๆเขียนเป็ นบทความผสมวีดีโอ
พอใครจะไปหาข้อมูลก็จะเจอบทความของเราก็โพสฝากไปเรื่ อยๆ หลายคนคิดว่า ทํา
รายการท่ อ งเที่ ย วทํา ง่ า ยเหมื อนที่ เ ราเห็ น ในรายการที วี ต้อ งคิ ด ให้ไ ด้ว่า ทํา อย่างไรให้
กลุ่มเป้าหมายของเราชอบงานที่เราทําเหมือนที่เขาชอบ ทําอย่างไรให้ผสู ้ นับสนุนรายการ
ของเราชอบงานที่เราทําเหมือนที่เราชอบ
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะของรายการสารคดีท่องเทีย่ ว
รายการสารคดีท่องเที่ยวเกิดขึ้นมานานแล้ว โดยพัฒนามาจากภาพยนตร์ สารคดีธรรมชาติ
นิยม ลักษณะคือจะเล่าเรื่ องราวการเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อไปเที่ยว การผจญภัย การเสี่ ยงโชคในแต่
ละที่ หรื อการเดินทางไปยังที่ที่ไม่มีใครเคยไป แนวคิดนี้จะคล้ายๆกับแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์
โรแมนติกนิ ยม ซึ่ งใช้ภาพยนตร์ ในการนําเสนอเรื่ องราวการเดินทาง มีการถ่ายภาพแบบพรรณนา
เหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ ประทับใจในความงามของธรรมชาติ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยมี
คําบรรยายแนะนําให้เห็นความสวยงาม ภาพยนตร์ บางเรื่ องได้สอดแทรกความบันเทิงลงไปเพื่อ
ไม่ให้น่าเบื่อ
รายการสารคดีท่องเที่ยวนั้นไม่ได้หมายถึงความงดงามของสถานที่น้ นั ๆเพียงอย่างเดียว แต่
ยังหมายถึงประวัติความเป็ นมา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยูข่ องผูค้ นบริ เวณนั้นด้วย เพื่อชัก
จูงใช้ผชู ้ มเกิดความประทับใจและอยากติดตาม ดังนั้นรายการสารคดีท่องเที่ยวนั้นจึงจัดว่าเป็ นสาร
คดีเชิ งส่ งเสริ มก็ว่าได้ เช่น จัดทําเพื่อสนับสนุ นในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ อย่างการเชิญชวนไปงาน
เทศกาลประจําปี ของจังหวัดต่างๆ หรื อทําขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ อย่างการไปซื้ อ
ของที่ชาวบ้านทํากันเอง หรื อไปช่วยกันปลูกป่ า เป็ นต้น

