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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 children, (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
ผูท้ อี่ ยูใ่ นการทำางานเบือ้ งหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ มักได้ยนิ กิตติศพั ท์ของ 4 สิง่ พึงระวังเหล่านี้ “สัตว์ เด็ก เอฟเฟค
และสลิง”
• สัตว์ : สิ่งมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ พร้อมจะทำาตามความรู้สึกของตัวเองทุกเมื่อ
• เด็ก : สิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุม ต้องใช้การหลอกล่อขั้นสูงถึงจะปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการ
• เอฟเฟค : สิ่งไม่มีชีวิตที่มีระบบซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องควบคุมและทำาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
• สลิง : สิ่งไม่มีชีวิตที่ไร้กฎเกณฑ์และทิศทาง เคลื่อนไหวไปตามอากาศกับแรงโน้มถ่วงของโลกและบริบทแวดล้อมนั้นๆ
4 สิง่ ทีพ่ งึ ระวังสำาหรับผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการทำางานทีอ่ ยากลำาบากหรือผลงาน
อาจไม่เป็นไปที่เราต้องการ ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ “ไทยพีบเี อส” โดยสำานักเครือข่ายสือ่ สาธารณะ ได้ลงความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการเด็ก “รายการแอนิเมชั่นคลับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน สาขาออกแบบภาพเคลื่อนไหว หรือในสาขาอื่นๆ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำาหนดผลิตชิน้ งานในวาระการสือ่ สารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เกิดการสร้างสรรค์
งานในสือ่ โทรทัศน์ผา่ นการปฏิบตั จิ ริงในรูปแบบของการผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการเด็ก และ 3. เพือ่ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสื่อสาธารณะไปด้วยกัน
* อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
** อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
*** อาจารย์ประจำาภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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จากการทำาความร่วมมือดังกล่าว ผูส้ ร้างสรรค์ได้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทรายการเด็กและเยาวชน ในชือ่ รายการ “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
การผลิ ต รายการแอนิ เ มชั่ น คลั บ ซึ่ ง มี ผู้ ดำ า เนิ น
รายการ(พิธกี ร) ทีเ่ ป็นเด็ก ถือเป็นงานทีม่ คี วามท้าทายสำาหรับ
ผูส้ ร้างสรรค์ ในการควบคุมเด็กให้ปฏิบตั ติ ามและสือ่ สารออก
มาตามบทหรือสิง่ ทีเราต้องการสือ่ สารไปยังผูร้ บั สารกลุม่ เป้า
หมาย อีกทัง้ มีกติ ติศพั ท์ของ 4 สิง่ พึงระวังในการทำางานเบือ้ ง
หลังคือ “สัตว์ เด็ก เอฟเฟค และสลิง” ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึง
ต้องการนำาเสนอวิธีการทำางานกับเด็กในรายการแอนิเมชั่น
คลับ
แนวความคิดของการสร้างสรรค์
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกำากับรายการ
สมคิด ธีรศิลป์ กล่าวไว้ว่า การกำากับรายการ
(Directing) คือ การควบคุมรายการเพื่อให้รายการซึ่งกำาลัง
แสดงอยู่ ใ ห้ ภ าพและเสี ย งได้ แ พร่ อ อกอากาศไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในคุณค่าของภาพในด้านศิลปะ และการรับรู้
ทางสายตา และการได้ฟัง ผู้ที่จะเป็นผู้ควบคุมรายการนี้เรา
เรียกว่า ผู้กำากับรายการ หรือ Program Director
ผู้กำากับรายการ (Program Director) ทำาหน้าที่
และรับผิดชอบดังนี้
• รับผิดชอบรายการที่ได้รับมอบหมายจากสถานี
ให้รายการอยู่ในกรอบ คืออยู่ในนโยบายของเจ้าสังกัดไม่ขัด
ต่อกฎหมาย
• มีหน้าที่ดูแลการซ้อมก่อนออกอากาศ หรือก่อน
บันทึกภาพ
• ควบคุมรายการที่กาำ ลังบันทึกภาพ โดยผู้กาำ กับ
รายการต้องอ่านบทให้เข้าใจ
• เป็นผู้แนะนำาฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจบท และเข้าใจ
งานที่ต้องทำา
• เป็นผู้ควบคุมการประกอบภาพจากกล้อง และ
ควบคุมเสียงในการเผยแพร่และบันทึกภาพ
• ควบคุมผู้เดี่ยวข้องกับงานที่กำาลังดำาเนินรายการ
• เป็นผูร้ ายงานผลงาน เพือ่ เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ในการผลิตรายการโทรทัศน์มีกระบวนการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่าย และต้องทำางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
แต่ละฝ่ายก็มีความชำานาญเฉพาะด้านในหน้าที่ที่ตนรับผิด
ชอบอยู่และต่างก็มีความสำาคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์
เท่าเทียมกัน ซึง่ การทำางานถ้าขาดฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดไปจะทำาให้
การทำางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือฝ่าไดฝ่ายหนึ่งขาดตก
บกพร่องในหน้าที่ อาจเป็นเหตุให้รายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น
ไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนัน้ สิง่ สำาคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์คอื
การทำางานเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถทั้งใน
ด้านการสร้างสรรค์ และการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการผลิต
ให้ ผ สมผสานกั น ออกมาเป็ น รายการโทรทั ศ น์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ ดังนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์จะประกอบด้วยขั้น
ตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การเตรียมการก่อนการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ (Pre-Production) ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการเด็กและเยาวชน “รายการแอนิเมชั่นคลับ”
ผูจ้ ดั ทำาได้รว่ มวางแผนการผลิตรายการกับทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส โดยเริ่มจากการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญรายการเด็กจากประเทศนอร์เวย์
มาเป็นวิทยากร ผลจากการอบรมดังกล่าว จึงได้แนวคิดเกีย่ ว
กับการผลิตรายการคือ “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู”้ เป็น
แก่นการดำาเนินรายการ มีการกำาหนดโครงสร้างของรายการ
ต้องมีการ์ตูนแอนิเมชั่น ความยาวประมาณ 3-5 นาที ใน
รายการ และให้ผู้ดำาเนินรายการคือพิธีกรดำาเนินเรื่องผ่าน
กิจกรรม โดยกำาหนดว่าต้องมีพิธีกร 4 คน และทั้งหมดต้องมี
บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
2.2 การปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งการผลิ ต
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
ละเอียดและข้อความที่จำาเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการแสดง คนงาน และอื่นๆ ที่
ต้องการไว้ ซึ่งผู้ผลิตรายการจะตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
อย่างไรก็ตามงานอีกสิง่ หนึง่ ทีผ่ ผู้ ลิตรายการจะต้องตรวจสอบ
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คือ ตารางการถ่ายทำาว่าในวันที่ถ่ายทำา ถ่ายทำาในหรือนอก
ห้องส่ง สดหรือบันทึกเทป และมีใครต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วง
เช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ตารางถ่ายทำา (Shooting Schedule) มีไว้เพื่อจะช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพ ประหยัด
เวลาผู้แสดง
• การกำากับและถ่ายทำารายการ (1) การ
ฝึกซ้อม ผู้ผลิตรายการจะกำาหนดตารางฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า
โดยระบุวนั เวลา สถานที่ ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องมาซ้อม ส่วน
ใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ต้องมา และ (2) การถ่ายทำารายการ
ขั้นนี้เป็นขั้นที่บันทึกภาพเมื่อทุกอย่างได้เตรียมกันเรียบร้อย
ก็ถึงเวลาที่รอคอย นั่นก็คือการบันทึกภาพต่างๆ ตามเนื้อหา
ในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนที่จะถึงเวลาที่บันทึกภาพผู้กำากับ
รายการควรจะตรวจสอบสิ่งต่างๆ ว่าเรียบร้อย และพร้อมที่
จะถ่ายทำาหรือไม่
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตระเตรียมเรียบร้อย
แล้ว ก็พร้อมที่จะถ่ายทำาได้ และในขณะที่ถ่ายทำารายการนั้น
ผูก้ าำ กับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้องของ
ภาพตามบท และควบคุมดูแลการทำางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อบันทึกภาพเสร็จแล้วควรจะมีการ
Rewind เทปเพือ่ ดูภาพทีบ่ นั ทึกไปนัน้ คมชัดและถูกต้องหรือ
ไม่ และมีอะไรบกพร่องหรือไม่ หากพบสิง่ บกพร่องก็จะได้ถา่ ย
ซ่อมใหม่
2.3 การดำาเนินงานหลังการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ (Post Production) การดำาเนินงานหลังการ
ผลิตเป็นขัน้ ตอนทีด่ าำ เนินการหลังจากการผลิต เพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งการประเมินผล
• การตัดต่อลำาดับภาพ
ภายหลั ง จากการปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต และ
บันทึกเทปทั้งในห้องส่ง และนอกห้องส่งแล้ว ทีมตัดต่อก็จะ
นำาภาพทีบ่ นั ทึกมาลำาดับเรียงตามที่ Continuity ได้จดบันทึก
ไว้อย่างละเอียดว่าช่วงไหน ตอนไหน จะตัดต่อด้วยตอนไหน
บางรายการจะนำาเทคนิคพิเศษ
• การผสมเสียง หมายรวมถึงการใส่เสียง
เพลง เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบและเสียงจริงลงไปใน
รายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสียงเป็นส่วนสำาคัญเช่นกัน
ถ้ารายการดี ภาพดี เรื่องดี แต่การผสมเสียงลงในแถบเสียง
ไม่ดีผิดพลาดหรือผู้บรรยายเสียงไม่ดี จะทำาให้รายการทั้ง
รายการเสียไปด้วย ดังนัน้ ผูผ้ ลิตรายการในช่วงวางแผนจะต้อง
เลือกตัวผูบ้ รรยาย ซึง่ ถ้าเสียงดีเหมาะกับรายการและมีความ
ชำานาญจะทำาให้รายการทั้งรายการดี
• ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข เมือ่ เทป
โทรทัศน์ดงั กล่าวได้ถกู ตัดต่อและบันทึกเสียงต่างๆ ตามบทที่
ได้กำาหนดไว้แล้ว เราก็นำาเอาเทปโทรทัศน์ดังกล่าวออกฉาย

ให้ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ ได้ชมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง หาก
เรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางสถานีตรวจพิจารณา
จากแนวคิดดังกล่าว คือกระบวนการในการผลิต
รายการโทรทั ศ น์ ผู้ จั ด ทำ า ได้ ใช้ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิตรายการ
เป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมการผลิตรายการ
(การทำางานวางโครงเรือ่ ง เขียนบท สำารวจสถานทีในการถ่าย
ทำา กำาหนดวันถ่ายทำา) 2.การผลิตรายการ (ซ้อมคิวพิธกี ร ถ่าย
ทำาจริง) 3.หลังการผลิตรากการ (การตัดต่อ ลงเสียง ใส่กราฟิก
ส่งให้ทางสถานีตรวจความถูกต้อง ส่งเทปออกอากาศ และ
ประเมินผลหลังจากออกอากาศไปแล้ว) โดยที่ในบทความนี้
ผู้จัดทำาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับการทำางานของพิธีกรเด็ก จะ
เกี่ยวข้องอยู่ 2 คือ การเตรียมการผลิตรายการ และการผลิต
รายการ
กระบวนการสร้างสรรค์
รายการแอนิเมชันคลับ (Animation Club) เป็น
รายการเด็ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ตัง้ แต่
ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน วันและเวลาออกอากาศ
มีการเปลีย่ นแปลงเกือบทุกไตรมาตร รายการแอนิเมชันคลับ
เป็นรายการเด็กที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กอายุ 7-13 ปี
และกลุม่ เป้าหมายลองเป็นผูป้ กครอง โดยรายการมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ทำากิจกรรมร่วมกัน
และเพื่อพัฒนาความคิดของเด็ก ภายใต้แนวความคิด (Concept) “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู้” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน
รู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
การผลิตรายการโทรทัศน์รายการแอนิเมชั่น คลับ ในส่วนที่
เกี่ยวกับพิธีกรเด็ก มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1.การคัดเลือกผู้ดำาเนินรายการ
หลั ง จากได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากทางสถานี ใ ห้ ผ ลิ ต
รายการแอนิเมชั่นคลับได้ ทีมงานและบุคลากรของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ร่วมกันดำาเนินการคัดเลือกผู้ดำาเนิน
รายการ โดยได้วางแผนไว้ว่าต้องการพี่คนโตหนึ่งคนในทีม
และน้องๆ อีก 3 คน ซึง่ การสรรหาผูด้ าำ เนินรายการทางสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครผ่านทางรายการ
โทรทัศน์ของสถานี สือ่ ออนไลน์เฟสบุค๊ เว็บไซต์โดยมีผทู้ สี่ นใจ
เข้ามาสมัครเป็นพิธกี รประมาณ 200 คน ซึง่ จากการคัดเลือก
น้องๆ ทีม่ าสมัครต่างมีความสามารถทีห่ ลากหลายทีมงานจึง
ตกลงเลือกผู้ดำาเนินรายการหรือพิธีกรประจำารายการเรา
จำานวน 8 คน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน จาก
การคัดเลือกพิธกี รของทีมงาน ได้ทมี พิธกี รจำานวน 2 ทีม ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7
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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)

ในการอบรมพิธีกรทางทีมงานในการผลิตรายการ
ได้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วยเพือ่ เป็นการสร้างความสนิทสนม
กับพิธกี ร โดยทีมงานได้ทาำ การทดลอง และได้ปฏิบตั จิ ริงจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมก็นำา
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้วางแผน และผลิตรายการ

ภาพที่ 1 ทีมพิธีกร

ภาพที่ 3 ทีมงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. อบรมพิธีกร และทีมงาน
หลังจากได้ทีมงานพิธีกร ทางสำานักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะได้จดั การอบรมพิธกี รโดยการเชิญวิทยากรพิเศษมา
อบรมและสร้างกิจกรรมให้กับพิธีกร (work shop) โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของพิธีกรให้ออกมาได้มากที่สุด
วิทยากรพิเศษคือ คุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล

3. การเตรียมความพร้อมของพิธีกร
การผลิตรายการแอนิเมชั่น ใน แต่ละตอนเป็นการ
นำาเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นบทบาทที่พิธีกรจะได้รับ
เพื่อเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้ชมก็จะแตกต่างกันออกไป จึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมของพิธีกรก่อนที่จะถ่ายทำาจริง โดย
ทีมงานใช้วิธีการส่งบทให้น้องๆ อ่านก่อนวันถ่ายทำา และโทร
คุยกับผูป้ กครองของพิธกี รเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะถ่ายทำาในวันนัน้
และบทบาทที่น้องจะไดรับ
4. การซ้อมการแสดง
ในการถ่ายทำารายการทุกครัง้ โปรดิวเซอร์จะทำาการ
กำากับพิธกี รและนักแสดงทัง้ หมดให้มกี ารฝึกซ้อมบทพูด ซ้อม
การแสดง ซ้อมจุดในการยืน รายละเอียดและท่าทางต่างๆ ใน
การแสดง ให้นักแสดงและพิธีกรทำาความเข้าใจกับบทให้ได้
มากที่สุด เพื่อที่ให้งานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5. การถ่ายรายการ
ในกระบวนการถ่ายทำา ผู้กำากับควบคุมให้เด็กได้
สวมบทบาททีเ่ ขาได้รบั มอบหมายในแต่ละตอน ซึง่ ในการถ่าย
ทำาควรปล่อยให้พธิ กี รเด็กได้แสดงความสามารถของเขาออก
มา เพราะจะได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความน่ารัก
แบบเด็กของเด็ก ซึง่ หากถ่ายทำาเด็กทำาผิดหรือพลาดผูก้ าำ กับ
ไม่ควรดุมากเกินไปเพราะเขาอาจจะกลัวแต่ไม่สามารถแสดง
ตามทีเ่ ราต้องการและต่อต้านเราได้ แต่ผกู้ าำ กับสามารถแสดง

ภาพที่ 2 การอบรมพิธีกร โดยคุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล
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ความไม่พอใจหรือกล่าวตักเตือนได้ แต่ตอ้ งไม่กระทำาจนสร้าง
ความกดดันให้พธิ กี รจนเกินไป หรืออาจให้กาำ ลังใจในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทำาเป็นเรื่องตลกแล้วเริ่มต้นใหม่ ในกรณีที่เด็กซน
มาเล่นตลอดเวลาควรแก้ไขโดยอาจให้ผปู้ กครองหรือคนทีเ่ ด็ก
กลัวเข้ามาช่วยควบคุม
องค์ความรู้ที่ได้รับ
การกำากับเด็กในการผลิตรายการโทรทัศน์รายการ
แอนิเมชั่น คลับ มีองค์ประกอบในการทำางานดังต่อไปนี้
1. ฝึกฝนพิธีกร ในขั้นตอนนี้เราควรสร้างกิจกรรม
เพือ่ เป็นการละลายพฤติกรรมระหว่างพิธกี รแต่ละคน รวมทัง้
ทีมผู้ผลิตรายการ สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม และติดตาม
ลักษณะการทำางานเป็นกลุ่มของพิธีกรแต่ละคน เพื่อนำาไป
ปรับปรุงแก้ไขและง่ายต่อการทำางานจริง
2. สร้ า งลั ก ษณะเด่ น ของพิ ธี ก ร (Character)
เป็นการสร้างลักษณะเด่นของพิธีกรแต่ละคน ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบของรายการ จึงได้สร้างลักษณะนิสยั ไว้ในบทของ
รายการ และนำาออกมากำากับการแสดงในทุกตอน เพื่อสร้าง
ภาพจำาให้แก่ผชู้ ม เช่น พีเ่ บสท์เป็นพีส่ าวใจดี มีความเป็นผูน้ าำ
น้องแทนเป็นเด็กช่างคิด วิเคราะห์ สนใจเทคโนโลยี น้องฟา
รีส เป็นเด็กจอมซนประจำาบ้าน ชอบเล่นกีฬา น้องต้นนำา้ เป็น
เด็กช่างสังเกต ชอบกิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น
3. รู้จักธรรมชาติของเด็ก พิธีกรเด็กแต่ละคนมี
ความต้องการ ความสนใจ การเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน เพราะ
ฉะนัน้ ผูก้ าำ กับต้องรูจ้ กั จิตวิทยาเด็กของแต่ละคนเพือ่ โน้มน้าว
ใจให้เด็กสามารถทำาในสิ่งที่เราต้องการได้ แน่นอนว่าการ
กำากับพิธีกรเด็กสามคนให้อยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นไปได้ยาก
มาก จากการสังเกตโดยเฉพาะพิธีกรเด็กสามคนซึ่งเป็นวัย
กำาลังซน ซึง่ พวกเขาจะไม่อยูน่ งิ่ เฉย มักจะเล่นตลอดเวลา การ
ที่ผู้กำากับรู้จักธรรมชาติของเด็กเหล่านี้ได้จะสามารถควบคุม
ให้เด็กเหล่านี้เชื่อฟัง และทำางานได้ง่ายขึ้น
4. การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้กำากับ
รายการเด็กควรให้ความสำาคัญ เพราะเด็กจะมีความเขินอาย
หากต้องแสดงหรือทำาท่าทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคยทำาให้การ
แสดงจะออกมาไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ผูก้ าำ กับควรเริม่
ต้นด้วยการพูดคุยในสิ่งที่เด็กสนใจ หรือเล่นเกมเพื่อให้พิธีกร
เด็กมีความคุน้ เคยกับผูก้ าำ กับ รวมถึงทีมงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ด้วย โดยจากการสังเกตหลังจากทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พิธีกรกับทีมงานจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเริ่มมีการแสดงอย่างที่
ไม่ได้มกี ารเตรียมมาก่อน หรือไม่มใี นบทรายการ (Improvisation) ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะพิธีกรได้แสดงความเป็น
ธรรมชาติและความเป็นตัวของตัวเองออกมา ผู้กำากับมีสิทธิ์
ตัดสินใจว่าจะนำาไปประยุกต์เข้ากับบทรายการหรือไม่

5. การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ ในแต่ละตอนก่อน
บันทึกเทปรายการ ได้มีการส่งบทให้พิธีกรฝึกซ้อมเป็นระยะ
เวลาประมาณหนึ่ง แต่พิธีกรทุกคนไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกัน จึง
ทำาให้วนั บันทึกเทปรายการต้องนำาพิธกี รมาฝึกซ้อมร่วมกันอีก
ครัง้ ก่อนการบันทึกเทปจริง เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน หรือ
อาจปรับเปลี่ยนบทตามความเหมาะสม เช่น บทสนทนายาว
เกินไป อาจต้องแบ่งถ่ายเป็นรอบหรือทำาให้กระชับขึ้น
6. ปรับบทให้เข้ากับธรรมชาติของเด็ก เด็กแต่คนมี
การพัฒนาเรือ่ งภาษาทีต่ า่ งกัน เพราะฉะนัน้ บทของเด็กไม่ควร
ใช้คำาที่ยากจนเกินไป หรือใช้ประโยคที่ทำาให้เด็กพูดได้ไม่
ชัดเจนและไม่ราบลื่น ผู้กำากับควรปรับบทให้เป็นภาษาที่พูด
ได้ง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กสามารถพูดได้ชัดเจนและ
เป็นธรรมชาติมากขึ้น จากการทำางานในรายการมีการปรับ
บทในเวลาซ้อมก่อนการถ่ายทำา เพื่อดูว่ามีประโยคไหนที่เด็ก
พูดไม่ชัดเจนบ้างและแก้ไขในทันที
7. บอกสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน หากการกำากับไม่มี
ความชัดเจนพิธกี รเด็กก็จะแสดงออกมาแบบไม่ชดั เจนและไม่
เป็นธรรมชาติเนือ่ งด้วยพวกเขาไม่รจู้ ดุ ประสงค์ทแี่ ท้จริง การ
กำากับเด็กไม่ควรซับซ้อน ผู้กำากับควรบอกกับเด็กว่าสิ่งที่เรา
ต้องการคืออะไร เพราะพิธีกรเด็กในวัยนี้สามารถทำาความ
เข้าใจได้ ถ้าพวกเขาทราบเป้าหมายที่ชัดเจนเขาจะสามารถ
แสดงออกมาได้ง่ายขึ้นและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ
8. กำากับอารมณ์และลักษณะทางการแสดง ในบาง
ครั้งพิธีกรเด็กอาจสื่อสารด้วยบทรายการในลักษณะท่องจำา
ทำาให้ขาดอารมณ์ร่วม ผู้กำากับจึงต้องสร้างความเข้าใจหรือ
บอกความต้องการโดยละเอียดกับพิธีกร โดยต้องคำานึงเสมอ
ว่า พิธีกรเด็กมีความจำาที่ดี แต่ต้องไม่ทำาให้ลักษณะของการ
แสดงดูยากจนเกินไป เช่น แสดงอาการเครียด แสดงอาการ
ปวดท้อง แสดงอาการเขินอาย อาจทำาให้เด็กจะสื่อสารออก
มาได้ไม่ถูกต้อง เพราะจะกังวลทั้งบทพูดและการแสดง
9. ให้เด็กออกความคิดเห็น กิจกรรมบางอย่างใน
รายการเช่นการประดิษฐ์สงิ่ ของ ควรให้เด็กทำาด้วยจิตนาการ
ของเขาเอง ซึง่ จะทำาให้พวกเขามีความภาคภูมใิ จในตนเองจาก
สิง่ ทีเ่ ขาทำา ถึงแม้วา่ สิง่ ทีป่ ระดิษฐ์อาจจะออกมาไม่เป็นไปตาม
ที่ ผู้ กำ า กั บ ต้ อ งการแต่ ผู้ กำ า กั บ ต้ อ งยอมรั บ ให้ ไ ด้ ว่ า นี่ คื อ สิ่ ง
ประดิษฐ์ทมี่ าจินตนาการของเด็กในวัยนี้ และให้พธิ กี รเด็กได้
อธิบายถึงเหตุผลของพวกเขาที่ทำาสิ่งประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้น จะ
ทำาให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น
10. รับฟังความคิดเห็นของเด็ก นอกเหนือจากการ
ให้พธิ กี รเด็กออกความคิดเห็น ผูก้ าำ กับควรรับฟังความคิดเห็น
ของเด็กเช่นกัน เพราะการทำางานรายการเด็กโดยที่ผู้กำากับ
นั้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจทำาให้การเขียนบทหรือประเด็นที่เด็กๆ
พูดถึงกันในปัจจุบนั ผูใ้ หญ่อาจมองข้ามไป ทำาให้ความเห็นของ
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เด็กบางอย่างจะเป็นประโยชน์สำาหรับการผลิตรายการเด็ก
เช่นคำาพูดที่ติดปากของเด็กในวัยนี้ ซึ่งนอกจากทำาให้พิธีกร
เด็กภูมใิ จในตนเองแล้วยังทำาให้รายการทีอ่ อกมาสามารถเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
11. ข้อจำากัดของพิธีกร ต้องให้ความสำาคัญอย่าง
มากกับเรือ่ งส่วนตัว ซึง่ มีผลต่อบทรายการและการกำากับการ
แสดง เช่น น้องฟารีสเป็นชาวมุสลิม ซึง่ มีขอ้ จำากัดหลายอย่าง
ที่ค่อนข้างเคร่ง ผู้กำากับต้องประสานงานกับทีมงานผู้ผลิตให้
ตรวจสอบทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต ว่ า มี วั ต ถุ กิ จ กรรม หรื อ
สถานการณ์ใดไม่สามารถนำามาใช้ประกอบการผลิตรายการ
ได้ เช่น อาหาร สัตว์เลี้ยง เรื่องศาสนา หรือพี่เบสท์เป็นคนผิว
แพ้งา่ ย ก็ตอ้ งตรวจสอบและประสานงานในลักษณะเดียวกัน
12. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง นอก
เหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับพิธีกรเด็กๆแล้ว ผู้กำากับ
ไม่ควรละเลยผู้ปกครอง เพราะการออกกองถ่ายในบางครั้งผู้
กำากับไม่สามารถควบคุมพิธีกรเด็กได้ ผู้กำากับอาจจะต้อง
อาศัยผู้ที่คุ้นเคยกับพิธีกรเด็กอย่างผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารสิ่ง
ที่เราต้องการให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น และผลออกมาตามที่ผู้
กำากับต้องการมากขึ้น
ทั้ง 12 หัวข้อเป็นสิ่งที่สำาคัญที่ผู้กาำ กับควรคำานึงใน
การกำากับเด็ก ซึง่ เป็นผลจากการกำากับพิธกี รเด็กจากรายการ
แอนิเมชันคลับ แต่อย่างไรก็ตามการกำากับเด็กในรายการประ
เภทอื่ น ๆอาจมี ข้ อ ควรคำ า นึ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป อยู่ ที่
ประเภทของรายการ และรูปแบบการนำาเสนอ ซึ่งผู้กาำ กับยัง
ต้องมีการศึกษาต่อไป

จากการได้ร่วมทำางานกับพิธีกรที่เป็นเด็ก เราพบ
ว่าการที่มีคนบอกว่าการทำางานกับเด็กเป็นที่น่ากลัว เป็น
ความเสีย่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ผูจ้ ดั ทำากลับมองว่าการทำางานกับ
เด็กไม่เป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวอีกต่อไปแล้ว เพราะเด็กปัจจุบนั มีความ
สามารถ เด็กๆ จะปรับตัวเข้ากับการทำางานได้ดีเสมอ และมี
การเตรียมความพร้อมก่อนการแสดง เช่นการเรียนการแสดง
หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติม หรือการเตรียมความ
พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้นการทำางานกับเด็กไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
อีกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เด็กทำาตามใจเขา การทำางานกับเด็กควรมีบาง
ช่วงปล่อยให้เด็กเขาสร้างจิตนาการของเขา เพราะจะทำาให้
เราได้งานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความเป็นธรรมชาติ
ของเด็ก
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกำากับรายการ
เด็กในกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือ
น้อย เช่น น้องฟารีสต้องไปซ้อมละครเวที หรือน้องแทนมี
อาการไม่สบายในวันบันทึกเทปรายการ พิธีกรเด็กอาจไม่
สามารถอดทนต่อสภาพร่างกายได้นาน ทีมงานผู้ผลิตก็ไม่
สามารถให้พธิ กี รมาทำาการแสดงต่อได้ ต้องให้ความสำาคัญต่อ
สุขภาพเป็นหลัก หน้าทีข่ องผูก้ าำ กับจึงต้องตัดสินใจว่าจะปรับ
บทรายการไปในทิศทางใด เช่น ย้ายฉากอืน่ มาถ่ายก่อน หรือ
ตัดบทของพิธีกรคนหนึ่งแล้วให้เหตุผลไปในระหว่างการ
บันทึกรายการ
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