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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความชิ้นนี้  เพื่อต้องการอธิบายการกำากับพิธีกรเด็กในรายการแอนิเมชั่น คลับ  โดยพบ

ว่าการกำากับพิธีกรเด็กมีองค์ประกอบสำาคัญดังนี้ (1) ฝึกฝนพิธีกร  (2) สร้างลักษณะเด่นของพิธีกร (3) รู้จักธรรมชาติของเด็ก (4) 

การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก (5) การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ (6) ปรับบทให้เข้ากับธรรมชาติของเด็ก (7) บอกสิ่งที่ต้องการ

สื่อสารให้ชัดเจน (8) กำากับอารมณ์และลักษณะทางการแสดง (9) ให้เด็กออกความคิดเห็น (10) รับฟังความคิดเห็นของเด็ก (11) 

รู้ข้อจำากัดของพิธีกร (12) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  
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Abstract

 This article aims to describe about directing the children in television program “Animation Club.” 

There are 12 important elements for director to concern when directing the children: (1) rehearsal the chil-

dren, (2) create the outstanding character of the children, (3) understand the nature of children, (4) build 

relationship with children, (5) rehearsal before shooting, (6) adapt the script to children’s nature, (7) tell 

children what you want clearly, (8) directing the feeling and acting, (9) let children tell their opinions, (10) 

listen to children’s opinions, (11) know the limit of children and (12) build relationship with parents.

Keywords: Directing the children / Animation Club / Children program

จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ

 ผูท้ีอ่ยูใ่นการทำางานเบือ้งหลงัการผลิตรายการโทรทศัน ์ มกัไดย้นิกติตศิพัทข์อง 4 สิง่พึงระวงัเหลา่นี ้“สตัว ์เดก็ เอฟเฟค 

และสลิง”

 • สัตว์ : สิ่งมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ พร้อมจะทำาตามความรู้สึกของตัวเองทุกเมื่อ

 • เด็ก : สิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุม ต้องใช้การหลอกล่อขั้นสูงถึงจะปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการ

 • เอฟเฟค : สิ่งไม่มีชีวิตที่มีระบบซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องควบคุมและทำาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

          • สลิง : สิ่งไม่มีชีวิตที่ไร้กฎเกณฑ์และทิศทาง เคลื่อนไหวไปตามอากาศกับแรงโน้มถ่วงของโลกและบริบทแวดล้อมนั้นๆ

 4  สิง่ทีพ่งึระวงัสำาหรบัผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัในการผลติรายการโทรทศัน ์ซึง่อาจกอ่ให้เกดิการทำางานทีอ่ยากลำาบากหรอืผลงาน

อาจไม่เป็นไปที่เราต้องการ ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย หรอื สถานโีทรทศัน ์“ไทยพบีเีอส”  โดยสำานกัเครอืขา่ยสือ่สาธารณะ ไดล้งความรว่มมอืในการผลติรายการโทรทศัน์

ประเภทรายการเด็ก “รายการแอนิเมช่ันคลับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการ

เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน สาขาออกแบบภาพเคลื่อนไหว หรือในสาขาอื่นๆ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน

การกำาหนดผลติชิน้งานในวาระการสือ่สารสาธารณะอยา่งเปน็รปูธรรม 2. เพือ่พฒันาศักยภาพของนกัศกึษา ใหเ้กดิการสรา้งสรรค์

งานในสือ่โทรทศันผ์า่นการปฏบิตัจิรงิในรปูแบบของการผลติแอนเิมชนั และการผลติรายการเดก็ และ 3. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความ

ร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสื่อสาธารณะไปด้วยกัน 
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จากการทำาความรว่มมอืดงักล่าว  ผูส้รา้งสรรค์ไดผ้ลติรายการ

โทรทศันป์ระเภทรายการเดก็และเยาวชน ในชือ่รายการ “แอ

นิเมชั่นคลับ” เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เริ่มออกอากาศตั้งแค่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง วัน

ที่ 31 มกราคม 2559 ในซีซั่น 1 และต่อเนื่องด้วย ซีซั่น 2 

ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 30 มิถุนายน 

2560

 การผลิตรายการแอนิเมชั่นคลับ ซึ่งมีผู้ดำาเนิน

รายการ(พิธกีร) ท่ีเปน็เดก็ ถอืเปน็งานทีม่คีวามทา้ทายสำาหรบั

ผูส้รา้งสรรค ์ในการควบคมุเดก็ใหป้ฏบิตัติามและสือ่สารออก

มาตามบทหรอืสิง่ทเีราต้องการสือ่สารไปยงัผูร้บัสารกลุม่เปา้

หมาย  อกีทัง้มกิีตตศิพัทข์อง 4 สิง่พงึระวงัในการทำางานเบือ้ง

หลังคือ “สัตว์ เด็ก เอฟเฟค และสลิง” ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึง

ต้องการนำาเสนอวิธีการทำางานกับเด็กในรายการแอนิเมชั่น

คลับ

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการกำากับรายการ

 สมคิด  ธีรศิลป์ กล่าวไว้ว่า การกำากับรายการ 

(Directing)  คือ การควบคุมรายการเพื่อให้รายการซึ่งกำาลัง

แสดงอยู่ให้ภาพและเสียงได้แพร่ออกอากาศไปอย่างมี

ประสิทธิภาพในคุณค่าของภาพในด้านศิลปะ  และการรับรู้

ทางสายตา  และการได้ฟัง ผู้ที่จะเป็นผู้ควบคุมรายการนี้เรา

เรียกว่า  ผู้กำากับรายการ หรือ Program Director 

 ผู้กำากับรายการ (Program Director) ทำาหน้าที่  

และรับผิดชอบดังนี้

 • รับผิดชอบรายการที่ได้รับมอบหมายจากสถานี  

ให้รายการอยู่ในกรอบ  คืออยู่ในนโยบายของเจ้าสังกัดไม่ขัด

ต่อกฎหมาย

 • มีหน้าที่ดูแลการซ้อมก่อนออกอากาศ  หรือก่อน

บันทึกภาพ

 • ควบคุมรายการที่กำาลังบันทึกภาพ  โดยผู้กำากับ

รายการต้องอ่านบทให้เข้าใจ

 • เป็นผู้แนะนำาฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจบท และเข้าใจ

งานที่ต้องทำา

 • เป็นผู้ควบคุมการประกอบภาพจากกล้อง  และ

ควบคุมเสียงในการเผยแพร่และบันทึกภาพ

 • ควบคุมผู้เดี่ยวข้องกับงานที่กำาลังดำาเนินรายการ

 • เปน็ผูร้ายงานผลงาน  เพือ่เสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา  

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์

 ในการผลิตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิตที่

เกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่าย และต้องทำางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง

แต่ละฝ่ายก็มีความชำานาญเฉพาะด้านในหน้าที่ที่ตนรับผิด

ชอบอยู่และต่างก็มีความสำาคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์

เทา่เทยีมกนั ซึง่การทำางานถา้ขาดฝา่ยหนึง่ฝา่ยใดไปจะทำาให้

การทำางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือฝ่าไดฝ่ายหนึ่งขาดตก

บกพร่องในหน้าที่ อาจเป็นเหตุให้รายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น

ไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ดงันัน้สิง่สำาคญัในการผลติรายการวทิยโุทรทัศนค์อื

การทำางานเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถทั้งใน

ดา้นการสรา้งสรรค์ และการใช้เครือ่งมอื อปุกรณ ์ในการผลติ

ให้ผสมผสานกันออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ได้อย่างมี

คุณภาพ ดังนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์จะประกอบด้วยขั้น

ตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 การเตรยีมการกอ่นการผลติรายการ

วทิยโุทรทศัน ์(Pre-Production) ในการผลติรายการโทรทศัน์

ประเภทรายการเด็กและเยาวชน “รายการแอนิเมชั่นคลับ” 

ผูจ้ดัทำาไดร้ว่มวางแผนการผลติรายการกบัทางสถานโีทรทศัน์

ไทยพีบีเอส โดยเริ่มจากการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเชิญ

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญรายการเด็กจากประเทศนอร์เวย์ 

มาเปน็วทิยากร  ผลจากการอบรมดงักลา่ว จงึไดแ้นวคดิเกีย่ว

กบัการผลติรายการคอื “คดิ วเิคราะห ์แยกแยะ เรยีนรู”้ เปน็

แกน่การดำาเนนิรายการ  มกีารกำาหนดโครงสรา้งของรายการ 

ต้องมีการ์ตูนแอนิเมชั่น ความยาวประมาณ 3-5 นาที ใน

รายการ และให้ผู้ดำาเนินรายการคือพิธีกรดำาเนินเรื่องผ่าน

กิจกรรม โดยกำาหนดว่าต้องมีพิธีกร 4 คน และทั้งหมดต้องมี

บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 

  2.2 การปฏิบัติงานระหว่างการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน์ (Production) การปฏิบัติงานระหว่าง

การผลิต เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

ต้องปฏิบัติเพื่อให้รายการที่ผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง 

อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539 ) และศูนย์เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา (2531) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานระหว่างการผลิต 

รายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถสรุป ได้ดังนี้

  • การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทำา ใน

ขั้นการปฏิบัติงานระหว่างผลิต การเตรียมความพร้อมเป็น

งานสำาคัญอีกงานหนึ่งในการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการจะ

ต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน ผู้ผลิตรายการจะจดราย

ละเอียดและข้อความท่ีจำาเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการแสดง คนงาน และอ่ืนๆ ที่

ต้องการไว้ ซึ่งผู้ผลิตรายการจะตรวจสอบอย่างละเอียดทันที

อยา่งไรกต็ามงานอกีสิง่หนึง่ทีผู่ผ้ลติรายการจะตอ้งตรวจสอบ 
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คือ ตารางการถ่ายทำาว่าในวันที่ถ่ายทำา ถ่ายทำาในหรือนอก

ห้องส่ง สดหรือบันทึกเทป และมีใครต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วง

เช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ตารางถ่ายทำา (Shooting Sched-

ule) มีไว้เพื่อจะช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพ ประหยัด

เวลาผู้แสดง 

  • การกำากับและถ่ายทำารายการ (1) การ

ฝึกซ้อม ผู้ผลิตรายการจะกำาหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า 

โดยระบวุนั เวลา สถานที ่ใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งมาซอ้ม สว่น

ใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ต้องมา และ (2) การถ่ายทำารายการ 

ขั้นนี้เป็นขั้นที่บันทึกภาพเมื่อทุกอย่างได้เตรียมกันเรียบร้อย

ก็ถึงเวลาที่รอคอย นั่นก็คือการบันทึกภาพต่างๆ ตามเนื้อหา

ในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลาที่บันทึกภาพผู้กำากับ

รายการควรจะตรวจสอบสิ่งต่างๆ ว่าเรียบร้อย และพร้อมที่

จะถ่ายทำาหรือไม่

  เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตระเตรียมเรียบร้อย

แล้ว ก็พร้อมที่จะถ่ายทำาได้ และในขณะที่ถ่ายทำารายการนั้น

ผูก้ำากบัจะตอ้งตรวจสอบส ีความคมชดั และความถูกตอ้งของ

ภาพตามบท และควบคุมดูแลการทำางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อบันทึกภาพเสร็จแล้วควรจะมีการ 

Rewind เทปเพือ่ดูภาพทีบ่นัทกึไปนัน้คมชดัและถูกตอ้งหรอื

ไม ่และมอีะไรบกพรอ่งหรอืไม ่หากพบสิง่บกพรอ่งกจ็ะไดถ้า่ย

ซ่อมใหม่ 

  2.3 การดำาเนนิงานหลงัการผลติรายการ

วิทยุโทรทัศน์ (Post  Production) การดำาเนินงานหลังการ

ผลติเปน็ขัน้ตอนทีด่ำาเนนิการหลงัจากการผลติ เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งการประเมินผล

  • การตัดต่อลำาดับภาพ

  ภายหลังจากการปฏิบัติการผลิตและ

บันทึกเทปทั้งในห้องส่ง และนอกห้องส่งแล้ว ทีมตัดต่อก็จะ

นำาภาพทีบ่นัทกึมาลำาดบัเรยีงตามที ่Continuity ไดจ้ดบนัทกึ

ไว้อย่างละเอียดว่าช่วงไหน ตอนไหน จะตัดต่อด้วยตอนไหน 

บางรายการจะนำาเทคนิคพิเศษ 

  • การผสมเสยีง หมายรวมถงึการใสเ่สยีง

เพลง เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบและเสียงจริงลงไปใน

รายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสียงเป็นส่วนสำาคัญเช่นกัน 

ถ้ารายการดี ภาพดี เรื่องดี แต่การผสมเสียงลงในแถบเสียง

ไม่ดีผิดพลาดหรือผู้บรรยายเสียงไม่ดี จะทำาให้รายการทั้ง

รายการเสยีไปดว้ย ดงันัน้ผูผ้ลติรายการในช่วงวางแผนจะต้อง

เลอืกตวัผูบ้รรยาย ซึง่ถา้เสยีงดเีหมาะกับรายการและมคีวาม

ชำานาญจะทำาให้รายการทั้งรายการดี

  •  ตรวจสอบความถกูตอ้ง/แกไ้ข เมือ่เทป

โทรทศันด์งักลา่วไดถ้กูตดัตอ่และบนัทกึเสยีงตา่งๆ ตามบทท่ี

ได้กำาหนดไว้แล้ว เราก็นำาเอาเทปโทรทัศน์ดังกล่าวออกฉาย

ให้ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ ได้ชมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ

และวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง หาก

เรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางสถานีตรวจพิจารณา

 จากแนวคิดดังกล่าว  คือกระบวนการในการผลิต

รายการโทรทัศน์ ผู้จัดทำาได้ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อเป็น

แนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิตรายการ

เป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมการผลิตรายการ 

(การทำางานวางโครงเรือ่ง เขยีนบท สำารวจสถานทใีนการถา่ย

ทำา กำาหนดวนัถา่ยทำา) 2.การผลติรายการ (ซอ้มควิพธิกีร ถา่ย

ทำาจรงิ) 3.หลงัการผลิตรากการ (การตดัตอ่ ลงเสยีง ใสก่ราฟกิ 

ส่งให้ทางสถานีตรวจความถูกต้อง ส่งเทปออกอากาศ และ

ประเมินผลหลังจากออกอากาศไปแล้ว) โดยที่ในบทความนี้

ผู้จัดทำาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับการทำางานของพิธีกรเด็ก จะ

เกี่ยวข้องอยู่ 2 คือ การเตรียมการผลิตรายการ และการผลิต

รายการ

กระบวนการสร้างสรรค์

 รายการแอนิเมชันคลับ (Animation Club) เป็น

รายการเดก็ ออกอากาศทางสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส ตัง้แต่

ตุลาคม พ.ศ. 2558  จนถึงปัจจุบัน วันและเวลาออกอากาศ

มกีารเปลีย่นแปลงเกอืบทกุไตรมาตร รายการแอนเิมชนัคลบั 

เป็นรายการเด็กที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กอายุ 7-13 ปี 

และกลุม่เปา้หมายลองเปน็ผูป้กครอง โดยรายการมเีปา้หมาย

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ทำากิจกรรมร่วมกัน 

และเพื่อพัฒนาความคิดของเด็ก ภายใต้แนวความคิด (Con-

cept) “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู้” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน

รู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

การผลิตรายการโทรทัศน์รายการแอนิเมชั่น คลับ ในส่วนที่

เกี่ยวกับพิธีกรเด็ก มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

 1.การคัดเลือกผู้ดำาเนินรายการ

 หลังจากได้รับการอนุมัติจากทางสถานีให้ผลิต

รายการแอนิเมชั่นคลับได้  ทีมงานและบุคลากรของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ร่วมกันดำาเนินการคัดเลือกผู้ดำาเนิน

รายการ  โดยได้วางแผนไว้ว่าต้องการพี่คนโตหนึ่งคนในทีม 

และนอ้งๆ อกี 3 คน ซึง่การสรรหาผูด้ำาเนนิรายการทางสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครผ่านทางรายการ

โทรทศันข์องสถาน ีสือ่ออนไลนเ์ฟสบุค๊ เวบ็ไซตโ์ดยมผีูท้ีส่นใจ

เขา้มาสมคัรเปน็พธิกีรประมาณ 200 คน ซึง่จากการคดัเลอืก

นอ้งๆ ทีม่าสมคัรตา่งมคีวามสามารถทีห่ลากหลายทีมงานจงึ

ตกลงเลือกผู้ดำาเนินรายการหรือพิธีกรประจำารายการเรา

จำานวน 8 คน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน จาก

การคดัเลอืกพธิกีรของทีมงาน ไดท้มีพธีิกรจำานวน 2 ทมี ดงันี้
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ทีมที่ 1 ประกอบด้วย

 นางสาวนพธิรา เอกสิทธิชัย (เบสท์), เด็กหญิง

บัณฑิฎา  สันจยารมณ์ (ต้นนำ้า), เด็กชายวชิรวิทย์ อารีสมาน 

(ฟารีส), เด็กชายเฉลิมชัย  บุญประพาน (แทน)

ทีมที่ 2 ประกอบด้วย

 นางสาวรสธร  ตู้บรรเทิง (เมจิ), เด็กหญิงฆฤภร ทร

รศนสฤษดิ์ (ออกัส), เด็กชายภาวิต ลิมปสุธรรม (เจ็ม), เด็ก

ชายปัณวิชญ์ พายัพวัฒนวงษ์ (ปันปัน)

ภาพที่ 1 ทีมพิธีกร

 

 2. อบรมพิธีกร และทีมงาน

 หลังจากได้ทีมงานพิธีกร ทางสำานักเครือข่ายส่ือ

สาธารณะไดจั้ดการอบรมพธิกีรโดยการเชญิวทิยากรพเิศษมา

อบรมและสร้างกิจกรรมให้กับพิธีกร (work shop) โดยมีจุด

ประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของพิธีกรให้ออกมาได้มากที่สุด 

วิทยากรพิเศษคือ คุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล

ภาพที่ 2 การอบรมพิธีกร โดยคุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล

 ในการอบรมพิธีกรทางทีมงานในการผลิตรายการ

ไดเ้ขา้รว่มอบรมดงักลา่วดว้ยเพือ่เปน็การสรา้งความสนทิสนม

กบัพธิกีร โดยทมีงานไดท้ำาการทดลอง และไดป้ฏบัิตจิรงิจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมก็นำา

องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้วางแผน และผลิตรายการ  

ภาพที่ 3 ทีมงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

  3. การเตรียมความพร้อมของพิธีกร

 การผลิตรายการแอนิเมชั่น ใน แต่ละตอนเป็นการ

นำาเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน  ดังนั้นบทบาทที่พิธีกรจะได้รับ

เพื่อเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้ชมก็จะแตกต่างกันออกไป   จึงต้องมี

การเตรียมความพร้อมของพิธีกรก่อนที่จะถ่ายทำาจริง  โดย

ทีมงานใช้วิธีการส่งบทให้น้องๆ อ่านก่อนวันถ่ายทำา และโทร

คยุกบัผูป้กครองของพธิกีรเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะถา่ยทำาในวนันัน้ 

และบทบาทที่น้องจะไดรับ

 4. การซ้อมการแสดง

 ในการถา่ยทำารายการทกุครัง้ โปรดวิเซอร์จะทำาการ

กำากบัพธิกีรและนกัแสดงทัง้หมดใหม้กีารฝกึซอ้มบทพดู ซอ้ม

การแสดง ซ้อมจดุในการยนื รายละเอยีดและท่าทางตา่งๆ ใน

การแสดง ให้นักแสดงและพิธีกรทำาความเข้าใจกับบทให้ได้

มากที่สุด เพื่อที่ให้งานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 5. การถ่ายรายการ

 ในกระบวนการถ่ายทำา ผู้กำากับควบคุมให้เด็กได้

สวมบทบาททีเ่ขาไดร้บัมอบหมายในแตล่ะตอน ซึง่ในการถา่ย

ทำาควรปลอ่ยใหพ้ธิกีรเดก็ไดแ้สดงความสามารถของเขาออก

มา เพราะจะได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความน่ารัก

แบบเดก็ของเดก็  ซึง่หากถา่ยทำาเดก็ทำาผดิหรอืพลาดผูก้ำากบั

ไมค่วรดมุากเกนิไปเพราะเขาอาจจะกลวัแตไ่มส่ามารถแสดง

ตามทีเ่ราตอ้งการและตอ่ตา้นเราได ้ แตผู่ก้ำากบัสามารถแสดง
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ความไมพ่อใจหรอืกลา่วตกัเตอืนได ้แตต่อ้งไมก่ระทำาจนสรา้ง

ความกดดันให้พธิกีรจนเกนิไป  หรอือาจใหก้ำาลงัใจในรปูแบบ

ต่างๆ เช่น ทำาเป็นเรื่องตลกแล้วเริ่มต้นใหม่  ในกรณีที่เด็กซน

มาเลน่ตลอดเวลาควรแกไ้ขโดยอาจใหผู้ป้กครองหรอืคนทีเ่ดก็

กลัวเข้ามาช่วยควบคุม

องค์ความรู้ที่ได้รับ

 การกำากบัเดก็ในการผลติรายการโทรทศันร์ายการ 

แอนิเมชั่น คลับ  มีองค์ประกอบในการทำางานดังต่อไปนี้

 1. ฝึกฝนพิธีกร  ในขั้นตอนนี้เราควรสร้างกิจกรรม

เพือ่เปน็การละลายพฤติกรรมระหวา่งพธิกีรแตล่ะคน รวมท้ัง

ทีมผู้ผลิตรายการ สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม และติดตาม

ลักษณะการทำางานเป็นกลุ่มของพิธีกรแต่ละคน เพื่อนำาไป

ปรับปรุงแก้ไขและง่ายต่อการทำางานจริง

 2. สร้างลักษณะเด่นของพิธีกร (Character) 

เป็นการสร้างลักษณะเด่นของพิธีกรแต่ละคน ให้สอดคล้อง

กบัรปูแบบของรายการ  จงึไดส้รา้งลกัษณะนสิยัไวใ้นบทของ

รายการ และนำาออกมากำากับการแสดงในทุกตอน เพื่อสร้าง

ภาพจำาใหแ้กผู่ช้ม เชน่ พีเ่บสทเ์ปน็พีส่าวใจด ีมีความเปน็ผูน้ำา 

น้องแทนเป็นเด็กช่างคิด วิเคราะห์ สนใจเทคโนโลยี  น้องฟา

รสี เปน็เดก็จอมซนประจำาบา้น ชอบเลน่กฬีา  นอ้งตน้นำา้เปน็

เด็กช่างสังเกต ชอบกิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น

 3. รู้จักธรรมชาติของเด็ก  พิธีกรเด็กแต่ละคนมี

ความต้องการ  ความสนใจ  การเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน เพราะ

ฉะนัน้ผูก้ำากับตอ้งรูจั้กจิตวทิยาเดก็ของแตล่ะคนเพือ่โนม้น้าว

ใจให้เด็กสามารถทำาในสิ่งที่เราต้องการได้ แน่นอนว่าการ

กำากับพิธีกรเด็กสามคนให้อยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นไปได้ยาก

มาก จากการสังเกตโดยเฉพาะพิธีกรเด็กสามคนซึ่งเป็นวัย

กำาลงัซน ซึง่พวกเขาจะไมอ่ยูน่ิง่เฉย มกัจะเลน่ตลอดเวลา การ

ที่ผู้กำากับรู้จักธรรมชาติของเด็กเหล่านี้ได้จะสามารถควบคุม

ให้เด็กเหล่านี้เชื่อฟัง และทำางานได้ง่ายขึ้น 

 4. การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้กำากับ

รายการเด็กควรให้ความสำาคัญ เพราะเด็กจะมีความเขินอาย

หากต้องแสดงหรือทำาท่าทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคยทำาให้การ

แสดงจะออกมาไมเ่ปน็ธรรมชาต ิเพราะฉะนัน้ผูก้ำากบัควรเริม่

ต้นด้วยการพูดคุยในสิ่งที่เด็กสนใจ หรือเล่นเกมเพื่อให้พิธีกร

เดก็มคีวามคุ้นเคยกบัผูก้ำากบั  รวมถึงทมีงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ด้วย  โดยจากการสังเกตหลังจากทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง

พิธีกรกับทีมงานจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเริ่มมีการแสดงอย่างที่

ไมไ่ดม้กีารเตรยีมมากอ่น หรือไมม่ใีนบทรายการ (Improvisa-

tion) ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะพิธีกรได้แสดงความเป็น

ธรรมชาติและความเป็นตัวของตัวเองออกมา ผู้กำากับมีสิทธิ์

ตัดสินใจว่าจะนำาไปประยุกต์เข้ากับบทรายการหรือไม่

 5. การฝกึซอ้มกอ่นผลติรายการ  ในแตล่ะตอนกอ่น

บันทึกเทปรายการ ได้มีการส่งบทให้พิธีกรฝึกซ้อมเป็นระยะ

เวลาประมาณหนึ่ง แต่พิธีกรทุกคนไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกัน จึง

ทำาใหว้นับนัทกึเทปรายการตอ้งนำาพธิกีรมาฝกึซอ้มร่วมกนัอกี

ครัง้กอ่นการบนัทกึเทปจรงิ เพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั หรอื

อาจปรับเปลี่ยนบทตามความเหมาะสม เช่น บทสนทนายาว

เกินไป อาจต้องแบ่งถ่ายเป็นรอบหรือทำาให้กระชับขึ้น

 6. ปรบับทใหเ้ขา้กบัธรรมชาตขิองเดก็ เดก็แตค่นมี

การพฒันาเรือ่งภาษาทีต่า่งกนั เพราะฉะนัน้บทของเดก็ไมค่วร

ใช้คำาที่ยากจนเกินไป หรือใช้ประโยคที่ทำาให้เด็กพูดได้ไม่

ชัดเจนและไม่ราบลื่น ผู้กำากับควรปรับบทให้เป็นภาษาที่พูด

ได้ง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กสามารถพูดได้ชัดเจนและ

เป็นธรรมชาติมากขึ้น จากการทำางานในรายการมีการปรับ

บทในเวลาซ้อมก่อนการถ่ายทำา เพื่อดูว่ามีประโยคไหนที่เด็ก

พูดไม่ชัดเจนบ้างและแก้ไขในทันที  

 7. บอกสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน หากการกำากับไม่มี

ความชดัเจนพธิกีรเด็กกจ็ะแสดงออกมาแบบไมชั่ดเจนและไม่

เปน็ธรรมชาตเินือ่งดว้ยพวกเขาไมรู่จ้ดุประสงค์ทีแ่ทจ้รงิ การ

กำากับเด็กไม่ควรซับซ้อน ผู้กำากับควรบอกกับเด็กว่าสิ่งที่เรา

ต้องการคืออะไร เพราะพิธีกรเด็กในวัยนี้สามารถทำาความ

เข้าใจได้ ถ้าพวกเขาทราบเป้าหมายที่ชัดเจนเขาจะสามารถ

แสดงออกมาได้ง่ายขึ้นและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

 8. กำากับอารมณแ์ละลกัษณะทางการแสดง  ในบาง

ครั้งพิธีกรเด็กอาจสื่อสารด้วยบทรายการในลักษณะท่องจำา 

ทำาให้ขาดอารมณ์ร่วม ผู้กำากับจึงต้องสร้างความเข้าใจหรือ

บอกความต้องการโดยละเอียดกับพิธีกร โดยต้องคำานึงเสมอ

ว่า พิธีกรเด็กมีความจำาที่ดี  แต่ต้องไม่ทำาให้ลักษณะของการ

แสดงดูยากจนเกินไป เช่น แสดงอาการเครียด แสดงอาการ

ปวดท้อง แสดงอาการเขินอาย อาจทำาให้เด็กจะสื่อสารออก

มาได้ไม่ถูกต้อง เพราะจะกังวลทั้งบทพูดและการแสดง

 9. ให้เด็กออกความคิดเห็น  กิจกรรมบางอย่างใน

รายการเชน่การประดษิฐส์ิง่ของ ควรใหเ้ดก็ทำาดว้ยจตินาการ

ของเขาเอง ซึง่จะทำาใหพ้วกเขามคีวามภาคภมูใิจในตนเองจาก

สิง่ทีเ่ขาทำา ถงึแมว้า่สิง่ทีป่ระดษิฐอ์าจจะออกมาไมเ่ปน็ไปตาม

ที่ผู้กำากับต้องการแต่ผู้กำากับต้องยอมรับให้ได้ว่านี่คือสิ่ง

ประดษิฐท์ีม่าจนิตนาการของเดก็ในวยันี ้และให้พธีิกรเดก็ได้

อธิบายถึงเหตุผลของพวกเขาที่ทำาสิ่งประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้น จะ

ทำาให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น

 10. รบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ นอกเหนอืจากการ

ใหพ้ธิกีรเด็กออกความคดิเหน็ ผู้กำากับควรรับฟงัความคดิเหน็

ของเด็กเช่นกัน เพราะการทำางานรายการเด็กโดยที่ผู้กำากับ

นั้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจทำาให้การเขียนบทหรือประเด็นที่เด็กๆ

พดูถงึกนัในปจัจบัุนผูใ้หญอ่าจมองขา้มไป ทำาใหค้วามเห็นของ
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เด็กบางอย่างจะเป็นประโยชน์สำาหรับการผลิตรายการเด็ก 

เช่นคำาพูดที่ติดปากของเด็กในวัยนี้ ซึ่งนอกจากทำาให้พิธีกร

เดก็ภมูใิจในตนเองแลว้ยงัทำาใหร้ายการทีอ่อกมาสามารถเขา้

ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

 11. ข้อจำากัดของพิธีกร ต้องให้ความสำาคัญอย่าง

มากกบัเรือ่งสว่นตวั ซึง่มผีลตอ่บทรายการและการกำากบัการ

แสดง เชน่ น้องฟารสีเปน็ชาวมสุลมิ ซ่ึงมขีอ้จำากดัหลายอยา่ง

ที่ค่อนข้างเคร่ง ผู้กำากับต้องประสานงานกับทีมงานผู้ผลิตให้

ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตว่ามีวัตถุ กิจกรรม หรือ

สถานการณ์ใดไม่สามารถนำามาใช้ประกอบการผลิตรายการ

ได้ เช่น อาหาร สัตว์เลี้ยง เรื่องศาสนา หรือพี่เบสท์เป็นคนผิว

แพง้า่ย กต็อ้งตรวจสอบและประสานงานในลกัษณะเดยีวกัน

 12. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  นอก

เหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับพิธีกรเด็กๆแล้ว ผู้กำากับ

ไม่ควรละเลยผู้ปกครอง เพราะการออกกองถ่ายในบางครั้งผู้

กำากับไม่สามารถควบคุมพิธีกรเด็กได้ ผู้กำากับอาจจะต้อง

อาศัยผู้ที่คุ้นเคยกับพิธีกรเด็กอย่างผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารสิ่ง

ที่เราต้องการให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น และผลออกมาตามที่ผู้

กำากับต้องการมากขึ้น

 ทั้ง 12 หัวข้อเป็นสิ่งที่สำาคัญที่ผู้กำากับควรคำานึงใน

การกำากบัเดก็ ซึง่เปน็ผลจากการกำากบัพธิกีรเดก็จากรายการ

แอนเิมชนัคลบั แตอ่ยา่งไรกต็ามการกำากบัเดก็ในรายการประ

เภทอื่นๆอาจมีข้อควรคำานึงที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่

ประเภทของรายการ และรูปแบบการนำาเสนอ ซึ่งผู้กำากับยัง

ต้องมีการศึกษาต่อไป

 จากการได้ร่วมทำางานกับพิธีกรที่เป็นเด็ก  เราพบ

ว่าการที่มีคนบอกว่าการทำางานกับเด็กเป็นที่น่ากลัว  เป็น

ความเสีย่งท่ีควรหลกีเลีย่ง  ผูจ้ดัทำากลบัมองวา่การทำางานกบั

เดก็ไมเ่ปน็สิง่ทีน่า่กลวัอกีตอ่ไปแลว้ เพราะเดก็ปจัจบุนัมคีวาม

สามารถ เด็กๆ จะปรับตัวเข้ากับการทำางานได้ดีเสมอ และมี

การเตรยีมความพร้อมกอ่นการแสดง เชน่การเรยีนการแสดง

หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติม หรือการเตรียมความ

พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้นการทำางานกับเด็กไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว

อีกต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ใหเ้ดก็ทำาตามใจเขา การทำางานกบัเดก็ควรมบีาง

ช่วงปล่อยให้เด็กเขาสร้างจิตนาการของเขา  เพราะจะทำาให้

เราได้งานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  และมีความเป็นธรรมชาติ

ของเด็ก

 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การกำากับรายการ

เด็กในกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือ

น้อย เช่น น้องฟารีสต้องไปซ้อมละครเวที หรือน้องแทนมี

อาการไม่สบายในวันบันทึกเทปรายการ พิธีกรเด็กอาจไม่

สามารถอดทนต่อสภาพร่างกายได้นาน ทีมงานผู้ผลิตก็ไม่

สามารถใหพ้ธิกีรมาทำาการแสดงตอ่ได ้ต้องใหค้วามสำาคญัตอ่

สขุภาพเปน็หลกั หนา้ทีข่องผูก้ำากบัจงึตอ้งตดัสนิใจวา่จะปรบั

บทรายการไปในทศิทางใด เชน่ ยา้ยฉากอืน่มาถา่ยกอ่น หรอื

ตัดบทของพิธีกรคนหนึ่งแล้วให้เหตุผลไปในระหว่างการ

บันทึกรายการ
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