
8933404  การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์เบ้ืองต้น
(Basic Broadcasting Production) 



คาํอธิบายรายวชิา

ความหมาย และกระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ รูปแบบรายการวทิยโุทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ ประเภทและการใชเ้คร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ การเขียนบทวทิยโุทรทศัน์ขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบติัการ

ผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ตามขั้นตอนต่าง ๆ



วตัถุประสงค์ทัว่ไป

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจความหมาย ประเภทและรูปแบบรายการของส่ือวทิย ุโทรทศัน์    

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถทราบถึงองคป์ระกอบสาํคญัต่อการจดัรายการวทิยโุทรทศัน์
3. เพื่อใหรู้้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์

4. นกัศึกษาเขา้ใจกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งถูกตอ้ง

5. นกัศึกษาสามารถระบุและอธิบายตาํแหน่งหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิต     
รายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

6. นกัศึกษาสามารถเขียนบทขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

7. นกัศึกษาสามารถทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ได้

8. เพื่อใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อวชิาวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้



บทที ่1

ความหมาย ประวตัขิองวทิยุโทรทศัน์ และรูปแบบรายการ



ความหมายของรายการวทิยุโทรทศัน์

คาํวา่ "โทรทศัน์" (television) นิยมใชต้วัยอ่วา่ "ทีว"ี (TV) หรือมกัเรียกสั้น ๆ วา่ "โทรทศัน์" 
หมายถึง "การส่งและรับภาพและเสียงโดยเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับอิเลก็ทรอนิกส์ออกอากาศดว้ยกระแส

คล่ืนวทิยท่ีุใชพ้ลงัไฟฟ้าเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากเคร่ืองส่งไปยงัเคร่ืองรับ

รายการวทิยุโทรทศัน์ หมายถึง รายการหน่ึงท่ีสมบูรณ์ในตวัเองหรือครบถว้นในตวัเอง เช่น รายการ
แสดงประเภทละคร รายการสนทนา รายการอภิปราย รายการสารคดี เป็นตน้ หรือหมายถึง รายการท่ีสมบูรณ์
ในตวัเองซ่ึงตอ้งสมัพนัธ์กบัรายการยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีไดค้ดัเลือกนาํมาออกในรายการเดียวกนั เช่น รายการคอนเสิร์ต 

รายการวพิิธทศันา ซ่ึงมีรายการเบด็เตลด็ต่าง ๆ เขา้มาประกอบดว้ยเพื่อนาํออกแพร่ภาพทางวทิยโุทรทศัน์



ประวตัโิทรทศัน์ในประเทศไทย

ยุคบุกเบิกโทรทศัน์ไทย (พ.ศ. 2491-2499)

• วทิยโุทรทศัน์ เร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ. 2493 เม่ือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
จดัตั้งสถานีโทรทศัน์ข้ึนภายใต ้บริษทั ไทยโทรทศัน์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท

• วนัท่ี 24 มิถุนายน 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดท้าํพิธีเปิดสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวช่ีอง 4 
บางขนุพรหมข้ึน เป็นสถานีโทรทศัน์แห่งแรกของประเทศไทย



ยุคโทรทศัน์กบัเคร่ืองมือทางการเมือง (พ.ศ. 2500-2509)

• วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ยดึอาํนาจไดจ้ากการปฏิวติัและไดริ้เร่ิม
แนวคิดในการจดัตั้งสถานีโทรทศัน์แห่งท่ี 2 ข้ึนในประเทศไทย โดยใชง้บประมาณจากหน่วยงานทหารในการ
จดัตั้งสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 (ระบบขาวดาํ- ปัจจุบนัเป็นสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5)



ยุคเตบิโตและการก้าวสู่โทรทศัน์ระบบสี (พ.ศ. 2510-2519)

• วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เร่ิมแพร่ภาพออกอากาศใน
ระบบสีเป็นสถานีแรกในประเทศไทย ภายใตก้ารดาํเนินการของบริษทั กรุงเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั

• วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เร่ิมออกอากาศอยา่งเป็นทางการใน
ระบบสีภายใตก้ารดาํเนินการของ บริษทั บางกอก เอนเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั

• ในปี พ.ศ. 2517 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวช่ีอง 4 บางขนุพรหม (ระบบขาวดาํ) เปล่ียนมาเป็น
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 9 (ระบบสี) และสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 (ระบบขาวดาํ) เปล่ียนมาเป็น

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 (ระบบสี)



ยุคเตบิโตและการก้าวสู่โทรทศัน์ระบบสี (พ.ศ. 2510-2519)

• วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เร่ิมแพร่ภาพออกอากาศใน
ระบบสีเป็นสถานีแรกในประเทศไทย ภายใตก้ารดาํเนินการของบริษทั กรุงเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั

• วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เร่ิมออกอากาศอยา่งเป็นทางการใน
ระบบสีภายใตก้ารดาํเนินการของ บริษทั บางกอก เอนเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั

• ในปี พ.ศ. 2517 สถานีโทรทศัน์ไทยทีวช่ีอง 4 บางขนุพรหม (ระบบขาวดาํ) เปล่ียนมาเป็น
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 9 (ระบบสี) และสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 (ระบบขาวดาํ) เปล่ียนมาเป็น

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 (ระบบสี)



ยุคการพฒันาธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (พ.ศ. 2520-2529)

• ในปี พ.ศ. 2518 จดัตั้งคณะกรรมการบริหารวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (กบว.)

• สถานีโทรทศัน์ทุกช่องแข่งกนัปรับปรุงและพฒันาคุณภาพระบบสีของตวัเอง แต่จากเหตุการณ์ท่ี
เร่ิมมีการควบคุมส่ือในการนาํเสนอข่าวสารมากข้ึน และการแสดงความคิดทางการเมืองกถู็กควบคุมอยา่ง
เขม้งวด



ยุคทองของโทรทศัน์ไทย (พ.ศ. 2530-2539)
• ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ไดมี้การทดลองออกอากาศสถานีโทรทศันสี์แห่งประเทศไทยช่อง 11

กรมประชาสมัพนัธ์

• มีการก่อตั้งโทรทศันแ์บบบอกรับสมาชิกข้ึน 3 ราย คือ สถานีโทรทศันไ์อบีซี เคเบิล ทีวี (กิจการโทรทศัน์

แบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรก) ภายใตก้ารดาํเนินงานโดย บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล บรอดคาสต้ิง คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั
สถานีโทรทศันไ์ทยสกาย เคเบิล ทีวี เร่ิมดาํเนินธุรกิจธุรกิจโทรทศันแ์บบบอกรับเป็นสมาชิก

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทั สยามบอร์ดคาสต้ิง จาํกดั (ต่อมาสถานีโทรทศันไ์ทยสกาย เคเบิล ทีวี

ไดย้ติุการดาํเนินธุรกิจลงเน่ืองจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ) และบริษทั ยทีูวี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จาํกดั

• ในปี พ.ศ. 2537 สถานีโทรทศันไ์อทีวีเร่ิมดาํเนินการออกอากาศสถานีโทรทศันแ์บบฟรีทีวี ภายใตป้รัชญา

ทีวีเสรี โดยมี บริษทั สยามเอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดัเป็นผูรั้บสมัปทาน (ภายหลงัเปล่ียนแปลงเป็นทีไอทีวี

และไทยพีบีเอส ตามลาํดบั



ยุคการแข่งขนัทางธุรกจิในยุคฟองสบู่แตก (พ.ศ. 2540-2557)

• ยทีูวแีละไอบีซีตดัสินใจรวมกิจการกนั โดยไดเ้ปล่ียนมาใชช่ื้อ บริษทั ยไูนเตด็ บรอดคาสต้ิง คอร์
เปอเรชัน่จาํกดั (มหาชน) และออกอากาศโทรทศัน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิกภายใตช่ื้อยบีูซี (ต่อมาในปี พ.ศ. 
2549 ยบีูซีไดมี้การเปล่ียนผูถื้อหุน้ใหญ่ และเปล่ียนช่ือมาเป็นทรูวชิัน่ส์)

• ในปี พ.ศ. 2548 องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมทาํการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ และ
ภายหลงัเปล่ียนช่ือมาเป็น บริษทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) โดยสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 9 อสมท. ไดเ้ปล่ียน
ช่ือมาเป็นสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี



ยุคทวีดีจิทิลั (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)

• วนัท่ี 10 - 12 กนัยายน พ.ศ. 2556 กสทช. เปิดขายซองประมูลทีวดิีจิทลั

• วนัท่ี 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 วนัยืน่ซองประมูล

• วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิประมูลทีวดิีจิทลั

• วนัท่ี 25 - 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กสทช. จดัการประมูลทีวดิีจิทลั

• วนัท่ี 6 มกราคม 2557 กสทช. ประกาศรับรองผลการประมูลทีวดิีจิทลั

• วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2557 กสทช. ประกาศหมายเลขช่องทีวดิีจิทลัอยา่งเป็นทางการ

• วนัท่ี 1 - 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีวดิีจิทลัทดลองออกอากาศ

• ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ทีวดิีจิทลัเร่ิมออกอากาศจริง



รูปแบบรายการ แบ่งได้หลากหลายรูปแบบ

1. แบ่งตามเวลาเวลาการออกอากาศ

1.1 รายการสด (Live Program) หมายถึงรายการวทิยโุทรทศัน์ท่ีบนัทึกภาพขณะ
เกิดข้ึนแลว้แพร่ภาพออกอากาศทนัที 



1.2 รายการแหง้ หรือรายการท่ีบนัทึกเทปโทรทศัน์ เป็นรายการท่ีมีการแกไ้ข ตดัต่อลาํดบั

ภาพภายหลงัจากการบนัทึกรายการเพื่อใหร้ายการมีความสมบูรณ์ท่ีสุด โดยเนน้คุณภาพและมาตรฐานสูงกวา่
รายการสด



2. แบ่งตามรูปแบบการนําเสนอ

2.1 รูปแบบรายการพดูหรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format) 

รูปแบบน้ีเป็นรายการท่ีมีผูม้าปรากฏตวับนจอโทรทศัน์เพียงคนเดียว และพดูคุยกบัผูช้มส่วนมากจะมี
ภาพประกอบ



2.2 รูปแบบรายการสมัภาษณ์ (Interview Program Format) 

รูปแบบน้ีเป็นรายการท่ีมีผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์ หรือวทิยากรมาสนทนากนัโดยมีการดาํเนิน
รายการสมัภาษณ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการใหผู้ถู้กสมัภาษณ์มาเล่าใหฟั้ง 



2.3 รูปแบบรายการสนทนา (Dialogue Program Format) 

รูปแบบน้ีเป็นรายการท่ีมีคนมาพดูคุยกนั 2 คน มีผูถ้ามและคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ี
นาํเสนอ คู่สนทนาอาจจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนักไ็ด ้รายการสนทนาแบบน้ีอาจมี 2-3 คน เขา้ร่วม
สนทนากนั โดยมีผูด้าํเนินรายการเป็นผูน้าํสนทนา 



2.4 รูปแบบรายการเกมส์หรือตอบปัญหา (Game Show or Quiz Program Format) 

รายการเกมส์หรือตอบปัญหา โดยปกติแบ่งออกเป็นการแข่งขนัระหวา่งบุคคลหรือผูท้ายปัญหาอยูต่รง
กลาง ผูเ้ขา้ร่วมรายการอาจจะผลดักนัตอบคาํถาม หรือสาํหรับคาํถามท่ีไม่มีผูใ้ดตอบได ้กอ็าจเปิดโอกาสใหแ้ก่
ใครกไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวธีิดาํเนินการของพิธีกร



2.5 รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program Format) 

รายการสารคดี เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจใหผู้ช้มเขา้ใจอยา่ง    แจ่มแจง้ สารคดี
นั้นควรจะใหค้วามรู้ ความเพลิดเพลิน เร้าอารมณ์และการโนม้นา้วจิตใจ สารคดีทางโทรทศัน์สามารถเสนอได้
หลายรูปแบบ



2.6 รูปแบบรายการละคร (Drama Program Format) 

รายการละครเป็นรายการท่ีเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ยการจาํลองเหตุการณ์เป็นละครมีการกาํหนดผู ้
แสดง จดัสร้างฉากแต่งตวัแต่งหนา้ตวัแสดงใหส้มจริงสมจงั และใชเ้ทคนิคทางการละครเสนอเร่ืองราวให้
เหมือนจริงมากท่ีสุด ใชไ้ดท้ั้งเป็นรายการบนัเทิงและรายการเพื่อการศึกษา 



2.7 รูปแบบรายการสาธิตทดลอง (Demonstration Program Format) 

เป็นรายการท่ีเสนอ “ วธีิทาํ” หรือ “ กระบวนการ” อะไรสกัอยา่งหน่ึงเพื่อใหผู้ช้มไดแ้นวทางท่ีจะ
นาํไปใชท้าํจริง เช่น รายการปรุงอาหาร รายการเล้ียงสตัว ์รายการประดิษฐง์านฝีมือ รายการทางการสอน เป็น

ตน้



2.8 รูปแบบรายการเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) 

รายการเพลงและดนตรี เป็นรายการท่ีเสนอการบรรเลงดนตรี 



2.9 รูปแบบรายการนิตยสาร (Magazine Program Format)

รายการนิตยสาร หรือมกันิยมเรียกทบัศพัทว์า่ รายการแมก็กาซีน เป็นรายการท่ีใชรู้ปแบบในการ
นาํเสนอแบบเดียวกบันิตยสาร คือในรายการเดียวกนั จะประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ยหลาย ๆ เหตุการณ์ โดยทัว่ไป
มกัจะเป็นเร่ืองในแนวเดียวกนั จุดเด่นของรายการประเภทน้ี คือความสามารถในการเช่ือมโยงใหส่้วนต่าง ๆ เขา้

มาเป็นรายการเดียวกนัอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืน 



2.10 รูปแบบรายการข่าว (NEWS Program Format) 

เป็นรายการท่ีเสนอรายงานเหตุการณ์ท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของประชาชน ข่าวเป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้น

ทนัโลกอยูเ่สมอ ลกัษณะของรายการจะใชผู้บ้รรยาย 2-3 คน และจดัฉากดา้นหลงัให ้    ดูสวยงาม น่าสนใจ 
การบรรยายจะสลบักนับรรยาย 



บทสรุป

เร่ิมก่อตั้งโทรทศัน์คร้ังแรก  เม่ือ ปี 2475 ในช่วงปี 2493 จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดมี้แนวคิดในการ
จดัตั้งวทิยโุทรทศัน์ข้ึนภายในประเทศไทย และเปิดสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีว ีช่อง 4  ต่อมา ปี 2501 มีการ
ก่อตั้งสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7  ซ่ึงเป็นระบบขาวดาํ  และไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองระหวา่ง จอม
พล ป.พิบูลสงคราม  และจอมพลสฤษด์ิ  ต่อมาสถานีกองทพับก  ช่อง 7  กไ็ดพ้ฒันามาเป็นระบบสีเป็นช่องแรก 
จากนั้นมีการพฒันาไปตามลาํดบั มีการก่อตั้งโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ในปี 2530 เป็นยคุ
ทองของโทรทศัน์แห่งประเทศไทย เพราะมีครบทั้งโทรทศัน์แบบ “ฟรีทีว”ี, “ทีวเีสรี” และแบบบอกรับเป็น
สมาชิก  ในช่วงปี 2540  เป็นยคุการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเขม้ขน้  มีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมซ่ึงเกิดการแข่งขนั

อยา่งเขม้ขน้  

การแบ่งรูปแบบของรายการโทรทศัน์ แบ่งไดห้ลายรูปแบบ จะแบ่งตามเวลาการออกอากาศ    แบ่ง
ตามการนาํเสนอ แบ่งตามบทบาทของวทิยโุทรทศัน์ และแบ่งตามกลุ่มผูช้ม 
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