
บทท่ี 8
กระบวนการผลติ     

รายการวทิยุโทรทศัน์



กระบวนการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ 
3 ขัน้ตอน

ขัน้การเตรยีมก่อนการผลติ (pre production)

ขัน้การผลติรายการ (production)

ขัน้หลงัการผลติ (post production)



ขัน้ตอนผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้การเตรยีมกอ่นการผลติ (pre production)

1. การวางแผนสรา้งสรรคร์ายการ เป็นการก าหนดแนวคดิในการผลติรายการ                    

ก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และโครงสรา้งของรายการเป็นหลกั

1.1 ก าหนดแนวคดิในการผลติรายการ  

1.2 ก าหนดวตัถปุระสงคข์องรายการ  

1.3 ก าหนดกลุม่เป้าหมายของรายการ  

1.4 ก าหนดวธิกีารน าเสนอเนื้อหา 

1.5 ก าหนดโครงสรา้งรายการ 



ขัน้ตอนผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้การเตรยีมกอ่นการผลติ (pre production)

2. การวางแผนการผลติ 

2.1 การประชมุทมีงานผลติ 

2.2 การหาขอ้มลู 

2.3 การเตรยีมบทการถ่ายทอดแนวคดิของผูผ้ลติรายการลงสู่บทโทรทศัน ์

2.4 การประสานงานกบัทกุฝ่ายในทมีงานผูผ้ลติ 

2.5 การเตรยีมเครื่องมอือปุกรณส์  าหรบัถ่านท า 

2.6 การซกัซอ้มก่อนการถ่ายท าจรงิ 



ขัน้ตอนผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้การผลติรายการ (production)

ในข ัน้ตอนนี้ เป็นข ัน้การผลติรายการหรอืถ่ายท าจรงิ ๆ ซึง่อาจใชว้ธิกีาร

บนัทกึเทปรายการแลว้น ามาออกอากาศภายหลงั เช่น รายการละคร รายการเกมโชว ์

และอกีกรณีหนึ่ง คอื รายการสด เพือ่ออกอากาศทนัท ีเช่น รายงานขา่ว  ขอ้ดขีอง

รายการสด คอืสามารถรายงานไดท้นัเวลา น่าสนใจ 



ขัน้ตอนผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้หลงัการผลติ (post production)

เมือ่มกีารบนัทกึภาพและเสยีงทีถ่่ายท าไวแ้ลว้ ข ัน้ตอนต่อไป คอื              

การตดัต่อ ล  าดบัภาพ และผสมเสยีง เพือ่ใหร้ายการสมบูรณท์ีสุ่ดพรอ้มทีจ่ะ

ออกอากาศได ้

การตดัต่อและล  าดบัภาพอาศยัศิลปะในการเรยีบเรยีงล  าดบัภาพใหม ่          

ใหส้อดคลอ้งและมคีวามหมายไดอ้ย่างสมบูรณต์ามบทโทรทศัน ์



ขัน้ตอนผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้หลงัการผลติ (post production)

การผสมเสยีง หมายถงึ การใส่เสยีงเพลง เสยีงคนบรรยาย             

เสยีงประกอบ และเสยีงจรงิลงไปในรายการเพือ่ใหร้ายการสมบูรณ ์

ขอ้ค านึงถงึการเลอืกเสยีงมาน าเสนอในรายการควรเลอืกแต่ละเสยีง

ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์

1. ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ (producer) มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดูแลทกุอย่าง                   

ในรายการตัง้แต่การวางแผนแนวคดิและรูปแบบของรายการ

2. ผูเ้ขียนบทโทรทศัน์ (script writer) มหีนา้ทีใ่นการถ่ายทอดแนวคดิ            

ผนวกกบัเน้ือหาทีต่อ้งการน าเสนอ

3. ผูก้ ากบัรายการ (director) เป็นหวัหนา้ทมีในการดูแลรายละเอยีดในข ัน้ตอน

การเตรยีมการผลติ ข ัน้ผลติ และหลงัผลติ  



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์

4. ผูช่้วยก ากบัรายการ (assistant director หรอื AD) มหีนา้ทีช่่วยผูก้ ากบั            

ในการเตรยีมพรอ้มผูแ้สดง กลอ้ง ใหค้วิการเลน่เทปวดิโีอ และบอกกลา่วกบั                 

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งวา่ตอ้งท าอะไรต่อ

5. ผูช่้วยตดิต่อประสานงานในการถ่ายท า (production assistant หรอื PA) มี

หนา้ทีร่ะหวา่งซอ้มโดย PA จะจดบนัทกึวา่มกีารเปลีย่นแปลงอะไรบา้งจาก 

producer หรอื director และจะส่งบนัทกึนัน้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์

6. ผูก้ ากบัฝ่ายศิลป์ (art director หรอื set designer) รบัผดิชอบในส่วน

ของความคดิสรา้งสรรคก์ารจดัฉาก ท ากราฟิก 

7. ผูก้ ากบัเวท ี(floor manager หรอื stage manager) มหีนา้ทีดู่แล               

พื้นทีแ่สดงในหอ้งสตูดโิอ และดูแลการแสดงใหเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง  พรอ้ม 

บอกควิกบันกัแสดง 

8. เจา้หนา้ที่ประจ าเวทหีรอืพื้นที่แสดง (floor person) มหีนา้ทีต่ดิต ัง้หรอื

ประกอบฉาก ถอืกระดาษควิในการบอกบท ดูแลเรื่องบูมไมโครโฟน 



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวิทยุโทรทศัน์

9. ช่างกลอ้ง (camera operator หรอื cameraman) มหีนา้ทีค่วบคุม

กลอ้งโทรทศันใ์นระหวา่งการถ่ายท า 

10. วศิวกรควบคมุสญัญาณภาพ (video engineer) มหีนา้ทีดู่แลรบัผดิชอบ 

เรื่องคุณภาพสญัญาณภาพใหไ้ดม้าตรฐานในการส่งออกเพือ่ออกอากาศ  โดย

กลอ้งแต่ละตวัจะมอีปุกรณค์วบคุมและตรวจสอบคุณภาพของภาพ ทีเ่รียกวา่ 

camera control unit หรอื CCU โดยสามารถปรบัภาพใหส้แีละความเขม้ของ

แสงเป็นไปตามมาตรฐาน



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์

11. ผูก้ ากบัดา้นเทคนิค (technical director หรอื TD หรอื switcher) มหีนา้ที่

หลกั ๆ คอืการควบคุมกดปุ่มภาพและแหลง่ภาพต่าง ๆ เช่น ภาพจากกลอ้งหรอื

ภาพจากวดิโีอเทปผ่านเครื่องมอือปุกรณท์ีเ่รยีกวา่ switcher 

12. วศิวกรดา้นเสยีง (audio engineer) มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัเสยีงทีใ่ชใ้น

การผลติรายการโทรทศัน ์ระหวา่งการถ่ายท า  วศิวกรดา้นเสยีงจะนัง่ควบคุม           

การผสมเสยีงอยู่กบัอปุกรณท์ีเ่รยีกวา่ “audio console” 



บทวทิยโุทรทศัน์

บคุลากรในการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์

13. ผูก้ ากบัแสง (lighting director) มหีนา้ทีอ่อกแบบวางแผนเกี่ยวกบัเรื่องแสง

และตรวจสอบการจดัแสงใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของผูก้ ากบัรายการ 



บทวทิยโุทรทศัน์

บทวิทยโุทรทศัน์ (script) เป็นการน าเน้ือหา เรื่องราว เรื่องเลา่

หรอืจนิตนาการ มาน าเสนอใหผู้ดู้ ผูช้มไดร้บัรูอ้ย่างพอใจ 

ประทบัใจ 

ดว้ยเหตนุี้ เองจงึเป็นทีย่อมรบักนัวา่ บทโทรทศันเ์ป็นหวัใจของ

การผลติรายการ  ผูเ้ขยีนบทโทรทศันจ์ าเป็นตอ้งม ี              

ความรอบรูใ้นศาสตรแ์ละศิลป์ดา้นต่าง ๆ 



บทวทิยโุทรทศัน์

สว่นประกอบของบทวทิยุโทรทศัน์

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการผลติรายการ 

รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติรายการจะใส่ไวใ้นส่วนแรกของบท

วทิยุโทรทศัน ์โดยพมิพใ์นกระดาษแยกต่างหากจากส่วนอืน่  รายละเอยีดทีต่อ้ง

ก าหนดไวใ้นบทโทรทศัน ์คอื ชื่อสถานีโทรทศันห์รอืหน่วยงานที่ผลติรายการ  

ชื่อชดุรายการ ชื่อรายการ รูปแบบรายการ ความยาวเป็นนาท/ีวนิาท ี                   

ชื่อผูด้  าเนินรายการหรอืพธิกีร สถานทีผ่ลติรายการ วนัเวลาที่ผลติรายการ                

วนัเวลาทีอ่อกอากาศ บคุลากรผูร้บัผดิชอบ รายละเอยีดเกี่ยวกบัฉาก ฯลฯ



บทวทิยโุทรทศัน์

สว่นประกอบของบทวทิยุโทรทศัน์สว่นส าคญั 2 สว่น  

2. รายละเอยีดของภาพและเสยีง 

ส่วนก าหนดรายละเอยีดของภาพและเสยีงตอ้งอยู่ในหนา้เดยีวกนั           

เพือ่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพและเสยีง โดยแบ่งการก าหนดรายละเอยีด

ในบทออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คอื ภาพ และเสยีง 



บทวทิยโุทรทศัน์

ประเภทของบทวทิยุโทรทศัน์มี 5 ประเภท 

1. บทแบบสมบูรณ์ (complete or detail script)

เป็นบททีแ่สดงรายละเอยีดของภาพในแงแ่หลง่ภาพ มมุภาพ และลกัษณะ

ของรายการ รวมท ัง้เสยีงและค าพูดทกุค าไวอ้ย่างชดัเจน  เป็นบททีเ่สนอ

รายละเอยีดของสิง่ทีเ่สนอเตม็รูปแบบ เรยีกวา่ รายการทีแ่สดงบทเตม็รูป 

หรอื fully script show



บทวทิยโุทรทศัน์

2. บทแบบกึ่งสมบูรณ์ (semi complete script)

บททีไ่มก่ าหนดรายละเอยีดของมมุกลอ้งเพือ่ใหผู้ก้  ากบัรายการก าหนดเอง 

และไมใ่ส่ค าพดูละเอยีดของผูร่้วมรายการ ไมว่า่จะเป็นผูใ้หส้มัภาษณ ์             

ผูต้อบค าถาม หรอืวทิยากรทีม่าใหค้วามรู ้ เพยีงใหแ้ต่ประโยคเริ่มตน้                

ประเดน็ทีจ่ะพดู และประโยคสุดทา้ยพอเป็นสญัญาณชี้แนะเท่านัน้



บทวทิยโุทรทศัน์

3. บทแบบก าหนดการแสดงและช่วงเวลา (action time 

segmenting script)

บททีก่  าหนดรายละเอยีดของเวลาตัง้แต่ตน้ การแสดงหรอืรายการย่อย

ของแต่ละช่วงจนจบ บอกความยาวของช่วงเวลา บอกรายละเอยีดของ

ลกัษณะการแสดงในแต่ละช่วง จงึเรยีกรายการทีร่ะบกุารแสดงและ

ช่วงเวลาในบทวา่ “ the show format”



บทวทิยโุทรทศัน์

4. บทแบบเรยีงล าดบัเรื่องที่เสนอ (run down sheet หรอื fact sheet)

บททีเ่ขยีนรายการทีจ่ะปรากฏทางโทรทศันต์ามล  าดบัก่อนหลงั โดยระบ ุ

สิง่ทีจ่ะตอ้งบรรยายพอสงัเขป  ไมม่รีายละเอยีดเกี่ยวกบัภาพและเสยีง 

ใชส้  าหรบัการโฆษณารายการเพือ่ออกอากาศหรอืบนัทกึรายการสด 

โดยไมม่กีารผลติรายการลว่งหนา้ 



บทวทิยโุทรทศัน์

5. บทแบบเปิด (open script)

บทแบบเรยีงล  าดบัเรื่องประเภทหน่ึงทีใ่ชใ้นรายการทีม่คีวามยาว เช่น 

รายการสมัภาษณ ์หรอืรายการการศึกษาทีม่กีารก าหนดประเดน็ส าหรบั 

ผูส้มัภาษณห์รอืพธิกีร และประเดน็ส าหรบัวทิยากรหรอืผูใ้หส้มัภาษณ ์

โดยไมก่ าหนดรายละเอยีดของภาพและเสยีง



ค าศพัทท์ี่เกี่ยวขอ้ง

MLS หรอื Medium long shot หรอื Full Shot (FS) ภาพตัง้แต่เทา้ถงึศีรษะ

MS   หรอื Medium shot ภาพตัง้แต่เอวขึ้นไป 

MCU หรอื Medium Close Up ภาพตัง้แต่หนา้อกขึ้นไป 

CU หรอื Close Up ภาพใบหนา้หรอืจากไหลข่ึ้นไป 

XCU หรอื Extreme Close Up ภาพปากหรอืตา  

2 Shot หรอื 3 Shot  เป็นภาพทีม่นีกัแสดง 2 คน และ 3 คน  ตามล าดบั



มุมกล้อง (camera angle)
Bird’s Eye View มุมกล้องที่อยู่เหนือศรีษะผู้แสดง จะถือว่าเป็นมุมกล้องของ

พระเจ้า 
Eye Level มุมกล้องระดับสายตาเป็นมุมกล้องปกติทั่ว ๆ ไป 
Hight Angle มุมกล้องจะอยู่ในลักษณะมุมกล้อง กล้องจะอยู่สูงกว่าระดับสายตา 

เลนส์ของกล้องจะก้มลงมา 
Low Angle มุมกล้องจะอยู่ในลักษณะมุมเงย กล้องจะต่่ากว่าระดับสายตา                  

เลนส์ของกล้องจะเงยขึ้นไปหาผู้แสดง 

ค าศพัทท์ี่เกี่ยวขอ้ง



ตวัอย่างภาพ



ตวัอย่างภาพ



ตวัอย่างภาพ



ค าย่อเป็นพื้นฐานที่ใชเ้ป็นประจ าในการเขียนบท เช่น 

EXT คอื การถ่ายท านอกสถานที ่

INT คอื การถ่ายท าภายในหอ้งผลติรายการ (studio) หรอืถ่ายท าภายในสถานที่

SNT คอื Sound on Tape หมายถงึเสยีงพดูหรอืเสยีงดนตรหีรอืเสยีง background 

SOF คอื Sound on Film หมายถงึเสยีงทีม่าจาก Film 

VTR คอื Video Tape Recording เครื่องบนัทกึเทป 

VO คอื Voice Over หมายถงึ เสยีงพากยห์รอืเสยีงบรรยายทีไ่ดย้นิแต่เสยีงของ

ผูบ้รรยายแต่จะไมเ่หน็หนา้ของผูบ้รรยายในภาพ 

ค าศพัทท์ี่เกี่ยวขอ้ง



OSV คอื Off Screen Voice หมายถงึ เสยีงทีพ่ดูตามบทแต่ไมเ่หน็ตวัผูพ้ดู 

Mic คอื ไมโครโฟน 

POV คอื Point of View ส่วนมากจะใชใ้นการแสดงละคร ผูช้มจะเหน็ภาพ

เดยีวกนั ภาพทีผู่แ้สดงในฉากนัน้เหน็ 

OS shot คอื Over Shoulder Shot หรอื O/S หรอื X/S คอืการถ่ายขา้มไหล ่  

ของผูแ้สดงคนหนึ่งและจะเหน็หนา้ของผูแ้สดงอกีคนหนึ่งทีอ่ยู่ตรงขา้ม

ค าย่อเป็นพื้นฐานที่ใชเ้ป็นประจ าในการเขียนบท เช่น 

ค าศพัทท์ี่เกี่ยวขอ้ง



ขัน้ตอนการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์

การเขียนบทวทิยุโทรทศัน์มี 6 ขัน้ตอน คอื 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องรายการ ก่อนการเขียนบทโทรทศัน์

ผูเ้ขยีนตอ้งรบัทราบนโยบายหรือวตัถปุระสงคจ์ากผูค้วบคุมการผลติรายการ

หรือ Producer มาแลว้ ผูค้วบคุมการผลติรายการจะตอ้งบอกความตอ้งการ

รายการประเภทใด ดว้ยวตัถุประสงคอ์ะไร มงีบประมาณเท่าไร เมื่อทราบ

ความตอ้งการของผูค้วบคุมการผลิตรายการแลว้ ผูเ้ขียนบทก็มาก าหนด

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของรายการ



ขัน้ตอนการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์

2. วิจยัเน้ือหาและก าหนดประเด็น เมือ่ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ลว้ผูเ้ขยีน

บทก็ตอ้งศึกษาวจิยัรวบรวมขอ้มลูและเนื้อหาสาระ แลว้วเิคราะหเ์ป็นหวัเรื่องย่อย ๆ

โดยสามารถน าขอ้มูลที่รวบรวมไวม้าใชเ้ป็นวสัดุเนื้ อหา หรือวสัดุ รายการได ้เช่น  

กรณีตวัอย่าง สถิติ ค าพูดอุปมาอุปมยั ค าพงัเพย แนวคิดจากวรรณคดี และ

ประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ 

3. ก าหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่อง เมื่อไดป้ระเด็นแลว้

ผูเ้ขยีนบทก็จะวเิคราะหว์่าเนื้อหาที่รวบรวมมาไดค้วรเสนอในรูปแบบใด จงึจะให ้

ผูช้มไดป้ระโยชน์ที่สุด โดยส าคญัที่สุด คือรายการตอ้งน่าสนใจและใหค้วาม

เพลดิเพลนิ  



ขัน้ตอนการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์

4. เขียนแผนผงัรายการ (program layout) การเขยีนแผนผงัรายการ

เป็นการน าการเดินเรื่องที่คิดไว ้มาเขียนเรียงล  าดบัก่อนหลงัพร ้อมกบัก าหนด

ช่วงเวลาเป็นวนิาทแีละนาทไีวด้ว้ย 

5. ร่างบทวิทยุโทรทศัน์ เมือ่ก าหนดแผนผงัรายการแลว้ก็ถงึข ัน้เขยีนร่าง

บทวทิยุโทรทศันอ์อกมาตามประเภทของบทว่าเป็นบทสมบูรณ ์บทกึ่งสมบูรณ์หรือ

บทประเภทใด เพือ่ใหร้ายการมคีุณภาพ 

6. ทดสอบตน้ร่างและปรบัปรุงบทวทิยโุทรทศัน์ เมือ่ไดร่้างบทวทิยุ

โทรทศันแ์ลว้ก่อนส่งพมิพ ์ผูเ้ขยีนบทควรลองอ่านบทออกเสยีงเพื่อดูลลีาและ

ช่วงเวลาเพือ่น ามาปรบัปรุงต่อไป



การด าเนินงานการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์

ลกัษณะการด าเนินงาน 

1. ใหผู้อ้ื่นเช่าช่วงเวลาในการผลิตรายการ ทางสถานีจะไม่เกี่ยวขอ้งกบั

การผลติรายการนัน้ สถานีจะสนใจเฉพาะคุณภาพของรายการ และรบัค่าสถานีจาก 

ผูเ้ช่านัน้ ผูเ้ช่าเวลาจะตอ้งหาผูอุ้ปถมัภร์ายการ (sponsor)  นกัแสดง และเสีย

ค่าใชจ่้ายเองท ัง้หมด ก าไรหรอืขาดทนุเท่าใดก็เป็นเรื่องของผูเ้ช่าเวลา



การด าเนินงานการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์

ลกัษณะการด าเนินงาน 

2. ใหผู้อ้ืน่รบังานผลติ ทางสถานีจะใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใด

รบังานผลติไปท ัง้รายการตามราคาทีต่กลงกนั ผูผ้ลติก็มหีนา้ทีผ่ลติ 

โดยจดัหาผูแ้สดง เครื่องแต่งกาย แต่งหนา้ ผูก้ ากบัการแสดง ฯลฯ 

ส่วนสถานีมหีนา้ทีอ่  านวยความสะดวก 



การด าเนินงานการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์

ลกัษณะการด าเนินงาน 

3. สถานีผลิตรายการเอง สถานีจะตอ้งจดัหาผูแ้สดง ทีมงานและ             

ทกุอย่างทีต่อ้งใชใ้นรายการเองท ัง้หมด โดยสถานีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทกุอย่าง 

เช่น การผลิตรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทศัน์ทุกช่องของไทย ส่วน ใหญ่

ด าเนินการผลติโดยทมีงานข่าวของสถานีนัน้เอง


